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 مقدمه گردآورنده

 معرفی کتاب 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 جلد کتاب شریف الغدیر، به حول و فضل الهی وعنایات حضرت مهدي )عج(  22خالصه 

رسولخدا،   وصی  موحدان،  موالي  غالم  امینی،  عالمه  حضرت  بزرگوار  کریم  ربانی،  مجاهد  عالم  واالي  و  مقدس  ساحت  به  تقدیم 
ن و پیشوایان، حضرت علی علیه السالم، روحی وارواح العالمین من  پرچمدار والیت و عنایت شده از سوي صاحب والیت و پدر اماما

سریع و آسانتر اندیشمندان و    المؤمنین و المومنات له الفدا، هدف از تدوین این کتاب را اینجانب کلب آستان حضرت عالمه، دسترسی
این سعی و تالش مورد توجه و عنایت   وارم کهبهره برداري از حاصل تالش عاشقانه حضرت عالمه بزرگوار جناب امینی می دانم و امید

و   خداوند متعال و محبت حضرت امیرالمؤمنین و امام زمان حضرت ولی عصر عج اهللاتعالی فرجه الشریف واقع شود. آمین رب العالمین
   من اهللا التوفیق و علیه التکالن 

 عبداهللا عصام رودسري کلب آستان حضرت عالمه امینی

 سخنی با مخاطبان 

 رحمن الرحیمبسم اهللا ال

هیچ شک و تردید وجود ندارد که کتاب شریف الغدیر حاصل تالش عاشقانه و مجاهدت هاي غیر قابل توصیف آقا وسروري است که  
اثرش به فضل و عنایت خداوند، فضاي تاریک تحقیقات دانشمندان اسالمی را به تابش انوار خود روشن وراه هاي هدایت را به سوي  

عالمه امینی و برخورداري از شفاعت   جاویدان هموار نموده است و ما از خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه براي جناب سعادت 
ال اسالکم علیه اجراً اال الموده فی القربی، یعنی   آن عالم ربانی را از خداوند آرزومندیم، خداوند علی اعلی در کتاب خود می فرماید قل

که اجر رسالت پیامبر خود را مودت فی القربی او قرارداده است و براي آن هیچگونه شرط قرار نداده است و ما می   این امر خداوند است
دانیم اگر ذوالقربی العیاذ باهللا مشرك شوند یا ظالم شوند و یانعوذ باهللا کافر شوند از شمول این امر می بایست خارج شوند ولی خداوند نه  

اینکه علی، فاطمه، حسن و    شرطی قرار نداد فراموش کرد و نه خطا کرد که   و توجیه این امر و دستور ابدي در مودت ذوالقربی یعنی 
از بزرگواران  این  این دستور    حسین آن است که  امر عصمت مالزم ابدي آنان است پس  این  برخوردار هستند و چون  درجه عصمت 

ی گیرد و این آیت و نشانه و عالمت سپاس و شکرگزاري به درگاه  شروطی الزمه ابدي اجر رسالت قرار م  مودت نیز بدون هیچ شرط و
به این دستور و    الهی خواهد بود و نیز وارد شده است توجه نمائیم ناسپاس  اگر به معنی کفر در کالم قرآن که در مقابل شکرگزاري 

  د همانگونه که اطاعت از رسول و اولی این امر به زعم کالم خداوند کافر محسوب و مستوجب دوزخ ابدي خداوند می گرد مستنکف از
قدم بدارد    االمر نیز در ردیف اطاعت اهللا، افاده بر عصمت دارد و ما از خداوند مسئلت داریم تا ما را بر راه مستقیم خود هدایت و ثابت

 آمین، آمین، آمین یا رب العالمین. 

 عبداهللا عصام رودسري کلب آستان حضرت عالمه امینی



 2ص : 

                         

 

 سخنی در خصوص این خالصه الغدیر: 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

دوستی علی    ند که سر لوحه زندگی مومن،د)عنوان صحیفه المومن حب علی بن ابی طالب(، رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم فرمو
 بن ابی طالب است:

قرین بوده    اذعان همه اندیشمندان، حاصل تالش هاي جناب عالمه امینی، قطعا با نیرویی خاص و موهبتی الهی الزم به ذکر است که به  
نماییم، تا با بیان    است که توانسته تا این حد به رموز و دقایق امور مرتبط وارد شود و ما در تدوین خالصه این کتاب مقدس سعی می

متن اصلی حضرت عالمه    که ممکن باشد به این هدف دست یابیم که اوالً حدالمقدور به جلد کتاب فارسی تا آنجا    22خالصه اي از  
و همچنین خوانندگان با سرعت بیشتر   خسارتی وارد ننماید و در ضمن حاوي مقاصد اندیشه هاي وجود با برکت جناب عالمه امینی باشد

شفاعت آن بزرگوار در جمله خادمان و محبان    تا پا تقصیر نیز با  به اهداف نگارنده کتاب مقدس الغدیر مرتبط شوند و نام این حقیر سر
خوانندگان محترم می توانند جهت اطالعات بیشتر به متن اصلی    درگاه موالنا المظلوم علی بن ابی طالب منظور گردد و لذا بدیهی است

 نمایند.  مراجعه و موجبات اشراف خود بر مباحث مطروحه را فراهم 

 عبداهللا عصام رودسري مه امینیکلب آستان حضرت عال
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  خالصه جلد اول: کتاب شریف الغدیر حضرت عالمه امینی رحمه اهللا علیه

 اشاره
علیه   »  اهللا  امینی رحمه  الغدیر حضرت عالمه  فارسی کتاب شریف  اول  عنایات حضرت حق جل    خالصه جلد  و  الهی  به حول و فضل 

 «جالله

 یک نامه و مقاله: 

نامبرده به    از رادمردان دیار مصر، استاد بزرگوار و شاعر عالی مقام ..... آقاي محمد عبدالغنی حسن مصري است ..... و نامه و مقاله یکی  
 شرح ذیل است. 

 )خالصه( ترجمه نامه: 

 دانشمند بزرگوار ..... آقاي عبدالحسین احمد امینی:

غدیر( را    باشد در برابر این کتاب ناچیز است، ..... و من مقاله )در سایه هايالسالم علیکم ..... اذعان می کنم که سخن هر قدر بزرگ  
 تقدیم حضور می نمایم:

 در سایه هاي غدیر: 

..... آري  به کار رفته است  نمود که جهد و کوشش فراوانی در جمع آوري آن  اذعان  باید  الغدیر  اولین قسمت  با مطالعه  دانشمند    ..... 
علماء تا این زمان سخن    .....، نسبت به راویان حدیث غدیر از صحابه پیامبر صلی اهللا علیه و آله و تابعین و طبقاتبزرگوار حضرت عالمه  

..... حق  السالم  پیشواي گرامی یعنی علی علیه  بودن مقام شامخ والیت و  استوار  براي   ..... و  ه است و در عین    رانده  نمود  سخن را ادا 
است .....، و اثبات نموده که داستان غدیر    وجود او را فرا گرفته از عصبیت و هواي نفسانی به دور  محبت سرشار و شیفتگی که سراسر

خم از جهت کثرت شهرت و .....، از جمله حقایق مسلم و غیر قابل تردید ..... و درحد اجماع امت اسالمی از شیعه و سنی می باشد و .....  
خود، از واقعه غدیر یاد نموده اند ..... و ..... و آنچه بیان گردید    که در قصاید و منظومه هايو سپس نام شعرا و ادبا را به میان آورده  

نتیجه یک بررسی اجمالی است ..... و استاد بزرگوارعبدالحسین امینی سزاوار است که دوست سنی مصري خود را در قبال این بررسی 
داریم که از این چشمه زالل الغدیر، صفاي معنوي بین اهل سنت و شیعه را از طریق  مسئلت    شتابزده ..... عفو بفرماید ..... و از خداوند

 برادري اسالمی پدید آورد تا باوحدت و یگانگی بتوانند یک امت متحد را تشکیل دهند. 
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 خالصه اي از سخنان مؤلف الغدیر:

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

بسیار است    گردآوري و تألیف این کتاب نتیجه سال هاي متمادي صرف عمر و رنجبر صاحبان سخن و ارباب دانش پوشیده نیست که  
کریم و فرهنگ دین    که متحمل شده ام تا بتوانم این مجموعه را بنام خدمت به دانش و ادب و به منظور برافراشتن پرچم فرهنگ قرآن

با دقت مطالعه پاك و منزه خدایی در دسترس اهل بصیرت قرار دهم، و آنان که در این بحث ش نمایند خواهند دانست که چه    گرف 
عالقه را    حس قدردانی هر دانشمند و ذي   سختی ها دیده ام تا به انجام این خدمات توفیق یافته ام و اطمینان دارم که مطالعه این کتاب 

در  مرا  رفته  بکار  راه  این  در  که  فراوانی  مجاهدت  و  کوشش  بپاس  و  نموده  یاري خو  تحریک  آن  اکنون  انتشار  هم  و   ..... نمود  اهند 
 آنان از خداوند توانا مسئلت دارم.    سپاسگذاري الزم را ..... تقدیم داشته و توفیق و پایداري و ثبات قدم را براي

 نجفی  -امینی
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 فرمان رسا و آشکار:

 الرحیمبسم اهللا الرحمن 

 رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم می فرماید: 

پس هر کس    )عنوان صحیفه مؤمن حب علی بن ابی طالب است، سرآغاز طومار و برنامه هر فرد با ایمان دوستی علی بن ابی طالب است، 

جایگ و  باشد  من  مرگ  و  زندگی  همانند  و  آهنگ  هم  او  مرگ  و  زندگی  اینکه  به  گردد  شاد  و  باشد  آراسته  خشنود  بهشت  اودر  اه 

بدارد علی علیه السالم را و    جاودانی که نهال آن را پروردگار من به دست قدرت خود کاشته باشد، بایستی از من پیروي کند و دوست

آفریده من هستند و از سرشت من    نیز پیروي کند و دوست بدارد پیرو و دوست او را و به امامان بعد از من اقتدا نماید زیرا آنان عترت

و برتري آنان را دروغ بدانند و رشته محکم    شده اند و از سرچشمه علم و دانش نصیب کافی گرفته اند پس واي بر آن گروه که فضیلت

 پیوند مرا با آنان بگسلند ..... پس خداي ..... شفاعت مرا به آنان نرساند، .....(.
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 ارمغان: 

علیه، اهللا  صلوات  امیرالمؤمنین  عظمی  والیت  پرچمدار  نیافتم  آن  اصلی  صاحب  از  سزاوارتر  را  کسی  خود  کتاب  این  اهداء  اي    براي 

به  شائبه خود    صاحب والیت، اي آقاي امت، اي پدر امامان ..... این کتاب خود را به عنوان یک سرمایه ناچیز و نموداري از دوستی بی

خود قرار داده و به پاس    پیشگاه مقدس تو اهدا می کنم پس با پذیرش آن بر من بزرگواري فرما و مرا مشمول عنایت و احسان بی کران

 این خدمت به من نیکی فرما همانا خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

 عبدالحسین احمد امینی 

و جالل خود   به عزت  آستان حضرت عالمه گوید خدایا  درزمره )کلب  نیز  را  ما  و  فرما  مستجاب  را  ما حضرت عالمه  موالي  دعاي 
 کسانی قرار بده که از سفره احسان و نیکی موالیمان علی علیه السالم بهره مند می شوند آمین، آمین، آمین یا ربالعالمین(. 
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 مقدمه: 

الغ تمام کتاب  بیانگر موضوع کامل شدن دین و  و  )واقعه غدیر خم(  یعنی  اسالم  تاریخ  و مهم  واقعه بزرگ  بیانگر  نمودن    دیر در واقع 
نعمت از سوي خداوند، به مومنین است، که مبانی استوار آن، بر اساس آیات کتاب خداوند جل جالله و روایت متواتروارده از رسول  

داشته است و همچنین در    اصحاب رسول خدا و تابعین، تا این زمان چون زنجیر محکم و فوالدین ادامه   خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم و 
را بیان نموده اند که در کنار این    این کتاب نام شاعرانی آمده است که در طول تاریخ در خصوص این واقعه عظیم اسالمی اشعار خود 

 گردد. مستندات غیر قابل انکار اسامی آنان نیز مذکور می

 تاریخ صحیح: 

که صحیح    مسلم و محرز است که تمامی اهل تحقیق و اندیشه و تمامی علماء اسالمی نیازمند به آگاهی از تاریخ هستند، ولی آن تاریخی

آلوده به خرافات،  که   شا و قابل اتکا است، نه تاریخیگو مبتنی بر حقایق و واقعیات باشد که در واقع اینگونه آگاهی به علوم هادي و راه

 دروغ و داستان سرایی، و مکر و فریب روایان باشد. 

 اهمیت غدیر در تاریخ: 

وقایع    از دیدگاه هر عاقل و خردمند، شرف و برتري هر چیزي بستگی به فایده و نتیجه آن دارد و لذا واقعه عظیم )غدیر خم( از جمله

پیامبر عظیم الشان   مت اسالم و جامعه مسلمین و در پیروي آنان از خاندان مهم تاریخ جهان اسالم است که در شکل گیري اساس مذهب ا

هجري آورده اند،    1044تا    276اسالم، مهمترین نقش را ایفا می کند و لذا دانشمندان امت اسالم این واقعه عظیم را در آثار خود از سال 

عساکر، شهرستانی، یاقوت حموي، ابن اثیر، ابن   ابن عبدالبر، ابنبزرگانی همچون )بالذري، ابن قتیبه، طبري، ابن زوالق، خطیب بغدادي، 

 ابی الحدید، ابن خلکان، ابن حجر عسقالنی، سیوطی، یافعی، ابن الشیخ، ابنکثیر، ابن خلدون، ابن صباغ، قرمانی و .....(.

 اهمیت غدیر در حدیث: 

تاریخی، به شأن    دیر خم را نقل نموده که عالوه بر ارزشو همچنین از علماء بزرگ امت اسالمی در حدیث که در آثار خود روایت غ 

آنان هستند )محمد بن ادریس   هجري افزوده می گردد، که از جمله 1122تا  204این احادیث به لحاظ تقدس موضوع از راویان، از سال 

ترمذي،  ماجه،  ابن  حنبلی،  مذهب  پیشواي  حنبل  احمدبن  شافعی،  مذهب  پیشواي  حاکم،    شافعی  منده،  طحاوي،  ابن  المغازلی،  ابن 

 حموینی، هیثمی، جزري، خطیب خوارزمی، ذهبی، زرقانی، نسایی، ابویعلی، بغوي،دوالبی و .....(.

 اهمیت غدیر در تفسیر: 

 1270الی    310عالوه بر آنچه که علما تاریخ و حدیث در خصوص واقعه عظیم غدیر بیان نموده اند، بسیاري از علما تفسیر نیز از تاریخ  
ابن   بیضاوي،  قرطبی، فخررازي،  بغوي،  واحدي،  ثعلبی،  )طبري،  از جمله  اند  نموده  یاد  تفصیل  به  واقعه  این  از  تفاسیر خود  هجري در 

 کثیر، جالل الدین سیوطی، العمادي، شربینی، شوکانی، آلوسی، .....(

 اهمیت واقعه غدیر در علم کالم: 

براي رد و یا    تفسیر، بسیاري از دانشمندان علم کالم، در خصوص بررسی موضوع امامت و   عالوه بر علما و دانشمندان تاریخ و حدیث و 

سال   از  آن  بحث در  به  مجبور  غدیر خم،  موضوع  و  امامت  اصل  از جمله   879تا    403اثبات  که  اند  شده  ابوبکر    هجري  )قاضی  آنان 

تفتازانی، قوشچی، .....(مضمون و عین الفاظ آنان .....، به  باقالنی، عبدالرحمن ایجی، شریف جرجانی، بیضاوي، شمس الدین اصفهانی،  

 شرح ذیل است: 
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جحفه،  بنام  مدینه  و  مکه  بین  محلی  در  خم  غدیر  روز  در  آله  و  علیه  اهللا  صلی  اسالم  پیغمبر  که  است  پیوسته  تحقیق  به  هنگام    )....... 
را از شدت گرما   د به حدي که مردم قسمتی از رداي خودبازگشت از حجه الوداع مردم را جمع فرمود و آن روز بسیار گرم و سوزان بو

از و  فرمود  ایراد  خطبه  بلندي  جایگاه  در  آن حضرت  خلق،  آمدن  گرد  از  پس  دادند،  قرار  خود  پاي  زیر  گروه    در  اي  فرمود،  جمله 
س را که من موالي اویم پس از  مسلمانان آیا من اولی )سزاوارتر( بر شما از خود شما نیستم؟ گفتند آري بخدا قسم، آنگاه فرمود )هرک 

یاري    علیه السالم موالي او خواهد بود، خداوندا دوست بدار آنکه او را دوست بدارد و دشمن بدار آن که او را دشمن بدارد و   من، علی
 کن یاران او را و خوار و ذلیل فرما خوارکنندگان او را.( 

 واقعه غدیر خم: 
به مدینه    ال دهم هجرت قصد خود در زیارت خانه خدا را اعالم فرمودند و لذا گروه عظیمیرسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم در س

آمدند تا اولین و آخرین مراسم حج پیامبر بعد از هجرت آن حضرت به مدینه را که به )حجه الوداع، حجه االسالم،حجه البالغ، حجه  
یا آبله انجام دهند، پیامبر عظیم الشان باگروه بیشماري که تعداد آنها را   الکمال، حجه التمام( نیز مشهور است علیرغم شیوع بیماري حصبه 

مناسک حج در راه بازگشت در هجدهم    بیش از یکصد و بیست و چهار هزار نیز ثبت نموده اند، این حج را انجام دادند و پس از انجام 
مصر و عراق از یکدیگر جدا می شد، پس جبرئیل    دینه و ذیحجه به غدیر خم در منطقه جحفه رسیدند، در این مکان بود که راه اهل م

الیک من ربک .....( و از طرف خداوند امر گردید تا علی علیه    امین بر پیامبر نازل شده و این آیات را آوردند )یا ایها الرسول بلغ ما انزل
ر او از جانب خداوند بر خلق واجب شده است به  پیروي از او و اطاعت اوام  السالم به والیت و امامت مسلمانان معرفی و آنچه درباره 

آله و سلم بعد از ایراد خطبه اي مفصل فرمودند، من در بین شما دو چیز گرانبها باقی    همگان ابالغ گردد، پس رسول خدا صلی علیه و 
کالم مشهور را )که هر کس  هم جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند و آنگاه آن  می گذارم، قرآن و عترت خود را که از

بار تکرار    علیه السالم نیز موالي او است .....( سه بار، و بنا به قول احمد بن حنبل پیشواي مذهب حنبلی، چهار   را من موالي او هستم،علی
و هنوز  لکم    فرموده  اکملت  )الیوم،  فرمود که  نازل  را  آیه  این  بود که حضرت جبرئیل  نشده  پراکنده  علیکم  جمعیت  اتممت  و  دینکم 

و    نعمتی ورضیت لکم االسالم دینا .....( و در این لحظه رسول خدا و همه مسلمانان به امیرالمؤمنین تهنیت گفته و پیش از دیگران ابوبکر
یم کنم پس  تقد  عمر تبریک گفته و در این زمان حسان بن ثابت برخاسته و عرض کرد یا رسول اهللا اجازه بفرمایید تا در این رابطه شعري

و حدیث و تاریخ و.....،    شعر معروف خود را درباره غدیر خم به عرض رسانید و.....، لذا موضوع واقعه غدیر خم از نظر علما اهل سنت
بر آن آگاه شده ایم را به ترتیب    از امور متواتر و مسلم اسالمی است و ما اینک نام راویان حدیث غدیر خم از بین صحابه و تابعین که 

 می آوریم:  وف به شرح ذیلحر

متوفی در حدود سال   انصاري متوفی در سال    57)ابوهریره دوسی  ابو علی  بن   37هجري،  ابوزینب  ابوفضاله    در جنگ صفین،  عوف، 
ابو قدامه السالم شهید شد،  اهل بدر بوده و در جنگ صفین در رکاب حضرت علی علیه  از  بن عمرو،    انصاري که  ابو عمره  انصاري، 

التیهان که در سال   ابن  ابورافع غالم آزاد شده رسول    در جنگ صفین در رکاب علی علیه السالم به شهادت رسیده   37ابوالهیثم  است، 
اول،  هجري خلیفه    13قحافه در گذشته سال    خدا صلی علیه و آله و سلم، ابوذویب خویله در گذشته در خالفت عثمان، ابوبکر بن ابی

 30هجري، ابی بن کعب انصاري مشهوربه سید القراء یعنی بزرگ قاریان قرآن، سال وفات    54اسامه بن زید در گذشته در سال حدود  
ام المؤمنین همسر محترم رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم،    هجري، اسعد بن زراره، حضرت اسما بنت عمیس، حضرت ام سلمه 

هجري، براء بن عازب متوفی در سال    93خادم رسول خدا متوفی در سال    سالم اهللا علیها، انس بن مالک  حضرت ام هانی بنت ابی طالب 
هجري، جابربن   70هجري، ابوسعید ثابت بن ودیعه انصاري، جابر بن سمره متوفی سال  63هجري، بریده بن خصیب متوفی در سال    72

هجري، جریر    58له ابن عمرو، جبیر ابن مطعم بن عدي متوفی حدود  سالگی، جب  94هجري در سن  78عبداهللا انصاري متوفی حدود سال  
هجري، ابوذر جندب بن جناده، ابوجنیده جندع بن عمرو و او همان کسی است که گفت از رسول خدا شنیدم  54بن عبداهللا متوفی حدود 
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نقل نموده است و داستان غدیر در  بود و سپس حدیث غدیر را    که فرمود هرکس عمداً به من دروغ بگوید جایگاه او در آتش خواهد
حضرت   جابر بن عبداهللا انصاري داراي این فقرات اضافه است که چون رسول خدا در غدیر خم فرود آمد، مردم به سرعت از آن   نقل

مردم را جمع نماید و    دور و با حرکت به سوي وطن هاي خود متفرق شدند، پس آن حضرت امر فرمود تا حضرت علی علیه السالم که
من ناگوار آمد که گمان نمودم    در حالی که به دستان علی تکیه نموده بودند، با حالت اندوه و ناراحتی فرمودند، دوري و تفرقه آنقدر بر

شماست و فرمود که )....... ولی آگاه باشید    حتی درختی که من بر آن تکیه دارم بیشتر از هر درخت دیگري، مورد بی عالقگی و خشم
به من نزدیک است، بطوري که هیچ امر دیگري را بر نزدیکی ودوستی به من ترجیح نمی دهد و به همین دلیل خداوند    که علی پیوسته

راضی هستم خداوند هم از او راضی و خشنود است، سپس دست علی    اواو را براي من، به مانند من براي او قرارداده و همانطور که من  
علی هم موالي او خواهد بود .....، الی آخر حدیث.(، و نیز راوي حدیث    موالي اویم   کس را که من   علیه السالم را بلند کرد و فرمود هر 

ابوجنیده عبداهللا بن عال، به زهري راوي دیگر گفت)اي زهري این حدیث را در شام که همه علی علیه السالم را دشنام می دهند بازگو  
ه السالم را می دانم بگویم البته کشته خواهم شد.(، حبه ابن جوین متوفی در  فضایل علی علی  نکن و او گفت به خدا قسم اگر آنچه از

جناده، حبیب بن بدیل بن ورقاء، حذیفه بن اسید، ابو سریحه از اصحاب شجره است، حذیفه بن الیمان   هجري، حبشی ابن  76حدود سال  
طالب سبط رسول اهللا صلی اهللا و علیه و آله و سلم، امام شهید  هجري، حسان بن ثابت، امام مجتبی حسن بن علی بن ابی  36وفات در سال 

به حدود سال    حسین انصاري شهید  بن زید  السالم، خالد  بن مغیره   50بن علی علیهما  با سپاهیان روم، خالد بن ولید   هجري در جنگ 
رکاب   در جنگ صفین در   هجري  37هجري، خزیمه بن ثابت انصاري ذوالشهادتین شهید در سال    22مخزومی متوفی در حدود سال  

عوام قرشی مقتول    هجري، رفاعه بن عبد المنذر انصاري، زبیر بن   68علی علیه السالم، ابوشریح خویلد بن عمرو الخزاعی وفات در سال  
ارقم   آورده است، زید بن  هجري که او را جز عشره مبشره آورده اند و ابن المغازلی نام او را نیز جزء راویان حدیث غدیر  37در سال  

که )از زید بن ارقم سؤال کردم من    هجري، احمد بن حنبل .....، او از عطیه عوفی آورده است  66انصاري خزرجی متوفی حدود سال  
نقل کن، زید  تو آن را  نقل کرد  تو حدیثی درباره علی و غدیر خم  از  گفت شما گروه عراقیان در شما هست آنچه    دامادي دارم که 

در جحفه بودیم که رسول خدا فرمود ..... من کنت    س من خطري براي تو ندارم گفت آري ما با رسول خدا هست گفتم تو از من نتر
هجري، یزید بن شراحیل انصاري، زید ابن عبداهللا انصاري،    45مواله فعلی مواله ..... الی آخر حدیث(، زید بن ثابت وفات در حدود سال

وقاص همان است که در مجالس مختلف از جمله وقتی در حضور معاویه    سعد بن هجري،    54سعد بن ابی وقاص متوفی. در حدود سال  
السالم سخن می گفت و اینکه اگر هرکدام از آنها براي او بود از دنیا و آنچه در آن    ابن ابی سفیان بود، دائما از سه فضیلت علی علیه 

به اینکه روزي  از جمله  بود،  بهتر  )  هست  این مضمون که  به  از  معاویه گفت:  ناروا را درباره کسی می گویی که من  این سخنان   .......
به   نیز شنیدم که به حضرت علی می فرمود تو براي من  نیز موالي اوست و  رسول خدا شنیدم که فرمود هرکه را من موالي اویم علی 

دست    مود امروز پرچم جنگ را به موسی جز اینکه بعد از من پیامبري نیست و شنیدم که )در جنگ خیبر( فر  منزله هارون هستی براي 
خزرجی متوفی   مردي می سپارم که خدا و رسول او را دوست دارند .....(، سعد بن جناده عوفی پدر عطیه عوفی، سعد بن عباده انصاري

..... از  هجري، حافظ ابن عقده  63هجري او از نقیبان دوازده گانه است، سعد بن مالک انصاري متوفی در حدود سال    14در سال حدود  
ابوسعید خدري آوردم، زیرا مدتها بود که او   سهم بن حصین آورده است که گفت )من با عبداهللا بن علقمه به مکه آمدیم و من او را نزد

و مبالغه تمام ..... فرمود هر که را من موالي اویم پس    علی را ناسزا می گفت ..... ابوسعید گفت رسول خدا در روز غدیر خم با تأکید 
می کنم از ناسزاهایی که به علی علیه السالم گفتم و این را سه    هم موالي اوست و عبداهللا بن علقمه گفت من به سوي خدا توبهعلی  

هجري که یکی از افراد عشره مبشره است، سعید بن سعد بن عباده انصاري،  51مرتبه تکرار کرد(، سعید بن زید قرشی متوفی در سال  
بن جندب متوفی در حدود    74هجري،ابومسلم مسلمه بن عمرو متوفی در سال    36ال  سلمان فارسی متوفی در حدود س هجري، سمره 

هجري وفات یافت، ابو امامه    91هجري وفات یافت، سهل بن سعد انصاري در سال   38در سال    هجري، سهل بن حنیف انصاري  58سال  
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هجري در روز جمل کشته شد،    36عبید اهللا متوفی در سال    هجري، ضمیره االسدي، طلحه بن   86در سال    صدي بن عجالن باهلی متوفی
هجري، عایشه دختر ابی بکر بن    100بن لیلی ابن ضمره، عامر ابن لیلی غفاري، عامر بن واثله متوفی در حدود سال    عامربن عمیر، عامر

پیامبر گرامی  عموي  عبدالمطلب  بن  عباس  سلم(،  و  آله  و  علیه  اهللا  صلی  خدا  رسول  قحافه)زوجه  سال    ابی  در    هجري،   32متوفی 
بن عوف متوفی در سال   بن عبد رب انصاري، عبدالرحمن  اند،  31عبدالرحمن  او را جز عشره مبشره آورده  بن    هجري و  عبدالرحمن 

انصاري، عبداهللا بن جعفر بن    یعمر، عبداهللا ابن ابی عبداالسد، عبداهللا بن بدیل بن ورقا شهید در صفین، عبداهللا بن بشیر، عبداهللا بن ثابت
عبداهللا بن حنطب، عبداهللا بن ربیعه، عبداهللا    وفات یافته و داستان احتجاج او بر معاویه به حدیث غدیر مشهور است،   80ابی طالب در سال  

پرچم   علی علیه السالم را نقل نموده از جمله: )اعطا  هجري که ابن عباس در حدیثی طوالنی فضائل حضرت  68بن عباس متوفی در سال  
دهم که خداوند هیچگاه او را خوار نمی کند و او خدا و رسول    در جنگ با یهود که رسول خدا فرمود فردا پرچم اسالم را به کسی می

را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارند و نیز درابالغ سوره برائت فرمود این سوره را براي مشرکین نمی برد مگر مردي که 
نیز  ی وال  من از او هستم و نیز حدیث  از من است و  ت که پیامبر فرمود به علی علیه السالم: که )تو ولی من هستی در دنیا و آخرت، و 

پنج تن و نزول آیات پنج تن، حدیث سبقت در اسالم و حدیث جانثاري و خوابیدن در بستر رسول خدا و    حدیث کساء  تطهیر براي 
نند نسبت موسی است به هارون و حدیث سرپرستی که فرمود: تو بعد از من ولی هر مرد و زن  تو به من ما  حدیث منزلت که فرمود نسبت 

مومن خواهی بود وحدیث سد االبواب که رسول خدا تمامی درهاي خانه هاي اصحاب خود را به مسجد، به امر خدا بست، مگر در خانه  
طوالنی    من موالي اویم علی هم موالي اوست ....( که این حدیث حضرتعلی علیه السالم را و نیز حدیث غدیرکه فرمود: هر کس را که  

نموده اند، عبداهللا بن    را بسیاري از بزرگان از جمله امام حنبلیان و حافظ حاکم، خطیب خوارزمی، محب الدین طبري و ..... دیگران نقل
هجري، عبداهللا بن   32متوفی در سال  بن مسعودهجري، عبداهللا  72، عبداهللا بن عمر بن الخطاب متوفی در سال 86ابی اوفی متوفی در سال 

المغازلی او را از جمله یکصد تن راویان    35یامیل، عثمان بن عفان در گذشته در سال   هجري و او را جز عشره مبشره می دانند، وابن 
بسر، عقبه بن عامر    هجري، عطیه بن   68متوفی در سال    حدیث غدیر ذکر نموده است، عبید بن عازب انصاري ، ابوطریف عدي بن حاتم

صلوات اهللا علیه که شعر آن حضرت در خصوص غدیر و روایات    هجري، علی بن ابی طالب  60والی معاویه در مصر متوفی در سال  
حضرت در روزهاي شوري و جمل و سوگند دادن ایشان بزرگان صحابه و    متعدد از ایشان در خصوص این واقعه و داستان احتجاج آن 

با واقعه غدیر و.... مشهوردیگران را در رابط بن یاسر در سال    ه  بر عمر و    38است، عمار  ایشان  به شهادت رسید و احتجاج  در صفین 
عماره خزرجی انصاري که در روز واقعه یمامه کشته شد، عمر بن ابی سلمه ربیب پیامبر و مادر او    عاص در این خصوص مشهور است،

  23هجري وفات نمود، عمر بن الخطاب که در سال    83و آله سلم است که در سال  رسول خدا صلی اهللا علیه    حضرت ام سلمه زوجه
دوم( که در ادامه حدیث مذکور در موده القربی شهاب الدین همدانی آمده است که عمر بن خطاب به رسول خدا    کشته شد )خلیفه 

  عطر کنار من بود و گفت )رسول خدا از روي یا رسول خدا در حالی شما این سخنان را می فرمودي، جوانی زیبا و خوش  ؛  عرض کرد
آن جوان    حق، رشته اي را محکم کرد که جز منافق آن را باز نمی نماید( پس رسول خدا فرمودند آن جوان از جنس آدمیان نبود بلکه

در بصره،   52ر سال  د  جناب جبرئیل بود که می خواست گفتار مرا در مورد علی بر شما استوار و محکم نماید.( عمران بن حصین متوفی 
غدیر نیز آمده و مکاتبات او با    هجري، عمروبن شراحیل، عمرو بن عاص که نام او جزء شعراي   50عمرو بن حمق وفات یافته در سال  

اهللا علیها دختر پیامبر بزرگ اسالم صلی    معاویه در خصوص واقعه غدیر نیز در تاریخ ثبت شده است، عمرو بن مره، فاطمه صدیقه سالم 
انصاري، اهللا ع ثابت  بن  ابن عبدالمطلب، قیس  او در    لیه و آله و سلم، فاطمه دختر جناب حمزه  نام  بن عباده انصاري که  بن سعد  قیس 

لیست شعراي غدیر نیز ضبط و احتجاج او با معاویه در خصوص واقعه غدیر نیز درکتب ثبت است، کعب بن عجره انصاري متوفی در  
هجري، ناجیه ابن عمرو، فضله بن عتبه    33عمرو متوفی در سال    هجري، مقداد بن  74ی در سال  هجري، مالک بن حویرث متوف  51سال  

در صفین شهید شد، وحشی ابن حرب    37هاشم مرقال ابن عتبه در سال    در خراسان وفات یافته، نعمان بن عجالن انصاري،  65در سال  
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متوفی درسال   بن عبداهللا  بن حمزه، وهب  اسامی    74حبشی، وهب  اینجا  تا  مره،  بن  یعلی  یاران    110هجري،  و  بزرگان اصحاب  از  نفر 
رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم ذکرشده و قطعا راویان این حدیث شریف با توجه به وجود کینه هاي کور و حسادت هاي درونی  

 ن خواهند بود..... ای و دشمنی هاي افراطی بیش از

مورد وثوق می دانند، ابوسلمه    اما راویان حدیث شریف غدیر از بین تابعین به ترتیب حروف: )ابو راشد حبرانی که او را از تابعین بزرگ 
مان، تابعین و مورد وثوق است، ابوصالح س عبداهللا بن عبدالرحمن زهري فقیه بزرگ که مورد وثوق است، ابوسلیمان موذن که از بزرگان

کندي از رجال تابعین و موثق است، ایاس بن نذیر،    ابوعنفوانه مازنی، ابو عبدالرحیم کندي، ابوالقاسم اصبغ بن نباته موثق امین، ابولیلی
، حرث بن مالک، حسین بن مالک، حکم بن  117تابعین متوفی    جمیل بن عماره، حارثه بن نصر، حبیب بن ابی ثابت فقیه مورد وثوق از

هجري، خیثمه بن عبدالرحمن    143عماره، حمید طویل متوفی در سال    تابعین موثق که داراي طریقه و پیروان است، حمید بن   عیینه از 
هجري، ابو مریم زر   82کشته شده، ریاح بن حارث، زاذان بن عمر متوفی به سال  60هجري، ربیعه جرشی در حدود سال    80تاریخ وفات  

یثیع، سالم بن عبداهللا بن عمر بن خطاب از فقهاي هفتگانه و از افراد موثق و عابد و در زمره   زید بن بن ابن حبیش، زیاد بن ابی زیاد،  
جبیر اسدي کوفی که مورد ستایش بزرگان بوده و در خصوص او گفته اند که او چشم از جهان بست   بزرگان طبقه سوم است، سعید بن

دستور حجاج خبیث    هجري قبل از رسیدن به سن پنجاه سالگی به  95او در سال  این زمین نیازمند علم او بودند،    در حالی که همه اهل
است، سعید بن ابی حدان، سعید بن    )ملعون ازل و ابد( و به امر او به قتل رسید، سعید بن جبیر از بزرگان مورد وثوق و از فقهاي طبقه سوم

هجري، ابو    121سلمه بن کهیل متوفی در سال    ده اند، سعد بن وهب،مسیب داماد ابی هریره که او را در شمار اولیا و اجله تابعین آور
هاي او در نزد علما شیعه و سنی استدالل می    و نگارش  هجري و او کسی است که به او   90صادق سلیم بن قیس هاللی متوفی به سال  

سلیمان بن مهران که از فرط راستی و  غدیر را روایت نموده است،    شود، او در کتاب خود که در دسترس است در مواضع متعدد حدیث 
او در حدودسال   اند که وفات  او را مصحف لقب داده  بن مزاحم   147درستی  واقع شده، سهم بن حصین، شهر بن جوشب، ضحاك 

بن کیسان یمانی  115هاللی متوفی   به سال    هجري، طاووس  به    106متوفی  اهل قرائت و موصوف  او را  بن مصرف که  هجري، طلحه 
هجري، عایشه بنت سعد    104بن سعد بن ابی وقاص از طبقه سوم تابعین متوفی به سال    هجري، عامر  112دانند متوفی به سال  فضل می  
هجري، عبدالرحمن بن سابط از طبقه متوسط    82عبدخیر بن یزید، عبدالرحمن بن ابی لیلی متوفی    عبدالحمید بن منذر،  ،117متوفی به  

اسعدزراره 118متوفی   بن  عبداهللا  سال  ،  در  وفات  هاشمی  عقیل  بن  بن محمد  عبداهللا  بن شریک،  عبداهللا  اسدي،  زیاد  ابن  عبداهللا   ،140  
راستی که به صدق حدیث تحسین شده است، عبداهللا بن یعلی، عدي بن ثابت انصاري، عطیه بن جناده تابعی مشهور    هجري مشهور به

 متوفی به 

ولی او این    هجري و او همان است که حجاج خبیث ملعون به او چهارصد تازیانه زد تا به حضرت علی علیه السالم دشنام گوید 111سال 

سال   به  متوفی  اموي  خلیفه  عبدالعزیز  بن  عمر  جوین،  بن  عماره  زید،  بن  علی  نکرد،  را  عبدالغفار،134کار  بن  عمر  علی    ،  بن  عمر 

، عمرو 116متوفی به سال    بزرگان مورد وثوق و مورد اعتماد طبقه سوم تابعین، عمر بن جعده، عمرو بن مره   )امیرالمومنین علیه السالم( از

  74وفات یافته، عمرو بن میمون که از او به عنوان ثقه وعابد یاد شده و متوفی به سال    127بن عبداهللا که مورد ستایش بوده و به سال  

قیس ثقفی مدائنی، محمد بن عمر بن علی    ی بن طلحه، فطر بن خلیفه، قبیصه بن ذویب،هجري، عمیره بن سعد، عمیره بنت سعد، عیس

السالم در سال   علیه  به   100امیرالمؤمنین  طبقه ششم و مشهور  از  یافت که  بن صبیح، مسلم مالیی،    وفات  است، مسلم  بوده  راستگویی 

مطر وراق معروف به ابن خربوذ، منصور بن ربعی، مهاجر بن  عبداهللا،  هجري، مطلب ابن  103مصعب بن سعد بن ابی وقاص متوفی به سال 

بن    مسمار، موسی تابعین است، هانی  بزرگان  از  الضبی که  ابوعبداهللا میمون بصري، نذیر  بن معمار،  بن ربعی، مهاجر  اکیل، منصور  ابن 
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یسار    ، یزید بن عبدالرحمن، ابونجیحهجري، یزید بن حیان  136هانی،یحیی بن سلیم ،یحیی بن جعده، یزید بن ابی زیاد متوفی به سال  

 هجري(  109ثقفی متوفی به سال 

 آخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمین،

 طبقات روایان حدیث غدیر از علما به ترتیب تاریخ وفات: 

عدي نیز در  ب  مالحظه می گردد که توجه به موضوع مهم واقعه غدیر در انحصار اصحاب رسول خدا و تابعین نبوده بلکه علماء قرن هاي 
 حفظ و انتقال این حدیث نقش مهم ایفا نموده اند که اسامی نمونه اي از آنها نقل می گردد: 

 علماء قرن دوم هجري: 

سایر علما   ، محمد بن مسلم از پیشوایان بنام و مشهور و عالم بزرگ حجاز و شام است و محل ستایش 115)عمرو بن دینار متوفی به سال  
مغیره بن مقسم که   هجري،  131، عبداهللا بن ابی نجیح متوفی به سال  128می باشد، عبدالرحمن بن قاسم، بکر بن سواده متوفی به سال  

سال   به  و  متولد  وفات  133نابینا  بن حکم  اطمینان، حسن  مورد  و  فتوي  اهل  فقیه  زید  بن  یافت، خالد  سال    وفات  از  هجري،    140بعد 
هجري،    147حفص وفات به سال    ، یحیی بن یزید، عبدالملک بن ابی سلیمان، عوف بن ابی جمیله، عبداهللا بن عمر بنادریس بن یزید

هجري که علما بزرگ او را    151متوفی    هجري، طلحه بن یحیی، کثیر بن زید، حافظ محمد بن اسحاق  148نعیم بن حکیم متوفی به  
هجري که مورد تعریف و    132بن کدام متوفی به    هجري، حافظ مسعر  153توفی به  تحسین و تمجید نموده اند، حافظ معمر بن راشد م

 هجري و در احوال او 152تمجید علما بوده است، حکم بن ابان متوفی 

شوذب متوفی   آورده اند زمانی که مردم به خواب می رفتند او تا زانو در آب دریا ایستاده و به ذکر خدا مشغول می شده است، عبداهللا بن 
ایمان گفته اند، حافظ    هجري که بزرگان او را در امر حدیث، پیشواي اهل  160هجري، حافظ شعبه بن حجاج متوفی به سال    157  به

نموده اند، حافظ اسرائیل بن یونس    که علما بزرگ و نامدار او را تعریف و تحسین  161کامل بن عالء، حافظ سفیان بن سعید متوفی در  
بن سالم، حافظ قیس بن ربیع متوفی    است، مسلم   هجري و شیعه و مورد اعتماد 165بن زیاد کوفی متوفی به  هجري، جعفر   162متوفی در  

  174تمجید نموده اند، حافظ عبداهللا بن لهیعه متوفی    هجري که همه بزرگان او را تحسین و   167، حافظ حماد بن سلمه متوفی در  165به  
هجري که او را یکی از پیشوایان بزرگ    175بن عبداهللا متوفی    است، حافظ وضاحکه قاضی بزرگ دیار مصر و محدث آن منطقه بوده  

پیشوایان  از  بن عبداهللا که وي را یکی  نقل نموده    می دانند، قاضی شریک  او روایت  از  استشهاد و مسلم  او  به  بزرگ دانسته و بخاري 
در   متوفی  عبدالرحمن  بن  عبداهللا  به  182است، حافظ  متوفی  قیس  بن  نوح  به    183هجري،  متوفی  زیاد  بن  مطلب  هجري،  185هجري، 

که علما آن زمان به واسطه وسعت دانش او از همه جانب به    188جریر بن عبدالحمید متوفی    ، حافظ186قاضی حسان بن ابراهیم متوفی  
افظ محمد بن  ، ح193بن موسی، حافظ عمرو بن جعفر مدنی، حافظ اسماعیل بن علیه متوفی در سال    سوي او شتاب می نمودند، فضل

، ، حافظ  196هجري، حافظ محمد بن فضیل، حافظ وکیع بن جراح متوفی به    195حافظ محمد بن خازم متوفی    ،194ابراهیم متوفی به  
هجري، حافظ   199هجري که علماء بر صحت احادیث او اجماع دارند، حافظ عبداهللا بن نمیر متوفی در    198متوفی در    سفیان بن عیینه

در    حنش متوفی  مرزوق  بن  فضیل  یعقوب،  بن  هانی  علی،  بن  ارزق  سالم،  بن  یعقوب، عال  بن  موسی  عبیده،160بن حرث،  بن    ، سعد 
   موسی بن سلم، یعقوب بن جعفر، عثمان بن سعد.

 جري و چهارم و ...:علماء قرن سوم ه

متوفی   ربیعه  بن  متوفی  202حافظ ضمره  زبیري  بن عبداهللا  است، محمد  نبوده  امانت  او در  اند در شام همانند  هجري،   203، که گفته 

، حافظ شبابه  204هجري، یحیی بن آدم، زید بن حباب، امام مذهب شافعی محمد بن ادریس شافعی متوفی  203مصعب بن مقدم متوفی  

هجري، حسین بن حسن    208، محمد بن خالد، خلق بن تمیم، حافظ اسود بن عامر معروف به شاذان شامی متوفی  206وفی  بن سوار مت
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عطیه، عبداهللا بن یزید عدوي، حافظ    ، حسن بن 211هجري، حافظ عبدالرزاق بن همام متوفی    209فزاري، حافظ حفص بن عبداهللا متوفی  

بن علی  موسی،  بن  عبیداهللا  حافظ  محمد،  بن  ابی  حسین  بن  سلیمان  بن  محمد  خزاعی،  داوود    قادم  بن  عبداهللا  بومه،  به  معروف  داوود 

حجاج بن متهال، حافظ فضل بن دکین، حافظ    معروف به خریبی، حافظ علی بن حسن بن دینار، حافظ یحیی بن حماد شیبانی، حافظ

حمد بن کثیر برادر سلیمان بن کثیر، موسی بن  عیاش، حافظ مالک بن اسماعیل، حافظ قاسم بن سالم، م  عفان بن مسلم، حافظ علی بن 

بن خصص، حافظ سعید بن منصور، حافظ یحیی ابن عبدالحمید، حافظ ابراهیم بن حجاج، حافظ علی بن حکیم،    اسماعیل منقري، قیس

متوفی    حافظ خلف مقیم ري  طنافسی  بن محمد  بزرگان    233بن سالم، علی  و  داشته  برادرش جایگاه علمی مهمی  و  او  به  که  از علما 

بن    زیارت عمر  بن  احمد  حافظ  جشمی،  عمر  بن  عبیداهللا  حافظ  محمد،  بن  عبداهللا  حافظ  خالد،  بن  هدبه  حافظ  اند،  رفته  می  آنها 

جایگاه   حفص،حافظ ابراهیم بن منذر، یحیی بن سلیمان، حافظ اسحاق بن ابراهیم حنظلی که او یکی از پیشوایان اسالم و داراي مسند و 

اند که او در شرق و    سالگی از دنیا رفت و گفته  92و در سن    420ن محمد، حافظ قتیبه بن سعید که نامبرده در سال  است، حافظ عثمان ب

ابوداوود،   مسلم،  پنجگانه)بخاري،  پیشوانیان  و  آوردند  می  روي  او  سوي  به  دیار  و  شهر  هر  از  جهان،  پیشوایان  و  بوده  محدث  غرب 

ابوعبداهللا احمد بن حنبل شیبانی متوفی به    ر دیگر از او روایت کرده اند، پیشواي مذهب حنبلیانابوعیسی، ابو عبدالرحمن(، و گروه بیشما

معروف به حمال، حسین ابن حریث، هالل بن بشر،    هجري، حافظ یعقوب بن حمید، حافظ حسن بن حماد، حافظ هارون ابن عبداهللا   241

نصر بنعلی بن نصر، حافظ محمد بن بشار، حافظ محمد بن مثنی، حافظ  احمد بن عثمان، حافظ محمد بن عالء، یوسف بن عیسی، حافظ  

ابوعبداهللا محمد بن اسماعیل بخاري    یوسف بن موسی، حافظ محمد بن عبدالرحیم معروف به صاعقه، محمد بن عبداهللا عدوي، حافظ 

فصل یک صفحه    ریخ خود دربخاري( از جمله صحاح سته است، او در جلد اول تا  که کتاب مطرح او معروف به )صحیح   256متوفی  

بن عرفه که یکصد و ده سال عمر کرده است، حافظ عبداهللا بن سعید کندي صاحب    حدیث غدیر را آورده است، حافظ  375 حسن 

اهل زمان خود بود، حافظ محمد بن یحیی )گردآوردنده زهریات، احادیث زهري،(، حافظ حجاج بن    تفسیر و کتب متعدد که پیشواي 

به    یوسف ثقفی بغدادي افراد  259مشهور به ابن الشاعر متوفی  ، احمد بن عثمان، حافظ عمر بن شبه نمیري، حافظ احمد بن یوسف از 

بن   منصور  بن  احمد  حافظ  دانند،  می  ربانی  علماء  بین  از  نظیر  بی  پیشواي  را  او  که  عبدالکریم  بن  عبیداهللا  حافظ  درحدیث،  برجسته 

به سمویه بن مسعود مشهور  او روایت می سیار،حافظ اسماعیل  از  از استادان بزرگ که بخاري  بن عفان عامري  بن علی    ، حافظ حسن 

اند، حافظ سلیمان بن سیف، حافظ به بزرگواري ستوده  محمد بن یزید، عبداهللا بن مسلم، حافظ    کند، حافظ محمد بن عوف که او را 

مشهور به ابن عزیزه، حافظ محمد بن عیسی    غفاري   عبدالملک بن محمد که عالمی زاهد و محدث بزرگ بود، حافظ احمد بن حازم

که  279بی نیاز است، حافظ احمد بن یحیی بالدرزي متوفی به  از ائمه ششگانه و صاحبان صحاح که از هر توثیقی 279ترمذي متوفی در 

ارند و نامبرده حدیث شریف غدیر را  تالیفات و به نقل از او اعتماد داشته و د  تمامی پیشوایان اسالم از زمان او تا امروز به او و به کتاب و

، حافظ احمد بن عمرو  280است، حافظ ابراهیم بن حسین معروف به )ابن دیزیل( متوفی    در کتاب )انساب االشراف( خود ذکر نموده 

به دقت و    زکریا ابن یحیی معروف به خیاط السنه، حافظ عبداهللا بن احمد بن حنبل که علماء تا آنجا   مشهور به )ابن ابی عاصم(، حافظ

اند که بعضی او را بر پدرش که پیشواي حنبلیان است مقدم داشته اند، احمد بن عمرو، حافظ ابراهیم بن عبداهللا    مواظبت او شهادت داده 

  صاحب سنن، حافظ صالح بن محمد ملقب به )جزره(، که موصوف به صدق و امانت و دقت نظر بوده است، حافظ محمد بن   بن مسلم 
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ایوب. حافظ عبداهللا بن صقر)علماء قرن  عثمان، قاضی علی   بن  ابوهریره محمد  به حرمی،  بن یونس ملقب  ابراهیم  بن محمد مصیصی، 

 چهارم(، حافظ احمد بن شعیب نسایی صاحب سنن و درباره او می گویند او فقیه ترین استادان مصر و اعلم علما

محدث عصر خود در منطقه خراسان بوده است، حافظ احمدبن علی  معتبر زمان خود در حدیث بوده است، حافظ حسن بن سفیان که  

جمعه صاحب    موصلی، حافظ محمد بن جریر طبري صاحب تفسیر و کتاب و تاریخ مشهور، احمد بن محمد ضبعی، حافظ محمد بن

مدبن عبداهللا معروف به ابی  مسند کبیر، حافظ عبداهللا بن محمد بغوي در مورد او گفته اند مافوق ثقه، ابوبشر محمد بن احمد دوالبی، اح

عبدالصمد، حافظ محمد بن علی    النیري، احمد بن محمد ازدي استاد فقه و حدیث و ریاست امور دینی مصر در عصر خود، ابراهیم بن

بن عبدربه قرطبی صاحب کتاب مشهور    ترمذي صاحب تالیفات، حافظ عبدالرحمن ابن ابی حاتم که از ابدال شمرده شده است، احمد

الفرید و هم اوست که در کتاب خود آورده است )..... علی علیه السالم درپانزده سالگی اسالم آورده و او اولین کسی است که به    العقد

و پیامبر در حق او فرمود من کنت مواله فعلی مواله و...(، فقیه    وحدانیت خدا و رسالت محمد صلی اهللا علیه و آله و سلم شهادت داد

او شصت سال قضاوت منطقه کوفه راداشته است، حبشون بن موسی، حافظ احمد بن عقده، عبداهللا بن علی بن  حسین بن اسماعیل که  

 خلف، حافظ هیثم ابن 

به)ابن   ملقب  یعقوب  بن  اند، حافظ محمد  امانت ستایش کرده  را در زهد و  او  بن هانی که همه علماء  بن صالح  کلیب، حافظ محمد 

مسعودي که    د بن عبداهللا که او را معتبر یگانه عصر خود می دانستند، علی بن حسین بغدادي اخرم( صاحب مسند کبیر، یحیی بن محم

محمد نصیر معروف به    نسبت او به عبداهللا بن مسعود منتهی می شود و او را عالمه می دانستند. محمد بن احمد بن تمیم، حافظ جعفر بن 

اند و صحت  )خلدي(، محمد بن علی شیبانی، حافظ دعلج بن احمد که براي او کتابت و نیکویی سماع احادیث او    مسند ترتیب داده 

الصدور، حافظ  به شفاء  تفسیر مشهور  مفسر موصلی و صاحب  است، محمد بن حسن  ابوحاتم    مشهور  بن عبداهللا شافعی، حافظ  محمد 

دانسته که از هزار    حجت.... میمحمد بن حبان از فقها و حافظین آثار بوده است، حافظ سلیمان بن احمد که ذهبی اورا امام عالمه و  

بن جعفر بن حمدان، ابویعلی زبیر بن عبداهللا بن موسی،    استاد و بیشتر حدیث نقل نموده است، احمد بن جعفر صاحب مسند کبیر، احمد

خود می   که او را نادره علما و پیشوا بزرگ عصر  385دارقطنی متوفی    ابویعلی محمد بن احمد بن بالویه، حافظ علی بن عمر بن احمد

)ابن به  مشهور  ابراهیم مصري  بن  بن    دانند، حافظ حسن  بطه(، حافظ محمد  )ابن  به  مشهور  بن محمد عکبري  عبیداهللا  زوالق(، حافظ 

الذهبی(، حافظ به )مخلص  بن محمد اخباري،    عبدالرحمن مشهور  یحیی  نسایی،  بن عباس  بن علی  بخاري، عباس  فقیه  بن سهل  احمد 

محمد بن عبداهللا بن محمد معروف به )ابن البیع( نیشابوري صاحب مستدرك دو )صحیح مسلم    ، حافظمتکلم و قاضی محمد بن طیب

موسی، حافظ عبدالملک بن ابی عثمان مشهور به خرگوشی، حافظ احمد بن عبدالرحمن، حافظ محمد بن    بخاري(، احمد بن محمد بن

محمد بن یعقوب ملقب به مسکویه صاحب کتاب التجارب، حافظ  حافظ احمد بن موسی بن مردویه، حافظ احمد بن    احمد بن محمد،

  حسین بن احمد ملقب و مشهور به ابن سماك بغدادي، ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراهیم ثعلبی نیشابوري مفسر مشهور که   احمد بن

دان  می  تفاسیر  سایر  از  برتر  را،  او  کبیر  تفسیر  و  بوده  خود  دوران  یگانه  تفسیر  علم  در  بن گویند  محمد  بن  علی  بن  عبداهللا  بشران،    ند، 

منقول و او داراي    عبدالملک بن محمد صاحب کتاب یتیمه الدهر، حافظ احمد بن عبداهللا ابونعیم اصفهانی ستایش از او در کتب بسیاري

ابن المذهب(،  معروف به )   کتب بسیار است که از میان آنها کتاب )حلیه االولیاء( معروف است ،ابوعلی حسن بن علی بن محمد تیمی

سمان( که در زهد و ورع مشهور بوده، حافظ احمد بن حسین بن علی    حافظ اسماعیل بن علی بن حسین ابوسعید رازي معروف به )ابن 



 15ص : 

                       

 

بزرگ می دانند که پیشواي جمعیت شافعی در زمان خود بوده و داراي تالیفات   هاي علم و فقیهی )ابوبکر بیهقی( که او را کوهی از کوه 

حافظ یوسف بن عبداهللا ملقب به ابی عمر مشهور در علم حدیث بود و...، حافظ احمد بن علی   جمله سنن کبري او مشهور است، بسیار از

پیشواي صاحب نام در جهان اسالم بوده، مفسر کبیر ابوالحسن بن احمد که صاحب کتب مشهور از جمله    بن ثابت که او در زمان خود 

تفس البسیط والوجیز( در  و  را  )الوسیط  او  ناصر سجستانی صاحب کتب گرانبها که  بن  النزول( و حافظ مسعود  )اسباب  قرآن کتاب  یر 

به غدیر اختصاص داده است، حافظ علی بن محمد جالبی    حافظ و فقیه  نیز  به شمار می آورند و هم اوست که کتاب مستقل  بزرگی 

حسین   احاطه و تسلط در حدیث و فنون آن است، علی بن حسن بن معروف به )ابن المغازلی( که کتاب مناقب او نمودار بارزي از شافعی

صاحب کتب و در    خلعی که صاحب کتب فراوان از جمله کتاب خلعیات است، حافظ عبیداهللا بن عبداهللا معروف به ابن الحداد حسکانی

از بن علی عاصمی یکی  بن محمد  ابومحمد احمد  است،  نوشته  واقعه غدیر  و  پیشو  ضمن کتاب مستقل درباره  مفسر  و  پنجم  قرن  ایان 

صاحب زهد و تقوي و مولف کتاب )زین الفتی(، حافظ محمد بن محمد طوسی غزالی مشهور به)حجه االسالم( که در زمره بزرگان و  

دانشمندان است، حافظ محمد بن علی کوفی مشهور به نرسی که محدث کوفه و باتقوي بوده است، حافظ یحیی بن عبدالوهاب مشهور  

بن مسعود بغوي از علماء ربانی و صاحب کتب تفسیر و کتب    نده( از حفاظ مشهور و بزرگان حدیث بوده است، حافظ حسینبه )ابن م

)شرح السنه و التهذیب( در فقه و )جمع بین صحیحین( و)مصابیح( در احادیث صحیح عالمه زمان خود بوده است ابوالقاسم هبه اهللا بن  

ابوالحسن رزین بن معاویه، ابوالقاسم جار اهللا، محمود بن عمر زمحشري که ابن خلکان او را    اهللا، محمد شیبانی، ابن زاغونی علی بن عبد

نحو و علم بیان و پیشواي بالمعارض زمان خود می داند، حافظ قاضی عیاض بن موسی صاحب تالیفات از   امام کبیر در تفسیر و حدیث و

شهرستانی که کتاب )الملل و النحل( او شهرت فراوان داشته و حدیث غدیر  جمله کتاب مشهور)الشفا(، محمد بن ابی القاسم مشهور به  

آن  احمد   در  بن  عبدالکریم  ابوسعید  حافظ  بود،  خود  زمان  بزرگ  علما  از  که  نطنزي  ابراهیم  بن  علی  بن  محمد  است،  گردیده    ذکر 

الدین( صاحب تفسیر    سعدون ملقب به )سابق  سمعانی صاحب کتاب هاي مشهور )االنساب( و )فضایل الصحابه( و .....، ابوبکر یحیی بن

کبیر...، موفق بن احمد ابو الموید از خطباي به نام و یکی از شعراي غدیر است که حدیث غدیر را درکتاب هاي مناقب و مقتل خود  

 آورده است، عمر بن محمد بن خضر اردبیلی معروف به مال، حافظ علی بن حسن ملقب به )ثقه 

ابن عساکر( صاحب کتاب مشهور و معروف تاریخ کبیر که او را یکی از بزرگان علم حدیث می دانند واو کسی الدین( و مشهور به )

که االسالم  به شیخ  مشهور  بکر  ابی  بن  است، حافظ محمد  نموده  تالیف  در هشتاد جلد  فقط  را  شام  تاریخ  که  تالیفات    است  صاحب 

رسیدن نسب او به جدش    لرحمن بن علی بن محمد ملقب به بکري به جهت سودمند است، حافظ محمد بن موسی بن عثمان، حافظ عبدا

 ابی بکر صدیق، که عالمه عصر خود بوده است. اسعد بن ابی الفضائل مشهور به ابوالفتوح،  

 )علماءقرن هفتم(: 

لسعادت مبارك بن محمد  محمد بن عمر فخرالدین رازي صاحب تفسیر مشهور کبیر که او را یگانه عصر و پیشواي جهانی گفته اند،ابوا

برادر ابن اثیر که داراي کتب مشهور است، ابوالحجاج یوسف بن محمد مشهور به )ابن شیخ(مولف کتاب مشهور )الف با(، تاج الدین  

النبی   کالم  من  المنتقی  االخبار  )شمس  درکتاب  را  غدیر  حدیث  ایشان  که  قرشی  حمید  بن  علی  شیخ  کندي،  زید  بن  حسن  زیدبن 

اسیر شده و سپس در زمره علماء بزرگ وارد و صاحب    بو عبداهللا یاقوت بن عبداهللا که اصل نژاد او رومی است و در کودکیالمختار(، ا

سر سخت علی بن ابی طالب بوده است، ابوالحسن علی بن محمد    دو کتاب بزرگ )معجم البلدان( و )معجم االدبا( است و از طرفداران 
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کتاب تاریخ)کامل( و )اسد الغابه( که معروف است، حنبل بن عبداهللا بن فرج بغدادي، حافظ  شیبانی معروف به ابن اثیر جزري صاحب  

ابوعبداهللا مقدسی، ابو سالم محمد بن طلحه قریشی یکی از شعرا غدیر است، ابوالمظفر یوسف   ضیاالدین محمد بن عبدالواحد مشهور به 

ابن اوغلی  الدین قز  بر فقه  امیر حسام  بغدادي که تسلط او  نه جلد و تالیف    عبداهللا  بیست و  تفسیري بزرگ است در  معروف و داراي 

،. عز الدین عبدالحمید بن هبه اهللا مداینی مشهور به ابن ابی الحدید و مولف شهیر و نامدار  استخواص االمه(    مشهور دیگر او )تذکره 

نهج  احاطه    شرح  موید  واقع  در  اثر،  این  که  است  عموم  دسترس  در  و  موجود  که  است  تاریخ  البالغه  و  کالم  و  حدیث  بر  او  کامل 

علیه  الحسین  )مقتل  کتاب  که  بکر  ابی  بن  عبداهللا  بن  عبدالرزاق  حافظ  کفایه(،  )کتاب  صاحب  گنجی  یوسف  بن  محمد    است،حافظ 

، فضل اهللا بن ابی سعید که صاحب کتاب )المتعهد فی المعتقد(است، حافظ  استالسالم( از اوست و همچنین صاحب کتاب تفسیر نیز  

کتاب )ریاض الصالحین( و   دین یحیی بن شرف که استاد مذهب و بزرگ فقهاي زمان خود بوده و صاحب تالیفات بسیار از جملهمحی ال

ناصر الدین عبداهللا عمر ابوالخیر بیضاوي    کتاب دیگر در تهذیب اسماء و لغات و...، شیخ مجدالدین عبداهللا بن محمود بن مورود، قاضی 

و )الغایه القصوي( در فقه و )المنهاج( در اصول فقه    صاحب تالیف کتاب )الطوالع و المصباح( در اصول دین شافعی که پیشواي بزرگ و  

احمد بن عبداهللا فقیه حرم و محدث حجاز و داراي کتب متعدد از   و )مختصرالکشاف( در تفسیر و )شرح المصابیح( در حدیث از اوست، 

العقبی و...   النضره و ذخایر  عبداهللا وصابی مولف کتاب )االکتفاء فی فضل االربعه الخلفاء(، سعید الدین    راهیم بن ، اباستجمله ریاض 

 قصیده تائیه ابن فارض را شرح نموده است،  محمد بن احمد فرغانی و او اولین کسی است که

 )علماء قرن هشتم(:  

زان به دست او اسالم آورد و کتب بسیار تالیف  خراسانی جوینی که پادشاه غا  شیخ االسالم ابراهیم بن سعد الدین محمد بن موید حمویه

که از جمله آنها کتاب )فراید السمطین( او دربیان فضیلت علی مرتضی علیه السالم و بتول عذرا و سبطین علیهم السالم است که کتابی  

حافظ یوسف بن عبدالرحمن  بن محمد بن احمد سمنانی که تالیفات او بیش از سیصد کتاب است،    بسیار مشهور است، عالء الدین احمد

دریاي خروشان علم و حدیث لقب داده اند و او را داناترین مردم به احوال رجال و راویان احادیث می دانند،    ابوالحجاج مزي که او را

قب داده  الدین محمد بن احمد بن عثمان که ذهبی و ابن کثیر او را حافظ کبیر و مورخ اسالم و استاد بزرگان از محدثین ل  حافظ شمس

محمد بن    اندکه صاحب تالیفات متعدد است، نظام الدین حسن بن محمد قمی صاحب تفسیر کبیر موسوم به )غرائب القرآن(، ولی الدین

صاحب قیمی  ابومحمد  مکتوم  ابن  عبدالقادر،  بن  احمد  الدین  تاج  المصابیح(،  )مشکاه  مولف  تبریزي  عمري  جمله    عبداهللا  از  تالیفات 

صاحب کتاب )السمطین    مر بن مظفر مشهور به ابن الوردي صاحب تالیفات، جمال الدین محمد بن یوسف زرنديتذکره، زین الدین ع

بن  عبدالرحمن  قاضی  است،  داشته  نبوي  در حرم  مدینه  در  را  مذهبی  امور  ریاست  السبطین(  مناقب  و    فی  علم  بزرگان  از  ایجی  احمد 

سعی است،  مشهور  کالم  در  او  )المواقف(  کتاب  که  دانند،  حدیث  می  فاضل  را  او  که  محمدکازرونی  بن  مسعود  بن  محمد  الدین  د 

او را محدث بزرگ و با علم و صاحب نظر    ابوالسعادت عبداهللا بن اسعد بن علی یافعی، حافظ عمادالدین اسماعیل بن عمر بن کثیر که

علی مشهور به ابن جابر اندلسی که یکی از  بن محمد بن احمد بن    می دانند، ابوحفص عمر بن حسن مشهور به )ابن امیله(، شمس الدین

شعراي غدیر نیز هست، سید علی بن شهاب بن محمدهمدانی صاحب تالیفات بسیار که حدیث شریف غدیر را در کتاب )موده القربی(  

فتازاتی  ابوبکر محمد بن عبداهللا معروف به صامت، سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداهللا هرروي ت  خود آورده است، حافظ شمس الدین

 صاحب کتب متعدد،  
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 )علماءقرن نهم(:  

علی بن ابی بکر بن سلیمان صاحب تالیفات بسیار که مشهور به )حافظ هیثمی( است و او در کتاب بزرگ خود)مجمع الزواید( حدیث  

تاریخ کتاب  که صاحب  ابن خلدون  به  مشهور  بن محمد  عبدالرحمن  است،  نموده  نقل  را  غدیر  معروف    شریف  و  سید  تاسمشهور   ،

محمود حافظی معروف به خواجه پارسا که    شریف جرجانی علی بن محمد که همه او را عالمه زمان خود می دانند. محمد بن محمد بن

محمد بن خلیفه وشتانی، محمد بن محمد بن محمد معروف    ،استصاحب کتب بسیار از جمله کتاب )الفصول السته( و )فصل الخطاب(  

ابیطالب علیه السالم(  به ابن الجزري صاحب تالی ، تقی الدین  استفات متعدد از جمله کتاب هاي او)اسنی المطالب فی مناقب علی بن 

کتاب ذکر شده است، قاضی شهاب الدین احمد بن شمس الدین از بزرگان علم و    200  احمد بن علی صاحب تالیفات متعدد که تا حد 

السعداء و   نحوو )هدایه  )االرشاد( در  ابن حجر صاحب  ادب صاحب کتاب  بن علی عسقالنی معروف  احمد  تفسیر،  المواج( در  البحر 

التهذیب( که او را پیشواي پیشوایان دانسته اند صاحب هوش و ذکاوت فراوان و دانا به حدیث بوده    کتب معروف )االصابه و تهذیب

ب )الفصول المهمه لمعرفه االئمه( با تصریح به  محمد معروف به ابن صباغ صاحب تالیفات گرانقدر از جمله کتا  است، نور الدین علی بن

عالم    ، قاضی القضاه محمود بن احمد مشهور به عینی که او را پیشواییاستدوازده نفرند و کتاب )العبر فیمن شفه النظر( و...   این که آنها

او را موالي    اند، علی بن محمد قوشچیو فاضل می دانند. نجم الدین محمد بن قاضی معروف به )ابن عجلون( او را عالمه لقب داده  

دانسته اند و کتاب )درج    محقق لقب دادند، عبداهللا ابن احمد بن محمد مشهور به سید اصیل الدین حسینی او را از علماء بزرگ جهان

مع روزبهان  بن  اهللا  ابوالخیرفضل  سنوسی،  حسینی  یوسف  بن  محمد  بن  محمد  ابوعبداهللا  اوست،  از  سیدالبشر(  سیره  فی  به  الدرر  روف 

 خواجه مال داراي تالیفات از جمله کتاب ابطال الباطل و .....  

 :  10علماء قرن 

  الدین یزدي ملقب به کمال الدین شارح دیوان منسوب به امیر المومنین در شرح حدیث غدیر کتاب مستقلی نوشته است،   حسین بن معین 

 ه و گفته اند وي هفتاد و چند بار پیامبر صلی آله علیه و آله و سلم را عبدالرحمان بن کمال الدین او را صاحب کرامت دانست جالل الدین

بکر ابی  بن  بن محمد  احمد  عبداهللا سمهودي،  بن  علی  الدین  نور  است،  بوده  االرض  کرامت طی  داراي  و  دیده  ابوالعباس    در خواب 

بخ صحیح  )شرح  و  المحمدیه(  المنح  فی  الدنیه  )المواهب  جمله  از  تالیفات  صاحب  محمد،  قسطالنی  ابن  سیدعبدالوهاب  و...،  اري( 

را امام الحرمین می دانند و صاحب    عبدالرحمن بن علی معروف به )ابن الدبیع( صاحب تالیفات، شهاب الدین احمد بن محمد که نامبرده 

د می دانند و تالیفات  تالیفات فراوان، علی بن حسام الدین متقی صاحب کتاب گرانبها و بزرگ )کنز العمال( اورا از بندگان صالح خداون 

دو تالیف بزرگ تفسیر او به نام )السراج المنیر( و )االقناع    فراوان حدود یکصد مجلد دارد، شمس الدین محمد بن احمد شربینی صاحب

بن محمد وتري صاحب الدین احمد  الفاظ ابی شجاع(، ضیا  الدین محمد طاهر ملقب به )ملک    فی حل  الناظرین، جمال  کتاب روضه 

هندي که در سال  المحد تالیفات  986ثین(  لطایف   کشته شد صاحب  و  التنزیل  االنوار فی غرایب  بحار  )مجمع  از جمله کتاب  فراوان 

تالیفات از جمله نواقص الروافض، عبدالرحمن بن عبدالسالم صفوري صاحب کتاب    االخبار( و .....، میرزا مخدوم بن عبدالباقی صاحب 

الدین عطاء  المجالس، جمال  و کتاب    نزهه  السالم(  علیه  امیرالمومنین  مناقب  )االربعین فی  از جمله کتاب  اهللا صاحب کتب  بنفضل  اهللا 

 صلی اهللا علیه و آله و االل و االصحاب(.   )روضه االحباب فی سیره النبی

 :  11علما ء قرن 
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ر المشکاه به نام المرقاه و از علما پر  مال علی بن سلطان محمد هروي معروف به )قاري( که تالیفات بسیارگرانبهایی دارد از جمله شرح ب

مشهور به )ابن سنان قرمانی( مولف تاریخ مشهور موسوم به )اخبار الدول و    آوازه و مشهور بوده است، ابوالعباس احمد چلبی بن یوسف

و در شبانه روز به یک وعده  العارفین صاحب تالیفات مشهور که فاضل و عابد و زاهد بوده  آثار االول(، زین العابدین عبدالرئوف بن تاج

اصول و تفسیر و حدیث تالیفات فراوان دارد، شیخ بن عبداهللا عیدروس حسینی، محمود بن محمد علی    غذا اکتفا می نمود و او در فقه و

ب  الدین علی  نور  الذاکرین کربن(،  )حیات  آله( و کتاب  و  اهللا علیه  النبی صلی  آل  مناقب  السوي فی  ن  شیخانی، مولف کتاب)الصراط 

  ، شیخ استابراهیم بن احمدحلبی صاحب کتاب مشهور )السیره النبویه( او را کوهی از کوه هاي دانش نامیده اند صاحب تالیفات بسیار  

صاحب    احمد بن فضل از ادباي با فضل و معرفت بوده صاحب تالیفات از جمله )حسن المال فی مناقب االل(، حسین بن امام منصورباهللا 

نام )هدایت العقول( و کتب دیگري که او راتالیف گرانبها و وزی به  نام )غایه السئول فی علم االصول( و شرح آن  به  پیشواي علوم    ن 

تالیفات بسیار، عبدالحق بن    محمد صلی اهللا علیه و آله سلم می دانند، شیخ احمد بن محمد قاضی القضات ملقب به شهاب الدین صاحب

از تالیفات گرانبها  الدین دهلوي صاحب  و )رجال  سیف  المشکات(  )اللمعات فی شرح  و    جمله  الخطاب(  )ترجمه فصل  و  المشکات( 

صاحب کتاب )الدرر العوال بحل الفاظ بدء المال(،    )جذب القلوب( و )الخبار االخیار( و )مدارج النبوه( و....، محمد بن محمد مصري

 شاهی(.   )تفسیرمحمد محبوب العالم ابن صفی الدین جعفر مولف تفسیر مشهور 

 :  12علماء قرن 

کتابی که در   و  للروافض(  از جمله کتاب)النواقض  تالیفات  بود، صاحب  از مشایخ مدینه  برزنجی  عبدالسید  بن  عبدالرسول  سید محمد 

ثبات نموده است،  نجات ابوین پیغمبر صلی اهللا علیه و آله و سلم و عم او ابی الطالب نوشته و دالیل متین وغیر قابل انکار در آن نجات را ا

جمله کتاب )الفتوحات الوهبیه در شرح اربعین )چهل حدیث    برهان الدین ابراهیم بن مرعی از علماء نامی مصر است صاحب تالیفات از 

جمله کتاب )االبحاث المسدده فی الفنون المتعدده(، ابراهیم بن محمد بن    نبوي(، ضیاء الدین صالح بن مهدي صنعانی صاحب تالیفات از

مشهور صاحب تالیفات از جمله )البیان و تعریف( و ....، ابوعبداهللا محمد بن عبدالباقی    حمد معروف به ابن حمزه حرانی عالم و پیشواي م

برجسته صاحب  از محدثین  بایزید سهارنپوري صاحب کتاب    زرقانی  الدین محمد  .....، حسام  و  اللدنیه(  المواهب  مانند )شرح  تالیفات 

محمد بن معتمد خان بدخشی مولف کتاب )مفتاح النجا فی مناقب آل العبا( و )نزل االبرار بما صح من مناقب    یرزا)مرافض الروافض(، م

 اهل البیت 

و صاحب    االطهار( و صاحب نام در احاطه بر احادیث، حامد بن علی بن ابراهیم معروف به عمادي او را جلیل القدرترین عالم نامیده اند

بسیار از جمله تالیف    )الصلوه الفاخره باالحادیث المتواتره(، عبدالعزیز احمد بن عبدالرحیم دهلوي صاحب تالیفاتتالیفات بسیار از جمله 

العینین(، )رسائل )تنویر  االختالف(،  بیان سبب  )االنصاف فی  الثالث( و  المسائل  )اجوبه  نام  به  او  البالغه فی   گرانبهاي  الدهلوي( )حجه 

االحک و علل  االحادیث  بن سالم صاحب اسرار  و....، محمد  بخاري(  ابواب صحیح  تراجم  )شرح  از جمله کتاب    ام( و  تالیفات گرانبها 

 از شعراء غدیر است.   )انفس نفائس الدرر( و...، سید محمد بن اسماعیل صغانی، شهاب الدین احمد بن عبدالقادر که 

 :  13علماي قرن 

مسلط در انواع علوم و کتب    مرجع در لغت و  س فی شرح القاموس( که یگانهابوالفیض محمد بن محمد زبیدي مولف کتاب )تاج العرو

و....،   السته(  الصحاح  )اسانید  جلدو  ده  در  غزالی  العلوم  احیا  شرح  در  المتقین(  الساده  )اتحاف  جمله  از  نموده  تالیف  گرانبها  بسیار 
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جمله )اسعاف الراغبین فی سیره المصطفی    فات گرانبها ازابوالعرفان شیخ محمد بن علی صبان که به دقت نظر مشهور بوده و صاحب تالی

بیته الطاهرین(، رشید الدین خان دهلوي صاحب کتاب )الفتح المبین  فی فضائل اهل بیت سید المرسلین(، مولوي محمد    و فضائل اهل 

لوي که این حدیث را در رساله  مولی محمد سالم بخاري ده  مبین لکهنوي که حدیث غدیر را در )وسیله النجاه( خود نقل نموده است،

این اهللا لکهنوي  نموده، مولوي ولی  نقل  المرسلین(،    اصول االیمان خود  اهل بیت سید  المومنین فی مناقب  حدیث را در کتاب )مرات 

مولوي حیدر علی فیض آبادي این حدیث را در)منتهی الکالم( خود آورده است، قاضی محمد بن علی بن محمد شوکانی صنعانی فقیه  

فراوان )حدود یکصد فقره( از جمله کتاب مشهور )البدر الطالع( و )نیل االوطار( و...، سید محمود    نامدار مسلط در علوم صاحب تالیفات

تالیفات گرانبهاست، شیخ محمد بن درویش الحوت    بن عبداهللا حسینی آلوسی بنام و صاحب  نوابغ عراق و دانشمندان  از  نامبرده یکی 

نامبرده از  کتاب )ا  بیروتی صاحب  ابراهیم معروف به خواجه کالن  المراتب(، شیخ سلیمان ابن شیخ  المطالب فی احادیث مختلف  سنی 

  حدیث و نابغه در این رشته بوده است. و کتاب هاي مشهور او )اجمع الفوائد(، )مشرق االکوان(، )ینابیع الموده( که کتاب اخیر   بزرگان

 احمد بن مصطفی قادین خانی مولف کتاب )هدایه المرتاب فی فضایل االصحاب(. در نزد همگان شهرت خاص دارد. سید 

 :  14علماء قرن 

با کمال و صاحب بوده است عالم و مورخی  بن زینی مفتی شافعیان مکه و شیخ االسالم آن منطقه  نظر و صاحب تالیفات    سید احمد 

الصحیحین من کالم سید الکونین( و    و صاحب کتاب )منتخب  فراوان، شیخ یوسف بن اسماعیل نبهانی رئیس محکمه حقوق در بیروت

)الشرف الموبد( و...، سید مومن بن حسن مومن شبلنجی مولف کتاب مشهور )نوراالبصار فی مناقب آل بیت النبی المختار(، شیخ محمد  

د محمود آلوسی که نابینا بوده  علمی، سید عبد الحمید بن سی   عبده مفتی و عالمه بزرگوار کشور مصر بوده و صاحب مراتب و شهرت

شرح نظم االمالی( شیخ محمد حبیب اهللا بن عبداهللا یوسفی عالمه و محدث    عالمه و ادیب یگانه بوده و کتاب او مرسوم به )نثر اللئالی فی

ه النافعه( و...،  کشور مصر بوده و صاحب تالیفات و صاحب کتب)اکمال المنه( و )ایقاظ االعالم( و )ثبت الشیخ االمیر کبیر( و )الخالص

زنکه زور، مولف کتاب گرانبهاي )تاریخ آل محمد صلی آله علیه و آله( که به لغت ترکی نوشته شده    قاضی بهلول بهجت شافعی قاضی

 که موید احاله مولف

عبدالمسیح انطاکی بر تاریخ و حدیث است و )الماه یوم(، )االرشاد الخمروي( و )حجر بن عدي که منظوم است( و. .....، نویسنده شهیر  
استاد احمد زکی عدوي داراي آثار گرانبهاي و  از شعراي غدیر است، دکتر احمد فرید رقاعی،  نسیم    که یکی  استاد احمد  جاویدان، 

الدین از شعرا غدیر، سید علی جالل  و  بغداد  دانشگاه حقوق  مدیر  اعظمی  استاد حسین علی  و شاعر    مصري،  ادیب  و  حسینی سخنور 
رافعی که شرح او بر هاشمیت کمیت    وسوم به حدیث النفس و کتاب او بنام الحسین علیه السالم، استاد محمد محمودصاحب دیوان م

مردم را در میدان وسیع کوفه    35السالم در سال    نموداري از احاطه و تسلط او در تاریخ و ادب است که او نیز روایت کرد که علی علیه 
که روز غدیر خم سخنان رسول خدا صلی اهللا علیه و آله    ه شما به خدا قسم دهم هر مرد مسلمیجمع کرد )رحبه( جمع کرد و فرمود ک 

که در آن روز حضور داشته و خود شنیده اند به اینکه رسول خدا    را شنیده است برخیزد پس سی تن از مردم برخاسته و شهادت دادند 
لهم وال من وااله و عاد من عاداه(، استاد عبد الفتاح عبدالمقصود مصري  ال  صلی اهللا علیه و آله و سلم فرمود )من کنت مواله فعلی مواله 

سعید  محمد  شیخ  استاد  علی(  )االمام  کتاب  صدیق    صاحب  محمد  بن  احمد  السنه  ناصر  مجتهد  حافظ  خلوصی،  صفا  استاد  دحدوح، 
نام پنجاه و    صاحب تالیفات گرانبها از جمله )تشنیف با سند  چهار تن از صحابه را در این خصوص ذکر االذان(، که در این کتاب او 

 امام حسین علیه السالم و .....، -امام سبط -االسالم  نموده علی امیرالمومنین علیه
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الهی و عنایات حضرت حق جل جالله  به حول و فضل  به حدیث شریف   خالصه جلد دوم فارسی  مبادله سوگند )مناشده( و احتجاج 
 غدیر خم: 

مسلم و حوادث غیر قابل انکار و تردید بوده و از صدر اسالم و در دوران خالفت ظاهري امیرالمومنین یادآوري  واقعه غدیر خم از اصول 
 آن با مبادله سوگند )مناشده( بسیار واقع گردیده است. 

با اشخاص همزمان و معاصر آن حضرت در مسجدرسول خد  ا  نخستین استدالل، گفت و شنودي است که بوسیله شخص امیرالمؤمنین 
بیان  را  تفصیل آن  به  قیس هاللی در کتاب خود  بن  به آن    واقع گردیده که سلیم  را خواستارند  از آن  بیشتر  آنانی که آگاهی  نمود و 

 مراجعه نمایند.

  



 21ص : 

                       

 

 

 خالصه جلد دوم: کتاب شریف الغدیر حضرت عالمه امینی رحمه اهللا علیه

 : 23مبادله سوگند امیر المومنین در روز شوري به سال 
دربان بودم   مناقب خود با ذکر سلسله سند از عامر بن واثله نقل می نماید که )من در روز شوري 217اخطب بن خطباء خوارزم در صفحه 

ر شما احتیاج واستدالل خواهم نمود به  و علی علیه االسالم در خانه )محل شوري( بود و شنیدم که به آنها می فرمود: )من بطور موکد ب
دهم به خدا، که آیا    را سوگند می  چیزي که هیچ فرد عرب و غیر عرب از شما نتواند آن را دگرگون نماید، سپس فرمود: شما افراد همه

ه خداوند سوگند  نه پس فرمود من شما را ب   در میان شما کسی هست که پیش از من به وحدانیت خدا ایمان آورده باشد؟ همگی گفتند
بهشت با فرشتگان پرواز می کند؟ همگی گفتند خیر،    دهم که در میان شما کسی هست که برادري چون جعفر طیار داشته باشد که در

هست که عمویی چون عموي من حمزه داشته باشد که شیر خدا   پس فرمود شما را به خدا سوگند دهم، آیا در میان شما غیر از من کسی
خدا و سرور شهیدان است؟ گفتند نه بخدا قسم،پس فرمود شما را به خدا سوگند دهم آیا در میان شما جز من کسی هست  و شیر رسول  

نه،   به خدا قسم  بانوي زنان اهل بهشت است گفتند  باشد که  اهللا علیه و آله داشته  که همسري چون همسر من فاطمه دختر محمدصلی 
یا در میان شما جز من کسی هست که دو سبط من مانند دو سبط من حسن و حسین داشته  فرمود من شما را به خداوند سوگند میدهم آ

جوانان اهل بهشت می باشند؟ گفتند نه به خدا قسم، فرمود شما را به خدا قسم می دهم آیا در میان شما جز    باشد که دو آقا و دو سرور
و آله نجوي کرده باشد و پیش از نجوي صدقه داده باشد گفتند    کسی هست که چندین بار با رسول خدا صلی اهللا علیه  من و پیش از من

خدا قسم، پس فرمود شما را به خدا قسم می دهم آیا در میان شما جز من کسی هست که رسول خدا درباره او فرموده باشد)من    نه به 
الغائب(، گفتند نه بخدا قسم و....تا آخر حدیث،    کنت مواله فعلی مواله، اللهم وال من وااله و عاد من عاداه و انصر من نصره لیبلغ الشاهد 

در )فراید السمطین( و همچنین ابن حاتم شامی در )الدرالنظیم( نقل و در ادامه آورده    58این روایت را پیشواي محدثین حموینی در باب  
رسول خدا در روز غدیر    او راهست که    است که راوي می گوید که علی گفت شما را به خدا قسم می دهم آیا کسی از شما جز من

ادامه حدیث که حضرت علی علیه    بوالیت نصب نموده باشد پس همه گفتند نه بخدا قسم، و حافظ بزرگ دارقطنی و ابن حجر از او در 
علی    االسالم به آن شش نفر در شوري فرمود آیا در میان شما جز من کسی هست که رسولخدا صلی اهللا علیه و آله به او فرموده باشد یا 

نیز به آنان فرمود شما را به خدا قسم می دهم آیا در میان    تو در روز قیامت قسمت کننده بهشت و جهنم هستی گفتند نه به خدا قسم و 
بزرگ ابن عقده، حافظ عقیلی با سلسله اسناد و ابن ابی الحدید در شرح    شما کسی در خویشاوندي با پیامبر از من نزدیکتر است، حافظ

البالغ را که درنهج  آنچه  این جا  ما در  استفاضه    ه گوید که  تواتر و  بطور  )منا شده( اصحاب شوري  مبادله سوگند  داستان  از  روایات 
است  و متضمن فضایل و خصایصی  را    رسیده  این جریان  نماییم و  متمایز گشته ذکر می  از دیگران  به سبب آن  االسالم  علیه  که علی 

 محدثین بسیار ذکر نموده اند و 

با خود    ین فرمود شما را به خدا سوگند دهم آیا در میان شما جز من کسی هست که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم او راهمچن

در ایراد اشکال به    برادر کند در آن هنگام که مراسم برادري را در میان مسلمین اجرا فرمود؟ همه گفتند نه و... که تعدادي از افراد سعی

اي حضرت عالمه من به    اند که تماما ریشه در حقد و کینه و تعصبات بی دلیل دارد. )کلب گوید اي موالي من  انحاء مختلف نموده 

دارند اگر در کربال حاضر بودند اجازه   جرئت قسم می خورم که این بزرگان اهل سنت و جماعت که اینگونه اذعان به محبت ذوالقربی

حسین دراز شود و کشته شود مگرآنکه جان خود را فداي حسین می کردند و اجازه    نمی دادند دست یزید و سایر تبهکاران به سوي 

 نمی دادند تا حرم رسول خدا اسیر شوند انا هللا و انا الیه راجعون(.

 مبادله سوگند )منا شده( امیر المومنین در زمان عثمان بن عفان:
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هاللی روایت    ر کتاب فراید السمطین از تابعی بزرگ سلیم بن قیس شیخ االسالم ابواسحاق ابراهیم بن سعد الدین با ذکر سلسله اسناد د

یکدیگر سخن می گفتند که    ا بکرده است که در زمان خالفت عثمان گروهی در حدود دویست نفر در مسجد رسول خدا جمع شده و  

زبیر و مقداد و هاشم بن عتبه و ابن  و    در میان آنان علی ابن ابی طالب علیه السالم و سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف و طلحه

عبداهللا و انس بن مالک وزید بن ارقم و .....، حضور    عمر و حسن و حسین و ابن عباس و محمد بن سلمه و قیس سعد بن عباده و جابر بن 

ثمان در خانه بود و  ظهر طول کشید و ع آمد و این گفتگو تا حدود  داشتند پس در این میان از قریش و فضایل و سوابق آنها سخن به میان

و نه احدي از کسان و اهل بیت او سخنی نمی   از این اجتماع خبر نداشت و علی بن ابی طالب در آن میان ساکت بود و نه خود ایشان

دارد که توهم کالمی بفرمایی؟ فرمود هر یک از این دو    گفتند پس آن گروه متوجه ایشان شده و گفتند یا ابا الحسن چه مانعی وجود

درست هم گفتند اکنون من از شما اي گروه قریش و انصار سوال می    یله )قریش و انصار( سخن گفتند و فضیلتی از خود بیان داشتند و قب

فرمودند؟ آیا منشا این فضایل که به خود نسبت دادید در وجود خود شما و قبیله و   کنم این فضیلت ها را خداوند به چه وسیله به شما عطا

داشته است؟ همگی در پاسخ گفتند عشیره و خاندان هاي ما منشاء هیچ یک از این فضایل نبوده    ده و یا موجبی جز اینهاخاندان شما بو

اند بلکه خداي بزرگ بر مامنت نهاد و این فضایل را به سبب محمد صلی اهللا علیه و آله و عشیره و اهل بیت او بما عطا فرمود. علی علیه  

ا:  السالم فرمود ي گروه قریش و انصار آیا نمی دانید که آنچه از خیر دنیا و آخرت نصیب شما گشته فقط از ما اهلبیت  راست گفتید 

نه پیشگاه عظمت   است  بودیم که در  نوري  و خاندانم  به درستی که من  فرمود:  آله  و  علیه  اهللا  پیامبر صلی  پسر عم من  همانا  و  ما    غیر 

صلب او نهاد و   آن که خداي متعال آدم را بیافریند و پس از آفرینش او این نور را در خداوند نمایان بودیم در چهار ده هزار سال پیش از

ابراهیم شد و در آتش افکنده    او را به زمین فرود آورد و سپس نور ما منتقل به صلب نوح شد و در کشتی نشست سپس منتقل به صلب

انتقال از پدران و مادران به کیفیتی بود    حام پاکیزه منتقل فرمود و اینگردید و سپس پیوسته خداي توانا ما را از این اصالب گرامی به ار

السالم، آن گروه از صحابه که سبقت و پیشی در    که همگی از هر ناپاکی و پلیدي به دور و منزه بودند، پس از این سخنان، علی علیه

برخاسته و شهادت دادند که آري ما این سخنان را از رسول   اسالم داشته و از آنهایی بودند که غزوات بدر و احد را درك نموده بودند،

به خدا سوگند می دهم و شما همگی می دانید که خداي عزوجل در    خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم شنیده ایم پس آنگاه فرمود: شما را

سول او سابق و مقدم بوده ام بطوري  داشته و من در پرستش خداي یگانه و پیروي ر  کتاب خود در آیات متعدد سابق را بر مسبوق مقدم 

 که احدي از این امت در این راه بر من

و السابقون  » سبقت نگرفته است؟ پس همگی گفتند آري چنین است، فرمود شما را به خدا سوگند می دهم آیا آگاهی دارید که این آیه  

مورد و در چه موضوعی نازل شد، و وقتی    در چه   « و السابقون السابقون اولئک المقربون    » و این آیه    « االولون من المهاجرون و االنصار  

متعال این آیات را نازل فرمود درباره انبیاء و اوصیا    اهللا علیه و آله درباره مدلول این آیات سوال شد؟ فرمود خداي   از رسول خدا صلی 

افضل اوصیاء است، همگی گفتند آري بخدا قسم، پس فرمود شما   آنها، پس من افضل انبیاء و رسل هستم و علی بن ابی طالب وصی من

و    «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم  » این آیه    دارید، هنگامی کهرا به خدا سوگند می دهم آیا آگاهی  

نازل شد مردم گفتند یا رسول اهللا آیا این آیات اختصاص به بعضی از    «المومنین ولیجه  و لم یتخذوا من دون اهللا و ال رسوله و ال » این آیه  

س خداي عزو جل امر فرمود پیامبرش را که به آنها تعلیم فرماید تا اولیاء و متصدیان امرشان را  پ  مومنین دارد یا شامل همه آنها می شود،

)کلب گوید خدایا گویا    بشناسند  که  است  نموده  واضع  را  امور  چنان  الغدیر  که سرورم حضرت عالمه صاحب  دهم  می  شهادت  من 
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سخن می فرماید و گفتار آن حضرت بالواسطه در قلب و گوش جان و  و از وراي زمان و مکان با مخاطبان خود    امیرالمومنین بالواسطه

  قرار می گیرد. خداوند وجود مبارك جناب عالمه را غرق در رحمت واسعه و ما را نیز مشمول الطاف کریمانه خود فرماید  چشم بصیرت

نیز براي آنها   را تفسیر و بیان فرموده، والیت را آمین آمین آمین یا رب العالمین( و امر فرمود همانطور که نمازشان و زکاتشان و حج آنها

آن فرمود: اي مردم    تفسیر فرماید و مامور گشت که مرا در غدیر خم براي مردم به والیت منصوب فرماید و سپس خطبه ایراد و ضمن

پنداشتم که م نموده و چنین  امر تنگ  ام را آن  امري مامور کرده که سینه  مرا تکذیب می کنند، ولی    ردمهمانا خداوند مرا به اجراي 

خداوند مرا تهدید به شکنجه فرمود در صورتی که آن امر را به مردم ابالغ ننماییم و لذا مردم رابراي انجام نماز جماعت دعوت فرمود و 

مومنین هستم و    جل موالي من است و من موالي   پس از انجام نماز، خطبه خواند و فرمود اي مردم آیا می دانید که همانا خداوند عز و 

پس فرمود یا علی برخیز پس برخاستم، در این موقع فرمود   من اولی )سزاوارتر( هستم بر مومنین از خودشان، گفتند آري چنین است،

این هنگام سلمان بپا خاست و گفت یا رسول اهللا واالء کماذا یعنی    در  «من کنت مواله فعلی مواله، اللهم وال من وااله و عاد من عاداه » 

الء درباره علی علیه السالم چگونه والیی است، فرمود والءکوالیی یعنی والء او مانند والء من و من کنت اولی به من نفسه، یعنی هر  و

  تا آخر آیه،   «الیوم اکملت لکم دینکم .....    » ن آیه را فرو فرستاد  یپس خداي متعال ا   کس که من اولی )سزاوارتر( هستم به او از خودش 

وعمر  پس رسول خد ابوبکر  پس  من  از  بعد  است  علی  والیت  دین خدا  تمامی  و  من  نبوت  تمامی  اکبر(  )اهللا  و گفت  فرموده  تکبیر  ا 

است تا روز قیامت    برخاستند و گفتند یا رسول اهللا این آیات در مورد علی علیه االسالم خاصه است؟ فرمود بلی در او و درباره اوصیا من

وارث من و وصی و خلیفه من    خود را( براي ما، پس فرمود )علی علیه السالم برادر من و وزیر من و گفتند بیان فرما ایشان را )اوصیاء  

حسین و پس از او نه تن از فرزندان پسرم    است در امت من و ولی هر مومن است بعد از من، سپس دو فرزندم اول حسن و پس از او

قرآن جدا نشوند و قرآن هم از آنها جدا نشود تا بر من    آن هستند و آنها ازحسین هر یک پس از دیگري، قرآن با آنها است و آنها با قر

کنار حوض وارد شوند پس حضرت آنان را قسم داد و همگی گفتندآري به خدا، این کلمات رسول خدا را ما شنیده ایم و بطوري که  

طر داریم ولی تمام آن را در حفظ نداشتیم ولی این  بیشتر این مطالب را در خا  گفتی بر آن شهادت می دهیم و بعضی از آن گروه گفتند 

، پس علی علیه السالم فرمود راست  هستندگواهی دادند همه از نیکان و مردم با فضیلت ما    کسانی که تمام آن را در خاطر داشته و بدان

ا در خاطر دارند بخدا سوگند می دهم  یکسان نیستند، من آنانی را که این گفتار رسول خدا صلی اهللا علیه آله ر  گفتید همه مردم در حفظ 

بدانچه در خاطر دارند خبر دهند پس این اشخاص برخاستند زید بن ارقم، براء بن عازب، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار و    که برخیزند و 

امر   ر کنار او بودي و اوگفتند ما گواهی دهیم که فرمایشات رسول خدا را در خاطر داریم، در حالی که بر منبر ایستاده بود و تو د  اینها

من و خلیفه من    فرمود اي مردم همانا خداي عز و جل امر کرده که امام و پیشواي شما را منصوب نمایم و آنکس را که بعد از من وصی

به  من ساخته و شما را امر  است و آنکس را که خداي عز و جل در کتاب خود طاعت او را واجب فرموده و طاعت او را همدوش طاعت

والیت امر فرموده، به شما معرفی کنم و من در ابالغ این امر از ترس طعن و نکوهش اهل نفاق وتکذیب آنها به خداي خود مراجعه  

به نماز فرموده و    نمودم و خداوند مرا تهدید فرمود که اگر این امر را تبلیغ نکنم مرا عذاب فرماید، اي مردم  همانا خداوند شما را امر 

آنها را براي شما بیان نموده و من همه آنها را براي    آن را براي شما بیان کرده است و امر به زکاه و روزه و حج فرموده و بطور تحقیق  

شما را که همانا آن والیت اختصاص به این یعنی علی علیه   شما تفسیر کرده ام و امر کرده است شما را به والیت و من شاهد می گیرم

السالم قرار داد و سپس فرمود بعد از او اختصاص به پسرش دارد   اداي این کلمه اشاره، دست خود را برعلی علیه  السالم دارد و در هنگام 
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جدا نشوند تا بر من در کنار حوض وارد شوند اي مردم به تحقیق من بیان    و سپس به اوصیاء بعدي آنها و از فرزندانشان و آنها از قرآن

شما و راهنماي شما را نشان دادم و او برادرم علی بن ابی طالب علیه السالم است و    یشواي شما و ولیکردم براي شما و پناهگاه شما و پ 

اطاعت او را در امر دین برگردن خود قرار دهید و او را در تمامی امور اطاعت کنید زیرا تمام   او در میان شما به منزله من است پس قالده 

فرمود از علم و حکمتش، همانا همه تماما در نزد اوست پس از او سوال کنید و از او بیاموزید و  من تعلیم    آنچه را که خداي عز و جل به 

آنها را تعلیم ندهید و بر آنها پیشی نگیرید و از آنها عقب نمانید زیرا همانا آنها با حق هستند و حق با آنها است و    از اوصیاء بعد از او و 

آنها ن  هیچگاه  جدا  آنها  از  و حق  تا  از حق   ،..... نشستند  مطالب  این  به  شهادت  از  پس  بودند  برخاسته  که  اشخاص  این  و  شد  خواهد 

 آخرحدیث.

 )مناشده( مبادله سوگند امیر المومنین در روز رحبه: 

المومنین معارضه و منازعه واقع گردید و بعضی از مردم نسبت به آنچه از رسول  35در سال   خدا در    هجري چون در امر خالفت امیر 

بزرگ شهر کوفه    وص آن حضرت وارد گردیده بود تردید و بعضی انکار نمودند و این خبر به آن حضرت رسید، پس در میدان خص

به استدالل و مبادله  با جمع کثیري از مردم که در امر خالفت با آن حضرت منازعه می نمودند  سوگند )منا شده( اقدام    حاضر شده و 

از تابعین وقوف حاصل نمودیم که   اشته که ما در سلسله اسناد به چهار تن از صحابه و چهارده تنفرمود و این موضوع به حدي اهمیت د

 اسناد آن در کتب علما به حد تواتر و تظافر رسیده است:

السالم سوگند    ابوسلیمان موذن: ابن ابی الحدید با ذکر سلسله اسناد از او نقل کرده )در شرح نهج البالغه(، در این که )..... علی علیه  -1

فعلی مواله. .....، گواهی    داد مردم را که هر کس از آنها این فرموده رسول خدا صلی اهللا علیه و آله را شنید که فرمود من کنت مواله 

آن  از  که  حالی  در  موضوع  این  به  شهادت  از  ارقم  بن  زید  و  دادند  شهادت  آن  به  گروهی  پس  پس    دهد  کرد  خودداري  بود  آگاه 

 او را به نابینایی نفرین نمود و او نابینا شد و پس از نابینا شدن داستان این گفتار رابراي مردم بیان می کرد.(.امیرالمؤمنین 

صلی اهللا    ابوالقاسم، اصبغ بن نباته، ابن اثیردر اسد الغالبه به سلسله اسناد نقل نموده که: ). . حضرت فرمود هر کس گفتار رسول خدا   -2

خود شخصاً از    وز غدیر خم شنیده است برخیزد و به آن گواهی دهد و فقط کسی برخیزد و گواهی دهد کهعلیه و آله و سلم را در ر

)ابوایوب انصاري، ابو عمره   نفر برخاسته شهادت دادند که در میان آنها  17رسول خدا و بدون واسطه شنیده است. پس جمعی در حدود  

انصاري، حبشی ابن جناده سلولی، عبید بن    زیمه بن ثابت، عبداهللا بن ثابتبن عمرو بن محصن، ابن عوف انصاري، سهل بن حنیف، خ

انصاري، عبدالرحمن بن عبدالرب انصاري و .....( بودند این    عازب انصاري، نعمان بن عجالن انصاري، ثابت بن ودیعه انصاري، ابوفضاله

نقل نموده و .....، که آنان برخاسته و گفتند ما شهادت می والیت ابن عقده   روایت را ابن حجر عسقالنی در کتاب االصابه خود از کتاب 

 فرمود )..... اال من کنت مواله فعلی مواله .....( دهیم که شنیدیم رسول خدا صلی اهللا علیه و آله

روایت می    واقعه را: ابن مغازلی در مناقب با سلسه اسناد از حبه عرنی این  76صحابی، متوفی    –حبه بن جوین عرنی، ابوقدامه بحبلی    -3
 نماید تا آنجا که گوید پس دوازده نفر از اهل بدر برخاستند .....، .....

سخن علی   زاذان بن عمر: احمد پیشواي حنبلیان در مسند خود با سلسله سند از زاذان بن عمر این روایت را نقل نموده است که گفت: -4
و آنها را سوگند داد که هر کس رسول خدا را در روز غدیرخم دیده و از او شنیده    علیه السالم را شنیدم که در رحبه از مردم سؤال کرد

و ابوالفرج، ابن جوزي و محمد بن   است برخیزد و گواهی دهد و سیزده نفر برخاسته و شهادت دادند .....، و بسیاري دیگر از جمله هیثمی
 نقل نموده اند.   طلحه شافعی و ابن کثیر شامی نیز در تالیفات خود این واقعه را
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دیگران از جمله    زیاد بن ابی زیاد: احمد بن حنبل در مسند خود با سلسله اسناد از زیاد بن ابی زیاد این واقعه را نقل نموده و همچنین   -5

از م اهللا عنه  ابیطالب رضی  بن  اند. که گفت شنیدم علی  تألیفات خود نقل کرده  الدین طبري آن را در  ردم  هیثمی و ابن کثیر و محب 

سؤال نمود و آنها را سوگند داد به اینکه هر مرد مسلمی شنیده از رسول خدا در روز غدیر آنچه رافرموده است برخیزد و شهادت دهد  

 پس دوازده نفر از اصحاب بدر برخاسته و شهادت دادند .... 

انصاري  -6 بن ارقم  ارق  -زید  با ذکر سلسله سند از زید بن  با دقت در سند  انصاري روایت نموده است که اوصحابی: احمد  گفت    م 

برخاسته به این امر    حضرت علی علیه السالم با قید سوگند از مردم سوال کرد در رابطه با واقعه غدیر خم پس دوازده نفر از اصحاب بدر 

آن را نقل و در نقل    شهادت دادند و من از جمله کسانی بودم که کتمان نمودند در نتیجه چشم خود را از دست دادم، هیثمی وطبرانی

ابن مغازلی در مناقب از قول زید بن    طبرانی این جمله مذکور است که است که علی بر هر کس که کتمان می کرد نفرین می فرمود و 

فرمود و علی کرم اهللا وجه کسی را که کتمان    ارقم می گوید که من از جمله کسانی بودم که کتمان کردند پس خدا چشم مرا را نابینا 

طبري، حافظ محمد بن عبداهللا در فواید، ابن کثیر در البدایه    نفرین فرمود و این روایت همچنین از وصابی از طبرانی و محب الدین  کرد

 و النهایه، ..... نیز نقل گردیده است. 

از زید بن    امیرالمؤمنین رازید بن یثیع: احمد بن حنبل در مسند خود با ذکر سلسله اسناد این روایت یعنی واقعه رحبه و سوگند متقابل    -7
و ابن جریر و ابن    یثیع نقل نمود و همچنین این واقعه را ابن کثیر و گنجی شافعی و جزري هم از طریق احمد و دیگران همچون نسایی

 کثیر و ابن عقده هیثمی، سیوطی و ابن جریر و شیخ یوسف نبهانی نیز آن را در تالیفات خود آورده اند .....،

علیه و آله و    یه السالم مردم را سوگند داد در رحبه ..... پس دوازده تن برخاسته و ..... شهادت دادند که رسول خدا صلی اهللاکه: )علی عل
 سلم فرمود من کنت مواله فعلی مواله .....(. 

فرمود به    علی علیه السالم سعید بن ابی حدان: شیخ االسالم حموینی در فراید السمطین این روایت را بطور کامل نقل نموده است که    -8
اند و آنگاه   خدا قسم می دهم و قسم نمی دهم مگر فقط اصحاب رسول خدا را که شخصاً خطبه آن حضرت را در روز غدیرشنیده 

 .... راوي گوید: پس دوازده نفر برخاستند ..... و شهادت دادند که رسول خدا فرمود: اللهم وال من وااله و عادمن عاداه و انصر من نصره .

خصایص و    سعید بن وهب: ابن حنبل در مسند خود از سعید بن وهب واقعه رحبه را به طور کامل روایت کرده است و نیز نسایی در  -9

اند عده کثیري که نمی   عالمه عاصمی آن را در زین الفتی نقل نموده و همچنین ابن اثیر از قول ابواسحاق آورده که گفت حدیث نموده 

ا را شماره کنم به اینکه علی علیه السالم سوگند داد مردم را در رحبه به این که هرکس گفتار رسول خدا صلی اهللا علیه و  توانم تعداد آنه

  شنیده که فرمود من کنت مواله فعلی مواله اللهم وال من وااله و عاد من عاداه .....، برخاسته و شهادت دهد پس گروهی  آله و سلم را

بالیی رسید که   گروهی کتمان نمودند و از دنیا نرفتند جز آن که به دلیل کتمان نابینا شدند و یا به آنها آفت وبرخاسته و شهادت دادند و 

از جمله آنها یزید بن ودیعه و عبدالرحمن بن مدلح بودند و همچنین این روایت را ابوموسی، و ابن حجر نیزنقل نموده اند و ابن شاهین  

متون روایت می بینی و مشخص می شود    ز حافظ هیثمی و ..... )مضمون( و تو خواننده با تطبیق اسناد و هم این حدیث را نقل نموده و نی

و خصوصاً در کتاب اصابه خود و از پیش خود از    براي تو که چگونه ابن حجر حق امانت را در نقل متن و سند احادیث رعایت نکرده 

 ف ها نموده استاینگونه بازي ها درآورده و در آن احادیث دخل و تصر

..... ،..... 
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مسند خود    ابوالطفیل عامر بن واثله لیثی: او از صحابه رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و متوفاي حدود سال یکصد است که احمد در  -10

طبري، ابن حجر،  الدین    این روایت را از او نقل کرده است و همچنین این روایت را حافظ هیثمی و نسایی و عاصمی و گنجی و محب

علی علیه السالم برخاست و فرمود   نورالدین سمهودي، .....، در تالیفات خود با سلسله اسناد نقل نموده اند، )همگی با این مضمون( که

آنها  قلب  و  شنیده  آنها  گوش  که  برخیزند  کسانی  فقط  و   ..... دهم  می  سوگند  خدا  به  ایوب    .....  ابو  عامر،  بن  عقبه  پس  نموده  ضبط 

 نصاري، ابو سعید خدري، ..... ..... برخاسته و گفتند ما شنیدیم که رسول خدا فرمود..... الی آخر حدیث. ا

با اسنادش این روایت را نقل نموده است که ..... علی علیه  -11 السالم    ابوعماره عبدخیر بن یزید همدانی کوفی: خوارزمی در مناقب 
 ا شنیدیم که رسول خدا فرمود ....برخاست و ..... و آنها برخاسته و گفتند م

السالم را از    عبدالرحمن بن ابی لیلی: احمد بن حنبل در مسند خود با سلسله اسناد واقعه رحبه و سوگند متقابل )مناشده( علی علیه  -12

وشهادت ندادند، پس علی    ابن ابی لیلی نقل نموده و از قول او آورده است که از میان جمعیت سه نفر بودند که این امر را کتمان نموده 

بغدادي، حموینی، آنها رسید، عاصمی، خطیب  به  او  نفرین  اثر  و  نفرین کرد  آنها  به  السالم  ابن    علیه  سیوطی، جزري، هیثمی، وصابی، 

با ذکر این روایت را  تالیفات خود  .....، در  و  ابن جریر طبري و خطیب و ضیاء  اند.    احمد و  نموده  لیلی نقل  ابن  این  سلسه سند از  )با 

دوازده نفر از کسانی که    مضمون( که )..... علی علیه السالم را دیدم در رحبه که سوگند می داد مردم راکه در روز غدیر خم و ..... پس

خدا شنیدیم که فرمود ..... من کنت    در غزوه بدر حاضر بودند برخاسته و ..... گفتند ما شهادت می دهیم که در روز غدیر خم از رسول

 ه فعلی مواله .....(. موال

همچنین نسایی    عمرو ذي مر: احمد بن حنبل در مسند خود با سلسله اسناد، واقعه رحبه و منا شده امیرالمومنین را از او نقل کرده و  -13

ا با ذکر در خصایص و حموینی در فراید و هیثمی و گنجی شافعی و ذهبی و ابن کثیر و ابن جریر و سیوطی و جزري و.....، این حدیث ر

سوگند می دهم به خدا که هر فردي که    سلسله اسناد نقل کرده اند با این مضمون که: )علی علیه السالم خطبه ایراد کرد و سپس گفت

دست مرا گرفت و فرمود ..... من کنت مواله فهذا    در روز غدیر خم و در محضر رسول خدا بوده و دیده و شنیده است در آن زمان که

دادند و عده اي کتمان نمودند و از دنیا نرفتند بعد ابتالء به    نفر برخاسته و شهادت  17... برخاسته و شهادت دهد ..... پس  علی مواله ..

 نفرین امیرالمؤمنین و بعد از کور شدن و ابتالء به برص .....

السالم را بر    د نقل کرده که او گفت علی علیه عمیره بن سعد: حافظ ابوالنعیم اصفهانی این واقعه را با سلسله اسناد از عمیره بن سع  -14

ابوسعید، ابوهریره،   منبر مشاهده کردم در حالی که اصحاب رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم را سوگند می داد که در میان آنها،

ه السالم به او فرمود: تو را چه  علی  انس بن مالک و .....، حاضر بودند و همگی برخاسته و شهادت دادند پس یکی از آنها برنخاسته و علی

علی علیه السالم فرمود: بار خدایا اگر دروغ  .    مانع شد از این که برنخیزي گفت یا امیرالمونین در اثر سالخوردگی دچار فراموشی شدم

دو چشم او نقطه    می گوید او را گرفتار بالیی حسن )نیکو( بگردان و راوي گوید و این شخص ازدنیا نرفت تا آنکه ما دیدیم که بین

را نسایی و ابن مغازلی و ابن کثیر و سیوطی، وصابی، حافظ    سفیدي آشکار شد که عمامه آن را نمی توانست بپوشاند .....، این حدیث

.. علی علیه السالم بر روي منبر سوگند می داد اصحاب رسول خدا را ...  هیثمی نیز در تالیفات خود آورده اند. و همه با این مضمون )که

 و آله و سلم فرمود من کنت مواله فهذا علی مواله، ....(.  و شهادت دادند که حضرت رسول خدا صلی اهللا علیه
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اسناد از او    یعلی بن مره بن وهب ثقفی: از جمله اصحاب رسول خدا صلی اهللا علیه و آله که ابن اثیر در اسد الغابه خود با ذکر سلسله   -15
خود از ایشان با ذکر    مره است و ابن حجر، ابن عقده، ابن موسی مدینی، ابن اثیر و .....، نیز در تالیفاتاین روایت را نقل نموده یعلی بن  

 سلسله سند این روایت را نقل نموده اند. 

حاضر    )که علی علیه السالم در کوفه مردم را سوگند می داد که در میان آن جماعت اصحاب رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم

ز جمله ابو ایوب صاحب منزل رسول خدا و .....، که آنچه را از رسول خدا در روز غدیر شنیده اند بیان نمایند وهمگی شهادت  بودند ا

 دادند .....(

السالم در    هانی بن هانی همدانی کوفی تابعی: ابن اثیر در جلد سوم اسد الغابه این حدیث را مذکور نموده است که ..... )علی علیه  -16
 کوفه مردم را قسم می داد که آنچه را از رسول خدا در روز غدیر شنیده اند بیان نمایند و .....(

بسیاري از    حارثه بن نصر تابعی: نسایی در خصایص واقعه رحبه و مناشده امیرالمومنین را شرح داده است و برهان الدین حلبی و  -17
 اند(  می شود و ..... همگی این روایت را در آثار خود ذکر نموده  متاخرین نیز که به دلیل کثرت از ذکر آنها صرف نظر

 گواهان مشهور در روز رحبه:

جنگ    ابوفضاله انصاري نامبرده از اصحاب بدر است و در  -3ابوعمره بن عمرو بن محصن انصاري    -2ابوزینب بن عوف انصاري    -1

  -5شهادت رسید.    انصاري در جنگ صفین در رکاب امیرالمؤمنین بهابو قدامه    -4صفین در رکاب علی علیه السالم به شهادت رسید.  

به شهادت رسید.   امیرالمؤمنین  نیز در صفین در رکاب  او  انصاري که گفته شد که    57دوسی که در حدود سال    ابوهریره   -6ابولیلی 

ثابت بن    -8ین به شهادت رسیده است.  امیرالمؤمن  ابوالهیثم بن تیهان که از اصحاب بدر است و در صفین در رکاب  -7درگذشته است.  

ابوایوب خالد    -10امیرالمومنین علیه السالم شرکت داشته است.    حبشی بن جناده سلولی که در غزوات  -9ودیعه انصاري خزرجی مدنی  

به  با رومیان  است و در جنگ  بدر  از اصحاب  به ذوالشهادتی  -11شهادت رسید.    انصاري که  انصاري مشهور  ثابت  بن  از  خزیمه  ن که 

در رکاب در صفین  و  است  بدر  رسید.    اصحاب  به شهادت  بن عمرو خزاعی    -12امیرالمؤمنین  بن    -13ابوشریح خویلد  یزید  یا  زید 

انصاري   حنیف  -14شراحیل  بن  است.    سهل  بدر  اصحاب  از  که  اوسی  انصاري    -15انصاري  خدري  مالک  بن  سعد    -16ابوسعید 

عبداهللا بن ثابت انصاري خادم رسول   -19عبدالرحمن بن عبد رب انصاري  -18عامر بن لیلی غفاري  -17ابوالعباس سهل بن سعد انصاري

ابوطریف   -21دعوت مردم به اسالم گماشته شدند.    عبید بن عازب انصاري که جز ده نفري است که براي  -20خدا صلی آله علیه وآله  

نعمان بن عجالن    -24ناجیه بن عمرو خزاعی    -23معاویه بود.    شاوندانعقبه بن عامر جهنی که از نزدیکان و خوی  -22عدي بن حاتم  

باش که شهادت و گواهی این گروه که شرح آن با سلسله اسناد در خصوص   انصاري که سخنگو و شاعر انصار بود ....، پس بدان و آگاه 

سال    25تاد، با تاریخ غدیر خم در حجه الوداع بیش از  اتفاق اف  35واقعه رحبه و منا شده و سوگند متقابل، امیرالمومنین در کوفه در سال  

خالل این مدت بسیاري از اصحاب رسول خدا صلی اهللا علیه و آله که شاهد برآن بوده اند وفات یافته و یا    فاصله داشته و بدیهی است در 

منوره که مرکز اجتماع اصحاب پیامبر بوده  شده بودند و گروهی نیز در سایر بالد اسالمی پراکنده و کوفه نیز با مدینه    در جنگ ها کشته

بسیار زیادي داشته و جز معدودي از پیروان حق که در زمان امیرالمومنین به آن جا مهاجرت نموده بودند، بقیه حاضر نبودند واین    فاصله

شاهدان و عالقه    ین بود تا همهواقعه نیز ناگهانی و بدون مقدمه و بدون هر گونه اطالع قبلی صورت گرفته بود و این موضوع مانع از ا

بودند که از روي سفاهت    مندان در آن جمع حاضر شوند تا بدین ترتیب بر عده گواهان افزوده شود و همچنین در میان حاضران کسانی

صحاب رسول  گردید که بسیاري از ا   یا کینه ورزي از اداي شهادت خوداري و آن را کتمان نمودند و .....، با تمامی این موارد مالحظه
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اقرار و بر مفاد   خدا و تابعین که در روز رحبه حاضر بودند در مناشده و سوگند متقابل حضرت امیر المومنین به حدیث شریف غدیر 

پس رحمت و رضوان الهی شامل همه آن گروه از اهل    کامل آن تاکید کردند. )کلب گوید رسول خدا فرمود االنصاف نصف االیمان

نمایند و لعنت ابدي خداوند بر دشمنان او خصوصاً معاویه بن ابی    به مظلومیت موالي ما امیرالمؤمنین اقرار و اعترافاسالم نثار باد که  

سفیان و تابعان او باد که با فتنه انگیزي خود ذوالقربی رسولخدا یعنی علی و حسن و حسین را به ورطه شهادت وارد نموده و نیز دست  

ا از  پاکان  به خون  آنان  و کثیف  باد    صحاب رسول خدا  نثار  قیامت  قیام  تا  آنها  بر طرفداران  و همچنین  اسالم آغشته شد  مؤمنین صدر 

 آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(.

 هجري: 36مناشده امیر المومنین بر طلحه در روز جمل در سال 

ای از رفاعه بن  با ذکر سلسله اسناد  ابوعبداهللا حاکم در جلد سوم مستدرك  از جدش روایت نموده است حافظ بزرگ  او  که در    اس و 

فرستاد و خواستار مالقات با او شد پس طلحه حاضر شده    جنگ جمل با علی علیه السالم بودیم و آن حضرت براي طلحه بن عبیداهللا پیام 

مواله فعلی مواله،  و حضرت به او فرمود تو را بخدا سوگند می دهم آیا از رسول خداصلی اهللا علیه و آله شنیدي که می فرمود )من کنت 

آنگاه حضرت فرمود: پس چرا با من مقاتله و نبرد می کنی؟ گفت متذکر نبودم    اللهم وال من و االه و عاد من عاداه(، طلعه گفت آري و

خدمت آن جناب بازگشت نمود، این داستان را مسعودي در جلد دوم مروج الذهب بدینگونه    و راوي گوید که در این زمان طلحه از 

بازگشت زبیر، علی علیه السالم بر طلحه بانگ زد و فرمود اي ابا محمد چه امري تو را به میدان نبرد با من    نموده )....... سپس هنگام  نقل

گفت خونخواهی عثمان، و آنگاه علی علیه السالم فرمود خداوند بکشد از ما و شما آنکه را که به این امر سزاوارتر    موجب شده است؟

  نشنیدي که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم فرمود: )اللهم و ال من وااله و عادمن عاداه( و خود آگاهی که تو اول   تو   است، آیا 

کسی بودي که با من بیعت کردي و سپس بیعت را شکستی در حالی که خداوند عز و جل می فرماید )و من نکث فانما ینکثعلی نفسه(  

در تاریخ اسالم و ابن    سپس برگشت، و این داستان را خطیب خوارزمی در المناقب و ابن عساکردر این هنگام طلحه گفت استغفراهللا و  

 جوزي در تذکره و نیز هیثمی و ابن حجر و سیوطی و سنوسی، محمد بن خلیفه و وصابی و .....، درتالیفات خود نقل نموده اند. 

 هجري: 36واقعه رکبان و ورود سواران در کوفه در حدود سال 

از ریاح بن حارث که گفت )چند تن در رحبه یعنیپیشو اسناد روایت نموده است.  با سلسله  بن حنبل  میدان    اي بزرگ حنبلیان احمد 

هستم در حالی که    بزرگ کوفه نزد علی علیه السالم آمدند و گفتند السالم علیک یا موالنا، پس حضرت فرمود چگونه من موالي شما

واله فعلی مواله(، ریاح  م  ول خدا صلی اهللا علیه و آله در روز غدیر خم شنیدم که فرمود: )من کنتمشما عرب هستید؟ گفتند ما از رس 

نیز در میان آنان است و همچنین    گفت چون از آن جا گذشتند سوال کردم آنان کیستند گفتند گروهی از انصار که ابوایوب انصاري

آمدند و آن جناب پرسید شما چه کسانی    در رحبه نزد علی علیه السالم   روایت نموده از ریاح که گفت گروهی از انصار را دیدم که

او نقل کرده که باز از  الی آخر حدیث و   ..... المومنین  یا امیر  تو  بود و    هستید گفتند موالی  نشسته  گفت هنگامی که علی علیه السالم 

یا موالي، علی السالم علیک  بود داخل شد و گفت  او  بر  ابو ایوب  عل  مردي که آثار سفر  السالم فرمود کیست، پاسخ داد و گفت  یه 

را راه دهید پس ابوایوب انصاري وارد شده ..... تا آخر حدیث، ابراهیم بن حسین کسایی معروف به ابن دیزیل    انصاري هستم و فرمود او

  م گروهی که لئام یعنی پارچه روي صفین از ریاح بن حارث نقل کرده است که )نزد علی علیه السالم نشسته بودم در این هنگا   در کتاب

گفتند آري   صورت داشتند بر علی علیه السالم وارد شده و گفتند السالم علیک یا موالنا حضرت فرمود مگر شما گروهی از عرب نیستید
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و انصر من نصره و  عاداه    ولی ما شنیدیم از رسول خدا که در غدیر خم فرمود: )من کنت مواله فعلی مواله اللهم وال من وااله و عاد من

اخذل من خذله(، سپس گفت من دیدم که علی علیه السالم خندان شد به حدي که دندان هاي کناردهان مبارك او نمودار شد )کلب  

سالم نمائیم زیرا آن مظلوم را شاد و خرسند و    گوید پس از این روایت معلوم می شود که ما بایستی همیشه با این عنوان بر آن حضرت

داي خالق هستی را نیز فراهم می نماید زیرا هر عمل که منطبق بررضاي خدا باشد موالنا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب را شاد  رضایت خ

برکاته( و سپس فرمود گواه باشید، پس آن گروه به سوي مرکب هاي    می فرماید السالم علیک یا موالنا یا امیرالمؤمنین و رحمه اهللا و 

گفتم شما از کدام طایفه و قوم هستید گفتند ما گروهی از انصار هستیم و آن مرد    تعقیب نمودم و به یکی از آنهاخود رفتند من آنها را  

 که در بین آنان بود سخن گفت ابوایوب

سالم با او    انصاري صاحب منزل رسول خدا صلی اهللا علیه و آله، است پس ریاح گوید من نزد او رفتم و ضمن عرض ادب و درود و 

کردم(، حافظ ابوبکر بن مردویه نیز از همین ریاح روایت را نقل نموده است که )مضمون( )..... گروهی درمیدان رحبه به نزد  مصافحه  

کسانی هستید گفتند ما موالی    امیرالمؤمنین آمدند گفتند السالم علیک یا امیر المومنین و رحمه اهللا و برکاته پس حضرت فرمود شما چه

حال آنکه شما گروهی از عرب هستید،    ین پس راوي گفت پس آن حضرت را دیدم که با خنده فرمود چگونه و تو هستیم یا امیرالمؤمن

آخر(، پس حضرت فرمود شما بر این گفتار گواهی    گفتند ما در روز غدیر خم )از رسول خدا شنیدیم که فرمود من کنت مواله ..... الی

به آنها گفتممی دهید گفتند آري فرمود راست گفتید پس آنها رف انصاریم و این    تند من  از  شما چه کسانی هستید گفتند ما گروهی 

آله است پس دست او را گرفتم و با درود و سالم با او مصافحه کردم(   شخص ابوایوب انصاري صاحب منزل رسول خدا صلی اهللا علیه و

س ابن اثیر با سلسله سند از ابی مریم زرین جیش نقل کرده مضمون روایت شده پ  و از حبیب بن سیار از ابی رمیله نیز این روایت با همین 

 که گفت علی 

السالم علیک   علیه السالم از قصر بیرون آمد و با او روبرو شدند سوارانی که شمشیر حمایل داشتند و گفتند السالم علیک یا امیر المومنین

کسی حضور دارد؟ پس    از اصحاب پیغمبر صلی اهللا علیه و آله چهیا موالنا و رحمه اهللا و برکاته پس علی علیه السالم فرمود در این جا  

گواهی دادند که از پیغمبر صلی اهللا    دوازده نفر برخاستند که از جمله آنها بودند قیس بن ثابت، هاشم بن عتبه، حبیب بن بدیل و...، پس 

رالمؤمنین ما هم که عرب تبار نیستیم به تأسی از قول  امی  علیه و آله شنیده اند که فرمود )من کنت مواله فعلی مواله .....( )کلب گوید یا 

رسول خدا صلی اهللا علیه و آله عرض می کنیم السالم علیک یا موالنایا امیرالمؤمنین و رحمه اهللا و برکاته تا شاید خداوند به برکت خنده  

تو نمائیم از خدا می خواهیم ما را براي این    دلگشا و شادي قلب تو ما را هم از رستگاران قرار دهد واگر ما نبودیم که جان خود را فداي 

پس   العالمین(،  یا رب  آمین  آمین،  دعواتنا آمین،  استجب  المضطرین  دعوه  مجیب  یا  قراردهد  و رستگاري  نجات  اهل  تمایل،  و  آرزو 

بغوي و ابن کثیر و    مدینی و ابن حجر نیز این روایت را باذکر سلسله سند آن روایت نموده اند و همچنین محب الدین طبري، و حافظ

روایت را نقل نموده اند، عطا اهللا بن فضل اهللا شیرازي در کتاب خود این روایت را نقل نموده که )علی علیه    هیثمی با همین مضمون این

ذوالشهادتین و قیس  السالم از قصرخارج شد .....، پس دوازده تن از آنها برخاستند که از جمله آنها ابوایوب انصاري خزیمه بن ثابت و  

ثابت، عمار یاسر، ابوالهیثم بن تیهان، هاشم بن عتبه، حبیب بن بدیل و .....، بودند پس شهادت دادند که از رسول خدا در روزغدیر    بن

از اداي    عاذب که   شنیده اند که فرمود: )من کنت مواله فعلی مواله ..... تا آخر حدیث( پس علی علیه السالم به انس بن مالک و براء بن

شنیده اند شما هم شنیده اید، و    شهادت خودداري کردند فرمود چه چیز مانع شد که شما برخیزید و شهادت دهید زیرا آنچه را که آنان 
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  را آنگاه فرمود بار خدایا اگر این دو نفر به علت عناد و دشمنی کتمان شهادت کردند آنها رامبتال کن، پس براء نابینا شد و راه منزل خود  

نفرین حضرت علی شده  انس که    از دیگران سوال می کرد و می گفت کسیکه گرفتار  اما  یابد و  است، چگونه راه مقصود را در می 

پاهاي او مبتال به مرض برص شد و در نقلی علی علیه السالم فرمود بارخدایا اگر دروغ می گوید او را به برص مبتال کن آنطور که دستار 

او دچار برصاو آن مرض را مخفی نس ابو عمر در    ازد پس صورت  انداخت و  لباس خود را بر صورت خود می  شد و دائماً خرقه و 

ادامه آورده است که انس بن مالک پس از ابتالء به برص سوگند یاد نمود که دیگر  کتاب فهرست خود همین روایت را نقل نموده و در

ن نکند، شهود مشهور و معروف حدیث غدیر در روز رکبان یعنی روز ورود آن  السالم است کتما  هیچ فضیلتی را که درباره علی علیه

بن تیهان که از اصحاب بدر است، ابوایوب انصاري، حبیب بن بدیل، خزیمه بن ثابت که از اصحاب بدر و    سواران عبارتند از: ابوالهیثم

اب بدر و شهید در صفین )که بنا بر خبر غیبی و معجزه است، عبداهللا بن بدیل شهید در صفین، عمار بن یاسر که از اصح  شهید در صفین 

بن سعدبن   بن ثابت، قیس  او( به شهادت رسید، قیس  یاران  رسولخدا صلی اهللا علیه و آله بدست گروه باغی و ستمکار یعنی معاویه و 

شهید در   و  در صفین  السالم  علیه  علی  پرچمدار  که  عتبه  بن  مرقال  هاشم  است،  بدر  اصحاب  از  که  اما  عباده  و....،  است  همان جنگ 

 کسانی از اصحاب که به سبب کتمان شهادت حدیث غدیر دچار نفرین علی علیه السالم شدند: 

عالمه    انس بن مالک، براء بن عازب، جریر بن عبداهللا بجلی، زید بن ارقم، عبدالرحمن ابن مدلج، یزید بن ودیعه، و در ادامه حضرت

معاند متاخرین  از  بعضی  شبهه  رفع  بن جابر)بالدرزي(    براي  احمد  از  را  روایت  این  السالم،  علیه  علی  موالنا  فضیلت  این  به  متعصب  و 

خدا سوگند می دهم    که آن را در جز اول انساب االشراف خود آورده نقل می فرماید که )علی علیه السالم بر منبر گفت به  379متوفی  

و آن را تکرار کرد، پس سه نفر که شاهد وگواه بودند کتمان نموده و علی  کسی را که شنیده است از رسول خدا در روز غدیر و .....،  

را از دنیا مبر مگر آن که بر او عالمتی قرار   علیه السالم فرمود بار خدایا هر کس که این شهادت را می داند ولی آن را کتمان می کند او

نابیناگشت و جریر به گمراهی جاهلیت برگشت( و این قول را    دهی که به آن شناخته یعنی رسوا شود پس انس به برص دچار شد و براء

ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه و ابن عساکر در تاریخ خود وسید حمیري در قصیده المیه و زاهی در قصیده مشهور خود نقل نموده  

ی علیه السالم در رحبه از مردي درباره حدیثی  عمرو این حدیث را روایت نمود که عل اند، و همچنین خوارزمی با سلسله سند از زاذان بن

علیه السالم فرمود مرا تکذیب نمودي گفت تکذیب نکردم حضرت فرمود از خدا می خواهم    سوال کرد پس او تکذیب نمود و علی

خارج نشد    چشم تو را کور نماید او گفت بخواه و حضرت او را نفرین کرد و او یعنی آن بدبخت از رحبه  اگر تکذیب کردي خداوند 

اند و ابن حجر آن را    مگر آن که نقل کرده  نیز  نورالدین عبدالرحمن جامی  پارسا و  بود و این روایت را خواجه  چشمانش کور شده 

 المومنین بر شمرده است و همچنین وصابی آورده است که جمعی دیگر از محدثین نیز این کرامت را نقل نموده اند.  ازکرامات امیر

 هجري:  37وگند( امیر المومنین در صفین در سال مناشده )تبادل س

ابوصادق سلیم بن قیس هاللی تابعی بزرگوار در کتاب خود عنوان نمود که علی علیه السالم در صفین در میان سپاه خود وگروهی از  
از حمد وستایش خداوند فرمود مردم و کسانی که از نواحی مختلف آمده بودند و همچنین از مهاجرین و انصار، بر منبر باال رفت و پس  
در فضایل من نازل فرمود و نیز   اي گروه مردم فضایل و مناقب من بیش از حد شمارش است و من بعد از آنچه خداوند در کتاب خود

  آنچه را رسول خدا )ص( در مناقب من فرموده است، من از تمامی این مناقب و فضیلتها وجهات برتري خود بر دیگران به چند مورد 
داده و احدي از این امت در راه خدا و رسول بر من    اکتفاء می کنم: آیا می دانید که خداوند در کتاب خود سابق را بر مسبوق برتري

پیشی نگرفته است. گفتند آري چنین است فرمود شما را به خدا سوگندمی دهم آیا هنگامی که از رسول خدا سوال شد از تفسیر قول  
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)والسابقون السابقون اولئک المقربون.....( رسول خدا صلی اهللا علیه و آله فرمود این آیه را خدا نازل فرمود درباره   خداوند در آیات .....
پیامبران و اوصیا پیامبران و من افضل انبیاء ورسوالن الهی و وصی من علی بن ابی طالب افضل اوصیاء است پس در این هنگام نزدیک  

آنها از انصار و بقیه از مهاجرین بودند برخاسته و شهادت دادند که ما گواهی می نماییم که این سخن را  هفتاد تن از اصحاب بدر که اکثر
اهللا علیه و آله شنیدیم که در میان این شاهدان و گواهان ابوالهیثم بن تیهان، ابوایوب انصاري، و از مهاجران عمار بن    از رسول خدا صلی

را شما  فرمود  پس  بودند  و.....،  و    یاسر،  اهللا  اطیعوا  آمنو  الذین  ایها  )یا  که  خدا  قول  تفسیر  این  مورد  در  دهم  می  سوگند  خدا  به 
آیه    اطیعواالرسول و اولی االمر منکم( و قول دیگر خداوند تعالی )انما ولیکم اهللا و رسوله و الذین آمنوا ..... تا آخر آیه( و همچنین این 

مخصوص بعضی    و ال المومنین ولیجه .....، پس مردم از رسول خدا سوال کردند آیا  که می فرماید )و لم یتخذوا من دون اهللا و ال رسوله 
بیاموزد و براي آنها تفسیر    از مومنین است و یا شامل همه آنها هست، پس خداي عز و جل امر فرمود به پیامبر خود امر فرمود که به آنها

تعلیم و تفسیر فرمود(، و مرا در غدیرخم منصوب نمود و فرمود: همانا  نماید امر والیت را همانطور که نماز و روزه و زکوه و حج را  
ابالغ امري دستور داده است که سینه ام به واسطه آن تنگ شده و ترسیدم که مردم مرا تکذیب نمایند ولی خدا چنانچه    خداوند مرا به

و آنوقت مردم را براي نماز جماعت دعوت کرد و نمازظهر  آن امررا ابالغ نکنم، مرا تهدید به عذاب فرمود و آنگاه فرمود یا علی برخیز  
سزاوارتر( به آنها    را با آنان خواند و سپس فرمود اي مردم همانا خداوند موالي من است و من موالي مومنین هستم و اولی هستم )یعنی

بار خدایا دوست بدار هر   اویم پس علی هم موالي اوست  او را دوست بدارد و    کساز خودشان پس هر کس را که من موالي  که 
هر که او را خوار نماید، در آن    دشمن بدار هر کس را که او را دشمن بدارد و یاري کن آن کس را که او را یاري کند و خوار بفرما

من به او  مانند والء من، پس هر کس را که    هنگام سلمان از میان آن جمعیت برخاسته و گفت یا رسول اهللا چگونه والیی، فرمود والیی
اوست از خودش و خداي متعال نازل فرمود این آیه را    اولی )سزاوارتر( هستم از خودش پس علی علیه السالم هم اولی )سزاوارتر( به

االسالم دینا .....(، تا آن جا که راوي گوید در این زمان دوازده تن    )..... الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم
که آنچه را فرمودي از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله شنیدیم .....، تا آخر    صحاب غزوه بدر برخاسته و گفتند ما شهادت می دهیم از ا

 عنایت حضرت اهللا جل جالله.  حدیث که طوالنی است و مشتمل بر فواید فراوان به

 لم: احتجاج حضرت صدیقه طاهره فاطمه الزهرا بنت رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله و س

از بکر بن    شمس الدین ابوالخیر جزري در کتاب )اسنی المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب(، روایت نموده است با رعایت سلسله اسناد
احمد قصري که که حدیث نمودند براي ما: فاطمه و زینب و ام کلثوم دختران موسی بن جعفر علیه السالم که آنهاگفتند حدیث نمود  

محمد بن علی علیهما السالم و او    تر جعفر بن محمد صادق علیهما السالم که گفت حدیث نمود براي من فاطمه دختربراي ما فاطمه دخ
او گفت حدیث  السالم و  علیهما  بن حسین  فاطمه دختر علی  براي من  نمود  )فاطمه و سکینه(، دختران    گفت حدیث  براي من  نمودند 

رسول خدا صلی اهللا علیه و آله که فاطمه علیه السالم دختر    وم دختر فاطمه علیها السالم دختر حسین بن علی علیهما السالم و آنها از ام کلث
آله را در روز غدیر که فرمود: )من کنت مواله فعلی مواله(، و گفتار    پیامبر فرمود: آیا فراموش کردید گفتار رسول خدا صلی اهللا علیه و

منیبه منزله هارون من موسی علیهما السالم(، این حدیث را حافظ بزرگوار ابوموسی آن حضرت را که فرمود )به علی علیه السالم(: )انت  
اسناد خود در کتاب خود )المسلسل باالسماء( روایت نموده است .... )کلب گوید همین یک روایت که فواطم از آل    مدینی با سلسله 

ا یعنی صدیقه  از مظهر ذوالقربی  را  او آن  و ذریه  دنیا  النبی وحرم رسول خدا  براي سعادت  اند  نموده  نقل  الزهرا  فاطمه  لکبري موالتنا 
 وآخرت ما و هر سالک به سوي حیات جاویدان کافی است( 

 هجري: 41احتجاج امام حسن در سال 
ي  حافظ بزرگ ابوالعباس بن عقده با دقت در سلسله اسناد خود آورده که حسن بن علی علیه السالم پس از موافقت در صلح بامعاویه برا

و نبوت فرمود: )همانا    اداي خطبه برخاست و پس از حمد و ثناي خداوند و ذکر نام جدش محمد مصطفی صلی اهللا علیه و آله به رسالت
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ما را پاکیزه و منزه ساخت )آیات    ما اهل بیتی هستیم که خداي متعال ما را به اسالم گرامی داشت و ما را برگزید و از هر رجس و پلیدي
نشدند مگر آنکه خدا ما را در بهترین آن دو    ان آدم تا زمان جد من محمد صلی اهللا علیه و آله، مردم دو فرقه و دو گروه تطهیر( و از زم

قرآن را بر او نازل و به او امر کرد که مردم را به سوي    قرار داد و بعد از آنکه محمد صلی اهللا علیه و آله را به نبوت و پیامبري مبعوث و
ایمان آورد. و تصدیق خدا و رسول نمود و خداوند در کتاب    س پدرم )علی علیه السالم(، اولین کسی بود کهخداوند دعوت نماید پ

هو .....(، پس جد من آنچنان کسی است که از پروردگار خود بر بینه    خود فرموده است، )افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد من 
می کند او را و او شاهد و گواهی است براي او .....، تا آن جا فرمود: این مردم  که پیروي پروردگار و پدرم علی علیه السالم، کسی است
زمام امور را بدست کسی نداد در حالی که داناتر از آن کس در میان آنها وجود داشته    از جد من شنیده اند که فرمود هیچ قوم و امتی 

تا بسوي آنچه آن را واگذاشته اند بازگشت نمایند و نیز از او شنیده اند که به  به پستی می گراید    باشد، مگر آن که پیوسته امرآن امت
به به منزله هارون هستی به موسی جز آنکه    پدرم فرمود: )انت منی  نبی بعدي .....(، یعنی تو براي من  انه ال  منزله هارون من موسی اال 

ه در غدیر خم پدرم را منصوب کرده و به آنان فرمود: )من کنت مواله فعلی نخواهد بود(، و دیدند و از او شنیده اند ک  پیامبري بعد از من
به   مواله  این خطبه  ینابیع خود آورده و در  این خطبه را در کتاب  از  نیز قسمتی    اللهم وال من وااله و عاد من عاداه( و قندوزي حنفی 

 حدیث غدیر استدالل و احتجاج شده است.

 هجري:  58احتجاج امام حسین در سال 

در منی در   تابعی بزرگوار سلیم بن قیس هاللی در کتاب خود آورده است که حسین علیه السالم در سال قبل از مرگ معاویه خطبه اي را
نفر از نزدیکان و اصحاب رسول خدا و تابعین که دویست نفر آنها را صحابه رسول خداتشکیل می دادند ایراد   حضور حدود هفتصد 

د و ثناي خداوند فرمود: )همانا این ستمکار یاغی یعنی معاویه بر سر ما و بر سرشیعیان ما آورد آن چه را که می دانید  فرمود و پس از حم
است  اگر حق  از شما سوال کنم  به شما رسید، پس من می خواهم  دیدید و خبر آن  است تکذیب    و  اگر خالف آن  کنید و  تصدیق 

خود برگردید و کسانی را که به آنان اعتماد دارید    نمائید و ثبت کرده و به شهر و دیار  نمائید، پس سخن مرا بشنوید و آن را مکتوب 
می ترسیم که این حقوق کهنه و متروك شده و از بین برود در    دعوت نموده حقایق در مورد ما را به آنان بیاموزید و ابالغ کنید زیرا ما

د اگرچه کفار و ناسپاسان از آن اکراه داشته باشند، پس آن حضرت آنچه را که  حالی که خداي متعال نور خود را تمام و کامل می فرمای
فرموده تالوت و تفسیر نمود و آنچه که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله درباره پدرش و    خداوند در قرآن کریم درباره اهل بیت نازل 

حضرت حاضرین می گفتند: بار خدایا چنین است و    بود بازگو و در هر جمله از فرمایشات آن  مادرش و خودش و اهل بیتش فرموده 
و   ایمان داریم  به آن  و  از آنها شنیده  ما  و  نموده  نقل  را  این حدیث  هستند  ما  و تصدیق  از اصحاب رسول خداو مورد وثوق  آنان که 

ا صلی اهللا علیه و آله، علی  گواهی می دهیم .....(، تاآن جا که فرمود به خدا سوگند می دهم شما را که آیا آگاهی دارید که رسول خد
علیه السالم رادر روز غدیر خم منصوب فرمود و امر والیت او را اعالم و دستور داد تا حاضر به غایب ابالغ نماید گفتند آري به این  

 آگاه و مطلع و بر آن گواهیم و .....، الی آخر جریان

 احتجاج عبداهللا بن جعفر بر معاویه: 

بودند معاویه به    فت: نزد معاویه بودم و حسن و حسین و عبداهللا بن عباس و فضل بن عباس نیز نزد معاویهعبداهللا بن جعفر بن ابی طالب گ
االسالم دختر رسول خدا صلی    حرف من توجه کرده و گفت چقدر حسن و حسین را بزرگ می شماري و اگر نه این بود که فاطمه علیه 

معاویه تو غافلی از آنچه من از رسول خدا    ها بهترید پس در جواب او گفتم اياهللا علیه و آله است می گفتم تو و پدرت و مادرت از آن
و حفظ آنها شنیده  این    درباره  اتهام هستی، گفتم آن چه من در  نه مورد  نه دروغ می گویی  تو  به خدا قسم  بگو که  ام، گفت  کرده 

را مبدل به تفرقه نموده و امر خالفت به اهلش رسیده    از گمان توست گفت اکنون که خدا او را کشته و جمع شما موضوع می دانم بیشتر
  کن که ما باکی از آنچه بگویی نداریم و آنچه که به شماره آوري زیانی به ما نمی رساند، پس من گفتم اي معاویه از رسول   تو حدیث
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همانا دیدم    شجره الملعونه فی القرآن(، فرمودخدا در تفسیر این آیه از قرآن سؤال شد، )و ما جعلنا الرویا التی اریناك االفتنه للناس و ال
از آن حضرت که می    دوازده تن از پیشوایان گمراهی را که بر منبر من باال و پایین می روند و امت مرا به سیر قهقرایی می برند و شنیدم 

تحریف قرار می دهند و بندگان خدا    ز وفرمود همانا فرزندان ابی العاص زمانی که تعدادشان به پانزده نفر برسد کتاب خدا را مورد تجاو
از رسول خدا صلی اهللا علیه آله شنیدم در حالی    را بردگان خود می نمایند و مال خدا را ثروت شخصی خود می دانند، اي معاویه همانا

و ابوذر و مقداد و زبیر بن    سعد بن ابی وقاص و سلمان فارسی  که بر منبر بود و من در برابر او بودم و عمر بن ابی سلمه و اسامه بن زید و 
مومنین اولی نیستیم از خودشان، گفتیم بلی یا رسول اهللا و فرمود آیا زنان من    عوام نیز در پاي منبر بودند که آن حضرت فرمود آیا من بر

با دست خود بر شانه علی  مادران شما نیستند گفتیم بلی یا رسول اهللا، پس  علیه السالم زد و    فرمود من کنت مواله و فعلی مواله و... و 
است به مومنین از خودشان و با وجود او براي آنان امري و اختیاري نیست و پس از علی پسرم    فرمود علی پس از من اولی )سزاوارتر(

پسر  خود آنها و پس از حسن پسرم حسین اولی به مومنین است از خود آنها و .....، پس معاویه گفت اي    حسن اولی به مومنین است از
گفتی پس اگر آنچه گفتی راست باشد امت محمد صلی اهللا علیه و آله از مهاجر و انصار همگی جز شما اهل بیت و    جعفر سخن بزرگ

  گفتم قسم به خدا آن چه گفتم بحق و مطابق واقع بود و آن را از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله   .یاران شما هالك شده اند  دوستان و
ام پس معا ابن عباس نمود و گفت فرزند جعفر چه می گوید، ابن استماع کرده  السالم و  عباس    ویه رو به سوي حسن و حسین علیهم 

دنبال عمر بن ابی سلم    گفت اگر ایمان به گفته هاي او نداري بفرست به دنبال آن کسانی که او نام برد و از آنها سوال کن پس معاویه به 
جعفر گفت خود از رسول خدا    نها سوال کرده و آنها شهادت دادند که آنچه را که فرزند و اسامه بن زید فرستاده و چون آمدند از آ

 صلی اهللا علیه و آله شنیده اند، همانطور که او شنید و گفت ..... الی آخر حدیث.

 احتجاج برد بر عمر و عاص: 

حضور آنان    د به نزد معاویه آمد و عمروعاص در)مضمون( ابو محمد ابن قتیبه در کتاب خود نقل می نماید: که مردي از همدان به نام بر

اهللا علیه و آله شنیده  بزرگان ما از رسول خدا صلی  او گفت همانا  به  اند که در حق علی    به علی علیه السالم جسارت کرد و پس برد 

رست است و من بر  گفت حق و د فرمود )من کنت مواله فعلی مواله(، آیا این مطلب حق و درست است یا نادرست و باطل؟ عمروعاص

آنچه شنیده ایم می افزایم و می گویم احدي از صحابه رسول خدا نیست که فضایل ومناقبی چون فضایل و مناقب علی براي او باشد،  

تباه کرد، برد    پس برد هراسان و بی تاب شد و عمر و عاص ادامه داد ولی علی مناقب خود را به سبب اقدامی که درباره عثمان نمود 

به قتلسؤال ک  امر  یا  به قتل رساند  بقتل    رد آیا علی علیه السالم خود عثمان را  نه خود  نه امر کرد  نمود، عمروعاص جواب داد  عثمان 

پس برد گفت آیا با این وجود، همه مردم با او بیعت کردند، گفت    رساند، ولی پناه داد قاتل او را و منع کرد از دست یافتن به قاتل او،

او را در قتل عثمان متهم می دانم، برد گفت تو خود نیز مورد چنین اتهامی   را از این بیعت خارج شدي، گفت منآري برد گفت تو چ

به فلسطین رفتم پس جوان نامبرده )برد( به سوي قوم و قبیله خود بازگشت و به آنها    واقع شدي عمروعاص گفت آري و به همین دلیل

از لفظ و گفتار خودشان علیه آنان برهان گرفتیم که علی علیه السالم بر حق است پس همه    قوم   گفت ما به سوي قومی رفتیم و علیه آن 

 از او پیروي کنید. 

 احتجاج عمر بن عاص بر معاویه: 

السالم در    خطیب خوارزمی در کتاب مناقب خود نامه اي را ذکر نموده که معاویه به عمروعاص نوشته و از او براي جنگ با علی علیه

به ابی  صفین   یاري خواسته است، پس عمروعاص پاسخ جواب معاویه را مرقوم کرده که قسمتی از آن چنین است )..... واما آنچه که 

او بر عثمان نسبت دادي و    الحسن علی علیه السالم، برادر و وصی رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم مبنی بر ستم نمودن و حسادت
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مطلب خالف واقع است و این گمان    نمودي که او آنها را وادار به کشتن عثمان نمود ..... که البته این صحابه را فاسق خواندي و تصور  

خدا فدا نموده و در جایگاه او براي نجات آن    عین گمراهی است، واي بر تو اي معاویه آیا نمی دانی که او جان خود را در راه رسول 

در حق او فرمود: علی از من است و من از علی هستم    سایرین سبقت دارد و رسولخدا  حضرت خوابید و او بود که در اسالم و هجرت بر

و جایگاه او به من مانند منزلت هارون است به موسی، جز آن که پس ازمن پیامبري نیست و درباره او در غدیر خم فرمود: )من کنت  

 مواله فعلی مواله و... الی آخر(.

 هجري:  37ر روز صفین به سال احتجاج عمار بن یاسر بر عمروعاص د

عمروعاص گفت:    نصر بن مزاحم کوفی در کتاب خود و در حدیثی طوالنی از عمار بن یاسر روایت نموده است که او در روز صفین به

جمل، طلحه و  ..... )که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله مرا فرمود که با ناکثین یعنی پیمان شکنان جنگ کنم و من با آنهایعنی اصحاب  

از راه حق روبرو شوم و شما با قاسطین یعنی منحرفین  اما مارقین یعنی   زبیر و یارانش جنگ کردم و مرا فرمود که  آن گروه هستید و 

آنهایی که از دین خدا بیرون رفته اند، نمی دانم آنان را درك می کنم یا نه پس اي ابتر)یعنی بالعقب( آیا تو نمی دانی که رسول خدا  

مواله و اللهم وال من وااله و عاد من عاداه و انا مولی اهللا و    ی اهللا علیه و آله در رابطه با علی علیه السالم فرمود: )من کنت مواله فعلیصل

گفت اي ابوالیقظان )کنیه عمار( چرا مرا دشنام می دهی؟ ..... و ابن ابی    رسوله و علی بعده و لیس لک مولی(، پس عمروعاص در پاسخ

 یز در کتاب شرح نهج البالغه خود آن را ذکرکرده است.الحدید ن

 هجري: 37احتجاج اصبغ بن نباته در مجلس معاویه در سال 

وارد شدم    اصبغ بن نباته روایت می نماید که امیر المومنین علی علیه السالم در ایام جنگ صفین نامه اي را به معاویه فرستاد پس من بر او 

همانا علی قاتالن عثمان    راست او نشسته بودند و معاویه پس از خواندن نامه حضرت علی علیه السالم گفت در حالیکه یاران او در چپ و

و   قدرت  که جویاي  دانی  نکن، خودمی  بهانه  را  عثمان  معاویه خون  اي  گفتم  او  به  من  اصبغ گوید:  آنگاه  و  کند  نمی  تسلیم  ما  به  را 

بودي تا این امر را دستاویز مقاصد خود   ردي ولی مترصد فرصت و در انتظار قتل اوحاکمیت هستی و اگر می خواستی او را یاري می ک 

او را زیادتر کنم رو به ابوهریره کردم و گفتم اي    قرار دهی و اصبغ گوید بعد از این کالم، معاویه در خشم شد و من براي این که خشم

خداوندي که معبودي جز او نیست و داناي آشکار و نهان    به آنصحابی رسول خدا )صلی اهللا علیه و آله(، من تو را سوگند می دهم  

آیا روز غدیر را درك نمودي و حضور داشتی، ابو هریره پاسخ داد بلی حاضر بودم،    است و به حق حبیب او مصطفی که مرا خبر دهی

اله و عاد من عاداه و النصر من نصره،  خدا می فرمود )من کنت مواله فعلی مواله اللهم وال من وا گفتم چه شنیدي گفت شنیدم که رسول

و اخذل من خذله(، پس به اوگفتم اي اباهریره تو با دوست او دشمن شدي و با دشمن او دوست شدي، پس در این موقع ابوهریره آه و  

کره نیز ذکر نموده  از تاسف کشیده و گفت انا هللا و انا الیه راجعون، این روایت را حنفی در مناقب و ابن جودي در تذ  نفس بلندي حاکی

 اند. 

 مناشده یعنی تبادل سوگند جوانی در مسجد کوفه با ابو هریره در حدیث غدیر: 

مردم در    ابویعلی موصلی با سلسله اسناد از ابی یزید داوود اودي و او از پدرش نقل می نماید که ابوهریره داخل مسجد کوفه شد پس 

صلی اهللا علیه و آله    به ابوهریره گفت تو را به خدا سوگند می دهم آیا از رسول خدا گرداگرد او جمع شدند و آنگاه جوانی برخاسته و  

رسول خدا صلی اهللا علیه و آله    شنیده اي که فرمود )من کنت مواله فعلی مواله ..... الی آخر(، ابو هریره گفت من شهادت می دهم که
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آثار خود آورده و ابن ابی الحدید در ادامه    ابوبکر هیثمی و ابن کثیر درفرمود: )من کنت مواله فعلی مواله ..... الی آخر(، این روایت را  

دشمن او را به دوستی و دوست او را به دشمنی انتخاب    حدیث آورده که آن جوان گفت پس من خدا را گواه می گیرم که به تحقیق تو 

 کردي و سپس از نزد او برخاست.

 ارقم: مبادله سوگند و منا شده مردي با زید بن 

از ابی عبداهللا شیبانی رضی اهللا عنه روایت شده که گفت من زمانی در نزد زید بن ارقم بودم ناگاه مردي آمد و پرسید کدامیک از شما  
خداوندي که معبودي جز    زید بن ارقم است پس زید را به او نشان دادند، آن مرد روي به او کرده و سوال کرد تو را سوگند دهم به آن

الی آخر( زید گفت آري، )موده    شنیدي از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله که می فرمود: )من کنت مواله فعلی مواله .....او نیست آیا  
 القربی، ینابیع الموده(.

 مبادله سوگند )مناشده( مرد عراقی با جابربن عبداهللا انصاري:

در نزد    اهللا بن محمد بن عقیل روایت نموده است که منعالمه گنجی شافعی در کتاب کفایه خود با رعایت و ذکر سلسله اسناد از عبد

می دهم که آن    جابر بن عبداهللا انصاري بودم )مضمون(، پس مردي از اهل عراق وارد شد و به جابر گفت اي جابر تو را به خدا سوگند

جحفه در غدیر خم بودیم    آله از غدیر خم براي من حدیث کن، پس جابر گفت در   چه را دیدي و شنیدي از رسول خدا صلی اهللا علیه و 

انبوه مردم از خیمه بار به دست خود اشاره کرد و سپس دست علی بن ابی طالب را گرفت و    که رسول خدا در بین  بیرون آمد و سه 

ادامه حضرت   اند. در  نقل کرده  را  این حدیث  تاریخ خود  هم  کثیر  ابن  و  فراید  فعلی مواله.....(، حموینی در  )من کنت مواله  فرمود: 

بیان نموده    عالمه شواهدي را از نابجا و دخل و تصرف هاي ابن کثیر و عدم رعایت امانت او را در نقل احادیث  بکارگیري تعصبات 

 است و ....

 هجري:  50احتجاج قیس بن سعد بر معاویه در سال حدود 

حسن بن علی علیه السالم( وبه مدینه    معاویه در زمان تصدي خالفت خود به قصد زیارت بیت قصد حجاز نموده )بعد از شهادت امام 
آمد، پس اهل مدینه به استقبال او رفته و در این زمان بین او و قیس بن سعد بن عباده انصاري صحابی جلیل القدررسول خدا، مالقاتی  

با وجود علی علیه السالم و فرزندان از آن حضرت، براي  او بعد    رخ داد که در ضمن آن قیس فرمود: )..... و بجان خودم سوگند که 
معاویه در خشم شده و گفت اي پسر سعد    احدي نه از انصار و نه از قریش و نه براي کسی از عرب و عجم در خالفت حقی نیست پس

از پدرت شنیدي قیس فرمود: بلکه از باالتر از پدرم    این مطلب را از که گرفته اي و از که روایت می کنی و از چه کسی شنیده اي آیا
است که او عالم و صدیق این امت و کسی است که خداوند در    معاویه گفت او کیست؟ گفت او علی بن ابی طالب علیه السالم  شنیدم 

بینکم و من عنده علم الکتاب(، پس قیس پیوسته هر آیه که در فضیلت و   حق او در کتاب خود فرموده است )قل کفی باهللا شهیداً بینی و
همه را ذکر کرد پس معاویه گفت صدیق این امت ابوبکر و فاروق این امت عمر و آن   خدا نازل شده بودشأن علی علیه السالم در کتاب 

که در نزد او علمی از کتاب استعبداهللا بن سالم است قیس گفت سزاوارترین افراد به این نام ها آن کسی است که خدا درباره او نازل  
نیز آن کس که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله در غدیر خم نصب فرمود و  بینه من ربه و یتلوه شاهد    فرمود: )افمن کان علی منه(، و 

مواله اولی به من نفسه فعلی مواله به من نفسه(، و در غزوه تبوك به او فرمود: )جایگاه تو به من به منزله جایگاه هارون    گفت )من کنت 
 نسبت به موسی جز آن که پیغمبري پس از من نخواهد بود(..... است

 هجري:  50احتجاج دارمیه حجونی بر معاویه در سال حدود 
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علی علیه    شري روایت نموده است که معاویه حج رفت و در آن جا در جستجوي زنی به نام دارمیه حجونی بود این زن از شیعیانخزم
چه ترا احضار کردم    می دانی براي  السالم و تنومند و سیاه چرده بود، پس از آن که نزد معاویه آمد در ضمن گفتگو، معاویه به او گفت 

دوست داري و از او پیروي    گفت سبحان اهللا من عالم به غیبت نیستم، معاویه گفت می خواستم از تو بپرسم چرا علی را علیه السالم را
ت نه گفت حال  سؤال معاف می نمایی گف  کرده و مرا دشمن داشته و با من دشمنی می کنی، و او گفت اي معاویه مرا از دادن پاسخ این

بین  نیستم، آگاه باش و بدان من علی علیه السالم را دوست دارم زیرا در  المال را بطور    که معاف  مردم به عدالت رفتار و قسمت بیت 
بودي  خالفت سزاوارتر از تو است نبرد کردي و به دنبال چیزي    مساوي انجام می داد و تو را دشمن دارم براي این که با کسی که به امر

این که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله در غدیر خم با حضور تو رشته    که به تو تعلق نداشت و از علی علیه السالم پیروي نمودم براي
مسکینان را دوست داشت و اهل دین را بزرگ می شمرد و با تو دشمن هستم براي این    والیت او را بست و نیز براي این که آن حضرت

پایان    و اختالف کلمهکه موجب خونریزي   تا   ..... به دلخواه خود داوري کردي  بین مسلمین گردیدي و در قضاوت ستم نموده و  در 
و رضوان ابدي خود را بر حضرت دارمیه و دیگر خداپرستانی چون او که اینگونه در برابر ظالمان مستحق    حدیث. )خدایا سالم و رحمت

.. نموده اند، نثار و ایثار بفرما و در بهشت خلد خود در بهترین درجات ساکن و ما را هم از  اقامه دلیل و برهان و ...  دوزخ جاوید الهی 
 آنان برخوردار بفرما آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(.  شفاعت

 احتجاج عمرو اودي بر نکوهش کننده علی: 

حضر او )یعنی عمرو( از علی بن ابیطالب نام برده  شریک بن عبداهللا نخعی به واسطه از عمرو بن میمون اودي روایت نموده است که در م
گویند، و قطعاً این گروه آتش    شد )مضمون(، او گفت گروهی نسبت به آن جناب یعنی علی بن ابی طالب علیه السالم سخنان ناروا می

م که در بین آنان حذیفه  علیه و آله و سل  گیره جهنم )و اصحاب دوزخ( هستند و من بطور تحقیق از بزرگان از اصحاب محمد صلی اهللا 
موهبت    علی علیه السالم چیزهایی )یعنی عطایا و  بن یمان، کعب بن عجره هستند شنیدم که می گفتند که به تحقیق عطا شده است به

فردي شنیده که در    هایی( که به هیچ بشري داده نشده است، همسر او فاطمه است که سیده نساء العالمین است که مثل او نیست و چه 
السالم است که سرور جوانان    خلق اولین و آخرین آقایی مثل او همسري چون فاطمه داشته است و اوست که پدر حسن و حسین علیهم

و او کسی است که رسول خدا صلی اهللا    اهل بهشت هستند از اولین و آخرین، واي مردم کیست که براي او مثل آن دو فرزند بوده باشد
میان خاندان و همسران او و همچنین او کسی    او وصی رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم است در  علیه و آله پدر همسر اوست و 

پیامبر صلی اهللا علیه و آله، به مسجد رسول خدا باز بود به    است که تمام درهایی که از حجره اصحاب رسول خدا و کسان و خویشاوندان
که درب خانه او همانند درب خانه رسول خدا به مسجد به امر خدا باز   لیه السالمامر خدا بسته و مسدود شد جز درب خانه او یعنی علی ع

بدست گرفته و دروازه قلعه خیبر را به تنهایی از جاي خود کنده و در حالی که دچار    ماند و او کسی است که در جنگ خیبر پرچم را
ن او زد و بهبودي یافت، بطوري که بعد از آن در اثر معجزه آله آب دهان مبارکش را به چشما  درد چشم بود رسول خدا صلی اهللا علیه و 

چشم به آن حضرت عارض نشد و هیچ سردي و یا گرمی در وجود آن حضرت اثر نداشت و او است    پیامبر، هیچ گاه بیماري و درد
زم به والیت او فرمود و اهمیت  زیرا رسول خدا صلی اهللا علیه و آله در آن روز تصریح به نام او کرد و امت را مل صاحب روز غدیر است،

  و عظمت او وجایگاه او را به مردم اعالم کرد و به آنها فرمود: )فمن کنت مواله فعلی مواله و...(، تا پایان سخن

 هجري(: 101احتجاج عمر بن عبدالعزیر خلیفه اموي )متوفی در سال 

عذر تقصیر   شود که حداقل یکصد هزار حدیث را حفظ باشد وحافظ ابونعیم )کلب گوید حافظ در اصطالح حدیث بر کسی اطالق می 

نقل نموده است که من  اگر در ذکر نام بعضی از بزرگان این کلمه سهواً حذف شده است(، با ذکر سلسله اسناد از یزید بن عمر بن مورق

سوال کرد تا اینکه به او گفتم که من از   من در شام بودم در زمانی که عمر بن عبدالعزیر به مردم بخشش می نمود، پس من نزد او رفتم از
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دانی علی کیست؟ و ساکت شد، پس دست خود را بر    قریش و بنی هاشم و از پیروان و دوستان علی علیه السالم هستم پس گفت آیا می

بن ابی  از دوستان علی  به خداوند که  نیز قسم  نهاد و گفت من  السالم هستم و سپس گفت عده اي  سینه  براي من حدیث    طالب علیه 

)من  فرمود  او  که درحق  شنیدند  آله  و  علیه  آله  از رسول خدا صلی  که  او،    نمودند  بزرگداشت  براي  پس  مواله...(،  فعلی  مواله  کنت 

درهم براي او از دینار تعیین و به خیر او را روانه نمود، ..... این    خطاب به خادم خود نموده و دستور داد تا عطا و بخشش خود را بجاي

 زرندي و سمهودي نیز در تالیفات خود مذکور ساخته اند.  روایت را ابوالفرج و ابن عساکر و حموینی و جمال الدین

 احتجاج مامون خلیفه عباسی بر فقهاء: 
اران مرا  از ی  ابوعمرابن عبدربه از اسحاق بن ابراهیم روایت نموده است. ..... که گفت: یحیی بن اکثم که قاضی القضاه بود، مرا و عده اي 

باشند را   نفر را که همه آنها فقیه و باصالحیت  امر کرد که فردا مقارن فجر، چهل  المومنین )مامون( مرا  امیر  احضار کرد و گفت که 
حاضر نمایم و روز بعد و پس از حضور نزد مأمون و بعد از طی مراحل و تشریفات اداري به ما اعالم کردکه مامون شما را براي مناظره  

خلفاي الهی بعد رسول خدا صلی اهللا    کرده و عقیده دینی او در مقابل خداوند اینست که علی بن ابی طالب علیه السالم بهتریناحضار  
مامون نموده گفتم یا امیر المومنین در میان ما کسانی    علیه و آله و سلم و سزاوارترین مردم به خالفت است، پس اسحاق گفت، من رو به

که درباره علی علیه السالم فرمودید سابقه ومعرفتی ندارند، و در این حال ما را براي مناظره دعوت فرمودید،    هستند که نسبت به آنچه 
من گفتم این عقیده و گفتار امیرالمومنین در خصوص علی علیه السالم بر    مامون گفت براي سوال وجواب مختاري پس اسحاق گوید 

به چه مبناء و دلیل است؟ مامون گفت مردم  انجام کار هاي خوب و پسندیده، گفت    چه  به  یابند، گفتم  بر یکدیگر فضیلت می  دلیل 
راست گفتی، حاال به من خبر بده از دو نفرکه یکی در عهد و زمان رسول خدا برتري یافته و سپس آن دیگري عملی بنماید که داراي  

وید من خاموش شدم، سپس گفت چنین نخواهد شد  فضیلت به شخص اول می رسد پس اسحاق می گ  فضیلت باشد پس آیا این فرد در
بر گردن عمر و    پس مامون گفت آیا بلی و روایت کردم، پس مامون گفت حدیث غدیر  حدیث و داستان والیت را می دانی گفتم 

نند ولی عکس  قرار می دهد که بر عهده علی نسبت به آن دو نیست. یعنی آنها ملزم می کند که علی را موالي خود بدا   ابوبکر چیزي را
علیه    صادق نیست و گفت من گفتم مردم می گویند که داستان غدیر به سبب زید بن حارثه بوده و براي جریانی که بین او و علی  آن

السالم بوجود آمده بود، مامون گفت آیا رسول خدا در حجه الوداع در غدیر نفرمود: )من کنت مواله فعلی مواله...(، را وآیا مگر کشته  
چرا چنین سخنان بی اساس را می پذیري و نیز ابن مسکویه در تالیف خود نامه    ید بن حارثه قبل از واقعه غدیر نبوده است، پس شدن ز

کند که در آن آمده است، )و... احدي از مهاجرین به خدمت و فداکاري نسبت به رسول    اي را از مامون خطاب به بنی هاشم نقل می
بن ابی طالب اقدام ننمود...، او بود که در کوبیدن شرك از همه سخت تر بود... او صاحب والیت    لی خدا صلی اهللا علیه و آله چون ع

 دارنده مقام انت منی به منزله هارون من موسی اال انه ال نبی بعدي .....(. است در حدیث غدیر خم و 

 کالم مسعودي: 

 ابوالحسن مسعودي در مروج الذهب خود گوید: 

باالترین آنها را   ل خدا به سبب آن استحقاق فضیلت بر دیگري را می یافتند همانا...، که در تمام این مزایا علیچیزهایی که اصحاب رسو

اللهم وال من    دارا بوده تا آنجا که.....، و باالخره این فرمایش رسول خدا صلی اهللا علیه و آله که فرمود: )من کنت مواله  فعلی مواله، 

و   عاداه...(،  من  عاد  و  و وااله  آورد  براي حضرت  ا  ر  بریانی  مرغ  انس  که  زمانی  که خدایا    دعاي آن حضرت  فرمود  دعا  رسول خدا 

علیه السالم بر رسول خدا صلی اهللا علیه و آله    محبوبترین خلقت را بر من داخل فرما تا با من از این مرغ بخورد که در نتیجه این دعا، علی

 و داخل شدو.... 

 غدیر در کتاب عزیز قرآن: 
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باید دانست که مشیت و اراده مولی یعنی ذات اقدس باري سبحانه بر این تعلق یافت که داستان غدیر همیشه باقی بماند لذاپیرامون آن  
 واقعه آیاتی را نازل فرمود:

 آیه تبلیغ: سوره مائده:

پنجم روز    ..... وحی خداوند در ساعت   «اسیا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته و اهللا یعصمک من الن» 

 هجدهم ذیحجه در دهم سال هجرت و در حجه الوداع، بواسطه جبرئیل بر آن حضرت فرمود آمد و پیام آورد که: 

ت  رسال  )اي فرستاده خدا ابالغ کن آنچه را که درباره علی علیه السالم از جانب پروردگارت بتو نازل شد و اگر این امر را اجرا ننمایی
آیه( و همچنین تا آخر  اي...  نداده  انجام  را  این    خود  فرمود که  بدخواهان نگهداري خواهد  و مکر  از کید  را  او  داد که خداوند  خبر 

 است ولی در این مقام فقط به احادیث اهل سنت استدالل و احتجاج می شود.  موضوع هم مورد اتفاق نظر همگانی امت

نموده است   ، که با اسناد خود در کتاب الوالیه، این حدیث را از زید بن ارقم روایت310. حافظ ابوجعفر محمد بن جریر طبري متوفی  1

ظهر بود پس همه براي    )به این مضمون( که چون رسول خدا صلی اهللا و علیه و آله در بازگشت از حجه الوداع به غدیر خم رسید هنگام 

شدیم آماده  ظهر  این  نماز  خداوند  )همانا  فرمودند:  آن  ضمن  و  نموده  ایراد  اي  خطبه  خدا  رسول  و    سپس  است  فرمود  نازل  را  آیات 

و پیشواي بعد از من است و من از    جبرئیل از سوي پروردگار امر فرمود که بگویم علی ابن ابی طالب برادر من، وصی من، خلیفه من

امر معاف فرماید زیرا می دانستم که افرادکم تقوي و موذیان و مالمت کنندگان فراوان و  جبرییل خواستم که پروردگار، مرا از انجام این 

اند و خداوند  نامیده  اذن  اهانت مرا گوش و  به توهین و  تا جایی که  النبی و...( آنان را    زیادند...،  این آیه )و منهم یوذون  متعال ضمن 

نام آنان را ببرم و م با نکوهش کرده...، که من می توانم  پاره نکردن پرده آبرو آنها به کرامت خود افزودم پس خداي    عرفی کنم ولی 

بدانید... هر کس با او مخالف نماید از رحمت خدا دور است و هر کس او را    متعال راضی نشد جز به ابالغ این امر، پس اي گروه مردم 

ز صلب اوست که تا روز قیامت برقراراست و حرامی همچنین امامت در فرزندان من ا  تصدیق کند مشمول رحمت خداوند است...، و

نیست مگر آن چه را که خداوندرسولش و آنان )یعنی علی و امامان از نسل او( حرام نموده اند، علمی نیست مگر آن که خداي متعال  

 آن را در من جمع و من 

آمرزد و بر    که او را انکار نمایند، نپذیرفته و او را نمی  آن را به علی علیه السالم منتقل نمودم...، خداوند هرگز توبه احدي از آن گروه 
مردم است و تا آن    اآلباد به عذاب دردناك مبتال کند و بدانید که او بعد از من افضل از تمام  خداوند حتم و واجب است که او را تا ابد

رحمت خدا دور است، این    خالفت او نماید از زمان و مادامی که رزق بندگان نازل می شود و خلق جهان باقی هستند هر آن کس که م
فرداي خود چه پیش فرستاده است و    گفتار من از جبرئیل و از خداوند است پس هر کس نگران آخرت خود باشد، بیندیشد که براي

را بلند کرده من دست او را گرفته و بازوي او    هرگز کسی نمی تواند کتاب خدا قرآن را تفسیر صحیح و درست نماید مگر کسی را که
این علی موالي    ام به شما او را نشان می دهم و سپس دست و بازوي علی علیه السالم را گرفته وفرمود هر کس را که من موالي اویم

اوست.، اي مردم این علی برادر من و وصی من و فراگیرنده علم من و جانشین من است و مولی است بر هرکس که بمن و بر تفسیر  
 ر من یعنی قرآن ایمان آورده است،  کتاب پروردگا

اي   بگونه  را  و مکان  تو، فضاي زمان  دانش کتاب غدیر  و اي کسی که  دانا  اي موال ومقتداي  امینی  )کلب گوید: اي حضرت عالمه 
یاران  امیرالمومنین حاضر هستیم و صداي آنان را می شنویم و پاسخ اصحاب رسول خدا و    و  شکاف داده که گویا ما در نزد رسول خدا

یاري آن حضرت و غمگین می شویم از عمل کسانی که او را یاري ننمودند، خداوند ما را از شفاعت    او را می شنویم و شاد می شویم به
مند و خدمت ناقابل مرا را به درگاه شما بپذیرد، آمین، آمین، آمین یا رب العالمین، اي موالي کریم و بزرگوار،    شما و آن حضرت بهره 
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می خواهم که در این خالصه نویسی برکات عظیم خود را قرارداده و نوکري و خادمی مرا به درگاه شما مورد قبول قرار    اوند من از خد
دارم و   دهدو روح بلند تو و تمامی مقدسین در این کار مددکار من باشد آمین، آمین، آمین یا رب العالمین، اي مجاهد عالیقدر، من یقین

این اثر    است، که اگر آن وجود متعالی و امثال شما به امکانات پیشرفته علمی امروز دسترسی داشتید، قطعاًبر من مسلم و قطعی   و یقیناً 
دیگري را نیز بر آن اضافه   داراي عجایب غیرقابل انکار و غیرقابل تصور دیگر نیز می گردید و نیز بی تردید آثار بسیار گرانبها و بی بدیل

نمو امکانات که و تقدیم خداوند می  به عدم وجود این  با توجه  الغدیر  این کتاب شریف  لذا  در واقع خالصه نمودن یک عمر   دید، و 
بر همت عالی و مجاهدت بی بوده   سیصد ساله در سی سال است، گواهی صادق و شاهدي عادل  نظیر و علوم فراگیر آن مقام معظم 

مادر شما و وجود مبارك شما نازل باد تا ابداآلباد    ن و وجود پدر واست، سالم، رحمت و رضوان و برکات حضرت اهللا بر روح و روا
 آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(، 

بدار دوستان او را و دشمن بدار دشمنان او را و لعنت فرما هر که او را منکر شود، و غضب فرما بر   و در روایتی افزود، )بار خدایا دوست 

خدایا تو نازل فرمودي هنگام آشکار کردن این امر براي علی، این آیه را )الیوم اکملت لکم دینکم(    نماید. بار  کسی که حق او را انکار

یعنی مامته(،  و    )با  او  پیشوایی  به  که  هر گروهی  و  هر کس  باشید  پس آگاه  او،  امامت  به سبب  را،  شما  دین  شما  براي  کامل ساختم 

  هستند تا روز قیامت تن ندهند، اعمالشان حبط و نابود می شود و آنان همیشه و تا پیشوایان وآن امامان که از فرزندان من و از نسل او

باشید و    ابداآلباد در آتش خواهند بود....، و بدانید که درباره علی نازل شده است )والعصر، ان االنسان لفی خسر( و ..... اي مردم آگاه 

بعد    شده است....، و آن نور خداوند در من است و سپس در علی علیه السالم و  بیاورید به خدا و رسول او و به نوري که با او نازل   ایمان

دعوت می   از او در نسل او است تا قائم مهدي، اي مردم بزودي بعد از من امامان و پیشوایانی خواهند بود که مردم را به سوي آتش

پست ترین درجات    یزاریم و آنها و یاوران و پیروانشان درنمایند و روز قیامت کسی آنان را یاري نمی کند و خداوند و من از آنان ب

در این زمان اي گروه جن و    جهنم خواهند بود و زود است که امر خالفت را برخالف اراده حق به پادشاهی تبدیل خواهند نمود پس

این هنگام هرگز روي    سازد و   انس خداوند به مجازات شما می پردازد و به سوي شما شراره هاي آتش و مس گداخته روان می در 

 یاوري و رستگاري و سعادت نخواهید دید ..... الی آخر حدیث 

 نموده است.  همین تفسیر را نقل و روز غدیر و ..... را بطور کامل و مفصل شرح 330حافظ ابن ابی حاتم ابو محمد حنظلی رازي متوفی  -2

و شرح    خود با ذکر سلسله اسناد همین روایت غدیر را با همین مضمون  ، او نیز در کتاب امالی330حافظ ابوعبداهللا محاملی متوفی    -3
 مفصل از ابن عباس نقل نموده است.

 است.  ، او نیز با ذکر سلسله اسناد این روایت را با شرح و بسط مفصل نقل نموده 407حافظ ابوبکر فارسی شیرازي متوفی حدود  -4

سلسله اسناد   ذکر سلسله اسناد خود، از ابی سعید خدري این روایت را نقل نموده و نیز با، او نیز با 416حافظ ابن مردویه متوفی حدود   -5

نیز آن را از ابن مسعود روایت نموده که ابن مسعود گوید: )ما در عهد رسول خدا صلی اهللا علیه و آله این آیه را چنین تالوت    دیگر 

علیا   ان  الیک من ربک  انزل  ما  بلغ  الرسول  ایها  )یا  و  نمودیم  الناس(  بلغت رسالته واهللا یعصمک من  فما  تفعل  لم  ان  و  المومنین  مولی 

پس از این روایت می گوید: )بعد از    همچنین با ذکر سلسله اسناد همین روایت را از ابن عباس نیز نقل می نماید و گفت که ابن عباس 

نیزحسان بن ثابت در قصیده خود با طلیعه )ینادیهم    این اعالم بخدا سوگند واجب شد )والیت علی علیه السالم بر گردن آن گروه(، و 

روایت شده است که چون جبرئیل امر والیت را آورد، عرصه بر   یوم الغدیر نبیهم.... تا رضیتک من بعدي اماما و هادیا(، و از زید بن علی

 و سپس این آیات نازل شد. پیامبر صلی اهللا علیه و آله تنگ شد و فرمود: قوم من تازه ازجاهلیت به اسالم گراییده اند 
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آیه مزبور    ، در کتاب تفسیر خود از ابی جعفر امام باقر روایت نموده است که معنی427ابواسحاق ثعلبی نیشابوري متوفی به حدود    -6

این آیه  نزول  از  برتري و فضل علی(، و پس  تو نازل شده در  بر  نما آنچه را از جانب پروردگارت  )تبلیغ  علی علیه  دست    چنین است 

نیز  السالم را گرفت و فرمود: )من کنت مواله فعلی مواله ..... الی آخر(، و ثعلبی نیز این روایت غدیر را با ذکرسلسله اسناد از ابن عباس  

 نقل نموده است. 

 نیز در تالیف خود از عطیه این روایت غدیر را نقل نموده است که .....  430حافظ ابو نعیم اصفهانی متوفی  -7

بن ابی    نیز از ابی سعید خدري این روایت را نقل نموده و آورده که این آیات درباره علی  468ابوالحسن واحدي نیشابوري متوفی    -8
 طالب رضی اهللا عنه نازل شد. و .....

ازابن عباس    در کتاب خود به نام والیه، با سلسله اسناد از چندین طریق این حدیث شریف را  477حافظ ابو سعید سجستانی متوفی    -9
 آورده است که .....

 حافظ حاکم حسکانی نیز با ذکر سلسله اسناد این روایت را از ابن عباس و هم جابر انصاري نقل نموده است که .....  -10

 ...که .. نیز با ذکر سلسله اسناد خود از ابی سعید خدري این روایت غدیر را نقل نموده است 571حافظ ابن عساکر شافعی متوفی  -11

این  -12 السالم  علیهم  بن محمد صادق  و جعفر  باقر  امام محمد  دو  از  العلویه  نام خصایص  به  کتاب خود  در  نطنزي  حدیث    ابوالفتح 
 شریف غدیر را نقل نموده است که .....

را ذکر   تهنیت خلیفه دوم، در جلد سوم تفسیر کبیر خود این روایت را نقل و سپس تبریک و  606فخر الدین رازي شافعی متوفی    -13

می کند که )..... عمر رضی اهللا عنه او را یعنی علی علیه السالم را مالقات کرد و گفت گوارا باد تو را اي پسر ابیطالب که موالي من و  

 گردیده است. موالي هر مردو زن مومن گردیدي(، و این قول از ابن عباس و براء بن عازب و محمد بن علی نیز نقل

 15، این روایت را در کتاب خود از ابی سعید خدري رضی اهللا عنه نقل می نماید که گفت....562سالم نصیبی متوفی ابو -14

غدیر را    در کتاب تفسیر خود با ذکر سلسله اسناد از ابن عباس رضی اهللا عنه این حدیث  661حافظ عزالدین رسعنی موصلی متوفی    -15
 روایت نموده است که .....

از اساتید سه گانه خود، با ذکر سلسله اسناد از ابی هریره این روایت غدیر رانقل نموده    722ابو اسحاق حموینی متوفی    شیخ السالم   -16
 است که گفت.....

 از قول براء بن عازب رضی اهللا عنه روایت غدیر را نقل نموده است که گفت.... 786سید علی همدانی متوفی  -17

 حدیث غدیر را با ذکر سلسله اسناد از حافظ واحدي، مقاتل، زمحشري و آورده ..... ..... 855بدر الدین ابن عینی متوفی  -18

 و گفت که ابو جعفر محمد بن علی بن حسین روایت غدیر را چنین نقل نموده است که.... 

ابن صباغ متوفی    -19 ابی سعید خدري  855نورالدین  از  اسناد  با ذکر سلسله  که می    نقل نموده است، در کتاب خود روایت غدیر را 
 گوید .....

نموده است و اقوال مختلفی را در ذکر سلسله آن نقل  -20 نقل  از ابی سعید خدري روایت غدیر را  نیشابوري  نموده    نظام الدین قمی 
 است که رسول خدا فرمود .....

 از قول ثعلبی روایت غدیر را نقل نموده و در ضمن آنرا تحسین و تایید نیز نموده است وگفته.... 908کمال الدین میبدي متوفی -21
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ابن جریر و   ، با دقت در سند، روایت غدیر را نقل نموده است و گفته است...، و نیز عبد بن حمید و911جالل الدین سیوطی متوفی    -22

آن را نقل نموده اند، با    ه و ابن عساکر و ابن ابی حاتم از ابی سعید خدري با دقت در سند ابن ابی حاتم و ابو الشیخ از مجاهد و ابن مردوی

انجام ندادي و خدا ترا از مردم حفظ    این مضمون که )اي رسول ما ابالغ کن والیت علی را بر مومنین و اگر ابالغ نکنی رسالت خود را

 خواهد کرد.(

ت غدیر را نقل و پس از ذکر آن، موضوع تهنیت عمر را نیز آورده و مذکورنموده که ابو  ، روای932سید عبدالوهاب بخاري متوفی    -23
 نعیم و ثعالبی نیز آنرا نقل نموده اند.

 ، روایت غدیر را از ابن عباس نقل نموده و گفته است و.....1000سید جمال الدین شیرازي متوفی  -24

 )شاهی( روایت غدیر را نقل نموده و می گوید....  محمد محبوب العالم در تفسیر مشهور خود به نام -25

بسیار زیاد    میرزا محمد بدخشانی در کتاب خود می گوید، آیاتی که در شأن امیرالمومنین علی ابی طالب کرم اهللا وجهه نازل شده   -26
وارد نمودم... تا آنجا   مفتاح النجا(است. به حدي که من نمی توانم احاطه به همه آنها حاصل نمایم و ناچار گزیده آنها را در این کتاب )
 است.  که از طریق ابن مردویه و از طریق خود از ابی سعید خدري روایت غدیر و شان نزول آن را نقل نموده 

متوفی    -27 ابی حاتم،1250قاضی شوکانی  ابن  با ذکر سلسله سند ذکر و می گوید که  را  تفسیر مشهور خود، روایت غدیر  ابن    ، در 

اب و  ابن مردویه  ابی طالب نازل شد و  بن  این آیه در روز غدیر درباره علی  اند که  ابی سعید خدري آورده  از  ابن    ن عساکر  از  مردویه 

المومنین و ان لم تفعل... من   مسعود روایت نموده است که ما در عهد رسول اهللا چنین قرائت می نمودیم: )یا ایها الرسول... ان علیاً مولی

 الناس(. 

سیوطی با    ، روایت غدیر را از قول شعبه و با نقل از ابی جعفر و ابی عبداهللا و از جالل الدین 1270سید شهاب الدین آلوسی متوفی    -28
 ذکر سلسله سند از ابی سعید خدري و با قرائت به نحوي که بیان شد نقل نموده است. 

کر سلسله اسناد از محمد بن علی )باقر( رضی اهللاعنهما نقل  ، حدیث غدیر را در کتاب خود با ذ1293شیخ سلیمان قندوزي متوفی    -29
 نموده و نیز آورده که حموینی از ابی هریره و مالکی از ابی سعید خدري و محیی الدین نووي نیز آن را چنین ذکرنموده اند که....

است.....    خدري نقل نموده و گفته ، در تفسیر المنار خود روایت غدیررا از قول ابی سعید  1323شیخ محمد عبده مصري متوفی   -30
بیان دالیل محکم به    .....، در ادامه مطالب، حضرت عالمه در رابطه با ابهامات و بعضی از تاویل هاي غیر مرتبط وارد بحث گردیده و با 

پاك شیعیان و اهل   برمظلومیت اعتقادات  رد قاطعانه اظهارات خالف و واهی، ناشی از تعصبات بعضی از نویسندگان اهل سنت پرداخته و 
نیز استناد فرموده   اند  والیت اقامه دلیل نموده و از جمله به آنچه که علما بزرگ اهل سنت در این خصوصبه حقانیت آن اشاره نموده 

 است الی آخر.

 اکمال دین به والیت: 

االسالم دینا(،    لیکم نعمتی و رضیت لکم)مضمون( امامیه بطور عموم اتفاق نظر دارند که این آیه: )الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت ع

پیرامون نص صریح رسول خدا در واقعه غدیر خم و آنهم درباره والیت علی بن ابی طالب است و در این امربسیاري از علما تفسیر و  

 پیشوایان فن حدیث و حافظین آثار از اهل سنت با امامیه اتفاق نظر دارند.

 روایات مربوط به وقت نزول این آیه:

، از زید بن ارقم نقل می نماید که این آیه در روز غدیر خم و در شان امیرالمومنین علی بن  310حافظ محمد بن جریر طبري متوفی    -1
 ابی طالب نازل شده است. 
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آله    علیه و  ، از ابی سعید خدري نقل نموده است که این آیه در روز غدیر خم، بررسول خدا صلی اهللا 410حافظ ابن مردویه متوفی    -2

نازل گردیده و سپس روایت مذکور را از ابوهریره نقل و در آن روایت تصریح شده که روز مزبور هجدهم ذیالحجه الحرام است یعنی  

 روز بازگشت پیامبر صلی اهللا علیه و آله از حجه الوداع و....

علیه و آله    ه آورده که )رسول خدا صلی اهللا ، با ذکرسلسله اسناد از ابی سعید خدري رضی اهللا عن 430حافظ ابونعیم اصفهانی متوفی    -3

مردم را در غدیر خم بسوي علی علیه السالم دعوت نمود و... و آنروز پنج شنبه بود.... پس حسان عرض کرد یارسول اهللا اجازه فرماید 

اشعار مشهور خود را اعالم کرد،)ینادیهم ی السالم اشعاري بگویم، و آنگاه حسان برخاست و  الی  درباره علی علیه   ..... نبیهم  الغدیر  وم 

 روایت نموده است. آخر( و همچنین شیخ تابعی سلیم بن قیس هاللی هم آن را به همین لفظ از ابی سعید خدري 

صلی اهللا علیه    با ذکر و دقت در سلسله اسناد به دو طریق آن را از ابی هریره روایت نموده که )رسول خدا  463خطیب بغدادي متوفی در  

نویسد و آن روز روز غدیر    ر کس روز هیجدهم ذي الحجه الحرام را روزه بدارد خداوند روزه شصت ماه را براي او میو آله فرمود ه

 فعلی مواله ..... الی آخر حدیث(.  خم است که پیامبر صلی اهللا علیه و آله دست علی علیه السالم را گرفت و فرمود... من کنت مواله 

متوفی    -4 السعید سجستانی  ابو  تاآخر   477حافظ  بود...  پنجشنبه  روز  آن   ......( آورده  و  نقل  هریره  ابی  روایت  خود  اسناد  سلسله  در 
 حدیث( 

 که در سلسله اسناد از طریق دیگر از ابی هریره آن را نقل نمود )تا...، پایان حدیث(  483ابوالحسن ابن المغازلی متوفی  -5

 اکم حسکانی با سلسله اسناد خود از طریقی دیگر این روایت را از ابی سعید خدري نقل نموده است. حافظ ابوالقاسم ح -6

ابی طالب    )که رسول خدا چون این آیه نازل شد فرمود اهللا اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمه و رضی الرب برسالتی و والیه علی بن
 خر حدیث(. من بعدي و فرمود من کنت مواله فعلی مواله و... آ

 ، حدیث مذکور را از طریق ابن مردویه از ابی سعید و ابی هریره نقل نموده است.571ابن عساکر متوفی  -7

)..... آن روز   ، از طریق دیگر )ابی هارون عبدي( از ابی سعید خدري آن را نقل نموده است که568اخطب خطبا خوارزمی متوفی در    -8

 پنج شنبه بود..( 

امام جعفر   نزي در کتاب خصایص خود از ابی سعید خدري، از جابر انصاري و با ذکر سلسله اسناد از امام محمد باقر وابوالفتوح نط  -9

مذکور در روز غدیر و در    صادق علیهم السالم و با اسنادش از ابی هریره حدیث روزه داشتن روز غدیر را روایت و تاکید دارد که آیات

 سالم است. شان و منزلت واالي علی علیه ال

در غدیر خم    ابو حامد سعد الدین صالحانی، با ذکر سلسله اسناد شهاب الدین احمد، از مجاهد رضی اهللا عنه آورده که آیه )الیوم...(   -10

است که صالحانی آن    نازل شد در حق علی بن ابی طالب و سپس رسول خدا فرمود )اهللا اکبر علی اکمال دین... الوالیه لعلی.( و آورده 

 ایت نموده است. را رو

 نموده است.  ، این روایت را که خطیب بغدادي از طریق حافظ دارقطنی آورده است را نقل 654ابوالمظفر، سبط ابن جوزي متوفی  -11

گفته است که    ، این حدیث را با سلسله اسناد از طریق ابی هارون عبدي از ابی سعید خدري نقل و722شیخ االسالم حموینی متوفی   -12

یث داراي طرق بسیاري است که منتهی می شود به ابی سعید، سعد بن مالک خدري انصاري که گفت)رسول خدا صلی اهللا علیه  این حد

 و آله مردم را به سوي علی علیه السالم دعوت نمود.( 
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روزه داري    باب فضیلت   عماد الدین ابن کثیر قرشی، از طریق ابن مردویه و از ابی سعید و ابی هریره این روایت را نقل نموده و در   -13
 آن مطالبی آورده که مذکور خواهد شد.

 است.   ، این روایت را از طریق ابن مردویه و خطیب و ابن عساکر به شرح مسبوط نقل نموده 911جالل الدین سیوطی متوفی  -14

ا  -15 عالمه در    ست، در ادامه حضرتمیرزا محمد بدخشی، حدیث غدیر را از ابن مردویه ذکر و ..... آن را بطور مبسوط نقل نموده 

چشم خود را بر حقایق    خصوص اظهارات بی اساس بعضی از علما از جمله آلوسی اشاره دارد که چگونه از روي نادانی و تعصب و عناد 

 اهل اسالم و بر نظرات بزرگان اهل سنت می بندد و آن را به اظهار شیعه نسبت می دهد الی آخر.

 عذاب واقع: 

من اهللا ذي    آیات نازله بعد از نص غدیر قول خداي تعالی است در سوره المعارج: )سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافعاز جمله  
است آنرا در کتب تفسیر   المعارج(، که عالوه بر اعتقاد شیعه به آن، تعداد بسیاري از علماء اهل سنت نیز که شخصیت آنان مورد تصدیق

 نموده اند و نص صریح روایات مذکور بدین شرح است: و حدیث خود ثبت و ضبط  

ابوعبید هروي، متوفی در سال    -1 القرآن( روایات نموده و می گوید: )پس از آنکه223حافظ  رسول    ، در تفسیر مشهور خود )غریب 
شد، شخصی به نام    بالد اسالم شایعخدا صلی اهللا علیه و آله در غدیر خم تبلیغ فرمود آنچه را که به آن مامور شده بود و خبر این امر در  

گفت به ما از طرف خداوند امر     جابر بن نضر بن حارث بن کلده عبدري آمد و با بی ادبی و تندي خطاب به پیامبر صلی اهللا علیه وآله
م و تو به اینها  امتثال کنیم همه را قبول کردی  کردي که گواهی به یگانگی خداوند و رسالت تو بدهیم و نماز و روزه و حج و زکاه را

اکتفا نکردي تا اینکه بازوي پسر عموي خود را گرفتی و بلند نمودي و او را بر مابرتري دادي و گفتی من کنت مواله فعلی مواله، آیا  
و آله فرمود: قسم به خداوندي که معبودي جز او نیست این    این امر از طرف توست یا از جانب خداوند، پس رسول خدا صلی اهللا علیه

بدبخت( پسام و  )شقی  است، پس آن شخص  از جانب خداوند  به طرف شتر خود    ر  و  برآشفت  ناراحت شد و  این سخن  از شنیدن 
 حرکت کرد و می گفت بار 

خود نرسیده    خدایا اگر آن چه محمد می گوید راست و حق است بر ماسنگی از آسمان ببار و یا عذابی دردناك بما برسان هنوز به شتر

آسمان برسر او آمد و از دبر و ماتحت او خارج و او را هالك کرد و خداي تعالی این آیه رانازل فرمود: سال سائل   بود که سنگی از

 بعذاب واقع.... الی آخر.

نام آن شخص را به351ابوبکر نقاش موصلی بغدادي متوفی    -2 جاي    ، درتفسیر خود )شفا ء الصدور(، این روایت را نقل نموده ولی 
 حارث بن نعمان فهري ذکر نموده است.  جابر بن نضر،

متوفی    -3 نیشابوري  ثعلبی  آن حضرت427ابواسحاق  و  السالم  علیه  محمد  بن  جعفر  از  دیگر  طریق  از  خود  اسناد  سلسله  ذکر  با  از    : 
 پدرانش این روایت را نقل نموده و نام آن شخص را حرث بن نعمان فهري قید نموده است.

این حدیث    ن روایت را با ذکر سلسله اسناد از طریق دیگر از حذیفه بن یمان نقل نموده است و همچنینحاکم ابوالقاسم حسکانی ای  -4
السالم نقل نموده است که   را از طریق دیگر )غیر طریق حذیفه( از سفیان بن عینیه از جعفر بن محمد صادق علیه السالم از پدرانش علیهما

ن را خود  ینعمان بن منذر فهري گفت.... ا  گفت من کنت مواله فعلی مواله... )مضمون( پس  به نقل حذیفه )..... رسول خدا درباره علی
می گویی یا از خداي خود پس رسول خدا گفت از سوي خدا.... پس گفت خدا یاسنگی بر ما فرست از آسمان پس سنگی از آسمان بر  

یه )..... پس گفت خدایا اگر این مطلب حق است بر ما سنگی ببار  او رسید و او را هالك کرد و سپس آیه نازل شد و به نقل سفیان بنعین
 پس سنگی آمد و او را کشت و این آیه نازل شد.(. 

 در کتاب تفسیر خود این واقعه را در رابطه حدیث غدیر و عذاب سائل آورده است.  567ابوبکر یحیی قرطبی متوفی  -5
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رسول    ره خود این حدیث را با سلسله اسناد روایت نموده است که )چون ، در کتاب تذک 654شمس الدین سبط ابن جوزي متوفی    -6

واقع خود هالك    خدا موضوع والیت علی بن ابی طالب را اعالم فرمود ..... نعمان از روي شقاوت انکار کرد پس خداوند او را به عذاب 

 کرد پس آیه نازل شد سال سائل( 

 حدیث را از طریق ثعلبی نقل نموده است که.... شیخ ابراهیم بن عبداهللا یمنی وصابی این  -7

رسول خدا    شیخ السالم حموینی این روایت را با ذکر سلسله اسناد در کتاب فراید خود مذکور نموده است و آورده است که )چون  -8

این و سپس  را هالك کرد  او  و خدا  اعتراض کرد  فرمود....، آن شقی  اعالم  را  ابی طالب  بن  نازل شد سال    موضوع والیت علی  آیه 

 سائل(. 

 شیخ محمد زرندي این روایت را در دو کتاب خود )معارج الوصول( و )درر السمطین( نقل نموده است. که ..... -9

فرمود من    ، این روایت را در کتاب )هدایه السعداء( خود آورده است که )رسول خدا849شهاب الدین احمد دولت آبادي متوفی    -10
 فرجام را نقل نموده است(  اله ..... الی آخر حدیث که هالکت این منکر بدکنت مواله فعلی مو

 این حدیث را در کتاب )الفصول المهمه( خود آورده است که ..... 855نورالدین بن صباغ مالکی متوفی  -11

 سید نورالدین سمهودي این حدیث را در کتاب )جواهر العقدین( خود آورده است که .... -12

گفتار رسول    تفسیر خود این حدیث و رابطه آن با واقعه غدیر را نقل نموده است که )چون  8در جلد    982ابوالسعود عمادي متوفی    -13
 خدا با علی علیه السالم در غدیر به نعمان بن حرث رسید. او را هالك کرد و سپس این آیه نازل شد.( 

آن یعنی نضر   ن واقعه و ارتباط آن را با حدیث غدیر نقل و اختالف در اسامیتفسیرش ای 4در جلد  977شمس الدین شربینی متوفی  -14
 بن حرث و یا حرث بن نعمان را نیز اعالم نموده است. 

بزرگوارش این    در کتاب اربعین خود از قول جعفر بن محمد علیهما السالم از پدران  1000سید جمال الدین شیرازي متوفی سال    -15
 ارتباط با واقعه غدیر خم، بیان می نماید. حدیث عذاب واقع را در 

 این واقعه را در کتاب فیض خود مذکور نموده است که .... 1031شیخ زین الدین مناوي متوفی   -16

 این حدیث را در کتاب )العقد النبوي( خود آورده است که .... 1041سید ابن عیدروس متوفی  -17

 قعه را در کتاب )وسیله المال( خود نقل نموده است که ....این وا 1047شیخ احمد بن با کثیر متوفی  -18

 شیخ عبدالرحمن صفوري وقوع عذاب واقع بر حرث را در جلد دوم کتاب خود )نزهت( آورده است که ..... -19

 این حدیث را در کتاب )السیره( خود آورده است که .... 1044شیخ برهان الدین علی حلبی متوفی  -20

 سید محمود بن محمد قاري در کتاب )الصراط( خود این حدیث را نقل نموده است و آورده است که .... -21

ح و  دلیل واض  در شرح جامع صغیر سیوطی، حدیث واقعه را نقل و تاکید می نماید که این حدیث   1181شمس الدین حنفی، متوفی    -22
 آشکار است به عظمت مقام و منزلت علی علیه السالم. 

 شیخ محمد صدر العالم در کتاب معارج خود آیات واقعه عذاب را در ارتباط با حدیث غدیر نقل نموده است که ....  -23

 شیخ محمد محبوب العالم این واقعه را در تفسیر مشهور خود )شاهی( بطور مبسوط آورده است که ..... -24

 در شرح المواجب خود شرح این داستان را حکایت نموده است که .....  1122ابو عبداهللا زرقانی متوفی  -25

 شیخ احمد بن عبدالقادر .....، در کتاب ذخیره خود این واقعه را نقل نموده است که .... -26
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 موده است که ..... ، این واقعه را در کتاب الروضه خود نقل ن1182سید محمد بن اسماعیل یمانی متوفی  -27

 سید مومن شبلنجی این داستان را در کتاب نور االبصار خود ذکر نموده است که .... -28

 این واقعه را در تفسیر المنار خود از ثعلبی نقل نموده است که .....  1333استاد شیخ محمد عبده متوفی سال  -29

 یک نظریه در پیرامون حدیث مذکور:

من حیث    مفاد تفاسیر و حدیث و شان نزول این آیه و آنچه شعرا در طول زمان موضوع آن را به نظم در آورده اند،آنچه مسلم است،  
اثبات می نماید، مانند آنچه ابی محمد عونی غسانی که در شمار شعراي قرن چهارم است آن را در اشعار خود    المجموع وقوع آن را 

مگر آنچه که ابن تیمیه گمراه در  است مورد اتحاد و اتفاق جمیع علماء و محدثین اسالمی آورده پس اصالت موضوع در وقوع این قضیه 
 سرایی ها را بطور جامع و کامل داده است.   اثر کینه توزي و عناد و با تعصب خاص خود اعالم نموده که حضرت عالمه پاسخ آن یاوه 

خود را می    حضرت عالمه بررسی می نمایند قطعاً دهان  را کسانی مانند)کلب گوید و قطعاً اگر این گمراه می دانست که کالم یاوه او  
 بست و بی دلیل خود را وارد آتش غضب خداوند که انتها بر آن متصور نیست وارد نمی نمود اال لعنه اهللا علیالظالمین( 

 عید سعید غدیر در اسالم: 

جاودانگی آن مورد توجه بوده است عید گرفتن این روزتاریخی است که  از جمله اموري که به منظور ثبات و نشر واقعه حقیقت غدیر و  
می شود که این خبر در بین    در آن مومنین به جشن و سرور و پوشیدن البسه نو و اطعام ضعفا و توسعه عیاالت می کوشند و این موجب

مسلمین نیز دراین امر مشارکت دارند. زیرا  قه هايمردم تکرار و یاد آوري شود. که این موضوع اختصاص به شیعیان نداشته بلکه سایر فر
بوده اند. بیرونی در آثار الباقیه خود این روز را جز اعیاد    در واقع، روز غدیر روزي است که در آن پیامبر و وصی او خوشحال و شادمان

نموده و می گوید )روز غدیر خم را    مورد توجه اهل اسالم ذکر و ابن طلحه شافعی در )مطالب السئول(خود این موضوع مهم را مذکور
روز عید قرار داده شد زیرا روزي است که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله، آن    امیر المومنین علیه السالم در شعر خود یاد کرده و این

اي است عالی و  منصوب نموده و او را بدین جهت بر جمیع خلق برتري بخشید و این مرتبه    حضرت را به این جایگاه ارجمند )والیت( 
دلیل روز غدیر روز عید و هنگام سرور و موسم شادمانی دوستان او گردیده است... الی آخر( و این    جایگاهی است رفیع و.... به همین 

مسلمین را در عید گرفتن این روز، ثابت می نماید زیرا تمامی امت، رسول خدا و وصی او را دوست دارند و همه    جمله، اشتراك همه
وجوب محبت علی علیه السالم اتفاق نظر دارند جز اندکی از خوارج ناصبی )خبیث نجس( که از دین اسالم خارج شده اند    ن درمسلمی

 و

مسلمین بر    این موضوع در کتب تاریخ ثبت و ضبط گردیده از جمله در )وفیات االعیان( ابن خلکان، که اثبات می گردد در اینکه عموم
در روز عید غدیرخم    ظر داشته اند، بطور مثال در شرح حال مستعلی پسر مستنصر مذکور است )بیعت با نامبرده عید بودن این روز اتفاق ن

به سال   الحجه است  و آن هجدهم ذي  )نامبرده شب پنج487واقع شده  باهللا...  و در شرح حال مستنصر   487ذیحجه سال    18شنبه    ...( 
ست، یعنی شب هجدهم ذیحجه و آن غدیرخم است و گروه بسیاري را یافتم  وفات یافت و سپس گوید که این شب، شب عید غدیر ا

آن گودال آبی    که سوال می کنند از این شب که در چندم ذیحجه بوده است؟ این مکان یعنی غدیر خم،بین مکه و مدینه است و در
ل خداصلی اهللا علیه و آله از سفر  است و گفته می شود که در آن محل درخت زاري است که آب در آن جا جمع می شود و چون رسو 

خود را اعالم فرمود و گفت منزلت    حجه الوداع از مکه مشرفه بازگشته و به این مکان رسید و با علی بن ابی طالب علیه السالم برادري 
که او را دشمن  دوست بدارد و دشمن بدار هر    علی به من، مانند منزلت هارون است به موسی، بار خدایا دوست بدار کسی را که او را 

گرداند و شیعه به این روز عالقه زیادي دارند( و حازمی   بدارد و یاري فرما آنکه او را یاري می نماید و خوار گردان هر که او را خوار
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به    که در آن جا پیامبر صلی اهللا علیه و آله خطبه خواند و این وادي   گوید )آنجا وادي است بین مکه و مدینه و نزد جحفه، گودالی است 
   دشواري و شدت گرمی موصوف و معروف است(، 

وگوید )......    موضوع عالقه شیعیان به روز عید غدیر را نیز مسعودي در کتاب )التنبیه و االشراف( بعد از ذکر حدیث غدیر بیان داشته
در کتاب)ثمار القلوب( آورده است    فرزندان علی علیه السالم و شیعیان او این روز بزرگ می شمارند...( و همچنین این موضوع را ثعلبی
از شتران خطبه خواند و ضمن خطبه    که )..... این همان شبی است که فرداي آن روز رسول خدا صلی اهللا علیه و آله در غدیر خم، برجه 

می برند... الی  شب زنده داري و قیام عبادت بسر    فرمود من کنت مواله فعلی مواله... پس شیعه این شب را بزرگ می شمارد و آن را به
اتفاق مورد  و  در حد شهرت  روز  این  مبارکی  و  اهمیت  همچنین  و  بیانات    آخر...(  در  فروغ  و  زیبایی  به  تا جایی که  است  بوده  امت 

در ضمن قصیده اي که باخزري در کتاب )دمیه القصر( از او    374شاعرانه تشبیه شده است، تمیم بن معز شاعر دیار مصر متوفی در سال
کحسن لیالی الغدیر...( و همچنین از جمله دالیل مبارکی و دلیل بر ایجاد شعف و    ه سروده است: )تروح علینا با حداقما... حسننقل نمود

شیخین و همسران رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و همچنین سایر صحابه به امر رسول خدا    شادي، تهنیت و تبریک است که به وسیله
به  نسبت  آله،  و  علیه  اهللا  از    صلی  ها  شادباش  و  گویی  تبریک  و  تهنیت  گونه  این  که  است  پذیرفته  صورت  السالم  علیه  امیرالمومنین 

شادمانی است و امر دوم آن است که سابقه برگزاري بزرگداشت این عید در تمامی اعصار و قرون گذشته وجود    خصایص اعیاد و مواقع 
  م صلی اهللا علیه و آله امتداد داشته است و علت پیدایش این عید، روز غدیر خم بزرگداشت تا دوران حیات پیامبر اعظم اسال داشته و این

در تاریخ    بوده است و این روزي است که سلطنت اسالمی و والیت عظماي دین تحقق یافته و به امر خداوند تبارك و تعالی نقطه عطفی
به   اسالم بر این امر ابراز مسرت و شادي نموده و بدین نحواسالم واقع شده و خداوند آن را بزرگ داشته و شایسته است که امت    رهبري

است و در    درگاه حضرت حق تقرب جویند، پس امام طبري محمد بن جریر در کتاب الوالیه خود حدیثی از زیدبن ارقم نقل نموده 
از صمیم قلب و عهد    بستیم با تو   پایان این حدیث آورده است که )رسول خدا صلی اهللا علیه و آله فرمودند: )اي گروه مردم بگوید پیمان 

خود را به آن وادار نمائیم و بجاي    نمودیم با تو با زبان و دست بیعت دادیم بر این امر، عهد و پیمان و بیعتی که اوالد و اهل بیت و کسان
چه را که من به شما  کافی است و بگوید آن  این سیره مقدس روش دیگري را نپذیریم و تو گواه بر ما هستی و خداوند از حیث گواه 

بگوید )الحمد هللا الذي هدانا لهذا و ماکنا لنهتدي لوال ان    تلقین و تعلیم نمودم و سالم کنید بر علی با تصریح به فرماندهی اهل ایمان و 
کند بر زیان  خیانت هر خائن آگاه است، پس هر کس پیمان شکنی   هدانا اهللا(، همانا خداوند هر صدا و آهنگی را شناخته و می شنود و به

بماند،  وفادار  پیمان خدایی  به  که  و کسی  کرده  موجب رضایت    خود  که  را  بگویید چیزي  و  داد  او خواهد  به  بزرگ  پاداش  خداوند 
 خداوند است و اگر ناسپاسی کنید خداوند ازشما بی نیاز است.(،  

دست بیعت می دهیم و خدا را بر   از صمیم قلب اقرار و  )کلب گوید یا رسول اهللا ما نیز از وراي زمان و مکان به همانگونه که امر فرمودي
الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدي لوال ان هدانا   آن گواه می گیریم و می گوئیم با تصریح موالیمان به امیرالمؤمنین و این ذکر که الحمد هللا

 اهللا(.  

افتند در حالی که همه می گفتند.)سمعنا و اطعنا علی  و آله شت  پس زیدبن ارقم گفت در این زمان مردم به سوي رسول خدا صلی اهللا علیه
به عنوان را  اول کسانی که دست خود  و  بقلوبنا(،  و رسوله  اهللا  السالم    امر  علیه  آله و علی  علیه و  اهللا و  پیامبر صلی  به  بیعت  و  اطاعت 

آن زمان که نماز ظهر و عصر در یک وقت    مهاجرین و انصار و سایر مردم تا  رسانیدند )ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه و زبیر( بودند و باقی
و عشا که آن هم در یک وقت خوانده شد و تا سه روز این امر دست دادن و بیعت    خوانده شد و این جریان ادامه یافت تا نماز مغرب

در قاهره   411را احمد بن محمد طبري مشهور به خلیلی در کتاب مناقب خود که در سال    نمودن، پیوست ادامه داشت( و این روایت
محمد بن ابی بکر بن عبدالرحمن آورده است که )..... مردم به بیعت با رسول خدا صلی اهللا علیه و آله    تالیف نموده از طریق استاد خود 

  العالمین....(، که  داشت ورسول خدا پس از بیعت هر دسته و گروهی می فرمودند الحمداهللا الذي فضلنا علی جمیع شتافتند و... بیعت ادامه 



 47ص : 

                       

 

نیز مذکور گردیده است که مردم به سوي رسول خدا شتابان حرکت کردند... و همچنین مولوي    این روایت در کتاب )النشر والطی( 
الخطاب آن جناب را مالقات نمود و به او    ولی اهللا لکهنوي در مرات المومنین در ذکر داستان غدیر آورده است که )..... سپس عمر بن 

من و موالي هر مرد و زن با ایمان هستی و..( و مورخ   پسر ابی طالب که صبح و شام نمودي در حالی که موالي گفت: گوارا باد بر تو اي
غدیر آورده است که )..... سپس رسول خدا صلی اهللا علیه و آله   ، در روضه الصفا پس از ذکر حدیث903ابن خداوند شاه متوفی سال  

حضرت، امیرالمومنین علیه السالم در خیمه دیگر نشست و امر فرمود به مردم    مر آن در خیمه اختصاصی خود جلوس فرموده و بر حسب ا
تبریک و او را  به خیمه آن جناب رفته و  الدین متوفی    که  و  942تهنیت گویند( و مورخ غیاث  تبریک  این  السیر خود  نیز در حبیب   ،

بسیاري از پیشوایان حدیث و تفسیر و تاریخ اهل سنت نقل نموده  مسلم است داستان تهنیت شیخین را  تهنیت را نقل نموده است ..... آنچه 
بطور مرسل و تردید ناپذیر روایت نموده و چه آن کسانی که آنها را با ذکر سلسله اسنادصحیح مورد اعتماد صحابه    اند چه آن کسانی که

  ارقم آن را نقل نموده اند که از جمله این پیشوایان رسول خداصلی اهللا علیه و آله، مانند ابن عباس، ابی هریره و براء بن عازب و زیدین  
 حدیث و تفسیر که این واقعه را نقل نموده اند، 

با سلسله اسناد از براء بن عازب نقل نموده است که )..... با رسولخدا در غدیر   235حافظ ابوبکر عبداهللا بن محمد بن ابی شیبه متوفی به -1
بر تو اي پسر ابوطالب صبح و شام نمودي در حالی که موالي من وموالي هر مرد و زن با    خم زود آمدیم... پس عمر گفت گوارا باد

 ایمان هستی..( 

است که )با    مسند خود از براء بن عازب حدیث تهنیت را نقل نموده   4در جلد    241امام و پیشواي حنبلیان احمد بن حنبل متوفی به  -2
 رسول خدا بودیم.... تا آخر حدیث(.

 از طریق دیگر از براء بن عازب حدیث تهنیت را نقل نموده است که...، عمر گفت..(  303العباس شیبانی متوفی به حافظ ابو-3

 در مسند خود حدیث تهنیت را نقل نموده است که... 307حافظ ابویعلی موصلی متوفی به  -4

در جلد سوم تفسیر خود پس از نقل واقعه غدیر، موضوع تهنیت عمر را نقل ومی گوید    310حافظ محمد بن جریر طبري متوفی به  -5
 این کالم ابن عباس، براء بن عازب و محمد بن علی می باشد. 

گفتم، من می    ، به سلسله اسناد از سعید بن مسیب نقل نموده که به او گفت: )به سعد بن ابی وقاص333. احمد بن عقده کوفی متوفی به  6
هم راجع به امري از تو سوال کنم ولی می ترسم، گفت آنچه می خواهی سوال کن همانا من عموي توهستم و من پرسیدم سوال من  خوا

حضرت هنگام ظهر در میان ما ایستاد و    از برپا خاستن رسول خدا صلی اهللا علیه و آله است در میان شما در روز غدیر خم، گفت بلی آن 
ابوبکر و عمر گفتند اي پسر ابوطالب تو با گفتار    ت و فرمود: من کنت مواله فعلی مواله... الی آخر پسدست علی بن ابی طالب را گرف

 رسول خدا )ص( موالي هر مرد و زن با ایمان گردیدي، .....(.

 با سلسله اسناد خود از ابی سعید خدري همین حدیث تهنیت را روایت می نماید.  384حافظ ابوعبداهللا مرزبانی متوفی -7

از او    ، حدیث غدیر و تهذیب شیخین را نقل نموده و ابن حجر در صواعق آن را385حافظ علی بن عمر دار قطنی بغدادي متوفی  -8
 حکایت نموده است و....

 آن را در کتاب خود )االبانه( از براء بن عازب آورده است.  387حافظ ابوعبداهللا ابن بطه متوفی -9

 ..... ، حدیث تهذیب را در کتاب التمهید خود آورده است که ..... عمر بن الخطاب گفت403قاضی ابوبکر باقالنی متوفی  -10

متوفی    -11 ابوسعید خرگوشی  مراتهنیت    407حافظ  فرمود  )..... رسول خدا  است که  المصطفی( آورده  تالیف خود )شرف  را در  آن 
امیرالمومنین گفت    بیت مرا به امامت پس عمربن الخطاب به  بگویید، مرا تهنیت بگوئید، همانا خدا مرا مخصوص فرمود به نبوت و اهل

 خوشا بحال تو اي ابوالحسن...(.
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گوارا باد بر    ، ابن حدیث را در تفسیر خود از ابی سعید خدري آورده است که )..... عمر گفت416حافظ احمد بن مردویه متوفی    -12
 تو اي پسر ابی طالب...(. 

)..... چون با    در تفسیر خود موسوم به )الکشف و البیان( آن را از براء بن عازب نقل نمود که گفت   427ابواسحاق ثعلبی متوفی به    -13

 رسول خدا در حجه الوداع در غدیرخم فرود آمدیم... عمر گفت...(

نیت عمربن الخطاب  ، آن را با سلسله اسناد آورده و محب الدین طبري و شنقیطی از او واقعه ته445حافظ ابن سمان رازي متوفی به    -14
 به علی علیه السالم را حکایت کرده اند. 

نقل نموده    ، بدون ذکر رجال سند از براء بن عازب ابن حدیث و واقعه تهنیت را به علی علیه السالم 458حافظ ابوبکر بیهقی متوفی    -15
 است.

السالم در    عه تهنیت عمر بن الخطاب به علی علیه به دو طریق صحیح، از ابی هریره این موضوع واق  463حافظ خطیب بغدادي متوفی    -16
 غدیر خم را نقل نموده است. 

شادمانی    در المناقب خود با ذکر سلسله سند از انس آورده که )پس از واقعه غدیر، علی با مسرت و  483فقیه ابن المغازلی، متوفی    -17

 .....) برگشت و عمر بن الخطاب بدنبال او آمد و به او گفت )به به اي ابوالحسن گردیدي موالي من و موالي هر مسلم

)گفت ..... عمر   طریق عدي بن ثابت از براء بن عازب نقل نمایدکهاحمد عاصمی در تالیف خود )زین الفتی( موضوع تهنیت را از    -18

 بن الخطاب به علی علیه السالم به به اي ابوالحسن .....(

 حدیث تهنیت را در کتاب فضایل خود نقل نموده است و ..... 562حافظ ابوسعد سمعانی متوفی  -19

خطبه رسول    المین( گوید جماهیر مسلمین اجماع دارند بر متن حدیث از در کتاب )سرالع  505حجه االسالم ابو حامد غزالی متوفی    -20

و سپس عمر گفت  مواله  فعلی  مواله  کنت  )من  فرمود:  که  همگان  اتفاق  به  روز غدیر  در  آله  و  علیه  اهللا  اي    خدا صلی  تو  براي  به  به 

 ابوالحسن هر آینه و به تحقیق گردیدي موالي من و موالي هر مرد و زن مومن...(.

النحل( آورده است .....، و پس از نقل حدیث غدیر می گوید، ).....صحابه از    548ابوالفتح اشعري شهرستانی متوفی    -21 در )الملل و 
تولیت همان را فهمیده اند که ما فهمیده ایم تا آن جا که عمر وقتی با علی علیه السالم روبرو شد به او گفت خوشابه حال تو یا علی که  

 و هر مرد و زن با ایمان ....(. گردیدي موالي من 

آن را    در کتاب مناقب خود از طریق عدي بن ثابت از براء بن عازب حدیث غدیر و تهنیت   568اخطب خطباي خوارزمی متوفی    -22
 ذکر می نماید. 

براء بن    597ابوالفرج ابن جوزي متوفی    -23 از  بن حنبل  از طریق احمد  نموده    عازب نقلدر کتاب مناقب خود این حدیث تهنیت را 
 است که ... 

 ، داستان تهنیت را در تفسیر کبیر خود آورده است که .....606فخر الدین رازي شافعی، متوفی  -24

 جلد چهارم النهایه نقل نموده است که ..... را در، آن 606ابوالسعادت مجدالدین ابن اثیر شیبانی متوفی به  -25

 اب خصایص خود داستان تهنیت را با سلسله اسناد از ابی هریره نقل نماید که .....ابوالفتح محمد بن علی نطنزي در کت -26

 آن را نقل نموده است که ..... عمر بن الخطاب گفت ..... 630حافظ عزالدین ابوالحسن ابن اثیر شیبانی متوفی  -27

 سله اسناد نقل نموده است.، در کفایه خود این حدیث تهنیت را با سل658حافظ ابوعبداهللا گنجی شافعی متوفی به 
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به    -28 بیان واقعه غدیر در تذکره خود مذکور نموده است. که عمربن654سبط ابن جوزي متوفی  الخطاب    ، حدیث تهنیت را بعد از 
 گفت .....

مذکورنموده است  عمر بن محمد مال داستان تهنیت را در )کتاب وسیله( خود پس از بیان موضوع واقعه غدیر از عمر بن الخطاب    -29
 که گفت ..... 

نموده    ، در کتاب )ریاض( خود از براء بن عازب و زید بن ارقم این روایت را نقل 694حافظ ابو جعفر محب الدین طبري متوفی    -30
 است.

تهنیت را نقل    وایت در فراید خود به سلسله اسناد از ابی هریره و براء بن عازب و زید بن ارقم این ر   722شیخ السالم حموینی متوفی    -31
 نموده است.

 نظام الدین قمی نیز واقعه تهنیت را بعد از موضوع غدیر خم از ابی سعید خدري نقل نموده است.  -32

نقل نموده   ، این تهنیت را از عمر بن الخطاب خطاب به علی علیه السالم 737ولی الدین خطیب در کتاب )مشکاه خود( تالیف سال  -34
 است.

 نیز داستان تهنیت را در کتاب )درر( خود نقل نموده است. 750زرندي متوفی جمال الدین -35

 است.  ابن کثیر شامی داستان تهنیت را به چند طریق در کتاب )البدایه و النهایه( خود بعد از بیان واقعه غدیر از خلیفه دوم آورده -36

 )خطط( خود نقل نموده است.، این حدیث تهنیت کتاب 855تقی الدین مقریزي مصري متوفی -37

 ، حدیث تهنیت را در کتاب الفصول خود نقل کرده است که ..... عمر بن الخطاب گفت .... 855ابن صباغ مالکی متوفی -38

تحقیق که    ، در کتاب )بدیع المعانی( در خصوص حدیث غدیر و تهنیت گوید، با تاکید که به 876قاضی نجم الدین اذرعی متوفی  -39
 ست ..... و سپس حدیث و موضوع تهنیت آن را نقل می نماید.وارد شده ا

 کمال الدین میبدي در )شرح دیوان( خود حدیث تهنیت را بطور مشروح نقل نموده است. -40

 داستان تهنیت را در کتاب )جمع( خود آورده است. و می گوید ..... 911جالل الدین سیوطی متوفی -41

 را در کتاب )وفا( خود آورده است. و می گوید ....آن   911نورالدین سمهودي متوفی -42

 در جلد دوم )مواهب( خود آن را نقل نموده است. و می گوید .....  923شهاب الدین قسطالنی متوفی   -43

 آن را نقل نموده است.  932عبدالوهاب حسینی متوفی  -44

اولی است    آورده است. می گوید )ما این را قبول داریم که علیابن حجر عسقالنی در )صواعق( خود، حدیث تهنیت را به اقرار    -45
 ولی می گویم اولی به امامت نه اولی به پیروي و نزدیکی یعنی همین معنی که عمر و ابوبکر فهمیدند...(  

روي است واین  گوید عسقالنی گفت و نگفت، اقرار کرد و نکرد او خواست توجیه کند ولی نشد زیرا اولی به امامت اولی به پی  )کلب
 همان چیزي بود که عمر و ابوبکر فهمیدند ولی به گمان خود مصلحت ندیدند تا عمل نمایند(. 

 سید علی بن شهاب الدین حدیث تهنیت را در کتاب )موده( خود آورده است. و می گوید ..... -46

است و    ی گفته است )این حدیث حسن سید محمود شیخانی در کتاب )صراط( خود آن را نقل و سپس می گوید که حافظ ذهب-47
 تمامی علماي اهل سنت بر آنچه ما گفتیم اتفاق نموده اند ..... الی آخر(

می نماید.    در کتاب )فیض( خود حدیث تهنیت را از جانب شیخین به علی علیه السالم را روایت  1031شمس الدین مناوي متوفی    -48
 که ..... 
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 استان تهنیت را در کتاب )وسیله( خود آورده است. و می گوید .....د 1047شیخ احمد با کثیر متوفی  -49

 در )شرح المواجب( خود، تهنیت شیخین را نقل می نماید. که ..... 1122ابو عبداهللا زرقانی متوفی  -50

 .... کتاب )مرافض( خود نقل نموده است. و می گویدرا درحسام الدین بن محمد با یزید سهار نپوري، داستان تهنیت  -51

 میرزا محمد بدخشانی داستان تهنیت را در کتاب خود )مفتاح و نزل االبرار( نقل نموده است. و می گوید .... -52

 شیخ محمد صدر العالم داستان تهنیت را در کتاب )معارج( خود از طریق احمد و از براء و زید نقل نموده است. که ..... -53

 این حدیث غدیر و موضوع تهنیت را نقل نموده است. و می گوید .... 1182ی ابوولی اهللا احمد عمري دهلوي متوف -54

 در کتاب )روضه( خود واقعه غدیر و تهنیت آن را نقل نموده است. 1182سید محمد صنعانی متوفی در   -55

 مولوي محمد مبین لکهنوي داستان تهنیت را در کتاب )وسیله( خود نقل نموده است. و می گوید ..... -56

 مولوي ولی اهللا لکهنوي داستان تهنیت را در کتاب )مرات( خود نقل نموده است. و می گوید ..... -57

 محمد محبوب العالم در تفسیر )شاهی( خود این حدیث تهنیت را از ابی سعید خدري نقل می کند. و می گوید -58

عمر رضی اهللا عنه، علی بن ابی طالب و اهل    )مضمون( ).......سید احمد زینی دحالن در جلد دوم کتاب )الفتوحات( خود گوید:    -59
بسیار از او بدست آمده است و از آن جمله است این    بیت رسول خدا صلی اهللا علیه و آله را دوست می داشت و در این مورد مطالب 

رضی اهللا عنهما گفتند: اي پسر ابوطالب تو  مواله، ابوبکر و عمر    مطلب که چون پیغمبر صلی اهللا علیه و آله فرمود: )من کنت مواله فعلی
 موالي هر مرد و زن مومن گردیده اي.( 

شیخ محمد حبیب اهللا شنقیطی، داستان تهنیت را بعد از واقعه غدیر در کتاب )کفایه( خود از طریق ابن سعمان و از براء بنعازب و از    -60
 طریق احمد از زید بن ارقم مذکور نموده است.

 لب:بازگشت به آغاز مطا

 عید غدیر در اسالم 

اهللا علیه و    )مضمون( بر اساس آنچه نقل گردیده این روز به دلیل جاللت و بزرگی و رفعت و بلندي در حدي بود که رسول خدا صلی

م از  کوفی در قرن سو  آله و پیشوایان طریق هدایت ومومنین را غرق در شادمانی ساخته و به همین معنی بنا به روایتی که فرات بن ابراهیم

محمد بن ظهیر و از عبداهللا بن فضل هاشمی از امام صادق و او از پدر و اجداد گرامیش از رسول خداصلی اهللا علیه و آله روایت نموده  

همان روزي است که خداي تعالی مرا امر    که، )نبی اکرم صلی اهللا علیه و آله فرمود: روز غدیر خم برترین عید هاي امت من است و این

سبب او بعد از من راهنمایی شوند و این همان روزي    م علی ابن ابی طالب را به عنوان نشانه براي امت منصوب دارم تا به فرمود که برادر

تمام نمود و دین اسالم را براي آنان پسندیده اعالم فرمود و    است که خداوند دین را کامل فرمود و نعمت خود را بر امت من در آن 

امیر المومنین علی بن ابی طالب آن راعید اعالم نموده و در خطبه مفصلی از حضرت علی علیه السالم در  پیامبر صلی اهللا علیه و آله و  

سالی که عید غدیر مصادف با روز جمعه شده بود)مضمون( فرمودند: )که این روز را خداوند موهبتی قرار داد تا مومنین بر مسیر سعادت  

ذیرفته نمی شود، مگر با اعتراف به نبوت پیغمبر صلی اهللا علیه و آله و دینی پذیرفته نمی  یگانگی او پ   رهنمون شوند و اینکه اعتراف به 

با پذیرش اهل    شود مگر  او و آنان که  به رشته  پیوستن  با  او فراهم نمی شود مگر  اطاعت  امر فرموده و موجبات  او  والیت کسانی که 

ستاد آنچه را که درباره برگزیدگان خود اراده فرموده بود...، تا آن جا که والیت اویند وبه همین دلیل در روز غدیر خم بر پیامبر فرو فر 
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توسعه    میفرماید در این روز خداوند شما را مشمول رحمت خود فرماید و هنگام بازگشت از این مجلس، بر اهل بیت و عیاالت خود 

این موهبت موفق فرمود و جمع شویدتا خداوند جدایی    دهید و به برادران خود نیکی کنید و خداوند را شکرگزاري نمایید که شما را به

الهی را هدیه نمایید، زیرا پاداش    هاي شما را جمع نماید و به یکدیگر نیکی کنید تا محبت شما به هم ثابت شود و بر یکدیگر نعمت هاي 

مثل امروز داده و نیکی در این روز اموال    اعمال شما در این روز چند برابر اعیاد دیگر قبل و بعد داده شده و این فضیلت را اختصاص به

 شود.... الی آخر خطبه،   شما را پر بهره و عمر شما را افزون و مهربانی متقابل، موجب مهربانی خدا به شما می

براي کسب فیض    )کلب گوید الزم به ذکر است که اصل متن که حضرت عالمه قید فرمود مشروحتر و مفصل تر است ودانش پژوهان 

فرماید آمین، آمین، آمین یا رب    می توانند مراجعه نمایند خداوند به حق عظمت و جاللت خود برکات و رحمت خود را بر ما نازل بیشتر

 العالمین(.  

ابراهیم کوفی در سوره مائده به سلسله اسناد از ابی عبداهللا علیه السالم روایت نموده و گوید به آن حضرت عرض    در تفسیر فرات بن 

جمعه، عرفه، افضل باشد فرمود بلی افضل و اعظم و اشرف    تو شوم آیا براي مسلمین عیدي است که از عیدهاي فطر، قربان،کردم فداي  

خدا علی علیه السالم منصوب فرمود و دین کامل گردید و نعمت تمام    در نزد خدا از حیث منزلت آن روز عید غدیر است که...، رسول

از ثقه االسالم کلینی روایات متعدد و نیز در )خصال( استاد ما شیخ صدوق و در    مضامین در )کافی(  شده و...، الی آخر حدیث و به این 

نقل و...  طوسی  الطایفه  سال    )المصباح( شیخ  در  طوسی  بن عمر  بن محمد  فیاض  است  ابی   90در سن    259گردیده  سالگی حضرت 

الرضا علیه بودند و    الحسن علی بن موسی  او  نمود در حالی که گروهی از خواص در محضر مبارك  السالم را در روز غدیر مالقات 

نزد خود نگاه داشته و از غذا و هدایا و لباس و...، به آنان بخشش و عطا فرموده به نحوي که زندگی آنان    حضرت آنها را براي افطار

گرفته بود...، الی آخر حدیث و نیز در )مختصر بصائر الدرجات(، روایت به همین مضمون با سلسله اسناد از مالقات    ید به خود وضع جد

زندگانی    ( نقل گردیده است...، آري هر قدر260عید غدیر با احمد بن اسحاق قمی نماینده حضرت ابی محمد عسگري )متوفی    در روز

 به تو نشان می دهد. کنی روزگار شگفتی هاي بسیار 

عهد رسول    نتیجه آنکه، بحث در اطراف عید غدیر خم اثبات و آشکارنمود که این عید مربوط به تمام امت اسالمی است و تاریخ آن از

در  عظمت این عید در ص   خدا صلی اهللا علیه و آله تا این زمان ادامه داشته و مدارك و مستندات در کتب روایی و تاریخ، تماما موید بیان

چه نویري و مقریزي اعالم نموده اند    اسالم و بعد از آن بوده است...، پس حضرت عالمه در انتقاد از بعضی از نظرات مغرضانه مانند آن 

بویه در سال   بن  علی  معزالدوله  را  عید  این  استدالالت   351که  و  نظرات  دلیل    بوجود آورده،  به  آن  ذکر  از  ما  که  بیان  را  متقن خود 

 مراجعه فرمایند. اب می نمائیم. و دانش پژوهان در صورت تمایل می توانند به اصل اختصار اجتن

 تاجگذاري روز غدیر: 

تعیین شد    )مضمون( به شرحی که تا کنون مذکور گردید، از سوي خداوند جل جالله، صاحب مقام شامخ خالفت براي سلطنت اسالمی

ملوك غیر عرب تاج هاي   اسم تاجگذاري نیز انجام شود که در اینگونه مراسم،پس همانطور که سیره پادشاهان است، سزاوار بوده که مر

از بوسیله عمامه صورت می گرفت و لذا  این عمل  اما در عرب  )العمائم   جواهرنشان به سر می گذاشتند،  نقل گردیده که  رسول خدا 

اگر مردي را به سروري و آقایی منصوب می    د که تیجان العرب( یعنی عمامه ها به منزله تاج قوم عرب است، و در عرب چنان رسم بو

نمودند عمامه سرخی را بر سر او قرار می دادند و لذا شبلنجی در )نوراالبصار( ازالقاب رسول خدا )صاحب التاج( را ذکر نموده و سپس  
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دیر خم رسول خدا صلی اهللا  حدیث وارد گردیده است که در روز غ  گفته یعنی دارنده عمامه زیرا عمامه تاج هاي عرب است و لذا در

خاص قرارداد، که داللت بر عظمت و جاللت قدر آن حضرت بود، آري رسول    علیه و آله، عمامه اي را بر سر علی علیه السالم به شکل

ا  که نام آن )سحاب( بود و بدست مبارك خود و در آن اجتماع عظیم، علی علیه السالم ر  خدا صلی اهللا علیه و آله، بوسیله عمامه خود

عبداهللا  حافظ  و...،  فرمود  گذاري  جلد    تاج  در  که  شرحی  به  بیهقی  ابوبکر  و  بغوي  منیع  ابن  و  طیالسی  ابوداوود  و  شیبه  ابی    8بن 

اند که فرمود: )در روز غدیر خم رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم و    )کنزالعمال( مذکور است از علی علیه السالم روایت نموده 

پیچید و قسمتی از آن را از پشت سرم )روي دوش( افکند و فرمود همانا خداوند در روز بدر و حنین مرا    سرمعجل فرجهم عمامه اي بر  

هایی فرشته  )السمط    بوسیله  کتاب  در  قشاشی  احمد  سید  را  این حدیث  و...(،  داشتند  بر سر  این شکل  با  هایی  عمامه  که  فرمود  یاري 

به همین  المجید( خود این روایت  و  نموده  نیز در جلد    روایت  ابن عباس    8مضمون  از  دیلمی  را حافظ  و همچنین آن  نقل  کنزالعمال 

یعنی   نموده است. )..... که چون رسول خدا عمامه سحاب را بر سر علی علیه السالم قرارداد فرمود یا علی، العمائم تیجان العرب  روایت

الصحابه(   در)معرفه  ابونعیم  حافظ  هستند..(  عرب  هاي  تاج  ها  در)شرح  عمامه  زرقانی  عالمه  و  )الریاض(  در  طبري  الدین  محب  و 

المواهب( و شیخ االسالم حموینی در )فراید( خود این حدیث را نقل نموده اند، به این مضمون که )رسول خدا در روزغدیر علی را فرا  

شهاب الدین احمد در    شیرازي در)اربعین( وخواند و عمامه بر سر او قرارداد و..( و نیز جمال الدین زرندي در )نظم درر( و جمال الدین  

بر سر آن حضرت قرارداد... که   )توضیح دالیل( این حدیث را نقل و این کالم رسول خدا را که )به علی فرمود در روز غدیر که عمامه

 مواله فعلی مواله ..... الی آخر.(. فرشتگان نزد من چنین آمدند و .....، و این جمله را نیز افزوده اند که سپس رسول خدا فرمودمن کنت 

زرندي در    نقل نموده و ابن حدیث را این صباغ مالکی در )الفصول( و حافظ   و نیز حموینی با سلسله اسناد دیگر، این حدیث را مکرر

که رسول خدا در    مود)نظم( و سید محمود قاري در )الصراط( و ابوالحسین ملطی در )التنبیه(... نقل نموده اند، که علی علیه السالم فر

الزاخر( و حلبی در )السیره( خود از رسول خداصلی اهللا علیه و آله روایت   روز غدیر عمامه اي بر سر من نهاده و .....، غزالی در )بحر 

مقصود  و  در سحاب  آمد  شما  به سوي  علی  یعنی  السحاب(  فی  علی  )اتاکم  فرمود  که  اند:  در    نموده  که رسول خدا  بود  عمامه  همان 

پیرامون سند حدیث و امعان نظر بر آنچه نقل    رخم به حضرت علی عطا فرمود، بنابراین سخنی چند از حفاظ حدیث و صاحبان نظر،غدی

و در واقع هر کس از این اتفاق نظر منحرف شود از    گردید، بیانگر آن است که همگی بر صحت حدیث و تواتر آن اتفاق نظر دارند

امت اسالمی بر یک امر خالف واقع اجتماع و اتفاق نمی کنند،    . و این در حالی است که می دانیماجماع مسلمین منحرف گردیده است

 اند:  از جمله بزرگان حفاظ که به صحت این حدیث تصریح نموده 

 در جلد دوم )صحیح( خود، بعد از ذکر حدیث مذکور گوید این حدیث حسن وصحیح است.  279حافظ ابو عیسی ترمذي متوفی -1

 در جلد دوم )مشکل االثار(. 279حافظ ابو جعفر طحاوي متوفی -2

 در )امالی(  330فقیه ابو عبداهللا محاملی متوفی -3

 در )المستدرك(  405ابوعبداهللا حاکم متوفی -4

 احمد بن محمد عاصمی در )زین الفتی( -5

 جلد دوم )االستیعاب(  463حافظ ابن عبدالبر قرطبی متوفی -6

 در کتاب )المناقب(  483زلی متوفی فقیه ابوالحسن ابن مغا-7
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 در )سرالعالمین( 505حجه االسالم ابوحامد غزالی متوفی -8

 در )المناقب(  597حافظ ابوالفرج ابن جوزي متوفی -9

 در )تذکره( 654ابو المظفرسبط ابن جوزي متوفی -10

 در جلد دوم شرح )نهج البالغه(  655ابن ابی الحدید متوفی -11

 در )کفایه(  658گنجی متوفی  حافظ ابو عبداهللا -12

اتفاق نظر    در )عروه الوثقی( و می گوید این حدیثی است که همگان به صحت آن  736شیخ ابوالمکارم عالء الدین سمنانی متوفی  -13

ابا عبیده   دارند و...، به او گفت اي  ابوبکر ابی عبیده ابن جراح را به سوي علی علیه السالم فرستاد،  تو امین این امت    در آن هنگام که 

هستی من تو را به سوي کسی می فرستم که با آن وجود گرامی که دیروز او را از دست دادیم یعنی پیامبرصلی اهللا علیه و آله هم مرتبه و  

 وار است که در نزد او با ادب و نیکو سخن بگویی... الی آخر حدیث.هم رتبه است، پس سزا

 این حدیث را از طریق هاي مختلف ذکر نموده است.  748شمس الدین ذهبی متوفی -14

 )تاریخ( خود.  5حافظ عمادالدین ابن کثیر در جلد -15

 در )مجمع الزواید(.  807حافظ نورالدین هیثمی متوفی -16

معظم و   ، که حدیث غدیر را به هشتاد طریق روایت و این رساله شریف خود را در مجموعه کتاب833وفی  شمس الدین جزري مت-17
حدیث را قطعی و    مشهور خود به نام )اسنی المطالب(، که آن را تنها براي اثبات تواتر این حدیث شریف تالیف کرده اصالت و صحت 

البته شخصی جاهل و نادان    لیرغم نقل از گروه کثیري از صحابه ضعیف بداند یقینی می داند و می گوید هر کس را که این حدیث را ع
 .استدر علم حدیث و اسناد آن  

 ، صحت و تواتراین حدیث را در )تهذیب( خود تائید نموده است.852حافظ این حجر عسقالنی متوفی -18

 است.  مذکور و بر متواتر بودن آن تاکید نموده ابوالخیر شیرازي، در کتاب )ابطال الباطل( صحت و حسن بودن این حدیث را -19

 به متواتر بودن حدیث تصریح نموده و بقیه علما حدیث هم بعد از او به او اقتداءکرده اند.  911حافظ جالل الدین سیوطی متوفی -20

 در کتاب )المواجب( خود به صحت و تواتر آن تاکید دارد.  923حافظ شهاب الدین قسطالنی متوفی -21

 در )الصواعق( خود آورده که... حدیثی است صحیح و شکی در آن نیست..، 974حافظ ابن حجر هیثمی متوفی -22

 در کتاب )اربعین( خود.  1000جمال الدین حسینی متوفی -23

 جمال الدین یوسف بن صالح الدین در کتاب )المعتصر(.-24

 )المرقاه( خود این حدیث را بطرق مختلف نقل نموده است. 5در جلد  1014شیخ نورالدین هروي، قاري متوفی -25

 در جلد ششم کتاب )فیض( خود آن را نقل نموده است.   1031زین الدین مناوي متوفی -26

 در جلد سوم )السیره( خود آن را نقل نموده است.  1044نورالدین حلبی متوفی -27

 در کتاب )وسیله المال( خود به صحت و تواتر آن تاکید و آن را نقل نموده است.  1047شیخ احمد بن باکثیر متوفی -28

 در )شرح المشکات( ..... می گوید این حدیث بدون هیچ شک و تردید، صحیح است.  1052شیخ عبدالحق دهلوي متوفی-29

 محمد بن محمد بن شیخانی در کتاب )صراط( خود به صحت حدیث و تواتر آن تاکید دارد.-30
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 در کتاب )النواقض( صحت و تواتر حدیث را تایید نماید.  1103سید محمد برزنجی متوفی -31

است و می    مار آورده حدیث غدیر را در کتاب )االبحاث المسدده( از احادیث متواتره و قطعی به ش  1108ضیاالدین مقلبی متوفی  -32
 گوید...، از سید محمد ابراهیم که حدیث من کنت مواله...، یکصد و پنجاه طریق روایی دارد،.

 شیخ محمد صدر العالم در کتاب )معارج( خود آن را قطعی و متواتر می داند. -33

 داند. ، حدیث غدیر را در )البیان( خود قطعی و متواتر می 1120سید ابن حمزه حرانی متوفی -34

 در )شرح المواهب( خود به تواتر و صحت حدیث غدیر تاکید نموده است. 1122ابوعبداهللا زرقانی متوفی -35

و شکی    که در کتاب )ذخیره( خود می گوید این حدیث غدیر صحیح است   12شهاب الدین حفظی یکی از شعراي غدیر در قرن  -36
 در آن نیست. 

حدیث سخن    ار( می گوید: )این حدیث صحیح و مشهور است و در انکار به صحت اینمیرزا محمد بدخشی در کتاب )نزل االبر-37
نگفته مگر شخص متعصب و انکار پیشه که سخن او بی اعتبار است، زیرا این حدیث طرق بسیاري زیادي دارد وابن عقده تمام طرق آن  

 را جمع آوري و در کتاب جداگانه اي ضبط کرده و ذهبی نیز .....(. 

 در کتاب )الصاله( این حدیث را ذکر و آن را از احادیث متواترو قطعی می داند. 1171شام عمادي حنفی، متوفی مفتی -38

 در کتاب )السعاف( ..... 1206ابوالعرفان صبان متوفی -39

 سید محمود آلوسی در کتاب )الروح المعانی( خود، صحت آن را تایید می نماید. -40

 در کتاب )اسنی مطالب( خود صحت و تواتر آن را اعالم نموده است. 1276شیخ محمد حوت، متوفی -41

 مولوي ولی اهللا لکهنوي در کتاب )مرات( خود آن را صحیح و متواتر می داند.-42

 حافظ معاصر ابوالفیض احمد بن محمد بن صدیق، در کتاب )تشنیف( خود تواتر و صحت آن را اعالم می نماید. -43

 :دادرسی پیرامون سند حدیث 

بر اساس آنچه مذکور گردید این آگاهی حاصل شد که گروه کثیري از علما امت اسالمی حدیث غدیر را روایت نموده اند وبه صحت  
بر حسب آنچه  اند،  تواتر آن گواهی نموده  اند و عده بسیاري بر  یافتیم،    اسناد و حسن بودن راه هاي روایی آن شهادت داده  ماوقوف 

بیست صحابی این حدیث   یکصد و ده تن از صحابه رسول خدا صلی اهللا علیه و آله آن را روایت نموده اند و حافظ سجستانی از یکصد و 
و بر همین مقیاس روایت تابعین و    را روایت نموده و حافظ ابوالعالء همدانی این حدیث را به دویست و پنجاه طریق روایت نموده است

صلی آله علیه و آله، نتیجه گیري می شود که   ستند که در مقایسه این حدیث با دیگر احادیث وارده از رسول خداکسانی که بعد از آن ه
به این مرتبه از ثبوت و یقین و تواتر وجود ندارد. و چنانچه مذکورگردید شمس الدین جزري یک رساله جد اگانه در   هرگز حدیثی 

تواتر آن را نادان می داند وضیاءالدین مقلبی می گوید اگر تحقق و ثبوت این حدیث غیر  اثبات تواتر این حدیث تالیف نموده و منکر  
معلوم باشد پس هیچ امري در دین معلوم نیست و عاصمی میگوید این حدیث را امت بقبول تلقی نموده و پذیرش صحت و تواتر آن  

عالم نموده که همگان اجماع بر صحت متن حدیث مذکور  متذکر شده است و ا  موافق با اصول درایت است، و آنچه که غزالی به آن
هاي کینه و عصبیت هاي بی دلیل، گفتار کسانی مالحظه می شود که با ایراد و اشکاالت    دارند و..، و با همه این کیفیات از پشت تپه

ی آن ها، پاسخ هاي متقن و  واهی و بی اساس و سخیف در صددایجاد شبهه هستند که...، حضرت عالمه به حول و فضل الهی به تمام
 است...، الی آخر.  محکم و مستدل ارائه نموده 

 (: 456راي همگانی درباره ابن حزم اندلسی )متوفی در 
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و   وگمراهی  ضاللت  در  اجماع،  او  زمان  فقهاي  که  فردي  از شخصیت  نگاشت  توانم  می  چه  فرماید:  امینی  عالمه  )مضمون( حضرت 
یافتند، بسوزانند و آلوسی    او بر حذر داشته و حکم نمودند تا نوشته هاي او را که مشتمل بر گمراهی  نکوهش او نموده و مردم عوام را از

او را چنین معرفی می نماید ضال و مضل یعنی گمراه و گمراه کننده، .....، چه می توانم گفت ازنویسنده اي که از دروغ بستن به خدا و  
سخن او زورگویی و دروغ است و با خودرایی و    و استنادي به کتاب و سنت ندارد و پایه رسول )ص( باکی ندارد و...، کسی که گفتار ا 

علی علیه السالم را نکشت مگر در حال تأویل و اجتهاد و    هرزه گویی به جایی می رسد که...، بگوید )العیاذ باهللا( عبدالرحمن بن ملجم
در حدیث صحیح و متواتر رسول خدا صلی اهللا علیه و آله، به علی    این کار درست و مقرون به صواب است و..، این در حالی است که

است، همانطور که پی کننده ناقه صالح پست و پلید ترین قوم ثمود است که    علیه السالم فرمود کشنده تو پست ترین و نابکارترین امت
. خطیب، ابن عبدالبر....، و نیز آن خبر غیبی که  حنبلیان، نسایی، ابن قتیبه، حاکم و ذهبی، ....  این حدیث را راویان بزرگ چون پیشواي 

علیه السالم فرمود: که معذب ترین مردم در روز قیامت، پی کننده ناقه ثمود است و آنکس که ریش تورا    رسول خدا )به معجزه( به علی
تهاد است که بر اساس آن  خضاب می کند و .....، و سپس حضرت عالمه می فرماید که اي کاش می دانستم این کدام اج  به خون سرت

باب شود، اجتهاد شامل کشتن همه پیامبران و اوصیاء و خلفا پیامبران    امام مفترض الطاعه واجب شود...، آري اگر چنین حکمی فتح  قتل
بین  است  فرق  چقدر  تا  ببین  و  کن  نظر  پس  شود...،  عمل    می  خبیث(  حزم  ابن  )یعنی  اولی  آن  که  حجر  ابن  و  )گمراه(  حزم  ابن 

عبدالرحمن )ابن ملجم( را پسندیده می شمارد و این)بزرگوار یعنی ابن حجر( از شدت نفرت از ذکر نام این شقی یعنی ابن ملجم ملعون  
می کند ..... آري و دیگر از نمونه هاي آراء او درباره مجتهدي که به خطا رفته است نظر او    در کتاب خود لسان المیزان عذرخواهی

عمار یاسراست که معتقد است که قاتل او مجتهد بوده و درباره او خطا کرده و بر او ستم نموده و در نتیجه به یک  درباره قاتل حضرت  
و...، .....، و حضرت عالمه می فرماید: من براي اجتهاد ابی الغادیه )قاتل شقی جناب عمار(، معنایی نیافتم، زیرا این   پاداش نایل گردیده 

از بی   شخص  ناشناس و  توان در مقابل  افراد    شخصیت و بی ارزش عهد رسول خدا )ص( است و براي من معلوم نشد که چگونه می 
نصوص و تصریح هاي نبوي اجتهاد کرد، و مقصود از نصوص تنها گفتار صحیح و متواتر آن حضرت به عمار نیست که فرمود)تقتلک  

حال آنکه عقل و    و   بلکه کدام اجتهاد است که عدوان را تجویز نماید   الفئه الباغیه( یعنی تو را می کشند گروه ستمکار و تجاوزگر و...،
با عبداهللا بن عمر و عمر و    دین آن را قبیح و نادرست می داند و این حقیقتی است که در این روایت و در گفتار معاویه و گفتگوي وي

وي دربیان حدیث باغیه از قول رسول خدا  عاص برحقیقت آن اذعان شده است در آنجا که معاویه خطاب به عمروعاص ضمن مواخذه  
 د(  می گفت: )..... آیا ما او را کشتیم جز این نیست که علی و یارانش او را کشتند چون او رابه میدان آورده در میان نیزه هاي ما انداختن 

با این تعبیر حضرت رسول اهللا  این مضمون فرمودند پس   )کلب آستان عالمه گوید که چون این خبر به حضرت علی علیه السالم رسید به
کرد و ....، آنچه مسلم است به شهادت کتاب خداوند و به تفسیر    نیز حضرت حمزه را کشت زیرا او در سپاه اسالم با مشرکین قتال می

این سوال که چرا خداوند  بن محمد صادق در پاسخ  نموده و   جعفر  به یهودیان در همه ادوار، خطاب )زمان حال(  ی  م  در کتاب خود 
آنان، انبیاء را به قتل رسانده بودند، حضرت فرمودند که چون این یهودیان به دین آبا    و حال آن که پدران   فرماید شما به قتل می رسانید

هستند لذا هر چند انبیاء به واسطه اجداد آنها به شهادت رسیده اند ولی چون این یهودیان به عمل   و اجدادي خود و به اعمال آنها راضی
دیگر، راضی    راضی و به دین آنهاباقی هستند، پس در عمل آنها شریک و بدینگونه مخاطب قرآن قرار گرفته اند و نیز در روایات  آنها 

فرماید پس با این حساب    بودن به عمل دیگران چه خوب و چه بد، آنان را درعمل آن شریک و خداوند بر آن مشی و طریق محاسبه می
ابن حز السالم و در مقابل آن حضرت و یاو حکم قرآنی، هر چند  او در زمان علی علیه  یا    م و طرفداران  ایشان و  در جریان شهادت 

اعمال آنها شریک هستند، زیرا کالم    شهادت عمار و...، نبوده اند ولی در عمل مجرمانه ارتکابی آنها به دلیل رضایت و توجیه شیطانی
ابوالغادیه )قاتل جناب عمار(....، جسم پاك آنان را    ان معین نیست، اگر ابن ملجم و یارسول خدا صلی اهللا علیه و آله، مقید به زمان و مک

آنها راضی بوده و لذا در مسیر ظلم به آن ها، قاتل آن عزیزان    از دنیاي مادي جدا کرده اند، این گونه افراد با اینگونه توجیهات، به عمل
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و این معنی )لعن و سالم( در اسالم است یعنی دوستی   هستند شریک    اوند محسوب و در خون آنها و عواقب آن یعنی آتش ابدي خد
جایگاه قاتالن اولیاء خداوند در آتش است، قطعاً طرفداران و راضی به عمل آن ها، در    دوستان خدا، پس دشمنی دشمنان خدا، پس اگر

ز قطعیت کامل داشته و جز اعتقادات و حقیقت عالم  دوزخ جاوید خواهند بود و این معنی در روایات نی هر عصر و در هر زمانی در آتش
است و نکته مهم دیگرآنکه ابن حزم نادان تصور می کند که قاتل جناب عمار ابوالغادیه است و حال آنکه قاتل عمار نهضت و جریان و  

را   به عنوان شاخصه گروه باطل  سیاسی بر ضد امام بر حق، علی بن ابی طالب بوده است و عمار را رسول خدا صلی اهللا علیه و آله  حرکتی
همه آنها در    معلوم نموده است و در واقع دسته، جمعیت و قومی که رسول خدا آنان را فئه باغیه نامید همگی قاتل عمار بوده اند و لذا

هل خود بهشت و براي  ا  آتش ابدي دوزخ خواهند بود زیرا رسول خدا فرمود قاتل تو اي عمار فئه باغیه هستند ..... آري تفسیر قرآن براي
درك نکرده و مفهوم ذوالقربی و    دشمنان خود دوزخ را به همراه دارد و براي ابن حزم و امثال او که معنی خطا و جرم را در آیات قرآن

ت عالمه  کسانی که با آن بازي نمایند(، حضر ..... را نمی دانند جز دوزخ جاودانی جایگاهی سراغ ندارد و البته بد آوردگاهی است براي
این نصوص متواتره و صحیح کجا و اجتهاد   ادامه، نصوص قطعی و موازین احکام شرعی را به طور کامل شرح داده ومی فرماید:  در 

او کجا، یا..،  پاداش و  یا استحقاق  او و  نیکو شمردن اعمال  به نزد حجاج آن    ابوالغایه و  ابوالغادیه قاتل عمار  تاریخ ضبط است که  در 
ابوالغادیه گفت ما دنیا را براي این اشخاص مهیا و آماده    رفته و از حجاج حاجتی درخواست نمود،خونریز سفاك   حجاج قبول نکرد 

شقاوت گفت: سوگند به خدا اگر تمام اهل زمین در کشتن    پس حجاج با آن همه   کردیم ولی این ها از دنیا به ما بهره اي نمی دهند...
تش جهنم می شدند ....،و این جاهل و نادان یعنی ابن حزم در کتاب خود آورده که ..... )قطع عمار شرکت نموده بودند، همه داخل آ

نمودند و مستحق یک پاداش و اجر هستند...( حضرت عالمه فرماید: این درحالی   داریم که معاویه رضی اهللا عنه و یاران او به خطا اجتهاد
یامبر و داماد و دو دختر زاده اوست و آیات مباهله در حق آنان نازل و علی  پ  به عصمت و  است که در کتاب خداوند آیه تطهیر، ناطق

با او    نفس پیامبر خوانده شده و غیر این  بالغ بر سیصد آیه همگی درباره امیرالمومنین نازل گردیده و..، و بر اساس نصوص آن، حرب 
امر رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله، مامور به جنگ با ناکثین و  حرب با رسول اهللا صلی اهللاعلیه و آله و سلم و این که علی علیه السالم به  

مارقین و  بر    قاسطین  این فضایل جمع آوري گردد مشتمل  اگر  نمودند که  نیکان و... خطاب می  فرمانده  اشرار و  را کشنده  او  و  بوده 
 مجلدات پرحجم و محتوي خواهد شد،  

بشریت ببین و بگو چگونه با این گونه    آثار مخرب آن را بر اسالم و بر جامعه)کلب گوید به نظرات این ابن حزم یاوه گو نظر کن و  
نظرات یاوه می توان در جوامع بین المللی و در بین صاحب نظران و عقال مذاهب ومسالک غیر مسلمان سر بلند کرد، به اینکه بگویند  

اشتباه در آمد، خداوند به آنها پاداش می دهد و بعد معاویه و    بعضی از مسلمان این اعتقاد را دارند که اگر نظرات جنایت کارانه آنان
نیمی از مسلمان را بر زمین ریختند و پاداش هم می گیرند..، در کجاي   یاران او را مثال بزنند که جنگی را در اسالم بپا کردند که خون

ستند بطور مثال درجامعه قضات، اگر قاضی به عمد  دانیم عقل و شرع در یک راستا ه  اسالم و سیره نبوي و روش ائمه چنین است، ما می
خطا برود تعذیب می شود زیرا عمل اوجرم است و اگر اشتباه کند تنبیه یا حداقل تذکر چون عمل او تخلف محسوب می گردد و نمره 

بیشتر حاال بگوئید کدام م نادانی است که  منفی در کارنامه خواهد بود وهر چه این اشتباه بزرگتر باشد این بازتاب منفی  رجع احمق و 
او را    براي آن قاضی که یا جایزه داده و  نموده  نامه صادر  تقدیر  به خسارات عظیم را مرتکب شده  اشتباه وحشتناك و محرز و منجر 

قطعاً    ونماید...، آري به حکم عقل در هیچ جایی از جهان سراغ نداریم که به انسان خالف کار چه عمدا و چه سهوا جایزه بدهند   تشویق 
آن را ترك    چنین نیست، و در جامعه شیعه اعتقاد بر آن است اگر پیامبر و امام هم خطایی نمایند که اصطالحا  در شرع مقدس هم این

این شخص به    اولی می گویند )چون معصوم هستند(، باید استغفار بدرگاه الهی کنند تا خداوند آنان را مورد بخشایش خود قراردهد، اما
و بر اساس آن فکر   خود قرآن را اینگونه تعبیر کرده و بدون توجه به سنت رسول خدا کلمات آن را به دلخواه خود معنی  فکر کوتاه 

مانند او را به سوي آتش جاوید    کوتاه و ناقص خود آن را تأویل و تفسیر تا بوسیله آن اعمال جنایتکارانه خود و امامان خود را، که او و 
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آنقدر وسیع است که هر بی سر و پایی مانند    که اگر مجتهد خطا کرد پاداش می گیرد و این دامنه تور اجتهاد او می کشند را توجیه نماید
اشتباه رود اگر حجتی بر او قائم نشود و حق بر او آشکار    او را نیز در بر می گیرد و می گوید هر کس که از اهل اسالم تاویل کرد و به

لیس علیکم جناح فیما اخطاتم، البته نگاه کن که چگونه سخن او بر    اداش چون قرآن می گوید: و نشود او معذور است و مستحق یک پ
حجت به او قائم نشود و حق بر او آشکار نشود معذور است، این نادان ادعاي    علیه او حجت بالغه است زیرا می گوید اگر به خطا رود و

ب خدا نمی فهمد و آن را نمی داند و آگاه نیست خدا در کتاب خود بر مرتکب در کتا  فهم قرآن می نماید ولی فرق بین خطا و جرم را
جرم وعده حتمی و ابدي جهنم قرار داده است، مانند قتل مؤمن به تعمد و شرك و ظلم و .....، پس با   تخلف امکان بخشش و بر مرتکب

اران او در طول تاریخ و مانند آنان، به دلیل ارتکاب  حق یعنی عمار در سپاه علی، معاویه و یاران و تمامی طرفد  وجود حضور شاخصه
  اسالم معذور نبوده و در کتاب خدا به عنوان قاتل عمار همگی مجرم و همه در آتش جاوید الهی معذب خواهند بود، آري   جرم در امت

او نظر  براي آن است که جنایات و جرم هاي مسلم اشخاص مورد  امثال او فقط  عمروعاص و    چون معاویه و  این توجیه شیطانی او و 
معرض سوال و جواب    دیگران را خطا جلوه داده و آن را بپوشاند زیرا اگر اقرار کند که آنها گناه و معصیت کرده اند قهرا آنان را در

احیانا عذاب جهنم قرار خواهد داد، پس براي این که عمل شیطانی آنان را که جامعه اسالمی را ایجاد اختالف و  الهی و  نابود    با  فتنه 
نموده و ..... و یا قتل وصی و خلیفه رسول خدا صلی اهللا علیه و آله را که به منزله نفس آنحضرت است را توجیه نماید، این فریب را  

امامان گمراه خود از تعذیب  را  اذهان مسلمانان  اختراع کرده که  الناس  باز    براي عوام  است  به سوي آتش  همان دعوت کنندگان  که 
علی علیه السالم به منزله گوشت و خون رسول خدا صلی اهللا    آیا کسی نیست از این یاوه گویان سؤال کند اگر گوشت و خون  دارد..، و 

علیه و آله و وجود و نفس علی علیه السالم به منزله نفس و وجودرسول خدا صلی اهللا علیه و آله و .....، است پس چگونه می توان اجتهاد  
مزد هم دریافت نماید و حال آنکه ستیزه و حرب با    برساند و ترور کند و سپس اجر و   ول خدا را به شهادتکرد که فردي العیاذ باهللا رس

با    حق، فرد را از ایمان خارج می نماید و او قطعاً مشرك است و مشرك مستحق آتش است نه دریافت پاداش، پس تمام کسانی که 
خارج از اسالم بوده و مستحق دوزخ ابدي خداوند هستند و .....، آري    رك و رسول خدا و یا نفس او محاربه نمایند به حکم قرآن مش

افراد شقی و نابکار صادر می شود همان افراد جانی و تروریست که مانند ابن حزم    اینگونه اعمال در آن زمان و این زمان و در آینده از
شعور و فهم تشخیص قرآنی ندارند و نه هیچگونه شعور در تفسیر   قرآن نمی فهمند و اساساً هیچ  بین خطا و جرم و تفاوت معانی آن را در

اینگونه توجیهات شیطانی نخواهد توانست اعمال مجرمانه و جنایت بار کسانی را که در طول تاریخ با رسول    قرآن، آري و قطعاً هیچگاه 
یه نماید و نیز جرم و گناه کسانی که در طول  آن حضرت و با اهل اسالم تا قیام حضرت مهدي عج محاربه نمایند را توج  خدا و یا نفس 

براي    به عمل آنها راضی باشند و به این گونه افکار آلوده که قطعاً از خارج اسالم بوده و به منزله شرك است به صحراي قیامت   تاریخ
کسانی را که با    یت بار و مجرمانهحسابرسی وارد شوند و نیز تاکید بر اینکه هیچ گاه این گونه سخنان شیطانی نخواهد توانست اعمال جنا

ریخته اند را توجیه نماید و    اقامه جنگ و فتنه هاي سیاه و ظلمانی خون هاي مقدسین را در آن زمان و در طول تاریخ به ناحق بر زمین
حزب الشیطان، بوده  حزب و سپاه یعنی    البته آنان و همه کسانی که به اعمال آنها راضی هستند به حکم قرآن مجرم و....، همگی در یک

را مالقات خواهند نمود، آنوقت خواهند دید که    و در حالی که دستانشان به خون پاك انبیا و اولیا و پیروان آنان آغشته هست، خداوند 
 عذاب دوزخ خداوند قهار حق و جاودانی است فسیعلم الذین ظلموا ایمنقلب ینقلبون(  

تکفیر و همه علما و دانشمندان    طه اعتقادات خارج از دین خود، از سوي بزرگان و فقها زمان خودو... النهایه نامبرده یعنی ابن حزم به واس
 صحراي لبله از جهان رفت و .....   در 456اجماع بر گمراهی او کرده و در نتیجه حاکمان و پادشاهان او را تبعید کرده و در سال 

ذکر است همانگونه که قبالً معروض شد    ستمکاران آماده نموده است وارد شد، الزم به )کلب گوید: و به آتش جاوید که خدا براي  
اگر   دانش  جویاي  پس  است،  عالمه  ازگنجینه حضرت  خروار،  نمونه  مشت  واقع،  در  آمده  این خالصه  در  آنچه  باشد،  آگاه  خواننده 
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یه کلمه العذاب، افانت تنفذ من فی النار .....، اال لعنه اهللا علی  خواهان تمامی گنجینه است البته باید به اصل مراجعه فرماید.( )ولقد حقعل
 الظالمین( 

 مفاد حدیث غدیر خم:

داللت آن   )مضمون( پس بر اساس آنچه بیان شد، در صدور حدیث غدیر از مصدر مقدس نبوي، شکی و تردیدي وجود ندارد، اما ما در

مقصود دیگر در این    نداریم و یقین داریم که لفظ )مولی( چه از نظر لغوي و یا..، هربر امامت موالي ما امیر المومنین علیه السالم شکی  

از حاضران اعم  که همگان  است  همان چیزي  این  و  ندارد  داللت  دیگر  معنی  به  معنی  همین  به  شعرا،    مقام، جز  عظیم،  آن مجمع  در 

اتفاق نظر دارند و این برهان حاصل آن در جمله اي است که    قاطع در این مقصود است که  صاحبان لغت، .....، در طول تاریخ بر آن 

رسول اهللا یوم غدیر خم...( و ابیاتی که حسان   حضرتش در پاسخ به معاویه و طی ابیاتی انشاء و می فرماید )..... و اوجب لی والیته علیکم

، سید  126ن زید اسدي شهید در سال  صحابی، کمیت ب  بن ثابت و قیس بن سعد بن عباده، محمد بن عبداهللا حمیري و عمر و بن عاص

متوفی   و179اسماعیل حمیري،  دوم  قرن  بزرگ  شاعر  کوفی  عبدي  ادب    ،  و  فرهنگ عرب  استاد  او،  بائیه  مشهور  و  بزرگ  و  قصیده 

متوفی   از  231ابوتمام  فراوان  و..، گروه  قصیده سرایی خود،  تق  در  و  الفاظ  به وضع  و آگاه  شعر  و  علم کالم  دانشمندان  و  به  توابع  ید 

حمانی کوفی، امیر ابو فراس، علم الهدي سید مرتضی، سید شریف رضی، حسین بن   موازین صحیح در ترکیب کالم مانند دعبل خزاعی،

صنوبري، کشاجم  رومی،  ابن  ابن    حجاج،  علویه،  ابن  جوهري،  سروي،  ابوالعالء  زاهی،  تنوفی،  صغیر،  ناشی  عباد،  بن  صاحب  مفجع، 

مهیار، صولی نیلی، فنجکردي، ..... و دیگران از بزرگان ادب و استادان لغت و همچنین کسانی که با شعر به   فرج،حماد، ابن طباطبا، ابی ال

نکردند، ولی در سخنان خود با صراحت آن را آشکار کردند که از جمله این افراد برجسته شیخین )ابوبکر و عمر(    این موضوع اشاره 

همان    گفته اند، ..... بالقطع و یقین معانی دیگر مولی در این مقام جایگاه ندارد و بخدا قسم جز   آن حضرت را به این امر تهنیت   هستند که 

خودشان و بر همین    معنایی نبود که همه حاضرین آن را فهم نموده اند، یعنی اولویت علی علیه السالم به آن دو و به جمیع مسلمین از

تهنیت   را  او  و  بیعت کردند  او  با  مفهوم  و  را دریافتند همانمعنی  این معنی  این کسان که  از جمله  یا    گفتند و  فهري  نعمان  بن  حارث 

افراد، گروهی هستند که در میدان    جابربن نعمان فهري است که فورا پاداش عناد و انکار او، از سوي خدا به او رسید و نیز از جمله این

فرمود چگونه موالي شما هستم، آنان    دیگران  براي واقف نمودن  وسیع کوفه به آن حضرت عرض کردند یا موالنا، و وقتی آن حضرت

همان آن مولویت که خصوصا براي عرب که در    عرض کردند از رسول خدا شنیده ایم من کنت مواله فعلی مواله...، الی آخر، یعنی

ي و سروري است که تحمل  این مولویت همان ریاست کبر  برابر هر کسی خاضع نمی شود و داراي اهمیت و داراي عظمت است، پس 

بوده است که حضرت آنان را طرف مناشده و سوگند متقابل، براي    آن براي گروهی سخت و دشوار بوده است و اهمیت آن در حدي 

 آخر..  اثبات حقانیت و مظلومیت خود قرار داده است..، الی

خداوند به حبیب خود محمد مصطفی صلی اهللاعلیه و آله است  )کلب گوید دلیل بارز دیگر، ترس رسول خدا )ص( و کالم تهدید آمیز  

 که داللت بر همین ریاست کبري و سروري علی علیه السالم بر مسلمین و جانشینی او دارد.(. 

 منفعل به معناي افعل: 

بدست آوردن    ، براياما در خصوص این که مراد از لفظ مولی در لغت همان )اولی( است و یا این که )اولی( یکی از معانی )مولی( است
می را  در سوره حدید  و  او  کتاب  در  قول خداوند  آمده،  تفسیر  در  و محدثین  مفسرین  درکلمات  آنچه  فرماید:   برهان  می  که  آوریم 
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  )فالیوم ال یوخذ منکم فدیه و ال من الذین کفروا و ماواکم النار هی مولیکم و بئس المصیر(، بعضی ازمفسرین کلمه مولی را به اولی بطور
  -1اول که انحصارا آن را به اولی تفسیر نموده اند:  انحصاري تفسیر نموده و بعضی آن را یکی از معانی مولی را دانسته اند. از جمله دسته

به روایت فخر رازي    -2ابن عباس،   به  -3کلبی  بن مثنی    -4،  207روایت فخر رازي متوفی    فراء، یحیی بن زیاد کوفی  ابوعبیده معمر 
اخفش اوسط، سعید بن مسعده    -5شریف مرتضی و شریف جرجانی   به روایت فخر رازي و به روایت شیخ مفید و به روایت  210متوفی  
ابن    -8در صحیح خود،    215بخاري محمد بن اسماعیل متوفی    -7،  215متوفی    سعد بن اوس لغوي  -6به روایت فخر رازي،    215متوفی  

ابوبکر انباري، ....، علی بن عیسی مشهور به وراق، واحدي،    -11ابو جعفرطبري،    -10بنیحیی  ابوالعباس تغلب احمد   -9،  276قتیبه متوفی  
بنطلحه.....   ابن جوزي، محمد  براي شما    -12ابوالفرج،  ناصري  اینست که مولی و  الدین افندي. پس معناي جمله )هی موالکم(  محب 

. و اما تفسیر آن به ولی پس این هم منافاتی با نظر ما ندارد زیرا ثابت و  نخواهد بود زیرا کسیکه آتش موالي او باشد موالي دیگري ندارد
دارند    شده که ولی با مولی در معانی متعددي یکسان است و از جمله آن، اولی به امر است، پس هر دو قول تنها در تعبیر مغایرت  محقق
آورده    ر رازي را مذکور و شرط مبسوطی در بطالن آنحقیقت موضوع، مباینتی با هم ندارند. پس حضرت عالمه سخن شبهه آو  و در

تفسیر این یاوه ها    است و اضافه می نماید که البته شبهه بی اساس رازي قبل و بعد او بررسی و به دلیل بی پایه و بی اساس بودن، بزرگان
اصد و قوشچی درشرح تجرید و...، را می توان  را قبالً با شرح و تفسیر باطل اعالم نمودند که از جمله آن بزرگان تفتازانی در شرح المق

 نام برد.

 مفعل به معناي فعیل: 

به این که    حضرت عالمه در این فراز به ادعاي ضعیف و سخیف ولی اهللا صاحب هندي رسیدگی نموده که او چگونه سعی نموده است 
فعلی مواله( و بر والیت    این شبهه بر حدیث )من کنت مواله بگوید )مولی( به معناي )ولی( و )مفعل( به معناي )فعیل( نیامده و خواسته با 

نموده است که آمدن )مولی( به    امیر المومنین علیه السالم ایرادي وارد نماید که حضرت عالمه امینی پاسخ کافی و شافی ارائه و اثبات
جمله از  لغت  علم  پیشوایان  آثار  همه  در  و  بوده  لغت  اهل  تمامی  قطعی  تصریح  )ولی(  ثعلبی،    معنی  انباري،  مبرد،  العباس  ابی  قراء، 

 است...، الی آخر.   جوهري، سجستانی، فیروز آبادي، واحدي، قرطبی.... به همین معنی اثبات گردیده 

این یاوه  برنده حضرت عالمه که رشته هاي  از تمامی این کلمات قاطع و کوبنده و  نظر  عالم نمایان را از هم می    )کلب گوید صرف 
ن اشخاص از خود سوال نمی نمایند که رسول خدا با آن داستان و وضعیت که مذکورشد خالیق را جمع می کند و می  گسلد، آیا ای

ترسد که بگوید موضوعی را در خصوص علی )ع( ولی این موضوع خالفت و جانشینی ورهبري و زعامت امت نبوده و... و با این وجود  
والیت عهدي می نماید و منظور آن حضرت بیان امامت علی    ن حضرت و الزام در بیعترسول خدا همه را ملزم به تبریک و تهنیت به آ

علیه السالم بر امت نبوده است و فقط خواسته مطلبی را بگویدکه اگر نمی گفت فرقی نمی کرد و گوشها و چشمان خود را از درك  
ده و آن را اکمال دین معرفی فرموده و ..... می بندند، پس ببین  امر رسالت قرار دا  معانی قرآن و فهم کالم خدا که آن را به منزله و پایه

 که تعصب تا چه حد چشم هاي گناهکارآنان را کور و گوش هاي ناشنوا آنان را از درك حقیقت کر می نماید( 

 نظري در معانی مولی:

، .....که دامنه اختیار استسته معناي اولویت به امر  علما لغت، معانی دیگر )مولی( را، )سید و امیرو سلطان( نیز دانسته اند که آنها هم پیو

شده و نیز تسري می یابد به   در این معنی نیز باالتر از اختیار سالطین است خصوصاً در رابطه با مقام آن پیامبري که بر جمیع جهان مبعوث

کلمه معنی  افاده  ما  اگر  پس  دهد،  می  قرار  و خلیفه خود  را جانشین  او  پیغمبر  که  نظر    آن کس  در  را  بالشی(،  )اولی  معناي  )مولی(به 

این دو معنی )امیر و سید( را جز به عالی ترین    نیاورده و از آن غمض عین کنیم از ایندو معنی نمی توانیم صرف نظر کنیم و لذا نمی توان 

در لغت عرب کلمه )مولی( بر  مالحظه می نمائیم که    مراتب آن در مصداق منطبق ساخت. حال بعد از آن که معناي مولی را دانستیم،
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ندارد بر هیچ معنی منطبق گردد مگر همان معنی که شرح آن   بیست و هفت معنی آمده است و با بررسی جامع در حدیث مزبور امکان

 -8  معتق )آزاد کرده شده(  -7معتق )آزاد کننده(   -6ابن دخت    -5ابن    -4ابن عم  -3عم    -2اب    -1مذکور شد و آن معانی عبارتند از: )

پیمان(    -13شریک    -12منعم علیه )مورداحسان قرار گرفته(    -11پیرو    -10مالک    -9عبد   جار    -15صاحب )رفیق(    -14حلیف )هم 

ولی    -21عقید )هم عهد و وابسته(    -20منعم )خداوند نعمت(    -19قریب )نزدیک(    -18داماد    -17نزیل )وارد و ساکن(  -16)همسایه(  

بالشیء    -22 اول که    -27متصرف در امر    -26ناصر    -25محب )دوستدار(    -24سید )سرور و آقا(  -23اولی  اما معنی  امر(،  متولی در 

  است اما معانی )دوم تا چهاردهم( که اراده در هر یک از آنها نیز مستلزم کذب است....، اما در معنی پانزده تا هجده که   کفر  اراده در آن 

هم، معانی  این  باآن    در  نماید،  پا  بر  را  اجتماع عظیمی  پیامبر چنین  که  است  زیرا چگونه متصور  نیست  ممکن  آنها  در  منظور  و  اراده 

مثال به مردم خبر    شرایطی که در روایت ثابت است، و....، و از طرف خداوند خبر دهد به اموري که چندان ارزش و اهمیتی نداشته باشد، 

اهللا علیه   پیامبر صلی  یا عالقه داماديدهد که هرکس  او بود  یا همسایه  او رفاقت و مصاحبت داشته  با  به خانه او وارد    و آله،  یا  داشته 

السالم  علیه  علی  براي  فضیلتی  معانی چه  این  و  بود....،  السالم هم چنین خواهد  علیه  علی  با  آن    شده...،  به جهت  او  به  همه  که  داشته 

امر مورد اعجاب هم تهنیت گفته و این  بقیه معانی...، کهتبریک و  الی آخر و  ادامه شرح مبسوط در    گان گردد...،  حضرت عالمه در 

این فراز قدرت قلم حضرت عالمه اعجاب آور و    در   تفسیر آنها آورده است. ....، و اما آن معانی که اراده آنها از حدیث امکان دارد که 

که براي مولی بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت باقی   از معانیدیدنی است، ایشان پس از بحث و بررسی و تفسیر کامل می فرماید:  

 نماند جز )ولی، اولی بالشی، سید )به معناي سرور و آقا، مالک و آزادکننده( و متصرف در امر متولی امر(، ....، که با بررسی این معانی

 لشی( است.  روشن و واضح گردید که براي مولی باقی نمی ماند مگریک معنی و آن هم )اولی با

بایستی سخن می گفت و تشریح با چه زبان  این اشخاص معاند که    )کلب گوید: من نمی دانم که رسول خدا  تا به اصطالح  می کرد 

این مقدار استدالل براي توضیح واضحات نباشد، مگر   علماء قوم هستند آگاه شوند و حضرت عالمه و سایر علماء اعالم مجبور به بیان

مه را در روایت معنی نکرد و نگفت آیا من از خودشما به شما اولی هستم ..... الی آخر حدیث، آري پاسخ آن است  رسول خدا این کل

 چشم ها را کور و گوش ها را کر می کند(.  که این تعصب و کینه توزي از الهام شیطان است که اینگونه 

 قراین معینه متصله و منفصله: 

ي نمی ماند مگر آنکه تسلیم شوند به اینکه )مولی( به معناي )اولی بالشی( است.، حاالگر ما از آن  تا این جا اهل کاوش و بحث را چاره ا
چه گفتیم باز هم تنزل نموده و بگوییم یکی از معانی مولی این معنی است و آن را مشترك لفظی تفسیر نمائیم،باز هم مقصود حاصل  

فصله وجود دارد که با وجود این قرائن، تفسیرتمام معانی غیر آن، خودبخود از  است زیرا در حدیث غدیر، قرینه هاي متصله و گاهی من
 بین می رود: 

سزاوارتر    قرینه اول: در مقدمه حدیث است و آن سخن پیامبر صلی اهللا علیه و آله که فرمود: )الست اولی بکم من انفسکم یعنی آیا من
با که  آن حضرت  دیگر  سخنان  یا  شما(،  خود  از  شما  به  کنت  نیستم  )فمن  تا  و...،  رساند  می  را  معنی  همین  دیگر  فعلی   الفاظ  مواله 

اهل سنت: احمد بن    مواله...(، این حدیث را به کیفیتی که بیان شد بسیاري از علماء فریقین روایت نموده اند از جمله پیشوایان و حفاظ 
عنبري، ابو حاتم، طبرانی،قطیعی، ابی بطه، دارقطنی، ذهبی،    حنبل، ابن ماجه، نسایی، شیبانی، ابویعلی، طبري، ترمذي، طحاوي، ابن عقده،

حاکم، ثعلبی، ابونعیم، ابن السمان، بیهقی، خطیب، سجستانی، ابن مغازلی، حسکانی،عاصمی، خلعی، سمعانی، خوارزمی، بیضاوي، مال،  
اوغلی، گنجی،تفتازانی، محب   الدین، قره  اثیر، ضیاء  ابن  ابوالفرج،  ابوموسی،  الدین،  ابن عساکر،  ایجی، ولی  الدین، وصابی، حموینی، 
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الدین، جزري، مقریزي، ابن الصباغ، هیثمی، میبدي، ابن حجر، اصیل الدین، سمهودي، کمال الدین،    زرندي، ابن کثیر، شریف، شهاب
تعداد بی شماري از  بدخشی، شیخانی،سیوطی، حلبی، ابن باکثیر، سهانپوري، ابن حجرمکی، و.. و گروه کثیر دیگري از راویان و اینکه  

 علماءشیعه نیز که این حدیث را روایت نموده اند ....، پس جز اعتراف بر آن چاره اي نیست.  

نیز در طرق   قرینه بعدي: و آن دنباله حدیث است که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله فرمود: )اللهم و ال من وااله و عاد من عاداه(، و 
رسولخدا صلی اهللا علیه و آله این جمله نیز افزوده شده )و انصر من نصره و اخذل من خذله( یا جمله هاي دیگر  دیگرحدیث بر فرمایش  

معانی است با ذکر گروه راویان که با معناي آن جز اولویتی که مالزم با سمت امامت باشد نخواهد بود و آنکه زمانی    که متضمن همین
ورزي،    ر مهم قیام نمود، می دانست مشکالت و معضالت بعد از آن را به واسطه حسادت، کینه پیامبر صلی اهللا علیه و آله به این ام  که

وجود او در حکم    هایی که بکار خواهد افتاد، پس چنین دعایی درباره کسی خواهد بود که  نفاق، طمع طالبان ریاست، و...، جنب جوش
 یرازه اسالم باشد. و به منزله پایه و اساس دین و تنها گذاشتن او، سبب گسیختن ش

و    قرینه دوم: سیاق دعا این است )اللهم و ال من وااله و..(، این عبارت داللت بر عظمت مقام امام علیه السالم دارد زیرا دوستی ویاري او 
حوال و در  احتراز از دشمنی با او، بر هر کس و در هر زمان و در هر حال واجب است. و این امر مستلزم آن است که آنحضرت در تمام ا

همه وقت و زمان موصوف به عصمت و مصون از معصیت باشد )مانند خود رسول خدا صلی اهللاعلیه و آله( و جز حق هیچگاه سخنی 
خالف و معصیتی قرار گیرد، الزم است که بر او    نگوید و جز حق کاري از او سر نزند و جز با حق نباشد، زیرا اگر در معرض ارتکاب

داراي چنین مقامی باشد، واجب است که امام بر خلق باشد    مل ناروایش مورد عداوت قرار گیرد پس کسی کهاعتراض شود و بخاطر ع
 خواهد بود   و در چنین حالتی امامت کسی که مادون او باشد قبیح و ناروا

ات او براي تبین این  زحم  )کلب گوید خدایا سالم و درود و رضوان و رحمت واسعه خود را بر حضرت عالمه آیت اهللا عالمه امینی در
 حقایق نازل فرما آمین آمین آمین یا رب العالمین(. 

داده    قرینه سوم: مناسب ترین مقصود از گفتار رسول اکرم صلی اهللا علیه و آله از این دعا که آن حضرت سخنان خود را به آن پایان

تهدید از تمرد و سرپیچی از اوامر، آن را ابالغ فرمود   ز اینست، که آن جناب در مقام تکلیف بر حاضرین و تحکیم براي فرمانبرداري و نی

قول رسول خدا صلی اهللا علیه و آله است، به این شرح که: )اي    و این معنی در صورتی است که مولی نازل به منزله اولی باشد. و این

، گفتند به این که محمد صلی اهللا  دهیم به یگانگی خدا، فرمود بعد از آن  گروه مردم به چه امري شهادت می دهید گفتند شهادت می

ولی شما فرمود  اوست، پس  فرستاده  و  بنده  آله  را    علیه و  السالم  علیه  بازوي علی  ماهستند، پس  و رسولش موالي  کیست گفتند خدا 

جمله ها  خدا و رسول او، موالي او است، این علی موالي اوست..، الی آخر.(، که این    گرفت و او را بپا داشت و فرمود هر کس را که 

در حدیث واصله از جریر، از خود امیرالمومنین علی علیه السالم، زید بن ارقم و عامر بن لیلی...، آمده است پس واقع شدن والیت در  

رسالت و هم ردیف نمودن آن به دنبال مولویت مطلقه خداي سبحان و رسول او و بعد از او، ممکن نیست مگر    سیاق شهادت به توحید و 

 ازآن به معنی والیت و امامتی که، مالزم با اولویت بخود خلق، از خود آنان باشد. اراده شود  

اتمام  الدین و  اکبر علی اکمال  )اهللا  اهللا علیه و آله در دنباله حدیث است که فرمود:  این گفتار رسول خدا صلی  النعمه و    قرینه چهارم: 

است که به واسطه    معنی آن است که این والیت در ردیف رسالترضی الرب برسالتی و الوالیه لعلی بن ابی طالب(، پس مقصود این  

و نشر و استحکام پایه هاي    آن، دین تکمیل و نعمت تمام و خدا به آن خشنود می گردد، یعنی امامتی که تمامیت امر رسالت و تکمیل

و سزاوارترین مردم است به آنها از    یآن به آن والیت وابسته است، پس کسی که این وظیفه مقدس و مهم را عهده دار است قطعاً اول

 خودشان..،
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براي انتقال    قرینه پنجم: این سخن پیغمبر صلی اهللا علیه و آله، قبل از ابالغ والیت به این که )گویی من خوانده شده ام و دعوت الهی را 

مهمی باقیمانده که خوف داشتند  به جهان دیگر اجابت نموده ام..( و از این کلمات معلوم می شود که از وظایف آن حضرت، موضوع  

امر رسالت ناتمام خواهد ماند و آن   که دستور رحلت و مرگ فرا رسد و ایشان آن را اعالم نفرموده باشند، که اگر به آن امر قیام نفرمایند

ه آن حضرت سرحلقه  والیت عترت طاهره، ک   حضرت هم بعد از این خبر با اهمیت، امري را غیر از والیت امیرالمومنین علیه السالم و 

بیان و اعالم نفرمودند، پس آیا در این شرایط می تواند آن امر مهم نیز    جز معناي امامت که مورد  آنان است را  تصریح کتب صحاح 

 است معناي دیگري داشته باشد و آیا صاحب و داراي این مقام، جز اینست که اولی به مردم از خودآنها است.

تهنیت دهید    دا صلی اهللا علیه و آله است که بعد از بیان والیت علی علیه السالم فرمود: )تهنیت دهید مرا،قرینه ششم: این سخن رسول خ

مرا، همانا خداوند متعال مخصوص گردانید مرا به نبوت و اهل بیت مرا به امامت...(، پس امامت مخصوص به اهلبیت علیهم السالم است  

ه السالم است و بیعت و تهنیت مردم تا سه روز و.. پس دراین صورت کسی که این خلعت را  که سر حلقه آن ها، امیر المومنین علی علی

 پوشیده کسی نیست مگر اولی یعنی سزاوارترین مردم به آنها از خودشان.

رابه غایبین  قرینه هفتم: این فرمایش رسول خدا بعد از بیان موضوع والیت که: )فلیبلغ الشاهد الغایب(، یعنی کسانی که حاضرند مراتب  
امر امامت و اکمال    ابالغ نمایند، پس مقصود رسول خدا صلی اهللا علیه و آله از این بیان، امر موکد به آن امر مهم بوده است، یعنی که

 دین و تمامی نعمت و خشنودي پروردگار، که بایستی به همگان رسانیده شود. 

اتمام النعمه و   ن والیت در لفظ ابی سعید و جابر: )اهللا اکبر علی اکمال الدین وقرینه هشتم: قول رسول خدا صلی اهللا علیه و آله، بعد از بیا

و خشنودي پروردگار به    رضی الرب برسالتی و الوالیه لعلی من بعدي(، یعنی رسول خدا از فرط شادي و سرور و اعجاب بر اکمال الدین

و محدثان دیگر روایت نموده اند    مودند... و نیز روایتی را ابونعیمرسالت خود و والیت علی علیه السالم، صداي خود را به تکبیر بلند فر

مثل زندگی من و مرگ او مثل مرگ من باشد   از قول رسول خدا صلی اهللا علیه و آله که فرمودند: )هر کس که آرزو دارد که زندگی او 

بعد از من و تبعیت نماید بر ائمه بعد از من،  بدارد علی را    و در بهشت عدن که پروردگارم نهال آن را نشانده ساکن شود، پس دوست 

 آخر حدیث(.  زیرا آنها عترت من هستند و از سرشت من آفریده شده اند... الی

نصحت(، آري    قرینه نهم: قول رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله بعد از ابالغ والیت است که فرمود: )اللهم انت شهید علیهم انی قد بلغت و 
ا بر  مستلزم آن است که موضوعگواه گرفتن خداوند  نصیحت،  با  و خیرخواهی  ابالغ دستور  امر  بیان  براي  امر   مت،  تبلیغ در آن روز 

 جدیدي باشد که قبل از آن ابالغ نگردیده بود.

که   نموده   قرینه دهم: سخن رسول خدا صلی اهللا علیه و آله است در قبل از بیان حدیث که فرمود: )همانا خداوند مرا مامور به ابالغ امري

آن امر را ابالغ نکنم    به سبب آن سینه ام تنگ شده و گمان نمودم که مردم مرا تکذیب می کنند، ولی خداوند مرا تهدید فرمود که اگر

می ترسید امر ابالغ والیت به    مرا عذاب خواهد فرمود.( پس مجموع این امور حاکی از آن است که آن خبر مهم که پیامبر از ابالغ آن

 مگر امر اولویت در ابالغ والیت.  اختصاصی بوده است نه امر عادي که همه مسلمین در آن شرکت دارند و آن نیست عنوان امري  

مثال از قول   قرینه یازدهم: در اسناد بسیاري از راویان، از موضوع تعیین علی علیه السالم در روز غدیر به لفظ نصب تعبیر شده است، بطور

آشکار نصب فرمود و    اهللا علیا علما(، یعنی رسول خدا صلی اهللا علیه و آله، علی را بطور نمایان و  عمر بن خطاب که گفت )نصب رسول

ان ینصبنی للناس بغدیر خم..،( و    کالم امیرالمومنین در مناشده و مبادله سوگند، در عهد خالفت عثمان که فرمود: )..... فامراهللا نبیه.... و 

ی علما و...(، این لفظ نصب در واقع ما راآگاه می سازد به ایجاد مرتبه براي امام علیه  گفتار دیگر آن حضرت در روایت عاصمی )نصبن
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شناخته نشده بود...، مضافا به این که این لفظ )نصب(، در    السالم در آن روز غدیر خم، که قبل از آن روز این مرتبه براي آن حضرت

به لفظ والیت ذکر شده...، که همان حاکمیت مطلقه است بر همه امت و این همان معناي امامت است و    طرق متعدده حدیث مقرون 

 مولی.  مالزم با اولویتی است که مدعا و معتقد ماست در معنی

القوم(، یعنی    قرینه دوازدهم: سخنی است از قول ابن عباس که مذکور گشت )فوجبت فی الرقاب القوم(، و در روایت دیگر)و فی اعناق
 .، که ابن عباس با سوگند آن را بیان نموده و.. معنی اولویت از آن منفک نخواهدبود. در گردن هاي این گروه و..

فرمود...    قرینه سیزدهم: روایتی است از شیخ االسالم حموینی در فراید از ابی هریره که گفت: چون رسول خدا از حجه الوداع مراجعت

ا از ذکر حدیث می فرماید و )هذه آخر فریضه  بعد  این آخرین فرضیه و واجب تا آخر حدیث،  اهللا عباده(، یعنی  الهی، بود که    وجب 

 خداوند بندگانش را به آن ملزم نمود. )یعنی مانند نماز، روزه، حج و ....(، که این معنی فقط با معناي اولسازش دارد.

از او درباره حدیث غدیرخم سوال  قرینه چهاردهم: همانطور که در حدیث زید بن ارقم و در طرق بسیار آن آمده است که، )داماد او  
هستی، آنوقت زید    نمود، زید ترسیده و به او گفت شما اهل عراق در شما هست آنچه هست، پس دامادش گفت نترس، تو از من ایمن 

پس از   گفت بلی ما در جحفه بودیم و رسول خدا صلی اهللا علیه و آله...، الی آخر حدیث( و همچنین آنچه ازعبداهللا بن العال که به زهري
سعید بن مسیب که گفت: )به سعد بن ابی    آنکه داستان غدیر را نقل نمود گفت: )در شام این حدیث تعریف نکن .....(، و همچنین از

آخر( پس معناي حدیث به معناي خالفت آن حضرت    وقاص گفتم راجع به موضوعی می خواهم از تو سوال کنم ولی می ترسم... الی
 راستا است. است که با اولویت در یک

قرینه پانزدهم: احتجاج امیرالمومنین علیه السالم به حدیث )غدیر خم(، در روز رحبه، بعد از آن که خالفت به او منتهی گشت،به منظور  
 است.  رد بر کسی که در خالفت با او منازعه می نمود...، که در واقع داللت و افاده بر معناي مولی در اولویت به خلق داشته 

 انزدهم: در داستان رکبان در بیان گروهی که از جمله آنها ابوایوب انصاري بود در اینکه به امیرالمومنین علی علیه قرینه ش

امامت ووالیت   با  اولی که مترادف است  نیست مگر همان  این معنی  ....( که  یا موالنا،  )السالم علیک  این نحو سالم نمودند:  به  السالم 
 ز آنها پرسش فرمود و آنها در پاسخ به حدیث غدیر استناد نمودند. مطلقه که آن حضرت جهت تبین ا 

به حدیث غدیر کتمان امیرالمومنین درباره کسانی است که شهادت خود را  نمودند، در    قرینه هفدهم: وآن استجابت نفرین موالي ما 

رسوا نمود و نشانه هاي    آن حضرت آنان راحالی که در روز غدیر حاضر بودند و هر کدام به عذابی خوار کننده دچار شدند و نفرین  

آن هم در کتب تاریخ و روایات ثبت    زشت این کتمان بر صورت ها و چشم ها و پهلوهاي آنان تا زمانی که زنده بودند باقی بود و بعد از

 د بر آنها از خود آنها.و تا پایان عمر جهان زبانزد جهانیان گردیده است و همه این موارد داللت بر امامت واولویت آن حضرت دار

قرینه هجدهم: در واقعه مناشده در رحبه و سوگند متقابل که از طریق احمد، نسایی، هیثمی و...، روایت شده است، در آنزمان که امیر  
ل گفت  رسول خدا صلی اهللا علیه و آله شهادت دادند و ابوطفی المومنین در رحبه مردم را به حدیث غدیر سوگند داد، عده اي از اصحاب

تردید( احساس می کردم پس زید ارقم را مالقات و از او سوال کردم که    من از آن مجلس خارج شدم، در حالی که در خود چیزي )از
گفت چه انکار و شکی داري که من نیز از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله شنیدم... الی    علی رضی اهللا عنه چنین و چنان می گفت و زید 

چیزي تردید و یا چه موضوعی را بزرگ می شمرد...، این نیست مگر همان معناي با عظمت در آن    یل در چه آخر حدیث. پس ابوطف
 آن حضرت و خالفت ایشان داشته است.  حدیث که افاده در اولویت 

واقعه نیز با     این قرینه نوزدهم: واقعه انکار حارث فهري است نسبت به سخن رسول خدا صلی اهللا علیه و آله، نسبت به واقعه غدیر که قطعاً

 غیر معنی اولی دربین معانی مولی سازش ندارد.
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صحرانشینان که    قرینه بیستم: حافظ بن سمان در ریاض و ذخایر.....،. از حافظ دار قطنی از عمر بن الخطاب روایت نموده که: )دو نفر از

زمان یکی از آن دو از روي    این دو نفر حکم کن، در اینبا هم خصومت داشتند نزد عمر آمدند، و عمر به علی علیه السالم گفت بین  

تحقیر و نادانی گفت این شخص بین ما قضاوت خواهد کرد؟ در این وقت عمر از جا جسته وگریبان آن مرد را گرفت و گفت واي بر  

نباشد او مومن نیست(،  را که این شخص موالي او    تو آیا می دانی او کیست، این شخص موالي من و موالي هر مومن است و هر کس

سلسله اسناد از عمر نقل نموده که )به عمر بن الخطاب گفته    به همین مضمون روایت دیگر از عمر نقل شده است و طبرانی آن را با ذکر

گفت  احدي دیگر از اصحاب پیامبر صلی اهللا علیه و آله بجا نمی آوري،    شد که تو نسبت به علی، نوعی تعظیم و تکریم می نمایی که با 

او موالي او نباشد مؤمن نیست ..... ..... الی آخر حدیث(، بنابراین مولویت ثابته براي   همانا او موالي من و موالي هر مؤمن است و هر که

اعتراف نمود در واقع همان مولویتی است که در روز غدیر به آن اعتراف نمود و همچنین گفت    امیرالمومنین علیه السالم که عمر به آن

او نیست او مومن نخواهد بود که قطعاً این معنی با معنی محب و یا ناصر مرتبط نبوده و فقط با ثبوت و    کس که این وصی مواليهر  

 تحقق خالفت بر آنحضرت منطبق...، است الی آخر.  

س احتماالً شاید مولی  چرا تمکین نکردند پ  )کلب گوید این بزرگواران تصور می کنند اگر که شیخین این حقیقت را قبول داشتند پس

معنی دیگري می دهد و .....، و در این معنی سرگردان شده اند و حاال آنکه فکر وگمان دو خلیفه آنها این بود که علیرغم این حقیقت  

براي    اسالم ضربه می خورد و در ..... از اینگونه توجیهات بالوجه که   مصلحت این است که علی جوان است و قریش به او کینه دارند و

 نداشتند(  عدم اجرا فرمان خدا آوردند وگرنه شکی در آن معنی

 احادیثی که معانی مولی و والیت را تفسیر نموده است: 

االخبار(    )مضمون( رسول خدا صلی اهللا علیه و آله خود شخصا در این باره تفسیر فرموده که...، علی بن حمید قرشی در کتاب )شمس
مواله فعلی مواله(    امبر صلی اهللا علیه و آله روایت نموده که )از آن حضرت سوال شد در معناي )من کنتخود، با ذکر سلسله اسناد از پی

اقدس با وجود ذات  براي من  امري  از خودم و  اولی )سزاوارتر( است بمن  نیست و من موالي    فرمودند: خدا موالي من است و  الهی 
اولی )سزاوارتر( می از خودشان  به آنها  با  مومنین هستم و  و  نیست  امري براي آنها  با وجود من  این وجود هر کس را که من    باشم و 

موالي نیز  علی  پس  نیست،  من  وجود  با  او  براي  امري  و  هستم،  اولی  او  به  خودش  از  و  اویم  اولی    موالي  خودش  از  او  به  و  اوست 
استدالل و احتجاج نمود که مذکور شد و    بر معاویه)سزاوارتر( است و براي او امري با وجود او نیست(. و بر همین مضمون عبداهللا جعفر  

مفاد آن قبالً ذکر شد... تا آنجا که سلمان سوال کرد    نیز آنچه حموینی در داستان احتجاج امیر المومنین در ایام خالفت عثمان آورده که
ی هستم از خودش پس علی نیز به او اولی  چگونه والیی )علی بر ما دارد( فرمود والیی مانند والي من بر شما و هرکس که من به او اول

سوگند متقابل امیر المومنین در صفین که مفاد آن قبالً ذکر شد. و نیز به همین    است از خودش و همچنین با همین مضمون در مناشده و
... پس این علی موالي  همدانی در )موده القربی( ذکر نموده اند که )رسول خدا فرمود: ..  مضمون حافظ عاصمی در )زین الفتی( و سید 

اوست و او به شما امر و نهی می کندو براي شما هیچ امر و نهی بر او نخواهد بود، خدیا دوست بدار دوستان او را و دشمن بدار دشمنان  
 او را و یاري نما یاران او را 

یتی است که پیامبر صلی اهللاعلیه و آله  و خوار نما خوارکنندگان او را..( و امام حافظ واحدي پس از ذکر حدیث غدیر گوید، )این وال
براي علی علیه السالم برقرار نمود ودر روز قیامت این نعمت والیت مورد پرسش قرار خواهد گرفت، در قول خدایتعالی در کالم خود  

انا از آنان سوال  که می فرماید: )وقفوهم انهم مسئولون( که روایت شده یعنی از والیت علی رضی اهللا عنه و معنی آنچنین می شود )هم
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گذاشتند، تا به    می شود که آیا بر طبق سفارش پیامبر صلی اهللا علیه و آله، حق مواالت او را ادا نموده اند یاامر والیت او را ضایع و مهمل
 مقام مطالبه بر آمده و بر کیفر اعمال خود برسند(.  

حجر در صواعق و حضرمی در ضمن بررسی در سند ذکر نموده  نظم و ابن    و این حدیث را حموینی در فراید و جمال الدین ورندي در
اند و همچنین حموینی با ذکر سلسله اسناد ازعبداهللا بن مسعود روایت کرد که رسول اهللا خدا صلی اهللا علیه و آله فرمود: )که فرشته نزد  

ران پیش از خود سوال کن بر چه امر  ارسلنا قبلک من رسلنا علی ما بعثوا(، یعنی اي محمد از پیامب  من آمد و گفت یا محمد )سل من 
دادند بر والیت تو و والیت علی بن ابی طالب(، و از علی علیه السالم روایت شد که فرمود: )جعلت المواله    مبعوث شدند و آنها پاسخ 

ذکر سلسله اسناد از ابی  الدین( یعنی )قرار داده شده است مواالت، اصلی از اصول دین( و نیز از طریق حاکم ابن البیع با    اصال من اصول
از    که علی علیه السالم فرمود: )اصول االسالم ثالثه ینفع واحدمنها دون صاحبه، الصاله و الزکاه و المواله و...(، و از طریق بیهقی  صادق

اولین و آخرین   خلق حافظ حاکم نیشابوري با سلسله اسناد از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله روایت شده است: )هنگامی که خداي متعال 
از آتش به سبب والیت    را در روز قیامت جمع فرماید و صراط بر پل جهنم نصب شود، احدي از آن عبور نمی کند مگر با برائت ایمنی

  است ....، در ادامه حضرت عالمه   علی بن ابی طالب علیه السالم( و این روایت را محب الدین طبري در ریاض با ذکر سلسله اسناد آورده 
فرماید مجال نیست که آنچه از مصادر صاحبان حدیث در تفسیر آیه فوق الذکر و آنچه راکه حفاظ حدیث در خصوص برائت و گذر  

از آنچه گفته شد )من حیث اند، ذکر کنیم و  السالم و    از پل صراط روایت کرده  اولویت علی علیه  المجموع(، معنایی جز خالفت و 
 اده نمی شود الی آخر.  پیشوایی و امامت او بر مردم اف

محاضرات خود آورده است که ابن عباس می گوید: )شبی با عمر به راهی می رفتم و    7دیگري را که راغب آنرا در جلد    و نیز حدیث 
  عمربر قاطري و من بر اسبی سوار بودیم در این موقع عمر آیه اي را قرائت کرد که در آن از علی بن ابی طالب علیه السالم یاد شد، 

ابوبکر    سپس گفت به خدا سوگند اي اوالد عبدالمطلب که بطور تحقیق علی در میان شما اولی و سزاوارتر به این امر خالفت از من و 
امیر المومنین آیا تو    بود، ابن عباس گوید با خود گفتم خدا مرا نیامرزد اگر من او را رها کنم یعنی دست از او بر دارم، پس به او گفتم یا

این کارها را شما مرتکب شدید    نی را می گویی در حالی که تو و رفیقت بر جستید و امر خالفت را از ما سلب نمودید، و همه چنین سخ
هستید، پس )ابن عباس گوید( بعد از این   الخطاب  نه سایر مردم، پس عمر گفت دور شوید اي اوالد عبدالمطلب همانا شما یاران عمر بن

مرا دید به من گفت راه بیا در امانی و گفت سخن    را به عقب افکندم و او زمانی جلو افتاد و چون تعلل  سخن تهدیدآمیز او، من خود 
خود را بر من تکرار کن، گفتم مطلبی را یاد آور شدي و من پاسخ آن راگفتم، اگر تو سکوت می کردي ما هم حرفی نمی زدیم، عمر  

او را کوچک شمردیم و کنار گذاشتیم زیرا ترسیدیم که عرب به سبب    لیکن ما  گفت بخدا قسم ما آنچه کردیم از روي عدالت نبود و
خالفت او تن ندهند و با او متحد نشوند، ابن عباس گوید، من خواستم به او بگویم    کشتارهایی که در غزوات و جنگ ها از آنها کرده به 

ش و متمرد عرب و میدان هاي جنگ و او بزرگان و روساي  می نمود به سوي قبایل گردنک  رسول خدا صلی اهللا علیه و آله او را اعزام 
نمود و پیامبر در آن ماموریت ها علی را کوچک نمی شمرد و با این وصف تو و رفیقت ابوبکر او را    آنها را در هم شکسته و خوار می

 ساکت شدم و آنوقت عمر گفت شد آن چه شد، شد یعنی گذشت آنچه گذشت،  کوچک شمردید، ولی

خود داللت بر اقرار شیخین و قبول آنها به صحیح نبودن اعمال آنها و پشیمانی تلویحی آنها دارد   تان امینی گوید که این روایت)کلب آس
الخطاب بن  عمر  سخن  این  بن    و  عمر  سپس  و  است..،(  گذشته  ها  گذشته  و  نکنید  پیگیري  شما  ولی  دارد  جواب  ما  توجیهات  یعنی 

ادامه می دهد که او یعنی علی علیه    در همین  الخطاب  بدون مشورت  به خدا قسم ما در هیچ امري  بینی؟  تو امور را چگونه، می  حاال 
گیریم و هیچ کار را بدون اذن و اجازه او انجام نمی دهیم...(، و در شرح نهج البالغه با همین مضمون آمده که عمر    السالم تصمیم نمی

  یعنی علی علیه السالم اولی و سزاوارترین مردم است به امر خالفت بعد از رسول   ابن عباس سوگند به خدا همانا این رفیق تو  گفت اي
به امر خالفت، از دو چیز می ترسیدیم...، تا آنجا که ابن عباس    خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم، جز این که ما درباره او و تصدیق او 
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اوالد عبدالمطلب    شه ما از جوانی او و عالقه و محبت او نسبت به گوید گفتم یا امیرالمومنین آن دو چیز کدام است گفت: ترس و اندی 
نماینده  و مرد شامی که  ابن عباس  بین  ما  بیان حدیث طوالنی که  المحاسن خود ضمن  بیهقی در  آنچه  بود در    و....،  قبیله خود  و  قوم 

علیه السالم در معرض هالکت    حقانیت علیموضوع والیت علی علیه السالم واقع شد و آن مردم، که او نماینده آنها بود در خصوص  
السالم امسلمه در فضائل علی علیه  المومنین حضرت  ام  ابن عباس و آنچه  السالم توسط  بیان فضائل علی علیه  نتیجه  بیان    بودند که در 

پر نمودي و.. گواهی می ده نور و حکمت  از  بود به راه حق هدایت شده و آنگاه مرد شامی گفت سینه مرا  به فرموده  این که علی    م 
 رضی اهللا عنه موالي من و موالي هر مرد و زن مومنی است. 

 سخن در پیرامون مفاد حدیث غدیر: 

دشمن جز   از بزرگان پیشوایان حدیث آنچه را که از معناي )مولی( در تالیفاتشان با حقیقت امر موافقت دارد مذکور گردید، به نحوي که 

 آن می آید: راه لجاج و عناد را بپیماید. حال سخنان تابناك از گروه دانشمندان در اثبات تسلیم چاره اي ندارد مگر کسی که 

 در تاریخ مصر گوید:  387این زوالق حسن بن ابراهیم متوفی -1

  آمدند چون آن  که روز غدیر است، گروهی از اهالی مصر و مغاربه و به اتفاق آنها دیگران براي دعا گرد 362در هجدهم ذي حجه سال 

 را به خالفت برگزید. روز، روز عید بود یعنی روزي که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله در آن روز امیر المومنین علی بن ابی طالب

بعد از ذکر حدیث گوید این والیت که پیامبر صلی اهللا علیه و آله آنرا استوار و برقرارنموده در روز    468امام ابوالحسن واحدي متوفی    -2
 رسی و سوال خواهد بود. قیامت مورد بر

براي کسی که    در کتاب )سرالعالمین( گوید: )که علما در ترتیب خالفت و تحقق و حصول آن   505حجه السالم ابوحامد غزالی: متوفی    -3

به او ارجاع شد اختالف نمودند بعضی را نظر بر این است..، اما چهره برهان نمایان گشت و گروه  ت  امر خالفت  فسیر، هاي علما حدیث و 

اتفاق همگان که آن جناب فرمود: )من    اجماع نمودند بر متن حدیث غدیر از خطبه رسول خدا صلی اهللا علیه و آله در روز غدیر خم و به

ابا الحسن لقد اصبحت موالي ومولی کل مومن و مومنه( پس این سخن او به معنی  کنت مواله فعلی مواله....،( پس عمر گفت )بخ بخ یا 

به ریاست غلبه کرد و عشق و عالقه بدست گرفتن استوانه خالفت    ه امر و رضایت و تایید است، اما هواي نفسانی به دلیل عالقهگردن نهادن ب 

با بیرق ها توام  بلند کردن پرچم هاي بزرگ و حرکت  چکاچک سالح ها و صف آرایی هاي سپاهیان و در هم پیوستن سوارها و فتح   و 

آرزو سیراب نمود در نتیجه بازگشت به خالفت و سرکشی نخستین نمودند و امر پیامبر صلی اهللا    ا به جام پر ازنمودن بالدها و ممالک، آنان ر

خریدند.( و حضرت عالمه    علیه و آله را پشت سرافکندند و به بهاي کم آن را فروختند و چه داد و ستد بدي انجام دادند و چه بد بود آنچه 

تفسیر خود و کمال الدین ابن طلحه متوفی   را در تذکره و گفتار ثعلبی در 654ابن جوزي متوفی در  در ادامه مطلب سخنان شمس الدین سبط

، و طیبی حسن بن محمد متوفی 736،عالء الدین مکارم متوفی  699، و سعید الدین فرغانی متوفی  658در عروه و ابوعبداهللا گنجی متوفی    654

در )هدایه( و ابوشکور محمد بن عبدالسعید در )التمهید( و ابن    1049متوفی    آبادي   در الکاشف و شهاب الدین بن شمس الدین دولت  743

در   1182بدین معانی تصریح فرموده اند را ذکر و همچنین گفتار سید امیر محمد یمنی متوفی   در )وسیله(، ..... که همگی  1047باکثیر متوفی  

 ه گفتار و تصریح همه آنها، به حقیقت این امر داللت قاطع دارد. )روضه( و شیخ احمد عجیلی در)ذخیره( را بیان می فرماید ک 

 توضیح واضح درباره مفاد حدیث:

پس از آنکه    داعی ما به توضیح واضح این امر به دلیل چشم پوشی عده اي از الزمه تصدیق اعتراف به حق در مفاد حدیث است آن هم
علیه و آله براي موالي    حقیقت آن است بعد از آنکه خالفت رسول اهللا صلی اهللا حقیقت آنرا چون آفتاب تابان، روشن و آشکار دیدند و  



 67ص : 

                       

 

المومنین علیه السالم ثابت و استوارگردید، الزمه جدا نشدنی آن موضوع بالفصل بودن آناست...، و آیا اساسا معقول است که   ما امیر 
 اجرا مقاصد وصیت کننده انتخاب کنند و...، راي سلطنت و یاعلیرغم تصریح در جانشینی از طرف پادشاه و..، مردم بیایند و دیگري را ب

 قربات )عبادات و اعمال وارده( در روز غدیر: 

 حدیث روزه روز غدیر: 

متوفی   بغدادي  ابوبکر خطیب  )که هر کس روز  8در جلد    463حافظ  نمود:  هریره روایت  ابی  از  اسناد  با سلسله  هجدهم    تاریخ خود 

او ثواب روزه شصت ماه نوشته می شود و آن روز غدیر خم است، هنگامی که پیامبرصلی اهللا علیه و آله  ذیحجه را روزه بدارد، براي  

بن ابی سعید رملی روایت    دست علی بن ابی طالب را گرفت و...، الی آخر حدیث(. و او همچنین این روایت را به طریق دیگر از علی

در )تذکره( و خطیب خوارزمی در   ز ابن مغازلی در )مناقب( و سبط ابن جوزينموده و عاصمی در )زین الفتی( آن را نقل نموده و نی

نموده که رجال نقل  نیز آن را  )فراید( و..،  البیع در)مستدرك( و حموینی در  ابن  )ابوهریره، شهر بن حوشب،    )مناقب( و  سند حدیث 

مورد تایید و تحسین و اطمینان بوده اند    .( وهمگی آنها مطربن طهمان، ابوعبدالرحمان بن شوذب، حمزه بن ربیعه، ابونصر علی بن سعید..

و... الی آخر. حضرت عالمه در ادامه به رفع شبهات بی پایه و بی اساس وارده ابن کثیربه حدیث شریف غدیر پرداخته و با دالیل متقن و  

 جامع و مستند به مدارك عالمان حدیث و...، آنها را رد نموده است و...،

نموده اند و    فرماید در روز غدیر نمازي وارد است که ابو النضر عیاشی و صابونی مصري درباره آن کتابی جداگانه تالیفهمچنین می  

 نیز درباره آن نماز و ادعیه خاصی که وارد گردیده، تالیفاتی جداگانه ثبت و ضبط است...، الی آخر  

  شیطانی به شرح آنچه ابن حزم خبیث و مانند او در بحث اجتهاد شیاطین با نهایت تأسف باید اذعان نمود که اگر توجیهات    )کلب گوید

حکم    مطرح نموده اند مطرح نمی شد، البته تقوي و ترس از خدا و آنچه به او نسبت می دهند و ترس از عواقب سوء آن که بر اساس

اجازه ن او  امثال  ابن کثیر و  به  الهی است،  اینگونه بی پروا و بدون کتاب خدا یعنی قرآن مجید دوزخ جاودانی  انصاف    می داد  رعایت 

 اظهارنظر نموده و جانب احتیاط را براي حفظ آخرت خود از دست بدهند(.

 

 خالصه جلد سوم: کتاب شریف الغدیر حضرت عالمه امینی رحمه اهللا علیه

 مقدمه  
 به عون و فضل الهی:خالصه جلد سوم الغدیر حضرت عالمه عبدالحسین امینی رحمت اهللا علیه، به حول و قوه و 

آمده است،    مقدمه این بخش از کتاب به ابراز محبت بی دریغ محمد سعیا دحدوح از حضرت عالمه تزیین یافته است و در قسمتی از آن 
د و  دنبال فهم صحیح باشن  )...... آري )الغدیر( ضرورتی است بر اهل تحقیق که این مسائل را بدانند و جداي از هر گونه احساسات داغ به 

گروه  دو  بین  تفرقه  موجب  اختالفات  که  بیاموزند  جدید  نسل  به  و  گرفته  درس  گذشته  اشتباهات  وحدت    از  کینه  و  خشم  و  است 
 صحیح، از هم جدا و بیگانه شوند....، )مسلمین( را از بین می برد و مسلمین را به جایی می برد که از هر گونه دوستی و احساس 

ب نگارش  از  از آن که  پیش  را سپاس گزار شومو من  داده و مجاهدات مولف گرامی  انجام  را  ناچارم که وظیفه خود  ایستم،  و در    از 
ی  مقابلش به احترام و تکریم بپاخیزم و این همه احترام به خاطر رنجی است که او در راه زنده نمودن نسلی انجام داده وچنین اثر گرانبهای

به وسیله اي براي راهنمایی    بهترین پاداش را به شیخ ما عنایت فرماید و کتاب الغدیر رارا به جامعه بشري تحویل داده است..، خداوند  
 مردم به سوي حق و اتحاد و دوستی بین فرقه هاي اسالمی تبدیل فرماید ....(  
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ن در جهان آخرت و  موالیم حضرت عالمه امینی بیشتر از این دنیا، آثار پربار آ من بر آن است که آثار رحمت کتاب )کلب گوید اعتقاد
و رستاخیز  روز  در  یعنی  شد  خواهد  معلوم  روز    باقی  آن  در  که  ندارند  مسیري  جاودانی  جهنم  و  بهشت  جز  خالیق  که  روز  همان 

مؤمنین از امور ناروا و خطا که معتقد در آن روز مرتکب محسوب و به حکم قرآن در    پرمخاطره، این کتاب با پاك نمودن اعتقادات
قر ظالمان  آتشگروه  در  و  گرفته  و    ار  اسالم  امت  ناجی  واقع  در  کتاب  این  لذا  و  شد  معلوم خواهد  بود  گرفتار خواهد  دوزخ جاوید 

جاوید و حیات و سعادت ابدي خواهد بود انشاءاهللا تعالی و از خداوند مسئلت داریم که ما را از گروهی    هدایت گر آنها به سوي بهشت
 آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(.آن باشیم   قرار دهد که قدردان

 )مضمون( دیباچه مولف:

نمودم همان است که عرب می فهمد، عرب صدر بیان  براي موال  این حقیقت روشن شد که آن معنایی که  اسالم و    )..... در سخن ما 

قبل و بعد داشت و ما   سد به قرائنی که درنسلهاي بعد تا به عرب امروز و معناي لغوي هم بدون هیچ قرینه اي با همان معنا مطابق بود چه ر

  برخی از شواهد را به مدعا خود بیان نمودیم و حال سخن را دنبال کرده و به مجموعه شعرا می رسیم.

روایاتی    الزم به ذکر است این شعراي عالی مقام اکثرشان از علماء و دانشمندان و در زمره راویان حدیث غدیرند که اشعارشان چون

شاعران حق جو کشیده    ست، .....، حضرت عالمه در ادامه می فرماید، ما در خالل این کتاب با آه سوخته و رنج هاي فراوانی که مستند ا

اشعار خود چون شمشیري بران از   دادند و با اند آشنا می شویم و .....، به شاعران قرن اول هجري می نگریم که چگونه مدیحه و مرثیه سر

می شد و این بزرگان در هر مرز و بوم، جز    کردند و شعرشان مانند تیر خطرناکی بود که در جگر دشمنان وارد   پیشوایان دین حمایت 

تشویق این شاعران می گویند )هر کس یک خط شعر   اعالم دوستی خاندان محمد کاري نداشتند، تا آنجا که پیشوایان و امامان حق در 

حضرت صادق علیه السالم می فرماید: )درباره ما کسی شعر نمی    اي او می سازد.( چنانچه درباره ما بگوید خداوند در بهشت خانه اي بر

نماید که گفت   ابوطالب قمی روایت می  از  تایید می گردد(،کشی دانشمند بزرگ علم رجال  القدس  از جانب روح  اینکه  گوید مگر 

ک  تقاضا  از حضرت  )ع(فرستادم....،  باقر  امام  محضر  به  و  سرودم  شعر  در    ردم)چند  کنم حضرت  سرایی  نوحه  پدرشان  مصیبت  در  تا 

 کن...،(. جواب نوشتند اشکالی ندارد براي پدرم و هم براي من نوحه سرایی

 )مضمون( موقعیت شعر و شاعران از نظر قرآن و حدیث: 

بزرگوارشان آموخته   از جد  است که  اساس رفتاري  بر  فرمودند  تشویق شعرا  ما در  بر حق  امامان  است که)آن  آنچه  اند...، در روایت 
از خدا نیکی    هنگام که رسول خدا طلب باران نمود و خدایش دعاي او را مستجاب و از آسمان باران بارید حضرت فرمود بر ابی طالب

است و  علیه السالم برخ  باد، اگر او زنده بود چشمانش از این حادثه روشن می شد، حال کیست که شعري از او بخواند ....، سپس علی
روي او از ابر طلب باران می شود او    عرض کرد. شاید این شعر را اراده فرموده اید: )که ترجمه آن این است( )سپید رویی که به برکت

محمد پناه یتیمان و بیوه زنان است، بنی هاشم در سختی و درماندگی به دامن پر مهر ومحبت او پناهنده می شوند.( پس رسول خدا فرمود  
حضرت فرمود آفرین اي کنانی، خداوند به هر بیت شعر تو،    است شعر ابوطالب، پس شخصی از طایفه کنانه شعري خواند و  آري این

اشعار عموي خود عباس را بسیار دوست داشت... سایر شعرا چون عمر   خانه اي در بهشت بتو عطا فرماید(، و رسول خدا )ص(، همچنین 
رواحه نیز براي رسول خدا شعر می سرودند و مورد عنایت رسول خدا صلی اهللا    بن زهیر و عبداهللا بن سالم و ابولیلی نابغه جعدي، کعب  

از شعر حسان که به مناسبت واقعه غدیر خم سروده بود به وجد و سرور آمده و به او    علیه و آله قرار می گرفتند و همچنین حضرتش
ئیدات روح القدس بهره مند باشی(، و همچنین شعرا را تشویق می نمود تا با  زبانت یاري کنی از تا  فرمود: )یاحسان تا زمانی که ما را با

بندي کفار و مشرکین را در هم بکوبند .....، و )چون این آیه: )والشعراء یتبعهم الغاوون(، نازل شد عده اي از    اشعار خود انسجام و جبهه
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ما   خداوند  که  گفتند  می  و  گریستند  می  و  آمده  نزدپیامبر  به  خواند  شعرا  را  آیه  دنباله  پیامبر  ولی  است،  کرده  نکوهش  و  مذمت  را 
باز    )االالذین آمنو و عملو الصالحات( و فرمود که شما مصداق این قسمت از آیه هستید و )ذکرواهللا کثیرا( یعنی زیاد یاد خدا کنند و 

می شوند(.    ی پس از آن که مظلوم شدند یاري شمائید که این قسمت از آیه نیز شامل حال شماست، )و انتصروا من بعد ما ظلموا(، یعن
داستان سرایی دارند، علی    شیخ صدوق از امام صادق علیه السالم روایت نموده است که مراد از آیه، نکوهش کسانی است که به دروغ

از حضرت تفسیر خود  ابراهیم در  د  ابن  )آیاتی که مذمت شعرا  فرمود:  نماید که حضرت  نقل می  السالم  علیه  ر آن شده است  صادق 
الهی مخالفت دارند و موجب نشر عقاید فاسد در بین مردم شده و آنان را به پیروي   خدا تغییر داده و با اوامر مشمول کسانی است که دین 

 وادار نمایند.(.  راه هاي باطل

 )مضمون( شعرهاي غیبی: 

و   غیبی  آنان  گان  سراینده  که  نموده  ثبت  را  اشعاري  تاریخ  و صفحات  اشخاص خطاب شده  به  اشعار  این  بعضاً  و  بوده  سبب    نامریی 

از آن هایی  نمونه  است که  آله شمرده شده  و  علیه  آهللا  اکرم صلی  پیامبر  از معجزات  این خود یکی  است و  )به    هدایتشان شده  اشعار 

 ترجمه( و به شرح ذیل است: 

اهللا علیه  -1 پیامبر اکرم  آمنه دختر وهب علیها السالم: مادر گرامی رسول خدا صلی  با سعادت  او در هنگام والدت  از   و آله،  اشعاري 
بهترین خلق خداست،    گوینده غیبی می شنید که: )درود خدا و هر بنده صالحی که هست بر چراغ فروزان هستی باد. او محمد مصطفی

راستگو و نیکوکار است، او    زیده ونور دهنده جهان است که هاله اي از پاکی او را احاطه نموده و در بین خالیق زینت بخش و برگ
پارسایی است که پرچم هدایت بدست هاي برومند او در ظلمتها، راه راست را نشان می دهد، و تانسیم در زمین بر چهره گل بوسه می  

 زند و کبوتران نغمه عشق بگوش هم می سرایند، بر او درود رحمت خدا جاري باد.( 

زی  :)کلب گوید اشعار چقدر  این  و خدایا  احترام  بیانگر  واقع  اشعار در  این  است زیرا  البته سزاوار  است، آري  دلنشین  بزرگداشت    با و 
سوره حجرات جحر بر    خداوند علی اعلی نسبت به برگزیده خود محمد مصطفی است همان وجود مقدس که خداوند در کتاب خود در

ترا به عزت و جالل و جبروت و    به ارمغان می آورد خدایا   صوت او را موجب حبط عمل و در نهایت براي مرتکب آن دوزخ جاوید را
عظمت خودت و رفعت مقام رسول خدا نزد تو قسم می دهیم که باالترین سالم و رحمت ودرود را تا آن زمانی که خدایی می کنی  

را از شفاعت آن حضرت و پدر و    دنیا و آخرت ما  یعنی تا ابداآلباد بر آن حضرت نثار و ایثار فرموده و به حق مادر باعظمت ایشان در
 مادر ایشان بهره مند فرمایی آمین آمین آمین یا رب العالمین( 

نامریی اشعاري خواند و بت ها همه -2 ریختند که    فرو  در شب والدت رسول خدا صلی اهللا علیه و آله از جانب یک بت، گوینده اي 
 رب عالم از تولدش روشنی یافت... الی آخر(مطلع آن اشعار اینست. با تولد مولودي جدید همه نقاط شرق و غ

شنیدم )پیامبر   شخصی بنام ورقه گوید در شب تولد رسول خدا در نزد بتی که در قبیله ما بود بیدار نشسته بودم، ناگاه از درون بت ندا  -3
 د. متولد شد و دیگر پادشاهان به خواري افتادند( و این بت پس از اتمام این بیت با سر به زمین افتا

پسر جهیل-4 اي  شنیدم: که می گوید  بتی  از  بودم  بت خانه خوابیده  یغوث گوید، شبی در  بت خانه  دار  کلید  بن جهیل  هنگام    عوام 

با یغوث وداع کن چون نوري از زمین مکه طلوع کرده است... پس من به حضور پیامبر شرف  شده و احوال    یاب  نابودي بتها شده تو 

و شادمان شد و امر کرد که این واقعه را به مسلمانان بگویم و سپس امر فرمود که بتها را بشکنم، و من به یمن  خود را گفتم پیامبر مسرور 

 برگشتم در حالی که قلبم به نور اسالم روشن شده بود.

ده وآن را  ابو نعیم از عباس بن مرداس روایت کند که روزي وارد بت خانه شدم و نزدیک بت ضمار رفته اطراف آن را تمیز کر  -5
گرفتند نابود شد و اهل   بوسیدم ناگهان صدایی بلند شد و مرا مخاطب ساخت که: )به تمام قبائل سلیم بگو آئین بت پرستی که به آن انس
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نبوت عیسی، محمد بزرگ قریش   مسجد رستگار شدند و ضمار که قبل از آمدن محمد و نزول قرآن پرستش می شد هالك باد، وارث 
پیامبر شرفیاب شده و حضرت  است....(، پس من نزد  به  قبیله خود  بزرگان  از  نفر  را    با سیصد  اسالم آوردي پس واقعه  فرمود چگونه 

 آوردن او و یارانش خوشحال شد.  عرض کردم و حضرت فرمود درست است و رسول خدا صلی اهللا علیه و آله از اسالم 

)اي مردم    ایفه خثعم دور یکدیگر جمع بودند، ناگهان صدایی شنیدند ابونعیم از مردي از قبیله خثعمی روایت کند که گروهی از ط  -6

و داوري، عادلترین    تنومند و قوي که داوري خود را نزد بتها می برید..، این محمد پیامبر شماست که بهترین خالیق و به هنگام قضاوت

 مردم است و...( 

سرود، )که   سرزمین خشکی بودیم گوینده اي نامریی به دنبال سر ما میو ابونعیم از یعقوب بن یزید از مردي نقل نماید که ما در    -7
 ستاره اي درخشید.. و آن رسول خدا است، که هر کس پیرو او گردد رستگار شود(. 

رسول    بیهقی و ابن عساکر از ابن عباس نقل می نمایند که )شخصی خدمت رسول خدا صلی اهللا علیه و آله رسید و عرض کرد اي  -8

گفت: )اي که در    ایام جاهلیت شترم گم شد و من به جستجوي آن رفتم به هنگام صبح گوینده هاي نامریی با صداي بلند  خدا شبی در

گفتم: اي سراینده ناپیدا...    شب ظلمانی در خوابی، بدان که خداوند در مکه پیامبري را مبعوث کرده که از خاندان هاشم است..، و من

ظاهر شد ظلم و ستم رفت و خدا محمد    ه آن پیامبر چه می گوید و سپس این سخن را شنیدم: نور تابان خدا ترا هدایت کند به من بگو ک 

 را با آنچه خیر است مبعوث کرد.(

شنیدیم که    ابوسعد از جعد بن قیس روایت کند که در زمان جاهلیت ما چهار نفر بودیم که به قصد حج به راه افتادیم... پس صدایی  -9
تی به حطیم و زمزم رسیدید، محمد مبعوث را از جانب ما تحیت و سالم برسانید و به او بگویید ماپیرو دین تو هستیم زیرا  گفت: )...... وق

 حضرت عیسی ما را به آن سفارش نموده است.( 

)اگر آندو نفر که  در مستدرك حاکم از عیش بن جبر آمده که هنگام شب، اهل قریش از کوه ابوقبیس این صدا را شنیدند که....    -10
بیاورند، دیگر محمد از مخالفت هیچ مخالفی در مکه نخواهد ترسید(، تصور اهل قریش به دو سعد در قبیله    نامشان سعد است، اسالم 

تمیم و هذیم بود که در شب دوم باز شنیدند: که )اي سعد قبیله اوس و اي سعد قبیله خزرج سخن کسیکه شما را به هدایت می خواند  
مراد آن گوینده )سعد بن معاذ( و )سعد بن    د و در مقابل از خدا بهشت طلب نماید...( چون صبح شد ابوسفیان گفت به خدا قسمبشنوی

 عباده( است. 

آیاتی از عظمت رسول خدا ظاهر می شود ولی به کفر آنان می   )کلب گوید تو درجه شقاوت را ببین که تا چه حد است که نشانه و 
با انتظار از زن او هنده   افزاید و .....،  نوه او یزید پلید داري که لعنت خدا و    این اوصاف تو چه  جگرخوار و فرزند او معاویه خبیث و 

 به اعمال آنان هستند باد آمین، آمین آمین یا رب العالمین(. دوزخ ابدي بر همه آنها و آن گمراهان که راضی

همراه خود    ول خدا صلی اهللا علیه و آله در زمان هجرت به سوي مدینه با شخصابن سعید در )طبقات الکبري(، روایت نماید که رس -11
او نداشت و گفت    به خیمه )ام معبد خزایی( رسیدند و از او که در جلو خیمه نشسته بود خواستند مقداري خرما یا گوشت بخرند که

اگر چیزي داش او دچار فقر هستند، سپس گفت به خدا سوگند  قبیله  براي خدمتخشکسالی شده و  تقدیم می کردم پس چشمان   تم 
ام معبد  تنها مانده است،  این گوسفند  افتاد فرمود چرا  از گله    رسول خدا به گوسفندي در گوشه خیمه  ناتوانی  به دلیل ضعف و  گفت 

ا طلبیده  عقب مانده است، حضرت فرمود آیا شیر می دهد او عرض کرد این گوسفند بسیارضعیف است و شیر ندارد، حضرت گوسفند ر
دعا فرمود: )خدایا پستان این گوسفند را برکت عطا فرما(، پس    و دست مبارك را بر پستان گوسفند مالیده و نام خدا را بر زبان جاري و 

طلبید و شیر را دوشید تا ظرف پر شد و ابتدا به آن زن داد و سپس به    بالفاصله شیر در پستان گوسفند جاري شد و آنگاه پیامبر ظرفی
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نموده و فرمودند )ساقی القوم آخر هم(، یعنی آنکسی که ساقی گروهی می شود   اب و یاران تا همگی سیر شدند. و سپس خود میلاصح
 باید خود آخر بنوشد،  

گوید گویا این دستور و کالم رسول خدا را عباس بن علی در کربال از عالم ذر شنیده و به اجرا گذاشت و به این    )کلب آستان عالمه
  تشنه خداوند خود را مالقات نمود و تا ابداآلباد مادرش ام البنین را سرافراز و کلمه وفا و عشق و عالقه به خاندان محمد را در   با لبان  دلیل

قاموس فرهنگ آن به جهانیان تقدیم و آن را معنی و تفسیر فرمود سالم اهللا علیهم اجمعین و رزقنا اهللا شفاعتهم فی الدنیا واآلخره آمین،  
 آمین یا رب العالمین(،  آمین،

صدایی را    پس دوباره ظرف را پر از شیر نمود و پیش پیرزن قرارداد و حرکت فرموده و چون صبح شد، مردم مکه از بین زمین و آسمان
 شنیده اند که می گفت خدا بهترین پاداش را به آن دو رفیق همراه دهد که به خیمه ام معبد فرود آمدند...( 

نامریی شنید که می گفت: )حادثه عظیمیابن اثیر از ابی ذ -12 در    ویب شاعر نقل می کند که در شب وفات پیامبر از گوینده اي 
جوشان اشک می   سرزمین حجاز واقع شد، محمد رسول خدا صلی اهللا علیه و آله در گذشت و در مرگ او چشم هاي ما همچون چشمه

 ریزد.(

می سرود   علیه السالم در کعبه تولد یافت، ابوطالب پدر حضرت وارد کعبه شد و حافظ گنجی در کفایه نقل نماید که چون علی    -13

کودك را بیان فرما(،  )یارب هذا الغسق الدجی.... اي پروردگار این شب تیره و تار و آن ماه روشنی بخش از صندوقچه اسرارت، نام این

لنبی، خصصتم بالولدالزکی، ان اسمه من شامخ علی، علی  پس سخن گوینده اي را از غیب شنید که می گفت )یا اهل بیت المصطفی ا

او از جانب ساحت قدس الهی، علی است که از    اشتق من العلی( یعنی اي دودمان رسول خدا، این نوزاد پاکیزه و پاك ویژه شماست، نام 

 علی گرفته شده است. 

که به    زیارت قبر فاطمه، می رفت و در یکی از روز هاشبلنجی در کتاب نوراالبصار گوید: )حضرت علی علیه السالم هر روز به    -14
می کنم و سالم    زیارت رفته بود خود را روي قبر انداخته و گریست و این شعر را سرود: چه جانگداز است زمانی که بر قبر حبیبم عبور

آمیز شده است. پس گوینده    مالمت  می دهم، جوابی نمی شنوم اي قبر چه شده که جواب مرا نمی دهی، آیا بعد از من، دوستی با کسان
است چگونه می تواند جواب ترا گوید    اي که فقط صداي او شنیده شد پاسخ داد و آن حبیب گفت کسی که در گرو خاك و سنگ

  هنگام که رشته هاي محبت از هم جدا می شود درود   من از نزدیکان و عزیزان خود جدا مانده ام و خاك زیبایی هاي مرا خورد و در آن
 من بر شما باد(. 

حسین علیه    ابن عساکر در تاریخ خود و گنجی از حضرت ام المؤمنین ام سلمه سالم اهللا علیها روایت کنند که فرمود: )زمانی که  -15

ز  بشارت باد، آسمانیان ا السالم کشته شد از گوینده اي ناپیدا شنیدم که می گفت: اي کشندگان حسین، شما را به عذابی دردناك و انتقام 

 انبیا و هر دسته و گروه بر شما نفرین می فرستند و همه شما به زبان فرزند داوود )سلیمان نبی( وموسی و عیسی لعنت شده اید.( 

 )مضمون( موکب شاعران: 

پیامبر    بر این اساس که شرح آن گذشت و به برکت قرآن و حدیث عده اي از یاران پیامبر که به شعر عنایتی داشتند از هر طرف گرد 

از حضرت جدا نمی شدند و با شمشیر اشعار خود از حریم اسالم دفاع می نمودند که ازجمله آنان: ).....   جمع شده و حتی در سفرها نیز

 شاعر که از جمله آنان هستند: عباس عموي پیامبر، کعب بن مالک، عبداهللا بن رواحه، حسان بن ثابت، نابغه جعدي...،( بودند و نیز زنان
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المومنین خدیجه کبري سالم اهللا علیها دختر خویلد همسر واال گوهر رسول خدا صلی اهللا علیه و آله که از جمله اشعارآن بانوي  ام    -1
آن حضرت مالیده و    گرامی شعري است که به هنگام زانو زدن شتر او در مقابل رسول خدا و آن زمان که آن شتر صورت خود را بر قدم

 بان آمده، سروده است: به فضل وجود مبارك حضرت به ز

خداست که    )به فضل پیامبر شتر به زبان آمده و خبر داد که به وجود آن حضرت، سرزمین مکه شرافت یافت، این محمد بهترین پیامبران

اوست محبوب خداوند    بر خاك قدم نهاده و شفیع امت است، اي کسانی که به او حسد می ورزید بگذارید خشم شمارا نابود کند، چون 

 ه بهتر از او در خلقت وجود ندارد. ....(.ک 

خدیجه کبري نثار باد که از روي علم و عشق و معرفت به رسول خدا ایمان آورد   )کلب گوید سالم و درود خداي ما بر مادر ما حضرت

به او فاطمه زهرارا عطا فرمود و نسل امامان معصوم را از نسل آن پاك و مطهره   قرار داد و امید است که  و این مقام را یافت که خدا 

 مادر مهربان در دنیا و آخرت برخوردار و سعادتمند فرماید آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(.  خداوند علی اعلی ما را از شفاعت آن

واضح ازسوي خدا  سعدي دختر کریز، خاله عثمان در یاري اسالم اشعاري سروده از جمله )..... اي عثمان اینست پیامبري که با دلیل    -2
 آمده است و قرآن بر او نازل شده و مواظب باش که بت ها ترا گمراه ننمایند و پیرو او باشی...(

را در همه    شیما دختر حارث بن عبدالعزي خواهر رضاعی پیامبر صلی اهللا علیه و آله که درباره حضرت سروده است )خداوندا محمد  -3
 که به او حسد می ورزند را خوار نما و..( حال براي ما حفظ کن و دشمنان و کسانی 

شادمانی    هند دختر ابان بن عباد بن عبدالمطلب و اوست که در جواب هند دختر عتبه که به کشته شدن حمزه و سایر شهدا مسلمین   -4
 می کرد: اشعار حماسی سروده است )..... اي دختر مرد ماجراجو و کافر و .....(

شاعري نه    ه امر القیس که از شعراي بزرگ اسالم بود و شعر شناسان به اتفاق نظر می گویند که در شعر وخنثا دختر عمر و دختر زاد  -5
 قبل و نه بعد از او، کسی به پایه او نمی رسد. )که رسول خدا اشعار او را می پسندید و مسرور می شد و...(

آله را از    بزرگوار همان کسی است که پیامبر صلی آله علیه و  رقیقه دختر ابی صیفی بن هاشم بن عبدالمطلب بن هاشم، این بانوي  -6

 توطئه قریش براي قتل و ترور ایشان خبر داد و پیامبر از بستر خود خارج و علی علیه السالم به جاي آن حضرت دربستر خوابید، .....

در سوگ    یه مشهور است و همچنین اشعار او اروي دختر عبدالمطلب، عمه رسول خدا و او همان بانویی است که احتجاج او با معاو  -7

از او جدا شده اي با    پیامبر که گفت )..... اي فاطمه، پروردگار محمد بر آرامگاه او در یثرب درود می فرستد و اي ابوالحسن اکنون که

عبدالمطلب، هند دختر حارث،   خاطري دردناك تا ابد بر او گریه کن..( و زنان شاعر دیگر از جمله عاتکه دختر عبدالمطلب، صفیه دختر 

عایشه همسر رسول خدا که از جمله    ام سلمه زوجه پیامبر عاتکه دختر زید بن عمرو، ام ایمن خادمه رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و

  شود بدون شک ناخالصی آن آشکار می شود و   اشعار او در مدح علی علیه السالم است که )..... هر گاه طال با سنگ محک آزمایش

 علی در بین ما مانند آن سنگ محک است...(.

 مقام شعر و شعرا در نزد ائمه هدي: 

در زمان ائمه طاهرین نیز همچون عهد رسول خدا صلی اهللا علیه و آله، شعرا مورد توجه و عنایت و ارشاد ائمه بوده اند، تاجایی که عمل 
این حقیقت را از رفتار امام    م می گردید، بگونه اي که به وضوحآنان در شمول عبادات محسوب و از بزرگترین اعمال مستحبی نیز مقد

..... و وصیت   نیز در شرح حال کمیت،سید حمیدي و دعبل،  یابیم و  به کمیت و قصیده هاشمیات او در می  نسبت  صادق علیه السالم 
سرایان که تا به مدت ده سال در منی و در   نوحه  حضرت باقر به امام صادق علیه السالم که فرمودند از مال من فالن مقدار وقف کن براي

سرایان اهل بیت بودند که در این راه با عشق و عالقه تمام    موقعی که حاجیان جمع شده اند، براي من نوحه سرایی کنند..، و این مدیحه
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تبعید وزندان، شکنجه جسمی و روحی، آوارگی، قتل و بریدن،  از زبان  اعم  نوع شکنجه  شهادت و... قرار می    خود را در معرض هر 
 دادند، )رحمه اهللا علیهم اجمعین( 

 مقام شعر و شاعران در نزد بزرگان دین:
وارده،   فقهاي امت و زعماي مذهب نیز در پیروي از روش ائمه معصومین علیهم السالم، جهت اعتالي نام اسالم و بیان مظلومیت هاي

کلینی که بیست سال عمر شریف خود را صرف تالیف کتاب   عظیم الشان ما مرحومنسبت به شعراي اهل بیت توجه نموده، از جمله شیخ 
است که در مدح و وصف اهل بیت )ع( است و همچنین عیاشی عالم    کافی نمود و نیز کتابی دیگر تالیف نموده که مشتمل بر اشعاري

ف و مدح و ثنا علی علیه السالم را در آن  بزرگ، مرحوم صدوق، مرحوم جلودي که کتابی داردکه تمامی اشعار سروده شده در وص
شمشاطی، مرحوم مفید، مرحوم سید مرتضی )علم الهدي(، سروران بزرگ آیت اهللا بحر    مجتمع نموده است و همچنین استاد ابوالحسن 

 توان نام برد. العلوم و استاد گرانقدر مرحوم کاشفالغطا...، را می

شعري از شعراي قرن اول برخورد نمودیم که مشتمل بر فضایل آل آهللا باشدآن را ذکر و روش ما در این کتاب چنان است که هر جا به  
و در آن دو شرط را رعایت می کنیم اول آن که فضایل یاد شده در قرآن و حدیث موجود باشد و دوم این که ازطریق اهل سنت به ما  

 واقف گردند. ه آنان به قرآن و حدیث رسیده باشد و امید است که اهل بحث و تحقیق به موقعیت شعراي ما و احاط

 عبدالحسین امینی 

 و آخر دعوانا ان الحمدهللا رب العالمین.

 شعرا غدیر در قرن اول: 

 غدیریه امیرالمومنین علی:

است و  کتاب را به نام موالیمان امیر المومنین علی علیه السالم آغاز کرده و تبرك می جوییم که او خلیفه پیامبر خدا صلی اهللا علیه وآله  
عرب و هم اوست که    همانا علی علیه السالم بعد از رسول خدا )ص(، فصیحترین و آشناترین مردم است به خصوصیات و موازین کالم

امامی که طاعتش چون پیامبر بر    درباره کالم رسول خدا صلی اهللا علیه و آله )من کنت مواله فعلی مواله( چنین می فرماید که موال یعنی
پیامبر  همه واجب است و است )محمد  اشعاري چنین سروده  و حمزه سرور    از جمله آن حضرت در ضمن  منست.  مهربان  برادر  خدا 

شهیدان عموي من است و جعفر آن که روز و شب با مالئکه در پرواز است پسر مادرمن است، فاطمه دختر پیامبر باعث سکون دل و  
گی دارد و دونوه پیامبر، پسران من و فاطمه هستند و )حال به من بگویید(  همسر من است که خون و گوشت او با خون و گوشت من بست

همه شما اسالم را اختیار کردم و پیامبر در روز غدیر خم به امر خدا،   کدام یک از شما چنین بهره اي دارید از روي درك و علم، قبل از
 ات خدا برسد در حالی که به من ظلم نموده باشد.(،  والیتم را بر شما واجب کرد، پس واي بر آن که در روزبازپسین به مالق

فضایل که فرمودي اقرار داریم و ما شهادت می دهیم که به خدا و رسول و    )کلب گوید اي آقا و موالي ما یا امیرالمؤمنین، ما به همه 
به شما ظلم نکرده باشیم بلکه انشاءاهللا جزء  خداوند را مالقات کنیم در حالیکه نه تنها    والیت تو اعتقاد داریم و امیدواریم در روز قیامت

 فضل و کرم و جود خود ما را از رستگاران قرار دهد آمین آمین آمین یا رب العالمین.(   خادمان محسوب و خداوند قادر متعال به 

م شام دور نگه دارند تا  معاویه نوشته بود و معاویه پس از وصول آن دستور داد آن را از دسترس مرد  و این اشعار را حضرتش در پاسخ به
 پیدا کنند، )انا اهللا و انا الیه راجعون.(.  مبادا به حضرتش تمایل

 مدارك و اسناد:
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به دقت  اغلب حافظان و راویان که  نظر دارند و  اتفاق  از حضرت حتمی دانسته و بر صحت آن  ابیات را  این  نظر    امت اسالمی صدور 
از قصاید مشهور است رو  بیهقی نقل میموصوف هستند، آن را که  از  بزرگان اهل سنت  از  اند...، و جمعی  نمایند که می    ایت نموده 

 گوید حفظ این اشعار بر موالیان علی علیه السالم واجب است تا مفاخر آن حضرت را بدانند و اما:

 الف: راویان این اشعار از بین شیعیان:

مشهور است    که تمام قصیده را نقل نموده و می گوید: )..... به حدي   نقل در )الفصول(   413.معلم امت اسالم، استاد شیخ مفید متوفی  1
 که هیچگونه خالفی در آن ننموده اند..( 

 در )کنز الفوائد(.  449.شیخ ما کراجکی متوفی 2

 .ابوعلی فتال نیشابوري در کتاب )روضه الواعظین(. 3

 کتاب )احتجاج(. .ابومنصور طبرسی که از اساتید روایتی ابن شهر آشوب است در 4

 .ابن شهر آشوب در کتاب )مناقب(.5

 در )کشف الغمه(. 692.ابوالحسن اربلی متوفی 6

 و گروهی بسیار دیگر از جمله ابن سنجر، شیخ علی بیاضی، مجلسی، سید صدر الدین علی خان مدنی، ابوالحسن شریف و .....

 ب: و راویان این قصیده از اهل سنت:

و او تمام قصیده را نقل و می گوید: هر شخصی که دوستدار علی است واجب است این قصیده راحفظ کند    458حافظ بیهقی متوفی  .1
 تا بزرگی و عظمت آن حضرت را بداند. 

پیامبر    سخن  .. که پس از ذکر قصیده می گوید مراد از این شعر، این605ابوالحجاج یوسف بن محمد مشهور به ابن الشیخ. متوفی به  .2
 است که فرمود: )من کنت مواله فعلی مواله..(

 که پنج بیت از قصیده را آورده است.  612حافظ زید بن حسن تاج الدین متوفی .3

متوفی  .4 یاقوت حموي  جمله:  از  دیگر  بسیاري  گروه  )متوفی  626و  طلحه  بن  محمد   ،652( متوفی  جوزي  بن  سبط  ابن654(،  ابی    (، 

(،ابوالفدا )متوفی  722(، ابوالسحاق حموي )متوفی  699(، سعید بن فرغانی )متوفی  658د بن یوسف )متوفی  (، محم658الحدید )متوفی  

)متوفی  732) زرندي  یوسف  بن  محمد  )متوفی  750(،  شامی  کثیر  ابن  )متوفی  774(،  پارسا  خواجه  ابن822(،  )متوفی    (،  مالکی  صباغ 

ابن حجر )متوفی  855 شبراوي شافعی، سید احمد    (، اسحاقی، حلبی شافعی،975متقی هندي )متوفی  (،  974(، غیاث الدین خواند میر، 

(، شیخ محمدحبیب شنقیطی...، و در ادامه حضرت  1304(، سید احمد زینی )1293(، قندوزي )1270قادین خانی، سید محمود آلوسی ) 

 پاسخ فرموده است. قوي عالمه امینی رحمه اهللا علیه بعضی از شبهات و بی توجهی ها را با استدالالت متقن و 

 غدیریه امیرالمومنین به سند دیگر: 

علی بن احمد واحدي پیشواي اهل سنت از ابی هریره نقل می نماید که گفت: )عده اي از اصحاب رسول خدا صلی اهللا علیه وآله دور  
عمار، عبدالرحمن    ، فضل بن عباس،هم جمع بودند و هر کدام فضایل خود را بازگو می کردند و در این جمع )ابوبکر، عمر، طلحه، زبیر

بن عوف، ابوذر، مقداد، سلمان، عبداهللا بن مسعود، رضی اهللا عنهم( حاضر بودند پس حضرت علی علیهالسالم بر آنها وارد شد وپرسید  
یم، پس  می گوئید؟ آنها گفتند که ما آن فضائل که خود از رسول خدا درباره خودمان شنیده ایم را ذکر می نمائ  در چه موضوعی سخن

)مردم به خوبی دانستند که سهم   فرمودند: پس حاال به سخنان من گوش دهید و سپس اشعاري را سرودند که ترجمه آن اینست:  حضرت
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خویشاوند و پسر عموي من است و من هستم که   من در ترویج اسالم از همه بیشتر است و احمد، پیامبر خدا )صلی اهللا علیه و آله( برادر و
به سوي اسالم راهبري می کنم. و منم که بزرگان وگردنکشان و دلیران کفار را به خاك و خون کشیدم و این قرآن  عرب و عجم را  

است و همچنان که هارون برادر موسی وصی و جانشین او بود من هم برادر    است که همگان را به دوستی و پیروي از من دعوت نموده 
اس مرا در غدیر خم پیشواي مسلمین نمود. حال با این فضایل که بیان کردم کدام یک  اس  محمد هستم و همین فخر من است و بر همین

خویشاوندي و سوابق درخشان می تواند با من برابري کند. واي بر آنکسی که فرداي قیامت هنگام مالقات با    از شما در اسالم آوردن و
را انکار کند و حقم را پایمال نماید، و واي بر آن بدبختی که از  کرده باشد و واي بر کسیکه واجب بودن اطاعت از م  خدا، به من ظلم

 سفاهت بدون اینکه تقصیري در من ببیند با من دشمنی نماید.(   روي

باشیم که به موال و آقایمان علی ظلم نموده و یا حق او را انکار و یا با او    )کلب گوید خدایا ما به تو پناه می بریم از اینکه جزء کسانی
کرده باشیم بلکه از تو مسئلت داریم تا ما را ازدوستان و ارادتمندان آن حضرت و سعادتمند در دنیا و آخرت قرار دهی آمین،    دشمنی

 آمین، آمین یا رب العالمین(،  

 اشعار را واحدي از قاضی میبدي در شرح دیوان و قندوزي در کتاب ینابیع الموده خود نقل نموده اند.  این روایت و 

 اینده اشعار: شخصیت سر

به رسالت    او، امیر المومنین، سید مسلمانان، رهبر پیشکسوتان در ایمان و خاتم یعنی آخرین اوصیاء پیامبران الهی است و او اول کسی که

پایداري در راه حق،    محمد صلی اهللا علیه و آله ایمان آورد، او وفادارترین مردم به عهد الهی و در مزایاي انسانی، باالترین مردم و در

و عالیرتبه و واال در حکمت و    استوارترین آنان است، او داناترین مردم به احکام خدا است، او پرچم هدایت خلق، خورشید تابان ایمان،

محمد و او نثار باد، در خانه خدا به دنیا آمد و   بی قرار در ذات اهللا و جانشین رسول خدا صلی اهللا علیه و آله است که درود و سالم خدا بر

در خانه خدا است و این است شروع و    خانه خدا و شهید  هجري به شهادت رسید، او زاده   40در مسجد کوفه یعنی در خانه خدا به سال  

 انتهاي زندگی پر افتخار او که صالح مومنین بود.  

ت خداوند است که هادي و راهبر ما به سوي خداوند است و آن حضرت نور و  )کلب گوید آن حضرت افتخار ما ونور چشمان ما و آی

چشمان دانشمندان و متفکرین جهان را حیران و عجایب و فضایل و مناقب او باعث سربلندي اسالم و مسلمین    جمالی است که طلعت او 

زار بوده و هستیم و خواهیم بود انشاء اهللا تعالی و  در جهان بود وهست و خواهد بود و ما بر این نعمت همیشه خداوند را شاکر و سپاسگ

 امیداست که خداوند علی اعلی به شفاعت آن حضرت ما را در دنیا و آخرت رستگار فرماید آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(. 

 غدیریه حسان بن ثابت انصاري:

 : حسان بن ثابت از شعراي غدیر است که بطور خالصه ترجمه اشعار او چنین است

همه گفتند،    )پیامبر بزرگوار در روز غدیر به مسلمانان ندا کرد و گفت: نبی و موالي شما کیست؟ بدون هیچگونه درنگ و چشم پوشی 
من   از  توبعد  برخیزکه  فرمود:  علی  به  پیامبر  پس  نخواهی دید،  مورد  این  در  هیچ عصیانی  ما  از  و  مایی  پیامبر  تو  و  ماست  موالي  خدا 

باشید، خداوندا دوستدار او    هر که را من موالي اویم علی موالي اوست و بر شما واجب است که به راستی پیرو اوپیشواي این خلقی و  
 را دوست و دشمنان او را دشمن باش.(

 سخنی در زمینه این شعر: 
شاعران بنام    ران واین شعر اولین قصیده اي است که در خصوص غدیر خم و در حضور بیش از یکصد هزار نفر که در میان آنان سخنو

قصیده حضرت به    و مشهور و فصیح ترین فرد عرب که شخص رسول خدا صلی اهللا علیه و آله است خوانده شد که پس از قرائت این 
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بلسانک..(، قدیمی ترین کتابی    حسان فرمود که چه نیکو این واقعه را به نظم در آوردي و )التزال یا حسان مویدا بروح القدس مانصرتنا 

و موفق و مورد اعتماد به لحاظ علمی در    شعر را نقل نموده است، کتاب سلیم بن قیس هاللی از تابعین است که او مردي صالح   که این 

 شیعه و سنی است. 

 روایان این اشعار از حافظان و دانشمندان حدیث: 

ابونعیم    (، حافظ 410مردویه )متوفی    (، حافظ ابن 406(، حافظ خرکوشی )متوفی  378حافظ ابوعبداهللا مرزبانی محمد بن عمران )متوفی  

)متوفی   )متوفی  430اصفهانی  سجستانی  ابوسعید  حافظ  )متوفی  477(،  خطباء  اخطب  خوارزمی  ابوالفتح568(،  حافظ  نطنزي،    (، 

)متوفی   جوزي(  ابن  حافظ  )متوفی654ابوالمظفر)نوه  شافعی  گنجی  الحفاظ  صدر  صدرالدین658(،  االسالم  شیخ  )متوفی   (،  حموینی 

 (. و .....911(، جالل الدین سیوطی )متوفی 757(، حافظ جمال الدین محمد بن یوسف زرندي )متوفی 723

 راویان این اشعار از بزرگان شیعه:

بن بابویه    (، ابو جعفر محمد بن جریر طبري، حافظ استاد بزرگ ما ابو جعفر صدوق محمد227ابوعبداهللا محمد بن احمد المفجع )متوفی  

از ذکر اشعار می    (، ایشان پس413(، معلم امت اسالمی استاد بزرگوار شیخ مفید )متوفی  406(، شریف رضی )متوفی  381قمی )متوفی  

به او تذکر می داد مقصود من نبود، حسان را تمجید نمی کرد و  امامت  از موال  اگر مقصود رسول خدا  نیست،    فرماید  امامت  از موال 

الطائفه ابو جعفر طوسی )متوفی    (، شیخ عبیداهللا بن عبداهللا، شیخ449(، ابوالفتح کراجکی )متوفی  436م الهدي )متوفی  شریف مرتضی عل

ابوعلی فضل بن حسن 588(، مفسر بزرگ ابوالفتح خزاعی رازي )متوفی  460 طبرسی، ابن شهر آشوب سروي )متوفی    ( ابوعلی شهید، 

(، ابوالحسن  664بن بطریق، سید هبه الدین، سرور مارضی الدین علی بن طاوس )متوفی  (، ابوذکریا یحیی بن حسن حلی مشهور به ا588

  1091شیخ علی بیافهی، قاضی نوراهللا مرعشی شهید )که در سال    (، عمادالدین حسن طبري، شیخ یوسف ابن ابی حاتم،692اربلی )متوفی

بین بزرگان اهل بهشت حافظ ابن ابی شیبه، و نیز بزرگ حفاظ  (،..... و نیز از  1091به شهادت رسید(، محقق کاشانی )فیض کاشی متوفی  

اضافاتی آورده اند که اشاره به حدیث صحیح و متواتر )پرچم( دارد..، که آن را بزرگان   گنجی، و ابن صباغ مالکی و.. این اشعار را با

خواهد گردید: این ترجمه از متن بخاري  نیز بیان نموده اند که اگر مذکور شود خود کتاب مفصل    صحابه و راویان اصحاب و حدیث 

روز خیبر فرمود: همانا این پرچم را فردا به مردي می دهم که خداوند به دست او فتح و پیروزي را نصیب ما    است که )رسول خدا در

دارند، و همه مسلمانان آن شب  را دوست  او  و رسول هم  دارد و خدا  را دوست  و رسول  اوخدا  نمود و  از    خواهد  چشمانشان  خواب 

همگی به حضور پیامبر آمدند    رخت بربسته بود و تنها در این فکر بودند که فردا کدام یک به این افتخار نائل می شوند، چون صبح شد 

اهللا علیه و آله فرمود علی کجاست گفتند    به امید آن که رسول خدا پرچم سپاهیان اسالم را به دست آنان بسپارد، ولی پیامبر اکرم صلی

آوردند رسول خدا )ص( آب دهان مبارك را به چشمان    او درد می کند فرمود او را به نزد من بیاورید چون علی علیه السالم را چشمان  

درد ساکت گردید پس آنوقت پیامبر صلی اهللا علیه و آله، پرچم را به    دردناك علی مالید و اورا دعا نمود، پس چشمان علی خوب شد و 

کرد اي رسول خدا آیا با آنها نبرد کنم تا مانند ما )مسلمان( شوند، پس حضرت    علی علیه السالم عرض  دست علی علیه السالم داد، و 

روانه شو و ابتدا آنها را به اسالم دعوت نما و واجباتشان را گوشزد کن که به خدا قسم اگر به    فرمود با مالیمت به سوي آنها )اهل خیبر( 

 ن سرخ مو براي تو ارزنده تر است و در روایت دیگر خداوند فتح را نصیب او فرمود.شود از شترا وسیله تو کسی به حق هدایت 

 دیوان حسان:
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دیوان حسان    حسان به غیر از آنچه نقل شد، مدایح فراوانی در قالب شعر درباره امیرالمومنین علی دارد، اما دست هاي خیانتکار به سوي

مورد تحریف قرار داده   دیگر شعراکه شامل فضیلت هاي ائمه علیهم السالم بوده است را  هم دراز شده و دیوان او را نیز مانند دیوان هاي 

قسمت که  و کشاجم  فراس  ابی  دیوان  یا  شده  زیاد  و  کم  که  کمیت  دیوان  فرزدق،  میمه  قصیده  مانند  امام حسین    اند  هاي  مرثیه  مهم 

است..، در تاریخ یعقوبی و شرح ابن ابی    قتیبه که مورد تحریف قرار گرفتهسیدالشهدا علیه السالم از آن کم شده، یا کتاب المعارف ابن  

در نتیجه این سخنان انصار از ابوبکر دوري و قریش    الحدید آمده است که وقتی ابوبکر خلیفه شده و به منبر رفته و... سخنرانی کرد و...،

گفتند برخیز و انصار را نکوهش کن....، خبر نکوهش انصار را به   هم از آنان خشمناك شدند..، پس عمر و عاص برایشان وارد شده به او

حضرت علی دادند و آن حضرت خشمناك شد و به مسجدآمد و از انصار به نیکی یاد کرد و گفتار عمر بن عاص را رد نمود، انصار به  

س او در اشعار خود و در قالب قصیده اي شیوا  نزد حسان بن ثابت رفتند و از او خواستند که )باسرودن شعر( از فضایل علی یاد کند...، پ

به فضایل علی علیه السالم اشاره دارد.....، از جمله در عبارت )فصدرك مشروح( که در آن قصیده اشاره به این آیه قرآن نمود )افمن  

نموده است که درباره علی و ح  شرح اهللا صدره لالسالم(یعنی کسی که خداوند سینه اش را  نازل شده است که  براي اسالم فراخ  مزه 

اند، و در عبارت و )قلبک ممتحن( اشاره به قول پیامبر دارد که درباره علی علیه    حدیث آن را حافظ محب الدین طبري و... نقل نموده 

د از جمله  امتحان فرمود، که این روایت را نیز جمعی از بزرگان حفاظ و علما نقل نموده ان  السالم فرمود که خداوند قلب او را به ایمان

و و..،  گنجی  ترمذي،  حدیث    نسایی،  و  خدا  رسول  با  )ع(  علی  برادري  حدیث  به  اشاره  که  وصیه(  و  الهدي  فی  اخاه  )الست  عبارت 

بالسنن(، که اشاره به علم علی علیه    وصایت حضرت است، که بالکتاب و  این دو حدیث مشهور و متواتر است و عبارت )و اعلم فهر 

سنت رسول او دارد و حافظان احادیث از رسول خدا، روایت نموده اند که در خطاب به فاطمه می فرماید: )من تو    السالم به کتاب خدا و

  بستگان خود به همسري دادم و او اعلم همه در علم و باالتر از همه در حلم و اولین همه در قبول اسالم است( و در حدیث   را به بهترین

افراد امت من علی ع خدا در    لیه اسالم است( و در حدیث دیگر فرمود، )که علی علیه السالم داناترین مردم به کتابدیگر )عالمترین 

داناترین مردم به    در حدیث دیگر فرمود )یاعلی براي توهفت خصلت است و پس از بر شمردن آنها، از جمله فرمود تو  مردم است( و باز

پیامبر است( و گنجی در    ه روایت می نمایند که )علی داناترین مردم به سنت امر قضاوت و داوري هستی.( طبري و ابن عبدالبر از عایش

کفایه از رسول خدا نقل نموده است که فرمود: )آگاه ترین امت من در امر سنت و امر قضاوت بعد ازمن علی بن ابی طالب است( و  

روایت کنند که می فرماید: )به خدا قسم    علیه السالمهمچنین دیگران به همین مضمون و نیز راویان معتبر دیگر، این حدیث را از علی  

شده، زیرا خداوند به من قلبی دانا و آگاه و زبانی گویا   آیه اي نازل نشد مگر آن که دانستم در چه امري نازل شده و براي چه کسی نازل

)که دانش و حکمت ده قسمت است که نه    نموده اند که فرمود:  عطا فرموده است(.، و از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله باز هم روایت 

 قسمت آن به علی علیه السالم داده شده و یک قسمت دیگر 

قرآن از  )آنچه  فرمود  می  که  دیدم  خواندن  خطبه  حال  در  را  السالم  علیه  علی  گوید  ابوطفیل  است(،  شده  تقسیم  مردم  سایر  می    بین 

ت مگر اینکه می دانم در شب نازل شده و یا در روز، دربیابان بوده یا در  خواهید از من سوال کنید که به خدا قسم آیه اي در قرآن نیس

 کوه و اگر بخواهم هفتاد شتر از تفسیر فاتحه الکتاب فراهم می آورم( 

نمی تواند عقل بپذیرد که چگونه امکان دارد عده اي با چنین موال و سروري دشمنی کنند ....،   )کلب گوید خدا را شاهد می گیرم که

قداست و عظمت و خوبی و ....، و جز این نیست که آنها خداپرست نیستند هرچه به ظاهر چون شیطان در جمعیت    با مظهر پاکی و   یعنی
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قرار گرفته باشند و لذا در چنین حالتی دو سپاه کفر و ایمان به سوي دو سرنوشت خود بهشت و دوزخ جاوید می روند و    خداپرستان

د، تا چه پیش می فرستد، رضاي خدا و یا راه شیطان، خدایا ما را از جمعیت خداپرستان ورستگاران  هرکس مختار است در سرنوشت خو

 قرار بده آمین، آمین، آمین یا رب العالمین به حق محمد و آله الطاهرین(،  

از علم پیامبر خدا    رسول خدا صلی اهللا علیه و آله از علم خداوند است و علم علی )رضی اهللا عنه(  ابن عباس گوید که: )سرچشمه علم

صلی اهللا علیه و آله است ومن علم خود را از علم علی )رضی اهللا عنه( گرفتم و علم من و اصحاب رسول خدا صلی اهللا علیه و آله در  

مانند قطره اي است از هفت دریا( و نقل شده است که عبداهللا بن عباس آنقدر در فراق علی گریه کرد تا چشمان او    مقابل علم علی، به 

باز هم از ابن عباس روایت شده است که )به علی علیه السالم نه قسمت از ده قسمت علم داده شده و او در یک دهم دیگر    شد وکور  

بامردم شریک است(، و این معاویه بود که مشکالت علمی خود را به علی علیه السالم می نوشت و پاسخ دریافت می نمود وچون آن  

به خدا پناه می برد    با مرگ علی علم ودانش از دست رفت و این عمر بن الخطاب بود که همیشه   حضرت به شهادت رسید معاویه گفت

که )قرآن به هفت حرف نازل    از این که مشکلی پیش آید و علی علیه السالم براي حل آن حاضر نباشد...،. باز عبداهللا بن مسعود گوید

 ظاهر و باطن قرآن دارد.(  علیه السالم هر دو علم را به شده و هر یک از این حروف داراي ظاهر و باطن هستند و علی

 شعري دیگر از حسان درباره علی علیه السالم و شرح آن: 

نازل نمود و    ابوالمظفر سبط ابن جوزي و گنجی شافعی و...، این اشعار را از حسان می دانند که سرود: )خداوند درباره علی و ولید قرآن

واند... و بزودي ولید راهی دوزخ و علی داخل بهشت می شود(، طبري در تفسیرخود آورده است که ما  علی را مومن و ولید را فاسق خ

بین علی علیه السالم و ولید گفتگویی شده که ولید با گستاخی به علی علیه السالم گفت: من از توزبان آورتر و نیزه ام تیزتر و در عقب  

السالم   علیه  تواناترم(، علی  نازل شد  نشاندن صف دشمن  آیه  این  این مشاجره  به سبب  بیشترنیستی، و  فاسقی  تو  فرمود ساکت شو که 

 است نه هیچگاه مساوي نیستند(    مانند کسی است که فاسق )افمن کان مومنا کمن کان فاسقا الیستوون(، یعنی )آیا کسی که مومن است

بیشتر بود )کلب گوید شجاعت ولید نیز مانند ادعاي عمروعاص و ..... از دهان   وگرنه او نیز مانند سایر فاسقان پس از    یاوه گوي آنها 

را واژگون و عورت خود را براي نجات بکار    رویارویی با حضرت چاره اي نداشت جز این که مانند دیگر رفقا فاسق و منافق، خودش

النار وارد شود ولی چون در  به سقر و درك اسفل من  با شمشیر موال  یا  اینگونه عرصه را براي ظهور ذات  ظاهر مسلم  گیرد و  بود،  ان 

فاسقان به حکم کتاب خدا قرآن مجید در دوزخ جاودانی    خبیث خود مهیا و آماده غافل از اینکه خداوند در کمین ستمگران است و

 مخلد خواهند بود اال لعنه اهللا علی الظالمین(،  

این مضمون  همین  با  بزرگان حدیث  و  از  کثیري  گروه  از  مشهور  و    روایت  است  آمده  نیز   ،..... گنجی  خوارزمی،  واحدي،  جمله  از 

شعري دیگر که ابوالمظفر سبط ابن جوزي آن را در تذکره خود نقل نموده است که )کیست که در حال رکوع انگشتر    همچنین قطعه

  مد )ص( خوابید تا محمد فقیر بخشیده و پنهان داشت. و کیست که در شب مهاجرت رسول خدا یعنی لیله المبیت در بستر مح  خود به 

( به آن دارد که حضرت علی9شبانه آهنگ غار کند و کیست که در  اشاره  علیه    ( آیه قرآن مومن خطاب شده است.(، در بیت اول 

  الذین آمنوا،   السالم در حال رکوع انگشت خود را به فقیر بخشید و خداوند این آیه را درباره او نازل کرد. )انما ولیکم اهللا و رسوله و

السالم در شب  علیه  به جانفشانی علی  اشاره  بیت دوم  و هم راکعون( و  الزکوه  یوتون  الصلوه و  یقیمون  دارد که امت    الذین  مهاجرت 

اسالمی به آن اتفاق نظر دارند که: )علی علیه السالم برد یمانی سبز رنگ رسول خدا صلی اهللا علیه وآله را پوشید و در بستر آن حضرت  
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به این مناسبت این آیه نازل شد و )من الناس    از محاصره مشرکین خارج شود و جان خود را فداي پیامبر نمود( و   خوابید تا آن حضرت

ابتغاه مرضاه اهللا..( ابوجعفر اسکافی گفته است که واقعه در بستررسول خدا صلی اهللا علیه و آله خوابیدن حضرت علی   من یشري نفسه 

را انکار نمی کند...، ثعلبی در تفسیر خود آورده است )که در    ز دیوانه و یا بی دین و کافر آنعلیه السالم، به تواتر ثابت شده است و ج

به جبریل و میکاییل وحی فرستاد که من بین شما دو نفر برادري برقرار   شب مهاجرت، علی به دستور رسول خدا عمل نمود و خداوند

میک از شما برادر خود را بر خود مقدم می دارد، پس هر دو طول زندگی  حال کدا  کردم و عمر یکی از شما طوالنی تر از دیگري است

چرا شما مثل علی نبودید که من بین او و محمد عقد برادري بستم و او در جاي پیامبر خوابید و   را اختیار نمودند که خداوند وحی فرمود،

ود مقدم نمود پس فرود آئید و او را از شر دشمنان حفظ  براي فدا نمودن براي محمد آماده ساخت و جان او را بر جان خ  جان خود را

پس هر دو فرود آمدند جبرئیل نزد سر آن حضرت و میکائیل نزد پاي آن حضرت قرار گرفتند پس جبرییل با صداي بلندگفت:    کنید

یا علی، زیرا که    نند توست )بخ بخ من مثلک یا علی یباهی اهللا تبارك و تعالی بک المالئکه(، یعنی مبارك باد مبارك باد چه کسی ما

خداوند این آیه را در شان    خداوند به وجود تو بر مالئکه مباهات می فرماید( و در حالی که پیامبر روانه و در هجرت به سوي مدینه بود 

اند ک  و گفته  راروایت  این حدیث  شبلنجی  و  ابن جوزي  ابن صباغ و سبط  الناس...(،  )و من  فرمود:  نازل  السالم  علیه  ابن عباس  علی  ه 

بازگو فرمود که مضمون ترجمه آن این است    گوید: )امیر المومنین علیه السالم شعري را که در آن شب مهاجرت سروده بود، براي من 

انسانی است که طواف خانه خدا    که جان خود را براي بهترین شخصی که برروي زمین بوجود آمده سپر قرار دادم  و او گرامی ترین 

مشرکین به من آسیبی برسد و من خود را براي کشته شدن و    حج بجاي آورده است، در تمامی شب در انتظار بودم که ازنموده و اعمال  

با سالمت درغار به سر برد و خداوند او را از دیده ها مخفی نموده و حفظ فرمود  اسیري آماده ساخته بودم و رسول خدا در آن شب 

المبیت یعنی شب لیله  براي حفظ و نجات آن حضرت در این کتاب ها روایت شده است:    .....،( و واقعه  بستررسول خدا  خوابیدن در 

( آیه اي دارد که درباره 9تاریخ یعقوبی، سیره ابن هشام .....، و حسان در شعر سوم اشاره به )  مسند احمد، تاریخ طبري، طبقات ابن سعد،

و معاویه بن صعصعه در قصیده خود می گوید: .....، )کسی که در سی آیه قرآن    ما به ده آیه واقف شدیم   علی علیه السالم نازل گردید و 

 شده و با سایر فضایل او که خداوند به سبب تمامی آنها والیت و دوستی او را واجب فرمود(،   مومن مخلص نامیده 

 و اما آیاتی که خداوند درفضیلت و منقبت علی علیه السالم در قرآن نازل فرمود:

 افمن کان مومناً کمن کان فاسقاً الیستوون که ذکر گردید .1

 هوالذي ایدك بنصره و بالمومنین:.2

لی و    ابن عساکر در تاریخ خود به سلسله اسناد از ابی هریره نقل نموده است. که بر عرش نوشته شده )ال آله االّ اهللا وحدي ال شریک
وحده(، یعنی کسی    کتاب الکریم: هوالذي ایدك بنصره و بالمومنین علی   محمد عبدي و رسولی ایدته بعلی( و ذالک قوله عزوجل فی

شریک هستم و محمد بنده و فرستاده من است و به وسیله علی او را یاري کردم(    جز من شایسته پرستش نیست و من خداي یکتاي و بی
مومنین تایید فرمود و مراد از مومنین علی به    فرماید، او کسی است که تو را با یاري خود و  و دلیل آن هم کالم خداست در آنجا که

تنهایی است،( با مضمون اینحدیث احادیث بسیاردیگري هم از محدثین، از طرف دیگر روایت گردیده است از جمله از، )گنجی، ابن  
 جریر، ابن عساکر،

 فرماید که رسول خدا صلی اهللا علیه و سیوطی، .....( سید همدانی در کتاب موده القربی از امیرالمومنین علی علیه السالم نقل 
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آله فرمود یا علی اسم ترا در چهار موضع مقرون به اسم خود دیدم، اول در زمانی که خواستم به معراج بروم، چون به بیتالمقدس رسیدم،  
نوشت  المنتهی رسیدم  به سدره  بعلی وزیره و دیگر در زمانی که  ایدته  اهللا  نوشته است، الاله اال  بر صخره  به  دیدم،  هبود..، و دیگر چون 

 عرض خداوند رسیدم بر ساق نوشته بود...، و چون به بهشت رسیدم بر در آن نوشته بود...

 یا ایها النبی حسبک اهللا و من اتبعک من المومنین(: .3

گوید این آیه    ناد مییعنی اي پیامبر کفایت می کند ترا خداوند و آن کسانی که ترا پیروي می کنند از مومنین، حافظ ابونعیم به سلسه اس
 در وصف علی علیه السالم نازل گشته و منظور از مومنین در آیه فقط علی علیه السالم است. 

 من المومنین رجال صدقوا ما عاهدو اهللا علیه، فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیال(: .4

و عده اي    د وفا می کنند و بعضی از ایشان را مرگ در کام خود فرو برده یعنی )از گروه مومنان مردانی هستند که به عهد خود با خداون 

دیگر هم به انتظار مرگ نشسته اند و هیچ گونه تبدیل و تغییري در آن نداده اند.(، خوارزمی و گنجی و...، سایرمفسران نقل کرده اند که  

بن ابی طالب علیه السالم است. ابن   از)و منهم من ینتظر( علی مقصود آیه از )منهم من قضی نحبه(، حضرت حمزه و یاران او و منظور آیه

شخصی تفسیر این آیه را )و من المومنین...(، از   حجر در صواعق گوید: )روزي علی بن ابی طالب در مسجد کوفه خطبه می خواند، پس

عمویم و پسر عمویم، عبیده بن حرث    این آیه درباره من و   او سوال کرد پس حضرت فرمود خداوندا بخشش تو را خواهان هستم، آري

از  بدر شهید شد و حمزه دراحد دست  اما عبیده در غزوه  انتظار    بن عبدالمطلب است  اما من در  جان شسته و در راه خدا شهید شد و 

افراد این امت هستم که این محاسنم را از خون سرم  ابوالقاسم    بدبخت ترین  محمد بن  خضاب نماید و این پیمانی است که حبیب من 

 نموده است(.   عبداهللا صلی اهللا علیه و آله با من بسته و برایم پیش بینی

اعداء اهللا که کتاب خدا را   )کلب گوید که یا امیرالمؤمنین اي موالي مظلوم، ما این قاتل شقی تو را لعنت می نمائیم در حالی که گروهی

آورند و براي قاتل تو مدح و ثنا جعل    نموده و اراده شیطان را از آن بیرون میبه بازي گرفته اند با فریب عوام الناس با کلمات آن بازي  

 می نمایند و البته خدا در کمین ظالمان است و دوزخ جاودانی براي آنان تا ابداآلبادآمین، آمین، آمین یا رب العالمین( 

 وه و هم راکعون(:)انما ولیکم اهللا و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزک  .5

رکوع حال  در  را  خویش  زکوه  و  داشته  پا  به  نماز  و  آورده  ایمان  که  وکسانی  او  فرستاده  و  است  خداوند  شما  ولی  می   یعنی)همانا 
  اکرم خواندم   پردازند.(، ثعلبی در تفسیرش با ذکر سلسله اسناد از ابی ذر غفاري روایت می نماید که گوید: )روزي نماز ظهر را با پیامبر

بلند به سوي آسمان  نداد پس سائل دست  او پاسخی  به  کرد و گفت خداوندا    پس سائلی وارد شد و درخواست حاجت کرد وکسی 
در این هنگام علی علیه السالم    شاهد باش که در مسجد پیامبر تو محمد آمدم و از مردم کمک خواستم و کسی به من توجه نکرد، پس

در آن بود بسوي سائل اشاره کرد پس   بود، با آخرین انگشت دست راست خود که انگشتري گرانبهانماز می خواند و در حال رکوع  
اوهم نزدیک شد و انگشتر را از انگشت او بیرون آورد در حالی که رسول خدا شاهداین منظره بود و آنوقت رسول خدا دست هاي خود  

رب الشرح لی صدري و...، خدایا تو جواب موسی را دادي...، و    و گفت  را باال برده و عرض کرد )خداوندا برادرم موسی از تو خواست 
ابوذر   با وجود او پشت مرا محکم ساز(،  من محمد پیامبر برگزیده تو هستم..، تو هم مرا یاوري کن وعلی را براي این کار قرار بده و 

وند نازل گردید و عرض کرد اي محمد این آیه را  نیافته بود که جبرئیل از جانب خدا  رضی اهللا عنه گوید هنوز دعاي آن حضرت پایان
آخر( این روایت را بسیاري از راویان احادیث با سلسله اسناد و به طرق و راه هاي مختلف روایت    بخوان )انما ولیکم اهللا و رسوله..، و الی

 ط ابن جوزي، ....(.نموده اند از جمله )طبري،فخر رازي، الخازن، ابوالبرکات، نیشابوري، ابن صباغ، ابن طلحه، سب

 )اجعلتم سقایه الحاج و عماره المسجد الحرام، کمن آمن باهللا و الیوم االخر و جاهد فی سبیل اهللا الیستوون عنداهللا(: .6
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یعنی قرار داده اید آب دادن به حاجیان و ساختمان مسجد الحرام را مثل کسی که به خدا و روز جزا ایمان آورده و در راه خداجهاد می 

ا نه  )عمويکند؟  عباس  می گوید  تفسیر خود  در  نیستند(، طبري  مساوي  نزد خداوند  هرگز  دو  این  و  نیست  شیبه    ین چنین  و  پیغمبر( 

عموي پیامبر و وصی پدر   )فرزند عثمان(، متولیان مسجد الحرام و کعبه بر هم مباهات می نمودند و عباس می گفت من از تو برترم، چون

و خزانه دار خانه خدا هستم، تا اینکه   یبه می گفت من از تو باالترم، چون امین خدایم در خانه اشآن حضرت و ساقی حاجیان هستم و ش

امت هستم که به وعده هاي پیامبر ایمان آوردم    علی علیه السالم به آن دو رسید و فرمود و من از شما باالترم زیرا اولین نفر از مردان این 

شد، بعد از چند روز جبرئیل نازل گردیده و این آیات را    کردم.... و آنوقت به نزد پیامبر روانه  و با او هجرت نمودم و در راه خدا جهاد 

بسیاري از علما حدیث و تفسیر در تالیفات خود آورده اند از جمله    در حق آنان از جانب خداوند اعالم کرد که روایت این واقعه را عده 

ابن حموئی،  ابوالبرکات،  خازن،  قرطبی،  مانند    )واحدي،  بزرگ  شعراي  از  نفر  چندین  را  تفاخر  این  داستان  همچنین  و  صباغ،.....(، 

 الحمیري، الناشی و البشنوي به نظم در آورده اند...،

 )ان الذین آمنوا و عملو الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا(، .7

اي ایشان دوستی و محبت قرار خواهدداد(. ثعلبی  ترجمه: )آنان که ایمان آورده و عمل صالح بجا آورده اند، بزودي پروردگار رحمن بر

در پیشگاه خودت براي    با ذکر سلسله اسناد روایت نماید )که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله به علی علیه السالم فرمود یا علی بگو خدایا

ضرت علی علیه السالم این دعا را  ح  من عهدي قرار بده و نیز در دل هاي مومنین محبتی را براي من جایگزین فرما.( و پس از این که 

فرمود: مردي به من رسید و گفت یا علی من تو را به    خواندند این آیه نازل شد، خوارزمی از ابن عباس روایت کند که )علی علیه السالم

یا رسول پیامبر آمدم و گفتم  به خدمت  دارم و من  یا علی    خاطر خدا دوست  فرمود  به من چنین گفت، حضرت  تو  خدا مردي  شاید 

هاي   خدمتی به او نکردم، پس پیامبر فرمود، حمد و سپاس خداوند را که دل   درباره او کار خوبی انجام دادي، گفتم یا رسول اهللا من هیچ 

را گروهی کثیري از دانشمندان امت اسالمی روایت نموده اند، از جمله سبط ابن جوزي، و    مومنین را شیفته محبت تو کرد(، این روایت 

گنجی، حمویی،صدرالحف او    اظ  که  اسناد گوید  سلسله  با ذکر  آیه،  این  تفسیر  در  ابن حنفیه  قول  از  طبري  نیز  و  قسطالنی..،  سیوطی، 

 گفت: )مومنی نبود مگرآن که دوستی علی و فرزندانش را در دل داشت(. 

 ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عموا الصالحات(: .) 8

ا گمان کرده اند کسانی که مرتکب زشتی ها می شوند که ما آنان را مانند کسانی قرار می دهیم که ایمان آورده وعمل صالح  ترجمه )آی
مرتکب زشتی ها شدند،    انجام می دهند(، سبط ابن جوزي از ابن عباس روایت نمود که )این آیه در روز جنگ بدر نازل شد و آنان که

 ودند و مؤمنینی که عمل صالح انجام داده است علی علیه السالم است،(. عتبه و شیبه و ولید و مغیره ب

 )ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه(: .9

باسلسله   تفسیر ذیل آیه  بهترین آفریدگان خدا هستند(. طبري در  انجام دادند آنها  ایمان آورده و عمل صالح  ترجمه یعنی )کسانی که 
مردم عالم تو هستی    محمد بن علی علیه السالم گوید که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله فرمود: )یا علی، بهترین مخلوقات واسناد از قول  

ابی طالب وارد شد، رسول    و پیروان تو(، خوارزمی در مناقب از جابر روایت نماید که ما عده اي در حضور پیامبر بودیم، که علی بن
کوبید و گفت سوگند به آن کس که    آمد، سپس روي به جانب کعبه نموده و با دستش به دیوار کعبه  خدا فرمود برادرم به سوي شما

هستند و سپس فرمود او اولین نفر شماست در ایمان به   جان من در دست قدرت اوست، این شخص و شیعیان او رستگاران در روز قیامت
استوارترین و عادل ترین شماست در بین مردم، و بهترین تقسیم کننده   او، و  من، و وفادارترین شماست در پیمان با پروردگار و دستورات 



 82: ص 

               

 

و منزلت او از همه بیشتر است، پس جابر گوید در این هنگام )آیه... هم خیر    اموال و رعایت کننده تساوي، و در پیشگاه خداوند مقام 
ه علی علیه السالم را می دیدند می گفتند خیر البریه آمد( و همچنین  کرده بودند که هر گا البریه نازل شد( و بعد از آن یاران پیامبر عادت

علی علیه السالم روایت کنند که گفت شنیدم از امیرالمومنین که می فرمود )حدیث کرد براي من   از یزید بن شراحیل کاتب و منشی
ودم که فرمود: اي علی آیا فرمایش خداي تعالی رسول خدا صلی اهللا علیه واله، در حالی که آن حضرت را بر روي سینه خود تکیه داده ب

علی خیر البریه تو هستی و شیعیان تو، و وعده گاه من و شما حوض کوثر است در زمانی که    را نشنیده اي)ان الذین ..... خیرالبریه(، اي 
ارد محشر می شوید.( این روایت  می آیند و شما با صورت هاي نورانی و پیشانی هاي تابناك احضار و و  امت ها و دسته ها براي حساب

بسیاري از دانشمندان از جمله )گنجی، ابن صباغ، حمویی، ابن حجر و...( نیز نقل نموده و زرندي با ذکر سلسله اسناد    را با همین مضمون
اینکه این آیه نازل شد    از ابن    فرمود: خیرالبریه تو و عباس آورده است که )رسول خدا صلی اهللا علیه و آله به علی علیه السالم بعد از 

شیعیان تو هستند در حالی که روز قیامت خشنود و پسندیده وارد عرصه محشرخواهید شد و دشمنان تو خشمگین و عصبانی وناراحت  
لعن کند و سپس    می آیند پس حضرت عرض کرد یا رسول اهللا دشمن من کیست. حضرت فرمود آن کس که از تو بیزاري بجوید و ترا 

به همین مضمون این حدیث    د: هر کس بگوید رحم اهللا علیا )یعنی خداوند علی را رحمت کند، خداوند او را بیامرزد( و رسول خدا فرمو
 و...(   از بسیاري از دانشمندان روایت شده است...، از جمله )سیوطی، ابن عدي، ابن مردویه، شبلنجی

 ت(:)والعصر ان االنسان لفی خسر االالذین آمنوا و عملوا الصالحا .10

ابن  از  انجام دهند(. سیوطی  اند و عمل صالح  ایمان آورده  است مگر کسانی که  انسان زیانکار  به عصر که  )سوگند  عباس در    ترجمه 
تفسیر این آیه روایت می نماید که مقصود از انسان زیانکار، ابوجهل و مقصود از )اال الذین آمنوا و عملواالصالحات( علی بن ابی طالب  

 هستند،  و سلمان فارسی

 قطعه اي دیگر ازحسان در مدح و ستایش امیر المومنین: 
جان و دل من    پس حسان قطعه دیگري با این طلیعه سروده است که: )ابا حسن تفدیک نفسی و مهجتی الی آخر...(، ترجمه )یا ابوالحسن 

را به نظم در آورده است    بها به سائل گشتر گرانفداي تو باد و جان و دل هر رهسپار راه هدایت.....( و حسان در این قطعه تصدق دادن ان

 و خوارزمی، حمویی، سبط ابن جوزي، ..... آن را تایید و روایت نموده اند. 

 قطعه اي دیگر از حسان در مدح علی بن ابی طالب:

السیف    نادي معلنا .....حسان در قطعه اي دیگر فضایل علی علیه السالم در خصوص روز احد را آورده است، با این طلیعه که )جبرئیل  

شمشیري غیر از ذوالفقار نیست و جوانمردي هم جز علی نیست(.   اال ذوالفقار و الفتی االعلی.(، یعنی )جبرئیل با صداي بلند فریاد زد: ..... 

کشته و بر زمین    طبري در تاریخ خود از ابی رافع روایت می نماید که در روزاحد علی علیه السالم، پرچمداران گردنکش سپاه قریش را

مشرکان مهاجم را دید و به علی دستور داد به آنان حمله کند پس حضرت برق آسا به آنان    انداخت وپس از آن رسول خدا گروهی از 

پراکنده نمود و قهرمان آنان شیبه بن مالک را کشت و آنگاه جبرئیل گفت: )اي رسول خدا اینست معنی   حمله کرده و آنها را از هم

پیامبر فرمود )علی از من است و من از علی هستم و جبرئیل گفت من هم از شما هستم( ابی رافع گوید در این    برادري(، و  برابري و

  صدایی شنیدند که می گفت )الفتی اال علی، السیف اال ذوالفقار.((، این روایت بسیار مشهور و راویان بسیاري آن را نقل   هنگام مردم

را شنید    بن حنبل، ابن هشام خثعمی، ابن ابی الحدید...( که ابن ابی الحدید گوید )رسول خدا چون این صدانموده اند از جمله، )احمد  

فرمود این صداي جبرئیل است(، حموینی با ذکر سلسله سند در کتاب فراید خود )از علی بن ابی طالب نقل می کندکه حضرت فرمود: 

آله شر و  علیه  اهللا  نزد رسول خدا، صلی  به  دارد که در آهن جبرئیل  بتی در یمن وجود  و گفت  را    فیاب شد  پوشیده شده است کسی 
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جبرئیل این دستور ار به رسول خدا داد،    بفرست تا آن را در هم بکوبد و خرد کند و آهن آن را ضبط کن، علی علیه السالم گوید وقتی 

این ماموریت را به من د اهللا علیه و آله مرا احضار کرد و  پیامبر صلی  به    اد و من آن.....  بت را در هم کوبیده و آهن آن را گرفتم و 

حضور پیامبر آوردم و دو شمشیر از آن ساختم یکی را ذوالفقار نامیدم ودیگري را مجذم، پس رسول خدا ذوالفقار را به کمر خود بست  

بخشید، و  به من  نیز  را  ذوالفقار  ها  بعد  داد و  به من  را  پیش رو  و مجذم  هنگام که در  به شدت می در آن  احد  ي رسول خدا در روز 

افتاد و فرمود: )السیف اال ذوالفقار و الفتی اال علی و...( پس حسان بن ثابت از    جنگیدم و بی وقفه شمشیر می زدم، چشم پیامبر به من 

 رسول خدا اجازه گرفت تا قطعه شعري بسرایدپس او این اشعار را سرود.

 شعري دیگري از حسان: 

ترجمه آن    ر نیز در فضایل علی علیه السالم سروده است که طلیعه آن اینست. )و این مریم احصنت فرجها....(، کهحسان قطعه اي دیگ
اینست )گرچه مریم با پاك دامنی زیست و عیسی را همچون ماه تابان که در تاریکی بدرخشد بدنیا آورد ولی بعداز او فاطمه نیز با پاك  

را، به جهانیان تقدیم نمود..(، که اشاره به این حدیث نبوي دارد که آن حضرت فرمود:    ماي راه هدایت دامنی دو سبط و نواده پیامبر راهن
ذریتها علی النار(، ترجمه یعنی )همانا فاطمه دامنش را پاك نگاه داشت و لذا خداوند وجود ذریه و    )ان فاطمه احصنت فرجها فحرم اهللا 

این روایت را با همین مضمون )حاکم، خطیب خوارزمی و گنجی و...( نیز نقل نموده اند.  حرام ساخت(، که    اوالد او را بر آتش جهنم
ما قرآن مجید    )کلب گوید  به محبت ذوالقربی در  امر خداوند  تصدیق  نیز در  این روایت  لذا  و  نمودیم  تفسیر خود مذکور  در کتاب 

و   جود آنان همانند وجود نازنین رسول خدا صلی اهللا علیهعصمت ابدي اهلبیت دارد وگرنه نقض غرض حاصل می آمد یعنی و داللت بر
مذکور و در    زیرا خداوند بدون بیان هرگونه قید و شرط اطاعت از آن حضرت را در کنار اطاعت خود  استآله از عصمت برخوردار  

ین آیات وروایات در مسیر تحکیم و  آن مفهوم ابد را افاده فرموده است و این افاده ابد، وجود عصمت را الزام آور می نماید بنابراین ا
است مگر بواسطه عصمت محمد و    تفسیر یکدیگر و تصدیق آن است که امر محبت به ذوالقربی و اطاعت از اولی االمر الزام آور نشده 

 آل محمد علیهم السالم( 

 زندگی نامه شاعر: 
عبیده نقل است که تمام عرب اجماع و اتفاق نظرنموده اند که  حسان بن ثابت بن....، از خاندان با سابقه شعر و شاعري بوده است، از ابو  

اسالم شاعر منحصر به    او شاعري شهر نشین بوده و در همه دوران زندگی پیامبر براي حضرت شعر می سروده است و نیز اینکه در عصر
است...، پس از رحلت رسول خدا و در    فرد تمام مملکت یمن بوده است.. و به مدیحه سرایی رسول خدا و بزرگان صحابه اشتغال داشته 

را سرزنش کرده و گفت در مسجد رسول خدا    روزگار عمر بن الخطاب، روزي در مسجد مدینه مشغول سرودن اشعار بود که عمر او 
می  شعر می خوانی، حسان پاسخ داد من در همین مسجد در حضور کسی که از توخیلی بهتر بود اشعار خود را می خواندم و او چیزي ن

گفت اما عمر به شرح مضمون باقی روایت به سخن او توجه ننموده واین تذکر حسان حتی تذکر رسول خدا در دور خانه کعبه به او در  
با آنچه عبداله بن رواحه نیز براي حضرت سروده بود  به    رابطه  او را متوجه خطاي او ننمود، حسان از جمله کسانی است که در تاریخ 

است )حسان ترسوترین مردمان بود(، وطواط از قول ابن قتیبه آورده است که حسان    و به شرح آنچه ابن اثیر آورده   ترسو بودن معروفند 
با رسول خدا در هیچ جنگی نمود که در جنگ خندق،    شرکت نکرد و )از صیفه دختر عبدالمطلب عمه رسول   هیچ گاه  خدا روایت 

ترس دشمن به حصار پناه آورده و در کنار ما بود و   بود او به همراه زنان و بچه ها از  حسان در حصار آسوده و فارغ با ما زنان و کودکان
در اطراف حصار گردش کرد و و این در زمانی بود که بنی    در این زمان مردي یهودي از کنار دژ و حصار عبور کرد و چندین مرتبه

تیره و قطع پیامبر  با  نموده و رابطه آنان  با مسلمین جنگ  از طرفی رسول خدا و    قریظه  از ما حمایت کند و  نبود که  شده بود و کسی 
قتل و اسارت به طرف ما می آمد، آنها نمی توانستند جایگاه جنگی خود را ترك    مسلمانان هم با دشمنان درگیر بودند و اگر کسی براي
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ینکه این یهودي خبر برده و یاران خود را به سمت  به حسان گفتم به خدا من ایمن نیستم از ا و براي حفظ و دفاع ما حضور یابند، پس من
خدا هم در حال جنگ است، پس تو از قلعه پایین برو و این یهودي را بقتل برسان، حسان گفت خدا    ما راهنمایی کند و از طرفی رسول

هم در او شجاعت و دلیري    تو را بیامرزد اي دخترعبدالمطلب من چنین شجاعتی ندارم، آنگاه صفیه گوید وقتی حسان چنین گفت و من
  ناچار چادر بر سر انداخته و عمودي را برداشته و به طرف آن یهودي رفته و با عمود به فرقش کوبیده و او را کشتم و آنگاه به   ندیدم، 

و نمیتوانم بدن او    سمت قلعه برگشتم و به حسان گفتم حاال از قلعه پایین برو و نزد او رفته و جامه از تنش بیرون بیاور، چون من زن هستم 
احتیاجی به لباس او داریم   را که مرد است برهنه کنم، حسان که از مرده آن یهودي هم می ترسید پاسخ داد اي دختر عبدالمطلب ما چه

 عمر کرد... و مرا هم نیازي به لباس او نیست....(. مورخان آورده اند که حسان بن ثابت یکصد و بیست سال 

 ن عباده انصاري: غدیر یه قیس بن سعد ب

حمایت   او صحابی بزرگوار رسول خدا و رئیس قبیله خزرج بوده و اشعاري حماسی را در جنگ صفین و در پیشگاه امیرالمومنین و در

کرد گفتم، خداي    آن حضرت سروده است که طلیعه آن این است )قلت لما بغی العدو علینا..( یعنی، )در آن هنگام که دشمن به ما ستم

طوالنی است البته که آن قادر    س است و او وکیل خوبی است همان خدایی که دیروز بصره را براي ما فتح کرد که جریان آن ما را ب

این مطلب را ذکر کرده و بر آن گواهی   متعال براي حمایت ما کافی است / آري علی پیشواي ماست و پیشواي همه امت اسالم که قرآن

اوست و البته این خبري بسیار بزرگ و با عظمت است    کس را که من موالي اویم پس علی نیز موالي   داده / روزي که پیامبر فرمود هر

 نیست(.   در آن  و آنچه را که پیامبر به امت گفته است حتمی و مسلم است و گفتگویی

اشعار می فرماید )این   دیده از جهان فرو بسته است نیز در کتاب خود پس از نقل این  413شیخ مفید آموزگار جامعه اسالمی که در سال  

پیشینه امامت شیعه در زمان خود آن    اشعار خود دلیل قاطع و گواهی جامع بر پیشوایی امیرالمومنین است و در ضمن دلیل بر آن است که

از روي عناد می گویند که به عنوان شیعه    در زمان رسول خدا و  حضرت وجود داشته و گفتار معتزله که  افرادي  امیرالمومنین  دوران 

هم، در کتاب خصایص ائمه    406شریف رضی متوفی    وجود نداشته اند قطعاً باطل و بی دلیل است( و نیز این قصیده را آقا و سرور ما

ر المنقع با ذکر سلسله اسناد آورده است و نیز  عبیداهللا اسد آبادي د خود آورده است و همچنین این قصیده را دانشمند مشهور اسالم، شیخ

ذکر سلسله اسناد آورده و اضافه نموده است که این قصیده را قیس بن سعد بن    آن را در کنزالفوائد خود با  449عالمه کراجکی متوفی  

سروده است و همچنین این    پرچم سپاه اسالم را در دست داشته است در حضور امیرالمومنین  عباده انصاري در جنگ صفین در حالی که

و اعاظم  از  بسیاري  را  استاد    قصیده  رازي،  ابوالفتوح  راوندي،  جوزي،  ابن  )سبط  آنان  جمله  از  که  اند  نموده  نقل  نیز  حدیث  بزرگان 

 شهید فتال، قاضی نوراهللا مرعشی و...( را می توان نام برد. بزرگوار ابن شهر آشوب

 بیان عظمت و شخصیت شاعر: 

ب سیاستمداران و    ن سعد بن عباده..، از بزرگان اصحاب رسول خدا و از اشراف عرب به حساب می آید و جزو روسا وابوالقاسم قیس 

اصلی هاي  پایه  از  و  امت اسالم شمرده شده  و...،  دانشمندان  و  و سخنرانان، زاهدان  استوانه مذهب    جنگ آوران، سخاوتمندان  و  دین 

دوران جاهلیت و هم بعد از آن،    از زعماي خاندان و بزرگان آنان است و این خاندان هم در بشمار می آید، نامبرده رئیس طایفه خزرج و

رئیس پلیس دستگاه فرماندهی و مامور   داراي مجد و عظمت بوده اند و قیس در زمان حیات رسول خدا صلی اهللا علیه و آله، به منزله

پرچمدار قبیله و قوم انصار بود و در رکاب پیامبر در    جنگ هاي اسالم  اجراي دستورات امنیتی و انتظامی شهر مدینه بود و در بعضی از

علیه اسالم فرمانرواي کشور مصر شد و او در زمان تصدي این    غزوات شرکت می نمود...(، بعد از رحلت پیامبر، از سوي حضرت علی
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پرتالش و از خیرخواهان آن حضرت بود و    خالص علی و از طرفداران  حکومت، رهبري پاك و منزه در آن کشور بود، قیس از شیعیان

حضرت علی علیه السالم براي فرمانداري مصرسفارشاتی فرمودند که در کتب مذکور است...، قیس به امر علی علیه السالم از مصر به  

با    چون زمان جنگ آمد و حضرت فرمانداري سرزمین آذربایجان را باو سپرد و در آن مورد هم سفارشاتی را به ایشان نمود... و    کوفه

اختراعات عرب    معاویه شد او را براي یاري خود احضار کرد، ابن کثیر گوید علی علیه السالم قیس را.... فرمانده شرطه الخمیس که از

با آن حضرت   بیعت نمودند که تا آخرین لحظه زندگی و تادم مرگ  است قرارداد و آنها چهل هزار نفر بودند که با علی علیه السالم 

جانشین آن حضرت گردید، بررسی   شند و قیس این گروه را فرماندهی می کرد تا وقتی که امیرالمومنین کشته شد و امام حسن مجتبی با

به او داشته    تاریخی همگی حکایت از کاردانی و حذاقت و زیرکی قیس و احترام خاصی دارد که  امیرالمومنین در تمامی امور نسبت 

 است. و .....،  

استحقاق در توجه از سوي صاحب نظران قرارداده است و....، و در   ر فضایلی که من حیث المجموع او را در برترین مرتبه و ..... و دیگ

به   واقع وجود قیس در کنار علی علیه السالم و امام مجتبی بارسنگینی بر دوش معاویه و یاران او بود تا جایی که به هنگام برگشت او 

پس قیس به حضور علی علیه السالم رسید و معاویه پس از اطالع نامه اي با عتاب    لبختري او را تهدید کردند،مدینه، مروان و اسود ابوا 

بلندش یاري نموده و کاري کردید که قیس به سوي علی    فراوان به آنان نوشت که )...... شما دو نفر، علی را به واسطه قیس و افکار 

کمک علی می فرستادید، نزد ما از این بدتر نبود که قیس را وادار نمودید که نزد علی ه  و ب برود، به خدا سوگند اگر شما صدهزار جنگج

باشد(، کاوش متون تاریخی و احادیث، حکایت از تسلط او بر فنون نظامی و جنگی دارد و...، او شمشیر دار پیامبر   برود و کمک کار او 

  لیه السالم نسبت به رسول خدا صلی اهللا علیه و آله بوده است و معاویه در و سرسختترین مردم در ابراز وفاداري بعد از حضرت علی ع

روز صفین می گفت )اگر جلو گیرنده فیل در خانه کعبه یعنی خدا، جلوي قیس را نگیرد او فردا همه را نابود خواهد نمود(، واوست که  

براي علی علیه السالم سروده است: )آري ما همان   اشعار حماسی را  بوده و این  در جنگ خیبر و    هایی هستیم که در فتح مکه حاضر 

یهودیان بنی نظیر دوباره    حنین شرکت داشتیم و بعد از بدر یعنی همان جنگی که کمر شجاعان را می شکست و نیز جنگ احد که به 

ر و پرچمدار آن حضرت  حمله کردیم..(، صاحب کتاب درجات الرفیعه می گوید که: )قیس در تمام غزوه ها در رکاب رسولخدا حاض

استیعاب آمده است که: )..... اي امیرالمومنین در   بوده و صاحب هیبتی بزرگ بوده است...، و نیز از گفتار او به علی علیه السالم در کتاب

ام نماید و تو  اقامه عدل و داد و اجرا احکام اسالمی قی  براي   روي زمین محبوبتر از تو کسی را نداریم که زمام امور را در دست گیرد

در سختی ها به تو پناه آورده و اگر تو را از دست دهیم. زمین و    ستاره فروزان و راهنماي شب تار ما هستی، تو تنها پناهگاه ما هستی که

با همه این احوال اگر معاویه  البته او هر حیله اي را که می خواهد    آسمان بر ما تیره خواهد شد ولی  به کار  را به حال خود رها کنی، 

پیشنهاد می کنم مردم حجاز و عراق را با خود حرکت بده و او یعنی معاویه را در   گرفته و هر کار که بخواهد انجام خواهد داد و....، پس

جواب او فرمودند: سوگند به خدا اي قیس سخنی نیکو گفتی و مطلبی زیبا و بموقع بر زبان    محاصره و تنگنا قراربده پس امیرالمومنین در 

فرزند پاك و پاك نهادش امام مجتبی و عمار یاسر به کوفه فرستاد تا مردم را بیاري خود بخواند و    اري کردي پس قیس را به همراه ج

پس از اخذ پاسخ مثبت مردم کوفه، به آنان چنین گفت )خداوند به مردم کوفه پاداش نیکو عطا فرماید .....( پس   آنگاه او به کوفه رفته و

ه امیر المومنین خواست به سوي شام حرکت نماید به آن حضرت چنین گفت: )اي امیرالمومنین با ما به سوي دشمنان  ک   در آن هنگام
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زیرا    و لحظه اي درنگ مکن زیرا به خدا سوگند جهاد با معاویه و یاران او نزد من محبوب تر است از جهاد با کفار روم و ترك،  بشتاب

 اولیاي خدا و اصحاب رسول خدا را کوچک شمرده و به آنها اهانت نمودند...(،  آنها در دین خدا مکر و حیله کرده و

این شاگرد و صحابی بزرگ رسول خدا توجه شود مالحظه می گردد که او در واقع حکم شرعی به به کالم  اگر  فتوي    )کلب گوید 

اساس شریعت    کافران و مشرکان می داند زیرا معاویه بهجهاد علیه معاویه و یاران منافق او صادر فرموده است و جرم او را باالتر از جرم  

باالترین سالم و رحمت و رضوان و درود خود را بر روح نمود خداوند  لطمه وارد می  ایثار    یعنی دین رسول خدا  نثار و  واالي قیس 

 بفرماید آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(

رسول خدا   جنگ صفین پرچم ها را در اهتزاز در می آورد، پرچم مخصوص  صعصعه بن صوحان گوید: )هنگامی که امیرالمومنین براي

ا بیرون آورد و تا آن زمان پرچم پیامبر بعد از رحلت آن حضرت دیده نشده بود، پس پرچم را بست و قیس بن  سعد عباده احضار    ر 

پرچم رسول خدا افتاد همه    که چشم آنها به   ین نموده و پرچم رسول خدا را به او داد و سپس انصار و جنگجویان بدر را جمع نمود و هم

آنها گریه و ناله بسیاري سر دادند و در این موقع قیس اشعاري سرود که ترجمه آن چنین است:)این همان پرچمی است که پیرامون آن با  

ورتی که براي او جز آنان هیچ  پشتیبان او هستند، در ص  رسول خدا بودیم و جبرئیل مددکار ما بود و البته ضرر نمی کند کسی که انصار

قبضه هاي شمشیر مشرفیه را می گیرند تا که کشورها فتح شود...(،    کس یار و یاور نباشد، مردمی که هر گاه به پیکار بر خیزند آن قدر

ورده اند در آن هنگام که  خوارزمی، .....، نیز در تالیفات خود آورده اند. و همچنین آ  این روایت ها را ابن عساکر، ابن عبدالبر، ابن اثیر،

دشوار شد...، و  معاویه سخت  بر  لشکر    کار  دو  بین  و  آمد  نعمان  پس  نماید،  را سرزنش  قیس  و  تارفته  کرد  احضار  را  بشیر  بن  نعمان 

پس  ،.... و گفت:  کرد  داد  )گفتگو(  پاسخ  بدوي    قیس  یا عرب  و  شده  آزاد  برده  تعدادي  معاویه جز  سپاه  در  که  نگاه کن  نعمان  اي 

ابانگرد و یا تعدادي ازفریب خوردگان سرزمین یمن کسی را می بینی و در مقابل ببین که همه اصحاب رسول خدا از مهاجران و انصار  بی

پیروان با   و  نظر کن که آیا  عنهم، در کدام طرف هستند. و  اهللا  اند رضی  تبعیت کرده  السالم  علیه  یعنی علی  آنها  از  به یکی    آنان که 

بودید نه در    ق پست تو کسی دیگر از انصار رسول خدا هست؟ که بخدا سوگند که شما دو نفر هم نه در جنگ بدرمعاویه، جز تو و رفی

آشنایی با قرآن دارید    غزوه احد حضور داشتید و نه سابقه اي در دین اسالم دارید و نه آیه اي از آیات قرآن در شان شما نازل شده و نه 

کرد..، و سپس اشعاري حماسی   تو ما را فریب داده و بما خیانت کردي زیرا پدرت نیز بما خیانت و بجان خود قسم امر بعیدي نبود که  

ستایش قرار داد و نیز قیس در جنگ نهروان    خواند... و بعد از این گفتگو، امیرالمومنین قیس را نزد خود طلبیده و او را مورد تمجید و

سوي ما آمده داخل شوید در حق یعنی آنچه از آن    سته ما از شما اینست که بهبسوي خوارج رفت و گفت: )..... اي بندگان خدا خوا

خارج شده اید، و بر گردید به سوي ما تا همگی با دشمن خود و شماجنگ نماییم زیرا شما کار بزرگی انجام داده اید، که ما را مشرك 

شما خون مسلمانان می ریزید و آنان را مشرك می دانید...،  بزرگی است...،    دانسته و علیه ما گواهی شرك داده اید و قطعاً شرك ستم

روشن شده است و ما از شما پیروي نمی کنیم مگر کسی را مانند عمر براي ما بیاورید، قیس    پس عبداهللا بن شجره پاسخ داد حق براي ما

ما در بین خود کسی را دارید گفتند نه، پس  صاحب خود علی علیه السالم کسی دیگر را نمی بینیم، آیا ش پاسخ داد ما در بین خود غیر از

پیشگاه خود به خدا سوگند می دهم که اگر او را از بین ببرید من فتنه آشوبی بس بزرگ را می بینیم که بر شما   گفت من شما را در

زمانی که امام صلح کرد پس او  از شهادت علی علیه السالم قیس در کنار امام حسن بود تا   شما به آن دچار شده اید.( اما پس پیروز شده 

حضرت عالمه مشروح وقایع بعد از آن را نیز آورده است..،. در استیعاب از عروه نقل شده است که  .  هم دست از مجاهدت کشیده که..
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و هم    در مقدمه لشکر پنج هزار سپاهی داشت که همگی بعد از مرگ علی علیه اسالم سرها را تراشیده بودند   قیس با امام حسن بود و

تا دم اگر    پیمان  یاران خود گفت شما چه می خواهید  به  بیعت راضی نشد و  به  نمود، قیس  با معاویه صلح  امام حسن  اما وقتی  مرگ، 

امان    بجنگید، می جنگیم تا پیشتازترین ما بمیرد و اگر مایلید براي شما امان بگیرم گفتند براي ما امان بگیر پس قیس طبق شرایطی  مایلید

، اما در مراتب بخشش و سخاوت قیس روایات بسیار فراوان نقل شده است از جمله آورده اند: وقتی پدر قیس یعنی سعد از دنیا  گرفت...

رفت همسرش حامله بود... و سعد هم تمامی اموال خود را بین تمام فرزندان خود تقسیم کرده بود و لذا برایچه اي که بدنیا نیامده بود  

او نمی رسد تقسیم پدر را بر هم بزن    ، پس ابوبکر و عمر به او گفتند حاال که این کودك به دنیا آمده و مالی به سهمی منظور نکرده بود

به این نوزاد می دهم ولی تقسیم پدرخود را بر هم نمی زنم و بر خالف وصیت او   و دوباره تقسیم کن، قیس گفت: من سهم خود را 

قرض داده بود و بعد از چندي مریض شد و مردم که در    ه قیس اموال بسیار داشت که به مردمعملی انجام نمی دهم..، و نیز می گویند ک 

 پرداخت قرض خود تاخیر کرده بودند، از این که به عیادت او بیایند 

شود  باعث   خجالت می کشیدند، و لذا افراد کمی براي عیادت او آمدند، و چون قیس از این موضوع آگاه شد گفت خداوند مالی را که

که  کنند  اعالم  شهر  در  که  داد  دستور  پس  سازد،  نابود  و  نیست  روند،  یکدیگر  دیدار  به  کمتر  ایمانی  برادران  تمام    که  بدهی  قیس 

است...، پس  نموده  را حالل  بدهکاران خود  او همگی  و  ندارد  هیچ کس طلب  از  و  بخشیده  را  او    بدهکاران خود  به خانه  مردم چنان 

ب ورودي منزل او خراب شد..، اما در خصوص مهارت و قدرت او درخطابه و سخنرانی به شرح مدارك و  هجوم آوردند که پلکان در

عمیق او به قرآن و سنت پیامبر واضح و آشکار    مستندات تاریخی و روایی و..، تسلط او در درك حقایق مذهبی و دستورات و احاطه

گفت: )همانا خطیب و سخنران انصار یعنی قیس بن سعد هر    واقعیت است کهاست و..، و سخن معاویه در روز صفین در واقع بیانگر این  

فردا دمار از روزگار ما بر آورد و ما را به خاك هالکت اندازد..( و یا    روز به خطبه اقدام می کند، به خدا سوگند مقصود او اینست که 

گفتار و سخنی بس نیکو گفتی..( که در واقع همین گفته علی که   کالم علی علیه السالم به ایشان که فرمود: )..... بخداسوگند اي قیس تو 

قیس از فضیلت  فراز  این  اثبات  )اي خوانندگان    خود خداوند کالم است در  او...، پس شما  پارسایی  و  اما در زهد  و  است.  را بس  ما 

به عنوان  و عمروعاص،  بن سعد  قیس  بین  پیروان خاندان    گرامی(،  باطل که  بدون  نماد دو گروه حق و  هستند  آنها  رسالت و مخالفین 

طبع،   مناعت  سربلندي،  آگاهی،  حیا،  عفت،  تدبیر،  حسن  عقل،  اسالم،  زادگی،  حالل  مولدیعنی  طهارت  در  کنید...،  قضاوت  تعصب 

حسب و نسب، دلیري، سخاوت، پاکی و زهد، استقامت و رشد، محبت و دوستی، استواري و پایمردي    بزرگ منشی، وفا، وقار، متانت، 

الهی و...، یعنی آن کس که یاري امام عادل نمود، با آن کس که یاري پیشوایان ستمکار نمود..، چنانکه آمده    ر دین، پرهیز از محارم د

عادل آن است که مردم را به راه راست هدایت کند، بدعت و ضاللت را نابود کند.... بدترین مردم نزد خداوند پیشوایی    است، پیشواي

بدعت    ر باشد و مردم نیز به سبب او گمراه شوند و سنتی را که از سرچشمه وحی صادر شده است را از بین ببرند و که خود ستمکا  است

را می آورند در    متروك را زنده کنند، در این موقع گفتار پیامبر پاك و راستگو را تصدیق شود که فرمود: )روز قیامت پیشواي ستمکار

شده و همچون سنگ آسیا    نه کسی گناه و عذر او را می بخشد پس در آتش جهنم سوزان افکنده   حالی که نه یاري دارد و نه یاوري و

 در آن می چرخد تا سرانجام در قعر جهنم بسته و معذب گردد...(،  

بارز از مصادیق  آنها   )کلب گوید  به جنایات  انصار و کسانی که  و  اعوان  با  یزید هستند که  او  پلید  فرزند  معاویه و  راضی    این روایت 

 جاویدان دوزخ الهی معذب خواهند بود(   هستند در عذاب خلد و 
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نسبت به طرفداري از علی علیه السالم دارایی مقام    مسعودي در مروج الذهب خود می گوید )قیس از حیث زهد و دینداري و تمایل

اگهان مار بزرگی در محل سجده او پیدا شد  سجده خم شد، ن  بزرگ است...( و نیز در مقام خوف از خدا...، )روزي در هنگام نماز براي

اندیشه اي به خاطر راه دهد، کنار آن به سجده رفت و در این موقع مار    و او بدون اینکه به این خطر توجهی نماید و یا از آن مار ترس و 

و مار را با دست از گردن جدا و    و از آن چیزي کم نکرد تا که از نماز فارغ شد   دور گردن او پیچید ولی او از نماز خود کوتاهی ننمود

ده سال در   قیس در مدت حدود  است،  به حدیث  او  و احاطه  دانش  و  است فضل  یادگارمانده  به  او  از  نیز آنچه  و  افکند..(،  به طرفی 

و  و روز مالزم رکاب  و در شب  تا در سفر و حضر  به رسول خدا سپرد  را  او  پدرش سعد  بطوریکه  است،  بوده  پیامبر    خدمت مداوم 

است  ذکر  به  باشد...،الزم  آن حضرت  مانند خدمت    خدمتگزار  به  بلکه  نبوده،  ساده  و  معمولی  مانند یک خادم  به  او  که خدمتگذاري 

او در عین  بوده است، زیرا  استاد  به  او در روایت    شاگرد  است...، که سخنوري  بوده  بزرگ  اي  آقازاده  و  قبیله خزرج  خدمت، رئیس 

پاسخ معاویه بیان کرد، موجبات شگفتی معاویه را فراهم نمود، او تمام آیاتی را که در شان علی علیه    بی که در مناظره او با معاویه و مطال

السالم نازل شده و هرحدیثی که از رسول خدا در این مورد رسیده بود و .....، را براي معاویه بیان کرد تا جایی که معاویه گفت اي قیس  

اي، آیا پدرت اینها را به تو گفته است، قیس پاسخ داد: من این علوم ر از کسی آموختم که از پدرم بهتر  را از که یاد گرفته    این مطالب

امت است و    وحقی بزرگتر از او بر گردن من دارد، معاویه گفت: او کیست، پاسخ داد: علی بن ابی طالب علیه السالم که دانا و عالم این

دین و ارکان مذهب است   نهایی ما درباره قیس بن سعد انصاري اینکه، او از استوانه هاي  تصدیق کننده حقانیت مذهب اسالم، پس سخن

که معاویه براي فریب او یک میلیون    و..، پایمردي او در یاري علی علیه السالم و امام مجتبی... و بی اعتنایی او به مظاهر دنیایی، تا جایی

این گفتار رسول خدا در حق قیس و پدر او    حداقل از فعالیت علیه او خودداري کند، ودرهم به او بخشید تا قیس با او همکاري و یا  

سعد بن عباده(..، و )خداوند بر شما دو نفر پدر و پسر    است که )خداوند رحمت را بر سعد و خاندانش عطا فرماید چه نیک مردي است

 .یعنی قیس و سعد، برکت دهد اي ابا ثابت )کنیه سعد پدر قیس( .....

رسول خدا و    )کلب گوید خدایا سالم ابدي و رحمت و رضوان خود را بر قیس بن سعد و پدر بزرگوارش که تا سر حد جان در یاري
امیرالمؤمنین تالش نمودند نثار و ایثار بفرما و ما را نیز از شفاعت آن بزرگواران بهره مند و در بهشت عنبرسرشت با محمد و آل محمد  

 فرجهم محشور بفرما آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(.  علیهم السالم و عجل

 استادان و مشایخ قیس و کسانی که از او روایت نموده اند: 

پدرش سعد    به شرح آنچه در کتب )االصابه و تهذیب( آمده است...، او از رسول خدا و موالي متقیان امیر المومنین علی علیه السالم و 
ین روایات روایتی است که او از پدر خود نقل نموده است که او از علی بن ابیطالب رضی اهللا عنه شنیده  روایت نموده است که از جمله ا

است که می فرمود: )در روز احد شانزده ضربت بر من وارد شد و من در چهار ضربت آن از پاي درآمدم و بر زمین افتادم، پس مردي  
  را گرفت و مرا از جاي بلند کردو فرمود رو به سوي دشمن بیاور، تو در   بو نزد من آمد و بازویم  خوش صورت و نیک چهره، خوش

خدا آمدم    حال اجرا و پیروي از دستور خدا و رسول او هستی و آن دو )یعنی خداو رسولش( از تو خوشنود هستند، بعد از آن نزد رسول 
 کند، او جبرئیل بوده است...(، و جریان را به حضرت گفتم، رسول خدا فرمود اي علی خداوند دیدگان تو را روشن

شراحیل،  بن  عامر  مالک،  ابی  بن  ثعلبه  سواده،  بن  بکر  خدا،  رسول  خادم  مالک  بن  )انس  اند  نموده  روایت  قیس  از  که  افرادي    و 

ین  عبدالرحمن بن ابی لیلی انصاري و او همان کسی است که حجاج بن یوسف آنقدر او را تازیانه زد که شانه هاي او سیاه شد ودر ع

گرد او جمع شده و    حال ناسزا به علی نگفت و از او تبري ابراز نکرد و او کسی است که یاران رسول خدا و صحابه خاص آن حضرت،
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ابونخیع یسار ثقفی و او همان کسی    او برایشان حدیث می گفت و همه ساکت می نشستند و گوش فرا می دادند، عبداهللا بن مالک، .....،

فرمود: )اگر دانش در ثریا و به آن چسبیده شده    وایت نمود از پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله که آن حضرتاست که از طریق قیس ر

 باشد، مردمانی از فارس به آن دست خواهند یافت(، ..... الی آخر

 معاویه و قیس و مکاتبات آنان:

اند، قبل از پیکار صفین معاویه با خود حسا به    ب کرد که اگرعلی علیه السالم از عراق و قیس ازعده اي از تاریخ نویسان نوشته  مصر 

فریب قیس است،    سوي او بیایند و او را محاصره کنند او نمی دانست که چه خاکی باید بسر کند، پس با خود فکر کرد که بهترین کار

و داد وپس از دریافت پاسخ نامه، در  پس مکاتبات خود را با قیس آغاز نمود )و در اولین نامه خود وعده حکومت عراق و حجاز را به ا

و  نامه بعد تهدید قیس را آغاز کرد و در نامه بعدي ناسزا روانه قیس نمود و، قیس به او پاسخ داد)اي بت و بت زاده به من نامه می نویسی 

ده اند و بتو پیوسته اند مرا  اصحاب او و پیروان او متفرق ش  از من می خواهی که از علی جدا شوم و به طاعت تو سر بگذارم و از اینکه

می ترسانی، سوگند به آن خداوندي که جز او معبودي نیست اگربراي او جز من کسی باقی نماند و براي من هم جز او کسی باقی نماند،  

اد و من دشمن  نخواهم کرد و تا هنگامی که با او دشمنی نمایی، بفرمانت تن نخواهم د   مادامی که تو در جنگ با او هستی، با تو مسالمت

بر حزب خدا انتخاب نخواهم کرد و السالم.(، و زمانی که معاویه که از قیس ناامید شد از روي    خدا را بر دوست خدا و حزب شیطان را 

)با این مضمون که(، قیس به    دروغ بگوید پس نامه اي از طرف قیس جعل کرد و بر اساس آن اعالم نمود  حیله ناچار شد به مردم شام

امیه و قدح بنی هاشم شایع شد و او بود    او در آمده است. آنچه مسلم است، از زمان معاویه روایت جعلی و دروغین در مدح بنی  تابعیت

دروغ در مدح او بسازند و به رسول خدا نسبت بدهند،    که کیسه هاي پر از طال و نقره به مزدوران روسیاه می بخشید تا آنها روایتی را به

به سمره   او روایتی از جمله  تا  بخشد  هو    بن جندب صد هزار درهم می   .....( آیه  و  ابن ملجم  المبیت در حق  لیله  آیه  نماید. که  جعل 

نکرد تا مبلغ را باال برد و تا دویست و سیصد هزار درهم که باز قبول نکرد    الدالخصام .....( در شان علی نازل شده است ولی سمره قبول

که از این قبیل جنایات و خیانت هاي فراوان از معاویه صورت پذیرفت و این روش    راضی شد..، آري  در نهایت با چهارصد هزار درهم

کودکان در یک چنین محیط مسموم بزرگ شدند و بزرگساالن در آن به پیري رسیدند و )با این    ناپسند معاویه ادامه یافت تا حدي که

و بدعت کثیف معاویه )بر خالف سفارش رسول خدا( دایر بر لعن و دشنام    ها جاي گرفت   خاندان پیامبر در دل   خیانت کاري(، دشمنی

علیه علی  پایگاه   به  در  و حتی  معمول گردید  اسالمی  و غرب  در شرق  منابر  باالي  در  هاي جماعت  نماز  و  نماز جمعه  از  بعد  السالم 

ولی    تمام شرق و غرب کشور هاي اسالمی جاري شدوحی)مدینه منوره(، چنین عمل می شد و بدین ترتیب لعن بر علی علیه السالم در  

خوداري کردند و    صورت نگرفت و مردم آن سامان از اجراي این بدعت کثیف بنی امیه  در منبر سجستان به جز یکبار این عمل ناروا  

م حسن علیه السالم،  حتی مقرر کردند که در منابر ایشان هیچکس لعن نشود وه که چه شرافتی نصیب این مردم گردید، پس ازمرگ اما

علی علیه السالم را لعن کند، پس به او    معاویه به قصد حج وارد مدینه شد و خواست که در باالي منبر رسول خدا صلی اهللا علیه و آله،

علوم  باشد پس تو کسی را بفرست تا عقیده او را م گفتند که در این شهر سعد بن ابی وقاص است و گمان نداریم که او به این کار راضی

انجام شود، من از مسجد رسول خدا صلی اهللا علیه و آله    کند و آنگاه معاویه شخصی را فرستاد پس سعد در پاسخ گفت اگر این کار

لعن علی خودداري کرد تا او پس از سعد این کار را در مدینه و    خارج می شوم و هرگز قدم به مسجد نخواهم گذاشت، پس معاویه از

ج داد. ام سلمه همسر عالیقدر پیامبرصلی اهللا علیه و آله نامه اي به معاویه نوشت که )شما خدا و رسول او را در  تمامی بالد اسالمی روا
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لعن می کنید و به حق گواهی می دهم که خدا و رسول او دوستدار علی هستند(.    منابر لعن می کنید زیرا شما علی و دوستداران او را

دیگران نقل نموده اند، در زمان حکومت بنی امیه در تمامی بالد اسالمی بیش از هفتاد هزار منبر    ...،ولی معاویه اعتنایی نکرد سیوطی و ..

 رویه و بدعت کفر آمیز معاویه، وصی و نفس رسول خدا یعنی علی بن ابی طالب بر همه این منابر لعن می شد   وجود داشت که بر اساس

کیست که به سواالت حضرت عالمه پاسخ دهد و کیست که به استدالل حضرت ام المومنین،  )کلب گوید: اناهللا و انا الیه راجعون آري  

جلب    مادرعالی مقام ما حضرت ام سلمه سالم اهللا علیها و سفارشات اکید رسول خدا صلی اهللا علیه و آله بی توجهی نموده و فقط براي 

از عمل آنها و    ن خدا خارج شود و بخواهد که با توجیهات بالوجهرضایت معاویه تبهکار و پدر و مادر و فرزند هرزه و پلید آنان از دی

خداوند را در کتاب او که    این جرثومه فساد و تباهی که در اسالم اینگونه فتنه نموده و ....، است دفاع کند ..... و فراموش نماید قول

 فرمود )...... و ال ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار((. 

 قیس و معاویه: صلح و سازش بین

.. معاویه به قیس پیامی فرستاد که تو براي چه کسی جنگ می کنی مگر نمی دانی آن فرمانده که تو از او پیروي می کنی بامن بیعت  
ه  مالقاتی روي داد ک   نموده است...، قیس با اکراه تمام پس از تنظیم شرایط با او بیعت نمود و ما بین او و معاویه در مدینه پس از صلح 

فرو گذار ننموده و بدان فضائل   پس از گفتگوي بسیار فرازي از آن اینست که .....، )..... و آنگاه قیس چیزي از فضائل علی علیه السالم
خاندان است که با دو بال در بهشت پرواز    بر تقدم علی علیه السالم بر دیگران استدالل کرد و از جمله گفت: جعفر بن ابی طالب از این

بانوان بهشت ازمی کند جمله افتخارات این خانواده است و اگر قرار شود که    ، حمزه سیدالشهداء از این خاندان است و فاطمه سرور 
تر   از همه شما محبوب  نزد خدا و رسولش و خاندان او  از قریش جدا کنیم به خدا قسم که مادر  او را  رسول خدا و خاندان و عترت 

با وجودهستیم...، در حالی که به جان خ علی بن ابی طالب و فرزندانش احدي از انصار و قریش و عرب و    ودم قسم یاد می کنم که 
به خشم آمد و گفت اي پسر سعد این مطالب را از چه کسی یاد گرفتی...،   عجم حق خالفت نداشتند، پس در این هنگام بود که معاویه

بیشتر و عظیم تر  نقل می کنم ک   آیا از پدرت روایت می کنی، قیس گفت از کسی ه از پدرم بهتر بود و حق او بر من از حقوق پدرم 
علی بن ابی طالب علیه السالم عالم و صدیق این امت که خداوند در حق او این آیه را نازل    است، معاویه گفت او کیست قیس پاسخ داد

بینی  باهللا شهیدا  بینکم و من عنده علم   فرموده: )قل کفی  پیام  و  اي  بین من و شما شهادت خداوند کافی است و  الکتاب(، یعنی  بگو  بر 
آیاتی که در شان حضرت علی علیه السالم نازل شده بود یک به یک ذکر کرد    شهادت کسی که نزد اوست علم کتاب و سپس تمام 

دوباره    و فاروق آن عمر و کسی که علم کتاب نزد اوست عبداهللا بن سالم است و قیس   پس معاویه گفت صدیق این امت ابوبکر است
وه  پاسخ داد، شایسته به این القاب نیکوکسی است که خداوند این آیه را در مقام و منزلت او نازل فرمود: )افمن کان علی بینه من ربه و یتل

آن کسی که از جانب پروردگار خود داراي دلیل است و در پی آن شاهدي از خود دارد....( و همچنین )کسی که   شاهد منه(، یعنی )آیا
  صلی اهللا علیه و آله او را در روز غدیر به خالفت امت اسالمی منصوب داشت و فرمود )من کنت مواله و اولی به من نفسه   ول خدارس

در غزوه    فعلی اولی به من نفسه(، یعنی )هر که را من موالي او و اولی به او هستم از خود او، پس علی هم اولی است به او از نفس او( و
انه النبی بعدي(، یعنی )یا علی نسبتتبوك در وصف علی ع تو به من مانند    لیه السالم فرمود: )انت منی به منزله هارون من موسی اال 

 نسبت هارون است به موسی با این تفاوت که بعد از من دیگر پیامبري مبعوث نمی گردد..،(  

امام اهل آتش یعنی معاویه را به سوي قرارگاه او سوق  آنچه مالحظه و مسلم می گردد این شمشیر زبان قیس بود که    )کلب گوید پس
 اینگونه تا ابد داغ ننگ بر پیشانی کثیف او و پیروان و راضی شدگان به اعمال آنها زد((    می داد و

این  نبوي است که در    تمامی آنچه را که قیس در  نموده است، همگی از آیات قرآنی و احادیث  به حقیقت آن تصریح  مناظره ذکرو 
السالم مذکور و همه حافظان حدیث و علماء بزرگ اهل سنت نیز آنها را در مسندها و صحاح خود با بررسی   ل و منقبت علی علیه فض
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  اسناد و راویان آنها ذکر کرده اند...، اما در امتیازات جسمانی قیس، ..... دیلمی در ارشاد گوید: همانا قیس مردي بود که   کامل در سلسله
ول هجده وجب و عرض پنج وجب بود و در زمان خود بعد از امیرالمومنین علی علیه السالم سرسخت ترین وبا صالبت  داراي اندامی بط

ابراهیم ثقفی گوید قیس   ترین مردم بود، ابوالفرج گوید: قیس مردي بلند قد بود و وقتی بر اسب می نشست پاهاي او به زمین می رسید..،
فرزندانش خیراندیش بود و با همین    وي هیکل و بزرگ قامت و شجاع... و نسبت به علی علیه السالم و بلند ترین مردم بوده... او مردي ق

نسب من برهمه مردم مقدم است و از لحاظ    نظر و عقیده هم جهان را بدرود گفت.... و از او نقل می نماید که قیس گفت... )اصل و
معاویه در مدینه فوت نمود )رحمت اهللا علیه( خاندان قیس از   در اواخر خالفت جسمی و قامت بلند هم، بر همه مردان برتري دارم(، قیس

نیز دانش  و  علم  در  که  بوده  انصار  خاندانهاي  بن    بزرگوارترین  اسحاق  ابویعقوب  مثل  اند  کرده  ظهور  آنان  از  واالیی  هاي  شخصیت 
 ابراهیم، ابی نصر احمد بن عباس مشهور به عیاضی،..... و ....،  

دایا سالم، صلوات و درود بی پایان و رحمت واسعه خود را بر روح و روان قیس و پدر بزرگوار اونثار و ایثار بفرما و از  )کلب گوید خ
 شفاعت آن بزرگواران ما را هم نصیب و قسمت بفرما آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(. 

 : 43غدیریه عمر و بن عاص سهمی: متوفی سال 

در   او  شاه  66قصیده  از  معاویه بیت  )و  اینست  آن  طلیعه  و  معروف  جلجلیه  قصیده  به  که  رود  می  شمار  به  عربی  زبان  الحال    کارهاي 

است، آنهم از زبان    التجهل... ففی عنقی علق الجلجل(، این قصیده شامل اقرار به حقانیت و فضایل خاصه مولی امیر المومنین ارواحنا فداه 

در آغاز منظومه، به داستان نامه نگاري معاویه با او درخصوص مطالبه خراج مصر شخصی نابکار که دشمن آن حضرت بوده است که  

زیک روسپی زاده در روزگار، نگر تا چه    اشاره و... دارد، این مجموعه به نظم فارسی نیز ترجمه شده است )بود این چگامه این شاهکار،

معاویه خراج کشور مصر را از عمر و عاص طلب می    س از آن کهسان داده داد سخن، به وصف شه اولیا بوالحسن...( در این مجموعه پ 

/ مزن ناسپاس  بر من مشو  )معاویه  پاسخ می گوید:  و عاص در  براي    نماید، عمر  و حیله  با مکر  رابطه  التباس..( و در  و  نادانی  به  خود 

و بند(... )به خونی که از احمقی شد هدر / بپا  چوگاوان بگسسته از قید  خونخواهی عثمان می گوید ...، )که تا خلق سویت شتابان شدند /

کردم آن جنگ و آن شور و شر( / )که با سروراوصیاء از جفا / چنان جنگ خونین نمودم بپا(، / )زدم مصحفی چند بر نیزه ها / و زین  

ودم ..... / بنامردي آموختم جمله که شد شیر حق حمله ور / چه سان حیله کردم به دفع خطر(، )نم  حیله بر پا نمودم چه ها(، / )در آن دم

را(، / )فراموش کردي که بااشعري / چسان حیله کردم گه داوري( / )به نرمی چه سان دادمش من فریب / که با خلع حیدر شدي بی  

زاده دنی(، /    آن مقام بلند / نبد در خور اي پست نا ارجمند(، / )گران است بر من که نشناختی / مرا اي جگر خوار  رقیب(، )اگر چه ترا 

نبودم تو همچون زنان / پس پرده در خانه بودي نهان(، / )نمودیم از جهل یاري تو را / ایازاده هندشوم دغا( / )به ناحق تو را    )اگر من

غدیر آن شه انبیاء  دادخواه(، / )به روز   برشه سر فراز / مقدم نمودیم از حرص و آز(، / )شهی کز پیمبر به امر آله / شد او بر همه سرور و

سما...(، )بفرمود من کنت مواله را / که جمله شناسند آن شاهرا(، )پس آنگاه برآورد دست دعا / بدرگاه بی    بدر  به منبر بر آمد چو  /

به  دستیار(، )هر آنکس بکینش ببندد میان / و را باش دشمن    چون و گفت(، )هر آنکس که او را بود دوستدار / و را دوست باش و و را 

پیمان شکن( / )بباید نماییم خود اعتراف / که جمله گرفتیم راه گزاف(، /  هر دو جهان(، )سپس گفت با عترت پاك من / مبادا که باشید 

اسفل سافلین( / )علی آن عزیز خداي ودود / بود خصم ما جمله یوم الورود( / )ز حق    )نمودیم خود را در این جور و کین / گرفتار در

و در جو / زهیدور  بلی روز محشر محاسب علی    ر خود سوختیم   / است  بدست علی  تو  / )حساب من و  اندوختیم(،  نامی که  زشت 

به روز جزا / در آن دم که افتد ز رخ پرده ها( / )پس اي واي بر تو در آن روز سخت / سپس بر من    است(، / )چه عذري است ما را 
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ه صفین در آن وحشت بی نظیر( / )بخوابیدي و چون شتر مرغ زار / تغوط می نمودي  مجرم تیره بخت( /)فراموش کردي که لیل هریر / ب 

حیدر  به خودبی قرار( / )چو شیري درمان خشمگین حمله ور / تو از ترس با خاطري پر شرر( / )زمن چاره می خواستی و مفر / ز چنگال

نابکار( / )بر این سیره من حیله ها ساختم / بتدبیراین امر پرداختم(    شه حیه در( / )ببستی در آن دم تو عهد و قرار / تفو بر تو و عهدت اي 

تو آرام یافت( / )به اغیار    )نمودم عیان عورتم بی درنگ / بدادم تن اندر چنین عار و ننگ( )شه اولیا از حیا رخ بتافت / دل بی قرار  /

اکنون که مصر )بهر حال  ببردي زیاد(  را  یار خود  ولی   / دلم  دادي عطاي زیاد  به وصلش   / از    از منست  )نما   / است(  ایمن  و  راحت 

بگویم هر آن چه که ناگفتنی است(، )کنم    خراجش تو صرف نظر / ز تکرار این گفتگو در گذر( / )و گرنه کنم آن چه ناکردنی است / 

رض و سما( / )معاویه آن عنصر  خلق را آگه از حال تو / بر آرم بن نخل آمال تو( / )خالفت کجا و تواندر کجا /چه نسبت بود بین ا 

نیست با عمر و عاصت حساب( / )منم اشتر پیش آهنگ تو /    جاهلی / نباشد قرین با علی ولی( / )مپندار که اکنون شدي کامیاب / دگر

 به گردن مرا هست آن زنگ تو( / )چو جنبد سرم زنگ آرد صدا/ از این زنگ سنگت شود برمال(،  

ن خالصه تقدیمی در واقع مشت نمونه خروار از این اثرحضرت عالمه است و انشا اهللا صاحبان دانش و  )کلب گوید هزاران حیف که ای

 ابیات به سمع معاویه رسید دیگر متعرض عمر و عاص نشد. علم به اصل کتاب براي حظ کامل مراجعه نمایند( آري و پس از این که این

 سخنی پیرامون این قصیده: 

کرده بود    شده است، قصیده اي است، که عمرو عاص در پاسخ نامه معاویه که خراج مصر را از او مطالبه  این قصیده که جلجلیه نامیده 

اند، شرح حال شاعر    سروده است، ابن ابی الحدید، اسحاقی، ازهري، ابن شهر آشوب، جزایري، زنوزي، تمام یا بخشی از آن را آورده 

ترمذي و نسایی، تاریخ سلیم بن    بخاري، صحیح مسلم، سنن ابوداوود، سنن   این قصیده یعنی عمروعاص در مصادري از جمله )صحیح

قیس، سیره ابن هاشم..(، آمده است، وي را از جمله پنج نفري می دانند که به داهیه )تیزهوشی و حیله گري( مشهور بودند واو کسی بود  

انگیزي.. مشهور همگان بوده است و.. در سخن صحابه از    و فتنهسازي    که هر فتنه از او آغاز به او پایان می یافت، در شر و فساد و دروغ

او به عنوان عنصري فاسد و پست و فرومایه که در رفتار خود جزپلیدي و نابکاري.. نداشته یاد شده است...، پدر او کسی است که قرآن  

یط کسانی بودند که رسول خدا را نکوهش و  به صراحت او را ابتر لقب داده است، رازي گوید)عاص، ابوجهل، بولهب، عقبه بن ابی مح

عاص بن وائل )پدر عمر و عاص( آن حضرت را سرزنش و نکوهش و آزار نموده است: و او بود    آزارکرده اند ولی از همه آنها بیشتر،

دنیا برود بزودي از    که همیشه می گفت همانامحمد صلی اهللا علیه و آله ابتر است و پسري ندارد که بعد از او جانشین او باشد و اگر از

گشته و یادي از او نمی ماند و شما )یعنی کفار قریش( از دست او آسوده می شوید و این در زمانی بود که عبداهللا فرزند    خاطره ها محو 

پسر    نین به ابترپیامبرخدا )پسر خدیجه( در گذشته بود...، و امیرالمومنین نیز در نامه خود خطاب به او فرموده است: )از بنده خدا امیرالموم

از مشهورترین   ابتر عمر بن عاص، نکوهش کننده محمد و خاندانش در زمان جاهلیت و اسالم(، مادر او لیال عنزیه جالنیه بود که در مکه

 زنا کاران و از بی ارزش ترین و ارزان ترین فاحشه ها بود. 

 نقل شده است که اروي دختر حارث بن عبدالمطلب به معاویه گفت: 

شما به منزله   ن( )..... اي برادر زاده من، تو البته در قبال حق ناسپاسی کردي ..... بعد از درگذشت پیامبر، ما خانواده نبوت در میان)مضمو
قوم موسی در دست فرعونیان درآمدیم که اوالد آنها را کشتند و زنانشان را به اسیري بردند و پسر عم رسول خدا)علی علیه السالم(، بعد  

به موسی برد و گفت: «اي پسر    ت پیامبر چون هارون شد در زمان جدا شدن او از موسی، آن زمان که هارون از قوم خود شکوه از وفا
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غیاب تو مرا خوار و زبون شمردند و نزدیک بود که مرا بکشند.» در نتیجه بعد رسول خدا پراکندگی ما جمع نشد و    مادرم این قوم در
  لی سرانجام امر ما بهشت است و سرانجام شما آتش )ابدي جهنم( است، در این زمان عمر بن عاص به هاي ما آسان نگردید و   دشواري

تو کیستی؟ گفت: من عمر وعاص   بی مادر  افکن. اروي گفت: اي  پیرزن گمراه، سخن کوتاه کن و چشم خود بزیر  اروي گفت: اي 
حریص در زنا    الی که مادرت مشهورترین زن زناکار مکه بود و هستم، اروي به او گفت اي پسر زن زناکار تو این حرف می زنی در ح

پدري خود فکر کن که   دادن و اجرت گرفتن از مردان، پس بجاي خود بنشین و رسوایی و کوچکی خود را بیاد بیاور و به پستی و بی
نفر از مردان قریش ادعاي پدري تو    بخدا قسم تو در میان قریش اصل و نسبی نداري و بی آبرو هستی و )بدان( تو همان هستی که شش 

ببینید این فرزند به کدام شبیه تر است و چون    را کرده اند و وقتی حقیقت از مادرت سوال شد گفت من با همه آنها همبستر شده ام پس 
ده ناپاك و زناکار دیده ام  شهر مکه با هر مرد نابکار و بر  تو به عاص شبیه تر بودي ناچار ترا به او منسوب کرده اند، و من مادر تو را در

به    پس تو با آنها باشی بهتر است زیرا به آنها شبیه تري .....، و همچنین  امام حسن در مجلسی که معاویه و گروهی دیگر حاضر بودند 
یش مدعی بود، چون مادرت تو را از راه زنا و فجور زائید و چهار نفر از قر  عمرو عاص فرمود: اما تو اي پسر عاص نسبت تو مشترك

عمرو، مدعیان بر سر اثبات پدري او با هم نزاع نمودند سپس سه نفر از ادعاي خود دست    پدري تو بودند...، و به این ترتیب بعد از تولد
کشیدند و ابوسفیان می گفت به خداقسم من او را در رحم مادرش گذاردم و عاص ادعا کرد که چنین نبود .....، حسان بن ثابت در هجو  

است: «اي عمرو، بدون شک پدر تو ابوسفیان است، زیرا نشانه هاي واضحی از او در توست .....، پس هرگاه مردم    عاص سروده   عمر و
مردي بود    درتشخیص زنازادگان جمع شدند، تو اي عمرو، نسبت خود را آشکار کن.» مادر عمر و عاص که نابغه نام داشت کنیز حبشیه 

قبیله عنزه و زنی زناکار بو ..... )مشهور است( که در زمان حکومت عمر و عاص بر کشور مصر عده اي هزار از  تعیین    د  درهم جایزه 
مردي نزد او رفته گفت آمده ام    کردند براي کسی که جرأت کند از عمر و عاص وضع مادرش را که فاحشه و بدنام بود سوال کند، پس

او زنی از قبیله عنزه منسوب به بنی جالن    ا کنم، عمر و عاص گفت: آري تا نسبت به )وضعیت( مادر فرمانده و حاکم مصر معرفت پید
و شهرت در این    بود، نامش لیلی و لقبش نابغه بود حاال برو پاداشی که براي تو تعیین شده است رابگیر.(، عمر و عاص )به دلیل شرارت

بود )از جمله علی، عثم  ..... و  از صحابه  پیوسته مورد سرزنش بزرگان  بطور مشروح  امر(،  .....(، و نیزحضرت عالمه  و  ان، حسن، عمار 
بررسی متون تاریخی مسلم می گردد که  داستان مشاجره عبداهللا بن جعفر و عبداهللا بن ابی سفیان بن حارث را با او مذکور نموده است، از

یانی بود که در حبشه واقع شد، در زمانی  هم جر  و علت آن  او به طمع مقام و یا ترس ا ز غلبه مسلمانان و صدمه دیدن .....، مسلمان شد
رفته بود .....، که نجاشی پادشاه حبشه با او گفت آیا مقصود    که او به همراه عماره بن ولید براي دستگیري جعفر بن ابی طالب و یاران او

را به تو تسلیم کنم، تا او را به    تو اینست که من فرستاده مردي که چون موسی )پیامبر( است وناموس اکبر )جبرئیل( بر او نازل می شود
او این چنین است نجاشی گفت واي بر تو اي عمرو از من بپذیر و از آن پیامبر    قتل برسانی، عمرو از روي تعجب گفت اي پادشاه آیا

فرعونیان و سپاهیان    بطور حتم بر تمامی مخالفین خود غلبه می نماید، همانطور که موسی بر   پیروي نما، زیرا به خدا قسم او بر حق است و 
اسالم نموده و در جمعیت مسلمانان وارد شد، عمروعاص همان است که رسول خدا را در ضمن هفتاد    او غلبه کرد...(، پس او تظاهر به 

: « در  شعر هجو نمود و رسولخدا هم به تعداد همان قصیده او را لعن فرمود و او همان کسی است که امیر المومنین علی علیه السالم فرمود
نباشد.» .....، آري این شخص مصداق   چه زمانی نبوده است، آیا ممکن است که مانند مادرش    عمرو، دستیار فاسقان و دشمن مسلمین 

به آن پروردگاري که دانه را در زیر خاك شکافته و می رویاند و خالیق را خلق نموده    کالم آن حضرت است که فرمودند: « قسم 
همان اصل یعنی   رده بلکه تظاهر به اسالم و کفرشان را پنهان نمودند و آن زمان که به یاران خود ملحق شدند بهاست، اینان اسالم نیاو

  کفر و کینه توزي که با ما داشتند بازگشت نمودند.»، ابن ابی الحدید از قول ابوالقاسم بلخی گوید ..... عمر وعاص از ابتدا ملحد بود و
فرماید: « اولین کسانی که قائل به    ت نکشید و معاویه هم مثل اوست. و همچنین از استاد خود نقل میهیچگاه از الحاد و کفر خود دس

ایمان هیچ گناهی به آنان زیان نمی رساند و   ارجاء محض شدند معاویه و عمر و عاص، بودند و این دو با خود فکري کردند که با وجود
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آگاهی چه گناهی را مرتکب می شوي، در جواب گفت،    با چه کسی جنگ کردي و  لذا وقتی از او سوال شد: « ..... خودت می دانی
  اطمینان به قول خداي تعالی داشتم که می فرماید « ان اهللا یغفرالذنوب جمیعاً» ترجمه یعنی )خداوند همه گناهان را می آمرزد.(، .....، و 

ت دین و انحراف از اسالم و نیز کسانی که او را حمایت کردند، از جمله  فاسقی بود مشهور به قل  اضافه می فرماید، ..... و اما معاویه که او
ستمکاران از اهل شام و افراد بی بند و بار و نادان صحرانشین و وحشی .....، که امر آنان بر هیچکس پوشیده نیست    عمر و عاص و سایر

 آخر. .....، و الی

 سخنانی درباره عمروعاص: 

آن دو قرار    )....... زید ابن ارقم بر معاویه وارد شد، دید عمر و عاص با او روي یک تخت نشسته اند، پس خود را بین گفتار رسول خدا:  

زید گفت: رسول خدا    داد، عمرو عاص به او گفت جاي دیگر پیدا نکردي که آمدي بین من و امیر المومنین )معاویه( جدایی انداختی؟.

ن حضرت بودید چون چشم رسول خدا بر شما دو نفر افتاد نظر تندي برشما نموده و روز دوم و سوم  به جنگ رفته بود و شما نیز با آ

هر زمان که معاویه را با عمرو عاص    چون باز هم شما دو نفر را با هم دید، با همان نظر تند بر شما نگاه کرده و در سومین روز فرمود:

روایت را ابن مزاحم و ابن عبدریه نیز در تالیفات    دو نفر هرگز به خیر نخواهد بود.(، این  دیدید، بین آنها جدایی افکنید، زیرا اجتماع این

 خود آورده اند.....، .

 سخنان امیر المومنین:

است شوخ و او شخصی  و گفت  نموده  یاد  از علی  و عاص  نموده که شعبی گوید: )عمر  توحیدي روایت  ابوحیان  پرمزاح    )مضمون( 

پندارد که من شوخ و)یعنی زیاد شوخی و مز نابغه  السالم رسید و فرمود فرزند  به علی علیه  این سخن  بیهوده سرایم،   اح می کند(، و 

بوالهوسی باز می دارد .....،   چقدر دور است این نسبت از من، چون یاد مرگ و اندیشه محشر و حساب مرا از تباهی و بیهوده گذرانی و

گوید دروغ گوید و در روزگار سختی    و هرگاه وعده اي دهد تخلف می نماید و هرگاه سخنهمانا بدترین گفتار دروغ است، اما عمر

امر و نهی می کند و در آن هنگام که شمشیرها بکار افتد بزرگترین نیرنگ و حیله اوآن است که سرین )باسن و عقب( خود را بی دریغ  

شریف رضی نیز روایت شده است )....... عمر و عاص در هنگام    ریق عیان سازد.....(، این سخن علی علیه السالم به همین مضمون از ط

زد و خورد آغاز شود بزرگترین تدبیرش آن است که عورت و سرین    که شمشیرها بکار افتد و  جنگ خوب فرمان می دهد، اما همین

با همین این روایت  نمایان سازد.....(،  نیز نقل گردیده    خود را بی دریغ  قتیبه  ابن  از  به هنگام جنگ، مردي است  مضمون  است: )....... 

فرمان و .....، تا مادامی که شمشیر ها بکار نیفتاده است، ولی در آن زمان که در گیري آغاز شود، بزرگترین حیله او آن    سختگیر و پر

خوار و نابود نماید.....(،  که خود را واژگون ساخته و با آشکار نمودن سرین )عقب( خود مانع از حمله خلق شود، خدا او را پست،    است

شام در جنگ    این روایت با همین مضمون از ابن عبدربه نقل شده است، و نیز امیر المومنین در روایت دیگر و در آن هنگام که مردم

ی هستم  من سزاوارترین کس صفین قرآن ها را بر نوك نیزه ها زدند و جنگجویان را به حکم قرآن دعوت نمودند. فرمود: اي بندگان خدا

اینان نه اهل دین و دیانت هستند و نه    که قرآن را پذیرفته است و اما معاویه، عمروعاص، ابن ابی معیط، حبیب بن مسلمه و ابن ابی سرح،

با  ام و پس از آنکه به حد رشد رسیده اند باز    به قرآن اعتقادي دارند، من آنها را بهتر از شما می شناسم و از زمان کودکی با آنها بوده 

سخن )دعوت به قرآن(، سخن حقی است که از آن اراده    آنها بوده ام، آنها در هنگام کودکی و بزرگسالی بدترین مردم بوده اند، این 

می بینید که قرآن ها را بر سر نیزه ها کرده اند جز مکر و حیله چیز    باطل کرده اند و به خدا قسم اینان .....، قرآن را نمی شناسند و اینکه

یونس بندیگر عبدالرحمن مسعودي گوید:  ابو  نیست.»،  با علی    ي  ما در جنگ صفین  برایم روایت کرد که  از مردي سالخورده  ارقم 
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او   براي  این پرچم را رسول خدا  نمود و گروهی گفتند که  بلند  نیزه کرده و  برسر  پارچه اي سیاه و مربع را  بودیم، عمر و عاص تک 

السالم رسید فرمود آیا داستان این پرچم را می دانید، رسول خدا این پارچه را به عمر و    به علی علیه  ترتیب داده است و .....، چون خبر

فرمود: کیست آن را با شرایط آن بپذیرد، پس عمرو گفت اي رسول خدا شرایط آن چیست. رسول    عاص )این دشمن خدا( نشان داد و 

با مسلمانی  خدا فرمود: شرط آن با داشتن آن  و    اینست که  از کافر  براي حمایت  )یعنی  نکنی  نزدیک  نکنی و آن را به کافري  جنگ 

بکار یاران    مشرك  و  معاویه  براي حمایت  )یعنی  نزدیک ساخته  به مشرکین  به خدا قسم آن را  اما  را گرفت،  نگیري(، پس عمرو آن 

آن را می    که دانه را در زمین شکاف داده و   اوبکارگیري کرده( و با در دست داشتن آن با مسلمانان می جنگد پس سوگند به آن خدایی

  رویاند و همه این خالیق را خلق نموده ایشان اسالم نیاورده بلکه تظاهر به اسالم می نمایند و کفر را در درون خودپنهان و به محض آنکه 

 نکردند.....(   یاران و همکارانی یافتند به دشمنی و عناد خود بازگشت نمودند و تنها نماز را به صورت ظاهر ترك

کسانی که   مشرکان یعنی  )کلب گوید و این روایت در واقع از اخبار غیبی رسول خدا و از معجزات آن حضرت است و در رسوا نمودن

ن حق و باطل در جناب عمار یاسر قرارداد که فرمود ترا  یبا امام حق محاربه می نمایند و این به منزله همان شاخصی است که براي تعی

معجزات باقیه رسول خدا صلی   غیانگر )فئه باغیه( بقتل می رسانند که منظور معاویه و یاران او بوده است که آن هم مانند قرآن ازگروه ط

 است.(  اهللا علیه و آله است که در مسیر هدایت و رستگاري امت خود تا قیام قیامت آن را بیان فرموده 

 نامه امیر المومنین به عمر و بن عاص

آل محمد    )مضمون( )این نامه( از جانب بنده خدا امیرالمومنین به آن ابتر و ابترزاده، عمرو بن عاص ابن وائل که سرزنش کننده محمد و 

 در عصر جاهلیت و اسالم بود و سالم بر آن کسی که از سعادت پیروي کند،  

سلمانان، بدینگونه سالم خود را بیان می فرمود. زیرا سالم سالم مخصوص رسول خدا بود که بر غیر م )کلب آستان موال امینی گوید این 

اثبات می شود که علی علیه    براي مخاطب، برکت و بدینگونه  باشد پس  اهللا  اولیاء  از  اگر سالم دهنده  به همراه دارد خصوصاً  سعادت 

 از دایره اسالم خارج می دانسته است(،   السالم این فرد را

دریده است)یعنی معاویه( از دست داده اي، )همان(    مردي و مردانگی را به خاطر شخصی فاسق که پرده اش  )....... اما بعد همانا تو شئون 

اهانت می شوند و به    شخصی که اشخاص شریف و کریم در مجلس او  بی ارزش و  او  با  بردبار در صورت آمیزش  اشخاص حلیم و 

د مرا بر تو و آن زاده زن جگر خوار )معاویه، پسر هند جگرخوار(  سفاهت منسوب می شوند.....، )اي عمر و عاص، بدان(، اگرخداون

خواهم کرد، همان کسانی که در زمان رسول خدا صلی اهللا علیه و آله، خداوند قهار آنان   مسلط فرماید، شما را به ستمکاران قریش ملحق

وند شما را کفایت کند و البته انتقام و عقاب خداوند  بمانید و حیات شما بعد از من ادامه یابد، خدا  را هالك فرمود و اگر تو و او زنده 

شما را بس است. درعبارت دیگري با همین مضمون .....، آنچه در پیش روي شما و در آینده در انتظار شماست )که همانا عذاب ابدي  

 دوزخ الهی خواهد بود( بدتر است. آتش

 نکته )مهم(: 

است، در حالی    شرح نهج البالغه خود به نقل از کتاب صفین تالیف نصر بن مزاحم آورده  )مضمون( ابن ابی الحدید این نامه را در کتاب
نقل نموده ولی در کتاب    که ما این نامه را در این کتاب نیافتیم و هر کس در مطالب بسیار دیگري از آنچه ابن ابی الحدید از این کتاب

موجود در واقع مختصري از کتاب اصلی است و کتاب نصر که ابن ابی  می برد که کتاب    کنونی نیست آگاهی یابد به وضوح تمام پی
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تربوده   جامع  و  بزرگتر  بسیار  موجود  کتاب  از  قطعاً  کتاب  آن  و  نیست  دسترس  در  حاضر  درحال  و  است  کرده  استناد  آن  از  الحدید 
ري این کتاب را مانند بسیاري از کتب  دست خیانت و تعصب و طرفداري از این جرثومه هاي فساد و تبهکا  است.....،. )کلب گوید یعنی

  تحریف و یا سرقت و یا حذف و یا .....، نموده و آنها با این خیانت خود خواستند به هدایت و رستگاري مردم لطمه وارد   دیگر مشمول
 ( نمایند و حال آنکه خداوند هادي و رهبر مردم به سوي سعادت جاوید به واسطه محمد و آل محمد علیهم السالم است 

 خطبه امیرالمومنین بعد از تحکیم حکمین:
و در کوفه    )مضمون( پس از آنکه خوارج خروج نمودند و ابوموسی به مکه فرار کرد، علی علیه السالم ابن عباس را به بصره برگشت داد

 این خطبه را ایراد فرمود: 

خداي بی    ورد، من شهادت می دهم که جز)ستایش مخصوص خداوند است هر چند روزگار سانحه مهم و حادثه بزرگ را بوجود آ
اما بعد همانا    شریک کسی شایسته پرستش نیست و محمد )صلی اهللا علیه و آله( بنده و فرستاده اوست و درود خداوند بر او و آل  او، 

موضوع  در  من  لذا  و  آورد  می  بار  به  بسیاري  کارآزموده حسرت  و  دانا  و  مهربان  ناصح  نصیحت  از  که صورت  این    سرپیچی  داوري 
کردید و با تمرد خود نصیحتم را    گرفت، امروز راي خود را اعالم می کنم ..... شما جفاکاران و مخالفان از پذیرش امر من خودداري 

از  پس  که  کشید  آنجا  به  را  شما  و  من  کار   ،..... مخالفت(  )در  شما  روش  این  و  نکردید  راز    اجرا  آمدن ضرر،  بدست  و  وقوع خطر 
شما به داوري قبول کردید، حکم قرآن را    من آشکار شد.....، همانا این دو مرد )عمرو بن عاص و ابوموسی اشعري( که هاي    نصیحت 

و صالحین و اهل ایمان همگی از آن دو بیزاري جسته   پشت سر انداخته و بر خالف امر و نهی قرآن عمل کردند و .....، و خدا و رسولش 
شدند. شام  به  عزیمت  آماده  آنها  از  و  است،  فرموده  بیان  بسیار  السالم سخنان  علیه  علی  و عاص،حضرت  در خصوص عمر   ،.....  ،)....

او را دشمن دارد، )مظهر( ناپاکان و ستمکاران، جفاپیشگان و .....( یاد    آنجمله او را به عناوین )پسر نابغه، دشمن خدا و دوست آنکه خدا
 کرده است. 

ی را به عذاب جاوید دوزخ بشارت داده است و موالنا امیرالمؤمنین المظلوم همه آن عناوین را  گروه )کلب گوید خداوند در کتاب خود
 .....(،  ابراز کرده است از جمله عدو اهللا و ظالم و بر عمروعاص و معاویه 

نیز روایت کند    و طبريابویوسف قاضی ..... روایت نموده است که علی علیه السالم در قنوت نماز خود بر معاویه نفرین می کرد و .....  
بن خالد، ضحاك بن قیس   که علی علیه السالم در قنوت نماز خود می فرمود: )خدایا، معاویه، عمرو، ابااالعور سلمی،حبیب، عبدالرحمن

 و ولید را لعنت فرما.( و ..... 

 )کلب گوید و ما و همه مومنین و مومنات تا قیام قیامت گوئیم آمین،آمین، آمین یا رب العالمین(،  

قراري می کرد و پیوسته در قنوت و بعد از   و آن زمان که خبر کشته شدن محمد بن ابی بکر به عایشه رسید در مرگ برادر خود بسیار بی
این واقعه را نیز طبري، ابن اثیر،ابن کثیر و ....، در آثار خود آورده اند، و نیز زبیر بن    نماز، به معاویه و عمر و عاص نفرین می نمود که

عاص، ولید بن عقبه، عتبه بن ابی سفیان، مغیره بن شعبه(، نزد معاویه    بکار در کتاب مفاخرات خود روایت نموده است که روزي )عمرو
نگرکه حسن پسر علی چگونه نام پدرش را زنده می کند و ..... دائماً چیزهایی از او  جمع بودند .....، آن جمع گفتند: اي امیر المومنین ب

دنبال او بفرست تا او و پدرش را در محضر تو دشنام دهیم و سرزنش نمائیم )معاویه در برابر    می شنویم که باعث نگرانی ما است .....، به
الف نظر من می خواهید او را احضار کنید، در هنگام سخن با او معارضه  معاویه گفت حال که بر خ  اصرار آنان مخالفت کرد(، .....،

نکنید و این مطلب رابدانید که این خاندان کسانی هستند که به هیچ وجه نمی توانید بر آنها عیب بگیرید و هیچ عار و ننگی به آنان نمی  
ن را کشت و خالفت خلفاي قبل را ناخوش داشت، پس  بگویید پدرت عثما  فقط با همان سنگ )تهمت( او را هدف قرار دهید،  چسبد،

آنکه آن حضرت وارد شد( عمر و عاص گفت .....، علی به ابوبکر دشنام داد و خالفتش    معاویه به دنبال امام حسن فرستاد .....، )پس از
کرده و عثمان را هم از روي را خوش نداشت و از بیعت با اوخودداري کرد و بعد هم با اکراه بیعت نمود و در خون عمر هم شرکت  
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ادعاي خالفت کرد و .....، و همانا شما فرزندان عبدالمطلب در حد آن نبودید که باکشتن خلفا و خونریزي هاي    ستم کشت و به ناروا
حسن   است اي پادشاهی برسید و شما به سلطنت حریص هستید و در این راه به هر کار ناروا دست می زنید. اما آنچه مربوط به تو ناروا به

صالحیت آن را    تو فکر کردي که به خالفت می رسی در حالی که عقل و تدبیر این کار را نداري، تو درباره خدا چه فکر می کنی که
هزا هستی و این نتیجه عمل بد پدر توست و مقصود ما از اینکه تو را احضارنمودیم آن بود که به تو    به تو نداد به حدي که سزاوار است 

دست او راحت کرد، اما تو در دسترس مایی و ما هر   ت دشنام بدهیم، اما پدرت را که خداوند به تنهایی کار او را ساخت و ما را ازو پدر
خداوند گناهی نکرده ایم و در نظر مردم هم سرزنش نمی شویم    طور که بخواهیم درباره تو عمل می کنیم و اگر تو را بکشیم در پیشگاه 

کنی اگر میتوانی انجام بده در غیر این صورت تو و پدرت ستمکارید.....،    ر این گفتار ما ایراد بگیري و آن را تکذیب آیا تو می توانی ب
اینکه عمر و عاص این سخن را گفت امام  ابتدا حمد و ثناي الهی را بجا آورد و بر پیامبر درود    پس از  حسن شروع به سخن فرمود و 

سپس فرمود اي عمر و عاص تو با رسول خدا در تمام جنگها به ستیز برخاستی و حضرت را    ر شد( وفرستاد )و فرمود آنچه قبالً مذکو
چه کینه و حیله و مکر داشتی علیه او بکار گرفتی و در مقام تکذیب و دشمنی با پیامبر از همه سرسخت    هجو کردي و آزار نمودي و هر

تاثیر قرار داده و جعفر و یارانش را دستگیر و به اهل مکه تحویل دهی .....    کشتی به حبشه رفتی تا نجاشی را تحت   تر بودي و سپس با
خداوند تو و رفیقت )عماره( را رسوا نمود، پس تو در جاهلیت و اسالم دشمن سرسخت بنی هاشم بودي و سپس فرمود توخود بهتر    ولی

ي و رسول خدا فرمود )خداوندا من شعرنمی گویم و سزاوار می دانی و این جمع نیز آگاهند که تو هفتاد شعر )بر علیه رسول خدا( سرود
نیست که شعر هم بسرایم ولی خداوندا به عدد هر حرفی از این )سروده هاي نارواي او( هزار لعنت بر اوفرست(، و بنابراین نفرین پیامبر  

براي او به کانونی پر از آتش بدل کردي و    دنیا را خدا و لعن خدا بر تو از حد شماره خارج می گردد..... اما آنچه در امر عثمان گفتی تو  
من ابو عبداهللا است و هرگاه زخمی را فشار دهم آن را    سپس به فلسطین رفتی و زمانی که خبر کشته شدن عثمان به تو رسید گفتی کنیه

..... به خدا سوگند که در زمان عثمان یاري  به دنیاي او فروختی    خونین می کنم و سپس خود را در اختیار معاویه قرار دادي و دینت را
اي پسر عاص آیا تو هنگام خروج از مکه به حبشه درباره بنی هاشم این    اش نکردي و بعد از قتل او هم غضبناك نگشتی، واي بر تو 

بنی هاشم )به بدگویی( چیزي را  در گفتن ناروا به او از همه بیشتر می گویم و من از  اشعار را نگفتی: . )....... من نکوهش کننده احمدم و
 آنان و .....(.  فروگذار نمی کنم در حضور و غیاب

 نامه ابن عباس به عمرو: 

به پیروي از    )مضمون( ابن عباس در پاسخ او نوشت )اما بعد من در میان عرب از تو بی حیاتر نیافتم و تو همان کسی هستی که معاویه ترا
 د را بهاي کمی به او فروختی .....،هواي نفس وادار نمود و تو هم دین خو

حیله شما    در این جنگ که تو )آتش آن را( بپا کردي کار معاویه همچون علی نیست زیرا علی آن جنگ را براي حق آغاز کرد و با 

بودند زیرا  مردم شام ن  روبرو شد و معاویه جنگ را به ناحق آغاز کرد و کارش به اسراف )خونریزي مردم( رسید. مردم عراق هم مانند 

نمودند و من و تو هم یکسان نبودیم    مردم عراق با بهترینِ خود که علی بود بیعت کردند و مردم شام با معاویه که بدترین آنان بود بیعت

من براي حق و تو براي حکومت مصر.....، سپس برادر خود فضل را احضار کرد و گفتاي پسر مادرم در جواب عمر و عاص اشعاري را  

او این اشعار را سرود )....... براي درد نادانی تو عالجی نیست جزآنکه )اهل ایمان( سرنیزه ها را پی در پی در گلوگاه شما بزنند   بگو پس

خداوند او را به فضیلت و بلندي قدر و منزلت بر تمامی خلق برتري داد    .....، تا سر در اطاعت علی و ابن عباس بیاورید و اما علی پس

عباس برخورد کرد و از او از روي حسادت گفت: اي پسر عباس چرا هر وقت مرا   و عاص در سفري که به حج رفته بود با ابن .....(، عمر

گردانی و .....، ابن عباس پاسخ داد .....، تو گناهکار بی پدر و گمراه و گمراه کننده اي،   می بینی با حالتی ناخوش از من روي بر می

تو هم از حمایت او خوشحال شدي و آن را به حساب بزرگی خودت قرار دادي .....، و نیز روزي    سوار کرد ومعاویه ترا برگردن مردم  



 98: ص 

               

 

ابن  نیز وارد شد پس عمروعاص شروع به بدگویی از او کرد    در مجلسی معاویه که  عباس و عمروعاص حاضر بودند عبداهللا بن جعفر 

بالد و در انفاق و بخشش به مردم اسراف کار است .....(، پس ابن عباس گفت به  است و .....، به گذشتگان خود می    ).......، خوشگذران

که دروغ می گویی .....، بلکه عبداهللا بن جعفر بسیار به یاد خداست و در برابر نعمتهاي حق سپاسگزار و از هر امر ناروایی دورو   خدا قسم

مقامی واال و    تقاضاي دیگران را اجابت می کند .....، در بین قریشاو مردي است بخشنده و بزرگ، آقا و بردبار، هدفی راستین دارد،  

ترین افراد قریش بر سر    شیر بیشه مردانگی است و در کارزار دلیر و .....، حسب و نسبی شریف دارد و همانند آن ناپاك نیست که پست

 شود ..... الی آخر. دري او پیروزپدري او نزاع کنند و در نهایت )عاص بن وائل(، قصاب قریش بر دیگران در ادعاي پ

 معاویه و عمرو عاص: 

مشورت نمود    حضرت علی علیه السالم نامه اي نوشت و معاویه را براي بیعت با خود دعوت کرد، معاویه با برادر خود عتبه بن ابی سفیان
او را بخري .....، پس معاویه به او نوشت  آنکه دین    عتبه گفت در این کار از عمرو عاص کمک بگیر که البته او نخواهد آمد ..... مگر

خود عبداهللا و محمد مشورت کرد عبداهللا گفت: به نظر من    .....، و او را دعوت کرد، عمرو عاص پس از خواندن نامه معاویه با پسران
ن هم که حضور  هم از تو راضی بودند و در زمان کشته شدن عثما  رسول خدا هنگام رحلت خود از تو خشنود بود و دو خلیفه بعد او

در خانه بمان .....، ولی پسر دیگر او محمد گفت به نظر من .....، به اهل شام    نداشتی پس در این آخر عمر که مرگ تو نزدیک است،
  که شیخ بر پاشنه هاي پاي خود ادرار و بول کرد و دین خود را به دنیا فروخت در این   ملحق شو.....، آنگاه یعقوبی می نویسد. اینجا بود

را احضار کرد و گاهی به او می گفت بار سفر را ببند و سپس دوباره می گفت بار سفر را باز کن   هنگام عمر و عاص غالم خود وردان
عقل خود را از دست داده اي، آیا دوست داري آنچه در دل داري بگویم، تو بین دنیا و آخرت مردد هستی با    .....، وردان گفت گویا

  با علی بیعت کنم آخرت دارم و دنیا ندارم و اگر با معاویه بیعت کنم آخرت ندارم ولی دنیا دارم، آنوقت عمروعاص اگر   خود می گویی 
ابا عبداهللا به مجلس معاویه وارد شد معاویه گفت اي  ..... چون  پیوست،  به معاویه  امشب سه    گفت راست گفتی، پس حرکت کرد و 

دوم قیصر روم گروهی    ذیفه که در مصر زندانی بود با یارانش از زندان فرار کرده است،گزارش به ما رسیده اول اینکه محمد بن ابی ح
سوي ماست پس عمرو گفت اما    از رومیان را تحریک کرده تا به شام حمله کنند و سوم اینکه علی به کوفه رسیده و آماده حرکت به

دستگیر یا فراري می دهند، گزارش دوم براي    می کشند یاگزارش اول محمدبن ابی حذیفه، پس سپاهی به سمت او بفرست یا او را  
بفرست و با او صلح و سازش کن و اما گزارش سوم در مورد   قیصر روم کنیزکان ماهرخ رومی با مقداري ظروف طال و نقره بعنوان هدیه

..، عمرو گفت )براي پاداش همدستی با تو(  نمی بیند.....، و در روایتی ... علی، نه به خدا سوگند که عرب در هیچ امري او و تو را یکسان
به امیدوار کردن تو اکتفا می   حکومت مصر و مزایاي آن را به من واگذار .....معاویه گفت من اگر می خواستم با تو خدعه کنم فقط 

یرك تر از آن هستم  مثل من تحت تاثیر مکر و خدعه تو قرار نمی گیرد زیرا من باهوش تر و ز  کردم، پس عمرو پاسخ داد به خدا قسم
معاویه گفت سر خود را نزدیک بیاور تا رازي را به تو بگویم، پس وقتی که عمرو عاص سر خود را نزدیک    که با سخنی امیدوار شوم، 

او را گاز گرفت و به او گفت این خود خدعه بود، مگر جز من و تو کسی دیگر در این اتاق هست، پس عمرو این    برد، معاویه گوش 
زمانی که به دنیاي خود نرسم، دین خود را به تو نمی فروشم و اگر تو حکومت مصر را به من    ابراي او خواند )....... اي معاویه تا اشعار ر

البته معامله خوبی کردي، با حیله خود می تواند مصدر هر خیرو شري    بدهی  چون در عوض پیر سالخورده اي را در اختیار داري که 
برادر معاویه وارد شد و معاویه را تحریک بر واگذاري مصر کرد و ..... معاویه تعهد کرد که والیت مصر را به او    هباشد..... و آنگاه عتب 

 بدهد .....

 عمار یاسر و عمر و عاص: 
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ر  خود را د عمار پسر یاسر با عمر و عاص، در لشکرگاه صفین روبرو شدند. پس عمار و یارانش از مرکب پیاده شده و حمایل شمشیرهاي
زندگانی محمد صلی    بر گرفتند، در این حال عمرو عاص )به مکر( گفت اشهد ان ال آله االّ اهللا عمار گفت ساکت باش که تو در دوران 

عمار( .....، بر چه مبنایی با ما می   اهللا علیه واله و هم بعد از او این شهادت را ترك کردي .....، عمر و عاص گفت اي ابا یقظان )لقب
گذاریم .....، عمار گفت حمد خداي را که این    نداري که ما نیز خداي یکتا را می پرستیم و به همان قبله شما نماز می  جنگی آیا قبول

 خداي یگانه معترف به پیامبري محمدیم اقرار ها را بر زبان تو جاري کرد که من و یارانم داراي قبله و همراه با پرستش

نظر بر ایمان شما وجود ندارد یعنی شما گمراه هستید(    ریم که ما اهل ایمان هستیم ولی این اتفاق)کلب گوید یعنی ما و شما اتفاق نظر دا 
 ..... و این همه بر خالف تو و یارانت تو را گمراه و گمراه کننده قرارداد،  

یمان ما اقرارنموده و در آن  )کلب گوید یعنی محکوم هستی به این نحوه استدالل یعنی اتفاق نظر ما در ایمان شما نیست ولی شما به ا
 اتفاق نظر وجود دارد که این برهان عمار از عجایب کالم است(  

یارانم با تو بر چه اساسی است، رسول خدا به من امر فرمود که با ناکثین )پیمان شکنان( نبرد    ..... اکنون به تو خبري دهم که نبرد من و
با قاسطین )من نبرد کردم و امرفرمود  اما مارقین را )آنان که از دین  کنم من هم  حرفین از عدالت( نبرد کنم که آن گروه شما هستید و 

نمی دانم آنها را درك خواهم کرد یا نه اما اي ابتر آیا ندانستی که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله درباره علی فرمود:   خارج می شوند(، 
اللهم وال من وااله و عاد من ع  )من ابا یقظان به من دشنام می دهی، حال آنکه من به تو کنت مواله فعلی مواله    اداه( . عمرو گفت یا 

 دشنام نداده ام .....، ..... 

به حکومت اهللا علیه به عمرو عاص نزدیک شد و گفت دین خود را  .....، در کتاب    در حدیثی دیگر عمار یاسر رحمه  مصر فروختی 
حمیري در روز صفین به اتفاق ذوالکالع نزد عمروعاص آمدند و او   است که: )ابو نوحصفین و شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید مذکور 

عمر مردم را به جنگ تحریک می نمود پس ذوالکالع به عمرو گفت اي ابا عبداهللا    با معاویه و گروهی گرد آنان جمع بودند و عبداهللا بن 
یاسر به تو خبر دهد و دروغ نگوید، عمرو گفت او کیست پس    مهربان روبرو شوي که از عمار  آیا مایلی با مردي خیراندیش، عاقل و 

 است و اهل کوفه است، عمرو نگاهی به او کرد و گفت سیماي ابوتراب را در تو می بینم   پاسخ داد این پسر عموي من 

ابوتراب یاد می نمودند و حال آنکه    )کلب گوید آنها جهت تحقیر  امیرالمومنین به این لقب که رسول  امیرالمومنین، آن حضرت را به 
 به امر خداوند تبارك و تعالی به آن حضرت عطا فرموده بود افتخار می کرد(   خدا صلی اهللا علیه و آله 

 محمدصلی اهللا علیه و آله و یاران او نمایان است و در سیماي تو ابوجهل و فرعون(.  پس ابونوح در پاسخ گفت: )بر من سیماي

 و: ابواالسود دوئلی و عمر

درآمده    ابواالسود دوئلی بعد از کشته شدن علی علیه السالم بر معاویه وارد شد، در حالی که بالد اسالمی در زیر تسلط و نفوذ معاویه 
سعایت و ..... گفت    بود، و معاویه او را به خود نزدیک و جایزه بزرگی به او داد، ولی عمر و عاص به او حسادت نمود .....، و از روي

ود دوئلی مردي خردمند و سخنور است، ..... او در هر شهر و گوشه و کنار مملکت تو، نام علی رابه نیکی زنده می کند و .....،  ابواالس
گفتگو با او باعث خشم من شود زیرا من از    پس او را احضار کن تا روحیات او بر تو آشکار شود، ..... معاویه گفت .....، ممکن است

عمرو عاص اصرار کرد .....، پس ابواالسود را احضار    صالح است که هر گونه تظاهر کرد پذیرفته شود، ..... ولی   ضمیر او اطالع دارم و
به او گفت، من و عمرو عاص درباره  اصحاب محمد اختالف نظر داشتیم میل دارم عقیده تو را بدانم    کردند آنگاه معاویه از راه حیله 

ب رسول خدا صلی اهللاعلیه و آله محبوبتر بودند او به کنایه پاسخ داد آنکه بیشتر از همه رسول خدا  .....، اي ابواالسود کدام یک از اصحا
ترند، پاسخ داد آنکه که تقوي او زیادتر و    را دوست می داشت و در راه او فداکاري کرد و.....، معاویه پرسید و به نظر تو کدام افضل

بر عمرو خشمناك شد و آنوقت از ابواالسود سوال کرد، پس کدام یک داناتر از همه    زمان  خوف او در دین بیشتر بود، معاویه در این 
اصحاب بود پاسخ داد آن کسیکه بیشتر از همه در گفتار خود از خطا مصون و سخنش رساتر و کاملتر بود، معاویه سوال کرد کدام یک 
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رنج و محنت بیشتري را تحمل کرد و در مقابل حمالت    جنگ   از اصحاب شجاعتراز سایرین بودند، او پاسخ داد آنکسی که در میدانهاي
اطمینان پیامبر خدا بود پاسخ داد آنکسی که بعد از خود، درباره او    دشمن بردبارتر بود، معاویه پرسید کدامیک از اصحاب بیشتر مورد 

اسخ داد آن کس که قبل از همه مردم،  به پیامبر راستگوتر از دیگران بود، پ  وصیت فرمود، معاویه پرسید کدام یک از اصحاب نسبت 
به معاویه رو  آنوقت  و  تصدیق کرد.  را  او  ابواالسود گفت من می    پیامبري  را رد کنی  او  میتوانی کالم  و گفت   ..... عمرو عاص کرد 

گو، پاسخ داد یا  تحریک کرد، اکنون اجازه بده در مورد او بگویم، معاویه گفت هر چه می دانی ب  دانستم که چه کسی تو را به این کار
کسی است که در ضمن اشعاري که سروده است، رسول خدا را هجو و نکوهش نموده و رسول خدا در مقابل    امیر المومنین این شخص

 اشعار او فرمود: 

بیتی که عمرو در هجو من سروده است لعنتی بر او بفرست اي معاویه آیا  ا این  ب  )پروردگارا من که شعر نمی توانم بگویم، پس به هر 

سخن پیامبر خدا، می توان براي عمروعاص فالح و رستگاري تصور نمود، تا او به آن برسد و یا از آنچه بدست میآورد سود ببرد، به خدا  

دلیل پستی و رذل بودن، به هنگام به پا   قسم کسی که شناختن حسب او با قرعه باشد، باید در سخن ناتوان باشد و ..... او کسی است که به

خود را به تکلف و ریا می افکند و به سبب گناهان    تن بزرگان براي بزرگداشت بزرگواران هر قوم، چون سگ می نشیند و بنام دینخاس

گفت اي برادر دوئلی تو خوار و فرومایه هستی و با معاویه    بسیاري که مرتکب شده به ابهت بزرگواران نظر نمی افکند.....، پس عمرو

 خارج شوید.  و آنوقت معاویه به آنان گفت ..... از مجلسدشمنی می کنی و ..... 

 سخنی از ابوجعفر و زید بن حسن:

سپاهیان عراق    ابوجعفر و زید بن حسن گویند: )روزي معاویه در روز صفین از عمروعاص خواست که صف هاي لشکر شام را در مقابل

عراق به تسخیر تو درآید    که پسر ابی طالب کشته شود و بالد منظم نماید، عمرو گفت مشروط بر اینکه حکم و فرمان من در صورتی  

اینست که حکومت مصر براي من در   معتبر و نافذ باشد، معاویه گفت مگر فرمان تو درباره حکومت مصر نیست، عمرو پاسخ داد مگر نه

، همان آتشی که از اهل خود  آن را می خرم  عوض بهشت است که آن را فروخته ام و کشته شدن پسر ابی طالب بهاي آتش است که

مصر به تو عطا کردیم در    اباعبداهللا فرمانی که براي حکومت  جدا نمی شود و دوزخیان تا ابد در دوزخ به آن گرفتارند، معاویه گفت اي 

رو به اهل  بشنوند در این موقع عم  اعتبار خود باقی است، اگر پسر ابی طالب کشته شود، تو آهسته سخن بگو مبادا اهل شام سخن تو را

پروردگارتان بسپارید،. و از خداي خود که او را می    شام گفت اي گروه مردم شام صفوف خود را منظم کنید و جمجمه هاي خود را به 

آنها را قطع کنید، و در جنگ صبور باشید و بدانید زمین از آن    پرستید یاري بجوئید و با دشمن خود نبرد کنید، آنها را بکشید و دنباله

کار به نفع اهل تقوي است، ....، با توجه به آنچه گذشت و با توجه به این    خداست که به هر کس از بندگانش بخواهد می دهد و عاقبت

امیرالمومنین علی را شناخته و تباهی و فساد کار مخالفت با او را می داند و .....، و این    سخن عمرو، معلوم و محرز می شود که او حق

 کسانی که عمل عمرو را از روي اجتهاد و یا عدالت او نیکو می دانند..... )انا هللا و انا الیه راجعون(.   طع و متقن بر رد نظردلیلی است قا

جرم ساده و واضح است و تعجب از کسانی است که مدعی فهم و تفسیر قرآن هستند ولی به ابتدایی ترین    )کلب گوید معانی خطا و

ه نیستند و فهمی در معانی آن ندارند و با تأویل و برداشت خودسرانه و جاهالنه، هم خود را داخل آتش  تفسیر قرآن آگا  اصول و مبانی

ندارد    دوزخ نمودند و هم بسیاري دیگر را با معتقد نمودن به یاوه هاي خود مستوجب نار و خلود در آن نمودند و این امر امکان  ابدي

اسالمی و بشري    وه هاي ارتجاعی نابکار و تروریست و قاتل سفاك به نام دین به جان جامعهمگر به الهام شیطان که با این ترفند او، گر

گمراه خارج از دین نموده و    افتاده و انسان ها را به خاك و خون بکشند و اعمال جنایت کارانه خود را مستند به فتاواي شیطانی عده اي
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و پاداش هم می دهد آري چنین است    نمایند که بگویند خدا از خطا می گذرد آخرت خود را بر همین استدالل شیطانی از قرآن استوار  

اعمالی که خدا وعده آتش دوزخ جاودانی به    ولی اعمال این جانیان خون آشام براساس حکم قرآن خطا نیست بلکه جرم است یعنی

 مرتکب آن داده است(. 

 عمرو عاص و برادرزاده اش: 

زیرك داشت که از مصر نزد او آمد و به او گفت )....... آیا فکر می کنی که اهل مصر وکشندگان  عمرو عاص برادر زاده اي هوشیار و  
مصر تحت تسلط    عثمان، والیت مصر را تا زمانی که علی علیه السالم زنده است به معاویه تسلیم می نمایند و یا فکر می کنی که اگر

رار داد با حرف از تو نخواهد گرفت .....، اگر تومعاویه را نخواهی او هم تو را  معاویه قرار گرفت همانطور که با حرف آن را طعمه تو ق
می خواهی او هم دین تو را طلب می کند و .....، پس خبر این گفتگو به معاویه رسید و او آن جوان را    نمی خواهد، ولی تو دنیاي او را

و معاویه را براي آن حضرت شرح داد و حضرت از آمدن او خوشحال  فرار کرده و به علی ملحق شد و داستان عمرو   احضار کرد ولی او
 خود نزدیک نموده و گرامی داشت.....( و او را به 

 غانمه قریشیه و عمر و عاص: 
بنی هاشم دشنام می دهند، پس گفت اي به  بود و شنید معاویه و عمرو عاص  نامش غانمه است در مکه  بانوي مسلمان که  گروه    این 

خدا قسم کسی   سم معاویه امیرالمومنین نیست و او در خور این مقام خالفت که براي خود تصور می کند نیست و او به قریش به خدا ق

او سخنی خواهم گفت که   است که نسبت به رسول خدا صلی اهللا علیه و آله بدي و نکوهش نمود و من خود نزد معاویه خواهم رفت و با

و ببندد  نقش  پیشانیش  او  از شرمساري عرق در   ،..... دادند  معاویه  به  .....، خبر  ناالن شود  و  به    ناراحت  و غالمانش  با خادمان  را  یزید 

به محل پذیرایی او وارد شوي غانمه که    استقبال او فرستاد .....، و یزید به غانمه گفت که ابا عبدالرحمن یعنی معاویه، امر کرده که تو

معاویه هستم، غانمه گفت خدا ترا باقی نگذارد    تو را حفظ کند گفت من یزید پسر  یزید را نمی شناخت سوال کرد تو کیستی خداوند

دگرگون شد و نزد معاویه آمد و جریان را به او خبر داد معاویه    اي ناقص تو شایسته پذیرایی مهمان نیستی پس رنگ یزید از این اهانت

به او سالم کرد غانمه گفت  گفت این سالخورده ترین زن قریش است و از همه بزرگتراست .....،   به نزد غانمه آمد و  روز بعد معاویه 

و آنوقت گفت کدام یک از شما عمر و عاص هستید عمرو فوراً جواب داد که من    سالم بر اهل ایمان و خواري و هالك بر ناسپاسان،

الیق دشنام هستی .....، به خدا قسم من قریش و بنی هاشم دشنام می دهی و حال آنکه خود    اینجا هستم غانمه گفت این توهستی که به

هاي تو را می شمارم تو از کنیزکی سیاه، دیوانه و زشت کردار   مادرت دانا و آشنایم و یک یک عیب  کامالً به عیوب و زشتی هاي تو و

اه نري با او همبستر  و احمق متولد شدي،کنیزکی که ایستاده بول می کرد و اشخاص پست و فرمایه را براي مقاربت قبول می کرد و هرگ

  نطفه او بر نطفه آن مرد غلبه می کرد )یعنی از فرط کثرت شهوت او(، و در یک روز با چهل مرد که بر او می جهیدند همبستر  می شد

 می شد  

فاحشه ها  کثافت ها و    )کلب گوید اگر توجه شود این اوصاف در واقع، اوصاف یک حیوان است حیوانی پست و نجس و آیا از اینگونه 

 علیه السالم کسی دیگر به دنیا می آید(   جز دشمنان موالي مظلومان علی

را با زنت همبستر دیدي و حس غیرت و شرافت و    این از مادرت و اما تو، من تو را مردي یاوه گو و گمراه می بینم ..... تو مرد بیگانه اي 

 مخالفت در تو برانگیخته نشد 

 که پیامبرفرمود دیوث بوي بهشت را استشمام نمی کند(  )کلب گوید: یعنی دیوثی هستی  
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خیر و نیکی تربیت نشدي، تو را چکار با بنی هاشم، و .....    و اما تو اي معاویه هیچگاه با نیکی و صالح سر و کاري نداري زیرا بر اساس

ا زنان بنی امیه چون زنان بنی هاشمند و .....، الی  کردیم ..... و گفت آی  که گفتار او بسیار طوالنی است و ما مقداري از ابتداء آن را نقل 

 آخر حدیث.

 سخن حضرت عالمه پیرامون شخصیت عمرو: 

این بود حقیقت و نمودار شخصیت ذاتی و روحیات این مرد )عمرو بن عاص(، از زمان جاهلیت و در عصر نبوت رسول خداصلی اهللا  
انداخت و از روزي که به    زمان حکومت امیرالمومنین، قبائل را در مقابل هم به جنگعلیه و آله و بعد از آن تا آنکه فتنه ها بپا کرد و در  

زمانی که عمر ننگین او بسر آمد و    زاده هند جگرخوار، براي نابودي حق و اهل حق پیوست، آن همه نیرنگها و حادثه جویی ها نمود تا 
طبقات دوزخ گرفتار شراره هاي ابدي آتش    ب کرد و عاقبت دردر پست ترین حاالت، مرگ او فرا رسید و بنیان آرزوهاي او را خرا

مذکور شد، در سراسر زندگی پر از فساد و تباهی او نه    گردید و قید هاي آهنین و آتشین او را در میان گرفت، ..... و با توجه به آنچه 
و آمده است تماماً ساخته و پرداخته همقطاران و هم  دلیلی براي ثناء او بوجود آمد و نه مقامی تا مایه مباهات او شود وآنچه از اوصاف ا

هستند. و لذا با توجه به حاالت او محرز می گردد که در تمام دوران زندگی خود    فکران اوست که جملگی از دشمنان خاندان رسالت
ي را  دو در غزوه )ذات السالسل( نیز سوتظاهر به اسالم نموده و نفاق و کفر خود راپنهان نموده بود، که واقعاً براي او داستان فرماندهی ا

حکم به ظاهر می فرمود و قصاص قبل از جنایت نمی کرد و با آنها و همه منافقان مماشات می فرمود تا    عاید نمی نماید زیرا رسول خدا 
 شاید نجات یابند، زیرا 

السالم فرمود    نادیده می گرفت و .....، و لذا حضرت علی علیه رسول خدا به نفاق و کفر درونی بسیاري از صحابه واقف بود ولی آنها را  
کرد که او به آن عمل   چون پرچم فرماندهی را رسول خدا صلی اهللا علیه و آله، بنام عمرو )در غزوه ذات السالسل( بست با او شرطی» 

 ده اند: و همچنین شاهد دیگر بر حقیقت این موضوع، همان گفتار ابی عمرو و غیر اوست که آور «نکرد

بر اهل اسکندریه دروغ بست وگفت که آنها معاهده خود را نقض نموده اند و با این توطئه و نیرنگ دروغ بر آنها حمله   )عمرو بن عاص
بر    اسکندریه را اشغال و عده زیادي از مردم آنجا را بقتل رسانیده و عده اي را اسیر نمود، عثمان براي این اقدام خالف و دروغ او   برد و

او عبداهللا بن   مرو غضب نمود.....، و دستور داد اسیران را به دیار خودشان برگردانند و او را از حکومت کشور مصر عزل کرد و به جاي ع
فلسطین رفت و به توطئه علیه    سعد را منصوب کرد و این عمل عثمان باعث کینه توزي عمرو نسبت به عثمان شد.....، پس از آن عمرو به

من ابوعبداهللا هستم و کسی که اگر زخمی را   » و با کشته شدن عثمان شادمان شد و براي خود مدیحه سرایی کرد که    او پرداخت .....
دائماً در تمامی مجالس از عثمان انتقاد می کرد و    و پس از آنکه عمرو به مدینه برگشت،   «پیش از التیام بفشارم آن را به خون می اندازم.

لباس تو آلوده شد، من تازه تو را از کار عزل کردم و تو بر من    ر کرد و گفت اي زاده نابغه چه زود گریبان.....، روزي عثمان او را احضا
چهره ریاکارانه می آیی و چون از نزد من می روي، نوعی دیگر عمل می   طعنه می زنی و نکوهش می کنی، وقتی نزد من می آیی با

این چنین نمی کردي، عمرو گفت حرف بسیار گفته اند که هیچکدام درست نیست    ،کنی، به خدا قسم اگر از من به تو سودي می رسید
و تو اي امیر المومنین به خاطر خدا پرهیزکن، عثمان گفت آن هنگام که تو را در آن مقام گذاشتم نقص و کج روي تو را می دانستیم و  

زمان عمربن الخطاب متصدي آن مقام بودم و او هنگام درگذشت  زیادي در میان بود، عمرو گفت من در    آن زمان هم درباره تو سخنان
بود، عثمان گفت اگر من هم مثل عمر با تو رفتار می کردم و با کمال شدت مراقب کارهایت بودم، از حدود خود    خود از من راضی

  شدي و .....(، عمروعاص با حالت تجاوز نمیکردي، ولی من به نوعی مسالمت آمیز با تو رفتار کردم و به همین دلیل جري و بی باك  
اگر نزد   خشم و کینه از نزد عثمان خارج و هر زمان به نزد علی علیه السالم می آمد، آن حضرت را بر علیه عثمان تحریک می کرد و

رسانیده و    آنان  طلحه و زبیر می رفت آن دو را بر علیه عثمان تحریک می کرد و در آن زمان که حاجیان از مکه می آمدند خود را به 
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مدینه آمدند عثمان از علی    آنها را از کارهاي خودسرانه عثمان آگاه و آنها را تحریک می کرد، پس در آن زمان که مهاجمین مصري به 
نمودند، عثمان با تحریک مروان براي    خواست که آنان را آرام کند و علی هم با آنها مالقات و آنان را آرام کرد و وقتی آنها بازگشت 

رهبر خود مرد از  نادرست  مطالب  این گروه مصري  دروغ گفت  به  و  آنکه   م خطبه خواند  از  بعد  و  بودند  یقین    شنیده  آن  نادرستی  به 
زد اي عثمان از خدا بترس    نمودند بازگشت کردند پس در این لحظه عمروعاص که در پی فرصت مناسب بود از گوشه مسجد فریاد

کردیم تو از آن کارها توبه کن تا ما    بار شدي و ما هم به پیروي تو در آن کار ها شرکت  یعنی دروغ نگو تو مرتکب کارهاي هالکت
هم توبه کنیم عثمان بر او فریاد زد اي پسر نابغه تو اینجا هستی به خدا قسم از وقتی که تورا از امر والیت و حکومت مصر عزل کردم  

 نمی توانی باشی و پیوسته در پی فتنه گري هستی، و .....   و از حکومت مصر آرامشپش در گریبان تو افتاده کنایه از اینکه به کینه عزل ت

علیه عثمان نمود و حتی چوپانها را نیز علیه او تحریک می کرد، .....    بالدرزي آورده است که .....، عمرو شروع به تحریک و تهیج مردم
د که از مدینه می آید، عمرو از اوضاع عثمان سوال کرد آن سوار  و روزي در قصر خود در فلسطین که مشرف بر جاده بودسواري را دی 

خودستایی از خود مثالی را به زبان راند که ترجمه فارسی آن )بسیار( رکیک می شود و ما    گفت او را در محاصره دیدم، عمرو در مقام
وطئه نمودم که عثمان صدمه دید ولی در  از ترجمه آن خودداري می کنیم ومنظورش این بود که من مردم را چنان تحریک کردم و ت 

غفلت  و  بی خبري  )وادي    حال  در  من  که  در حالی  کشتم  را  عثمان  )ابوعبداله(،  من  او رسید گفت  به  عثمان  و چون خبر مرگ  بود. 
ثمان را بهانه و مردم را  السباع( هستم وقطعاً عثمان با تحریکات من به این عاقبت دچار شد.....، ولی بعد از این واقعه به طلب دنیا پیراهن ع

حضرت علی علیه السالم یعنی همان امامی که طهارت و پاکی او نص صریح کتاب الهی است تحریک و به کشتن آنحضرت شاد و   علیه
 مسرور می شد .....( انا هللا و انا الیه راجعون.

 داستان شجاعت عمرو در جنگ صفین:

از او جز    سراغ نداریم، نه در زمان جاهلیت و نه در دوران نبوت و اما در جنگ صفین  آري ما سابقه اي از پسر نابغه در غزوات و جنگها

ننگ و رسوایی    خاطره ننگین کشف عورتش در مقابل امیرالمومنین و فرار از شمشیر مالک اشتر وجود ندارد و در این جنگ است که

اشعار اهل حجاز قرار گرفت بطوریکه عتبه بن ابی سفیان راجع به   ابدي براي او در تاریخ ثبت شد و داستان او ضرب المثل و مورد استناد 

رسوایی او در شعرش آورده، « ..... جز عمرو که تخمهایش او را از خطر نجات داد، در حالیکه از روبرو شدن با خطر مرگ دلش در  

علیه السالم روبرو شد و عمرو با    ابوالحسن یعنی علیاضطراب بود ..... » و نیز موقعیت او در شعر معاویه بن ابی سفیان که « ..... عمرو با

برد زیرا او با علی، یعنی همان شیرمردي    خواري برگشت، و اگر عورت خود را آشکار نکرده بود. شمشیر علی او را به کام مرگ می

ن ارطاه بگوئید که در مسیر خود  )به عمرو و اب  روبرو شد که هر جنگجویی را ذلیل می نمود.....»، و در شعر حارث بن نصر آمده .....

ستایش نکنید مگر اسافل اعضاء بدن خود را، که بخدا قسم    مراقب باشند که دوباره با شیر مرد یعنی علی روبرو نشوند. / و به آنها بگوئید

آمد این عمل از وي بطور    آنها شما را از مرگ نجات دادند .....(، و در شعر ابی فراس آمده).......(، و البته بطوري که شرح آن خواهد

خیمه معاویه جدا نمی شد یعنی در جنگ شرکت نمی کرد، و در روایت است    مکرر سر زده است و .....، او در زمان جنگ هیچگاه از

که از اصحاب علی علیه السالم بود دشمنی می نمود و در هر مجلسی از او بدگویی می    که عمروعاص همیشه با حرث بن نضر خثعمی

السالم و کسی بود که در شجاعت به حدي رسیده بود که تمام شجاعان سپاه معاویه و مردم شام از    )حرث تربیت شده علی علیهکرد.  

داشتند(، پس حرث در مذمت عمرو اشعاري گفت که به گوش عمرو رسید و او قسم یاد کرد که حتماً با علی   روبرو شدن با او هراس

.....، )پس در یکی از روزها( که سپاهیان با هم درگیر شدند عمرو با علی روبرو شد و با نیزه اي که    چه هزار بار بمیرد  روبرو شود اگر

آمد    داشت حمله کرد علی علیه السالم در حالی که شمشیر در دست داشت و نیزه خود را به رکاب زین قرار داده بود به طرف او  همراه 
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عورت خود    کت آورد، عمرو خود را از اسب به زیر انداخت و پاهاي خود را بلند وو به او نزدیک شد و همین که اسب خود را به حر

المثل شد، ابن قتیبه در    را نمایان کرد و بالفاصله علی علیه السالم از او روي گردانید و این بزرگواري و آقایی علی علیه السالم ضرب 

افکند و عمرو براي نجات خود،    روبرو شد علی با نیزه اي او را به زمین  نقل خود آورده است )....... همین که عمرو با علی علیه السالم 

آن حضرت هیچگاه از روي حیا به عورت    عورتش را نمایان ساخت و علی علیه السالم )شرم نموده و( از او روي برگردانید و برگشت و 

نیست ثابت نمود، و مسعودي در نقل خود آورده است    آنچه روا کسی نگاه نکرد و بزرگواري خود را در این امر و منزه بودن خود را از  

را شناخت و شمشیر کشید تا او را بزند، عمرو فوراً عورت خود را   )....... چون عمر و عاص در برابر علی قرار گرفت علی علیه السالم او

،..... بودم  نیستم مجبور  اهل جنگ  نمود و گفت من  السالم روي    نمایان  به زشتی سرزنش کرد و  پس علی علیه  او را  او گردانید و  از 

جنگ صفین، عمرو عاص، عتبه ابن ابی سفیان، ولید بن    گردیده است در یکی از شبهاي  عمرو به محل خود بازگشت نمود .....(، و نقل

ی طالب عجیب است ما با وجود  بودند، عتبه گفت کار ما با علی بن اب  عقبه، مروان حکم و عبداهللا عامر و ابن طلحه .....، نزد معاویه جمع

عتبه و من  اما جد  هستیم  مشترك  در خون  او  با  هم    اینکه  شیبه  عمویم  قتل  در  علی  و  شدند  کشته  علی  بدست  بدر  در  برادرم حنظله 

  علی با زجر کشت و نیز تو اي پسر عاص پدرت را علی کشت و عمویت را برهنه کرد، و  شراکت کرده است، و نیز تو اي ولید پدرت را

 جنگ جمل کشت و برادرانت را یتیم کرد، و تو اي مروان .....،    تو اي پسر طلحه پدرت را علی در

موالیمان علی که وصف شمشیر او را خدا به زبان جبرئیل اعالم کرد به وجد نمی    )کلب گوید آیا تو از عظمت شجاعت و بزرگی مقام 

هنم واصل نمود و خونخواهان آن پدران مشرك و کافر اکنون در مقابل  کفر و شرك را به ج  آیی و مسرور نمی شوي که چگونه سران

تو بر موالي   پایان  بی  ابدي و  نداشتند خدایا رحمت و رضوان و سالم  پا پیش گذاشتن  بازهیچکدام جرئت  او صف آرایی کرده ولی 

ابداآلباد جار  مظلوم ما علی و لعنت باد یعنی تا آن زمان که خدایی می  و عذاب و آتش جاوید دوزخ تو بر دشمنان آن حضرت تا  ي 

 فرمایی آمین،

 آمین، آمین یا رب العالمین(،  

دارید، مروان گفت تو چه پیشنهاد می کنی،    معاویه گفت تا اینجا اقرار بود براي آنچه بر شما وارد شد حاال بگوئید براي خونخواهی چه 

نمائید پاره  پاره  نیزه ها  با  او را  استهزاء    ، مروان گفت اي معاویه گفت دلم می خواهد  به  یا ما را  یاوه سرایی می کنی و  معاویه به خدا 

گرفته و مسخره می کنی ..... و سپس عتبه این اشعار را گفت )....... هرکس خواهان مالقات او در میدان جنگ شد مرگ در نزدیک او  

ه همین مضمون نقل می نماید، )....... عمر و عاص عورتش  هشام بن محمد ب قرار می گیرد، مگر عمرو که عورتش او را نجات داد .....(،

را آشکار در همان حال به سوي علی آمد و آنحضرت از او اعراض فرمود و سپس او را شناخت و گفت اي پسر نابغه تو در تمام عمر  

ن )....... که عمر و عاص در  آزاد شده دبرت هستی و این عمل از عمرو مکرر سر زده است(، به روایت نصر بن مزاحم به همین مضمو

صفین در کمین علی علیه السالم نشست تا با غافلگیري به حضرت صدمه بزند ولی علی علیه السالم به او حمله    یکی از روزهاي جنگ 

سگ بلند  اینکه ضربه آن حضرت به او برسد خود را از اسب به زیر انداخت و لباس خود را باال زده و پاي خود را مانند    کرد و قبل از

پیاده فرار کرد و وقتی سپاهیان عراق   نمود پاي  با  بپاخاست و خاك آلود  او  او صرفنظر کرد و  از  نمایان شد پس حضرت    تا عورتش 

به    عرض کردند آن مرد گریخت  بود که با کشف عورت خود  او عمرو بن عاص  نه. فرمود:  او را شناختید گفتند  حضرت فرمود آیا 

ي گردانیدم، وقتی به سوي معاویه برگشت معاویه گفت چه کردي، عمرو جواب داد که علی با من روبرو  سوي من آمد و من از اورو
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به نقل ابی کثیر خدا را شکر کن و دبرت را. یعنی   شد و مرا به خاك انداخت، معاویه گفت خدا و عورت خود را سپاسگزار باش و 

 خودت را.  ماتحت

 معاویه و عمرو در جنگ صفین:

می گوید )....... روزي عمرو عاص معاویه را خندان دید به او گفت خدا همیشه تو را خندان بدارد، به چه چیز میخندي معاویه  ابن قتیبه  
گفت به هوشیاري تو در روزي که با علی روبرو شدي و خود را در خطر یافتی و فوراً عورت خود را آشکارساختی، به خدا قسم او از  

به تو منت گذ بزرگواري  به خدا کهروي  ترا می کشت. عمرو گفت، قسم  بودم در    اشت و اگر می خواست  تو  من در جانب راست 
زمانی که علی تو را به مبارزه خواست، در آن زمان چشمانت برگشت و وریدت متورم شد درعبارتی دیگر زبانت از دهان درآمد و آب  

عضاي توکاري صورت گرفت که از ذکر آن کراهت دارم پس به  دهانت خشک شد و از تو چیزي سر زد و در روایت دیگر در اسافل ا 
)ادامه نده( .....، نصر بن مزاحم و سایر مورخین آورده اند که روزي    خودت بخند و یا این داستان را رها کن، معاویه گفت بس است

به میدان بیا و با هم مبارزه کنیم..... معاویه به  صدا کرد ..... و فرمود ..... تو خود    علی بن ابیطالب در جنگ صفین معاویه را چند بار بنام
عمرو گفت، نظر تو چیست ..... و عمرو او راتشویق کرد ..... معاویه گفت کسی مانند من نسبت به جانش فریب نمی خورد، سوگند به  

با کسی  ابی طالب  بعد    خدا که پسر  او سیراب کرد و بالفاصله  از خون  این هماوردمبارزه نکرد مگر آنکه زمین را  طلبی علی علیه    از 
سپاه خود فرو رفته و عمرو نیز به دنبال او بود، و نیز روزي علی علیه السالم در جنگ صفین از سپاه خود جدا شد    السالم، معاویه به داخل 

علی   زمه می فرمود: )....... منمالک اشتر به آرامی قدم می زد تا به نقطه مرتفعی رسیده بر آن قرار گرفتند علی این اشعار را زم و به اتفاق
مطهر،  هستم بپرسید تا آگاه شوید به مبارزه با من بیائید یا فرار کنید، شمشیر من نابود کننده و نیزه ام درخشان است .....، ازماست پیامبر  

مباهات، و آن هست پسر  از ماست حمزه نیکومنش و جعفر که با دو بال سبز در بهشت جاودانه است و اینست شیر خدا همراه با فخرو  
خود را غرق در اسلحه و آهن و زره کرده   هند جگرخوار مردود و دون و پست نامیمون. در این زمان ناگهان بسر بن ارطاه در حالی که 

پایین آمد  السالم به سمت او حرکت و آهسته از تپه    بود بطور ناشناس جلو آمد و صدا کرد اي ابوالحسن به جنگ من بیا، پس علی علیه 
ولی زره آهنی او مانع از رسیدن نیزه به تن او بود در این حال    و به محض آنکه به او نزدیک شد با نیزه به او زد و او را به زمین انداخت

ارطاه مانند عمر و عاص براي کشف عورت خود اقدام  بن  افتاد    بسر  به زمین  او  او را ترك کرد، وقتی  بماند که علی  کرد تا در امان 
بسر بن ارطاه همان دشمن خدا و تو است، علی فرمود: او را رها کن که لعنت    مالک اشتر او را شناخت و عرض کرد یا امیر المومنین این 

او شوم، در این زمان جوانی که پسر عموي بسر بود به سمت علی علیه السالم حمله کرد و   خدا بر او باد آیا بعد از این کار زشت متعرض
پس از خواندن جوابیه حماسی خود سرود )....... آیا هر روز مردي سالخورده پاي خود را چون سگ   د، پس مالک اشتر اشعاري خوان

بلند کرده و عورت خودرا در بحبوحه جنگ آشکار می کند، عمرو و بسر هر کدام پی در پی عورت خود را براي نجات خود از مرگ  
مله و او را در هم شکست. و بسر هم بپاخاست و به سوي یاران خود فرار کرد، و علی  کنند و .....( و سپس به آن جوان ح  آشکار می

بعد    السالم بر او فریاد زد اي بسر، معاویه سزاوارتر از تو بود براي اینکار و چون بسر نزد معاویه آمد معاویه به او گفت این رسوایی   علیه
بلکه قبل از او    ن نفر نبود که براي نجات جان خود، عورت خود را آشکار نموداز عمرو به تو رسید، تاریخ می گوید که عمرو عاص اولی

 کرد.  نیز طلحه بن ابی طلحه در جنگ احد وقتی در معرض حمله مرگبار علی علیه السالم واقع شد کشف عورت

 مالک اشتر و عمرو عاص در جنگ صفین: 

..... تو به    بید و گفت که مالک اشتر مرا گرفتار غم و اضطراب نموده )به مضمون( روزي معاویه مروان را براي جنگ با مالک اشتر طل 

جنگ مالک برو ..... که مروان قبول نکرد و گفت .....، عمرو بن عاص را به جنگ او بفرست ..... )عمرو( با لشکربه سوي مالک اشتر  

دانستم که رفتارم به عمرو چگونه    ن( که )کاش میروان شد و همینکه چشم مالک اشتر به عمرو افتاد )رجز حماسی خواند به این مضمو
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است، همان کسی که درباره او برخود نذر واجب نمودم که از او خونخواهی کنم و باکشتن او سینه خود را شفا دهم، .....( عمرو چون  

خواند و با شعر جواب مالک  این رجز و شعر حماسی را از مالک شنید به شدت مشوش شده و ترسید، .....و در موقعی که عمرو رجز می 

پس فوراً عنان اسب را بطرف دیگر کشید و در    به او آسیبی نرسانید،   را می داد، اشتر با نیزه بر سر او رسید و عمرو حرکت کرد و نیزه 

له یصحب به  لشکر گاه رسانید، پس در این زمان جوانی از قبی حالی که دست بر صورت خود نهاده بود با سرعت فرار کرده و خود را به

 خاك بر سر تو باد .....(. عمرو خطاب کرد که: )اي عمرو مادامی که باد صبا می وزد 

 داستان ابن عباس و عمرو: 

بنی هاشم بدگویی می کرد و خاطرات بنی امیه و معاویه تعریف و تمجید و از  خود از    عمرو بن عاص در سفر حج در بین حجاج از 
که   داد  می  را شرح  ابوموسی  جنگ صفین  با  روزیکه  آن  تو   ،..... فروختی  معاویه  به  را  تودین خود  )همانا  به عمرو گفت:  عباس  ابن 

هنرنمایی نداشتی و هنر نمایی   اشعري بودي را به خاطر بیاور که افتخارت تو در آن روز مکر و حیله تو بود به خدا قسم تو در صفین هیچ 
نیزه تو کوتاه و زبانت دراز بود، تو آن    کنی و جانت را نجات دهی .....، در آن روز  تو در آن جنگ این بود که عورت خود را نمایان

حضور داشتی ولی در آغاز جنگ به آن پشت    حیله گر هستی که در پایان جنگ به جنگ روي می آوردي که وانمود کنی در جنگ
به دنیاي غیر خود بفروشد، سزاوار آن است که دائم  خود را   می نمودي تا جان خود را حفظ نمایی، به جان خودم سوگند کسی که دین

 در غم و محنت این داد و ستد باشد .....، الی آخر(. 

 ابن عباس و عمرو در اجتماعی دیگر: 

مداینی روایت کند که عبداهللا بن عباس در سفري بر معاویه وارد شد و یزید پسر معاویه و زیاد بن سمیه و .....، در نزد اوبودند، عمرو  
نابوديعاص   او و قطع ماده شر   گفت: )اي معاویه به خدا قسم این عبداهللا بن عباس طلوع هر شر و غروب هر خیر است و صالح در 

گویی گرائیده و شیطان به    است.....، ابن عباس گفت اي پسر نابغه به خدا سوگند که عقلت منحرف گشته و افکارت مضطرب و به یاوه 
نبود   بهتر  آیا  تو سخن گفت،  امیرالمومنین  زبان  به  تو قصد  .....، که درآن روز  دادي  انجام می  را در روز صفین  پیشنهاد خود  این  که 

با او به حیله گري متوسل شده و به امید    نمودي و او با شمشیر به سوي تو حمله کرد و چون مرگ را مشاهده کردي قبل از روبرو شدن
 الی آخر. حضرت آشکار نمودي ..... نجات از مرگ عورت خود را براي جلوگیري از حمله آن 

 عبداهللا بن هاشم مرقال و عمرو:

امیرالمومنین    معاویه در جریان جنگ صفین از هاشم مرقال پسر عقبه بن ابی وقاص و فرزند او عبداله بواسطه جانفشانی و دفاع آنان از

را دستگیر کرده و   ه بن هاشم )مرقال( باش و اونفرت و کینه داشت و به عامل خود در عراق، زیاد بن ابیه نوشت در جستجوي عبدال

بصره با غل و زنجیر به دمشق    دستش را به گردنش ببند و به سوي من بفرست، زیاد شبانه به طور ناگهانی به خانه او هجوم برده و او را از

ت این شخص را می شناسی عمرو فرستاد وقتی عبداله وارد مجلس معاویه شد عمرو عاص نیز در آن مجلس بود، و معاویه به عمروگف

گفت نه گفت او کسی است که پدرش در صفین این اشعار )حماسی( را می خواند)....... من جان خود را فروخته ام .....، چاره نیست یا  

معاویه را برابر قتل او  .....(، عمرو در پاسخ اشعاري خوانده و    بایستی شکست و یا شکسته شد، من هم با نیزه بلند بر سر آنها می کوبم

برعلیه تو آشوب بپا می کند عبداله پاسخ داد اي پسر ابتر این همه زبان    تحریک کرد و گفت ..... اگر او را آزاد کنی سوارانی مجهز و

به پشت اسبها  به نبرد دعوت کردیم و تو مانند کنیز روسیاه و گوسفند اخته شده    آوري را چرا در صفین بکار نبستی، آنگاه که ما تو را

بزرگوار و توانا را کشته نه فردي ترسو و رسوا را، عمرو به او پاسخ داد .....، و عبداله گفت به    پناه می بردي، اگر معاویه مرا بکشد مردي
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با تو روبرو می شد تمام مفاصلت را از ترس می لرزاند و جان سالم به در نمی بردي .....،    خدا قسم اگر پدرم در میدان  معاویه  جنگ 

گفت اي بی مادر آیاساکت نمی شوي عبداله پاسخ داد اي زاده هند تو با من این سخن را می گویی من اگر بخواهم تو را نکوهش کنم 

چنان میگویم که عرق شرم بر پیشانیت نقش ببندد و پستی در چهره ات آشکار شود آیا به بیش از مرگ مرا می ترسانی .....، )درنهایت  

 گفتگو عبداله را آزاد کرد(. معاویه پس از 

 یک درس دینی و اخالقی: 

احواالت زندگی    بر اهل بحث و تحقیق پوشیده نیست که آنچه از بدي و رسوایی به این شخص )عمر و بن عاص( نسبت داده شده و در

همگی این عیوب در واقع    .،او ضبط شده است، همه از پستی ها، حیله گري ها، دروغ گویی ها، بی غیرتی ها در مقابل همسرش و ....

باشد: که   تواند منطبق  به مارسیده می  پیامبر  از  با کدام یک از آنچه در مورد صفات مومن  نفاق اوست. زیرا حاالت عمرو  نشانه هاي 

و  است به هنگام سخن گفتن دروغ می گوید، اگر وعده دهد خالف آن عمل می کند و اگر امانتی به ا   فرمود: )عالمت منافق سه چیز

کند، در روایت مسلم اضافه شده و اگر چه نماز بخواند و روزه بگیرد و گمان شود که او مسلمان است .....(، و یا    داده شود خیانت می

خدعه در آتش است(، و یا )مومن کینه توز نیست( .....، و یا )غیرت داشتن نشان از ایمان و بی غیرتی نشان از نفاق ..... و یاحتی   )مکر و 

سلطانی را به    زان کم، شرك است( و یا )هر کس با دوستان خدا دشمنی نماید به جنگ با خداوند برخاسته است(، و یا )کسی کهبه می

سبب کاري که خداوند را به غضب می آورد خشنود نماید از دین خدا خارج شده است( ..... و یا )ناسزاگویی ودشنام به مسلمان گناه و  

 ..... و یا ..... کفر و( .....، و یا )مومن ساده و بزرگ منش است و فاجر حیله گر و پست(انحراف است و نبرد با او 

 درگذشت عمرو عاص: 

پسرش گفت    او به سال چهل و سه هجري از دنیا رفت و حدود نود سال عمر کرد، یعقوبی گوید همینکه مرگ عمرو عاص فرا رسید به 
مر می  السالسل  ذات  در جنگ  که  داشت  دانم چه پدرت دوست  نمی  که  نمودم  دخالت  کاري  در  من  زیرا  در محکمه خدا    د  دلیلی 

بود و اي کاش من سی سال قبل   خواهم داشت و سپس نظر به اموال و ثروت فراوان خود نموده و گفت اي کاش ثروت من پشکل شتر
رها کردم، در راه خیر بودم ولی کور شدم تا    ت رامرده بودم، من دنیاي معاویه را آباد و دین خود را فروختم و دنیا را مقدم داشته و آخر

از اختیار گرفته و بعد  بینم که معاویه ثروت مرا در  نوشته    اجلم فرا رسید، گویی می  بدرفتاري خواهد نمود، ابن عبدالبر  با شما  مرگم 
گرفتم که احساس می کنم کمی از    پاسخ داد در مرحله اي قرار  است، ابن عباس در بستر مرض او به دیدن او رفت و حال او را پرسید

ور  امر دنیاي خود آباد و بسیاري از دین خود را تباه کردم .....پس اي برادر زاده مرا پندي ده تا استفاده کنم ابن عباس پاسخ داد چقدر د 
سیده مرا از رحمت خدا  در این هنگام که به هشتاد و چند سال رسیده ام و مرگ من فرا ر  است که به مقصد برسی .....، عمرو گفت حتی 

هیهات این آرزویی دور و دراز است، تو نو را می گیري و کهنه را می دهی، عمرو گفت اي ابن عباس   مایوس می کنی ابن عباس گفت
 از جان من چه میخواهی، من کالمی نگفتم مگر آنکه عکس آن را از تو شنیدم ....(، 

از  بسیاري  در  پدر عمرو  نام  آنکه  اي سودمند  بن    نکته  وردنالعاصی  )ال  امیرالمومنین  شعر  در  از جمله  آمده  )عاصی(  اصحاب  کلمات 
 العاصی .....( و در رجز مالک اشتر )و یحک یا بن العاصی .....(.  

کان عاقبه المکذبین بر عاقبت این شقی سفاك و خونخوار که به فتنه او و مانند او امت پیامبر به خاك و خون    )کلب گوید فانظر کیف
عج غلط الزمان  صاحب  مهدي  ظهور حضرت  تا  خونریزي  و  بدبختی  و  نکبت  این  و  شد،  تباهی  و  شکست  دچار  پیامبر  وشریعت  یده 

شتر    اهللاتعالی فرجه الشریف همچنان گریبانگیر این امت است، توجه نما که به هنگام مرگ می گفت اي کاش به جاي ثروت پشکل
بازگشت نمایند همان    و او به ذات الیزال حق دروغ می گویند آنها اگر دوباره به این جهانجمع می کردم و ....، او به خدا قسم و مانند ا 
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دوزخ جاوید و لعنت خدا و رسول    رویه و یا بدتر از آن را دنبال می کنند و خداوند درباره آنان فرموده است کل یعمل علی شاکله پس 
 آنان باد تا ابداآلباد آمین، آمین،آمین یا رب العالمین(. و مالئکه و الناس اجمعین بر او و معاویه و یزید و امثال 

 غدیریه محمد حمیري: 

ترجمه )درباره محمد به راستی و حق سخن بگوئید، زیرا تهمت زدن و دروغ نسبت دادن، صفت پست فطرتان است، آیا بعداز محمد که  
ب و شرافتمند تمامه، علی  یعنی آن فرستاده خدا  باد،  فدایش  مادرم  آنان پدر و  ترین  و شریف  پروردگار  در بدست آوردن    رترین خلق 

که از هر ناروا و حرامی منزه   علی پیشواي ماست .....، که پدر و مادرم به فدایش باد، همان ابوالحسن  -شخصیت مردي و مردانگی نیست
که او را دشمن بدارند البته در آتشند،    و پاك است .....، اگر من در راه دوستی او کسی را بکشم بر من در این امر گناهی نیست،گروهی 

والیت و دوستی پیشواي عادل و دادگر نداشته باشند قابل    هر چند هزار سال نماز بخوانند و روزه بگیرند، نه به خدا قسم نماز کسی که
به اوالد  به تو است و من  گار من تا هنگام مالقات تو  نورانی و مبارك تو گرویده ام، اي پرورد  قبول نیست، اي امیرمومنان اعتماد من 

است اساس دین من  را که  این سخن  قیامت،  و    یعنی روز  ناپاکان  از همه آن  نیز  و  نمود  با علی دشمنی  از کسی که  و من  می گویم 
بیزارم، آنها  با او جنگ کردند  فراموش کردند نصب او را در روز خم )غدیر خم( که از طرف خدا و بهترین خلق او    ستمکارانی که 

باد بینی آن کسیکه سخن مرا بد بداند و مرا سرزنش کند زیرا فضل علی چون دریاي بی کران است، .....، من از   اعالم شد، بر خاك 
او در این مقام از همه برتري داشت، همان علی که دلیران    کسانی که )حق او را غصب(و از صحنه خالفت او را کنار زدند بیزارم، چون

باب   این قصیده را شیخ االسالم حموي در  او را می دیدند می گریختند.....(  برق شمشیر  از کتاب   68را مغلوب ساخته وهنگامی که 
ابوالفضل جعفر بن عبدالواحد، ..... و او  عبداهللا محمد بن احمد روایت، که او با رعایت سلسله اسناد از    فرایدالسمطین از حافظ کبیر ابی

از هشام بن محمد و اواز پدرش روایت نمود که گفت، طرماح عدي با هشام مرادي و محمد بن عبداهللا حمیري نزد معاویه بن ابی سفیان  
طالب شعري بگوئید و  بودند، معاویه کیسه اي پر از طال در مقابل خود قرار داد و گفت اي شعراي عرب درباره علی بن ابی    گرد آمده 

طرماح   درکارتان جز حق سخنی نگوئید که من از نسل صخر بن حرب نیستم اگر آن را به کسی که شعر حقی درباره علی بگوید ندهم،
پس هشام مرادي    برخاسته و شعري پس از ناسزا و نکوهش درباره علی سرود، معاویه گفت: بنشین نیت تو و جایگاه تو را خدا می داند،

و آنوقت عمروعاص که در   ست و او نیز سخنانی پر از نکوهش و ناسزا نسبت به علی گفت. معاویه گفت تو نیز پهلوي رفیقت بنشینبرخا
مجلس حاضر بود به محمد بن عبداهللا حمیري که به او نظري خاص داشت، گفت تو آغاز کن وسخنی جز حق مگو و او رو به سوي  

درباره علی جز به حق کالمی نگوید، و در این    اي که این کیسه زر را به کسی عطا کنی کهمعاویه کرد و گفت تو سوگند یاد کرده  
آن از  بخشی  ترجمه  )که  فوق  اشعار  و  برخاست  حمیري  عبداهللا  بن  محمد  سخن    هنگام  در  تو  گفت  معاویه  و  سرود  را،  گذشت( 

ابوجعفر محمد بن ابی القاسم .....، با سلسله اسناد از محمد   راستگوتري پس این بدره زر را بگیر.، این روایت را استاد فقیه ما عمادالدین
به نقل از شیخ االسالم   بن دینارضبی از عبداهللا بن ضحاك و همچنین این واقعه را صاحب العلما در شرح حال شریف مرتضی  ریاض 

 حموي روایت نموده است. 

 شرح حال شاعر: 

بن عبداهللا حمیري )عدیل و رفیق عمر و عاص(، که گم بن محمد حمیري صاحب دیوان محمد  خاتم    ان می رود فرزند قاضی عبداهللا 
معاویه و صاحب منصب قضاوت او باشد و .....، و به احتمال قوي صاحب اشعار فوق خود قاضی عبدالرحمن محمدحمیري باشد و در  

 تاریخ نام پدر را به جاي پسر قرار داده اند.....

 حضرت عالمه امینی رحمه اهللا علیه خالصه جلد چهارم: کتاب شریف الغدیر 

 شعراي غدیر در قرن دوم: 
 :126و متوفی به سال  60ابو مستهل کمیت متولد سال 
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 ترجمه: ).......، آن دو غم اشک آور که آنچنان درد انگیز و ماتم زاست خواب را از دیده ات و شادي را از یاد تو می برد/،..... پیغمبر
او را آشکار فرمود    ابوالحسن علی )ع( که برگزیده اوست، ..... در روز دوح، دوح غدیر خم، والیت  که آشکارا مثانی، خوان اوست، و 

عظمت ندیدم، من به آنها لعنت نمی   که اي کاش اطاعت می شد / لیکن آن عده پیمان والیت را شکستند، در حالی که من پیمانی به این
و پاسدارتر نشان می داد، ستمگر و تبهکار شد،    که از دیگران به عدل و داد نزدیکترفرستم / ولی اولی بدکاري کرد، و با این کار دومی  

را ضایع گذاشتند و به گمراهی افتادند / حقش را فراموش    اینان فرمان پیشواي خود و مردي که در حوادث روزگار از همه استوارتر بود
گناهی کرده باشد، ستم کردند، و به بنی امیه در هر کجا که فرود آیند،    اندك کردند و به وي با آنکه بر همه آنها سرور بود، بدون آنکه  

باشید، من بیزارم از روزگاري که در آن با ترس به فرمانبري و فرمانبرداري از شما    هر چند که از شمشیر و تازیانه آنها بترسی، بگو: آگاه 
کند آن کسی را که با ستم شما گرسنه ماند و بدون واهمه می گویم:  را سیر کردید و سیر    مجبور هستم، خدا گرسنه کند آنکه شما او 

بزرگ قوم شما )معاویه( و خلیع)ولید بن عبدالملک( را خداوند لعنت کند، زیرا که اینها به جاي سیاستمدار دلخواه هاشمی نسب، بر  
کردند،(، هاشمیات(  مردم حکومت  به  )موسوم  کمیت  درخشان  قصاید  از  ابیات  این  کتاب    .....،  صاحب  چنانکه  آن  شماره  که  است 

الوردیه به    حدایث  نموده  از آن را حذف نموده، همان    578تصریح  بسیاري  ابیات  و  اما دست خائن ویران گري کرده  بیت می رسد، 
که  دست    خیانت  که  است  آن  وقت  لذا  و  اند.  شده  مرتکب  آن  غیر  و  نواس  ابی  و  فرزدق  حسان،  دیوان  چاپ  در  ها،  دست  این 

بیت و    536  به انجام رسیده است متضمن   1904وگرپرده از چهره این خیانتهاي پنهانی بر دارد، چاپ لیدن این قصیده، که در سال  جستج
بیت دارد )و با طلیعه هاي  458بیت آمده و شرحی که به خامه استاد رافعی است    560در شرحی که به قلم استاد محمد شاکر خیاط است  

 متفاوت(: 

و   لیدن  طبع  رافعی    103خیاطدر  شرح  خیاط  -  بیت  102و  و  لیدن  چاپ  رافعی140در  شرح  لیدن  -  بیت  138و  طبع  شرح  133در  و 
لیدن و خیاط67و شرح رافعی    132خیاط لیدن و خیاط89شرح رافعی111در طبع  لیدن و خیاط-  28شرح رافعی33در طبع    20در چاپ 

 بیت  5رافعی   بیت شرح 7در چاپ لیدن و خیاط 19و در شرح رافعی  21شرح خیاط

 قصیده غدیریه عینیه )هاشمیات(:

دانشمندان    شیخ ما مفید در معنی کلمه مولی گوید که کمیت از رجالی است که به شعر او در فهم معانی قرآن استمداد کرده اند و همه 
به فصاحت و علم او در لغت شناسی و واالیی مرثیه او در شعر .....، اجماع نموده اند و چنین کسی وقتی می گوید)و یوم الدوح، دوح  

ریاست ستوده و بر کمیت با آن    غدیر خم / .....(، امامت علی را به خبر غدیر واجب دانسته و حضرتش را با توجه به معنی کلمه مولی به
در لغت هیچگاه به آن معنی بکار نرفته    گی و رتبه که در لغت و زبان عرب دارد، روا نیست که عباراتی را به نحوي بکار ببرد کهبزر

)کنز الفوائد( خود با سلسله اسناد از )هناد بن سري(روایت نموده که او گفت: )امیرالمومنین علی بن ابی    154است، کراجکی در صفحه  
امیرمومنان فرمود آن شعر کمیت را برایم بخوان که با این بیت شروع    دم که به من فرمود اي هناد گفتم لبیک اي طالب را در خواب دی 

گوید من خواندم و آن حضرت فرمود اي هناد گوش فرا ده. گفتم بفرما سرور من.   می شود )و یوم الدوح، دوح غدیر خم .....(، پس می
لمار مثله حقاً اضیعا(، شیخ ابوالفتوح در تفسیر خود آورده است که از کمیت روایت نموده اند که   فرمود )و لم ار مثل ذاك الیوم یوما، و

گفت )امیر المومنان )ع( را درخواب دیدم به من فرمود قصیده عینیه خود را بخوان من آن را خواندم تا به این بیت رسیدم )و یوم الدوح  
باد فرمود درست گفته اي و خودش چنین ادامه داد )و لم ار مثل    پیوسته خدا بر اودوح غدیر خم .....(آن حضرت که درود ابدي و  

 ذاك الیوم یوما، و لم ار مثله حقا اضیعا .....( سید در درجات،عقیلی در منهاج، ابن جوزي در تذکره ....، این روایت را نقل و مرزبانی 
ر در زمان بنی امیه مشهور است ..... و آورده اند چون کمیت این قصیده  گفته است که مذهب کمیت در تشیع و ستایش او ازخاندان پیامب

بیاضی عاملی در الصراط المستقیم خود از   الطاهر( )رض( خواند حضرت درباره او دعا کرد،  را براي ابی جعفر محمد بن علی )االمام 
عینیه پدرت را براي من بخوان و او خواند تا به اینجا    او پیامبر را در خواب دیده که به وي فرمود قصیده   فرزند کمیت روایت نموده که
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الدوح، دوح غدیر خم .....( پیامبر به سختی گریسته و فرموده پدرت درست گفت خدایش رحمت کند آري به خدا    رسید که: )و یوم 
 )لم ار مثله حقاً اضیعا ....(،  سوگند

 هاشمیات:
پ به ذکر آن  از کمیت دانسته و  اند که قصیده )هاشمیات(کمیت از  مسعودي هاشمیات را  ابوالفرج و سید عباسی گفته  رداخته است و 

بهترین اشعار اوست، )آمدي( و )ابن عمر بغدادي( گفته اند اشعار کمیت بن زید درباره خاندان پیامبر )ص( مشهوراست .....، ابوالفرج با  
شاعري پرداخت اولین شعري    یدم که گفت: « چون کمیت به سلسله سند از محمد بن علی نوفلی نقل نموده است که گفت از پدرم شن

که سرود، هاشمیات بود و آن را از دیگران پنهان می نمود، پس به نزد فرزدق بن غالب آمد وگفت اي ابافراس تو بزرگ مضر و شاعر  
ت دارم اول بر تو بخوانم تا اگرخوب  جاري شده و دوس  این قبیله اي و من برادرزاده تو کمیت بن زید اسدي هستم ..... و بر زبانم شعري

تا آن را نمایی  امر  مرا  بد است  اگر  و  فرمان دهی  نشر آن  به  مرا  است    است  تو که خوب  اما عقل  فرزدق گفت  .....، پس  پنهان کنم 
شادي از شوق  پس کمیت اشعار خود را خواند )شاد هستم ولی این    امیدوارم شعر تو به اندازه عقلت باشد، بخوان آنچه را سروده اي،

که  پیامبرند  خاندان  و  هاشم  بنی  اینان   ،..... نیست  اي    سپیدتنان  گفت  فرزدق   ،)..... است  آنان  براي  و  آنان  به  من  خشم  و  خشنودي 
خدا سوگند تو شاعرتر از همه گذشتگان و بازماندگانی .....(، کشی در رجال خود   برادرزاده شعرت را منتشر کن، آري منتشر کن که به

به مدت    ن مضمون( روایت نماید که شخصی)به ای سال خواندن آنها را ترك کرد    25راوي شعر کمیت و هاشمیات او بود، ولی بعداً 
دید که قیامت شده و کتابی به او دادند چون باز کرد دید در آن نام دوستان   دانست تا اینکه در خواب زیرا آن عمل را حالل و جایز نمی

نمودند و در آن نام کمیت بن زید اسدي نیز بود، پس از آن واقعه دوباره آن اشعار را    بهشت می روند ثبت  علی بن ابی طالب را که به
براي مردم می خواند و نیز بغدادي درکتاب خزانه خود )به این مضمون( آورده است که خبر این قصیده به خالد قسري کارگزار هشام  

و هشام دستور قتل کمیت را صادر کرد، خالد کمیت را دستگیر کرد و به زندان انداخت    را به هشام فرستاد  در عراق رسید و او خبر آن 
و کمیت همسرخود را به زندان احضار کرد و لباس او را پوشیده از زندان گریخت چون خالد خبردار شد خواست که زن را مجازات  

ده خاندان ما راهی نیست، پس خالد ترسیده آن زن راآزاد  بنی اسد جمع شده او را تهدید کردند و گفتند ترا بر آن فریب خور  کند،
 کرد. 

 قصیده میمیه هاشمیات: 

صاعد غالم کمیت گوید با کمیت به خدمت ابی جعفر محمد بن علی )ع( رسیدیم و وي این قصیده را براي حضرت خواند وحضرت  
از زراره و ابن شهر آشوب در مناقب وطبري در اعالم خود   دوبار فرمود: )خدایا کمیت را بیامرز.(، و با همین مضمون کشی با اسناد خود

خدمت ابی جعفر محمد بن علی    این روایت را آورده اند و نیز مسعودي در کتاب مروج خود آورده است که کمیت به مدینه آمد و به
ن بیت از قصیده میمیه خود رسید که:  ای  بن الحسین بن علی )رضی( رسید، شبی امام به او اجازه داد و او به شعر خواندن پرداخت تا به

کشته نینوایی که گرفتار پیمان شکنی و خیانت مردم فرومایه و پست فطرت شد .....،(پس حضرت ابوجعفر گریست و فرمود اگر مالی 
دان دفاع می کنی همواره  فرمود .....، )تا زمانی که از ما خان  داشتیم به تو می دادیم، ولی پاداش تو همان باشد که پیامبر به حسان بن ثابت 

بن علی آمد و شعر خود را خواند )مضمون( ....، و او مزرعه اي را به    موید به روح القدس باشی(، پس کمیت به نزد عبداهللا بن حسن
اهللا بن  بهاي چهار هزار درهم به او داد ولی کمیت نپذیرفت وگفت من براي خدا این عمل را انجام داده و مزد نمی گیرم ..... و سپس عبد

برخاسته کیسه اي به چهار غالم خود داد و به خانه هاي بنی هاشم آمد و گفت اي بنی هاشم،    معاویه بن عبداهللا بن جعفر بن ابی طالب
از ذکر فضیلت شما خاموش مانده اند به مدح شما شعر سروده و خون خود را در معرض خطر بنی امیه    کمیت در روزگاري که دیگران 

زمان بنی هاشم هر کس در خور توانایی خود از مال و زیورآالت جمع نموده و نزد کمیت آوردند ولی کمیت از    در اینقرار داده است  
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نمود  لباس    قبول آنهاخودداري  السالم  باقر علیه  امام  از  او  این روایت را نقل و مذکور نموده که  این شهر آشوب در مناقب خود   ،.....
 ولی پول را قبول ننمود .....تبرك پذیرفت  ایشان را به عنوان 

 قصیده بائیه هاشمیات:

رسول خدا   دراغانی از دعبل خزاعی روایت نموده اند که گفت پیامبر را در خواب دیدم فرمود تو با کمیت بن زید چکار داري گفتم اي

مگر او سراینده این بیت    دیگر ادامه نده آیادر میان من و او غیر از همان معارضه اي که میان همه شعرا هست، چیز دیگري نیست فرمود  

از  و من پس  است  بیت آمرزیده  این  برکت  به  را  او  به راستی که خداوند   ،)..... فیهم  با    نیست )فال زلت  معارضه  از  این خواب دست 

پیامبر به برکت    فضیلت بهره مندي از دعاي  کمیت برداشتم، سیوطی در شرح شواهد خود آورده است که بنی اسد قوم خود را صاحب

شعر )طربت و ما شوقا الی البیض .....( را بخوان و پس    اشعار کمیت می دانند، زیرا او پیامبر را در خواب دید و رسول خدا فرمودند که 

ه نبود،  از خواندن این شعر پیامبر فرمود برکت بر تو باد برکت بر قوم تو باد وهمچنین در کوفه هر کس این قصیده او را نمی خواند شیع

پیامبر را در روزهایی که پنهانی می زیستم در خواب دیدم فرمود از چه می    سیوطی در کتاب خود از کمیت نقل نموده است که گفت 

را براي حضرت خواندم: «الم ترنی من حب آل محمد / اروح و اغدوا خائفاً اترقب»    ترسی گفتم اي رسول خدا از بنی امیه و این بیت

محمد، صبح و شام را به ترس و واهمه می گذرانم، فرمود بیرون بیا که به راستی خداوند ترا    نی که به جهت دوستی آل یعنی آیا نمی بی 

 در دنیا و آخرت امان داده است. 

 قصیده المیه هاشمیات:

گفت در    کرده است که ، ابوالفرج با سلسله اسناد از ابی بکر حضرمی روایت  «هان آیا هیچ کوردلی، نگران اندیشه خویش است .....  » 
شعري سروده ام که   ایام تشریق در سرزمین منی، کمیت به محضر ابی جعفر محمد بن علی )ع( شرفیاب شد و گفت در ستایش شما

داد، کمیت قصیده را خواند تا به    دوست دارم براي شما بخوانم، فرمود در این روزها بیاد خدا باش، کمیت خواهش کرد ابوجعفر اجازه 
تیراندازان )اصلی( با کمان دیگري )یزید( به سوي    ، یعنی» سید « یصیب به الرامون عن قوس غیر هم / فیا آخر اسدي له الغی اولاینجا ر

اندازند و واي بر آن آخري که تیر می  السالم(  امام حسین علیه  )یعنی  او فراهم  او  براي  اولی  تبهکاري را  ابی جعفر  «کرد  زمینه  ، پس 
محمد بن سهل دوست و همراه    مان بلند کرد و گفت خداوندا کمیت را بیامرز و این روایت با همین مضمون ازدستهاي خود را به آس

بلند شد و حضرت   افراد خاندانش  تا آنجا که وقتی آن مرثیه را خواند، پس گریه زیادي ازحضرت و   ،..... نقل شده است  نیز  کمیت 
گذشته و آینده و نهان وآشکار کمیت را بیامرز و آنقدر به وي عطا کن که خشنود  دست خود به آسمان برده و فرمود خداوندا گناهان  

زیادي درگرفت چنین آورده است: .....، که صداي شیون برخاست و    )خزانه( خود پس از نقل عبارت گریه  5شود، بغدادي در جلد  
براي  » که:  امام حسین رسید  درباره  شعر  این  به  و ش  چون  دروگر  شمشیرهاي دشمن، حسین  درو شده  هاي  سبزه  به  او،  یفتگان کوي 

او، مصیب دردناك و بزرگی براي مردم بود / و من غریبی را که سزاوارتر از او حسین،    شباهت داشتند، پیامبر از میان آنان رفت و فقدان 
باشد  تنهایی  هنگام  یاري شدن در  ر  براي  امام جعفر صادق )رض( دستهاي خود  .....(، پس   / ندارم  و گفت خداوندا  سراغ  بلند کرد  ا 

آشکار کمیت را بیامرز و آنقدر به وي عطا بفرما تا راضی شود و سپس هزار دینار و لباسی به کمیت    گناهان گذشته و آینده و پنهان و
دیگر دارد که این  نکرد و جامه امام را به عنوان تبرك پذیرفت .....(، کمیت درباره حدیث غدیر، قصیده اي    داد، ولی او مال را قبول

علی سرور مومنان است و رعایت حق وي از جانب خدا، بر هر مسلمانی واجب است، به راستی که رسول خدا    » است    ابیات در میان آن 
 وي سفارش فرمود، و او را در هر حقی که قسمت می شد شریک کرد / و صدیقه )فاطمه زهرا( را که همانندي جز مریم بتول   در حق

 . «سري او درآورد و در روز غدیر، والیت او را بر هر نیکوکاري از عرب و غیر عرب واجب فرمودنداشت به هم
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 زندگی شاعر: 

نام او ابومستهل کمیت بن زید .....، است ابوالفرج گفته که او شاعري پیشتاز و لغت شناس و آشنا به تاریخ عرب .....، است اودر زمان  
شاعرترین از میان    ت عباسی از جهان رفت، او به تشیع هاشمی معروف و مشهور است .....، او را بنی امیه زندگی می کرد و پیش از دول 

اصمعی و آراینده آن را ابن    گذشتگان و آیندگان گفته اند، شماره اشعار او بیش از پنج هزار قصیده است که فراهم آورنده اشعار او را 
روایت نموده اند .....، برخی   207متوفی    د عبداهللا بن یحیی معروف به ابن کناسهسکیت ذکر کرده اند، گروهی اشعار او را از ابی محم

او  اوصاف  است،  نبوده  هیچ شاعري جمع  اند کمیت ده خصلت داشت که در  اسد،  گفته  بنی  قرآن عظیم،    )خطیب  شیعه، حافظ  فقیه 
در مانند  بی  تیرانداز  تشیع،  در  مناظر  نخستین  و  پر جدل  شناس  نسب  خوش خط،  اسد،  شجاع،  اي    بنی  بخشنده  و  باك  بی  سوارکار 

داشته است و او از جمله شعرایی است که در   دیندار(، بوده است. حکیم اعور از شعراي معاصر کمیت بوده و با وي مناظره هاي فراوان
درکوفه بر علیه  گفت اي فرزند رسول خدا، حکیم اعور    دمشق به بنی امیه ملحق شده است، مردي به خدمت عبداهللا بن جعفر رسیده و

شما را بر ساقه هاي درخت خرما آویختم و ندیدم که مهدي را به    شما شعر می گوید، عبداله گفت چه می گوید گفت می خواند )زید 
با عثمان مقایسه کردید و حال نادانی علی را  به  به سختی می    دار کشند،  از علی بهتر است(، پس عبداهللا دستهایش را که  آنکه عثمان 

مرد دروغگو است، سگی را بر او مسلط کن پس حکیم اعور شبانه از کوفه بیرون آمد    آسمان بلند کرد و گفت بارالها اگر این   لرزید به
نمی توانم بپذیرم که کسی با علی علیه السالم دشمن است یعنی با مظهر خوبی ها و انسانیت و    و شیري او را از هم درید. )کلب گوید

و....، زیر امري فطري شرافت و عدالت   ،..... و  نیکی و عدالت  ادوستی موالیمان علی مانند دوستی گلها و عطر ریاحین و زیبایی ها و 
است کدام نفس ووجود است که این خوبی ها را دشمن دارد و زشتی ها را دوست بدارد آري فقط در یک حالت امکان دارد اینکه او  

  آتش ابدي دوزخ بر همه شیاطین جن و انس از اول خلقت تا آخر خلقت مستقر و و یا شیطان صفت باشد که لعنت خداوند و    یا شیطان
 پایدار باد آمین، آمین، آمین یا رب العالمین( 

 کمیت و زندگی مذهبی او: 
اثبات می   دانشمند جستجوگر و انسان محقق با بررسی در میان آثار موجود و مستندات، شواهد و دالیل روشن و واضحی می یابد که

که این ابر مرد یعنی کمیت، هرگز شعرسرایی و مجاهدت هاي خستگی ناپذیر خود را در راه اثبات عالقه وحقانیت آل محمد علیه    نماید

رستگاري او در جهان آخرت    السالم، وسیله کامیابی و حرص خود در طلب دنیا قرار نداد .....، و اعتقاد داشت که )آل محمد( وسیله 

پاداش رسالت کبري است. شیخ اکبر صفار در بصائر از جابرروایت نماید که گفت )به مضمون( خدمت    بوده و مودت و دوستی آنان 

امام باقر علیه السالم رسیدم و نیازمندي خود عرضه کردم، حضرت فرمود درهم ودیناري نداریم، در همین موقع کمیت شرفیاب شد و  

پس کمیت قصیده اي دیگر با اذن حضرت خواند و   کمیت بده،  یاور و بهقصیده اي خواند پس حضرت به غالم خود فرمود کیسه پولی ب 

کمیت داد و باز هم قصیده اي خواند و باز هم غالم کیسه اي    حضرت دوباره همین دستور را به غالم داد، غالم کیسه پولی آورد و به

من از این اشعار قصدي جز تقرب به پیامبر و  عرض کرد فدایت شوم    پول به دستور حضرت براي او آورد، در این لحظه کمیت به امام

غالم فرمود که کیسه هاي پول را به جاي خود برگردان، پس از رفتن کمیت    اداي حقی که خدا به من واجب فرموده ندارم پس امام به 

ر فرمودي، امام  درهم و دیناري نداریم، حال آنکه براي کمیت سی هزار درهم حاض  به امام عرض کردم فدایت شوم شما فرمودي که

خانه آمدم از درهم و دینار چیزي نیافتم پس امام فرمود ما آنچه از کرامات خود از شما پنهان    فرمود داخل خانه شو پس چون به داخل

 ،«به شما نشان داده ایم..... الی آخر  نموده ایم بیش از آن است که

 السالم رسیدیم فرمود:صاعد گفت با کمیت به خدمت فاطمه دختر حسین علیه 
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این مرد شاعر ما آل محمد است، پس قدحی که در آن شربت بود آورد و بهم زد و به کمیت داد تا نوشید، پس دستور دادسیصد دینار و  
دت  خاطر دنیا به شما ارا  اسبی سواري را به کمیت بدهند، ولی کمیت با دیده پراشک گفت، نه به خدا سوگند نمی پذیرم زیرا که من به

ارادت و دوستی از شما درهم و دیناري    ..... خدا نیاورد روزي را که من به جهت اظهار  » ندارم .....، و در جاي دیگر به امام عرض کرد  
فرماید )مضمون( و او آنچه از عطاهاي کثیر که از    ، حضرت عالمه«بگیرم، تا آن زمان که خداي عزو جل هست و مرا کفایت می نماید

دادند نمی پذیرفت و .....، و این موارد همگی داللت بر ارادت    خاندان رسول خدا و بنی هاشم به عنوان قدردانی به او می  طرف امامان و 
دارد، و هر کس اطالعی از شعر او دارد می بیند که وي مانند کسی است    خالصانه و پاکی اعتقاد وي به محمد و آل محمد علیهم السالم

خود به سوي مرگ می شتابد چنانکه امام زین العابدین می فرماید خدایا تو شاهد    کشتن می دهد و با زبانکه خود را به دست خود به  
این کمیت بود که در راه پیامبرت از خود گذشتگی نشان داد و آنچه را دیگران پنهان می    باشد در روزگاري که همه سکوت کردند

.....، و آورده  به هشام خبر داد و او دستور کشتن و بریدن زبان و دست    اند که چون خالد  نمودند آشکار کرد  او را دید  قسري شعر 
تمام دوران زندگی خود را از جوانی با هراس و ترس و در پنهانی و گمنامی .....، به سر می برد ..... تا آنکه    کمیت را داد .....، کمیت

ن و دالیل قاطع را اقامه نماید و راه را نشان دهد و حق را آشکار  محمد براهی   توانست با اشعارخود براي )مظلومیت و عظمت مقام( آل
اسالمی منتشر شد براي حفظ خون خود از امام باقر اجازه خواست که )با تقیه( بنی امیه    نماید و چون آوازه اشعار او در سرتا سر مملکت

بر از  با سلسله اسناد  ابوالفرج  اجازه داد.....،  امام هم  نیز مدح کند و  ابی جعفر را  به خدمت  نماید که کمیت مرا  ادر کمیت روایت می 
عرض کردم که کمیت مرا نزد شما فرستاد و او با خود هر چه بایست بکند کرد، حال اجازه می فرمائید که    فرستاد و من به آن حضرت

د را که طلیعه آن )فاالن صرت الی  کند؟ فرمود او آزاد است که هر چه خواست بگوید پس کمیت قصیده رائیه خو  بنی امیه را نیز مدح
فضل   به  من  زیرا  ام  نبوده  دنیا  اندیشه  در  جز  سخن  آن  در  من  گفت   ،..... و  آمد  جعفر  ابی  خدمت  سپس  و  سرود  را  .....(است  امیه 

نیز به همین مضمون این موضوع   باز تقیه جایز بود .....، کشی در رجال  کرده   را نقلشماآشنایم امام فرمود اگر این را هم نمی گفتی 
 است.

 کمیت و دعاي ائمه درباره او:

براي    )مضمون( بررسی در اسناد و مدارك و روایات که نمونه آن ذکر شد، تماماً داللت بر آن دارد، که از ادعیه خیر نظیر آنچه که 
خراز قمی در    .....، ابوالقاسمکمیت از سوي پیامبر و فرزندان وصی او علیهم السالم وارد گردیده، براي کمتر کسی وارد گردیده است  

امام   و   ..... نمود  محضرامام  تقدیم  را  خود  اشعار  کمیت   ..... که  است  نموده  روایت  مضمون(  این  )به  باقر  محمد  امام  از  خود  کفایه 
گان او به  نمایند و اشک در دید  گریست و سپس فرمود هیچ کسی نیست که ذکر ما )آل محمد( نماید و یا در نزد او مصیبت ما را بیان

سازد و آن اشک را سپر آتش دوزخ قرار    هم برسد هر چند به میزان پر پشه اي باشد، مگر آنکه خداوند خانه اي در بهشت براي او می
می دهد و کمیت گوید چون به این ابیات رسیدم )من کان .....( امام دست مراگرفت و فرمود بار خدایا گناهان گذشته و آینده کمیت را  

در میان شما اقامه می شود و مهدي شما چه زمان قیام خواهد کرد(،    چه زمان حق  -و چون در ادامه این ابیات را خواندم )ترجمه  بیامرز  
فرمود اي ابا مستهل آگاه باش همانا قائم ما نهمین فرزند حسین است و امامان    امام فرمود به همین زودي انشاء اهللا، دیري نپاید و سپس

از رسول خدا د نفرند و دوازدهمیبعد  این دوازده نفر کدامند،    وازده  قائم است، پس )کمیت می گوید( من گفتم اي سرور من  آنها 
علی بن الحسین و پس از او من و پس از من این و دست    فرمود اول آنها علی بن ابی طالب وپس از او حسن و حسین و پس از حسین، 

از ایشان چه کسانی هستند، فرمود فرزندش موسی و بعد از موسی    عرض کردم پسخود را روي دوش جعفر نهاد، )کمیت گوید( من  
پسرش علی و بعد از علی پسرش حسن و او پدر )امام( قائم است که خروج می    پسرش علی و بعد از علی پسرش محمد و پس از محمد 

نماید  از عدل و داد می  پر  ب  فرماید و جهان را  از ظلم و جور شده  پر  او شفابخش دلهاي شیعیان می شود، )کمیت  بعد از آنکه  اشد و 
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باره از رسول خدا صلی اهللا علی و آله پرسیدند و    گوید( گفتم اي فرزند رسول خدا پس  چه زمان خروج خواهد کرد؟ فرمود در این 
 ... قیام او مانند زمان وقوع رستاخیز است که واقع نمی گردد مگر بطور ناگهانی و .. ایشان فرمودند: موضوع زمان

فرا گرفته و جهان در انتظار عدالت و عدالت در انتظار مهدي توست پس ترا قسم می دهیم به    )کلب گوید خدایا جهان را فساد و تباهی 
رأس آنان محمد و آل محمد که امر فرج آن حضرت را اصالح فرمایی و ما و همه مسلمانان جهان و عالم    همه مقدسین درگاهت و در 

 ی گمراهی و ظلم نجات بخشی اي ارحم الراحمین به حق محمد و آله الطاهرین آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(، تاریک بشریت را از

نموده است که چون دشمنان آل محمد خواستند که کمیت را دستگیر وبه قتل   )الخرایج( خود روایت  الدین راوندي در کتاب  قطب 
ت در دل شب تاریک با هراس فراوان سر به بیابان گذاشت و این درحالی بود که بر سر  برسانند حضرت باقر )ع( براي او دعا کرد و کمی

برود ناگهان شیري ظاهر شد    هر راهی گروهی در کمین او بودند تا او را دستگیر کنند پس کمیت به بیابانی رسید و خواست به طرفی
هدایت می کند و کمیت در مسیر تعیین   ی آمد که او را به جهتیچون مسیر خود را عوض کرد باز آن شیر ممانعت کرد تا آنکه به نظر م

دشمنان رهایی یافت و به همین مضمون در جلد    شده حرکت نموده و شیر هم در کنار او راه می رفت تا اینکه در امنیت کامل از دست
 دوم معاهد التنصیص نیز در کرامات و فضایل کمیت روایت شده است.

 ک: کمیت و هشام بن عبدالمل

و قتل او    )مضمون( )پس از آنکه کمیت به سعایت خالد بن عبداهللا قسري، مغضوب هشام گردید، و ماموران بنی امیه در پی دستگیري
قریش بود را واسطه    بودند و او بعد از مدتی متواري بودن از روي تقیه، بزرگان قوم خود از جمله عنبسه بن سعید عاص که از اشراف

کمیت پیغام فرستاد که به گور معاویه پسر هشام که به تازگی درگذشته بود پناه ببرد    اوضاع خود را به صالح آورد، عنبسه بهقرار داد تا  
هشام آمد و جریان کمیت را نقل کرد و در ضمن گفت: کمیت شما را عموماً و ترا به خصوص    و از آن طرف به دیدار مسلمه پسر دیگر

ش نظیرآن  که  کرده  در  چنان مدحی  او  در ضمن گفت  و  امان خواست  کمیت  در خصوص  و  رفته  هشام  نزد  مسلمه  است،  نشده  نیده 
سروده که نظیر ندارد پس هشام به او امان داد و مجلسی آماده کرد تا آنچه براي آنان آماده کرده بخواند پس کمیت    ستایش ما قصایدي 

  هشام مسرور شد پس کمیت مرثیه اي که در مرگ معاویه فرزند   مجلس حاضر و قصیده رائیه خود را در وصف هشام سرود و   در آن 
مسلمه بیست   هشام سروده بود خواند. پس هشام به شدت گریه کرد به نحوي که دیگران او را آرام کردند. پس هشام چهل هزار درهم و

او در امانند و تو حق    که کمیت و خانواده هزار درهم به او جایزه دادند و افراد قبیله او برایش هدیه آوردند پس هشام به خالد نوشت  
براي او هدیه دادند، از آن قصیده جز آنچه نیز هر کدام اموال فراوانی  امیه  بنی  نداري و  به آنان را  بیاد داشتند در دست    تعرض  مردم 

 (.بود، ..... نیست و چون از خود کمیت سوال کردند گفت چیزي در یاد ندارم و آنچه گفتم منحصراً ارتجالی

 روایات بسیار دیگري نیز به همین مضمون و سیاق نقل گردیده است. 

 کمیت و یزید بن عبدالملک: 

خریده    فرزند کمیت نقل می نماید که پدرم روزي به دیدار یزید بن عبدالملک رفت و بر سبیل تقیه و در رابطه با کنیزي که براي او 
نقل شده است که    ریافت نمود، دراغانی درباره کمیت و خالد بن عبداهللا قسريبودند شعري سرود که مورد قبول او واقع شد و جایزه د

مردم در خصوص برکناري خالد گفتگو می کردند. و روزي که خالد از راهی عبور می کرد این شعر راسرود که )....... می بینم که با  
ابر تابستانی پراکنده خواهد   به ماندن دارد / به زودي چون  دستور داد او را برهنه نموده و یکصد    شد( پس .....، خالدتمام تمایلی که 

تازیانه بر او زد و سپس او را رها نمود و در حاضر جوابی و ذوق کمیت نقل می کنندکه روزي فرزدق شاعر از کنار کمیت که کودکی 
درم باشی، پس فرزدق حیرت زده به  پاسخ داد نه دوست دارم ما  بیش نبود عبور می کرد و به او گفت دوست داري پدر تو باشم؟ کمیت

 بود.  دوستان خود گفت تا بحال چنین چیزي براي من پیش نیامده 
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 والدت و شهادت کمیت: 

باد به دنیا آمد و در این جهان با خشنودي وخوشبختی    60کمیت در سال   هجري در سال شهادت امام سبط شهید که درود خدا بر او 
بر سرنوشت او در    زیست نمود و ..... مردم را به راه راست دعوت می نمود تا به برکت دعاي امام زین العابدین علیه السالم قلم تقدیر

بود که در آن زمان که جعفریان بر خالد خروج کردند، او بی خبربر منبر خطبه می خواند.....، شهادت رقم خورد و علت شهادت او آن  
)آبم یعنی  ماء(  )اطعمونی  فریاد کرد  اشتباه  به  اختیار  بی  و  افتاده  به وحشت  آنان  از هجوم  ناگهان  از عراق    و  بدهید(، پس چون خالد 

میان مردم آمدي و مانند کسی نبودي که    ه خویش را خواند که )آشکارا بهمعزول شد و یوسف بن عمرو حکمرانی گرفت و ..... سرود
و کشندگان او فریاد می کشیدند که او همانند تو    کاخش دري بزرگ و قفل زده دارد، همان خالدي که با دهان باز آب می خواست 

از طرفداران بن عمرو که  یوسف  از سربازان  نفر  بود( پس هشت  ا  نخواهد  به  بودند  را  خالد  او  امیر، شعر گفتی  اجازه  بی  بهانه که  ین 
تعقیب نموده و سر شمشیرهاي خود را بر شکم کمیت فرو بردند وخون از او جاري شد تا سرانجام درگذشت )رحمه اهللا علیه( و آنگاه  

 او را به جایگاهی که به آن مکران می گویند و امروز بهنام قبرستان بنی اسد مشهور است برده و دفن کردند.  

جناب کمیت بن زید اسدي یعنی آن سعادتمند که خدا و رسول و    )کلب گوید رحمت و سالم و رضوان ابدي خداوند بر روح و روان
براي  بودند و چراغی روشن  او راضی  از  مؤمنین  و  است که    ائمه  امید  و  باد  ایثار  و  نثار  بود  امیه  بنی  تاریک  و  تیره  مؤمنین در شبهاي 

آل محمد صلوات اهللاعلیهم اجمعین و عجل فرجهم ما را از برکات دعاي خیر و شفاعت آن بزرگوار در دنیا    خداوند هم به حق محمد و
 و آخرت بهره مند فرماید آمین، آمین،آمین یا رب العالمین( 

 173سید حمیري: متوفی به 

 : 1غدیریه 
نداده، چ فرمان  به چنین کاري  باش که خدا  دنیا فروش، آگاه  به  اي دین  بودکینه می  ).......،  او خشنود  از  احمد  به علی وصی، که  را 

که در اطراف او    ورزي، کیست آن بزرگوار که احمد)ص( او را در روز غدیر خم فرا خواند و دست و بازوي او را و در میان یارانی 
س اي خداي متعال دوستان او  آن کسی است که من موالي اویم، پ  بودند بلند نمود و از او نام برد و گفت: این علی بن ابیطالب موالي 

 را دوست بدار و با دشمنانش دشمن باش(. 

 : 2غدیریه 

خداوند به    ).......، چرا در جایگاه پر از گیاهی که میان طویلع و ریگستان کبکب است توقف نمی کنی، .....، و در خم غدیر، آنگاه که 

راستی راهنما است و    و ابالحسن را به امامت منصوب کن که او بهامري قاطع فرمود، اي محمد در میان مردم قیام کن و خطبه بخوان،  

کننده و   تصدیق  میان مردمیکه گروهی  را در  او  و  احضار کرد  را  پیامبر علی و دیگران  اي، پس  نکرده  تبلیغ رسالت  نکنی  اگر چنین 

دست مردم ناالیق نسپرد، آري علی را    به گروهی مخالف بودند، بلند کرد و والیت خود را به چنین وارسته اي واگذار نمود و آن را  

نخواهد یافت، و ما به آئین دوستی آل محمد )ص(    مناقبی است که هیچ تالش کننده هر چند که تالش کند، به اندکی از آن هم دست

او هست محبوب ما نخواهد بود زیرا،    می گرویم و دوستاران آنان را شایسته مهر و محبت خود می دانیم، و آنکسی که خواهان غیر 

و اگر خواست که خود را به آن برساند / مانند آن شتر )بیمار( گرزده  چنین کسی چون بمیرد به دوزخ رود و به حوض کوثر پیامبر نرسد

مد )ص(  نپیوندد و آنها را بیمار نکند، تازیانه خواهد خورد، و هرگاه دلم به یاد اح  که ساربان تازیانه به گردن او می زند تا با سایر شتران

تیزبالی بسته شده است، که از زمین رو به آسمان و یا از آسمان به سوي زمین در پرواز است،   پر پرنده   و جانشین او می افتد، گویی به شه

ثابت می دارد و علم مکتوب و   یا  او هر چه را بخواهد می زداید و   ..... بنده اش می بخشد  به  الهی است وآنچه خدا  این موهبتی   .....



 116: ص 

               

 

و مذهبه نامیده می شود و سید طائفه، شریف مرتضی آن را شرح نموده است ..... بیت دارد    112نامکتوب در نزد اوست.....(، این قصیده  

امامت    ایشان درشرح این بیت )و انصب ابالحسن لقومک / انا هاد و ما بلغت ان لم تنصب( می فرماید این لفظ یعنی )نصب( جز در مورد

دارد، زیرا آنچه    .... جعل الوالیه بعده ....( صراحت در امامتو خالفت شایسته استعمال نیست و نیز این سخن شاعر که می فرماید )...

پس از وفات ندارد )کلب    پس از پیامبر به علی واگذار شده است امامت است که محبت و نفرت در حال حاصل بوده و اختصاص به

ابتداء خلقت از سوي حضرت اهللا بوده  ست و در شریعت پسندیده خدا  ا  گوید نصب نبوت و امامت از امور الهی و سنت در شرایع از 

اهللا علیه و آله نیز همانطور که نبوت از سوي خدا تعیین شد نصب امام و امامت به امر الهی و    یعنی شریعت پاك محمد رسول خدا صلی

یت بشر  در غدیر خم در همان راستا و بستر تعیین شده سنت الهی که از بدو خلقت تعیین و در راه هدا  تخصیص آن به علی علیه السالم 

  گرفت و البته خداوند در جاري نمودن این سنت از کسی اجازه نمی خواست و ..... و تعجب از این جماعت است که   بوده است صورت 

مقدس    توجیهات بالوجه در رد سنت الهی که از بدور خلقت تا انقضاي عالم جاري بوده است را دارند در حالی که کسی در ساحت 

، نیز این قصیده  610چون و چرا ندارد(، حافظ نسابه اشرف بن اعز، معروف به تاج العلی الحسینی متوفی به سالاین اراده، قدرت و توان  

 را شرح نموده است. 

 :3غدیریه 

مرزبانی این ابیات را که سید براي پدر و مادر اباضی مذهب خود نوشته و آنان را به تشیع و دوستی امیرالمومنین دعوت وآنان را از لعن  
دین خود را با سامان    امام بازداشته و .....، را روایت نموده است، )اي پدر از خدایی که شکافنده عمود صبح است بترس، و تباهیآن  

می کنی / و با این کار امید رسیدن  بخشیدن به این عقیده باطل از بین ببر، آیا برادر و وصی و جانشین محمد )صلی اهللا علیه و آله( را لعن
بهترین وصیتها و آشکارترین بیانها / در روز    را داري، هیهات مرگ بر تو و عذاب / و عزرائیل به تو نزدیک باد، پیامبر بهبه رستگاري  

این علی موالي   با سخنی منتشر شده و آشکار فرمود / هرکس که من موالي اویم بدانید که  غدیر خم درباره علی سفارش فرمود، و 
من شما را به هدایت و رستگاري رهبري کردم، ....، تو مادر    من و راهنماي شماست / همانطور که خوداوست / او پرداخت کننده وامها  

لعن  با  او را  بردي، و  از راه بدر  ناتوان بود  نیز که زنی سخت  بیابان گمراهی    مرا  بود، وارد  یافته  تعلق  پیامبر به وي  بر امامی که میراث 
 اعتراف کنید(.  بترسید و به حق نمودي، ..... اي پدر و مادر من از خدا 

 :4غدیریه 

خریده و پس از    )آنگاه که من وصیت محمد )ص( و پیمان استوار او را در غدیر نگاه ندارم، مانند کسی هستم که گمراهی را به هدایت

/ که ولی است  و عدي چکار  تمیم  )قبیله(  با  مرا   / است  یهودیت گرویده  یا  و  نصرانیت  به  اسالم  به  یافتن  راه خدا   راه  نعمتان من در 

به  پایان می برم / که اگر پس از محمد در تشهد بر آنها درود نفرستم و خداي    منحصراً آل احمد هستند / که نماز را با درود بر آنان 

ندهم،  آنان قسم  به  را در دعا  بزرگ  و  این قصیده    کریم  از   ،)..... بود  نخواهد  ابوالفرج دراغانی    25نمازم کامل  است،  بیت در دست 

بر عقبه بن ابا خالل عتکی  ابا خالل که    آورده که  به سید فرمان داد،  اي  به پرداخت جایزه  او  بود،  نزد عقبه  سالم وارد شد و سید در 

او گفت اي به  بود  ندارد، عقبه گ  بزرگ طائفه  ابابکر و عمر ترس  لعن  از  به کسی می دهی که  این جایزه را  فت من این را نمی  امیر 

به دلیل خویشاوندي و دوستی قبل و رعایت حق همسایگی با اوست و عالوه بر این او دل به مهر خاندانی    دانستم ولی بخشش من تنها

ابوبکر و عمر را مدح کند تا    بسته است که  رعایت حق و جانبداري از آنان بر ما الزم است، ابوخالل گفت اگر او راستگو است بگو 

خواهد   را از نسبت به شیعه بودن که به او می دهند، تشخیص دهیم، عقبه پاسخ داد او خود سخن تو را شنید و اگر بخواهد چنین او  برائت
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نمود، پس سید همین قصیده او را سرود و سپس با خشم از جاي خود بلند شد ابوخالل به عقبه گفت اي امیر مرا از شراین سید پناه ده  

 ري پناه دهد گفت چنین کردم به شرط آنکه تو نیز بعد از این متعرض این سید نشوي.که خدا ترا از هر ش

 :5غدیریه 

پیامبر در سایه    )..... مرا در مهري که به سرور و امام راستین خود دارم بسیار سرزنش و نکوهش کردید و ....، آن روز را به یاد آرید که 
سوزانی را سپري کردند، دوستش )علی( را به دست راست خودبلند کرد و از او با صداي  درختی بزرگ توقف کرد و مردم روز گرم و  

آگاه باشید هر کس را من موالي    بلند نام برد و گفت اي مسلمان این )علی( دوست و وزیر و وارث و هم پیمان و پسرعموي من است
به پیمان هاي من وفادار باشید و بدا نسبت علی به من همانند هارون پسر عمران    نید و آگاه باشید اویم این علی هم موالي اوست پس 

 است با برادر مهربان او موسی.

 :6غدیریه 

نیمروزي    )...... باران بامدادي بر آل فاطمه باریدن گرفت / و سیل اشک از دیده روان و جاري شد.....، سپس در این قصیده گوید: در

کیست؟ و آنها که    ري کرد، سخن او را شنیدند که فرمود اولی از خودتان به خودتانکه پیامبر گروه حاجیان را در غدیر خم گردآو

هستی و از خود ما به ما اوالیی، و آنوقت پیامبر فرمود، پس ولی و موالي شما    گروهی بسیار بودند همگی گفتند تو موال و ترساننده ما

به عنوان رهبر و وزیر است،  از من این علی  او    بعد  باشید  تا هنگام مرگ من، وزیر من و پس از آن، خلیفه و امیر  آگاه  در زندگی و 

دوست بدارد خدا با او دوست بوده و هنگام مرگ او را با شادي روبرو کند و آنکه در میان شما    شماست و هر کدام از شما که علی را

 او را دشمن دارد خدا او رادشمن داشته و زمان مرگ به او ذلت و خواري رساند(. 

 :7ریه غدی

شایسته ستایش که  است  فراوان مخصوص خداوندي  سپاس  و  که حمد  باشید  آگاه  وسپس    ).......   ،..... است  آمرزنده  پروردگار  و  ها 
انتخاب کرد / او در   گوید: به همین دلیل، خداي مبعوث کننده پیامبر، علی را به نام جانشینی و پشتیبان، براي محمد که بهترین خلق است

منبري که از بار و بنه شتران    ها را روي هم نهادند و او بر  م، توقف کرد و بارها را فرود آورد و از رفتن باز ایستاد، چوب کنار غدیر خ
بزرگ از مردم به سوي او روان شدند،    فراهم آورده بود باال رفت / و در آن چاشتگاه، حاجیان را به جمع شدن دستور داد و کوچک و

وي اشاره می کرد فرمود: آگاه باشید به راستی که    به دست داشت و او را آشکار و علنی نشان می داد و به   و در حالی که دست علی را 
اوست / آیا تبلیغ کردم همه گفتند آري و فرمود پس در غیاب و    هر کس را که من موالي او هستم این علی به امري جدا نشدنی موالي 

به   بیناي خود را بر ابالغ آن شاهد می گیرم / مردم    غایبان برسانند و حضور به آن گواهی دهید / و حاضران  نیز من پروردگار شنوا و 
علی   دوست  با  خداوندا  فرمود  و  کرد  نگرانی  احساس  آنها  از  پیامبر  آنگاه  و  قراردادند،  علی  در دست  دست  بیعت  براي  و  برخاستند 

وار نما و آنکسی را که او را یاري نماید یاري فرما، پس دعاي پیامبر  که او را خوار نماید خ  دوست و با دشمن او دشمن باش و هر کس
پذیرفته شده است یا بر باد هوا رفته، اي علی اي به منزله نفس و وجود و همانند مصطفی و اي کسی که    مصطفی را چگونه می بینی / آیا 

دهم که پیامبر راستین با صدایی بلند درباره تو تبلیغ    مردم در غدیر خم حاضر بودند، ترا دوست دارم و گواهی می  در کار والیت تو، 
  که با تو از در دشمنی درآمدند / به آتش کشیده می شوند و البته که دوزخ و آتش ابدي و جاویدان جهنم، بد جایگاهی  کرد و آنان

 است.(.

 :8غدیریه 
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می کنم بگو   د و از گفتار او بطور آشکار انکار او را احساس)....... در دیار دوست توقف کن .....، و به آنکه جانشین محمد را دشمن دار
.....، علی کسی است که پاره دوز کفش محمد نبی شده تا خداي یکتاي آمرزنده را خشنود کند ..... پیامبردرباره او فرمود: این جانشین  

براي پیامبر در روز دوح خطبه اي بس    و آگاه باش  و نماینده من در میان شماست با او از در نادانی در نیایید که به کفر برمی گردید.
 بزرگ است که در آن خطبه بطور آشکار به اداي وظیفه به وحی الهی پرداخته است.(. 

 :9غدیریه 

آن اتفاق    به سوار بن عبداهللا عنبري قاضی بصره گزارش رسید که شاعر ما سید حمیري درباره حدیث مرغ بریان که همگان بر صحت 
هیچ یک از صحابه    اي سروده است و در آن قصیده انس را به واسطه خیانت او سرزنش نموده است، سوار گفت این مرددارند، قصیده  

  را رها نکرد جز اینکه درباره او شعري سروده و زشتیهاي آنان را بازگو کرده است، و لذا دستور داد تا اورا زندانی کنند پس بنی هاشم و 
ند به خدا سوگند اگر او را آزاد نکنی زندان را ویران میکنیم، تو شاعري را که تو را مدح بگوید جایزه شیعیان جمع شده و به سوار گفت

سوار ناچار سید را آزاد کرد ولی سید در هجو او گفت: به    می دهی و شاعري را که ستایش خاندان پیامبر را می کند زندانی می نمایی،
درباره مرغ بریان چیزي که خالف آن باشد که تو در آثار و اخبار روایت    ر ننگ و عار، منابی شمله سوار بگوئید، اي یگانه روزگار د

آمدن به مسجد از جمله فضائل علی است، که پیامبر علی را به آن ویژگی داد و آن    کرده اي نگفتم، و آگاه باش که خبري هم درباره 
آشکار و نهان جایز دانست و دیگري را بر اساس وحی که از ناحیه    اینکه، ورودش را از خانه به مسجد درحال جنابت و طهارت و در

مسجد بیرون کرد و امر فرمود، علی و حسن و حسین پاك نهاد را که از خاندان طهارت هستند و نیز فاطمه را    خداي جبار فرود آمد از
رید و آن کسی که با آنها دشمنی کند، البته دشمن  اهل کساء هستند و به این اکرام و ایثار ویژگی یافته اند را دوست بدا  که همه آنها 

آن    است و با خواري رهسپار دوزخ جاوید خواهد بود ..... و تو اي سوار در پستی و کینه توزي بدترین و سرآمد خبیث ترین همه  خدا
برادري برگزید و    ن و نیکان بهدشمنان هستی و از کسی خرده میگیري که در واقع بهترین مردم یعنی رسول خدا او را از میان همه پاکا

غدیر خم و    در   ،)..... اوست  موالي  علی  این  اویم  موالي  من  که  را  هر کسی  فرمود:  اش  درباره  انکار  قابل  غیر  و  آشکار  گفتاري  به 
به    اش  سید حمیري در هجو سوار پس از مرگش این ابیات را سرود: )اي آنکه پیکر سوار را به دوش می کشی و آن را از خانه   همچنین

دوزخ جاویدان می بري، خداوند او را از گناهان او پاك نفرماید و نبخشاید آن وجودي را که تمام روزگار خود را درنهایت ننگ و عار  
باد و برو اي بدترین موجود زنده خداي یکتا، برو اي    سپري کرد، ..... پس برو اي سوار بن عبداهللا، برو اي لعنت خداي رحمان بر تو 

همه مردم حاضر بودند درباره او    المومنین، اي دشمن آن کسی که پیامبر در روز غدیر با گفتاري انکار ناپذیر در حالی کهدشمن امیر
همه در کارهاست و قائم مقام من در همه    فرمود: هر کس را که من در آشکار و نهان موالي اویم، این علی برادر من و جانشین من در 

به جهنم جا است، پروردگارا هر کس عل به جهت    ی را دشمن دارد او را دشمن دار و او را  تو اي سوار  بفرما و  سوزان جاوید داخل 
 خویش فرو ببر(.  دشمنی با علی بدون شک با خدا دشمنی کردي پس اي جهنم او را به کام

 : 10غدیریه 

از    ..... اینست( ام عمرو را در )لوي(، جایگاه بی آب و گیاهی است،  به   گروهی در تعجب هستم که در سرزمینی)طلیعه آن  خشک 
که تو از این جهان    حضور پیامبر آمدند و گفتند اگر مصلحت می دانی ما را آگاه کن که سرانجام کار / رهبري امت با کیست و آنگاه 

یاست داشتند، و پیامبر فرمود  ر بروي و از ما جدا شوي، فریاد رس ما چه کسی خواهد بود و البته در میان این افراد کسانی بودند که طمع
گذاشتن هارون انجام دادند، بنابراین نگفتن   اگر آشکارا به شما اعالم کنم می ترسم همان کاري را انجام دهید که گوساله پرستان در تنها 

از جانب خداوند متعال  هاي فراوان وجود دارد، پس    آن، سزاوارتر است، و البته در آنچه پیامبر فرمود، براي مردم خردمند و شنوا نکته 
 فرمان قاطعی به او رسید که راه بازگشت در آن نبود و آن چنین بود که:
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توست، و در    )تبلیغ والیت کن که اگر اینکار را انجام ندهی، رسالت خود را به پایان نبرده اي و آگاه باش که خداوند نگهدار و نگهبان 
ماموریت خود خطبه خواند و    خود سخن می گفت، قیام فرموده و بپاخاست و بر اساساین هنگام آن حضرت، که همیشه به امر خداي  

دست علی را آشکارا به دست گرفت و آن را بلند کرد، پس چه مبارك دستی که بلند کرد وچه بزرگ دستی که بلند شد. آنگاه در  
نیز شاهدي شنوا بود چنین  حالی که فرشتگان او را احاطه فرمود: )هر کس را که من موالي او هستم این علی    کرده بودند و خداوند 

 این کار خشنود نبوده و خرسند نگردیدند ..... موالي اوست(، اما آنها به 

 در خصوص این غدیریه: 

بن الحسین    فضیل رسان گوید به محضر جعفر بن محمد علیه السالم رسیدم تا آن حضرت را به شهادت عموي بزرگوار او، زید بن علی

فرمود بخوان و من قصیده    سالم تسلیت گویم، یا بن رسول اهللا آیا بعد از عرض تسلیت گفتم شعر سید را براي شما بخوانم حضرتعلیه ال

چهار رایت ز اهل حرمان و جفاست    اي را خواندم که در آن می گوید: )..... پنج رایت چون قیامت بپا شود در اهتزاز خواهد بود که

از وراي پرده و از حرم آن حضرت صداي    علی است کز فروغش صبح روشن منجلی است .....( و آنوقت .....، رایت پنجم ز شیر حق  

رحمت کند گفتم فداي شما گردم او را دیدم که شراب   شیون شنیدم و امام فرمود گوینده شعر کیست گفتم سید حمیري فرمود خدایش

ندارد که او را به محبت آل علی ببخشد و اي فضیل بدان و آگاه    وجود می خورد، فرمود خدایش رحمن کند، چون براي خدا مانعی  

را   این روایت  ماند(،  ثابت می  لغزد مگرآنکه قدم دیگرش  نمی  از دوستدار علی  به راستی گامی  همین  درباش که  با  و  اغانی مذکور 

اغانی از زید بن موسی بن جعفر روایت نموده است   7نقل نموده اند و ابوالفرج در جلد  مضامین، ابوالفرج، حافظ مرزبانی، کشی، نیز آنرا

با لباس سفید در حضور ایشان بردند، من او را نشناختم و رسول خدا به آن مرد    که گفت رسول خدا را در خواب  دیدم که مردي را 

ه را خواند و من همه را در  قصیده ات را که با این مصرع شروع می شود )ام عمرو ..... پس او تمام قصید  فرمود، سید براي من بخوان

کردم .....(. عالمه مجلسی با سلسله اسناد از سهل بن ذبیان روایت نموده اند که )به مضمون(، روزي به حضور علی بن    عالم خواب حفظ

اند    رار داده پله ق  100الرضا علیه السالم شرفیاب شدم حضرت فرمودند اي پسر ذبیان در خواب دیدم که گویا نردبانی براي من با    موسی

که نور از    چون از آنها باال رفتم .....، جدم رسول خدا را دیدم که نشسته است و در جانب چپ و راست ایشان دو جوان زیبا را دیدم

ایستاده و قصیده اي   صورتشان می درخشید و زن و مردي را در کمال آراستگی در خلقت دیدم و همچنین مردي را که پیش روي پیامبر

بن موسی الرضا، بر پدرت علی    د با این طلیعه ).......ام عمرو و .....(، رسول خدا چون مرا دید فرمود آفرین بر تو اي فرزندم علی می خوان

بر مادرت فاطمه زهرا نیز سالم کن پس بر آن حضرت سالم کردم، پس فرمود بر پدران خود    سالم کن من بر او سالم کردم پس فرمود

بر آن دو نیز سالم کردم آنگاه فرمود بر شاعر و مداح ما در سراي دنیا، سید اسماعیل حمیري نیز سالم    ن پس حسن و حسین هم سالم ک 

سالم کردم و نشستم و پیامبر رو به سوي سید اسماعیل آورد و فرمود قصیده اي را که به آن مشغول بودیم اعاده    کن پس من بر او هم 

به  او  )ام عمر و    کن و  پیامبر و  خواندن پرداخت که   )..... ابیات رسید )و وجهه کالشمس تطلع  به این  پیامبر گریه کرد و وقتی  .....( و 

دستهاي    و همه کسانی که با او بودند گریستند و چون به این ابیات رسید )قالوا له لو شئت اعلمتنا الی من الغایه و المفزع( پیامبر   فاطمه

رس واقعی علی بن    بر آنها شاهدي که من آنان را آگاه کردم که سرانجام رهبري و فریاد  خود را بلند کرد و فرمود خداوندا تو بر من و

فرمود الرضا  بن موسی  فرمود و سپس علی  اشاره  بود  نشسته  ایشان  پیش روي  به علی که  است و  اسماعیل حمیري    ابیطالب  چون سید 

حفظ کن و شیعیان ما را برحفظ آن دستور بده و به آنها اعالم    قصیده را تمام کرد پیامبر به من فرمود اي علی بن موسی این قصیده را

بهشت را براي او ضمانت می نمایم، و آنگاه امام    کن که هر کس این قصیده را حفظ کند و همواره بخواند من در پیشگاه خداوند تعالی
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یده این است )پس تمام قصیده را ذکر کرد(.....،  کردم و قص  رضا فرمود و پیامبر پیوسته قصیده را بر من تکرار فرمود تا آن را از حفظ

خان   علی  میرزا  خوانساري،  الدین  جمال  بن  حسین  )شیخ  اند  آنجمله  از  که  اند  نموده  شرح  طایفه  اعالم  از  گروهی  را  قصیده  این 

نموده اند که از آن جمله اند    گروهی از علماء و ادبا نیز این قصیده را تخمیس  و .....(، و  112گلپایگانی، محمد قاسم هزار جریبی متوفی  

 .....). )شیخ ما حر عاملی، شیخ عبدالغنی عاملی و

 : 11غدیریه 

ایمان به خدا   ).....، شروع به سرزنش به من نمود و گفت چقدر شعر در فضایل علی می گویی .....، آري من کسی را دوست می دارم که
مباهله، نفس رسول خدا    نورزید همان علی را مدح و ثنا می گویم که هنگامآورد و حتی یک چشم بهم زدن هم به خدا متعال شرك  

روزي را که خداوند همه آنهایی را    گردید، پس اي خداوند بر او درود و سالم ابدي و بی نهایت خود را نثار کن و .....، آري بیاد آور 
شخص پس از پیامبر بود و نیز پیامبر فرمود که    رد، او دومینکه در زیر کسا )عبا( جمع شده بودند )یعنی پنج تن را( به پاکی ستایش ک 

  خدا و عترت خود را که دو امانت گرانبها هستند را در میان شما امانت قرار دادم و اي کاش می دانستم که چون از میان شما   من کتاب
از مکه او  بیاد آور آن زمان را که  امانت من نگهداري می کنید،  این دو  از  بیابانی حاجیان  بروم چگونه  از هر کوه و  او را    می آمد و 

و توقف کرد   همراهی می کردند تا به خم رسیدند و جبرئیل براي تبلیغ والیت در میان مردم به خدمت او آمد و آنوقت پیامبر فرود آمد 
این نماینده من در بین    ، و فرمودها را برافراشتند و او بر جهاز شتران قرار گرفت و علی را احضار کرد و علی به حضور او رسید   و چوب

شماست و او آن کسی است که باید در امور به او تکیه کنید و هرگز به دنبال کسی دیگر و با تصوراینکه در پاکی مثل او است نروید،  
د و فرمود با او بیعت  بلندترین ناحیه باال بر  زیرا علی در میان شما نظیر و مثل و مانند ندارد، سپس با دست خود دست علی را گرفته تا

نیستم، اگر اقرار دارید که من موالي شما هستم پس این    کنید و کار را به او واگذار کنید تا از لغزش در امان بمانید، آیا من موالي شما
خوار  خداوند دوست بدار هر که حیدر را دوست دارد و دشمن باش و  علی هم موالي شما است و خداي عزو جل به آن آگاه است، اي 

خداوند شاهد باشد که من آنچه را جبرئیل فرود آورده بود، تبلیغ کرده و سستی    بفرما هر که او را دشمن داشته و خوار دارد.....، و اي 
ننمودم، و آنوقت آنان با علی بیعت کرده وتهنیت و بخ بخ گفتند و حال آنکه سینه هاي آنان انباشته از کینه بود، پس تو به آن کس که  

 لی بیزار است بگو از علیچه دیدي و به آن کسی از او روي گردان است بگو چرا از او روي گردان هستی.....(.از ع

 : 12غدیریه 

)ص(، در روز    )مرا آگاه کنید که چه برهان روشنی براي برتري دیگران، بر علی می توان آورد، بعد از آنکه بهترین خالیق یعنی احمد 

خبر داد که این آئین استوار   پرده، به خطبه خوانی پرداخت و فرمود همانا خداوند در معاریض کتابش به منغدیر خم و در میان مردم بی 

بر کسی که به سرپرستی شخصی دیگر   را که تا بحال به کمال نرسیده بود به واسطه علی به کمال رسانید و او موالي شما است، پس واي

است، او برادر و برگزیده من و کسی است که    من و زبان و دست من و همیشه یاور منجز موالي خود روي بیاورد، علی شمشیر بران  

تلخ و کشنده ریخته شد و به وي ترش رویی کردند و با    محبت او در قیامت بهترین ذخیره هر عمل است .....، پس به کام دشمنان زهري

 خود به انجام کاري دشوار درباره او به مشورت پرداختند(.

 :13غدیریه 

دادگستر است    )خدا و نعمتهاي او را گواه می گیرم و البته هر انسان مسئول گفته هاي خویشتن است، که علی بن ابی طالب خلیفه خداي
علم خداست همان علمی    و نسبت او به احمد همانند هارون است به موسی، و اگر چه علی پیامبر نیست لیکن جانشین است که گنجینه 

و گفت هر کس را که من موالي او   نمود، در روز دوح بهترین خلق خدا یعنی پیامبر بپاخاست و روي به مردم آورده که باید به آن عمل 
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بوده ام، پس این علی هم پناهگاه و موالي اوست، ولی آنان به یکدیگر سفارش کردندکه علی یعنی این کانون هدایت را خوار نموده و  
 . او را به سروري و رهبري خود نپذیرند(

 : 14غدیریه 

علی    )پیامبر )ص( به روز غدیر خم در کنار درختان بزرگ به خطبه خوانی برخاست و فرمود هر کس را که من موالي او هستم این
و زبان خود را    موالي اوست، خداوندا گواه باش و این سخن را چند بار به زبان آورد، پس گفتند شنیدیم و همگی اطاعت خواهیم کرد

به    گفتار مشغول کردند، و آنوقت بزرگان قوم رو به علی آورده و پیشاپیش آنان شیخی علی را چنینبه این   تهنیت داد و گفت به به، 
در آن به گمراهی می افتند. مردمی که   چون تویی که موالي مومنان شدي و شگفتا و عجبا و روزگار چه شگفتی ها دارد که اندیشمندان 

بیعت کردند در حقیق  بودند، چه پیش آمد و چطور شد، با علی  بیعت کرده  با خدا  به    ت  را در خطبه خود  آنها  در آن زمان که علی 
در جواب گفت من چنان پیر شده ام که چنین چیزي را    شهادت طلبید گواهی ندادند و چرا آن پیرمرد )انس( که علی او را سوگند داد.

به بالیی گرفت به واقعه مناشده آن    ار شود کهبیاد نمی آورم و علی فرمود که دروغگو  اشاره  ابیات  این  نپوشاند، )که  او، آن را  دستار 
حضرت یعنی سوگند متقابل در رحبه یعنی میدان کوفه وکتمان شهادت انس بن مالک و دچار شدن او به نفرین علی علیه السالم .....، 

 است(. 

 : 15غدیریه 

 )..... این خرابه هاي خالگونه خاموش ..... 

)کلب گوید طلیعه هاي قصاید سید به جهت زیبایی عبارات، طلیعه هاي مزامیرداوود در کتاب مقدس )تورات( را تداعی می کند .....(، 
ید که چگونه علی پس از محمد  یار و یاور سخن پرور امام خواهد د  ..... آنگاه که دشمن علی بخواهد در نزد من بر او خرده بگیرد، مرا

 )ص(، محبوب ترین خالیق نزد من است .....، علی جانشین و پسر عم مصطفی و نخستین نمازگزار و اولین یکتاپرست است،   رسول خدا

مدافعی است که    علی رهبري است که همه نقاط تاریک دین ما را براي ما روشن ساخته است، علی صاحب حوض کوثر است و آنچنان 

این یکی را رها کن و آن    کاران را از حریم آن می راند، آري این علی است که قسیم بهشت و دوزخ است و به آتش دوزخ گویدگنه

هاي خود بسوزان و اما به آن کسی    دیگري را بگیر و در کام خود فرو ببر و هر یک از دشمنان ما به تو نزدیک شود او را در میان شعله

علی امیرمومنان است و احترام و رعایت حق    نزدیک مشو که اگر به او نزدیک شوي ستم کرده اي .....،  که در حزب و گروه من است 

او به امر خداوند، بر هر مسلمانی واجب است ..... و همسر او صدیقه است، زنیکه همانندي جز بتول مریم ندارد، علی آن کسی است که  

نجیب و کلیم است و پیامبر در غدیر خم، والیت او را بر هر نیک مرد    هارون به موسی  نسبت و منزلت او به پیامبر مانند نسبت و منزلت

وي را گرفت و با صداي بلند و رسا که ابهامی در آن نبود از او نام برد .....، پس   عرب و عجم واجب نمود، در دوح خم، دست راست 

بیت دارد، و حافظ مرزبانی در اخبار خود    42اد .....(، ..... این قصیده  کسی که در غدیر خم تسلیم گفتار پیامبرنشد البته، به گمراهی افت

آورده که سید حمیري نسخه ایاز این قصیده را براي عبداله اباض، رهبر گروه اباضیه فرستاد، زیرا به سید خبر داده بودند که او علی را  

کرده است، و چون قصیده بدست او رسید، یاران خود را به   را به فراهم کردن موجبات قتلش توسط منصور تهدید نکوهش نموده و سید 

فقها آنها گفتند که    بسیج  از دعواي آنها سوال کرد  و  احضار کرد  را  او سید  و  رفتند  نزد منصور  به  و همگی   ،..... و  فرستاد  قاریان  و 

نداشته    و نمی داند، و منصور گفت به من کارسیدگذشتگان را دشنام می دهد و عقیده به رجعت دارد و امامت را متعلق به تو و خاندان ت

داد من کسی را    باشید از آنچه مربوط به خودتان است سخن بگویید و آنوقت روي به سید آورد و گفت تو چه می گویی، سید پاسخ

مان و طلحه و  بر علی و عث دشنام نمی دهم و بر اصحاب رسول خدا رحمت می فرستم و این صفت ابن اباض است، اي منصور به او بگو
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تامل  کار  این  در  او  اما  فرست  آنها رحمت  بر  که  داد  دستور  اباض  ابن  به  منصور  فرستد،  با    زبیر رحمت  منصور  پس  نمود،  درنگ  و 

چوبدستی خود بر سر و صورت او زد و دستور داد او را بیرون کرده و به زندان ببرند که او درهمان زندان مرد و نیز همه همراهان او را،  

 انه زده و نیز دستور داد تا پانصد هزار درهم به سید بدهند .....،(.  تازی

یاد تو و اي پاینده باد نام تو اي سید حمیري اي سالم و رحمت و رضوان خدا بر تو که شیعه و اعتقاد پاك او را    )کلب گویداي زنده باد 

  صبر واالي موالي مظلوم ما حضرت علی علیه السالم بود که با عشق زنده نگاهداشتی تا به دست ما رسید، همان میراث که در واقع ثمره  

امثال تو اعطا نمود و شما این  انتهاي خود و به حول و قوه و فضل الهی این امانت هاي اعتقادي پاك را به تو و  ثروت و    و ایمان بی 

خداوند توفیق عمل    ل فرجهم سپردید و امید است ذخیره دنیا و آخرت را به دست شیعیان و مؤمنین امت محمد صلی اهللا علیه و آله و عج

ظهور قیام موالنا المهدي را    به کتاب خدا و سنت رسول او را به همه مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات جهان عطا فرماید و امر

آن و اسالم را به خود آنها  دشمنان دین و قر  اصالح فرموده و سعادت دنیا و آخرت براساس این عقاید پاك عطا فرماید و شرارت تمامی

 برگرداند آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(. 

 :16غدیریه 

  )شگفتا از رفتار قوم من و گفتار پیامبر مصطفی و آنچه از او، یعنی بهترین خالیق صادر شد، اینان سخنی را که پیامبر به روزغدیر خم در 
آن موالیی که حقم را    کردند، آنجا که فرمود اي مردم هر کس را که من هستم زیر درختان افراشته، درباره برادرش علی فرمود انکار  

فرمان اوست، پس آیا  فرمان حتمی خداوند موالي  به  نیز  این علی  اینک  است،  او واجب گردیده  بر  اثر گذاشت،    خدا  آنها  پیامبر در 
 شگفتا که آتش در دل از این انکار آنان زبانه می کشد(. 

 :17غدیریه 

از جانب    ه باشید که آن وصیت، بی تردید به بهترین خالیق از نسل سام و حام ابالغ گردید یعنی محمد )ص( که در غدیر خم)هان آگا

خداي رحمان پیام آورد و ..... فرمود آگاه باشید هر کس را که من موالي اویم این برادر من علی نیز موالي اوست.....، در پیشاپیش  

مردم، همه  از  جلوتر  و  تو   مردم  علی  اي  برآورد  فریاد  بود،  درآورده  انبوه جمعیت  میان  از  را  دستش  که  موالي    شیخی  و  من  موالي 

 بود مخالفت نمود .....(.  مردمی، پس چرا او با سرور مردم دشمنی و با همان علی که ردا و برد و زمام مرکب پیامبر را به ارث برده 

 : 18غدیریه 

امیرالمومنین امام    ان پیامبر سالم و تهنیت باد ..... اي سرگردان در گمراهی ها آگاه باش که علی)تا کبوتران می خوانند بر آل و خویش
قصیده در گزارش زندگی    است ..... همان کسی که رسول خدا در روز غدیر خم در حضور انبوه مردم او را باال برد .....(، البته تمام این

چیست؟ گفت: قصاید میمیه سید است    ت که باربري را دیدم که بار گران می برد گفتمسید خواهد آمد، معتز در طبقات خود آورده اس
)..... 

 : 19غدیریه 
دهد، که اگر    )جانم به قربان رسول خدا در آن روز که جبرئیل بر او نازل شد و گفت خداوند ترا به ابالغ صریح والیت )علی( فرمان می

ننمایی رسالت خود را انجام ندا به    ده اي، و رسول خدا براي اطاعت از دستور خدایی که به وي ایمانآن را ابالغ  بپاخاست و  داشت 

مردم فرمود، پیش از امروز غدیر، موالي شما چه کسی بود، همه گفتند تو سرور و موالي ما و رسولخدایی، ما گواهیم که خیرخواهی  

 لی موال و سرورشماست .....(.کردي و آشکارا احکام حق را بیان فرمودي، پس فرمود پس از من این ع
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 : 20غدیریه 

کن و اگر    )در چاشتگاهی جبرئیل بر پیامبر فرود آمد، در حالی که مردم با شتاب در حرکت بودند و گفت توقف کن و والیت را ابالغ 
 این کار را انجام ندهی رسالت را انجام نداده اي.....(. 

 : 21غدیریه 

من دعوت   وصی ریختم و به دیگري جز علی عشق نمی ورزم، پیامبر مرا به دوستی او دعوت کرد و)مهر و محبت خالص خود را به پاي 

پیامبر به پاخاست و با    او را اجابت نمودم، با دشمنان علی دشمن هستم و او را دوست دارم و با دوستان او نیز دوست هستم، در غدیر خم

شماست و این فرمان را به عرب   باشید که من چون از جهان بروم، این علی مواليآهنگی بلند که گوشها را نوازش می داد فرمود: آگاه  

 و غیر عرب ابالغ کرد .....(

 : 22غدیریه 

)پیامبر در صبحگاهان غدیر خم عموم مردم را به والیت علی سفارش کرد و اي کاش که وصیت او را نگاه می داشتند درحالی که به  
..... آ بلند فرمود  اولی ترهستی، پس علی را  آنان با صداي  به ما  از خود ما  تو موالي مایی و  .....، گفتند چرا،  نیستم  یا من موالي شما 

ابالحسن را سرور او ساختم، که    برگرفت و با آهنگی رسا که آواي او را، هر زنده دلی شنید فرمود هر کس را که من سرور او هستم،
 ت باد، .....(.خداوند با دشمنان او دشمن و با دوستان او دوس

 :23غدیریه 

محمد )ص( در غدیر خم بپاخاست و با صداي بلند و رسا به عرب و عجمی که به همراه او بودند فرمود ..... آگاه باشید هرکس را که  
 منم موال، این علی موال و سرور برتر اوست .....، پس خداوندا، دشمن علی را دشمن دار و با دوست او دوستباش(.

 ر: زندگی شاع

فرزند فرزند(    )ابوهاشم( ابوعامر اسماعیل بن محمد .....، اهل حمیر و ملقب به سید است، ابوالفرج و بسیار از مورخین او را حفید )یعنی
حرب نفی کرده و به    )یزید بن ربیعه(، یا ابن مفرغ حمیري می دانند همان شاعر معروفی که زیاد و فرزندانش را هجو و آنها را از آل

بعضی او را جد مادري سید می    لیل عبداله بن زیاد او را دستگیر و زندانی و شکنجه نمود و در زمان معاویه از زندان آزاد شد. که همین د 
حمیري ام ..... اما در واقع والیتی که با آن    دانند و بعضی به شعر او استناد می نمایند )...... در زمان نسب شناسی و تعین نسبت، من مردي

رستگ علیه به  هادي  الحسن  ابی  به  من  نسبت  تعلق  واقع  در  دارم،  امید  قیامت  روز  که    اري  است  آورده  کشی  ابوعمرو  است(،  السالم 
سیادت موفق شدي ....، زیرا تو سید الشعرایی( که او این    حضرت ابی عبداهللا علیه السالم به سید فرمود: )مادرت تو را سید نامید و به این 

دانشمند که به من فرمود خاندانت ترا سید نامیده اند و راست گفته اند    ی گوید )در شگفت هستم از فقیه عالمواقعه را به نظم آورده م
آنگاه که به مدح آل محمد ویژگی می یابی هرگز با دیگر شاعران برابر نخواهی بود،    چون تو به مقام سید الشعرایی توفیق یافته اي و البته

شربت آبی از حوض احمد )ص( برابري    داشت به عطا و بخشش دنیایی است ..... و البته همه دنیا با  چشم..... مدح تو از اهل بیت بدون  
غرفه بنی ض به در بصره زندگی می کردند ..... و    نخواهد داشت(. ابوالفرج روایت نموده است که پدر و مادر سید، اباضی مذهب و در

پرسیدند که تشیع از کجا به تو روي آورد گفت رحمت    دشنام داده اند و چون از او سید می گفت در این غرفه امیرالمومنین را بسیار  
یافتند در فکر قتل وي   از آئین وي آگاهی  اندکه چون پدر و مادر  نموده  نیز از سید روایت  خداوند مرا فرا گرفت چه فرا گرفتنی، و 

در و مادر او از دنیا رفتند، مرزبانی از قول دختر او، سیده عباسه نقل می  افتادند پس او به نزد عقبه بن مسلم هنایی آمد و در نزد او بودتا پ 
فرماید که می گفت )پدرم می گفت که درروزگاري که خردسال بودم، می شنیدم که پدر و مادرم امیر المومنین را دشنام می دهند پس  
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ی آوردم تا زمانی که از گرسنگی بی تاب می شدم و آنوقت  می آمدم .....، شبها را در مساجد به روز م  از شدت ناراحتی از خانه بیرون 
به خانه می رفتم وخوراك می خوردم چون کمی بزرگتر شدم شاعري را آغاز کردم، به پدر و مادر خود گفتم مرا بر شما حقی است که  

ن  در از بدگویی  نزد شما می آیم مرا  بنابراین هرگاه  ناچیز است،  به من دارید  امیرالمومنین معذور مقابل حقی که شما  به  بدارید،    سبت 
من از نزد آنها بیرون    چون این کار مرا رنج می دهد و دوست ندارم در مقابله با شما عاق شوم اما آنها به گمراهی خود ادامه دادند، پس

مراتهدید به قتل کردند ..... پس نزد آمدم و این قصیده را براي آنان نوشتم )....... اي پدر از شکافنده عمود صبح بترس .....( ولی آنها  
عقبه بن مسلم آمدم .....(. توجه و عنایت به تمامی آن همه فضایل که از سید نقل گردیده واحترام زیادي که او در پیشگاه آل محمد  

گداشت و فروتنی در  و شیعه دیروز و امروز، بزر  یافته است و .....، همگی داللت بر این حقیقت دارد که او معجزه روزگار خود بوده 
بزرگواري سید حمیري، ابن عبد ربه، در عقدالفرید خود    مقابل شخصیت واالي او را از واجبات دینی خود دانسته و می داند، در بیان

بزرگداشت شیعه از مقام او این بود که در مسجد کوفه، براي او مسند و    آورده است که سید حمیري سرآمد شیعه است و نمونه اي از 
تالیفات جداگانه اي در اخبار و اشعار سید پرداخته اند از آن جمله، )عبدالعزیز جلودي    یگاهی قرار داده بودند، و بزرگانی از علما بهجا

به   ابن  335، صالح بن محمد طبري،محمد بن عیسی متوفی  302متوفی  به  ابراهیم، احمد بن عبدالواحد معروف  الطایفه احمد بن  ، شیخ 
 ، اسحاق بن محمد، .....(،401و احمد بن محمد بن عیاش متوفی  378عمرانمرزبانی متوفی عبدون، محمد بن 

 ستایش مقام ادبی شاعر: 

ابوالعتاهیه( را در    سید یکی از سه تن شاعران پر شعر از زمان جاهلیت و پس از ظهور اسالم بوده است، و این سه نفر یعنی )سید، بشار، 

د، از لفیطه پسر فرزدق نقل شده است که پدرم گفت دو شخص بودندکه اگر در معنی مردمی شعر صف مقدم، سخن پردازان دانسته ان 

می گفتند ما را با وجود آنان هنري نبود، آنها سید حمیري و عمران بنی حطان سدوسی هستند ولیکن خداي عزو جل آنها را به سروده 

به شعر خواندن مشغول بود ایستاد و گفت )اي که    سید در کنار بشار که   هاي مذهبی مشغول کرد .....،. و در اغانی آمده است که روزي

او کیست گفتند سید   .....(، بشار گفت  اینان میخواهی از خدا بخواه  از  ..... پس آنچه  به تو بخشش نمایند  مردم را ستایش می کنی تا 

و اگر در مذهبش با ما هماهنگ بود ما را به زحمت    حمیري. گفت اگر این مرد مشغول به مدح بنی هاشم نمی شد مارا بیچاره می کرد

گفت اگر آن قصیده سید را که در آن می گوید )ان یوم    عموي خود شنیدم که می  می انداخت .....(، و از زبیر بن بکار نقل شد که از

است که آل عبا در آن به فضیلت    الکساء( یعنی به راستی که روز نزول آیه تطهیر روز بزرگی  التطهیر یوم عظیم / خص بالفضل فیه اهل

اند و اگر تمام اشعاري از این قبیل نزد ما بود ما آنها را    )عصمت و طهارت( مخصوص  شدند.....(، را در منبرها بخوانند گناهی نکرده 

راء هستی، در حدیث  روایت می نمودیم و آنرا بد نمی دانستیم ..... و کالم امام صادق علیه السالم در مدح سید که فرمود تو سید الشع

از شیعه    شیخ طایفه البته چنین کاري  و  تو سرآمد ما و رهبر مایی و ما دنباله رو تو هستیم  به سیدگفت  بن عفان  آمده است که جعفر 

و    شیر  ندارد، زیرا پس از آنکه امام صادق علیه السالم سید را مقام و منزلت بخشید و دالیلی از امامت مانند قضیه تبدیل شراب به   تازگی

سید بوده و    داستان قبر و باز شدن زبان سید در هنگام بیماري و .....، غیر آن که به او داده شده است، همگی مؤید کرامتی جاوید براي

کوششهاي اوست .....، و امام    تاریخ بشر آنها را ضبط نموده است و حدیث مستفیض گویاي ترحم و دعاي امام به وي و قدردانی امام از

صادق علیه السالم شعر خوانده اند، از جمله    السالم همیشه خواهان خواندن اشعار او بود و سید و سایر شعرا، از قول او براي حضرتعلیه  

نشست و امام درخواست خواندن شعر کرد، پس سید این    آورده اند که، )....... سید بر حضرت صادق علیه السالم وارد شد سالم کرد و

باران )رحمت( روان و جاري    پاکش بگو اي استخوانها تا ابد بر شما  کرد: )بر قبر حسین گذر کن و به استخوانهاي  قصیده خود را قرائت
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فرزند مردي دالور و زنی پاك و پیراسته    باد، چون به قبر حسین بگذري چون شتر زانو زده و درنگ کن و بر آن مطهر و پاك نهاد، که 

کن، پس راوي گوید دیدم اشک از دیدگان جعفر   زندي از فرزندان خود زاري می نماید گریهاست، چون مادر مهربانی که بر مرگ فر

او بلند شد تا آنکه امام فرمود بس کن و سید بس کرد .....(،   بن محمد علیه السالم بر صورت او ریخت و صداي گریه و شیون از خانه

خوانده است .....، )پس امام فرمود همانطور که براي خود می خوانید،    ماین قصیده را ابوهارون مکفوف نیز براي امام صادق علیه السال

بخوان یعنی با سوز دل )غمناك( .....، پس من خواندم)بر مزار حسین چون بگذري به استخوانهاي پاکش بگو .....(، .....، پس فرمود باز  

ریم برخیز و بر موالیت زاري کن و حسین را به گریه یاري  روایت دیگر این قصیده را )اي م  هم بخوان پس قصیده اي دیگر خواندم، در 

ده .....(، پس امام گریست و ازپشت پرده اي که خاندان و محرم ایشان بودند صداي گریه و شیون و زاري برخاست و .....(، و شبلنجی  

 ه اند. سید را از شاعران درگاه امام صادق و فرزند پاك او امام کاظم شمرد نور االبصار آورده که

 سخن پردازي سید در ستایش آل اهللا:

سایر شعرا   سید مردي بلند همت و حریص در برگرداندن حق به اهلش بود و به سبب کوشش و مجاهدت هایی که انجام داد و .....، بر

السالم چیزي جز خشنودي   علیه  از علی  )پروردگارا من در ستایش  و خود گفته است   ..... نمود  پیدا  بر من  برتري  ام، پس  تونخواسته 

را در باغی خشک و خالی که   رحمت خود را نازل فرما(. و خوابی را که ابوالفرج و مرزبانی از خود او نقل نموده اند که گفت )پیامبر

نبود  چون کافور بود ولی درختی در آن    فقط در آن نخلی بلند دیده می شد به خواب دیدم، در کنار آن باغ خشک، زمینی را دیدم که

اهللا، فرمود: متعلق به امرء القیس پسر حجر است، آن    پس پیامبر به من فرمود می دانی این نخل به چه کسی تعلق دارد، گفتم نه یا رسول

خواب به نزد )ابن سیرین( آمدم و خواب خود را براي او    را از جاي خود در بیاور و در آن زمین بکار، و من چنین کردم پس از این

اما اشعار تو در مورد خاندانی    گفت آیا شعر می گویی گفتم خیر گفت به زودي مانندبازگو کردم   القیس خواهی سرود،  اشعار امرء 

قصیده از سید، در    2300او از عموي خود روایت کرده است که من    رفتار و پاك سرشت خواهد بود .....، ابوالفرج از موصلی و  نیکو

ژنده و کهنه   تمامی آنچه سید سروده است را جمع نموده ام، تا آنکه روزي مردي می کردم کهمدح بنی هاشم جمع آوري نمودم و فکر 

داشتم آگاهی نداشت و    پوش به مجلس من وارد شد و سه قصیده از قصاید سید را که من نداشتم خواند و عجیب آنکه او از آنچه من

شماره و آنها را جمع آوري کرد،   دم که اشعار سید را نمی توان فقط آنچه را که خود در خاطر داشت خواند، در این زمان متوجه ش 

به نزد اعمش سلیمان بن مهران )متوفی   امیرالمومنین را از او می شنید و در آن معانی،   ( می آمد و فضایل 148ابوالفرج می گوید سید 

تی )از لباس( عطا کرد، پس در کناسه کوفه اسب و خلع  اشعار خود را می سرود و در روایت است که روزي یکی از امراء کوفه به او

که من درباره آن شعري نگفته باشم، این اسب و خلعت را که به تن    ایستاده و گفت اي مردم هر کس فضیلتی از علی علیه السالم بگوید

مردم جلو آمد و این حدیث   سید نیز شعر آن را می خواند، تا اینکه مردي از میان دارم به او عطا می کنم، پس مردم هر حدیث می گفتند 

یکی از کفشهاي خود را    ابیطالب خواست سوار مرکب خود شود پس لباسش را پوشید و   را بازگو کرد که روزي امیرالمومنین علی بن

بپوشد، عقابی از آسمان آمد و آن کفش را گرفته باال برد و سپس انداخت در این زمان ماري بزرگ    به پا کرد چون خواست دیگري را

به سوراخی خزید، آنوقت علی علیه السالم آن کفش را پوشید، راوي می گوید سید در این باره شعري نگفته    از کفش بیرون آمده و

صبر کرد و سپس این ابیات را سرود )...... هان اي قوم، چقدر شگفت انگیز است داستان کفش علی پدر حسین و مار    بود، پس اندکی

بودم    ندن این اشعار اسب و هر آن چه که با خود داشت به آن مرد داد و گفت من در این رابطه شعري نگفتهسیاه.....(، سید پس از خوا 
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مرادي نقل می نماید    .....(، ابوالفرج این روایت )خبر عقاب و دفع مار( را از احمد بن محمد بن سعید همدانی با سلسله اسناد از ابی زغل

د که سید استادترین افراد در به نظم درآوردن احادیث و اخبار ومناقب اهل بیت بود و فضیلتی از  ابن معتز در طبقات خود نقل می نمای

نبود مگر آنکه او آنها را در قالب شعر درآورد و همچنین حضور در انجمنی که در آن انجمن، از فضایل آل محمد    علی علیه السالم 

نماید )مضمون( که ).......درمجلسی نشسته بودیم و از سید حمیري گفتگو می   سخن نبود او را کسل و خسته می کرد و ابوالفرج نقل می

بودیم ناگهان سید برخاست علت را سوال کردیم گفت دوست    کردیم پس او خود آمد و نزد ما نشست، ساعتی در ذکر زراعت و نخل

از احمد و وصی و فرزندان او یاد نشود پلید    نیست، چون آن مجلسی که در آن  ندارم در انجمنی باشم که در آن ذکر فضیلت آل محمد

جاي خود بر می خیزد از آنان یاد نکند نابکار است .....(، اما راویان و    و کشنده است و آن کسی که در محفل ومجلس خود، تا وقتی از

لسدري، محمد بن زکریا متوفی ، ا211، اسماعیل بن ساحر معمر بن مثنی متوفی  230حافظان شعر سید )ابوداوود سلیمان بن سفیان متوفی

، یزید بن محمد که  179دختر او عباسه می خواند و او اصالح می کرد، جعفر بن سلیمان متوفی    و او همان بود که اشعار سید را بر   298

که بیش    خواند، حسین بن ضحاك   معاشر سید بود، فضیل بن زبیرکه راوي شعر سید بود و براي حضرت صادق علیه السالم نیز آن را می

از همه اشعار سید راحفظ بود، عباسه دختر سید که حافظ اشعار پدر بود و سید دو دختر بلند اختر دیگر نیز داشت که حافظ شعر پدر  

نموده است، عم موصلی که   را جمع آوري  اشعار سید  هاشمی که  اسحاق  بن  داشتند، عبداهللا  را حفظ  بودند و هرکدام سیصد قصیده 

که گویند حافظ دیوان سیدبود    385بنی هاشم جمع آوري نمود، حافظ ابوالحسن الدار قطنی، علی بن عمر متوفی  اشعارسید را در مدح  

امام جعفر   .....(، سید در ابتداء بر آئین کیسانی و قائل به امامت محمد بن خنفیه و معتقد به غیبت او بود .....، تا اینکه به برکت )انوار(

واقعه را عبداهللا بن    ت و در دیدارهاي مکرر که با حضرت داشت افکار کیسانیه را بدور ریخت(، که اینصادق علیه السالم هدایت یاف

.....الی آخر که این موضوع را به    412و شیخ ما مفید متوفی    384و حافظ مرزبانی متوفی    381، شیخ االمه صدوق متوفی  296معتز متوفی  

 می نماید .....، از جمله : تفصیل بیان نموده که سخن هر یک از این بزرگان کفایت در اثبات امر و رفع هر گونه شبهه 

ح و قصیده  سخن ابن معتز به اینکه ..... در آغاز کیسانی و .....، تا آنکه با جعفر بن محمد )ص( دیدار کرد و ..... که عقاید خوداصال.1
 اي در این خصوص سروده است..... .

به.2 به غلو و معتقد  نماید که گفت )....... من قائل  نقل می  از سید  بن سراج  از صیان  اسناد  با سلسله   ،..... ایشان  غیبت    گفتار صدوق: 
خداوند به عنایت امام صادق،جعفر بن محمد  محمد بن علی ملقب به ابن حنفیه بودم و روزگاري را در این گمراهی بسر بردم، تا آنکه  

دیدم، و بر من مسلم شد که او    )ع( بر من منت نهاد و مرا از آتش دوزخ نجات داد و به راه راست هدایت کرد و چون دالیلی از آن امام 
را واجب فرمود، پس از  اطاعت و پیروي از او    حجت راستین خدا بر من و بر همه خلق روزگار خود می باشد و امامی است که خداوند 

من بگوئید که این غیبت    اخباري به ما رسیده است پس به   ایشان پرسیدم و گفتم اي پسر رسول خدا، درباره موضوع غیبت و وقوع آن 
دوازدهمین امام بعد از پیامبر است واقع می    براي چه کسی واقع می شود، پس آن حضرت فرمودند امر غیبت براي ششمین فرزند من که

حق، بقیه اهللا فی االرض و صاحب الزمان است، به خدا    دد و نخستین امام از این دوازده نفر علی بن ابی طالب و آخرین آنها قائم به گر
خود باقی ماند، از دنیا نمی رود مگر آنکه ظهور نماید و جهان را پر    سوگند اگر او در غیبت خود به اندازه اي باقی بماند که نوح در قوم 

از ظلم و جور پر شده از عدل و د از آنکه  نماید پس  بن محمد علیه السالم    اد  از سرورم جعفر  این سخنان را  باشد و سید گفت چون 
سرودم که آغاز آن این است : )چون مردم را گمراه دیدم به نام خدا به جعفریان پیوسته و    شنیدم به دست امام توبه کردم و قصیده اي 

اوند عرض کردم و یقین دارم که مرا می بخشد و می آمرزد و به آئینی به غیر از آنچه داشتم پیوستم و  خد   جعفري شدم، به نام خدا و به
بن محمد مرا از دین قبلی ام برگرداند و من گفتم فرض آن است که من روزگاري را یهودي و یا نصرانی بوده ام و    سرور خالیق، جعفر
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  الم می آورم و دیگر تا زنده ام غلو نمی کنم ..... و دیگر قائل نیستم آن زنده اي که آن آئین به سوي خداي مهربان آمده و اس  اینک از
پاك و    در کوه رضوي است محمد حنفیه است .....،البته محمد حنفیه عنصري پاك از این خاندان بود که با آگاهی به همراه دودمان

کیسانی باقی بود،    پس با قطع و یقین هر کس که گمان برد، سید بر مذهب   پاکیزه پیامبر، راه خویش را سپري نموده ..... الی آخر(، .....،
از قول داوود رقی آورده است، به سید حمیري ابن شهر آشوب در مناقب خود  خبر دادند که در خدمت    دروغ پرداز و طاعن است، 

خود را به محضر امام رسانیده و    پس سید   جعفر بن محمد صادق )ع( از تو ذکري به میان آمد و امام فرموده است که سید کافر است،
هایی که با دشمنان شما کرده ام کافرم ؟ امام    عرض کرد اي سرور من آیا من با این شدت عالقه اي که به شما )خاندان( دارم و دشمنی 

آنگاه دست سید را چون تو به امام زمان خود کافري،    براي تو سودي نخواهد داشت،فرمود این دوستی و دشمنی که اظهار می کنی  
رکعت نماز خوانده و سپس با دست مبارکش بر قبر ضربه اي زد    گرفت و او را به داخل خانه اي برد که در آن قبري قرار داشت پس دو

به او فرمود تو کیستی؟   بیرون آمدکه خاك از سر و رویش می ریخت، امام صادق  پس در این زمان آن گور شکافته شد و شخصی 
بن علی مسمی به ابن حنفیه هستم وآنگاه فرمود من کیستم، گفت تو جعفر بن محمد، امام روزگار و زمان خود بر مردم  گفت من محمد  

 هستی، پس سید از آن خانه بیرون آمد واین ابیات را سرود: 

کیسانی مذهب    در ابتداء  )تجعفرت با اسم اهللا فیمن تجعفرا .....(، اما سخن اربلی در کشف الغمه که آورده است که سید رحمه اهللا علیه

او، ترا به آئین راست و    بود ..... و چون امام جعفر صادق حق را به وي نشان داد .....، به مذهب شیعه اثنی عشریه قائل شد و این قصیده 

هاي    ستارگان آسمان و پرچم  تا کبوتران آواز می خوانند بر پیامبر و دودمان او درود و سالم باد، آیا آنان   » صحیح او آگاه می کند: )

است، همان که پیامبر خدا در روز غدیر   جاویدان عزت نیستند، اي که سرگشته در گمراهی هستی آگاه باش که امیرالمومنین امام برحق

و نیز دومین پیشواي امر والیت، حسن)ع(آن مایه امیدي است که بیت و مشعر و مقام به او    خم در حضور خلق امامتش را اعالم فرمود،

نور ماه وجودش، پنهان نمی ماند، و امام چهارم علی است    تعلق دارد، سومین پیشوا حسین است که هر چقدر تاریکی ها بهم در آمیزند

اوست   به  دنیا  و  دین  قوام  مجاهدي که  راه حق،  در  پیشواي  نیک  آن  کارهاي  در  و  او خشنود  از  آنکه خدا  است،  امام محمد  وپنجم 

ماهی که درخشش بدر تمام در آسمان به نور اوست، بعدي موسی امام هفتم    صاحب مقام است، جعفر ششمین امام این خاندان نجیب و

ام است که قبر او در سرزمین طوس  توانایی نزدیک شدن به آن نیست، علی هشتمین ام  و او را مقامی است که بزرگواران روزگار را

صاحب شمشیر اما مترود ستمکاران، امام نهم، و آن دژ محکمی که بلد حرام )مکه( از فقدان او نالیده    خواهد بود، محمد زکی آن مرد

آن    محمد است و حسن امام یازدهم، وجودي که نوربخش و چراغ راه قله هاي اوج کمال است و محمد زکی  است امام دهم علی بن

قائم و پناهگاه خلق دوازدهمین پیشواست، اینان مایه آسایش من در بهشت هستند و من همواره در زیر سایه پنج تن )آل    صاحب الزمان

)تناسخ است  اینکه گفته  هاي طه حسین مصري آورده، در  یاوه  بر  نقدي  ادامه مطلب حضرت عالمه  .....، در  السالم(،  و  از    عبا(هستم 

اگر این  :    عرب معروف بوده و شیعه به این عقیده مانند حلول، رجعت، ..... گرایش دارد و .....( و سپس می فرماید  اواخر قرن اول در 

صادر شد که خود    نسبت ساختگی از پیشینیان طه حسین .....، صادر شده بود مرا به تعجب نمی انداخت، اما شگفتا که این سخن از کسی

گرفتار آمده که می خواهند    زگار ما است که به بالي وجود این دکتر یاوه سرا و .....، و افراد مانند اورا محقق ..... می داند، و این رو

گروه مخالف با تصور اعتقاد    سازند تا  گروه بزرگ و محترمی از جمعیت امت اسالمی را با نسبت کفرآمیز تناسخ و حلول خوار و زبون

به    هاي اوست که از نخستین  ، و حال آنکه این شیعه و کتاببه کفر این دسته، آنان را دشنام دهند ..... روز تا به امروز به کفر قائالن 

 تناسخ و حلول حکم کرده و نظر داده است .....،
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 رفتار سید با غیر شیعه: 

ساحر گفت    اسماعیل بن سید براي مخالفان خاندان پاك پیامبر هیچ احترام و ارزشی قائل نبود و آنان را در همه جا انکار می نمود .....،  

تا   نمودند  با همه جدال وستیزه می  آله  و  علیه  اهللا  از رسول خدا صلی  بعد  برتري اصحاب  دارم، درباره  بنت  از خاندان عبداهللا  دو مرد 

شناختند به سوي او آمدند و    سرانجام به داوري اولین کسی که بگذرد رضایت دادند پس سید سر رسید و آنها در حالی که او را نمی

مرد در این خصوص که بهترین مردم    ولین نفر یعنی همانکه علی را از تمامی صحابه برتر می دانست آغاز سخن کرد و گفت من و این ا

ابیطالب است، پس سید بالفاصله سخن او را قطع نموده   پس از پیامبر چه کسی است اختالف کرده ایم و من گفته ام برتر از همه علی بن

خندیدند و مرد دوم از ترس لب فرو بست و پاسخی نداد و .....(، .... در   ده نظري به غیر از این دارد، پس حاضرانو گفت مگر این زنازا

حمیري، سید  که  است  آمده  جاحظ  الحیوان  راه    حیات  به  مسلمانان  کشتار  براي  جمل  روز  در  که  نبردي  جهت  به  را  )رض(  عایشه 

که فرزندان خود را می خورد و در این باره سروده است: )....... عایشه در هودج نشسته و   انداخت سرزنش و او را به گربه اي تشبیه کرده 

 بصره هدایت کرد و او در مثل مانند آن گربه اي است که فرزندان خود را می خورد(.  با دیگر شوم بختان، لشکر خود را به

سنجی هاي سید اخبار فراوان نقل نموده اند که اگر جمع آوري  ابوالفرج و دیگران از لطایف و نکته    گزارشها و بزم آرایی هاي سید:
 خواهد شد که ما به ذکر اندکی از آن بسنده می کنیم:  گردد خود کتابی بزرگ

دادند پس او چنین سرود )خداوند اشعار مرا درمیان این    )....... روزي سید در انجمنی نشسته و شعر می خواند اما حاضران گوش نمی 
و گوسفن انسان راخران  این چهارپایان سخن  نمی دهند و چگونه  فرا  به سخنان من گوش  اینان  تباه کرد،  و گاوان  تا    دان  می شنوند/ 

نقل نموده است که سید    خاموشند انسان هستند و تا به حرف در می آیند به قورباغه هاي داخل گل و الي شبیه می شوند( .....، ابوالفرج 
بود که حسن و حسین بر پشت او سوار شدند و عمر )رض( گفت خوب مرکبی است مرکب شما و   جدهاز محدثی شنید که پیامبر در س

نیز خوب سوارانی هستند، سید فوراً در این باره سرود )....... حسن و حسین به خدمت پیامبرآمدند و در دامان او    پیامبر )ص( فرمود، آنها
بر    بازي می نشستند و  پیامبر  بر دوش   ..... به کردند  به علی و هم  ..... آیا  نیکو مرکبی و چه خوش سوارانی  او سوار شدند، چه    گردن 

امیدوارید،    عثمان امید دارید این دو مایه امید سخت به هم مخالفند و نیز آیا به معاویه و پیروان او که خوارج نهروان را به وجود آوردند 
است که در نزد منصور    شیطان است .....(، مرزبانی به اسناد خود نقل نموده   در حالی که امام ایشان در رستاخیر آن پست فطرت مومن به

از او عثمان سلطنتی یافتند که    بودیم که سید وارد شد و منصور به او گفت آن قصیده را بخوان که در آن سروده اي: )معاویه و پیش 
و ستمی بود که به مردم روا داشت، خدا    نمود و این گناه و عذابیساقط کردن آن کار آسانی نبود.....، او نیز پادشاهی را به یزید واگذار 

داشتند .....(، شیخ طایفه به اسناد خود روایت نموده است    بنی امیه را خوار نماید که آنان بدترین جنایات و ستم را بر بندگان خدا روا می 
سید به او گفت واي بر تو آیا در باره دودمان محمد چنین   نزد ما بودند که محمد بن جبله کوفی گفت که سید و جعفر بن عفان طایی در

گفت اگر نمی توانی خوب مدح و ثنا کنی حداقل ساکت و خاموش باش ..... پس این    بدگویی می کنی .....، جعفر گفت بد نگفتم سید
لی بن ابیطالب بر پارسایی و نیکویی  نعمتهاي او )که انسان مسئول سخنان خویشتن است( که نهاد ع  قصیده را سرود )سوگند به خداوند و

امامی است که بر همه امت برتري دارد ..... آنگاه که حرارت میدان جنگ، نیزه ها را به نمایش در می آورد و در    سرشته شده است و او 
  یري بران و کشیده قوي ترین مردان در رفتن به میدان توقف می نمایند او است که به سوي حریف می شتابد در حالی که شمش  آن زمان

میکائیل و    در دست دارد و به شیري شباهت دارد که از بیشه درآمده و میان فرزندان خود به راه افتاده است، .....، علی مردي است که
بدر به  که در شب    جبرئیل در شب بدر بر وي سالم دادند / میکائیل با هزار فرشته و جبرئیل با هزار فرشته و پس از این دو، اسرافیل هم

چون با علی روبرو شدند به وي   یاري پیامبر آمده بود همه آنها مانند آن پرندگان موسوم به ابابیل که به حمایت از خانه خدا آمده بودند، 
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هاشم تو پیشوا و ما پیرو تو    و گفت اي ابا   سالم کردند .....( پس گفت اي جعفر اینطور بایستی شعر بگویی پس جعفر سر سید را بوسید 
 خلیفه عباسی(:  5خلیفه اموي و  5سید ده تن از خلفاء بنی امیه و بنی عباس را درك کرد ) ستیم .....، .....ه

 سید در آغاز خالفت او بدنیا آمد   125.هشام بن عبدالملک متوفی 1

 126.ولید بن یزید مقتول به 2

 )شش ماه حکومت(  126.یزید بن ولید متوفی به 3

 )سه ماه حکومت( 127.ابراهیم بن ولید متوفی 4

امیه به پایان    که با مرگ او حکومت بنی  132.مروان بن محمد بن مروان حکم )معروف به مروان حمار یعنی مروان االغ( مقتول به سال  5
 رسید

 136.سفاج اولین خلیفه عباسی متوفی به 6

 سید در نزد وي حال خوش و زبانی آزاد داشت  158.منصور متوفی 7

 فرزند منصور متوفی.مهدي 8

 .هادي پسر مهدي متوفی 9

 سال حکومت  23پس از  193.هارون الرشید متوفی در سال 10

الرشید به حکومت رسید به وي گزارش دادند که سید رافضی است پس او سید را احضار کرد و  سید در    مرزبانی گوید چون هارون 

موضوع عذري نخواهم    آنان را بر دیگران مقدم می شمارد من از این  پاسخ گفت اگر رافضی کسی است که بنی هاشم را دوست دارد و 

ابوذر و مقداد و   ندارم و چنین سرود)....... علی و  اعتقادي  این  به غیر از  اینست من  اگر غیر  بر نمی دارم ولی  از آن  خواست و دست 

علمی به یادگار گذاشتند پس حق علم    شدند و از خود سلمان و عباس و عمار و عبداله برادران یکدیگرند اینان به سوي خدا فرا خوانده  

را ادا کردند و خیانت نکردند ..... هیچ انسانی گفتار مرا درباره سبطین )حسن وحسین( انکار نخواهد کرد ..... اي علی محبت تو ایمان  

می را رفض  این  دشمنان  اگر  است  من  کفر  تو  از  و روي گرداندن  آ  من  دین  و  افکار  به  مرا  الشعرا  دانند  سید  نیست.....(.  اعتنایی  نها 

(، مرزبانی با سند خود از ابن ابی حودان روایت  173درگذشت )حدود سال    در عمان والدت یافت ..... و در بغداد   105حمیري به سال  

نان را از مرگ  کرده که من به هنگام مرگ بر بالین او حاضرشدم به غالمش گفت چون من از دنیا رفتم به انجمن بصریان می روي و آ 

  می کنی و گمان نمی کنم که از آنها جز یک یا دو نفر بیایند، پس به جمع کوفیان برو و آنان را از وفات من آگاه کن و این   من آگاه 

ی  علی، وص  قصیده را بر آنان بخوان که )اي مردم کوفه من از خردسالی تا کهنسالی و هفتاد سالگی دلباخته شما بوده ام ..... زیرا شما

همنام پیغمبر یعنی محمد  مصطفی را دوست دارید و ما را مصطفی و جانشین او و آن دو سید بزرگوار حسن و حسین و فرزندان آنان، که

همان پیشوایی است که امید رهایی از    هستند، یعنی همان که آورنده آیات و سوره هاي قرآن است، از دیگر مردم بی نیاز می کند، علی

شما فرستادم و خواستار آنم که چون از این دنیا به    ر دشمنان وي شعله ور است، با او است، پس شعرهاي خود را برايآتش سوزنده که ب

پادشاهان ستم پیشه اي که قطعاً خوبان آنها هم بدکارند، به تشیع    گور وارد شوم غیر از شما، دیگران یعنی منکران بصري و طرفداران 

اینها    جنازه من حاضر نشوند پس مرا در بیرنگ و کم بها کفن کنید و ناصبیان نیز جنازه مرا تشیع نکنند چرا، چون  پارچه اي سفید و 

 بدترین خالیق از بین زنان و مردان هستند. امید 
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دوزخ جاوید    است خداوند مرا به رحمت خود و بواسطه مدح و ثنایی که از وارستگان و برگزیدگان خلق اوکردم )یعنی آل محمد(، از

ی بخشد )پس اي غالم چون این اشعار را بر آنان بخوانی( به سوي من می شتابند و مرا تجلیل می کنند،چون سید مرد، غالم طبق  رهای

که هفتاد کفن با خود داشتند رسیدند    دستور عمل کرد از بصریان سه تن با کفن و عطر آمدند و بقیه نیامدند اما از کوفیان گروه بسیاري 

دثه مرگش کرامتی جاویدان است که در روزگار ماندنی و تا ابد درصفحه تاریخ خواندنی است بشیر بن عمار گوید ..... .....(، او رادر حا

سختی افسوس می خورد و آه می کشید و چهره اش کامالً سیاه   که )در زمان مرگ سید با جمعی از کوفیان حاضر شدیم( پس سید به

خود را باز کرده به جانب قبله و به سمت نجف اشرف نگاه کرد و گفت اي   آمد و دیدگانشده و سخن نمی گفت تا آنگاه که به هوش 

جمله را سه بار تکرار کرد پس به خدا قسم که رگه هاي سفید در پیشانیش ظاهر و    امیر مومنان آیا با دوست خود چنین می کنی این

آمده )....... پس صورتش چون ماه سفید شد و این قصیده را سرود:  گرفت .....(، در اغانی چنین    مدام گسترش یافت تا چهره اش را فرا

چون یکی از دوستان او بمیرد در لحظه مرگ با بشارت و شادي از طرف او روبرو می شود و چون دشمن او    )کسی را دوست دارم که

اباالحسن جان و خاندان و  که دیگري را اي  به جز دوزخ نخواهد داشت،  .....(،    دوست دارد بمیرد راهی  باد  مال و آنچه دارم فدایت 

را در آن بیماري که از علت در گذشت عیادت کردم پس به هنگام مرگ نقطه سیاهی چون مرکب بر    عون گوید سید حمیري  حسن بن 

دند و  زیاد شد تا همه صورت او را فرا گرفت پس از این پیشامد شیعیان حاضر اندوهناك و ناصبیان حاضر شادمان ش   چهره اش نشست و 

و صورت    شماتت فرا گرفت  را  او  تمام صورت  تا  شد  زیاد  و  شد  پیدا  نقطه سفیدي  اول  همان جایگاه  از  که  نگذشت  زمانی  کردند، 

به خدا    اوسفید و تابان شد سید خندید و چنین سرود )آنان که می پندارند علی دوستانش را از هالکت نمی رهاند دروغ گویان هستند،

بهشت عد به  دم مرگقسم که من  تا  و  بشارت دهید  را  اینک دوستان علی  از گناهانم در گذشت،  و خدا  را دوست    ن درآمدم  علی 

بدارید، پس از وي نیز به فرزندانش یکی پس از دیگري مهر بورزید، سپس دنباله گفتارش آورد اشهد ان الآله االّ اهللا حقاً حقاً و اشهد  

دیدگانش را بست و جان او گویی    میرالمومنین حقاً حقاً، اشهد ان ال آله اال اهللا و خودشان محمد رسول اهللا حقاً حقاً و اشهد ان علیّاً ا

 شعله اي بود که خاموش شد و یا سنگی بود که فرو افتاد(،  

دین  به  نیز  ما  خدایا  گوید  علیا    )کلب  ان  اشهد  و  حقا  حقا  اهللا  رسول  محمد  ان  اشهد  و  حقاحقا  اهللا  االّ  آله  ال  ان  اشهد  هستیم  سید 

آله اال اهللا، اللهم تقبل منا خدایا سالم و درود و رحمت و رضوان ابدي خود را بر وجود پاك و مطهر    لمومنین حقا حقا، اشهد ان الامیرا

 بفرما و ما را نیز از برکت شفاعت او در دنیا و آخرت بهره مند بگردان آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(.  سید حمیري نثار و ایثار

 علم )دین( و تاریخ:مهارت سید در 

روزگار    هر کس بر موارد احتجاج سید حمیري و مضامینی که به شعر آورده است و نیز گفتگوهایی که با شخصیت هاي شیعه و سنی

به وسعت و دامنه آگاهی وي در فهم معانی قرآن کریم و سنت شریف به خوبی  باشد،  برد و    خود داشته است توجهی داشته  پی می 

اي از آن در باب رجعت    یابد که فهم او از روي بصیرت و آگاهی او و نه از روي اعتقاد تقلیدي بوده و .....(، که نمونه )مضمون( در می  

هشام به حج رفته و کمیت شاعر را دید    و گفتگوي او با قاضی سوار مذکور شد مرزبانی در اخبار خود آورده است که سید در روزگار

گویم عمرو ابوبکر که فدك و میراث دختر پیامبر    تراض( گفت آیا تو این ابیات را سروده اي )من نمیو بر او سالم کرد و )به سخن اع

)بلکه می گویم( فقط خداي داند که در  اند  اند کافر شده  نداده  به وي  او حاضر می شوند چه عذري    زروز رستاخی  را  پیشگاه  که در 

کردم ولی در ضمن اشعار و گفتار من این گواهی هست که آنها    امیه تقیه  خواهند آورد(، کمیت گفت آري من سروده ام ولی از بنی
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کرده اند، سید گفت اگر دلیل نمی آوردي، جا داشت که ساکت بمانم، اما    آنچه را که در تصرف و متعلق فاطمه بوده است را غصب 

اطمه پاره تن من است و آنچه او را غضبناك کند  قصور کردي، زیرا پیامبر فرموده است ف  بدان که تو درباره حق فاطمه زهرا کوتاهی و

از خشم زهرا به خشم می آید و از خشنودي او خشنود می شود، پس تو اي کمیت با پیامبر که فدك   مرا غضبناك کرده و همانا که خدا

به امر خدا به زهرا  به این واگذاري شهادت  را  الیمن که نسبت  دادند، مخالفت کرده اي،    بخشید و امیرالمومنین و حسن و حسین و ام 

ابوبکر درباره زهرا حکم درستی نکرده اند و حال آنکه خداوند در کتاب خود می فرماید )یرثنی و یرث من آل یعقوب،    بنابراین عمر و

او را به واسطه شهادتی که آن زن )عایشه(  و ابوبکر، نماز  به خالفت رسیدن  رباره  د  ورث سلیمان داوود(. و چگونه است که آنها در 

علی و حسن و    پدرش داد که گفت )رسول خدا فرموده است فالنی را به نماز با مردم بگمارید( تصدیق می کنند، ولی گفتار فاطمه و

طلب می نمایند و آنوقت    حسین را در امري چون فدك تصدیق نمی کنند و از بانویی چون فاطمه زهرا در دعوي او نسبت به پدر، بینه

در حقانیت خواسته فاطمه و شهادت    نان شعري می سرایی؟ حاال گذشته از این تو چه می گویی درباره مردي کهشاعري چون تو آن چ

چگونه است؟ کمیت گفت بر او طالقی واقع نمی    علی و حسن و حسین و ام الیمن قسم به طالق می خورد به نظر تو طالق چنین مردي

گفت طالق واقع خواهد شد. زیرا آنها سخنی جز به حق نگفته    الق بخورد؟ کمیتگردد سید گفت اگر بر عدم حقانیت آنان، قسم به ط

خدا را شاهد می گیرم که از گفتار خود تائب هستم و تو اي اباهاشم از ما    اند سید گفت پس خوب در کار خود فکر کن کمیت گفت

و کثیر در کتاب و سنت، در علم تاریخ نیز صاحب نظر  داناتر و فقیه تر هستی(، همانگونه که مذکورگردید، سید گذشته از علم فراوان  

بجا مانده است، و نیز اشعار او گواه علم فراوان او در موارد عنوان شده بوده است و هر چه فضیلت و    بوده که کتاب )تاریخ الیمن( از او 

ت که حدیث غدیر، منزلت، تطهیر، طیر و  بوده است سید در اشعار خود دقت و توجه بیشتري را لحاظ نموده اس  منقبت قوي تر و مهم تر

 جمله است.  ..... از آن

 اشعار او در باره حدیث دعوت:

و از آن جمله است اشعار مربوط به حدیث عشیره، که شان نزول این آیه مبارك است )و انذر عشیرتک االقربین.....(، سید درخصوص  
و خاندان و خانواده   است: )اي امیر مومنان، پدر و مادرم، آري پدر و مادر  حدیث این آیه که در آغاز نبوت پیامبر نازل گردیده، آورده 

وصی بهترین پیامبران احمد    و دارایی و دختران و پسران و جانم، همه فدایت باد اي امام متقین، اي امین خدا و اي وارث علم اولین، اي
مردم اولی تر و از همه آنان در دین خدا   تو از خود مردم به  مصطفی، اي صاحب حوض و حفظ کننده آن از دیگران )یعنی غیر مومنین(،

و همه از عموزاده ها و از اشراف بودند را جمع    باالتر و بهتري، تو در آن روز حاضر بودي، که پیامبر خویشاوندان خود که چهل تن
کتاب مبین او شود و این تو بودي که اعالم کردي و  علم و    نمود تا اگر هر کس از آنان زودتر دعوت خدا را قبول نمایند برادر و وارث

رسول خدا تو را برادر، وارث علم و کتاب مبین قرار داد .....، توقبل از این در حجابی از نور در پیشگاه خداوند ذوالعرش جاي داشتی  
بردند هفت سال در آن روزگار دشوار و   .....(، و همچنین در قصیده اي دیگر: )....... آري علی،در روزگاري که دیگران در کفر بسر می

نداشتند را با پیامبر بسر برد و روزي که جبرئیل به پیامبر گفت خویشاوندان خود را بترسان .....، و    پرخوف و خطر که دیگران از آن خبر
آن کسی است که یکبار در روز وحی،  من به خدا ایمان آوردم .....( و باز این قصیده از اوست : )....... علی    تنها علی بود ..... که گفت 

بر    آفتاب غروب باال آمد و در آن روز که  او  براي  افق غروب کند  بابل که می رفت در  بار دیگر خورشید  او برگشت و  براي  کرده 
خدا به    وحی آمد که خویشاوندان نزدیک خود را بترسان و آن حضرت به چهل تن پیر و جوانی که آمده بودند فرمود، من رسول  پیغمبر

 سروري یافت.(.  سوي شما هستم و می دانید که دروغگو نیستم .....، علی به این کامیابی رسید و با ایمان آوردن به پیامبر بر همگان

 حدیث نخستین دعوت در سنت و تاریخ و ادب: 
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خود آورده اند .....، وهمه مورخان  این حدیث را گروه بسیاري از پیشوایان و حافظان حدیث از دو فرقه شیعه و سنی در صحاح و مسانید  
طبري در تاریخ خود به    با دیده قبول بر آن نظر نموده و .....، و از سوي بزرگان شعر و ادب نیز به رشته شعر و نظم کشیده شده است،

.....، چون همه جمع  )....... که چون این آیه نازل شد رسول خدا مرا احضار نمود    همین مضمون از علی بن ابیطالب روایت نموده است
ساخته بودم بیاورم .....، قسم به خدایی که جان علی در دست اوست آن خوراك بقدري کم   شدند، پیامبر فرمود تا آن خوراکی را که

  خورد سیر نمی شد و چیزي براي دیگران نمی ماند ولی همه از آن خورده سیر شدند، و آنوقت پیامبر فرمود  بود که اگر یکنفر از آن می
بده و من قدح شیر را آوردم و همگان نوشیدند تا سیر شدند و به خدا قسم، شیر به حدي کم بود که اگر یکی از آنها آن    آن نوشیدنی را 

گفت   را و  کرد  به سخن  شروع  ابولهب  نماید  گفتگو  آنها  با  تا  کرد  اراده  خدا  رسول  پس چون  ماند،  نمی  دیگري  براي  آشامید    می 
باآنها سخن    صاحب شما به جادو کردن بتواند  شما اقدام کرد، پس آنها پراکنده شدند، فردا )مضمون( همین قضیه تکرار شد تا پیامبر 

براي خاندان خود باالتر    بگوید، بنابراین در نوبت دوم پیامبر فرمود، اي فرزندان عبدالمطلب همانا من جوانی را در عرب نمی شناسم که
براي خاندان خود آورد آنچه که من  تا شمااز  است  فرموده  امر  مرا  متعال  و خداي  باشد.....  ام، آورده  بخوانم، پس    ه  به سوي آن  را 

علی می فرماید: .....، من گفتم اي پیامبر   کدامیک از شما مرا بر این کار یاري می نماید، تا برادر و وصی و خلیفه من در میان شما باشد،
را گرفت و فرمود این برادر ووصی و خلیفه من در میان شماست سخن او را بشنوید  خدا من وزیر تو در این کارم و آن حضرت گردنم  

گفتند محمد ترا امر می نماید که سخن فرزند خود را بشنوي و از او    و او را اطاعت کنید، قوم خنده کنان برخاسته و با استهزا به ابوطالب 
لدین، ابن اثیر عماد الدین الدمشقی ..... این حدیث را در تالیفات خود  برهان ا  اطاعت کنی، که به همین مضمون ابوجعفر اسکافی، فقیه

به ساختگی بودن حدیث حکم نماید زیرا وي مردي متعصب و کینه توز است، ..... و    آورده اند و از ابن تیمیه جاي تعجب نیست که
و در نزد او مالك نادرستی هر روایت آن است  عادت وي انکار مسلمات و ضروریات..... است و زورگویی هاي او مشهور است .....،  

باشد، پس حضرت عالمه صورت هاي هفت گانه حدیث را مذکور و سخن و شعر انطاکی )روزنامه نویس   که متضمن فضایل آل محمد
 مشهور مصري( را 

د، آنها غذاها راخوردند و شیر را  درباره حدیث نقل و می فرماید، )....... و پیغمبر به خدمت برخاست تا غذا و خوراك گواراي آنان باش 

باقی ماند و به خدا سوگند که آن طعام  به اندازه اي کم بود که    نوشیدند و خداوند کفایت کننده بود چون خوراك همانطور که بود 

نکرد    ابتگرسنه اي را سیر نمی کرد و این معجزه مصطفی بود و این سخن از علی است و ما از قول او بازگومی کنیم ..... کسی اج

عنوان شاهد نقل و    رسول خدا را مگر علی که فریاد زد من پاسخ گوي توام .....(، )مضمون( در ادامه حضرت عالمه سخن اسکافی را به

حدیث رفته است را ذکر   جنایاتی را که از سوي معاندین، از جمله از سوي طبري و ابن کثیر شامی و محمد حسین هیکل، ..... بر این

دالیل متقن و محکم و قاطع، گفتار یاوه آنان را در موضوع، جوانی علی و عدم بلوغ وي ونیز قطع عمدي ادامه حدیث در    نموده و با

به   و خیانت  امانتی  بی  از  ناشی  را  وآنها  تشریح   ،..... وارث من هستی  و  و وصی  برادر  تو  السالم که  علیه  به علی  را  گفتار رسول خدا 

 مسلمین دانسته است، 

را بر رسول خدا و علی علیه السالم وارد نمودند. که آنرا ابولهب و    د اوالً این بی خردان که خود را مسلمان می دانند طعنی )کلب گوی

هیچکدام بر جوانی علی و عدم استحقاق او در آنچه رسول خدا به ایشان از    سایر کفار قریش جایز ندانستند و آن عبارت از اینکه آنان 

ندادند بلکه صرفاً بر حسب عادت جاهلیت امر و نهی از سوي پسر بر پدر را که در اسالم    بود را مورد ایراد قرارجانب خدا عطا فرموده  

نیست را عیب دانسته و آن را موجب طعن پنداشتند و این خود داللت بر آن دارد که عظمت درك و   در صورت وجود اراده الهی عیب

السالم در آن سن مورد تائید حتی این کفار بوده است و ثانیاً یاوه هاي این بی خردان در واقع طعن بر  علی علیه    درایت و قدرت اندیشه 
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  محسوب می گردد، زیرا رسول خدا امر فرمود به آن موردي که این بیخردان آن را شایسته نمی دانند، به عبارتی دیگر درك   رسول خدا

دانند و ثالثاً طعن بر خداوند و کتاب او دارند و گویا هیچ زمانه قرآن نخوانده اندکه بدانند  خود را العیاذ باهللا از رسول خدا هم باالتر می  

ثبت شده است و رابعاً    عیسی مسیح، در چه زمانی صاحب کتاب و نبوت گردیده و اینگونه امور الهی از نزد خداوند صادر و در علم او 

که در کتاب خدا به آن تصریح و    ن جماعت کوردل اگر معجزه شق القمر را همدیوار حاشا کوتاه است قسم به خداوند علی اعلی که ای

علی علیه السالم بود آن را به راحتی انکار و رد    اشاره شده است در صورتی که متضمن فضیلتی از فضایل خارج از حد احصاء موالیمان

نند همراهی ابوبکر در غار، آن را با بوق و کرنا جار می دادند ما می کردند و اگر چیزي برعکس در آن احتمال فضیلت براي دیگران می

همانطور که با تأویل و توجیه بالوجه همه جانبه سعی در کمرنگ جلوه    زدند و در حواشی آن سخن می گفتند هر آنچه می خواستند 

ز آشکارتر است انا هللا و انا الیه  آن تصریح و وضوح وقوع آن از معجزه شق القمر نی   دادن حدیث غدیر نمودند در حالی که کتاب خدا به 

 راجعون(

 عبدي کوفی: 

انسان عرب    )آیا پرسیدن نشان خانه ویران یار، درد دائم عشقت را درمان می کند.....، پس درود مرا به قبري که در نجف است و بهترین
فرا ده، آنها از فرمانت    آواز ده و بگو: اي ابا حسن گوشو عجم را در بر دارد برسان، ..... و وصی واالمقام و داماد بهترین پیامبر خدا را  

از طریق نجاتی که تو روشنگر    سرپیچیدند و به بدترین حالتی روي خود را از سوي تو برگردانیدند، راستی چرا اینکار را کردند و چرا
امر خالفت، که دست غاصب  از  ترا  و چرا  افتادند  نابودي  بر مسیر  و چرا  برگشتند  بودي  بود  م  آن  را گرفته  ناقه آن  قریشی زمام  ردي 

همان کسی است که تا دیروز از این کار فرار می کرد   محروم نمودند، آري آن مرد چنان زمام این ناقه را کشید که بینی آن را درید، او
مصیبت صبر کردي زیرا گردید، و تو اي علی با بزرگواري بر این   و راستی اگر دروغ نمی گفت چرا امروز با چنین جدیت خواستار آن

مرگ آن مرد را صدا کرد و فریاد خود را به گوش او رسانید و مرگ دعوت    شکیبایی در هنگام خشم بهترین عمل است تا سرانجام
البته پاسخ مساعد خواهد شنید، پس وي خالفت را به دومی بخشید و او را در ردیف   کننده اي است که چون کسی را دعوت نماید،

رسوایی، این دومی اولین کسی است که پیغمبر او را به بیعت با تو سفارش فرمود، اما او خیلی زود    د، چه سوار و ردیفخود سوار کر
نیز جامه خالفت را به تن نمود و مسائل جدي و مهم را به بازي تبدیل نمود و جاهلیت چهره زشت اول خود را    پیمان شکنی کرد، سومی

  وار به جان بیچارگان افتادند، .....، در غدیر خم آنگاه که احمد بر بار شتران قرار گرفت، آنان را از اینداد و گرگهاي خونخ  دوباره نشان
سوي او می    جهالت ها نهی کرد و به مردمی که در پیرامون وي گرد آمده و یا در خدمت او نشسته و به سخنان وي گوش فرا داده و به 

سزاوارتر و بهتر است، آري    مور رساندن فرمان الهی والیت به مردم هستم و این تبلیغ براي مننگریستند، فرمود: اي علی برخیز که من ما
است.....، آري بیاد آور روز خبیر را که    من علی را به رهبري و راهنمایی پس از خود منصوب می کنم و علی بهترین صاحب منصب

پیامبر که از به خاك افتادن پرچم و سرنگونی آن و    د باشد و در آن روزهیچ نیرویی نمی توانست مانع فرار عمر بن الخطاب از قوم یهو
برگزیده می دهم که خدا و پیامبر او را دوست دارند و تو فرداي آن    شکست او، به خشم آمده بود فرمود که فردا پرچم را به جوانمردي

آنها شیر مردانی با شمشیرهاي درخشان   وبرو شدي که در بینو گمراه دشمن ر روز، پرچم اسالم را با شوق به دوش گرفته و با سپاه انبوه 
پرداختی تا این ابر باریدن گرفت ..... آري تو را    و نیزه هاي سهمناك و غرق در آهن و فوالد حضور داشتند..... و تو به آرامی به نبرد

میان این مناقب منقبت )ردالشمس(، در آن    عاجرند، و از  مناقبی است که شمارندگان از شمارش و نویسندگان از کتابت و نوشتن آن 
زمانی که نماز خود را نخوانده بودي و آفتاب که نزدیک بود ازدیدگان پنهان شود، به خاطر وجود تو چنان برگشت که گویی شهابی  

دیدگان مردم    در تاریکی درخشش ننموده و آفتابی غروب نکرده بودو در شان نزول سوره برائت نیز اخباري است که عجایب آن، از
و رفتن پیامبر به غار ثور که تو با کمال آسایش در بستر آن حضرت خفتی، در حالی که   دور و نزدیک پنهان مانده و نیز در شب هجرت
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دیگران غرق در ترس و هراس بودند،آري تو برادر پیامبر هدایت کننده و یاور او و بیانگر حقی و در کتب آسمانی قبل هم مورد ستایش  
گرفته اي، تو همسرپاره تن پیامبر و تنها نگهبان زهرا و پدر فرزندان نجیب او هستی، که در راه خدا کوشا و مجاهدند. .....، آري من    قرار

البته بهترین نام من است و درود و    از آن روز  به پاي حسن و حسین ریختم، مرا رافضی خواندند و این لقب  که مهر و محبت خود را 
به زهر کشنده مسموم و دیگري باصورت  خداي ذوالع  سالم باد، آن دو فرزندي که یکی  بر روان فرزندان غمگسار فاطمه  ابد  تا  رش، 

شد و جعفر و    خونین و خاك آلود به خاك رفت و پس از وي عابد زاهد امام سجاد و آنگاه آن باقرالعلم که به غایت طلب نزدیک 
آنان و همان صاحب امري    ضا و امام جواد عابد کوشا و عسکریین و مهدي که قائمفرزند او موسی و پس از آن امام نیکوکاري چون ر

باشد، از عدل و داد مملو خواهد نمود   که تشریف و رداي پاکیزه و سپید هدایت بر تن دارد و زمین را پس از آنکه از ظلم و جور پر شده 
)اي    ،..... زالل و پر آب کوثر، که دشمنان خود را از    علی( اي صاحب حوض و تمامی گمراهان و بدکاران را ریشه کن می فرماید 

جسور تو را، با تابش اندیشه ها و گفتار منظم و قاطع    نوشیدن آن شربت گوارا، بازخواهی داشت من در راه عشق تو گروهی از دشمنان
نی آنان زد.....(، ..... و ابن شهر آشوب نیز در  خود کوبیدم و اندیشه هاي من در قالب شمشیر تیز و برّان شعر و ادب،داغ ننگ را بر پیشا

 مناقب خود، این سروده عبدي را نقل نموده است .....،.

 زندگانی شاعر:

فضایل و مناقب    ابومحمد سفیان )بن( مصعب عبدي کوفی، از شعرا خالص خاندان پاك پیامبر است.....، اشعار او متضمن ذکر بسیاري از

و من از او در غیر آل اهللا    اوست، او همچنین در مصائب اهل بیت از سوز دل اشعار زیبا سروده و مرثیه گفته امیرالمومنین و خاندان پاك  

از عبدي آورده روایت   اسناد درروضه کافی  با سلسله  کلینی،  االسالم  ثقه  بنابرآنچه در روایت  السالم  علیه  امام صادق  ندیدم،  اشعاري 

و مصائبی را که بر جد مظلوم من وارد شده    لیه السالم وارد شدم فرمود به ام فروه بگوئید بیایدنمود )....... که در مکه بر ابی عبداهللا ع

حاال براي ما شعر و مرثیه خود را بخوان و من خواندم    است را بشنود و حضرت ام فروه آمدند و در پشت پرده نشست پس امام فرمود

حرم آن حضرت شیون و گریه و زاري شدید نمودند .....(، و به    ه سرایی زنان)فرو جودي بد معک المسکوب .....( که متعاقب این مرثی

در رجال خود از امام صادق نقل نموده که فرمودند: )اي گروه شیعیان    همین مضمون از ابن قولویه و شیخ طایفه نقل گردیده و کشی

د است، و شیوه کار عبدي چنان بود که روایتی را از  الهی مورد رضایت خداون  شعر عبدي را به فرزندان خود بیاموزید که وي بر دین 

اخذ و در حال و فی البداهه آن را به نظم درمی آورد، ابن عیاشی با سلسله اسناد از راوي    امام علیه السالم در مناقب و فضایل اهل بیت

حضرت گفت فداي شما شوم درباره   نقل نموده که در محضر ابی عبداهللاعلیه السالم بودم که سفیان بن مصعب عبدي شرفیاب شد و به 

این سخن خداوند درکتابش که می فرماید )....... و علی االعراف رجال یعرفون کالً به سیماهم .....( شما چه می فرمائید حضرت فرمود  

نیز او   ایشان باشند،    را شناخته   اوصیاء دوازده گانه از آل محمد هستند که خدا را نمی شناسد، مگر آنکس که آنان را بشناسد و ایشان 

عبدي گفت فدایت شوم اعراف چیست حضرت فرمودند بلندي هایی است از مشک معطر که رسول خدا و اوصیاء او)علیهم السالم( بر  

قصیده اي بگویم و آنوقت با اشاره  آن قرار می گیرند و همه را به چهره هایشان می شناسند، و آنگاه سفیان )عبدي( گفت آیا در این باره 

الیوم مربع .....( اي خانه و   هاي محبوب آیا در اندرون شما، براي من    اجازه امام، قصیده خود را سرود: )....... اي ربعهم هل فیک لی 

روز   در  و  سلطنت  صاحب  نشر  و  حشر  در  دین،شما  پیشوایان  اي  هست.....،  جایگاهی  شما  سوي  به  من  شبهاي  براي  و  جایی  امروز 

دارید پس    برکت شما بوي خوش از آن ساطع می شود، قرار شما بر اعراف که تپه هایی از مشک است و بهدهشتناك جزا، پناهگاهید و  

خالیق مشغولند .....(، من    هشت نفر از شما بر عرش خدائید که فرشتگان آن را به دوش می کشند و چهار نفر دیگر در زمین به هدایت 
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.، از ثقه بودن و جایگاه بلند عبدي در نزدبزرگان مذهب و از اینکه وي را اینگونه  حیث المجموع )با عنایت به آنچه مذکورگردید( ....

 در علم و دین بزرگ شمرده اند آگاهی حاصل می گردد.

 نبوغ عبدي در ادب و حدیث:

)....... انی    رود ..... ابوالفرج در اغانی روایت نموده است که سید الشعراء سید حمیري و عبدي در انجمنی حضور داشتند و سید چنین س

ادین بمادان الوصی ..... من در کشتن آنانی که در خریبه فرود آمدند با علی وصی هم عقیده ام و نیز به آئین او درروز نهروان همدست  

  چنین مگو بلکه بگو )....... و تابعت   و هم داستان هستم( عبدي گفت سید درست نگفته اي اگر همدست باشی مانند او خواهی بود پس 

کفه کفی ..... یعنی تابعیت می کند از دست او، دست من( تا پیرو او باشی نه شریک او.سپس سید گفت من از همه مردم در شعر باالترم  

در میان پیشتازان رجال حدیث و بهره مندان از او آگاه می    مگر عبدي و لذا آنکس که در شعر عبدي تدبر و فکر نماید به پایگاه بلندي 

و عبدي ر و درگذشت عبدي  شود  دقیق والدت  تاریخ  بر  بیند.....،  ..... می  پراکنده ودشوار  احادیث  اولین جمع آورندگان  ا در صف 

هجري بوده و .....، او تا اواخر روزگار حمیري    161هجري و بنابر نقل نجاشی  160وقوف حاصل نشد ..... اما )تولد وي( بنابر نقل کشی  

 می زیسته است.....

 صاید عبدي: قصیده اي از ق

و گفت عده طالق نزد عمربن خطاب آمد  دانند، که مردي  را می  نیز آن  راویان  را روایت کردیم که دیگر  ما حدیثی  کنیزان    )....... 

فرمود و عمر روي    چقدر می باشد، او به حیدر گفت اي علی بگو عده طالق کنیزان چقدر است، علی مرتضی با دو انگشت خود اشاره 

گفت نه. گفت این علی عالی    سائل کرده و گفت )دو طهر(، آنگاه برگشت و به سوال کننده گفت آیا این مرد را می شناسیبه جانب  

است، عکرمه نیز در خبري که در آن هیچ شک و شبهه اي نیست آورده است که ابن عباس برگروهی که علی را سب و لعن می کردند  

جل و اعلی را لعن می کند پاسخ دادند از چنین کاري    ان گفت، کدام یک از شما خداي گذشت، حیرت کرد و گریست و با خشم به آن

گفتند از چنین کاري به خدا پناه می بریم،    به خدا پناه می بریم، پس گفت کدام یک از شما پیامبر را ناسزا میگوید و بر آن جرات دارد،

گوید، گفتند ما چنین عملی انجام می دهیم. گفت: بخدا    و ناسزا میگفت کدام یک از شما علی آن بهترین خلق روي زمین را دشنام  

ناسزا( نماید مرا سب کرده و هر که مرا لعن و سب و ناسزا نماید خدا را    قسم من از محمد مصطفی شنیدم هر کس علی را سب )لعن و

و فرزندان او بهترین خلق، از پیاده و سواره اند    محمد و برادر او علی و دختر او فاطمه   سب و ناسزا گفته است و سخن را تمام کرد، آري

آنان بر روي زمین است، بر آن خاندان سالم و درود فرستاده و آنان را طهارت و پاکی بخشید و    و پروردگار ما که خالق خالیق و خالق

زمین را نمی گسترانید و خالیق جهان را خلق   و اختیار نموده و البته اگر آنها نبودند آسمان را نمی افراشت و آنها را از میان مردم انتخاب

  خداوند است که عمل بنده اي را نمی پذیرد، مگر آن زمان که از روي اخالص، دل به مهر و محبت آنان ببندد و نماز   نمی کرد، این

بهترین مرد به ذکر صلوات بر آنها و اگر آنها  باال نمی رود مگر  نبودند    م روي کره زمیننمازگزار کامل نمی شود و دعاي دعاکننده 

فرشتگان سرافرازي   جبرئیل در زیر کساء به ایشان نمی گفت آیا من از شما نیستم و چون گفتند آري، پس به آسمان ها باال رفت و بر

پروردگارحاضر شود ولی دوستدار علی   نزد  با آن  و  را جمع آوري  نیک روزگار  بندگان  اعمال  تمام  بنده اي  اگر  باشید  و آگاه  کرد 

نباشد، آن اعمال او بی اثر بوده و با صورت در شعله آتش )دوزخ( افکنده خواهد شد، وجبرئیل چون فرود آمد از قول آن دو فرشته اي  

 علی پاك نهاد لغزش و یا خطایی ندیده و ننوشته ایم(.   که همیشه همراه انسان ها و کاتب اعمال او می باشند گفت که ما هرگز از
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خواهی دید که چگونه داللت بر عصمت و معصوم بودن و حقانیت    ن حدیث که مورد اتفاق نظر است دقت نما،)کلب گوید پس به مت

که چگونه مایه آزمایش خواهد شد تا معاندین تا می توانند در تأویل و توجیه   علی علیه السالم دارد حاال این کالم و مانند آن را می بینی

از این جماعت سؤال نماید چرا انکار، و چرا اصرار در انکار و چرا عصیان و آیا این انکار   یستبالوجه و رد آن کتاب بنویسند و کسی ن

را در ذهن تداعی نمی فرماید: و اذ قال ربک للمالئکه اسجدوا آلدم فسجدوا االّ ابلیس و .....( الزم به   و این عصیان این آیات کتاب خدا 

شاره شده است در احادیث عامه نیز نقل گردیده که از جمله آنکه: حافظ دارقطنی و ابن  در این قصیده به آنها ا  ذکر است احادیثی که 

روایت نموده اند که دو مرد به نزد عمر بن خطاب آمدند و از او درباره طالق کنیز سوال کردند ..... پس عمر گفت آیا    عساکر هر دو 

ابیطالب است   می بن  این علی  نه. گفت  او کیست گفتند  م   دانید  ام که می فرمود و  ن گواهی می دهم که از رسول خدا )ص( شنیده 

در کفه اي قرار دهند و ایمان علی را در کفه اي دیگر، ایمان علی سنگین تر    هاي هفتگانه و زمینهاي هفتگانه را   براستی که اگر آسمان

روایت نموده اند. و نیز حدیث ابن عباس که  الحرمین خوارزمی و طبري .....، نیز آن را  است زمخشري با همین مضمون، گنجی و خطیب 

نابینایی   ابوعبداهللا مال در کتاب سیره خود از ابن عباس روایت نموده که او در روزگار  عبدي می گوید )قد روي عکرمه فیخبر .....(، 

دشنام می دهند،  کردکه علی را سب می کردند به شخص همراه خود گفت اینها چه می گویند گفت علی را    خود بر گروهی عبور می

به سوي آنان ببر و او برد پس ابن عباس روي به آنها نمود و گفت کدام از شما خداي عزو جل را سب می کنید،    ابن عباس گفت مرا

سبحان اهللا هر کس که خدا را لعن کند شرك ورزیده است، پس گفت کدام یک از شما رسول خدا )ص( را دشنام می    پاسخ دادند

ناسزا    ن اهللا هر کس پیامبر خدا را دشنام دهد کافر شده است، گفت کدام یک از شما به علی بن ابی طالب سب ودهدآنها گفتند سبحا

پیامبر خدا )ص(    می گوید پاسخ دادند ما این کار را انجام دادیم، ..... ابن عباس گفت خدا را گواه می گیرم و شهادت می دهم که از 

کرده و هر کس خدا را   را سب کرده و هر کس مرا سب کند خداي عزوجل را سبشنیدم که می گفت هر کس علی را سب کند م

برگردانید و به عصاکش خود گفت    لعن کند خداوند او را با صورت در آتش )دوزخ( سرنگون خواهد کرد و سپس از آن گروه روي 

با  چهره ها  ببین چه می گویند گفت دیگر چیزي نمی گویند گفت، آن زمان که من سخن می گفتم  ي آنان را چگونه دیدي، گفت 

دیدگان سرخ رنگ خود، چون بزي که به کارد بزرگ قصابی نگاه می کنند به تونگاه می کردند، ابن عباس گفت پدرت فداي تو باد  

ابن    ذلیلی که به عزیزي نگاه کند به تو نگاه می کردند، پس  هاي افتاده از گوشه چشم، چون  دیگر چه بود، اضافه کن او گفت با پلک

بگو. عصاکش گفت من باز هم  تو  فداي  به  پدرت  )احیاهم عار علی    عباس گفت  دارم  ابن عباس گفت من خود  ندارم  دیگر سخنی 

مرده هاي آنان و مرده هاي آنان موجب رسوایی بازماندگان آنها هستند(، این خبر   امواتهم و المیتون فضیحه للغابر( )زندگان آنها ننگ بر

 و گنجی ..... ودیگران نقل نموده اند. را محب الدین طبري  

اسالم را با القائات شیطانی خود    )کلب گوید پس تو به اعمال و جنایت هاي این معاویه خبیث بدتر از ابلیس نظر کن که چگونه امت

همه حتی خلفاء ماضی   پیامبر و افضل امت که فریب داد و موجب گردید تا مسلمانان گمراه شده و یک عمر به وصی رسول خدا و برادر

و زن و کودك قتل عام نمایند و    اقرار به عظمت وجود او داشته اند سب و لعن نموده و شیعیان او را در سرتاسر بالد اسالمی اعم از مرد

راهم آورد و  را تا قرون بعد و تا این زمان ف  این کینه توزي و عداوت را در بین مسلمین نهادینه نماید تا جایی که موجبات قتل و کشتار

.....، با این وجود هنوز عده اي باشند که اعمال شیطانی این خبیث خونخوار راتأویل و توجیه نمایند آنهم به قیمت دوزخی نمودن خود و  

 شرکت در جنایات مرتکب شده او با این رضایت و اعوان و انصاراو لعنه اهللا والمالئکه والناس علیهم اجمعین(.
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 گانه:حدیث فضیلت اشباح پنج 

روح خود   )....... محمد و صنوه و ابنته .....(، ابی هریره از پیامبر )ص( آورده است که فرمود چون خداي تعالی آدم ابوالبشر را آفرید و از
کرد و سوال کرد خدایا   در او دمید، آدم متوجه جانب راست عرش شد و پنج شبح را که در رکوع و سجود و در میان نور بودند مالحظه

پنج گانه که در هیئت و صورت    ا پیش از من دیگري را از خاك آفریده اي، پس خداوند فرمود نه اي آدم، گفت پس این اشباحآی
نبودند ترا نمی آفریدم و آگاه باش این پنج تن    خود می بینم چه کسانی هستند، خداوند فرمود اینان پنج تن از فرزندان تو هستند که اگر

و دوزخ، عرش و کرسی، آسمان و زمین، فرشتگان و    ن را از اسماء خود در آورده ام، اگر ایشان نبودند بهشتهاي ایشا  هستند که نام
انس و جن را نمی آفریدم، پس من محمودم و این محمد است و منعالی ام و این علی است و من فاطرم و این فاطمه است و من احسانم  

ب  این حسن است و من محسنم و این حسین است،  اندازه    هو  به  به سوي من نمی آید که  عزت خود سوگند می خورم که هیچ کس 
خردلی کینه ایشان در دلش باشد مگر آنکه او رادر دوزخ اندازم و باك ندارم، پس اي آدم اینان برگزیده من هستند و به واسطه آنها  

متوسل شو، پس پیامبر فرمود ما کشتی نجاتیم که هر    می کنم، پس چون تو را نیازي باشد به آنان  نجات می دهم و به خاطر آنها هالك
پیوست نجات به آن  بیت    کس  اهل  او را به واسطه ما  باشد،  نیازي به خداوند  نابود شد و هر کس را  یافت و هر کس روي گردانید، 

روایت این  در  بخواند(،  حاکم  را  نجات(  )کشتی  حدیث  نیز  و  مناقب  در  خوارزمی  و خطیب  فراید  در  قید    را حمویی  با  المستدرك 
روایت نموده که عین عبارت چنین است )مثل اهلبیتی فیکم مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق(، که    ذر  صحت از ابی

اري  طبري، .....، گروه بسی  روایت را هم خطیب هم در تاریخ خود و بزار و ابن جریر و طبرانی و ابونعیم و ابن عبدالبر و محب الدین   این
اسم اهللا فی سفن النجا و هم اهل بیت    دیگر نیز نقل نموده اند و امام شافعی در اشعار زیر به همین حدیث اشارت دارد )....... رکبت علی

اهل بر کشتی هاي نجات که آنها  نام خدا  به  ..... یعنی سوار شدم  الرسل  انبیاء هستند، که این    المصطفی خاتم  بیت رسول خدا، خاتم 
 همان ریسمان الهی هستند هستیم .....(.  ت، همان والیت آنان است و ما مامور به چنگ زدن به ریسمان آنان که وسیله نجا

 حدیث قبولی اعمال به والیت:

شعر عبدي )الیقبل اهللا لعبد عمال / حتی یوالیهم با خالص الو ال .....(، ابن عباس در حدیث خود از رسول خدا روایت فرمایدکه فرمودند  
اهل بیت باشد داخل در    .. اگر مردي بین رکن و مقام به نماز و روزه بایستد و پس از آن خدا را مالقات نماید در حالی که دشمن).....

آتش دوزخ خواهد شد.(، حاکم این حدیث را در المستدرك نقل نموده و ذهبی نیز در تخلیص خودآن را صحیح می داند، و طبرانی  
لیه السالم از رسول خدا نقل کرده است که فرمود ).......مودت ما اهل بیت را رها مکنید زیرا هر کس در االوسط از قول سبط شهید ع

ما داخل بهشت خواهد شد و سوگند به آنکه جانم به    خداي عزوجل را مالقات کند در حالی که ما را دوست داشته باشد به شفاعت 
براي او سود نخواهد داشت مگر آ بنده  ابن حجر در صواعق و    نکه عارفدست اوست که عمل  باشد(. هیثمی در مجمع و  به حق ما 

حدیث را نقل و حافظ سمان در امالی خود آن را با سلسله اسناد از رسول    محفوظ در اعجب و نبهانی در شرف و حضرمی در .....، این 
است خدا را عبادت نماید و سپس به سوي خدا رود در  هفت هزار سال که عمر دنیا    خدا چنین آورده است که فرمود )....... اگر بنده اي 

شکننده پیمان والیت او باشد خداوند خیر به او نرساند و او را محروم گرداند(، و نیز قرشی در    حالی که دشمن علی و منکر حق او و 
ده است که فرمود به علی .....، )یا  را نقل و خوارزمی نیز در مناقب خود از پیامبر)ص( آن را روایت نمو  شمس االخبار خود، این روایت

مدتی که نوح در میان قوم خود زندگی کرد خدا را پرستش نماید و به اندازه کوه احد طال داشته باشد و آن را در    علی اگر بنده اي به
ولی    وه مظلوم کشته شودانفاق کند و عمر او آنقدر طوالنی شود که بتواند هزار سال پیاده به حج رود و سپس در بین صفا و مر  راه خدا

ترا دوست نداشته باشد بوي بهشت نشنود و به آن داخل نگردد.( و نیز از ام سلمه نقل گردیده که گفت، رسول خداصلی اهللا علیه و آله  
ون من  است، فرمود اخالق او اخالق من و خون او خ به من فرمود: اي ام سلمه آیا او را می شناسی من گفتم آري این علی ابن ابی طالب 

از بندگان هزار سال، خدا را بین رکن و مقام عبادت کند ولی با    و این از گنجینه دانش من است، پس بشنو و آگاه باش که اگر بنده اي
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رستاخیز او را با صورت در آتش دوزخ اندازد(، .....، حافظ گنجی نیز این    کینه علی و عترتم، خدا را مالقات نماید خداي تعالی در روز 
ابن    را از )طریقی دیگر( آورده و سپس تاکید   حدیث دارد که این حدیثی است که سند آن در نزد اهل نقل و روایت مشهور است و 

نقل می نماید که رسول خدا به علی علیه السالم فرمود، )....... یا علی اگر کسی از امت من    عساکر در تاریخ خود این حدیث را از جابر
شود و اگر آنقدر نماز بخواند تا چون زه کمان الغر شود ولی ترا دشمن باشد خداوندا او را به آتش    پشتآنقدر روزه بگیرد تا گوژ

حدیث را گنجی، ابن مغازلی، قرشی، حمویی و ..... و بسیار دیگر از محدثین نیز نقل نموده اند. نماز جز به سالم    دوزخ می اندازد(، این
 بر آل محمدتمام نیست:  

یم این روایات داللت بر آن دارد که خداوند دوستی آنان را مانند دوستی زیبایی ها و گل وریحان و ..... و دوستی خیر  )کلب گوید مفاه
و عدالت و محبت .....، براساس فطرت قرار داده است و بدیهی است هر کس دوستدار خوبی وخیر نباشد البته جایگاه او را در دوزخ  

 جاوید خواهد بود( 

 محمد و آل محمد:  حدیث صلوات بر
آل پیامبر در   سخن عبدي )والیتم المر ء صالته / اال بذکر اهم .....(:، جناب عبدي در این بیت اشاره دارد به اینکه ما به درود فرستادن بر

ابن حجر در صواعق    نماز ماموریم و در این مقام اخبار و روایات .....، بسیاري در متون فقه و تفسیر و حدیث می توان مالحظه نمود، 

تسلیما.....(، چند خبر صحیح را   خود ضمن ذکر آیه شریفه )....... ان اهللا و مالئکه یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا

از پیامبر درباره چگونگی نقل نموده است که چون  بیان و  بر حضرتش، سوال کردند حض  که درباره آن وارد شده است را  رت  سالم 

اینکه مراد از این آیه    صلوات بر آل خود را قرین به صلوات بر خود قرار دادند و لذا ابن حجر می گوید بر  این امر دلیلی است ظاهر 

آیه، درباره سالم بر آل پیامبر، از رسول خدا پرسش کردند و    صلوات بر خاندان و بقیه آل پیامبر هم هست، به این دلیل که پس از نزول

بر آن دارد که سالم بر آل پیامبر واجب و وظیفه است و خاندان پیامبر در    شده را دریافت نمودند و جواب داده شده هم داللت پاسخ یاد  

 صلوات بر رسول خدا، مزید تعظیم اوست و بزرگداشت خاندان او نیز مزید بر این تعظیم  ، زیرا مقصود از هستنداین امر قائم مقام، پیامبر  

بهمی و  بود.  ایشان هستمخواهد  از  من  و  از من  اینها  )خدایا  فرمود  پیامبر  آمدند،  کساء گرد  زیر  در  ایشان  وقتی  که  است  دلیل  پس    ن 

همراه با درود بر    صلوات و رحمت و آمرزش و خشنودي خود را بر من و آنان قرار بده(، پس این دعا مستجاب شد و خداوند بر آنان

بفرستند و نیز روایت کرده اند که   مومنین خواست تا همراه با صلوات بر پیامبر بر آل او نیز صلوات پیامبر صلوات فرستاد و در اینجا نیز از 

ناتمام چیست فرمود اینکه بگویید )اللهم صلی    پیامبر فرمود )ال تصلوا علی الصاله االبتر(، یعنی بر من درود ناتمام نفرستید گفتند درود 

)اللهم صلی علی محمد و آل محمد(و سپس ابن حجر به نقل این شعر از شافعی پرداخته که    علی محمد( و بس کنید، بلکه باید بگویید

)..... یا اهل بیت رسول اهللا حبکم / فرض من االفی القرآن انزله /کفاکم من عظیم القدیر انکم / من لم یصل علیکم الصاله له(، یعنی اي  

سوي از  شد  واجب  شما  محبت  خدا  رسول  بیت  ق   اهل  در  شما  خداوند  منزلت  عظمت  از  فرماید  می  کفایت  و  فرمود  نازل  که  رآنی 

درست نیست(، ..... و رازي نیز در تفسیر خود سالم در تشهد سالم را داللت بر علو مقام   همینکه، هر کس صلوات بر شما نفرستد نمازش

شهد، در سالم، طهارت، حرام بودن صدقه بر آنان و  محمد در پنج چیز با پیامبر برابرند، )در صلوات ت اهل بیت دانسته و ..... می گوید آل

الدین طبري در ذخایر از جابر )رضی اهللا عنه(، روایت نموده است که می گفت اگر نمازي اقامه می کردم که    در محبت(، ..... و محب 

 و آل محمد درود نمی فرستادم آن نماز را پذیرفته نمی دانستم.   در آن بر محمد 
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ان اهللا و مالئکه .....، فعل خداوند و مالئکه و امر بر مؤمنین، با توجه به    سیر خود اثبات نمودیم که آیه شریفه)کلب گوید در کتاب تف

انجام آن صلوات براي رسول خدا و به تبع براي ذوالقربی داشته و دلیل قاطع بر    عدم هرگونه قید و شرط براي انجام آن، افاده بر ابدیت

 گردد.( عصمت آنان محسوب می 

 دعا با صلوات بر آل محمد پذیرفته است:

که فرمود:    و این گفتار عبدي )....... و ال یزکو الدعاء .....(، اشاره به حدیثی دارد که دیلمی آن را از رسول خدا )ص( نقل نموده است
علی محمد و المحمد(، ..... به همین    )دعا در حجاب است تا آن زمان که بر محمد و خاندان او درود فرستاده شود و بگویند اللهم صلی 

 اند.  مضمون دیلمی در صواعق، طبرانی، بیهقی و ابن عساکر و ..... نیز در آثار خود این روایت را نقل نموده 

 فرشتگان نگهبان علی بر دیگر مالئکه فخر فروشی می نمایند:

آورده است    افظ خطیب بغدادي در تاریخ خود از عمار یاسرو حدیث این سخن عبدي در شعر او که می گوید: )و ان جبرئیل .....( را ح

که رسول خدا فرمودند: )همانا دو فرشته نگهبان علی بن ابیطالب بر دیگر فرشتگان نگهبان در این موضوع که باعلی بن ابیطالب بوده اند  

به   هرگز(  روایتی  )در  را  باشد  خدا  خشم  موجب  که  کاري  )خبر(  آنان  زیرا  کنند  می  خداافتخار  مغازلی،   سوي  ابن  اند(.  نبرده  باال 

 خوارزمی، قرشی و ..... نیز این روایت را در کتب خود آورده اند. 

آنان صراط    شعر دیگري از عبدي: )دودمان محمد نبی )ص( اهل فضیلت و منقبت هستند / ..... دوستی آنان در قرآن واجب گردیده /

را براي علی صدیق    رفته و( رستگارند و عده اي دیگر منحرف )و بدبخت( / صدیقه زهرا مستقیم هستند و البته عده اي که در این راه )

انتخاب کرده است / و نام    که صاحب شرف در نسبت است آفریده اند / و هر یک از این دو پاك نهاد دیگري را براي همسري خود

آنان و جبرئیل خطبه خوان آن شده    دار عقد زناشوییاین دو در سایه عرش خدا و میان یک سطر کنار یکدیگر آمده / و خدا عهده  

بار )میوه( پاك و    است / مهریه و کابین زهرا موهبتی است برتر از همه مواهب، که یک پنجم زمین قرار داده  شد و نثار او )هدیه( از 

 پاکیزه و شاداب درخت طوبی بود(. 

ه نساء العالمین فاطمه زهرا قرار داد و هر که را که فاطمه از او راضی  زمین را مهریه سید  )کلب گوید ببین که خداوند چگونه یک پنجم

بر روي زمین حرام است. و این به منزله همان تفویض اختیار از سوي خداوند است که هر که را    نباشد راه رفتن و دیگر اعمال عبادي او 

ست و این است معنی دیگر خدا به غضب فاطمه غضب می نماید  راه رفتن او و دیگر اعمال عبادي او حرام ا خداوند از از او راضی نباشد 

 و به رضاي اورضا می شود(. 

اتقوهللا و    احادیث مرتبط در این شعر: الصادقون: این کلمه اشاره دارد به روایتی درباره این قول خداي رحمان تعالی: )یا ایهاالذین آمنوا 

مردویه  ابن  و  ابونعیم  از طریق حافظ  الصادقین(  مع  نقل    کونوا  عباس  وابن  از جابر  محدثین  از  دیگر  بسیار  ..... وگروه  و  عساکر  ابن  و 

روایت را با همین مضمون    گردیده است در تفسیر این قول خداوند تعالی که با راستگویان باشید، یعنی با علی بن ابی طالب باشید این 

 موده اند. گنجی شافعی و حافظ سیوطی و سبط ابن جوزي و .....، در آثار خود نقل ن

 سابقون خاندان پیامبر هستند: 

المقربون .....( دارد و این السابقون اولئک  السابقون  آیه درباره    و این سخن عبدي )....... االسبقون الی رغائب .....( اشاره به آیه )....... 
فرعون(، حبیب نجار    اره حزقیل )مومن آلعلی علیه السالم نازل گردیده است، ابن مردویه از ابن عباس نقل نموده است که این آیه درب

خود بوده اند و البته علی از همه    )که ذکرش در سوره یس آمده( و علی بن ابیطالب نازل گردیده و هریک از این سه نفر پیشگامان امت
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روایت را دیلمی، طبرانی،  همین مضمون این    آنان افضل تر است، در عبارت ابن ابی حاتم بجاي حزقیل نام یوشع بن نون آمده است و به 
 ابن ضحاك و ثعلبی ..... در آثار خود نقل نموده اند. 

 وجوب مودت و دوستی این خاندان یعنی آل محمد )ص(:

اجرا، اال    و این سخن عبدي: )....... فوالهم فرض من .....( اشاره است به قول خداوند تعالی در قرآن که می فرماید: )قل ال اسئلکم علیه 

فراوانی در خصوص    ی القربی و من یقترف حسنه نزدله فیها حسنها .....(، که البته در کتب و آثار و احادیث بزرگان دین سخنانالموده ف

منذر و ابن ابی حاتم و طبرانی و    این آیه می توان یافت که مجال گسترش سخن در این باره نیست، به عنوان شاهد: احمد در مناقب، ابن

ثعلبی و ابونعیم و بغوي .....، به سلسله اسناد خود از ابن عباس آورده اندکه چون این آیه نازل شد گفتند اي رسول  ابن مردویه واحدي و 

است، چه ما واجب شده  بر  آنان  )خویشاوندان( که مودت  نزدیکانی  این  آنها(    خدا  فرزندان  و دو  فاطمه  فرمود )علی،  کسانی هستند. 

نیشا  حمویی،  زمخشریی،  طبري،  و  هستند،  گنجی  حافظ  صباغ،  ابن  هیثمی،  شفی،  ابوحیان،  رازي،ابوسعود،  شافعی،  طلحه  ابی  بوري، 

نموده اند .....، حافظ ابوعبداهللا مال، در سیره خود آورده است )که رسول   قسطالنی، ..... با همین مضمون این روایت را در آثار خود نقل

رار داد و من در فردا )قیامت( از شما )در این باره( سوال خواهم کرد.(، این  خاندانم ق  خدا )ص( فرمود، همانا خداوند پاداش مرا مودت

روایت را محب الدین طبري، ابن حجر و..... نیز در آثار خود نقل نموده اند. از جابر بن عبداله انصاري نقل گردیده که گفت عربی به  

شهادت بده به اینکه ال اهللا اال اهللا و محمد رسول اهللا عرب  یا محمد اسالم را بر من عرضه کن فرمود:    خدمت رسول خدا آمد و گفت 

گفت براي این کار خودپاداش هم می خواهی، حضرت فرمود به غیر از مودت به خویشان، چیزي نمی خواهم، عرب گفت خویشان من  

دوست ندارد بر او لعنت خدا  خویشان من. عرب گفت بیا تا با تو بیعت کنم به اینکه هر کس تو و خاندان تو را    خود. فرمود   یا خویشان 

 پیامبر فرمودند آمین   باشد، پس

خدا صلی اهللا علیه و آله تأسی    )کلب گوید ما از طرف حضرت عالمه و همه مومنین و مؤمنات از اول خلقت تا آخر خلقت به رسول 

 نموده و همه با هم می گوییم آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(،  

ابن   نیز حافظ طبري،  )همانا خداوند  و  فرمود  اند: که رسول خدا  نموده  نقل  باهلی  امامه  ابی  از  به چند طریق  عساکرو حاکم حسکانی 

درخت آفرید و مرا از یک درخت خلق کرد، پس من ریشه آن درخت و علی شاخه آن و فاطمه برگ آن و حسن و    پیامبران را از چند 

اخه هاي آن درآویزد رستگار شود و هر کس آن را رها کند فرو افتد واگر  میوه هاي آن هستند پس هر کس به شاخه اي از ش  حسین

را درك نکند،    بنده اي هزار سال و پس از آن هزار سال و پس از آن هزار سال دیگر در بین صفا و مروه خدا را عبادت کند و محبت ما

القربی((، گنجی نیز در    اسئلکم علیه اجراً اال الموده فیخدا وي را با صورت در آتش دراندازد و سپس این آیه را تالوت فرمود )قل ال  

قول خداوند این  درباره  عباس  ابن  از  حاتم،  ابی  ابن  و  احمد  و همچنین  نموده  نقل  را  این حدیث  یقترف    کفایه  من  )و  که  اند  آورده 

.... نیز این روایت را در آثار خود نقل  حسنه(، منظور مودت آل محمد است(، ثعلبی، ابن صباغ مالکی و ابن مغازلی، ابن حجر و سیوطی،.

آل محمد آیه اي است که مودت ما را حفظ نمی   نموده اند. و این شیخ ابن حیان از علی علیه السالم آورده است که فرمودند )درباره ما

سن بن علی براي ما خطبه  کند مگر آن کسی که مومن است( و سپس این آیه )قل ال اسئلکم .....(، راتالوت فرمود.، و ابی طفیل گفت ح

خواند و از امیر المومنین علی )رض( بنام خاتم اوصیاء و وصیانبیاء و امین صدیقین و الشهداء، یاد کرد و سپس فرمود مردي از بین شما  

به او داد، در حالی که جب  رفت که پیشگامان بر او پیشی نگرفتند و گذشتگان رئیل از جانب به او نرسیدند، پیامبر خدا پرچم اسالم را 
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خاندانی هستم که خداوند پلیدي و ناپاکی را از    جنگیدند تا خدا وي را پیروز گرداند .....، من از   راست و میکائیل از جانب چپ او می

دودمانم که خداوند دوستی و والیت آنها را در قرآنی که بر محمد )ص( نازل فرموده است بر همه واجب    آنان زدوده است و من از آن

است )قل ال اسئلکم علیه اجرا اال الموده فی القربی(، و به همین مضمون، در عبارت حافظ زرندي است که آورده: .....   نسته و فرموده دا

  یقترف حسنه نزدله حسنا، اقتراف حسنه همانا مودت ما خاندان است(، این روایت را بزار و طبرانی و ابوالفرج و ابن ابی الحدید   )و من

تفسیر خود نقل نموده است که چون امام سجاد علی بن الحسین )رض( را اسیر کرده  24آورده اند. و طبري در جلد  ر آثار خود..... نیز د

شما    آوردند و او را بر دروازه دمشق متوقف نمودند مردي از اهل شام برخاست و گفت: خدا را شکر که مردان شما را کشت و   و به شام 

حم( را خوانده    قضیه خاتمه داد، پس علی بن الحسین )رض( فرمود آیا قرآن خوانده اي گفت آري. فرمود آیا )آل را درمانده و به این  

مگر اي پاسخ داد قرآن خوانده ام ولی )آل حم( را ندیده ام فرمود آیا نخوانده اي )قل ال اسئلکم علیه اجراً االالموده فی القربی(، پرسید  

 : آري. این روایت را ثعلبی، ابوحبان، سیوطی، ابن حجر و زرقافی،نیز در آثار خود آورده اند. خویشان پیامبر شمائید. فرمود

 صراط مستقیم اهل بیت هستند:

المستقیم .....(،    سخن عبدي )....... آنها صراط مستقیم هستند .....(، ثعلبی در ذیل این کالم خداوند در تفسیر خود )....... اهدنا الصراط
محمد و آل محمد و نیز .....،    است که مسلم بن حبان گفت از ابابریده شنیدم که میگفت اهدنا الصراط المستقیم یعنی راه روایت نموده  

بگوئید )خدایا بندگان خدا  این آیه که )یعنی  تفسیر  ..... می گفت در  اند که  ابن عباس آورده  بر دوستی محمد و آل محمد    از  ما را 
 ون حمویی، خوارزمی، ابوسعید و ..... دیگر نیز این روایتنقل نموده اند. رهنمون باش((، و به همین مضم

 مقصود عبدي از صدیقه: 

می نماید    مقصود عبدي از صدیقه در شعرش فاطمه دختر محمد )ص( است که پدرش او را به این نام نامید، ابوسعید از رسول خدا نقل

آنکه داماد کسی چون    طا فرمود که به هیچ کس دیگر، حتی من عطا نفرمود، اولکه به علی علیه السالم فرمود، خداوند به تو سه چیز ع

من شدي و من چنین نشدم و تو را همسري صدیقه، مثل دختر من دادند که چنین زنی به من ندادند وحسن و حسین از نسل تو هستند  

از ام المومنین عایشه روایت شده است که    ستم( و نیزولی از صلب من چون آنان بوجود نیامدند. لیکن شما از من هستید و من از شما ه

دختري را بوجود آورد(، این روایت در حلیقه االولیاء،    گفت )...... هیچکس را راستگوتر از فاطمه )ع( ندیدم مگر آن پدري که چنین 

 االستیعاب، ذخایر العقبی و .....، نیز نقل گردیده است. 

 ق امت است: فاطمه صدیقه و علی صدیق اکبر و فارو

طبري در    مقصود عبدي از صدیق، امیرالمومنین صلوات اهللا علیه است زیرا وي صدیق این امت و این لقب خاص اوست، محب الدین
نیز از قول خجندي آورده است که علی )ع( به لقب)یعسوب االمه( و   نامید و  ریاض خود آورده که رسول خدا )ص( علی را صدیق 

عساکر، محب الدین طبري،    خبار فراوانی در این خصوص وارد است، از جمله قول ابن سجاد و احمد و ابن)صدیق اکبر( ملقب است و ا
فرمود )همانا این علی نخستین کسی است   پنجی، سیوطی و .....، که در آثار خود آن را نقل نموده اند، و نیز این روایت از رسول خدا که

نماید و اوست صدیق اکبر و او است فاروق این امت   د که در روز قیامت با من مصافحه میکه به من ایمان آورد و اولین کسی خواهد بو
که حق را از باطل جدا می کند و اوست یعسوب مومنان(، که آن راطبرانی، بیهقی و عدنی، هیثمی، حافظ گنجی و .....، با همین مضمون  

نموده اند که فرمود )....... من بنده خدا و برادر پیامبر و صدیق اکبرم و کسی به    لآورده اند و ..... نیز از امیرالمومنین علی علیه السالم نق
این لقب پس از من قائل نخواهد شد مگرآنکه دروغگو و دروغ پرداز باشد .....( و این روایت را ابن ابی شیبه، ابن ابی عاصم، ابونعیم و  

، عقیلی، محب الدین، ابن ابی الحدید از معاذه نقل می کنند که )....... از علی علیه  .....، در آثار خود آورده اند ونیز ابن قتیه، ابن ایوب
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منبر بصره خطبه می خواند شنیدم می گفت، من هستم صدیق اکبر که ایمان آوردم پیش از آنکه ابوبکر ایمان بیاورد    السالم آنگاه که بر
 آوردم پیش از آنکه ابوبکر اسالم بیاورد .....(. و اسالم 

 آن اسامی که بر در بهشت مکتوب است: 

فاطمه در ظل   و این شعر عبدي )....... اسماهما قرنا علی سطر .....( اشاره است به حدیث مکتوب بودن نام فاطمه و پدر و شوهر و فرزندان

که )....... رسول    عرش و باب بهشت، که حدیث آن را خطیب بغدادي در تاریخ خود نقل و خوارزمی آن را در مناقب خودآورده است 

حبیب اهللا و الحسن و الحسین صفوه اهللا،    خدا فرمود در شب معراج دیدم که بر در بهشت نوشته اند )ال آله اله اهللا، محمد رسول اهللا، علی

و لیما  ازدواج )خجسته( علی و زهرا )کان االله    فاطمه خیره اهللا و علی مبغضیهم لعنت اهللا(، .....، و نیز این شعر عبدي در رابطه با پیوند

سرپرستی نمود و جبرئیل امین نیز خطبه    پیوند را خود  .....(، اشاره به آن است که خداي تعالی فاطمه را به ازدواج علی درآورد و این

پندارید که من دخترم را به ازدواج علی بن ابیطالب    خوان آن بود، حدیث مفصل از جابر بن سمره رسید که رسول خدا فرمودند )آیا می

نپذیرفتم بلکه در این کار به انتظار خبر آسمانی بودم، جبرئیل به    درآوردم در حالی که بزرگان قریش به خواستگاري وي آمدند و من

درآورد و من را نیز فرمان داد که خطبه خوان این عقد باشم و خداوند خود ولی    سوي من آمد و گفت ..... خداوند فاطمه را به عقد علی 

السالم روایت نمود که )رسول خدا فرمود ملکی بر من فرود آمد و گفت ..... خداوند می    حب الدین طبري از علی علیه)عقد( بود( و م

ا  فرماید من دخترت فاطمه را در مالءاعلی به ازدواج علی درآوردم و تو نیز در زمین وي را به عقد او درآور(، .....، نسایی و خطیب نیز ب 

نقل نموده اند و همچنین از ام سلمه نقل گردیده است که گفت )فاطمه به دیگر زنان سرافرازي می نمود،  حدیث را    همین مضمون، این 

  نخستین خطبه خوان )عقدش( جبرئیل بوده است(، این روایت را گنجی و محب الدین طبري در آثار خود نقل و نیز صفوري   به اینکه 

دهد و فرشته    د به رضوان فرمان داد تا منبر کرامت را بر باب بیت المعمور قرارآورده است که )جبرئیل به رسول خدا گفت همانا خداون

عظمت ثنا و ستایش نمود و   اي به نام راحیل را دستور داد تا در آن منبر باال رود پس راحیل بر آن منبر نشست و خداوند را به سزاواري و

پیوند را می خوانم، من فاطمه کنیز خود و    که من )یعنی خداوند( عقد اینآنگاه در آسمانها نشاط و سرور بر پا شد و به من وحی فرمود  

پارچه   این  ازدواج علی درآوردم، پس من عقد کردم و فرشتگان را برآن گواه گرفتم و شهادت آنان را در  به  پیامبرم محمد را  دختر 

پید مهر نمایم و به رضوان خازن بهشت بسپارم و  مشک س  حریر نوشتم و اینک من مامورم که آن را بر شما عرضه کنم و به خاتمی از

 .....، و البته در این رابطه اخبار بسیار دیگر نیز وارد شده است ..... . 

 کابین و مهر زهرا: 

  این بیت اشاره دارد به روایتی که شیخ االسالم حمویی در فراید، از رسول خدا نقل   و این بیت عبدي )....... و المهر خمس االرض .....(
علی همانا زمین به خداوند تعلق دارد و به هر یک از بندگان خود که بخواهد واگذار می نماید    نموده که به علی علیه السالم فرمودند )یا

صداق )مهر( اوست و هر کس بر    است که فاطمه را با یک پنجم زمین به ازدواج تو درآوردم، پس آن  و )اینک( به من وحی فرستاده 
 شما را دشمن داشته باشد، راه رفتن او بر زمین حرام است(.زمین گام نهد و 

 نثار زهرا: 

نثاري که  به حدیث  اشاره  این شعر خود  .....(، که در  المواهب  تلک  طیبت  تهابها من حمل طوبی   ..... )و  این سخن عبدي  بن    و  بالل 

با چهره اي چون ماه تا  سوي ما آمد پس    بان در شب چهاردهم )بدر(، بهحمامه آورده است دارد که او گفت )روزي پیامبر خندان و 

پروردگار درباره برادر و    عبدالرحمن بن عوف برخاست و گفت اي رسول خدا این نور از چیست، حضرت فرمود از بشارتی است که
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تور داده تا  رضوان خازن بهشت دس  پسر عم من علی به من داده است و آن اینست که خداوند فاطمه را به همسري علی درآورده و به 

بار  به  هایی  برگه  بیت  اهل  تعداد دوستان  به  تکان دهد پس درخت طوبی  را  فرشتگانی    درخت طوبی  نیز در زیر آن درخت  و  آورده 

نمایند، دوستی از دوستان اهل بیت نخواهند بود    آفریده و به هر یک براتی داده تا چون روز قیامت برپا شود و مالئکه خلق را احضار

بدهند، پس برادر و پسر عم من علی و هم دخترم )فاطمه(    این برگه ها که در آن فرمان رهایی از آتش جهنم است را به او   مگر آنکه از 

این روایت را خطیب، ابن اثیر، ابوبکر خوارزمی، ابن حجر، صفوري،    نجات بخش مردان و زنان )امت من( از آتش دوزخ هستند.( .....،

به همین مضمون در نثار دُر و یاقوت از درخت طوبی به امر خدا بر آنان، روایت   ه اند. ابوعبداهللا از انسحضرمی، در آثار خود نقل نمود

 نقل نموده که این روایت را محب الدین وصفوري نیز در آثار خود آورده اند. 

 چگامه دیگر از عبدي: 

بیزاري از    که با شما برابري کند .....، آري دوستی شما و )اي سروان من و اي فرزندان علی، اي آل طه و اي خاندان رسول خدا، کیست  
 دشمنان شما اعتقاد من است .....، خداوند مهر زهرا را یک پنجم زمین از آباد و غیر آباد قرار داد .....،(. و نیز :

همسري    گویند پیامبر تو را به)....... آنگاه که بتول گریان و ناالن به خدمت رسول خدا آمد و گفت زنان مرا سرزنش می کنند و می  

پنجم زمین من متعلق    علی که بدون ثروت و نیازمند است درآورده، پس پیامبر فرمود: )....... که جبرئیل از قول خداوند می گوید: یک 

بقیه از آن دیگران است پس در این هنگام درخت طوبی بر سر حوران بهشت مشک و عنبرنثار کرد.(، که اشاراتی به    است   به زهرا و 

اهل زمین دو    روایت حافظ عبدالرزاق، خطیب بغدادي و بهمین مضمون نیز پیامبر فرمود .....))یا فاطمه( آیا خشنود نیستی که خداوند از 

نفر را برگزید که یکی پدر تو و دیگري همسر توست(، حاکم نیز این روایت را در مستدرك آورده است و.....، و نیز این اشعار )....... و  

است که او در آن علی علیه السالم را    کان یقول یا دنیا غري غیري .....( که آن اشارتی است به آنچه در حدیث ضراره بن فهره آمده 

براي معاویه چنین معرفی می نماید )....... علی را در شبی سخت تاریک و بی ستاره درعبادتگاه او دیدم که محاسن خود را به دست  

فرمود اي دنیا اي دنیا )از من دور شو( و غیر مرا فریب بده،    ده به خود پیچیده و مانند ماتم زده گریه می کرد و میگرفته و چون مارگزی

من ترا سه طالقه کرده ام و رجعتی در آن نیست و اي که چه عمرت    آیا با من دیدار می نمایی و جلوه گري می کنی؟ هیهات هیهات 

ا ارزشت کم  و  ناچیز  تو  و عیش  این کوتاه   ..... از    ست(،  بسیاري   ،..... و  ابن عساکر  عبدالبر،  ابن  ابونعیم و  از  با همین مضمون  روایت 

است که )....... آن قوم در آن زمان که علی پاك نهاد به پاره دوزي کفش پیامبر نشسته    محدثین نقل شده است. و نیز از اشعار عبدي

اي رخ دهد جانشینی تو و مرجع ما چه کسی خواهد بود، پس پیامبر فرمود جانشین من  گفتند اگر حادثه   بود، به خانه رسول خدا آمدند و

سرشت داناي پارسا است .....(، شاعر در این ابیات به حدیث ام المومنین ام سلمه اشاره نمود که به ام المومنین عایشه   همان پینه دوز پاك

بیاد می آوري که من    در آغاز )اي عایشه  پاره جنگ جمل گفت که:  با رسول خدا بودیم و علی در آن سفر، وظیفه    و تو در سفري 

السالم در سایه   دوزي کفش پیامبر و شستشوي جامه هاي آن حضرت را بر عهده داشت پس در زمانی که کفش پیامبر پاره شد علی علیه

ورود خواستندپس ما برخاسته در پشت پرده  )درخت( سمره اي به پاره دوزي مشغول بود که پدرت )ابابکر( و عمر نزد او آمدند و اجازه 

میان ما خواهی بود؟ اي کاش ما را به    رفتیم و آندو آمدند و با پیامبر به گفتگو پرداختند و گفتند اي رسول خدا نمی دانیم تا کی در

و را معرفی کنم پراکنده  شناخته ام ولی اگر ا  جانشین خود آگاه می کردي تا پس از تو دادخواه ما باشد پس حضرت فرمود من او را

خواهید شد همانطور که بنی اسرائیل هارون پسر عمران را تنها گذاشتند، پس آندو نفر خاموش ماندند و از خدمت پیامبر مرخص شدند  
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ه دوز  پرسیدي، اي رسول خدا جانشین تو کیست و رسول خدا فرمود پار  و من و تو به نزد پیامبر برگشتیم و تو که از ما گستاخ تر بودي

گفتی اي رسول خدا جز علی کسی دیگر را نمی بینم فرمود هم اوست که    کفش، پس ما بیرون آمدیم و جز علی کسی راندیدیم و تو

این داستان را به خاطر دارم و ام السلمه گفت پس از این یادآوري برابر علیه علی قیام    جانشین من است، پس عایشه گفت درست است

 در میان مردم می روم و امیدوارم که اجر ببرم انشاء اهللا، ام سلمه گفت خود دانی(،   براي اصالحمی کنی عایشه گفت من 

شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ج دوم،شاعر ما عبدي قصیده اي دیگر دارد که در آن امیرالمومنین را چنین می ستاید )....... اي آنکه  

از شوق دیدار تو به خدا شکایت نمودند.....(، که این ابیات اشاره به حدیثی است که یزید  فرشتگان آنچنان شیفته و دلباخته تو بودند که  

به نقل از انس بن مالک آورده است که گفت رسول خدا فرمود )....... در شبی که مرا به معراج بردند،    بن هارون ....، از رسول خدا 

  یگر دور او را گرفته اند پس سوال کردم اي جبرئیل این فرشته کیست؟ گفت را دیدم که بر منبري از نور نشسته و فرشتگان د  فرشته اي

جبرئیل آیا    نزدیک شو و بر او سالم کن چون نزدیک رفتم و سالم کردم برادر و پسر عم خود علی ابن ابیطالب را دیدم، پس گفتم یا

شکایت بردند و خداي تعالی    شوق دیدار علی به خداعلی در آمدن به آسمان چهارم بر من پیشی گرفته است گفت نه لیکن فرشتگان از  

بار از صورت علی )ع( ساخت و آنها در هر شب و روز جمعه هفتاد هزار  نور و  از  تسبیح و    این فرشته را  وي را زیارت و خداي را 

خود آورده است و همچنین    تقدیس نموده و ثواب آن را به دوستان علی علیه السالم هدیه می نمایند( این روایت راگنجی هم در کفایه

فاطمه را به همسري علی درآورده و یک پنجم زمین را مهر    در سروده دیگر خود آورده است )....... خداي متعال، علیرغم میل منافقان،

ت در دوزخ  هر کس که در حق تو تقصیر نمود، البته به خواري و ذل   او قرار داد .....، .....، اي علی تو چشم خدا و جنب الهی هستی و 

الهی هستی و لب تشنگان حوض کوثر بر تو وارد می شوند و تو گروهی را    افتاد، تو کشتی نجات و صراط مستقیم و جاویدان هدایت

آن گذرگاه که هر کس را بخواهی به بهشت وارد و آن را که بخواهی به دوزخ وارد    سیراب و گروهی را محروم می فرمایی و توهستی

احادیث مربوط به این ابیات گذشت و اما در این قسمت سروده او که می فرماید )....... و علیک الورد    بیان بعضی از  می کنی .....،( که

اشارت بر آن است که سقایت حوض کوثر در روز قیامت با علی امیرالمومنین است که دوستان خود را سیراب   تسقی من الحوض .....(

که روایات بسیار در این باب در کتب صحاح و مسانید و .....، آمده از جمله طبرانی با اسناد خود  و منافقان وکافران را دور می نماید  

  خدري از رسول خدا نقل می نماید که پیامبر فرمود : )....... اي علی در روز رستاخیر ترا عصایی از عصاهاي بهشت خواهد   ازابی سعید

الصواعق و .....،   (، که این روایت به همین مضمون در ذخایر، ریاض، مجمع الزوائد،بود که با آن منافقان را از حوض )کوثر( می رانی

بن ابیطالب از فراز منبر    نیز آمده است. و نیز احمد در مناقب خود با ذکر سلسله اسناد، از راوي نقل می نماید که )از امیرالمومنین علی

همانطور که ساربانان شتر بیگانه را از    ان را از حوض رسول خدا می رانمشنیدم که می گفت من با این دو دست کوتاهم کفار و منافق

 آبشخور می رانند...(،  

خونخوار و غدار خود از حوض کوثر به سوي آتش جاوید از جمله    )کلب گوید یا امیرالمؤمنین قلوب ما را شفا بده با راندن دشمنان

امثالهم، که   و  ابلیس و عمروعاص خبیث  از  بدتر  به خاك و خون  معاویه  را  بیگناه  و مردم  تباه  را  پیامبر  امت  اعمال خود  و  باجنایات 

حق خداوند عظیم الشأن و برادر ارجمندت رسول خدا و آبروي همه عزیزان درگاه   کشیده و گروه کثیري را نیز گمراه نمودند و .....، به

 علی سیدنا محمد و آله الطاهرین(،   الهی، و الحمد هللا رب العالمین و صلی اهللا
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گردیده است و نیز ابن عساکر در تاریخ خود    این روایت در االوسط، مجمع الزواید و ریاض النضره و کنزالعمال، با همین مضمون نقل

اهی بود، پس  از ابن عباس و او از رسول خدا )ص( آورده است که به علی )ع( فرمود: ).......تو در روز قیامت در پیش روي من خو

تو  و  داد  تو خواهم  به  را  به من می سپارند و من آن  را  لواي حمد  با همین    )پرچم(  و  رانی،  از حوض می  را  کافر(  )منافق و  را  مردم 

احمد در المناقب به همین مضمون این روایت را نقل و این حدیث   مضمون این روایت را سیوطی به تفصیل از عمر نقل نموده است و نیز

با همین مضمون روایتی دیگر از شاذان فضیلی و خطیب خوارزمی و .....،    ض النضره و کنزل العمال نیز نقل گردیده است و نیزدر ریا

مضامین از طبرانی و جابر، نقل گردیده است و حاکم با سلسله اسناد خود از علی بن    نقل گردیده است. و همچنین روایات دیگر با همین 

به حج رفتهابی طلحه آورده که گفت   به    )ما  بود پس  با ما  بن علی عبور کردیم و معاویه بن جدیح  از کنار حسن  بودیم و در مدینه 

یعنی معاویه بن جدیح علی را لعن می کند، آن حضرت فرمود او را بیاورید، چون او را آوردند    حضرت حسن گفتند که این شخص

خدا قسم اگر او را مالقات کنی که فکر نمی کنم که در قیامت به دیدار او برسی،   فرمود: تو علی را ناسزا میگویی. گفت: نه . فرمود: به

حوض رسول خدا )کوثر( خواهی دید که ایستاده و گروه منافقان را با عصاي عوسجی خود که بدست دارد می راند و    او را در کنار

اي من فرموده است و البته دروغ پرداز زیانکار است(،  حدیث را آن صادق مصدوق )یعنی محمد صلی اهللا علیه و آله( بر  باش این  آگاه 

خدا می    عبارت طبرانی آمده است )که حضرت حسن فرمود: می یابی او را که آماده و مصمم، کافران و منافقان را از حوض رسول  در

اشاره است به این    ت .....( کهراند و این گفتار صادق مصدق محمد است(، و دیگر این شعر عبدي )....... و الیک الجواز تدخل من شئ 

معنی که در بسیاري از روایات وارد شده است که ما برخی را مذکور می کنیم، از جمله حافظ ابن سمان، باسلسله اسناد روایت نموده  

ل خدا )ص(  خندیدي گفت از رسو  است )....... روزي ابوبکر صدیق، علی بن ابیطالب را دید و بر روي او لبخند زد پس علی فرمود چرا

نوشته باشد( و با همین مضمون مجاهد از ابن    شنیدم که به من گفت هیچ کس از صراط نمی گذرد مگر آنکه علی برایش جواز عبور

علیه السالم آورده است که رسول خدا )ص( فرمود که    عباس و خطیب و ابن مغازلی این روایت را نقل نموده اند و حاکم )از قول علی

نماید، پل صراط بر جهنم زده شود و از آن پل عبور نمی کند مگر   اولین و آخرین را در روزي رستاخیز جمع آوري چون خداوند خلق  

باشد( این روایت در فراید و ریاض به همین مضمون آمده است. و نیز این حدیث    آن کسی که گذرنامه والیت علی بن ابیطالب را داشته

ن مضمون روایت نموده اند. و نیز از اشعار عبدي )....... به تو آموخت آنچه را که مردم  را حسن بصري و قاضی عیاض، خطیب، باهمی

است    می دانستند و الهام فرمود به توآنچه را که آنان نمی دانستند و .....(، ابن حداد عسکانی با سلسله اسناد از اصبغ بن نباته نقل نموده 

ن کوا( شرفیاب شد و از معنی این آیه قرآن سوال کرد، علی االعراف رجال یعرفون که گفت )....... درحضور علی نشسته بودم که )اب

یاران   بسیماهم .....، حضرت فرمود واي بر تو اي ابن کوا، ما در روز رستاخیز در جایگاهی ما بین بهشت و جهنم قرار می گیریم و  کال

روایت با همین    ود را نیز می شناسیم و به دوزخ می فرستیم....(، اینخود را با چهره می شناسیم و به بهشت وارد می نمائیم و دشمنان خ

به قول خداي تعالی دارد    مضمون از ابواسحاق ثعلبی، ابن طلحه شافعی، ابن حجر و شوکانی نقل گردیده است .....، در بیت بعدي اشاره 

پیامبرند که شیعیان خود را با نام آنها   شیعه همان خاندان پاكکه می فرماید )در قرآن کریم(: یوم ندعو کل اناس بامامهم .....( که امامان  

خطاب نموده و می خوانند و گفته پیامبر که فرمود )انسان با دوست خود خواهد بود ونیز هرگاه انسان به قومی مهر بورزد البته با آنان  

هم با او همنام بوده که در نام و در کنیه و در لقب با او  دیگري    محشور می شود .....(، الزم به ذکر است به غیر از این عبدي، شاعر شیعه

یکدیگر هستند که اکثراً با هم اشتباه می شوند، مرزبانی گوید که وي کوفی    شباهت داشت و آنها در محیط پرورشی و مذهب نیز مانند
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جمله از  است،  گردیده  همدان  ساکن  و  ا  بوده  چه  اگر  سوگند  خودم  جان  به   .......( او  اساس  اشعار  آنکه  ولی  نمود،  ستم  و  ظلم  میه 

عبدي در کنار نهر ابی فطرس، اشعاري را براي عبداهللا بن علی بن عباس سرود که آن را ابن قتیبه    گمراهی را نهاد ستمکارتر بود، و این

راسانی او گفت، من  در عیون آورده است و نیزمی گوید: )....... چون منصور شام را گرفت و مروان را کشت به ابی عون و همراهان خ

هشتاد   بازماندگان خاندان مروان فکري دارم، پس به دنبال آنان فرستاده و اعالم کرد که می خواهم به ایشان جایزه بدهم ..... پس  درباره 

مهراس را  نفر جمع شدند، منصور به عبدي اشاره کرد و او اشعار خود را شروع کرد ..... آن هنگامه کشتن حسین )ع( و زید وکشته کنار  

داستان را با همین مضمون نقل نموده    بیاد آورید .....، )مضمون( پس منصور دستور قتل آنان همگی را صادر کرد .....(، یعقوبی نیز این

 است.

 .3شعراء غدیر در قرن 

 ابوتمام طایی: 

آن، بر سر    کمترین آن خیانت و مکر بود و پیش از اشاره .....، اي ظالمان و ستمگران با فرزندان پیامبر و دودمان او کارهایی کردید که  

خدا و رسولش در هر    جانشینی رسول خدا چنان مصیبت سختی فرود آوردید که حد نداشت، ..... علی علیه السالم همان که شمشیر بران 

و سواره موج می زد و نیز در    پیاده  جنگ بود، همان شمشیري که فرسودگی و کندي نداشت .....، در احد و بدر آنگاه که این میدانها از

چنان به شمشیر ها و نیزه هاي خونین براي    روز جنگ حنین و نضیر و خیبر و خندق، آن زمان که عمرو بن عبدود به میدان او تاخت،

ششی نبود،  صبحگاهان، به صبح در بیابانی که در آن پرده و پو  مرگ سرخ بپا خاست که آن را از میان برداشت .....، و در روز غدیر در

گرفت و اعالم کرد که او سرور و سرپرست شماست.....، تا حق نمودار شد    حق بر اهلش آشکار شد، ..... پس رسول خدا بازوان علی را

جریان آیا اجرت و مزد علی را بروز شهادت باید از دم شمشیري که در کف مرد تیره    و آنها نیز آشکارا، این حق را دزدیدند پس از این 

 چراگاه گمراهی و شومی فرستاد داده شود .....(.   ود که گناهانش وي را به روزي ب

از عده اي شقی است  ابوتمام شگفتی  به علی وصی و    )کلب گوید اي جناب  که اجر رسول خدا و محبت ذوالقربی که همان محبت 

ویدان خواهد بود را به کلمات شیطانی اجتهاد  آن شقی و بدبخت که در دوزخ جا  قدردانی از اوست را نه تنها ضایع می نمایند بلکه عمل

مجرمانه او خود و عده اي نادان و بدبخت و شقی دیگر را تا ابداآلباد به قعر جهنم می اندازند    توجیه و تأویل نموده و با شراکت در عمل

 اال لعنه اهللا علی الظالمین(. 

 در پیرامون شعر: 

النه بعضی از نویسندگان که ادعاي سخیف و ابلهانه دارند مبنی براینکه غدیر،  )مضمون( در ادامه حضرت عالمه ضمن شرح گفتار جاه
علمی و تاریخی موضوع،    یکی از جنگهاي معروف پیامبر بوده است الی آخر .....، یاوه سرایی آنان را نقد نموده و ضمن تشریح کامل

 مدعیان را از راه استدالل رسوا نموده است.

 زندگی شاعر: 

در روزگار    یب پسر اوس .....، است و به گفته جاحظ او یکی از روساي طایفه امامیه و از بزرگان بی مثل و مانند ادب شیعه او ابوتمام حب 
نیز از حفظ داشت و    گذشته بوده است،.....، در قدرت حافظه او می گویند غیر از هزار ارجوزه )قصیده گونه(، چهار هزار دیوان شعر را 

و او در زمانی که به شاعري    بود که در حفظ داشت .....، شاعر اصالً شامی بوده و در مصر پرورش یافت .....،این همه غیر از قصایدي  
  پرداخت معروف شد و اشعار او به دست معتصم رسید و ..... به او صله داد ..... دیوان شعر ابیتمام را، گروهی از ادبا و بزرگان از قبیل 
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کرده اند، نجاشی گفته است که ابوتمام درباره خاندان   و محمد بن یحیی ..... جمع آوري و شرح و تخلیص 320محمد بن ابراهیم متوفی 
دیوان شاعر نسخه اي قدیمی دیده که در آن از امامان شیعه تا امام    پیامبر اشعار فراوانی دارد و احمد بن حسین )ره( نقل نموده که از

است ولی در نسخه هاي جدید جز همان چگامه، چیزي در دسترس نیست    ت مدح و ثنا شده جواد که ابوتمام در زمان او درگذشته اس
و    180معاندین متعصب در نشر علم دارد، .....، تاریخ والدت او را در حدود سال    که این خود داللت بر عدم رعایت امانت از سوي

 درموصل ذکر کرده اند. 230درگذشت او را در حدود سال 

 ابوتمام: نقدي بر 

مختار بن ابی    جاي تعجب است از شخصیتی چون ابوتمام .....، که در رابطه با ابرمرد هدایت و نهضت گر جنگجو و قهرمان دالور یعنی
نیات او نموده و ادعا کرده   عبیده ثقفی )مضمون( که عمل او را در اشعارش پس از تایید در ثنا قلوب اهلبیت، منصوب به غیر الهی بودن

هدایت و اخالص .....، و در انتقام از    لبیت از او اظهار بیزاري نموده اند .....، و حال آنکه مختار در پیشاپیش مردان دین و بزرگانکه اه
دشمنان اهل بیت پیش قدم بوده و رهبران بزرگوار ما یعنی حضرت سجاد و امام باقر وامام صادق علیهم السالم، بر او رحمت آورده و  

بزرگوار و اعمال نیک او همیشه در پیشگاه خاندان پاك پیامبر    باقر علیه السالم که او را بسیار ستوده است و شخصیت اینمخصوصاً امام  
اند که از آن جمله هستند، سید ما    )ص( مورد سپاس و قدردانی بوده و علماء اعالم نیز وي را  بزرگ شمرده و پیراستگی او را ستوده 

فقیه، محقق اردبیلی، قاضی نور اهللا مرعشی، شیخ ابوعلی ..... و دیگر دانشمندان و کار    هللا عالمه، ابن نمايجمال الدین بن طاووس، آیت ا
شخصیت واال به آنجا رسیده است که شیخ شهید اول در کتاب مزار خود، زیارت نامه مخصوصی را    بزرگداشت عالمان بزرگ از این 

نموده است او ذکر  بر شایس   براي  او در کار والیت و اخالص وي در طاعت خداوند و  که خود گواهی صادق  اعمال  تگی و درستی 
و از مفاد کتاب مراد المرید معلوم می شود که قبر مختار    استالعابدین و خشنودي رسول خدا و امیرالمومنین .....،    محبت به امام زین

داشته است و   نیز معلوم است که گنبد و بارگاه معروفی هم ازروزگاران گذشته از مزارهاي مشهور در نزد شیعه بوده و از گفتار ابن بطوله
لوط بن  ابومخنف  از  از جمله  پیروزي ها و معتقدات او کتب فراوان گردآوري شده  ازدي متوفی    همچنین در اخبار و سیرت و  یحیی 

، عبدالعزیز بن یحیی 283متوفی    ، ابراهیم بن محمد ثقفی215، علی بن عبداهللا ابی سیف مداینی متوفی  212، نصر بن مزاحم متوفی  157
و ..... )بسیاري دیگر از اعالم و بزرگان    469، محمد بن طوسی متوفی381، محمد بن علی بابویه قمی صدوق متوفی  302جلودي متوفی  

ن را  که تا بیست و یک نفر را حضرت عالمه مذکور می فرماید( و شیخ محمد علیاوردآبادي )و کتاب شرح حال شیخ الثار( که حق سخ
فرد است و مانند آن تالیف نشده است که خداوند او را جزاي خیر    ادا کرده .....، من آن را کتابی دیده ام که در این باب منحصر به 

ابیتمام دارد و در آن ستایش دوست و شریک فضیلت بر روي قصیده  او قصیده اي درباره مختار  بن    دهاد.....، و  ابراهیم  مختار، یعنی 
خون ..... تو چنان آتش جنگ    ا بر ثناي مختار افزوده است که ترجمه بخشی از آن چنین است ..... اي قهرمان هدایت ومالک اشتر ر

سرسختی هدایت را چشاندي و به کامشان شرنگ    سختی شعله ور نمودي که دودمان بنی امیه هیزم آن شدند و به زنازادگان سمیه و امیه 
گاورانی که هوادار خاندان مصطفی..... بودند ..... و جز امام و کین خواهی او چیزي نمی شناختند  مرگ و ننگ ریختی..... به همراه جن

علویه اي سرمه در چشم نکرد و خانه هایی را آباد کردي که از آن روز ویران    .....، تو انتقام خونی را گرفتی که از زمان ریختن آن هیچ
نبرد  شده و دشمنان کینه توز صاحبان آن خانه ها ر به  با شجاعتی ثقفی  ادر کربال کشته بودند ..... و از دودمان نخع نیز شیري شکاري 

ابراهیم نام  به  انحصار دارد همانطور که هر    تاخت و او مردي فرزانه  به وي  او دلهاي آل محمد است.....، هر فضیلتی  .....، جایگاه  بود 
این است که از حزب او نبودم و در هنگامه جنگ شعاري مثل آنان نداشتم که یا به  ستایشی در مختار خالصه میشود.....، افسوس من بر  

شهادت و نیکنامی دارد دل ببندم ..... و یا در قلب دشمن فرو روم و سران سپاه آنان را به شمشیر تیز و بران بزنم .....،    مرگی که پاداش
 دافعان حریم نبوده ام و البته من، از پاداش هیچ یک از این مواقف بی بهره درد در دل من است که چرا در آن نبرد من نیز از م  لیکن این

یعنی همان   نیستم، زیرا آنچه کرده اند مورد پسند من بوده است ..... و من به فردایی خشنودم که لشکري انبوه و بسیار در هم می آمیزد،
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.....، که روز پیروزي بزرگ در واقع.....، آن روز است .....، و    روز ظهور که پرچمدار لشکر خدا، پسر پیامبر )مهدي صاحب زمان( است
حقیقت از آن توست و زشتی از ساحت    اگر )دیگران( مناقب تو را که از ابتدا تا انتها قابل ستایش است انکار کرده اند، باید بدانند که 

تو وزان و   )ابد( نسیم هاي قدسی بر   ..... تا  ..... و  بدور است  تو  تربت  پاك بزرگ  باد و خداوند  نثار  تو  بر مزار  رحمت وراحت الهی 
 هدایت ابراهیم را نیز از ابرهاي پرآب و ریزان )رحمت خود( سیراب کند.

است بلکه او    )کلب گوید اعتقاد من بر آن است که جناب ابوتمام مقدس در خصوص حضرت مختار استنباطی مانند استنباط ما نداشته 

لذا در مقابل عظمت نیت   ظلوم حسین را فقط حضرت مهدي صاحب الزمان می داند چنانکه ما نیز می دانیم و منتقم اصلی خون موالنا الم

کسی حق   و  است  مهدي  انحصارحضرت  در  منصب  این  دیدگاه  این  از  زیرا  شود  می  محسوب  دنیایی  او  غیر  نیت  آن حضرت  الهی 

مبداء تا مقصد را کیفر خواهد داد    مجرمان از صدر تاذیل و از  حضور ندارد یعنی فقط آن حضرت طالب به دم مقتول به کربالست که 

شیعیان دلسوخته و قتل آن مشرکان و کافران   چنانچه در روایات هم آمده است و امّا در خصوص شفاي قلوب اهلبیت و سلحشوري هاي 

شیعه  غیرتمندان  اشتر و دیگر  مالک  بن  ابراهیم  غیردنیا  بدست حضرت مختار و حضرت  نیت  قیام  البته  اگر  یی محسوب می شود پس 

ایشان را به نسبت قیام موالنا المظلوم حضرت مهدي قیاس نمائیم دنیایی واگر نسبت به وظیفه اي که شیعیان در قبال ذوالقربی داشته اند  

لذا با توجه به اینکه    تصور نمائیم که انتقام خون حسین گرفته شده است و  قیاس نمائیم البته نیت الهی خواهد بود در غیر اینصورت باید

امام حسین حضرت مهدي است نماز رسول خدا    منتقم اصلی خون  با  ناقص شیعیان در مقایسه  به نماز  نمائیم  تشبیه می  امر را  پس این 

از رسول صلی اهللا علیه و آله و سلم و نماز حضرتعلی علیه السالم که البته این نماز ناقص ما آلوده به اغراض دنیایی است و نماز واقعی نم

است ولی همین نماز ناقص و آلوده با اغراض دنیایی در تعالی خواهد بود مانند قیام جناب مختار سالم اهللا علیه   خدا و حضرات معصومین

  کوري چشم دشمنان علی علیه السالم از او خواهد پذیرفت پس شاهد مقام و منزلت حضرت مختار همان عمل اوست که در   که خدا به 

اشتر که   راستا و در جهت  ابراهیم بن مالک  تعالی فرجه الشریف صورت گرفته و حضور جناب  اهللا  از    انتقام حضرت مهدي عج  خود 

ما حسین و یاوران    بزرگان فقه و علم الهی بوده و با گروه مؤمنین جان بر کف و ..... که شرنگ مرگ را بر کام آن مشرکان، که موالي 

بزرگان دین از جمله جناب    و کودکان او قتل عام کردند، ریختند و من شک ندارم که همه  او را غریبانه و با لب تشنه در حضور زنان

ابوتمام اگر در زمان مختار بودند در حزب او براي مجازات قاتالن حسین و ذریه رسول خدا و.....، همکاري می کردند و .....، پس ما و  

 و همه با هم میگوییم آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(.همه محبان آل محمد به دعاي حضرت مجاهد اورد آبادي لبیک  

 دعبل خزائی: 

 و اینک قصیده تائیه او:  246شهید به سال 

هاي سوزان خود به گفتگو پرداختند، .....زمانه را    )تجاو بن باالرنان و الزفرات .....( یعنی )نوحه گران )آهسته و آشکار( با ناله ها و آه 
روشنی از دل تاریکی    و تفرقه اندازي هاي بسیارش و با حکومت هاي مسخره و کسانی که به دنبال آنها جویاي  بنگر که با پیمان شکنی

و نماز، چگونه و از کجا می توان خواستار قرب خدا شد، جز از راه مهرورزي به    ها بودند، چه جنایتها به مردم کرد، و حال پس از روزه 
بنی امیه، هند و اعمال سمیه و فرزندش زیاد که همه اینها کافران و تبهکاران عالم اسالمند    مروان،  فرزندان و آل پیامبر و دشمنی با تبار

محکم آن را به دروغ و شبه انگیزي از هم گسستند .....، آنچه این اعمال زشت را در میان مردم آسان    که پیمان و فرمان قرآن و آیات
دوراندیشی با ابوبکر و گفتار آشکار اهل سقیفه در ادعاي بی پرده و ضاللت آمیز میراث    ناگهانی و بدون فکر و   جلوه داد، همانا بیعت

اگر امور را به علی که وصی پیامبر بود می سپردند کارها به برکت وجودش از لغزش مصون و امور امت اسالم نظام می    خواري بود، 
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نهاد و مرد میدان کارزار بود،    یافت برادر پیامبر پاك  بدر، کوه زیرا وي  بلند احد و آیات  گواه راستین علی واقعه غدیر، معرکه    هاي 
 ..... . خواندنی قرآن در بیان فضایل او و ایثار او در اطعام در زمان سختی ها و ..... است، که با این فضائل بر دیگران سبقت داشت 

 در پیرامون قصیده تائیه دعبل:

مدح هایی    رس آیات خلت من تالوه .....( دعبل از بهترین نوع اشعار و شکوهمندترین ابوالفرج در اغانی آورده است که قصیده )مدا

است که درباره خاندان پیامبر )ص( سروده اند و دعبل آن را براي علی بن موسی الرضا )ع( به خراسان سروده وگفته است: )چون به  

آیات خلت من تالوه .....( تا به این    وان و من خواندم )مدارسخدمت آن امام )ع( رسیدم فرمود یکی از سروده هاي خود را براي من بخ 

آنچنان گریست که از هوش رفت و خادم ایشان   بیت رسیدم که )....... اذا و تروا مدوا الی واتریهم / اکفا عن االوتار منقبضات .....(، امام

ره بخوان و من خواندم تا به همان بیت رسیدم و دوباره به  دوبا  به من اشاره کرد که دیگر نخوان و من خاموش ماندم پس از زمانی فرمود

به سکوت کرد و  اشاره  امام  باز هم    امام همان حالت دست داد و پرستار  از مدتی دیگر که گذشت، امام فرمود  من ساکت شدم پس 

بار  بنام    فرمودند احسنت، و سپس امر فرمودند تا ده   بخوان و من قصیده را تا به آخر خواندم و ایشان سه  هزار درهم از سکه هایی که 

هیچکس داده نشد را به من بدهند و با دستوري که به خانواده خود داد، خادم حضرت جامه   حضرتش ضرب خورده بود و پس از آن به

... )و در  به عراق آمدم و هر یک از آن درهم ها را ده درهم فروختم و صد هزار درهم به دستم رسید ..  هاي بسیاري برایم آورد و سپس

را براي خود کفن نمایم، پس حضرت همان جبه اي را که    کردم جامه اي را که به تن دارید به من عطا کنید تا آن  روایتی( به امام عرض 

از دعبل تقاضا کردند که جبه را در برابر سیصد هزار درهم به آنها    به تن داشت بیرون آورده و به من داد وقتی خبر به مردم قم رسید،

او شورش نمودند و جامه را به زور از او گرفتند و گفتند یا پول را قبول کن یا   روشد و او قبول نکرد پس آنها راه را بر دعبل بستند و بربف

میل خودم به شما نمی دهم و بزور هم براي شما سودي ندارد و شکایت شما را به پیشگاه    خود دانی، گفت به خدا قسم این جامه را به

نهایت آنها با او به این طریق سازش نمودند که سیصد هزار درهم را با یکی از آستین ها آستر جبه را    )ع( خواهم برد و درحضرت رضا  

شده، پس یکی از آستین ها را به او دادند و او آن را به دوش خود می بست و آنچنان که می گویند قصیده    به او بدهند و او راضی

وشت و در آن احرام قرار داد و وصیت نمود تا آن را در کفن او قرار دهند(. و همچنین از قول دعبل نقل  قطعه لباس، ن   مدارس را بر آن

عبداهللا    نمایند که )چون از خشم خلیفه وقت گریختم شبی را یکه و تنها در نیشابور بودم و در آن شب خواستم قصیده اي را در مدح   می

رحمه اهللا و برکاته    فکر این قصیده بودم ناگهان صدایی را شنیدم که گفت السالم علیکم وبن طاهر بگویم و زمانی که در بسته بود و در  

نترس، خداوند ترا سالمتی دهد    آیا می توانم داخل شوم خدا تو را رحمت فرماید، پس از آن صدا بدنم لرزید و به شدت ترسیدم گفت 

مدارس تو را بر ما خواند و من دوست داشتم که    ی داشتم و او قصیده من مردي از برادران جنی تو و از ساکنان یمن هستم ومهمانی عراق

گریست که بر صورت بر زمین افتاد و سپس گفت خداوند ترا    آن را از خودت بشنوم، دعبل می گوید قصیده را براي او خواندم بقدري

بستگی به مذهبت یاري کند گفتم: چرا می خواهم  افزوده شده و ترا در دل  رحمت فرماید آیا حدیثی براي تو نقل نکنم تا بر نیت خیر تو 

جعفر بن محمد )ع( گذراندم تا اینکه در مدینه به دیدار حضرت شتافتم و از او شنیدم   برایم نقل کنی، گفت روزگاري را به شنیدن آوازه 

از پدرم  مرا  کرد  فرمود: حدیث  می  که    که  آله  و  علیه  اهللا  قول جدش رسول خدا صلی  از  او  و  پدرش  هم  قول  شیعه  و  )علی  فرمود 

کرد تا برود پس من گفتم خدایت رحمت فرماید اگر ممکن است نامت را به من بگو، او قبول کرد و    الفائزون(، آنگاه از من خداحافظی

)ظبیان بن قیروانی حصري متوفی    گفت من  ابواسحاق  ، در کتاب خود آورده است که )دعبل ستایشگر  413عامر هستم(.، و همچنین 
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نیز    تندروي خاندان پیامبر صلی اهللا علیه و آله بود و او را مرثیه مشهوري است که آغاز آن این است مدارس آیات .....( و  و   متعصب

جمع آثار    تاریخ خود آورده است که )چون جایگاه مامون در خالفت استوار و سکه به نام او زده شد، به   5حافظ ابن عساکر در جلد  

آیات .....( و یاقوت   ت و از جمله اشعاري که از آن فضائل به دست او رسید، این سروده دعبل بود مدارسفضائل آل پیامبر )ص( پرداخ

آیات قرآن، از تالوت آن خالی    حمویی نیز در معجم خود آن را به همین مضمون نقل نموده است. ترجمه: )محل هاي درس و آموزش

  ..... به ویرانی گرائید  بودند در حالیکه  شد و خانه هاي نبوت و وحی  پیامبر وسروران و یاوران خلق  همان کسانی که در نسب وارثان 

خاندانی که چون به یاد گذشتگان )از شهداء خود در    دیگران دروغ پردازان و کینه توزان و موجوداتی خونخوار بیشتر نبودند.....، همان

آنان به کوفه و مزار گروهی دیگر از آنان در مدینه و مزار دیگري از  غزوات( بدر و خیبر و حنین می افتادند می گریستند که قبر برخی از

هم به بغداد که جایگاه پاك و مطهر موسی بن جعفر )ع( است همان کسی که    آنان در فخ است که درود من نثار همه آنان باد و قبري

خداوند امام قائم را ظاهر می فرماید و به برکت   خداي رحمان می باشد و ..... تا آن زمان که در غرفه هاي بهشت غرق در دریاي رحمت

طرف می کند، صاحب آن فضایل که شنیده نشده است و من نیز به بیان غایت صفات آنان نمی رسم، و    وجود او غم و اندوه ها را بر

..  فضایل آن جانهاي به نزدیک شط فرات در میان دو نهر است  به  پاك شهیدانی که آرامگاهشان در دشت کربال و  امید من  ...،آري 

  است که قطعاً ظهور و به نام خدا و همراه با انواع برکتها قیام می کند و حق و باطل را از هم جدا نموده و به نعمت و نقمت   خروج امامی

 پاداش و کیفر می دهد. ..... و الی آخر، 

گفت )آن زمان که قصیده )مدارس آیات .....( را    و نیز شیخ االسالم ابواسحاق حمویی با واسطه از قول دعبل خزاعی آورده است که 

قصیده ات اضافه نکنم گفتم چرا اي فرزند رسول خدا، پس    براي سرورم علی بن موسی الرضا )رض( خواندم بمن فرمود آیا دو بیت به 

ا / یخرج عنا الهم و الکروبات .....(،  بالزفرات، الی الحشر حتی ببعث اهللا قائم  فرمود )...... و قبر بطوس یالها من مصیبه / الحث بها االحشاء 

به این قسمت از سروده خود رسیدم که )خروج امام االمحال خارج / یقوم علی اسم   دعبل می گوید، پس من باقی قصیده را خواندم تا

است، آیا این امام  شدت گریه کرد و پس از آن فرمود: اي دعبل روح القدس به زبانت سخن رانده  اهللا و البرکات(، پس امام رضا )ع( به

ولی شنیده ام امامی از خاندان شما خروج می نماید و زمین را از عدل و داد پر می نماید، آن حضرت فرمود امام   را می شناسی گفتم نه،

علی و بعد از او پسرش حسن و پس از حسن فرزندش حجت قائم اوست همان )امامی(   پسرم محمد است و پس از او فرزندش بعد از من

است پس پر می کند زمین را از عدل و داد، پس از آنکه از ظلم و جور پر شده باشد و اما چه زمان    غیبتش منتظر و در ظهورش مطاع  که

خبردار بودن از وقت بر پایی قیامت است )یعنی کسی از آن خبر ندارد(، و بدرستی که حدیث کرد مرا پدرم    قیام می کند این خبر مانند

خدا فرمود مثل ظهور وي، همانند ظهور رستاخیز است که نمی آید مگر بطور ناگهانی(.، و نیز ابوسالم بن طلحه    رسول  از پدرانش که

این    و ..... به همین مضمون  744و صالح الدین صفدي متوفی    654در کتاب مطالب خود و ابن جوزي متوفی    652متوفی به سال    شافعی

... شیخ ما صدوق در کتب عیون و امالی خود روایت نموده است که )دعبل درمرو شرفیاب به  روایت را در آثار خود نقل نموده اند.، ..

خورده ام که پیش از    محضر علی بن موسی الرضا شده و عرض کرد: یابن رسول اهللا قصیده اي را در ستایش شما سروده ام و سوگند

بغداد .....( حضرت فرمود آیا    ن به این ابیات رسیدم )و قبر بهشما براي احدي آن را نخوانم، حضرت فرمود بخوان )مضمون( ..... و چو

فرمود: )....... و قبر بطوس یالها من مصیبه /   در این جا دو بیت اضافه نکنم تا قصیده تو تمام و کامل باشد. گفتم چرا یابن رسول اهللا و امام

که درطوس است از کیست حضرت فرمود قبر من است و مدت  توفد فی االعشاء بالحرقات .....(، دعبل گفت اي پسر پیامبر این مزاري  
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کنندگان من خواهد شد و آگاه باش هر کس مرا در غربتم در طوس    زمان طوالنی نخواهد شد که طوس گذرگاه شیعیان و محل زیارت

و .....، آورده اند که )چون دعبل  من با من خواهد بود.(، ..... در مشکاه االنوار    زیارت کند روز قیامت با گناهان آمرزیده شده در رتبه 

الرضا بن موسی  براي علی  را  االمام المحاله    قصیده خود  )....... خروج  نمود  یاد  این سروده خود  به  از حضرت حجت )عج(  و  خواند 

راي قصیده تائیه  خارج / یقوم علی اسم اهللا و البرکات.....(، حضرت رضا دست بر سر نهاده و به تواضع ایستاد و براي فرج او دعا کرد(، ب

نعمت اهللا جزایري   دعبل دانشمندان بزرگ و از آن جمله است: شرح عالمه حجت سید  اند که  نموده  نامدار شیعه، شرح هایی مرقوم 

 الدین محمد بن محمد قتوي شیرازي و .....(.  ، کمال1112متوفی 

 زندگی شاعر: 

عبدالرحمن بن عبداهللا بدیل بن ورقا.....، خاندان زرین خاندان فضل وادب است و  ابوعلی یا ابوجعفر دعبل بن علی بن زرین بن عثمان بن 
نیاي آنان بدیل بن ورقا آمده است که: )در روز فتح مکه عباس بن    این دودمان محدثان و شاعران داشته و درباره دعاي پیامبر درباره 

نمود پس پیامبر معرفی  به حضور  بن ورقا را  بدیل  به  رسول خد  عبدالمطلب،  او چهره اش را  ا فرمود اي بدیل روي خود را بگشا پس 
سال اي رسول خدا،  97او را دید، فرمود اي بدیل چند سال داري، عرض کرد   رسول خدا نشان داد پس رسول خدا چون سیاهی صورت

تو را بهره مند گرداند(، پس    خداوند بر جمال و سیه چردگیت بیفزاید و تو و فرزندان  پس پیامبر صلی اهللا علیه و آله خندید و فرمود
قهرمان بزرگ این خاندان عبداهللا بنورقاء است وي و برادرانش عبدالرحمن و محمد فرستادگان پیامبر )ص( به یمن بوده اند، و این سه و  

خ رسول  روزگار  در  بدیل  بن  نافع  پنجم  برادر  و  اند  بوده  صفین  در  امیرالمومنان  ازلشکریان شجاع  عثمان  دیگرشان  به  برادر  )ص(  دا 
در شرافت این دودمان همین بس که پنج شهید در راه خدا داده اند، که همه آنها مورد عنایت خداوند و در رکاب   شهادت رسید، پس

باایمان و ..... بود و زهري او را از دهاه و   پیامبر و اند و عبداهللا خود از دالوران و شجاعان  ابیطالب بوده    پسر عم رسول خدا، علی بن 
همراهانش که    ن پنج گانه عرب شمرده است او همان کسی است که در روز صفین، امیرالمومنین به وي فرمان حمله داد و او و زیرکا

میمنه سپاه علی را تشکیل می دادند به سپاه شام حمله کردند، او در آن روز دو شمشیر و دو زره داشت وپیشایش همه شمشیر می زد و  
مرگ فرستاد .....، تا اینکه او را محاصره   پیوسته نبرد می کرد تا به معاویه رسید و پیروان وي را به کامرجز حماسی می خواند ..... و  

سابقه دوستی داشت و در کنار معاویه بود عمامه خود را    نمودند، .....، و او از اسب فرو افتاد و به شهادت رسید، پس عبداهللا عامر که با او 
این مرد قوچ آن قوم بود خداوند مرا )بعد از او( به مالک اشتر و    جلوگیري کرد، پس معاویه گفت   روي او کشید و از مثله کردن او 

اشعث کندي پیروز نماید .....، ..... پس چون خبر شهادت ویرا به امیرالمومنین دادند حضرت فرمود خدایش رحمت نماید در زندگی به  
ه ما خیرخواهی کرد .....، و آنچه گویاي عظمت عبداهللا بن بدیل در میان یاران علی نسبت ب  همراه ما با دشمنان ما جنگید و در مرگش نیز

بن حاتم است در روز صفین: )آیا پس از عمار و هاشم و پسر بدیل جنگاور، امیدي همچون خواب    در روز صفین است این شعر عدي 
م( و نیز این سروده سلیم )سلیمان( این مرد خزاعی است که  محال آنکه دیروز انگشتان خود را به دندان می گزینی خفتگان به ماندن داري 

در همان روزگفت: )وه که چه روزي تیره و سخت است که از فرط تاریکی ستاره اي را پنهان نگذاشته بود، اي سرگشته حیران ما از  
محبوب   شیر شرزه می ماند، آري علی )ع(  ستمکاران نمی ترسیم زیرا در میان ما قهرمان کار آزموده اي به نام ابن بدیل است که به گروه 

معلوم است چه می    ماست و ما پدر و مادر خود را فداي او می کنیم.(، .....پس حال و روزگار دعبل از این فداکاري ها روشن و مقام او 
کشم و کسی را پیدا  دوش می    توان گفت در حق مردي که از خود او می شنیدند که می گفت )پنجاه سال است که چوبه دار خود را به 

اي بود که او از حریم خاندان پاك پیامبر   نمی کنم که مرا بر آن بدار کشد( و این همه هراس و اضطراب و .....، به علت دفاع سرسختانه 
نان اهلیت  خالص نخواهد بود مگر با اظهار بیزاري از دشم  و نشان دادن محبت خود به آنان از دشمنان تحمل می کرد و .....، البته والیت 

 ..... الی آخر، 



 152: ص 

               

 

شیعیان و دوستدار فدائیان امیرالمؤمنین و شریعت محمد و دین عالی و پاك تو هستیم    )کلب گوید خدایا تو شاهد باش که ما دوستدار 
اعت آنان بهره مند  نثار باد، دستان ما خالی و روي ما سیاه است و امید است در روز جزا ما را از شف پس سالم و درود بی انتهاي تو بر آنها

پیشگاه تو نداریم جز همان که به زبان اولیاء خود در آخرالزمان به ما امر فرمودي و آن دعا براي فرج آخرین منجی  فرمایی و هدیه اي به 
 یعنی حضرت مهدي صاحب الزمان است اللهم عجل لولیک الفرج آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(   بشریت

ا از اصحاب خاص امام کاظم )ع( و امام رضا )ع( دانسته و نجاشی نقل نموده که او امام محمد بن علی جواد  ر  ابن شهر آشوب دعبل
  نیز درك کرده است، سید حمیري و کلینی این حضور را در کتب خود تایید نموده اند .....، این شاعر از گروهی محدثین  علیه السالم را

بن بصري    (، ابوسعید سالم179( مالک بن انس )پیشواي مالکیان( ) 161(، سفیان ثوري )160روایت نموده مانند حافظ شعبه بن حجاج )
حماد، ابوالصلت هروي،    ( ..... و نیز راویان حدیث از جانب دعبل، برادر او ابوالحسن علی، موسی بن218(، مامون )207(، واقدي )200)

با خلفا و   جمله    گسترده است .....، و از آن   وزراء هم عصر او، پس دامنه این بحث مفصل و هارون بن عبداهللا و .....، از زندگی شاعر 
به او گفت قصیده دائیه خود را بخوان،    آورده اند که : )یحیی بن اکثم گفت مامون دعبل را احضار و امان داد، پس چون نزد او آمد

آن راخواند )....... چه دستها که در سرزمین نینوا از تن    دعبل انکار کرد پس چون امان خود تکرار کرد، و دعبل احساس امنیت کرد،
رسید و دیگران شبانه بر قتلگاه او عبور کردند و گفتند: این    جدا شد و چه گونه ها که بر خاك آرمید، روز عاشوراي حسین به شب 

بنی عباس عذ براي  .....، خاندان امیه را در کشتارشان معذور میدارم ولی   / انسانهاست  بودند که    ريسرور  بینم، زیرا آنها مردمی  نمی 
انتقام گرفتند،  آنها چیره شدند، کافرانه  و چون  اسالم کشتند  اساس  بر  را  فردشان  آنان همگی    نخستین  امیه ومروان و خاندان  فرزندان 

پاکی که در طوس است بمان،    جایی هستی، در کنار قبر  مردمی کینه توز و ستمگرند .....، آنگاه که به نیازي مذهبی در اندیشه ماندن در
به بهترین به بدترین مردم )یعنی هارون ملعون( و این    و آگاه باش در طوس دو گور است یکی از آنها متعلق  خالیق و دیگري متعلق 

به این  پاك )یعنی امام رضا )ع(( سودي نرسد و نزدیکی آن ناپاك، زیانی را    پندآموز است که آن پلید )یعنی هارون( را از جوار این
اعمال نیک و بد را می خواهی بگیر و یا رها کن، راوي    اعمال خود است و تو هر یک از  وجود تابناك، نرساند زیرا هر کس در گرو 

زمین زد و گفت اي دعبل به خدا راست گفتی(، شیخ ما صدوق در کتاب امالی خود از دعبل روایت    گفت پس مامون دستار خود را بر
ن خبر شهادت امام رضا در قم به من رسید آن قصیده رائیه را سرودم .....(، و نیز آورده اند که چون معتصم نموده است که گفت)چو

  او در پاسخ کسانی که براي او مرثیه ساخته بودند به معارضه و اعتراض سرود که : )چون وي را )معتصم را( در خاك نهان   هالك شد،
ب در  خالیق  بدترین  گفتم  برگشتند،  و  منکردند  که  )ابدي(  عذاب  و  جهنم  سوي  به  برو  معتصم(  اي  )پس  خفت،  گورها  ترا    دترین 

اسالم از هر    شیطانی بیش نمی پندارم و تو نمردي مگر آنکه پیمان بیعت و حکومت بر مردم را براي کسی گرفتی که براي مسلمین و
 کس زیان بخش تر بود(.

 نمونه هایی از اشعار مذهبی دعبل: 

 گ امام سوم سبط شهید حسین بن علی )ع(:اشعار دعبل در سو

بزرگترین    )....... بر آثار دودمان محمد )ص( گریه می کنی .....، پس مصیبت آنها را در روز عاشورا، یعنی همان حادثه ناگوار که از
فرماید.....، و بر روان   رابمصائب روزگار است را از یاد مبر، خداوند به باران بهاري رحمت خود، پیکرهاي افتاده در دشت کربال را سی

عطشان بر زمین افتاد، کشته اي که    حبیب خود حسین درود پیاپی فرستد، آن مقتول و کشته اي که در کنار دو نهر آب در بیابان کربال
کشته و ستم رسیده  که من، عطشان و غریب و  فقدان او قلب ما را به درد می آورد، همان غریبی که فریاد می کرد، یاوران من کجا رفتند 

پس به پسر سعد که خدا روح و روان او را به عذاب خود    بیگناهم، پس سرش را بر فراز نیزه قرار داده و خاندان او را به اسارت کشیدند، 
ا می  تا روزگار )باقی است(، و تا آن زمان که باد صب  به درد آورد بگو که به زودي عذاب دوزخ را به لعن و نفرین درخواهی یافت پس 

 خدا را با شبهه انگیزي تباه کردند، در هر صبح و شام نفرین باد .....(   وزد، بر آن گروه ستمکار، که همگی به گمراهی رفته و گفتار پیامبر
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 خلقت گویند آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(،    )کلب و همه مؤمنین و مؤمنات از اول خلقت تا آخر

ضیلت بخشش انگشتر گران قیمت آنحضرت را به سائل و نزول آیه شریفه انما ولیکم اهللا را در شان آن  دعبل همچنین امیرالمومنین و ف
برتري خاندان پیامبر و والیت غیر قابل انکار علی ناطق و به آن شهادت می دهد    حضرت در اشعار خود به نظم درآورده است )قرآن به

و صادق، پس از رسول خدا در میان مردم، در آن زمان که با بخششی کریمانه که   آن صالح  و نیز به والیت آن برگزیده و مقام و منزلت
بود، در آن زمان انگشتر خود را به مستمند داد و خداي مهربان وي را در قرآن چنین ویژگی بخشید که    از این کریم فرزند کریم سزاوار

نماز برپا می دارند و زکوه می دهند در حالی که در رکوع    فرمود )براستی کهولی و سرپرست شما خدا و رسول و مومنانی هستند که 
 هر کس که بخواهد این فضیلت را انکار کند البته در فرداي قیامت خداوند خصم و دشمن او خواهد بود و خدا در وعده هاي   هستند(، و

ن او یعنی سرور ما و امامیکه محسود  خود خالف نخواهد کرد.(، و باز هم در وصف شاه اولیاء سروده است: )زهی بیعت احمد و جانشی

ننمود.....(، و نیز در مرثیه    دشمن بود .....، یعنی آنکه پیش از هر ایمان آورنده، خداي را به یگانگی پرستش کرد و هرگز بتی را پرستش

مد )ص( بر او  و بر کسی که مح  شهید کربال سبط رسول خدا چنین سروده است: )اي کسی که غمگین هستی چرا به خواب رفته اي 

دانی که اشک بر امثال آنان مورد پسند    گریسته است گریه نمی کنی، چرا بر مظلومیت حسین و خاندانش اشک نمی ریزي، مگر نمی

از فقدان او گریست و فرشتگان بزرگواري که در    خداوند است، آگاه باش که اسالم به روز شهادت او به ذلت افتاد و بخشش و سروري 

فراموش کردي که چگونه افواج سپاه دشمن با عمر سعد و   اوند رکوع و سجود می نمایند نیز بر حسین گریستند. آیاآسمان براي خد

دشمنان وي بسیار و یاران وي اندك بودند، جام مرگ را به کام وي    دیگر فرماندهان کافر پیشه، بر حسین تاختند و در میدان جنگی که 

با سوز عطشی   که هیچگاه فروننشست نگاه نداشتند، آنها حسین را کشتند و پیامبر را به غم ماتم فرزند سبطش  ریختند و حق پیامبر را 

مبتال کردند .....، چگونه می توان آرام بود درحالی که زینب دختر علی، در زمره اسیران بود و از سوز دل ناله می کرد و گفت اي جد  

با شمشیرهاي  بزرگوار اي احمد، این حسین توست من مقتول و پیکر او پاره پاره و به خون آغشته و عریان و برهنه بر خاك،  دش  که 

اند و اجساد پاك و بی مزار و بی کفن فرزندان بقتل رسیده تو که در اطراف او به خاك    پامال سم ستوران و اسبانی است که بر او تاخته 

ه در راه یاري او از آب فرات منع شده و آنها را با تشنگی و  و خون کشیده شده اند، اي جدبزرگوار این کشته ها همراه کسانی هستند ک 

 جگرهاي تفتیده مقتول نمودند. .....(   سوز عطش و

هاي خونخوار به موالنا حسین نرسید مگر   گرگ )کلب گوید خدایا رحمت و رضوان و سالم تو بر شهداء کربال نثار و ایثار باد که دست 

رسول از روي کشته هاي آنان عبور کرده تا به حسین رسیدند    غلطان شدند و دشمنان خدا وآنکه همگی در اطراف آن حضرت به خون  

 خدایا ما را از شفاعت آنان برخوردار بفرما آمین، آمین، آمین یارب العالمین(،  

بخت بودند و از نگون    تیره این قصیده از قصاید طوالنی شاعر است ..... و پس در ادامه آمده است، )از دیار شام که مردم آن شوم و  

بختی، سپاهیان آنها را ابلیس فرماندهی می کرد به سوي او آمدند، که اي لعنت خدا بر آنان باد و)قطعاً( چنین مردمی که امام خود را  

پیامبر را عریان  اي واي بر من که دختران گریان    بقتل می رسانند و پیکر پاره پاره اش را بر خاك رها می کنند، ملعون خواهند بود، پس 

نادانی عزت زندگی خود را به دنیاي دیگران فروختید .....، اي   و سربرهنه اسیر کردند .....، مرگ و ننگ بر شما که دوزخ را انتخاب و به

را سرنگون در دوزخ ابدي می بینم، اي خاندان محمد )ص( پس از رسول    مرگ و ننگ بر کسی که با او بیعت کردید، گویی رهبر شما

خدا از این مردم مانند گبر، چه مصائب که ندیدید.....، اي سروران ما )اي آل محمد(، شکیبا باشید که روزگار سخت بر آن دودمان  

ملعون نیز فرا خواهد رسید و من همیشه پیروشما و فرمانبر، فرمان هاي شما هستم و جان خود را تا زنده ام به اطاعت شما مجبور خواهم  
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)واي اي مردان خدا آگاه باشید که سر حسین، فرزند پیامبر    اشعار را از او در مرثیه امام سوم آورده است:  اقوت حموي اینکرد.....،(. و ی

شنیدند، فریادي از کسی برنخاست و کسی نگران نشد، اي حسین    ها آن را می دیدند و می  و علی بر فراز نیزه است و با آنکه مسلمان

اکنون بیدار ماند و دیده هایی که از ترس تو بخواب نمی رفت اکنون آسوده    تو خواب و آرام داشت، دیده هایی که به برکت وجود  

مرگ تو، گوش ها را کر کرد ..... و باز در مدح علی علیه السالم )....... ابوتراب حیدر، آن    شد، دیدن شهادت تو دیده ها را کور و ناله

دروغ نگفته و همان پهلوانی که نیرومند و قوي    د ندارد .....، همان راستگویی که هرگزاست و هماور  پیشواي شیرمرد که کشنده کافران

هایی    نیز باز در رثاء سبط شهید حسین بن علی: )آن اشک  اراده است .....، علی شمشیر بران پیامبر صادق و قاتل تبهکاران است .....(. و

یعنی کربال ریخته می شود، انسان آزاده را از نغمه و نشاط باز می    نار فراتکه بر مصیبت هاي فرزندان بزرگوار علی در کنار نجف و ک 

اشک مداوم نمی ریزي و آیا از اینکه پیروان پدران زیاد، فرزندان پیامبر را به   دارد .....، آیا بر حسین و به یاد شهادت این آقاي پرهیزکار،

 بطور آشکار بر آن پاك زادگان شمشیر کشیدند اندوهگین نیستی .....(،    خاك و خون کشیدند و چنین ناپاك زادگان

 شهادت دعبل: 

سالگی(، )مضمون( اقوال    97درروزگار پیري و کهنسالی به جور و ستم کشته شده )در سن    246بدنیا آمد و در سال    148دعبل در سال  

رخی کاتب گفته است که دیدم که بر گور دعبل این اشعار  گردیده و اما ابونصر محمد بن حسن ک   در نحوه شهادت دعبل مختلف نقل

توشه اقرار به یگانگی خداوند را براي رستاخیز آماده کرده است، وي خالصانه شهادت به وحدانیت حق می دهد   را نوشته بودند . )دعبل

  ند و پس از این دو بزرگوار، سرور و است که خداوند در روز رستاخیر بر او رحمت آورد، موالي دعبل خدا و رسول او هست  و امیدوار

 موالي او جانشین بحق پیغمبر علی است.(.  

)کلب گوید اي دعبل رحمت و سالم و رضوان خداوند بر تو مستدام باد تا ابداآلبادو تا زمانی که خداوند خدایی می کند ما به تو افتخار  

 فرماید آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(  هره مندمی کنیم و امیدواریم خداوند ما را از شفاعت تو در روز قیامت ب

 خالصه جلد پنجم: کتاب شریف الغدیر حضرت عالمه امینی رحمه اهللا علیه 

 )مضمون( الغدیر : 
الغدیر طی مقاله اي ازسوي   نیز کتاب  تقدیر و تشکر قرار گرفته است و  نام )الکتاب(، در مصر مورد  به  در یک مجله معروف جهانی 

مقاله آمده است    ر حجه االسالم، استاد میرزا محمد علی اردباري مورد تحسین و تمجید واقع شده است، در بخشی از این عالمه بزرگوا
 )....... کتاب الغدیر که بدون هیچ شک و شبهه مایه هدایت پرهیزکاران است .....(. 

 دیباچه حضرت عالمه رحمه اهللا علیه:

راهی که    سپاس می گزارم ..... از تو می خواهم تا بر محمد و آل محمد درود فرستی ..... و دربسم اهللا الرحمن الرحیم، پروردگارا تو را  
و بزرگان امت، در   براي خدمت اجتماعی و دعوت به حق و پی گیري مصالح عمومی و اعتالي کلمه توحید و نشر فضائل زعماي اسالم

 بر تو اتکاي من و بسوي تو بازگشت مناست.پیش گرفته ام، دستم را بگیري که توفیق جز به دست تو نیست،  

 «عبدالحسین احمد االمینی » 

سیاه   رو  )کلب آستان حضرت عالمه گوید اي موالي من اي حضرت عالمه تو را به حق موالیت علی قسم می دهم که دست من سگ
آخرت دعاگوي    کن فرمایی و در دنیا ودرگاه خود و همه مؤمنین و مؤمنات را در روز محشر گرفته و به همراه خود در بهشت برین سا

 خیر براي من و همه یاوران علی علیه السالم باشی و خداوند قلب تو را به ما مهربان فرماید آمین، آمین، آمینیا رب العالمین( 
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 شعراء غدیر در قرن سوم:

 غدیریه ابواسماعیل علوي:

اول نماز    که هنگام درگیري در جنگ، ستاره درخشان است ..... او)جد من علی بن ابی طالب، وزیر و پسرعم مصطفی است همان علی  
احمد است که  قهرمان روز سایبان  او  نایل شد،  و زمزم  به زیارت حطیم  است که  بزرگترین کسی  اول موحد و  با    گزار،  و  بپا خاسته 

نجیب و کلیم قراردادم .....، درود خدا بر او    صداي بلند فریاد برآورد که من تو را اي علی، نسبت به خود به منزله هارون نسبت به موسی
 تا خورشید در جهان می درخشد و مادام که شتر سواران به زیارت خانه کعبه می شتابند .....(.

 شاعر را بشناسیم:

اجمعین    لیهم او ابواسماعیل محمد بن علی بن عبداهللا بن عباس بن عبیداهللا بن عباس بن االمام امیرالمومنین علی بن ابیطالب صلوات اهللا ع
را در وجود خود بهم    ، ... او فضائل احمدي، مناقب علوي و شهامت عباسی و بسیاري از فضایل دیگر که زبان از بیانش عاجز استاست

آمیخته است، مرزبانی گوید او شاعري است که به پدرانش رضوان اهللا تعالی علیهم زیاد می بالد، او درایام متوکل و مدتی زیاد پس از او  
جمله اشعار اوست )....... من بزرگی از بزرگان سادات هستم ..... آنها که بهترین و برترین کسانی هستند که با پاي    گی کرده و اززند

یا و  دشمنان   برهنه  کام  در  و  سلوي(  و  )من  چون  دوستان،  کام  در  بزرگواران  این   ،..... اند  پیموده  راه  ارض  کره  روي  بر  کفش    با 
مهلک هستند.....(، .....، و اما اینکه ابواسماعیل به پدرانش افتخار می کند حق دارد زیرا شما چه کسی رامی یابید که  بداندیش، چون سم 

فرود نیاورد، او به غیر از    ..... در سایه خاندان قمر بنی هاشم باشد و زیبنده او نباشد که تا اوج فلک در برابر مجد و عظمت او سر تعظیم
که اندیشه تو نمی تواند همه کارها را    از جمله )....... بدان و آگاه باش  است نی، داراي کلمات قصارحکمت آمیز نیز  اشعار زیبا و پرمع

تواند رفع نیاز همه مردم را بنماید، پس آن را به حق   زیر نظر گیرد، پس ذهن خود را متوجه کارهاي مهم کن ....( و یا )چون اموالت نمی
آمیزش کنی پس اهل فضل و دانش را انتخاب کن .....(، برادر ابن    آنجا که نمی توانی با همه مردم مجالست   داران اختصاص بده( یا )از 

جدش ابوالفضل شهید کربال سروده است . )....... احق الناس ان یبکی علیه،    عباس، فضل بن حسن همان شاعري است که در مصیبت
 بوالفضل المضرج بالدماء / و من و اساه الیئنیه شیٍ، و جادله علی عطش بماء( .....فتی ابکی الحسین بکربه / اخوه و ابن والده علی،ا

 غدیریه وامق مسیحی: 

کسیکه من    )....... آیا این علی نبود که در غدیر خم، محمد، او را در حضور جمع در موسم حج بپا داشت و به آنها گفت از میان شما

را دشمن .....، آیا این    طمه است و آنگاه گفت خدایا دوستانش را دوست بدار و دشمنانشموالي اویم بعد از من موالیش علی همسر فا

علی نبود که عمرو )عمرو بن عبدود( را روز جنگ احزاب، چنان با شمشیر زد که غرق در خون شد وتو یا علی براي خدا در مقابل همه  

و بعد از محمد، تو ازهمه به او شایسته تر بودي زیرا جاهل با عالم  قبائل عرب ایستادي و در راه رضاي حق از مالمت احدي نهراسیدي  

 یکسان نیست(. 

 پیرامون شعر وامق مسیحی: 

ممکن است خواننده تعجب نماید از مداحی مسیحیان نسبت به امیرالمومنین، با فرض اینکه آنان معتقد به اصل اسالم نیستند، تاچه رسد به  
زیرا شخص منصف هر چند عقیده اي بر خالف اسالم هم داشته   نند، ولی این امر جاي شگفتی ندارداینکه در مسئله خالفت اظهار نظر ک 

علم سرشار و ..... نادیده بگیرد.، پیامبر اسالم در نظر غیر مسلمانان هم یکی از    باشد، نمی تواند فضایل موالي ما را از قبیل، اخالق عالیه،
میان بسیاري از مسیحیان و کلیمیان نیز مدح و ثناي فراوانی نسبت به پیامبر و وصی او می   در  بزرگان و خردمندان اسالم است و ..... ما

هاي )گفتارمحمد: مستر استنلی لین بول، محمد و قرآن: مسترجان وانتبورت، .....(، و از حوادث تاریخی جاویدان    یابیم .....، مانند کتاب
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آوازند، که آن را دوست فریاد می کند، ناصبی اعتراف می کند و مسلمان به آن    مردم یک صدا در نقل آن هم   واقعه غدیر است. که
 استدالل میکند و ..... .

 شاعر را بشناسیم:

آنها در قرن    بقراط بن اشوط وامق ارمنی مسیحی، یکی از بطریق ها و رهبران مذهبی ارمنی و پیشواي بزرگ آنان و رهبر و فرمانده مقدم
گروهی دیگر از مسیحیان نیز   ر آشوب او را در ردیف مدیحه گویان معتدل اهل بیت شمرده است .....، و البتهسوم هجري است و ابن شه

بیهقی و .....، از او نقل  اند، مانند زنیبا ابن اسحاق )مسیحی(که اشعار زیر را    در مدح امیرالمومنین شرکت نموده و اشعاري زیبا سروده 
نام ببرم، ولی من دوستدار هاشم هستم، درباره علی و   ز دودمان تیم وعدي )خاندان عمر و ابوبکر( به بدي کرده اند: )با اینکه مایل نیستم ا

مالمت هیچ مالمت کننده اي نمی هراسم، می گویند به چه علت    آلش در زمانی که از آنها یاد می شود عشقی در دلم می گذرد که از
رادوست دارند، به آنها گفتم اندیشه من اینست که دوستی آنها در دل همه خالیق    است که مسیحیان و نیز خردمندان عرب و عجم آنها 

 و موجودات عالم حتی حیوانات نیز وجوددارد(.

 قسمتی از قصاید مسیحیان در ستایش علی: 

است و جز   )امیرالمومنین علی را عزمی راسخخطیب خوارزمی و ابن شهرآشوب و اربلی اشعار زیر را به یکی از مسیحیان نسبت داده اند: 
تمامی مسلمین بدان    او دیگري را در خالفت طمع کردن روا نیست، )زیرا( او داراي نسبی برتر و اسالمی مقدم تر و فضایلی است که

به دین ملتی به غیر از دین  بخواهم    اجماع کرده اند و اوست که بعد از پیامبر از همه مردم برتر و پاکتر و شجاعتر است و اگر من هرگاه 
نیز این گونه اشعار نقل    ملت خود گرایش نمایم، بی تردید مسلمان شیعه خواهم شد( و به همین مضمون از شعراءبسیار دیگر مسیحی 

ود را تحت  بی نظیر خ  گردیده است .....، و در این اواخر استاد بولس سالمه، قاضی مسیحیان ..... پس از خواندن کتاب الغدیر ما، قصیده 
انحرافی زندگانی محمد تالیف.    بیت سروده است و ..... )در ادامه حضرت عالمه نقدي مستدل بر کتاب  3085عنوان )عید غدیر(، در  

در هم کوبیده است، و آنگاه پس از محکوم   نویسنده فاسد و گمراه )امیل در هنگام(، دارد و افکار گستاخانه او را با شمشیر منطق و کالم 
آنچه این نویسنده مالیخولیایی آورده و نیز بی ارزش بودن این یاوه ها وسخنانی که در قالب تاریخ بدون هیچ اسنادي به مقدسات    نمودن

این  نویسنده  با جسارت تمام ذکر نموده است.، می فرماید)من  یاوه را از حد    ما  اینکه دروغ و  با وجود  توبیخ نمی کنم حتی  کتاب را 
ا از دشمنان اسالم است و هیچگونه گذرانده است، زیرا  ابراز    و  به مترجم آن  نسبت  بایست  توبیخ را  این  بلکه  نیست،  او  به خیر  امیدي 

اسالم نموده است ..... و جمله اینکه آن جسارت ها که او به ساحت اهلبیت و حضرت    داشت که با اینکار خود خیانتی بزرگ به امت 
یار مسلمانان قرار داده است .....، زیرا بر ما مسلم است که پیامبر در رابطه با عترت طاهر خود  اخت  علی علیه السالم نموده را ترجمه و در

اینکه داراي پدري خوشبخت و مادري پاك دامن باشد و دشمن ندارد آنان را مگر آنکه    فرمود، هیچکس آنان را دوست ندارد مگر 
ق محدثین ثقه وارد گردیده است که )ان علیا الیبغضه احد قط اال و قد  پدري بدبخت ومادري ناپاك داشته باشد و یا آنچه که از طری

شود(،   شارکابلیس فی رحم امه( یعنی )دشمن نمی دارد علی را بطور قطع و یقین مگر کس که شیطان در نطفه او و در رحم مادر او وارد
ابیطالب رضی اهللا عنه   انمان را به دوستی علی بنو آنچه حافظ جزري از عباد بن الصامت آورده است که )در حدیث( گفت )ما فرزند

ما نیست و نطفه اش ناپاك    آزمایش می کردیم و اگر می دیدیم یکی از آنها، علی بن ابیطالب را دوست نمی دارد می دانستیم او از
الزنا( یعنی  علیاً رضی    است( و آنگاه حافظ جزري گوید این مطلب از قدیم االیام تا امروز مشهور است که : )ما تبغض  اهللا عنه االولد 

 با علی رضی اهللا عنه مگر فرزندي که از زنا حاصل شده باشد(.    نیستدشمن 

اهلبیت   گوید خدایا تو شاهدي که این روایات از جمله روایاتی است که داراي شواهد اثباتی خارج از حد احصاء است و دشمنان )کلب
  و ما اي خداوند   عمروعاص و ..... که مادران آنها فاحشه هاي مشهور و شرور بوده اند را جز اوالد زنا تشکیل نمی دهند مانند معاویه و  
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خداوند را تا   علی اعلی تو را بواسطه پاکی و طهارت ذات خود شکرگزار هستیم تا ابداآلباد و براي مادران خود رحمت و رضوان و سالم
 ابداآلباد خواستاریم آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(. 

 ریه ابن رومی: غدی

هند من    یا هند لم اعشق و مثلی الیري ..... قال النبی له مقاالً لم یکن یوم الغدیر لسامعیه ممجمجا / من کنت مواله فذا مولی له .....(، «  » 

اه باش عشقی از آگ  عاشق نیستم و البته کسی مانند من اعتقاد و عقیده به عشق زنان ندارد و هیچگاه قلب او زیر بار گناه نمی رود، ولی

از   یابد  نجات  از عذاب  قطعاً هرکس  و  فروزان  است.....، چراغی  قلبم رسوخ کرده  اعماق  تا  افکنده شده که  پیامبر در سینه من  وصی 

قیامت نمی یابم .....، پیامبر به روز غدیر   برکت وجود اوست و من اگر به او عشق نورزم، کسی دیگر را براي نجات از گناهانم در روز

به او گفت که براي شنوندگان هیچ گونه ابهامی نداشت که فرمود )کسی راکه من موالي اویم، این علی هم مانند من موالي  سخ نی 

بدست آورد که فاطمه زهرا پیشنهاد ازدواج همه داوطلبان را    اوست و به این دلیل او تاج افتخار گرفت و بار دیگر نیز وقتی تاج افتخار

از پیشنهاد  و  کرده  در رد  او  براي  البته  و   ،..... پذیرفت،  را  او  داد    دواج  می  عبور  را  لشکر خود  نهروان،  و گذرگاه  از جسر  که  روزي 

 کرد، در حالی که بشدت می درخشید و نهیب شعله هایش باال گرفته بود ....(.  عجایبی رخ داد ..... و خورشید بعد از غروب بر او رجعت

 شاعر را بشناسیم:

هاي ممتاز درابوالحسن علی   داراي ویژگی  العاده و  فوق  و مردي  تشیع  عالم  مفاخر  از  ابن رومی یکی  به  .....، مشهور  امت    بن عباس 

کتب بسیاري از    و شبلنجی او را از شعراي امام حسن عسکري علیه السالم شمرده اند و در  855اسالمی است، ابن صباغ مالک متوفی  

مقام او مذکور گردیده . .....، از جمله )فهرست ابن ندیم، تاریخ بغداد،.....(، و بسیاري از بزرگان  علما و دانشمندان نام او و تجلیل از  

)ابوعثمان ناجم، علی بن عباس نوبختی و    توجه خود را معطوف جمع آوري آثار ابن رومی و اخبار و ..... تالیفات او نموده اند از جمله

بر اثر شهرتی که ابن رومی در علم لغت و اسرار و    ی االصل و مادرش ایرانی بوده است .....،.....(، آنچه مسلم است او از طرف پدر روم

نامانوس و غریبی ساخته و معنی آن را از او می خواستند از    نکات لطیف آن داشت، دوستان او براي تفریح یا عاجز نمودن او کلمات

است   جرامض  کلمه  بودند  پرسیده  او  از  که  کلماتی  این  پرسید    کهجمله  رومی  ابن  از  کسی  عبداهللا  بن  قاسم  مجلس  در  اند  آورده 

کردي، آگاه باش جرامض عبارت است از خزاکل زیرا گاهی غواض    )جرامض چیست او بالفاصله پاسخ داد از معنی جرامض سوال

اگر نمی پذیري بعنوان فرض  جرامض که به سلجکل هم می توان تعبیر کرد و    لغت با غوامضی مثل خود آن تعبیر و تفسیر می شوند، از

جرامض است که نه معنی دارد و نه وجود خارجی(،..... این رومی تمام زندگانی خود    و احتمال قبول کن. و تمامی این کلمات از قبیل 

یند، ..... که بی  هستند که او اظهار تشیع می کرد و در این امر استدالل به قصیده جیمیه او می نما  را در بغداد بسر برد و اهل بغداد مدعی

است .....، او در این قصیده خود را آماج خطر شدید از ناحیه طاهریان و عباسیان قرار داده است، .....، در    شک در اظهار تشیع او کافی

ید و  این قصیده در حالیکه از طاهریان به بدي یاد می کند، خطاب به بنی عباس می گوید: اي بنی عباس از دشمنی هاي خود دست بردار

  خود را سخت پنهان کنید .....، و در انتظار روزي باشید که بازگرداننده اي، حق را به اهلش برساند و در آن زمان همانطور که  معایب

پوزش از خطاهاي خود  که  بود  نخواهید  قادر  که  می رسد  فرا  هنگامی  و  شما محزون خواهید شد  بودند،  محزون  و    افرادي  بخواهید 

ام شده و راه فراري ندارید .....، شاید در اعماق پنهان نهضتی برپا شود و آنان را بر شمابرتري دهد که همیشه صبح  حجت خدا بر شما تم

از شیعه هواخواهی نموده است .....   تر اشعار نونیه اوست که در آن بطور واضح  روشن در دل شب تاریک است، .....( و از این واضح
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است ..... علت چیست که نه خونم در یاري    قدرت بخشیده است، رقیبی هم درکمین آنها نشسته   )اگر روزگار به دشمنان شما حکم و 

من جانم را نثار خواهم کرد ..... و با پیشانی خود تیر    شما می ریزد و نه اینکه به آبرو و شخصیت من لطمه اي وارد می شود، ولی قطعاً

می خرم،.....(، به نظر می رسد که ابن رومی تشیع را از پدر و مادر    ه دشمن را به خوددشمن را به خود می گیرم و با گلوگاه و سینه ام نیز

،..... و  بوده  ایرانی  مادرش  زیرا  باشد،  برده  ارث  به  طرفداران    خود  و  است  شیعیان  بین  محبوب  اسامی  از  که  نامید  علی  را  او  پدرش 

هاي بنی عباس بسر    یست که با وجود تشیع در خدمت یکی از خاندان بر پدر شاعر ن   سرسخت خلفا از آن اجتناب می کنند و ایرادي هم 

خود را از خالفت و والیت عهدي، که علت دشمنی شدید بین عباسان و علویان می گردید،    می برد، زیرا پیشوایان آنها مردمی بودند که 

ن  دور نگاه می داشتند و گاهی  افتاد، پاره اي از خلفا و ولی عهدهاي آنان  می   سبت به علی و اوالد در ظاهر احترام و تکریماتفاق می 

همان ولیعهدي    نمودند، چنانکه این امر در مورد معتضد خلیفه اي که ابن رومی زیاد مدح او را گفته مشهور است و نیز از واقعه منتصر

حرمت علی و آل علی بقتل    ازکه می گویند پدرش متوکل عباسی را به جرم یک برخورد و شوخی که بین آن دو اتفاق افتاد در دفاع  

لقاي پروردگار را هول و هراسی    » گفت    رسانید که این واقعه شهرت تمام دارد.....، )بهر حال( او از دنیا رفت و لحظات آخر عمرش می

 «. است که هیچ ترسی به آن پایه نمی رسد

هر کدام سبک    این دو هجاگو،   . ابن رومی و دومی دعبل  اولی  بوجود آمدند  قرن سوم، دوشاعر هجوگو  است که در  به ذکر  الزم 

به شهادت رسید، همه مورخین در اینکه مرگ این دو بر اثر سم بوده است اتفاق نظر دارند و قاتل او    283فارسی داشتند او به سال حدود

تضد می دانند، زیرا او از هجو ها و رسوایی هاي او می ترسید، پس با دسیسه ابن فراش او را مسموم نمود، به  را قاسم بن عبداهللاوزیر مع

احساس سم    ترتیب که وقتی ابن رومی در منزل وزیر بود ابن فراش طعام مسمومی را به او خورانید و همینکه ابن رومی آن را خورد  این

به پدرم برسان ابن    کجا می روي پاسخ داد به جایی که مرا فرستادي وزیر گفت سالم مراکرد و از مجلس برخاست وزیر به او گفت  

 و..... . رومی پاسخ داد راه من سوي آتش )دوزخ( نیست پس شهادت او را به نحو دیگر هم بیان نموده اند .....

 غدیریه افوه حمانی: 

)فرز ترجمه:   ،)..... الحجاب  یوم  فی  الشمس  علی  ردت  الذي  بر)ابن  خورشید  )تاریکی(،  حجاب  با  پوشیده  روز  در  که  کسی  او    ند 
منکر در روز    رغم وجود هر شکاك و ببازگردانیده شد، فرزند تقسیم کننده دوزخ و بهشت در روز موقف و حساب، فرزند کسی که  

آنها گفتیم گوارایش باد،    تی ممتاز است ما به غدیر موالي آنها شد( و نیز از اوست: )قالوا: ابوبکر له فضیله ..... یعنی گفتند ابوبکر را فضیل 
است که رسول خدا   هماناعلی کسی  باش  اي شبیه موالیش شود آگاه  بنده  هیچ  را و آیا می شود که  فراموش کردید خطبه غدیر  اما 

 موالي اوست.( 

 شاعر را بشناسیم: 
ن علی بن ابیطالب، از مردان محله حِمّانکوفه )به کسر  ابوالحسین علی بن محمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن زید بن علی بن الحسین ب

آنها در پایتخت تشیع عراق )یعنی کوفه( است .....، که نام و    )ح( و تشدید)م(( است .....، شاعر ما از پیشتازان فقهاي عترت و مدرسان
را از همه برتر کیست او شعراي دوره  جهم سوال کرد، در میان شع  شعر او معروف خاص و عام گشت .....،. می گویند متوکل از ابن 

الحسن )امام علی بن محمد الهادي )ع(( نمود و ایشان گفتند او حمانی است،   جاهلیت و اسالم را نام برد و سپس او همین سوال را از ابی
با چهره هاي گشاده و انگشت هاي  کشیده بر ما تفاخر    در آنجا که گوید )لقد فاخرتنا من قریش جماعه.....( یعنی )از قریش گروهی 

کردند، آهنگ صومعه ها به نفع ما و علیه آنان داوري کردند، ما در این نزاع ساکت به نظر می    کردند و وقتی در این گفتار با ما نزاع
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  بزرگ علیه آنان و به فضل و بزرگی ما گواهی می دهند مگر نمی دانید رسول اهللا احمد جد ماست و ما  رسیم، ولی بانگ بلند مساجد
فروزان هستیم( متوکل گفت این آهنگ صومعه چیست، امام فرمود اشهد ان ال آله اال اهللا و اشهد ان محمد رسول    فرزندان او ستاره هاي 

  جد من است یا جد تو، متوکل خندید و گفت جد توست و ما او را از تو نمی گیریم، این حدیث با همین مضمون از جاحظ و  اهللا، آیا او
ب  علی بن    هاالدین، ابن شهر آشوب نیز نقل گردیده است حمانی را مسعودي در مروج الذهب .....، ستوده و گفتهبیهقی، شیخ طوسی، 

   محمد حمانی، مفتی، شاعر، مدرس، و زبان گویاي مردم کوفه بود و کسی در کوفه بر او در آن زمان مقدم نبود .....،

(جنگ کرده و او  25فرمانده لشکري بود که با یحیی بن عمر شهید در سال )مسعودي آورده که حسن بن اسماعیل به کوفه وارد شد و او 
را کشته بود و به عنوان جلوس رسمی در جایگاه خود نشست و همه به دیدار او رفتند، همه بنی هاشم به جزعلی بن محمد حمانی که  

احضار کرد و ازاو پرسید چرا از دیدن ما تخلف  بزرگ و مفتی آنان بود که از دیدن او خودداري کرد و لذا حسن بن اسماعیل او را  
آیا او گفت  به  است، پس  از جان شسته  قاطعی داد که گویا دست  پاسخ  پیروزي که    می  کردي حمانی چنان  فتح و  این  خواستی در 

اي، آنگاه من بیایم  عزیزترین مرد عرب را کشته    نصیب تو شده است تو را تبریک و تهنیت بگویم )قتلت اغر من رکب المطایا .....( )تو 
وقتی که میان ما شمشیر آبدار حاکم باشد، ولی مرغی که    با تو شیرین سخنی کنم و تبریک بگویم / براي من سخت است ترا ببینم مگر

اسماعیل گفت تو حق خونخواهی داري و من ناراحتی تو را منکر نیستم    بال او شکسته فقط روي تپه ها پرواز می کند( پس حسن به  شاه 
 .....، س او را خلعت داده با احترام به منزلش برگردانید پ

 نمونه اي از اشعار شاعر:

ذر را خلق    )میان وصی و مصطفی پیوند نسبی است که بزرگی ها و ستایش ها را در نظر مجسم می سازد. ..... پروردگار عرش که عالم 

کرد .....، مردم تنها به   هنگام بعثت از آن شعبه ها خارج شد و دین را تاییدکرد آن دو نور جاویدانی را در زمین پدیدار فرمود، نوري که 

ریاست و سیادت کسی تن می دهند که در قلب و نهاد خود مهر و محبت او را احساس کنند.، .....همان کسانی که وقتی به دور کعبه  

کشند .....، آنان مورد حسادت مردم واقع می    ردن میطواف کنند محل طواف به خود می بالد و قواعد و ارکان کعبه به طرف آنها گ

اشاره به این آیه قرآن باشد )ام یحسدون الناس علی ما    شوند.....(، ..... شاید تعبیر محسودون یعنی کسانی که مورد حسادت واقع شدند 

باره  خداوند به آنها از فضل خود ع  آتیهم اهللا من فضله(، یعنی )آیا حسادت می نمایند مردم بر آنچه  طا فرموده است(، چنانچه در این 

می شود ائمه آل محمد )ع( هستند، ..... و نیز در مناقب ابن شهرآشوب در    روایت است که مقصود از این کسانی که به آنها حسادت

او  به  اشعار  این  امام حسین  و  حسن  امام  آقا  فضیلت  دو  )شما   ،)..... الجنان  شباب  سیدا  )انتما  است،  داده شده  بهشت  نسبت  جوانان  ي 

 پیش است  هستید، روزي که دو پیروزي و دو ترس در

)کلب گوید که شاید منظور این بزرگوار از دو پیروزي ایام رجعت و ظهور حضرت مهدي صاحب الزمان و منظوراز دو ترس قبر و   

)ثقلین(،شباهت و مثل شما و قرآن از روز    قیامت باشد(، اي همپایه هاي قرآن در میان خلق و اي آنکه شما یکی از دو ثقل گرانبها هستید 

بجاي مستخلف خود، در روي زمین از روي حق   نخست شباهت و مثل آسمان و دو ستاره فرقدان است، پس آن دو یعنی کتاب و عترت

نخواهند    حوض کوثر که بر او وارد شوند هیچگاه از هم جدا   خالفت الهی دارند و این بیان آن صادق یعنی رسول خداست که تا نزد

پیشوایان مذاهب اسالم از پیامبر صلی اهللا علیه و آله در خطبه او به ما رسیده    شد( .....، که در این اشعار اشاره به حدیثی است که به اتفاق

ن در  خلیفتین، کتاب اهللا و عترتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یعنی م  است که فرمود )انی تارك فیکم الثقلین او

جانشین بجاي می گذارم، کتاب خدا و عترت خود یا اهل بیت خود را، همانا این دو هیچگاه از یکدیگر   بین شما دو چیز گران قدر یا دو

جدا نخواهند شد تادر حوض کوثر بر من وارد شوند(، در موضوع حدیث ثقلین شعر دیگري نیز در مناقب از او نقل شده است )یا آل حا  



 160: ص 

               

 

تنزیال .....( )اي آل حا و میم که به دوستی شما کتاب آسمانی نازل گردید .....، دو وزنه گرانبهایی    هم حکم الکتاب منزلمیمالذین بحب 

تا از سوز تشنگی به حوض کوثر برسند .....(، و این اشعار نیز از اوست )...... او را از دیرباز به رغم کراهت    که از هم جدا نمی شوند 

به خود مانند هارون به موسی قرار داد، آیا چه کسی در اصحاب موسی و قوم موسی مانند هارون است، آیا شما    نسبت   داشتن دشمنان، 

  در سایه کفر زندگی می کنید ..... رسول خدا علی را برادر خود قرار داد نه شما را و او را براي شما معیار و شاخص و عالمت   دائما

فداي )پیامبر(    ز شما چه کسی است که نفس )وجود( او مانند نفس)وجود( محمد باشد، اي پدرم تشخیص هدایت ازکفر قرار داد. .....، ا

پاك و )علی( پاکیزه باد .....(. و در کتاب مناقب، این اشعار در خصوص خاندان پیامبر از او نقل شده است)آنان برگزیدگان بی مثل و  

هستند و البته کسیکه دوستدار آنان نباشد،    نیست وآنها از میان مردم بهترین خالیق   مانند خدا هستند که در بین جهانیان شبیه و مانند آنان 

 جز آتش دوزخ جایگاهی ندارد..(.  

بر  خدا  رضوان  و  رحمت  و  درود  گوید  کوتاهترین    )کلب  در  را  ابدي  شقاوت  و  جاویدان  سعادت  راه  که  باد  مقدس  حمانی  جناب 

 ا ما را از شفاعت ایشان برخوردار فرماید آمین، آمین، آمین یا رب العالمین( عبارات و پرمعنی ترین مفاهیم بیان فرمودخد

 تولد و وفات شاعر

نشان می   واقع شده .....،  301از تاریخ والدت شاعر ما، حمانی کمترین خبري در دسترس نیست ولی تاریخ وفاتش که در حدود سال  

مانده و از طرفی او    حمانی فرزندان با شخصیت و دودمانی محترم از علما و ..... به جاي دهد که او از معمرین بوده است، از نسل سید ما  

مناسبت گفتارهاي جنایت کارانه و    از سلسله پدران با فضیلت و بزرگوار بوده که یکی از آن پدران، جد اعالي او زید شهید است که به 

 رده اند شرح کوتاهی ذکرمی گردد. نسبت هاي دروغین که از عقیده شیعه نسبت به آن بزرگوار آو

 زید شهید و شیعه امامیه اثنی عشریه:

کرده است،    زید یکی از مخالفان سرسخت بیدادگري بنی امیه و از پیشروان علماي اهلبیت است که فضائل بسیار، از هر سو او را احاطه
و نیکی از او یاد نمی   .....، و شیعیان از روز نخست جز به پاکیدانشی سرشار، ورعی پاك، شجاعتی آشکار، مردانگی بی مانند در نبرد  

درخشان و نهضت عالی و دعوت او براي رضا از آل محمد را به خوبی یاد کنند و    کردند و از وظایف خود می دانند که کلیه اعمال
ن شیعه و ستایش شعرا آنان و عزاداري براي او  گواه این امر، احادیث پیامبر صلی اهللا علیه وآله و ائمه علیهم السالم و بخصوص دانشمندا

 است.و .....، 

می آید    اما احادیث: یکی از این روایات گفتار رسول خدا صلی اهللا علیه و آله است که به حسین سبط فرمود: )از نسل تو مردي بوجود

می شوند( و دیگر    ه و بی حساب وارد بهشت هاي خود را روي گردن مردم نهاد  که او را زید می گویند، در روز قیامت او و یارانش قدم 

او را به دار می آویزند، قبرش  گفتار رسول خدا صلی اهللا علیه و آله که فرمود: )زید خروج می کند و درکوفه کشته می شود و در کناسه 

شود و اهل آسمان و    آسمان گشوده می  را نبش کرده و او را بیرون می آورند و )آگاه باش( براي ورود روحش به مالء اعلی، درهاي 

که در محل مخصوص دار او ایستاده و گریه کرد    زمین )از عظمت او( اظهار سرور و شادمانی می کنند( و سخن امیرالمومنین در روزي

بدار   این مکان  فرزندانم در  از  فرمودند )مردي  نمود  امیرالمومنین چه چیزي شما راگریان  یا  او گریه کردند وگفتند  و سپس اصحاب 

ممنوعه او نگاه کند، خداوند با صورت او را در آتش )ابدي( دوزخ    خته می شود، و هر کسی که به خود رضایت دهد که به اعضاءآوی

السالم که فرمود )خدایا پشتوانه مرا به زید محکم بفرما( و چون ایشان را می دید به    خواهد انداخت( و کالم امام باقر محمد بن علی علیه

سوگند که فالنی سست اراده و زبون نیست .....( و روزي زید بر آن حضرت وارد شد و امام    می کرد )....... بجان تو این اشعار اشاره  
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ز  چون ایشان را دید این آیه راتالوت فرمود )یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء هللا(، )یعنی اي کسانی که ایمان آورده اید ا 

از عدالت نگهداري می کنند و براي خداوند گواهی دهید( و آنگاه فرمود بخداوند سوگند اي زید تو اهل    سرسختی  کسانی باشید که با

  هستی، و سخن حضرت صادق علیه السالم که فرمود: )زید با ایمان، عارف، دانشمند و صادق بود و اگر پیروز می شد به پیمان   این آیه

ت را بدست می گرفت خوب می دانست که آن را به چه کسی بسپارد.(، وسخن دیگر  خود وفا می کرد و او بطور قطع و یقین اگر قدر

و.....، و بخدا سوگند    آن حضرت در زمانی که خبر شهادت او را شنید فرمود: )در راه خدا حساب می کنم، عمویم خوب عمویی بود

دیگر امام )همانا زید دانشمند و    از دنیا رفت(، و بیان عمویم مانند شهداي در رکاب پیامبر و علی و حسین شهید شد و به خدا قسم شهید  

خود دعوت نمی کرد بلکه او به )رضا از آل محمد( دعوت می نمود و اگر پیروز شده بود به    سخت راستگو بود، او شما را به رهبري

 وعده خود وفا می نمود، او بر

باز سخن دیگر   الباکی علی زید فمعه فی الجنه اما الشامتعلیه یک قدرت متمرکز قیام کرد تا آن را بشکند( و  فشریک فی    امام )اما 

دمه(، یعنی آن کسی که بر زید گریه کند پس با او در بهشت است و اما کسی که او را شماتت کند در خون اوشریک است )یعنی جزء  

 قاتالن او خواهد بود(.  

راه  واقع تصدیق  و همدردي که در  از    )کلب گوید فحواي روایت در گریه  تنفر  ابراز  نیز  و  است  علیه  اهللا  وروش حضرت زید سالم 

او و ورود در بهشت است و امّا کسی که او را سرزنش نماید و راه    قاتالن و مخالفان و معاندان او می باشد که به منزله شرکت در جهاد

بیدادگري بنی امیه خبیث پس  به منزله مخالفت با راه و روش او و    او را تخطئه نماید و او را شماتت نماید در مبارزه باستم و  عمل او 

شرکت در محاربه با او و ورود در دوزخ ابدي است و البته این موضوع در واقع تسري یافته    تصدیق عمل قاتالن و مخالفان او که به منزله

انسان با هر قوم او را در  فرماید کل یوم عاشورا و کل ارض کربال و کل شهر محرم یعنی دوستی هر    حقیقت کربالست که معصوم می

نماید و دشمنی با هر قوم به منزله عدم تعلق او به آن جمعیت است که نتیجه آن هم بهشت ابدي و دوزخ ابدي   زمره آن قوم محسوب می

است خدایا مارا از دوستان خود محسوب و بهشت جاویدان را نصیب و روزي ما بفرما بحق محمد و آل محمد علیهم السالم و سالم  

 پاك و مطهر جناب زید نثار و ایثار بفرما آمین، آمین، آمین یا ربالعالمین(،  ورحمت و رضوان ابدي و بی نهایت خود را بر وجود 

جنگید و کشته شد(،    و سخن حضرت رضا علیه السالم که فرمود )او از علماي آل محمد است او براي خدا خشم گرفت و با دشمنان

مندان بزرگ شیعه چون)شیخ مفید، خزاز قمی، نسابه  احادیث در این زمینه فراوان است که نمونه هایی ذکر گردید اما تصریحات دانش

اتفاق دارند و آن    عمري، ابن داوود، شهید اول، محمد بن شیخ صاحب معالم، استرآبادي، عالمه مجلسی .....(، و همه در یک مطلب 

..... و نیز شعراي شیعه   جهادش فی سبیل اهللا بوده است پاك بودن دامن مقدس زید از هر عیب و نقص و تصریح به اینکه دعوتش الهی و

که در آن مرثیه، زید بن علی و ..... را با این طلیعه چنین آورده    که او را ستوده اند، از جمله کمیت در هاشمیات خود قصیده اي دارد

س از بدي به  یافت می شود که در راي خود تأمل کند و آیا کسی هست که پ  است )االهل عم فی رایه متامل .....، یعنی آیا مرد گمراهی 

مصیبت قتل فرزندش که از یوسف بن عمر ثقفی شقی، حاکم شام وارد شد،    ..... بر پیامبر،  خوبی روي آورد ..... و البته در خصوص زید

در گروه خبیثان است و اگر بگویی از گروه زنازادگان است نسبت ناروایی به او نداده    بسیار سخت است که قطعاً این پلید نابکار، خبیثی

قصیده خود گوید )....... از بدي هاي بنی عبد شمش گذشت نکنید و بنیان آنان را، از پیر و جوان    اي .....(، و سدیف بن میمون هم در

و زید بن علی همان کشته اي که در کنار مهراس بر جاي ماند را به خاطر آورید» ..... و یا سید حمیري .....    نابود کنید، شهادت حسین 
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لعنت کند او ستمگرتر و کینه توزتر بود، هزار هزار و هزار هزار بار لعنت ابدي بر آنها باد که این ناپاکان در واقع با    یزید را  )...... خدا

برهنه   خدا درخت  شاخ  باالي  بر  را  او  پیکر  آنگاه  و  نموده  شرکت  عناد  روي  از  زید  مطهر  در خون  و  آزردند  را  محمد  و    جنگیدند 

در قصیده اي در رثا او آورده است ).......اي چشم    129ن عبدالرحمن بن ربیعه بن حارث بن عبدالمطلب متوفی  آویختند.....(، و فضل ب

ابوحسین )زید( در   مبادا اشک تو خشک شود، پیوسته اشک فرو ریز که اینک وقت خشک شدن نیست، آن هم در روزي که پسر پیامبر

تغزیت او آورده )....... اي اباالحسین   ..، صالح بن ذبیان که از زید روایت هم نموده است درزباله دانی کوفه بر روي دار رفته است.....( ...

)زید( فقدان تو دردي در دل ما جاي داد که هر کس آنچه بر روز تو آمد به روزگار اوبیاید، غمگین و دردمند خواهد بود( و صاحب بن  

ها باعث تعویق هر کاري   خاطر می آورد که البته برخی از اندوه  ید بن علی شهید را بهعباد وزیر هم آورد .....، )....... روزگار خاطرات ز

).......گواه مطلب، است  ابوالحسن حماد هم آورده  را در شهادت زید)ع(    است(  او  )ع( است در آن زمان که  بن محمد  سخن جعفر 

هاي خود مبنی بر واگذاري حق به صاحب آن وفا می کرد تعزیت گفتند و آن حضرت با گریه فرمود اگرعمویم پیروز می شد به وعده  

ولی پیروز نشد .....(،.....، سپس)مضمون( حضرت عالمه، بعد از تبیین جایگاه رفیع زید نزد شیعیان به نقد مستدل و رد یاوه گویی هاي  

است،  پرداخته  الحاد آنان  معاندین  و  و کفر  شیعیان  معاندین درباره  هایی که  یاوه گویی  و    همان  بافی  و دروغ  افترا  و  تهمت  قالب  در 

اسالم و سنت ..... ذکر نموده اند، که حضرت عالمه نقد خود را متوجه گفتارهاي ناروا و کتب متعصبانه آنان، از جمله    اعتقادات خالف 

نموده اند    این جاهالن به شیعیان وارد تیمیه، آلوسی، قصیمی، .....( و نیز نقد بعضی از کتب مانند فرید و ..... فرموده و به ایراداتی که   )ابن 

مطالب که این جاهالن آن را مطرح و حضرت عالمه به آنها پاسخ جامع و کامل و مستدل داده    پاسخ قاطع داده اند .....، بعضی از این

 : استانتساب ستمگرانه آن به شیعه  است موضوعات واهی زیر و 

 بن علی بن حسین و دوستانش را طرد و بر کفر و فسق آنان گواهی دادند. ابن تیمیه گفته است )العیاذ اهللا( رافضی ها زید -

آلوسی گفته است: رافضیان اسالم مانند رافضیان یهود، بسیاري از اوالد فاطمه رضی اهللا عنها را دشمن داشته و به آنها ناسزامی گویند،  -
 مانند زید بن علی که در علم و زهد جایگاه بلندي داشته است.

به در عقد الفرید آورده است: )رافضیان یهود این امت هستند.(، )دوستی با رافضیان دوستی با یهود است(، )یهودگفتند قدرت  ابن عبد ر-
تنها باید در آل علی بن ابی طالب تنها باید در آل داوود باشد و رافضیان هم گفتند سلطنت و قدرت  باشد.(، یهودیان نماز    و سلطنت 

را بی اعتبار می دانند همچنین    ستارگان تاخیر می اندازند و رافضیان نیز چنین می کنند. )یهودیان سه طالقمغرب را تا درهم آمیختن  
)یهودیان خون مسلمانان  رافضیان.(،  نیستند چنانکه  قائل  اي  زنان عده  براي  )یهودیان  رافضیان.(،    رافضیان.(،  دانند چنانکه  را حالل می 

جبرئیل هستند و او را در بین فرشتگان دشمن خود    ه اند و رافضیان قرآن را.(، )یهودیان دشمن)یهودیان مطالب تورات را تحریف کرد
می دانند. و رافضیان میگویند، جبرئیل اشتباه کرد که وحی را بر محمد)ص( آورد نه بر علی بن ابی طالب(، )یهودیان گوشت شتر نمی  

بخندید میگوید )مضمون(: )ابوعثمان بحرالجاحظ نقل می کند .....، پیرمردي    و   خورند و رافضیان نیز چنین می نمایند.(، )حاال بخوانید 
بود و تا نام شیعه را می شنید به شدت غضبناك شد، راوي گوید من از او سوال کردم    در سفر دریایی با ما بود که همیشه سرش پایین

گر در اول هر کلمه بد، مثل شر، شوم، شیطان و .....، شیعه متنفرم، زیرا حرف )ش( وجود ندارد م  علت چیست گفت من از حرف ش و
این جعلیات بر  تیمیه  یعنی   ابن  السام علیک  بلکه می گویند  کنند،  نمی  مومنان سالم  به  با اخالص  )یهودیان  و می گوید:  اضافه کرده 

، )یهودیان غارت اموال مردم را حالل  مانند رافضیان(، )یهودیان مسح بر موزه کفش را جایز نمی دانند همچنین رافضیان(  )مرگ بر شما( 
 دانند مثل رافضیان.(، )یهودیان سجده بر فرق سر می کنند مثل رافضیان.(، )یهودیان عقیده بر فریب مردم دارند مثل رافضیان.(  می

 و یا یاوه گویی هاي ابی الحسین خیاط معتزلی در کتاب انتصار: 
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می گردد   خداي آنان داراي صورت و هیئت است. که حرکت می کند و محو می شود و جابجااو گفته است: )رافضیان اعتقاد دارند که 
می   در آغاز دانا نبود و سپس دانا شده و ..... و در این باره روایاتی هم می آورند( و .....، )رافضیان اعتقاد دارند که صدمرد در یک روز 

در افترا به    در الفرق بین الفرق: او  و .....، و یا یاوه سرایی هاي ابی منصور بغداديتوانند بدون نگهداشتن عده، زنی را به مباشرت گیرند(  
عالم و دانشمند و پیشوایی در فقه و حدیث و    شیعیان )مثل دیگر یاوه سرایان( چیزي فروگذار نکرده و اضافه می نماید )در بین رافضیان

 خر. لغت و دستور زبان عرب .....، وجود ندارد(، ..... الی آ

اندلسی ابن حزم  یا  به شهادت    و  این مطلب در حالی است که  نیستند(، و  .....، )رافضیان مسلمان  درکتاب ملل و نحل که آورده است 
  فقیه از دانشمندان شیعه بوده اند که استادان و رجال و بزرگان اهل سنت، روایات خود را در زمینه مذهب از آنان گرفته و   تاریخ، هزاران

از جمله    راویان احادیث آنان در صحاح سته )شش گانه( و سایر روایات مستند مهم آنها را این گروه شیعیان تشکیل می دهند .....، که
حضرت عالمه در این    آن بزرگان )ابان بن تغلب، ابراهیم بن زید کوفی، جدلی، حفري، اسماعیل بن ابان ..... را می توان نام برد(، که

اهل سنت در صحاح سته خوداز    یاري از این اعاظم را به عنوان نمونه نام می برد(، این بزرگان شیعه کسانی هستند کهقسمت اسامی بس
دارند و .....، و یا اینکه )با بی شرمی تمام(    آنان روایت می نمایند .....، پس اگر شیعه مسلمان نباشند این کتب و روایات آن چه ارزشی

است( .....، )و مضمون( و همچنین )علم ابوبکر و عمر    علم علی از همه صحابه پیامبر بیشتر بود دروغ گفته  می گوید )هر کس بگوید که 
زن جایز است(، و یا    9تحریف قرآن است و .....( یا )ازدواج با    را بیشتر از علی علیه السالم می دانند( و .....، و یا اینکه شیعه )قائل به 

ها و صورت   عالمه در این خصوص می فرماید( من .....، با این دغل بازي بوبکر بیعت نمود( .....، )حضرت)علی از روي رغبت و میل با ا
سازي ها و جنگ با حقایق کار ندارم و به مقابله بااین جنایت ها، نسبت به اسالم و تاریخ اسالم دست نمی زنم و )سپس شواهد خود را  

واقع عنوان شده، طرح و استناد به گفتار استاد عبدالفتاح عبدالمقصود در این زمینه دارد  در رد این اظهارات که بر اساس فریب وخالف  
هو السیاسه، تاریخ طبري، العقد الفرید، تاریخ الفداء، تاریخ ابن شحنه، شرح ابن ابی الحدید و .....( آمده    که با همین مضمون در االمام 

آشکار انجمن نموده و به نفع فرزند ابی طالب دعوت می نمودند و به این دلیل که او را    در نهان و   است: )...... گروهی ازمسلمانان زمانی
امور مسلمین  .....، در این صورت آیا علی    براي تصدي  بوجود آمد  ترتیب در مدینه دو حزب  بدین   ،..... از دیگران برتر می دانستند، 

عباده  بن  نبود   مانند سعد  کشته شدن  شایسته  پسر خطاب  نظر  و    در  به شدت  امر  این  و  برود  بین  از  ها  بندي  دسته  و  نشیند  فرو  فتنه  تا 
اینگونه شایعات قبل از آنکه پسرخطاب در میان گروهی   .....، در آن روز  بر وحدت اسالم،  به غیرتش  تر بود تا  خشونت عمرنزدیک 

ن براي جلوگیري از نقل داستان هیزمی که پسرخطاب توا  ازیاران خود به سوي خانه فاطمه برود همه جا را فرا گرفته بود .....، آیا می
او به انجام بیعت    دستور داد تا با آن اطراف خانه فاطمه را آتش بزنند در حالیکه در آن خانه علی و یارانش بودند تا تهدیدي براي الزام

ن غایب حاضر مددگیرد .....، او محمد را از میان باشد، قفلی بر دهان مردم زد .....؟ .....، پس فاطمه به قبر پدر نزدیک گردیده و تا از آ
گور صدا می کرد .....، پدر یا رسول اهللا بعد از تو از پسر خطاب و فرزند ابی قحافه چه ها)مصائب( کشیدم؟ هنوز سخن او به آخر نرسید  

فته و در زیر زمین پنهان شوند( و یا اینکه  زیر پاي خود را شکا  بود .....، که مردانی از آن میان با خود می گفتند که اي کاش می توانستند 
جنین در شکم مادر اعتقاد دارند(، ..... این، کدام جنین است که شیعه به    می گوید )رافضیان امامت زن را جایز می دانند و به پیشوایی

شیاطین   که  است  این  آري حقیقت  است،  نموده  اونقل  براي  را چه کسی  این  و  اند  شده  مند  عقیده  دوستان خود  امامتش  بخش  الهام 
فضیلت نیست( و .....، یا )رسول خدا عمویش ابوطالب را که کافر بود دوست می داشت تا آنکه   . و یا )دوستی پیامبر نسبت به علیهستند

ابوطالب پذیرفته است را تصدی  به  پیامبر را درآغاز نسبت  ق می کنیم  از دوستی او نهی شد( .....،ما عقیده ابن حزم درباره اینکه محبت 
بعد آن به دستور الهی از محبت به او نهی شد، این چیزي است که او ادعا کرده و هیچ گونه دلیل و شاهدي بر آن    .....، اما اینکه پیامبر

  منی نیست ..... )آیا ابن حزم( می تواند بگوید چه روزي پیامبر بر ابوطالب خشم و کین اظهار کرده و یا .....، در چه زمانی دش  در دست
نشان می    او را بر دیگران واجب دانسته است را تعیین کند؟ ..... تاریخ از این سخنان خالی است بلکه )به عکس( حدیث و سیره پیامبر ما
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دهد که آن حضرت تا وقتی که ابوطالب چشم از جهان فرو بست از او جدا نشد و آنگاه که او از دنیا رفت پیامبر درماتم او به سوگواري  
رحمت خود ساخت و علی    و به علی فرمود: برو او را غسل بده و کفن کن و به خاکش بسپار که خدایش آمرزید و مشمول  پرداخت

  علیه السالم او را به این اشعار رثاء گفت: )اباطالب عصمه المستجیر و غیث المحمول و نور الظلم.....( یعنی)اي ابوطالب تو آنکس را که 
نور، فقدان تو فرشتگان را لرزانید و رسول خدابر    ودي و براي اراضی خشک، باران رحمت و براي تاریکی هابه تو پناه می آورد، پناه ب

بهترین عمو براي پیامبر بودي .....(، و کسی که بخواهد بر احوال   تو درود فرستاد، خداوند با رضایت مندي مالقات تو را پذیرفت زیرا تو
اثر عالم بزرگ سید احمد زینی مراجعه    یابد، باید به کتاببزرگ ابطح حضرت ابوطالب وقوف   عالمه برزنجی شافعی و تلخیص آن 

هل اتی )و یطعمون الطعام علی حبه مسکنیاً و یتیماً و اسیرا(را به علی رضی اهللا عنه نسبت    نماید. و یا اینکه می گویند رافضیان نزول سوره 
ر می گوید در حالی که گروه بسیاري از دانشمندان و پیشوایان دین، این حدیث را ثبت و آن را  انکا  می دهند .....(، ..... او این کالم را با

الفتی در تفسیر    در حق علی علیه السالم نام زین  اند )به عنوان نمونه(، حافظ محمد عاصمی کتابی مستقل در دو جلد به  روایت نموده 
ت مذکور را نقل و شان نزول آن را درشان علی و فاطمه و حسن و حسین شرح  نموده و بسیاري از بزرگان حدیث، روای )هل اتی( تالیف

هواداري از   که او در رساله اي که در رد جاحظ نوشته گوید، ما امامیه نیستیم که  240نموده اند، از جمله )ابوجعفر اسکافی متوفی    و بیان 
  نیست دید نداریم که احدي از صحابه پیامبر برتر ازعلی بن ابیطالب  اشخاص ما را به انکار مسائل مسلم وادار نماید، بلکه به عکس ما تر

.....، او کسی است که در راه خدا مسکین و یتیم و اسیر را اطعام کرد و درباره او و همسرش)فاطمه( و دو فرزندش )حسن و حسین( یک  
،  310، حافظ محمد بن جریر طبري متوفی 285 ترمذي متوفی سوره کامل نازل گردید(، به همین مضمون حکیم ابوعبداهللا محمد بن علی

.....، ابوسالم محمد بن طلحه شافعی ..... گوید ..... )هرگاه چنین نبود این  405، حاکم ابوعبداهللا نیشابوري متوفی  328ابن عبداهللا به متوفی  
رآن را فرو نمی فرستاد(.....، نمی رفت خداي بزرگ درباره آن به رسولش آیات ق  داستان چنین عظمت پیدا نمی کرد و ارزش آن باال

دانشمندان علم دین آیا می دانید چرا علی و فاطمه ایثار کردند و اجازه دادند آن دو کودك    ابوالمظفر سبط ابن جوزي ..... گوید )اي
لی نداشت جز  ایثار کنند، آیا رمز این مطلب بر آنان پوشیده بود؟ این کار نسبت به آن دو کودك دلی  حسن و حسین با وجود گرسنگی

 را آزموده بودند..... الی آخر(، ..... اینکه قبالً براي صبر آنها

سائالن فرشتگان رب العالمین بودند )اول جبرئیل،    حافظ ابو عبداهللا گنجی با واسطه نقل نموده که عالمه ابن صالح گفته است که این
علیه وآله و سلم .....( و دیگر انکار موضوع اخوت )برادري( رسول  دوم میکائیل و سوم اسرافیل(، براي امتحان اهل بیت پیامبر صلی اهللا  

کردم ولی ابوبکر برادر و   کسی را به دوستی می گرفتم ابوبکر را انتخاب می خدا با علی بن ابیطالب است: که گوید )پیامبر فرمود اگرمن
رد ایرادات خود را مطرح نمایم یا در صدور آن  حدیثی که او عقیده به صحت آن دا  مصاحب من است( .....، من نمی خواهم درباره 

الخطاب به حدیث )کتف و دواه( وارد ساخت بیاورم زیرا که هر دو حدیث بر طبق گواه صحیحین    مناقشه کنم یا ایرادي را که عمر بن 
ن حدیث که براي ابوبکر  در بیماري پیامبر صادرشده است و نیز نمی خواهم سخن ابن ابی الحدید را در شرح نهج البالغه که گفته ای

  مجهول است و طرفداران ابوبکر آن را در مقابل حدیث اخوت رسول خدا با علی علیه السالم ساخته اند را بگویم و من در   ساخته اند 
یم  می گو  مفاد حدیث نیز بسط سخن نمی دهم و آنچه را ابن قتیبه گفت نمی گویم .....، من هیچ کدام از این سخنان را نمی گویم ولی

حدیث دیگري صحیح   سري و جهالت است که به انسان اجازه می دهد بگوید غیر از حدیثی که من صحیح می دانم تعجب من از سبک
خود آورده اند و مطلبی بنویسد و    نیست .....، آن هم حدیثی که همه امت اسالمی با اتفاق نظر آن را پذیرفته اند و در صحاح و مسانید 

این چنین ستمگر و نادان آفریده شده است،    فریفتگی به چیزي انسان را اینگونه کور و کر می کند و آیا آدمی  آن را تخطئه کند؟ آیا
افتخارات آن حضرت است و هر کس بعد از او آن را    برادري به آن معنی خاص که براي امیرالمومنین ثابت است، یکی از امتیازات و 

خواهد بود و این عنوان برادري براي علی، مانند لقبی معروف بود که    د کذاب و مفتريادعا نماید، بر طبق حدیث صحیح که خواهد آم 
که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله میان اصحابش پیمان برادري برقرار نمود به    در هر محفلی از آن یاد می شد، .....، و شرح آن اینست
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با فالن، با عمر ..... فالن  بین تمام اصحاب پیمان    پس علی رضی  این ترتیب که ابابکر  اهللا عنه، نزد آن حضرت آمده و گفت که شما 
 برادري برقرار نمودي ولی میان من و

سند این    کسی دیگر پیمان برادري برقرار نفرمودي، پس پیامبر صلی اهللا علیه و آله فرمودند تو برادر من در دنیا و آخرت هستی .....،

امیرالمومنین علی عل  حدیث منتهی می به  .....، درترمذي، مصابیح  گردد  اوفی  ابی  انس بن مالک، زید بن  الخطاب،  بن  السالم، عمر  یه 

هیچگونه    برقرار نمود و در آن  بغوي، مستدرك حاکم ..... و تمامی این مراجع اتفاق نظر دارند که پیامبر بین ابوبکر و عمر پیمان اخوت 

 اثري از آثار افکار ابن حزم به آنچه استناد کرده دیده نمی شود ..... الی آخر. 

مره آمده است که پیامبر فرمود )یا علی( من ترا براي خود ذخیره کردم تو برادر من هستی و من    یعلی بن  و نیز در تعبیر امیرالمومنین و 

با تو بنده خدا و برادر رسول خداهستم و هر کس بعد از تو آن را ادعا کند  در مقام استدالل درآم   برادر تو و هرگاه کسی  د بگو من 

این حدیث در کنزالعمال نقل گردیده و نیز از ابی یعلی .....، روایت شد که ابوبرزه گوید رسول خدا فرمود ).......    سخت دروغگو است

همانا    من بیان کن، خداوند فرمود بشنو گفتم می شنوم، ندا آمد   بزرگ با من از پیمانی خبر داد من گفتم خدایا آن خبر را براي  خداي

پرهیزکاران آن را فرا می    علی پرچمدار هدایت، پیشواي اولیاي من و نور معرفت کسی است که مرا اطاعت کند و او کلمه اي است که 

کرده است و تو او را به این امر بشارت    نی گیرند و کسی که او را دوست بدارد، مرا دوست داشته و کسی که با او دشمنی کند مرا دشم

و در دست قدرت اویم، اگر خدا مرا عذاب کند    بده، آنگاه که علی آمد من این مژده را به او دادم علی گفت یا رسول اهللا من بنده خدا 

ت پس پیامبر فرمود من از خدا  خداوند از من شایسته تر اس  مرا به گناهانم کیفر داده است و اگر به وعده اي که به من دادي عمل فرماید

بزرگ فرمود چنین کردم و سپس بر من وحی فرستاد که او به بالیی    خواستم تا دل علی را نورانی کند و آن را بهار ایمان سازد و خداي

این چیزي  نخواهد شد، گفتم خدایا او برادر و مصاحب من است، خداوند فرمود    گرفتار خواهد شد که احدي از یارانم به آن آزموده 

است که از پیش در علم ما گذشته که اومورد امتحان واقع شده و مردم هم به وسیله او امتحان شوند، این حدیث در حلیه االولیاء، ریاض  

 فراید السمطین، مناقب خوارزمی، کفایه گنجی و ..... آمده است   النضره، شرح ابن ابی الحدید،

م بود که  بالیی  این چه  امیرالمؤمنین)کلب گوید خدایا  به    والنا  به خاك سپاري زهرا، علم  از رسول خدا،  به آن آزمودي، جدایی  را 

عام مؤمنین و مؤمنات، یا شکافته شدن سر نازنین و آغشته شدن محاسن مبارك او    مقتول شدن حسن و حسین، حاکمیت اعداء اهللا و قتل 

 ( با خون سر مطهر او یا قتل عام ذوالقربی و......

نیز    .... رابرگردانید  و  پیامبر روي خود  ابوبکر آمد  کنید پس  احضار  را  برادرم  بیماري خود گفت  پیامبر خدا در  بن عمر گوید  عبداهللا 

دوباره فرمود برادرم را احضار کنید پس عمر آمد حضرت روي خود را برگردانید و باز فرمود برادرم را احضارکنید پس عثمان آمد ازاو  

پارچه اي    وقتی علی آمد پیامبر او را با  فرمود برادرم را احضار کنید پس علی علیه السالم را صدا کردند،  هم روي خود را برگردانیده و

به شما چه گفت    پوشانیده و سینه اش را به سینه او چسبانید و هنگامی که علی علیه السالم از نزد پیامبر خارج شد از او پرسیدند پیامبر

عدي با سلسله اسناد و ابن    که از هر باب هزار باب دیگر باز می شود.....، این حدیث را حافظ ابن  پاسخ داد مرا هزار باب علم آموخت

 کثیر و .....، نقل نموده اند و نیز .....، 

فراوان بیان و سپس فرمودند علی ابن ابیطالب کجاست، پس علی نزد او آمد و    انس بن مالک گوید پیامبر خدا باالي منبر رفت و سخنان

من اینجا هستم یا رسول اهللا، پس رسولخدا صلی اهللا علیه وآله او را در آغوش گرفت و به سینه خود چسبانید و میان دو دیدگان او    گفت



 166: ص 

               

 

را بوسید و با صداي بلند فرموداي گروه مسلمانان این برادر من و پسر عموي من و داماد من است او گوشت من و خون من و موي من  

هاي من است و او شیرخدا و   سن و حسین است که دو سرور جوانان اهل بهشت هستند، او برطرف کننده غممن ح است، او پدر دو سبط

 شمشیر خدادر زمین است، بر دشمنانش لعنت خدا و لعنت همه مردم و بر دشمنانش بیزاري خداوند و بیزاري من نثار باد،  

خواهیم که بدترین    راه همه مؤمنین و مؤمنات تا انقضاي عالم از خدا میرسول اهللا ما به این دعاي شما آمین گفته و به هم  )کلب گوید یا 

بیفزاید    شدیدترین عذاب جاویدان خود را بر دشمنان موالیمان علی وارد بفرماید و تا خدایی می فرماید روز به روز بر عذاب آنان   و

 آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(  

زمام شتر او را گرفته بود گفت تو علی ابن ابی طالب    مل عایشه به مردي از طایفه ضبه کهاز زهري حدیثی نقل گردیده که در جنگ ج

است، پس عایشه نگاه کرد و گفت چقدر او شبیه به برادرش    را می بینی گفت در آنجا ایستاده و دستش را به سوي آسمان بلند نموده 

وست، پس مرد گفت دیگر کسی مرا نخواهد دید که با کسی جنگ  برادر ا  می باشد، مرد گفت برادر او کیست عایشه گفت رسول خدا

ناقه را برادر رسول خداست، پس مهار  او  نقل گردیده   نمایم که  نیز  المساوي  این روایت در المحاسن و  به سوي علی رفت  انداخته و 

 است،  

تم، من صدیق اکبرم و بعد از من کسی این  اهللا عنه می گفت: من بنده خدا و برادر فرستاده او هس  عبادبن عبداهللا اسدي گوید علی رضی

 دروغگو )کذاب(، .....،   ادعا را نخواهد کرد مگر

خود فرمود: من بنده خدا و برادر    معاذه از علی روایت نموده است که او در برابر جمعیت انبوهی خطبه می خواند پس در ضمن سخنان

 رسول خدایم و من صدیق اکبرم و فاروق اعظم هستم ....،  

و نیز روایت گردیده است درحالی که علی )کرم اهللا وجهه( را پیش ابوبکر آوردند می فرمود من بنده خدا و برادر رسول خدا هستم به  

با به این امر شایسته    او گفتند  بیعت کن، فرمود من  بیعت  ابوبکر  با من  بیعت نخواهم کرد و شما سزاوار است که  با شما  تر هستم پس 

 کنید،.....، 

برقرار کرد، پس   ابان بن ابی عیاش گوید از حسن بصري سوال کردم درباره علی او گفت: )....... رسول خدا میان علی و خودش برادري

 برتر و باالتر است(. چنانکه پیامبر خودش از همه برتر است پس برادرش علی هم از همه 

 و انکار دیگر ابن حزم راجع به حدیث رد شمس: 

پررویی، بی    می گوید )رافضیان را در این عقیده خالفی نیست که خورشید بر علی بن ابی طالب دوبار بازگشته است آیا بی آبرویی،

 بیشتر هم ممکن است،  ن را دیده باشند از اینآزرمی، و جرأت بر دروغگویی با وجود نزدیکی به عهد پیامبر و کثرت مردمی که باید آ

 ..... 

به اعتقاد  که  نماید  تصور  مرد  این  هاي  به درشت خویی  توجه  با  است خواننده  ممکن  پاسخ:   ..... ابن    و  علی  براي  بازگشت خورشید 

اسالم براي معتقد به آن ارزشی قائل است و    ابیطالب تنها از خصوصیات عقیده شیعه است و لذا اعتقاد به این امر، کامالً زننده و بی دلیل

 نیست و یا او را شایسته دشنام و نسبت هاي زشت می داند .....،  

تربیت تشیع ما را از بدگویی و مقابله به مثل باز می دارد ولی به ما این حق را می دهد تا در برابر خواننده، حقیقت را    هر چند ادب و

بر حق مطالب و روای  مجسم او را  بی آبرویی، پررویی، بی سازیم و  تا در مقابل چشم خود  به آن واقف سازیم،    ان حدیث و معتقدان 
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آزرمی و تجري بر دروغ را ببیند، ما می گوئیم حدیث رد الشمس را گروهی از حافظان موثق به اسناد فراوان نقل و گروه ازکارشناسان 

ضعیف می دانند با    کسانی که بر آن ایراد گرفته اند و اسنادش را  حدیث اسناد آن را صحیح و گروهی دیگر حسن تعبیر کرده اند و بر

  هستندجوزي، ابن تیمیه و ابن کثیر    تندي تمام به مخالفت برخاسته اند و اما کسانی که حدیث مذکور را صحیح نمی دانند ابن حزم، ابن 

 و نیز آن عده از بزرگان که انکار این فضیلت نبوي و کرامت علوي 

السالم  حض  )کلب آستان  علیه  امت علی  از آنکه جزء کرامت  قبل  اهمیت آن است که حدیث ردالشمس  نکته حائز  رت عالمه گوید 

  معجزات عیان رسول خدا صلی اهللا علیه و آله است که خداوند به جهت اول عظمت مقام رسول خدا و دوم آنکس که به وي   باشد، از

است و نموده  السالم واقع  علیه  یعنی علی  است  انکار معجزه   عالقمند  به  السالم  علیه  با علی  دلیل خصومت  به  باهره    این گروه منکران 

گونه اي به علی علیه السالم مربوط    رسول خدا پرداخته اند. کلب گوید اي حضرت عالمه این جماعت ناصبی اگر واقعه شق القمر نیز به

انکار می نمودند و اي بسیار شگفتی بر این    ی علیه السالممی شد با همین شور و حرارت این معجزه را فقط براي دشمنی با فضایل عل

خود آنان اقرار به عظمت فضایل علی علیه السالم دارند و   جماعت که عشق آنان به خلفاء چشم آنان را بر حقایق بسته است و حال آنکه

البته به آب دهان این سگان آب دریاي فضایل    را انکار می کنند و  این کاسه هاي داغ تر از آش مطالبی را عنوان می نمایند که آنها آن

 موالیمان علی آلوده نمی گردد(،  

قطعی است بر آنها گران آمده است و تالیفات مستقل به آن تخصیص داده اند و در آن اسناد و طرق حدیث    که از نظر روایات امري

گرانقدر جم  )معجزه  از  اند  ساخته  مذکور  تفضیل  به  را  الشمس  رد  خدا(،  بن حسین  رسول  محمد  شاذان،  ابوالحسن  وراق،  )ابوبکر  له 

  حاکم بن حداد حسکانی، حسین بن علی بصري، ابوالموید موفق بن احمد، .....( و نیز گروه کثیري از دانشمندان و عالمان علم   ازدي،

اند، از جمله )عثمان بن ابی شیبه متوفی   کسی    و او   248، ابوجعفر احمد بن صالح متوفی  239حدیث که حدیث مذکور را نقل نموده 

این  بنت عمیس  اسماء  از  او به دو طریق  او نموده،  اتفاق بر وثاقت  نیز دیگران  نقل    است که شیخ بخاري در صحیح خود و  روایت را 

کرده سرپیچی   خدا نقل  نموده و می گوید کسی که راه دانش را طی می نماید، شایسته نیست از حدیث اسماء بنت عمیس که رسول

متوفی احمد دالبی  بن  ازدي، محمد  نبوت است،  )معجزات(  بزرگترین عالئم  از  این حدیث  بن طحاوي  310نماید، زیرا  احمد   ،321  ،

اسناد از اسماء بنت عمیس نقل می نماید   محمد بن عمرو عقیلی، طبرانی، ابن شاهین، ابن مردویه، ثعلبی و ..... ابن حجر عسقالنی با سلسله 

رفت و نماز عصر علی فوت شد، پس رسول خدا    وزي پیامبر صلی اهللا علیه و آله، سر بر زانوهاي علی علیه السالم نهاده، به خوابکه ر

غروب کرد و این امر در معجزه پیامبر رساتر است و ابن    دعا فرموده و خداوند خورشید را بر او بازگردانید تا علی نماز خواند و سپس

موض در  را  آن  که  ابنجوزي  نیز  و  کرده  آورده خطا  )جعلیات(  آن    عات  بودن  مجعول  بر  پندارش  روافض که  بر  رد  کتاب  در  تیمیه 

 گرائیده، اشتباه کرده است و خدا آگاه است. 

با جباران می   .....، یوشع روزي  ..... آن را در شمار معجزات رسول خدا آورده است و در خصائص می گوید  و همچنین،.....سیوطی 

  خورشید براي او متوقف شد و براي پیامبر ما )ص( در معراج چنین اتفاق افتاد و از این عجیب تر بازگشت خورشید است در   جنگید،

گفت    وقتی که نماز عصر علی علیه السالم فوت شده بود و همچنین در اللئالی این روایت را بدون ایراد در سند از ابی ذر نقل نمودکه 

بازگشته باشد به جز    گفت شما را به خداوند سوگند می دهم آیا در بین شما کسی است که براي او خورشید   )علی در روز شوري می

الدین  نور   ،).....  ..... نهاد!  من  دامن  در  را  و سرش  رفت  به خواب  که رسول خدا  زمان  آن  در  الفضیح    من،  مسجد  ذکر  سمهودي در 
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که بعد از غروب آفتاب خورشید براي علی    سی گمان کند اینجا همان مکانی استمعروف به مسجد الشمس، ..... آورده است: )نباید ک 

)رضی اهللا عنه( برگشت، زیرا این واقعه در صهبا خیبر اتفاق افتاد و گفتار ابن حزمکه تصریح نموده، واقعه رد الشمس جعلی است و حال  

فاق افتاده، پس قطعاً گوینده جعلی بودن آن، عقل ندارد و بی شعور  ات آنکه وقوع آن نزد علماء به اجماع بوده و آن براي علی علیه السالم 

 و نابخرد است(، .....، 

 راویان احادیث این روایت نقل گردیده است.   و به همین مضمون از بسیاري از 

د گفت ابابکر و عمر امر به مودت آنها نموده است خواهن  )کلب گوید اگر از این ناصبیان سؤال کنی ذوالقربی چه کسانی هستند که خدا

اینها هم در فضایل و برتري هاي موکالن خود اطاعت    و عثمان و معاویه و یزید و همانگونه که شیطان اطاعت نکرد و استدالل کرد. 

یه  فطرت عقل، کتاب خدا و اجماع امت و .....، قدم بر می دارند انا هللا و انا ال  نکرده و استدالل می نمایند و سؤال اینست چرا برخالف

لحد خورد تازه متوجه جنایات خود و عقاید فاسد خود می شوند و آرزو می نمایند که    راجعون آري وقتی سرهاي نحس آنان به طاق

برگردند ولی ..... حاشا و کال هرگزاین برگشت نخواهد بود، آري فقط یک راه به جلو براي آنان آنهم به سوي دوزخ جاویدان براي  

 آنها وجود دارد(. 

 تاب ملل و نحل شهرستانی و پاسخ به یاوه هاي او: نقد ک

آنها را    هاي فراوانی وجود دارد که خواننده نمی تواند  در این کتاب .....، در فرازهاي آن نسبت هاي جعلی و آراء ساختگی و دروغ

در هفت وجب    داراي ابعاد  نادیده بگیرد از جمله آنکه می گوید )هشام بن حکم متکلم شیعه قائل است به اینکه خداوند جسمی است

الطاعه  واجب  )او خداي  گوید  علی  باره  در  هشام  یا  و  گرفته(  قرار  و جهت خاصی  مخصوص  جاي  در  و  البته    خودش   ،..... است.(، 

به شیعه  هاي ناروایی را که او    تعدادي از بزرگان دین از جمله )عالمه ابوبکر بن عتایقی؛ سید مرتضی، مرتضی الرازي، .....( تمامی نسبت

داده رد نموده اند .....، و البته این نسبت ها جز در کتاب مخالفان فکري شیعه به منظور بیارزش جلوه دادن آنها در نزد عموم، در جاي  

دیگر بین شیعه اختالف بروز کرد،   بن محمد عسگري بار  دیگري وجود ندارد.....، و یا اینکه داستان سرایی نموده که پس از وفات علی

جعفر به علی بن جعفر و فاطمه بنت علی    ی امامت جعفر بن علی و بعضی امامت حسن بن علی را قبول نمودند .....، آنگاه بعد از بعض

 گرویدند ..... 

آوري بیابند یا براي گذراندن وقت موضوعات مضحکی از جنبه    مردم به کاباره و تاترها می روند تا موضوعات تفریحی و خنده   پاسخ:

براي مقاصد آنان جالب تر از آن محافل است.، و یا آنکه مدعی است که    شنوند و حال آنکه کتاب ملل و نحل شهرستانیهاي خاص ب

 شیعه عقیده به تناسخ و حلول و تشبیه دارد ....، 

در    عقاید شیعه)آیا شما را آگاه سازم که شیاطین بر چه کسی فرود می آید؟ بر هر دروغگوي گنهکار(، آري، بین شما و  .....پاسخ:  

آن را کوتاه    کتابهاي کالمی آنها از قدیم تا جدید هیچگونه مانع و رادعی نیست، اگر شما دستتان را براي بررسی آنها دراز کنید کسی

  نسبت می دهند، سوال   نمی کند.....، و آنگاه از این عقایدي که شهرستانی در قرون وسطی و ط حسین و امثال او در قرون اخیر به شیعه 

 کنید ..... که چگونه به چیزي که هیچ اصلی ندارد متمایل می شوند ..... .

 نقد کتاب منهاج السنه ابن تیمیه:
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به جاي    اگربخواهید به کتابی مراجعه کنید که مخالف مفهومش نامگذاري شده باشد به این کتاب مراجعه کنید، که نام منهاج السنه را

مسلمانان، ..... که    ها، دروغ ها، سخنان بی دلیل، انکار مسلمات، تکفیر  و آن کتابی است پر از گمراهی منهاج البدعه بر آن قرار داده اند، 

 به عنوان نمونه: گوید )از نادانی هاي شیعه کراهت آنان از عدد ده است .....، زیرا همه عشره مبشره را جزعلی دشمنی دارند .....(،  

واهی، کذب و خالف واقع را در کتاب    شیخ االسالم می نامد، عیب نیست که چنین مطالبیآیا این مطلب براي کسی که خود را  پاسخ:

گوید: )از نادانی هاي شیعه آنکه براي امام منتظرشان    خود منتشر نماید در خصوص موضوعی که در بین شیعیان وجود ندارد و ..... یا می

در سامرا و گمان می کنند او در آنجا غایب شده است و چند    انند سردابیچند محل قرار داده اند و در آنجا انتظار او را می کشند، م

وقت تا  دارند  می  نگه  آنجا  در  را  حیوانی  گاهی  و  دیگر  را    جاي  اي  بره  اینکه  آنان  هاي  )حماقت  از  یا  و  شود(،  سوار  آمد  یبیرون 

را  عایشه  زیرا  زده  قرمز  رنگ  را  آن  گاهی  و  کرده  آن   نگهداري  و  نامیدند  می  و    حمیرا  مو  کندن  با  را  حیوان  کرده  فرض  عایشه  را 

این وسیله عایشه را  به  تا  از روغن می کنند آنگاه شکم پوست را    آزارهاي دیگر شکنجه می کنند  پر  )پوستی را  کیفر دهند( و دیگر 

  ز آنان دو االغ از االغ)برخی ا شکافته روغن از آن گرفته می خورند و می گوینداین بجاي زخم زدن به عمر و نوشیدن خون اوست( و یا 

دادن دو االغ، عمر و ابوبکر را کیفر می   هاي آسیا را یکی به نام ابابکر و دیگري را به نام عمر نامگذاري کرده و آنگاه به وسیله کیفر

 ..،  کنند(، مالحظه می نمایید، ... هاي خود را ابوبکر و عمر نامگذاري و آنان را لعن می دهند(، و یا )بعضی از آنها سگ

به شیعه    پاسخ: است  را سیاه کرده  او وتاریخ قومش  تاریخ زندگانی  بلکه صفحات  او،  تنها صفحات کتاب  نه  را که  او چیزهایی   .....

دانشمندان است و تنها نسبت هایی است که مردم دون و    نسبت داده و .....، امثال این موهومات که خارج از بحثهاي علمی و گفتگوهاي

بازار به هم می دهند، .....، ما به همین زوديارازل و اوباش   بیانات آگاه می سازیم که ببینید چگونه    کوچه و  شما را به متن امثال این 

باطل گرایی اش شدیدتر و آثارش وقیحتر و  استادان یاوه گویش    نویسنده امروز  از گذشتگان و  باطل و فحشا  به  زبانش دروغگوتر و 

همین آقایان، امت اسالمی را به کلمه توحید و وحدت کلمه، فرا می خوانند و ..... و یا    شگفتی است که بیشتر است و با این وصف جاي  

در رافضیان از همه طوائف اهل قبله بیشتر است تا جایی که مولفان اخبار صحیح مانند بخاري از    می گوید )همه اتفاق دارند که دروغ

مانند  قدماي شیعه  از  و حا  احدي  بن حمزه  نیکان شیعه  عاصم  از  اینکه آنان  با  است  .....، روایت نکرده  و  بن سلمه  و عبداهللا  اعور  رث 

 هستند(،  

هاي شش گانه اهل سنت که مقید    سخن دروغ او در حالی است که کتب مولفان اخبار صحیح در صحاح سته یعنی کتاب  )این   پاسخ:

نیکوکارشان    ی است که از طریق قدماي شیعه اعم از صحابه و تابعین روایات صحیح بوده اند، به شرحی که ذکر گردید مملو از روایات  به 

اند، ..... و یا گوید )اصول دین نزد امامیه در چهار اصل است توحید، عدل،    و از کسانی است که پس از آنها از مشایخ حدیث آمده 

 نبوت و امامت .....(،  

دین و اصول مذهب را نمی داند و امامت را که در    ست که فرق بین اصولنادانی این مرد را بنگرید که تا به کجا کشیده شده ا  پاسخ:

از اصول دین هم شمرده شود از مقیاس برهان دور نخواهد    اصول مذهب است به حساب اصول دین گذاشته است هر چند اگر امامت

 ود مقرون ساخته است ..... الی آخر،  والیت خود و والیت رسول خ بود، زیرا خداوند سبحان، والیت موالي ما امیرالمومنین را به

  و نیز می گوید )که رافضیان مساجد را که خداوند امرکرده احترام بگذارند و نامش را در آنها ببرند رها کرده نه نماز جمعه می خوانند و 

پرستان می سازند و زیارتش را  نه نماز جماعت .....، و قبوري را که خدا وپیامبرش ساختمان آن را حرام کرده اند، مانند خانه هاي بت  
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نهایت قدرت و با استدالل کامل به تمامی آنها پاسخ الزم را می دهند    مانند عمل حج قرار می دهند.....(، که در ادامه حضرت عالمه در

ه السالم است .....، )که در این  والیت )انما ولیکم اهللا و .....(، را که درباره علی علی   .....، و نیز می فرمایند که او انکار می نماید نزول آیه 

آنچه در حدیث رد   مانند  ایم،  از حد دیده  مقابل نص زیاده  او را در  اجتهادات  نمونه  میکند که  استدالل  هایی  یاوه  و  اوهام  به  رابطه( 

تواند انسان را مجبور  الشمس می گفت و یا آنچه درآیه تطهیر، ..... و من تا این زمان نمی دانستم که تا این حد تعصب هاي جاهالنه می  

ثابت شده نماید، تا حدي که امر به او مشتبه شده و تصور نماید که اجماع بر کذب بودن آن ثابت شده است و این در    به انکار حقایق

 حالی

...می رسد و  است که پیشوایان و حفاظ حدیث نقل نموده و اسناد آن به اشخاصی چون امیرالمومنین، ابن عباس، ابی ذر، عمار، جابر و ..
جمله )واقدي متوفی    این اسامی آن گروه حافظان و از راویان حدیث است که آن را در آثار خود نقل و صحت آن را پذیرفته اند، از

 ، طبري، رازي، طبرانی، .....(،  303، ابوسعید اشبح، نسایی 640، کشی 211، صنعانی 207

اي  اش  )کلب گوید  به  باشد  اگر کسی خواب  بزند  حضرت عالمه  به خواب  را  اگر کسی خود  ولی  برخواهد خاست  از خواب  اي  اره 
چگونه    بیدارکردن او بسیار مشکل است، اگر کسی بر کبر شیطان و قدرت طلبی و حسادت او بر حضرت آدم توجه کند می بیند که 

استناد نماید و البته    ده و به یاوه هاي خود کبر، حرص، حسد او را وادار نمود که در مقابل خداوند قد علم کند و گفتار خداوند را رد نمو
کینه را در قلوب مسلمانان    جزاي ابن تیمیه، ابن حزم، ابن جوزي و ابن کثیر و امثالهم که با سخنان دروغ و افتراهاي خود تخم نفاق و

ا به حق ذات اقدس خودت همه  خدای  پخش می نمایند و باعث کشتار و قتل عام بین آنها می شوند البته جز دوزخ جاویدان نخواهد بود 
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب دشمنی و در بین    پردازي و تهمت و افترا با محمد و آل محمد و با آن کسانی که با تعصب و عناد و دروغ

 مسلمانان تفرقه ایجاد می نمایند را در آتش ابدي خود سرنگون بفرما آمین،آمین، آمین یا رب العالمین(. 

 آلوسی و پاسخ آن:  ایراد مردود

نبوده بلکه  درباره کل    آلوسی در کتابش وقتی به آیه والیت می رسد می گوید )این آیه نزولش چنانکه می پندارند تنها در حق علی 

فرماید این مرد در گفتار خود   زیرا )الذین(، صیغه جمع است(، حضرت عالمه می  استمهاجرین و انصار نازل شده و علی یکی از آنها  

او این آب را می کشد و به خود نسبت می دهد همان کسی که در    به آهنگ ابن کثیر دمشقی می نوازد و بر اوزان او می بافد و از چاه 

نازل نشده است(، اي گروه غفلت زادگان آیا این حقیقت    هیچ آیه اي از قرآن  تاریخ خود درباره این آیه می گوید، )در خصوص علی

به عنوان عموم صادر شود به طوري که در یک جریان طبیعی قرار گیرد تا دیگران را به   روشن را فراموش کرده اید که هرگاه حکمی

او موکدتر است و براي تصدیق این معنی  مثل و مانند آن باز دارد ....، از توجه سخن رأساً به سوي    آوردن نظیر آن تشویق و یا از آوردن

کریم وجود دارد از جمله: این آیه، )الذین قالوا ان اهللا فقیر و نحن اغنیا(، آنها که گفتند خدا فقیر است و ما بی    نظایر فراوانی در قرآن

  ي گفته است ولی چون گوید، گوینده این سخن حسین بن اخطب است ...، خازن گوید هر چند این سخن را یک نفر یهود  نیاز، حسن

اي از آنان    همه آنها به این سخن راضی بودند، سخن به همه نسبت داده شده است ....، و یا این آیه، )منهم الذین یوذون النبی( یعنی عده 

د است  جالس بن سوی  کسانی هستند که پیامبر را آزرده و می گویند )او گوش محض است(، و این آیه درباره مردي از منافقان به نام

مایل به بستن قرارداد )مکاتبه( اند با    نازل شده است ....، و یا )والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم ....، از بردگان شما آن هایی که

این آیه درباره  .....(، که  باشید  اینکه در آنها خیري دانسته  به  ببندید مشروط  .....، و  آنها قرارداد  نازل شد  یا )ان    صبیح مولی حویطب 

خورند تنهاآتش در شکم خود فرو برده اند(، که مقاتل بن حیان   الذین یاکلون اموال الیتامی ظلماً ....، آنان که اموال یتیمان را به بیداد می
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ثابت کنند تا  گوید این آیه درباره مرتد بن زید الغطفانی نازل شده است و .....، و یاگوید )رافضیان نمی توانند ایمان علی و عدالت او را  

را بپذیرند زیرا اگر بخواهند این امتیازات را براي علی ثابت کنند دلیلی با آنها    چه رسد به امامت، مگر آنکه امامت ابوبکر، عمر و عثمان

اگر بخواهد  او همراه نخواه  موافق نمی شود، چنانکه مسیحی  با  پذیرفتن دین محمد هیچگونه دلیلی  بدون  ثابت کند  د  نبوت مسیح را 

 بود.(  

کنید که چگونه این شخص فرومایه راجع به شخصیتی مثل علی علیه السالم اظهارنظر و یاوه سرایی می   )کلب گوید اي مسلمانان نظر

تفسیر خود اثبات نمودیم که چگونه براساس آیات کتاب خدا اینگونه اشخاص به صرف همین انتقادات، محارب با    کند و ما در کتاب

 مشرك محسوب می گردند و در جمعیت ظالمان داخل و در آتش ابدي دوزخ خداوند وارد خواهند شد(، رسول او و  خدا و 

  دانستم که چه زمان ایمان و عدالت علی احتیاج به   اي روزگار هر روز، من تو را با شگفتی هاي تازه تري می بینم، اي کاش میپاسخ: 

عالمه   ر بوده تا موضوع ایمان آوردن او مطرح باشد ..... )مضمون( .....، حضرتو استدالل پیدا کرده است و یا او در زمانی کاف  برهان

و در واقع این    پس از آوردن شمه اي از مصادیق فضائل امیرالمومنین ..... می فرماید، احادیث شیعه در این مطالب همگی متواتر است

علی   براي  فضائل  همه  این  به  اعتراف  به  ملزم  را  شیعه  که  است  بااحادیث  شیعه چون  ولی  است،  کرده  السالم  مقام    علیه  در  دیگران 

پس از بیان مستندات می   استدالل برآید، به احادیث اهل سنت استدالل می کند زیرا دلیل باید براي طرف مقابل الزام آور باشد ...، و

را به مسیحیان تشبیه کرده باشد و    رافضیان  فرماید: .... ولی اینها همه هیچکدام علت اصلی نبوده است و تنها این مرد خوشش آمده که

بنی عباس رابطه برقرار سازد و این امر را    بین علی و ایمان معاویه حقه باز و یزید فاسق فاجر و جنایت کاران مستبد بنی امیه و هتاکان

نیز در کتاب سراسر و   ،.. بداند  ادب خود  و ورع و  دیانت  بزرگ    یاوه   نهایت درجه علم و  الدین  خود،  نصیرالمله و  اسالم،  امت  مرد 

قبیل ضایع ساختن نماز و ارتکاب محرمات و حالل دانستن   خواجه طوسی و پیروان او و همه رافضیان را به انواع هتاکی ومعاصی علنی از

نسبت می دهد و  در ماه مبارك رمضان و ترجیح شرك بر عبادت خدا   محرمات الهی و بی مباالتی در امر مشروبات الکلی و فحشاء حتی

 می شمارد.   اینگونه کارها و امثال آنها را از حاالت دائمی رافضیان

فحشاء بین مسلمانان،    ..... اعمال و رفتاري که هر کاوشگري می داند سراسر دروغ و خیال محض است که عنوان شده، تا با وسیله اشاعه 

عنه( و پیروانشان مانند مسیلمه و    د شدند دشمنان ابی بکر صدیق )رضی اهللا شیعه را بدنام کند ...، و نیز گوید )مشهورترین کسانی که مرت

این امامی مذهب )عالمه حلی( و دیگران    تابعان او و دیگران هستند و رافضیان آنها را دوست دارند، چنانکه بسیاري از بزرگانشان مانند

 دیق آنان رابه ناحق کشته است ...(، گفته اند که رافضیان اهل رده را بر حق می دانند و می گویند ابوبکر ص 

مسیلمه و طرفدارانش را دوست دارند    کاش کسی پیدا می شد و از این مرد می پرسید که چه شخصی به او خبر داده که رافضیان   پاسخ:

کامل نبوت را در انحصار خاتم  هستند که با ایمان    در حالیکه هنوز او را دروغگو دانسته و مسیلمه کذابش می گویند، ..... و این شیعیان

می دانند .....، اما کتابهاي پیشواي بزرگ ما عالمه حلی در   پیامبران محمد سید االنبیاء )ص( دانسته و هر مدعی نبوتی غیر از او را کافر

این تهمت ها را می   آنها که چاپی هستند آیا در کدامیک از آن کتابها  علم کالم و عقاید همه موجود است چه آنها که خطی هستند چه

دشمنی هاي کینه توزانه ابن تیمیه و در صندوق بدبینی هاي او می یابیم، بارالها تنها نزد تو    توان یافت آري فقط آنها را در قوطی عطاري

 المشتکی ..... .  شکایت می کنیم اللهم الیک
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بواسطه آن گفتار آنان را    ف و تمجید شود و خداوند )کلب گوید در روایت است که گاهی اشخاص سخنانی می گویند تا از آنها تعری

نظر کند    در طبقات دوزخ فرو می برد پس تو به سخنان این یاوه گو و فرومایه منافق دقت نما که کار اوبجایی رسیده است که اظهار

خدا و منطبق بر نفاق و کفر درباره وصی و ذوالقربی رسول خدا و حال آنکه براساس آیات و روایات عمل او ازمصادیق حرب با رسول  

و شرك و بی ایمانی او به خدا و رسول و روز قیامت است و خود او درواقع از کسانی است که خداوند به آنان وعده دوزخ جاودانی را  

 داده است و اذا قیل لهم التفسدوا فی االرض قالوا انما نحنمصلحون،(. 

 ن: انکار نزول سوره هل اتی درباره اهل بیت و پاسخ آ

آنان )اهل    و نیز می گوید: ))عالمه حلی( مطالب دروغی که نماینده جهل گوینده آن است آورده، مثل این سخن که )هل آتی( در حق

ازدواج  با فاطمه  از هجرت  بعد  اتفاق علماء است و علی  به  از سوره هاي مکی  اینکه هل اتی  با  کرده و حسن و    بیت( نازل شده است 

 هل اتی بدنیا آمده اند و .....(،   حسین بعد از نزول سوره 

نادان است در فرق اسالمی، سیره و احکام،    نادانی این مرد به یک باب و دو باب محدود   پاسخ: نمی شود، او همانطور که در عقاید 

ه نازل شده باشد و  داند که مکی بودن سوره منافات با آن ندارد که برخی از آیاتش در مدین حدیث ونیز علوم قرآن نیز نادان است و نمی

تمامی امر در  این  و  آیاتی   بالعکس  یا مدنی  و  هر سوره مکی  )از  الحصار که گوید  ابن  و مقصود   ،..... است  قرآن جاري  هاي  سوره 

اینکه بدانیم سوره اي مکی یا مدنی است، مراجعه به روایات فراوانی    مستثنی هستند(، همین  ثانیاً مطمئن ترین راه براي دانستن  است و 

  نزول آن به اسناد مستفیض و متعدد رسیده است، نه استناد به سخنان بی مدرك و بی سند .....، و ثالثاً مکی بودن سوره هل   است که شان

به نقل از    اتی مورد اتفاق علما حدیث نیست بلکه بر عکس بیشتر آنها بنا بر نقل خازن بر خالف آن نظر می دهند و .....، ابوجعفر نحاس

که معتقدند در این    عباس و سیوطی، بیهقی و ..... سوره مبارکه هل اتی را از سوره هاي مدنی می دانند .....، و رابعاً کسانی هستندابن  

با توجه به اینکه کلمه اسیر اراده عموم    سوره فقط یک و یا چند آیه مکی وجود دارد، مانند حسن، عکرمه، کلبی و .....، خامساً .....، 

 )و اینگونه اسیران در مدینه بعد از هجرت یافت می شدند نه قبل از آن در مکه .....(،است ..... 

می گوید: )گفتار او )عالمه حلی( به اینکه آیه قل ال اسالکم علیه اجراً اال الموده فی القربی، محبت اهل بیت را    .....و یا این کالم او که
 (،  واجب می کندغلط است چون این آیه مکی است .....،

رسالت و سخنان دروغ و نسبت هاي باطل و تهمت    اگر درکتاب این مرد نادان، جز این تقلب و تزویرها نسبت به اجر صاحب   پاسخ:
بودن آیه تصریح   به مکی  بود..... در حالی است، که هیچکس  او کافی  ننگ  اثبات عار و  براي  البته  نبود،  باره  این  هاي صریحش در 

.....، قرطبی و نیشابوري و خازن و شوکانی در تألیفات خود و .....(،    عاي( اتفاق دروغین اهل علم نسبت به آن،ندارد، تا چه رسد به )اد
، اما شان نزول و اینکه این آیات در  است)قل ال اسالکم علیه اجرا .....( مکی    تصریح نموده اند که سوره شوري به استثناء چهار آیه اول

، بلکه اتفاق تمام مسلمانان به غیر  نیستندگردیده است صرفاً از مختصات عالمه حلی و ملت شیعه    ها نازلحق علی و فاطمه و فرزندان آن
 از افراد نادان و ناباب ازطرفداران روح اموي، مانند ابن تیمیه و ابن کثیر است .....، 

 باطل و ساختگی است،    و نیز گوید )اما حدیث مواخات )که علی برادر رسول خداست(،

قطعیت داشته، نشانه جهل مرکب    قضاوت هاي این مرد به بطالن حدیث )برادري یعنی مواخات(، که بین مسلمانان از روز نخست   سخ:پا
او در امر حدیث و سیرت است .....، او گویا بر خود واجب نموده که هر فضیلتی )که مربوطبه امیرالمومنین است( را انکار کند، هر چند  

عسقالنی بعد از ذکر حدیث مواخات گوید، ابن تیمیمه در    ا بتواند تا آن را نادیده فرض کند .....، حافظ ابن حجربه مجرد ادعا باشد ت
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اجتهاد  و   ..... است  پیامبر شده  و  علی  اخوت  عقد  منکر  )ماهیتی(    کتاب خود  از حکمت  او  نادانی  نشان  و  نص،  مقابل  در  قیاس  به  او 
 برادري در اسالم است .....، 

دیگر از بزرگان حدیث و روایت ضمن بیان )این حدیث سخنان بی خردانه او یعنی ابن تیمیه را محکوم و   و با همین مضمون بسیاري.....، 
 اند( و یا انکار این حدیث که آتش بر فاطمه و ذریه اش حرام شده است   مردود اعالم نموده 

کرده است: )همانا فاطمه دامن عصمت خود را حفظ کرد پس خدا هم  و نیز گوید این حدیث را که او )عالمه حلی( ازپیامبر )ص( نقل  
 نمود، به اتفاق حدیث شناسان دروغ است(.....،   وجود او و ذریه او را بر آتش حرام 

همه )علما و حدیث شناسان( در دست اوست و هرگاه   شگفتی از این طرز مرد نادان است که تصور می کند که اجماع و اتفاق  پاسخ:
اتفاق کنید پس آنگاه زنده و مرده او را اجابت نمایند و آنگاه او    ، مسئله یا عقیده اي را نپسندید، به گروه دانشمندان بگوید هر حدیث

بیهوده گویی ممنوع نبود، کسی بیشتر از آنچه این مرد بی خرد    استدالل به اتفاق علما نماید، آري به جان حقیقت سوگند،اگر دروغ و
 ست نمی توانست دروغ و یاوه بهم ببافد.دروغ و یاوه گفته ا

 راویان این حدیث از دانشمندان و حافظان حدیث: 

متقی هندي،    این حدیث را )حاکم، خطیب بغدادي، بزار، ایویعلی، عقیلی، طبرانی، ابن شاهین، ابونعیم، محب طبري، ابن حجر، سیوطی،

ایراد تراشی و اوهام و    وقتی صحت حدیث بر اهل اسالم قطعی شد، دیگر  هیثمی، زرقانی، صبان بدخشی.....( نقل نموده اند، آري البته

العلی یدور معه حیث دار و لن    ..... او و امثال او چه ارزش دارد، و گوید این حدیث که رسول خدا فرمود )علی مع الحق و الحق مع 

به آن سو خواهد رفت و از هم جدا نمی   باشد حق  یفترقا حتی یردا علی الحوض( یعنی )علی با حق است و حق با علی است هر کجا علی

 ها و نادانی ها است.....، شوند تا در حوض کوثر به من برسند( از بزرگترین دروغ 

که گفت:    اما این حدیث را گروهی از حافظان و بزرگان حدیث از جمله )خطیب با سلسله اسناد از ابی ثابت مولی ابی ذر آورده   پاسخ:

بر ام سلمه وارد شدم دیدم گریه می کند و بیاد علی است و می گوید شنیدم از پیامبر که می گوید )علی مع الحق والحق مع علی و لن  

گفته است هیچ صحابی آن را    حوض یوم القیامه( این ام المومنین ام سلمه بانوي صحابی است، ولی آن مرد جاهلیفترقا حتی یردا علی ال

با آن همه عظمت علمی از    روایت نکرده است، همانطور که گفته است که احدي از علما آن را نقل نکرده مگر اینکه بگوید خطیب 

را سعد بن ابی وقاص نیز در خانه او شنید و می گوید    ب نمی شود، این حدیث ام سلمه علما اسالم نیست و یا ام المومنین، صحابی محسو

از رسول خدا شنیدم فرمود علی مع الحق و یا الحق مع علی حیث کان واین سخن را پیامبر در خانه ام سلمه فرمود، پس مردي نزد ام 

یامبر این حدیث را در خانه من بیان فرمود، پس آن مرد به سعد گفت: پ  سلمه فرستاده تا درباره حدیث از او سوال کرد، پس ام سلمه

گفت هیچگاه نزد من پست تر از امروز نبودي سعدگفت چرا؟ مرد پاسخ داد اگر من این سخن را از پیامبر صلی اهللا علیه و آله شنیده  

حافظ ابن مردویه، و سمعانی یا سلسله سند    نمی کردم .....، حافظ هیثمی به همین مضمون و   بودم تا زنده بودم خدمتگزاري علی را رها

نیز ابن مردویه در مناقب و دیلمی در فردوس روایت نمودند )که وقتی شتر عایشه را )در جنگ جمل(    آن را از عایشه نقل نموده اند و 

ولی عایشه با او حرف نزد،    )برادرش( محمد بن ابی بکر نزد او آمد و سالم کرد یکی از خانه هاي بصره وارد شد،  پی کردند و عایشه به

آن روز را به خاطر داري که خود تو این حدیث را براي من از پیامبر نقل کردي که پیامبر    محمد گفت ترا به خدا سوگند می دهم آیا

شوند(،   هیچگاه با هم خالف نمی کنند و از هم جدا نمی  همیشه با علی است و علی همیشه با حق است و  صلی اهللا علیه و آله فرمود )حق

قتیبه از محمد بن ابی بکر نقل نمود که او به خواهرش عایشه )رضی اهللا عنه( وارد شد و گفت آیا شنیده اي پیامبر    گفت آري( و نیز ابن
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بیرون آمده اي و بهمین مضمون از زمخشري،   خدا صلی    اهللا علیه و آله می گفت )علی مع الحق و الحق مع علی( آنوقت به جنگ او 

و ابن مردویه .....، این روایت نقل شده است و ..... نیز احتجاج امیرالمومنین در روز شوري که فرمود ).......شما را به  خوارزمی، حموي  

حق با او می رود، همه   خدا سوگند می دهم، آیا می دانید رسول خدا )ص( فرمود حق با علی است و علی با حق است و هر جا علی برود

 در تفسیر خود آورده .....،   دا سوگند، ....( و نیز از طبرانی به همین مضمون در روز غدیر و رازي نیزپاسخ دادند آري )واهللا( به خ

به تواتر ثابت شده است و هر کس    )و اما اینکه علی بن ابی طالب )رضی اهللا عنه( بسم اهللا الرحمن الرحیم را به جهر )بلند( ادا می فرمود

د، البته هدایت یافته و دلیل این امر گفتار آنحضرت )صلی اهللا علیه و اله( است که فرمود: )خدایا  در دینش به علی بن ابی طالب اقتدا نمای

حق را با علی هر جا که باشد همراه ساز(( و حافظ گنجی و .....، ازرسول خدا صلی اهللا علیه و آله نقل نموده اند که به علی علیه السالم  

بین عینیک و االیمان خالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی ..... یعنی    قلبک وفرمود )ان الحق معک و الحق علی لسانک و فی  

توست و ایمان با گوشت و خون تو آمیخته است چنانکه با گوشت و خون من آمیخته است(،    حق با تو و در قلب تو و در میان دیدگان

ساحت پیامبر خدا از این کالم منزه است .....، اما من علت آن   ..... )حضرت عالمه می فرماید(کاش من می دانستم چرا )به گفته این مرد(

آن اینست که این کالم درباره فضیلت موالي ما امیرالمومنین است و این مرد از این موضوع راضی نیست پس چه    را می گویم دلیل

 داوري است خدا و چه خوب خصمی است محمد )ص( .....، . خوب

 اطمه و یرضی لرضاها: انکار حدیث ان اهللا یغضب لغضب ف

 او در انکار این حدیث گوید: این حدیث، دروغی از او )عالمه( است .....،(، 

بزرگان دارد .....، که آن را از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله نقل نموده اند از جمله    اما این حدیث اسناد معروفی نزد حفاظ و  پاسخ:
 )امام 

بن مثنی متوفی   ابوموسی  اهللا علیه،  الرضا سالم  ابی عاصم متوفی  252ابوالحسن  ابن  ابوبکر  ابوعلی موصلی متوفی  287،  طبرانی،    ،307، 

 ..... حاکم نیشابوري، ابوسعید خرگوشی، ابونعیم، ابن عساکر، سبط ابن جوزي، محب الدین طبرانی، ابن حجر عسقالنی( 

 باطل است: انکار اینکه علی فاروق بین حق و

گوید این حدیث پیامبر درباره علی که هذا فاروق امتی یفرق بین اهل الحق و الباطل و این گفتار عبداهللا بن عمر که گفت )مادر عهد  
 پیامبر )ص( منافقان را جز از راه دشمنی با علی نمی شناختیم( ساختگی و دروغ است .....(،  

نطبق است سخنی است که..... )قدرت سخن به او داده شده ولی قدرت تعقل داده داده  که با این مرد غافل م  جامع ترین سخنی   پاسخ:
 نشده است(.  

به پیامبربه    و یا  با علی عالمت نفاق است(، ابن تیمیه می گوید این حدیث را  احادیث وارده در اینکه )حب علی نشانه ایمان و دشمنی 
 است از جمله :  ها از عبداهللا بن عمر نقل نگردیده بلکه مورد اتفاق گروهی از صحابهدروغ نسبت داده اند(.....، و حال آنکه این حدیث تن

علی.1 با  دشمنی  نماز،  از  تخلف  رسول،  و  خدا  تکذیب   : شناختیم  می  عالمت  سه  با  پیامبر  دوره  در  را  )منافقان  گوید  که  بن    ابوذر 
 ابیطالب(. 

 اند.این حدیث را خطیب، طبري، جزري، سبوطی و ..... نقل نموده 

ابوسعید خدري گوید: )ما گروه انصار منافقان را به دشمنی با علی می شناختیم(، که این حدیث را ترمذي، جزري، زرندیو ..... نقل  .2
 نموده اند. 
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  هیثم و آنچه   به همین مضمون احمد، ابن عبدالبر، محب الدین، هیثمی از جابر بن عبداهللا انصاري و جزري در اسنی از ابوسعید محمد بن 

به آنکه دانه را شکافت   که نقل گردید، هر کدام متکی به احادیثی است از جمله آنچه از امیرالمومنین روایت گردیده که فرمود )سوگند

با من در میان نهاد که مرا دوست نمی دارد مگر پیامبر )ص(  مومن و دشمن نمی دارد مگر   و جان را آفرید که این عهدي است که 

ابوحاتم، البغوي، محب الدین طبري، ابن    ا مسلم در صحیح، ترمذي در جامع، ابن ماجه در سنن، نسایی در سنن،منافق(، )این حدیث ر

مالکی .....،عجلویی نقل نماید که وقتی این حدیث بر    طریق، جزري، ابن صباغ   عبدالبر، ابن االثیر، ابن طلحه، ابن کثیر، حمویی به چهار

صحیح است گفت آري گفت )پس آن گروه که با او جنگیده اند و به روي او    سید آیا این روایت این حبان نقل شد، از این جماعت پر

 یا از گروه دشمنان او بوده اند؟(،   شمشیر کشیده اند، آیا او را دوست داشته اند 

است به من، که دوست نمی دارد ترا مگر    باز هم به همین مضمون از علی علیه السالم نقل گردیده که فرمودند )همانا عهدي از پیامبر

 مومن و دشمن نمی دارد ترا مگر منافق(، که این حدیث را نیز احمد، خطیب،نسایی، ابونعیم ..... نقل نموده اند،  

واهد  بکوبم تا مرا دشمن دارد مرا دشمن نخ  و نیز از حضرت علی علیه السالم نقل شده است که فرمود )اگر بینی مومن را با این شمشیر

داشت زیرا قضاي الهی چنین است و بر زبان پیامبر   داشت و اگر دنیا را یکجا به دامن منافق بریزم تا مرا دوست بدارد دوست نخواهد

 هیچگاه منافق تو را دوست نخواهد داشت(،   )ص( گذشته است که فرمود )یا علی هیچگاه مومن ترا دشمن نمی گیرد و

امثال او بدون    ین سرچشمه همه خوبی ها و نفس رسول خدا و)کلب گوید موالي ما امیرالمومن وصی آن حضرت است و ابن تیمیه و 

امّا قسم به خداوندي که    آنکه آن حضرت به آنها بدي کرده باشد به دشمنی او برخاسته اند پس صدق رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله 

و و امثال تو بدانید که دریاي عظیم و مواج فضایل موالي ما علی علیه  ت  جهان هستی را خلق کرد و بهشت و جهنم را آفرید اي ابن تیمیه 

نخواهد شد و خداوند نور ولی خود را تمام می نماید اگرچه منافقان چون تو اکراه   السالم با آب دهان سگانی چون شما آلوده و ملوث

 داشته باشند(. 

روایت را    ی از خطبه هاي امیرالمومنین به همین مضمون وارد است و که این این حدیث را ابن ابی الحدید و .....، نقل نموده و نیز در یک

ترمذي، ابن ابی شیبه و    ابن فارس و زرندي به همین مضمون از حبه العرفی..... نقل نموده اند و نیز از ام سلمه به همین مضمون با روایت

به همین مضم و   ،..... و  الدین  احمد، محب  از  به صورت دیگر  و  از رسول خدا که.....  به دوستی    ون روایت دیگر  را  فرمود من شما 

همین مضمون از ابن عباس که هیثمی    ذوالقرنین این امت سفارش می کنم.....، که آن را احمد و ابن ابی الحدید.....، نقل نموده اند و به

همین حدیث است که فرمود )....... شما را به خدا    ود آن را نقل نموده و از جمله احادیثی که امیرالمومنین در روز شوري به آن استناد نم

گفته باشد تو را دوست نمی دارد مگر مومن و دشمن نخواهد    سوگند می دهم آیا در میان شما کسی به غیر از من هست که پیامبر به او 

ست که فرمود )یا علی اگر تو نبودي  نیست.(، و نیز از رسول خدا روایت ا  داشت مگر منافق، پس همگی پاسخ دادند نه به غیر از تو کسی

شناخته نمی شدند( و یا نقل نموده اند که )عمر بن الخطاب به مردي که به علی ناسزا می گفت خطاب کرد که به    مومنان پس از من

زودي    رمود )پس از من بهگمانم تومنافقی .....(، و نیز گروه بسیاري از حفاظ و بزرگان از جمله حاکم، ابونعیم ..... آورده اند که پیامبر ف

امت و امیرمومنان   آزمایش پدید خواهد آمد، وقتی چنین شد دست از علی بر ندارید .....، که او صدیق اکبر و فاروق بین حق و باطل این 

نادان کتب توز  کینه  این  اگر  نیست، پس  اعتماد  این حدیث در کتب علمی مورد  تیمیه گوید  ابن  علماء  صحاح و مسانید    است.....،(، 

 اسالم را کتب علمی نمی داند، پس هیچ سندي البته اعتبار و صحت و معروفیت نخواهد داشت.  
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نبوده و بلکه اجتهاد علی بوده است: او گوید که جنگ علی )رضی اهللا عنه( در روز جمل  و یا  و    جنگ جمل و صفین به دستور خدا 

 ..، صفین به امر رسول خدا )ص( نبوده بلکه نظر شخصی او بود ...

شده است تعجب می کنم که او چگونه مسلمانی است که شئون امامت را نمی   من از نادانی این انسان که به راستی نادان آفریده   پاسخ:

چه  او  دل  در  که  دانیم  می  ما   .....  ،..... و  بگوید    داند  که  است  آن  ها(  سرایی  )یاوه  این  از  مرد  این  هدف  گذرد  می  هایی  وسوسه 

اجتهاد برابرند و هر دو مجتهد بوده اند و راي آنان چه خطا و چه صواب الزام آور و براي درستکار  دشمان خود در راي و امیرالمومنین با

 یک صواب است.   دو صواب و براي خطاکار

سیاه خود خون    با فتنه هاي  )کلب گوید تا با این توجیهات شیطانی بتواند اعمال امامان خود معاویه و یزید یعنی همان جنایتکارانی که

الشیاطین، تنزل علی کل افاك اثیم، .....، و  مقدسین را در صدر اسالم بر زمین جاري نموده اند توجیه نماید .....، هل انبئکم علی من تنزل

 سیعلم الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون(.

 احادیث وارده در این مطلب و راویان و حافظان این حدیث:

وارده در این سخن پیامبر به همسران خود که فرمود )کدام یک از شما صاحب شتر پرمو خواهید شد که)براي جنگ(  اول در احادیث  
نزدیکی کشته و    کنند و کشتگان فراوانی در اطراف او بر زمین می افتند و تا  هاي محله حواب بر او عوعو می  خروج می نماید و سگ

از شما زنان، در حالی که با    . و به همین مضمون ..... که فرمود: )کاش می دانستم کدام یکمقتول شدن می رود و نجات می یابد؟(، ....
اهللا علیه و آله به عایشه که )گویا می    لشکري به سوي مشرق می روید سگان حواب بر او پارس خواهند کرد(، و این کالم ایشان صلی 

بترس اي عایشه که آن شخص    بر حذر باش و  بانگ می زنند، پسهاي حواب پارس کرده و    نگرم که بر یکی از شما همسران من سگ
هاي    حمیرا، گویا ترا می بینم که سگ  تو نباشی(، و به نقل دیگر )اي حمیرا تو آن شخص نباشی( و سخن دیگر از ایشان به عایشه )اي

تلی اقدام نمایی،...(، و در بیان دیگر خود  مقا  محله حواب بر تو پارس می کنند و تو با علی در حالی که بر او ستمگر باشی به کشتار و 
گرفتی با او مدارا کن.....(، و در کالم دیگر فرمود )پس از    )ص( خطاب به علی علیه السالم )....... اگر گوشه اي از کار عایشه را بدست

د و هر کس از شما نتواند با دست  من قومی به قتال و محاربه با علی خواهند پرداخت که این قوم )درواقع( به روي خدا شمشیر می کشن
کس نتواند با زبان جنگ نماید، پس باید به قلب خود با آنها مبارزه نماید، و راه    خود با این )دشمنان( قوم جنگ نماید باید به زبان و هر

ما حدیثی را که از رسول طبرانی در مجمع، و .....، آورده است، به حذیفه الیمان گفتند، براي    دیگري در پیش نیست.(، این حدیث را
اگر چنین نمایم آیا سزا مرا سنگسار خواهد بود، گفتند سبحان اهللا. گفت اگر بگویم که یکی از مادران   خدا شنیده اي خبر بده، )گفت

تصدیق  ام المومنین معروفند( با شما با سپاهی مجهز جنگ خواهد کرد و بر روي شما شمشیر خواهد کشید، مرا    شما )زنان پیامبر که به 
به    گفتند سبحان اهللا کیست که بتواند در این امر تو را تصدیق کند گفت، حمیرا با لشکري که مردان قوي هیکل او را می رانند نمی کنید

شنید، سوال    سوي شما خواهد آمد.(، طبري و دیگران روایت کرده اند که )چون عایشه رضی اهللا عنها صداي پارس سگان را در حواب 
من همان زنی هستم که   است )این آب را به نام کدام محله می خوانند( گفتند حواب گفت اناهللا و انا الیه راجعون، هماناکرد این چه آبی 

حواب پارس می کنند پس اراده    هاي  شنیدم پیامبر )ص( در میان جمع همسرانش می گفت کاش می دانستم بر کدامیک از شما سگ
محله حواب است دروغ می گوید، تا جایی    د و ظاهراً به او گفت هر کس گفت این محلبازگشت نمود ولی عبداهللا بن زبیر نزد او آم

  گوید )وقتی شبانه بر آب محله حواب وارد شدیم، سگ   آن سخن تکرار شد که عایشه از آن محل رد شد(، عرفی صاحب شتر عایشه
افتادند پس  ا  هاي محله حواب بر ما به شدت پارس کرده و به عو عو  ین چه آبی است )متعلق به کدام محله است(، من  سوال کردند 

کشید، آنگاه بر بازوي شتر خود زد تا آن را نشانید، و سپس گفت به خدا    گفتم آب )محله( حواب است، پس عایشه با صداي بلند جیغ
بار تکرار کرد و  حواب که بر آن شبانه وارد شدم، مرا بازگردانید و این سخن را سه    هاي  سوگند من همان شخص هستم صاحب سگ
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را دراطراف او بر زمین نشاندند و از رفتن امتناع می کرد تا فرداي آن روز که درست   شتر سواریش را فرو نشاند و دیگران نیزشتران خود
)نجات  زبیر نزد او آمد و به دروغ گفت )النجاء النجاء فقد ادرککم و اهللا علی بن ابی طالب( یعنی    یک شبانه روز گذشته بود.آنگاه ابن

به قسم  دهید،  نجات  ناسزا    دهید،  من  بر  و  کردند  حرکت  ترسیده  همه  آنگاه  گوید  پس  شد(،  نزدیک  شما  به  ابیطالب  بن  علی  خدا 
 گفتند.(،  

این واقعه درحدیث قیس بن ابی حازم و نیز به همین مضمون در معجم البلدان هم نقل گردیده است.، حضرت عالمه فرماید: )قومی را  
پیوسته است    کند تا آن زمان که راه پرهیز از خطا را به آنها نشان ندهد گمراه نخواهد کرد( .....، به تحقیق که به صحت   خدا هدایت   که

السالم در روز جمل بر    که رسول خدا )ص( به زبیر فرمود )....... تو با علی خواهی جنگید در حالی که بر او ستمکار هستی( و علی علیه
فرموده و گفت )....... اي زبیر آیا به خاطر داري که پیامبر خدا )ص( بتو فرمود که تو بامن در حالی که ستمگر هستی نبرد  زبیر احتجاج  

ابن عبدربه، مسعودي، قاضی، ابن اثیر، ابن    خواهی کرد؟ گفت آري(، این حدیث را حاکم، بیهقی، ابویعلی، ابونعیم، طبري، ابوالفرج،
خود آورده اند و نیز گفتار اصحاب رسول خداست که    ابن حجر، قسطالنی، زرقانی، سیوطی، .....، در آثار  طلحه، محب الدین، هیثمی،

جنگ نمایند که از جمله آنان هستند ابوایوب انصاري آن صحابی    مامور بودند به همراه علی علیه السالم با قاسطین و مارقین و ناکثین 
وارد عراق شد قبیله ازد براي او پرواري )قربانی( هدیه فرستادند و حامل هدیه    نی که ابوایوببزرگ که ابوصادق از او نقل نماید )در زما

ترا به مصاحبت پیامبرش گرامی داشت در این زمان تو را می بینم که رو در روي مردم با    من بودم، پس بر او وارد شده و گفتم خداوند
با این گروه  با آن گر  آنها می جنگی و گاهی  نبرد می کنی پاسخ داد که رسول خدا صلی اهللا علیه واله از ما عهد و پیمان  و زمانی  وه 

ناکثین جنگ نمائیم که ما جنگ نمودیم )با اصحاب جمل( و از ما پیمانی گرفت که همراه با علی با قاسطین    گرفت که همراه با علی با 
با آنها در جنگ و ستیزه هستیم که مقصود معاو  مقاتله نمائیم که  با  اکنون  با علی  نیز از ما عهد و پیمان گرفت که  یه و یاران اوست و 

  جنگ نمائیم که من هنوز آنها را ندیده ام(، و نیز علقمه و اسود از ابی ایوب روایت نموده اند که او گفت )رسول خدا ما را به   مارقین
از عتاب بن    قین .....(، و با همین مضامین این روایات جنگ با سه گروه در رکاب علی علیه السالم امر نموده است ناکثین و قاسطین و مار

ناکثین و قاسطین    جنگ با   مرا به  ثعلبه و از ابوایوب انصاري نقل گردیده که او در زمان خالفت عمر بن الخطاب می گفت: )رسول خدا
ابویعلی و هیثمی این روایت    بن یاسر، طبرانی،و مارقین در رکاب علی امر فرمود .....( و اصبغ بن نباته و ابوسعید خدري، ابوالیقظان عمار 

با این مضمون از خلید العصري، از علی علیه السالم در روز اند و  با همین مضامین نقل نموده  نهروان نقل شده و نیز عمار بن یاسر   را 
نبرد خواهی کرد، پس  با گروه ستمکار  بزودي  از من  در آن روز هر ک   گوید )رسول خدا به علی فرمود، یا علی  تو را یاري نکند  س 

گواهی می دهم که رسول خدا علی را به جنگ با ناکثین    نیست( و نیز از عمار بن یاسر است که به ابوموسی خطاب کرد و گفت: )من
ند که  امر کرد و براي من افرادي را نام برد و او را به جنگ با قاسطین امرفرمود و اگر بخواهی حاضرم گواهان اقامه کنم تا گواهی ده 

شوي برحذر داشت(، و این حدیث از ابوایوب انصاري، عبداهللا بن مسعود،    رسول خدا تو را شخصاً نهی کرد و از اینکه در فتنه داخل
عباده و ابن عساکر از طریق زید شهید، انس بن عمرو، عبداهللا بن مسعود ....، که رسول    علی بن ربیعه والبی، ابوسعید مولی رباب، سعد بن 

سوار عرب، کشنده ناکثین و قاسطین و مارقین هستی و تو برادر من و دوست هر مومن و مومنه    )یا علی تو امیرالمومنین، تو   خدا فرمود:
 هستی، .....(.

 انکار مناقب )دهگانه مخصوص علی بن ابیطالب(: 

 انحصاري است:  طالب ده فضیلتابن تیمیه گفت رافضی )عالمه حلی( گوید از عمرو این مضمون روایت شده که گفت براي علی بن ابی

 )مضمون( اعطاء رایت )پرچم( در غزوه خیبر-1

ابالغ سوره برائت )و گرفتن آن از ابوبکر و دادن آن به علی و این گفتار که این سوره را بایستی کسی ابالغ نمی کند مگرآنکه او از  -2
 من و من از او باشم( 
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)اطعام عشیره   . .  . . .  این گفتار رسول خدا به علی علیه السالم که تو ولی و همکار منی در دنیا و آخرت در روز اطعام خاندان در مکه-3

 اقربین(. 

 اولین ایمان آورندگان بعد از خدیجه از مردان-4

 حدیث کساء و نزول آیات تطهیر-5

 فضیلت لیله المبیت )جانثاري در شب هجرت( -6

 حدیث منزلت در زمان اعزام به جنگ تبوك -7

 تو ولی همه مومنین بعد از من هستی-8

 بستن تمامی ابواب خانه اصحاب به مسجد، مگر درب خانه علی-9

 و درباره او گفت من کنت مواله فعلی مواله ... -10

می شد و    ز مقربین او و اگر با یزید بود وزیر او)کلب گوید اگر این ناصبی یاوه گو در زمان معاویه علیه الهاویه زندگی می کرد البته ا
امویان در ضمن یاوه    ..... ولی به حول و فضل الهی با آنان در دوزخ جاویدان مخلد معذب به عذاب جاویدان است زیرا، او نیز مانند آن 

تصور می نماید که توجیه    دارد و  پردازي سعی در تخریب احادیث و القاء شبهه بر اذهان مسلمانان   سرایی هاي خود با لفاظی و دروغ 
یک ثواب منظور نموده و هرچه این    شیطانی اجتهاد براي اظهارات کفرآمیز او و تخم نفاقی که در قلوب مسلمانان ریخته است حداقل

لط از آب در  حفره قبر ناگهان محاسبات او همه غ جسارت بیشتر و این کفریات بیشتر باشد ثواب او بیشتر می شود ولی به محض ورود به 
اله به ال  او  اعتقاد  اثبات نمودیم که چگونه  بلکه    می آید و ما در کتاب تفسیر خود  او نمی شود  پیامبر ناجی  ایمان به رسالت  االّ اهللا و 

خواهد دانست که این اعتقاد ظاهري در صورت محاربه عملی او با خداو رسول، به منزله شرك و مرتکب آن با حبط اعمال در دوزخ  
خواهد بود و در ضمن در آن زمان ترسناك خبري نیز ازثواب براي اجتهادهاي کفرآمیز او نیست چون به او خبر می دهند بخشش  مخلد 

برمی گردد نه به اعمال مجرمانه و اعمال او از مصادیق جرم و ظلم و به منزله قتل امت    احتمالی خداوند براساس حکم کتاب خدا به خطا
(، او گوید اگر حدیث عمر بن میمون ثابت شود روایت او مرسل است نه  است رسول خدا و ..    محاربه بامحمد و شرك به خداوند و  

 مسجد بازماند خانه ابوبکر بود(.  مسند ... و آن دري که به 

 پاسخ اعتراض در حدیث منزلت:

کهنه پرست    العه آن را فقط به جاهالن اي کاش که این مرد مطالعه کتاب خود را بر دانشمندان و اهل دانش و اهل تحقیق، تحریم و مط
بیفتد، سوء نیت ها و    )و عوام( که قادر به تشخیص خوب و بد نیستند محدود می نمود، زیرا وقتی این کتاب به دست دانشمند محقق

... در آن مذکور  دروغ و )یاوه( ..  جهل هاي او آشکار می شود و همه خواهند فهمید که این کتاب از راستی و امانت به دور بوده و جز
او خواهند    نگردیده است و وقتی عنوان از  ..... تصور می کرد که مسلمانان هر سخنی را  پا نمود،  شیخ االسالم را براي خود دست و 

می گوید این حدیث مرسل است نه مسند: به نظر می رسد که دیدگان او از مراجعه به آثار امام مذهبش )احمد    پذیرفت .....، اول آنکه 
کور است که این حدیث را با سلسله اسناد از ابن عباس نقل نموده و ....، و همین روایت را با همین مضمون از نسایی،    حنبل(، هم  بن

ابویعلی، ابن عساکر، ابن حجر و گروه بسیار دیگر از حافظان بزرگ حدیث امت اسالم که رجال آنها هم همه صحیح وموثقند را   حاکم،
روایتی را که صحیح و    او چه حقی دارد که حدیث مسند را با دروغ عوامفریبانه خود مرسل خواند و سند متصلنقل گردیده است، پس  

دادن امر جانشینی پیامبر اعظم اسالم    ثابت است براي )فریب عوام( منکر شود .....، )این مرد یاوه گو( اراده نموده است با کوچک جلوه 
ایراد وارد نماید، تا با این عمل به اهداف پلید خوددست یابد( و حال آنکه وضعیت خاص در واقعه  گفتار رسول خدا را تخطئه و بر آن  
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پیشدستی قوي  احتمال  و  تبوك  به جنگ  عزیمت رسول خدا  یعنی  انجام    مذکور  از  لزوم جلوگیري  و  )هرقل(  روم  پادشاه  سپاه جرار 
نیاز   با    به جانشینیتوطئه منافقین در ریشه کن نمودن اساس اسالم و .....،  فردي چون امیرالمومنین در مرکز اسالم الزم بود و لذا آنان 

تضعیف   پی  در  و  مانده  مدینه  در  منافقین  از  ندارند، گروهی  را  برابرآنها  در  مقاومت  داخلی  و صحابه قدرت  اینکه رسول خدا  فرض 
ر اولین فرصت اقدام به شورش و انقالب در مسیر نابودي  مدینه بود گردیدند تا د  قدرت و نزدیکی به امپراطور روم که در آن زمان عازم 

وضع حساس این  در  پس  نمایند،  قدرت    اسالم  و  قاطعیت  با  که  باشد  امیرالمومنین  بایست شخصی چون  می  مدینه  در  پیامبر  جانشین 
ان اقیم او نقیم( یعنی )چاره   خطري جلوگیري نماید و .....، و لذا پیامبر )ص( در زمان حرکت فرمود )البد   شخصیتی خود از وقوع چنین 

بمانم یا تو باید بمانی(، پس آنگاه علی علیه السالم را بر جاي خود قرار داد و در تاکید آن فرمود )الینبغی ان اذهب    اي نیست یا من باید
حدیث    ندارد و با اشاره به   خلیفتی(، یعنی )شایسته نیست که بروم مگر آنکه تو بجاي من بمانی( که مفهومی جز براي این واقعه  اال وانت 

 منزلت، این امر بیش از پیش حساسیت و اهمیت موضوع را نشان می دهد ..... الی آخر،  

و نیز منطقی بودن این مقام وشان گفتار رسول خدا که سعد بن ابی وقاص همیشه آنها را بیان می نمود که )بخدا سوگند اگر یکی از سه  
برتر از هر چه آفتاب به آن بتابد می دانستم و سپس حدیث منزلت را بیان می نماید ..(، مسعودي    فضیلت علی براین می بود من آن را

  حدیث گوید .....، )وقتی سعد این جمله را به معاویه گفت و مردم از مجلس آماده برخاستن شدند، معاویه گفت پس چرا او   پس ازبیان
خدمتگذار علی می   گر من آنچه را که تو از پیامبر شنیدي شنیده بودم تا آخر عمررا یاري نکردي و چرا در بیعت با او کوتاهی کردي، ا

 شدم، پس سعد پاسخ داد بخدا سوگند من به جاي تو از تو شایسته ترم .....(، و به همین مضمون،  

امت   باید علی هم افضل  و دیگرگفتار امام ابی البسطام شعبه بن حجاج درباره حدیث است که گوید )هارون افضل امت موسی بوده پس
و   قومی  هارون گفتاخلفنی فی  برادرش  به  ماند چنانکه موسی  است محفوظ  این نص صریح که روایت آن هم صحیح  تا  باشد  محمد 

که آن مرد تکذیب می کند،    اصلح یعنی تو در میان قوم جانشین من باش و به صالح آنها کوشش کن .....(، و یکی دیگر از احادیثی
 شیعیان آن را جعل کرده اند .....،. درهاي منزل تمامی صحابه به مسجد، به استثناء علی علیه السالم است که می گوید حدیث بستن 

 پاسخ اعتراضات و از جمله اثبات حدیث سد ابواب: 

مسلم  پاسخ: حقایق  کردن  رد  و  پرمدعایی  و  شرمی  بی  جز  دلیلی  علی،  شیعه  به  مورد  این  در  حدیث  جعل  انتساب  براي  .....نمی   ما 
کینه توز( اوست    شناسیم، این کتاب هاي پیشوایان اهل سنت و از جمله مسند امام مذهب او احمد است که در برابر چشمان )بی شرم و

به تعدادشان  که  از صحابه  از گروهی  هستند  و حسن  که همه صحیح  فراوانی  هاي  سند  با  را  مذکور  روایت  اصطالحی    که  تواتر  حد 
ل کرده اند از جمله )زید بن ارقم )مضمون( می گوید: )چند نفر از اصحاب پیامبردرهاي رفت و آمدشان در داخل  خودشان می رسد، نق

پیامبر برخاست و پس از درود و ثناي حق،    مسجد بود و پس از دستور رسول خدا در بستن در خانه آنان، مردم به سخن درآمدند پس 
بعضی از شما حرفهایی زدند پس آگاه باشید من دري را    در خانه علی به مسجد ببندید وچنین بیان داشت که من گفتم این درها را جز  

از پیش خود )با نظرخود( نمی بندم و دري را )با نظر شخصی خود(نمی گشایم بلکه مرا به انجام آن دستور دادند و من اطاعت کردم .....  
ه حدیث به تصریح حفاظ صحیح و رجالش همگی موثقند، این حدیث را  دهد ک   )یعنی خداوند به آن امر فرمود((، بررسی سند نشان می

سعید بن منصور، محب الدین طبري، خطیب بغدادي، گنجی، سبط ابن جوزي، ابن ابی الحدید،    )نسایی، حاکم، ضیاء مقدسی، کالباذي،
 ابن کثیر، ابن حجر و .....، درآثار خود نقل نموده اند. 

اگر او را    دقت نما که چگونه از یاوه گویی کف نموده است و مانند سگان هار پارس می نماید آري  )کلب گوید بر دهان این یاوه گو

حزم و امثال آنان و    رها کنی پارس می کند و اگر به او حمله کنی باز هم پارس می کند، اعتقاد من بر آن است که گناه ابن تیمیه و ابن 

سوي جسم علی علیه السالم    ابن ملجم مرادي قاتل علی علیه السالم بیشتر است زیرا او به  راضی بودن به قول و فعل و عقاید آنها از گناه 
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تهاجم کرد ولی اینان به سوي حرمت و قداست علی علیه السالم یورش برده اند و خدا را شاهد وناظر می دانم که آنها مصداق تام و اتم  

فجزاؤه جهنم خالداً فیها وغضب اهللا و لعنه و اعد له عذاباً عظیما آري این اراذل و    و اکمل این آیه شریفه هستند که من یقتل مؤمناً متعمداً 

اوباش امت اسالم آنقدر جري و جسور شده اند که به یار و وصی واشرف امت و ذوالقربی رسول خدا اینگونه اهانت نمایند زین الشیطان  

 اعمالهم اال لعنه اهللا علی الظالمین(. 

از اشتران    الخطاب گوید، سه خصلت به فرزند ابیطالب داده شد که هرگاه یکی از آنها براي من بود، من آنها را و نیز عبداله بن عمر بن  

به ازدواج او درآورد و فرزندانی از او بهم رسانید و دوم به    سرخ موي محبوبتر می داشتم، اول پیامبر خدا، دخترش را  درهاي )متصل 

این روایت را احمد در مسند    به سوي مسجد( باز قرار داد، و سوم، پرچم را در روز خیبر به او داد.مسجد( را بست و تنها در خانه او را ) 

 خود، هیثمی، ابن شیبه، ابونعیم، محب الدین، حمویی، ابن حجر .....، در آثار خود آورده اند.  

مپرس و    عثمان برایم بگو و عبداهللا گفت اما علی از او چیزيباز با همین مضمون عالء بن عرار از عبداهللا بن عمر سوال کرد، از علی و    و

خانه او به مسجد باز    به مقام او از نظر پیامبر توجه کن که او درهاي خانه ما را که به سوي مسجد باز می شد همه را بست ولی فقط در

 ارقم ..... نقل نموده اند.   باقی ماند و .....، این حدیث را نسایی، ابن حجر، ..... از براء بن عازب از زید ابن

با فاطمه و دوم سکونت  او بود  ازدواج  اول   ..... به علی داده شد  ابوهریره گوید که سه خصلت  بن الخطاب از طریق  نیز عمر  او در    و 

این حدیث    شد.  مسجد با پیامبر خدا تا هر چه که بر آن حضرت رواست بر علی هم روا باشد و سوم به آن پرچم که روز خیبر به او داده 

با ذکر سلسله اسناد نقل    را حاکم، ابویعلی، ابن السمان .....، نقل نموده اند. و همچنین با همین مضمون، این روایت از عبداهللا ابن عباس

پروردگارش خواست تا مسجد او را براي    گردیده است که )مضمون(، عبداهللا بن عباس گفت: رسول خدا به علی فرمود که موسی از

پاك نماید، سپس به ابوبکر و    تو و ذریه بعد از تو   یه اش پاك کند و من از پروردگار خود خواستم تا این مسجد را براي هارون و ذر

درهاي خانه شما را به مسجد بستم و من    عمر و .... گفت که درب خانه ها را ببندند و آنگاه بر فراز منبر رفته و فرمود: این من نبودم که

 را باز گذاشت،   را به مسجد باز گذاشتم بلکه خداوند این درها را بست و آن  نبودم که در خانه علی

از آن وحی که بر من واقع    و )در روایت دیگر( ..... فرمود: من بنده فرمانبري بیش نیستم و آنچه را مامور شدم عمل می نمایم و من تنها

شده است که گفت: سه چیز به    الک و ابوسعید خدري نیز واردگردد پیروي می کنم. و این روایت با همین مضمون از سعید بن م  می

درهاي خانه اصحاب به مسجد مگر درب خانه    علی داده شد که ...، اول در روز غدیر خم که ...، دوم در روز خیبر که ..... و سوم بستن 

کرد و عباس گفت ما را از مسجد بیرون می  او )سد ابواب( .....، تا آنجا که گوید رسول خدا )ص( عمویش و دیگران را ازمسجد بیرون  

کنی با اینکه ما بستگان نزدیک و مدافع تو و عموهاي تو هستیم وعلی را ساکن می کنی، پیامبر فرمود: من شما را خارج و علی را ساکن 

 نکردم، بلکه خدا شما را خارج و علی را ساکن نمود.....، و علی با حال جنابت از مسجد عبور می فرمود  

فراوان است که اولین آنها اینست که علی به منزله نفس رسول    کلب گوید که در این اشتراك موضوع با رسول خدا البته راز و رمز)

گواه مقام عصمت او و بقیه اهل کساء است و ..... سایر آیات کتاب خدا    خدا است و او نیز مانند رسول خدا پاك و مطهر است و اینکه 

االمر، اولی  اطاعت  .....  در  و  مباهله  ذوالقربی،  ادعا    محبت  این  بر  شاهدي صادق  و  عادل  گواهی  یکدیگر  تحکیم  و  تائید  در  همگی 

 هستند.( 
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خدایی    و نیز با همین مضمون از جابربن عبداهللا .... و نیز از سعد بن ابی وقاص .... و انس بن مالک .... و بریده اسلمی روایت شده که 

حضرت به آیات    دا مذکور و تأکید پیامبر که این کار را به امر خدا صورت داده است و سپس آن بودن این دستور در خطبه رسول خ

 .....، ما ینطق عن الهوي ان هو االوحی یوحی، استناد نموده و ....،

ون و  )کلب گوید عکس العمل هاي اصحاب برعظمت این فضیلت گواهی می دهد تا جایی که ابوبکر می گفت انا هللا و انا الیه راجع 

 حمزه بنا به قول علی علیه السالم باگریه از مسجد بیرون رفت و نیز عباس .....(، 

مبسوط به رد اعتقادات نارواي او می پردازد، .....، ابن ابی    حضرت عالمه در ادامه مطلب، نظر ناپسند حافظ ابن حجر را مذکور و بطور

و بکریه )طرفداران ابوبکر( آن را براي ابی بکر جعل و تقلب کرده   لی بود الحدید در شرح خود گوید که حدیث سد ابواب تنها براي ع

من بر هر زن حایض و هر مرد جنب، حرام است مگر محمد و اهل بیت    مسجد  اند .....، و این سخن رسول خدا که فرمود آگاه باشید که

می آنان را بیان کردم تا گمراه نشوید و نیز کالم آن  دیگر رسول خدا فرمود من اسا  محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین و نیز در روایتی

علی )ع( که: اما براي تو در مسجد من، آگاه باش که هر چه بر من حالل است بر تو حالل    حضرت صلی اهللا علیه و آله که فرمود به

 است و هر چه بر من حرام است برتو نیز حرام خواهد بود.....،  

تطهیر مسجد از آلودگی هاي ظاهري    رد که مقصود از بستن درب هاي اصحاب به مسجد برايبررسی مجموع احادیث داللت بر آن دا

اینکه در خانه اما  با حالت جنابت از آن عبور کند،  بایست  باید به همان حال    و باطنی بوده و هیچکس نمی  پیامبر و خانه امیرالمومنین 

گواه صریح این حقیقت است و گواه دیگر این گفتار    ت که آیه تطهیربماند، علتش طهارت آن دو بزرگوار از هر پلیدي و آلودگی اس

می فرماید: آیا در بین شما کسی جز من هست که کتاب خدا    حدیث احتجاج آن حضرت در روز شوري است که در آن امیرالمومنین

ر خانه مرا به سوي مسجد بگشاید، تا جایی تمام مهاجرین را ببندد و تنها د  او را تطهیر کرده باشد، تا جایی که رسول خدا در هاي خانه 

بگویند و  برخاسته  و عباس  پیامبر حمزه  پیامبر    که عموهاي  آنگاه  و  را گشودي،  بستی و در خانه علی  را  ما  اهللا درهاي خانه  یا رسول 

هاي شما را نبستم بلکه خدا در خانه او را گشود و درهاي خانه شما را بست، و آنگاه    فرمود: من در خانه او را نگشودم و درهاي خانه

 همه در پاسخ علی گفتند نه )جز توکسی نبود( .....،. 

شخصیت و جایگاه اینگونه سران    )کلب گوید این خبیث تمامی روایات و احادیث را که موردنظر او نیست جعلی و دروغ می داند و ما

نیز مانند    را در کتاب تفسیر خود تبین نموده و وضعیت آنان را به حکم کتاب خدا معلوم منافقان امت   نموده ایم و این یاوه سرایان را 

نامیده است را در این زمان    مغزهاي متفکر منافق صدر اسالم و تحت عنوان سران منافقین که خداوند آنان را الذین فی قلوبهم مرض 

 پشت کتاب خدا بیرون آورده و رسوا نمودهایم الحمد هللا رب العالمین( شناسایی و این مشرکین را از 

 انکار حدیث والیت : 

خواهی بود را    ابن تیمیه در کتابش این حدیث را که پیامبر فرمود: انت ولی کل مومن بعدي، یعنی تو بعد از من صاحب اختیار هر مومنی
 جعلی می داند. 

بگوید    پاسخ: این مرد  بود که  این حدیث صحیح استحق مطلب آن  شناسان  اتفاق حدیث  از    به  نماید کسانی  او گمان می  آیا   .....
نموده اند از حدیث شناسان محسوب نمی شوند با اینکه در بین آنها احمد بن حنبل امام مذهبش    پیشوایان علم حدیث که آن را روایت

را حدیث  این  که  دارد  که    وجود  رجالی  از  صحیح  اسناد  سلسله  رعایت  )که  با   :..... است  کرده  روایت  هستند  وثوق  مورد  آنها  همه 
 گروهی را پیامبر به 
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 فرماندهی علی علیه السالم به جنگ فرستاد .....، چهار نفر از این افراد با یکدیگر هم پیمان شدند که کار علی را نزد پیامبر)ص( گزارش 

سفر علی چنین و چنان    ز همراهان ما برخاست و گفت یا رسول اهللا در اینکنند .....، راوي گوید .....، وقتی بر پیامبر وارد شدیم مردي ا

او نیز روي گردانید، سپس سومی    کرد، پیامبر از او روي گردانید، پس دومی نیز گفت یا رسول اهللا علی چنین و چنان کرد، پس پیامبر از 

دگرگون شده بود فرمودند که دست از علی    صورتش  نیز همین عبارت را بکار برد، پس پیامبر رو به چهارمی کرد و در حالی که رنگ

بردارید، دست از علی بردارید، دست از علی بردارید، علی از من است و من ازاو و او بعد از من صاحب اختیار هر مومنی است .....(،  

 نموده اند،    این حدیث را ابویعلی موصلی، ابن ابی شیبه، ابن جزي و ..... نیز نقل

دیگر در رد او بنویسیم    ایی ناچیز از یافته هاي ابن تیمیه و البته اگر تمام یاوه گویی هاي او را ذکر کنیم باید چهار جلد این بود گوشه ه

است پس واي بر هر مفتري گنه کار.   .....، النهایه ابن تیمیه، بنده اي است که خدا او را ترك کرده و گمراه و کور و کر و ذلیلش ساخته 

 ن یا رب العالمین( )آمین، آمین، آمی

و در نهایت دوزخ جاودانی خدا دچار شدند، چرا آنها دفع ضرر محتمل را عقلی    )کلب گوید چرا ابن تیمیه و امثال او به این بدبختی

آن اقرار  قصه سرایی کردند و تمام آنچه امت بر آن اجماع داشتند و حتی خلفاء اول و دوم به    ندانستند و چرا اینگونه بر علیه موالنا علی

 داشتند را نادیده گرفتند و .....،

سپس در لباس   آري هوي و هوس پرستی آري آنها نزد خود خیاالتی بافتند که قائل به ال اله اال اهللا و محمد رسول اهللا نجات یافته است و

و اگر درست بروند دو    اهل علم اظهار وجود کردند و بعد مدعی شدند هر عمل و فعل و فکري داشته باشند اگر خطا کنند یک ثواب 

رسید که نسبت به موالنا امیرالمؤمنین    ثواب به آنها داده می شود و سپس اینگونه به وادي آتش دوزخ وارد شدند و جرئت آنان به حدي 

اي او  هر جسارتی را روا داشتند و این ناسپاسی را نسبت به کسی که اسالم و مسلمین تاابداآلباد مدیون و مرهون تالشها و مجاهدت ه

پیرامون خود و مدعی فهم   از دین  تعریف و تمجیدگروهی ناصبی و خارج  اظهار وجود و  از  هستند انجام دادند و آنوقت لذت بردند 

کتاب خدا فهم نکردند و ندانستند که صرف   قرآن شدند در حالی که فرق بین مفاهیم کلمات خطا و جرم وعواقب مرتکب به آنان را در

االّ اهللا و محمد رسول اهللا ناجی این منافقان نیست و شرایطی دارد وکمترین شرط آن معصیت نکردن رسول و عدم آزار و  اعتقاد به ال اله  

آن جرم هایی که خداوند به مرتکب آن وعده دوزخ ابدي داده است والبته خداوند او را مهلت نداد وگرنه این شقی کذاب و مفتري  

و یزید و ابن زیاد و .....معرفی می کرد و تو اکنون او را در دوزخ جاویدان و در قعر آن بسته  ذوالقربی رسول خدا را ائمه خود معاویه  

 اعمال او و امثال او براي ما درس عبرت باشد انشاء اهللا تعالی(.  شده و با سایر ظالمان در عذاب ابدي معذب ببین. پس 

   خالصه جلد ششم: کتاب شریف الغدیر حضرت عالمه امینی رحمه اهللا علیه

 نقش الغدیر در شناخت منابع اصیل فکر اسالمی: 
 یادداشت مترجم:

تشکیل دهد    وقت آن رسیده است که دنیاي اسالمی به عقل و درایت باز گردد ..... و جبهه واحدي را در مقابل گرایش هاي غیر اسالمی

سنت نیست و .....، پس آنچه با ایندو یعنی قرآن و سنت  .....، و البته هیچ یک از منابع فکر اسالمی براي مسلمانان، اصیل تر از قرآن و  

و عصمت ناقل نیست و قرآن به    منطبق است، قابل قبول و مابقی مردود خواهد بود، بطور مثال تنها صحابی بودن تضمینی بر صحت نقل 

توا ..... پس نمی   ،)..... النفاق  المدینه مردوا علی  اهل  )....... و من  امر گواهی می دهد  همه را یکپارچه درستکار دانست و قطعاً    ن این 
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بخشد و الزم است در این مسیر به نقش زمامداران در    اینگونه بررسی هاي بیطرفانه ما را به شناخت اسالم و همبستگی اسالمی مدد می

امعه اسالمی بروز نمود. .....،  مرور زمان طرز فکرهاي مختلفی در ج  انحراف مردم اشاره کرد و .....، )که چگونه در اثر اعمال آنان( و به 

نیرومند چرا منقرض شدند ولی اشاعره تقویت شدند، با وجود اینکه هر دو فرقه    )بطور مثال( حال اگر سوال شود معتزلیان با وجود منطق

نداریم که دین و مذ این  پاسخی جز   ،..... بودند  معین  بر شخص  منکروجود نص  دانستند و  انتخاب امت می  به  را  به امامت    هب مردم 

معتزلیان    دست خلفاء حاکم بوده است که در این رابطه با توجه به عقیده به آزادي عمل و حسن و قبح عقلی که جزء اعتقادات مذهب

آنان بود و اینکه    بود، کار حکومت استبدادي خلفاء جور نمی گذشت ولی اشاعره .....، که عقیده به جبر در افعال بندگان جزء مذهب

آنان واقع گردید. )مضمون(    مردم بگذرد آن را خدا خواسته و باید چنین باشد، این مذهب مورد تائید خلفاء و دست نشاندگانهر چه بر  

تفکر( خود را ملزم به اجرا می دانستند    و آن زمان بود که خلفاء هر آنچه می خواستند به اسم اسالم انجام داده و مسلمانان )بر اساس این 

کشیده و با طرح آن خطا و صواب آنان را توجیه    اعمال جنایت کارانه خلیفه و حکام آنان، موضوع اجتهاد را پیش و سپس براي توجیه  

گرفت، تنها بکار بردن حربه اجتهاد براي    سنت صورت می  می کردند. و با اینگونه اجتهادها که غالباً در مقابل نص صریح کتاب خدا و

خطا بود یک اجر دارد و .....، کار به جایی رسید که در بین تمامی    اگر صحیح بود دو اجر و اگرپاك کردن گناه خلیفه کافی بود که  

 و حنبلی، جهت پیروي مورد تائید قرار گرفت و .....،  فرقه هاي اسالمی تنها چهار مذهب حنفی، مالکی، شافعی

جمود فکري در نقل احادیث از کتب صحاح شش  از طریق    و ایراد دیگر که سد راه وحدت است، موضوع انحراف از کتاب و سنت

هله  گانه است .....، بطوري که اگر روایتی هر چند متواتر ..... اگر درآنها یافت نشود مردود شناخته می شود .....، مانند حدیث غدیر و مبا

صحیح دیگر وجود ندارد، .....، در حالی  خارج از روایاتی که نقل نموده اند روایت    و ....، حال آنکه خود شیخین این ادعا را ندارند که

 که تنها امتیاز کتاب صحیح بخاري درکتمان حقایق، تعصب و دشمنی با اهل بیت و نادیده گرفتن روایات قطعی و متواتر است،  

م پیامبر  ، بطور مثال مدح قاتل شقی وصی مظلواستکتب مذکور قطعاً موید ضد و نقیض بودن آن نیز    )کلب آستان امینی گوید بررسی

علیه السالم که به منزله نفس پیامبر است در آن، چگونه با حکم قرآن در امر خداوند به امت در مودت به ذوالقربی که    یعنی موالنا علی

 آیه داللت بر عصمت آنان دارد، منطبق خواهد بود .....(،   این

ري است که از روساي خوارج بود و هم او بود که در مدح  السدوسی بص  براي نمونه یکی از راویان مورد وثوق بخاري عمران بن حطان

از مردم پرهیزکار به خاطر رضاي خدا صورت گرفت .....(، و لذا بخاري کسی    قاتل وصی پیامبر شعر گفته که )افتخار بر ضربتی که

بین هزاران هزار روایتی که درمنقبت موالي متقیان علی بن ابی طالب وصی پیامبر است ت نها سه یا چهار روایت را آورده  است که از 

از بادنباله روي  قومی که  بدیهی است  را که    است.  و هر کسی  نیاز می دید  بی  پیامبر  از سنت  را  اهللا، خود  سیاست شعار حسبنا کتاب 

ذف آنچه بر  شکنجه و تبعید و زندان تهدید می کرد، زمینه را براي حدیث سازي وفق میل خلفا و ح   حدیثی را از پیامبر نقل می نمود به

 است آماده نموده است،   ضرر سیاست آنها بوده 

لذا این خالء، اساساً باعث اختالف    )کلب گوید در حالی که امت هیچگاه به اتکاء صرفاً کتاب و بدون سنت قادر به طی طریق نبوده و 

نمودند هیچگاه گمراه  با کتاب خدا می  تطبیق روایات  تدبري در  اگر مسلمانان  است و  تدبر    نمی  شده  تدبر موضوعی دوم  اول  شدند 

الزهرا بر آنان الزام آور می شد و در تدبر کالمی   کالمی در تدبر موضوعی اصل والیت موالنا علی علیه السالم و ائمه هدي و فاطمه 

 مصادیق و شأن نزول هادي آنان می گردید .....(، 
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رین شاهد و گواه را براي افسانه سازي و دروغ پردازي در احادیث  جدید بر روي متون تاریخ و سیره اسالمی بیشت   مطالعات و تحقیقات

و   موجود انجام  موثر  اقدامات  امت اسالمی،  تاریخ  و  راهزنان خیانت کار حدیث  این  پاي  پیدا کردن رد  براي   ،..... است  نموده    فراهم 

گسترده اي که    برده شده است و نیز تحقیقات  اولین اقدام توسط عالمه بزرگ سید شرف الدین عاملی در بررسی روایات ابوهریره بکار

ابوریه در ادامه کار سید شرف الدین معمول نمود و آنگاه تحقیقات عالمانه عالمه سید مرتضی عسگري در    عالم مصري شیخ محمود 

و تحقیقات یکی از  این بررسی ها    زمینه احادیث عایشه، راه را براي حدیث شناسی و تحلیل راه حدیث هموار ساخت و .....، بر اساس

( است که دو کتاب از او  170کوفی )متوفی    آن راهزنان حدیث و تاریخ شناسایی گردید .....، این شخص سیف بن عمر تمیمی برحمی

ها براي پیامبر صلی اهللا علیه    در دست است که هر دو آنها را از مطالب بی اساس، دروغ و حقایق وارونه پرنموده است، او در این کتاب

هاي مخصوص و نامانوس چون سعیر هزهاز، اط، حمیصد   به نام  ، اصحاب دروغین ساخته و از آنها نقل حدیث نموده است و آنها راواله

از انکار و مکنونات رذیالنه خود را  نامگذاري کرده و  این    .....  از  نموده که یکی  بیان  تابعین در قالب روایات  تابعین و غیر  از  آنها و 

هاي به شیعه را از زبان او عنوان نموده )قهرمان افسانه اي او عبداهللا بن سبا( است،    او که بیشتر افتراها و تهمتشخصیت هاي ساختگی  

جعلی او استفاده کرد جریر طبري و سپس ابن اثیر و دیگران بودند و این انحراف تا این زمان   اولین کسی که از سیف بن عمر و روایات

عسگري سوابق و احوال این شخصیت هاي ساختگی را بررسی و ضمن بحث، مطالعات عمیق خود را    ادامه داشته است، حضرت عالمه 

صحابه ساختگی سیف بن عمر، که اساساً وجود خارجی ندارند متمرکز و   روي شخصیت واهی وخیالی عبداهللا بن سبا افسانه اي و دیگر

تالیف و ما از خداوند توفیق ایشان را خواستاریم .....، اکنون با توجه  صحابی ساختگی(    آنها را در سلسله کتابهایی به نام )یکصد و پنجاه 

جامع و تحقیقی الغدیر براي بازگشت امت اسالم به کتاب و سنت، به عنوان صحیح ترین و اصیل    به مطالب فوق می توان به نقش کتاب

عربی در قالب دو جلد پنجم و ششم فارسی را نصیب    واقف گردید .....، و شکر خدا که توفیق ترجمه جلد سوم   ترین منابع فکر اسالمی

لبنان    اینجانب و  ایران  در  غدیر  انتشارات  موسسه  نیز  و  اسالمی  بزرگ  کتابخانه  موسسه  براي  را  بیشتر  توفیق  خداوند  از  من  و  فرمود. 

 رامسئلت دارم.  

 (1394دکتر جمال الدین موسوي )اصفهان 

 شعراي غدیر در قرن سوم: 

 ی غدیریه افوه حمان

 یک انتقاد اسالمی براي کتاب البدایه و النهایه: 

  این مطلب را نباید از یاد برد که نویسنده این کتاب، عالقه مفرطی به افترا و خالف گویی تا سرحد خودکشی و انتحار دارد ودر راه ایراد 
سازد، ..... و بدگویی    هم متوجه شیعه می  نسبت هاي دروغ و فحش ها و طنزهاي بی دلیل خود اصرار می ورزد، و لبه تیز این اکاذیب را 

با طنز، را  او آن فضیلت  میان آید  به  بزرگان  این  از  از یکی  نامی  تا  تا حدي است که   ،..... بیت  اهل  از  با حمالت    او  را  و آن  تخطئه 
سیر و تاریخ آورده اند    اسحاق و سایر اهل  ناجوانمردانه پاسخ می دهد که این روش، شیوه خاص اموي ها است بطور مثال گوید: )ابن 

مضمون رسیده که هیچ کدام صحیح نیست زیرا اسناد همه    که پیامبر خدا بین خود و علی پیمان برادري افکند و احادیث فراوانی به این 
این  یا صحت   ،..... و  نامعقول است  متون آن رکیک و  و  اساس آنچه گذشت،    ضعیف  بر  و حال آنکه   ،)..... تامل است  حدیث محل 

رجالش مورد وثوقند آگاه می گردد که این روایت به اتفاق تمامی ائمه حدیث و    ننده بر طرق فراوان حدیث که همه آنها صحیح و خوا
که در آن هیچ جاي شک و شبهه نیست اما نظر به انگیزه ها و تمایالت ضد اهل بیتی ابن کثیر    ارباب سیر و حفاظ احادیث، حدیثی است 



 185ص : 

                       

 

ا رقصی براي آنان صورت داده است، او را دچار  ش  پایتخت امویان که در جهت جلب رضایت و خو  و درو ریشه هاي تربیت اموي 
که تمامی پیشوایان حدیث تواتر و صحت آن   کرده است .....، و یا حدیث مشهور طیر مشوي )مرغ بریان( را تردید تصنعی و عیب جویی

خالصه در دل از صحت این حدیث علیرغم طرق فراوانی که    گوید: )....... ورا اعالم و او هم مجبور به قبول صحت آن شده است می  
براي اینگونه تحلیلها می توان داد این است، آن دلی که در این حدیث    دارد، جاي تامل و تردید است و اهللا اعلم(، آري، پاسخی که 

است که خدا تبارك و تعالی بر آن مهر زده است و  علیرغم وجود تمامی شرایط صحت باز هم در تردید ودر تامل است فقط به دلیل آن 
 همه شرایط صحت در یک حدیث، باز هم در آن تامل و تردید کرد.....،   گر نه چه دلیل دارد که باید با وجود آن

پندارند که علی ساقی یا گوید آنچه مردم عوام  این    و  المومنین می گوید  امیر  یا در مورد زمان اسالم  ..... و  حدیث از هر  کوثر است 
 طریقی روایت شود صحیح نیست .....، .

تمامی   خواننده محترم نباید فکر کند که این سخن تنها پندار عوام است، بلکه این حدیث به شرحی که مذکور شد مورد وثوق  پاسخ:

زیاد دیگري نیز در    ث و یا اینکه می گوید این حدیث از هر طریقی روایت شود صحیح نیست و احادی  استحافظان و بزرگان احادیث  

بپرسد که چرا هیچکدام آنها از باره رسیده ولی هیچ یک صحیح نیست .....، و کسی نیست از این مرد  هر طریق که روایت شود    این 

 ولی با این حال صحیح نباشد.  صحیح نیست، هر چند طریق آن صحیح باشد و رجالش مورد وثوق و .....، و صحت آن مسلم باشد

امه سخن ابن کثیر ظاهراً حذف شده و البته او اگر فرصت می یافت می گفت هرچند این حدیث را پیامبر بگوید و هر  )کلب گوید اد

، آیا اینگونه مجادله شما را بیاد گفتارکسی نمی اندازد که با خداوند در امر سجده مجادله  نیستچند این کالم را خدا بگوید ولی صحیح 

 و ....،  ن رجیم بود که با خدا مجادله می کردمی کرد، آري و آن ابلیس و شیطا

بیدار نخواهد شد    آري بیدار کردن انسانی که به خواب رفته ساده است، ولی کسی که خود را به خواب زده است به راحتی از خواب

وراجع به وصی رسول خدا و    آري و تو خواننده ببین که چقدر اسالم غریب و تنها شده که مثل این افراد بی سر و پا و بی مقدار بیایند

دلیلی براي اظهارنظر امثال آنها وجود    صالح مؤمنین و ..... یاوه سرایی کنند، در حالی که شخصیت منافقانه آنها خود موید آن است که 

آنان و حشر  ندارد و ما در کتاب تفسیر خود جایگاه این سران منافق یعنی الذین فی قلوبهم مرض رادر دوزخ جاوید و پس از حبط عمل  

 در جمعیت مشرکین و ظالمین بیان نمودیم(..... . 

مقدم بودن اسالم علی علیه السالم را بسیاري از راویان مورد وثوق، با ذکر سلسله سند نقل نموده اند ازجمله،    احادیث صریح نبوي:

شد که رسول    .....، و از ابی ایوب روایت)حاکم، خطیب بغدادي، شرح ابن ابی الحدید، با همین مضمون از ابن مغازلی، خوارزمی، و  

گذاریم و کسی جز ما نماز    خدا فرمود هفت سال فرشتگان تنها بر من و علی درود و سالم می فرستادند زیرا تنها ما بودیم که نماز می

ی دیگر از محدثان بزرگ  همچنین گروه نمی گذارد ...، این روایت با همین مضمون که در فراید از چهار طریق مذکور شده است ..... و 

برادر رسول اویم، منم صدیق اکبر و پس از من جز   آنر ا نقل نموده اند و نیز سخنان امیرالمومنین در این باره که فرمود: )من بنده خدا و

به نماز    رسول خدا نماز گزاردم و من اول کسی هستم که با او  دروغگو و مفتري، کسی دیگر آن را نمی گوید و من مدت هفت سال با

ابی  ابن   ..... نسایی، حاکم، طبري  را  این حدیث   ،)..... امام    ایستاد  این کالم  نیز  و  اند،  نموده  نقل   .... و  ابوعمر  هیثمی،  احمد،  الحدید، 

معاویه به نقل ابن ابی الحدید که فرمود: )اي حاضران مجلس شما را به خدا سوگند    حسن، سبط رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله در مجلس

دهید از نخستین روز به هر دو قبله نماز گزارده و تو اي معاویه آنروز به هر دو قبله کافر   دانید کسی را که دشنام می  می دهم آیا می

بودي و عمل او را گمراهی میدانستی و الت و عزي را گمراهانه می پرستیدي، )اي مردم( شما را به خدا سوگند می دهم آیا می دانید  
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بیعت، بیعت فتح و بیعت رضوان شرکت کرد و تو اي معاویه در یکی از آنها کافر و در دیگري عهد شکن بودي و شما    وکه او در هر د 

قلوبهم    دانید که او در دعوت ایمان به خدا، اولین اجابت کننده و تو و پدرت اي معاویه از گروه مولفه  خدا سوگند می دهم آیا می  را به 

 بودي .....(،  

علیه و آله متکی به بینه و دلیل    ون ..... در تفسیر آیات )افمن کان علی بینه .....( فرمود: )..... جدم رسول خدا صلی اهللاو به همین مضم

 خدایی بود و پدرم علی که دنباله رو و پیرو او بود شاهد و گواه او بود.....(، 

اند از جمله )انس بن  رسول خدا و تابعین درباره اولین مسلمان امت یعنی علی ع  و همچنین اصحاب لیه السالم شهادت و گواهی داده 

به  و    مالک  حاکم  روایت  به  مضمون  همین  به  اسلمی  )بریده   ،)... و  حمویی  اثیر،  ابن  عبدالبر،  ابن  و  حاکم  طبرانی،  ترمذي،  روایت 

حاکم   ر .....(، )عبداهللا بن عباس به روایتذهبی....( و )زیدبن ارقم به روایت طبري، احمد، هیثمی و ...( و )باز زید بن ارقم به روایتی دیگ

روایت حاکم، که    که گفت، اول مردي از عرب و عجم که با پیامبر به نماز ایستاد علی بن ابی طالب است(، )و باز عبداهللا بن عباس به

حق او نازل شد و ...، و نیز ابن  رکوع کرد علی بن ابی طالب بود و آیه اقیموالصلوه و ارکعو مع الراکعین ...، در    اول کسی که با پیامبر

بن    عباس درخطبه خود گفت، )فرزند )هند( جگرخوار یعنی معاویه، از میان مردم شام، گروهی از ارازل و اوباش را براي مخالفت با علی 

مز ابن  به روایت  و   )..... بسیج کرد  ایستاد  نماز  به  او  با  اولین کسی که  پیامبر خدا و  داماد  و  پسر عم  ابن ابی طالب  ابی    احم، شرح  ابن 

الحدید و ..... نیز گوید: )خداي بزرگ طلب غفران را براي علی بن ابیطالب در قرآن بر هر مسلمانی واجب نمود درآنجا که می فرماید: 

ب است که براي  آورده است واج  اللهم اغفرلنا و الخواننا الذین سبقونا باالیمان .....، پس بر هر مسلمانی که بعد از علی به اسالم ایمان

 علی علیه السالم استغفار کند .....(، و به همین مضمون از او در نماز مکه و .....(،  

  عفیف از عباس بن عبدالمطلب به روایت نسایی، طبري، ابن اثیر و...، موضوع نماز رسول خدا و حضرت خدیجه درکنار خانه   و )نیز از 

به   به همین مضمون  ...( و )سلمان فارسی  )ابوخدا و  ...( و  ابوعمرو و  الحدید و.....(،    روایت اسکافی،  ابی  ابن  به روایت طبرانی،  رافع 

مسعود، ابوایوب    )ابوذر غفاري، خباب بن االرت، مقداد بن عمروکندي، جابربن عبداهللا انصاري، ابوسعید خدري، عمر بن الخطاب، ابن

ر، عدي بن حاتم، محمد بن الحنیفه، محمدبن ابی بکر. فرزند خلیفه اول  انصاري، یعلی بن مره، هاشم بن عتبه مرقال، مالک بن حارث اشت

کنی و حال آنکه او وارث و وصی رسول    )که در نامه خود به معاویه نوشته است .....، واي بر تو اي معاویه آیا تو خود را با علی برابر می

با پیامبر مالقات داشت و پیامبر اسرار خود را با او    کسی که  خدا )ص( و پدر فرزندانش )حسن و حسین( و اولین از پیروان او و آخرین

 علی علیه السالم و .....(   در میان نهاد و در کار خود فقط او را شریک قرار داد .....(، عمر و بن حمق،

ئین آورد، پائین آورد تا  آورد، پا  )کلب گوید یا امیرالمؤمنین روزگار چنان کرد که شما به عنوان گله از آن فرمودي روزگار مرا پائین 

جسارت ها را به شما روا می دارند ما از خداوند    گفتند علی و معاویه پس ببین که اوالد زنا چگونه میدان را خالی دیده اند که اینگونه 

 صبر براي تحمل بن مصائب را خواستاریم انا هللا و انا الیه راجعون( 

 اسالم یعنی علی بن ابی طالب:اشعار پیرامون حدیث اولین مسلمان جهان 

دعوت او و او    سعید بن قیس همدانی، در صفین با این اشعار، رجز حماسی می خواند )اینست علی پسر عم مصطفی، اولین اجابت کننده 

هیر  عبداهللا بن ابی سفیان، حزیمه بن ثابت، کعب بن ز  آن امامی است که راهش، راه هدایت و از ضاللت جداست(، به همین مضمون از

آورده است ..... )بدون شک همه آنچه را که خوبان دارند علی یک    نقل شده است و ربیعه بن حارث بن عبدالمطلب که در اشعار خود
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ندارند و ما نمی دانیم که این چه نکبت و بدبختی است که به شما روي آورده    جا دارد و در عین حال هیچکدام از فضایل او را دیگران

در روز سقیفه آغاز فتنه و فساد بود ...( و .... این روایت را احمد و اسکافی ..... از حسن    جدا کرده آري همانا بیعت شما و شما را از او  

عده اي از تابعین نزد حسن بصري بودند و نام علی بن ابی طالب به میان آمد و حجاج )آن شقی    بصري نقل نموده اند که )..... روزي

جلس بود به حسن گفت تو در این مورد چه می گویی، حسن گفت چه گویم )در حق کسی( که او اولین  جنایت کار سفاك( نیز درم

کسی است که برقبله نماز گذارد و دعوت رسول خدا را لبیک گفت و آگاه باش براي علی در نزد پروردگار مقام و منزلت رفیع است و  

حجاج    یل و سوابقی است که کسی نمی تواند آنها را انکار نماید ..... پسنسبت به رسول خدا قرابت و نزدیکی دارد و براي او فضا  او

علی را مدح و ثنا    بسیار خشمگین شده و از تخت فرماندهی خود پایین آمد، مردي به حسن گفت، پس ما هیچ وقت ندیده ایم که تو 

می ریزد. ولی آگاه باشید    یعنی حجاج خون  بگویی و آنگاه حسن گفت چگونه می توانم او را مدح بگویم در حالی که از شمشیر او 

  علی اول کسی است که اسالم آورد و این مدح و ثناي علی به تنهایی براي شما کافی است و .....،

این بود پاره اي از نصوص نبوي و سخنان ماثور از امیرالمومنین و صحابه و تابعین، در اینکه علی )ع( اول مسلمان بوده است وتعداد این  

بالغ بر یکصد نص می شود. .... و بر این موارد اضافه می شود به شرحی که در جلد دوم گذشت که نصو امیرالمومنین پیشتاز این    ص 

( که آنحضرت صلوات اهللا علیه، صدیق این  2امت است و باز هم اضافه می شود فضیلت دیگر آن حضرت به شرحی که گذشت )جلد  

کثیر در برابر این حقیقت ثابت که می گوید:    ن حال آیا شما مجوزي براي مکابره و مجادله ابنامت است و اوست صدیق اکبر ..... با ای

وضوح و صراحت صحیح نباشد پس چه چیز دیگري    روایت شده او اول مسلمان است و .....، می توانید پیدا کنید و اگر مطلبی به این

ندارد پس چ  این همه احادیث صحت  باشد و اگر  تواند صحیح  توان قائل شد.    همی  این احادیث می  بر  براي کتابهاي مشتمل  ارزشی 

)مضمون(: پس مالحظه می گردد که چگونه این شخص بایک جمله تمامی سخنان و تصریحات عده کثیر راویان را که روایت آنان به  

کند، ولی در مقابل هر مطلبی که  است را رد می    احادیث ثبت و به تصریح آنها صحیح   حکم و راي حافظان سخت گیر در امر حفظ

البته براي جلب رضایت اربابان اموي مسلک اثبات آن    میلش اقتضا نماید )کلب گوید  خود و خوش رقصی براي آنان( استناد و براي 

رند اعتماد  افراد مجهول و روایات کسانی که اصالً وجود خارجی ندا مطالب به هر گونه روایتی اعم از روایات مرسل، تقطیع شده، آحاد،

ادامه مناظره مامون با چهل نفر از دانشمندان را در باب اثبات حدیث فوق ذکر و   و استدالل می کند، )مضمون( پس حضرت عالمه در

 سخنانی مطرح می فرماید   در خصوص موضوع تاثیر سن ایمان حضرت

در واقع ایراد به مفاد آیات کتاب    ول خدا لبیک گفتند، )کلب گوید ایراد بر سن قبول ایمان یعنی سنی که علی علیه السالم به نداي رس

می نماید که مومنان از رسول خدا در این    خدا و تشخیص رسول خداست، به عبارتی قبول آنچه رسول خدا به آن تقریر نمودند واجب

 رد آورند ..... الی آخر(  رسول خدا بر او وا امر پیروي و تاسی نمایند و این فضیلت ایرادي نبود که احدي از صحابه در زمان

اقربین و قول رسول  اطعام خاندان و عشیره  از  نیز حضرت عالمه می فرماید، پس  السالم که )هذا اخی و وصیی و    و  به علی علیه  خدا 

فرزندت   بود و آنان مسخره کنان به ابوطالب گفتند تو باید از  خلیفتی من بعدي(، یعنی این برادر و وصی و جانشین من پس از من خواهد

دادن غذا و دعوت از قوم نمودن توسط علی علیه السالم .....، داللت بر آن   که او را بر تو امیر ساخت اطاعت کنی و ..... به این ترتیب آیا 

گذاشت و با او پیمان برادري و وصایت و خالفت بست زیرا که او شایستگی این مقام را    ندارد که رسول خدا دستش را در دست او

و به حد تکلیف رسیده و توانو نیروي عمل دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا را داشته است؟؟! .....، و آنچه حضرت   داشته 
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اکل العرب و کسرت نواجم قرون ربیعه و    از شریف رضی در نهج البالغه که فرمود )انا وضعت فی الصغر بکل  علی در خطبه نقل شده 

سول اهللا )ص( بالقرابه القریبه و .....(، و اما سخن در اسالم ابوبکر، ما در خصوص آن سخنی نمی گوئیم با  موضعی من ر  مضر و قد علمتم 

رجالش    به حدیثی که در دسترس ما است و این روایت صحیح را طبري از محمد بن سعد بن ابی وقاص با رعایت سلسله اسناد که  توجه

بیش از پنجاه نفر    به پدرم گفتم آیا ابوبکر اولین مسلمان بود پدرم گفت نه قبل از اوهمگان صحیح و موثقند نقل نموده است که ).....  

ابوبکر صحت داشت، خود او    ایمان آورده بودند .....( )مضمون( و ایرادي که اسکافی بر جاحظ وارد نمود که اگر تقدم اسالم آوردن

بیعت ابی بکر کار شتابزده   عمر نمی گفت  گر این موضوع صحت داشت در روز سقیفه به آن دلیل می آورد ولی او این کار را نکرد و ا

صحت داشت حداقل یک نفر پیدا می شد   و غیر عاقالنه اي بود که خدا دین اسالم را از شر  محفوظ نگاه داشت .....، و اگر این موضوع

ید و حال آنکه هیچکس به چنین ادعایی شناخته نشده  نما  که امامت ابوبکر چه از زمان او و چه بعد از او را به سبقت او در اسالم مستدل

آوردن عده اي از رجال از جمله علی علیه السالم، جعفر بن ابیطالب،    است و اینکه اکثریت محدثان، اسالم آوردن ابوبکر را بعد از اسالم 

راهی با اهل سنت بود، در اینکه اولین کسی  اظهار گردید از روي مماشات و هم زید بن حارث، ابوذر و ..... دانسته اند، پس آنچه تاکنون

اعتقاد داریم، علی علیه السالم به آن معنی که ابن کثیر و قومش تصور می نمایند اول کسی    که اسالم آورد علی علیه السالم بود، زیرا ما

زمان و کدام وقت امیر المومنین    نبود که اسالم آورده باشد، زیراکسی که آغاز به اسالم می کند الزمه اش سابقه کفر است ولی در چه 

 از آن اسالم آورده باشد. و یا او در چه زمان براي خدا شریک قائل بود تا به او ایمان بیاورد ..... و الی آخر.    )ع( کفر ورزید تا پس

نویسندگان از جمله ذهبی و غیره پرداخته    پس حضرت از  بعضی  نقیض  اظهارات ضد و  به رد  ادامه  نهایت می  عالمه محترم در  و در 

فرماید:این بود توضیح )اثبات موضوع( هفت سال نماز و عبادت علی علیه السالم با رسول خدا صلی اهللا علیه و آله قبل از دیگران(،ولی  

کجا یافت می    ما می پرسیم آیا تفاوت چند ساعت تصور ذهبی در کجاست، چه کسی آن را گفته، چه موقع گوینده اش آفریده شده و

خبر از    روستانشین، که بی  کدام ماخذي به آن اشاره شده و راوي آن کیست که آن را روایت نموده است .....، گویا این مرد  شود و در

 تاریخ اسالم است، تصور می نماید همه مثل او هستند، .....،

ا ولیکم اهللا و .....( را نقل نموده و  خاتم بخشی امیرالمومنین در حالت رکوع و شان نزول آیه )انم  ابن کثیر در جلد هفتم کتابش حدیث 

به هیچ وجه صحیح نیست زیرا اسنادش ضعیف است و هیچ آیه اي از قرآن در خصوص علی )ع( نازل نشده    سپس می گوید این روایت 

  د درباره علی نازل و آنچه در موردآیه )انما انت منذرو لکل قوم هاد( و )یطعمون الطعام .....( و )اجعلتم سقایه الحاج .....( که می گوین

 گردیده هیچگونه صحیح نیست.  

چه اندازه این سخن گران است که از دهان آنان بیرون می آید و البته جز نادرست ازآن خارج نمی شود چگونه این مرد جرات   پاسخ:

آنکه خود او در تفسیرش از کلبی آن را  نیست .....، حال  می کند و می گویند که نزول آیه انما ولیکم اهللا درباره علی علیه السالم درست

گذشته اگر روایاتی که ذیل این آیات و آیات فراوان    .....، و از این   نقل نموده و گفته است که این روایت از قول او قابل خدشه نیست و 

گر برحسب عمومیت نازل شده یکی  شده و یا به او تاویل شده و یا ا  دیگر مبنی بر اینکه این آیات در باره علی علیه السالم خصوصاً نازل 

 از مصادیق بارز آن علی علیه السالم است و .....،

معتبر    به زعم   و کتب حدیث  و مسانید  اعتماد و صحاح  تفاسیر مورد  این  است که همه  نباشد وظیفه محقق  این شخص صحیح  تصور 

دانشمندان    لب نادرست است اساساً به چه کار می آید و چراراپاره پاره کند و قلم بطالن بر همه آنها بکشد، زیرا کتبی که مملو از مطا
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به مضامین آن صرف   می بایست بر آن تکیه کنند و چرا عمر عزیزشان را در جمع و ذخیره کردن آنها و بکار بردن و پذیرفتن امت نسبت 

در هر موضوع و مسئله اي جز در    به اینها مراجعه وکنند .....، آیا همه اینها بایستی فداي هواپرستی ابن کثیر شود .....، حال آنکه خود او  

او بجوش آمده و با زبانی زشت و زننده و    باب فضائل علی به آنها مراجعه می کند ولی وقتی به این فضایل می رسد دیگ کینه توزي

 گستاخانه با آن مواجه می شود  

اسالم از شیعه و سنی به منزله دریاي بیکران بوده و هیچگاه این    و علماء بزرگ امت  )کلب گوید البته این روایات و قول راویان و حفاظ 

و امثال او نجس نمی شود و شک نیست اینگونه افراد اگر در قرآن خداوند به صراحت نام از    دریا به آب دهان سگ هاي هار چون او

ت قرآن است و از دالیل حفظ آن از شر  جاهالنه خود دچار تحریف می نمودند و این خود از معجزا  علی می برد، قرآن را با تعصب 

 اشرار و ..... الی آخر(  

کتاب خود از امام احمد ..... حدیث برائت را آورده و آنگاه گوید این حدیث را محل ایراد و انکار هست زیرادر آن امر   7نیز در جلد  و

 .....،   به بازگرداندن صدیق )ابوبکر( شده در صورتی که ابوبکر باز نگشت و امیر حج بود

بر  پاسخ: به یقین است و    بخوانید و  اینگونه اجتهاد بی مغز که در مقابل نص صریح صورت گرفته است بخندید، نصی را که ثابت و 

  صحت آن منعقد شده و با طرق بسیارش متعاقباً بیان می گردد. )مضمون( و نیز در حدیث )درباره علی سعایت نکنید که او از   اجماع بر

کنت مواله    ویم و او صاحب اختیار شما بعد از من است( را ..... به بهانه شیعه بودن یکی از راویان )اجلح( و نیز روایت )منمن و من از ا

این تواند  می  نباشد  امیه  بنی  از  که  عربی  هیچ  اگر  آیا  که  است  آن  عالمه  پاسخ حضرت   ،.......(  ))..... موال  مشکوك    فعلی  را  تعبیر 

تاکنون از کدام محدث شنیده    ه مضمون آن گویا و مستند به احادیث صحیح فراوان است )که گذشت( .....، و آیابداند.....، در حالی ک 

چون در اسناد او    و مسلم نقل شده ولی  اید که حدیثی را پیشوایان حدیث در کتب و مسانید خود و در راس آنها در دو صحیح بخاري 

در روایت احمد از وکیع .....؛   شخص مورد وثوق است و همچنین گفتار او   در صورتی که  یکنفر شیعه وجود دارد آن را رد کنند .....،

نفر یعنی   که نشانه واضحی از کوتاهی و عدم آگاهی و محدودیت او در امر حدیث دارد زیرا هر دو حدیث سند شان منتهی به یک 

افاده والیت دارد و حدیث التقع فی علی   اختصاصی در مقابل قصه عمران بن حصین و    یک واقعه)بریده( می شود و هر دو حدیث 

حدیث من کنت مواله که عین عبارت حدیث غدیر است، جنبه عمومیت دارد ویا اینکه گوید .....، عده اي از شیعیان اعتقاد دارند که  

پیدا شد که زنان خاندان  اسارت    شتر خراسانی کوهان هاي متعدد او از روزهاي  به  تا قسمت هاي جلو و  وحی در واقعه کربال  افتادند 

عقب آنها را بپوشاند، )پاسخ( من گمان نمی کنم در بین شیعیان)مضمون( سفیه و مجنونی یافت شود که این تصور در او آمده باشد .....، 

ولی    وقت اسارت زیورها و لباس هاي فاخر و پوشش هاي مجلل را ربوده بودند،   صرف نظر از اینکه از خاندان عصمت و طهارت در 

 کسی نگفته است که برهنه و عریان بوده اند 

 و یا کمترین خواري و فرومایگی احساس کردند  

عمامه او پوششی براي پوشاندن سرهاي زنان حرم رسول خدا    )کلب گوید بلکه لباس کهنه پوشیدند و به روایت سهل ساعدي تکه هاي

نجس او دارد صرفاً از روي خباثت عنوان شده نه از روي تحقیق علمی و این    بوده است ..... و شک نیست این سخن او که ریشه در ذات

بودند می دانستند که باال بردن صوت بر صوت رسول خدا حبط اعمال آورده و یا جسارت    دشمنان خدا اگر کتاب خدا قرآن را خوانده 

در پی دارد و البته جسارت به ذوالقربی و حرم مطهر    از هر شخصی که می خواهد باشد دوزخ ابدي را  و توهین و آزار رسول خدا و ....،
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یوذون النبی است و آن هم عذاب دوزخ جاودانی را در پی دارد و او کالمی را گفت ولی نمی داند که خدا او را    رسول خدا از مصادیق 

تمام مسیر اسارت مشمول عنایت    بلکه آنها در   آنچه براي خشنودي دیگر ناصبان پلید گفت در طبقات دوزخ فرو می برد(، ...  بواسطه 

این حرم بود و  امام حسین به آنها وعده داده  اند همانطور که  با مردان آل اهللا خود، در نهضت مقدسی    ویژه خداوند بوده  رسول خدا 

اسالمی، در    شرکت کردند که پرده از روي رسوایی ها، نیرنگها و جنایات بنی امیه برمی داشت و سوء نیت آنها را نسبت به دین و جامعه

و .....، این حسین علیه السالم بود که حسب وظیفه اي که براي نگهبانی و    جهت بازگردانیدن مسلمانان به جاهلیت نخستین افشا می کرد

تا نشان دهد که این شخصی که بر جایگاه خالفت اسالم    پاسداري از شریعت پاك جدش محمد )ص( به اوسپرده بودند قیام فرمود .....

از خالفت او .....، تا سرانجام در قربانگاه کربال جان خود را بر سر    ن، تکیه زده است نه پیوندي با اسالم دارد نه حق بهره برداري واژگو

مردم به واسطه محبت به پیامبر، از بنی امیه و پیروان آنها نفرت پیدا کرد و آنها    نجات اسالم قرار داد.، ..... و در این اوضاع بود که نفوس 

این  ر وجود  لوث  از  زمین  )خر(  مروان حمار  زمان  در  سرانجام  مختلف  هاي  نهضت  بابرپایی  تا  جائیکه  تا  نمود  اسالمی  امت  منفور  ا 

گردید .....، و اینست مفاد آنچه گویند که حدوث دین اسالم، محمدي )صلی اهللا علیه و آله( و بقاء آن،   جرثومه هاي فساد و تباهی پاك

این است نمونه هایی از یاوه سرایی هاي این اموي مسلکان و پیروان آنان که هر وجدان و عقل سلیم آنها را ننگ  حسینی است. .....آري، 

هاي، را    می داند، ولی ما بزرگوارانه براي حفظ شخصیت خود از آنها صرف نظر می کنیم و جزاي جنایات آنان را بر علم و امانت و عار

با  ابراز می نمایند و راهی جز راه   که علیرغم آشکار شدن راه هدایت،  مومنان )و صراط    پیامبر صلی اهللا علیه و آله عداوت و دشمنی 

جهنم مبتالیش می سازیم و    مستقیم( را پیروي می نمایند، به خدا واگذار و با این حساب، ما او را در کارش آزاد می گذاریم و به عذاب

دارند و   کورکورانه در اینگونه مسیر گام بر می .....، آگاه باشند آنانی که با تعصب هاي او به بد راهی افتاده است .....، و لذا شایسته است

ها کینه    شوند، که چگونه برخالف امر خدا و رسول در دل   آن نویسندگانی که باعث تفرقه کلمه )وحدت( و پریشانی جامعه اسالمی می

جه آنفتنه ها و آشوب ها و حوادث ناگوار پدید می آورند .....، پس بطور  ها پدید آورده و آتش دشمنی ها شعله ور می نمایند و در نتی

 خدا شما را به خانه امن و سالمت و برادري دعوت می کند ..... قطع شیطان می خواهد میان شما دشمنی ایجاد کند ولی

 محاضرات تاریخ االمم االسالمیه شیخ محمد الخضري: 

نامبرده به عنوان کتاب تا اندیشه هاي    ریخ نوشته ولی به سادگی یک کتاب تاریخ نیست، بلکه او در این کتاب مشتی ازاین کتاب را 
تاریخی است که بتوان بر    اموي خود را در هر فراز از گفتارش جاي داده و با آن به شیعیان حمله می کند از این رو آن کتاب نه کتابی

هیاهو و جنجال است که صرفاً فضاي    مورد انتقاد قرار داد، بلکه مجموعه اي از نقل آن تکیه کرد و نه کتابی عقیدتی که بتوان مطالبش را
  بود به آن توجه نشود، ولی چاره اي نیست و ما   صفاي )برادري مسلمانان( را تیره و آرامش جامعه مسلمین را بر هم می زند، و شایسته

 مجبوریم خواننده را در جریان برخی خیانت هاي او بگذاریم.  

علی)مضمون بین  صفین  جنگ  که  است  مدعی  او  که  اول  نداشته    (  دینی  هدف  و  بوده  شخصی  درگیري  یک  معاویه  و  السالم  علیه 
  است.....، ولی مبادي اعتقادي خود را که باعث این فکرشده است را بیان نمی نماید .....، آیا جنگ و دادخواهی علی علیه السالم در واقع 

ق با  پیامبر در جنگ  فرمان  واجراي  یاري آن    اسطین  به  را  آیا رسول خدا اصحاب خود  و  نبوده  معاویه  یاران  یعنی  منحرف  بیدادگران 
حضرت در آن روز سفارش ننمود وآیا نفرمود )حربکم حربی( و آیا نفرمود به عمار که گروه سرکش و ستمگر ترا به قتل می رسانند  

   .....، )تقتلک الفئه الباغیه(، 

 بنی هاشم و معاویه بزرگ قریش بود و هر دو از این نظر یعنی بزرگی نسب با هم برابرند. و .....،دوم آنکه گوید علی بزرگ 
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من به این مرد نابخرد و بی عقل چه می توانم بگویم )مضمون( که او اینگونه عنصر پاك و مطهر را که از اصالب وارحام پاك،    پاسخ:
نابکار در یک کفه قرار   از پیامبران تا اوصیاء بدنیا آمده و وصی رسول خدا صلی اهللا علیه و آله بوده است را با یک شخص شکم پرست

دیگري شجره ملعونه و ..... و آیا نمی داند از روزي که آن حضرت درخواب دید که بنی امیه مانند میمونها و   دهد، یکی از شجره طیبه و
خوکها بر منبر او در حرکتند، دیگر چهره او خندان نشد و خداوند این آیه را براي اوفرستاد )ما خوابی را براي تو نشان دادیم که تنها  

 ابوسفیان را که عار و ننگ قریش است رابزرگ قریش می داند  براي آزمایش مردم بود(، او چگونه 

حضرت حمزه و آن جگرخواره  )کلب گوید آن هم با آن زن معلوم الحالش هنده جگرخواره که زانیه قریش بود و تحریک کننده قاتل
ایل او و امثال او به این اشخاص در واقع  که از گوش و بینی شهداء احد گردنبند تهیه کرد و ..... که احوال او از همه نظر معلوم است وتم

 امامان آنها احضار می فرماید(    دلیل قاطع بر نفاق و کفر صاحبان آنان است زیرا خداوند در روز قیامت مردم را با

از   بر عهده داشت و در آن جنگ  را درجنگ  احزاب  احد رهبري  که در روز  .....، کسی  است  ملعون  پیامبر  به تصریح  در حالی که 
 اسداهللا حمزه بن عبدالمطلب بن هاشم بود    برگزیدگان یاران پیامبر از مهاجر و انصار، هفتاد نفر را به قتل رسانید که از جمله آنها

)کلب گوید و هند جگرخوار همان زن فاحشه رجاله مادر معاویه، که در حضور اوجگر حضرت حمزه را به دندان کشید و از گوش و  
 مظلوم احد براي خود گردنبند ساخت و فخرفروشی می کرد(،  بینی آن شهداء بزرگوار و

پیامبر و دین اسالم یاد   نابودي همان کسی که در روز جنگ خندق، نامه تهدید آمیز براي رسول خدا فرستاده و قسم به الت و عزي براي
ائماً به دشمنی)و ستیز مرگبار( با رسول خدا  می کرد و رسول خدا را )العیاذ باهللا( احمق و سفیه بنی غالب خطاب می نمود و او .....، د

در زمانی که به حضور پیامبر آورده شد    اقدام می کرد تا آنکه در فتح مکه به عباس که دوست زمان جاهلیت او بود پناهنده شد .....، و 
ر دل شک دارم که عباس به او  هستم گفت د  .....، در جواب این سوال پیامبر که فرمود آیا وقت آن نرسیده که بدانی من پیامبر خدا

نهیب زد که گواهی بده تا گردنت را نزده اند، پس او شهادت داد و اسالم آورد..... و در خالفت ابابکر با او بیعت نکرد تا با اختالف،  
عمر، با ابابکر بیعت    امت اسالم را نابود نماید ولی علی علیه السالم او را از خود طرد نمود واو پس از دریافت وجوه زکات به پیشنهاد 

فرستاد، حضرت پاسخ داد بجان خودم سوگند هر چند ما همه فرزندان یک    کرد .....، و چون معاویه همین پیام را براي علی علیه السالم
حیله گر  عبدالمطلب و ابوسفیان مثل ابوطالب نخواهد شد.....، آیا مومن مانند دروغگویی  پدریم ولی هیچگاه امیه مثل هاشم و حرب مثل

که از آنگونه پدران خود پیروي کند، همان پدرانی که در جهنم سقوط کرده و معذب هستند و    است، چه فرزند بدي است آن کسی
 بدان و آگاه باش که ما 

 خاندان نبوت و رسالت هستیم.،  

ز خود تعیین کرد .....، تا از بروز اختالف  و دیگر اینکه گوید فکر معاویه در انتخاب خلیفه بعد از خود خوب و نیکو بود که یزید را بعدا

 جلوگیري شود .....، و یکی از مواردي که بر معاویه ایراد گرفته اند همین است .....

لیاقتی شخصی اوست که علی علیه السالم در خطبه خود به آن اشاره   پاسخ: فرماید که    ..... اوال ایراد بر معاویه از دو نظر بود اول بی 

آزاد شده است. )پیامبر    .، خداوند نه سابقه و فضیلتی براي او و نه براي پدر او در اسالم قرار نداده است او آزاد شده فرزند)مضمون( ....

الطلقاء بروید شما آزاد شده هستید( و حزبی از احزاب جاهلیت که  فاانتم  اذهبوا  او و پدرش دشمن خدا و    در فتح مکه فرمود  همیشه 

را پذیرفتند ..... دوم به علت بی کفایتی کسی   ا سرانجام به اجبار و با عدم تمایل پس از شکست از مسلمین اسالمرسول و مسلمین بودند ت

که پس از خود او را به خالفت تعیین کرد، یعنی یزید خائن متظاهر به فسق وفجور و اگر نگوییم متظاهر به کفر و بی دینی ..... همان  

از آن فاجعه حره را پدید آورد و بعد از آن جریان ابن زبیر و بعد از   تش واقعه کربال را بپا کرد و پسیزید پلید که در دوران شوم حکوم

 نتیجه این فکر فاسد بود.   آن فاجعه خانه معظم کعبه .....، که همگی
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د خطاي بزرگی را انجام داد  ایجاد کر  و سخن دیگر )این یاوه گو( آن است که حسین )ع( در قیامی که انجام داد و به دلیل تفرقه اي که

 ،..... 

او در حالی   پاسخ:  ،..... از شئون خالفت اسالمی و شرایط آن آگاهی داشت  این مرد مطلب خود را می نوشت  به    کاش وقتی  دست 
به واسطه آن  بتواند    نوشتن این یاوه زد که حامل روحی پست و جانی فرومایه بوده است ..... این یاوه گو نه روح بلند و شریفی دارد که

 از زندگی ننگین خود فرار کند و نه عقل سلیمی که حداقل جایگاه پست او را به او بشناساند  

به خطا    )کلب گوید  را  و سبط رسول خدا  عبا  بهشت و خامس آل  اهل  است که عمل سید جوانان  به جایی رسیده  یاوه گو  این  کار 
است،    که در خانه وحی و نزول مالئکه و در دامان رسول خدا رشد و نمو کرده   می نماید و فهم خود را باالتر از کسی می داند  منسوب

ولی نمی داند که    او براي جلب رضایت عده اي اموي ناپاك و ناپاك زاده مانند خودش، مطلبی را براي خوش رقصی اظهار می نماید،
ناپاك زاده در روز عاشورا    کل ارض کربال آیا اگر اینخداوند چگونه او را در طبقات دوزخ فرو می برد ..... آري کل یوم عاشورا و  

خدایا ترا به عزت و جالل خودت و    حضور می داشت در قتل موالنا حسین مظلوم و قتل عام عترت رسول خدا شرکت نمی کرد پس
همه ستمگران پیرو آنان را لعنت فرموده و در    آبروي مقدسین درگاهت یزید پلید و طرفداران او و پدرش معاویه و ابوسفیان خبیث و

 عذاب جاوید خود معذب بفرما آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(،  

  خواست براي یزید ملعون بیعت بگیرد، امام حسین به او خطاب نموده و فرمود .....، )کار یزید به جان هم   زمانی که معاویه می  ..... آري
را در این    بقه با هم جنسان آنها و پرداختن به کنیزکان نوازنده و سرگرمی با انواع لهو و لعب است او تو انداختن سگها و کبوتران و مسا

گناهان این خلق را    گونه امور یاور خوبی است نه در امر خالفت و تو اي معاویه که خداوند را مالقات می کنی در حالی که بار سنگین
نادانی تو همین بس که دنیاي    زي به بیشتر از این نیست که بر آنها اضافه کنی، .....، و بر این به دوش داري و لذا دیگر به هیچ وجه نیا

از شما براي امت محمد بهتر است امام    زودگذر را بر آینده دراز مدت ابدي ترجیح داده اي .....، پس معاویه گفت )مضمون( که یزید 
است؟( آري .....، گوش روزگار از هیچ انسانی    خوار و هوسران بهتر از من  حسین فرمود این تهمت است و سخن باطل آیا یزید شراب 

 حسین اشتباه کرد .....( را نشنیده است   مانند آنچه که خضري با جرات و جسارت گفته است که )....... حضرت امام

امت کرد ولی این یاوه گوي خبیث در  ببین شقاوت این جماعت را که یزید از آنچه کرد به ظاهر، اظهار ند  )کلب گوید تو نگاه کن و
او است در حالی که می داند قاتل ذوالقربی جایگاهی جز دوزخ ابدي خداوند ندارد و نیز کسانی که به عمل آنها    فکر توجیه جنایات

تقوایی درمقابل  هستند نیز در دوزخ ابدي مخلد خواهند بود امّا در خصوص این اشقیاء هیچ ادبی در مقابل رسول خدا و هیچگونه    راضی
آنان را مسئلت    خدا و هیچ حیا و شرمی از فاطمه زهرا وجود ندارد تا مانع از اینگونه جسارت ها باشد، ما از خداوند عذاب روزافزون

 داریم آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(،  

ید جوانان اهل بهشت است را به خدا واگذار می  خون به ناحق ریخته س  .....، آري و البته این سخن او که در واقع سعی در پایمال کردن
انکار ناپذیر در    می گذاریم و او و امثال او را که علیرغم وجود این  کنیم و توجیهات شیطانی آنان را هم به خود آنان وا  همه حقایق 

آزار قلب داغدار رسول خدا می   خدا به پاکی آنان گواهی داده است و .....، باز هم در   حقانیت رسول خدا و اهلبیت، همان اهلبیت که 
منتقم واگذار می نمائیم و امت محمد رسول اهللا علیه و آله بدانند که چه کسانی بعد از هزار و چند    کوشند، ما آنها را به خداوند قهار و

 ستم می دوانند )انا هللا و اناالیه راجعون(.  صد سال بر کشته او اسب 

 تفسیر المنار:  السنه و الشیعه به قلم محمد رشید رضا صاحب

نماید بلکه .....    مقصود این نویسنده آن نیست که بحث علمی و یا انتقاد بی آالیشی کرده باشد و یا نمی خواهد که استدالل منطقی ایراد 
ی  نمودن مردم و دولتهاي عرب   روش او جز با فحاشی و توهین و نسبت دادن القاب زشت و هتاکی هاي زننده نیست و نظر عمده او بدبین

این اختالف افکنی ها در راستاي سیاست  عراق، حجاز و یمن نسبت به شیعه، آنهم از راه دروغ پردازي و افترا و سوء تعبیر و ..... است. و
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ملتهاي اسالمی هستند .....، او رساله اش را با تاریخ تشیع    که به دنبال تضعیف دولت و  است دولت هاي خارجی معاند با اسالم و مسلمین  
سبا یهودي می داند ..... او در ضمن یاوه سرایی هاي خود یکی از    اهب شیعه شروع کرده و اصول تشیع را از بدعتهاي عبداهللا بن و مذ 

است.....، که حضرت عالمه ضمن پاسخگویی مستدل به یاوه سرایی هاي او گوید:    بدعتهاي امامیه را بدعت بابیه و سپس بهاییه دانسته 
است که فرقه بابی و بهایی را از فرق شیعه برشمارد و حال آنکه شیعه از روز نخست این فرقه    ننده او، اینیکی دیگر از جهالت هاي ز

  ضاله را خارج از دین دانسته وحکم به کفر و ضاللت و نجس بودن آنها کرده است .....، دیگر آنکه گوید همه نابسامانی هاي عراق از 
اینکه شگفت و حیرت از ادعاهاي رافضیان است ..... و یا آنها روز   دروغ این    پیروزي روس بر مسلمانان راجشن می گیرند ..... پاسخ 

هستند ..... این روز چه    شخص گمراه که گمان می کند کشورهاي ایران و عراق براي کسی قابل ورود نیست و یا مردم عراق کور یا کر
 روزي است چه ماهی و .....

گوید )رافضیان بسیاري از فرزندان فاطمه رضی اهللا عنها را دشمن    نسبت به برخی از اهلبیت را مذکور و می دیگر اینکه دشمنی رافضیان   
الحسین و فرزند او یحیی که مورد بغض آنان است ..... این است محبت آنان به    داشته بلکه آنها را ناسزا می گویند مانند زید بن علی بن

 ص( که از آن سوال خواهد شد.(،  اهلبیت و اینست مودت اقرباي رسول خدا)

به وسیله آن مذهب شیعه را زشت و بد نشان    آري، این است رشته هاي اوهامی که آلوسی آن را حقایق تصور نموده و خواسته   پاسخ:
یی بن زید یعنی مشروحاً منزلت او بیان شد اما در مقام یح  دهد ..... و اما زید پس مقام مقدس او نزد شیعه معلوم و مشخص است و قبالً و

دروغگو می گوید .....، یکی از قهرمانان مجاهد شیعه است و هم او است    آن شهید بن شهید، آن حضرت به عکس آنچه آن کذاب و
شیعه دوازده نفرند و آنان را به اسم نام برده و گفته این پیمان معهودي است که رسول    که از پدر بزرگوار خود روایت نموده که امامان

است و او را شاعر امامیه، دعبل خزاعی در قصیده مشهور تائیه خود مدح گفته و آن را محضر امام    لی اهللا علیه و آله بما سپرده خدا ص 
نموده است ..... و امام صادق علیه السالم نیز در شهادت او سوگواري نموده ..... و واقعه آن زنجیرهایی که با   علی بن موسی الرضا عرضه

ومانه به بند کشیده و شیعیان به عنوان تعزیت داري و یادآوري مظلومیت آن حضرت، از آن انگشتر ساخته و خاطره آن آنحضرت رامظل
بزرگوار    و یاد ونام او را زنده نگاه می داشتند ..... و اما در خصوص حسن بن الحسن المثنی )مضمون( پس او کسی است که با عموي

رمقی در او یافتند    اب امام جهاد فرمود و در کارزار افتاد چون خواستند سر او را جدا کنند، خود حسین بن علی به کربال آمد و در رک 
همان است که شیخ طایفه شیخ    پس اقوام مادري، آن جناب را به کوفه و سپس به مدینه منتقل نمودند و عقیده شیعه درباره آن حضرت

با فضیلت و با تقوي بوده است و درزمان خود متصدي صدقات امیرالمومنین    مفید درباره او فرموده که ..... )آن بزرگوار رئیس قوم و
 گردید و قضیه او با حجاج را نیز زبیر بن بکار نقل نموده است .....،  

روز  که همین مقدار در رد اظهارات این یاوه گو کفایت می نماید امّا سؤال اینست آیا او و امثال او از خدا و رسول و    )کلب گوید البته
ودادخواهی نماید   قیامت  نمی  مخلد  دلیل  بی  خود  دوزخ  آتش  ابدي  عذاب  در  را  هیچکس  خداوند  البته  و  ترسند  نمی  دادخواهان 

 گروه افاك اثیم و .....، را(،   مخصوصاً این 

شیعه  به  به دروغ  را  مواردي  یاوه گو  این  به نفس زکیه که  الحسن ملقب  بن  بن عبداهللا  اما محمد  آنکه شیخ  نسبت می دهد و    و  حال 
که گوید  مهنا  ابن  و  معرفی  السالم  علیه  امام صادق  اصحاب  از  را  بزرگوار  آن  طوسی  قتل    ابوجعفر  به  احجارالزیت  در  را  مظلوم  آن 

گردیده که در احجار الزیت نفس زکیه اي از    رساندند و سبب لقب او به نفس زکیه، روایتی است که از پیامبر صلی اهللا علیه و آله نقل
مقدس نزد شیعه که این شخص به دروغ عداوت و بغض    مرا خواهند کشت .....، )مضمون( و نیز دیگر شخصیت هاي محترم و   فرزندان

محترمین نزد شیعه بوده و اجل و بزرگ شعراي شیعه مانند دعبل خزایی،    شیعه را به آنها نسبت داده است و حال آنکه آنان از مقدسین و 
 معصوم نموده اند، و .....،  قدیم محضر امامدر مراثی آنان، اشعار خود را ت
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حضرت عالمه در ادامه کیفیت شهادت آن بزرگواران را بدست خلفاء نابکار و جبار و ستمگر واعوان و انصار آلوسی مذهب آنها بیان و  
هارگانه شیعه مطالب مستدل  در خصوص کتابهاي چ  مظلومیت آنان و شیعه را تبیین نموده است .....، و سپس در رد اباطیل اعالم شده وي 

و متقن بیان فرموده اند و اما در خصوص آنچه این یاوه گو در رابطه باشیخ امت، شیخ مفید اظهار کرده است در واقع کفایت و داللت بر  
و دانشمند شیعه و  الجنان خود، شیخ مفید را اینگونه معرفی می نماید .....، )ا  خبث ذات و فرومایگی او دارد و حال آنکه یافعی در مرات

بسیار و بزرگ المعلم است، او در علم کالم و جدل و فقه در    پیشواي رافضه، صاحب تصانیف  ابن  به  به شیخ مفید و  آنان و معروف 
با عظمت بود او بسیار نماز می خواند و روزه می گرفت.   سطح عالی بوده(، ..... و ابن ابی طی گوید)او را صدقات فراوان و خشوعی 

آورده ..... )در مجلس او )شیخ مفید( بسیاري از علماء طوایف دیگر مسلمین حاضر بودند و نشان می    شن می پوشید( و ابن کثیرلباس خ
او   تعظیم  و  احترام  دارد در  این دین  به  باید هر کس عقیده  و  است  اسالم  پیشواي همه امت  او  بلکه  امامیه  تنهاپیشواي  نه  او  دادند که 

 بکوشد(، .....،

نامه    و نیز نامه هاي صادره مهدي منتظر هستند و گوید شیعه قسمت اعظم مذهب خود را ازاین  به  این یاوه گو آورده که امامیه، متعبد 
 .....، ..... هاي دروغین )توقیعات( گرفته اند .....، .....، و سپس مثالهایی آورده و می گوید این بود برخی از مبانی احکام شیعه 

کرد که این    چقدر شایسته بود براي این شخص که شخصیتی چون جمال الدین قاسمی او را نهی کرد و به او توصیهچه اندازه و    پاسخ:

کتاب خود را به کسی دیگر ارائه ننماید و نیز همانطور که شایسته بود که او این مطالب خود را به فرد منصفی یاحداقل به یکی از علماء 

است .....، و اما اگر کتب اربعه شیعه    کتاب تماماً مطالب دروغ و باطلی است که به دلیل سوء نیت جمع شده شیعه ارائه می نمود زیرا این  

علی بن بابویه، محمد بن الحسن طوسی( که    )کافی، من الیحضره الفقیه، تهذیب، استبصار( تالیف بزرگان اسالم یعنی )یعقوب کلینی،

مالحظه می شود که هیچیک از توقیعات و نامه هاي صادره از ناحیه مقدسه را نیاورده  بررسی گردد،    هستند مرجع شیعه در کتب حدیث 

عالم بزرگوار امامیه آگاه بودند که کار این نامه ها از ناحیه اخالل گران و   اند و این بیداري براي هر محقق کافی است که چگونه این سه

ن دین خدا( در نهایت به انکار وجود حضرت حجت )عج( بپردازند بطوري  که )دشمنا  فرصت طلبان به چه نحو و به کجا منتهی می شود 

این آثار را در تالیفات خود درج کنند در حالی که خود راویان آنها بوده و بار آن را براي امت    که گویا آنان نهی شده بودند از اینکه

امثال اند .....، تا  نیابند ک   حمل کرده  ه بگویند مذهب امامیه از امام غایبی که به گمان آنها وجود  این کوردالن مجالی براي این سخن 

 شده و از نامه هاي دروغین آنها پیروي می شود که این خود یکی از این اسرار این امامت است الی آخر.  خارجی ندارد گرفته

گو، پرداخته که گویا این قهرمان  عالمه به شرح و بسط موضوع و پاسخ کوبنده به همه موارد اعالمی این فرد یاوه    )در ادامه حضرت

و    مسلمین و افتخار شیعیان یعنی حضرت عالمه بر خود فرض و واجب نموده تا تمامی یاوه گویان را تعاقب نموده و آنان را رسوا اسالم و 

 مفتضح فرماید رحمه اهللا علیه .....(. .....، 

آنان نسبت داده، مانند اینکه شیعه به اکثر صحابه پیامبر    را به دروغ برو اینکه برخالف واقع چند نمونه از عقاید شیعه را آورده و برخی  

نمایند ..... و ..... و یا نزد آنان متعه دیگري به نام )متعه دوریه( معمول   ناسزا می گویند ..... و یا آنها بسیاري از ضروریات دین را انکار می

 هره مند می شوند .....،  است که براساس آن گروهی از مردان در یک روز ازیک زن ب 

می آورند و قرائت قرآنی که مفاهیم آن را    )کلب گوید این شیاطین مغرور شده اند به نماز خود که آن را با تجوید اختراعی خود بجا 

سلمان  رضایت، دست خود را تا مرفق در خون پاك م درك نمی کنند و با افکار شیطانی خود که بدون ترس از خدا و روز جزا با فعل یا

و دیگران را به    کنند از دیگر مسلمانان بهتر و با تقوي تر هستند   از امت پیامبر فرو می برند و مقدسات را به بازي می گیرند و فکر می
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آنکه   حال  و  کافرنیستند  و  مشرك  که  کنند  ادعا  خواهند  می  اعمال  این  با  واقع  در  و   ،..... و  خوانند  می  کافر  و  مشرك  عمل  اندك 

 سول خدا و معصومین به حکم آیات کتاب خدا مشرك و اهل دوزخ جاودانی است( محارب با ر

گوید ..... اما   اوال یک شیعه همه اصحاب را عادل نمی داند و درباره آنان هم چیزي جز آنچه در کتاب و سنت آمده است نمی  پاسخ:

اندازد و ..... این خبر از    رزه به اندام )هر دیندار( میدر خصوص متعه دوریه یا بگویید فحشاي آشکار که این تهمت بزرگ به شیعه که ل

کجا آمده است .....، کسی نمی داند ولی من می گویم خبر یقینی این موضوع نزد دروغ پرداز وجاعل آن یعنی آلوسی است و این است  

نها  نمونه آنچه آن را دوران طالیی، عصر نور، عصر آلوسی می گوید و او اولین کسی یت وقاحت پس از اختراع آن را  است که در 

نمی داند .....، بلی اگر او نتواند )نام و نشانی( از آن بدهد    نامگذاري )متعه دوریه( و تحویل داده است در حالی که شیعه از آن چیزي

 ارد.  ناپاکی که تحت تاثیر شیطان وسواس خناس است ند  حق دارد زیرا اینگونه دروغ ها ماخذي جز دلهاي خائن و سینه هاي

)کلب گوید در روایات آمده است که کسی براي خوش آمدگروهی مطلب و سخنی دروغ و ناروا را عنوان می نماید و خداوند بواسطه  

فرو می برد و قطعاً آلوسی و امثال او که با ایراد تهمت دروغ و افترا، ایجاد فتنه نموده    آن سخن ناروا، او را در طبقات آتش سوزان جهنم

 و شریعت محمد صلی اهللا علیه و آله می کارند از آن گروه هستند(.  ق و دورنگی را در امت اسالمو تخم نفا

 کتاب )الصراع بین االسالم و الوثنیه( نوشته عبداهللا علی القصیمی: 

درکتاب خود  شاید خود اسم این کتاب، نمودار واضحی از روحیات مولف باشد، و این نام در واقع، نمادي باشد از اهانت هایی که او  
جدال و خونریزي و کشتار   آورده است .....، سخنان تفرقه آمیز بین مسلمانان و اشاعه روح نفرت و باال بردن اختالف آرا، ... و بسا کار به

وه ها  هتاکی ها و نسبت هاي ناروا و یا  برسد و انشاء اهللا خدا مسلمانان را از شر آن حفظ کند ...، اما میزان فحش هاي زشت این کتاب و
  اینک نمونه هایی از آن )مزخرفات و یاوه گویی ها(:  صفحه( تجاوز نماید  1600و دروغها و معجوالتش، شاید از تعداد صفحاتش )یعنی 

او را با    او در کتاب خود می گوید )از داستانهاي ظریف حکایت پیرمردي از شیعیان است که نام او بیان بود و تصور می کرد خداوند 
 ( امیراین آیه که  از  یا  .....، )مضمون( و  تایید قرار داده است  للناس( مورد  بیان  العالم    هذا  از کتاب )حاضر  شکیب ارسالن داستانی را 

از دانشمندان که به شدت از اعراب متنفر بود و ادعاي محبت    االسالمی( آورده و با تغییر مضامین آن عنوان می نماید که یک نفر ایرانی
فرزندانش عرب بودند او ناگهان ناصبی شد و دشمن علی و فرزندانش گردید و    ی نمود چون به او گفتم که علی و علی و فرزندانش را م

 ..... آري، داستان او در کتاب مذکور به نحودیگري بیان شده است ولی این یاوه گو آن را به طرز دیگري بیان نموده است  

ه ادعا می نماید که یک فرد دانشمند و بزرگ علوم اسالمی ایرانی نمی دانست که  )کلب گوید اوالً به یاوه هاي این نابکار نظرکن ک 
علی و اوالد او عرب و یا حتی پیامبرعرب بوده اند و کینه او از اعراب باعث ناصبی شدن او شده و کسی از او سؤال نکرده که به چه  

ي ننموده و فقط تا حدي که این یاوه گو اراده نموده است دشمنی  پرداخته او، از رسول خدا که عرب بود تبر  دلیلی آن دانشمند ساخته و
 علی علیه السالم ابراز و در آن متوقف شده است(،   خود را نسبت به

القاء نماید که تشیع یک جنبش ایرانی و مذهب شیعه با عرب    آري سخنان او به گونه اي بیان می شود که با ایجاد ذهنیت، به مخاطب
بپاشد و ..... و یا اینکه ایرانی ها وقتی روس بر عثمانی پیروز شد جشن    ن کینه ورزي و .....، جامعه اسالمی را از همدشمن است تا با ای

 و نسبت معجزات به او می دهند و در باب زیارات .....،  گرفتند و یا اینکه عقیده دارند خدا در علی حلول کرده 

آن هم مذکور شد ودر رابطه با غلو، عقیده به حلول و الوهیت علی و ..... که دروغ  اینکه جشنی در کار نبود و دروغ بودن    در پاسخ 
نبوده و نیست و در مبانی اعتقادي هم حکم به ارتداد کسانی است که این   بودن آنها اظهر من الشمس است و مسلم اینکه این عقیده شیعه

را ثابت و حجت را تمام می کند و هر کس ادعاي رابطه با خداوند    است که دعوي   عقیده را دارند و اما معجزات این موضوع از اموري 
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داشته باشد و نیز اینکه آنان را واسطه و وسیله تقرب به خداوند می دانند، به جهت این است که   را دارد، پیامبر و یا امام باید این معجزه را
ار می دهند و زیارت آنان را ممدوح می دانند .....(، و نیز گوید  درگاه الهی هستند و لذا آنان را واسطه قر  آنان واسطه فیض و آبرومند

معتزله منکر رویت خدا در روز قیامت ..... و منکر خالقیت او نسبت به افعال بندگان است و حال آنکه اهل حدیث و    )شیعه به پیروي از 
هم    ت و خالفی در این نیست که خداوند در روز قیامت اتفاق دارند که .....، خداوند خالق هر چیز و حتی بندگان و افعال آنان اس  سنت

 دیده می شود .....(،  

مذهب آنان چنانکه زرقانی ذکر   و  این شخص )یاوه گو( درباره خدا و صفات او از ابن تیمیه و شاگردش ابن القیم تقلید می کند  پاسخ:
 اوند است نموده است، العیاذ باهللا اثبات جهت براي خداوند و موضوع جسمانیت براي خد

ورسول   با خدا  عداوت  به جهت  نهایت  در  و  دین خدا خارج شده  از  الهام شیطان  با  اشخاص  اینگونه  که  گفته شد  قبالً  گوید  )کلب 
دادن جبر بندگان   مشرك و کافر از دنیا خواهند رفت زیرا این اعداء اهللا و مشرکین قائل به جسمانیت خداوند گردیده و نیز به دلیل نسبت

تقد به ظالم بودن خداوند هستند که خود کفر کفور است یعنی العیاذ باهللا خدا را بتی بسیاربزرگ و زایدالوصف و در عین  در افعال مع
حال ستمگر می دانند که داراي ماهیت ماده و هیئت جسمانی و خالق افعال بندگان است و ازخود سؤال نمی نمایند که هرگاه خدا به  

بهشت و تهدید دوزخ او و پاداش و کیفر او مفهوم    وده و اختیاري به آنان نداده باشد پس وعده صورت تکوینی و جبري خالق افعال ب 
مجبور می کند و براي همین گناه، زناکار را به دوزخ می برد و    ندارد و این احمق و امثال او تصور می نمایند که خدا العیاذ باهللا به زنا

مسلکان است تا به واسطه آن کردار و جنایات معاویه و یزید و امثال او را    زء افکار اموي .....، آري و همانگونه که بیان شد این عقیده ج
به    توجیه کنند و این اشقیا نیز به دنبال امامان خود که  به سوي آتش دعوت می نمایند به سوي دوزخ جاوید در حرکت هستند خدایا 

 آخرت نصیب آنان بفرما آمین، آمین، آمین یا رب العالمین .....(،   عزت و جالل خودت خواري و رسوایی دردنیا و عذاب جاوید را در

با حکمت خداوند    در حالی که عذاب کردن معصیت و  با عدل  و  با عقل  است  نداشته  نقشی در آن  به دوزخ در حالی که خود  کار 
به او منتسب می نمایند و ..... الی  سازگار نیست و زشت خواهدبود ..... ولی این مجرمان وقوع هر کار زشت را به خدا نسبت داده   و 

 آخر، 

 و یا اینکه گوید)شیعه می گوید فرزندان پیامبر گناه نمی کنند و معصوم و همه بر آتش حرامند .....(،  

مقدس را  پیامبر و دوازده امام و حضرت زهرا بر احدي نمی پوشانند زیرا خداوند این خلعت بلند و  شیعیان لباس عصمت را جز بر پاسخ:
به نص آیه تطهیر در موردپنج تن پوشانیده و در مورد سایر ائمه از روي مالك قطعی آیه و براهین عقلی و نصوص متواتر، عصمت را  

در واقع اجماع تمام علماء اهل سنت و همه فرق شیعه در نسلها و ادوار مختلف بوده است و ..... در خصوص شفاعت    اثبات و بر این امر،
توبه    شرح آنچه ابن عساکر آورده که )خداوند به احترام فاطمه گنهکاران را خواهد آمرزید و آنان را موفق به توبه نصوح )یعنی  .....، به

  بدون بازگشت به گناه( خواهد نمود( و یا با همین مضمون از غسانی و خطیب که فاطمه را به این دلیل فاطمه خوانده اندکه خداوند او و 
نبوده، بلکه در    آتش قطع کرده است(، .....، و نیز درخصوص نفاق و ارتداد گروهی از اصحاب پیامبر، این تنها قول شیعه دوستان او را از  

صحیح در  جمله  از  است  شده  تائید  موضوع  این  آمده  نیز  حدیث  مسانید  و  صحاح  کتب  در  که  روایاتی  و  آورده:    آیات  که  بخاري 
اصحابم، پس گفته می شود،    سمت چپ )آتش دوزخ( می برند رسول خدا می گوید اصحابم)گروهی از اصحاب پیامبر را در قیامت به  

 اینان از روزي که، آنان را ترك کردي به عقب بازگشته و مرتد شدند و .....(، 

سیراب    دوستانش را و اینکه گوید یکی از آفات شیعه آنست که )علی روز تشنگی محشر و روز قیامت، مردم را از آب دور ساخته و  

 نموده و قسمت کننده آتش است و آتش )دوزخ( از او اطاعت می کند و هر که را بخواهد بیرون می آورد.( .....،
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بسیاري از    به شرح آنچه گذشت سندهاي حدیث اول را از امامان و حافظان حدیث نقل نموده و شما را آگاه ساختیم که چگونه   پاسخ:

حدیث دوم مثل حدیث    ئمه و حفاظ تصحیح و بقیه طرق آن را تائید و بر صحت آن تاکید نموده اند و ..... اماطرق اسناد این حدیث را ا

است، از اینرو حافظ ابواسحاق بن    اول از آفات شیعه نیست بلکه از برجسته ترین فضایل آن حضرت و اثبات شده نزد همه امت اسالم

فرمود انا قسیم النار یوم القیامه اقول خذي ذا    که گفت )شنیدم از علی علیه السالم که می  روایت نموده از عبایه  280دیزیل متوفی حدود  

گفت این را بگیر و آن را رها کن(، این حدیث را ابن ابی    و ذري ذا، یعنی من قسمت کننده آتش دوزخ در روز قیامت هستم و خواهم

منصور طوسی گوید ما نزد احمد بن حنبل بودیم، مردي به او گفت )یا   بن الحدید و حافظ بن عساکر در آثار خود نقل نموده اند، محمد

این حدیث که روایت شده که علی این    اباعبداهللا درباره  احمد گفت مگر چه چیز  کنند آتش هستم چه می گویی  گوید من قسمت 

و آله به علی فرمود ال یحبک اال مومن و ال  ما روایت کرده اند که پیامبر صلی اهللا علیه    حدیث را انکار می کنید آیا نه اینست که براي

جاي مومن در کجا خواهد بود گفتیم در بهشت گفت و منافق در کجا گفتیم در جهنم گفت    یبغضک اال منافق گفتیم بلی گفت پس 

ار این حدیث  است( و این در طبقات احمد نیز آمده و گنجی از او روایت نموده است ..... معروفیت و اشته پس علی قسمت کننده آتش

علی علیه السالم در مبادله سوگند روز شوري در بین اصحاب می توان دریافت و .....، و یا گوید شیعه در روایات    نبوي را از احتجاج

نماید همه مساجد را ویران می کند و شیعه همیشه دشمن  امام منتظر ظهور  مسجد است و لذا در بالد آنان    بسیار خودمی گوید چون 

وادار نمود به این یاوه سرایی که هیچ سند   د ندارد مگر اندك .....، )مضمون( آري، حرص او در ساختن مطالب جعلی، او رامسجد وجو

در حالی که این شهرها و بالد شیعه است که مملو از    و مدرکی را از آن ارائه نمی نماید ولی ادعا دارد که روایات بسیار در آن نقل شده 

دروغپردازي هاي )بی شرمانه( اوست .....، و یا می گوید یکی از شیعیان   ه همه آنها سند محکم و قوي در اثباتمساجد و پررونق است ک 

یا دیگري فتوي می خواهد او فتوي خود را صادر بعد سال دیگر همان سوال را می    در مسئله اي از یکی از امامان نمی دانم امام صادق و 

دهد و این دو نوبت شخص سوم هم حضور نداشت پس این شخص مشکوك می شود و از    ظر میکند و این بار بر خالف فتوي قبلی ن

پیش خود می گوید اگر از راه تقیه این دو فتوي مخالف داد کسی با ما نبود و اگر اشتباه کرد پس   مذهب شیعه خارج می شود ..... و

 معصوم نیست .....

  امامی که نمی داند کدام امام است، نمی داند چه مسئله اي است نمی داند این   )این یاوه گو( نسبت می دهد موضوعی را به  پاسخ: 

دروغپردازي هاي   سوال را چه کسی پرسیده و نمی گوید استناد او به چه کتابی است و ..... )مضمون( آیا این همه سندي محکم بر اثبات

 بیمارگونه او نیست.  

ارزان فروخته اند زیرا در قبال آن جهنم ابدي    را در ازاء چه چیز فروخته اند هر چه باشد)کلب گوید این یاوه گو و امثال او دین خود  

با ظلم و ستم و بی انصافی و دروغپردازي تقوي الهی را    خداوند را خریده اند که تا ابداآلباد در آن مقام خواهند بود خدایا این جماعت

و مسلمانان را تا قیامت سوزانده اند پس تو نیز آتش جاوید قهر و    لب رسول خدا رعایت ننموده و گفتار و اعمالی را مرتکب شدند که ق

 غضب خود را بر آنان وارد بفرما تا ابداآلباد آمین، آمین،آمین یا رب العالمین(

نیستند و ..... قرآن در م بسیار    یان آنهاو یا گوید، کسی که در کتب این قوم )شیعه( بنگرد می داند آنها براي کتاب خدا ارزشی قائل 

 کمیاب است .....(،  
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در چه زمان گفته است در مستی یا   )مضمون( حضرت عالمه می خواهد بداند این اظهارات بیمارگونه و پریشان را، این یاوه گو  پاسخ:

گند به خدا کسی این یاوه گو می فرماید، نه سو  هوشیاري، در چه حالت روحی گفته است ..... و پس از ذکر مطلب بسیار در رد اباطیل

ندارد. و این بزرگان علم و ادب و علماء اعظم در علوم قرآنی    در میان شیعه که بتوان این دروغهاي )بی اساس( را به او نسبت داد وجود

 جهان اسالم هستند ..... الی آخر(.   و ..... هستند که هر کدام چراغی تابان و مشعلی فروزان در

حلول خدا در جسم امامان آنها   تناسخ ارواح و  تواند یک حرف از قرآن بیاورد که داللت بر قول شیعه به و یا گوید آیا یک نفر شیعه می

 داشته باشد و ..... و یا دالیل بر تقدم علی بر ابابکر و عمر و عثمان نماید .....، 

..... می بیند ..... که از خدا نمی ترسد .....   کسی که در کتاب این یاوه گو بنگرد، او را بسیار دروغگو، گناهکار و گستاخ و  آري  پاسخ:

که براي    وکسی نیست که از این یاوه گو کذاب سوال کند که شیعه چه زمان قائل به تناسخ و یا قائل به حلول خدا در جسم امامان بوده 

اس امت  کل  اعتراف  و  اذعان  شد  مذکور  زمان  این  تا  آنچه  شرح  به  و   ..... بیاورد  قرآن  از  شاهدي  به آن  است  و    المی  موال  فضیلت 

سرورمان علی علیه السالم بر تمامی اصحاب رسول خدا و ... که در آن جاي انکار و شبهه نیست و ...، یا گویداین قوم )یعنی امامیه( در  

ین است اعتماد  منسوب به ائمه معصوم  دین خود به اخبار نبوي صحیح اعتماد ندارند ولی به نامه هاي خالف و بی بنیاد که به زعم آنان

در واقع حاصل تراوش از ذهن بیمار دارد، پاسخ    می کنند .....، )مضمون( که حضرت عالمه در ادامه به تمامی این اباطیل و یاوه ها که 

 کافی و شافی را داده است.  

بساط فتنه گري آنان را بر  )کلب گوید اگر آلوسی و امثال او می دانستندکه روزي قهرمانی در امت اسالمی ظاهر می شود که اینگونه  

 گفتار ابلهانه آنان را اثبات می کند هرگز جرئت چنین یاوه سرایی به خود نمی دادند(.   سر آنان خراب می نماید و بی اساسی

و یا گوید متعه )ازدواج موقت( رارافضیان دست به دست می دهند و اقسام کوچک و بزرگ دارد. نوع دیگري از این )ساده( وجود  

 دوریه( می گویند .....، که به آن )متعه دارد

متعه )ازدواج موقت( که شیعه می گوید همان است که پیامبر اسالم آن را آورده و براي آن نیزحدود و مقرراتی قرار داده است و   پاسخ:

ده است و لذا تمامی در عصر آن حضرت و بعد از رحلت ایشان و تا زمان حرام کردن آن توسط خلیفه دوم عمربن الخطاب برقرار بو

اتفاق نظر دارند و هیچگونه  اختالفی در آن نیست و آن اصول )مهر، مدت، عقد،    فرق اسالمی بر اصول ازدواج موقت و مقررات آن 

و شیعه تصریح نموده اند، که از جمله منابع اهل سنت )صحیح    جدایی، عده، میزان میراث، .....( که بر چگونگی این مقررات اهل سنت

، سنن دارمی، بیهقی، طبري، .....( و منابع شیعه )آثارصدوق، شریف علم المهدي مرتضی و .....( و در بین شیعه به غیر از همین یک  مسلم

خداست، شکل و گونه دیگري وجود ندارد و آنچه این مفتري کذاب و دروغ پرداز گفته و به   صورت که منطبق و بر اساس سنت رسول

وغ وخالف واقع بوده و هیچ سند و مدرك و ..... ندارد، مگر همان شیطانی که دائم به او وحی می فرستاده عوام ارائه داده همگی در

عوض عایشه و عمر و ابابکر مطرح و یا ظهور امام عصر از سرداب و .....   است .....، و یا گوید)مضمون( داستانی از شکنجه گوسفندان به 

این نابکار داده شده و در ادامه این بخش حضرت عالمه به تفصیل به شرح و بسط و   یاوه گویی ها یا تحریف قرآن ..... که قبالً پاسخ این

عبه  رد این یاوه سرایی ها پرداخته است و .....و یا می گوید آورده اند که بر اساس روایات شیعه امام زمان از مکه معظمه و از کنار خانه ک 

 آن امري مورد انتظار است انشاءاهللا تعالی(.  فرمایند ..... )که به امر خداوند ظهور می

 کتابهاي فجر االسالم، ضحی االسالم، ظهر االسالم: نوشته احمد امین مصري: 
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کتب را با این    )مضمون( اسامی فریبنده این کتاب ها مانند نام نویسنده آن )امین( مطابق با مسمی نیست، زیرا اگر او امین بود، اوراق این
االزهر مصر اینگونه اشخاصی    موهن سیاه نمی کرد. ..... اگر علم دانشگاه االزهر مصر اینست و اگر دانشمندان دانشگاه مطالب بی پایه و  

کتابها شده اند و به یاوه هاي آن کذاب و    هستند پس خاك بر سر این و آن باد، البته بسیاري از محققان امامیه، معترض محتویات این 
رایه الحق( براي کسی که بخواهد حق را دریابد البته    ش خود اشاره نموده اند و در میان آنها کتاب )تحتدروغ پرداز در کتابهاي پرارز

 بی نیاز کننده است. 

 )الجوله فی ربوع الشرق االدنی( نوشته محمد ثابت مصري معلم علوم اجتماعی:

مایند و از زیبایی ها و عجایب و دیدنیهاي جهان  )مضمون( قاعده معمول جهانگردان آن است که در گوشه و کنار نقاط جهان گردش ن
بنویسند و .....، و در میان این جهانگردان، جهانگرد بی شرافتی هم پیدا می شود که هیچ امري جز شهوات و اعمال    خاطرات خود را 

روسپی ها سخن می گوید و یا    انزشت توجه او را جلب نمی نماید و او به توصیف ..... می پردازد و به شرابخانه ها می پردازد و از زب
متوسل می شود و هر کس را که از او    جهانگرد دیگري است دروغگوي بدکاري است که در هر فراز از سخن خود به سوگند دروغ

 هاي خاور نزدیک( از دو دسته اخیر است   پذیرایی نکرده با فحش و ناسزا یاد می کند که نویسنده کتاب فوق )گردش درسرزمین

اموي مسلک خبیث دروغ )کلب گ  این  را   وید  ها کرده که خود  و جسارت  نموده    ها  ابدي دوزخ  و مستحق عذاب  اسالم  منفور امت 
کشیدیم ولی براي اطالع خواننده نمونه هایی از یاوه هاي او را ذکر   است( و البته شایسته تر بود که روي کتاب و نام او خط بطالن می

مقبره هاي نجف دقیقاً ده هزار است زیرا حضرت علی )ع( پیکرهاي زیادتر از    نجف( می گویند تعداد می نمائیم: او گوید علماء آنجا )
 می فرستد که کسی آدرس آن را نمی داند.....(،  آن تعداد را به جایی دیگر

ندارد یا حداقل می    آنکه چیزي که او از قول علماء نجف نقل می کند را ازکجا آورده که هیچ عالم شیعه از آن خبر)مضمون(    پاسخ 
  آورده .....، آري بگو تو از چه شرم داري که در حالی که می بینی این   گفت که این گفتار را در چه شبی شیطان او براي او به وحی

 اموي را ریخته است  گونه لذت آلودگی به گناهان، آبروي این چهره هاي 

 پیامبر شایسته تر بود،   زعم پاره اي از آنان جایگاه کسی است که ازو یا گوید آنجا )نجف( جایگاه اولین خلیفه پیامبر و به 

 تر از رسول خدا می داند.   این یاوه گو آنست که در دنیاي شیعیان چه قدیم و چه جدید چه کسی علی علیه السالم را شایسته  پاسخ 

السالم می فرماید..... انا عبد من عبید محمد )ص(، من  )کلب گوید ..... آیا نمی داند یا نمی خواهد بداند که موالنا المظلوم علی علیه  
 بنده اي از بندگان محمد هستم و .....(

و یا دیگر یاوه سرایی هاي او در خصوص وقایع تاریخی که آنها را به غلط نقل و بیان می نماید از جمله در رابطه با آل اهللا که... )امام  
کربال همه را یکجا کشتند جز یک فرزند از حسین که فرار کرد ....( توخود حدیث مفصل  حسین با خاندان و پیروانش را سپاه معاویه در 

گردید و چون خلیفه شد ایمان او    بخوان از این مجمل و یا گوید یکی از فرقه هاي شیعه گوید ..... علی چون با ابوبکر بیعت کرد کافر
 اشتباه کرد پس او هم کافر و ملعون است ....برگشت و ایشان را امامیه گویند ... و یا جبرئیل 

غیر از مغز   )کلب گوید هر چند حضرت عالمه با صبر و حوصله دقیقاً و مستنداً پاسخ می گوید ولی انصافاً آیا اینگونه یاوه سرایی ها به 
پاسخ گویی را دارد   واقعاً ارزشیک مجنون و دیوانه می تواند از مغز فرد دیگري صادر شده باشد. و آیا اظهارات یک چنین اشخاصی،  

 که آن معظم له وقت شریف خود را به آن معطوف نماید .....(،  

حلقه هایی به گوش دارند و این ها فرزندان متعه هستند و .....، و یا یک دختر در یک شب می  و یا گوید در نجف دیدم کودکانی را که
این اراجیف قبالً پاسخ کافی و شافی داده است و یا گوید ایرانیان مردم عراق را    تواند چند بار ازدواج کند و..... که حضرت عالمه به 

 اعراب را با دیده حقارت می نگرند ...   دشمن دارند ... و 
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ت  بین مسلمانان را دارند و البته ما آثار و تبعا  )کلب گوید این فرد و امثال او اگر دیوانه نباشند قطعاً مغرض بوده و قصد تفرقه اندازي
بین ملت ایران و عراق و سایر ملل اسالمی از سوي معاندین خصوصاً این مسلمان    مسموم نمودن جوامع اسالمی را در سالیان اخیر در 

 نمایان دیده ایم(،  

برادري  این خداوند است که عقد اخوت و  بین مردم شیعه ایران  در حالی که  ندارند روز عاشورا و    را  و عراق بسته است و اگر قبول 
 اربعین سري به کربال بزنند .....،

تشویق کرد که به جاي زیارت خانه خدا به مشهد بروند و ..... لذا مردم به کسی که به مشهد رفته   و یا گوید )مضمون( شاه عباس مردم را
 خدا رفته احترام می گذارند و .....  بیشتر از کسی که به خانه

دروغپردازي ها خصوصاً با اطالع از عالقه مردم    داده است و همه به کذب بودن این  )کلب گوید حضرت عالمه پاسخ این یاوه گو را
مستحب است و مستحب کفایت از واجب نمی کند و ..... و    ایران به زیارت خانه خدا آگاهند و همه می دانند که حج واجب و زیارت

 الی آخر(.  

و مدفن محمد محروق از فرزندان حسین بود و نام گذاري آن به محروق به    دارد  و یا گوید در نیشابور قبه اي است که ساختمان زیبایی
اي وارد می شود و شب به دختر مهماندار خود تجاوز می کند و مردم او را می سوزانند    این دلیل بود که وي به عنوان میهمان در قریه

با این وجود براي او قبه و بارگاه  ه و چگونگی شهادت مظلومانه امامزاده محمد محروق در می سازند .....( مضمون: شرح و نحو  ولی 
خبیث مفتري بدون هیچ ماخذ تاریخی هر چند که ضعیف ترین آنها باشد، بعد از گذشت قرنها پس از    تاریخ ثبت است ..... ولی این 

 و تهمت بزرگ آلوده نماید  حضرت، می خواهد وجود پاك و منزه او را به ظلم و ستم و با ایراد این نسبت زننده   شهادت جانسوز آن 

  اي حضرت عالمه البته هیچگاه آب دریا به آب دهان سگی چون این افراد مفتري نجس نخواهد شد و این افاك اثیم فقط   )کلب گوید 
نمایدو   پاك   براي این منظور این تهمت و افترا را وارد می نماید که دامن کثیف رهبران فاسد خود اعم از بنی امیه و بنی عباس ستمگر را 

گناه او از گناه کسانی    حال آنکه خدا در کمین ستمکاران است و او اکنون دانسته است که در چه بد جایگاهی وارد شده است و البته
که آن حضرت را سوزانده اند بیشتر است زیرا آنها جسم ایشان را سوزانده و این خبیث با ایراد تهمت وافترا و اهانت روح آن حضرت  

 دهد اال لعنه اهللا علی الظالمین انا هللا و انا الیه راجعون(   را آزار می

به این ترتیب حسین، آن    و نیز در ادامه یاوه گویی هاي  خود می گوید حسین با شهربانو دختر آخرین پادشاه ساسانیان ازدواج کرد و 
 ساسانیان وارث آن بودند به ارث برد .....،   عظمت الهی را که

رسول خدا به ارث برد نه از پادشاهان ساسانی .....،   ن است که حسین عظمت الهی خود را از جد بزرگوارشبراي این یاوه گو آ  پاسخ 
 آنهم به شرحی که این اموي مسلک می گوید .....(.

 عقیده الشیعه اتهامات یک مستشرق به نام دونلدسون: 

چه بیشتر    نسبت هاي ناروا و ناسزاهاي گزنده تصور می نماید، ولی هرهر محقق که به این کتاب مراجعه می کند، ابتداء آن را بیرون از  

بیشتر متوجه می شود و    در آن توجه می کند، نشانه هاي جهل نویسنده و بی اطالعی او از عقاید شیعه و نادانی او از علم رجال و ..... را

که حق دخالت نداشته و درباره    مواردي دخالت کرده سپس در می یابد که او فردي است تهمت زن، گستاخ، بدزبان و دروغگو و در  

خودش که سراسر اوهام و افسانه است و    امت بزرگ شیعه به یاوه گویی پرداخته است و در کتاب سراسر یاوه خود به مطالب کتب قوم

ارند، استناد می نماید و با  هیچ مبناء علمی و روایی ند  هاي جنجالی و آشوب طلب از اهل سنت تهیه شده و   یا کتابهایی که بدست گروه 

ازجمله می گوید )....... شیعیان در هیجدهم ذي حجه، عیدي دارند که    نیستقلم مسموم خود مطالبی را می نویسد که جز دروغ و ناروا  

ادي از  شکم آنها عسل می ریزند و سپس شکم آن را پاره می کنند و آنها را نم  در آن سه مجسمه از خمیر درست می کنند و در داخل
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بر آن کشیده وقتی عسلها به راه افتاد بدین صورت ریختن خون خلفا را تجسم می کنند و    ابوبکر و عمر و عثمان می دانند، آنگاه کاردي

این عید را عید غدیر می گویند(،..... من چه بگویم درباره کسی که به قول خودش شانزده سال در بالد شیعه گردش کرده ..... و در  

این  نماید    تمام  ایجاد  بین مسلمین شکاف  تا  آنگاه آمده  و  است   ..... و نخوانده  نشنیده  و  ندیده  ازآنچه که خود می گوید  اثري  مدت 

  روز این گونه افراد است، ..... اما نظر کن به حال مترجم کتاب که او هم بایستی بداند که ما فهمیدیم که چگونه او در   خوب این حال و

زشت تر    ه تالش کرده و مطالب سطرهاي آن را زشت تر و ناموزون تر ساخته و آنچه روحیه پست او آن را تحریف کتاب بر ضرر شیع

شیعه و بدگویی    نموده است بر آن افزوده است و مرگ باد بر اینگونه مترجمی که چون مطالب این کتاب سراسر دروغ از نظر حمله به 

 دوش کشیده و در جامعه اسالمی منتشر ساخته است. آنان مورد توجه اش واقع شده، گناهان غربی ها را ب

 الو شیعه، اتهامات موسی جار اهللا:

قرار دهم    من هیچ مایل نبودم نامی از این کتاب به میان آید ..... ولی چاپ و انتشار آن مرا مجبور نمود تا جامعه مسلمانان را در جریان
پیامبرش )ص( را پشت سر انداخته و خودسرانه به صدور حکم   کتاب الهی و سنت..... من نمی دانم درباره اثر مکتوب مردي که آیات  

که ناروا سخن می گوید و دروغ می بافد و نسبت نادرست می بندد و    و نقد پرداخته است، چه بگویم و چه نظري بدهم درباره کسی
ر و هر چه به عقل ضعیف او می رسد را می گوید و  راي ناچیز خود آن را تغیی  لقب ناسزا می سازد و با کتاب خدا بازي می کند و با 

تصور می کند که قرآن امروز نازل شده وکسی قبل از او، آن را نشناخته و در زمینه آن سخن نگفته و تفسیري بر آن نگارش نیافته است  
ابر هستند ..... و با تفسیر به راي خود،  تصور می نماید امت با پیامبرش همه در امتیازات و کماالت رسالت بر  ..... همان نادان و جاهلی که 

مطالبی را که برخالف قرآن و سنت است بیان می نماید و .....، که در ادامه حضرت عالمه بطور کافی و وافی به یاوه سرایی هاي این  
 که براي اظهار وجود خود، تمامی مبانی موجود را منکر می شود پاسخ الزم را بیان فرموده است .....  شخص

علم اقتصاد، عواملی وجود دارد که از آنها به عنوان توابع و متغیرهاي اقتصادي نام می برند که در مباحث مرتبط از   )کلب گوید در مبانی
بهره  برخوردار    آنها  اهمیت خاصی  از   ،..... و  بینی هاي اقتصادي  تعیین مسیر و پیش  این عوامل در  نمایند و تشخیص    ، استگیري می 

فرض ثابت    ایش تعرفه هاي سوخت در امر تولید عامل متغیر و افزایش هاي تبعی هزینه هاي تولید، قیمت و تقاضا ..... به بطور مثال افز
که خداوند در کتاب خود    و .....، در علوم اجتماعی نیز دقیقاً همین مبانی علمی حاکم است هستندبودن براي سایر شرایط تابع این متغیر  

بودن آن حضرت و امر به اطاعت از    مشروحاً این متغیرها را معرفی فرموده اند و از جمله رسول خدا و اسوه   و رسول خدا در سنت خود،
علیه السالم و مالزمه او با حق و حق با او، براي    اولی االمر و یا قرار دادن کتاب خدا و اهلبیت در میان امت را براي رهبري و معرفی علی

متغیر   به عنوان  و هدایت  امترهبري  بودن  تابع  و   ..... امر رهبري  این    اجتماعی در  توابع  این عوامل جزء  واقع  این حرکت که در  در 
توجیه عوامل مجموعه اقتصاد، اسباب استهزاء دانشمندان علم اقتصاد   متغیرها خواهند بود و لذا همانطور که اظهارنظر بی مورد در تفسیر و

شخص در امت می تواند رهبر امت باشد در واقع داللت تام بر سفاهت او دارد و   ز در اینکه هرخواهد بود، اظهارنظر امثال این یاوه گو نی
درمان نخواهد کرد جز اینکه بر معضالت و سردرگمی هاي آن بیفزاید بلکه تنها راه نجات    البته بازي با الفاظ و کلمات دردي را از امت 

قبول رهبري جامعه اسالمی از سوي کسانی که خدا و رسول او به همه امت امر فرموده مکرم اسالم در    و سعادت عمل به دستورات نبی
نمی شود که نیازمند به رهبر نباشد و حتی اگر قائل به رهبري مجموعه اي شورایی نیز باشیم باز هم    اند، زیرا جامعه اي درجهان یافت 

 دید زیرا در آن حالت نیز شورا متغیر و امت تابع آن خواهد بود(  آن متکلم شده است تداعی نخواهد گر مفهوم آنچه این یاوه گو به

 که علم امت بر قرآن و سنن پیامبر از علم علی و اوالد علی بیشتر و کاملتر است .....  و یا اگر ادعا نماید

ر اطاعت اولی االمر یعنی رهبري جامعه اسالمی به جاي شخصیت حقیقی )که خدا و رسول د  )کلب گوید اگر بنا به گفته این ابله براي
الطاعه تعیین نموده  به    امام مفترض  باز هم براي مدیریت و رهبري آن، افرادي حداقل  به نام امت پیشنهاد شود  اند(، شخصیت حقوقی 
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الزم است که خود سالب بر اصل معنونه خواهد بود پس جز این نیست که این گفته هاي موزون و مترقی    صورت شورا براي رهبري
 اندیشه هاي غیر علمی و بی محتوا است که اصطالحاً آن را یاوه می گوئیم ..... الی آخر(   انه فقط حاصلماب

.،  و حضرت عالمه می فرماید..... اوچه زمان به علم علی و اوالدش و به علم جمیع امت واقف گردیده تا بتواند این ادعا را داشته باشد ....
کند که این ازدواج از بقایاي ازدواج جاهلیت است نه یک حکم شرعی و در شرع اسالم چنین    اظهار نظر می  و نیز در خصوص متعه

نیست و نسخ آن هم نسخ یک حکم شرعی نیست ..... و اجماع بر حرمتش واقع شده ..... و کتب شیعه اسناد آن را به امام    ازدواجی روا 
 ساختگی است و گر نه امام باقر و امام صادق جاهل خواهندبود.   باقرو امام صادق نسبت می دهند ولی به احتمال صحیح تر، سندش

تکذیب رسول    اینست سلسله جنایاتی که بر ضد اسالم و کتاب خدا و احکام آن، از سوي این یاوه گو واقع می شود و این است   پاسخ:
آیه )فما استمتعتم به منهن    است و تفسیر این  خدا و تکذیب آنچه که مورد اعتراف و تائید صحابه، تابعین و علما از تمامی فرقه اسالمی

....( که شان نزول این آیه در مورد ازدواج موقت است که در مطمئن ترین تفاسیر بیان شده از جمله)صحیح بخاري، صحیح مسلم، سند  
، بیضاوي، ابی حبان،  رازي، شرح مسلم، قازي  احمد، طبري، احکام القرآن جصاص، سنن بیهقی، تفسیر بغوي، زمخشري، قاضی، قرطبی، 

علم قرآن نزد اهل سنت نیست آیا آنان علماء تفسیر قرآن    ابن کثیر، سیوطی و .....( حضرت عالمه فرماید، آیا این کتابها، ماخذ و مراجع
ه دیده نمی آیه اي در قرآن درباره آن نازل نشده و در غیر کتب شیع  نیستند ..... پس چطور این مردك )با بی شرمی تمام( می گوید هیچ 

 درباره امام باقر و امام صادق سخن بگوید و نسبت به تابعین و صحابه بدگویی کند   شود. ....، آیا او در حدي است که با زبان هرزه خود

سید حمیري ها و کجایند دیگر شاعران با شرافت و باغیرت که جایگاه این هرزه گویان را که بر ضد پیامبر و    )کلب گوید کجا هستند
به  بز رگان دین وشریعت اینگونه جسارت می نمایند را به آنها نشان دهند و اشعار خود را در هجو آنان و مادران آنها بسرایند تا دهان 

 نیاورند(،   نقل شده و جایگاه پست این اموي مسلکان و بی ادبان را به آنها نشان دهند که تا قیام قیامت از شرم سر نحس خود را باال  دهان

وجود نداشته است و    یان شد که حدود ازدواج موقت در اسالم معلوم و معین است و در دوران جاهلیت نیز ازدواجی با این شرایطقبالً ب
رابطه دیگر هیچ ارزشی براي    هیچکس از علماي پیشتر و متاخر نیز تا به امروز این عقیده را نداشته اند و با وجود احکام شریعت در این

 فرد وجود نخواهد داشت  یاوه گویی هاي این 

عمر بن الخطاب موجب شده تا براي توجیه عمل او صورت مسئله را پاك نماید تا به    )کلب گوید عشق وافر و زایدالوصف او به امام او 
 نماید. آري تعصب عقل را حیران و گوش و چشم را کر و کور می نماید(.    این وسیله عمل خالف سنت او را توجیه

مر مقررات  اما  مقرراتو  این  متعه، که  به  دارمی،    بوط  را در )سنن  قوانین  این  از جمله،  وارد گردیده  اسالم  از علماء  بسیاري  درکتب 
صحیح مسلم، طبري، جصاص، بیهقی،بغوي، قرطبی، رازي، شرح مسلم، ابن کثیر و ..... و نیز بسیاري از کتب فقهی مذاهب اربعه( می  

موقت را ممنوع کرد خلیفه دوم بوده است که بیست و پنج حدیث در صحاح و مسانید بدست ما  توان یافت و نیز اولین کسیکه ازدواج  
نشان می دهد ازدواج موقت در شریعت اسالم، جزء احکام شرعی و مباح بوده و مردم نیز در زمان پیامبر )صلی اهللا علیه    رسیده است که 

  موده اند و عمر در آخرین روزهاي خالفت خود از آن نهی کرده و و سلم( و خالفت ابوبکر و حتی خود عمر به آن عمل می ن  و آله 
بخاري،    خود را اولین کسی معرفی می نماید که این سنت پیامبر را تعطیل و آن را ممنوع اعالم نموده است که این روایات در صحیح

 مسلم، مسند احمد، مالک، بیهقی، طبري و ..... آمده است. 

 صحابه و تابعین:

سزایی را    صحابه و تابعین علیرغم نهی عمر از این )سنت نبوي(، معتقد به مشروعیت این ازدواج بوده و نظرات آنان اهمیت بهگروهی از  

علیه   از جمله)امیرالمومنین  دانند  می  واجب  بر خود  اسالمی  امت  را  اطاعتشان  که  دارند  پیروانی  آنها  از  بعضی  که  نحوي  به  بوده  دارا 

ابوسعید خدري، سلمه بن امیه    ن بن حصین خزاعی، جابربن عبداهللا انصاري، عبداهللا بن مسعود، عبداهللا بن عمر،السالم، ابن عباس، عمرا
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تابعین طاووس یمانی، سعید بن جبیر و    .....(، ابن حزم پس از برشمردن گروهی از صحابه که ازدواج موقت را پذیرفته اند گوید و از 

حالل    رو گوید اصحاب ابن عباس از مردم مکه و یمن همه اعتقاد دارند که ازدواج موقتعطاء وسایر از فقهاي مکه می باشند و ابن عم

است و قرطبی گوید اهل مکه زیاد ازدواج موقت می نمودند ..... پس کجاست اجماع امت بر حرمت ازدواج موقت که)این یاوه گو(  

 مدعی آن است ....، الی آخر

این  دیگر وقت آن ر  اکنون چهره حقیقت آشکار شد بیان  نهایی خود برداریم و هدف خود را در  از روي مقصد  سیده که حجاب را 

بیداري ملت اسالم    بحث مفصل، پیرامون کتب قوم بیان کنیم اکنون وقت آن براي ما فرا رسیده است که بگوئیم، گمشده مطلوب ما 

و وحدت اجتماعی و حراست از مرزهاي    مهمی است که در آن حفظ مصالح عمومی و ترویج همبستگی و دوستی  نسبت به موضوع 

کردم بر    اي قوم اگر موقعیت سخن من و یادي که از آیات خدا »   است. اسالمی وحفظ ملت اسالم از طغیان سیل بنیان کن فساد و تباهی  

ف بین صفوف  شکا  من شما را به خدا سوگند می دهم که آیا هیچ تبلیغی براي ایجاد  «شما گران است من بر خداي خود تکیه کرده ام

آنها و گسستن عربی  بردن وحدت  بین  از  و  اجتماعشان  نظم  در  فساد  و  آنان  اجتماع  و گسستن  و    مسلمین  آنها  اسالمی  برادري  رشته 

و اسالمی  ملل  نفوس  بدبینی در  آتش  درآوردن  به حرکت  و  آنان  نهفته  هاي  کینه  هاي    برانگیختن  فرقه  بین  عداوت  آتش  در  دمیدن 

این    «بپاخیزید تا شما را به راه راست هدایت کنم اي قوم به پیروي من»  مندتر از این کتب می تواند وجود داشته باشد.مسلمین و ....، نیرو

هاي آمیخته با دروغ در جامعه دینی، فحشا و منکرات را    جنجال   کتب فریاد خود را به مخالفت با بانگ رساي قرآن بلند کرده و البته این

پیامبر صلی اهللا علی و آله براي تکمیل آن مبعوث شده است می زند،    ون تیشه بر ریشه آن مکارم اخالقی کهاشاعه و این سخنان ناموز

نیشدار و مفتضح، امت اسالم را   این زبان  به بدگویی و بی ادبی و زشت خویی و ستیزه جویی و خشونت و وقاحت و    هاي ناسزاگوي 

بر هم خوردن نظام اجتماعی و دوري و اختالف بین فرقه اسالمی و هتک حرمت و  فاسد،    مردم آزاري سوق می دهند و نتیجه این تعالیم

ناموس شریعت مقدس و  به  این قلم  اهانت  با سیاست ملل اسالمی و در هم کوبیدن توحید و یگانگی مردم است و  هاي مسموم    بازي 

همچنین برنامه هاي اسالمی را که در    می دهد. و   پیشرفت امت شده و موانع الینحلی را در پیش روي آنان قرار  است که مانع سعادت و 

بین می برد و کدورت هایی را که در  از  بسته است را  نقش  بواسطه رعایت اخالق دینی متوقف مانده    الواح ضمیر اصالح طلبان  دلها 

 است زنده می کند .....

 نصیحتی بر تهمت زنندگان: 

مسلمین،    ت اوست و مسلمان، تحت پرچم حق زندگی می کند و عزت و اتحاد..... زمین، خانه مسلمان صادق و اسالم، حکومت و دول 
مسلمانان است چه رسد   گمشده او است و برادري صحیح و درست اسالمی، هر وقت و هر کجا که باشد شعار اوست، این وضع تمامی

با این وصف چگونه دولت مصر   هستند .....، .....به دولتهاي اسالمی که هر کدام در حقیقت شعبه اي از حکومت جهانی بزرگ اسالم  
عمل در نزد جهان و جهانیان نام و شهرت خود   عزیز، به خود اجازه می دهد که نشر اینگونه کتب در کشور او اینگونه آزاد باشد و با این 

کار باشند، نویسندگانی مزدور با  مردمی دجال منش و فریب  را لکه دار نمایند. آیا این براي آن کشور ننگ و عیب نیست که معرف آن
موسی جاراله، عالمش قصیمی، مصلحش احمد امین و عضو کنگره   قلمهایی مسموم باشند و بگویند این مصر کشوري است که فقیهش 

خضري و استاد علوم اجتماعیش محمد ثابت و شاعرش عبدالقالهر ابوالسمح    اش محمد رشید رقها و دکتر حقوقش حسین و مورخش
ادعاي باشند. در  که  مسلمانی  هر  لذا  و  این    ....(.  امثال  است  موظف  بخواهد  را  ملت خود  و عزت  و شرف  باشد  مسلمانی خود صادق 
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همچنین مبلغان و ناشران حکومت هاي اسالمی موظفند تالیفات اهل هر مذهب و هر فرقه اي را از    کتابهاي باطل را به دور بریزد..... و
 فرقه هاي اسالمی که به 

هر ملت که   اصول و ماخذ صحیح و با دست رجال و بزرگان آن فرقه تالیف شده عرضه بدارند.، و البته ما از نویسنده هر مذهب و نوشته
 با دستان صدق و امانت ..... و رعایت ادب و علم دین نوشته شده باشد استقبال می کنیم.

 شعراي غدیر در قرن چهارم: 

 (:322ابن الطباطبا اصفهانی )متوفی 

میراث دعایش   )..... من به دعاي جدم مصطفی نسبت به پدرم در روز غدیر اطمینان دارم و شما بر حذر و هوشیار باشید تا خداوند ما را از
 درباره دشمنان و دوستان او سعادتمند کند و شما باید صبور باشید .....(،

ابی طالب    عیل بن ابراهیم بن حسن فرزند امام سبط پیامبر حسن بن علی بن نام او ابوالحسن محمد بن احمد ابن ابراهیم طباطبا فرزند اسما

به ابن طباطبا است، او دانشمندي زبردست، شاعري بزرگ از بزرگان ادب که مرزبانی کتابی را در شعر و ادبیات و    صلواه اهللا مشهور 

ال عیارالشعر،  المعالی،  )سنام  اند  داده  نسبت  او  به  را  کتب  این  نویسان  تهذیب تذکره  الشعر،  نقد  الشعراء،  و  فراید    شعر  العروض،  الطبع، 

هیچگاه اصفهان را ترك نکرد و    الدرر، المدخل فی معرفه، المعمی من الشعر، تقریض الدفاتر، دیوان اشعار، منتخب دیوان(، ابن طباطبا 

 ..داراي اوالد فراوان بود که در بین آنها دانشمندان و ادیبان و اشراف و فقها بودند ...

 : 320ابن علویه اصفهانی: متوفی 

ابی حاتم    او صاحب قصیده مشهور محبره است، و حمور گوید احمد بن علویه را قصیده اي است با هزار قافیه در مرام تشیع که وقتی بر
نک ثره االجفان  سجستانی آن را عرضه نمودند، گفت اي مردم بصره، اهل اصفهان بر شما سبقت گرفتند و اول قصیده اینست: )مابال عی

امیرالمومنین علیه السالم است که از    ..... و له اذا ذکر الغدیر فضیله، لم نسها مادامت الملوان .....( این قصیده متضمن برجسته ترین فضایل
صیده استدالل و  خیالی و شاعرانه..... در این ق  زبان پیامبر صلی اهللا علیه و آله نقل شده و در حقیقت زبان کتاب و سنت است، نه تصاویر

از دانشمند یگانه ادبیات عرب و محقق بصیر از پیشوایان    برهان صادق بر امامت و وصی پیامبر امین را بررسی می کنیم و مفهوم مولی را
امت عرب و مرد بی نظیر از رجال ادیب و سخن سراي عرب میشنویم که این خود دلیلی قاطع، بر نظر شیعیان درباره داللت لفظ ولی و  

 . استمطلقه مولی المومنین صلوات اهللا علیه   افاده والیت مطلقه از لفظ ولی در حدیث و بر والیت 

 شاعر را بشناسیم:

د،  او ابوجعفر احمد بن علویه اصفهانی کرمانی مشهور به ابی االسود، یکی از مولفان امامیه است و کتابی در دعا و دیوان اشعار و..... دار
ولید قمی )که اوصاف    پیشوایان و بزرگان حامل حدیث است و بزرگانی از مشایخ امامیه از او حدیث گرفته اند از قبیل ابن ابن علویه از  

طبري، دیگر فقیه طایفه ..... سعید بن    او در وثاقت و اجتناب از روایت نمودن از اشخاص غیر موثق مشهور است(، ابوجعفر قمی، صدوق
 پدر بزرگوار او، احمد بن یعقوب اصفهانی، ..... ان اشعري، عبداهللا بن حسین مودب از مشایخ صدوق وعبداهللا، حسین بن محمد بن عمر

امانی، مجالس و همانند )الفقیه، تهذیب، کامل،  ابن علویه همین بس که اخبارش در کتابهایی همچون  از    در جاللت و علو مقام  آن( 

دانشمندان بسیار    ه است..... او صرف نظر از اینکه از بزرگان حدیث است، ازکتب عمده اصحاب امامیه، رضوان اهللا تعالی علیه پراکند

اما قدرت شاعرانه او در عین    و از این رو سیوطی و ثعالبی و حموي ..... او را به این وصف ستوده اند.  است برجسته در ادبیات عرب نیز  

و دستیابی او به دالیل کوبنده .....، به    زندگی او به قاطعیت استدالل اوج و بلندي در عالی ترین مراتب صنعت شعر نیز بوده و ..... و برا
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تناصبیان را قطع می کند ..... قصیده محبره او .....    ها  این دلیل اشعارش درباره ائمه دین علیهم السالم همچون شمشیري است که شب 

 است. بوده 320و متوفی حدود   212گواه همه این مطالب است ..... ابن علویه متولد 

 :327المفج متوفی 

لم فی مقام    ، مشکال عن سبیله ملویا، ان عهد النبی فی ثقلیه، حجه کنت عن سواها غنیا، نصب المرتضی«خم» )....... لم یکن امره بدوحات  
اد ابیات آن حدود  تعد   .....(، این قصیده از قصاید برجسته و گرانبها است ..... و مشتمل بر احادیثی در فضائل علی علیه السالم است که

قصیده را )اشباه( نامیده اند حموي    بیت است و .....، او از شخصیت هاي بزرگ شیعه و علما و شعراي روشنگراي امامیه است، این   150
ز ابن  اند و غرض از آن روایتی است که ..... ا  در این رابطه گوید: او را قصیده اي است داراي تشبیه ها، بدین سبب آن را اشباه خوانده 

آدم فی علمه ..... هو علی بن ابی طالب( که این حدیث    هریره نقل کرده که گوید رسول خدا در جمع اصحاب فرمود: )ان تنظروا الی
مضمون که )اگر کسی می خواهد به آدم در علم، به نوح در فهم، در    حموي را هر دو فرقه بر آن اتفاق دارند و نیز این حدیث با همین

..... عاصمی،   ابراهیم  محمد  بن  احمد  بیهقی،  حسین  بن  احمد  حنبلیان،  مذهب  )احمدپیشواي  طالب(  ابی  ابن  علی  به  کند  نگاه  پس 
طلحه، بن  محمد  الدین  کمال  مالکی،  قاضی    خوارزمی  حمویی،  طبري،  الدین  محب  الکنجی،  ابوعبداهللا  الحدید،  ابی  بن  عزالدین 

 ... این حدیث را در آثار خود نقل نموده اند(. ازاتی، ابن الصباغ، الوسی،صفوري .. عضداالیجی، تفت

 حافظ احمد بن محمد عاصمی در کتاب زین الفتی خود می گوید: 

اما آدم پس شباهت او با مرتضی در ده چیز است )سرشت و طینت، مدت توقف، مصاحب و همسر، ازدواج و خلعت، علم وحکمت،  
 مخالفت، وفا و محبت، اوالد و عترت( هوش و ذکاوت، آمریت و خالفت، دشمنان و 

پس  کردن(،  هالك  شکر،  سالمت،  برکت،  کشتی،  اجابت،  دعوت،  )فهم،  است  چیز  هشت  در  نوح  و  مرتضی  شباهت  شباهت    پس 

دست خود، بشارت    مرتضی و ابراهیم خلیل که در هشت چیز است )وفا، حفظ و خودداري، مناظره با پدر و قوم، نابودن کردن بت ها به

ه اینکه از دو فرزند او انساب پیامبران هستند، اختالف احوال ذریه اش بین نیکوکار و ستم کار،)آزمایش( گرفتاري او از ناحیه خدا  خدا ب 

اما    ،.... است  به تفصیل سخن گفته  ازشباهت ها  آنگاه در وجه هر یک   ،)..... از سوي خداوند  او  نام گذاري  فرزند،  مال و  به جان و 

ی به  مرتضی  در کودکی،شباهت  و حکمت  )علم  چیز  به هشت  و    وسف صدیق  علم  بین  او، جمع  به  نسبت  برادران، عهدشکنی  حسد 

برادران، عفو از آنان در وقت غلبه بر آنان، مهاجرت و تغییر خانه(،   سلطنت براي او در بزرگی، آشنایی تاویل احادیث، کرم وگذشت از

است)صالبت و شدت، احتیاج و دعوت کردن، به عصا و نیرو، به شرح صدر و وسعت  و اما شباهت مرتضی به موسی کلیم به هشت چیز  

آزار دیدن و محنت کشیدن، به میراث ملک و امارت(. و اما شباهت مرتضی به داوود در    نظر، به برادري و قرابت، دوستی و مودت، به 

به م  هشت چیز است )علم و حکمت، بارزه براي کشتار جالوت، غلبه او بر طالوت و  قدرت غالب در بین هم سنین خود در کودکی، 

قاطع(.، و شباهت   به خطاب  فرزند صالح،  او،  با  تسبیح جمادات  او،  براي  نرم کردن آهن  ازسوي خداوند،  او  به  اعطاء ملک و قدرت 

ی به آنچه شایسته آن  هشت چیز است )امتحان و بال در خودش، انداختن پیکر در تختش، تلقین خدا او را در کودک   مرتضی و سلیمان به

  خالفت، به رد خورشید به خاطر او بعد از غروب آن، به تسخیر هوا و باد، به تسخیر جن براي او، به آگاهی او از سخن گفتن   است از 

او،  پرندگان و جمادات و گفتگو با آنان، به آمرزش و برداشتن حساب از او(.، اما شباهت مرتضی با ایوب به هشت چیز است )بالدر بدن 

درگاه خداوند، در    بالیا در فرزندش، به بالیا در مالش، به صبر در شداید، به اینکه همه به او خروج کردند، به شماتت دشمنان، دعا به

و یحیی ابن زکریا به هشت    امواج بال بردن بدون هیچ سستی و فتور، وفا به نذر و اجتناب از تخلف در اداء نذر(.، و اما شباهت مرتضی
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قتل و شهادت به خاطر یک زن مفسد،   ت )حفظ و عصمت از گناه، به کتاب و حکمت، به تسلیم و تحیت، نیکی به پدر و مادر،چیز اس

براي او و بررسی در نامگذاري او( و پس از شرح   شدت خشم و انتقام گرفتن خدا بر قتلش، به خوف و مراقبت از خدا، به نداشتن هم نام

ن مواردي که ذکر  تمامی  اما شباهت مرتضیو بسط  است می گوید: و  به خداي    و عیسی در هشت چیز   موده  اذعان  )اعتراف و  است 

علم نامه نگاري و سخنرانی، هالك دو فرقه از    بزرگ و متعال، به علم به کتاب از کودکی در وقتی که هنوز به پایه مردان نرسیده بود، به 

خشش، به اخبار از آینده،به کتابت و کاردانی( و سپس به بیان و شرح مفصل تمامی اهل گمراهی در مورد او، به زهد در دنیا، به کرم و ب

سوره هل اتی( یکی از گرانبهاترین کتب عامه )اهل سنت( است که    موارد اشاره شده پرداخته و .........( این کتاب )زین الفتی فی شرح

 .در آن نشانه هاي دانش و نمودارهاي برازندگی به چشممی خورد ....

 شاعر را بشناسیم:

و  نویسنده  بن عبداهللا  احمد  بن  ابوعبداله محمد  از  او  او  است.....  نوادر علم و حدیث  از  اي  یگانه  به مفجع،  ملقب  افراد    نحوي مصري 
است، تمایل کلی او  انگشت شمار اصحاب امامیه است که به حسن عقیده و سالمت مذهب و محکمی راي ستوده شده و به آنها معروف

ل بیت علیهم السالم است و اشعار فراوانی در مدح و مرثیه بسیار بر مصائب ناگوار آنان دارد، تاجایی که بدخواهان او به او لقب  به اه
  مفجع )یعنی فاجعه دیده( دادند تا او را ناراحت نمایند و او در شعرش به آن اشاره دارد)....... اگر مفجع را از روي بدگویی به من لقب 

به این لقب مشهور شد، او داراي آثار ارزشمند دیگري نیز    جان خودم سوگند که من اندوه فاجعه دیدگان دارم .....(، ..... و او داده اند، ب
 .است همچون )المنقذ، قصاید در مدح اهل بیت، ترجمان، اعراب، .....(

 :334ابوالقاسم صنوبري متوفی 

.....(، و نیز او    هارون لموسی جندا   و نوه باسمه ..... هو قال: افضلکم علی انه ..... هولیک   «خم » )ما فی المنازل حاجه نقضیها ..... اخاه فی  

)ناله( یاد روز حسین )ع( در    را قصیده اي است در مراثی امام حسین )ع( که )....... آیا کوه اضاخ همان کوهی است که می دانستیم .....

گریه و سوگواري آنان شنیده می شود و    من باقی نگذاشت، زنان حرم پیوسته صدايکربال گوش مرا ناشنوا کرد و پرده صماخی براي  

مداوم صداي شیون از آنها برخاسته می شود حسین را از آب فرات منع کردند.، وخود آن آب زالل و خنک را دست به دست به هم  

ن کر باد، همان کسانی که کودکان، جوانان، سالمندان  دشمنان آنا  تعارف کردند، پدر و مادرم فداي عترت پیامبر باد و گوش معاندان و

که وقتی مردم از سهم و حقوق غارت شده آنان به غذاهاي بریان و پخته شده    و پیران آنها بهترین خلق خداوند هستند ..... همان کسانی

یابد به عشق و ابراز عالقه به آنان    گرفتند ..... هر کس در جامعه بدرخشد و عزت  گرسنگی خو  عادت کردند، آنها از فرط محرومیت به 

مقام  به  آنان  بزرگی  بواسطه  و  و چه    می درخشد  پیامبر هستی  از  با کفایتی  فرزند  تو چه  پیامبر  فرزند دختر  اي   ..... رفیع خواهد رسید 

جا بود، فرزند همان  شباهت کامل با جد خود داري، توفرزند همان کسی هستی که در سختی هاي نبرد کرار و در مقابله با خطرات پابر

کسی که سخت و باصالبت و با قدرت تمام در هنگامه نبرد، رکاب می کشید و حمالتش در جنگ ها خرد کننده بود..... سنگینی بار  

   را روزگار تنها بر شما وارد نکرد بلکه بر همه مردم امت اسالم وارد نمود .....( این مصیبت 

 شاعر را بشناسیم:

شاعر شیعه و بزرگوار که ..... تذکره نویسان نام او را به نیکی یاد نموده و    احمد بن محمد ..... مشهور به صنوبري استاو ابوالقاسم .....  
اده  شعر او را در درجه اعلی و او را به واسطه اشعار زیباو خوب او حبیب اصغر نامیدند و ..... و اما در تشیع او، اشعارش بر آنها گواهی د

او را شیعه و از مداحان اهل بیت می شمارند، این اشعار در وصف علی علیه السالم از اوست    یمانی و ابن شهرآشوب  و دیگران از جمله
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اغراق بی  و  بی دروغ  او  با اخالص    )و  مرد  براي مصطفی آن  فرزندش  بود و دو  یعنی حبیب خدا محمد )ص(  پیامبر  شخص محبوب 
د و روزي که همه مردم کور و کر بودند او به هر دو قبله اقتدا کرد، کدام زن قابل مقایسه با  هر دو قبله نماز گذار  فرزندان بوده اند، او به 

  فاطمه است و کدام دو سبط را با دو سبط او یعنی حسن و حسین می توان مقایسه کرد ..... اوست مالک دوزخ که فردا در آن   همسر او
بازگشت    وان به مالقات او می آید، خورشید به خاطر او از مدار خودتصرف مالکانه خواهد کرد و اوست مالک رضوان بهشت که رض 

نمود تا او نمازش را بدون عیب و نگرانی بجاي آورد. به غیر از او کیست که در جاي پیامبر در مقام برادري قرارگرفت مانند نشستن  
کل اژدها به نزد اوآمد، و پیامبر او را گفت یا علی  هارون بجاي موسی بن عمران. و به غیر از او کیست شفاعت کننده آن فرشته که به ش

صالح پیامبر را در عصیان با صالح پی کرد    شقی ترین مردم در زمانی که نام شقاوت آورده شود، دو شخص خواهند بود، اول آنکه ناقه
االحسن از خون سرت خضاب شده  که محاسن تو یا اب  و دیگر آن کسی که مرا مالقات کند در حالی که تو را عصیان کرده و آگاه باش

 و به رنگ قرمز شدیدي رنگ آمیزي خواهد گردید و  

به اعلی    )کلب گوید واین خبر غیبی رسول خدا  است که خداوند علی  بوده  اسالم  نبی مکرم  از معجزات  امیرالمؤمنین  المظلوم  موالنا 
مردانه آن ولد زنا شکسته شد و از خون مبارك آن محاسن  بود که فرق مبارك او به ضربت ناجوان  موالي مظلوم ما را به آن خبر داده 

شریف رنگین شد تا گفتارصادق مصدق یعنی محمد واقع شود و .....، خدایا تو را به خون پاك موالنا المظلوم علی قسم می دهیم که  
..... می نمایند حاکم بفرمایی تا آتش جاوید خودرا بر دشمنان آن حضرت و کسانی که از ظلم آنان حمایت و جنایات آنان را توجیه و  

 ابداآلبادآمین، آمین، آمین یا رب العالمین انا هللا و انا الیه راجعون(. 

 و نیز در رثاي امیرالمومنین و فرزند سبط شهید او گوید: 

تسلیت    مورد آنان)چه خوب هستند آن دو شهید که خداي عرش و کل خالیق گواه من بر خوبی آن دو هستند، کیست تا پیامبر را در  
دهد و مصایب آن    گوید و کیست که از دور و نزدیک مایه تسلی او گردد.، کیست که به فاطمه مصیبت دیده از شوهر و فرزندش خبر

دو را برایش بگوید آیا دانستند که چه کسی را در محراب عبادت کشتند و چه کسی را در میدان نبرد بالب تشنه شهید کردند، دو ستاره  
 کردند.(. زمین یا دو ماه در زمین، بلکه دو خورشید، اگر بگویم باید بگویم دو خورشید غروبدر 

 و نیز در رثاي دو سبط شهید رسول خدا فرماید:

بر دو سبط   )اي آنکه در میان تمام پیامبران، بهتر از همه خلعت نبوت را به قامت خود پوشانده اي، می گویم که اندوه و سوز و گذار من

حسین، اشک غم از    اندوه و سوگواري پایان ناپذیر است این یکی کشته دست اشقیا و آن دیگري کشته زنازادگان.، در روز عزاي تو،  

اندوه و بال براي من سرشته    مردم بلکه از اهل آسمان باریدن گرفت، روز عزاي حسین درهاي عزت را بروي ما بست، اي کربال تو از

با گروهی لب تشنه،  با لب تشنه زندگی را وداع کرد که   شدي .....  با عطش و  مظلومانه او را از چشیدن آب منع    و آن جوانمردي که 

او   حرم  هاي  خیمه  که  حالی  در  را  درخاك  افتاده  تشنه  لب  آن  که  کیست  نچشند.،  را  آب  مزه  قیامت  روز  که  است  امید  و  کردند، 

افتاده است را از زمین بردارد،    که عریان و غریب واژگون شده است، یاري نماید و کیست که پیکر مطهر آن شهید   بیابان  که تنها در 

یاري  را  است  از خون  و غسلش  از خاك  او  که حنوط  را  آن کسی  تا  از چشم    کیست  که  در حالی  را  فاطمه  فرزند  که  کیست  کند 

 دوستداران خود پنهان مانده است را یاري نماید.(.

 هجري:  342و متوفی  278قاضی تنوخی متولد 

من کنت    محمد و قد خاف من غدر العداه النواصب ..... فقال لهم :   «الغدیر» )....... من ابن رسول اهللا و ابن وصیه ..... و من قال فی یوم  

 مواله منکم، فهذا اخی مواله بعدي و صاحبی .....(پیرامون شعر:
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شقاوت و    در عیب جویی و بدگویی از آنان به دلیل ، از دشمنان سرسخت آل ابی طالب بود و  296عبداهللا بن معتز عباسی خبیث متوفی  

عرضه می کرد و    سوء باطن و خباثت ذات زیاده روي و در انجام آنها کوشش داشت و ..... و کینه هاي خود را در قالب شعر به مردم

که درقالب قصیده میمیه خود از حریم .....، بسیاري از شعرا در رد اباطیل او قصاید جاودانه سروده اند که از جمله آنان امیرابوفراس است 

قصیده زیباي او او در رد قصیده ننگین ابن    است که  373و متوفی    237رسول خدا دفاع کرده است و دیگري تمیم بن معد فاطمی متولد  

کسی است که محمد در  در اخالق و مکارم است و    معتز با این مطلع آغاز می شود )علی که وزیر پیامبر مصطفی و وصی او و شبیه به او 

ناصبی خود می ترسید از خیانت دشمنان  با تردید و    روز غدیر )خم( در حالی که  نیستم و آنها  برتر  به شما  از جان شما  گفت آیا من 

و  موالي او هستم، این برادرم و دوستم بعد از من، موالي اوست پس همه از ا نیرنگ گفتند آري، پس به آنها فرمود پس هر که را که من

نسبت هارون است به موسی کلیم خدا( و نیز ابن منجم، ابومحمد المنصور باهللا، صفی    اطاعت کنید و )آگاه باشید( نسبت او به من مانند 

سروده اند و نیز از آن جمله آن قصاید، قصیده قاضی تنوخی است که صاحب تاریخ طبرستان،    الدین حلی، که ردیه بر اباطیل ابن معتز

قصیده او را نقل کرده و متذکر شده که این قصیده را قاضی تنوخی در رد ابن معتز سروده است که طلیعه    بن حسن،  بهاء الدین محمد

مثل زید قد ابادت سیوفکم .....( یعنی )چه بسیار بزرگانی مانند زید را که شما با شمشیرهاي خود به قتل رساندید ولی    آن اینست: )فکم

تاریکی   هاي هدایت که روشنی بخش  غ .....، .....، آیا این منصور )دوانیقی گمراه( از شما نبود که ماه هاي درو  هیچ دلیل جز گمان بدون 

دشمنی ها و محبت    هاي جهالت هستند را از مدینه تبعید کرد و آیا این شما نبودید که با محمد مصطفی رسول خدا قطع رحم کردید و

ا مشعل هایی فروزان را به خاك نینداخته و فرقهاي سرآنها را شکاف نداده و یا موهاي  هاي او را ندیده گرفتید و آیا در سرزمین باخمر

نکردید، و آیا این هادي )عباسی( نبود که در فخ با طوایفی به گونه اي ستم کاري و جفا کرد که تنها در بیابان    سر آنها را خون آلود

این هارون شما )نبود( که بدون هیچ جرم و گناه، اختران آسمان فضیلت را ابقع )خاکستري( بر آنها توجه و یا نوحه کنند و    کالغ هاي

 کوه   مانند ستارگان درخشان بودند را به ستم هالك نمود و آیا این مامون شما نبود که رضا را بعد از آن بیعتی که محکمتر از قله   که

 رات خشمگین هستید.(. هاي مستحکم بود، مسموم کرد. آري اینست پاسخ کسی که می گوید چرا بر مقد

در این اشعار زیبا و پرمعنی جناب تنوخی رحمه اهللا علیه اشاره دارد بر عقیده کفرآمیز فعل این اشقیا مبنی بر اینکه آنچه از    )کلب گوید 

بداء دراعمال  و جنایت و جرم و قتل و ..... که انجام داده اند از مقدرات و عمل اجباري و جبري از سوي خداوند بوده و اختیار و    ظلم

به زنا و قتل و ..... مجبور می نماید و سپس به ظلم به سوي آتش دوزخ می برد والبته بر اساس   العیاذ باهللا خدا  بندگان وجود ندارد و 

  آن حکام کافر اعتقادي به   آیات شریفه کالم خدا معتقد به این افکار شرك آمیز کافر بوده و در آتش دوزخ جاودانی خواهد بود و البته 

اعتقاد پذیرفته و مشرك و مشترك    خدا و معاد و پیامبر نداشتند و آن افکار وسیله حکومت آنان بوده ولی پیروان احمق، آن را به عنوان

 به سوي دوزخ روانه شده اند(. 

 شاعر را بشناسیم:

نو بن  بن سام   ..... تنوخ(  )پادشاه  بن عمرو  الحارث   ..... بن  بن محمد  تنوخی علی  ابوالقاسم  از ریشهاو  او یکی  پیامبر است  دارترین    ح 

بارز در جمیع   ستونهاي علم، فضیلت ..... پیشواي علم فقه، احادیث، شعر و ادب، علم و نجوم، منطق، لغت و ..... و از شخصیت هاي

متولد و نشو    278  در سال  علوم و جوانمرد و داراي حسن خلق و طبع لطیف و خوشرو و خوش مشرب و متواضع و ..... بود او در انطاکیه

به بغداد آمد و در علم دین و احادیث و سایر علوم تبحر یافت و او اولین  ایام مقتدر باهللا .....   و نما کرد و در جوانی  کسی بود که در 
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و  روساي عراق به او سخت متمایل بوده و از ا   سمت قاضی عسکر را در مکرم و شوشتر و جندي شاپور داشت .....، مهلبی وزیر و دیگر

جانبداري می کردند او را گل سرسبد و یادگار بزرگان می دانستند ..... او درحافظه و یادگیري، قدرت و استعداد بی نظیر داشت .....  

نیز فراوان  تالیفات  داشته و صاحب  تبحر  بسیار  تنوخی در علوم  .....،(    است   قاضی  و  اقواقی  العروض، علم  )کتاب فی  او  آثار  از جمله 

نمودند و در هر  سخنان تذکره   پنهان می  بر آن است که آنان مذهب خود را   ،..... ابوعلی  نویسان در مورد مذهب تنوخی و فرزندش 

می آمدند تظاهر به مذهب آنان )به تقیه( می نمودند ..... قاضی نوراهللا شوشتري او را از قضات شیعه خوانده و .....    گوشه وکناري فرود

بائی   )و من    ه او و آنچه مذکور شد سنگینی اعتقاد به تشیع او را در ترازوي بررسی معتقدات او نشان می دهد، حیث المجموع(، قصیده 

و دلیل    چنانکه بسیاري از قضایایی که فرزندش ابوعلی در کتاب )الفرج بعد الشده(، از پدر بزرگوار خود نقل می نماید در واقع نشانه

تنوخی در سال   تشیع اوست، وفات  بر  )....... پدرم به من گفت   342محکم  این سالی    در بصره واقع شد و فرزندش ابوعلی گوید:  که 

اند، پس ابی الحسن بهلول قاضی را که از نزدیکان او بود به مکاتبت خبر داد..... و وصیت کرد .....   است که منجمان براي من بریده 

گرفت، پدرم او را گفت اي    م زحل منجم، مستخدم پدرم آمد و او را دلداري داد و در محاسبه نجومی او ایراد و شبههابوالقاسم غال

اینگونه اشتباهات روا نیست و مرا نباید به   ابوالقاسم من از کسانی نیستم که بر من حساب پوشیده مانده و اشتباه نمایم. و دیگر اینکه بر من

گفته بود از دنیا رفت(، ابوعلی المحسن، فرزندي به نام   س او به سختی گریه کرد .... تنوخی در عصر همان روز کهغفلت نسبت داد .... پ

پدر و جد بزرگوار خود بود و در مصاحبت و مالزمت شریف   ابی القاسم علی، از خود بجاي گذارد که وارث علم و کماالت فراوان

 مذهب او از مذهب پدر و جدش روشن تر و تشیع او مورد اتفاق است.  بود .....، که مرتضی علم الهدي بسر می برد و از خواص او 

 : 352متوفی  318ابوالقاسم الزاهی: متولد 

للعلم بنص .... من کان فی بدر و یوم احد ..... فقال  الوارث  الرشاد من فحص .... خلیفه  با این طلیعه )الیهتدي الی  جبرئیل و    قصیده او 

ی عم فی القول و خص ..... من اعطی الرایه یوم خیبر ..... من تسح البصره من ناکثها ..... و منبصفین نضاحسامه ..... و من  نادي الفتی االعل

هو قد نکص .....(، « ..... هان وقتی که او   اسال النهروان بالدما .....، فانزل اهللا تعالی هل اتی ..... اذ قال فی یشهد بالغدیر لی، فبادر السامع و

نی علی علیه السالم فرمود چه کسی در امر غدیر براي من گواه می شود، هرشنونده که شنیده بود گواهی داد ولی انس امتناع کرد،  یع

کرده ام، فرمود بزودي به چیزي مبتال خواهی شد که پیراهن آن را    پس علی به او فرمود آیا فراموش کردي، و او بدروغ گفت فراموش

پیامبران را از نظر حکمت نگین هستی و فضایل تو قابل انکار نیست، والیت تو    پسر ابوطالب، اي کسی که انگشتري پنهان نکند، ....، اي  

براي عده اي گوارا و براي عده اي دیگرگلوگیر است، ذکر والیت و یاد والي تو نزد دوستانت شفابخش و نزد دشمنان تو اندوهبار  

سروده است با این طلیعه ).... قدمت حیدر لی بتامیر ....( یعنی مولی حیدر را براي امارت بر    غدیر شعري زیبا  است .....( و در نص حدیث 

تحقیق و تعمق بدست آورده ام، بر دیگران مقدم داشتم، همانا به قطع و یقین خالفت بعد از پیامبر به امر خداي رحمان    اساس آنچه از

ا به نقل این حدیث که وارد شده در باره او گفت، یا علی برخیز و پس از منبر  براي اومقدر شده است، کسی که احمد در روز غدیر بن

آنان سروري کن که روز حشر با مسرت به من بازگردي، تویی موالي آنان و تویی که به امور آنان وفاداري می نمایی واین تصریح از  

را  رسالت  گفت  را  احمد  عرش  خداي  که  زیرا  بنشیند  دلها  به  باید  وحی  و    طریق  کنی  عصیان  واگر  باش  من  امر  مطیع  و  کن  ابالغ 

زیبا قصیده  این  نیز  و   ،..... و  اي(  نکرده  اجرا  مرا  فرمان  و  اي  نرسانده  مرا  رسالت  ندهی،  انجام  را  آن    ماموریت  در  که  اوست  از  هم 

ند: )....... اي حیله گران دست از  دا  امیرالمومنین علی علیه السالم را مدح گفته و دوستی و والیت او را به حکم حدیث غدیر واجب می
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را به یگانگی پرستید، و از پیروي کسانی دیگر،    زشتی ها بردارید و به حق تکیه کنید و از پیروان حق باشید، پیرو کسی که در آغاز، خدا 

و حق با علی است، و پیروي از  درباره او فرمود: علی با حق   جز پیامبر امی خودداري کنید.، پیروي کنید از کسی که با قطع و یقین پیامبر

شمشیري از نور و به شیوه رادمردان، پیروي نمائید از کسی که روز خیبر، سپاه  کسی که شمشیر خدا را در میان کفار و مشرکین برکشید،

یت او را در روز  کفر را مغلوب کرد و دروازه عظیم قلعه خیبر راتکان داد و از ریشه کند، پیروي نمائید از کسی که پیامبر مصطفی وال

  غدیر هنگامی که او را بر دست خودبلند نمود، بر خلق واجب کرد و من گواهی می دهم آنچه تو می فرمایی .....(

 و نیز در مدح علی علیه السالم می فرماید:

انکار فرمود،   ....، روزي که پیامبرمصطفی او را  )براي خالفت حیدر در محل خم منبري برپا داشته شد و از قبل پیامبر سخن غیر قابل 
بدان که تو بر تبهکاران    احضار کرد در حالی که به سوي جنگ تبوك در حرکت بود و به او گفت به جاي من در مدینه بمان و این را 

فت آیا راضی نیستی  چیره خواهی شد.....، و چون پیامبر طاهر حرکت نمود، مردمی به گفتارشان علیه او سخنانی گفتند .....پیامبر به او گ
مصطفی صلی اهللا    خلق از نظر مقام یعنی محمد  جانشین من باشی مانند هارون به موسی و قدر و منزلت تو برتر باشد. و بدینگونه بهترین

شما اي گمراهان که خدا    علیه و آله او را به دستور خداي بزرگ بر دیگران برتري و سروري بخشید و رسول خدا گفت این است امام 
 باره او به من سفارش فرمود.(.در

 شاعر را بشناسیم:

مذهب او با مهر    او ابوالقاسم علی بن اسحاق بغدادي مشهور به زاهی از شاعران بزرگی بود که اشعارش با عشق به اهلبیت وحی، عجین و 
دائماً در حال مبارزه و با    ه اهلبیت و محبت آنان آمیخته بود ..... تا حدي که او را در شمار شعراي مجاهد توصیف نموده اند که در را

بود که او آن  از خصوصیات اخالقی  لذا  ..... و  اهلبیت آمیزش و    دشمنان آنان دائماً در حال ستیزه و درگیري بوده است  با بدخواهان 
فراوان علمی که او از  دانش و آگاهی    مجالست نمی نمود ..... و در اینکه زاهی از لفظ مولی، خالفت و امامت را فهمیده و با توجه به 

نویسندگان است و این معنی در اشعار او و در    نکات ادبی دارد و نیز احاطه وافر او به فرهنگ و ادبیات عرب که مورد اتفاق همه ادبا و 
بر امر امامت امیرالمومنین   نیرومند بر سخن بجا و بمورد شیعه دراستدالل به حدیث غدیر  علی علیه  همه جا گسترش یافته، خود دلیلی 

 . استالسالم 

 نمونه اي دیگر در مدح موال علی علیه السالم: 

شخصی که    هاي پیامبر و شمشیر بران رسول خدا ..... و اول کسی که روزه گرفت و اول  )....... داماد پیامبر مصطفی و برطرف کننده غم

که با خورشید سخن    حسادت واقع شد، همان کسی  نماز گزارد، و شخصیت واالیی که در مکارم اخالق بر همه سبقت گرفته ولی مورد 

سریع زمین و کسی که خداوند    گفت و همین آفتاب تابان که براي او در بابل پس از غروب و جمع آوري انوارش بازگشت، راه پیماي

بیرون آورد، همان  برابر او جوي آبی  دریایی که دریاها در    براي سپاه او در وادي خشک و بدون آب از زمین تفتیده آب چشمه سار 

خدا به واسطه دوستی او، روزي را وسعت می دهد    بیشتر نیستند ..... او گسترش دهنده علم خدا در زمین است و او همان کسی است که

زاهی  ..... به سوي معرکه جنگ با آن شمشیر و زره اي که می پوشید چه بسیارپلیدي ها و فتنه ها را که برید و قطع کرد .....(. اما کالم  

حمویی، خوارزمی و قندوزي از رسول خدا نقل نموده اند که به علی    در عبارت مکالمه با خورشید پس آن اشاره به روایتی است که

م  علیه السالم فرمود: )....... یا اباالحسن تکلم بنما باخورشید به درستی که او با تو سخن خواهد گفت و آنگاه علی علیه السالم گفت سال

اول   وجودي که عبد و مطیع خدا و رسول او هستی، پس خورشید به او پاسخ داد یا علی تو و شیعیان تو در بهشت خواهید بود و  بر تو اي

خواهی بود. و اول   کسی که زمین براي او شکافته می شود محمد و سپس تو خواهی بود و اول کسی که زنده می شود محمد و سپس تو
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خداي متعال به سجده افتاد واز    س تو خواهی بود. پس علی علیه السالم براي اداي شکر به پیشگاه کسی که پوشش پیدا کند محمد و سپ

چشمان او اشک می بارید، پس پیامبر خود را به او نزدیک کرد و فرمود برادرم و دوستم سربردار که خدا به تو بر اهل آسمانهاي هفت  

 گانه مباهات کرد.(.

 در بابل:(رد الشمس)و اما در بازگشت خورشید 

گوید: )من با    حدیث رد الشمس علی علیه السالم در بابل را، نصربن مزاحم در کتاب صفین با سلسله اسناد از عبد خیر نقل کرده که می

هاي قبل وسیعتر    محل  را ازعلی )ع( در سرزمین بابل عبور می کردیم که وقت نماز عصر فرا رسید و ما به هر جا می رسیدیم آن محل  

می یافتیم، تا جایی که بهتر از آن ندیده بودیم و خورشید در حال غروب بود پس علی علیه السالم فرودآمد و من هم با او فرود آمدم  

 خورشید غروب کرد.سپس آنگاه ایشان دعا کردند و خورشید به اندازه برگزاري نماز عصر بازگشت و ما نماز عصررا خواندیم و سپس 

 و اما در عبارت )کسی که براي سپاه خود از زمین، آب چشمه را برآورد( در شعر زاهی:

روایت نموده   اشاره به روایت نصر بن مزاحم در کتاب صفین است که او با سلسله اسناد خود از ابی سعید تیمی تابعی معروف به عقیص 

محتاج آب شد علی ما را    ودیم تا وقتی که به پشت کوفه رسیدیم، سپاه تشنه و بشدتاست که )ما با علی در راه حرکت به سوي شام ب

آبی از آن بیرون آمد که همه از آن    آورد تا به سنگی که از زمین بیرون زده بود رسیدیم ..... دستور داد تا آن را از زمین کندیم آنگاه 

مقداري که سپاه دور شد علی علیه السالم گفت    دم به حرکت ادامه دادند تاسیراب شدند آنگاه به ما دستوري داد و ما انجام دادیم و مر

گفتند بلی یا امیرالمومنین فرمود به آنجا برویم آنگاه گروهی از    آیا بین شما کسی هست که جاي این آبی که سپاه از آن نوشیدند بداند

آب آنجا بود رسیدیم پس در جستجوي آن سنگ هر چه کوشش  ما سواره و عده اي پیاده به آنجا رفتیم تا به جایی که فکر میکردیم  

خسته و ناتوان شدیم، به دیر و عبادتگاه راهبان نصرانی که در نزدیکی ما بود رفته و سوال کردیم آن آبی    کردیم چیزي نیافتیم و چون 

ندارد و ما گفتیم هست  که در نزدیکی شما نزدیکی ما آبی وجود  ایم آنها    است در کجاست، آنها گفتند در  از آن آب نوشیده  و ما 

 گفتند شما از 

پیامبر آن  یا وصی  پیامبر و  براي آن آب و کسی جز  نشده است مگر  بلی دیرنشین گفت این دیر ساخته  اید گفتیم  آب را    آن نوشیده 
 استخراج نمی کند.(، این روایت را خطیب نیز در تاریخ خود آورده است.

 ی: و این هم بخشی از قصیده طائیه زاه 

شود.....، به تیغ   او نسبت به اوصیاء پیامبران دیگر، خاتم آنان است و توحیدي که او آن را حفظ کرد اکنون درمیان مردم نگاهداري می » 

است که هیچکس به پایه علم    بران شمشیر او، دین خدا احیا شد و بدعتهاي جنجال طلبان نابود گردید، او معلم امت و قضاوت کننده اي

نابودکننده، و آن ریسمانی که به خداوند وصل    اوست خبر و نباء عظیم خداوند، و وسیله آزمایش خالیق، و چراغ مهلکه هاي  او نرسد،

رود طالوت و جنب اهللا و ..... گوش شنوا ..... او است آن    هاي بسته گشوده می شود ..... او  است و آن باب حطه اي که به ارشاد او راه 

اگر الطاف او نبود ما گمراه می شدیم....(، اما ذکر عبارت اذن واعیه   خدا نیکوست و او است آن کسی که کسی که بازگشت او به سوي

است  حدیثی  به  است  اشاره  زاهی  اشعار  در  شنوا(،  علی،    )گوش  )یا  فرمودند:  که حضرت  نمود  نقل  خدا  رسول  از  ابونعیم  حافظ  که 

به خود ترا  تا  فرمود  امر  مرا  اهللا عزوجل  تو گوش  نزدیک    حضرت  فرود آمد پس  آیه  این  و سپس  بشنوي  تا  ترا آموزش دهم  و  کنم 

عضدایجی گوید قول اکثریت مفسرین در این کالم خداوند، بر آن است که منظور از این آیه علی بن    شنواي علم من هستی .....(، قاضی
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تا وارد بهشت شوي و از دست او سیراب گردي، و   ابیطالب است ....، و بازگوید: )علی را دوست بدار و از پرتو وجود او نور کسب کن

  والیت او را بپذیرد البته نجات یابد و دشمن او قطعاً نه دین را شناخته و نه اصل او را دانسته است، و علی اول کسی است که   کسی که

دشمنان او را    در همان روزي کهخدا را به یگانگی شناخت و حتی یکی روز هم بر بتها سجده نکرد، او با جان خود فدایی مصطفی شد،  

دي  احاطه کردند، اما او با آرامش در بستر پیامبر خوابید و حال آنکه شبانه نگهبانان دشمن او را دور می زدند، تاوقتی که قوم جرار بر مر

ید و قدرت حماسی او  را در  بیدار که شمشیرش را حمایل کرده بود هجوم آوردند، او بر آنها شوریده و آنها فرار کرده و اوصف آنها

عالم و باالمرتبه ترین مخلوق هستی پا    مانع آنها شد، آري اوست شکننده بت ها در خانه خدا ..... و هم اوست که بر شانه بهترین خالیق 

خیبر را از بن  نهاد، ..... و اوست که بت هاي الت و هبل را فرو انداخت تا پاره پاره شوند، ..... واوست که با قدرت الهی خود، در قلعه  

بطور معجزه آسا بر کند بطوري که صداي در، حاکی از اضطراب ووحشت بود ..... آري چه کسی عمروبن عبدود غول پیکر را وقتی  

خندق را با عبور خود به جزع درآورد، به دو نیم کرده و برزمین انداخت، چه کسی به چاه وارد شد و از هالکت نترسید ..... چه کسی  

ا با تیر شهابش و با لهیب گداخته ازمس هایش سوزانید، تا به امرش با اقرار مطیع شدند و خداوند او را از شر آنها حفظ کرد  طایفه جن ر

،)..... 

تعبیر )چه کسی بر چاه وارد شد(،  اما  نموده است که     و  نقل  السالم  از علی علیه  امام احمد در مناقب  اشاره زاهی به روایتی است که 

شد، پیامبر خدافرمود: چه کسی براي ما آب خواهد آورد، مردم و سپاهیان از این عمل ترسیده اجابت نکردند، پس علی  )چون شب بدر 

برخاست السالم  و    علیه  به جبرئیل  بزرگ  پایین رفت، خداي  و در آن  وارد شد  تاریک  بسیار عمیق و  به چاه  و  را گرفت  مشک آب 

 میکائیل و

ي محمد و حزب او آماده شوید و فرشتگان از آسمان با صدایی وحشت آور فرود آمدند وچون به چاه اسرافیل وحی فرستاد که براي یار
 رسیدند همه از اول تا به آخر از روي احترام بر علی سالم کردند.  

می نمائیم  )کلب گوید و ما و همه ارادتمندان آن حضرتهم به احترام خداوند و رسول و مالئکه او بر آن حضرت سالم خود را تقدیم  
 السالم علیک یا مظلوم یا موالنا یاامیرالمؤمنین یا وصی رسول اهللا یا علی بن ابی طالب و رحمه اهللا و برکاته(، 

عتبه و  ولید  که  آن کسی  اینست  )و   ..... نیز گوید  و    و  و جسورترین  برترین  )که  را  مرحب  و  بسته(  و روي  )سر  ذالحمار  و  عامري  و 
و شرك بودند(را به هالکت کشید، او کسی است که با قهر و قدرت خود و بدون هیچ ترس و واهمه  قدرتمندترین سرکشان سپاه کفر  

ته  دلیران )کافر و مشرك( را بدست خودپاره کرد، ..... اي اباالحسن من تو را پناهگاهی براي خود قرار داده ام تا به آن پناه بیاورم و رش
من باش و در خانه قدس خود مرا مسکن بده زیرا من نعثلی )عثمانی( نیستم و عتیق    پس در روز حشر شفیع  محبت تو مرا در بر بگیرد،

 )ابوبکر( و آن مردتندخو )عمر( را دوست ندارم.(. 

 و نیز در مدح اهل بیت گوید:

درختان قلم ودریا ها مرکب )....... اي مالمت گر من در والیت اهل بیت، آیا تو با دوستی پیامبر موافقی یا مخالف، همان کسانی که اگر 
ثبت نمی گردد، ..... پس با   و جن و انس نویسنده فضایل آنان و صحیفه هاي صبح و شام اوراق آن باشند به اندازه یک دهم فضایل آنان

نگونه حجت  بکف گرفته اند ..... مرا ای  عقل خود تفکر کن آیا کسی دیگر به قدر و منزلت آنان می رسد، همان قومی که تقدیر الهی را 
و درود فرستید، اینان شجره درخت عظمت الهی    ها و دالیل واضح الهی کافی است. پس هرگاه که ذکر آنان به میان آید بر آنها سالم 

 هستند و شیعیان آنان برگهاي آن و ریشه این درخت مصطفی و ذریه او میوههاي آن هستند( 

 و نیز در رثاي اهلبیت گوید:
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هاي چون ماه    شما چه بوده است که ارواح شما از پیکرهاي شما به وسیله شمشیرها جدا شده است، ..... و چهره   )اي دودمان احمد، گناه 
و آیا شما راهها و    ؟ نبودید   شما، بر زمین افتاده و سرهاي شما بر شاخسار نیزه ها قرار گرفته است، آیا شما بهترین رهبر براي هدایت امت

و چرا بالها و مصائب دست از شما   .....، پس چرا حوادث بر دشمنان ستمگر شما وارد نمی شود ؟ یدروشهاي گمراهی و بدعت را نشکست
عده اي دیگر سرهاي بریده شان بر روي نیزه   و چرا  ؟ .....، چرا بعضی از شما روي خاك افتاده و با لب تشنه کشته شده اید  ؟بر نمی دارد

و گویی با خونهاي الله گون بر خود زره بسته اند، و    ورترین نقاط مغرب گریخته اندو چرا برخی دیگر در بالد غریب و یا به د  ؟هاست
آرامگاهی براي زیارت کنندگان به محل شهادت آنان وجود    چرا کسانی از شما را سوزانده و خاکسترشان را بر باد داده اند و خبري و

 ندارد.  

آنگونه سپاه شرك با کوبیدن شمشیر و نیزه بر او هجوم آوردند و پیکر او  که    و اگر همه را فراموش کنم چگونه حسین را فراموش کنم
 بر فراز نیزه جاي گرفته است .....  براي تاختن اسبان سیاه روي خاك افتاده و سرش

ده نفر از    در مقاتل آمده است نوشته اند،  )کلب گوید زاهی در این شعر اشاره به تاختن اسبان سیاه بر پیکر حسین دارد و همانگونه که
بر پیکر امام حسین تاختند و بدن حضرت را خرد   سپاه کافر اموي و یزیدیان پس از شهادت امام حسین، اسبهاي خود را نعل تازه زده و 

تربت امام حسین است زیرا این اسبها در حالی که پاهاي آنها    کردند و شاید به همین دلیل است که می گویند تا چند فرسخ خاك کربال
اینکه کسی از خود سؤال نکرد که چرا می    به خون و ذرات وجود امام حسین بود در اطراف  آغشته کربال تردد نمودند و نکته دیگر 

تازه زدند  نعل  را  اسبهاي خود  اینست که اسب  گویند آن گروه  قابل    جواب  غیر  واسطه درد  به  زنند  تازه می  نعل  را  وقتی که آنها  ها 
حالت عادي خارجی و تقریباً دیوانه می شوند به نحوي که اگر قطعه پارچه اي را زیر پاي    می شود از  تحملی که در پاهاي آنان ایجاد

آنان بگذارند با حرکت پاهاي خودآنها را تکه تکه و پاره پاره می نمایند و دلیل آنکه آن ده نفر کافر چنین عملی را انجام دادند براي  
گونه حالت که در اسبها در اثر نعل تازه زدن بوجود می آید تکه تکه نمایند. یا رسول اهللا تو  حسین را با این  این بود که بدن مطهر امام

چگونه اجر رسالت تو را داده و با ذوالقربی تو چگونه رفتار کردند و ..... انا هللا و انا الیه راجعون ..... فسیعلمون الذین ظلموا   شاهد باش که
را بر قاتالن حسین و دشمنان اهلبیت عصمت و طهارت مقدر بفرما و تا ابداآلباد برعذاب آنها   ایمنقلب ینقلبون خدایا دوزخ جاودانی خود

 و طرفداران آنها و توجیه کنندگان جنایات آنان بیفزا آمین، آمین، آمین یا رب العالمین( 

 و باز در مراثی اهلبیت می فرماید:
استراحت    دشمنان با شمشیر بر شما حمله می کنند و من به خواب آرام رفته و شب را)....... اي فرزندان مصطفی چگونه در حالی که  

کنند و البته در چنین    کنم، دشمنان خدا اینگونه به شما ستم می کنند و اینگونه شما را به قتل می رسانند و اموالتان را اینگونه تاراج می
شما خضوع و احترام کند و    چه کسی می تواند و یا جرئت دارد که به   محیط خفقان و رعب و وحشت و در برابر این همه جور و جفا

خاك افتاده اي از شما را در آن به    حق شما را ادا نماید، آري هیچ سرزمینی در شرق و غرب عالم نیست مگر آنکه کشته اي و یا به
 آغوش کشیده است(. 

 و نیز در رثاي امام سبط می فرماید:

بطور مدام    چشمانم از گریه کوتاهی کنند آنها را توبیخ می کنم و چون اشک غم از چشمانم سرازیر شود در عزاي حسین)....... هرگاه  

دارم، من شما را در عرصه    گریه می کنم .....، من براي پیکرهاي شما که در عراق نیزه ها بر آنها کارگر شد و آنها را خرد نمود، تشبیهی

زمان که از جمع شما خالی شد مانند    اي که کسوف نماید تشبیه کرده ام، و دیگر اینکه سرزمین مدینه در آن هاي درخشنده   کربال به ماه 

  مانند آن ستارگان درخشانی که فرو ریزند،   صفحه و لوحه اي است که خطوط آن را پاك نمایند و نیز زمین کربال با شما کاري کرد

بینم که کنار حسین با گیسوان از دل    ی پریشان نشسته و صورت به رگهاي بریده گردن او فرو برده است و آه و نالهگویا زینب را می 
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زینب خود نظاره    دردمند خود بر می آورد .....، و می بینم که فاطمه را که چگونه حیران است، در زمانی که ضربت تازیانه را، بر پهلوي

نیز بر سبط پیامبر که چگونه پیکرش روي خ افتاده است و آن   اكنموده و می نگرد و  سرهاي بریده شهیدان    ها مانند قربانی سربریده 

پیشاپیش سایر سرها مانند سپیده    کربال که چگونه بر فراز نیزه ها مانند شاخسارهاي میوه دار جلوه گري می کند و این سر حسین که در

 صبح می درخشد .....(،  

 الیه راجعون یالیتنا کنا معهم فافوز معهم فوزا عظیما(.)کلب گوید و ما عزاداران حسین می گوئیم انا هللا و انا 

 و نیز باز در رثاي آن حضرت می فرماید:

بین دشمنان خونخوار خود تشنه و غریب و تنها است و به حال سجود،    )....... من حسین را در کربال فراموش نمی کنم، در حالی که 

آب فرات، و در    بر او شمشیر خونبار کشیده اند، و با وجود نزدیکی بر  صورت بر خاك نهاده و در رکوع و سجود است در حالی که

مظلومانه به قتل رسانده اید،    نهایت عطش و تشنگی آب می طلبد ولی از آب محروم است، پس اي ستمگران آیا می دانید چه کسی را

 اوخالصه شده است .....(. آري بجان خودم سوگند شما کسی را کشته اید که هستی و هر آنچه در آن است در وجود 

 : 357متوفی  320امیر ابوفراس الحمدانی متولد 

لهم، و اهللا شهد و االمالك و االمم ..... و الرآهم ابوبکر وصاحبه، اهالً    «یوم الغدیر» )....... الحق مهتضم والدین مخترم ..... قام النبی بها  
 و لم یکن بین نوح و ابنه رحم، باء وا به قتل الرضا منبعد بیعته(  لما طلبوا منها و مازعموا ..... کانت موده سلمان له رحما،

 بحثی پیرامون اشعار او: 

ابراهیم    بیت دارد و بسیاري آن را شرح و تخمیس کرده اند از جمله )ابن خالویه نحوي )که معاصر اوست(، عالمه شیخ  58این قصیده  

ادب است، این    ین قصیده معروف است به )شافیه( که از قصاید جاودانی جهان یحیی العاملی، ابوالمکارم محمد بن عبدالملک، .....(، ا

قلم یعنی امیر ابوفراس، تا    قصیده بین ادبا مشهور و متداول است که بین شیعه و هم فرق دیگر، از زمان سرودن سراینده اش امیر شمشیر و

که سراینده اش )امیر ابوفراس( آن را انشاء نمود، دستور داد پانصد    جاوید نیز خواهد ماند و آورده اند در روزي  به امروز محفوظ مانده و

  بیشتر را از غالف خود بیرون بیاورند .....(.، و نیز امیر ابوفراس را قصیده هائیه است که در آن اهلبیت را مدح و از غدیر یاد   شمشیر یا

اینکه آن   با  از آب  )....... که حسین  این قصاید  از جمله   ..... و کرده  از فرط عطش  ماند و در آن زمان که  نهایت    را می دید محروم 

اینکه همیشه دستهاي    تشنگی گفت مرا جرعه اي آب دهید، بجاي دادن آب گوارا، او را از دم نیزه و شمشیر سیراب کردند و سر او را با 

ستمگران را براي ستمگري مهلت می    البته خداپیامبر آن را به دامن خود می کشید، بریدند در آن روزي که او در حمایت خدا بود و  

نمی شد، آري در روز عاشورا یعنی روزي که    دهد، و نیز اگر خداي جهان دشمنان پیامبرش را هالك می کرد دشمنی با پیامبر شناخته 

کنی که آن کافران خورشید درخشان براي حسین دگرگون شد و از آنچه بر او واقع شد، آسمان براو خون گریست ..... آیا تصور می  

هنگامی که در روز غدیر خم علناً گفت )من کنت مواله فهذا علی    ستم پیشه گفتار پیامبر را درباره خصوصیات پدر او نشنیده بودند،

مواله( یعنی این علی موالي کسی است که من موالیاویم.، آري و این است وصیت پیامبر در امر خالفت او، پس اي کسانی که انکار  

است پس قرآن را که در فضیلت او نازل شده است بخوانید و در آن تامل کرده و مضمون آن  نید و می گوئید پیامبر وصیت نکرده می ک 

 را بفهمید، و آگاه باشید اگر 
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اولین   براي درباره او به غیر از سوره )هل اتی( هیچ آیه اي نازل نمی شد همین فضیلت او را کفایت می نمود اکنون پاسخ دهید چه کسی

و چه کسی دروازه    بار قرآن را از نظر بیان و لفظ دریافت نموده و آن را قرائت کرده است، چه کسی صاحب فتح غزوه خیبر بوده است 

چه کسی از میان همه مردم،    قلعه خیبر را با دست خود از جاي خود بیرون کشیده و به گوشه و کناري پرتاب کرده و دور انداخته است،

کسی به طور ناشناس شب را در بستر او    ر را یاوري کرد و به جان و دل به کمک او برخاست و چه کسی با او برادر شد و چه پیامبر مختا

مقصود خدا از گفتار )الصادقون و القانتون( جز او    خوابید، در همان زمانی که دشمنان با شمشیر برهنه بر بستر او هجوم آورده بودند، و 

تهنیت و سالم مخصوص خود گرامی داشت، آیا گمان کردید که   کسی را جبرئیل از سوي خداي بزرگ به   ، و چه استچه کسی دیگر  

وجود در روز قیامت در زیر پرچم او در امن و امان باشید و یا از دست او از    فرزندان او را بی جرم و بی گناه به قتل برسانید و با این

کردید، آري و پس از من گوینده اي در شعر خود گفت، واي بر    به خون او سیرابحوض کوثر آب بنوشید و در حالی که حسین اورا  

روز واقعه اهل کساء )پیامبر و پنج تن( را فراموش کرده اید و ندانستید او    کسی که شفیعان او در فرداي محشر، دشمنان او باشند، آیا 

ر روز هدایت به راه دیگران نخواهم رفت، من تا ابد دوستدار  آنان هدایت شده ام و د  یکی از اصحاب کساء است، خدایا من به هدایت 

کسی هستم که پیامبر و آل او را دوستدارند و با هر که را که آنان را دشمن شمارد. دشمن خواهم بود ..... آري سخن من شعري است  

 روزگار، پیوسته از آن به سوي رستگاري جاوید هدایت یابند .....(. که شنوندگان در طول

 اعر را بشناسیم:ش

از بزرگی    او ابوفراس حارث بن ابی العالء .....، است نویسنده نمی داند او را چگونه توصیف کند آیا سخن سرایی او را توصیف کند یا

ی  عظمت او در فرمانده  .استو شجاعت سپهساالري او در جنگها و .....، سخن براند، در حالی که او در هر دو عرصه برازنده و پیشتاز  

نظامی و بزرگی او در عرصه قلم و ادب ..... زیرا که رو او پیشرو شعراي معاصر خود و از ممتازان درگروه فرماندهان نظامی معاصر خود  

  بود .....، پاره اي از اشعار او به زبان آلمانی هم ترجمه شده است .....، ابوفراس ....، درحکومت پسرعمویش ابی الحسن سیف الدوله، به 

شهامت و شجاعت شهرت یافته است و او در این جنگها دوبار    فته و در چندین نبرد با رومیان به همراه سیف الدوله نبرد نموده و بهشام ر

با هیچ اسیري معمول نداشته بود ..... و چون در زندان خبر مرگ   اسیر شد ..... و پادشاه روم به او احترام و تجلیل کرد و این عمل را 

او آوردند در رثا مادرش گفت: ).......حرام است با چشم روشن شب را بگذارنم و شایسته است اگر از این به بعد اظهار    مادرش را براي

داغ   روز  نیم  در  را  شدید  گرماي  تحمل  در خالل  و  بودي  روزه  آن  در  که  روزي  آن  .....،البته  شوم  واقع  سرزنش  مورد  کنم  مسرت 

شب که در آن به عبادت قیام نمودي تا آن زمان که فجر روشن سینه افق را شکافت، بایست بر    نمودي، بایست به تو گریه کند و نیزآن

نیز هر پریشان بگرید. و  بینوا و    تو  بگرید و هر  تو  بر  بایستی  نبود،  پناه دهنده  پناه دادي در آن زمان که  او  به  تو  و وحشت زده را که 

خاستی باید بر تو بگرید ..... دیگر به دعاي کدام دعاکننده خود را حفظ کنم .....   درویشی که بااستخوانهاي بی رمق، تو به یاري او بر

به آن سرا منتقل تو  باشد که بزودي ما به سوي  این  تو  .....، تسلیت خاطر  توان جلوگیري کرد  امید چگونه می    خواهیم   ازتقدیر مورد 

 گردید.(.  

قتل رسید محزون و نگران بود ..... و دخترش او را در آنحالت دید از شدت غم و   ابن خالویه گوید شنیده ام که ابوفراس در روزي که به

مصیبت بزرگ، صبري جمیل الزم است    اندوه گریه کرد ..... ابوفراس اشعاري گفت که آخرین شعر اوست )....... دختر کوچکم براي

از جوانی خود بهره اي نبرد .....( او بهنگام شهادت    ابوفراس..... چون مرا ندا کنی و از پاسخ شنیدن عاجز گردیدي بگو، زینت جوانان،  
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و درود بی انتهاي خود را بر روح و روان جناب ابوفراس نثار    سال عمر داشت. )انا هللا و انا الیه راجعون خدایا رحمت، رضوان  36حدود  

 ب العالمین(. و ایثار بفرما و شفاعت آن بزرگوار را نصیب و روزي ما بگردانآمین، آمین، آمین یا ر

 اشاره

 شروع خالصه جلد ششم فارسی کتاب مبارك الغدیر تالیف سرورم حضرت عالمه سید عبدالحسین امینی:

 )از جلد سوم عربی در قالب جلد پنجم و ششم فارسی )دکتر جمال الدین موسوي(: 

 

   خالصه جلد هفتم: کتاب شریف الغدیر حضرت عالمه امینی رحمه اهللا علیه

 مولف:دیباچه 
خداي را بر معرفت او سپاسگزاریم و هم او را می ستائیم که راه سپاسگزاري را به ما آموخت .....، و سرور پیامبرانش محمدمصطفی را بر  

بما عزت و کرامت بخشید    ما گسیل داشت که نعمت وجودش عظیم ترین منت است و بعد از او با دو جانشین گرانقدرش قرآن و عترت
مقدس او را ستایش می کنیم که گامهاي ما را بر جاده حق و حقیقت استوار نمود ودر حالی که جز حق نگفتیم و به جز    ..... آري ذات

به یادگار نهاد و البته ذات   راه حق نپیمودیم، اوراق زندگی ما را با سعادت و نیکبختی نوشت و آثار قلم ما را برصفحات زرین تاریخ 
 اوست که سرپرست و یاور ماست. مقدسش توفیق بخش هر نعمت و هم

 عبدالحسین احمد امینی 

 شعراء غدیر در قرن چهارم: 

 :360غدیریه ابوالفتح کشاجم متوفی 

.....( )چه هالل الغدیر، بغدرهم جز یوم الجمل  ان یوم  افتادند وچه    )....... و قد علموا  از دوران درخشش و کمال فرو  هاي نو که قبل 
بودند و البته روز قیامت دشمن هستند با آن کسانی   ب کردند، آنان که در میان خلق، حجت خدا و آیت اوبدرهاي تابان که بزودي غرو

را نازل نمود، آنها آن سند خدایی را مردود شمرند، جد آنان    که از یاري آنان کناره گرفتند، و با وجود اینکه خداوند سند پیشوایی آنان
پدرشان سرور اوصیاء است که دستگیر ضعیفان و به خاك افکن قهرمانان    و اقوام جهان می دانند،خاتم پیامبران است و این را تمام ملل  

قلب دشمن جاي گیرد و شمشیر را آموزش داد که چگونه بر فرق ها نشیند، روز نبرد    بود، آنکسی که به سر نیزه آموخت که چگونه در
استوار بود .....، خداي عزوجل مشعل گمراهی را بواسطه او خاموش کرد، ولی  پابرجا بر جاي خود    اگر زمین از جاي خود می جنبید او

دامن هدایت را به آتش کشید، آن سروري که خداوند خورشید خود را، نزدیک غروب بخاطر او بازگردانید که    شراره هاي آن مشعل،
روز   همگان دانستند که در اثر نابکاري آنان بود که  اگر باز نمیگشت به عوض تابش و درخشندگی براي همیشه روسیاه می شد.....، و نیز 

خصم و دشمن   غدیر، روز جمل را در پی داشت اي گروه سیه کاران که به پیامبر تلخی مصیبت را چشانیدید .....، به نص صریح، قرآن
بستید و آنچه را خواستید    و بر او دروغشما است و هم آنچه بهترین پیامبران، در آن روز فرمود پس سفارش او را علناً زیر پا قرار دادید  

فعلی   هاي  نسخه  تا آخر قصیده در  .....( که  دادید  نسبت  او  ناشر خائناستبیت    47به  ولی  او    ،  با مذهب  را که  دیوان آن قسمت ها 
 سخنان حق را جابجا می کند. مخالف بوده است از دیوان چاپی ساقط کرده و این اولین دست خیانتکار نیست که

از رجال    : او ابوالفتح محمود بن محمد بن حسین بن سندي بن شاهک، معروف به کشاجم است، او نابغه اي از نیکان و یگانه اي شاعر

برجسته در ادب و ..... است و او خود را به اختصار کشاجم نامید )ك یعنی کاتب، ش یعنی شاعر، الف یعنی ادب،ج یعنی جدل یا جود،  
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ولی به آن مشهور نگردید، پس    پس از آنکه در طب نیز مهارت یافت حرف )ط( را نیز بر کشاجم اضافه کردم یعنی متکلم یا منجم( و  

 او در این مراتب سرآمد عصر خود بود .....

 هجو سرایی کشاجم: 

م بود .....،  دو )مضمون( هجوسرایان قرن چهارم هر یک سبک خود را داشتند که بعضی تندرو و بعضی میانه رو بودند و کشاجم از گروه 

ندارد، و همچنین سالمت   هجو براي او ابزار دفاعی است نه تنهاجمی و لذا در هجویات او فحش ناموس، ناسزا، گفتار زشت و ..... وجود

که خود را به مشاغل دولتی و حکومتی ..... در بارگاه سالطین و امرا آلوده نسازد    طبع، پاکی نفس و نیک نهادي و ..... موجب گردید 

را هالك . اینگونه مشاغل  او تصدي  و  و    ....  از سخنان حکمت آمیز  فراوان  نمونه هاي  او  اشعار  نیز در  و   ..... دانست  و جان می  روح 

خردمندانه وجود دارد که او را درصف رهبران عالیقدر جاي داده است .....، او به قصد سیاحت از رمله به سمت شرق روان ..... و بارها  

سفر کرد ..... او در ضمن این سیاحت ها با شاهان و وزرا و امرا مجالست نموده و از جوایز آنان بهره مند می شد و    شام به مصر، عراق و  

  علم و ادب و حدیث رفت و آمد داشت .....، در خصوص عقاید کشاجم که در واقع دوره او دوره آراء و مذاهب مختلف   نیز با رجال

اهل بیت    صریحاً اظهار نمود و معلوم و آشکار بود که او که یک شیعه امامی است و در تشیع و مواالتاست .....، او عقاید قلبی خود را  

با ادله محکم مردم را   بطور کامالً صادقانه قدم برداشته و فداکاري بسیار نموده است .....، او به تشیع خود تظاهر و به آن افتخار می کرد و

دشمنان اهل بیت را سرزنش و    وق اهل بیت جانبداري و در سوگ و ماتم آنان ناله و زاري دارد و به تشیع دعوت نموده است.، او از حق

این دنیا وسیله تقرب در  نبوت در  او آن است که خاندان  اعتقاد  بیزاري می جوید و  الهی و در آخرت واسطه نجات و    از آنها  درگاه 

الحی من المیتّ( یعنی )خداوند است که زنده را از    آیه کریمه است )یخرج  رستگاري هستند .....، کشاجم در واقع از مصادیق بارز این 

که است  شاهک  بن  سندي  همان  شاعر  که جد  زیرا  آورد(،  می  بیرون  و    مرده  سختگیري  و  و جسارت  طهارت  خاندان  با  او  دشمنی 

نیست و همگان صفحات سیاه زندگی    هارون الرشید بر کسی پوشیده   شکنجه هاي جسمی و روحی او به امام موسی بن جعفر در زندان 

در این جبهه بندي شیطانی، کامالً از جدش کناره گرفته ..... و تمام قد و با غیرت    او را در تاریخ خوانده و از آن اطالع دارند .....، اما او

برخاسته پیامبر  از خاندان  به حمایت  گریه  تمام   .......( او:  مذهبی  اشعار  هاي  نمونه  از   ،..... مظلومیت    است  بر  گریه  البته  ولی  می کنم 

از آنان دوا خواهد کرد ..... اي دوست مرا نکوهش مکن زیرا این جامه تقوي که بر تن دارم از برکت   خاندان بهترین انبیاء، چه دردي را

ن چنگ زند اهل  به خاندان نبوت دارم، همان بزرگوارانی که چون کشتی نوح، هر کس به دوستی و والیت آنا  همان محبتی است که 

به بیابان انبیاء در تعین    نجات است.....، پیامبر خدا سفارش فرمود ولی امروز آن سفارش او را  انداخته اند .....، این رسم تازه اي از  ها 

...، نیست قبل از آن هم کسانی از آنان که دار فانی را واع می نمودند، تمشیت کارهاي خود را به وصی خود محول نموده اند..  وصی

او    بجان خودم  ..... )زیرا(   ،..... نمودند  او متابعت و پیروي می  از  او را کار کردند ولی چقدر شایسته بود که  پیشینیان حق  سوگند که 

را به    بودکه در معرکه نبرد و در بسیاري از اوقات که مرگ بر سر همه سایه افکن بود با شجاعت و دالوري بی حد و حصر خود غم ها

ذات  شادي   درنبرد  که  بود  او  است،  معترف  و  گواه  او  فضایل  به  آسمان  البته خورشید  شود  انکار  او  فضل  اگر  پس  کرد،  می  تبدیل 

السالسل، قبل از طلوع فجر، غبار میدان را به چهره خورشید پوشانید و هم او بود که خورشید براي او هنگام عصررجعت کرد .....، آري 

انتقام گرفتند، پس اي مرکب    اه خدا قریش را داغدار کرد، به خدا قسم که آنان در راه شیطان در کربالاما اگر او در جنگ بدر در ر

قسم که حرمت مصطفی نادیده گرفته شد و   خطا در تاریکی شب براي آنان بتاز که شیطان، ترانه سرایی خود را آغاز کرده است، به خدا
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بند    ان خدا و رسول، مردان آنان راباالترین مصائب به آنها وارد گردید، آري دشمن به  چون بردگان راندند و زنانشان را چون کنیزان 

دنبال کاروان غم آنها، به زاري و ناله می پرداخت .....، جانم   کشیدند .....، اي کاش که جدشان حاضر و ناظر اعمال آنان می شد و به

ثنا هستید ولی دیگران باد که پاك و شایسته مدح و  مستوجب نکوهش و سرزنش، روزي که براي محاکمه به درگاه حق    فداي شما 

به برکت بر عهده داشتم  به برکت دوستی و محبت شما ریخته    احضار شوم، خواهم گفت آنچه  ادا کردم که گناهان من  دوستی شما 

پائیز،  بر شما درود فرستد همان درود و سالمی ک   خواهد شد مانند برگ درختان در فصل  با ستارگان آسمان هم  خداي عالمیان  ه که 

مقدار و مرتبه باشد یعنی بی نهایت تاابداآلباد(، و باز در مدح اهل بیت سروده است: )اي خاندان رسول خدا، مقام و منزلت شما چون  

ب  ستارگان آسمان درخشان و  البته باالترین درجه  به میان آید،  اگر در معنی مجد و بزرگواري سخن   ،..... زرگواري و  بلند مرتبه است 

 شما خواهد بود .....، شما از لذات دنیا چشم پوشیده اید و به همین لحاظ به نعیم آخرت رستگار شده اید .....(.  مجد و کرامت از آن 

 و نیز درباره والیت علی علیه السالم: 

متدین و    دانا و دانشمند به دوستی او )دوستی وصی پیامبر خود صله و نیکی و پاداشی است که از طهارت جان خبر می دهد، اما مردم  
جاهالن حق او را انکار می کنند و البته همیشه تشیع و دوستی آل اهللا در نجبا و بزرگان مشهود و دشمنی اهل بیت درمیان مردم پست و  

 هرزه قرار داشته است.(.  

 پیشوایان است .....، دوستان او همه پاك نژاد که در  زمینه: )دوستی علی همواره با همت عالی توام بوده زیرا او خود سرور و باز در همین 

و ظلمت    زمان تحقیق و بررسی کمترین تهمتی در نژاد آنان نیست .....، آنان پرتو درخشان هستند و نصیب دشمنان سیه کارشان سیاهی

ه صورت ردمان)دشمنان ناصبی( نزد ادبا  .....(. این اشعار را ثعالبی در کتاب ثمار القلوب آورده و استشهاد می نماید که نسبت سیاهی ب 

گفته و براي آنان سوگواري می کند:    مشهور و معروف است .....، و نیز کشاجم قصیده اي دیگر دارد که در آن خاندان عترت را مرثیه

را با داس مرگ   واي بر روزگار که خاندان رسول )آري مصیبت سنگین همین است، بگونه اي که صبح و عصر آن غم بار است .....، اي

خاك افتادند، در کربال روزگار بر آنها سیاه شد و چون سیاهی و   درو کرد .....، جمعی در همین دیار به خون غلطیدند و جمعی دورتر به 

ظلمت فرونشست، قربانیان کارزار ظلم و ستم آنها بودند.، ازسوي خداوند هر روز باران رحمت چون سیل در هر صبحگاهان و هر عصر،  

ر مزاري که غریب خاندان رسول، یعنی حسیندر آن آرمیده و اعضایش چاك چاك است ریزان باد، همان مظلوم که حامیان او خوار و  ب

کینه و  کافر  دشمن  و  کم  و    یاورانش  زنان  و رسول،  دشمنان خدا  یعنی  او  سپاهیان  و  نهایت آرزوي خود رسید،  به  یزید  یعنی  او  توز 

به دنبال او را  بر    کودکان حرم  نوحه و زاري  از  با تهدید آنان را  و  محمل چنان حرکت دادند که حتی شتران، خسته و وامانده شدند 

کردند ولی فرشتگان عالم براي آن کشتگان نوحه گر بودند .....، اي گروه سرگردان و گمراه که در رسوایی غوطه    قربانیان خود منع می

  ه رسول ناصح او را آزار کردید و چهره کسی را به خاك و خون کشیدید که قبل همگی شما به خداي خود خیانت کردید ک  ور هستید

نکرد و چه    از پیامبر، جبرئیل بر آن بوسه می زد، همه شما در پیشگاه عدالت حق گناهکارید، چه آنکسی که او را تنها گذاشت و یاري

شام نثار باد.، اگر در    مال نمود لعنت خدا در هر صبح وآن کسی که بدست خود او را قربانی کرد پس بر هر کسی که حق آنان را پای

نداي غربت و استغاثه آنان، خود را به ناشنوایی و کري زدید، آگاه باشید که به کیفر این عمل خود درروزي گرفتار شوید که در آن  

ت قرآن همگی بر فضل و بزرگواري  متشابها  روز هیچکس به فریاد شما نخواهد رسید. ..... اگر حق آنان را کتمان کنید، محکمات و 

آنان گواهی می دهند .....(. و نیز از اوست: )تصور کرده اند هر که علی رادوست بدارد بایستی جامه در فقر بپوشد، دروغ بسته اند بلکه  
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خی ت دیگري  تحریف کردند و این خود   هر فقیري که او را دوست بدارد جامه هاي عزت و دولت خواهدپوشید، سخن وصی پیامبر را

 دوستی دنیا را از دل بیرون کنید.(    بود ..... سخن آن سرور این بود. اگر دوست ما هستید از دنیاي پست چشم بپوشید و

و ..... داراي تالیفات بسیار است از جمله    او در نزد اخفش کوچک علی بن سلیمان ادب آموخته و در شام بر او حدیث عرضه نموده 

 دیوان شعر .....(.)ادب الندیم، رسائل، 

 حدود(: 365غدیریه ناشی صغیر: )متوفی  

الهی عطا یافته    ..... پدر شما احمد است و وزیر او علی که از علماست)اي آل یاسین هر که شما را دوست بدارد به یقین خیرخواه خود  

است،   آشکار  او  برتري  بدین وسیله  و  است  غدیر خم  افتخار  که صاحب  است  علی  او  پا  است،  به  مردم  میان  در  که رسولخدا  آنگاه 

این وصی من علی سرپرست او    خاست و در حالی که بازوي علی را بلند کرده بود فرمود، هر آن کس را که من سرپرست او هستم،

س دست بیعت  گویی به او )به به( گفتند و سپ خواهد بود و این را خداي من به من وحی کرده است، پس آنگاه همه به تهنیت و مبارکباد

علی است که جبرئیل روز نبرد احد به ستایش او می گفت   دراز کردند و هر که صادقانه با خدا معامله کند البته سود خواهد برد، او همان

اگر نبردي سهمگین واقع شود، شمشیري جز ذوالفقار علی وجوانمردي جز او نیست و اگر شمشیري که به پاي عمرو کوبید را با اعمال  

آن باالتر است.، او آن علی است که دیگران از فتح قلعه خیبر عاجز شده و دست خالی    خالیق از جن و انس، سنجش نمایند ارزش  تمام

در آن روز، که یهودیان خیبر به جنب و جوش آمده بودند گشود.، آري مسلمانان در هیچ آسیاي   بازگشت نمودند، ولی او رفته و قلعه را

آنکه علی را قطب آن آسیا دیدند.، و خداوند به خاطر پاکی وجود مبارك او، بر او درود فرستاد و او را    جنگی شرکت نکردند مگر

 ثناخوان او شود.(،    موفق ساخت تا

جنگ برخاستند به یقین کافر   و نیز در قصیده اي دیگر می گوید: )اي جانشین رسول خدا، به خدا سوگند آن کسانی که با تو به ستیز و

سرکشی و عصیان از آنهاست بعد از آنکه    ترین گواه آنکه، آنان علیرغم شنیدن نص وصایت و خالفت تو، آن را قبول نکردند شدند و به

بیعت با تو داده بودند و اي یاور احمد مصطفی، تو درس   خود ترا نامزد ریاست کردند و پیمان شکنی از آنهاست بعد از آنکه خود دست

ختی و دشمنان سرسخت پیامبر را باقهر و جبر بر جاي خود نشاندي پس لعنت خدا بر دشمنان سرسخت یاري را از پدرت ابوطالب آمو

تبوك   البته خلیفه رسول خدا تویی نه مردم، پس چه شد که ترا پشت سر نهادند، به ویژه در آن روز که پیامبر با لشکر اسالم روانه تو باد،

خدمت او رسیدي تا    ز عده اي گفتند که خاطر رسول خدا از علی آزرده بود و تو به شد و تو پس از آن به او ملحق شدي، و همان رو

معاندین، من و تو چون موسی   حقیقت آشکار شود، پس رسول خدا در پاسخ تو فرمود: مگر خشنود نیستی که به کوري چشم دشمنان و 

شریک در نبوت من بودي، ولی من خاتم    خلیفه من هستی،  و هارون باشیم تا آنان بپذیرند و اگر بعد از من نبوتی بود همانطور که تو

پیامبران هستم و تو جانشین من هستی این را فرمود تا مردم سر بر اطاعت آورند،پس تویی خلیفه رسول اکرم، و نیز در آن روز که با تو  

یق بودي و البته این خدا بود که راز قرآن را بتو  الهی شایسته و ال  در برابر مردم به راز نشست و آنها دیدند که تنها تو براي شنیدن اسرار

که حاسدان و کینه توزان شاهد و ناظر بودند، تویی خلیفه رسول خدا از    می آموخت و از دهان احمد با تو سخن می گفت، در حالی

ر بهانه اي براي فریبکاران باقی  در آن جمع بود و از روز غدیر خم و البته روز غدی   روز دعوت عشیره اقربین، با آنکه پدرت ابوطالب نیز

سوگند پیمان بستند که بر تو ستم کنند و لذا تو را یاري نکردند تا هنگامی که نص رسول خدا    نگذاشت.، و آنها یعنی آن منافقین با قید

ل خدا صریح بود و  خود سستی کرد تا ترا ضعیف و ناتوان معرفی کنند ولی ما به آنها گفتیم سخن رسو  بر آنها عرضه شود، گویند علی
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هرگونه شک را ازدلها زدود.( و نیز از اشعار ناشی، قصیده اي است که در آن اهل بیت را ستایش می نماید: )بآل محمد عرف الصواب،  

فیابی  الرقاب..  و  القوم  له ذهاب، و صارمه کبیعته بخم، معاقدها من  القلوب  ..... کان سنان ذابله ضمیر فلیس عن  الکتاب،  نزل  ...(، اتهم 

یعنی )به آل محمد راه صحیح شناخته شد و در خانه هاي آنان کتاب خدا نازل شد .....، آنها همان کلمات و اسماءهستند که پرتو جاللت  

آنها و نه بر حکم و دستور آنها    آنها بر آدم تابیده و به این میمنت و برکت توبه او پذیرفته شد، آنان حجت خدا بر خلق هستند و نه بر

بیان و توضیح   شکی آنان خطاب الهی واضح و روشن شد،    وجود ندارد، بازمانده حقیقت علیا و شاخه هاي درخت توحید هستند و با 

بدون مشقت قابل طی شدن و پیمودن نیست، در این    .....، دوستی آنان همان صراط مستقیم است که به حق منتهی می شود، ولی این راه 

 خاصی دارد که همه از آن خائف و ترسان هستند   مان دلیر که در روز نبرد جایگاهیخاندان خصوصاً ابوالحسن علی ه

و غیر عرب هستیم   انبزرگوار براي ما که فارسی زب اشعار این )کلب گوید دقت کن و ببین عنایات روح القدس را بر اشعار ناشی و وقتی

عربی زبان مادري آنهاست سالم، رحمت، رضوان خداوند بر    تا این حد شیرین و زیباست، پس چه اثر جذابی بر کسانی دارد که زبان

 وجود مبارك او باد تا آن زمان که خداوند خدایی می فرمایدآمین، آمین، آمین یا رب العالمین(،  

او گویا مانند بیعتی است که در غدیر خم واقع   ها فرو می رود و شمشیر بران  است که یکسر به دلگویا نوك نیزه اش خاطره بیاد ماندنی 

بقیه خار و خاشاك.، پس آگاه باش اگر تو از دشمنان او    و بر گردن همه امت قرار گرفت، علی دُر و جواهر ناب و طالي خالص است و

همان علی است که هر زمان شمشیر برانش جانها را احضار می کند   هی برد، اوبیزار نباشی، هیچگاه از محبت و دوستی او پاداشی نخوا

نوك نیزه اش با خفتان آشتی و شمشیر تیز او با کاله خود رفاقت دائم دارد، .....    جز اجابت آن چاره اي ندارند، او همان علی است که 

را بگِزد و چون خواست آن را به پا کند، کالغی موزه را بر    موزه اش ماري قرار دادند تا او   او همان علی است که دشمنان در کفش و

کرد، پس ناگهان ماري سمی از آن افتاد و به طرف کوه خزید، او همان بزرگوار است که اژدها با او    هوا برد، چرخید و آن را واژگون 

یده و با وحشت فرار کردند و راهها بسته و میدانها  اژدها که ابر او را بر در خانه رسول بر زمین انداخت و مردم همه د  به راز نشست، همان

سخن    غلغله شد و چون علی به اژدها نزدیک گردید، مردم قدمی جلو نهاده و در شگفتی فرو رفتند.، علی با اژدها به قهر و غضب   پر از

شد گفت: من    ید و چون پنهان میگفت، در حالی که نه می ترسید و نه فرار می کرد تا آنکه آن اژدها به سوي دره روان و در آن خز

سوي تو آوردم پس    مستجاب، اکنون روي بهفرشته هستم و غضب خداوند مرا به این صورت درآورد، تو سرپرست مایی و دعاي تو  

شفاعت کن نزد آن خدایی که همگان به سوي او روانند پس، علی دعا کرد و رسول خدا آمین گفت ومردم گریه می کردند آنگاه دعا  

آسمان رود و پس از آنکه پر طاووسی بر    هدف اجابت نشست و فرشته به سوي آسمان پرکشید، مانند عقاب و چون تیر شهباز که بهبه  

یافتم به برکت خاندانی که از خشم آنها آتش دوزخ    تنش روئید و مانند گوهر و طالي ناب زیور بست، می گفت به خدا سوگند نجات 

هستند خبر عظیم )نباء عظیم( و آنها هستند کشتی نوح، و شاهراه    دوستانش رایگان است، آري آنها   شعله ور و نعمت هاي بهشت براي 

 خدا قطع گردید.  حقیقت و صراط مستقیم پس از آنکه وحی با رحلت رسول 

نیز با دست    تو  )کلب گوید یا علی ما نیز می گوئیم تو سرپرست مایی و دعاي تو مستجاب اکنون رو به سوي تو آوردیم، مادوستداران

دعاي خیر فرمایی و برادر   خالی و روي سیاه، از وراي زمان و مکان تو را شفیع قرار می دهیم تا به برکت ناشی و مانند او نزد خدا براي ما

دست مبارك تو سیراب شویم آمین،    و موال و حبیب تو محمد آمین گوید و آنگاه ما به رستگاري جاوید رسیده و از حوض کوثر به 

 آمین، آمین یا رب العالمین(. 
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به کوفه رفت و در   325تصریح دارد و ابن خلکان نقل نموده که ناشی در سال   این اشعار از ناشی است و ابن شهرآشوب در مناقب به آن

ناشی  شاعر معروف که در آن زمان نوجوانی بود در مجلس او حضور داشت و از آنچه    بی  مسجد جامع شعر خود را دیکته کرد.، متن

القلوب له ذهاب / و صارمه کبیعته بخم، مقاصد ها من    امالء می کرد این دو بیت را یادداشت کرد )کان سنان ذابله ضمیر، فلیس من 

الرقاب(، یاقوت حموي در  با تاکید به اینکه شعر از ناشی    الخلق  معجم و یافعی در مرآت، این داستان را نقل و صاحب )نسمه السحر( 

عمروعاص رد نموده است.....(، شاعر یکی از صاحب نظران علم کالم است که ضمناً در فقه نیز دانشمندي بی نظیر   را به است، نسبت آن 

هم   و در علم  زیبا  و  نغز  اشعار  نهایت، در سرودن  را گرفته و در  از دیگران گوي سبقت  نیز  ادب  و همچنین در علم  نابغه    حدیث هم 

آنک نتیجه  است،  و سرشناس شده  ازمشهور  و  شیعه  دانشمندان  و  بزرگان  پیشتاز  و  بوده   ..... و  مکارم  و  فضایل  او مجمع  و    ه  متکلمین 

او روایت   از  و.....،  ابوجعفر طوسی  الطایفه  او کسی است که شیخ مفید، شیخ  این مذهب است،  نام  محدثین و فقها و شعراي صاحب 

خاندان محمد صلی اهللا علیه و آله    رده است که بی پروا و با شجاعت تمام ازکرده اند، ..... و ابن شهر آشوب او را در شمار شعرایی نام ب

تقیه( ثنا گفته .....، از قول ناشی آمده است که    و سلم و عجل فرجهم دفاع می کرده اند .....، با این وجود او خلیفه الراضی باهللا را )از باب

داشت، پس زمانی که به حضور راضی   بودم و مرا دوست می ستایشگر ابن دائق)....... ابن دائق مرا نزد خلیفه الراضی باهللا برد من مداح و 

بنی هاشم    رسیدم گفت: ناشی رافضی تو هستی گفتم من خادم امیرالمومنین  و شیعه هستم، گفت از کدام فرقه شیعه هستی گفتم شیعه 

آنچه است گفت  نسب همراه  باپاکی  ولی  گفتم  است  ناپاك  اي  حیله  پاسخ  گونه  این  پس    گفت  اي خواندم  قصیده  من  بیاور،  داري 

پول نقد جایزه دهند، پس رفتم و آنها را گرفتم و برگشته زمین را بوسیدم و تشکر    دستور داد ده طاقه شال به همراه چهار هزار درهم

اد یک طیلسان با  کردم بعد گفتم من رسم دارم که طیلسان)نوعی ردا پشمی( می پوشم گفت ما اینجا طیلسان عدنی داریم پس دستور د 

و دادند، پس گفت از اشعاري که درباره بنی هاشم داري بخوان من خواندم: )اي فرزندان عباس، امیه با    یک عمامه خز نیز به من بدهند 

ین  خونهایی از شما ریخته است / پس هاشمی نیست آنکه امیه را دوست بدارد و یا آن مردك لعین ابازبیل را .....( گفت ب   کینه و دشمنی

دارد    ابوزبیل چه گذشته گفتم امیرالمومنین بهتر می داند، پس خندان شد و گفت مرخص هستی .....(، اخبار بسیاري حکایت از آن   تو 

او موردتوجه و قبول و   اشعار  این زحمات و تالش و  بیت دارد  اهل  اشعار فراوان در خصوص  اینکه توفیق سرودن  بر  ناشی عالوه  که 

گ قرار  بیت  اهل  باالترینعالقه  توفیق  و  سعادت  این  قطعاً  و  اوست  براي  مقام  و  فضیلت  باالترین  خود  این  که  و    رفته  جاوید  کرامت 

 رستگاري دو سرا را براي او به همراه و ارمغان دارد.،  

عقد  در مجلس کیوذي محدث بودیم که این مجلس در مسجد من  346به سال    )مضمون( حموي از خالع نقل می نماید که )من با پدرم 

مردي از راه رسید که قبایی از وصله بر تن داشت و در یک دست او مشک آب و    می شد، روزي مجلس از جمعیت پر بود ناگهان

نوك دار که هنوز گرد راه را از خود پاك نکرده بود، پس سالم کرده و با صداي بلند گفت من    کیسه غذا و در دست دیگر چوبدستی

د خوش آمدي و صفا آوردي گفت احمد مزوق نوحه خوان کیست و آیا می توانید او را به من معرفی گفتن  فرستاده فاطمه زهرا هستم 

کنید گفتند آریاو همین است که آنجا نشسته است، گفت خاتون خود فاطمه زهرا سالم اهللا علیها را در خواب دیدم فرمود راهی بغداد  

بمثل    اشی نوحه سرایی کند در آنجا که می گوید )بنی احمد قلبی بکم یتقطع،احمد را پیدا کن و به او بگو براي فرزندم با شعر ن  شو و

مثل این ماتم که    مصابی فیکم لیس یسمع .....( یعنی )اي زادگان احمد مختار جگرم در ماتم شما از هم تکه تکه شد، کسی نشنیده است

بر   به شدت  داشت  آن مجلس حضور  در  که  ناشی  ....( پس  است  من رسیده  دل  به به  و  کوبید  و    صورت خود  مزوق  احمد  او  دنبال 
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با این    ناله را سر دادند و از همه بیشتر ناشی و بعد از او مزوق  سایرین لطمه ها به صورتهاي خود زده و گریه و  متاثر شده بودند، پس 

دیه اي بپذیرد. او قبول نکرد و  از آنان ه  قصیده تا ظهر نوحه سرایی کردند و مجلس به اتمام رسید و هر چه کوشش کردند که آن مسافر

که پیام آور خاتون خود حضرت زهرا باشم و    گفت به خدا قسم اگر تمام دنیا را به من بدهند نخواهم گرفت و من برخود روا ندارم 

اینکه  آنوقت عوض بگیرم، پس مراجعت نمود در حالی که چیزي قبول نکرده بود،آنگاه گوید این قصیده بیش از ده بیت است از جمله  

شهید و یا مقتولی از شما در آن به خاك رفته است، آري ستم    )....... هیچ بقعه و دیاري در شرق و غرب عالم نیست جز آنکه درآنجا

تصاحب نموده و بین خود قسمت کردند، تا آنجا که جهان بر شما تنگ    کردند و شما را از دم تیغ گذراندند.، و حقوق و میراث شما را 

شما بر خاك افکندند و چه سرها که از شما بر باالي نیزه ها بردند، در حالی که    جا امان نداشتید پس چه پیکر ها که ازشد و در هیچ  

بر بستر آرام نمی گیرد، خواب ناز مرا می رباید و آرام به خواب می روم .....(، حموي نقل    شما به هر سو متواري و لحظه اي پهلوي شما

..( بازار سراجمی کند که خالع گفت  به ناشی گذر کردم که در  از من    .....روزي  ام و  بود و به من گفت قصیده اي ساخته  نشسته  ها 

را دارند می خواهم با خط تو آن را بدهم، گفتم االن در پی کاري هستم می روم و بر می گردم پس به آن جا    تقاضاي نسخه اي از آن 

  واب رفتم و در خواب ابوالقاسم عبدالعزیز شطرنجی نوحه خوان را که مرده بود در داشتم رفتم لحظه اي جهت استراحت به خ  که کاري

با آن ما دیشب در مشهد حسین  نویس کنی که  پاك  را  ناشی  بائیه  و قصیده  بیدار شوي  به من گفت دوست دارم  نوحه    خواب دیدم 

نمود، مرده بود، پس من بیدار شده وبرگشتم به ناشی  سرایی کردیم، آن مرد نوحه خوان یعنی شطرنجی زمانی که از زیارت مراجعت می 

و من جریان خواب خود را   گفتم قصیده بائیه خود را بده گفت از کجا دانستی که بائیه است، من هنوز با کسی آن را در میان نگذاشته ام

ن قصیده را پاکنویس کردم که  من آ   بازگو کردم ناشی گریه کرد و گفت بدون تردید وقت آن رسیده است، پس آن را به من داد و

نزدیک،   .....( یعنی)آرزویم دور دراز است و مرگم  المنون تصیب  الممات قریب و یخطی ظنیء و  بعید و  این است )رجایی  آغازش 

ستایش   موال امینی قسمتی از قصیده بائیه که در مدح و  امیدم به خطا می رود ولی تیر مرگ به خطا نمی رود ....(، در ادامه حضرت عالمه

شدند و در میان صاحبان فضل کسی مانند آنان نیست و اگر نسب خود   اهلبیت است نقل می فرماید: )..... کسانی که باالترین مقام را دارا

سایند زیرا در میان صاحبان نسب کسی مانند آنان نخواهد بود، آنان دریاي کرم هستند   را ذکر نمایند، از مجد و عظمت سر به آسمان می

ساحل می افکنند و در بخشش خود دریغ نداشته و بخل نمی ورزند، آنان به منزله کشتی هاي نجات و   در و گوهر را با امواج خود به که  

تشنگان .....، و آنان واسطه میان بندگان و پرودگار خود هستند و دوستاران آنها در روز رستاخیز زیانکار نیستند،    آبی سرد و گوارا براي

  و هم هر آنچه را که هر کسی بخواهد .....، آنان با فضل و عظمت خود چشم و چراغ   شته و آینده را در نزد خود دارند گذ  آنان دانش 

 روز قیامت مایه عذاب خواهند بود .....(، معناي کلمه ناشی در انساب به معنی بدیهه گو و نوپرداز است،   جهانیان و براي دشمنان به

نقل حموي در به  از جهان فرو بست )  365به جهان گذاشت و به سال    پا   271سال    او  با    94چشم  او را   ،..... او بود(  سال عمر شریف 

  78)یعنی حدود    443و در مقابر قریش مدفون که مزارش معروف است و او به نقلی از جمله کسانی است که در سال    احترام مشایعت

او آن    را آتش زدند و ابن شهر آشوب گوید که او را آتش زدند و ظاهر گفتار بعد( ناصبی ها مزار او را شکافته و استخوان هاي او    سال

 است که زنده او به آتش سوزانده و شهید نمودند که خدا آگاهتر است.،

(  رویی این شعر او را نقل می نماید.، )....... لک صدغ کانها، لونه وجه ناصبی .....   سیاه   ثعالبی در ثمار خود در شهرت هجو ناصبی به 

 رنگ آن چون صورت ناصبی سیاه است و مردم را می گزد آنچنان که عقرب نیش می زند .....(.   یعنی )تو صاحب زلفی سیاه هستی که
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دشمنان ناصبی به نام دین سر موالنا حسین را بریدند و خاندان ذوالقربی را قتل عام کرده و حرم رسول خدا را    )کلب گوید خدایا این

بار زاده هنده جگرخوار بردند و قلب ما را مانند وجود مبارك و مطهر ناشی آتش زدند و عده اي کافر و مشرك نیز  در  اسیر نموده و به

مخلد    عمل آنان راضی شدند پس تو را قسم می دهیم به حرمت محمد و آل محمد که آنان را در دوزخ جاویدان خود تا ابداآلباد  به 

هستند را در این عذاب شریک فرمایی و سالم و رحمت و رضوان و درودبی انتها و بی    گردانی و همه کسانی که به عمل آنان راضی

نهایت خود را بر روح و وجود مطهر و مبارك جناب ناشی نثار و ایثار بفرمایی و ما را از شفاعت آن بزرگوارنصیب و بهره عطا بفرمایی 

 آمین، آمین، آمین یا رب العالمین( 

 : 380غدیریه بشنوي کردي متوفی بعد از 

دیدند و    )....... و قد شهدوا عید الغدیر و اسمعوا، مقال رسول اهللا من غیر کتمان .....(، یعنی )..... آنها به یقین روز غدیر را به چشم خود

و انس، پس براي    گفتند چرا اي سرور جن شنیدند کالم رسول خدا را بطور آشکار، که آیا من بیشتر از همگان بر شما سروري ندارم،  

گویان پیش آمد در حالی که    هاي منبر باال رفت و با صداي بلند و رسا، حیدر را احضار فرمود، پس .....علی لبیک  ایراد خطابه بر چوب

ي داد.، ..... آنگاه بازوي  در کنار خود جا چهره اش چون قرص ماه بر شاخه سرو می درخشید، رسول خدا او را استقبال نموده و با احترام 

او جدایی نیست، مانند    برادر من است که بین من و  او را باال برد و در حالی که صداي رساي او به نزدیک و دور می رسید فرمود، علی

پ بر امت من است،  ازمن  نماید، او وارث علم من و جانشین بعد  بدنم مفارقت  از  به موسی کلیم خداوند و هرگاه روح  س اي  هارون 

نیز او را دشمن دار و بر هر کسی که به    پروردگار من، هر کس علی را دوست دارد او را دوست بدار و هر کس علی را دشمن گیرد تو 

این سخن راست و حدیث مشهور را توجه ننمایم    او کینه ورزد غضب خود را جاري فرما .....(، و در قصیده اي دیگر گوید: )....... آیا

به ایراد خطابه برخاست و فرمود: آیا منکه در روز غدی سرور شما نیستم، پس آگاه باشید که علی هم مانند من    ر خم احمد مصطفی 

کردم .....(. .....، و شعر دیگر او )....... روز غدیر براي دوستان علی   سرور شماست، پس او را دوست بدارید و من آنچه واجب بود را ادا

شرافت و عظمت آن رامنکر ند، روزي که در سپهر برین به عنوان )عهد معهود( جشن گرفته می شود و  عید است ولی ناصبیان گمراه  

آسمانی است و چه خوب بود اگر زورگویان و قلدران سر به اطاعت بیاورند و یا حسودان از    البته جشن روي زمین نمونه اي از جشن

 اخالل گري دست بردارند.(. 

 شرح حال شاعر:

حسی بیتابوعبداله  اهل  ستایش  و  مداحی  به  آشکارا  که  است  شعرایی  جمله  از  آشوب  شهر  نقل  به  بشنوي،  کردي  داوود  بن  زبان    ن 

میدان  پرچمداران  از  بشنوي  است،  وي  مشهور  و  فراوان  اشعار  او  این شهامت  گواه  و  است  داده  نداي والیت سر  و  و    گشوده  بالغت 

نشر ادب و اشاعه فضایل آل اهللا، بپا خاسته و از جمله اشعار اوکه گواه بر مذهب  فصاحت و یکی از شعراي بزرگ امامیه است که براي  

زندگی و هستی خود را وقف   اوست )....... به پروردگارم سوگند که بعد از رسول مختار، من به دامن دوازده جانشین او چنگ زده ام و

ایند و .....( و یا ).......اي کسی که به نادانی منصب خالفت را  هاي قریش هواخواه دین خد  آن خاندان پاك کرده ام که از میان خاندان

گشوده نخواهد شد .....، سرور و هم سرپرست جهانیان    از ابی الحسن باز می گردانی، آگاه باش دروازه هاي شهر علم به روي جاهالن 

او: )....... آنکس که ناالیقی را به الیقی مقدم    اوست، چنانکه از جانب خداوند عرش بر زبان جبرئیل گذشت .....(، ویا این شعر زیباي

به خاطر ناالیقی پست به خداي خود خیانت نخواهم کرد....(، و اشعار دیگر    بدارد البته به خداي خود خیانت ورزیده است و من هیچگاه 
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سادات ائمه   ص کامل بوده و جز بهاو که مذکور خواهد شد گواه آنست که او درتشیع مایه اي عمیق داشته و در دوستی اهل بیت با اخال

براي   .....منظور شاعري  اند  داده  نسبت  بنی مروان  براي  به شاعري  را  او  اینکه  و  نامید  بیت  اهل  بایست شاعر  را  او  ندارد، پس  توجهی 

خالوي خود )باذ(  نسبت به    سالطین دیار بکر است که از خواهر زادگان )باذ( کردي است و این نسبت به لحاظ عالقه اي است که او

که از میان شریف ترین قبائل و گرامی    دارد که هم نژاد اوست. .....، و باز از اشعار مذهبی او )....... علی علیه السالم بهترین اوصیا است

او  به چهره  لغزش و خطا در امان است، هرگاه که  لسا   ترین خاندان ها برگزیده شده و از  و  ناً عبادت  بنگري، پروردگار خود را عمالً 

  کرده اي .....(، که بیت اخیر او به این حدیث رسول خدا اشاره دارد که فرمود)....... نگاه کردن به چهره علی عبادت است .....(، و این 

روایت را محب الدین طبري از ابی بکر، عبداهللا بن مسعود،عمروعاص، عمران بن حصین و دیگران از رسول خدا نقل نموده اند و نیز  

نموده و نیز ابونعیم، طبرانی، هم این حدیث را در آثار خود نقل نموده اند.، و نیز از    شافعی به دو طریق از ابن مسعود آن را نقلگنجی  

نام   ابوذر  ثوبان، عایشه، عمران بن حصین،  از جمله )ابوبکر، عمر، عثمان، جابر،  از صحابه  او در تاریخ خود ازجمعی  حافظ دمشقی و 

از جمله د ابیبرده(،  پوشیده    ر روایت  منزله کعبه  به  امت،  میان شما  ابیطالب در  بن  فرمود: وجود علی  )رسول خدا  است که  ذر آمده 

 آن عبادت و سفر به سوي او واجب است(،    است، که نگاه کردن به

د و یا در کدام نقطه زمین پهلو  فرمان مرگ مرا صادر فرمای   و یا از اشعار زیباي اوست )....... ترس ندارم که در کدام سرزمین پروردگار،

گزیند، در حالی که گواهی می دهم به اینکه خدایی جز خداي یگانه    بر خاك قرار دهم و یا کسی مزار مرا منفور دارد و از آن دوري

اینکه محمد صلی  مه دختر  اهللا علیه و آله برگزیده و پیامبر او و علی برادر رسول خداست و فاط  نیست و اطاعت امر او واجب است و 

همان رسول که ما را به دین حق رهبري فرمود و دو فرزند گرامی او که هر دو سرور    رسول خدا پاك و مطهر از هر گونه پلیدي است، 

 که این دو )سید جوانان اهل بهشت( سرور او باشند، .....(،   من هستند و خوشا به حال آن بنده اي

قوه و قدرت داري بیاور که من به قدرت دوستی آل محمد چنگ    تیز برخاسته اي هر چه درو یا )....... اي کسی که با من به نزاع و س

 و تو بی پدر هر چه خواهی مرا مالمت کن کم یا زیاد، .....(،   زده ام .....، و خود را به آنها بستم و از دشمنان آنان بریدم 

با نیز از اوست )....... بزرگتر آنان گفت چه نظر می دهید که  ه وسیله می توان امر آشکار خالفت را مردود ساخت و حال آنکه  چ  و 

با سخن رسا و آشکار،  تبلیغ کرده و   شنیدید که چگونه رسول خدا  نموده است، گفتند چاره آن بر ما دشوار    خالفت علی را  سفارش 

می گذاریم خواه نصیب قبیله تیم شود    خالفت را به شوراي  است و ما نظر می دهیم که امر قطعی نیست، ..... بعد از مرگ او بزودي آن

 یا قبیله عدي .....(  

را از محکم تشخیص می دهی، آیا خدمت خانه کعبه و راهنمایی حاجیان و سقایت آنان    و نیز )....... اي خواننده قرآن که راز متشابهات 

پاسخ آن است که هرگز برابر نیست زیرا نزد من  همان علی که دوستی او بر من واجب و قطعی است    با ایمان علی برابر است؟ ..... بجان 

 خردان برابر نیستند .....(،   هیچگاه دانشمندان و بی

و از این جهت دشمن او بدبخت    و نیز )....... آن علی که امروز شهر علم را باب است، به روز رستاخیر فرمانرواي بهشت و جهنم است 

 وز قیامت است ....(، ترین خالیق در هر دو جهان و دوستش سرفراز به ر
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و نیز گوید ).......ساالر مردم کسی خواهد بود که پیامبر در حق او گواهی داد، و وقتی از آن حضرت سؤال کردند که او چه کسی است  

آن    جانش با جان شما برابر و دشمنان دین را سرکوب خواهد کرد، فرمود خاصف النعل یعنی آنکس که کفش مرا پینه می زند و  که

 ی بود که پیامبر به دانش و داوري او گواهی داد و دالوري و شهامتش نیز مشهود فرشتگان گردید .....(،  عل

  حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سروده است، )....... در آن زمان که بتول عذرا در صف محشر بگذرد، سروشی با صداي   و درباره 

اهل محشر چشم نماید که  به زیر آورده و چشم  ها فرو کشید،  رسا اعالم می  برخواهند بست و آنگاه   پس همه سر  سیه    هاي خود را 

 کاران انگشت ندامت به دهان گرفته و آن همان روز است که دشمنان روسیاه گردند و اهل حق سپید روي باشند .....(،  

را پیش    و بزرگواري، راه جدشان رسول خدانیز در ستایش و ثناي امام صادق علیه السالم )....... چکیده نسل پیشوایان که با کرامت    و

 گرفتند و اگر مشکلی پیش آید که از حل آن عاجز شویم، راز آن را با دلیل و با برهان ارائه می دهند .....(. 

ناشی و   گوید خدایا تو شاهد باش در این جهان پر از غم و غصه و مصیبت، دلهاي زخمی ما به مرهم سروده هاي کردي بشنوي و  )کلب

عالمه جزاي خیر عطا   امثال آنها شفا و تسکین یافت و ما رجاء واثق داریم که موالي مظلوم ما امیرالمؤمنین به او و مانند او و نیز حضرت

نیستیم هرچند الیق  نفرماید  نصیب  بی  احسان خود  از سفره  نیز  را  ما  داریم که  استدعا  لذا  و  فرمود  یا رب    خواهد  آمین  آمین، آمین، 

 العالمین(. 

 (:385-326غدیریه صاحب بن عباد )

است گفتم    )....... قالت فمن صاحب الدین الحنیف اجب، فقلت احمد خیرالساده الرسل .....( یعنی )گفت چه کسی صاحب دین حنیف

ش که خیمه بر زحل بهترین سرسلسله پیامبران، احمد گفت بعد از او کیست که باید از جان و دل اطاعت او کنی، گفتم وصی وکارگزار

حوادث پا برجا و استوار بود، گفت رسول خدا    زده، گفت بر فراش پیامبر چه کسی خوابید تا فداي او گردد، گفتم آنکس که در طوفان

عصر به خاطر او رجعت کرد، گفت چه کسی همسر    دست چه کسی را از روي اشتیاق به برادري فشرد، گفتم همان که خورشید در 

با پوشش پا، راه رفته اند، گفت دو سبط رسول خدا که از شرف    د، گفتم برترین تمام کسانی که در جهان با پاي برهنه و یافاطمه زهرا بو

سر به آسمان سائیده اند فرزندان که بودند گفتم همان کسیکه در میدان فضایل گوي سبقت از همه ربود، گفت افتخار جنگ بدر نصیب  

از همه بیشتر به فرق دشمنان خدا و رسول او کوبید، گفت شیر ژیان در جنگ احزاب که    یر خود راکه بوده است گفتم آنکس که شمش

عبدود( آن غول پیکر دالور را به خاك و خون کشید گفت پس در جنگ صفین که برید و درید گفتم    بود گفتم آنکس که )عمروبن

ناول مرغ بریان حضور چه کسی آرزوي پیامبر بود گفتم همان  مشرکین را به یک لحظه درو نموده بود، گفت براي ت  آنکس که خرمن

برترین   کسی که قرار گرفت گفتم  عبا و کساء رسول خدا  بود، گفت چه شخصی در سایه  تر  تر و محبوب    نزد خدا و رسول مقرب 

من کان    یوم الغدیر ابن، فقلت عالمیان از آنانی که گلیم بر دوش و خز پوش بودند )یعنی از فقیر و غنی عالمیان(، )قالت فمن سار فی  

لالسالم خیر ولی(، گفت در روز غدیر چه کسی بر همه برتري یافت، گفتم آنکسی که براي اسالم بهترین یار و یاوربود، گفت سوره  

همه زیادتر بود گفت دست    هل اتی در آن زمان که نازل شد، چه کسی به رفعت و بزرگی رسید گفتم آنکسی که عطا و بخشش او از

سینه دشمنان خدا نیزه می کوبید گفت    چه کسی در رکوع نماز با انگشتري به سوي سائل دراز شد گفتم دست آنکس که محکمتر به 

اش از شعله آتش سوزان تر است گفت رسول پاك    پس آن مقتدر که آتش دوزخ را تقسیم کند کیست گفتم آنکس که شراره اندیشه 

در سفر و حضر همسنگ و همتاي او بود گفت پس چه کسی   مراه خود برد گفتم آن کسی را کهمطهر در واقعه مباهله چه کسی را به ه
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آشوب ها و فتنه ها لغزش نداشت و پابرجا بود،    بود گفتم آنکسی که در  در میان امت منزلت او به پیامبر شبیه به منزلت هارون به موسی

نیازمند دانش او بودند و او نیازمند کسی نبود گفت قاتل    که خالیق گفت پس چه کسی شهر علم رسول خدا را باب ورود بود گفتم آن

است گفت با قاسطین بیدادگر طاغی کدام سرور رزم و نبرد کرد گفتم    ناکثین بیعت شکن که بود گفتم جنگ جمل پرده گشاي این راز 

تیغ بر سر کوفت گفتم به روز نهروان    که به دشت و رزمگاه صفین بنگر که صحنه عمل اوبود گفت مارقین خارج از دین را چه کسی

روز به  گفت  گشت  آشکار  آن  او    صاحب  خاندان  که  آنکس  گفتم  کیست  آن  از  کوثر  حوض  سقایت  شرافت  رستاخیز،  و  قیامت 

پس لواي حمد محمد را به روز قیامت چه کسی به دوش می گیرد گفتم همان که به معرکه ها از    شریفترین خاندان در عالم است گفت

هراسید گفت آیا تمامی این مزایا در یک نفر جمع است گفتم بلی تمام این فضایل در یک نفر جمع است گفتا بگو    اي جانکاه نمینبرده

 نام مقدسش بگو گفتم که نام مقدس او علی امیرالمومنین است.(   کیست

تو هستیم و استدعا داریم از خداوند طلب  )کلب گوید اي سرور و موالي ما اي امیرالمؤمنین مادوستدار دوستان تو و دشمن دشمنان  

و ضبط بفرماید تا ما هم در زمره سعادتمندان در دنیا و آخرت قرار گرفته باشیم آمین،    فرمایی تا نام ما را هم در زمره دوستان تو ثبت 

 آمین، آمین یا رب العالمین(،  

دختر   همسر  اي  علی  یا   .......( گوید  می  دیگر  اي  درقصیده   ..... وجود و  همسري  فاطمه  براي  البته  نبود  تو  وجود  گوهر  اگر    محمد، 

تو دروازه  و  پیامبر خدا شهر علم  ماند،  نمی  بجاي  نسلی  احمد مرسل  از  نبودي  تو  اگر  احمدي و  تو ریشه خاندان  طالیی آن    نداشت، 

من آنچه دشمنان تو   می تواند نمود، عظمت تو رجعت کرد و این فضیلتی است که کسی آن را انکار ن  هستی و خورشید به خاطر وجود با

رسول با لقب ابوتراب ترا سرزنش    روایت کردند بازگو کردم و به همین لحاظ جان و مال آنها را حالل می شمارم، ..... دشمنان خدا و

ن کسی است  ندانستید که وصی رسول خدا هما  نمودند ولی دین خود را با یک مشت خاك معامله کردند، اي دشمنان خدا و رسول آیا

ندانستید که وصی رسول خدا همان است که پیامبر در روز    که در محراب عبادت به هنگام رکوع انگشتري به رسم زکاه بخشید، آیا

 غدیر فرمانروایی او را بر تمامی صحابه مسجل و گواهی کرد .....(، 

ا نیز گوید )....... گفتند علی بر کرسی افتخار باال رفت گفتم بلکه کرسی  بالمکین(    فتخار از قدم علی افتخار گرفت، )شرف المکانو 

باشید که هرکه را من سرور و   نموده بود که هان آگاه  پس من همان را گویم که رسول خدا فرمود در آن زمان که همگان را جمع 

 ر سر شما خواهد آمد .....(.،  سرور و موالي خود بداند و گرنه خود دانید که چه خواهید کرد و چه ب موالي اویم باید که او علی را 

و در قصیده اي دیگر)....... رسول خدا چشم دردمند او را با دعا شفا داد در آن زمان که در خیبر باد مخالف می وزید، پس براي همیشه  

 یا در قصیده اي از صولت سرما و حرارت گرما مصون و محفوظ گردید و در این دعا و معجزه پیامبر شگفتی ها است و ....(،  چشمان او

پرتوافکن نبود،    دیگر .....، )....... کدام روز را سراغ دارید که کارها بر وفق مراد پیش رفت ولی در آن روزها خورشید آسمان والیت 

خدا مرغ بریان بر سفره   آیا روزي که علی خواهان زهرا شد و رسول خدا او را به دامادي خود قبول کرد و یا در آن روزي که رسول

حلقه در کوبید. علیرغم آنکه آن    هاد و بهترین و محبوبترین خالیق را براي مصاحبت خود از خدا آرزو نمود پس چه کسی جز علی برن

را همتا و نفس خود معرفی کرده و جایگاه   خادم احمق یعنی انس بن مالک، سه بار علی را از در خانه بازگردانید یا روز مباهله که علی

براي کسی تصور نمود و یا در روز غدیر خم که نام    ن داد که این مقام در واقع خود باالترین منزلت است که می تواناو را به همه نشا

دین و اي هم ریشه با رسول خدا، یا علی، اي کسی که والیت و    علی را بلند کرد و آیندگان و روندگان وصیت او را شنیدند، اي پادشاه 
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فرقدین پیدا است و مجد و عظمت تو از ستاره سماك پرتو افکن، شمشیر تو    ، جایگاه تو بر کوکبمحبت تو بر ما واجب و قطعی است

 همان قالده که هیچ زرگر ماهر نمی تواند آن را ببندد .....(. بر گردن دشمنانت چون قالده زرین بسته شده،

 معرفی شاعر: 

علیرغم بیان شیوا و    گاه اتفاق می افتد که ادیب و صاحب سخنی  .....:صاحب، کافی الکفاه ابوالقاسم اسماعیل بن ابی الحسن  

عظمت، صاحب بن عباد است    ..... از بیان و توصیف شخصیت بعضی از رجال قاصر می گردد ..... و از جمله این شخصیت ها و رجال با

بخشش، فضل سرشار، مفاخر روحی و   جابت،که به سهولت نمی توان به معرفی مجد و بزرگواري او نایل شد.، علم، ادب، سیاست، ن

نموده  کسب  اجتماعی  شئون  تمام  در  عباد  بن  صاحب  که  شهرتی  لذا  و   ،..... بزرگی   معنوي  و  عظمت  بر  صادق  گواهی  خود  است، 

ابوطالب  کتابها نوشته اند از جمله )ثعالبی، مزبدي معروف به    شخصیت اوست که بسیاري از علما و فضال در مدح و منقبت و تجلیل او، 

در فارس یا طالقان متولد گردید، در علم دین و حدیث به رتبه    326سال    خیمی، زاهدي گیالنی، حسینی اصفهانی .....(، )مضمون( او به

مقام از محدثین عالی  عبدالقاهر    اي رسید که خود  عبدالجبار،  )قاضی  از جمله  اند،  نموده  نقل  او حدیث  از  و محدثین زیادي  گردید 

ابوالطیبجرجانی، اب به تنهایی ستونهاي بزرگ حدیث و کالم امت اسالم محسوب می    ن المقري،  طبري، ذکوانی، .....(، که هر یک 

این نبوغ علمی و مهارت در انواع فنون و ادب، مقام او تا جایی باال رفت که شیخ بهاء الدین عاملی ..... او را از    شوند. .....، و عالوه بر

 در ردیف و شمار ثقه االسالم کلینی و صدوق و مفید و طوسی ..... و امثال آن آورده است.، علی بن محمد طبريشیعه و    علماء بزرگ

کار می   معروف به کیا .....، از صاحب بن عباد نقل می نماید ..... )مضمون( )روزي که اراده بر امالء حدیث نمود، در منصب وزارت 

اقرار کردند، آنگاه    آیا سابقه و علم مرا در دانش حدیث قبول دارید، پس همگان پذیرفته وکرد، پس علماء و فقها را جمع کرده گفت  

بوده است.، با این وجود ادعا    گفت من در شغل وزارت هستم و آنچه که از کودکی تاکنون مصرف و انفاق کردم از مال پدر و جد من

از آنکه امضاء فقها و علما را به راستی و   را گواه می گیرم ..... و پس  ندارم که از مظلمه و حق کشی معصوم بوده ام، پس من خدا و شما

محضر او جمع شده، تا جایی که شش نفر صدا به    درستی توبه خود جمع آوري نمود، بر مسند حدیث نشست، و آنگاه جمع کثیري در 

بزرگانی او  او می رساندند و در مجلس  اطراف مجلس  به  او را یادداشت می چون قاضی عب   صدا سخنان او را  .....، حدیث  دالجبار و 

و اهل ادب تقسیم شود .....، بسیاري از علماء علم و ادب به خاطر    کردند .....، او هر ساله پنج هزار دینار به بغداد می فرستاد تا میان فقها

شیخ و استاد بزرگ ما صدوق و کتاب معظم به او اهدا نموده اند از جمله )  بزرگداشت مقام او تالیفات علمی خود را به نام او نوشته و

(  عیون اخبار الرضا علیه السالم، حسین بن علی .....ابن بابویه قمی و کتاب نفی التشبیه، شیخ حسن بن محمد قمی و کتاب تاریخ قم و .....

اته، نهج السبیل در اصول االمامه،  ازحد متعارف خارج است که از جمله آنها )کتاب اسماء اهللا و صف  و اما تالیفات جاویدان این نابغه دهر

لغت عربی در ده جلد، زیدیه، معارف در تاریخ، قضا و قدر، کتاب روزنامه، اخبار ابی العینا، تاریخ الملک و    وقف و ابتداء، المحیط در 

الدول،  اعی  اختالف  نویسندگی،  فنون  در  کافی  جلد،  ده  رسائل  عروض،  در  اقناع  درید،  ابن  اشعار، زیدیین، چکیده جمهره  دیوان  اد، 

طب،    شواهد، در  )دوم(  رساله  طب،  در  )اول(  رساله  عدل،  اهل  مذهب  از  اسرار  کشف  یعنی  ربانه  قصول،  انوار،  تعلیل،  تذکره، 

کشف،کتاب فضایل سرورمان حضرت عبدالعظیم حسنی مدفون به ري، سفینه، کتاب شرح حال محمد بن ادریس شافعی، مضوالدبیه و  

 فصل دارد، هدایت و ضاللت، امثال سائره، ....(،  15که هر باب  باب  15مراسالت عبادیه در 
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متکلم و هم فقیه و هم محدث و هم مورخ و هم لغوي و نحوي، ادیب و    مالحظه می شود که این یگانه روزگار هم فیلسوف است هم

و مجد در جهان جاویدان گردیده است .....، در  نویسنده و شاعر و .....، به نحوي که آوازه او درجهان علم پیچیده و نام او به بزرگی  

زمانی که صاحب خراسان، نوح بنصاحب پیکی به خدمت او روانه و او را به دربار خود دعوت نمود، ضمن ارسال هدایاي فراوان پست  

را   اموال خود  توانم  می  مقام عذرخواهی گفت، چگونه  عباد در  بن  نمود، پس صاحب  اوپیشنهاد  به  نیز  را  سنگین  وزارت  بنه  و  بار  با 

در صورتی که تنها دفاتر و وسایل و کتب علمی من باید بر چهارصد شتر و یا بیشتر حمل و نقل شوند.....، ابوالحسن بیهقی    حرکت دهم

ی  و مابق  میگوید چون سلطان محمود وارد ري شد به او گفتند این کتابخانه رافضیان است پس او دستور داد که کتابهاي کالمی را جدا 

بیشترین تعداد کتاب از آثار صاحب بن عباد بوده و آري دست  بیهقی معلوم است که  جور و ستم این    را به آتش کشیدند و از گفتار 

 گونه با آثار شیعه و مفاخر ادبی و علمی او جنایت می کند ..... 

این روش ناپسند و شرم آور دست یازیده بود و    کارانه خود تبعیت کرد از آنکه قبل از او به   )کلب گوید این خبیث با این عمل جنایت 

دانش جز اینکه آبروي اسالم را به نام اسالم در جهان برده و به بشریت و به علم و تمدن و فرهنگ    ستیزه گري این مرتجعین با علم و

م و .....، در ابعاد سیاسی،  باعث عقب ماندگی کشورها و ملل اسالمی از جوامع بشري و ذلت و خواري امت اسال   انسانی خیانت کرده و 

نمود    اجتماعی،اقتصادي و .... در برابر اندیشمندان جهان، شده هیچ ثمري نداشته است و خداوند به کار آنان در قیامت حسابرسی خواهد 

ون،فسیعلم الذین  و البته آنها از مصادیق خطاب این فراز از کتاب خدا هستند و اذا قیل لهم ال تفسدوا فی االرض قالوا انما نحن مصلح

 ظلموا اي منقلب ینقلبون(. 

 وزارت، سماحت، مدیحه سرایان:

نقلی چون   او منصب وزارت را پشت در پشت و نسل در نسل به ارث برده است و او اولین کسی است که به عنوان صاحب لقب یافته، به 

بر او ماند و به نقلی    لی مقام وزارت گردید، این لقبدر مصاحبت این عمید بوده به او صاحب ابن عمید می گفتند و بعدها که خود متو

، بر مسند  373وفات موید الدوله   دیگر چون ازکودکی در مصاحبت موید الدوله فرزند بویه بوده است او را صاحب می گفتند، او تا سال 

کوشش فراوان نمود، از جمله حموي گوید  بود و سپس در وزارت برادر موید الدوله، یعنی فخر الدوله به ري آمد و    وزارت او در بغداد 

  پنجاه دژ و قلعه را در اطراف حوزه حکومتی فخرالدوله فتح و تسلیم او نمود .....، صاحب در دوره وزارت خود در مردم نوازي   صاحب

کرد و جوایز    بغداد تقسیم می  بسیار کوشا بود و علما و شعرا از خوان نعمت او بهره مند بودند، او هر سال پنج هزار دینار به فقها و ادباي 

رمضان، همه مهمان او    هاي سال انفاق می شد برابري می کرد، در ماه مبارك  و صدقات او در ماه مبارك رمضان با آنچه در سایر ماه 

ل علم و ادب  دورانی بود که بر اه  بودند و هر شب هزار نفر بر سفره او افطار می کردند .....، در واقع دوران صاحب جزء پربرکت ترین

مادي و معنوي او پدید آمدند .....، نیک نفسی    گذشت .....، تا آنجا که دانش پژوهان و دانش اندوزان فراوان و بی شمار در اثر حمایت

تاریخ جاویدان بماند و قصاید بی شمار که در مدح و ثناي    و سالمت کردار و دینداري او موجب گردید که نام او به نیکی در صفحات

سروده شد گواه صادق این مدعاست از جمله شعرایی که او را مدح گفتند    )به قول صاحب صدهزار قصیده فارسی و عربی یا بیشتر(، او  

وزیر، علی بن قاسم کاشانی، سالمی عراقی، قاضی ابن العزیز جرجانی، سعد بن احمد    )زعفرانی، عبدالعزیز وزیر آل بویه، ابوالعباس ضبی

 بن داوود بن .....زید بن علی بن ابی طالب معروف به علوي طبري، محمد بن عباس خوارزمی و .....(.  طبري، ابوهاشم محمد 
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انسانی واوصاف شریفه آن بزرگوار و ....، باعث افتخار و سربلندي ما و همه دوستان امیرالمؤمنین علی علیه   )کلب گوید کرامت هاي 

م و صلوات و رحمت خداوند نثار و ایثار باد تا زمانی که خداوند خدایی می  السالم است، بر روح وروان و وجود جناب صاحب، سال

 کند آمین،آمین، آمین یا رب العالمین(.

 اشعار صاحب در شعائر مذهبی: 

ثعالبی از او    ..... اشعار او در دیوانی جمع آوري گردیده و ما از میان جواهرات منظومش آنچه در رشته مذهب آمده را عرضه می کنیم:
بر صحابه بدعت به    این قصیده را می آورد )....... دوستی علی بن ابیطالب است که راهبر همگان به سوي بهشت است و اگر ترجیح او

 شمار می آید پس لعنت خدا بر سنت باد .....(،  

ع خالوي همه مومنین و من گفتم  خالوي تو است )یعنی دایی توست( ..... در واق  و نیز آورده )....... بی دین و بدآئینی گفت که معاویه
 )خال لکن من الخیر خال( آري خالو )دایی(است ولی خالوي )دایی( خالی از خیر(،  

عقیده شما    خوارزمی نیز ابیاتی از او آورده است )....... اي امیرالمومنین اي علی مرتضی، من دل در گرو تو دارم ..... اي اهل ایمان به   و
ابیات را گنجی، سبط ابن    ته وصی مصطفی هم مثل پیامبر بایستی مصطفی و برگزیده خدا باشد .....(، اینوصی محمد مصطفی کیست، الب

جوزي و خوارزمی در آثار خود آورده اند )....... دوستی رسول و خاندانش تکیه گاه من است .....،یا علی مرتضی آیا کسی مثل و مانند  
نگهبان باشد، و چون رسول خدا به درگاه حق دعا    معنی و هم با تاویل و تنزیل گردآوري و  تو را می شناسیم که قرآن مجید را با لفظ و

منزلت تو وجود داشت .....، و یا مانند تو کسی بود که وقتی    کرد، تنها تو براي تناول مرغ بریان حاضر شدي، آیا کسی هم رتبه و هم 
می گفتند، اگر علی نبود در اثر ندانم کاري نابود و هالك می شدیم    مشکل گشایی می کرد، از شوق فریادشان به آسمان می رفت و

نصیب را  امامان  مزار  توفیق زیارت  پروردگارا  بار  مرا در    .....،  پر می کشد، خدایا زندگی  تربت آنها  به سوي  دلم  فرما، زیرا مرغ  من 
 ،  دوستی و محبت آل محمد خالصه کن و روزحشر مرا با آنان محشور فرما آمین آمین(

 نیز گوئیم آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(   )کلب گوید ما و همه دوستداران محمد و آل محمد علیهم السالم و عجل فرجهم

رسول خدا فرمود اي مردم ثقیف سخن کوتاه کنید در    ابن شهر آشوب بعد از دو بیت اول قصیده فوق آورده است )....... آن زمان که
خواهم کرد که جنگاوران شما را درو کند و زنان و فرزندان شما    را که همتاي من است به سوي شما روانه غیر این صورت، شیر مردي  

النعل( نعلین دوز، تو   نعلین مرا وصله می زند، پس آن )خاصف  به اسیري آورد، پرسیدند یا رسول اهللا او کیست فرمود آنکسی که  را 
 خردانه از این سخن نگذرند و مقام واالي تو را منکر نشوند .....(،  بی   بودي نه دیگران، پس شایسته است که اهل اسالم

اختالف آورده و آن ابیات که با حرف )ع( مشخص می شود مربوط به روایات    و قصیده زیر را خوارزمی، گنجی، شهرآشوب .....، به
ر درجات باال پاي نهاده، به برکت رسول خدا بوده  طه، جانم به آرزو رسید و هر کس که ب  رجال عامه است، )....... به وسیله سرورانم آل 

در فضیلت و شرف مانند پدرش محمد مصطفی است.، چه کسی هر روز کشتار تازه اي از دشمنان    است و به برکت فاطمه دخترش که
گ می کوبید.، روز بدر را  کینه توز اسالم، می کردکه تاریخ بیاد ندارد.، چقدر و باز هم چه اندازه با شمشیر نازك خود بر دهان غول جن

  بیاورید، از جنگهاي دیگر سخن نمی گویم، یا جنگ احد را که خورشید رخشان آن علی است، و یا نبرد هوازن در حنین که   به خاطر
کسی  روز حنین، روز احزاب که شیر بیشه آن علی است.، به خاطر آورید خون عمرو بن عبدود را چه    ماه تابان آن علی است، و پیش از 

برائت را بخوانید و به من بگوئید چه کسی آن را بر مشرکین تالوت کرد.، یا با زهرا که تربت او پاك باد چه    بر زمین ریخت.، سوره 
  گردید. ..... آري، بیاد آور که چگونه این خورشید تابان بعد از آنکه پرتوش ناپدید شد بر او بازگشت، او بر خلق جهان   کسی همسر

ه و  خداست  حسنحجت  خدا  رسول  سبط  دوستی  با  من  آري  بود،  خواهد  بدبخت  و  شقی  قطعاً  و  البته  گیرد  دشمن  را  او  که  به    ر 
گردید .....، .....،   آرزوهایم رسیده ام .....، و نیز به دوستی حسین آن پسندیده اي که در میدان مکارم و فضایل همه افتخارات را صاحب 
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به زیر خاك کردند و این    همه عناد و لجاجت، به دنبال چه افتخاري بودند، سبط اکبر را با زهرگروه متجاوز و کینه توز با ارتکاب آن  
هم پیکار کرد، پس او را از نوشیدن    جنایت بس نبود، که با تعرض و عداوت در جستجوي حسین برآمده و با او به پیکار درآمدند و او

کار گذاشت، پس اي کاش جان من فداي او    دند، او جان خود را بر سر اینجرعه اي آب مانع شدند، با آنکه پرندگان همه سیراب بو
برادر می نالید، به راستی اگر احمد مختار حاضر بود و    گردیده بود.، دخترش فریاد می زد اي پدر و خواهرش زینت مظلومه در سوگ

 می برد و البته شکایت به سوي خدا برده است .....(.  به سوي خدا  می دید به روزگار او به خاندانش چه ستمها رسیده است، البته شکایت

به اندك اختالف مذکور نموده اند: )....... آیا علی واالمقام و عالیقدر شبیه و    ابن شهر آشوب و خوارزمی این قصیده را نیز در آثار خود
نند ندارد .....، اي صبح سستی مکن در بیان  خدایی نیست علی در فضل و منزلت مثل و ما  مانند دارد، خیر قسم به آن خدایی که جز او 

علی در وقت صبح در زیر کساء رسول خدا قرار گرفت، و اي ظهر به یاد بود مرغ بریان از شرف    حدیث کساء و فضایل علی، زیرا که
از ابالغ تو معزول    و منزلتی که او به باالترین قله هاي آن دست یافت و اي سوره برائت اعالم کن چه کسی علی سخن بگو، همان شرف

ابالغ تو منصوب گردید.، اي مرحب، اي امید کافران بگو که از دم شمشیر چه کسی شربت مرگ را چشیدي.، و اي    و چه کسی براي
  عبدود بگو که چه کسی بود که شربت مرگ را در کام تو ریخت. .....، پدرم فداي حسین سرور آزادگان باد که روز عاشورا،   عمر بن

خدا رسوا    تالء دین جهاد کرد، پدرم فداي خاندان او باد که در اطراف او به خون خود غلطیدند، ولی چشم از او برنداشتند،در راه اع
  مردار نجس یعنی یزید   کند امتی را که سرور خود را تنها گذاشتند و در رضایت خاطر او کوشش نکردند و نفرین خدا بر آن گندیده 

 بر دندان او می کوبید، .....(،  حرام زاده باد که از کین چوب 

درخشید، در حالی که دیگران را از شنیدن نام شمشیر او لرزه بر اندام بود،    و نیز از ایشان آمده است )....... او در جنگ بدر چون ماه بدر
ه آن، گواه و معترفند،  شهرت آن در سراسر جهان پیچیده است و حتی دشمنان او نیز ب  براي علی درحدیث )مرغ بریان( فضیلتی است که 

صفایی است که خود ناچار آن را ضمن اقرار تالوت و بینی خود را به خاك کشیدید، ولی باز هم    براي علی در سوره هل اتی اخالص و
کنید و چه گفتارها که در جنگ خیبر روایت کردید و او را محبوب خدا و رسول او و حیدر کرار غیر فرار   از یاري او خودداري می

 هم مثل شترمرغ شانه از فضایل او خالی کرده و فراري شدید و یا در روز احد که همه فرار کردند، او بود که شمشیر او  ناختید، ولی بازش
و   تیز خودمدام  با شمشیر  بود که  او  از شما راه خیانت در پیش گرفته، ولی  نیز در روز حنین که گروهی  صورت کفر را سیاه کرد و 

ارزشی قائل نیستم    ن کینه توز می کوبید .....، آري البته من براي آن کسی که از دوستی شما قدم به عقب نهد هیچ پیوسته بر سر دشم
 زیرا که قطعاً آن فرد بی آبرو و مادرش به ننگ آلوده است .....(،  

)....... فرزندان علی، یعنی فرزندان به نام صاحب ثبت و آن را از کتب قدیمی آورده است    عالمه مجلسی در بحار قصیده اي طوالنی
هاي ما روان و مبدل به سیالب شود و    خون کشیدند و شایسته است که بر این مصیبت و عزا، اشک  برادر محمد مصطفی را به خاك و 

پسران او هجوم آورده    نثار دشمنان آنها باد، چه آنها که دیگر نیستند و چه آنها که خواهند آمد، ابتدا بر سر  لعنت و نفرین ابدي خداوند، 
را در کربال   بشنو: حسین  او  از شهادت  اینک سخنی  بار آوردند پس  به  بر حرم رسول خدا  او و مصیبتی عظیم  بر سردختران  و سپس 

فرات را بر    ازنوشیدن جرعه اي آب محروم نمودند، پس تو بر سوز عطش او بی پروا فریاد نوحه و زاري بلند کن، که آنها آب گواراي
شایسته است که سر پسر    ستند و خدا به حتم و یقین به روز قیامت ناگوارترین آب دوزخ را به حلقوم آنان خواهد ریخت، آیا روا و او ب

 رسول خدا را از تن جدا کنند و در جهان اسالم کسی زنده باشد ولی در رکاب او شهید نشود.، 

آن زنازاده    چه توانستند ظلم کردند و هیچ فرصتی را از دست ندادند و یزید زنازادگان درباره آنان که شعارشان حی علی الفالح بود هر  

محمّد بود، پیروان پسر    پسر زنازاده، با چوب خیزران، لب ها و دندان کسی را به بازي گرفت که محل بوسه، بهترین پیامبران الهی یعنی

مظلومانه    فرشتگان براي شهادت   می برند و افتخار می کنند، هند جگرخوار، با شمشیرهاي هندي خود، رگهاي گردن فرزندان پیامبر را  

دادند و من گریه و    آنان زاري کرده و گریستند، آري آن زنازادگان، آن مظلومان را از نوك نیزه ها و تیرهاي تیز خود شربت شهادت 
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صحراي طف یعنی کربال،    ت حسین درزاري را بر آن مظلومان اگر چه دائمی و همیشگی باشد شایسته و روا می دانم و بعد از مصیب 

و گفتم اي اندوه بر من جاودانی باش    خنده و شادي را بر احدي از امت اسالم شایسته و روا نمی دانم و چقدر این سخن را بر زبان راندم 

 و اي غم در قلب من منزل و ماوا گزین و هرگز کوچ نکن .....(،  

درباره ائمه اطهار سروده است و چون ابن شهر آشوب در مناقب و سید امین تمامی آنها  از اشعار صاحب است که    این قصاید نمونه هایی

 اعیان شیعه گردآوري نموده اند و این هر دو کتاب اکنون در دسترس است، ما از ذکر بیشتر خودداري می نمائیم،   را در کتاب

قصیده اي بدون الف پرداخته با اینکه الف در نثرو    سید علیخان مدنی، در کتاب درجات خود آورده )صاحب که خدایش رحمت کناد

نظم از هر حرف دیگر بیشتر کاربرد دارد که مطلع آن اینست )قد ظل یجري صدري .....( این قصیده در مدح اهل بیت و درهفتاد بیت  

بود و تنها سرودن    خالیسروده شده است .....، صاحب بر این طریقه و روش قصایدي ساخت که هر کدام از این قصاید از یک حرف  

حرف )و( در مدح صاحب سرود    قصیده اي که از حرف )و( خالی باشد براي او مشکل شد که دامادش ابوالحسن علی، قصیده اي بدون 

و به او هدیه کرد .....، صاحب دو انگشتر داشت که بر یکی این نقش بود )علی اهللا توکلت وبالخمس توسلت( یعنی بر خداوند توکل من  

 پنج تن آل عبا توسل من و بر نگین انگشتر دوم )شفیع اسماعیل فی االخره،محمد و العتره الطاهره(،  و بر

 مذهب صاحب: 

صاحب از  ابانه  رساله  در  آنچه  اما  )مضمون(  ندارد،  وجود  شکی  است  شیعه  مذهب  بزرگان  و  ممتاز  طبقه  از  صاحب  اینکه  نقل    در 

ابانه و آنچه در    داللت تمام بر امامی بودن صاحب دارد که خالصه آن بر اساس سخن  گردیده، بیشتر از آنچه صاحب رساله گفته است، 

واالتر و برترند ..... طایفه    تذکره آمده )....... عثمانیه یعنی طرفداران عثمان و طوائف ناصبیان تصور نموده اند که سایرین از امیرالمومنین

باشد و شاهد آن برقراري عقد اخوت با علی وحدیث منزلت، حدیث مرغ بریان،    شیعه گفتند علی بعد از رسول افضل و برتر از همگان

غیر قابل انکار او در راه خدا    حدیث غدیر، موضوع سبقت او در اسالم و فضیلت )السابقون السابقون اولئک المقربون(،پیکار و جهادهاي

و شجاعان از کفارعرب، مانند مرحب و عمربن عبدود و .....، و در جنگها، برطرف کننده حزن و غم از چهره رسول خدا، قاتل پهلوانان  

است، حمله کننده )حیدر کرار( و کسی که فرار نمی    صاحب پرچم و رایت رسول خدا در خیبر با آن وصف و فضایل که مکرراً آمده 

ه، باب و دروازه شهر علم رسول خدا،  کنندگان جهاد برتري داد  کند )غیر فرار(، و آن مجاهد و کسی که خداوند پیکار آنان را بر تقاعد

پرسش نکرد تا آگاه شود بلکه برعکس همگان محتاج علم او بودند، او از    که اثر این حدیث روشن است، زیرا علی هیچگاه از صحابه

نبود، عمر    بودند، تا آنجا که عمر همیشه می گفت لوال علی لهلک عمر یعنی اگر علی  کسی فتوي نخواست بلکه همگان محتاج فتوي او 

خدا مرا زنده نگه ندارد که مشکلی باشد ولی ابوالحسن نباشد و قول خداوند که فرمود آیا دانایان با    نابود و هالك می شد و یا می گفت

ا دانشمندان  برابرند؟ و اینکه در زهد نیز با توجه به علم برتر از همه باالتر است، زیرا خداوند فرمود از میان بندگان تنه  آنان که نمی دانند

هستندکه از خدا می ترسند، و نیز اطعام او بر مسکین و یتیم و اسیر و نزول سوره هل اتی که خداوند به پیامبر خود شأن نزول آن راخبر  

 داد که پاداش این عمل او بهشت است و ایثار انگشتر به سائل در حال رکوع و نزول آیات انما ولیکم اهللا ..... در شان او،.....(  

خبر داد به معجزه  در تذکره با همین مضامین ..... آمده و نیز گفته )او بهترین گذشتگان امت و بهترین آیندگان امت است و رسول خداو 

بینش و بصیرت او در دین به    که او با ناکثین جمل و قاسطین صفین و مارقین نهروان پیکار می کند و عمار بن یاسر که رسول خدا در اثر

در رکاب او شهید شد، و اینکه رسول    ت داده بود به خبر غیبی و معجزه رسول خدا که بدست فئه باغیه مقتول می شود که او مژده بهش 
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انتخاب فرماید ..... و نیز فرمود در تفسیر انما انت    خدا او را به عیسی و هارون تشبیه کرد و حاضر نشد براي او مثلی جز این از میان انبیا 

که من منذر و تو یا علی هادي و رهبر امت هستی و درشان نزول ..... او یعتیها اذن واعیه، فرمود که تو آن گوش    منذر و لکل قوم هاد

ایمان و نفاق قرار دادکه دوستی او عالمت ایمان و دشمنی با او عالمت    شنوا هستی و نیز خداوند او را آیت و نشانه و عالمت و شاخصه

بهشت و جهنم است و ابن عباس گفت خداوند هر جا خطاب به یا ایها الذین آمنوا    نت و نار یعنینفاق بود و قسمت کننده و قسیم ج

سخن رسول خدا که علی یعسوب مومنان است آگاه باش که یعسوب ملکه و شاه زنبوران است    فرمود، علی سرور و شریف آنان بود و

هجرت رسول خدا براي حفظ آن حضرت در بستر او بود، و لذا هیچ یک  فدایی در شب   که همه به دور او جمع شده وجدا نمی شوند و 

بودن او تردید ندارند و گواه دیگر آن اشعار فراوانی است که در سوگ و یا ثناي اهلبیت سروده و .....    از علماء و بزرگان شیعه در امامی

بت شما )اهل بیت( رافضی خواندند ولی هیچگاه زوزه  خود فریاد می زند: )چه بسیار مرا به خاطر دوستی و مح  و اوست که با سروده 

 سگ آنان مرا از ساحت قدس شما دور نکرد .....(،   هاي چون 

نموده و این سخن مجلسی که صاحب از فقهاي ممتاز شیعه    سید رضی الدین ابن طاووس به مذهب صاحب و تشیع خالص او تصریح

نیز شیخ حر عاملی و ابن شهرآشوب که او را در شمار شعراي جسور و    ار می آورد واست و مجلسی دوم که او را از بزرگان امامیه به شم

 می نماید،  شجاع امامیه دانسته اند و .....، در این خصوص کفایت 

)مضمون( پس در ادامه حضرت عالمه در خصوص آنچه دیگران در رابطه با انتساب او به غیر شیعه اثنی عشري آورده اندپاسخ قاطع و  

هم علی وصی او و دو    داده و این اشعار را از سروده هاي صاحب شاهد و گواه خود می آورد که )...... سرور من محمد است ومقتضی  

است و علی که در خاك طوس    پسر پاك آنها و ساالر عابدان و محمد باقر و فرزند او جعفر صادق و آنکه با موسی بن عمران هم نام 

قائم آل محمد معتقد هستم که در کمین    ی مسموم شد بعد او، رهبرمان حسن و بعد از او من به امامتخفته و بعد محمد و آنگاه که عل

 ستمکاران است .....(  

العابدین و دو باقر و یک کاظم بعد رضا بعد محمد و سپس    و یا این شعر دیگرش )...... به برکت محمد و علی و دو پسر آنها و زین 

 محمد ....(   ار و سپس قائم آل فرزندش و آنگاه عسکري پرهیزک 

و یا این دوبیتی )پیامبر حق و وصی او با دو سرور آزادگان اهل بهشت، بعد زین العابدین و دو باقر و موسی و رضاو .....، که با برکت  

 آنان چشم طمع به بهشت جاوید دوخته ام(  

سول خدا نثار کن، سالم و درودي که با گذشت روزگاران کهنه  مرا بر ر   و یا )اي زائري که به مشاهد مشرفه عازم می شوي .....، درود 

معروف در بهترین جایگاه نجف، به مهتر عالمیان ابوالحسن درود فرست و مجدداً    نگردد و چون به کوفه رسیدي به همان تربت پاك و 

ازگیر و سالم مرا با بهترین تحیات هدیه کن  سالم بگو و سپس به کربال، به صحراي طف عنان ب  بازگرد، به مدینه و در بقیع به امام مجتبی

حسین که ساالر شهیدان است و باز در پهنه بقیع پهلو گیر که در آن تربتی شریف و واالست، آنجا زین    به خدمت آن خفته در خاك،

می که پیوسته و دائم است و  باقر شکافنده علم و جعفر صادق به خاك اندراند و سالم مرا به آنان برسان همان سال العابدین چراغ تابان و

ولی    طنین آندشت و صحرا را پر می سازد و بعد به بغداد پهلو بگیر و بر آن پاکیزه نهاد، موسی سالم مرا نثار کن و با عجله به طوس رو،

به ابی الحسن تقدیم کن و سپس بر بال هماي )سعادت( نشین و به بغداد برگرد و درو مرا بر معدن    دبا دلی آرام و سالم و تحیت مرا 

بر حسن فرزندش که    تقوي محمد نثار کن و بعد به سامرا سرزمین عسکر بر علی هادي سالم گوي که از هر شک و ریب پاك است و 
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هستند نه سایر مردمان و هر روز   رفتارش پسندیده و گفتارش از معدن علم الهی سرچشمه گرفته و این .....، بزرگواران هستند که پناه من

 و دل روبه سوي آنان دارم .....( با جان 

قالب مضمون در  و  نحوه خاص سالم  این  اثنی    )کلب گوید  تشیع  و  بر والیت  دارد  تام  داللت  مشرفه  مشاهد  به  زائر  برگشت  و  رفت 

انتساب اعاظم به خاندان وحی علت عزت و احترام او نیست، بلکه تصریح به امامت    عشري صاحب که تصریح به آن دارد و آن صرف

با رعایت سلسله مراتب بزرگواران  ترتیب در زیارت    آن  بود دیگر رعایت  به خاندان وحی  است و االّ اگر صرف محبت به سادات و 

 واقع رمز صاحب است در اثبات والیت و سرسپردگی او به ائمه اثنی عشر .....(.   لحاظ نمی شد بلکه این ترتیب در

اب امام  ثناي  در  است  اي  قصیده  را  او  نیز  شیخ    یو  الرضا  اخبار  عیون  مقدمه  در  که  هشتمین حجت خدا  الرضا  موسی  بن  علی  الحسن 

صدوق درج شده و نیز قصیده اي دیگردر ستایش آن امام که می گوید )....... اي زائر که پا در رکاب کرده و به تاخت می روي .....  

به سرورم رضا نثار کن، فرزند زاده پیامبر مصطفی و فرزند خلیفه  موالي الرضا( درود خالصانه ام را در طوس    )ابلغ سالمی زاکیا، بطوس

اش مرتضی،آنکه به عزتی پایدار دست یافته و با عظمتی رخشان زیور بسته است، از این مخلص که دوستی آنان را واجب می شمارد،  

است،  کمین نشسته اند که دلم را پر درد کرده  برده و به آن حضرت بگو در سینه سوز آتشی است، از این ناصبیان که دام نهاده و در پیام

بی پرده گفتم و علناً پرچم بر آنان عبور کردم و سخن  لهجه  بلند    )اي امام( قلب دوستان شما جریحه دار است.، با صراحت  مخالفت 

دشمنی می کنند،   شما  کردم و از اینکه بگویند رافضی شده است هراس نداشتم و چه خوش است رفض و ترك آن کسانی که رسماً با

پاي بست این دیارم و با قید و    اگر امکان می یافتم خود به زیارت او مشرف می شدم اگر چه بر آتش سرخ شده گام بگذارم، ولی من

بندي خطیر و بزرگ، پس این ثنا و تحیت را نثار مرقدش می سازم تا انشاءاهللا به ثواب زیارت اوبرسم و این امانتی است که به خدمت او  

 تحیت به شفاعتی امید بسته که هرگز مردود نخواهد شد.....(.   ائه می کنم باشد که خشنود گردد، این پسر عباد است که با سرودن اینار

بر همه ارادتمندان پاك و صالح و شایسته و دانشمند و متفکر و انسان و   )کلب گوید رحمت و رضوان و سالم و درود خداوند علی اعلی

و عجل فرجهم به مثل و مانند حضرت صاحب نثار و ایثار باد آمین، آمین، آمین یا   آل محمد صلی اهللا علیه و آله و سلمبا محبت محمد و 

رضا علیه السالم داللت بر اثنی عشري بودن آن بزرگوار دارد زیرا بعد از آن حضرت فرقه اي    رب العالمین و البته ارادت او به حضرت

 افضل از زیارات موالنا الحسین المظلوم است زیرا مذهب ناجیه مذهب اثنی عشریه است(.  وجود ندارد و لذا زیارت آنحضرت

 خصال نیک صاحب بن عباد: 

و است  مسموم  گفتند  وي  نزدیکان  بیاشامد  خواست  چون  آوردند  قدحی  خواست  نوشیدنی  صاحب  روزي  )گویند  پیشنهاد    مضمون 

به مرغی بده گفت    تا بنوشد و صحت و سقم آن معلوم شود صاحب نپذیرفت گفتند  نمودند تا آن را به غالمی که آن را آورده بود بدهند

بیرون برو ودیگر در خانه من وارد مشو و   هالك حیوانی را نیز اجازه نمی دهم پس دستور داد آب را به دور بریزند و به غالم گفت 

کنند، بعد فرمود یقین را با شک نمی    یز مرتب پرداخت سپس دستور داد کنیزي را بجاي غالم به خدمت بیاورند و حقوق آن غالم را ن

 توان زایل کرد و قطع حقوق هم کیفري است که با خست همراه است(، ..... 

  و )گویندکه یکی از سادات علوي نامه اي نوشت که خداوند فرزند پسري به او عنایت فرموده و تقاضا نمود نام و لقب معین نماید، پس 

فرستاد به فال    نوشت نام علی تا بلند آوازه شود لقب ابوالحسن تا کارش حسن شود سپس با نامه صد مثقال طال   صاحب در کنار نامه او 

 نیک تا صد سال عمر نماید .....(،  
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و نیز گویند که صاحب در اهواز به اسهال دچار شد هرگاه از سر تشت بر میخواست در کنار آن ده دینار زر سرخ قرار می داد تا مبادا 

دوام کسالت او بودند و چون صحت یافت در حدود پنجاه هزار    دم او از خدمتگذاري ملول شود و از این رو خدمتکاران خواهان خا

 دینار تصدق نمود .....(،  

که تماماً موید درك و فهم و نبوغ و درایت و عظمت روح این بزرگوار است که .....، سید امین    از او کلمات قصار بسیار نقل گردیده 

ثبت فرموده است ..... آري، و این است یک شیعه نمونه و این است نمونه افکار او، این است یک وزیر شیعه    تمام آنها را در اعیان الشیعه

شیعه و این    این است نمونه سخنان حکمت شعار او، این است یک فقیه شیعه و این است نمونه ادب تابناك او، این است یک دانشمند  و

 دیشه و آثار او، این است یک متکلم و سخنگوي شیعه و این است نمونه مقاله وگفتار او، ....، است نمونه ان

اینان مردان بزرگ شیعه هستند. این نمونه هاي مفاخر و میراث آنهاست، پس شیعه راستین که در پی خاندان حق گام بر میدارد،    آري

 باید که چنین باشد و گر نه نباشد. 

 وفات صاحب: 

با خبر شدند تمام شهر و  385او در صفر سال    بازار را تعطیل و فخر   در شهر ري چشم از جهان فرو بست، مردم ري که از مرگ او 

به    الدوله با سران مملکتی حاضر شده و لباس سیاه پوشیدند و جنازه صاحب بر دوش خدام او از در خارج شد تا بر او نماز گذارند و 

پیکر   بلندشد و مردم جامه هاي تن دریدند و  تعظیم و بزرگداشت  بپاخاستند و فریاد و شیون از هر طرف  او، حاضرین یکسر  بی جان 

سپردند، ثعالبی می گوید چون ستاره شناسان با    سیلی ها به صورت زدند .....، آنگاه او را به اصفهان بردند و در قبه اي به نام درید بخاك

خالق ارواح و اجسام ..... نه چشم امید به مشتري دارم و نه از    دادند او در قطعه اي چنین سرود: )....... اياشاره و کنایه از مرگ او خبر  

سرنوشت البته در دست خداي دانا است. پس بار خدایا از درد و بال محفوظم    مریخ ترسناکم چرا که ستارگان در واقع عالمت هستند و 

بدار و ازرسوایی گناه نگهبانم باش و به دوستی محمد مصطفی برگزیده خود و همتاي او علی  بدار و از حوادث روزگار نیز در امانم  

 ببخشاي.....(   مرتضی و خاندان گرامی او بر من

)کلب گوید ما نیز مانند آنچه او گفت می گوئیم خدایا به عزت خود و آبروي محمد و آل محمد دعاي ما رامستجاب فرما و درود و  

شفاعت آن بزرگوار نصیب و روزي    ضوان خود را بر وجود مبارك جناب صاحب مقدس نثار و ایثار بفرما و ما را ازسالم و رحمت و ر

 بفرما آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(،  

مضامین آن همگی در وصف ایمان و بزرگواري و بر خلوص و طینت پاك و ..... او    در مرگ صاحب قصاید فراوانی سروده شد که

سروده سید ابوالحسن محمد بن حسین حسینی معروف به وصی است که می گوید )....... آنکه    می دهد، از جمله سوگنامه ها،گواهی  

خاندان علی را دوست وخدمتگذار بود در گذشت / آنکه چون کوه بلند، پناهگاه آنان بود اینک در خاك پنهان شد .....(، پس با آنچه  

  رهنگ و ادب و آن گام استواري که در علم لغت دارد، با نظم و نثر خود، به حدیث غدیر احتجاج صاحب بن عباد با آن ف   مذکور شد 

متین است    کرده و آن را گواه برتري مقام امیرالمومنین علی علیه السالم دانسته است و این استدالل صاحب، در واقع سند متقن و برهانی

 نیست.  بر اینکه کلمه مولی از مفهوم امامت و خالفت خارج

 (: 380غدیریه جرجانی متوفی حدود )
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پیمان نگرفتم،    )....... اما اخذت علیکم اذا نزلت بکم، غدیر خم عقوداً بعد ایمان .....( یعنی )آیا بعد از آن سوگند ها در غدیر خم از شما
فرمود بود )کوتاهی نکنم و   که خدایمدر آن زمان که بازوي علی را بلند کردم که همان که سرور عرب و زبده نژاد عدنان است و گفتم 

با او یکی    در پرده سخن نگویم(، پس من هم گفتم علی سرور آن کسانی خواهد بود که من سرور آنان  هستم، چون نهان و آشکارم 
منزلت    هیچکس دیگر این فضایل را ندارد، و اگر است، او پسر عمو و صاحب منبر و برادر و وارث من است و هیچ یک از اصحابم و نه

 او را با خودم قیاس کنم، مانند منزلت هارون است به موسی .....(،  

شخص    آورده: )....... و غدیر خم لیس ینکر فضله / اال زنیم فاجر کفار .....(، یعنی )فضیلت غدیر خم را کسی منکر نمی شود مگر   و نیز
به خ بابل  ناسپاس، آیا خورشید در  تباهکار  بدنام و بسیار  بهنابکار و  باز  بار دیگر هم خورشید  او رجعت نکرد و  او رجعت    اطر  خاطر 

 ننمود، .....(.

 شرح حال شاعر:

او ابوالحسن علی بن احمد جرجانی، معروف به جوهري است که وزنه اي در فضل و ادب و ستونی محکم در لغت عرب و..... است، او  
از   او و  ندیمان مخصوص  از  و  عباد  بن  پرورده صاحب  بهدست   ،..... است  بوده  او  از    جمله شاعران مقرب محضر  نحوي که صاحب 

 قدرت ادبی او در شگفت بود و .....، ..... و در تمام اوقات در اجالل و بزرگداشت او کوشش می نمود.....، 

)....... من شیداي   سروده استثعالبی نیز در مدح و ثناي جوهري چیزي فروگذار نکرده است ..... و از اشعاري که او در ماتم سید الشهدا 
شهیدي که در کربال با لب    کوفه ام ..... و تربتی که چون رایحه عطر او پراکنده شود بوي خوش جان فزاي او از سرحد خراسان بگذرد،

ظمت و  چشم می خورد که با آن ع  تشنه جان داد، در حالی که از رحمت خدا سیراب بود .....، آنجا که چند گور و مزاري کوچک به 
آن یکی با رسول خدا از یک پوست حاصل    آبرو، گورستان بقیع را سیراب سازد و خود نیز از عبیر خلد و رضوان الهی آکنده است،

هدایت بود و این دو نور چشمان او، پس اي واي که چه    شده مانند دو میوه از یک شاخه و هر دو سبط رسول خدایند که جدشان چهره 
نها است که به روز قیامت آنها را غرق درخون ببیند و گوید اي امتی که به ضاللت و گمراهی فرو رفتید و با  شرمساري از روي پدر آ

ایمان نشناختید، من چه جنایتی مرتکب شده بودم، آیا جز این بود که بهترین دستاویز هدایت که قرآن و فرقان است    کوردلی، کفر را از
  ا را از آتش سوزان دوزخ که شما بر لبه پرتگاه آن بودید، نجات ندادم و آیا دلهاي شما را که پرهدیه کرده بودم، آیا من شم  را به شما

آیا آیات    از کینه و دشمنی هاي دیرینه بود، نسبت به یکدیگر مهربان ننمودم و آیا من کتاب خدا را در میان شما به میراث قرار ندادم و
تشنه کامان شما نبودم؟   تالوت شود و آیا من پناه دردمندان شما نبودم، آیا من آب گواراي تابناك آن را فراهم نیاوردم که در میان جمع

پس چرا پسرم را با لب تشنه و بی دفاع به قتل رساندید و با این همه بر لب آب کوثر چشم امید به مندارید، مادران شما به عزاي شما  
پدرشان علی را در هم شکستید که با این پیمان   اره هاي تن من بودند و عهد و پیمانبنشینند، دختران زهراي بتول را اسیر کردید با آنکه پ

دشمنان من بگیر، که خاندان گرامی مرا به روز سیاه نشانده    شکنی رشته والیت و دوستی مرا قطع کردید، بار خدایا تو خود انتقام مرا از
زهرا به محاکمه قیام نماید و قاضی و حاکم میان ستمگران و مظلومان، خدا   ان کهو اراده نمودند تا نسل و بنیاد مرا نابود کنند، پس آن زم

اهل کساء درود و رحمت خدا بر شما تا ابد و پایان روزگار باقی باد، .....، این سروده ها   قهار باشد چه پاسخی می توانید بدهید.، ..... اي
است که براي فرزندان ابوسفیان و مروان پستی و ننگ به بار خواهد آورد،    محمد، و همین گونه اشعار  زیور آل طه است و زینت خاندان 

 به منزله جواهراتی است که جوهري به پاس محبت شما خاندان از سرزمین جرجان به ارمغان آورده است .....(،   آري این سروده ها همه

  می در کتاب مقتل و ابن شهرآشوب در مناقب و عالمه جوهري قصیده اي دیگر نیز در رثا و ماتم حسین شهید دارد که خوارز  همچنین
دین رسول    مجلسی در جلد دهم بحار آورده اند )....... اي ماتم زدگان روز عاشورا آگاه باشید، این آه و ناله اي که سر داده ام در ماتم

محمد رسول خدا را    شد و دختران  خداست، پس اي آل یاسین جامه ماتم در بر کنید، زیرا این روز روزي است که گریبان دین چاك
می گفت کیست که از پدر    مانند کفار روم و چین به اسیري بردند، امروز نوحه سراي این خاندان بر فراز تپه هاي کربال با صداي بلند
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ز پاي  را خون دل در گلو گرفت و ا  کشته و مصیبت زده دلجویی کند، امروز جگر مصطفی به خون نشست .....، امروز سبط مصطفی
ظالمان یعنی بنی امیه و طرفداران آنها که با    درآمد، آب را به روي او بستند و به آتش درونش دامن زدند، پس سرنگون باد پرچم این

نمی کردند، این اشقیا تا آنجا رسوایی و ننگ به بار آوردند    زور و ستم، زمام قدرت را به چنگ گرفتند، اي کاش از شربت آبی دریغ
یاوران شیطان آیا به سر این شهید که بر سر نیزه قرار داده اید اهانت و    ر نصاري به قاتالن کربال گفت، اي گمراهان و ايکه راهب دی

خدا یعنی اسالم سفارش می کند، پس اي واي بر شما که من به خدا و رسول او    توهین روا می دارید با اینکه همین سر، مرا به قبول دین
یت در پیش گرفتم والحال دوستی مرتضی آئین من است، آري این حسین است که آن زنازادگان او را از مرکب  ایمان آورده و راه هدا

به خاك سرنگون نمودند وآنگاه با شمشیر و دشنه پیکر او را پاره پاره نمودند ..... و آنگاه فرعون منش به جان اسیران هجوم آوردند، و  
ران بستند و با کعب نیزه بر بدنشان کوبیدند و شیرخواره فاطمه یعنی علی اصغر حسین را با نوك  با غل و زنجیرآن اسیران را بر جهاز شت

تیرسه شعبه از شیر بازگرفته و در عوض شیر از سینه مادر، نیش مار در دهان او قرار دادند، پس اي گروهی که شیطان پرچمدارشماست  
کار با هندجگرخوار    او را چه کار با معاویه است و فاطمه علیها السالم را چه   و گمراهی در دل شما جاي گرفته است، مرتضی و فرزندان

دیگر از ناچاري به بیابانها فرار    و یا با میسون مادر یزید؟ )آري به ظلم و ستم( خاندان رسول اهللا از دم شمشیر پراکنده شدند و گروهی
بر تربت کربال تا جان در بدن داري، چون    تدار خاندان محمد بپاخیز و کردند و گروهی دیگر را به زندان روانه کردند .....، پس اي دوس

بران از ساحت پاك شما، هر تهمت و افترا را پاك    مروارید غلطان اشک غم جاري کن، اي خاندان احمد، زبان جوهري چون شمشیر 
 می کند.(، .....،

 وفات یافت 385و  377شاعر گرانمایه جوهري در جرجان بین سالهاي  

)کلب گوید: سالم و رحمت و رضوان خداوند بر روح و روان جوهري و همه مرثیه سرایان اهلبیت عصمت وطهارت خصوصاً موالنا  
رسول مکرم اسالم و عالمت ایمان    الحسین بن علی المظلوم العطشان شهید کربال که مظهر ذوالقربی است و محبت به او اجرت رسالت

السالم و عجل فرجهم محسوب و از شفاعت آنان   است، امید است خداوند ما را نیز از دوستداران و عالقمندان محمد و آل محمد علیهم
 در دنیا و آخرت بهره مند فرماید آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(. 

 : 391غدیریه ابن حجاج بغدادي متوفی 

آرمیده    )....... یا صاحب القبه البیضا فی النجف / من زار قبرك و ستشفی لدیک شفی .....(، یعنی )اي صاحب بقعه سپید که در نجف

رهبر آزادگان دیدار  شتاب کنید و از مزار ابوالحسن    اي، هر کس که مزار تو را زیارت کند و شفا جوید قطعاً شفا یابد، اي امت اسالم 

او شرف به حضور  نائل شوید، پس  و سعادت  و تقرب  پاداش  به  تا  پیشگاه خداوند    یاب  کنید،  به  مناجاتش  شوید، همان سروري که 

به حریم بارگاهش رسی احرام ببند و لبیک گویان وارد شو و    مقبول است و قطعاً، هر کس به او پناه برد البته حاجتش روا شود، چون

بردي، پشت به درگاه و روبروي آن سرور بایست و بگو درود و سالم و صفا    رد مزارش هروله کن و چون شوط هفتم را به پایان آنگاه گ

باد.، من به آرزوي زیارت تو از وطن خود خارج شدم و در حالی که به رشته والیت تو    از جانب خداوند بر مظهر اهل دانش و شرف

شده ام و اطمینان دارم که مشمول شفاعت تو واقع شده و از شراب بهشتی سیرابم می سازي و    یاب  چنگ زده ام، به حضور تو شرف

شفا می بخشی، زیرا تو دستاویز محکم خدایی و هر کس به آن چنگ زند سعادتمند شده و هرگز از تیره   عطش درونی مرا به روز جزا

شفا یافته و از دردمندي خالص می شود، زیرا مقام و منزلت تو    هاي مبارك تو بر مریض خوانده شود،   هرگاه نام  روزي نمی هراسد،

نخواهد یافت و نور وجود تو تاریک نخواهد شد، تو آیت عظماي خداوند هستی که بر عارفان در جلوه هاي ملکوتی ظاهرگشتی   نقصان

صاحب فضیلتی که    تو فرود می آیند، تو آنو اینک این فرشتگان خداي رحمان هستند که دائماً با مهر الهی و ره آورد آسمانی بر مزار  
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فضیلت شک و تردید نیست و نیز    ظرف آب و جام وضو و حوله را جبرئیل امین براي تو از جانب خداوند هدیه آورد و کسی را در این 

آنرا در نمود  مامور می  به کار مهمی  ترا  میدهد، که هرگاه رسول خدا  تو گواهی  درای  اعمال  و  انجام می  نهایت کمال و خوبی  به  ت 

رسول مختار، گواه است و حکایت )دانه و شاخ و زیتون(،   رساندي، داستان مرغ بریان که انس راوي آن است بر شرافت ابدي تو از زبان

که در قرآن آمده از لطف و کرامت خداي عرش به تو خبر میدهد و داستان )گروه اسبان( و )غبار فراز آسمان( که در سوره عادیات  

شمشیر بران تو که سپرها را دریده و ناله هادارد و جوانانی که چون شاخ شمشاد بر آنان روانه ساختی تا همه را به آتش کشیده و    آمده و

 خاکسترشان بر باد رفت .....،

  آن این اوصاف از فضل و بزرگی تو حکایت می کند پس خدا آن دشمنان تو را از آلودگی گناه و ستم پاك نکند و نیز    آري همه 

استوار و محکم   گوینده اي که گفت بخ بخ چه فضل و چه شرفی، آنها در غدیر با تو پیمان بستند و رسول خدا با سخن خود آن پیمان را

آنان   عصیان  ازاین  نیز  پیامبر  سخن  این  و  افکندند  پا  زیر  را  خدا  رسول  سخن  و  زدند  کنار  ترا  خدا  رسول  رحلت  از  بعد  ولی  نمود 

علی برادر من و خلیفه من است و این سرپرست شماست بعد از من و هر که در دامن او چنگ زند نه از    فرمود اینجلوگیري نکرد که  

 آینده هراسی خواهدداشت و نه از گذشته .....(،  

رازي و  شاعر آنان ابن الحجاج، زبان د  و نیز قصیده اي دارد در پاسخ )ابن مسکره( و ابن مسکره همان کسی است که بر خاندان حق و 

اسماعیل احمد موصلی، رونویسی شده برداشته    با قلم عمر بن  620جسارت کرده و ما این قصیده را از نسخه خطی دیوان او که به سال  

ایم که آغاز قصیده چنین است. )ال اکذب اهللا، ان الصدق ینجینی .....( یعنی)نه من هیچگاه به خدا دروغ نخواهم بست زیرا این صدق و  

زنده میدارد ..... )تا آنجا که گوید( .....، و تو درمانی نیافتی که بدان    ه مرا نجات خواهد داد و دست امیر با شکر خدا مراراستی است ک 

نمودي   سیرت،  مبارك  روسفیدان  و  حق  اهل  نثار  که  ناسزا  آن  سزاي  و  هجونمایی  را  یاسین  آل  کردي  تالش  اینکه  جز  شفاجویی، 

و مثل تو مانند آن فقیري است که زندگی او با کفر همراه است و تو در میان هر دو    و وارد کرد،پروردگارت با دست قدرت خود بر ت

که نه دنیایی داري و نه آخرتی )خسر الدنیا و االخره( .....، به راستی سخن تو درباره فاطمه زهرا    سرگردان و ناالن مانده اي تا روز مرگ

ج بود .....، گفتی که رسول خدا او را، با فقیر مسکینی کابین بست، دختري مسکین و  دشمن گمراه و لجو  سخن یک ناصبی حرامزاده و

شوهري مسکین،)کذبت یا ابن اللتی باب استهاسلس، االغالق باللیل مفکوك الزرافین( دروغ گفتی اي که مادرت فاحشه فعال و پرکار 

  ن عالم است و او آن کسی است که در روز محشر همه بهشتیان و شب حلقه هاي .....، اي حرامزاده آگاه باش، فاطمه سیده زنا  بود که 

مقتدر، به    حوریان جنت، کمر به خدمت او می بندند و یا گفتی امیرالمومنین در نبرد صفین بر معاویه ستم کرد و گفتی فرمان پیشواي 

شمر ملعون و مطرود    تکب نشد و نه اینکه خاطر حق بر کشتن حسین سبط پیامبر صادر گشت و یا پسر مرجانه در این جنایات، گناهی مر

است و یا گفتی که پسر سعد را در بی احترامی به خاندان پیامبر، پاداش و اجري فراوان و بی حد است وسپس زمان را به عبث بردي و  

ر روایتش صحیح باشد روز  روز غدیر اگ  براي عثمان ماتم سرایی کردي، آنهم با اشعار بی مایه و مبتذل ..... و یا گفتی بدتر از این که 

مانند نصاري با شراب و نان مقدس ..... اي ولد الزنا    )شعانین( یهود است و روز عیدت روز عاشورا است که شراب و شیرینی تهیه نمایی،

خشم خدا  آگاه باش که تو با این اعمال با خدایت به دشمنی برخاستی و به نعمتهاي او کافر شدي و حال آنکه شخصی مثل تو هرگز از  

 ایمن نمی تواند گردید .....(،  
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این    گوید لعنت خدا و رسول و ائمه اطهار و تمام مقدسین بر ابن مسکره و امثال او و رهبران آنان یعنی معاویه و یزید و .....، باد و  )کلب

حد بدبخت و    اي فساد و تباهی تا چهنکبت براي آنان به دلیل دشمنی با کتاب خدا قرآن گریبانگیر آنها شده است و امثال این جرثومه ه

شقی هستند این اعداء اهللا اگر حتی به معانی ظاهري قرآن نیز توجه می نمودند باز نجات می یافتند و میدانستند که رضایت خداوند در  

و جالل و    نخواهد داشت پس خدایا به عزت  مودت و دوستی ذوالقربی است و دشمنی با آنان راهی جز دوزخ ابدي خداوند را در پی

به عمل آنان هستند، با ظهور پرنور حضرت مهدي در    جبروت خودت انتقام محمد و آل محمد را از دشمنان آنان و کسانی که راضی

 این دنیا و با عذاب آنان در معاد و در دوزخ جاودانی خود بگیر، آمین،آمین، آمین یا رب العالمین(  

 موده و سروده است )....... بالمصطفی و بصهره ووصیه یوم الغدیر .....(. ..... و نیز در قصیده اي دیگر از روز غدیر یاد ن

 شرح حال شاعر:

مذهب و بزرگان علم و ادب    او ابوعبداهللا حسین بن احمد .....، معروف به ابن حجاج بغدادي، از ستونهاي محکم تشیع و اعاظم علماي 

بدان پایه بود که مکرر در مرکز خالفت   نی او و حتی شهرتش در مجامع مذهبیاست .....، مقام بلندش در علوم دینی و مهارت و کاردا

خود منصبی از مناصب باشکوه علمی بود که تولیت    اسالمی آن روز یعنی بغداد سرپرستی امور حسبیه را عهده دار بود و این سرپرستی

بوده است و ..... حسبیه یا امور حسبی عبارت بود از امر  اکابر ملت    آن خصوصاً در آن زمان مخصوص پیشوایان دین و رهبران مذهب و

جهات که عهده دار آن می بایست شخصی آزاد، عادل، دادگستر، صاحب نظر    به معروف و نهی از منکر به معناي وسیع کلمه و از تمام 

 ظر دارند بشناسد .....  باشد و منکرات قطعی را که همه مذاهب بر آن اتفاق ن و با تجربه و در امور دین متعصب و سرسخت

 احراز رتبه اجتهاد و وصل به مقام فقه و عدالت .....،   و تصدي این منصب حاصل نمی گردد مگر با

عهد خلیفه عباسی )مقتدر باهللا( و بار دیگر که عزالدوله او را در    ابن الحجاج دو مرتبه در بغداد متولی امور حسبیه گردید، اولین بار در

 منصوب کرد .....  او را به این مقام 362یه و در سال دوران وزارت ابن بق 

گفته اند او هم پایه و هم رتبه    و نیز در ادب و هنر ابن الحجاج که از نوابغ شعراي شیعه و در میان آنان ممتاز و برجسته بود همین بس که

  سبک مخصوص در شعر است که بدان نیز  او صاحب با امرء القیس بوده است، دیوان اشعار او در ده جلد تدوین و جمع آوري شده .....، 

 مشهور گردیده است .....  

الحجاج نیز در آخر دیوان خود از این   و شریف رضی برگزیده اشعار او را جمع آوري و نام آن را )الحسن من شعر الحسین( نامید و ابن

ب الحجاج  ابن   ،..... است،  نموده  قدردانی  اي  سرودن چگامه  با  رضی  شریف  بویه  توجه  آل  و سالطین  العباس  بنی  خلفاي  از  اگروهی 

(، مکتفی باهللا  289، معتضد باهللا ابوالعباس )279گذشته به سال    معاصر و همزمان بوده است، از بنی عباس )معتمد علی اهللا پسر متوکل در

( و از سالطین  393طائع هللا    ،364، مطیع هللا  358، متقی هللا  339قاهر باهللا    ،338، مستکفی باهللا  329(، الراضی باهللا  320(، مقتدر باهللا )295)

، عضد  367، عزالدوله ابومنصور بختیار پسر معز الدوله مقتول در  356آل بویه آنان که در عراق حکومت کرده اند)معزالدوله فاتح عراق  

ب388، صمصام الدوله پسر عضدالدوله مقتول به  379، شرف الدوله پسر عضد الدوله  372  الدوله فناخسرو، پسر رکن الدوله  هاء الدوله  ، 

 ( ..... 403 ابونصر پسر عضدالدوله 

خانواده خود زور می    ابن الحجاج بنا به قول ثعالبی تا عمر داشته، بر وزراء وقت و امیران معاصرش زور می گفته مانند کودکی که به

دلی پر خون داشته و برخورد شدید   ، گوید .....، )مضمون( ..... اما او خصوصاً از ظلم و ستمی که بر سادات و بزرگان اهل بیت رفته است
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دردمند او خارج می شود نه اینکه ذاتاً راه    او با دشمنان آنان، در قالب ناسزا در سروده ها و رفتار در واقع به منزله آهی است که سینه

 اقع شده است .....،  هوي و هوس را طی نماید ..... و از این رو سروده هایش نزد اهل بیت صلوات اهللاعلیهم مورد قبول و پذیرش و

خود آورده است: ))مضمون( در زمان ابن الحجاج دو تن    سرور اجل ما زین الدین علی بن عبدالحمید نیلی نجفی در کتاب الدرالنضید

علی بن زرزور سورایی از شعرهاي ابن حجاج عیب جویی می نمودند    هاي محمد بن قارون سیبی و دیگري از صالحین روزگار او به نام

روضه شریف حسینی مشرف شده و فاطمه زهرا سالم اهللا علیها در آنجا حضور    تا اینکه محمد بن قارون در خواب می بیند که گویی به

اند و سخن می گویند و او نیز در برابر آنها ایستاده    صادق علیه السالم نیز مقابل مادر نشسته   دارد و به دیوار تکیه داده و سایر ائمه تا امام

همین خواب را دیده می گوید پس ابن الحجاج در حضور آنان می آید و می رود و من به محمد بن    است ....، و سورایی هم که عین

از روي تنفر نگاه کنم، پس    که چه گستاخانه در حضور معصومین راه می رود او گفت من نمی خواهم حتی به او   قارون گفتم نمی بینی 

 حضرت 

  باشد شیعه   زهرا این سخن را شنید با خشم به او گفت ابوعبداهللا را دوست نداري، او را دوست بدارید چون هر کس او را دوست نداشته

ون گوید  قار  ما نیست، پس از جمع امامان نیز صدایی بلند شد که هر کس ابوعبداهللا را دوست نداشته باشد مومن نیست، پس محمد بن

اینکه به زیارت سبط شهیدسالم اهللا علیه مشرف   بیدار شده و ترسیدم و بعد از مدتی خواب را فراموش کردم تا  من از خواب پریده و 

دیدم و به او سالم کرده و گفتم    شدم در راه جماعتی از شیعیان شعر ابن الحجاج را می خواندند و ناگهان سورایی را هم در میان آنها 

با سکوت به آن گوش  پیش از این  ناروا می دانستی حاال چطورشده که  می دهی گفت خوابی دیدم پس خواب     شعر ابن الحجاج را 

گفتم پس از این واقعه این دو صالح زبان به ستایش    خود را که عیناً مثل خواب من بود تعریف کرد و من هم جریان خواب خود را به او 

 نمودند(   واندند و فضایل او را پخش میابن الحجاج گشوده و اشعار او را می خ

تواضع و ادب درگاه    و نیز در زمانی که سلطان مسعود فرزند بابویه گنبد و باروي نجف را ساخت، به حرم شریف وارد شد و با کمال

و چون به ابیاتی رسید    قرائت کرد  مقدس را بوسید و ابوعبداهللا ابن الحجاج هم در برابر او ایستاد و قصیده فائیه خود )که مذکور شد( را

را از خواندن این گونه اشعار در حرم شریف  که فحش و ناسزا نثار دشمنان کرده بود، سرورمان شریف مرتضی علم الهدي با خشونت او

 علوي منع فرمود و او هم ساکت شد .....، 

و فرمود، خاطرت غمگین نباشد چون مرتضی  پس چون شب شد ابن الحجاج، موالناالمظلوم علی علیه السالم را در خواب دید که به ا 

معذرت خواهی نزد تو بیاید و تا او نیامده از خانه بیرون نرو و از طرف دیگر شریف مرتضی هم در آن    علم الهدي را امر کردیم براي

الم می گوید و از پاسخ  شب رسول اکرم را درخواب می بیند که تمامی امامان در اطراف او نشسته اند، پس در برابر آنان می ایستد و س

هستم چرا   احساس سردي می کند، پس عرض می کند که سروران من، من برده شما هستم، من فرزند شما هستم، من دوستدار شما  آنان

با من به سردي برخورد می کنید، به جواب فرمودند که تو شاعر ما ابن الحجاج را دل شکسته و غمگین نمودي و برتو واجب است که با  

را از عنایت و محبتی که ما به    ي خود نزد او بروي و از او عذرخواهی کنی و سپس او را برداشته به خدمت مسعود بن بابویه ببري و اوپا

این شاعر داریم آگاه کنی، پس سید مرتضی با سرعت به منزل ابن الحجاج رفته و دق الباب مینماید پس ابن الحجاج با صداي بلند می 

از خانه خارج نشومگوید همان سرور   امر فرمود که  اینجا روانه کرد، مرا هم  به  ترا  نزد من خواهی آمد، پس سید مرتضی    که  تو  که 
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نزد سلطان رفته و هر دو خواب اتفاق  به  نموده و سپس  به  داخل شده و عذرخواهی  او را    خود را  نمایند و سلطان مقدم  بازگو می  او 

 مند می نماید .....(،  گرامی و او را از الطاف خاصه خود بهره 

سال عمر باعزت و شرف، دار فانی را وداع و وصیت نمود تا او را در پائین پاي مرقد دو امام   130پس از حدود  391ابن الحجاج در سال 

کاظمین بالوصید(    در  ذراعیه  باسط  کلبهم  )و  است  کهف  اصحاب  سگ  به  مربوط  که  شریفه  آیه  این  آن  سنگ  روي  و  نموده  دفن 

 گ آنان بر درگاه اصحاب کهف دو دست خود را گشوده است(، را بنویسند.  یعنی)س

امیرالمؤمنین از تو می خواهم به حق برادر گرامی تو یعنی رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و    )کلب آستان حضرت عالمه امینی گوید یا

ندگان براي ظهور فرزند ارجمند تو حضرت مهدي  لطف و مرحمت بفرمایی که ما از دوستان و دعاکن  سلم و عجل فرجهم بر ما هم نظر

سري نیز چون سگ اصحاب کهف بر درگاه با عظمت ولی تو حضرت عالمه دو دست خود را قرار داده و    صاحب الزمان هستیم ورود

 و جود و فضل و احسان توست اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بهم(. در انتظار بذل 

 : 398عباس ضبی متوفی غدیریه ابوال

)علی آن    والنبی محمد، و وصیه یوم الغدیر / و حلیل فاطمه ووا، له شبر و ابوالشبیر .....(،  )لعلی الطهر الشهیر، مجد اناف علی ثبیر / صن

فاطمه است، و  او    وجود پاك و مطهر و آن بلند آوازه است که عظمت او بر قله ثبیر سایه افکن شد / همان بزرگواري که همسر حالل

 همان باعزتی که پدر شبر و شبیر است، همان منزهی که داماد پیامبر و وصی او در روز غدیر است، ....(،

دست علی را    ابونعیم و نطنزي در آثار خود از ابن عباس روایت نمودند که گفت ))مضمون( ما با رسول خدا در مکه بودیم، رسول خدا 

چهار رکعت نماز خواند و    هاي مکه است(، باال برد پس  ))با فتح ث( و )کسر ب( که مرتفع ترین قسمت کوه گرفت و ما را بر کوه ثبیر  

نیز که محمد پیامبر تو هستم از تو    سر به آسمان نموده و دعا کرد که خدایا موسی بن عمران به درگاه تو دعا و از تو خواهش کرد من

مرا بفهمند و یاوري برایم برگزینی از خاندانم    فرجام بخشی و گره زبانم را بگشایی، تا سخنان  تمنا دارم که سینه ام را باز کنی و کارم را

یاري و کمک او محکم کن و او را در کار من شریک   که همین علی بن ابی طالب باشد که برادر من است و امر رسالت مرا بوسیله

 تمناي تو برآورده شد(،   مد ساز، پس ابن عباس گوید: شنیدم هاتفی را که ندا کرد: اي اح

شاعر این  حال  شرح  در  از  اما  یکی  رئیس،  به  وزیرملقب  ضب،  قبیله  از  ضبی  ابراهیم  بن  احمد  ابوالعباس،  اوحد(  )کافی  او   ،

است که بعد از صاحب بن عباد، زمام ملک و سیاست را بدست گرفته و از نزدیکان صاحب    سیاستمداران عرب و ادب پروران بزرگ

است،   تقرببوده  و  انس  او  به  بر    و  را  آن  که  داشت  آبرومند  و  وسیع  هاي  مکان  و  مرتفع  هاي  دکه  اصفهان  جامع  در   ،..... داشت 

وقف نموده بود و در مقابل آن کتابخانه هاي وسیع با غرفه هایی مناسب، و با کتب نفیس براي مطالعه و    درماندگان و در راه ماندگان 

 د و .....، قرار داده بو تحقیق در اختیار عام

جوهري، مهیار دیلمی، سعد بن احمد   بسیاري از شعراي معاصر ابوالعباس، مدح و ثنا وي را بجا آورده اند، از جمله )ابن حامد خوارزمی،

که برادرش را مسموم نموده و به این دلیل از او    دیلمی، .....( پس از مدتی که از وزارت او گذشت مادر مجدالدوله او را متهم ساخت

باال گرفت( و او به بروجرد گریخت .....، تا اینکه در سال   دویست هزار دینار طلب کرد تا در سوگواري او خرج کند و او نپذیرفت )کار

بغداد فرستاد و نامه اي نیز به ابوبکر خوارزمی نوشت و تاکید کرد که   دار فانی را وداع و پسرش تابوت او را با یکی از پرده داران به  398

کربال دفن کنند و خوازمی با مبلغی معادل پانصد هزار دینار آرامگاه او را مهیا    وصیت نموده تا او را در جوار سید الشهداء در  پدرش
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ابواحمد)پدر سید شریف علم الهدي و سید شریف رضی( در میان نهادند ایشان فرمود ابوالعباس   نماید، پس این موضوع را با شریف 

آورده است و ما از او براي دفن او بهایی نخواهیم گرفت، پس تابوت او را به مسجد براثا برده و به    مان پناه مردي است که به جوار جد

 همراه اشراف و فقها حاضرشده و بر او نماز خواندند و آنگاه با احترام فراوان او را در کربال دفن کردند ...... 

 : 399غدیریه ابو رقعمق انطاکی متوفی 

)....... آگاه باش به جان آن سروري که رسول خدا    )....... ال والذي نطق النبی بفضله یوم الغدیر، مالالهام ابی علی فی البریه من نظیر .....(
 در روز غدیر زبان به ثناي او گشود، سرورمان علی در بین خالیق عالم بینظیر است .....(.

 حال شاعر و نمونه اشعارش:شرح 

جوانی خود    ابوحامد، احمد بن محمد انطاکی ساکن مصر معروف به )ابورقعمق( یکی از شاعران ادیب و معروف و مشهور است .....، او 

ن  گیر بدست آورده است .....، در مصر با جماعت بذله گویان وشوخ طبعان همنشی  را در شام سپري و سپس به مصر رفته و شهرت عالم

رقعمق ملقب کردند .....، و خود نیز صریحاً در شعرش می گوید که با دیوانگی   شد و در شوخ سرایی ..... افراط کرد تا آنجا که او را ابو

 در مصروفات یافته است. 399هم پیمان است .....، او در سال 

 غدیریه ابوالعالء سروي: 

جز آنچه    ه روز قیامت شفیع من خواهد بود، براي علی فضل و مقامی ادعا نمی کنم،)....... علی بعد از رسول خدا پیشواي من است و البت 

در عقل گنجد، من نمی گویم او پیامبر است بلکه می گویم او امام و پیشوا است، با نص جلی و سفارش صریح)غدیر(، و سخن رسول  

باالتر و برتر بود، )االان من کنت مولی له، فمواله من غیر   درباره او در آن زمان که مقامش به رسول خدا چون هارون به موسی و از همه

 شک علی( یعنی )آگاه باشید هر که را من سرور و مولی او هستم، بدون شک سرور وموالیش علی است .....(. 

 شرح حال: 

ابوالفضل ابن العمید متوفی    او ابوالعالء محمد بن ابراهیم سروي، شاعر یکتاي طبرستان و پرچمدار فضیلت و دانش آن منطقه است و با

شیوا و مشهور .....، از جمله چگامه اي    نامه نگاري داشته و با هم به مبادله شعر و ادب می پرداختند، او تالیفاتی دارد به همراه اشعار  360

 در وصف طبرستان که یاقوت حموي آن را در معجم خود آورده است .....، 

هستند    ه است که ابن شهر آشوب آنها را در مناقب خود آورده است )....... این شاهان بنی العباسو نیز درستایش اهل بیت قطعاتی سرود

سرشان در اهتزاز    که جامه سیاه را شعار خود ساخته و آن را مایه شرافت دانستند، ولی آن سروران از نسل زهرا، پرچم سفید بر باالي 

زهرا علیهاالسالم را پرچمی    که از کبر و نخوت آنها حکایت می کند و زادگان  است .....، زادگان عباس را پرچمی سیاه است و خشن

به پیامبر خدا و دو فرزند و دخترش مقامی داده شد که شرح آن در    سفید و درخشان که از حق و عدالت آنها حکایت می کند .....، 

خدا   رسول  بیت  اهل  درباره  عقلها  اینگونه  ولی   ،..... گنجد  نمی  شده کتاب  اینکه    دگرگون  نه  مگر  است،  تاریک  خدا  نور  اینک  و 

فرونشانده است، چه کسی مانند او در زهد و پارسایی یافت شد    ابوالحسن با علم و دانش خود تاریکی ها را زدوده است و آتش دلها را

و کسی یافت شد که دنباله رو پیامبر باشد، آیا  او سبقت گرفت و یا مانند ا  با آنکه دنیا در اختیار او بود، آیا در اطاعت از پیامبر کسی از

سوي دلیران و پهلوانان یورش برد، و یا عظمت منزلت او را در شجاعت و دلیري در آن    دیدیم و یا شنیدیم که جز او کسی با ذوالفقار به 

ر گوشه اي گوساله قوم نفس در سینه  مبارزه تن به تن دعوت کرد، در حالی که د  زمان که یکه تاز میدان احزاب یعنیعمر بن عبدود را به 
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از ترس عمرو از خود بیخود گردیده بود، بلی تنها او بود که در روزهاي سخت نبرد که دلها    حبس نموده و در گوشه دیگر سامري قوم

افتاد، فرزندانش چون اختران    غمها و اندوه پیامبر را از دل او می زدود .....، بعد از او امامان و پیشوایان از  از ترس مرگ به طپش می 

بر تارك آنها می درخشد.، ... آنها پاك هستند و گرامی و همه آنها بلند مرتبه و عالی مقام، آن چنان که در    تابنده اند که تاج هدایت 

ود )عجم(  حق آنان گویند)مشکل گشا نه مشکل زا(، .....(، ابوالعال در نزاع شعوبیه که عرب برتر است یا عجم، نسبت به هم میهنان خ

بپذیر و پند ناصح مهربان را توجه کن و در   تعصب به او نوشت )....... نصیحت دوست را  العمید وزیر در نامه اي  ابن    می ورزید، پس 

بازي با آتش    میدان جهل بیهوده متاز که با سر فرود خواهی آمد و با لجاجت و خودسري پرواز نکن که مانند پروانه جان خود را بر سر

غطفان به خاطر شتري گر    هی داد، سرور من از آن بترس که گویند نبرد )بسوس( از ریختن خون پستان شتر آغاز شد و جنگهدر خوا

تازیانه عذاب بر سر عجم از آنجا    شعله ور گردید و خون هزار جنگجو بر سر یک قرص نان که از )حوالء( ربوده بودند، ریخته شد و

زبان   سروي  ابوالعالء  که  آمد  است فرود  آن  بسوس(  )نبرد  داستان  اما  و  کرد،(،  باز  شوخی  دیدن    به  به  تمیمی  منقذ  دختر  بسوس  که 

شتر سعد به چراگاه مردي به نام کلیب وائل    خواهرش رفت و مردي که در حمایت قبیله او بود به نام سعد بن شمس را به همراه برد،

خون از پستان شتر سرازیر شد و شتر ناله کنان به سوي    ، پس شیر آمیخته با وارد شد و او تیري در کمان قرار داده بر پستان شتر سعد زد

نهاده و فریاد سر داد و چند بیتی شعر گفت که عرب آن را )چگامه    سعد آمد و سعد شکایت آن را به بسوس برد و بسوس دست بر سر

خون کلیب را به خاطر شتر سعد بر زمین می ریزم،  ناراحت نباش، به خدا قسم من   مرگ( نام نهاده است، آنگاه پسر خواهر بسوس گفت

شکافته و کلیب از آن زخم مرد، در نتیجه این عمل، آتش جنگ شدید بین دو قبیله بکر و    پس سوار مرکب شد و با نیزه سینه کلیب را

ریخته شد و پس از آن    ادامه داشت و آشوب ها و خونهاي فراوان در طول این چهل سال بر زمین  تقلب شعله ور شد که تا چهل سال 

بسوس( که مشهورترین نبرد قبیله هاي عرب است، ضرب المثل گردید و دیگر عبارت )قرص نان حوالء(    شومی بسوس مشهور و )نبرد 

المثل هاي مشهور عرب است که می گویند )شوم تر از نان حوالء( و آن داستان زنی نانوا است که در قبیله سعد بن    که آن هم از ضرب

زندگی می کرد، روزي سبد نان خود را بر سر گذاشته عبور می کرد که مردي از میان سبد او نانی را برداشت، حوالء به اوگفت به    زید

تو نان را دزدیدي و    خدا قسم از من طلبی نداري که نان را به حساب طلب تو بگذارم و نه گدایی کردي که تو را ناامید کرده باشم پس

شکایت نزد سعد بن زید برد و    شمنی با قبیله سعد انجام دادي که شخص تحت حمایت او را آزار می کنی، پساین عمل را از روي د 

سعد با کمک اقوام و عشیره بر سر آن مرد ریخته و قوم و عشیره آن مرد هم به حمایت آن مردبرخاسته و هنگامه و بلوا باال گرفت و هزار  

د و نان حوالء ضرب المثل شد و آنزمانی بکار می رود که براي هر چیز بی ارزش بخواهند  جنگجو و شمشیر زن در این فتنه کشته شدن

که اقتباس از این استعاره قرآن است که )فصب علیهم ربک سوط    آشوب و هنگامه بزرگی به پا کنند ..... و نیز در عبارت تازیانه عذاب

 العذاب( .....

 غدیریه ابومحمد عونی: 

هدایت یعنی    م الغدیر اقامه، نبی الهدي ما بین انکر االمرا، .....(، یعنی )پیشواي من کسی است که در روز غدیر، پیامبر)....... امامی له یو
رهبري او را انکار می   رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم و عجل فرجهم، امر امامت و رهبري او را در بین کسانی که امر امامت و

شوهر فاطمه، علی است که به    ام که دست او را بلند کرد و خطبه اي خواند و آشکارا گفت، این مرتضیکردند بپا نمود، در آن هنگ
است و من از دشمنان او به خاطر خدا    دامادي من سرافراز است و چه خوب دامادي است و اوست که وارث علم و جانشین بعد از من 

و در هیچ کاري راه خالف در پیش نخواهیم    رك کردید، پس همه گفتند آريبیزار هستم، آیا شنیدید و پذیرفتید و آیا سخنان مرا د
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گرفت و البته ما شنیدیم و پذیرفتیم، و گفتند اي مرتضی و اي پسندیده، خاطر تواز ناحیه ما آسوده باشد، ولی نیرنگ بکار بسته و حیله  
کند که قبالً مذکور شد بر این فحوي که فرشتگان مشتاق  می    گري نمودند و .....(، )مضمون( شاعر در همین قصیده به حدیثی اشاره 

زیارت علی بن ابیطالب بودند پس خداوند صورتی از او ساخت)....... بدین خاطر فرشتگانش مشتاق دیدار شدند پس خداوند او را به  
 او شتافت و چهره چون گل او را شناخت .....(،    این صورت نمودار ساخت، رسول خدا مشتاقانه بسوي

آن را ذکر نموده است )....... آیا اینطور نیست که در    و نیز از سروده هاي او غدیریه دیگري است که ابن شهر آشوب در مناقب خود
که را من رهبر و موال هستم، این علی هم    برخاست و گفت: هر  روز غدیر رسول خدا هنگامی که همه مردم را جمع نموده بود، به خطبه

ابوالحسن علی که هادي امت ها است می سپردند،    موالي اوست، ولی نپذیرفتند، در حالی که اگر زمام خالفت را به پس از من سرور و  
خدا را می شناخت، ولی آن یک با سینه پرکین منتظر فرصت    هاي امن  این امر براي سعادت تمام جهان کفایت می کرد زیرا که او راه 

 صره می تاخت، .....( بود و آن دیگري بر شتر سوار و به سوي ب

امروز سرور و موالي شماست، همانطور که من این مرد یعنی علی  )...... که رسول خدا فرمود،  باز قصیده اي دیگر دارد،  سرور و    و 

خدا کشید که    موالي شما هستم، بار خدایا تو بشنو و شاهد باش، پس منکري نفاق پیشه برخاست و فریاد از دل پرکینه خود بر رسول

خود راي بوده و از نزد خود   و این فرمان از جانب خداست یا خود بافته اي پس رسول خدا فرمود پناه می برم به خداي بزرگ از اینکهبگ

توست، عذابی بر من نازل فرما، پس    سخنی بگویم پس آن شقی بدبخت گفت: خدایا اگر او راست می گوید که این فرمان از جانب 

که سنگی به شتاب به سر او فرود آمد و او را هالك نمود.....( و نیز ابوالعال قصیده اي طوالنی در ستایش    کیفر کفرش از آسمان آن بود 

)....... رسول خدا که مشعل فروزان هدایت و برتمام عالمیان   امیرالمومنین علیه السالم سروده و ائمه پاك گوهر را تک به تک نام می برد

م و روشن کننده بین حق وباطل که از سوي خداوند مقتدر آمد و اول کسی که او را تصدیق کرد حجت و گواه است، با معجزه اي عظی

ورزید و نه هیچگاه روح خود را با سجده به سنگهاي جامد آلوده ساخت، همان    وصی او علی بود همان نوجوانی که نه هیچگاه شرك 

پیشانی عبودیت  اول کسی است که  با آداب    علی که  تمام مناسک عمره و حج را بجاي آورده و طواف کرد، همان  بر خاك نهاد و 

منزله نفس رسول خدا، یعنی نفس این پاك مرد جهان یعنی رسول خدا گردید و البته هر کس در   کسی است که در روز مباهله همتا و به

ل خدا بذل جان نمود و از فدا  این قول تردید کند قطعاًکافر است و یا کیست آن جوانمردي که در شب هجرت بر فراش و بستر رسو

دریغ ننمود، کیست صاحب آن خانه که ستاره آسمان در آن سقوط کرد، )که اشاره به مقدمات ایام خجسته ازدواج    کردن جان خود

فالن   ز قبلموالناامیرالمؤمنین المظلوم علی علیه السالم است با موالتنا فاطمه الزهرا علیه السالم(، کیست صاحب رایت )پرچم( فتح که رو

)عمر( و فالن )ابابکر( با خواري و مذلت و تحمل شکست آن را به رسول خدا پس دادند.، کیست آنکه درب خانه اشبه مسجد باز ماند و  

بر او این ورود و خروج جایز و حالل و آزاد بود، ولی دیگران از آن ممنوع شدند، کیست آنکه در روزغدیر خم به فرمان حضرت اهللا و  

است.، کیست که در تناول مرغ بریان با دعاي    ز سوي رسول خدا، صاحب فضل و امتیاز شده و بر همگان استیال و اقتدار یافته با نصب ا

خدا که فضایل او را پیامبر با این اشاره شماره کرد، پس   رسول خدا شریک و به این افتخار نایل شده است کیست دوزنده کفش رسول

در هنگامه نبرد مخلصانه شمشیر زد وچه کسی از روي ترس راه فرار در پیش گرفت و کیست آنکه با  از روز حنین بپرس که چه کسی  

دعاي او خورشید رجعت کرد، تا او نماز خود را بجاي آورد و یا کیست    خورشید سخن گفت و یا بعد از غروب و فرو رفتن آفتاب به

ل بر پالس خیبري سوار شدند و .....، و بیاد آور داستان اژدها را که  که به فرمان رسو   آنکه با اصحاب کهف هم سخن گشت در آن شبی

حاضران گروه گروه از ترس به گوشه اي خزیدند و نیز آن شیر دژم که به فضل و منقبت علی    در پاي منبر با علی سخن گفت و همه
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را مقدر نماید، آري اوست گنجینه علم    خلیفه خدا در روي زمین است و خداي رحمان آنچه خواهد  زبان گشود و شهادت داد که او 

 خدا و باب و دروازه شهرعلم رسول خدا که دانشمندان و دانشجویان از آن دروازه بایستی به شهر علم رسول خدا وارد شوند .....(،

نمی گیرید، اي امتی که  دیگر گوید: )....... اي امتی که کج فهم بوده و به خواب خرگوشی فرو رفته اید و از عبرتها پند   و در قصیده ي

هدایت    تبارپیامبران و خاندان او را در نهایت قساوت و جنایت به خاك خون کشیده اید، اي امتی که با علی مرتضی که صاحب پرچم

با او که قهرمان بی بدیل جنگهاي بدر، احد، بنی نظیر  اسالم و پیشواي امتها و غمخوار امت بود، راه خیانت در پیش گرفتید،  ،  حصار 

آن حضرت بود، با او که به   خیبر، حنین و ....، بود، با او که افتخار غدیر خم براي اوست، با او که فدایی شب هجرت رسول خدا در بستر

 تبلیغ سوره برائت به امر خدا مخصوص و برگزیده گردید...(،  

صمیمیت و فرزانگی و دانش آراست و از عبادت بتها منزه  بن ابی طالب : )....... خداوند او را به لباس   و نیز قصیده دیگر در ستایش علی

محمد در کودکی و نوجوانی و برومندي و پیري پرورش داد، جز او کیست که در زمان قضاوت، شکها و شبهه ها    نمود و او را به آئین

ها   ز خون دشمنان سیراب می شد، عقده برده و عقول را به حیرت اندازد، کیست جز او که خداوند با شمشیر او و در حالی که ا را از بین

احمد مرسل در   و گره هاي امت اسالم را می گشود، کیست جز او که در روز نبرد جبرئیل و میکائیل دستیار او باشند، کیست جز او که

ن آید و نسبت  مرگ به سوي م روز غدیر و روزهاي دیگر می گفت، این برادر من، و مولی و پیشواي شماست و جانشین من بعد از آنکه

نکنید، پس سؤال کن اگر اعتراف دارند که    او به من چنان است که هارون براي موسی، پس در شناخت و قدردانی از حق او کوتاهی

جانشین رسول خدا و پیشواي امت و سرور نیکان و مومنین    هارون در غیاب موسی، رهبر و پیشوا و مولی بنی اسرائیل بود پس علی هم 

حرکت می کردند گفت، یا علی تو امروز موالي من و موالي همه    خواهد بود، حتی پسر خطاب زمانی که از غدیر خم  امت و .....،

 گزارده اند، .....  کسانی گردیدي که براي خداي جهان روزه داشته و نماز

او   بر  را  اسامه  و  نشمرد  حقیر  را  او  باشد،  فروانروا  قریش  سروران  به  اینکه  از  خدا  رسول  درو  او  نساخت،  ممات    سرور  و  حیات 

درود او  بر  کرامت  این  بپاس  خداوند  پس  است،  خداوند  از سوي  او  براي  ابدي  فرمانی  این  و  هست  تمام    امیرالمؤمنین  هم  و  فرستاد 

 فرشتگانی که نزد خدا گرانقدر و بزرگوارند .....(.  

برکت اگر  احمد  خاندان  اي   .......( دیگر:  غدیریه  از  نب  و  شما  خندان  وجود  چمنی  و  مرغزار  نه  و  کرد  می  طلوع  خورشیدي  نه  ود، 

مصائب شما گریان و خون چکان است، اي خاندان احمد شما بهترین فرزندان آدم    میگردید، اي خاندان احمد این قلب زار من در ماتم

امید هستید، و پدرتان علی براي رفع غمها و گرفتاریها  بهترین فریادرس است و فریادرسی می فرماید در هر زمان که    و آخرین  او را 

با    طلب نمایند، همتاي قرآن، نهاد و  این پدر، شوهر زهراي مطهر و پاك  از  به  به  وصی مصطفی، پدر سبطین، یعنی حسن و حسین و 

رسول خدا او را به خاندان خود قرین ساخت، آن کسی که احمد مرسل در حق او در روز غدیر گفت هر که را که    حسب و نسب که 

باد، پس    من موالي او  به فداي  این مرد یعنی علی موال و سرور اوست، وه چه خوب سروري، پدرم  بداند که  از عرب و عجم،  اویم 

فرداي   کیست اوست که  پیامبران،  بهترین  به نص  و  آفرین  بفرمان خداي جان  است  او موالي خالیق  باشد، در حالیکه  او  پایه    که هم 

رد شود، در حالی که چهره هاي مردم غمگین )دژم( و سیاه است و در آن زمان که قدمها برصراط به  قیامت با لواي حمد به محشر وا

 سوي آتش بلغزد .....(.

 شرح حال شاعر:
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معرف پاکی    او ابومحمد طلحه بن عبیداهللا، معروف به عونی از شعراي معروف و سرشناس و دلباخته اهلبیت است که اشعار و قصاید او 

یع اوست، ..... مداحان، اشعار او را در مجالس دینی و بازارهاي دنیا با صداي بلند می خواندند..... از جمله منیر شاعر اعتقاد و مذهب تش

بازارهاي شهر را در  نهایت    ..... که شعرهاي عونی  با  )مضمون(   ..... نمود،  بیت تالش می  اهل  نشر فضایل  براي  و  طرابلس می خواند 

او می گوید که منیر شاعر، در بازارهاي طرابلس با شعر عونی آوازه خوانی می کرد و در پس او ابن    نمودنتاسف ابن عساکر براي بدنام  

خلکان با حذف شعرعونی، براي تخریب شخصیت منیر می گوید که شاعر منیر در بازارهاي طرابلس آوازه خوانی می کرد و البته و به  

  رسیدگی خواهد شد که به جاي امانت داري در نقل گفتار، منیر شاعر را بدینگونه   قیامت به حساب این دو اهانت کننده   یقین در روز 

تاریخ این دو  از  را  پیشگاه خداوند حق خود  در  بزرگوار  این شاعر  قطعاً  بازخواست،  روز  در  نیست  نمایند و شک  می  نویس    معرفی 

ضمن اشعار خود    ان خواهد بود، عونی در قصاید و درپرداز خواهد گرفت، زیرا این خداوند است که در کمین ستمکار  مفتري و دروغ

مواالت و نیز خلوص در تشیع    به هنگام مدح اهل بیت از ائمه اثنی عشر نیز نام می برد که این خود گواه روشنی از مقام بلند و رفیع او در

به نظم کشیده است او را به غلو نسبت    ل بیت را او دارد تا آنجا که کوته فکران و کینه توزان به این دلیل که او اکثر فضایل و مناقب اه

داده و حال آنکه آنچه او آورده بر اساس روایات و احادیث مشهور بوده و اشعار او نیزداللت بر آن دارد که او در جاده بین افراط و  

 تفریط قدم بر می داشته و اتهام غلو به او یا بواسطه جهل است و یا عناد .....، 

بین شیعه    در بغداد که اختالف 443عونی در زمان حیات و بعد از رحلت او مشهور و معروف بوده است و حتی در سال  هر حال تشیع در

شکافتن قبور و مزار    و سنی باال گرفته و کار به کشتار و خونریزي کشیده شد، از جمله جنایاتی که دستهاي ستم پیشه مرتکب شدند، 

آن زدن  آتش  و  شیعه  بزرگان  از  وتعدادي  عونی  گور  شده  شکافته  مزارهاي  این  میان  در  که  است  بوده  دیگر   ها  معروف  شاعر  گور 

 جزوعی و شاعر دلباخته دیگر ناشی صغیر علی بن وصیف ..... بوده است.  

السالم و  در حیات با دست و زبان خود و در ممات با جسم بی جان خود مانند موالنا محمد بن ابی بکر علیه    )کلب گوید این بزرگان

عدي سالم اهللا علیه در راه رضاي خدا جهاد کردند و خدا رتبه آنان را که واال بود البته باالتر می برد، خدایا به حق ذات    موالنا حجر بن

خود و به حرمت محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمه از نسل حسین علیهم السالم و عجل فرجهم، رحمت و رضوان    اقدس

نثار و ایثار    هاي خود را بر روح و روان این مجاهدان راه حق و حقیقت که زنده و مرده آنان شریعت تو را مدد نموده است،وسالم بی انت

شد و چشمان    بفرما و در روز جزا یعنی روزي که شر آن احاطه داشته و فراگیر است بواسطه قلب هاي ما که براي آنان سوخته وداغدار

 العالمین(، .....  بار بوده است از شفاعت آنها ما را بهره مند بفرما آمین، آمین، آمین یا رب ما که براي مصائب آنها اشک

سبکی از شعر است که    ابن رشیق می گوید در انواع شعر، نوع شگفت انگیزي از آن وجود دارد که آن را )قوادیسی( می گویند و آن 

سطل چرمی را گویند که زیر و رو    سره و قوادیس گوشه هاي چین خورده در آن قافیه شعر، زیر و زبر می شود )گاهی ضمه و گاهی ک 

گفته است طلحه بن عبیداهللا عونی است .....، .....  قرار می گیرد( و می گوید اول کسی را که من شناختم که به این سبک و فن ادبی شعر

بیت سروده است، در کتابهاي مناقب ابن شهرآشوب یا    اهل  اشعار و قصاید عونی اعم از آنچه در مدح و ثنا و یا مراثی و سوگنامه هاي

.....، عالمه است  پراکنده  بیاضی  المستقیم  فتال و صراط  او    روضه  از جمله قصاید مشهور  و  ثبت کرده  دیوانی  را در  او  اشعار  سماوي 

شان علی عالی، نصی در قرآن مجید بدین شرح است )...... از من پرسید آیا در  قصیده معروف به )مذهبه( است: که ترجمه قسمتی از آن

بیاور گفتم آري نص   هست که اوست وصی احمد پاك گوهرعدنانی و دیگري نیست، و اگر حجتی و دلیلی صریح و روشن داري 
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اختصاص دارد و همچنین دیگر اخبار و نصوص فراوان، به غیر آنچه که دست خائنان مزدور ربود و پنهان    غدیر خم و آیه تبلیغ که به او

امیه پلید را خشنود کند، اي کور ذهن آیا نشنیدي که احمد مصطفی با حال تهنیت به علی گفت که نسبت تو به من    کرد، تا شاید بنی

به چه   هارون است به موسی که موسی کلیم به هارون گفت جانشین من باش، پس از آنان بپرس با تمام این نصها و اتمام حجت ها  مانند

شدند، آیا کسی   آیا داستان مباهله را نشنیدي و آگاه نگردیدي که چگونه آل محمد بدان وسیله بر دیگران برتر دلیل مخالفت کردند،  

هست که با علی برابر باشد و آیا کسی هست که نزد خدا رتبه او را داشته باشد، آیا نشنیدي که رسول خدا اورا وصی خود ساخت در  

دیون وي را ادا کند و اگر می   و هم این را می دانی و سپس او را بر جاي خود قرار داد تاحالی که دست او از مال دنیا خالی بود و ت 

خدا هست که داللت نماید بر آنکه علی    خواست جز او را بر این کار مامور می کرد ولی اینکار را نکرد.، پرسید آیا آیه اي در کتاب

و مطرود است رانده  او  است و هرکس جز  از    ، گفتم خداپاك گوهر، صاحب فضل  داریم  بر همه فضیلت  را  ابراهیم  )آل  فرمود..... 

خداوند فرمود عهد من به ستمگران نخواهد رسید، تو می    رحمت ..... پس ابراهیم از خدا خواست که خدایا از نسل من امام قرار بده و 

جز به فرمان حق صادر نگردیده است و    ي از اونظیر ندارد پس کردار  دانی مصطفی در این امت، امر کننده و نهی کننده است و شبیه و

قرار داد، آیا بدون دلیل بود، .....، قصه اینست که مهاجر    ، پس به چه دلیل دیگران را طرد و علی را پیشوا استهمه سخنان او بفرمان حق  

دینی خود بود تا پیکر شریف و پاك    عاشقانه سرگرم وظیفه انسانی و  وانصار در سقیفه با نظر خود خلیفه ساختند و پرداختند، ولی علی

 رسول خدا را با اندوهی گران و غمی جانکاه غسل دهد.و ....،  

طرح قبلی سومین    پس از مدتی خلیفه اول در گذشت و دست دومی را با طرح قبلی در میان عرب بلند کرد او هم در گذشت و او هم با 

سومی هم در گذشت، پس مردم    ود که چگونه برگزار خواهد شد، خلیفه کرد،نفر را با مجلس شورایی که خود داستان داشت و معلوم ب

که اتفاق نظر محال بود زیرا هر کس به دنبال   گروه گروه به در خانه علی هجوم آوردند و او جز قبول چاره اي نیافت و این در حالی بود

ن دو)طلحه و زبیر( با او متحد شدند و در این زمان شمشیر او  هوي و هوس خود بود، پس در مقابله با او اول زنی شتر سوار قیام کرد و آ

نشد .....، بعد از آن معاویه خشمگین قیام کرد و علی با ذوالفقارش در    آن فتنه ظلمانی و سیاه را سرکوب کرد ولی زبان مالمتگران بریده 

را  قرآنها  عمروعاص(  تزویر  )به  چون  ولی  شتافت  او  صلح    پی  پرچم  مانند  نی  سر  او  بر  مخالف  و  دشمن  او،  موافق  یاران  بردند  باال 

گردیدند .....، پس معاویه خبیث نیرنگی دیگرساخت و بفرمان شیطان مطرود، شور حکمیت آغاز کرد و رعیت نابکار بر سلطان حاکم  

میعاد آمدند و او    گردید، علی به ناچار دست از نبردکشید و حکمیت سرنوشت همه را در دست گرفت، شامیان با پسر عاص )عمرو( به

ابوموسی اشعري ابله را فریب داد، پس ابوموسی بر منبر رفته و گفت من علی را خلع کردم مانند این انگشتري که   دام خود را پهن کرد و

  درآوردم و پس اي پسر عاص برخیز و معاویه را خلع کن آنگاه پسر عاص گفت اي مردم گواه باشید که این مرد مقتداي خود   از دست 

عمر و عاص    را خلع کرد و حال سخن مرا بشنوید و اعتراض نکنید پس من زاده هند، معاویه را به خالفت نصب کردم، مردم راه و روش 

این مقام از جانب خدا    را می پسندند .....، توجه کن علی امیرالمؤمنین با گواهی اهل حدیث، اول کسی است که به این نام مفتخر شد و

ا او داده شد و  او را هادي امم می خوانند و اوستبه  از هر عیب و عار بري    وست که در تورات مذکور است و امت هاي سابق  که 

صاحب هنر، در میان رومیان فطرس و    است.، آري نام او در تورات بوري است و در انجیل الی و در زبور اري، در میان هندویان کنگر

ترکان به تیر و در زنگبار حنبر، در لغت ارمن نام اوفریق است، مادر پاك گوهرش، براي او نامی در میان اهل پارس غرسنا و در میان  

آمد خلق گفتند این کیست گفت شیر بچه من حیدر است    انتخاب کرد و آنگاه در کعبه مقدس او را به دنیا آورد و وقتی از کعبه بیرون
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نامید .....، نام او در آسمانها نزد خداوند علی است که نام او را از نام خود   ظهیرکه پاك و مقدس پاي بر جهان نهاده است و پدرش او را 

از  ازل  نام رسول را در  از سوي خداوند که مخصوص    مشتق ساخت، آن چنان که  بود  نام خود گرفت که آن فضایل در واقع عطایی 

احمد و خاندان واالیش یعنی همتاي رسول و وصی او علی    کرداري ندارم جز دوستی و والیت  رسول و وصی بود و .....، بار پروردگارا

با بالیا و  نیز فاطمه و دو فرزند او بعد از آن حضرت و سپس دو امام علی و فرزندش محمد و هم جعفر صادق و    همان آزمایش شده 

ي از آن اوست، خدایا به  موسی راهنما، و بازعلی و آنگاه سرور بخشایشگران جواد محمد و بعد علی هادي و سپس حسن، آنکه مهد 

  بزرگواران عزت دنیا مرحمت و راحت در قبر نصیب فرما و نیز در زندگی آخرت، ایمنی از عذاب و پرده پوشی بر گناهان و   پاس این

ترت  پایان دف  سیراب نمودن از حوض کوثر و همنشینی با آنها در مقام باال و ارجمند محشور شدن در روز جزا و .....، پس اي طلحه اگر

 بر این روش باشد، البته از تو دلهره و اضطراب دور خواهد بود ..... آري پروردگار مهربان مرا کافی است. 

فرمایی،  )کلب بزرگواران عطا می  این  به  را که  آنچه  فرما  است پس عطا  آئین  همین  ما  آئین  و  است  ما همین دین   گوید خدایا دین 

یا ارحم    ا از گناه سیاه است اما گدایان جسور و بی پروا هستیم و جز تو پناه و یاور نداریمهرچند دستان ما از عمل خیر خالی و روي م

در دنیا و آخرت   الراحمین به فضل و کرم و مرحمت خود و به آبروي عزیزان درگاهت محمد و آل محمد علیهم السالم و عجل فرجهم

 بر ما عنایت بفرما آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(  

فرمود که به روز محشر ما پنج نفر سواره ایم که فرد ششمی در بین ما نخواهد بود    ز باز در ستایش از امیرالمومنین: )....... رسول خداو نی

پدرم ابراهیم و برادرم صالح بر ناقه و علی بر شتري سفید بهشتی، در حالی که لواي حمد را    ..... من بر براق و فاطمه بر ناقه غضباي من و

 م خداي یکتا در دست دارد وبر سر او تاجی مرصع از نور است، که پرتو نورش عرصه قیامت را روشن نموده است .....،(.بنا

 و نیز قصیده اي در ماتم حسین علیه السالم:

گذاشتی تا به   کربال قدم)....... بعد از عاشوراي حسین واي بر من آیا شوخی و شادي بر من گوارا است؟ اي حسین اي ماه تابان تو در راه 
بیاموزي و از این رو دین خدا زینت با شرافت و راه و رسم رستگاري ابدي را  بال و پر شرك    امت راه و رسم زندگی توام  گرفت و 

دین نامه نگاشتند و آن حضرت را    شکست و از ایثارگري تو صبح شرك، تاریک و شام دین، روشنایی یافت.، .....، آري آن منافقان بی
و  مشاهده گردد  تا حقیقت خالص  شتابان آمد  مبین  امام  آن  پس  کردند  دعوت  کربال  کناره    به  او  از  تنها  نه  رسید  گاه  به وعده  چون 

درخت شبیه کردند و با کینه توزي تمام در کشتن او    گرفتند بلکه به سوي او هجوم آوردند، دشت صاف را از نیزه و شمشیر به جنگل پر
سرانجام با شمشیر و نیزه هم آغوش گردیدند، پس هفتاد تن از    ان و یاران باوفاي او به دفاع از او قیام نمودند وشتاب نمودند، پس دوست

پیشگاه او بر زمین افتاده و همگی شربت شهادت نوشیدند با جامی که از    یاران او در میان هفتاد هزار لشکر، مجروح و غرقه در خون در
بتاخت و آنها با شمشیرهاي پهن به او حمله کردند، اي خشم خدا بر آنان فرود آي و    ر کفر و شركقبل مهیا بود.، پس حسین بر لشک

 فریاد آنان ترحم کنی   مبادا به ناله و

و    گوید خدایا لعنت و عذاب جاوید تو بر قاتالن حسین و دشمنان محمد و آل محمد و منکرین فضایل آنان از ابتداء تا انتها عالم  )کلب
قیا ناپاك که به عمل آن جنایت کاران راضی بوده اند وارد و مقیم باد تا تو خدایی می فرمایی یعنی تا ابداآلبادآمین، آمین،  همه آن اش

 آمین یا رب العالمین(،  

.....، پس بر او  و تنها در میان آنان رفته بود    آري سرانجام حسین تنها و غریب و تشنه از میان انبوه دشمنان برگشت، همانطور که تشنه 
شهید، که خشکیده لب سوي بهشت پرکشیدند، پدرم فداي    هجوم بردند یکی سرش را برید یکی بازویش را، پدرم فداي آن تشنه کامان

 هاي عریان که از خون او لباسی گلگون براي او دوختند   پدرم فداي آن تن آن چهره هاي تابناك که سپیده دم سر در قدم جانان نهادند، 
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اشعار جانسوز تو جان ما را آتش زد. خداوند ترا جزاي خیر دهاد و با محمد و آل محمد   گوید اي شاعر بزرگوار اي عونی مقدس)کلب 
احسن وجه بپذیرد و ما را نیز در زمره دوستان آنان محشور و از شفاعت تو در دنیا و آخرت ما را بهره    محشور فرموده و مراثی تو را به

 ین،آمین یا رب العالمین(،  مند فرماید آمین، آم

لرزید و    اي سروران من اي زادگان علی، دین خدا در ماتم شما عزادار شد و کعبه و حجر و صفا و مروه ازوحشت فقدان شما بر خود
مه  هاي فرقانی ه  ریگزار دشتها با در آغوش گرفتن پیکرهاي شریف شما روح گرفت و با فقدان شما ارکان دین، قرآن و مثانی و سوره 

و رحمت خود از آمرزش  را  با شما دشمنی کردند  ابد همه آن کسانی که  تا  قهار  و در عوض    ویران شد، پس خداي  فرماید  محروم 
 رحمت بی نهایت خود را بر آنان که پیرو شما هستند فرود آورد .....(.  

تو اي عونی مقدس و همه   )کلب گوید ما و همه  بر دعاي  ابداآلباد  تا  مجاهدان راه خدا که در مسیر استقرار حق و    مؤمنین و مؤمنات 
 اسالم تالش می فرمایند می گوئیم آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(. عدالت و یاري

 پس در ثناي امام صادق فرماید:

علی و اي    اي پسر  )....... مهار شتر را سوي مزار بقیع ببر و درود فراوان خود را بر جعفر بن محمد نثار کن و بگو اي زاده دخت محمد و 

گواهی او کافی است،    نور هدایت که فضایل تو قابل انکار نیست، اي صادق راست گفتار که خداي تو به راستی تو گواه است و البته

دوستی اهل بیت و راه و رسم والیت    پدرت امام، فرزند تو امام و خودت امام، اي نور جان یکتاپرستان، اي زاده رسول خدا، توهستی که

شما را نیاموخت قطعاً سرگشته و گمراه خواهد    ا بنیان نهادي، اي ششمین فروغ جاوید و پرچم هدایت، هر آن کسی که آئین والیت ر

 ماند .....(،  

و نیز باز در قصیده اي دیگر علی علیه السالم را مدح و ثنا فرماید..... )خدا محمد صلی اهللا علیه و آله و سلم و عجل فرجهم را از میان  

داناست .....، ..... پس پرتو جاللت خود را بر او افکند و ندا داد برخیز اي    ق برگزید و حامل قرآن ساخت که او به فطرت خالیقخل

محمد که تویی بشارت دهنده بهشت و بیم دهنده ازدوزخ ..... آنگاه علی را وصی خود ساخت .....، که به به از این وصی، پس تو اي  

 قت موالیی راانتخاب کن که یاوري خوب براي تو باشد .....(. دانا و طالب حق و حقی

ائمه اطهار سروده است: نیز در ستایش و ثناي  )....... رسول حق به جانشینی خود شش تن و شش تن )یعنی دوازده امام( را صریحاً    و 
رحمت و رضوان او تا ابد بر او چون  صاحب برهان، که درود و سالم خداوند صاحب عرش و    اعالم کرد، که همه آنها امام هستند و

و باد.....(،  نازل  در    باران رحمت  که  جبرئیل،  بینی  نمی  آیا   .......( که:  بیت رسول خدا  اهل  مدح  در  دارد  دیگري  قصیده طوالنی  نیز 
مات تابناکی که بر )من هم از شما هستم( .....، کل  مقرب و کارگزار اراده الهی است به خاندان رسول می گوید  آسمانهاي برافراشته، 

و البته ذکر و یاد آنان، خود عمل صالحی است که تا ابد    ساق عرش الهی می درخشند و به برکت آنان گناهان آدم بخشیده شد .....،
تابناك هستند که مؤمنان در   یاد آنان آماده و مهیا است،آنان خود صلوات زاکیات و سالم  پاداش براي ذکر و  باالترین  پابرجاست و 

هستند و البته دوستان آنان در روز قیامت در امن و امان الهی و دشمنان آنها   هد نماز بر آنان درود می فرستند، آري آنان حرم امن الهیتش
به  آنان  همانا   ،..... بود  خواهند  الهی  عذاب  دستاویز    در  آنها  شود،  هالك  نماید  دوري  آنها  از  کس  هر  که  هستند،  نوح  کشتی  منزله 

همه مومنین را می گیرند، آنان اسماء اهللا الحسنی هستند که هر کسی خدا را به نام ایشان قسم دهد   حبل اهللا متین( که دست خدایند )یعنی
به مراد می رسد .....(،)مضمون( سمعانی می نویسد که )عونی شاعر شیعه مسلک بوده و صحابه را در اشعار خود به بدي یاد می کند و  

مایند که در واقع از او نیست بلکه متعلق به ابومحمد عبداهللا بن عمار برقی، شاعر دیگر اهل بیت است که  قصیده اي رابه او منسوب می ن
کنند و    نزد متوکل از او سعایت و بدگویی کردند و همین قصیده را که قافیه )ن( دارد را براي او خواندند، دستور داد زبان او را قطع  در

و این عمل آن    کردند که این مجاهد مظلوم از اثر این زخم پس از چند روز، دار فانی را وداع گفتدیوان شعر او را بسوزانند و چنین  
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که خداوند دلهاي مردم را    بود( و این ابیات از آن قصیده است )....... علی همان کسی است   245کافر منافق یعنی متوکل ملعون در سال  
نیست که حق شما را زیر پا گذارند مگر   ر شناخته شود .....، )اي خاندان وحی( ممکنبا دوستی و والیت او آزمایش کرد تا مومن از کاف

 آنکه قبل از آن، آیات قرآن را زیر پا قرار دهند .....(.  

که این آزادگان در راه تو و دین تو و اعتالي کلمه حق چه زجرها و شکنجه ها از این کافران و منافقان و    )کلب گوید خدایا تو شاهدي
کشیده اند پس عذاب جاوید و لعنت ابدي خود را بر آنان وارد و آنها را در دوزخ مقیم فرما و ما را در دنیا و آخرت    فداران آنان طر

 ازشفاعت آنان بهره مند بفرما آمین، آمین، آمین یا رب العالمین( 

 غدیریه ابن حماد عبدي: 

با همان تیغ   وید منم حیدر، لرزه بر کوهسار افتد علی همان قهرمان اسالم است که)....... هنگامی که تیغ از نیام برکشد و در میدان نبرد گ 

خاك بر دهان مرحب ریخت و او را به خاك و خون کشید و نیز )عمرو( زاده )ود( را به زیر خاك فرو برد و باهمان شمشیر او بود که  

رهاي سرکشان کافر و مشرك، اوست قهرمانی که با ضرب  پذیرفت ....، اوست کوبنده س  ستون اسالم راست شد و آیین اسالم کمال

هالك شد و جبرئیل شگفت زده با فریاد و تهلیل و تکبیر، راه آسمان در پیش گرفت و گفت وه    شمشیر او نوفل دالور بخاك غلطید و

طفی در روز غدیر و هم  چه جوانمردي، )اخوالمصطفی یوم الغدیر و صنعوه، و مضجعه فی لحده و المغسل( یعنی علی است برادر مص

این او و  به وقت    ریشه  نمازش  تا  نمود  او خورشید رجعت  به خاطر  پیکر رسول را غسل داده در مزار قرار داد و  علی وصی است که 

ت  شراف  آن باشد .....، آیا احمد مختار نفرمود در آن زمانی که بر جهاز شتران باال رفت که علی فقط برادر من است و اعالم این   فضیلت

بود و وصی من که هر چه اراده  از من جانشین من خواهد  به فرمان حق، علی پس  با دستور جبرئیل است که  او  براي  انجام    نیز  نماید 

خواهد داد، آگاه باشید که نافرمانی از او، نافرمانی از من است و کسی که از من نافرمانی و عصیان کند به خدانافرمانی و عصیان نموده  

که من در میان شما چون شهر علم    اشید او جان من و من جان او هستم و این نص قرآن و وحی آسمانی است، آگاه باشید باشد، آگاه ب

هستم و علی دروازه آن و هر کس بخواهد به شهر وارد شود بایستی از دروازه آن عبورکند، آگاه باشید که او مولی و صاحب اختیار  

راضی هستیم .....، فضیلت دیگر اینکه در آن روز که با    ست، پس همه گفتند که به حکومت او شماست و او بهترین داور و دادگستر ا

بر سپاه غالب شد و بود، تشنگی  به سوي یثرب در حرکت  به ستوه درآمدند.، عبادتگاه راهب نصرانی    سپاه خود  از فرط تشنگی  همه 

شد آبی هست گفت نه، ولی خبر آسمانی انجیل، حاکی از آن    پدیدار شد که راهبی دانشمند در آن زندگی می کرد، پس ازاو سوال

بیند مگر پیامبر و یا وصی پیامبر، پس علی علیه السالم بنام خدا پیش رفت و در    است در این نزدیکی چشمه آبی هست که آن را نمی

سنگی سفید و براق نمایان شد، پس  حضرت محلی را نشان داد پس آن محل را کندند و    حالی که راهب دیر، بر او نظاره می کرد و آن 

بیاورید، پس هر چه تالش کردند نتوانستند، آنگاه علی علیه السالم دست یدالهی خود را جلو برده و آن    فرمود سنگ را از جاي خود در 

  ب شدند پس آن خود درآورده و به گوشه اي انداخت بالفاصله آبی سرد و گوارا پدیدار شد، و همه آشامیدند و سیرا  صخره را از جاي

حضرت صخره را بدون هیچ خستگی و درماندگی در جاي خود قرار داد، راهب از دیر خارج و شرفیاب شده و بر دست آنحضرت را  

  بوسه زد و در حضور همگان اسالم آورد و گفت گمان می کنم نام شما )آلی( باشد ....، آري چنین است .....(،

..... به جان تو سوگند اي جوانمرد روز غدیر، که تو آن آزاد مردي هستی که شایسته سروري و  دیگري نیز دارد )..  ابن حماد غدیریه

  امور امت را داري، تو برادر مصطفی و برترین خالیق و نفس و همپایه وجود رسول در واقعه مباهله بر علیه خصم هستی، تو هم   رهبري
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خارج شد و   شبیر )حسن و حسین(، .....، آري در آن روز که چشمه اي از دل کوه ریشه با رسول خدا و داماد پاك او هستی و پدر شبر و  

خارج شد حضرت فرمود    آب مانند گردن شتر از آن خارج می شد، چاه کن با شتاب آمد و گفت یا علی مژده که آب خروشان چشمه

او بود که می فرمود اي دنیاي پست    مقتدر و .....،  بشارت بر وارثان باد که به خدا سوگند آن را وقف کردم و در راه خداوند با عزت و 

با همسرش زهرا  در برابر تمام آزارها که به آنها رسید صبر    برو و دیگري را فریب بده که من فریب تو را نخواهم خورد و او بود که 

ن روزي به دیدار زهرا رفتم، دیدم  ام ایمن گفت چو  کردند و به باالترین پاداش که خدا براي صابران می دهد، رسیدند، همان زهرا که

نداشت و من به نزد رسول خدا شرفیاب شده و آنچه دیده بودم    چرخ آسیاي گندم او خود بخود می چرخید، در حالی که فاطمه حضور

و سپاس فرمود، حمد  آن حضرت  پس  نمودم،  بیان  فرمود.....،  را  عنایت  زهرا  بر دخترم  را  گرانبها  نعمت  این  که   مخصوص خداست 

 خداوند چون او را خسته یافت، خواب را بر اومستولی فرمود و فرشته اي را بر حرکت دستاس او مامور کرد تا گندم او را آرد نماید .....، 

عقد او با زهرا، به فرمان پروردگار در آسمانها برگزار گردید و از سوي خداوند مهر او خمس زمین    علی همان موالیی است که مراسم

طبیعی و آنچه بر او روید و یا تولید شود، پس علی است ساالر مردان و زهرا است سرور زنان عالم و این باالترین    از منابع  مقرر شد، و

  فرزندش شبیر و شبر که از همه خالیق برتر و واالترند که این لطف کردگار است که دوستی آنان را پاداش اجر رسالت   مهریه و دو

 نان در برابر مزد رسالت و تبلیغ احکام اسالم .....(،  مصطفی قرار داد یعنی مودت آ

فضائل از  اي  پاره  به  قصیده  این  در  واقعه    شاعر  و  برادري(  و  )مواخات  حدیث  جمله  از  دارد،  اشاره  وارده  احادیث  در  امیرالمومنین 

نیز حدیث )چشمه ینبع(، اند که )....... عمر د  )مباهله( و  ر دوران خالفت خود، زمین ینبع را در  ابن سمان و محب الدین طبري آورده 

زمین دیگري را در کنار آن خریداري نمود و در آن چشمه حفر کرد و در ضمن حفر کردن، ناگهان آب   اختیار علی قرار داد و علی

آورد،  به پهناي گردن شتر از زمین فوران کرد، پس علی در کناري براي رفع خستگی نشست، خدمتکارش مژدگانی  جوشان و خروشانی

 آنگاه آن را به عنوان صدقه جاریه در راه خدا وقف نمود(   حضرت فرمود به وارثان مژدگانی دهید و  پس

مژده باد که در زمین شما چشمه اي خروشان سر بر آورد، فرمود )بشر   و ابن ابی الحدید آورده که )....... مردي از راه رسید و به او گفت

مژده دهید، بعد از ظاهر شدن چشمه، زمین را بر فقرا وقف فرمود و بالفاصله و در    رمود که به وارثالوارث بشر الوارث( و تکرار می ف

کالم آن حضرت خطاب به دنیا که فرمود )یا دنیا غري غیري( یعنی )اي دنیا غیر مرا فریب بده    همان لحظه وقف نامه آن را نوشت( و نیز

ظان حدیث این واقعه را از ابی ذر نقل نموده اند )که گفت رسول خدا او را به دنبال  که جمعی از حاف  .....( و نیز حدیث )دست آسیا( 

در خانه علی آسیایی خود بخود می چرخد ولی چرخاننده او پیدا نیست، پس واقعه را براي رسول خدا نقل    علی فرستاد و او دید که 

اباذر آیا نمی دانی که خداوند فرشتگا اي  به یاري آل  نمود و رسول خداپاسخ داد  نی دارد که در سراسر جهان در حرکتند که مامور 

 محمد صلی

اهللا علیه و آله و عجل فرجهم هستند .....،( و حدیث )ازدواج حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سالم اهللا علیها( که قبالً مذکورشد و نیز  
 )آیه مودت( که شرح آن هم قبالً ذکر گردید .....، 

 امیرالمومنین علی علیه السالم:غدیریه سوم در مدح 
آل محمد(    )....... خدا را خشنود کن و شیطان را خشمناك، تا در روز قیامت به رضوان الهی نایل شوي، دوستی خود را براي آنان )یعنی

و آل محمد    است .....،  که والیت آنان از جانب خدا واجب گردیده است، خالص ساز، خاندان محمد همان پیامبري که سرور جهانیان
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مجید طاعت آنان را بر تمام خالیق    یعنی همان کسانی که طاعت آنان طاعت حق و نافرمانی آنان نافرمانی خداي رحمان است و قرآن
 دوستی و رعایت حقوق آنان سفارش نمود،   واجب و مسجل نمود و حدیث و خبر آن متواتر گردید که محمد رسول خدا، ما را به

در   تو  پس  گوید  در)کلب  تعالی  باري  حضرت  دستور  و  امر  و  خداوند  کالم  به    این  مودت  به  اسالم  امت  همه  و  مؤمنین  همه  الزام 
حرامزاده پلید و معاویه علیه الهاویه که چگونه دست کثیف    ذوالقربی رسول خدا به عنوان اجر رسالت دقت نما و آنوقت در اعمال یزید

سن و حسین واوالد و فرزندان پاك خاندان رسول خدا و دوستان و شیعیان آنان آغشته  آنان به خون پاك همین ذوالقربی یعنی علی و ح
بارز کفر و نفاق و شرك و محاربه با رسول خدا است و به حکم آیات قرآن معصیت   شده است و می بینی که چگونه عمل آنان مصداق

با شعور و باشرف از    داد پس باید پرهیز نماید هر عاقل  خداوند به مرتکب آنان وعده دوزخ جاویدان   خدا و رسول همان جرمی است که 
ال و  آیه  مشمول  زمان  این  در  که  باشد  راضی  آنان  عمل  به  بخواهد  نحو  هر  به  اینکه  از  اشقیا  این  ظلموا    طرفداران  الذین  الی  ترکنوا 

یعنی علی، فاطمه، حسن و حسین تا    مظاهر آنانفتمسکم النار خواهد بود، زیرا از مفاد آیه مودت محرز است که دوستی با آل محمد و  
و دستوري جاودانی است به امت اسالم پس    ابداآلباد است و نیز مشروط به شرطی براي این دوستی از سوي خداوند نیست یعنی این امر

اوالً حکم نمودیم  اثبات  با آیات قرآن مجید  تفسیر خود  ثانیاً عصمت آنان  به عصمت آنان داده می شو  و همانگونه که در کتاب  د و 
آنان از مصادیق دشمنی با خدا یعنی اعداء اهللا بودن و خلود در    داللت بر امامت آنان به امت و هدایت در صراط مستقیم دارد و دشمنی با 

آنکس    بیابان در کف دست او ثناخوان گردید تا گواه رسالت او باشد .....،  آتش جاودانی خداوند خواهد بود( همان پیامبري که ریگ 
بنیان ایمان کامل شود، کیست جز علی که فضیلت روز غدیر ویژه    که در روز غدیر وصی خود را به جهانیان معرفی کرد تا اساس و 

کیست تناول کننده مرغ بریان که افتخار و فضیلت آن قابل تردید و کتمان نیست، کیست    اوست و کسی آن را نمی تواند انکار نماید، 
تناول کرد وخدا براي او اناري به هدیه فرستاد، همان کسی که خداي آسمانها سوره هل اتی را در مدح و ثناي او    که بر کوه حري میوه 
احمد مرسل از عظمت فضایل و مکارم او پرده برداشت، همان مکارمی که خدا به هیچ بشر عطا نفرمود، و او آن    نازل کرد .....، آنکه

 نجیب زاده او را بدوستی نگیرد و جز حرامزاده و منافق با او دشمنی نکند .....(. است که جز حالل زاده و  همان موالیی

 و در غدیریه دیگر ویژه این عید سعید:

در همان    )اي روز غدیر اي روز سعید هر ساله با عیش و سرور بر ما وارد شو، اي روز غدیر که در نیم روز تو، علی ساالر و امیر گردید،

خالفت را برسان و    مین فرود آمد و گفت که اي محمد صلی اهللا علیه و آله و سلم و عجل فرجهم ....، فرمانصبحگاهان که جبرئیل ا

لطیف و خبیر که علی را در کنار    گرنه فرمانهاي دیگر به سامان نمی رسند، پس رسول خدا به مردم اعالم کرد، که فرمان رسید از خداي 

پیشواي پیشوایان و ساالر هر صغیر و کبیر .....،   پذیرفتند و بیعت کردند ..... و فرمود: علیاین برکه غدیر جانشین خود سازم، پس همگان 

به شمار ماههاي سال )یعنی این دوازده امام( ..... و آنگاه    حجت الهی بعد از من بر هر کافر بدسگال و پس از او بدرهاي تابان و مجموعاً

را،   همچنین جمع حاضران  و  را گواه گرفت  فرمان حقراخداي  او  میان    که  از  علی  و  احضار  را  آنگاه ساالر غدیر  پس  کرد،  اطاعت 

 جمعیت انبوه برخاست ....، آري خدا می داند که چه کینه ها درسینه ها پنهان نمودند .....(. 

 باز غدیریه دیگري دارد که: 

که جان    هم(، در جهان همتایی ندارد، همان علی)..... همان علی عالی که جز برادرش محمد )صلی اهللا علیه و آله و سلم و عجل فرج
را   او هجوم آوردند، همان علی که رسول خدا در)طائف( مجلس  بر  قریش  او خوابید در آن زمان که  بستر  و در  او کرد  فداي  خود 

، به پاسخ گفت من  طول کشید خلوت کرده و با او به راز نشست و یاران حاضر به رسول خدا گفتند، خلوت تو با علی به درازا گذشت و 
رازي نداشتم بلکه خداي عزیز و آگاه با او راز گفت و در غدیر خم فرمود که علی بعد از اوجانشین و ساالر است و ابواب خانه همه  

جوشش درآمد، و چون از هر گفتار ناهنجار درباره علی   اصحاب جز درب خانه او را به مسجد بست که به این جهت سینه ها از کینه به
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بدگویی نمودند، فرمود از علی چه می خواهید خدا خود شنوا و بینا    ان خود را پس نکشیدند و در نزد آن حضرت از علی علیه السالم زب
دستور خداي مقتدر در این موضوع به من بود و من اي یاران مجري فرمان حق    است، من راه شما را به مسجد مسدود نکردم، بلکه این

 (  استطهارت علی از هر آالیشی   ی گواه عصمت و بودم و البته این ویژگ

به به احمد فرمود خبر خالفت را  )...... خداي  باز در قصیده اي دیگر می فرماید:  نیز  از شر دشمنان حفظ    و  ترا  ابالغ کن، من  قریش 
غدیر خم منزل داد و علی را آورده و  پس حاجیان را در    خواهم کرد و اگر این فرمان را انجام ندهی ابالغ فرمانهاي دیگر بی ثمر است،

و شناختند، وه که چه گرامی دستی که باال رفت و چه گرامی بود   همگان را احضار کرد و دست او را برافراشت چنانکه حاضران دیدند
عهدها و پرداخت    این علی برادر من است و وصی برحق من و بجا آورنده   آن وجودي که دست او را باال برد، ..... و فرمود آگاه باشید 

که را من موالي او هستم این علی نیز موالي اوست، گواه باشید، خداي دوستی می   کننده وامها و دیون من است، پس آگاه باشید، هر
  گیرد با هر که با او به دشمنی اقدام کند و نیز حدیثی از جابر وارد شد که ما صحابه رسول   نماید با هر که با او مهر ورزد و خشم می

خدا، مومنین را از روي مهر ومحبت آنان به علی شناسایی می کردیم و هر که با علی مهر می ورزید می دانستیم که مومن است و البته  
جان ما چه می خواهند و نیز این سخن    وصف معرف خود بودند، یعنی از روي دشمنی با علی، اي مرگ بر آنها از  منافقان خود با این
 آشکار کردیم(.،  . ما با عالمت دشمنی با علی منافقین را آزمودیم و نفاق آنان راهمه انصار است ....

است و آن روزي است که    و باز هم قصیده اي دیگر )....... آگاه باشید که روز غدیر در تاریخ اسالم شریف ترین و گرامی ترین روزها
منبري از جهاز شتران، دست علی را    مامان، پیامبر در روز غدیر از روي خداوند موالي ما را معرفی فرمود همان علی وصی پیامبر و امام ا

موالي اوست، این علی وزیر من است در   باال برد و به همه فرمود: این وحی داناي عزیز است: هر که را من موالي او هستم این علی
اقرار نماید به او مهر بورز و دوستی نما و هر کس    او   زندگی و پس از مرگ و هم جانشین و قائم مقام من است، خدایا هر کس به آقایی

هجوم آوردند براي بیعتی که اکمال دین و اتمام نعمت الهی در    به دشمنی با او اقدام نماید با او دشمنی نما و او را دشمن دار پس مردم،
 آن بود، .....(.  

جماع صحابه را عنوان کنی، آیا به راستی این سخن رسول خدا را  نصوص امامت را ابطال و ا  باز قصیده اي دیگر: )....... آیا تو خواستی
چگونه  غدیر  روز  که  بر    نشنیدي  واي  و  بپذیرید  بجان  طاعتش  شماست،  موالي  علی  این  باشید  آگاه  که  کرد  ابالغ  را  خداوند  حکم 

او خرم و مسرور گشت و نیز فرمود یا  پس به او گفت: تویی برادر من، همانطور که هارون برادر موسی بود و    نافرمان و عصیان کننده،
شهر علم من هستی و هر کس که بخواهد به شهر وارد شود از دروازه آن بایستی وارد شود و فرمود که علی بهترین همه    علی تو دروازه 

پیشواي    متعال در قضاوت است ولی شما به قضاوت هر کسی گردن اطاعت نهادید، و نیز هنگام تبلیغ سوره برائت در واقع، خداي    شما
 امت را معرفی نمود، پس آگاه باش تا ترا فریب ندهند.،  

او را نفس و جان به روز مباهله،  استوار    و همچنین خداوند در قرآن  یاران عقد برادري  نامیده و همچنین آن روز که میان  رسول خدا 
با مرغ بر نیز آنروز که رسول خدا  نمود و  برادري خود سرفراز  به  با زاري خداوند را  نمود، علی را  با خواهش و  بماند و  انتظار  به  یان 

را در پیشگاه خود به نزد من بفرست تا در کنارم بر این سفره نشیند، پس نیایش رسول خدا    خطاب کرد که خدایا محبوبترین افراد عالم
از جاي برکند، پس پیامبر فرمود بیا که دیر  بازگردانده شد تا سه نوبت، و آخر بار در را بکوفت و آن را    به پایان نرسید که علی آمد و

سه بار آمدم و این سومین بار است که آمدم و خادمت عذر مرا خواست و مرا رد کرد پس رسول خدا با خشم به    آمدي اي اصلع گفت 
  نگریست ..... بنابراین آگاه باش کجا با این نصوص برابر خواهد بود، اجماع کینه ورزان جاه طلب .....(. خادم

.......( ایدیگر،  باز در قصیده  این سوال در حد من    و  انداختی، زیرا پاسخ  به مشکل  از عظمت قدر و منزلت حیدر و مرا  سوال کردي 
خدا او را همنام خود علی نامید و او از عظمت این فضیلت در مقام و رتبه، سر به آسمان سائید ....، و رسول خدا    نیست، اما آگاه باش که 

با او عقد اخوت بست و وصی او علی، با او برادر  در روز غدی نیز آن روز که  ربراي او پیمان اطاعت گرفت، پیمانی سخت و خشن و 
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از جان و دل  از همه، رسالت احمد را  نهادند و او پیش  نام  به فرمان خداي ذوالجالل حیدر فاروق  او را    گشت،.....، فرشتگان آسمان 
ق بود، پس اگر دیگران مدعی این اسامی و القاب هستند باید که گواه موثقی بیاورند....( )که  تصدیق نمود و از این جهت نامش صدی 

 شاعر در این قصیده اشاره به حدیثی دارد که مذکور شد )علی صدیق این امت و فاروق آنان است .....(. 

که    د .....، خدا را شاکر باش براي کامیابی عظیمیو باز همقصیده اي دیگر: )....... اي تک سوار صحرا که شترت سبکبال و تازان می رو
مزاري که در    نصیب تو شد زیرا هر که سوي نجف آید البته حاجتش روا خواهد شد، مزاري که مشعل فروزان هدایت را در بر گرفته،

عالم به طواف آن احرام    آن مظهر رضوان و آمرزش الهی و هم مظهر ایمان و هر فضیلتی که می توان تصور نمود، مزاري که فرشتگان
نموده وگروهی در سجود و گروهی در   قیام  برابر فضل آن،  با خضوع در  برخی  بندند و مناسک زیارت آن را بجاي می آورند،  می 

با قلبی خاشع و  چشمی اشکبار بگو، سالم خدا بر تو اي    رکوع هستند، پس هرگاه به آرامگاه او رسیدي، خاك آن درگاه را ببوس و 
گردیدم تا تو را دیدار کنم و سالم عرض نموده و    ادگان که اعمال مرا می بینی و سخنم را می شنوي، من شرفیاب حضور توساالر آز

شرط والیت تو را بجا آورم، اي صاحب اقتدار، امیدوارم که به روزرستاخیز شفیع من باشی، می دانی اشتیاق دیدار تو در دل من بود که  
و عشق خود را به تو، شفیع درگاه تو قرار داده ام و شگفتا از این کوردالن که    و لذا این عالقه و محبت   موجب شد شتابان به سوي آیم 

 منزلت تو چون خورشید درخشان و تابان است، .....(   نور والیت ترا نمی بینند با آنکه عظمت قدر و 

در روز قیامت میان منافق و مومن قرار خواهد گرفت و بر دروازه   و نیز گوید )..... مگر او یعنی علی علیه السالم همان حصاري نیست که
امثالهم را با گرز آتشین بکوبند، آن دروازه اي که داخل آن رحمت الهی و    آن حصار، ناالیقان یعنی منافقان امت چون معاویه و یزید و

بیعت او را ضایع کردند، اي فرمانده  بیرون آن عذاب خوار کننده خواهد بود، .....، درروز غدیر با او راه خیانت را د ر پیش گرفتند و 
آن سوگند،  تو  عشق  به  دوزخ،  و  و   بهشت  حقیقی  که  بر    سوگندي  که  هستی  مستقیم  صراط  همان  تو  که  برخیزد  پاك  مومن  دل  از 

 بگیر   گذرگاه دوزخ حضور می یابی، یا علی ما را در پناه خود 

گویند از خداوند مسئلت نما تا صلوات و رحمت و رضوان بی انتهاي خود را برروح و روان جناب  )یا علی کلب و همه ارادتمندان تو نیز 
خواهیم تا دعاي ما را مستجاب و در   ابن حماد مقدس نثار و ایثار و ما را نیز مشمول رحمت و رضوان خود بفرماید و ما نیز از خداوند می

   آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(،  دنیا و آخرت ما را از شفاعت او بهره مند بفرماید

خواهی    زیرا به روز رستاخیز جام آب حیات، خنک و گوارا در دست توست و با آن دوست خود را سیراب و دشمن خود را محروم
دوست خداوند است   کرد و نیز کلید دوزخ و بهشت در دست توست تا این یک که دشمن خداست را در آتش سوزان و آن یک را که

 می کارد .....(.  بهشت جاي دهی، پس من بذر عشق تو را در دل کاشتم و هر کسی عاقبت آن چیزي را درو کند که  در

 و باز هم غدیریه در ستایش امیرالمومنین:

)علی در بارگاه خداوند خود یعنی خداوند خالق هستی، بسی گرانقدر و واالمقام است، هر چند مالمت گمراهان فراوان است،علی است  
کسب رضایت خداوند    که حبل اهللا و دستاویز محکم الهی است و هر کس به آن چنگ زند البته از گسستن آن باك ندارد، ..... به عشق

  خدا روزه می گرفت، چه گرداب   هاي تار که سرگرم راز و نیاز با خداي خود بود و چه روزهاي گرم و سوزان که براي رضاي  چه شب 
سرور و مولی نمود و قبل از آن نیز امامی بود    فرو رفت .....، رسول خدا در روز غدیر او را بر همگانهاي مهیب مرگ آوري که در آن 

بدر سرهاي دلیران کینه جو از سپاه کفر و شرك را جدا    که پیشواي مردم بود علی همان جنگاور و دلیر مردي است که در مهلکه غزوه 
تیزچنگال، که سر جوج همانگونه که آن شاهین  همان  کرد  و  افتخار روز خیبر  را قطع می کند، همان صاحب  ه هاي شکارشده خود 
الخطاب( با رسوایی شکست آن را پس آورده بود و رسول خدا فرمود فردا این    صاحب آن پرچمی که مرد سیاه چرده )یعنی عمر بن

گاه آن پرچم را به تو مرحمت نموده و  حق بوده و حرمت آن را نگاه خواهد داشت و آن  پرچم را به مردي می سپارم که لبیک گوي
خیبر را در پیش گیر و تا پرچم من در دست توست ترسی از شکست نیست، پس امیرالمومنین    فرمود پرچم مرا حمل نما و مردانه راه 
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نگاه دروازه عزم خود را جزم نمود و باپرچم رسول خدا راهی میدان نبرد شد، در حالی که نصرت الهی پیشاپیش او حرکت می کرد، و آ
افکند و دشمنان  آن قلعه خیبر را اي  بر گوشه  برکنده و  را شربت مرگ در کام ریخت و مرحب خیبري را که قهرمان   از جاي خود 

خاك مالید و از او بپرس که در )سلع( چه کرد و چگونه روزگار )عمرو(    دلیران یهود بود را به خاك و خون کشید و بینی یهودیان را بر
ود، در آن زمان که آتش جنگ شعله وربود ..... و فرمود یا علی پس از من براي تاویل قرآن با سرکشان پیکار خواهی کرد از  را سیاه نم

شکستند پیکار کرد و روزگار قاسطین را در صفین سیاه نمود و در روز نهروان خون مارقین بر    این رو با ناکثین که عهد او را در جمل
 آنان را از پیکرهاي نجس آنان جدا نمود.  زمین ریخت و سر هاي نحس

 باز هم در غدیریه اي دیگر در ثناي امیرالمومنین علی علیه السالم:

گردید، در آن   )....... والیت مرتضی علی اندوخته من در این جهان و در آن جهان است، در غدیر خم تا ابد شاه خوبان و ساالر جهانیان
بان یکتاي صمد که مادر    دستها را پیش آورده و با او بیعت کردند، ..... او جنب اهللا در کتاب خدا و دیده روزي که مردم به فرمان خدا  

می زداید و نیز در روز خیبر و یهود    گیتی چون او نزائیده و نخواهد زائید، همان که در روز نبرد بدر و احد، غبار غم از چهره اهل اسالم
با قلبی آرام و استوار حاضر است و از ترس    بلد، و در آن زمان که هیاهوي جنگ باال می گیرد اوبنی نظیر و نیز در کوه )سلع( خندق  

نفسها و آنگاه آن نفسها نیز در شماره افتاده است، از هیبت    آن شیرمرد و یکه سوار اسالم، جانهاي دالوران دشمن به لب آمده و در گرو
اینکه هیچکسی وجود ندارد. تنها چکاچک شمشیر او است که بر کاله خود یا بر    صولت او معرکه جنگ از نعره ها خاموش است مانند 

 زره و خفتان می کوبد.....(،  

 باز هم غدیریه هاي دیگرنیز سروده که از بعضی از آنها صرف نظر و بعضی دیگر مذکور خواهد شد. 

 شرح حال شاعر: 

است، علی بن حماد از بزرگان   و چون پدر خود حماد، از ثناگویان آل اهللا ابوالحسن علی بن حماد .....، عبدي بصري از شعراي اهل بیت 

چون شیخ صدوق و امثال او معاصر بوده    شیعه و دانشمندي یگانه است، او از صدرنشینان بزم ادب و حافظان حدیث است و با بزرگانی

ام ..... و نیز او از مشایخ نامی معروف و    است، نجاشی در عصر او بوده و گفته است او را دیده  غضائري است که در سلسله اجازات 

و توفیق و مهارت او در علم حدیث همین بس که شخصیتی    شهرتی به سزا داشته و از اساتید محدثین است و در جاللت قدر این شاعر

ان خطه سخن است .....، بی تردید از شهسوار  مانند غضائري که عالمی جلیل القدر است از او روایت می کند واما در متن شعر و ادب، 

سوگ و رثاي اهل بیت فراوان شعر سروده و زیبا هم سروده    که اشعار او در معاجم ادبی نیز مذکور است، او هم در مدح و ثنا و هم در

 است ..... 

جمع آوري نموده  خاندان محسوب و عالمه سماوي تمام سروده ها را در یک دفتر    و ابن شهرآشوب او را از شعراي جانباز و مجاهد این 

..... گویاي مذهب علوي او  اشعار  ).......   است،  ابن حماد می گوید که  قول  از   ..... الدین عمري در کتاب مجدي خود  نجم  اوست، 

جوانی بر من وارد شد و گفت اگرتو را نشناختم مرا معذور دار که در دل من اشتیاق زیارت تو بود که بیایم و از نظر تو آگاه شوم و می  

کنم تا بهره مند گردم، من گفتم بپرس که پاسخ محکم و قاطع خواهی شنید، پس سوال کرد که به چه دلیل امامت    واهم سوالی مطرحخ

  ویژه و مخصوص جعفر بن محمد است و نزد زید یا دیگران نیست گفتم از جانب خداي بزرگ نصوص قطعی بر امامت این   نزد شما

یک تن    ماره امامان دوازده است و این سخن خاتم پیامبران و هدایت کننده امتهاي جهان است نهامامان و پیشوایان رسیده است که ش

امامت هم ویژه این  کمتر و نه یک تن بیشتر، دوازده امام به مانند دوازده ماه سال، همانطور که رسالت ویژه پیامبران است، به همین طریق

 خاندان است .....(،  
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امام و پیشوا یعنی خلیفه مانند نیاز آنان به پیامبر    این سخنی استوار و برهانی محکم است زیرا نیاز بشریت به و نجم الدین می گوید که  

 زمانی تبیین و برقرار نماید(،   است، زیرا امام جانشین پیامبر است و می بایست سنت پیامبر را در هر عهد و

ر نخواهد شد مگر براي آنکه با شمشیربران قیام کند و از این رو زید امام است نه  و دنباله سخن و شعر ابن حماد: )....... گفت امامت برقرا

جعفر گفتم با این قیاس تو، علی که وصی پیامبر و امام بر حق است بهره اي ازخالفت نخواهد داشت، بلکه این منصب می بایست به عمر  

ه این منطق دروغگویان است و نیز اگر چنین می بود پس حسن سبط  ک   تعلق داشته باشد که از شمشیر او کسی در امامان نبود، پس بدان 

زمین نهاد، و نیز عابد سجاد هم که یار و یاور نداشت، چون بظاهر دعوي امامت    شهید پیامبر، امامتش باطل است زیرا او شمشیر خود بر 

را تحریک کند و دعوت خود را علنی نماید،    نبود، آیا صحیح است که جعفر دشمنان خود  نکرده و شمشیر نکشید پس به قیاس تو امام 

 است(،   با وجود آنکه به آن مامور نشده 

آنگاه که در    و نجم الدین می گوید منظور شاعر یعنی ابن حماد این است که زید ماموریت داشته و گواه مطلب فرمایش جعفر است 

 می کرد ولی پیروز نشد.(.    خدا سوگند که به عهدش با ما وفاشهادت زید او را تسلیت گفتند فرمود اگر عمویم زید پیروز می شد به 

اي است از مجموعه فضایل و مناقب   )کلب گوید اشعار زیباي این شاعر و سایر شعرا و نیز آنچه موالیم امینی می فرماید، هر کدام گوشه 

علیهم السالم و نیز هر کدام از این بزرگواران    خارج از حد احصاء موالي متقیان امیرالمومنین ارواحنا فدا و اهل بیت عصمت و طهارت 

ادراکات گوناگون بیان و هر کدام بگونه اي جلوه اي از    عظمت این فضایل را از ابعاد مختلف و زوایاي متعدد و با بیانهاي متفاوت و 

صه اي که از سوي کلب آستان  شرح نموده اند و قهراً در این متن خال  جلوه هاي آن فضایل و مناقب را با جذابیت و حالوت خاص خود

بر گوشه هایی از این اقوال کثیر تسري می یابد که مابقی در محل نقطه چین    حضرت عالمه تقدیم می گردد قهراً این خالصه نویسی 

بنابراین این نگارش در واقع نمونه به    حذف شده و  اي از دریاي گوهر و جواهرات حضرت عالمه است و خواننده در صورت تمایل 

موالي ما حضرت عالمه امینی مراجعه فرماید و این کلب آستان حضرت عالمه در این نگارش و    اطه بیشتر می بایست به اصل مرقومهاح

رئوس مطالب و انجام اختصار در مطالب را با این هدف داشته که معانی و شاکله متن حفظ و مضمون آن ارائه    تخلیص، سعی در حفظ 

 لی برکات و رضاي او را مسئلت می نمائیم و من اهللا التوفیق و علیه التکالن(، خداوند تبارك و تعا گردد از

دهد که ابن حماد در اوائل قرن چهارم متولد و در اواخر آن دیده از جهان فرو بسته است، .....، در یک  نشان می بررسی هاي بعمل آمده 

خی از ابیات آن را ابن شهر آشوب به اشتباه به عبدي کوفی  بسیار قدیمی قصیده اي از ابن حماد بدست آوردیم که بر  مجموعه خطی

حماد    نموده و دیگران چون بیاضی نیز از او تبعیت نموده اند که در واقع این انتساب صحیح نیست و مضمون ترجمه قصیده ابن  منسوب

رخشان در کنار ماه    ران او که چون اختراناینست )....... اي که از رنج درونم سوال می کنی ..... آیا رواست که سرورم حسین را با یا

را با شمشیر آخته بر سر حسین    تابان بودند لگدکوب سم ستوران نمایند. ....، بیاد آور که چگونه خواهرش زینب به همراه دخترش، شمر

گردنش برید و سرش را بر سر نی نانجیب(    دیدند و به دامن او آویختند که دست از حسین بدار و ما را قربانی او ساز.، اما )آن حرامزاده 

که واي بر من و آنگاه دست و گریبان خود را از خون    کرد، چون خورشید که از ابر کناره گیرد و آنگاه ناله و فریاد خواهرش بلند شد

م مانند بردگان که  امیه کینه خود را از ما ظاهر کردند و ما اسیر شدی  او رنگین کرد و گفت اي رسول خدا و یا جداه نظاره کن اینک بنی 

....، آري زندگی من با گریه و سوز و    با ذلت و خواري اسیر می شوند و ما را به دور جهان، شهربه شهر و دیار به دیار حرکت می دهند

ستمکاري را بر  خواهد ماند هال لعنت خدا بر آنان که    گداز بر آنان به پایان خواهد رسید و ناله پر از اندوه و غم من تا پایان روزگار باقی
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به این راه ستم و جنایت بنیان گذاري کردند و آنان که  ثناي شما را    اهل بیت پیامبر  ادامه دادند، اي خاندان احمد من همواره مدح و 

، شما  نخواهم کرد.، کیست که به مدح و ثناي من سزاوارتر از شما باشد خواهم گفت و بر دشمنان شما تا ابد اآلباد جز ناسزا و نفرین نثار

حج خانه خدا را بجا آورده و احرام بسته و قربانی نموده اند، براق، مرکب جد شما    گرامی ترین افراد نزد خدا از بین کسانی هستید که

  است که او را به آسمانها یعنی معراج برد تاآنجا که با مقام و منزلت خداوند عالم، قاب قوسین یا کمتر فاصله ماند، شما خاندانی هستید 

علیه السالم یعنی پدر بزرگوار شما را در آسمانها قرار داد تا همیشه از هر صبح و شام زیارتگاه فرشتگان   ه خداوند صورتی از پیکر علیک 

او همان صدیق زیرا    باشد،  نگذاشت  و کم  نمود،  پیمود و بخشش  را  تقوي  راه  و  ایمان آورد  بر همگان بخدا  با سبقت  است که  امت 

 پاداش بهشت را 

پیامبرش    سوي خداوند باور داشت، خداوند صاحب عرش او را در قرآن مجید جنب اهللا، حبل اهللا، عین اهللا، وجه اهللا و اذن اهللا نامید واز  

در علم، شجاعت،    محمد را بواسطه جانفشانی هاي او یاري کرد و بدین علت رسول خدا در حوادث روزگار به او تکیه کرد، و خداوند 

اعمال او را در نظر می آورند،    فرد قرار داد و به این لحاظ و به این دلیل جاللت او را تعریف می کنند و  سماحت او را یکتا و منحصر به 

هماورد  براي دالوران  است، هرگاه  پدیدار  او  مروارید  و  عنبرش ظاهر  که  است  دریایی  مانند  که    او  است  او دالوري  بگیریم  نظر  در 

شناور شود و شیران بیشه از ترس او جرئت   هنگام نبرد از فرط شجاعت در گرداب مرگهیچگاه براي او هماورد تصور نگردد و او به  

را با چشم خود خواهد دید که او را از این سو و آن    خود را از دست می دهند و هر که او را در صحنه نبرد و روبروي خود ببیند مرگ

خشمگین پیاپی شمشیر زنند و چشمها از خون سرمه کشد و دهانها    جنگاورانسو خطاب می کند و آنگاه که شعله جنگ باال گیرد و  

ستاره هاي شبرنگ ببینی و بر باالي آن غبار جنگ را چون شب تاریک .....، و    کف بر لب آورده و کبود گردند و نوك نیزه ها را چون 

وسفندان از شیر ژیان، علی است آن جوانمردي که در  دالوران چنان پراکنده شوند که رمه گ  در آن زمان چهره علی پدیدار گردد توده 

راست صلح و صفا را هدیه می کند، علی آن کسی است که بسیاري از قهرمانان هیوال صولت را بخاك    دست چپ مرگ و با دست 

ازمندان و بی حساب بر  بسیار فقیر را بی نیاز و چه بسیار سائل را که ثروتمند ساخت، و اوست که بسیار بر نی  افکنده و هالك نمودو چه 

با منت نهادن مستمند را آزار ندهد و اگر جزیی از جود و کرم و بخشش او بین جهانیان پخش شود،    آنان بخشایش نموده و هیچگاه 

را    کسی را بخیل و خسیس نخواهی یافت و هر آنکس که دستی به سخاوت و بخشندگی دارد، چون نیک بنگري راه و روش او  دیگر

د و آگاه باش هر ثنا و مدحی که من و دیگران می گوئیم البته که امیرالمومنین علی، الیق و سزاوار آن مدح وثنا است و  دنبال می کن

بدون هیچ شک هر آنکس که به مهر و محبت و والیت او چنگ نزند زیانکار است تا ابد اآلباد و البته در روزقیامت دندان ندامت بر هم  

خود را غالم و بنده و چاکر او می    من با اخالص تمام، دل در گرو محبت و والیت او دارم و در هر حال  خواهد سائید، پس از این رو 

از میوه، بر شاخساران سرشار  باد اي خاندان احمد، مادام که قمري  نغمه سرایی کند، علی آن کسی است که    بینم، درود خدا بر شما 

عجل فرجهم است، پس ما ایمان آورده و پذیرفتیم و در   اهللا علیه و آله و سلم و  مهرش و محبت و والیت او اجر رسالت رسول خدا صلی

تو را می گرفتند نگفتیم نه، و نگفتیم چرا و نگفتیم از کجا، بلکه    عالم ذر یعنی در عالم ذره و غیب در قبل از خلقت، که پیمان والیت 

ا خیانت نکردیم و اگر گروهی از عهد و پیمان خود بازگشت نمودند  کردند م  پذیرفتیم و راه وفا را در پیش گرفتیم و اگر جمعی خیانت

ننمودیم،. شما خاندان احمد پاك هستید و ما از شما راه و رسم پاکی را آموختیم و شما خجسته    ما از عهد و پیمان و دین خود بازگشت

ا خواستیم و آنچه نزد شما مکروه و زشت بود، ما  واسطه شما برکت یافتیم و آنچه خواسته شما بود ما همان ر  و مبارك هستید و ما به 
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 نگشتیم و هر چه فرمودید ما قبول کرده و پذیرفتیم، ما بندگان حر و آزاده شما هستیم و دلهاي ما به سوي شما پر می کشد،  پیرامون آن

چشم    تیم، زیرا اگر با سر و آري این چنین است که دوست به دوست خود مشتاق است، و ما از جان و دل به سوي مزار شما روان هس

نخواهیم گرفت و    ظاهر به زیارت شما بیائیم البته حق شما را ادا نکرده ایم و اگر در راه شما تکه تکه شویم هیچگاه دل از محبت شما

ود به میراث  به فرزندان خ  هرگز از شما جدا نخواهیم شد و ما این عشق ورزي را در دین خدا از پدران خود آموخته ایم و چون بمیریم

معامله نه مغبون خواهیم شد و نه از    خواهیم داد و یقین داریم که محبت شما بهترین سرمایه تجارت براي فرداي قیامت است که در این 

خداوند در کتاب آسمانی خود، ثناخوان شماست    زیان آن خواهیم ترسید، پس من به چه دلیل مدح و ثناي شما را نگویم، در حالی که

 ،.... 

خالیق را به دو گروه تقسیم خواهد کرد گروهی را در آتش ابدي    آري اي آل احمد مختار این پدر شما علی است که در فرداي قیامت،

خداوند علی اعلی جاي خواهد داد و شما اي آل محمد )ص(، پناهگاه ما و مایه    دوزخ و جهنم و گروهی دیگر را در بهشت عدن ابدي

به مهر و محبت شما    شما گریزي  امن و رحمت ما هستید و از اگر دل  ایم که  توان جست و ما دانسته  نمی  نیازي  بی  از شما  نیست و 

قبول درگاه حق تعالی نخواهد بود و به روز رستاخیز که به سوي شما بازگردیم و در آن هنگام که با   نبندیم، هیچگاه طاعت و عبادت ما

خود گور  از  سر  و حساب    شتاب  بازپرسی  محبت  برداریم،  درآئیم،  میزان  پاي  به  گروه  گروه  که  زمان  آن  در  و  شماست،  با  خالیق 

طاعت خداوند خواهد بود و سعادتمندتر آنکسی است که وزنه اش سنگین تر است و روزي که بر حوض کوثر بر    شماست که مقیاس

را که او براند تشنه خواهد ماند و آنکه را    یعنی موالي خود امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السالم وارد شویم آنکسی  آن حضرت

شما از    آن حضرت بخود بخواند، سیراب خواهد نمود، هدایت و راهنمایی به سوي بهشت با شماست و زهی سعادت ما که با فرمان  که

ودین شما گرویده    صراط عبور کنیم، پس واي بر ناصبیان که چنین بر ما ستمکارند مگر چه گناهی مرتکب شده ایم جز اینکه به آئین 

آن ناپاکان و بدنهادها از شما    ایم، آري اگر گناه ما همین است بخدا قسم با یقین از راه خود بازگشت ننموده و به کناري نخواهیم رفت،

ین رو به ما  نمودیم و از آنها جدا شدیم و از ا  بریده و از شما جدا شده اند یعنی شما خاندان احمد را ترك نمودند و ما هم آنها را ترك 

دادگستري اعتقادي نداریم و خدا را منزه دانسته و به یکتایی    تهمت رفض نهادند، ولی ما هستیم آن کسانی که در ذات حق جز عدل و 

را براي گناه کردن آفریده اند و ما مجبور به انجام آن اعمال بد هستیم    ستایش کردیم، ولی آنها خدا را به خلق شبیه کردند و گفتند ما

شویم، اگر او بخواهد ایمان می آوریم و اگر نخواهد ایمان نمی آوریم و ما را بر    س اگر خدا بخواهد کافر نشویم و اگر بخواهد کافرپ

 اختیاري نیست و خدا ما را به آن کارهاي زشت و گناه مجبور می کند و .....   اعمال زشت و تباه که از ما صادر می شود

جناب ابن حماد اعتقاد مشرکانه این دشمنان ناصبی را مطرح و محکوم و نیز اعتقاد کثیف و    عالیقدر یعنی  )کلب گوید در این فراز فقیه 

در اینکه افعال ما جبري است و صریحاً خداوند را به ظلم و ستم متهم می نمایند و جنایات و جرایم   آمیز این کافران و مشرکان را  افترا

 می فرماید و البته این است عاقبت ظالمان و ستمگران یعنی دوزخ جاودانی خداوند(   کومخود را به حضرت اهللاتسري می دهند را مح

انتخاب را  کسی  خدا  رسول  گفتند  نیز  دستورالعمل   و  خودسرانه  شما  آري  گفتیم،  پاسخ  ما  و  کردیم،  انتخاب  خلیفه  خود  ما  و  نکرد 

این واسطه تباه شده ولی ما به فضل خدا تباه نگشتیم، بلکه ما همان  بر امام خود پیشی گرفتید و به    خالفت صادر کرده و به همین دلیل

خدا براي او در روز غدیر منشور خالفت صادر کرد و ما گروهی هستیم که در این راه بدعت نگذاشته و    حیدر را انتخاب کردیم که

اهیم شد، پاداش و جزاي نیک این انتخاب خوب  مانند شما راه جور وستم در پیش نگرفتیم و به یقین به روز رستاخیز که همه محشور خو
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در کنار خود خواهیم دید، و شما ناصبیان گمراه بدانید که بدست خود اساس دین خود را ویران نمودید و آنچه دارید دینی    خود را

با بصیرت و روشنا او  اعانت خداوند و در راه  با یاري و  این ما هستیم که  برداشتیم،    یی کامل قدم باعقاید بی اساس و پوشالی است و 

 خدایا ما را بر این دین ثابت بدار و بر نورانیت ما اضافه بفرما  

 )کلب و همه اهل ایمان گویند آمین، آمین، آمین یارب العالمین(،  

سروده ام را   این قطعه که آري امید ابن حماد به پروردگار او خیر است پس سزاوار است که ناامید نگردد .....، و امید است که خداي من

آن سنگین و وزین نماید و سالم و    به لطف و کرم خود بپذیرد و بر آن به من پاداش فراوان عطا نماید و کفه میزان عمل مرا به واسطه

 خمیده راه فرار جوید   درود خداوند بر پاك سرشتان آل احمد باد، تا آن زمان که شب تاریک شود و یا با پشت

و درود ابدي و براي خود و    باد پس ما و همه اهل ایمان از خداوند براي جناب ابن حماد رحمت و رضوان)کلب گوید یعنی تا ابداآل

 عزیزانمان شفاعت آن بزرگوار و سعادت دنیا و آخرت همه را مسئلت نموده و می گوئیم آمین،آمین، آمین یا رب العالمین(. 

 و نیز باز قطعه اي دیگر در ثناي امیرالمومنین دارد:

پیامبراز هوا  ). و  نشسته  بر کوه )حري(  با علی  ....، رسول خدا )ص(  انس آورده که  از  از صدقه روایتی در مسند  ثقه محمد  ...... شیخ 
و من از این امر   انگوري گرفته و با علی هر دو تناول کردند و سیر شدند بعد آن خوشه انگور بر هوا رفت و به جاي خود برگشت خوشه

 البته آن میوه بهشتی بود که خداي عزیز و مقتدر به برگزیدگان خود هدیه فرموده بود(. در شگفت شدم، آري 

روزي رسول    ابن حماد در این قطعه حدیثی را از محمد بن جریر طبري نقل مینماید که او آن را از انس روایت نموده که گفت ).......

ن سپرد و فرمود به فالن محل برو، پس علی را خواهی یافت که نشسته و به  کوه )کدي( رفتیم پس استر را به م  خدا بر استر سوار گشته تا

 مشغول است از من به او سالم برسان و او را بر این استر سوار کرده و نزد من بیاور آنگاه انس گوید من به محضر علی رسیدم تسبیح خدا

هفتاد پیامبر    فرمود بنشین و آگاه باش این جا مکانی است که  و پیام رسول خدا را رساندم، چون به خدمت رسول خدا آمد، پیامبر به او

س  مرسل بر آن قرار گرفته و من از همه آنها برتر هستم و با هر یک از این پیامبران برادران آنها همراه بودند و تو ازهمه آنها بهتري، پ

رسول خدا از آن تناول کرده و به    ان ابر بیرون آمد وگوید در این هنگام ابر سفیدي بر سر آن دو سایه افکن شد و خوشه انگوري از می

علی نیز فرمود برادرم بخور که این هدیه الهی است و آن دو بزرگوار پس از تناول انگورآب آشامیدند و ابر باال رفت و آنگاه رسول  

بر و سیصد و سیزده وصی او تناول  سیصد و سیزده پیام  خدا فرمود یا علی سوگند به آنکه هر چه خواهد آفرینش فرماید از این خوشه

 گرامی تر نیست(،   نموده اند و هیچ پیامبري گرامی تر از من نبوده و هیچ وصی از تو

موال و سرور را مدح و ستایش    ابن حماد عبدي باز هم قصیده دیگري در مدح و ثنا علی علیه السالم دارد .....، )....... ابن حماد فقط یک

است و آن علی مرتضی است، همان پاك    رگواري است که اعمالش ستوده و نیکو و شمائل او خجسته و مبارك می نماید و او همان بز

رفتارش مثل اوست و او همان دوستی است که آئینه تمام    سرشتی که عدنان به وجود او افتخار می نماید، او همتاي رسول خداست که

احراز کرده و اوست که دیون او را پرداخت نمود، در آن زمان که    وصایت را   نماي دوست خود است، او به حق و از روي لیاقت، رتبه

در آن زمانی که دیگران نفاق پیشه و دورو بودند، او وارث رسول خدا و    صاحبان حق جمع شدند، یار خیرخواه و مخلص رسول خدا 

یار جانثار و  وزیر  و  امین خاندان  و  امت  همان جوانمرد    پرچم هدایت  بود،  نمایان شد،  پیامبر  نبرد  شیر صولت که هر زمان در عرصه 

قهرمانی که اگر شیر ژیان او را می دید از هول هیبت او جان از تن او خارج می شد، او به    دالوران سپر خود بر زمین انداختند، همان
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بیشه است ولی طعمه اش پهلوانان سرکش شکار او دلیران سپاهیان کفر و شرك است و او به مانند شیر    مانند شاهین تیز چنگ است ولی

دشمنان خدا و رسول است، او دلیري است، که هر زمان در معرکه جنگ و نبرد جوالن داد، دلیران و پهلوانان از ترس    و طاغی از سپاه 

  بماند، از خون   مرگ وهالکت ناپدید شدند و اگر شمشیر او خنده نماید از سپاه دشمنان اسالم خون بگرید و اگر نوك نیزه اش تشنه

این    دالوران سیراب گردد، در .....، گواه  بود  او خواهند  نبرد مهمان  او می آیند چون در عرصه  به دنبال  روز جنگ درندگان صحرا، 

نبرد بدر و احد، در مدینه و مکه آشکار شد و جنگ خیبر و در بصره که ناکثین را به خاك و خون کشید و هم صفین    سلحشوري او در

، این چنین شیرمردي است که قرآن از جانب خداي آسمان به ثناي او گویا و آیات کتاب خدا در شان او نازل شد.، وفرمود در  ونهروان

زکوه بخشید یعنی علی،    )انما ولیکم اهللا .....( و او را ویژه این والیت ساخت نه فالنی و آن سه تن را یعنی همان کسی که در رکوع نماز

فرمود که تا آنچه فرماید و امالء کند    آن حیدر است که سخن حق را گوش شنواست و رسول خدا در حق او دعا و فرمود اذن واعیه و  

لیوم القیامه ....( که جز علی کسی به قیامت، میزان   در خاطر او محفوظ بماند و از یاد او نرود، و فرمود در تفسیر )و نضع الموازین بالقسط 

برابر علی وزنه اش سبک آید وخوشا بر حال آن کسی که سعادتمند شده و وزنه اش سنگین  نباشد، پس اي واي بر آن کسی که   در 

یکتا جل جالله، دریافت نموده ولی دشمنان و منافقان او را از قدرت و    گردد، آري اوست امیرمومنان و این رتبه اي است که از خداي 

ف و آشکار بود و در نتیجه ساالرمان علی، یعنی امام و پیشواي بر حق،  سلطنت بر امت محروم ساختند با آنکه حقیقت امر برآنها مکشو

دست کشید و چون یاوري نداشت جز فقط چهار نفر پس سکوت کرد و مظلوم شد زیرا    براي حفظ اساس اسالم به اجبار از حق خود

عمار یاسر و تسلیم محض حق یعنی سلمان   تن بجان حق سوگند که ارکان اربعه بودند، مقداد و  کسی با او یار و یاور نشد و آن چهار

بجا   ولی  می ساخت  می خواست هالکشان  او  اگر  آري  نرفت،  بیرون  او  فرمان  از  که  غفاري  ابوذر  راستگویعنی  هم جندب  و  وفادار 

 ده است:به جا ماند .....(، ..... و نیز نمونه هایی از قصاید او که بر عزاي پیشواي سوم سبط شهید سرو گذاشت تا نسل مومنین

)....... به روزگار دل مبند که رنگارنگ و دو چهره و دو زبان است که جفا کرد بر خاندان محمد و آنان را به هر شهر و دیارپراکنده  

جو و بدسگال و    ساخت، به نحوي که دو تن یکجا نباشند و گویا سوگند یاد نموده است که آنان را تارومار نماید، مانند شخص کینه 

گشته اند، پس اي سروران    ا دشمنی که خون خواهی کند، گروهی در مدینه، جمعی در کربال و گروهی در نجف مدفونسرسخت و ی

ندبه نمایم، آیا بر حسن مسموم زاري    مظلوم، من بر کدام یک از شما اندوهناك باشم و بر کدام یک از شما با چشم خون فشان گریه و 

آن کسی که محاسنش با  یکر پاك او عریان میان دو لشکر به خاك وخون افتاد و یا گریه کنم برنمایم که مظلوم ماند و یا بر حسین که پ

می آورم در آن زمان که زینب در    خون سرش خضاب شد و یا بر آن که صورتش را بر خاك نهاده و رگهاي گردن او را بریدند و بیاد

انداخته بود و فریاد می زد، اي تنها امید زینب که    دو گونه اش شیارمیان دختران حسین لطمه بر صورت خود می زد و اشک هاي او بر  

زنده باشم روي خوش نبینم و هیچگاه خواب به چشمانم راه   دست جدایی ترا از من گرفت و امیدوارم که بعد از تو زنده نباشم و اگر

مرا به آتش کشید. و به این دخترت فاطمه نگاه کن    سوگند که فراق تو دل  نیابد، برادرجان، قبل از جدایی به سوي من نظر کن، به خدا

که به ذلت یتیمی و خواري اسیري روبروست وهرگاه به پیکر پرخون تو نزدیک شود، آن پلید شوم با تازیانه او را مضروب کند و او در  

جان، هستی ام براي دو مصیبت    صورت خود می نماید به من پناه آورده و فریاد می زند که اي عمه  حالی که بازوي خود را سپر سر و

بر پیکر ناتوان و رنجورم و دوم داغ پدر که بر دل سوخته ام نشسته و این مصیبت که به قلبم وارد آمده است    تباه شد اول ضرب تازیانه

او را بسته اند، کیست که  جانکاه تر است، و به تنها بازمانده ات، علی نگاه کن که بی یار و یاور است و با غل و زنجیر    البته گرانبارتر و
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و    تو بما رحم کند و کیست که بر این دو یتیم شفقت آورد، و حسین سبط رسول خدا در این زمان در گرداب مرگ افتاده است  بعد از

می    آنها  گاهی دو دست خود را به جلو آورده و گاه به دو زانو می نشیند، او دیگر توان پاسخ ندارد، جز اینکه با چشم حسرت بار به 

 نگرد 

)کلب آستان امینی گوید اي ابن حماد مقدس، آگاه باش که مرثیه هاي تو جگر همه دوستان اهل بیت وآزادگان جهان را می سوزاند،  

مرتضی و ..... چه خواهد نمود انا هللا و انا الیه    پس این سروده هاي تو در بیان مصائب حسین با قلب رسول خدا و حضرت زهرا و علی

را از عزاداران و سوگواران ذوالقربی و مظلومان آل    به عزت و جالل خودت و به آبرو و احترام محمد و آل محمد، ما  راجعون خدایا

تو جانفشانی نموده و باالترین شکنجه ها و سختی ها را تحمل    محمد قرار بده یعنی همان کسانی که در راه رضایت تو و اعتالي شریعت

مادران و نسل و ذریه و بستگان ما را بهره مند بفرما که تو بر هر کار    و در روز قیامت ما و پدران و  نمودند و از شفاعت آنان در دنیا

 و فرجنا بهم آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(،  توانایی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

ابر بهاري براي آن دو سرور شهید گریه خواهم کرد، آن دو ور شریف که از حیث پدر و جد از همه خالیق بهتر و  سر  همواره چون 

دو شفیع روز جزا، و دو عارف به مقام خالق، و آن دو حکیم    واالترند، همان دو نیایشگر درگاه حق و آن دو پیشگام به سوي خداو همان 

نعمت، آن دو زاهد در دنیا، آن دو    شکیبا در نقمت و بال، آن دو شاکر در  و عالم در میان خالیق و آن دو دادگستر و دانشمند، آن دو

خلق، آن دو امام و پیشواي بر حق، آن دو راستگو از جانب خدا، و آن دو با این مرتبه و    روآورده به خالق هستی، آن دو گواه بر اعمال

تو فروزان در عالم اشباح  درایت، آن دو پر حد از وفا، آن دو پارسا، آن دوپرهیزکار، آن دو فرمانرواي پاك سیرت، آن دو پاك نهاد و با 

)ذر( و بر گفتاررسول خدا، آن دو گوشواره عرش، آن دو سیب خوشبو بر دست احمد، آن دو نسل گهر بار براي علی و زهرا، که درود  

جز    گاه نباشد،خدابر روح پاك آنها باد و سیراب باد تربتشان در پاییز و بهار، .....، تا آنجا که گوید، ..... ابن حماد را عملی شایسته در

باد مادامی که    اینکه به دامن )م. ع( چنگ زده باشد میم یعنی منتهاي آرزویم محمد و عین یعنی نور چشمانم علی که درود خدا بر ایشان 

 خورشید بدمد و سپس راه غروب گیرد یعنی تا ابد اآلباد(،  

یا نیز  از حدیث غدیر  الشهدا که درآن  دارد در سوگ سید  اي  باز قصیده  بارگاهی که در کربال می  و  بر آن  )....... سالم  د می کند: 

از آیه تطهیر و یکی از اصحاب کساء که جهانی از دانش است در آن بخاك رفته است،    درخشد و خامس آل عبا یعنی پنجم شخص

سیراب باشی سیراب، بناز  اشک فرو ریز و بگو اي آرامگاه مقدس که پیکر سرورم در آغوش توست،    پس محفل ماتم بپا کن و سیالب

البته سزاوار هر گونه افتخار و تفاخري، زیرا گل بوستان رسول خدا در تو جاي گرفت همان کسی که در قلب و   بر تمامی تربت ها که تو

مصطفی خدم  دیده  به  او  درگاه  در  ارمغان  و  تحفه  با  میکائیل  و  جنبان  گهواره  شادي  و  سرور  با  جبرئیل  آنکه   ،..... داشت  ت  جاي 

نیلگون  آسمان  به  خداوند  سوي  از  شدن  بخشیده  از  پس  شادي  با  و  آورد  پناه  او  مبارك  آستان  به  ملک  فطرس  آنکه    حاضربودند، 

خداوندا که    پرکشید، بیاد آور آن روز را در کربال، که سپاه پسر هند جگرخوار به سوي او هجوم آورد تا کینه دل خود باز جویند، آه 

دوخته و از شدت غیرت    شکافتند، پس جانم فداي او باد که با اندوهی جانکاه به خیمه زنان حرم خود چشم  چگونه با شمشیر گلویش را 

و اندوه این مصیبت، خون دل می خورد و آن هنگام که اسب او با زین واژگون و غرقه در خون وشیهه کشان به سوي خیمه بازگشت،  

حه و زاري سر دادند، موي پریشان،گریه کنان، از خیمه ها بیرون دویدند با آنکه  اهل حرم رسول خدا از زنان و کودکان، همه فریاد نو

ایشان به ماتم و زاري    جامه تقوي و پارسایی به تن داشتند، از سوز دل سیلی به صورت می نواختند و باناله و شیون بیرون آمدند صداي
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خویش را از هم نمی شناختند و    گذارده و به گونه اي که بیگانه و  در میان دشمنان بلند بود که از خود بیخود شده و چادر از سر فرو

برآوردند که اي قوم نابکار از چه رو بایست اسیر    چون سر انور حسین را به باالي نیزه دیدند که چون ماه بدر، تابان بود فریاد بی کسی

 ر خاندان رسول خدا نیست؟  یاو باشیم، با آنکه جرمی مرتکب نشدیم و چرا در میان شما حتی یک نفر یار و

 روزگار تا ابداآلباد )آمین رب العالمین(،   پس بر این تبهکاران و مجرمان خشم و نفرین ابدي خدا نثار باد و لعنتی پیوسته و مدام در همه )

شویق و  و تو به آنکه به دوستی آل احمد مرا مالمت کند برگو که همیشه در آتش حسرت وندامت سرنگون باش که تو در عوض ت

جهان آفرین، پدرشان علی را به روز غدیر خم، پیشوا و رهبر    معذرت، زبان به مالمت گشوده اي، آنهم در محبت این خاندان که خداي

از غدیر خم و جهاز   نمایی، حقیقت آن را  انکار می  اگر  اودادند، پس  با  بیعت  خالیق عالم قرار داده، در همان روزي که همه دست 

دانش اولین و آخرین را ویژه او ساخت و او کسی بود که بر دوش پیامبر و یا    آري علی آن کسی است که رسول خدا شتران سوال کن،  

بهتر بگویم بر عرش خدا پا نهاد و خانه کعبه رااز لوث وجود بت ها پاك کرد و آنها را یک یک از باال به زیر افکند و می گفت اگر می 

سمان برسانم، وه که در آن دم چه با اقتدار بودم، همان کسی که خورشید مغرب براي او رجعت  خواستم می توانستم دست براختران آ

 درخشان و چون نماز پسین را به وقت خود ادا نمود، به سوي مغرب شتابان روان شد، همان کسی که ساقی حوض کوثر و  کرد، سفید و

هشت جاي می دهد، همان فرمانرواي روز قیامت که در آنروز، به امر او  قسیم جنت و نار است و دوزخیان را در دوزخ و بهشتیان را در ب 

 دوزخیان را به دوزخ و بهشتیان را در بهشت جاي خواهد داد. تا ابداآلباد. 

می کند(، او کسی است که خداي تعالی فرشته اي مقرب را به صورت او در آسمانها قرار داده    )یعنی تا آن زمان که خداوند خدایی

زیارت او به دیدارش روند، پس به به از زائر و به به از میزبان، علی آنکسی است که در )صرصر( مرده اي را    تا فرشتگان مشتاقاست  

از گور خود لبیک گویان بیرون آمد، علی آن کسی است که پیامبر خدا مکرر در مکرر با صداي بلند می فرمود تویی    ساخت که   زنده 

 رفیق و 

فه من، وه چه وزیر خردمندي، تویی که جایگزین من همچون هارون به موسی هستی و لذا پشتیبان دیگرنخواهم  دمساز و وزیر و خلی

و  دلیري  رابا  خیبر  قلعه  در  و  افکند  هالکت  بر خاك  را  عبدود  عمروبن  سهمگین،  نبرد  صحنه  در  که  است  کسی  آن  علی    خواست، 

گردیده بود،   د، همان پرچم که روز قبل بدست مردي زبون و ترسو سرنگونجسارت از جاي کند و فاتحانه پرچم اسالم را به دوش کشی

و جاللت این خاندان    علی است آنکه به فرمان حق زوج فاطمه شد و دیدگان او به میالد شبر و شبیر روشن گشت، و به واسطه عظمت 

خاندان است که آسمان بر جاي   رکت وجود اینیعنی پنج تن بود که خداوند توبه حضرت آدم را پذیرفت و گناه او را بخشید، و به ب

رسول خدا به مباهله قیام نمود و آیا در جهان    خود استوار است و گر نه با ساکنان خود فرو می ریخت و به واسطه شرافت آنان بود که

شایسته آنان است نازل شد،    آیات الهی که بس فراوان و   شرافتی به این پایه می توان یافت، و در شأن این خاندان پاك و مطهر است که

افترا نیست، از جمله آیه اي که می فرماید )به صورت نطفه اي او را   در سوره هاي طس، حامیم، الرحمن و ..... و آیات دیگر که دروغ و

.. )مضمون که در  آنچه در سوره هل اتی و تفسیر آن خبر داري توجه کن ...   آفریدیم تا بیازمائیم از این جهت او شنوا و بیناست( و به 

راستگو و نیکوکار بود حدیث نمود از راستگویان دیگر از محدثان، مانند عالیی که    شان آنان است( .....، عبدالعزیز جلودي که مردي

یاد هر دو گرامی باد با ذکر سلسله اسنادکه تا رسیده است به ابن عباس که گفت جمعی در خدمت رسول خدا بودیم که دخترش فاطمه  

حضرت علت را سوال کرد پس گفت که زنان به من سرزنش می نمایند که رسول خدا ترا با شوهري بی مال و    گریان و ناالن آمد،   بتول 
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داد، آن حضرت فرمود فاطمه جان گوش فرا ده و خداي را شاکر باش که نعمت بی حد نصیب تو فرمود و آگاه باش که    ندار وصلت

که در    جفت نکردم، همان خدایی که تدبیر او نیکو است و این خداوند بود که به جبرئیل فرمان داد   به فرمان خداي تعالی ترا با علی  جز

عرض کرد خدایا تو    آسمانها ندا کند، پس همه فرشتگان در بیت المعمور دور جبرئیل جمع شدند )مضمون(، پس جبرئیل به پا خاست و 

خمس زمین از آب و خاك    تزویج کردم و خداي آسمانها فرمود کابین او شاهد باشد که فاطمه را با علی، آن جوانمرد پاك سرشت  

 ..... الی آخر،

زمان که بهشتیان در بهشت راه می روند، ناگهان پرتوي    و نیز سخن دیگر از رسول خدا که در میان امت مشهور است که فرمود: )در آن  

آمده فریاد کنند مگر خداي عزیز نفرمود در بهشت نه نور خورشید    که از درخشش آن چشمها خیره شود پدید می آید، پس به شگفت

ندا دهد آرام هاتفی  باشد، پس  نه سوز سرما  و  و ساالر شما علی    آزار رساند  بدانید که سرور  و  امانید  آفتی در  هر  از  گیرید که شما 

بارك اوست پس حق او را بشناسید و یادش  درخشش و پرتو از خنده م  نمود، و این  مرتضی با زهراي مرضیه سخنی گفت که او را شاد

رستاخیز پشت و پناه من هستید و به خاطر وجود اقدس و فرمان شماست که دوستان    را گرامی دارید.، اي زادگان احمد شما در روز

ابداآلباد، پس دوستی شما ذخیره فرداي ماست وه چه  تا  و دشمنان شما درآتش سوزان جاي گیرند  بهشت  یابند در  با    سعادت  ذخیره 

که چون در و گوهرست گوش بسپار که همه از روي حقیقت است نه بازي و البته شایسته سپاس    برکت و گرامی، پس به این قصیده 

 همه پرداخته اندیشه و نتیجه احساس علی بن حماد است که چنین با زیب و زیور است(   است نه سرزنش و ابیات آن 

خود را بر وجود مقدس ابن حماد نثار و ایثار بفرما و ما را نیز از دوستداران و محبان محمد و  )کلب گوید خدایا سالم، رحمت ورضوان  

آل محمد قرار داده و ازشفاعت ایشان ما را در دنیا و آخرت بهره مند بفرما اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا  

 بهم آمین، آمین،آمین یا رب العالمین(،  

قصاید فراوانی دیگر دیده شد که    نام ابن حماد در ضمن مجموعه هاي قدیمی که در نجف اشرف و کاظمین بدست آمد،و همچنین به  

بیت با    37طلیعه: یا یوم عاشورا .....(، )قصیده در    بیت با   46فهرست آن با طلیعه آن قصاید و منتخب آنان مذکور می گردد: )قصیده در  

نیت عید به سراغ اشخاص دیگر برو زیرا آنکسی که پرچم عزا برافراشته است عید ندارد، ..... آیا سزاوار  طلیعه: هن بالعید .....، براي ته

دست دشمنان نابود و هالك شده اند، آه اي کربال چه غبارهاي غمی که    تهنیت و مبارك باد است آن کسی که سروران و عزیزان او به 

تو بر دلهاي داغدار نشست، آیا با این همه باز هم از زندگی برخوردار باشم، این چه    بعد از کشته شدن و شهادت ظالمانه حسین بر خاك 

من گوارا خواهد بود با آنکه حسین با تشنگی جام بال را سرکشید و چگونه صبر و قرار داشته    حیایی است، چگونه شربت آب براي  بی

برابر چشم خ  باشم که گویی پیکر شریف او  نباشد در حالی که  را عریان و مظلومانه در  بینم، چگونه اشکهایم چون سیل روان  ود می 

خضاب گرفت، و در حالی که پیکر او در بیابان طف پامال سم ستوران شد، چگونه پیکر من با این غمها در بستر نرم    محاسن او از خون

عبور    و به اسیري بردند و چون بر شهداء کربال آرامش برسد، پدرم فداي زینب باد که او را مانند کنیزان، از پرده عزت بیرون آورده    به

آرام و لرزان    کرد و پیکر برادر را عریان و غرق در خون بر روي خاك دید و شمر را که با دشنام و خشونت به سوي او می دوید و او

برادر اگر می   وید یاحسین اي گفت اي شمر بگذار تا براي آخرین بار برادرم را ببینم و این آخرین آرزوي یک اسیر است .....، و می گ

اسیري بر تن دارد و از    پذیرفتند جان خود را فداي تو می کردم .....، آه چه حسرت بار است، یا حسین این فاطمه دختر توست که جامه

ریگهاي داغ    تپیده، و از روي اندوه   سوز ماتم دستی بر سر و دستی بر دل گرفته و می نالد و می نگرد که چگونه پدر تاجدارش در خون
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سوي پدر رود و به ناچار با ناله اي دردناك می    و سوزان کربال را در مشت می فشارد و در حالی که از شدت ضعف توان ندارد که به 

برم و  پناه  ناتوانی من است پس من به که  یتیمی و  .....، اي    گوید، اي پدرجان روز  نمود  اندوه مرا چه کسی برطرف خواهد  دردها و 

حمد درود خدا بر شما باد تا روزگار باقی است و تا آنزمان که اختران جوزا پرتو افشانی می کنند ..... شما برگزیده خدا در میان  خاندان ا

برگزیده خداوند است و من ابن حماد فدایی شما خاندان احمد هستم و والیت و محبت   خالیق هستید، چنانکه جد شما خاتم پیامبران نیز

 و امیدم آن است که در دنیا و آخرت سرافکنده نباشم و به آرزوهاي خود کامیاب شوم.(،   اي خود قرار داده ام، شما را ذخیره فرد

بیت با طلیعه: ایفرح من له کبد یذوب .....(،    28بیت کهشروع آن: شجاك نوي االحبه .....(، )و قصیده اي دیگر با   75)قصیده اي دیگر با 

بیت و با سرآغاز: اتلعبا و قد الح .....(، و    74با سرآغاز: ویک یا عین سعی .....(، )و قصیده اي دیگر با  بیت و    68با    )و قصیده اي دیگر

بیت که آغازش: اینست دعوت الومع ..... که در این قصیده گوید اگر مهر خاندان رسول گناه است مرا از اینگناه    67)قصیده ایدیگر با  

لعن و نفرین و    می ورزم و ثناي خود را تقدیم قدم آنها می نمایم و در عوض نثار دشمنان آنان،  ترسی ندارم، و من به این خاندان مهر

خدمتگزاري این بزرگان به جان    ناسزا می نمایم و من ثناي آنان را وسیله معاش دنیا خود نساخته بلکه خواسته قلبم آن است که در راه 

 کوشیده باشم، بلی ابن حماد علی، با مدح و ستایش این خاندان فقط پاداش الهی را در نظرخواهد گرفت،( .....، 

قلبت ..... شبیه لما قال الخزاعی    )و قصیده اي دیگر نیز بر سبک و وزن تائیه دعبل دارد و در آخر آن می گوید علی بن الحماد دعاها فا 

قصیده که به استقبال سید اسماعیل حمیري رفته    عبل .....، مدارس آیات خلت من تاله و مهبط و حی مقفر العرصات( .....، )و یا در ایند

این  بیت با    60و آخر قصیده می گوید ..... .....، و ازنت ما قا اسماعیل مبتدئا، طاف الخیالعلینا منک عیادا ....(، .....)و یا قصیده اي دیگر با  

من در دین خود راه افراط نمی روم و در محبت و والیت علی وصی هم    شروع سالي علی قبر تضمن حیدرا ..... و در آخر آن گوید،

قصیده اي    -28مالقات حق خواهد رفت( ..... )  کوتاهی نمی کنم، آري با این روش و آئین و اعتقاددر روز رستاخیز علی بن حماد به

 دیگر ....(، 

ما و همه مؤمنین و مؤمنات گوئیم رحمه اهللا علیک یا علی بن حماد    د خدایا دین ما دین ابن حماد و عقیده ما عقیده اوست و )کلب گوی 

آري ما نیز انشاء اهللا با این روش و آئین و اعتقاد در روزرستاخیز به مالقات خداوند خواهیم رفت خدایا رحمت و رضوان و درود ابدي  

بزرگوار آن  وجود  بر  را  یا رب    خود  آمین  آمین،  آمین،  بفرما  مند  بهره  ایشان  شفاعت  از  و آخرت  دنیا  در  را  ما  و  ایثارفرموده  و  نثار 

 العالمین(. 

 غدیریه ابوالفرج رازي: 

الشبه و .....، یعنی در روز غدیر جلوه هدایت بر تاریکی شبهات پرتوافکن شد و طالي ناب ازناخالصی   الغدیر علی  )تجلی الهدي یوم 
خداي عرش نظام اجتماعی را تکمیل فرمود، همانطور که قرآن مجید بی پرده بیان نمود و رسول خدا دراجتماع مسلمانان قیام  پاك شد،  

 و بازوي یکتا مرد جهان اسالم را بلند نمود و فرمود هر که را من مولی و رهبرم این علی نیز سرور وموالي اوست وه چه افتخاري .....(. 

 ج محمد بن هندوي رازي: شرح حال شاعر ابوالفر

نایل آمدند    هاي مشهور امامیه هستند که به نشر علم و ادب قیام کرده و در میان ایشان گروهی به افتخارات ویژه  خاندان هندو، از خاندان 

بن هندو    از جمله ابوالفرج، که ابن شهر آشوب وي را جزء شعراي مقدس و پرهیزگار اهل بیت می داند و نیز فرزند اوحسین بن محمد

دیگري علی بن الحسین بن محمد بن    که ثعالبی او را از اصحاب و دوستان صاحب بن عماد معروف معرفی و از او تعریف می کند و 
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هندو که شرح حال او را در فرهنگهاي رجال ادب آورده اند و همگان دانش سرشار ومهارت وي را در حکمت و فلسفه .....، ستوده اند  

 فرزند علی بن الحسن بن محمد هندو و .....،.و دیگري ابواشرف 

 غدیریه جعفر بن حسین:

سروده اش    )قل للذي بفجوره فی شعره ظهرت عالمه ..... یعنی بگو به آن کسی که پاي را از گلیم خود فراتر نهاده و آثار ستمکاري در

احسان مالی او دارد،    روخته و چشم طمع به آشکار شده و از روي بیخردي دین خود را براي جلب رضایت شخصی گمراه و بدبخت ف

میراث است که به عباسیان برسد و    که ترا چه رسد اي ملعون ازل و ابد که در اسرار امامت سخن آغاز کنی، تصور می کنی که خالفت 

مقام اوست، همانطور که   شایسته احترام نیستی آیا نمی دانی، امامت و زعامت با نص رسول خداست و علی قائم البته یاوه و باطل گفتی و 

  با حیدر فرمود در آن زمان که او را بپا داشت که هر که را من ساالر و موالي اویم این علی هم ساالر و موالي اوست و چه  در غدیر خم

ت که با  اوس  بلیغ و رسا فرمود و اگر نمی دانی از صاحب دانش و خبر بپرس تا بدانی قبل از آنکه سرانگشت ندامت به دندان بگیري،

بزرگان تو در جنگ با او، از    شمشیر بران در صحنه پیکارها، غبار غم از چهره پیامبر و لشکریان اسالم زدود و در روز بدر که سروران و 

گرفتار و با ناله و افغان خواب را از چشم    ضرب بازو و شمشیرش بیچاره شده و به ستوه آمدند این پدرشان عباس بود که در بند اسارت

او را ببرد و ارکان امامت او را استوار نماید، کسی    پیامبر گرفت، در آئین ما امام و مولی کسی است که رسول خدا آشکارا و علنی نام

هاي آن را خاموش نماید، اوست گشاینده قلعه خیبر، بعد از    که چون شعله هاي جنگ فروزان شود به شجاعت و سلحشوري خود شعله

اگر همه عالمیان را با او به قیاس گیرند قطعاً و البته با سر ناخن او برابر    راه سالمت را انتخاب کردند، به خدا سوگندآنکه دیگران با فرار  

نشوند، .....(، قاضی ابوالمکارم محمد بن عبدالملک درآثار خود از مروان ابی حفصه شاعر خود فروش دربار عباسیان نقل کرد: که می 

رافضی ها در آن حمله کردم و متوکل فرمانداري بحرین و یمامه را به من عطا کرد .....(   خواندم که به  گفت )در حضور متوکل شعري

حسین می خوانند با این شعر )قل للذي بفجوره .....(، سخن یاوه او را در دهان او شکسته است(، البته    و آنگاه مردي که او را جعفر بن 

ي بسیاري از سروده هاي قرن چهارم به دست آمد ولی چون به شرح حال سرایندگان واقف  مذکور شد غدیریه ها  غیر از آنچه تاکنون

 نشدیم ازبیان آن صرف نظر کردیم.

 

 خالصه جلد هشتم: کتاب شریف الغدیر حضرت عالمه امینی رحمه اهللا علیه 

 شعراء غدیر در قرن پنجم: 
 :406غدیریه ابوالنجیب طاهر: متوفی 

غدیر براي او    الغدیر المسلم، و انکر العید علیه المجرم، .....، یعنی آن کسی که در برابر خداوند تسلیم است البته روز)....... عید فی یوم  
منکران روز غدیر و منکر آنچه رسول مختار در غدیر    عید است و آنکسی که در عناد و انکار است قطعاً مجرمی تبهکار است پس اي

جالله آیه اي فرستاد و فرمود امروز آئین شما را به کمال رساندم    باد، مگر نمی دانید که خداي تعالی جل خم اعالن کرد، مرگ بر شما  
 که این نعمت نمادي از عظمت احسان و بخشش خداست بر خالیق .....(. و نعمت هدایت را بر شما تمام نمودم یعنی نعمت نصب امام

 شرح حال شاعر: 

بن  ابراهیم  بن  ابو نجیب شداد  با   او  از شعراي  را  او  ابن شهر آشوب  است،  بیت  اهل  از شعراي  به طاهر  ملقب  شهامت و    حسن جزري 

است و ..... و نیز او را    غیرتمند که بی پروا از فتنه دشمنان ناصبی، نداي والیت سر داده و به ستایش این خاندان زبان گشوده اند، نام برده 
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اند بویه دانسته  فرزند  الدوله  اي  از شعراي عضد  )اي گروه صوفیان،   ،).......( او  اشعار  از جمله  بوجود    که  دینی  افراد، شما  شرورترین 

اید که زشت و پلید است، آیا خداوند جل جالله در قرآن فرموده که چون بیندازید    آورده  چهارپایان بخورید و رقص کنان جفتک 

 .)..... 

 :406-359غدیریه شریف رضی: 

باقی  )نطق اللسان عن الضمیر .... .، یعنی زبان ترجمان دل است .....، شادي و سرور از قلب ما رفت و فقط براي ما یک شادي وسرور 

 مانده است و آن روز غدیر است، روزي پرافتخار که علی وصی پیامبر، انتخاب و امیرمومنان گردید .....(.

 شرح حال شاعر:

موسی بن    بن موسی بن محمد بن موسی بن ابراهیم بن امام ابا ابراهیمشریف رضی، ذوالحسبین، ابوالحسن، محمد بن ابی احمد حسین  

بن علی بن ابیطالب    جعفر علیه السالم است و مادرش فاطمه دختر حسین بن ابی محمد حسن اطروش بن علی بن حسن بن علی بن عمر

بزرگ بود و ابونصر بهاء الدین،    لتی واال و علیه السالم.، پدرش ابواحمد در عهد حکومت و خالفت سیاسی و اقتدار آل بویه، صاحب منز

عهده داشت و در حال نقابت دیده از جهان    او را با لقب )طاهر اوحد( امتیاز داد، او پنج بار نوبت سرپرستی و نقابت آل ابی طالب را به

ر فارس نگهداري کند و پس از  فرو بست، عزت و اقتدار او باعث شد تا عضدالدوله در زمان بازداشت، مجبورشود او را در قلعه اي د 

ابو احمد در خدمات دینی و اجتماعی گام  بغداد نزدخود آورد،  به  او را آزاد و  الدوله  الدوله، فرزندش شرف  بسیار    وفات عضد  هاي 

ره  افتخارات خاندان عترت است، او پیشوایی بزرگ در علم حدیث و ادب و چه  وسیعی برداشته بود و نیز سرورمان سید شریف رضی از 

است، علم سرشار، خاندان پاك، .....، که کالم از وصف بزرگی او قاصر است و تمام آنچه    اي درخشان از چهره هاي درخشان مذهب

منقبت او به رشته تحریر درآورده اند کمتر از مناقب و فضایل بی کران اوست، ..... از فهرست نجاشی    که در فرهنگ رجال از مدح و 

ثعالبی، آثار  تا  علیخان  گرفته  الحدید،  ابی  ابن  ابن کثیر،  ابن شدقم،  ابی نصر بخاري،  ابن جوزي، عالمه،  ابن خلکان،  اثیر،  ابن  مجدي، 

  نیز تحلیل شخصیت واالي شریف رضی را می توان در تالیفات بزرگانی چون عالمه شیخ عبدالحسین حلی نجفی، زکی   مدنی .....، و 

الغطاء، کاشف  هادي،  بن  رضا  محمد  شیخ  )درکتابی    مبارك،  امینی  هادي  محمد  فرزندم  محفوظ،  دکتر  قمی،  برقعی  اکبر  علی  سید 

ابوعلی حسن بن    مستقل(، ..... مالحظه کرد.، معلمان ادب و مشایخ حدیث آن بزرگوار: )ابوسعید حسن بن عبداهللا معروف به سیرافی،

بن  هارون  اقدم  استاد  ابومحمد  بن عمران مرزبانی،  ابوعبداهللا محمد  فارسی،  تلع  احمد  بن  موسی  ابویحیی    کبري، عثمان  جنی موصلی، 

زهرا دختر رسول خدا را در خواب    معروف به ابن نباته، استاد بزرگ شیخ مفید صاحب درجات رفیعه گوید، شیخ مفید حضرت فاطمه

ده و فرمود به آنها فقه  پس هر دو را به او سپر  دید که در مسجد کرخ بغداد بر او وارد شد و دو فرزندش حسن و حسین همراه او بودند، 

فاطمه دختر الناصر، در حالی که کنیزان دور او را گرفته و    بیاموز، پس با شگفتی و تعجب فراوان از خواب بیدار شد و در نیم روز فردا،

محترم  دو کودکش علی مرتضی و محمد رضی، پیش روي مادر درحرکت بودند، وارد مسجد شد، شیخ مفید برخاست و بر آن خانم  

هستند که خدمت تو آورده ام تا به آنان فقه بیاموزي، پس شیخ مفید به گریه افتاد و    سالم کرد و او فرمود اي شیخ این دو فرزندان من

 داستان خواب شب قبل خود را به آن بانو 
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جلیل القدر   انش را بر آن دو سیدمعظم تعریف کرد و آنگاه به تربیت آن دو پرداخت و خداوند نیز با لطف و عنایت خود ابواب علم و د

آنان عالم تا آنجا که شهرت   ،..... ابن  گشود  این داستان را   ،..... باقی خواهد ماند  پایدار است  نیز نقل    گیر شد و تا جهان  الحدید  ابی 

 نموده است،(، ابوالحسن علی بن عیسی ربعی ..... 

نام آوران شیعه و پرچمداران مذهب عامه از او روایت می نمایند از جمله  بسیاري از    و نیز در خصوص شاگردان و راویان آن بزرگوار، 

محمد بن علی حلوانی، قاضی ابوالمعالی احمد    طوسی، شیخ جعفر بن محمد دوریستی )طرشتی(،   )شیخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن

 ردان بارز این دو برادر است، .....(که از شاگ بن علی، ابوزید سید عبداهللا بن علی کیابکی، ابوبکر احمد بن حسین خزاعی

 تالیفات و تصنیفات: 

 الف: نهج البالغه: 

عنوان    از اعصار پیشین تا عصر حاضر دانشمندان و محدثین بسیار با دقت همت به حفظ این کتاب داشته و مانند قرآن کریم آن را به

جمال الدین محمد    ار حافظان این کتاب بوده اند )قاضیتبرك حفظ می کردند، و از جمله بزرگانی که نزدیک به زمان مولف و در شم

جوزي(، و دوران اخیر عالمه    بن حسین .....، که نهج البالغه را از حفظ می نوشته است و خطیب ابوعبداهللا فارقی )به نقل ابن کثیر و ابن

نموده اند که این مرد تمام قاموس لغت    پارسا سید محمد یمانی، دانشمند مورخ شیخ محمد حسین مروت معروف به حافظ .....، )که نقل 

که او مجموعه کامل ابن اثیر را نیز تا به آخر از    و شرح نهج البالغه و چهل هزار قصیده را از حفظ داشته و بعضی از بزرگان می گفتند 

گذشته و نزدیک به عصر او،    یفرماید( و نیز از دورانهاي بسیار  حفظ داشته که واقعاً این فضل خدایی است که به هر کس بخواهد عطا م

. شرح سید علی ابن الناصر که  1هفتاد شرح بر آن نوشته اند از جمله )  دانشمندان بسیاري به شرح این کتاب شریف پرداخته و تاکنون

مد وبري  البالغه که اولین و قدیمی ترین شرح نهج البالغه است، شرح احمد بن مح معاصر سرورمان شریف رضی بوده، به نام اعالم نهج

از علماء قرن پنجم، شرح فضل اهللاراوندي، شرح ابوالحسن علی بن ابی القاسم بن ..... بن خزیمه بن ثابت )ذوالشهادتین صحابی رسول  

وفات یافته است، شرح سعید بن هبه اهللا قطب الدین راوندي،   565شمار مشایخ ابن شهر آشوب است و به سال  خدا(، که این بزرگوار در

، شرح قاضی عبدالجبار، شرح  585حسین مشهور به قطب الدین کیدري، شرح حسن بن علی بن احمد ماهابادي متوفی    شرح محمد بن

بن طاوس، شرح  فخر بن موسی  الدین علی  الحدید، شرح سید رضی  ابی  ابن  به  ابوحامد عزالدین عبدالحمید مشهور  تاج    رازي، شرح 

 شرح جواد فاضل(  -81الدین معروف به ابن الساعی و ..... 

 مولف نهج البالغه: 

و تالیف    تمامی این دانشمندان و بزرگانی که نهج البالغه را شرح و تعلیق نوشته اند، تردیدي ندارند که این کتاب ارزشمند گردآورده 

معنی اتفاق نظر دارند و هیچیک از ارباب تراجم ازعصر مولف تا  هاي شیعه هم بطور کلی بر این    شریف رضی است و تمامی فرهنگ

مراجعه به صورت اجازاتی که   این زمان را مالحظه نخواهید کرد که جز بر این موضوع نظر دهد و ..... و نیز محقق و خواننده می تواند با

جمله از  دریابد  را  حقیقت  این  صحت  اند  نوشته  خود  اصحاب  به  محدثین  و  اجازه 1)  دانشمندان  فقیه    .  شیخ  به  علی  بن  محمد  شیخ 

اجازه   تاریخ  حسین  .....،  499ابوعبداهللا  جزایري(، 20،  اهللا  نعمت  سید  به  مجلسی  عالمه  اجازه  دالیل    .  و  موارد  این  همه  از  باالتر  و 

ماید )....... و  بطور مثال در تفسیر خود می فر  تصریحات خود شریف رضی است که در کتابهاي خود به آن تالیف تصریح نموده است 

البالغه مطالعه و دقت کافی  نهج  بنام  باید درکتاب دیگرمان  بداند،  اشاره کردیم  به آن  این موضوع را که  تاریخ  کسی که می خواهد 
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ه  در آن جمع آورده ایم که مشتمل بر سه باب است در فنون مختلف بنماید. همان کتابی که گزیده سخنان امیرالمومنین علی علیه السالم را

 تا مواعظ و حکم و کلمات قصار .....(   معانی و رشته هاي پراکنده سخن از خطبه ها و نامه گرفته

)مضمون( و نیز مانند این اشارات را که آن )معظم له( در آثار دیگر خود از جمله)مجازات نبویه، .....( آورده است، و در ادامه حضرت 

پاسخ هاي قاطع و محکم و اقامه دلیل ایرادات آنان را مردود .....،   را ذکر و با بررسی و  عالمه ادعاي بی مایه و شبهات بعضی از جاهالن

صفحه که تنها پیرامون نهج البالغه و شبهات وارده بر آن    66تالیف فرموده در    و می فرماید عالمه شیخ هادي آل کاشف الغطاء کتابی

 از عهده بیان مطلب به خوبی برآمده است ..... . تألیف شده و  بحث نموده و کتاب مذکور بطور جامع و کامل

 ب: سایر تالیفات سید رضی: 

اوست،  تفسیر  نام  که  التنزیل  متشابه  فی  التاویل  حقایق  القرآن،  مجاز  عن  البیان  تلخیص  نبویه،  آثار  مجازات  االئمه،  معانی    )خصائص 

الحجاج را گردآوري    حسن من شعر الحسین )که زبده اشعار ابن القرآن، حاشیه پیرامون اختالف فقها، حاشیه بر ایضاح ابوعلی فارسی، ال

الحجاج(، ابن  ابوتمام و  الزیادات )در شعر  و    نموده(،  به صورت شعر، رسائل  ابواسحاق  و  او  ابواسحاق صابی، مراسالت  اشعار  گزیده 

 یال، دیوان شعر .....(.حال پدر بزرگوارش طاهر، انشراح الصدر، طیف الخ متشات در سه جلد، اخبار قضاه بغداد، شرح

   شعر و شاعري:
ریاست و مقام رفیع بشناسند،    واضح است که اگر هر کس بر روحیات سرورمان شریف رضی واقف شود و موقعیت او را از جنبه علم و 

شعرا، .....، خود او  روح لطیف سایر    خواهد دانست که مقام شعر و شاعري مادون سایر مقامات عالی اوست و همچنین روح او برتر از 
آبدارم به مقابله آنها بر خواهم خاست، و ..... یا،    گوید )شعر براي من افتخاري نیست، ولی هرگاه دیگران به مفاخره برخیزند من با شعر

او را سرآمد ش اکثر صاحب نظران شعر و ادب  .....و  بیزارم  از حرفه شاعري  اعران  گر چه من در این میدان، صاحب سر و افسرم ولی 
قریش می دانند .....، در فرهنگ رجال بطور گسترده از شعر و ادب اوتمجید شده است ..... که مجال بررسی همه نیست و قسمتی از آنها  

 مذکور می گردد از جمله:

کمال داشت   هنسابه )عمري( در کتاب مجدي می گوید: شریف رضی در بغداد نقیب النقباء خاندان ابی طالب بوده و هیبت و جاللی ب. 1

می شد و از جانیان و    همراه با ورع و پارسایی .....، خاندان و خویشاوندان خود را رعایت می کرد و از پامال شدن حقوق آنان به خشم

بر  قسمتی از تفسیر او را که    ستم کاران به ایشان انتقام می گرفت، او یکی از نوابغ روزگار و نزد بزرگان علم و ادب تعلیم یافته و من

قیاس شود برابر یا بزرگتر و باالتر است،    قرآن کریم نوشته، در یک جلد زیارت کردم، زیبا و نمکین بود، و اگر با تفسیر ابوجعفر طبري

 شاعران قریش ویژه اوست .....(. و نیز شعر و احساسات او باالتر از آن است که وصف شود و تا این زمان لقب سرآمد

الدهر.  2 یتیمه  در  واال  ثعالبی  تبار  بر  عالوه  و  است  عراق  بزرگان  ترین  نجیب  و  دوران،  نابغه  رضی  شریف  )اینک  صاحب    گوید: 

شاعرانی است که از    افتخاراتی است که چون خورشید عالم آرا درخشان است و همراه با فرهنگی نمایان و فضلی تابان .....، او سرآمد

 صران .....(.خاندان ابی طالب برخاسته اند چه گذشتگان و چه معا

مدت اندك    و نیز ابن جوزي گوید )....... رضی در بغداد نقیب خاندان ابی طالب بود، او بعد از دوران سی سالگی، قرآن کریم را در.  3
 حفظ نمود، و در فقه و فرایض میراث، اطالعات کافی داشت، او دانشمندي فرزانه و شاعري سخندان بود .....(.

بخشی مهمی  رح نهج البالغه گوید: )....... رضی در مدت اندك پس از دوران سی سالگی قرآن را حفظ کرده وابن ابی الحدید در ش. 4
 از فقه و فرایض میراث را فرا گرفت، او دانشمندي ادیب و شاعري ماهر بود .....(.
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 باخرزي در کتاب )دمیه القصر( .....، رفاعی در )صحاح االخبار(، .....(. 5

 مناصب:القاب و 

سال   در  سال  388بهاالدوله  در  و  نمود  مشرف  اجل(  )شریف  لقب  با  را  رضی  سید  سرورمان  )رضی   392،  سپس  و    )ذوالمنقبتین( 

جمله مقام    ذوالحسبین(، لقب داد ..... مناصب و پست هاي واگذار شده به سید و سرورمان شریف رضی فراوان و متعدد بوده است، از

مخ وزیر  رسمی،  )وزیر  ووزارت  قضاوت  فرمان  یاغیان،  مرتدین،  سرکوبی  فرمان   ..... و خاص  عام  استانداري  دادستانی،    تار،  داوري، 

سالگی ودر دوره طائع اهللا عهده دار    21در    380سرپرستی قبایل اشراف، فرمان برگزاري نماز جماعت، رهبري حجاج، .....(، او به سال  

حاجی رهبري  نیز  و  گردید  طالب  ابی  خاندان  او سرپرستی  به  کل  سرپرستی  و   ..... دادستانی  مقام  و  النقباء    ان  نقیب  عنوان  با  و  محول 

پیشواي هشتمین ما علی بن موسی الرضا    مخاطب گردید و این سرپرستی کل، مقام و رتبه اي است که به عهده کسی محول نشد جز

به نوشته ابن ابی الحدید شریف رضی القادر خلیفه عباسی بر حرم مدینه و مکه به    سالم اهللا علیه که ولی عهد مامون بود و بنا  ازجانب 

است که با منصب و مقام شناخته شود .....، و با این وجود    خالفت منصوب شد و .....، با این همه شخصیت شریف رضی باالتر از آن

 450انیه نوشته ماوردي متوفی  وجود دارد که ما از کتاب احکام سلط  براي این مناصب که شریف رضی عهده دار بود، تالیفات ویژه اي 

 نمونه اي را نقل می نمائیم:

است جزئی وکلی.  تاسیس می شود و آن دو قسم  به خاطر حفظ و نگهداري شرافت خاندانها  است که  نقابت: آن منصبی  )مضمون( 
نماید مثل جمع آوري آمار   یا کیفري را اجرا  اینکه حکمی صادر و  بدون  امور سرپرستی  تنها  ضبط آمار    خانواده هاي سادات، جزئی 
امور دیگر نیز ساري و    ، دراستنوزادان، ..... مواظبت از موقوفه هاي آنان ..... و نقابت کلی و عمومی عالوه بر آنچه در نقابت جزیی  

... و این  جاري است که الزمه آن منصب، داشتن فقه و علم دین است مانند قضاوت در منازعات، اجراي حدودکیفري و صدور حکم ..
عام، همان منصبی بود که به سرورمان شریف رضی محول شده بود و نیز سرپرستی مظالم )دادستانی(، سرپرستی امور حجاج)اعم   نقابت 

 از رهبري کاروان و یا اقامه مناسک حج(، .....

 والدت و وفات: 

باد(، در    سال که رضوان خدا بر او  47نی حدود  مذکور نموده اند )یع  406و    359والدت و وفات آن وجود شریف را مورخین به سال  

حضور یافتند و فخر   مرگ شریف رضی، وزیر ابوغالب و فخرالملک و سایر وزرا و اعیان و اشراف با پاي برهنه به رسم عزا در خانه او 

یع جنازه او حاضر نشد و  در تش  الملک بر او نماز خواند و در همان خانه اش دفن شد، برادرش شریف مرتضی از فرط بی قراري و جزع 

علیهماالسالم  بن جعفر  موسی  امام  به روضه  فزع  از شدت  بلکه  نکرد،  هم شرکت  نماز  مراسم  فخرالملک    در  روز  پایان  در  و  برد  پناه 

خانه اش  نوشته اند که پیکر او را بعد از آنکه در    شخصاً به روضه امام مشرف و شریف مرتضی را به خانه فرستاد ..... بسیاري از مورخین

کردند .....، دیگران هم آورده اند که مرقد شریف رضی در   به امانت به خاك کردند، بیرون آورده به کربال برده و در کنار پدرش دفن

 کربال آشکار و معروف است .....،  

خاك سپردند و مرقدش در  شریف مرتضی را به کربال حسینی بردند و مانند پدر و برادرش در آنجا به    رفاعی نیز می نویسد که جنازه 

است .....(. جمع کثیري از معاصرین شریف رضی او را مرثیه گفته اند از جمله برادرش علم الهدي )....... اي یاران    آنجا ظاهر و مشهود

چه عمر ها    فاجعه ناگوار که بازوي مرا شکست، اي کاش جان مرا هم می گرفت .....، خدا را بر این عمر کوتاه و تابناك و   داد از این 
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فداکار    دراز بود و ناپاك(، و یا شاگرد مهیار دیلمی که می گوید )....... بازوي هاشم را چه کسی قطع کرد ..... یا شریف رضی شبان   که

 این خاندان طعمه اجل گردید که رمه آنان از چرا باز ماند .....(،  

اشعار شریف رضی که درباره مذهب از  اي  ).....  نمونه  ..... گویم خداوند سرزمین سروده است  با شتاب  است حمله  .. هال چه خوش 

سیراب فرماید، به ویژه تربت بقیع و خفتگان آن را، آبی دامن کشان و سیالبی ریزان ..... و تربت    مدینه را از باران رحمت و آب گوارا

داد و سامرا و طوس را سیراب کن از ژاله بهاران  طف خفته و با لب تشنه، داعی حق را لبیک گفته است و هم بغ  آن شهیدي که در بیابان 

سیالب زور  و  در   ،..... کوهساران  بر  آسمان  گریه  همچون  است،  اشکبار  گورها  این  کنار  در  چشمها  که  )کاظمیه(،    باران  بغداد  اي 

ه می کشم و سالم خود را  را جانب آن درگا  دوتربت پاك را می شناسم که درد حسرت و اشتیاقم در کنار آنان شفا می یابد.، مهار جان

مرا پاك می سازد .....، )آگاه باشید( جدم علی فرمانرواي    تقدیم آن بارگاه می سازم که بی جواب نخواهد ماند، آري زیارت آنان روان

ز  او نیست، ساقی حوض کوثر در روز جزا، یعنی روزي که دل ها ا  دوزخ است، در روزي که نجات از عذاب ابدي خدا، جز به دستان 

باشد براي حساب، ..... با دست راستش انگشتري خاتم به سائل بخشد .....، آیا    تب و تاب در التهاب است و اوست که پیشگام بر صراط 

همه حتی معاندین نیز به آن اعتراف کنند و یا داستان آن مار که دشمن می خواست مکري   کندن در خیبر معجزه نیست همان فضیلت که 

کالغی پرواز کرد و فتنه از میان برخاست، ..... هر که بر او ستم نمود، کیفر او را با گذشت و وقار در    نخواست، پس بکار برد و خدا  

کف دست او نهاد .....،آري یا امیرالمؤمنین من از آلودگی در والدت پاك هستم و به این لحاظ با دشمن نابکار شما دشمن هستم و از  

  ر می گیرم ولی من آشکارا دم از والي شما می زنم نه در خفا و پنهان و از دیگران بیزاري می جویم و تیر فحش و ناسزا قرا هر سو هدف

می شود،    ترس ندارم، سزاوارتر از من به والیت شما کیست با آنکه رشته اصل و ریشه و نسب خاندانم به شما آل محمد )ص( منتهی

روزگار میان ما جدایی   ابوس شما روان هستم اگر چه از پاي درآیم، و اگر فتنهپس دوستدار شما هستم اگر چه مرا دشمن دارند و به پ

 افکند، ولی بازگشت ما به یک دودمان و تبار است(  

و در روزعاشورا، در رثاي سیدالشهداء حسین علیه السالم سروده است: )....... اینک این سرزمین   391و نیز این قصیده که آن را به سال  

صه است پس فریادبلند کن و سیالب اشک از دیده جاري ساز .....، و ما بر حال زار فاطمه گریان هستیم زیرا که در  غرق در غم و غ

است، آیا به هنگام والدت فرزندش حسین می دانست که زنازادگان سر مقدس او را بر سر نیزه خواهند کرد؟    سوگ فرزندانش اشکبار

سوگ و ماتم نشستند ولی شامیان با جشن و سرور آن روز را عید می دانند، آیا آنان از خشم  همان روز که عراقیان به    در روز عاشورا

در    خدا )ص( ترس نداشتند که یکسره تمام کشتزار او را با تیغ مرگ درو کردند )هیهات(، آنان بینش و رستگاري و هدایت را  پیامبر

دشمن و خصم    رده و نکبت و جهالت را خریدند، آنها رسول خدا را برابر ضاللت و گمراهی و آتش فروختند و رشد و صالح و رها ک 

وحشی سوار و خون پیامبر بر    خود ساختند و البته چه بد ذخیره اي براي روز جزا مهیا نمودند، زنان و کودکان حرم پیامبر بر پشت شتران

آنان پامال و با کینه توزي امویان    ارجمندي  نهنوك نیزه ها آشکار شد، اي دل بسوز بر خاندان علی که پس از عزت و ارجمندي، چگو

اسارت بینی کشیدند و چگونه ریسمان  نهادند و گفتند هالك آل علی    خوار گردیدند.، چگونه مهار ذلت و خواري در  برگردن آنها 

به آئین و رسم جاهلیت .....،آري آنان  نبود  به یادگار  از زحمات جدشان  انتقام خون کشتگان    دستور دین خداوند است، آیا این دین 

را ویژه خود ساخته و تصاحب کردند و به میل و دلخواه خود بر    خود را گرفتند و سینه هاي پرکینه خود را شفا بخشیدند، حقوق غائبین

به عالم را  آنان  و مطهر  ارواح پاك  مرت  حاضرین ستم کردند، خدا  را  ترین جنایات  آنها فجیع  اجساد  بر  تاختن  با  و شما  برد  کب  باال 
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دیگر به رشد و صالح امت امید نتوان برد، خالفت ویژه برگزیدگان خداست .....،  شدید.، اینک خالفت اسالمی از مسیر منحرف است و

بخاطر پیامبر او، بر دشمنان بتاز و شمشیر تیز از نیام بیرون بیاور و بتاز بر آن گروهی که خون    اي مظهر خشم خدا )اي مهدي( بپاخیز و

و خان مرا  محمد  پود  و  تار  تو،  هاي جانسوز  اي عاشوراي حسین، شعله   ،..... بر زمین ریختند  تباه کرده  و زیاد  به خاطریزید  را  او  دان 

نموده و می ستیزد و بدین جهت   تازد و پی درپی حمله  .....، اي جدواالتبار، سپاه غم و حسرت عزاي تو همواره بر دلم می  بسوخت 

این اشک شبانگاه از ریختن بر چهره من دریغ کند، البته به صبحگاهان بر صورتم روان خواهد شد  من ریزان است، اگر    سیالب اشک

 .....، ومن با کدام مدح و ثنا، منزلت و مقام شما را اضافه نمایم .....،  

ما مدح  از  کند  می  طلوع  جالل  و  روشنی  با  که  خورشید  البته  سال    و  در  را  قصیده  این  نیز  و  است(.  نیاز  جدش    377بی  سوگ  در 

آواي رحیل برکشید، از ناوك تیري دو پهلو و تیز به خاك درغلطید، بی پرستار   سیدالشهداء سروده است: )....... روزي که بر پسر فاطمه

خوارش تیغ ساربان، و در آن زمان که با لب تشنه، نیزه جان ستان در دلش جاي گرفت، سوز    و بی غمخوار، پرستارش سم ستوران و غم

ی و آرزوي آب گوارا رااز خاطر او برد، گویا شمشیرهاي تیز و بران که در پیکرش جا می گرفت، آتشی بود که بر خرمنی از نور  تشنگ

 می افتاد، خدایا بر 

قربانگاه او را    ش بیابان حرمتوریگزار تفتیده کربال پیکري قرار دارد که از نیش هیوالي مرگ پاره پاره و غرق در خون است، ..... وح

نجاست دامن مادر، بر عصیان    شناخت و با آنکه سه روز بر خاك افتاده بود گامی جلو نگذاشت .....، آري زاده زیاد را ناپاکی حسب و

دختران رسول خدا را به اسارت بردند با    بر حسین وادار کرد و البته تالش او در برقراري قدرت یزید تحسینی را به دنبال نداشت .....،

اختیار من نیست و من می    ن سرسبز و خرم بود، .....، اي جد بزرگوار غم جانکاه عزاي تو و سوزدرد و غم مصیبت تو در آنکه نهال دی

 خواهم با آب دیدگان خود آتش دل را فرو نشانم .....،(،  

ه نه دوست وفا کرد و نه  حسین بن علی می گوید : )....... روز عاشوراي حسین همان روز است ک   در مرثیه   287و نیز در عاشوراي سال  

فاطمه با تو عهد کردند ولی عهد خود را شکستند و وفاداران چه اندك هستند، سفارش رسول خدا را در حق تو    میزبان پناه داد، اي پسر

کردند، به  و به خونخواهی نیاکان خود و به رسم جاهلیت برخاستند و به روي تو شمشیر کشیدند و مقدرات الهی را بهانه    زیر پا نهادند

 آن

عذري که بدتر از گناه آن است، نیزه ها بر سینه او بوسه زدند و تیرها از شوق صورت او به پرواز درآمدند و نوك نیزه ها درسینه او  

پنهان نمودند  ماهشان را    نشستند زنان و کودکان او اسیر و بر شتران سوار شده و با گریبانها که تا به دامن چاك داده، با سر انگشت چهره 

زاري، فریاد زدند ولی علیرغم نوحه و    و اشک مداوم رخسار آنان هم، حجاب صورت آنها گشته است آنان شکوه نمودند و با گریه و

شیون، ساربان سیه دل توقفی ندارد و ناله یتیمان هم آرام نمی شود، .....تاکی باز هم تاکی، سرکشان و جانیان حکمرانی کنند و تا کی 

.....، کاش زنده فروما نمایند  نهادان ارجمند فرمانروایی  بر پاك  تعالی فرجه   یگان پست  اهللا  ایام ظهور حضرت مهدي عج  بمانم و )در 

الشریف(، روزي با دوستان در حالی که در کفم شمشیري برنده وآخته است به پرواز درآیم و به خونخواهی قربانیان طف پیکر دشمنان  

به فرمانم هرچند از خاندان شما هستم، پدرم حیدر و مادرم زهراي بتول است و    کشم .....، من رعیتی سر  آنان را با نوك سنان برخاك

 مفاخرت آیند، البته گوي سبقت متعلق به آن کسی است که گوید جد من رسول خداست.   هرگاه دیگران با مجد و جمال به میدان
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باد و تا    )کلب گوید سالم و رحمت ورضوان حضرت حق بر روح و روان ایثار  نثار و  جناب رضی و یاران و یاوران و دوستداران او 

نمایند و حکم خداوند در جهان جاري است بر او درود و سالم خداوند و رحمت او شامل باد. و امید و رجاء ما   ستارگان پرتوافشانی می

  د مانند بسیاري دیگر از بزرگان دیگر از نعمت وجود خداوند آن است که از شفاعت این سید عالیقدر که امت اسالم خیلی زو  به درگاه 

 او محروم گردیدند ما را در دنیا و آخرت بهره مند و برخوردار فرماید آمین، آمین، آمین یا رب العالمین( 

 به عون اهللا تبارك و تعالی:  خالصه جلد هشتم فارسی الغدیر موالیم حضرت عالمه امینی

 شعراي غدیر در قرن پنجم: 

 419-339غدیریه ابومحمد صوري: 

و رهبر    )....... آن روز که فرمان غدیر صادر شد، مکر و خیانت آن قوم نیز آشکار گشت، امّا پیامبر به ایراد خطابه، قیام کرد و فرمانروا

خالف و عصیان را    اه آنان را مشخص و معرفی کرد، بدینگونه که بازوي علی را بلند کرده و آنچه گفتنی بود همه را گفت ولی آنان ر

دیگر می نواخت.، روز غدیر    پیش گرفتند، در آن محفل در ظاهر به شادي و سرور پرداختند ولی در باطن، دل هاي پلید آنان نغمه هاي

و    که جنایات آنان چه روزهاي شوم  کینه ها را در دلهاي آنان انباشته کرد که چون برمال شد، هر چه بود را از میان برداشت واي واي

خطاهایی نیست که آنان بتوانند خود را فریب داده    سیاهی در پی داشت .....، آري البته این جنایات که آنها آن را مرتکب شدند جزء آن 

 و بگویند خداوند از گناهان بسیار می گذرد،  

بت می دادند تا وجدان آنها آرام شود  یا جنایات خود را به نداشتن اختیار از خود و به جبر از سوي خدا نس  )کلب گوید این اشرار شقی،

فریب داده تا بتوانند اعمال خود را در مقابل دیگران توجیه و به جنایات خود ادامه دهند و یا چون معاویه ملعون که    و بدینگونه خود را 

خبر    اند با این مضمون که چونمردم را به رحمت واسعه خدا فریب می داد و لذا اینگونه به قعر دوزخ وارد شدند و .....، آورده    خود و

و ریاست آن    شهادت حضرت علی علیه السالم را به او دادند از آن حضرت تعریف کرد و به او گفتند که پس چرا تا این حد براي دنیا

  واسعه است آري او دین   خونریزي کردي و این همه کار در پیشگاه خدا چه پاسخی دارد گفت شما نمی دانید که رحمت خدا چقدر

با اوهام و خیاالت باطل خود می خواست اعمال شیطانی خود راتوجیه نماید و لذا تشریح اعمال   خدا را بازي و بازیچه فرض کرده و 

استناد آیات به  اینجانب  تفسیر  او در کتاب  و طرفداران  او  بودن  اثبات دوزخی  و  او  است که    مجرمانه  موید آن  و  بیان گردیده  قرآن 

آنها جاودانی قرار داده است وسیعلم الذین ظلموا اي   براي معاویه و یزید و امثال آنان خلق و بر آنها و طرفداران چگونه خداوند دوزخ را

 منقلب ینقلبون .....(.،

کردید با والیت موالي خود، در حالی که در روز غدیر به والیت او معترف و مومن بودید و فضل و جایگاه او را با    ..... جنگ و ستیزه  

رسول خدا شنیدید و گفتید یا رسول خدا فرموده ات را به جان خریدیم ولی در دل گفتید هیچگاه نخواهیم پذیرفت، کدامیک از    نص

ها امانت  کننده  ادا  و  امین رسول خدا  از شما  و کدامیک  هستید  پیامبر  و وصایت  امت  و رهبري  به سروري  او    شما سزاوارتر  و دیون 

در پی ریختن خون    هجرت در بستر او خوابید و جان خود را فداي رسول خدا نمود بلکه به عکس شماهستید، کدامیک از شما در شب  

او بودید.، چه کسی با دعاي رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم بر سفره مرغ بریان نشست، که شماخود گواه این حدیث هستید، اي  

اهتزاز دیدند، ولی باز هم به سوي گمراهی و    جاوید را به دست شما در  آل پیامبر نابود شوند آن قومی که پرچم هدایت و رستگاري

 ضاللت حرکت کردند .....،(  
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خطایت هر چه باشد را ترك کن و راه توبه را در پیش بگیر که قطعاً خداوند را بخشنده    و باز در مدح اهل بیت می فرماید )....... گناه و

خیانت کاران روز غدیر نباشی آنها که به گوشه اي رفته و توطئه نمودند تا امیري را از میان    اینکه از  و آمرزنده خواهی یافت، مشروط به

کنند و انتخاب  این    خود  تا  نشستند  و سریر حکومت  انتظار تخت  به  از ریاست  آتشین مشتاق  کینه و خشمی  از  پر  هاي  با سینه  سپس 

  تا به دیگري نرسد، آري این است بنیادي که آنان نهادند تا آن که حکومت را در میان خود گردش دهند و مواظبت نمایند    ریاست و 

هدایت الهی    قیام فرماید قائم آل محمد )عج( و انتقام و خونخواهی فرماید و آئین اسالم را پس از اینکه چرکین و سیاه شده باشد، از نور

 پاك و مطهر سازد(.  

ت آل پیامبر باالترین مصیبت هاست، ایزادگان زهرا این داغ مصیبت و ننگ و عار این  و نیز باز در قصیده اي دیگر گوید: )....... اما مصیب

شد، ..... سوگند به جان علی و سوگند به آن عهدي که    ستم کاري که بر دشمنان شما وارد شد، هرگز از چهره روزگار زدوده نخواهد 

ز والیت و سروري شما اطاعت کردند در واقع حجت رسول خدا  ا   جدتان در غدیر خم از امت گرفت، آن زمان که سایر ملت ها و اقوام 

 را بر قوم او تمام کردند، .....(.

 شرح حال شاعر:

قرن پنجم می زیسته.....،   او ابومحمد، عبدالمحسن بن محمد ..... صوري از اکابر قرن چهارم و نوابغ رجال آن دوران است و تا اوایل 

شهرآشوب او را از جمله شعرایی   و داراي نص محکم بر والیت و دوستی اهل بیت است و ابن دفتر اشعارش حدود پنج هزار بیت است  

به مدح اهل بیت پرداخته اند .....، او در سن هشتاد سالگی و یا بیشتر دار فانی را وداع گفته و از    نام برده که بدون ترس و با شجاعت

درماندگی و اي ذخیره هاي من، در ایام سختی و واماندگی، حزب شیطان یعنی آن  سروران من، به هنگام    جمله اشعار دیگر او )....... اي

با خدا به جنگ برخاستند و به هر چاهی که خود درافتادند، دیگران را نیز به دنبال خود کشاندند، و اکنون با دلهایی   ظالمان و ستمکاران

احمد    ، معلوم نیست فرداي قیامت در پاسخ جد شما، یعنی رسول خدا آئین جاهلیت خو گرفته و از آئین حق نفرت پیدا نموده است  که با 

است که آن را    مختار )ص(، چه عذر و بهانه اي خواهند داشت، با آنکه وصیت رسول خدا درباره قرآن و عترت، مشهورترین حدیثی

آنان سراسیمه به سوي آن    ر خود را نمایش داد،زینت و زیور منابر خود می نمایند، اما در عمل اینگونه نیست زیرا وقتی دنیا با زر و زیو

 تاختند و به این دلیل است که دلهاي آنها را واژگون می بینی بگونه اي که هیچ تمایل به پیروي ازحق ندارند. .....،  

ن اشاعه  راه  در  بودند،  نهاده  بیرون  اسالم  دایره  از  پا  که  امیه  زادگان  از  جمعی   .......( فرماید:  می  باز  نیز  ناحق    اروا،و  به  که  را  آنچه 

روزگار فریبکار، بتواند روزي    گردآوري کرده بودند، انفاق کردند و در نتیجه کفر پنهان رواج یافت .....، و البته تصور نمی کنم که این 

و به همین خاطر و    دلباخته آن هستند   با آل احمد که مظهر زهد پارسایی هستند کنار بیاید، چون مردم در واقع برده و ذلیل مال دنیا و 

حجاز با آن همه دولت و مکنت، همگی فقیر و    دلیل است که خاندان محمد یعنی فرزندان علی، هر کدام آواره در هر شهر و دیارند، در

  غلطان هستند، و زمین با آن همه وسعت از پناه دادن به آنها   درمانده و در شام همه اسیر و دست بسته و در عراق همه به خاك و خون

 بخل می ورزد و در هاي آسمان نیز گویا بر آنان بسته است .....،

ستیز و عناد    می بینی فرشتگان عالم باال با ساکنان زمین با هم در مقابله هستند، آنان شما را به فضل و کمال می ستایند و اینان هر دم بر

باد. پشت در پشت و    که حق آنان است که اي خاك بر دهانشان خود با شما می افزایند، حق شما را به یغما برده اند، و تصور می کنند  

با یکدیگر پیمان خالفت بستند تا بر ظلم و ستم استمرار داشته باشند، اي آل احمد آنان  نیام    نسل در نسل  شمشیر کینه بر روي شما از 
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بر صفحه اوراق )حقیقت( روان   از شما نوك )شمشیر( قلم را  قیامت    کردیم،کشیدند و ما به حمایت  گویا می نگرم که آنان در روز 

در آن زمان خواهد بود که ساقی کوثر آنان را از    آرزو کنند و گویند کاش به دنیا بر می گشتند و راه توبه را در پیش می گرفتند و این

وارد می فرماید.، و خطاب آید  است و دشمنان را به دوزخ ابدي    کنار حوض براند و نیز در همان زمان که نگاه کنند علی ساالر محشر 

به دست خود )و با جنایات بی حد و حصر خود نسبت به خاندان پیامبر و    این است سزاي کفران و ناسپاسی، پس بچشید عذابی را که

 اعمال راضی بودید(، آتش آن را روشن و شعله ور نمودید.(.    دین خدا و دوستداران آنان روا داشتید و یا به آن

سروده است: )....... دودمان بنی امیه طوفانی از ظلم و ستم )در کربال( بپا    صیده را در مدح حاکم به امر اهللا و در روز عاشوراو نیز این ق

اکنون سنت مصطفی بدست مردي از خاندانش تازه و تجدید شد و دین حنیف را    کردند که چشمه خورشید از آن تیره و تار شد، .....

 حاکم آمد .....(. 

 :428مهیار دیلمی: متوفی  غدیریه 

 غدیریه اول:

براي وفاي به   )....... آیا نمی بینی که چگونه فرمان رسول خدا را با مکر و افسون زیر پا قرار دادند و جمعیت خاندانش پراکنده شد، مردم

قرار داده و انصار رسول   ول خدا را زیر پاعهد و پیمان، اتحاد ندارند ولی براي خیانت، با هم توافق و اتحاد می نمایند، ..... مردم پیمان رس

برداشته شد ولی یهود و نصاري بخاطر    خدا نیز با آن دشمنان هم پیمان شدند و لذا بیعت روز غدیر که ویژه خاندان او بود تباه شد، امان

ساخت و آن دیگري با مکر و حیله  جلوه گر  ها  ها را به جاي سنت  پیمان بسته شده در امان هستند، ..... آن یکی فرمانی نوشت که بدعت

کسانی که اگر نام آنان را ببرم همه آنها را می شناسند،    دامی نهاد و با رسیدن به دنیا، خود را از سعادت آخرت محروم نمود .....، همان

از کینه درون پرچین و در آن زمان که ن  همان عده اي که چهره هایشان  نزاع  نداشت درگیري و  می کردند و چون  بازار دین رونقی 

نزاع و کشمکش کردند، همان گروه که پیشتازشان در مکر و دغل از    پرچم دین به اهتزاز درآمد و خوان گسترده اش باز شد شروع به

بیائید منصفانه قضاوت کنیم و عقل داور ما باشد و محکوم هر که باشد محروم    دومی الهام گرفت، و سومی هم دنباله رو آنها گردید،

خدا بایستی سر بر فرمان شما قرار داده و از شما تبعیت کنند و حال آنکه افتخار شما در    ه کدامین حق و دستور فرزندان رسول شود، ب

خاندان او از آرمیدن در کنار تربت او محروم و بیگانگان در کنار مرقدش مدفون شده اند، و یا چرا    متابعت از رسول است و همچنین 

ی دهید در حالی که نه اجماعی در کار بود و نه رضا و رغبتی مشاهده شد و مهم تر آنکه اجماعی که علی اجماع را حجت خود قرارم

کنندگان نباشد و با زور و اکراه کودتاگران به بیعت تن در دهد چگونه اجماعی خواهد بود و یا عباس عموي رسول خدا   در جمع اجماع

بنشینند،   قیام کنند و انصار با دستی درازتر از پا ان قریش به بهانه قرابت و فامیلی با رسول خدادرشمار مخالفین باشد و .....، یا اینکه مهاجر

 و البته در تاریخ اسالم اختالفی شدیدتر از این سراغ نداریم جز آن روایات جعلی و ساختگی که بهم بافته اید .....،

امیرالمؤمنین،    خیانت در پیش گرفته و عصیان کردند ..... اي سرور مومنان یاچرا در غدیر خم با وجود آن که پیمان والیت بستند، راه  

نیز نقض اند و  به منزله جامه عار و ننگی است که بر تن خود پیچیده  پیمانی که در حق تو روا    انکارشان بعد از اعتراف آنان در واقع 

تو حق خود را به دلیل نداشتن یار و    آن را جایز و معتبر دانستند،  داشتند در واقع بدعتی بود که در شریعت مقدس پدید آورده و به ناروا

به   یاور و رعایت مصلحت اسالم رها کردي و گرنه می دیدند که چگونه دماغ خاك مالیده و در هم کوفته می شد.، تو با    هاي آنان 

ر و شکیبایی در پیش گرفتی و آنان به خواب  صب  استعانت از خداوند و به خاطر حمایت از دین و حفظ اسالم از اختالف و تفرقه، راه 
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در فرداي قیامت، راه گلوي آنان را آنگاه که آنان را به    رفتند ولی تو بیدار ماندي، به خدا سوگند که شیرینی این دنیا با تلخی فراوان

فداي تو نمایم ولی در این زمان با تیغ    روزگار تو نبودم تا جان خود را   سزاي اعمالشان برسانی خواهد بست، یا علی یا امیرالمؤمنین من به 

ها رخنه می کند و در آنجا که نیزه هاي جان شکاف    این زبان است که در قلب   زبان و قلم اشعار خود، در راهت پیکار می نمایم، آري

ماست گوارایم باد آن تبار  من از فارس و غیر عرب است ولی دین و آیینم، دین و آئین ش نتوانند وارد شوند، داخل می شوند. تبار و نیاي

از آن روز که پا به دوران جوانی نهادم به شما پناهنده شدم و سرانجام نورحق سیاهی شک را از من    و گوارا باد مرا این دین و آئین، من

پدران شفاعت  شدم ..... سلمان فارسی را شفیع آوردم زیرا که از شما خاندان محسوب گردیده و یقین دارم که    پاك کرد و من کامیاب

  پذیرا خواهند بود، پس با شفاعت او مرا از هول و ترس روز رستاخیز رهایی بخش، اي ساالر محشر که بر سر اعراف جایگاه  فرزندان را

خورده خواهم    تو است و اگر من تصور نمایم که جز با صحبت شما می توانم راه نجات داشته باشم البته شخص گمراه و مغرور و فریب

 بود.(.  

بفرما و ما هم عرض می نمائیم دین   )کلب گوید خدایا سالم و رحمت و رضوان خود را بر روح و روان حضرت مهیار دیلمی نثار و ایثار

انتظار شفاعت را از حضرت سلمان فارسی ما هم انتظار  و آئین ما نیز دین و آئین اوست و همین  را از موالي مظلوم ما    داریم و همین 

بپذیر و در دنیا و آخرتامیرالمؤمنین ساق نیز داریم، پس تو شفاعت آنان را  النار  ما را رستگار فرما به برکت   ی کوثر و قسیم جنت و 

فرجهم و فرجنا بهم آمین، آمین،    وجود برترین عزیزان درگاهت یعنی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل

 آمین یا رب العالمین( 

 غدیریه دوم:

لبیک )..... ایشان که  از  و جمعی  داعیان حق  و آن  آنها تاخت  بر  نادانی  و  با سفاهت  اسب ستم  و رهبران که  اما    .. آن مصلحان  گفتند 

ناچیز است و سپس    ها در مقابل آن   برگشته و نعل وارونه زدند و به روز سقیفه بار خیانت به دوش کشیدند همان باري که عظمت کوه 

دوش خود پایین بگذارند، ولی این خطا قابل جبران نبود و البته آنان روزگاربدي خواهند داشت، در آن    روز دگر آمدند که بار را از

و غم در دلم آشیان نموده که چگونه    زمان که احمد در میان آنها بپاخیزد و از آنها بپرسد و آنها مجبور باشند پاسخ دهند، خدایا اندوه 

ولی آن شقاوت پیشگان کینه او را به دل گرفتند،    نکه او نابود کننده مصائب وارده به اسالم بود،این قوم علی را نابود کردند، با وجود آ

ممکن نخواهد بود. اخبار دست به دست از زبان پیشینیان    کینه کسی را که پذیرش اعمال در پیشگاه خداوند، جز با محبت و والیت او

حال و احوال دختر زادگان رسول خدا را نگاه کن، حسن با جگر    بود، اما تو به رسید و البته خدا می داند که عظمت روز غدیر چگونه  

به زعم آنان از نظر محبان او پوشیده بماند ولی نه بخدا قسم هالل ماه پنهان    مسموم در خاك بقیع آرمید و مزارش با خاك برابر شد تا 

آسمانها بر او خون گریه کردند و کوهساران از بار اندوه او  خاك و خون در غلطید و    نخواهد ماند.، و اما حسین در سرزمین طف به

درحال انفجار باقی ماندند، و واي ازاین آتش دل که از جرعه اي آب محروم شد، جرعه آبی که دادن آن در هر مذهب و آئین حالل و  

خاندانش را در هر جا یافتند بند از بند آن جدا کردند،  خواستند تا رشته محبت رسول خدا را قطع کنند و لذا پیکر    جایز است.، دشمنان 

اوالد  شمشیر   آن  دم  هم  از  را  کودکان  حتی  و  نیاوردند  شفقت  نیز  زاهد  و  عابد  جوان  بر  و  نکرده  ترحم  نیز  کهنساالن  فرتوتی  به    زنا 

کشیده است    ار و پود مرا به آتشگذراندند.، ..... واي از این حسرت جانکاه اي خاندان طه، حرارت این حسرت و غم مصائب شما، ت

.....، این مرام و مسلک و عقیده من در محبت شما همیشه وجود داشت و من شرافت خود را در دوستی شماجستجو می کردم، با وجود  
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ام نامه  نداشتم و  پیوندي  و مذهب شما  با دین  یاف  آنکه هنوز  و صفا  برکات شما درخشش  از  اعمالم  نامه  اما حاال  بود،  و  سیاه  است  ته 

جامه عزت با شما بودن، خرامان هستم، رهبري و امامت شما زنگار کفر و ضاللت را از    دوستی شما مرا از بند شرك رهانید و اینک در

بواسطه وسوسه خویشاوندان بر دلم نشسته بود زایل شد و سوگند به خداوند از آن روزي که با ثنا    ها  قلبم پاك کرد و تمام آنچه که سال

 شده است بخت و اقبال و خوشبختی نیز با من هم آغوش شده است .....(. شما زبانم گشوده   و مدح

 غدیریه سوم:

ماتم سرایی مخصوص و  احمد( و سوگ  آل  )یعنی  این خاندان  بازماندگان  ویژه  ستایش  و  ثنا  و  مدح  باشید  آگاه  این    ).......  شهیدان 

با آنکه با آنها از یک    هدیه و پیشکش و همان چیزي است که من نثار قدم آنان می نمایم و خاندان است و این سروده در واقع به منزله  

است، همانگونه که مرد کریم از    نژاد و یک وطن نیستم ولی به آنان گرایش دارم، زیرا انگیزه و علت این گرایش فقط عشق و محبت

زدیکان او نباشند .....،آري آنان خاندانی هستند که راه صلح و صفا  روي کشش فطرت خود، تمایل به کریمان دارد اگر چه فامیل و از ن

جان موالیشان علی، البته این سخن دوست را دلشاد و    را هموار نمودند و دانش و بینش را به رایگان در اختیار مردم قرار دادند .....، به

آن شرافتی را براي آنان پایه ریزي کرد که از دسترسی دشمن را محزون و غمناك می نماید، پس آگاه باشید علی کسی بودکه بنیان  

ار  ستاره زحل باالتر بود و در مهلکه هاي نبرد و جنگ و درثبات و پایمردي، امیر و ساالر آنان بود .....، حتی حسودان ناراضی نیز راه انک

بودند  بلکه همگان راضی و خرسند  نرفتند  ول  را  امیرالمومنان شد،  و یکسره دست دوستی و محبت دراز کردند  ی آن زمان که موال و 

دشمنی قیام کردند .....، اي دوست با دشمن خود مدارا کن مادام که بظاهر خیرخواه است هر چند که    حسادت خود را ظاهر نموده و به 

به آنها بگو به فضایل  مخفی نموده است، فرض کنیم که دشمنان با زور و عناد، به فضیلت روز غدیر توجه نکنند پس  در دل کینه خود را

کسی   دیگر آنحضرت توجه کنید، بگو در پیکار بدر و جنگ احد و روز حنین چه کسی پایمردي و رشادت نشان داد و در راه اسالم چه

کت  خیبر و هال  صخره ها را از جاي خود درآورده و آب گوارا به لشکریان عرضه نمود، آنگاه به پیکار او با یهود نظر کنید و واقعه قلعه

گردید و یا جز با دست   فتح  مرحب خیبري را بیاد آورده و خود قضاوت کنید، آیا دژ محکم و قلعه تسخیر ناشدنی آنها جز با دست علی

خندق با عمربن عبدود آن )فارِس    علی دروازه عظیم و درب آن قلعه از جاي خود کنده شده است، و تفکر کنید در پیکار او در جنگ

شرك یعنی مرحب و عمر شکار شمشیر    با هزار سوار جنگجو برابر می دانستند، و چگونه این دو شیر ژیان سپاه کفر ویَلیَل( که او را  

دادند  نمی  به دل خودراه  بیم  و  ترس  با هیچ دالور  نبرد  از  آنکه آنان  با وجود  پاي  .موالنا علی گردیدند.،  یا سلحشوران ضبه که در  و 

 بن ابی طالب راه جهنم در پیش گرفتند .....(،   گرفته بودند، چگونه در برابر یورش علی هودج عایشه عهد و قسم به جانفشانی

جاهالنه ابراهیم ملحم اسود دارد که استاد معاصر مصري   حضرت عالمه در ذیل این اشعار اشاره اي به شبهه سخیف و بی پایه و اساس و

معروفی است( ولی او نیز مثل استاد خود از راز این جنگ معروف پرده    گاحمد نسیم از آن تبعیت نموده و می گوید )روز غدیر نام جن

 نمی نماید   بر نمی دارد و حتی قسمتی از تاریخ آن را یادآوري 

 کردند( .....،. )کلب گوید اي کاش آنان قبل از سرقت مناره و سعی در مخفی کردن آن، جاي آن را براي رسوا نشدن آماده می

 شرح حال شاعر:
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درآمده است او    ابوالحسن مهیار بن مرزویه دیلمی بغدادي .....، او صاحب رفیع ترین پرچم ادب است که در شرق و غرب عالم به اهتزاز 

ارزشمند او در واقع منت    صاحب نفیس ترین گنجینه از گنجینه هاي با فضیلت لغت عرب است و پیشاپیش همه گام بر می دارد، آثار 

 دبیات درخشان عرب دارد.بزرگی است که او بر ا

پرورق است    و همواره بزرگان علم و ادب از او با تحسین و سپاس فراوان یاد می نمایند .....، گواه این مدعا دیوان اشعار او در چهار دفتر
اي خود را  و سروده ه  .....، )مضمون( او که از همه معاصران خود پیشی گرفته بود روزهاي جمعه به مسجد جامع منصوري حاضر شده 

 انشاء می نمود ....،  

سوگنامه هاي دردناك در رثاء اهل بیت است .....، و    اما سروده هاي او در مذهب، تماماً احتجاج و برهان و مملو از ستایش صادقانه و
سوگند که این خود به    فضیلت آشکار او دارند ..... و امّا به حق  این فضیلت او در نظر حاسدان عیب به نظر آمده و سعی در پنهان نمودن

آنچنان هنرنمایی کند که بر همه همگنان عرب خود فائق آید به نحوي که    منزله معجزه است که یک پارسی نژاد به سرودن شعر عربی
 کمتر کسی را توان و قدرت برابري با او باشد .....،

حسب را    ده و می گوید: من مجد و برتري درنسب و او همانگونه که در اشعار خود آورده است از نسل بزرگ زادگان عجم و فارس بو
عجل فرجهم و لذا فخر   از بهترین پدران دارم و افتخار پیروي از دین و آیین از سرور مرسلین حضرت محمد صلی اهللا علیه و آله و سلم و 

 و مباهات را از همه طرف برخود جمع نموده ام، سیادت عجم و افتخار آئین و دین پرعظمت از عرب(، 

دار فانی    428به دست شریف رضی سرورمان، به شرف اسالم مشرف و پس از عمري بزرگی و سروري با افتخار در سال  394در سال    او

ولی می توانم با پیروي از    را وداع گفت و از جمله اشعار اوست این ترجمه )....... و هیچگاه نتوانستم که گردش روزگار را ستایش کنم

لی خاطر جویم، بهترین خلق از جهانیان که از فرزندان او بهتر و واالترفرزندي به جهان نیامده است، آل محمد  فرزندان احمد مختار، تس

وحی و الهام بر قلوبشان پنهان، ..... از قریش سوال کن و    )ص( خاندانی باالتر از همه خاندانها .....، و فرشته ها در گرد ایشان در طواف و 

خطا کردند و یادآوري نما که چرا شما از پیامبر قدردانی نکردید،    هستند، و سرزنش کن آنهایی را که  از آنهایی که سزاوار سرزنش

به هدایت و سعادت اسالم نجات داد .....، و آنگاه آزاد و وارسته به سوي    همان پیامبري که شما را پس از عمري ضاللت و گمراهی

د قابل تحسین است و او بود که امر خالفت را به حیدر واگذار کرد، همانطور که  گذار  بهشت پرکشید و البته هر آنکه بر سنت او قدم

را  او  دارد و  بر آن حکایت  معتبر  این حقیقت    اخبار  بر  دارند  و عالقه  اعتقاد  به خداوند  آنان که  و  مولی ساخت  و  امت سرور  بر همه 

د و ..... گفتید اجماع امت رهبر ما بود، اما بدانید این قهرمان  فضیلت، زمام خالفت را از چنگ او ربودی  معترف هستند، ولی شما حاسدان 

 امت علی علیه السالم 

بازیچه دست    بود که خدا او را ویژه خالفت ساخت. و البته چه ناگوار است بر دودمان هاشم و هم بر رسول خدا )ص( که خالفت الهی

نماند.، آن یکی خائف   ان اوست به شرط آنکه آیه میراث زیر پا تیم و عدي باشد و حال آنکه بعد از علی، حق خالفت مخصوص فرزند

آمده، سروري را پس از سروري دیگر   و ناامید نشست و آن دیگري که بپا خاست یاوري نیافت و دست نفاق از آستین ظلم و ستم بیرون

انزوا  تاختند و چون    به خاك هالکت انداخت، و آنگاه ستمگران در صفوف فشرده اجتماع و بر ایشان آنها در محراب عبادت گوشه 

هر دو در فضائل سرآمد همگان هستند، پس تو یا از مناقب    گرفتند آنها نیز پی کار خود رفتند، پدر این خاندان علی و مادرشان فاطمه

از روز حسین، آئین حق به  بعد  باش،  یا ساکت  آن  آنها صحبت کن و   ،..... افتاد و مرگ هم در کمین است  بیماري  که را فاطمه  بستر 

خواهد بود، اي سبط پیامبر هر کس دست خود را در    عقوبتی دست به گریبان   خصم خون خواه باشد، روز قیامت خواهد دید که با چه
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بایست پرداخت نماید، جانم فداي تو باد و کیست آن را بفدا    ریختن خون تو سهیم کرد، خواهد دید، که در روز قیامت چه غرامتی را

بپذیرند، کاش هیوالي مرگ از خون من سیراب می شد ولی خون تو بر زمین    جان عبد و برده را به جان فداي سرورش  بگیرد اي کاش

در برابرت به خاك و خون خود می غلطیدم آیا می آید روزي که این دل پر درد از دست    نمی ریخت، اي خفته کربال کاش می بودم و 

حق بر باطل پیروز گردد و انسانهاي پست و رذل، مغلوب آزادگان گردند، البته این آرزوها  روزي که    دشمنانت شفا یابد و آیا می آید

همه با دست خدایی برآورده شود ولی هنوز جگر من تفتیده و داغدار است.، شنیده ام که قائم شما را نداي عدالتی    )در رجعت انشاءاهللا(

  ، .....، دین و دوستی ام در وجود شما خالصه شده با آنکه زادگاهم هر صاحب شهامتی به آن پاسخ اطاعت یعنی لبیک گوید  است که 

مستقیم حق    ایران است و از برکت شما خاندان وحی و نبوت، بر شیطان حیرت و ضاللت پیروز گردیدم و اگر شما نبودید البته به صراط

در این زمان با زبان شعر این خالء راجبران و در حمایت شما    راه نمی یافتم .....، و اگر زمان نیافتم که با دست به یاري شما قیام کنم البته

 قیام کرده ام .....(.  

الحسن اگر حق ترا به جهالت    است که )....... یا ابا   و باز قصیده اي دیگر در وصف علی علیه السالم و سوگ فرزندش حسین سروده 

نسته و بااختیار انکار نمودند، در حالی که اگر تو یکه تاز میدان شهامت  منکر شدند که البته به خدا سوگند، آنها عالماً و عامداً یعنی دا

النعل(، همتا و همسنگ با تشریف خاص )خاصف  رسول خدا نمی شدي و یا اگر حتی پسرعم و قائم مقام و داماد و هم    نبودي، و یا 

..... و خداوند می دانست که دیگران از رسیدن به این  ریشه رسول خدا هم نبودي که بودي، باز هم دیگران باتو برابر و هم رتبه نبودند.  

فضیلت جانشینی منصوب کرد ولی جمعی نیرنگ زده و بعد از رسول خدا، راه خیانت در پیش    مدارج عاجز و ناتوان هستند، پس ترا به 

گروه آیات قرآن را چگونه نادیده    که آنها با سفاهت خود، سخن رسول خدا را نادیده گرفتند، پس این  گرفتند .....، و اگر فرض نمائیم

از تو فاتحه اسالم را خواندند و دین و دیانت را با خواري و خفت زیر پا نهادند و آثار این سفاهت و خیانت، در    می گیرند، آري بعد 

بر کینه  بیابان طف  سرانگشت  با  را  کهنه  زخم  که  دانستند  روا  ستم  و  ظلم  روي  از  آنها  و  شد  ظاهر  فرزندت حسین  دوباره    سر  خود 

را   میراث خالفت  آري  روان گردد،  ناودانی  اش خون چون  زاده  دختر  سینه  از  که  خدا،  رسول  بر  است  ناگوار  البته  و  خونبارسازند، 

را چون غل جامعه بر گردن آیندگان خود بستند، و افسوس من بر آن تشنه در خون طپیده است که اگر در    ازچنگ تو ربودند و خالفت

سیالب اشک خود، سیرابش می ساختم .....، و پیشاپیش به تمناي من زائران مرقد پاکش، درود مرا به نیابت نثار کردند تا    رکابش بودم با

 زمان که خود تشرف جویم، اگر چه دیدگانم از این شرافت محروم ماند .....،  آن

ب واالي تو را نیالود .....، عشق شما اهلبیت با تمام  تو نرسید و بدگویی بدگویان، حس  یا امیرالمؤمنین، دست آلودگان به دامن طهارت 

 دارم که در روز حشر، محبت شما نامه سیاه اعمالم را سپید خواهد کرد.(.  دنیا برابر است و من می دانم و یقین

از او خواستند  شد که مبتذل و بی ارج بود، و در آن مجلس مهیار حاضر بود، پس    آورده اند روزي در سوگ اهل بیت اشعاري خوانده 

که بر همان وزن و قافیه اشعاري بگوید و اوبالفاصله این اشعار بدیع را سرود: )....... اینک همدم من تنها عزاداران و سوگواران حسین  

. و این  آن کینه دیروز که از دشمنان خدا در کمین بود در روز عاشورا طوفانی سهمگین بپا کرد، ....  هستند، اي عزاداران آگاه باشید که 

دیروز بیعت کردند امروز هیوالي مرگ را به سوي حسین راندند و به همین زودي جدش را فراموش کردند و   جماعت با آن دستی که

حقوق قدیم وجدید را یکسره از یاد بردند، یا حسین چه ناگوار است بر من که غول مرگ اینگونه بر سینه باوقار تو باال رفت و سر انور  

آلوده بود، کافران بر سر نیزه بردند ..... و تو اي سرور من، گر چه تو را از مقامت محروم کردند ولی مانند پدرارجمندت  تو راکه خاك  
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کرده اند، به روز خیبر،    علی و به کوري چشم دشمنانتان، همیشه تا ابداآلباد امام و رهبر و سرور ما خواهید بود. آیا دشمنان شما فراموش

کسی دفع کرد، و یا به روز بدر و    کندن در آن قلعه، بر دست چه کسی انجام شده و یا بر سر چاه، شر جنیان را چهمعجزه فتح قلعه و  

براي کسب رضاي حق در هم کوبید در    احد صفوف دشمنان را چه کسی پراکنده ساخت و جز پدر تو علی چه کسی بتهاي آنان را

پیشواي هدایت و چراغ امت و شیر بیشه شجاعت بود.،    بودند .....، آري علی پدرت  حالی که آن بت پرستان حاضر و ناظر این اعمال او

به  مادامی که حاجیان کعبه  و مهر می ورزم  داشته  به شما محبت  نژادم    من  نالد، گرچه  بر شاخساران می  یا قمري  و  پردازند  سعی می 

 ست .....(  آزادگان شریف ا پارسی است اما مرد شریف و آزاده، عقیده و افکارش وقف

نزول کردند و قله هاي پر عظمت را بنیاد    و نیز باز از سروده هاي او در وصف اهل بیت: )....... فیض بخشی کردند و ابر و دریا آفریدند،

  بدري که پرچم دین افراشته شد، چه    نهادند، ..... پس بگو قرآن بر که نازل شد و در کدام خاندان فرود آمد، در روز بدرهمان غزوه 

خواب رفتند، عالم ترین و داناترین امت که بود،    کسی یکه تاز میدان بود، چه کسی براي یاري اسالم بیدار ماند، در حالی که دیگران به

اي قوم آیا شایسته است که رسول خدا که اوامر او می    و به هنگام قضاوت چه کسی آگاه تر و عالم تر بود، .....، شما را به خدا قسم

نشده نافرمانی آغاز شود، در حالی که رسول خدا جانشین خود را    ت گردد فرمان صادر فرماید، ولی هنوز پیکر او غسل داده بایست اطاع

را مهمل و بیهوده رها کرد و تصور می کنند که اجماع و اتفاق نموده اند،    به صراحت معرفی کرد ولی به یاوه تصور شود که دین خود

عباده خبر بگیر، آنهم چه اجماعی که بی فضیلت را بر صاحب فضل و بزرگی مقدم    ن را از سعد بنپس براي تحري حقیقت چگونگی آ

غاصب داد، آري علی صاحب حق بود .....، آري اي زاده مصطفی این روز سقیفه بود که راه    نمود و حق را از صاحب حق گرفت و به

ه زیر پا قرار گرفت و حرمت آنان شکسته شد امت جرئت نموده و به این  بعد از آنکه حق علی و فاطم  کربال را هموار کرد، ....، زیرا

دانستند، ..... اي تک سواري که به سوي مدینه رسول خدا )ص( می روي ..... پیام این دل سوخته را همراه خود ببر و    دلیل قتل تو را روا 

پسر    فراق تو ماندیم، اما شرع و آئین تو کامل و تمام بود وبه آنحضرت )ص( بگو ..... که شما به جوار رحمت حق رفتی و ما در آتش  

خیانت را در پیش   عم تو علی، بر آن شد تا به آئین و سنت تو قیام نماید، اما نیرنگ بازان و حیله گران با ظلم و ستم حق را واژگون و راه 

بنی هاشم محروم ما تمام شد، خاندان )عدي(    ندند، وقتی نوبت )تیم( که گرفتند، سرانجام )تیم( آنان زیور خالفت را بر تن آراست و 

براي آنها هموار بود از میان آنها    طنابها را کشیدند و پس از او خاندان امیه گردن خود را باال آوردند و در این زمان دیگر جاده کامالً

نشاندند، بر تخت  را  او  ولی  و هر چند گمان نمی رفت  باال رفت  بر تخت خالفت  .....، کار آن  پسر عفان  امیه روشن شد  گاه دیدگان 

بکلی سوزانده و نابود کرد و سپس خودسر روان   شوري و اجماع در آخر به آئین اردشیر پیوست آن دو آتش افروختند و این سومی

کشید تا آن را   کشاندند و چون برادرت علی زمام خالفت را گشته و قدم به قدم تا آنکه او را به گودال هالکت سوق دادند و بهتر بگویم

او   با آنکه خود معرکه آراي قتل  بهانه جویی کردند،  قاتالنش  امر دشوار و سنگین روبرو شد، درجستجوي  با  بازگرداند  به سوي حق 

 بودند، ناگفتنی بسیار است و دادخواه آنان به روزقیامت تویی پس واي به آنان که مهلت یابند.(. 

نابودیش کمین    واهی کن، از این قوم که با محمد در سراسر عمر و حیات او نفاق ورزیدند و براي و قصیده اي دیگر: )....... خدایا دادخ

ناله آمد ولی شتربان اعتنا نکرد پس دومی هم که به جاي او    کردند ..... پس از رحلت او زمانی که اولی بر سر کار آمد از شتر آنان 

مرگ رسول، دیگر نفاق از میان امت    ه آنها را آزار داد و نه مالمت کرد، گویا با نشست دیگر از نفاق و دورنگی منافقان شکوه نکرد و ن 

به آن خدایی که رسول را با وحی خود موید    اسالم و برخاست از بین رفت، آیا نیات آنها منافقین صاف و خالص شد، هرگز که نه و 
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رشان در راه کفر با هم هماهنگ بود و در میان آنان دوستی  افکا  ساخت و پشت او را بیاري تو محکم کرد، علت فقط آن بود که نیات و

بودند، پس چنان فرض کن که مدعیان گویند که نفاقی بود و منقضی شد،   صادقانه برقرار بود، زیرا به کردار و رفتار هم راضی و خرسند

ند و با مکر و حیله دست بیعت سپردند و  شدند و کینه ها را در دل ها بجوش آورد  پس چه شد که با شروع خالفت تو، باز بر سر نفاق

ا  دستهاي خود را به احترام تو بر سینه نهادند،ولی در زیر آن دلهاي پر از کینه داشتند .....، آن یک از ترس انقالب عجوالنه کار به شور

د خالفت کار به شیوه خسروان  را عقب راند و دیگران را براي دریافت عطا پیش خواند، در مسن   تو   گذاشت .....، چه شد که زاده امیه 

شد تا حکومت او برقرار بماند، و او با اعمال خالف خود آنچنان عرصه را بر همگان تنگ آورد که بعد از او   عجم کرد و دین حق ضایع 

به مساوات  همان کسانی که با دست خود، او را بر تو مقدم نمودند و چون بر مسند خالفت نشستی و حقوق مسلمانان را    بسوي تو آمدند

سزاوار   ها زدند .....، و از جمله روز جمل را بپا کردند، کاري  عدالت قرار دادي، این امر بر آنان دشوار و ناگوار آمد .....، پس نیرنگ  و

بر سرت آورد و هیزم آورد و شراره آتش نیزه کین  تیز و  تیغ  برانگیخت، بروز    عار و دشنام، پس اي کاش می دانستم آن دستی که 

پیمان رست و  داد  قرار  تو  بر دست  را  فراموش کرد که دیروز دستش  نمود و  بر سر خود خواهد  تبدیل و    اخیز چه خاکی  راه  بست که 

نپیماید، کاش می دانستم آن دستها که حرم رسول را از حجاب درآورد تا خون عثمان بجوید به روز قیامت چه خاکی بر سر    خالف 

همانهایی بودند که در یاري عثمان از    م کاري آن کسانی که به یاري آنها قیام کردند در حالی که خود خواهند نمود، عجبا از مکر و ست

پا نشستند، اي مردم آزاده به گردش روزگار بنگرید که اینک )تیم( به خون خواهی)امیه( قیام کرده است، خون را به دامن دیگران بستند  

پیمانه عذاب علی بر سرشان ریخت، به عفو    عت کیفرشان را امروز و فرداکرد، ..... و چونو قاتلین در میانه از کین رستند .....، نقض بی

کند، ..... پس آنکسانی که زنده بودن در تقدیر داشتند    کریمانه علی پناه بردند، به آنکسی که با صبر و شکیبایی عذرخواهی را قبول می

زبیر( شواهد حاکی از آن است که عزلت او از ناامیدي و سستی بود   د ..... )امانجات یافتند و بقیه از دم تیغ آن حضرت به هالکت رسیدن

مرگ توبه کرد، اما توبه در هنگام مرگ چه سودي دارد و اما صاحب هودج    نه ندامت، و یا گفتند که آن دیگري طلحه، در کشاکش

اگر او از اعمال خود نادم بود چرا بعد از آن، در برابر    کشید )یعنی نادم شد(، نه چنین نیست  )عایشه(، گویند او هم از خالفکاري دست

جز این بود که می خواست جراحت قلب خود را شفا دهد، اما آن دو پلید دیگر، پسر هند جگرخوار و   جنازه حسن به کین قیام کرد، آیا

دند و این جاي شگفتی نداشت چون آنها نیز  زاده او که کارشان بعداز علی باال گرفت و آنچه از کینه و عداوت که می خواستند انجام دا

  ضاللت و گمراهی، به راهی که دیگران رفتند قدم گذاشتند، اي سرور من اگر به کمال واالي تو حسد بردند به دلیل ضعف و   در طریق

اخالص او    رفیق با  ناتوانی آنها بود و این تو هستی که در خلقت با رسول خدا هم ریشه هستی و خلیفه و جانشین و وارث علم، و هم

با ثعبان و خاصف با رسول خدا، تویی کشنده اژدهاي دمان، و هم کالم  کفش رسول خدا و    هستی، تویی آن تناول کننده مرغ بریان 

معجزه به خاطر تو واقع شد و این    بخشنده خاتم در رکوع نماز و سقاي لشکریان اسالم از چاه بدر و براي تو خورشید رجعت کرد و این

 آیتی عظیم از فضیلت توست که عقل را حیران کرد، .....،خود 

والي تو عشق ورزد امیدوار است که از شراب کوثر محروم نماند و نیز آتش خوارکننده دوزخ گردن او را به     اي ساقی کوثر، آنکه به

برابر والیت تو خاضع و فرمان بردار است، من در راه    مذلت پایین  والیت تو با دشمنان تو دشمنی کردم و به آنها  نیاورد، زیرا که در 

رفته    نکردم تا حدي که جز تعدادي کم، همه مرا چون خاکی که از کف خود دور می ریزند از خود دور کردند، و به گوشه اي  احترام

توجهی نکردم، من    به آنانغیبت مرا نمودند و گوشت و استخوان مرا به دندان گرفتند ولی من همچنان سرگرم مدح و ثناي شما شدم و  
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والیت تو اگر دریا مانند دو    رضاي تو را با خشم جهانیان مقایسه کردم ولی رضاي تو را در مقابل خشم جهانیان انتخاب کردم و در راه 

من سابقه دیرین    نمی دهم. مهر و پیوند  پاره کوه از هم جدا شود و مرا به کام خود ببرد و آنگاه بهم بپیوندد من ترس و بیمی به خود راه 

 دارد مانند 

یافتم برتري  بودند  ایران  پدرانم که شاهان  بر  پیوند  بدین   ..... دارد  یادگار  به  از شما  را  و عظمت خود  همان    سلمان محمدي که مجد 

 برتري که اسالم بر سایر ملل یافت ..... 

 : 436-355غدیریه سید شریف مرتضی: 

..... آنان   دین و آئین پیامبر تیره و سیاه شد، با پرتو تابناك خود آن را روشن و نورانی نمودند)....... این پدران من هستند که چون راه  

آن جوانمردي که   جمال و جالل را بهم آمیختند، سرشتی پاك و طلعتی تابناك، ..... و این وصی رسول خدا علی مرتضی است .....،

زند او را دو نیم کند و اگر   ، اوست دالوري که اگر با تیغ بر کمر دشمنچون اخگر سوزان و با صولت شیر تکاور به سوي مرحب رفت

با شمشیر خود بر تارك و فرق سر خصم زند او را دو تکه نماید و هر چه خواهد عملی نماید، .....رسول خدا اعالم کرد والیت او را،  

گفت نه با کنایه، بلکه نامش را با صداي رسا و با   و آشکار شاید به این مردم حیران، از این هشدار رسول خدا، نفعی برسد، سخن را علنی

رستگاري، راهنما و رهبر ساخت، به روز غدیر قلب مومنان   شور و عالقه اعالم کرد، و برابر دیدگان همه مردم او را بپا داشت و بر جاده 

اق بودند را در گرداب بال سرنگون ساخت،  جمعی دیگر که صاحب نف را شفا بخشید و آبی خنک و گوارا بر دلها مومنان ریخت، اما 

ناله را در سینه خورد که رسوا نشود و آن دیگري از ناامیدي می گفت انا هللا .....،   .....، از این رو دلهاي پر کینه به جوش آمد، آن یک

یل لنگر زمین گردید، ..... اگر  ساکن شو، به همان کوهی که مانند جودي متواضع شد و به این دل اي سوار تیز تک ..... در تپه هاي نجف

 تابناك آن را خانه خود قرار می دادم تا شاید در آنجا بخاك روم .....(.،  می توانستم گورستان

 ابن شهرآشوب ابیات دیگري نیز از او در باب عیدغدیر در کتاب مناقب خود ذکر نموده که عالقمندان می توانند به آن مراجعه نمایند. 

 و آثار شاعر:  شرح حال، تالیفات

جعفر علیه   سید مرتضی، علم الهدي، ذوالمجدین، ابوالقاسم علی بن حسین بن موسی بن محمد بن موسی بن ابراهیم بن امام موسی بن 

درمانده است و بلیغ سخنور   السالم، او را مقام و منزلتی است که قلم را نمی توان نکوهش نمود که چرا در احصاء فضایل شریف مرتضی

نمی و    را  مفاخر  زیرا  بگوید.  شایسته  اوسخن  مقام  بزرگداشت  از  تواند  نمی  و  است  افتاده  لکنت  به  زبانش  که چرا  نمود  توان مالمت 

شمارش نیست ..... )مضمون( او پیشواي فقه، پایه گذار اصول، استاد کالم، استاد حدیث، قهرمان جدل،   کماالت این مرد بزرگ، قابل

می علوم عرب و مفسر قرآن ..... است، و او همان بزرگواري است که مساعی مجدانه و خدماتی بسیار که  لغت و تما نابغه شعر، مقتداي 

 هبه دین وعالم تشیع تقدیم نموده و .....، من حیث المجموع نام ارجمند او را جاوید و آوازه او را پاینده و عالمگیر نموده است، از جمل

ی است که از او بجا مانده و راهنماي پیشوایان دین و شریعت در طی قرون بودهاست. از جمله  این فضایل و مفاخر کتاب ها و رساله های

خالف در فقه،    -7غیبت،   المقنع در  -6تکمله غرر،    -5غرر و درر،    -4ذخیره در اصول،    -3ملخص در اصول،    -2شافی در امامت،    -1

رساله    -44رساله در اراده،    -43صباویه،.....،    -12طوسیه،    -11مسائل جریانیه،    -10مسائل حلبیه دفتر اول و دوم،    -9ناصریه در فقه،    -8

امامیه، .....    -69انتصار،    -68مرصلیه .....،    -53مفردات،    -52در توبه .....   دیوان شعر )بیش از بیست هزار بیت شعر( ....،  -71مفردات 

 تتبع ابیاتی از متنبی. -86حدوث اجسام..... رد بر ابن عدي در  -81
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 ستایشها: 
همه علوم، است که   ..... شیخ طوسی در رجال گوید که او در علم ادب و علوم و تربیت پیشرو همگان است و او هم متکلم، فقیه، جامع

االختصار .....، عزالدین احمد مقبل   زهره در نمایه خدایش عمر دهاد .....، ثعالبی در تتمیم .....، ابن خلکان .....، خطیب تبریزي .....، ابن  
می برد، بر او صلوات می فرستاد و می گفت   ..... و نیز گویند خواجه نصیر الدین طوسی هرگاه در ضمن بحث، نام شریف مرتضی را 

بر سید مرتضی صلوات  و می گفت، چگونه می توان   صلوات اهللا علیه و بعد به دانشمندان و استادان حاضر در مجلس خطاب می نمود
طی در لسان المیزان .....، شیخ ابواسحاق شیرازي، .....، در درجات   نفرستاد .....، صاحب عمده المطالب .....، صاحب دمیه القصر ..... ابن

معجم االدبا   -3جوزي،  منتظم ابن    -2تاریخ بغداد،    -1فرهنگهاي رجالی، از جمله   الرفیعه ..... در شذرات الذهب ..... و نیز سایر کتابها و
 دائره المعارف بستانی ..... -37تنقیح المقال،  -36ملخصالمقال، .....،  -25لسان المیزان، .....،  -12.....، 

 اساتید علم و مشایخ حدیث: 
،حسین بن علی بن بابویه برادر شیخ صدوق،  385، ابومحمد هارون بن موسی تلعکبري متوفی  412شیخ مفید محمد بن نعمان متوفی    -1)

 احمد بن سهل دیباچی( -10نباته  ابن -9.....،  381ابوالحسن احمد بن علی بن سعید کوفی ..... شیخ صدوق متوفی 

 شاگردان و راویان: 

ابوالفتح محمد   شیخ   -9العزیز دیلمی، ... ابوصمصام ذوالفقار بن معبد، ....،  ، ابوعلی سالر بن عبد460)شیخ الطایفه ابوجعفر طوسی متوفی  
  ،... کراجکی  علی  ....    -11بن  درویستی  محمد  بن  جعفر  ابوعبداهللا  .....،    -14شیخ  ثانی  مفید  .....   فقیه   -19شیخ  حسینی    -22داعی 

الهدي و ابوالعالء معري را به نقل از   گفتگوي علم  (، )مضمون( حضرت عالمه در ادامه،417ابوالحسن محمد بن محمد بصري متوفی  
ابوالحسن عمري و طبري نقل می نماید و همچنین واقعه عطا و جایزه او به ابن مطرز شاعررا براي یک گفتگوي شاعرانه نقل می نماید. و  

 .... 

 سید مرتضی و رهبري: 

مباهات می   جهات مختلف علمی و اجتماعی به سرورمان شریف مرتضیاین واقعیتی غیرقابل انکار است که مسند ریاست دین و دنیا، از  
 کرد: از جمله: )مضمون( این فضایل و مناقب او: 

بزرگوار    او که دانشمندان در برابر عظمت و نبوغ او خضوع و فروتنی می نمودند و .....، از محضر آنوفور و کثرت علم و دانش:  .1
امالك خود، حقوق و    هر یک در رشته هاي مختلف جزء نوابع به شمار می آیند .....، او از عایديدانشمندان و بزرگانی گرد آمدند که  

از  باشند  بحث و مطالعه  و  با خیال آسوده مشغول درس  تا  فرمود  مقرر می  براي شاگردان خود  ابوجعفر   مزایا  الطایفه  براي شیخ  جمله 
از روستا هاي خود را وقف نموده بود تا    و نیز براي قاضی ابن البراج ..... و یکیطوسی ماهیانه دوازده دینار طال مقرر تعیین نموده بود  

برسد و ..... و نیز گویند در یکی از سالها قحطی    عایدي آن براي هزینه کاغذ علما و دانشمندان و براي کسب علم و دانش به مصرف
ی فکري نمود و به مجلس شریف مرتضی آمد و اجازه  شدیدي رخ داد و یک نفر یهودي براي بدست آوردن غذا و نجات ازگرسنگ

مرتضی درخواست او را قبول کرد و دستور داد براي امرار معاش او    گرفت تا قسمتی از علم نجوم را در محضر او فراگیرد و شریف
بهره  از محضر او  نمودند، مرد یهودي مدتی  تعیین  به شرف اسالم مشرف   مقرري  از چند ماه بدست او  او براي مال و    برد و پس  شد، 

 و نیاز جامعه را برطرف نماید. مکنت ارزشی قائل نبود اال براي اینکه درد دردمندان

رضی، خلفاء    او که با مقام نبوت پیوندهاي اصیل دارد، در اثر همین افتخار، پس از وفات برادرش شریف شرافت در اصل و نسب:.2
روزگار به منزله سلطنت و فرمانروایی بر آل علی در کل   ژه او نمودند و این منصب در آنعصر او، مقام نقیب النقبایی آل ابی طالب را وی

 جهان محسوب و در واقع منصبی عظیم و باشکوه بوده است .....(. 



 282: ص 

               

 

ارجمند:.3 اجتماع  مقام  بزرگ  رهبران  و  فرمانروایان  کدام  هر  دو طرف  هر  از  او  تبار  تمامی  که  مادر  و  پدر  از جانب  و    خاندانش 

این  صا باتصدي  که  گردید  منصوب  امیرالحاج  عنوان  به  فراوان  درایت  و  کفایت  و  لیاقت  واسطه  به  او  و  اند  بوده  دینی  مناصب  حب 

 منصب، وظیفه مراقبت از سالمتی حجاج و رفع نیازمندي هاي آنان را بر عهده داشت. 

گردید که    ا درایت از طرف دیگر و .....، موجبمنزلت اجتماعی او از یک طرف و توام بودن قدرت و سطوت او بابهت و جالل:  .4

و غرب عالم اسالمی،   کفالت امر دادخواهی به او محول گردد، در نتیجه بیش از سی سال تمامی بزرگان و رهبران آل ابی طالب در شرق

مین شریفین مکه و مدینه،  تحت اراده شخص او انجام وظیفه می نمودند و حجاج با سرپرستی و رهبري او به حج اعزام می شدند ودر حر

جوزي در تاریخ خود آورده است که )مقرر    امر و نهی او نافذ و جاري بود و دادرسی و قضاوت بین مردم ..... بوسیله او اجرا می شد ابن 

نیدن  عهده دار بود منصوب گردد و لذا ..... مردم براي ش  ( به تمامی مناصبی که برادرش شریف رضی406شد شریف مرتضی )در سال  

الملک او در کاخ خالفت گرد آمدند و فخر  به همراه سایر اشراف و قضاه و فقها همه حاضر شدند و    منشور والیت و امارت  وزیر، 

باهللا به علی بن موسی علوي ..... و از این رو به سرپرستی امور حجاج و   منشور خلیفه این بود: )....... این فرمان از مقام خالفت ..... قادر

 قباء مفتخر می گردد .....( و ..... نقابت ن

نیز آورده  )در سال    و  را مشاهده کرد که    420است  امیرالمومنین  و در عالم رویا سرورمان  بیماري گردید  ابوسعید محمد دچار  وزیر 

  ست فرمود علی بناز علم الهدي درخواست کن که دعایی برتو بخواند تا شفا یابی پس او پرسید یا امیرالمومنین علم الهدي کی  فرمود،

لقب که مایه    حسین موسوي، پس وزیر فرمانی نوشت و او را با لقب علم الهدي مخاطب نمود، پس سید مرتضی گفت ترا به خدا از این 

نامه اي به خدمت تونفرستادم مگر به فرمان  به او گفت به خدا سوگند من چنین  استهزا و سرزنش قرار می گیرم مرا معاف فرما، وزیر 

 موالیم امیرالمومنین و .....(.

به جهان گشود و در سال    355سرورمان شریف مرتضی در سال    تاریخ والدت و وفات: از جهان فرو بست  436چشم  یعنی    چشم 

  برادر بزرگوار او   حدود هشتاد و یک سال عمر شریف او بود، پس از وفات ..... او را به بارگاه مقدس حسینی در کربال، در جوار پدر و 

ابن کثیر .....، الزم است گفتار  نهایه در    به خاك سپردند که مزار آنان در حایر شریف حسینی معروف و مشهور است  بدایه و  را در 

خلکان داده که چرا شریف مرتضی    خصوص شریف مرتضی متذکر شویم که چگونه نامبرده نسبت هاي ناروا و دشنام شرم آوري به ابن 

هاي او پاسخ نمی دهیم جز آنچه خداوند در    ثنا و ستایش و نیکی یاد کرده است، .....، که ما در اینجا به یاوه و سایر بزرگان شیعه را با  

 سالما( .....  قرآن مجید می فرماید در خصوص مومنین )....... که )اذا خاطبهم الجاهلون قالوا

ناروا و دشنام شرم آور ر امثال او این نسبت هاي  به ابن خلکان ندادند بلکه این جسارت)کلب گوید ابن کثیر و  ها را به شاخه هاي    ا 

نمودیم که چگونه بر اساس آیات    ذوالقربی که اجر رسالت و پاره هاي تن رسول خدا بودند نثار کردند و ما در کتاب تفسیر خود اثبات

ها که درپیشگا اهانت  این  با  دانست که چگونه  او خواهند  امثال  و  او  قرآن مجید  ظالمانه است،  کتاب خدا  و  افعال مجرمانه  ه خداوند 

 اعمال آنان حبط و آنگاه بسوي آتش دوزخ جاوید روانه می شوند(. 

 برگزیده اي از دیوان شریف مرتضی: 

نموده است    از دیوان شریف مرتضی قصیده اي است که او در آن افتخارات خود را شماره و به دشمنان بدخواه خود به عتاب، خطاب

. جدم رسول خدا به همراه دامادش بت هاي خانه کعبه را شکست و خانه خدا را از آلودگی بت هاپاك کرد، آن دو بزرگوار  ..... )......
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علی به کوري چشم دشمنان با پرتوي    خورشید هدایت را به آسمان بشریت طالع نمودند و حالل و حرام دین مبین را ابالغ کردند، پدرم 

جهل و نادانی کشید و به سان طلیعه سپیده دم، با    بدر منیر، جامه سپید تقوي و هدایت را بر چهره شب درخشان و گذشته اي تابان، چون  

شعله خورشید وجود خود بر دل تاریکی جهل و آئین جاهلیت زد .....، درجوالنگاه نبرد هیچ دالوري به رتبه او نرسیده و او هیچگاه از  

براي خدا، رستگاري به حساب آورده و دلیران در پشت سر او از صولت    در کام مرگ رابرابر دشمن غدار عقب نشینی نکرد، فرو رفتن  

آن حضرت ترسان و هراسان بودند، همانطور که درمقابل او خائف و لرزان می شدند، او بود که جان خود را در شب هجرت فداي  

ان رسول خدا را نموده بودند، او بود که در همه امور  او خوابید، در همان شب که خونخواران قریش قصد ج  رسول خدا نمود و بر بستر

  پشتیبان و یاور رسول خدا بود و در حوادث مرگبار و بالهاي بنیان کن پشت و پناه او، سالم و درود خدا بر این شیرمرد که با   در کنار و

امور شبه    حق و باطل بهم درآمیزند و عظمت و سلحشوري خود، خاك و غبار میدان جنگ را بر سر پهلوانان ریخت .....، و آنجا که  

و   قاضیان  و آن زمان که درمجلس  بزداید،  زیباي حقیقت  از چهره  را  باطل  امر  او، هر سیاهی و  پاك و زالل  اندیشه هاي  ناك شود، 

ن الهام کند،  نادان کوته بی  داوران، مغزها درمانده شود، براي فصل خصومت، رموز حقیقت را با بیان شیرین و معجزه آساي خود بر دل 

تمام گرسنه ماند و طعام افطار خود را    .....، شب ها در محراب عبادت تالوت قرآن کند و روزهاي خود را به روزه سپري نماید، سه روز 

آنجا    گردد، آنجا که خدا خشنود بود حمله کرد و  به سائل داد، زبانش از دشنام و ناسزا منزه بود و کاري را به پایان نبرد که مایه مالمت

و  بربست  از جهان رخت  دامن  پاك  و  پاك  نمود،  توقف  بود  ناخشنود  اگر    که  که  افتخاراتی  با  ننشست،  او  مطهر  دامن  بر  عاري  لکه 

 کوهساران فرو ریزد، .....(.  بخواهی آن را به شماره بیاوري همچون سیلی خروشان از دامن

ابیات اینست ).......، به سرزمین طف    قصیده اي سروده است که ترجمه بخشی از آن  427و نیز در رثاي سیدالشهداء در عاشوراي سال  

اند، و چگونه دست ستم، عده اي خونخوار    لحظه اي نظر کن و ببین که چه رادمردانی از خاك و خون، جامه به تن خویش پوشیده 

آنان، شب تاریک بیابان کربال، روشن و درخشان است،    اده است، و اینک از درخشش پیکرهاي پاك گرگ صفت را بر سر آنان فرست

سفاك کفر و شرك را از صدر زین به زیر خاك هالکت کشیدند،    آري آنان به خاك و خون غلطیدند ولی پس از آنکه دلیران و سپاه 

نابکاران از راه حق خارج و به گمراهی ضاللت فرو افتاده اید، گویا که   که شما .....، زادگان حرب را بگو، هرچند گفتنی ها فراوان است 

و شما را بر سفره رهبري و هدایت خود نیاورده بود، پس این شما هستید که با جنایات    رسول خدا بر شما براي هدایت مبعوث نگشت

هره اي نداشتید، پس لباس خالفت او را بر تن خود  همانطور که از حق و حقیقت اسالم هیچ ب  خود از دین و آئین او بهره اي نبردید،

با آنکه اهل دروغ و فریب بودید و ادعا کردید که اصل و ریشه ما با رسول خدا یکی است هیهات بلکه دروغ گفته و یاوه   آراستید، 

آن کسی که پستی و آلودگی و    سرایی کردید، شما باآن حضرت نه قرابتی دارید و نه اصل و تبار شما با او یکی است و آگاه باشید، هر

هیچگاه اصل و تبار او را به جلو نخواهد کشید، .....، آري مهلت چند روزه دنیا شما را فریب داد و البته این   لئامت اورا به عقب می راند،

ا   فریبکاران جاهل و  بیابان طف شهیدان را از نوشیدن جرعه  ي آب محروم کردید  نادان هستند که به مظاهر دنیا فریب می خورند، در 

  و آگاه باشید که در روز قیامت، آب گواراي حوض کوثر بر شما حرام خواهد بود. ..... با نیرنگ و فریب بر مسند خالفت   پس بدانید 

ن بر خو  نشستید، پس روزي فرمان خداي مقتدر را در سزاي این جنایت ببینید، .....، و البته و دائماً و پیوسته از نوك نیزه ستمکاران جز

با ظهور امام منتظر( زمام حق به دست اهلش سپرده شود و آب ریخته به جوي بازآید،.....، اي نشانه هاي   دشت و هامون نمی بارد )تا 

مهمان هستید و جمعی تصور می   حقیقت که بر خلق خدا حجت هستید و هم مشعل هدایت و بصیرت، شما زنده و جاوید بر عرش خدا
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را به شما واگذار کرد و قطعاً شما بهتر آگاه    آرمیده اید، در حالی که خداوند پادشاهی و حاکمیت حشر و نشرنمایند که شما در خاك  

نمائید که شفاعت شما نزد خداوند پذیرفته خواهد شد    هستید پس اگر در نامه اعمال من گناهی می بینید، براي من درخواست مغفرت

ظهور امام منتظر و ایام رجعت(، روزي با شمشیر در رکاب شما جهاد    و آرزو دارم که )در زمان  .....، من با زبان به یاري شما قیام نمودم

ام که از فاش نمودن آن سخت هراسان و بیمناکم، ..... کام تشنه من از آب گوارا   نمایم، آري من رازي را در میان قلب خود پنهان نموده 

 ی انداخته شد، .....(.فرات جدای و آب سیراب مباد، بعد از آنکه بین شما

 و نیز قصیده اي دیگر در سوگ سید الشهدا سروده است که ترجمه برخی از ابیات آن اینست: 

خرد شده    )....... ناله جانگدازم براي عزیزانی است که در بیابان طف در چنگال کرکسان و درندگان به خاك غلطیدند و با سینه در هم

تن جدا از  و سرهاي  ها  نیزه  نوك  پراکنده از  بیابان  اطراف  به  پیکرشان  اعضاي  اند،  آرمیده  و خون خود  در خاك  اینکه    ،  مثل  شده، 

گردنبند ستاره ثریا )عقد ثریا( است که از هم گسیخته است، از روي بزرگواري دعوت کوفیان را پذیرفتند وچه سوگند ها که آنان براي  

به استقبال جوانمردانیاین دعوت خوردند، ولی وفا به آن نکردند، کوفیان با ضر نیزه  رفتند که هر کدام، یک تنه بر دریاي    بت نوك 

خالی نمی کردند، اراده آنها خلل ناپذیر و پهنه    لشکر خصم می تاختند و از جراحت تیر و شمشیر ترسی نداشته و شانه از زیر بار نبرد

شان ازضرب پیکار شکسته ولی شمشیر دیگران سالم و بی خلل  پیکار از ضربات نیزه و شمشیر آنان آرام و قرار نداشت، ..... دم شمشیر

حیله در پیش نمی گرفتند، البته مجبور می شدند که ننگ و عار فرار را براي   مانده بود، .....، و اگر این کوفیان به هنگام جنگ راه مکر و

و ارواح آن پاك مردان به جانان پیوست، پس در  کار، غبار کینه دشمن به آسمان رفت    حفظ جان خود بپذیرند، ولی سرانجام و در آخر

احمد و خاندانش در عالم ملکوت به ماتم نشستند، .....، شما به زادگان حرب و به آن کوران و    این واقعه کربال مصیبتی فرود آمد که

 گمراهان که برگرد آنها جمع

بدانید که سرانجام کار براي شما تلخ تر از میوه صبراست، این راد  شدند بگوئید، ..... تصور ننمائید که از جام پیروزي کامروا شدید بلکه 

میان شما جز مردمی بدکار   مردان که به استقبال مرگ شتاب کردند، همگی از ابتداء، پیشتازان همیشه جان برکف راه خدا بودند ولی در

بر آئین پاك و محکم پیامبر رهبري می   یت شما، ما راو ستمکار نمی بینم، مردمی که سراپا ننگ و عار و پلیدي هستند، اي آل یاسین وال

بر قلب و جان شما نازل می شود، و شما از سوي    نماید و این فرشتگان هستند که در خانه شما فرود می آیند و این آیات قرآن است که 

روزگار گذشته نبودم تا با تیغ تیز شما    برهان هستید .....، اگر به  خداوند جهان آفرین، بر خالیق از عرب و عجم و سفید و سیاه حجت و

یاري می نمایم .....، سالم و درود خداوند نثار شما باد و مزارتان از ژاله    را یاري نمایم پس در این زمان با تیغ بران زبان خود، شما را

 بهاري سیراب تا ابداآلباد .....(.  

با  درباره سید الشهداء سروده است که    و نیز رثاي دیگري  ابیات آن اینست )....... چگونه از شهد زالل آب لذت برم  ترجمه بعضی از 

بر دلها نشست که درمان نمی  به روز عاشورا چشمها خون گریست و دردي   ،.....   اینکه سراپرده حرم رسول خدا خالی و ویران است 

با آنکهپذیرد، مصیبت در دنیا فراوان است ولی این مصیبت هرگز فراموش شدنی نیست، ... خاندان    .. چگونه داغ دل را فراموش کنم 

تباه  با خاندان او هیچ نسبتی نداشتند، ..... خداوند  ونابود نماید آن    محمد آواره و بی پناه ماند .....، گویا آنان نسل رسول خدا نبوده و 

نیابند و روز    گام سختی وقومی را که حرمت شما را نگاه نداشته و نیکی را با بدي پاسخ دادند، امید است که به هن بیچارگی، یاوري 
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باران رحمت خود  از  را  پاك شما  مزار  تربت و  بمانند، خداوند  بهره  بی  الهی  پاداش  از  و خرم    قیامت  را سرسبز  سیراب و همواره آن 

 فرماید .....(.  

منان حقیقت، بعد از رسول خدا فرصتی پیدا  )....... شما اي دش  و نیز در قصیده اي دیگر، باز هم جدش سید الشهدا را مرثیه گوید .....

کرده و کینه هاي خود را به خاندان پیامبر ظاهر و انتقام گرفتید،آیا شما در سایه آئین محمد به دولت و مکنت نرسیدید و حال آنکه قبل  

ا بود، ثمره جنایات شما آن بود  جدش رهبر نجات بخش شم مکر و حیله نمودید که از آن خوار و ذلیل بودید ..... شما تباهکاران با کسی

بازار گرفتار و  ناله، پناه و چاره اي نداشتند، طوفان کربال فرو    که اهل حرم و اهلبیت رسول خدا در میان کوچه و  افغان و  جز شیون و 

تا حسین دعوت شما   شد، ..... آنقدر نامه ارسال نمودید و آنقدر اصرار کردید نشست و این جام مرگی بود که نصیب عزیزان این خاندان

انبوه دشمنان به جنگ با او قیام نمودید، گروهی از شما پیمان شکستید و گروهی از یاري او    را پذیرفت و چون راهی بالد شما گردید با 

و منزل و  احترام او را رعایت نکرد، ..... شما نه دشمن را از سر راه او دور کردید و نه براي میزبانی از ا  کس   خودداري نمودید و هیچ

البته بر آن وجود عالیقدر که در مدینه آرمیده است یعنی رسول خدا، سخت ناگوار است که پاره هاي تن او را    محلی را آماده نمودید، 

خاك و خون کشیده و او را از آب فرات دور نموده و از شربت شهادت سیراب نمایند، آري از سوي دوستان فریبکار و    در کربال به 

مرگ   ی از آنجا که گمان نبود، جام بال بر سرشان ریخت، اي روز عاشورا چه فاجعه ها که بر آل اهللا فرود نیاوردي، جام گر یعن  حیله

از تن جدا کردي،    بدست گرفته و در کاشانه و خانه آل عبا مهمان گردیدي، ..... سید شهیدان را از میان ما بردي و دستها بریدي و سرها

پس درود خدا بر شما خاندان    با افتادن قامتش دین احمد به زمین افتاد و عزت مسلمین پایمال شد .....آري حسین آن شهیدي است که  

 باد در حیات و ممات و در هر جا که زندگی می کنم و در سفر و توقفگاه من .....(. 

 و باز قصیده اي در سوگ استاد بزرگ ما شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان سروده است:

به زانو درآمد، آنکه در روزگار تاریکی، خورشید رخشان بود   )....... درگذشت    پیر اسالم و دین، پرچمدار دانش درگذشت و اسالم 

خود را به سالح علم    .....، اي بسا زنگار شبهه و تردید که از آینه خالفت پاك کردي و امیرمومنان را یاري کردي .....، کیست که یاران

تیز در بحث ها و جدل ها پیروز گردند .....، همواره تربت تو از نعمت ها واکرام الهی سیراب و همیشه آکنده  مجهز کند، تا چون شمشیر 

 از رحمت الهی و همیشه در امن و امان باد .....(.

 :422غدیریه ابوعلی بصیر: متوفی 

ه دارد و گواهم که جز او خدایی نیست وخاتم پیامبران  )....... منزه است آنکه در آسمان و زمین مثل و مانند ندارد و بر همه عالمیان احاط
 و سرورمان )محمد( که خداي آسمانها او را احمد نامید و عرصه جهان از نور

 رسالت او روشن و حق و حقیقت از پیشانی او چون شفق بر عالم طالع شد، در روز غدیر برادرش حیدر را برگزید زیرا فقط او 

ق و شایسته دید، و او و زوجه اش فاطمه را بر درگاه خداوند با مجد و عظمت یافت و به آبرویآنان به مباهله با  را در بین تمام جهانیان الی 
مقدسین دین مسیح و نصارا دست به دعا برداشت، در حالی که دو فرزند او حسن و حسین نیز در پی او روانبودند، آنان همان پنج تن  

 یه لطف و مرحمت پروردگار و شفیع امت به درگاه خالقجهان آفرین هستند .....(. هستند که در زیر عبا جاي گرفتند و ما

 شرح حال شاعر:

 ابوعلی بصیر، نابینا حسن بن مظفر نیشابوري اصل او از خوارزم است و ابن شهر آشوب او را در شمار شاعران پرهیزگار اهل 
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را ادب پرور دیار خوارزم در عصر خود و سخن پرداز وپیشتاز و .....    بیت یاد نموده است، محمود بن ارسالن در کتاب تاریخ خوارزم او
 معرفی نموده و .....، او صاحب تالیفات بسیار از جمله تهذیب دیوان ادب، اصالح منطق، دیوان شعر )دو جلد( و..... می باشد. 

 . 449-363غدیریه ابوالعالء معري: 

 شادمانم و نه در روز قربان و نه در عید غدیر، فراوان بینم که سرگشته اي راه تشیع )....... بجان تو سوگند که نه در عید فطر 

پوید از این رو که بالد خم منزل و ماواي اوست(. شارح مصري کتاب )لزوم ما ال یلزم( ابوالعالء می گوید )که غدیر خممکانی است 
این سطر در بیت )وال اضحی و ال بغدیرخم(، به مذهب تشیع اشاره    بین مدینه و مکه سمت راست جاده در سه میلی جحفه و ابوالعالء به

 می کند، در این غدیر خم بود که رسول خدا در بازگشت از حجه الوداع، به علی فرمود هر که را 

د و شیعه  من موال و سرورم علی هم موال و سرور اوست، خدایا دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن بدار هر که او را دشمندار
 ها به زیارت آن مکان روند و از این رو شاعر آنان گوید )و یوماً بالغدیر غدیر خم، ابان له الوالیه لو اطیعا( روز 

برپایی جهاز شتران یعنی همان روز که در غدیر خم رسول خدا سروري او را آشکار نمود، اگر راه اطاعت می گرفتند(، .....الزم به ذکر  
شرح حال او پرداخته اند بسیارند و زندگی و رفعت مقام او بر کسی پوشیده نیست و دیوانشعر او، گواه نبوغ اوست و  است، کسانی که به 

 شایسته بود که در جزء اول کتاب در مبحث عید غدیر. این ابیات 

و   اشعار  این  به  اکنون  ولی چون  کردیم  می  درج  شارح مصري  این  از  غدیر  راویان حدیث  طبقات  در  را  را  یافتیمآن  آن دست  شرح 
 مذکور نمودیم.

 (: 470غدیریه الموید فی الدین )متوفی 

با  از زمره آدمیان، که  بسیار جاهل، همان بدگوهر  تبه کار  پیشوایشان، حق امامت را ضایع کرد، همان گمنام  امتی که  یاري آن    )....... 

ین و رهبري را از هم جدا کردند و نیز واي برآن کسانی که بعد از  شیطان صفت فریبکار و رسوا، و دیگر گمراهان و منحرفان که رشته د 

مفصل، زمام دین به دست زنان و زن    این گمراهی آشکار در نینوا اساس دین را واژگون نمودند و این مجملی است گواه بر آن حدیث

حق و حقیقت بودند به دنبال کسی می رفتند که    صفتان دادند، همان ناتوانی که قدرت رهبري نداشت .....، تا آنجا که گوید اگر جویاي 

نازل گشت، در   امین  وارد شد، درهمان محلی در غدیر خم که جبرئیل  او  تبلیغ والیت  به  قرآن  و نص  نمود  را معرفی  او  رسول خدا 

ان و  این حقیقت گواه است که او حجت خدا است بر همه جهانی  خصوص همان مرتضی علی، صاحب حق والیت که آیات قرآن بر 

ضایع نمودند حق اولی االمر را، با آنکه از همه خالیق باالتر و برتر بود و    شمشیر آخته خدا بر فرق دشمنان، ولی از روي عناد و کفر،

همان خاندانی که قرآن او آل محمد )ص(،  این خاندان درمان کوري در دین و    خاندان  احکام حالل و حرام، و  با  نازل شد  آنان  بر 

 هستند و سایه الهی بر سر همه خالیق محسوب می گردند.....(.  مستقیم و راه راستی و حقیقت  جهالت و صراط

 و نیز قصیده اي دیگر دارد با ده بیت و این ترجمه مطلع آن است: 

آل طه    اه )اي نسیم جان پرور صبا، راه سرزمین فارس را در پیش گیر و در صبحگاهان سالم مرا به دوستان پاکم برسان، ..... اگر در ر
اولین آواره دیار    )رسول خدا( آواره گردیدم ترسی ندارم زیرا بطور مدام دشمنان آنان را به خاك مذلت کشیدم، و آگاه باش که من 

شکست، شاد و خرسندم    عشق آنان، نیستم، و من اقتدایم به ابوذر است و این خود جاي افتخار است، اگر رنج آوارگی جان مرا در هم
هواي جانان به سرمنزل حقیقت رسید و من مشرف به زیارت و پابوس بارگاه مظهرمجد و عظمت الهی در کوفه گردیدم    که قلب من در

رهبر امت، وصی مصطفی، یعنی علی مرتضی، پسر    که دین و دنیا در آن جمع است، بارگاه انور، قبه حیدر، وصی رسول خدا و هادي و
رفعت و عظمت مانند مسیح پاك گروهی به خدایی    گشت بر همگان، سروریکه به دلیل  عم رسول خدا که به روز غدیر ساالر و سرور
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نماز در تحت قبه و بارگاه انور او، از آن خوشتر سائیدن پیشانی    او قائل شدند، چه خوش است طواف بر گرد تربت او و چه خوش است
با  نیاز  با آن حضرت و راز و  کوه از دشمن تبه کار او، که سیالب اشکم را از رخ روانه  کردگار او و ش  به خاك درگاه او و مناجات 

 تربت پاك حسین را در آغوش گرفتم که جان فداي آن شهید تشنه لب باد .....(.   نموده است، سعادت دیگر که در خاك کربال،

وم او نثار و ایثار باد تا آن  رحمت و رضوان و سالم تو بر المؤید و روح و روان پاك و مظل  )کلب گوید ما نیز عرض می نمائیم خدایا
می فرمایی و خدایا ما امیدواریم تا شفاعت او در دنیا و آخرت شامل حال ما نیز گردد آمین، آمین،    زمان که تو در عالم وجود خدایی

 آمین یا رب العالمین(. 

نحوست در    بیت که: )....... بیاد آور آن روز شوم و زشت را که در بغداد گذشت، روزي که به آن شومی و  60و نیز قصیده اي دیگر با  

آوردند، یا جوج صفت    جهان چهره نگشوده است، دجال صفتی یک چشم فتنه بر پا کرد و کوردالن دیگر به گرد او جمع شده و هجوم 

رهبران هدایت را بقتل رسانند و کودك    ند و به هر کوي و محله هیاهو نمودند تابدون هیچ فهم و درك از در و بام ددمنشانه حمله کرد

از گور بیرون کشیدند، بر فرزند صادق آل محمد آن    و پیر آنان را در خاك نهان سازند.، پس جان زندگان به غارت بردند و مردگان را

نند، پس تربت موسی را در هم شکافتند و محشر کبري بپا نمودند،  خبر آن را شایسته نمیدا جنایتی را مرتکب شدند که کافران از خدا بی

افروختند، در حریم کسی از کینه  او آتش  از عناد و کینه و    در حریم طور  او حرام کرده است،  که خداوند آتش دوزخ را بر زائران 

ر آن خونهاي پاك که چون سیالب روان شد و  حرمت و احترام آنان را دریدند، فریاد ب  دشمنی پیروان آل رسول را بقتل رساندند و پرده 

از  بر آن سرها که مظلومانه  فریاد  انتخاب    صد  به سروري خود  امر خدا  به  را  آنکه وصی رسول خدا  نداشتند جز  تن جدا شد، جرمی 

ه سعادت ابدي را بر  فرمان والیت غدیر را زیر پا نهادند، اي امت گمراه و شقی که با دست شقاوت خود را  کردند ..... ولی آن معاندان 

 روي خود بستید و 

چهره آفتاب هدایت را تیره و تار کردید، بدانید که شفیع روز قیامت یعنی رسول خدا، خصم و شاکی از شما و دادخواه ازتظلمات وارده  

به خون کشیدند و    کربال  از سوي شما به خداوند است، پس اي واي بر شما از خداوند عادل قهار پس صد آه و صد فریاد، حسین را در

تربت و بارگاه او را    دست ستم شما  شما گفتید که او مردم عراق را به شورش وادار کرد، پس بگوئید جرم موسی بن جعفر چه بود که

خود فریب داد، پس اي پیروان    تخریب کرد، و به چه دلیل این جنایت را شایسته دانستید، به خدا جز این نیست که شیطان شما را با مکر

جنایاتی که مرتکب شده اند، زندگی کنیم و    حق اینک مرگ گواراست و اي شیعیان با شتاب قیام کنید که یا با افتخار در سایه قصاص 

رسول را اینگونه از بین ببرند در حالی که یکنفر از شما در    یا به دوستان شهید خود ملحق شویم .....، آیا شایسته است که حرمت خاندان

و آیا شایسته است که شما حاضر و ناظر باشید وتربت و مزار زاده رسول خدا را از هم بشکافند، ولی شما آرام گرفته و    جهان زنده است

انتقام از این خونخواران حرکتی انجام ندهید، اي کسانی که روز حسین در عاشورا را آرزو می    در گرداب بال فرو نروید و در وادي 

خود را فدا و دلهاي خود را شفا می دادید، اینک روز مظلومیت حسین است که دوباره آمد    جانهاي  کردید که اي کاش زنده بودید تا

با قوت تمام بر سر دشمنان بکوبید و این روز در واقع آن روزي است که روزگار    .....، پس قدرت را در بازوهاي خود جمع کرده و 

و سرانجام ابن دمنه هالکت و نابودي باشد، همانطور که دام مکرش بایستی    تار است، قیام کنید تا پایان کار  ناصبیان در آن چون شب

 نابود شود، بکشید 

 بکنند.....(.   او را که شیعیان را کشت، و او را به عزا بنشانید که شما را به عزا نشانید، قیام کنید تا زنان او ناله کنان موي از سر خود

 : فتنه حنبلیان در بغداد و شرح پیرامون قصیده
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سال   به  بغداد  در  حنبلیان  بار  مصیبت  فتنه  با  رابطه  در  )الموید(  ما  شاعر  را  قصیده  قصیده   443این  این  در ضمن  و  است  کمال   سروده 
سازد و آن    حسرت و اندوه خود را از این جنایات که با دست ستم، بر پیکر والیت اهل بیت عصمت و طهارت وارد شد، آشکار می

بن جعفر )ع( و مزار دوستانروزي بود که در هرج و مر امام طاهر مظلوم موسی  بارگاه  همجوار او را مورد    ج و غوغاي عمومی آن، 
 هجوم و غارت قرار دادند .....(،  

محله کرخ بغداد با سنیان حنبلی مذهب، اختالف و درگیري    ابن اثیر در تاریخ خود این واقعه را نقل نموده )مضمون( که )شیعیان اهل
بهانه نموده و مردم رجاله را به شورش وادار نمودند ..... و به حرم وارد    ز کشته شدن مردي از اهل سنت، بستگان او آن رانموده و پس ا

انبوه رجاله هاي )ناصبی( جمع و وارد زیارتگاه    شده و پرده و زیور آالت و طال و جواهر و نقره را غارت و سپس در روز بعد مجدداً 
گورستانها را با در و پیکرسوزاندند و ضریح موسی بن جعفر و فرزند زاده اش محمد بن علی را با در و دیوار و قبه هاي ساج  شده و تمام  
  و .....، مقابر شاهان آل بویه ..... را آتش زدند و ..... فجایع و رسوایی چنان باال گرفت که در جهان بی سابقه بود، فرداي آن   آتش زدند

ابن حنبل    اه آن سرور تاخته تربت موسی بن جعفر و محمد بن علی را شکاف دادند تا جسد آن دو بزرگوار را به مقبره روز باز به بارگ
 شدند .....(.   ببرند .....، در این میان ابوتمام، نقیب عباسیان و هاشمیان و سایر اهل سنت باخبر و همگی حاضر و مانع این جنایت

به غارت بردند و جسد    ت که )....... دیوار قبه موسی )بن جعفر( را نقب زدند و آنچه در مقبره بود راابن جوزي در تاریخ خود آورده اس
به سایر گورستانها بردند .....، دو    جماعتی را از گور برآورده و آتش زدند از جمله عونی، ناشی، جذوعی و ..... و جسد جمعی دیگر را 

جواد( سراسر سوخت، پس یکی از آن دوضریح را شکافتند تا جسد را به گورستان ابن  ضریح و دو قبه ساج )موسی بن جعفر و امام  
 حنبل ببرند که نقیب و سایرین خود را به موقع رسانده و مانع شدند .....(.  

با    اعمالهم و آنانگوید انا هللا و انا الیه راجعون، اللهم عذبهم عذاباً یستغیث منهم اهل النار آمین رب العالمین و زین لهم الشیطان    )کلب
دادند پس اگر    این عمل براي رضاي شیطان به ذوالقربی رسول خدا که اجر رسالت پیامبر هستند و دوستداران آنان چنین جنایتی را انجام 

حبط باعث  و  خداوند  و حرم  شکستن حرمت  منزله  به  خدا  رسول  صوت  بر  نمودن صوت  ارجح  و  صدا  بردن  آن    باال  عامل  و  عمل 
مخلد ببینند و این در واقع    جاوید خواهد بود پس این گروه و دوستداران آنها در طول تاریخ خود را در عذاب خدا  مستوجب دوزخ 

هستند اگر فرصتی بیابند همان اعمال    جلوه اي از مظاهر رضایت به افعال ظالمان است و معجزه قرآن که چگونه کسانی که راضی به ظلم 
پیامبران بنی اسرائیل گشت داده شوند آنان را به قتل می  هودیان در هر عصر اگر به گذشته و همزمان بارا تکرار می نمایند همانگونه که ی

مرتکب می شوند خدایا به عزت خودت و به احترام محمد و آل محمد    رسانند این اوالد زنا هم اگر برگشت داده شوند همان جنایات را 
ابداآلباد در دوزخ جاویدان خود معذب و ما را به برکت محمد و آل محمد در دنیا و   تا  علیهم السالم و عجل فرجهم دشمنان ذوالقربی را

 آخرت رستگار بفرما آمین، آمین، آمینیا رب العالمین(. 

  :شرح حال شاعر

ممتاز و برجسته و نامدار،    و .....، نام او هبه الدین موسی بن داوود شیرازي الموید فی الدین ..... است، او را دانشمندي یگانه و شخصیتی

ولی در آن علوم توانا گشته بود، به او   از رجال علم و ادب و نابغه اي در علوم عربی می دانند هر چند در فارس دیده به جهان گشوده بود 

التاویل    -13...  ایضاح و تبصیر در فضیلت روز غدیر، ..... تاویل االرواح، ..  -6مویدیه .....،    مجالس   -1تالیفات بسیار از جمله ) اساس 

براي   و  موید،  برکت  پر  او و کتاب محمد حسین کامل مصري، درباره زندگی  قلم  به  است..... شرح حال شاعر  منتسب گردیده   ).....

 خواهد بود.  معرفی او کافی

 غدیریه ابن جبر مصري: 
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شتاب کن و    آرزوها قرار گیري، و با یاد او به استقبال از حوادث )....... امر سامان دادن به کار خود را به وصی واگذار کن، تا بر کرسی  
نجات یابی، راه جهالت    شکایت از روزگار و سختی هاي آن را به خدمت او ببر و به رشته محبت او چنگ بزن تا از گمراهی و حیرانی

محبت او خارج شد با مشرك و    کس که از راه مرو و محبت او را از قلبت خارج مکن و با دشمنان او به راه آشتی مرو، و آگاه باش آن
تبري از دشمنان او حاصل است .....، چون    کافر برابر است، دوزخ سوزان شعله ور است و برات آزادي از آن آتش فقط با تولی به او و

م و گمراه تو، همه  اي سرگشته و گمراه، مرشد خا  حق و باطل مشتبه گردد، بر گشاینده گره و حالل مشکالت یعنی علی اعتماد کن،
کسی بود که حق امانت را ضایع و محمل گذاشت و در این    پیروان خود را به راه ضاللت کشید و آن خائنی که تو امین مردم شناختی،

ن پوشالی  نیرنگ و فریب تو را مهار کرد، و تو نیز دنباله او را گرفتی و دی  زمان زین بر پشت تو قرار داد و تو را به راه کج برد و با لگام 
پست راضی شدي، پس فرمان آن گمراه را گرفتی و فرمان محمد رسول خدا صلی    خودت را به او فروختی و به درهمی ناچیز از دنیاي

پشت سر نهادي، و سفارش او درباره وصی را فراموش کردي و آن شخصی را که رسول حق،    اهللا علیه و آله و سلم و عجل فرجهم را
انتخاب کردي، پس دنباله هوي نفس خود را گرفتی ..... جرمی عظیم مرتکب شدي و دوزخ سوزان را    ي صالح نمی شناخت به رهبر

حرمت فرمان رسول را شکستی و در واقع بعد از رحلت او، پدر روحانی خود را از خود ناراضی کردي و به روز    جایگاه خود ساختی و
  در پیش گرفتی و من نمی دانم که در پاسخ او روز قیامت چه خواهی گفت که پیمان که خدا آن را استوار کرد، راه خیانت    غدیر در آن 

 اینگونه پشت به حق نموده و با شتاب به سوي باطل رفتی و البته بزودي سزاي کردار و انتخاب خود را خواهی دید،  

دا معنی نموده و معنی جامع آنرا از  گوید در تفسیري که به عون اهللا تعالی بر کتاب خدا ذکر نموده ام شرك را از منظر کتاب خ  )کلب
است تسري داده ام که یکی از آن موارد    یغفر مادون آن، به تمامی آنچه خداوند در کتاب خود به مرتکب آنها وعده دوزخ جاوید داده 

و افضل ذوالقربی  موالنا المظلوم امیرالمؤمنین مظهر  حرب و جنگ و ستیزه و مخالفت و مجادله با رسول خدا و ذوالقربی است و حضرت
ستیزه با رسول خدا و در شمول بارزترین مصادیق شرك و قهراً به    و نفس رسول خدا و مخالفت و ستیزه و دشمنی با آن حضرت به منزله

 می گردد(،  منزله ظلم و کفر و نفاق و معصیت خدا و رسول و ..... تلقی

از عل اینگونه  تو  به قضاوت و دادخواهی می خوانم که  امیرالمؤمنین یعنی وصی رسول خدا جدا شدي و خدا را  برابر    ی  او  با  کسی را 
جزا خداوند قهار از آن سوال    نمودي که ارزش کفش بی مقدار او را هم نداشت، به خدا سوگند مهر حیدر همان نعمت است که به روز

را که د و آن  رانده شدي  این خاندان  از درگاه  باعث شد که  تو  اما شقاوت  بینا و در همه معضالت حالل    ر همه خواهند کرد،  علوم 
سوار و قرین او بوده است، تو آن کسی را که در    مشکالت بود را با کسی قیاس کردي که به اعتراف خودش، همیشه شیطان بر دوش او

از صولت و    کمر می درید و آنکسی را که حضرت جبرئیل  روز نبرد و جهاد چون شمشیر ذوالفقار خود را بر فرق هر کس می نهاد تا 
برآورد الفتی االعلی، السیف با شگفتی فریاد  بزدلی قیاس کردي که در غوغاي    قدرتش در حیرت و  با شخص ترسو و  اال ذوالفقار، 

فرار و تنها گذاشتن اسالم و پیامبر و کشته شدن مسلمین را به قیمت حفظ    جنگ همواره فرار را بر قرار ترجیح داده و همیشه عار خیانت
 می خرید جان خود 

هاي نیست که ترك میدان جنگ حتی براي یک لحظه و یک چشم بهم زدن، پیامبر و مسلمانان را در   )کلب گوید هیچ شک و شبه
باعث شهادت بسیاري از مؤمنین صدر اسالم شده است و لذا بهانه فرار براي تجدید قوا و حیله جنگی در حالی   معرض کشتار قرار داده و
  قتل از سوي مشرکین قرار دارد چیزي است که فقط یک کافر و منافق بی دین به آن استناد می کند نه یک   که رسول خدادر معرض

قتل عام    جنگجوي رزمنده خداترس زیرا تجدید قوا در حالی که رسول خدا در معرض قتل قرار داشته و مجاهدان گروه گروه در حال
 شد والسالم(،  شدن هستند توجیه بالوجه و بیانگر کفر و نفاق می با

به صبح می رسانید و با قلبی لرزان و خاشع و چشمی گریان و .....، نماز و نیاز را بجاي    تو آن کسی را که شبها را با به عبادت خالق یکتا 
  خلوت، نماز واجب را ترك می کرد و زیاد هم او را آزمون کردي، پس ننگ باد بر این قیاس  می آورد، با کسی برابر نمودي که در
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اینگونه با پستی، رسوایی ببار نیاوردند و بگو آیا مقام و منزلت آن حضرت را تا این حد نشناختی که زنگار    فاسد تو که هیچ قوم و ملتی
 شک و 

دست کسی   تردید تو را از آئینه دلت برطرف کند و آیا به تو خبر آن معجزات عظیمه اي که جز بر دست پیامبران و اوصیاء پاکشان بر

   دیگر جاري نمی شود، نرسید، آیا در سرزمین بابل، خورشید براي او رجعت ننمود، تا نماز عصر او بموقع ادا شود، 

کن و باد    و یا آن فضیلت که بر نسیمی که برخاست فرمود که شتاب کن و کارگزار خداوند یعنی علی علیه السالم را بر بال خود سوار 

با همراهان کنار   با آنان بر دوش گرفت و با سرعت و شتابان فرمان حق را اطاعت کرد و علی راهموار و نرم و مطیع بساط خیبري را  

ببرد، و آنگاه علی فرمود، اي اصحاب کهف از دلها  تردید را  تا شک و  نهاد  بر شما و بالفاصله    اصحاب کهف و رقیم بر زمین  سالم 

ها در سینه ها شعله ور شد ..... و باد    شی نبوده است، از اینجا بود که کینه همگی پاسخ گفتند در حالی که پاسخ آنان به دیگران جز خامو

صرصر که روح و روان نداشت، فرمان او را به جان خرید و تو اي ناپاك دل راه عصیان ونافرمانی او را طی کردي، پس دعوي ایمان  

باش( که داستان کفش او و مار، خود آیت و نشانه حق    ه نداشته باش که در وقت امتحان، از رسوایی ادعاي خود پشیمان می شوي، )آگا

خرگوشی، و یا خبر آن فضیلت سطل )آب( و مندیل که جبرئیل امین به    دیگري است تا آگاه شوي ولی واي بر تو از این خواب سنگین 

کسی بود که در وضعیت آمادگی  خدمتکار واالمقام، و آگاه باش که علی علیه السالم    امر خدا براي وضوي او آورد، پس به به از این

همیشگی رزمی در معرکه هاي پرغوغابا شمشیر خود به دفاع از حریم رسول و شریعت اسالم پاك قیام نموده و همیشه غبار هاي غم را  

ه از  مومنین پاك می کرده است، پس پایداري و استقامت عظیم او را در خیبر به یادآور، در همان روز ک   از دل و چهره رسول خدا و 

دوستان تو راه فرار در پیش گرفتند، همان روز بزرگ و تاریخی که علی علیه السالم به قدرت الهی خود دروازه قلعه    هراس و ترس،

تو حقایق مشهود را منکر   پوالدین بریان شاهد صدق دیگري است به شرط آنکه  انداخت و واقعه مرغ  بدور    خیبر را کند و هفتاد گز 

بیرون کشید و    که لشکر او از تشنگی مضطر و بیچاره شده بودند، صخره به مانند کوه را به تنهایی از زیر خاك  نباشی و در جنگ صفین 

مرد گریان و ناالن به    آن را از جا کند و چشمه آب گوارا خارج نمود، و یا آن زمان که نهر فرات سر به طغیان کشید و مردم از زن و

حضرت به نزدیک فرات آمد و   دا، خلق را دریاب که همه در آستانه هالکت هستیم، پس آنخدمت او رسیدند که اي پسر عم رسول خ

فرات، آب خود را در کام کشید تا    نهر  فرمود اي آب سرکشی را کنار بگذار و آب خود را فرو ببر و فرمان خداوند را مطیع باش پس

فرمان داد تا به حالت عادي و اولیه خود برگشت،    س دوباره او را جایی که ریگهاي کف آب نمودار و ماهیان به روي هم انباشته شدند پ 

غضبناك، پس رضا و خشم تو در نزد او یکسان است، اي    پس تردید تو در کجاست، سرور و ساالر تو او است چه خشنود باشی و یا

و ارث مصطفی را منکر شدي و با تبه  )تیم( هواي نفس بر مزاج تو خوش آمد، پس او را اطاعت کردي واي )عدي( از راه حق بدر رفتی 

بر    کاري بر مسند او تکیه زدي، پس بگو فرمان خالفت تو را چه کسی نوشته بود، و به کدام حق بعد از خود زادگان )عبدشمس( را 

بار گناهان و    کرسی امارت نشاندي و آنگاه آنها آنگونه در تبهکاري و ننگ، راه و رسم تو را دنباله گیري کردند، پس تصور نکن که از 

در واقع به خدا سوگند که حسین را تو به قتل رساندي، اي خاندان احمد تا چه زمان باید که جگر  جرم و جنایت آنان مبرا هستی هرگز و

جانگداز شما در تب و تاب باشد، در حالی که قلبم خون چکان و سیالب اشکم ریزان و آتش غم در دلم مشتعل    داغدار من در ماتم 

اي    هرگاه از ماتم شما یاد نمایم، حسرت و اندوه بر چشمان من فریاد بر می آورد که دیگر خواب نوشین بر تو حرام است، پس  است، و

در سوگواري    چشمان من بر کشته مظلوم کربال سیالب ماتم روان کن که آسمان هم براي او خون گریست و مسلم است که اگر امروز
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قیام  بریزي فرداي  بپا خواهی خاست، پس اي خداي من، آنان اشک ماتم  با چهره خرم و خوشحال،  این    ت سربلند و  به  محبت و مهر 

مدد فرما تا از تبه کاري و شرك    خاندان را که به امر تو در مدار آن حرکت می نمایم را سپر بالهایی قرار بده که به سوي من می آید و

تباه کاران و جنایت کاران و توفیق دشمنی با    و توفیق تنفر و بري بودن از این  در امان باشم و شکست ها و محرومیت هاي مرا جبران نما

آنان را نصیب فرما. و به برکات وجود آنان مرا از آتش دوزخ نجات بخش،یعنی در همان روز روز قیامت که دشمنان آنان که در واقع  

 د .....(.  خواهند بو دشمنان تو هستند، در غل و زنجیر و در آتش ابدي تو گرفتار

مجاهدت، مجاهد بزرگ امت اسالم یعنی   )کلب گوید سزاوار و شایسته آن است که کتاب شریف الغدیر که در واقع حاصل تالش و 

، در خانه هر مسلمان در سراسرگیتی به عنوان تبرك موجود باشد زیرا این اثر در واقع،  استموالي ما و سرور ما عالمه عالیقدر امینی  

خونابه دل مسلمانان دلسوخته مزین شده است و به فضایلی از ذوالقربی    مت اسالم و والیت و امامت است و اوراق آن بهمنشور هدایت ا

را در کتب خود آورده و تاریخ اسالم هم به حقیقت وجود آنها   اهل سنت ما نیز آنها رسول خدا و حقیقت اسالم آراسته شده که برادران

خود   اوراق  حاشیه  و  متن  کتابدر  این  لذا  و  دهد،  می  همه    گواهی  رستگاري  و  امت  تمام  براي  هدایت  و  سعادت  راه  بیان  واقع  در 

مطالعه و قرائت آن و در نتیجه، نقش بستن حقایق آن در دل و اندیشه هر مومن،    مسلمانان است و قطعاً و بالیقین، وجود آن در هر منزل و 

جالله و نزول برکات و سعادت در دو سرا را فراهم خواهد آورد، زیرا فهم آن به  خداوند جل    موجبات حصول آن دانش پژوه به رضاي

رسول خدا یعنی موالي ما علی بن ابی طالب علیه السالم و آثار استجابت دعاي رسول خدا است که می   منزله شناخت مظلومیت وصی

و محبت به امیرالمؤمنین علی و هر تبلیغ کننده و هر اشاعه  فرماید )اللهم وال منوااله و عاد من عاداه( و قطعاً هر صاحب عشق و مودت  

این انشاء    دهنده  خذله(،  من  اخذل  و  نصره  من  انصر  )و  فرمود  که  بود  خواهد  خدا  رسول  دعاي  از  فراز  این  مشمول  حقیقت،  و  حق 

که به    حضرت موالیم عالمه امینیاهللاتعالی و خدا را شاهد و گواه می گیرم که این کلب در زمان تخلیص سه ساله این اثر جاویدان از  

خالصه کرد، آثار و    اعتقاد من او سیصد سال مطالعه و تحقیق را با قدرت ایمان خود در سی سال از عمر شریف خود در تألیف این اثر

ین خواهند بود و  دیگران نیز چن برکات دنیایی و اخروي آن را به چشم ظاهر و باطن در امور دنیایی و آخرتی خود مالحظه نمودم و قطعاً

این  بر  این جهان و رستگاري جاوید را در آن جهان  کرامت هاي خود اضافه فرمایند زیرا    امید است که خداوند سعادت کامل را در 

با اعتقادات پاك ما را از قرار گرفتن در زمره ظالمان حفظ و رستگارمی فرماید، که لداهللا المزید و کالم آخر ما،   ورود در آن جهان 

 هللا رب العالمین و صلی اهللا علی سیدنا محمّد و آله الطاهرین(.  الحمد

 شرح حال شاعر:

  487متولد در  420ابن جبر مصري از شعراي عالیقدر دیار مصر است که در عهد خلیفه فاطمی، مستنصر باهللا، زندگی می کرده و در سال  

پنج از جمله ابن طوطی    ه هاي بسیار از دیگر شعراي قرنسال( ....، الزم به ذکر است که غدیری  67از جهان رفته است )عمر شریف او  

شهرآشوب، تفسیر ابوالفتوح رازي و    واسطی، خطیب منبجی، علی بن احمد مغربی، ..... یافت شد که این سروده ها در کتاب مناقب ابن

به  شد  نظر  صرف  آنها  نقل  از  ولی  است  پراکنده  آن  غیر  و   ..... بیاضی  المستقیم  آنکه    صراط  تاریخ دلیل  و  حال  آن    شرح  زندگی 

بزرگان در شمار مانند دیگر  ایشان هم  آنان محفوظ هست که  براي  منزلت  و  قدر  این  ولی  بود  نامعلوم  سرایندگان حماسه    بزرگواران 

ور  کبري دینی و اولویت در ام غدیرند و مفاد حدیث مذکور را در قصاید شیواي خود آورده و از لفظ مولی همان معنی امامت و زعامت

 دینی و دنیایی را دریافت نموده اند. 
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 شعراي قرن ششم: 

 (513 -433غدیریه ابوالحسن فنجکردي: )

خاص جلوه   )کلب گوید امعان نظر بر آنچه از این عاشقان و نغمه سرایان مذکور می گردد، داللت تام بر آن دارد که هر کدام به زبانی
بسط داده اند و اگر    و بویژه موالي مظلوم ما امیرالمؤمنین علی علیه السالم را شرح واي ویژه از این رخداد غدیر و فضایل دیگر آل اهللا  

رنگ و بو و عطر خاصی دارد   در مثال هر سروده این بزرگان را به گلی معطر تشبیه نمائیم، می بینیم هر گل تقدیمی از سوي این عزیزان
است ..... و ما در کتاب تفسیر خود آوردیم    علیهم السالم مبدل نموده   که در مجموع این کتاب را به گلستان فضایل محمد و آل محمد 

خارج از زمان و مکان و در تمام هستی و بطور مستمر تا    که چگونه این عطر به همراه عطر این آیه شریفه از این فراز از کالم خداوند که
ه کثیرترین موجودات عالم را تشکیل می دهند بدون هیچگونه  او ک   ابداآلباد جریان دارد در اینکه خالق عالم یعنی حضرت اهللا و مالئکه

و صلوات می فرستند و نکته مهم اینکه این عمل آنان یعنی فرستادن سالم و    شرط، یصلون علی النبی یعنی بر رسول خدا سالم و درود
نبوده و بطور مستمرتا خداوند خدایی می فرماید ادامه دارد و این آیه در واقع داللت بر عصمت رسول    صلوات بر رسول خدا مقطعی 

اهلبیت او نیز تسري می یابد زیرا که به منزله نفس او هستند و سپس امر خداوند و تأکید آن    خدا داشته و به واسطه تفسیر سایر آیات به 
ات را کامل بفرستند که این  هم بر وجود نازنین رسول خدا صلوا علیه و سلموا تسلیما، نمایند یعنی صلو  قادر متعال است به اینکه مؤمنین

امر خداوند دلیل تمام    خبر و  اینکه  به  تفسیر می شود  این آیه  لذا  بر عصمت محمد و آل محمد علیهم السالم و عجل فرجهم است و 
قرآن کریم صلوات می   خلقت هستی و به حکم خدا  و آل محمد  بر محمد  ابداآلباد  تا  الدوام و  و علی  دائم  بطور  عالم  ذرات وجود 

اگر    ستند وخداوند اینگونه مقام و منزلت رسول خود و منزلت سایر معصومین علیهم السالم و عجل فرجهم را به مردم اعالم می فرمایدفر
 صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم(.   تفکر کنند با این ذکر خدا و مالئکه هماهنگ شده و می گویند اللهم

چون آفتاب عالمتاب، درخشنده بلکه از آن روشن تر است،    ا منکر می شوي، با آنکه موضوع آن )....... به چه دلیل و برهان غدیر خم ر
احمد، یعنی محمد رسول خدا، در دست باشد هیچگاه قابل انکار نیست    آیا نمی دانی حدیثی را که با سند محکم، از بهترین خالیق عالم

ال و جالل او تا به روز قیامت محکم و استوار است، پس آن کسی که امت و کم  و به همین دلیل است که ساالري و سروري حیدر بر
رسول خدا بگیرد، بحق شایسته و سزاوار است که علی مرتضی را ساالر و سرور خود قرار    تابع باشد و دستور و فرمان زندگی خود را از 

 دهد، .....(  

غدیر هم چون روز اضحی و فطر، عید است و آن روزي است که سادات و  در ادامه آن آورده اند. )....... روز    و دیگران این ابیات را نیز
پادشاهان شاد ومسرور هستند، )زیرا( این روزي است که علی مرتضی، مسند و اریکه امامت و ساالري بر امت را با تشریفی خاص از 

پس    جمعی کثیر از سیاه و سفید بر او ابالغ شد، مجید دریافت نمود که با نص و قول احمد بهترین پیامبران در آن نیمروز، در میان خداي
حمد و ستایش مخصوص خداوند است، همان حمد و ستایشی که انتها نداشته باشد براي ابراز شکرانه این عطا و جود واحسان و الطاف  

 بی پایان که بر بندگان عطا فرمود.( 

 شرح حال:

این فضیلت    برجسته ادب و حاذقان و پیشوایان در علم لغت است و با وجودابوري از رجال  شاستاد ابوالحسن علی بن احمد فنجکردي نی

دردي مزمن واقع شد و در    سالگی و به  80بزرگ، از فقها و شیوخ بزرگوار علم حدیث نیز به شمار می رود، .....، وفات او به سن حدود  

و ایثار باد و خداوند مجید متعال ما را   وجود گرامی او نثارحیره مقبره نوح دفن شد ..... )رحمت و رضوان و سالم خدا بر روح و روان و  

 العالمین(  از شفاعت آن بزرگوار در دنیا و آخرت بهره مند فرماید آمین، آمین، آمین یا رب 
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عجوبه  عنوان ا  سمعانی، حموي، بیهقی، عبدالغفار فارسی، اسعد بن مسعود، سیوطی .....، همگی او را به کمال فضل و دانش، ستوده و با

ادیب، ..... و نیز دیگران    زمان و ..... از او یاد نموده اند و نیز دانشمند معاصر او، استادمان فتال نیشابوري از او با عناوین استاد پیشوا، استاد

حال او پرداخته  روضه چهارم به شرح    ..... همگی او را به بزرگی ستایش و تمجید نموده اند، ..... و نیز سرورمان صاحب ریاض الجنه در

می    می بري، سگهاي ولگرد از شنیدن نام آنها فرار  و این دو بیت را از او یاد می کند: )....... در آن زمان که فرزندان تابناك هاشم را نام

زنازاده  تو  )یعنی  مادرت خیانت کرد  تو  قطعاً در والدت  بگو که  را در محبت علی سرزنش می کند  تو  به کسی که  و  ،  هستی(   کنند 

با این این دو بیت به این حدیث مشهور )راویان( اشاره می نماید که )جز زنازادگان علی را دشمن    حضرت عالمه امینی فرماید شاعر 

 ندارند( و اینک مصادر این حدیث: 

ل درمهر علی .ابوسعید خدري گوید ما گروه انصار فرزندان خود را با مهر علی آزمون می کردیم و هرگاه فرزندي متولد می شد و د 1
 نمی بست می دانستیم فرزند ما نیست )حرامزاده است( 

.از عباده بن صامت نقل گردیده که گفت: ما فرزندانمان را با مهر علی می آزمودیم و اگر می دیدیم یکی از آنها علی رادوست ندارد  2
 در می یافتیم که فرزند ما نیست و بلکه زنازاده است. 

ید: احمد بن عبده ضبی از ابوعینیه از ابی الزبیر از جابر حدیث آورده است که فرمود رسولخدا تا ما  .حافظ حسن بن علی عدوي گو3
 . هستندفرزندانمان را بر مهر و محبت علی بن ابیطالب عرضه بداریم، رجال این حدیث، صحیح مسلم و بخاري و همه ثقه ومعتمد 

هللا بن احمد بن حنبل از پدرش که گفت از شافعی شنیدم و او ازمالک بن انس  ابوري از عبداش.حافظ ابن مردویه از احمد بن محمد نی4
 شنیده که انس بن مالک گفت که ما )ناپاکی )زادو ولد( و صحت نسب افراد را با ابراز کینه آنان به علی میشناختیم(. 

و بر سر راه   خود را بر روي شانه اش نشانده .ابن مردویه از انس در حدیث دیگر آورده که )بعد از روز خیبر می دیدیم که مردي فرزند 5

علی ایستاده و چون علی نمایان می شد می گفت پسر جان این آقا را دوست داري؟ اگر می گفت آري او را میبوسید و اگر می گفت نه  

 او را بر زمین می انداخت و می گفت برو که تو فرزند مادرت هستی(. 

زنازاده،    سناد خود از علی علیه السالم حدیث آورده که فرمود )سه شخص مرا دوست ندارند، .حافظ طبري در کتاب والیت با سلسله ا6
 منافق، فرزند حیض( 

که فرمود   .حافظ دارقطنی و شیخ االسالم حموینی در فراید و هر کدام با سند مرفوع از انس آورده اند )که روایت از رسول خدا آورده 7

پا می شود و منادي از درون عرش ندا بر می آورد: محمد کجاست؟ مناجابت می کنم پس به    چون روز قیامت شود منبري براي من بر

چون بر فراز منبر بروم، باز ندا می آید علی کجاست او نیز پایین تر از من بر منبر حضور یابد و    من می گویند برخیز و بر باالي منبر برو و

علی سرور مومنان. انس گوید پس مردي بلند شد سوال کرد یا رسول خدا کیست  سرور رسوالن است و    آنگاه جهانیان دانند که محمد

فرموده  این  از  بعد  مدینه،    که  انصار  از  و  زنازادگان  قریش  از  انصاري  برادر  اي  فرمود،  آنگاه رسول خدا  و  بدارد  دشمن  را  علی  شما 

 ن، علی را دشمن خواهند داشت(.آنان که پدران آنها معلوم نیستند و از سایر مردم بدکارا یهودیان واز عرب

ضعیف می   این حدیث را سیوطی به خاطر اینکه در سلسله اسناد او اسماعیل بن موسی خزاري که از بزرگان شیعه است حضور دارد،

ابوداوود، ترمذي، ابن ماجه، ابن خزیمه، ی..... و  ساجی، ابویعل  شمارد ولی بزرگان حدیث مانند )ابن حبان، نسایی، ابی داوود، بخاري، 

 دیگران که نه تنها بر او ایراد و خرده نگرفته اند بلکه او را ثقه، راستگو، بی عیب هم معرفی نموده اند.....(. 
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)کلب گوید و اي کاش سیوطی این ایراد را بر این حدیث نمی گرفت زیرا او با این خرده گیري در واقع خود را زیرسؤال برد و البته بر  

تاریخ اسالم نمی  آستان پرعظمت موالي   با آیات کتاب خدا وسنت و  بواسطه تطبیق آن  این حدیث  تردید در  ما گرد و غبار شک و 

 نشیند( 

و فاطمه و   .از ابوبکر صدیق روایت نموده اند که: )گوید رسول خدا را در زیر خیمه مشاهده کردم که بر کمان عربی تکیه کرده و علی8

با این خیمه نشینان    خدا فرمود اي گروه مسلمانان من در صلح و سازش هستم با هر آنکه   حسن و حسین در حضور او هستند پس رسول

)علی، فاطمه، حسن و حسین(، در صلح و صفا باشد و در حرب و جنگ هستم با هر کس که با ایشان درستیز و جنگ باشد و دوست  

ایشان را جز پاك وحالل زاده و دشمن نمی دارد آنان را جز دارم هر که آنان را دوست بدارد و بدانید و آگاه باشید که دوست ندارد  

 ناپاك و زنازاده.(. 

 .ابی مریم انصاري از علی علیه السالم نقل نموده است که ایشان فرمودند )کافر و زنازاده مرا دوست نخواهند داشت(. 9

یکی از سه    عترت مرا و انصار مرا و عرب را نشناسد.ابن عدي، بیهقی، ابوالشیخ، دیلمی از رسول خدا آورده اند که فرمود آنکس که  10
 طایفه خواهدبود )یا منافق یا زنازاده و یا کسی که در حال ناپاکی مادرش نطفه او منعقد شده باشد(. 

ابی11 بن  علی  که  بودم  در خدمت رسول خدا  )من  که گوید  آورده  عبدالمطلب  بن  عباس  از   ..... الذهب  مروج  در  طالب    .مسعودي 

خوشحال می شوي    افت و چهره رسول خدا از دیدن او شاد و خرم گردید گفتم یا رسول خدا در چهره این جوان می نگري و حضور ی

او از صلب آن پیامبر پا به    فرمود به خدا سوگند محبت ذات احدیت، به او بیش از من است و هیچ پیامبري مبعوث نشد جز اینکه نسل

گردد همه را به نام و نسب مادرشان    من از صلب این جوان خواهد بود و چون روز قیامت بر پاجهان نهادند مگر من که ذریه و نسل  

 زیرا آنان حالل زاده هستند.(.  خطاب کنند مگر این جوان و شیعیان او را که به نام و نشان پدرشان خطاب خواهند شد

صورت او چون    بر کوه صفا دیدم که کسی را لعنت می کند که . از ابن عباس نقل گردیده که )علی علیه السالم فرمود رسول خدا را  12

من به سوي او شتاب کرده و   صورت فیل بود پس از حضرت سوال کردم یا رسول اهللا این شخص کیست فرمود شیطان رجیم است، پس

د، گفت به خدا سوگند که  نجات خواهم دا  گفتم اي دشمن خدا به خدا سوگند که االن تو را می کشم و امت اسالم را از کید و مکر تو 

خود قرار نداد جز اینکه من با پدرش در رحم مادرش    پاداش من این نیست، گفتم کدام پاداش اي دشمن خدا گفت، کسی ترا دشمن

و گنجی شافعی در کفایه تاریخ خود  بغدادي در  بودم.(، خطیب  و    شریک  االسالم حموینی  اساتید خود و شیخ  از  از چهارتن  نقل  به 

که فضایل اهل بیت را بشنوند و اگر کسی نام آنان را ببرد می گویند    ..... آورده اند که به شافعی گفتند گروهی تحمل ندارند  زرندي و

رافضی است پس شافعی این اشعار را انشاء نمود: ).......اگر نام علی و دو فرزندش در میان آید و هم نام فاطمه پاك گوهر، آگاه باش  

دگران را بلند سازد، یقین بدان که او زاده زن بدکار )فاحشه( است، و نیز هرگاه کسی بیاد   له با آنان، سخن و آوازه هر آنکس که به مقاب

فضایل علی و فرزندانش سخن سازکند، او به نقل روایات بی اعتبار پردازد، ..... و یا در انکار آن گوید، از این سخن بگذرید که حدیث  

لبته به سوي خداي جلیل و بزرگ از کسانی که مهر فاطمیان را رفض می خوانند، بیزاري می جویم و درود  من ا  رافضیان است و .....،

خاندان رسول باد و لعنت و نفرین بر این مرام جاهلیت که دشمنان کینه توز آنان دارند و .....(، این موضوع را جمع کثیري    خداوند بر

نیز به نظم کشیده اند نیست که از جمله نمونه آنها، قطعه صاحب بن عباد است که می   که مجال ذکر همه آن   ازشعراء قدیم و جدید 

شود و دلها آرامش یافته و پاکی نژاد و حالل زادگی تو آشکار می شود، و    گوید )....... با مهر علی هر گونه شک و شبهه بر طرف می
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نان او را با نسبی ناپاك و عاریه اي که البته این کینه و عداوت دلیل و  و افتخار و دشم آنگاه دوستان او را ببینی که همه با مجد و عظمت

دیوار خانه پدرش کوتاه و بی اعتبار است یعنی و هر کس و ناکس به سوي مادرش می روند    انگیزه و ریشه اي دارد و آن اینست که 

 )..... 

غایب واجب و قطعی است و هر آن کسی که محبت او را به دل  بزرگوار : )....... دوستی علی بر حاضر و    و باز سروده اي دیگر از آن

مادرش بدکاره فاسق یعنی فاحشه زناکار است.(، ابن مدلل گفته است: در حدیثی از حذیفه یمانی وارد است: )از علی    ندارد بداند که 

و    ه دلم از آن آرامش یافته و خرمپرسیدم که محبت و والیت شما به چه دلیلی ویژه و اختصاصی است، پس پاسخی را فرمود ک   مرتضی

از دشمنانم  برتر  تر و  باالتر و شریف  این فضیلت مفتخر نمود که شیعیان مرا حالل زاده و  به  اینکه خداوند مرا  به  نسل    شادان شد،  که 

به   که  است  وارد  از سلمان  که  دیگر  بخشید( و حدیث  امتیاز  مرا  فضیلت  این  به  و  است  داده  قرار  هستند  که    روززنازادگان  رستاخیز 

همگان باید به پاخیزند دشمنان علی را با نام مادر خطاب کنند و دوستان او را با نام پدر بخوانند چون دشمنان آنحضرت از نسل ناپاك و  

آشکار   زاده زنا هستند و لذا از پدر او نام نمی برند تا رسوا نشود، و نسل دوستان آن حضرت پاك و طاهرحالل زاده بوده پس نسب او را

 می نمایند. تا سرافراز گردد. 

حق و قانون ثابت و محکم و جاري خداوند جل جالله است زیرا موالي مظلوم    )کلب گوید و این فضیلت موالي ما از عجایب حکمت

الت و ..... هاي عالم وجود است و البته هر کس مطابق فطرت خود زیبایی، عطر، گل، عد  ما امیرالمؤمنین مظهر همه خوبی ها و زیبایی

بیشتر در    خوبی هاي عالم هستی را مکروه  بیشتر و مؤید نجاست  البته در ذات کثیف او خلل است و اگر دشمنی نماید این خلل  دارد 

و به عبارتی این قانون عقلی و حکم جاري خداوند است و به همین دلیل در حرامزاده این سه    استنطفه او    اصل او و نوع شکل گیري

 حرام، آزار، دشمنی با اهلبیت ثابت است(.  صفت میل به 

 ( 548-473غدیریه ابن منیر طرابلسی: ) 

منکر شوم    )آیا شایسته است که با خاندان امیه مهر ورزم و گویم که آنها خاندان پاك و خجسته و تابناك هستند و سپس بیعت حیدر را 

خرافه بدانم، اگر    را دروغگو خطاب کنم و ظهور مهدي موعود راو راه او را کنار گذاشته و طرفدار عمر شوم، راویان حدیث صحیح  

بنشینم، و چون یاد صحابه    حدیث غدیر را گواه آورند، سندش را بی اعتبار خوانم و روز غدیر جامه کهنه بپوشم و در گوشه اي غم زده 

سپس بگویم که او هرگز تیغ کینه بر    قدم باشد ودر میان آید بگویم که پیر )تیم( بر همگان مقدم و بعد از آن جانشین او عمر بر همه م

بتول را از میراث پدر محروم نکرد و یاگویم یزید هرگز شراب نخورد و هرگز در راه   بلند نکرد و یا هرگز زهراي  سر خاندان رسول 

در روز عاشورا موي   فجور قدم برنداشت و یا بگویم چه کسی گفت شمر لعین حسین را کشت یاکجا ابن سعد راه خیانت رفت و آنوقت

شکرانه آن روز روزه بگیرم و جهت برکت چند روز به آن اضافه کنم.   سر خود را شانه بزنم و زلف خود را حلقه حلقه آویزان نمایم و به

پس شب تا سحر نخوابیده و پسته و فندق برشته کنم و صبحگاهان سر و صورت    و یا جامه نوین پوشم و لباس عید از صندوق برآرم، 

مصافحه کنم، و یا در رهگذر ایستاده و سر وصورت دوستان بیارایم، ترتیزك خورده و    ود بیارایم و شادباش گویان با شامیان خبیثخ

به هنگام وضو   از آن سبزي خوش خوراك و  به  به  از این کباب و  به  به  بی فلس کباب کنم و سفره خودرنگین نموده و گویم  ماهی 

اي خود را مس نمایم آنرا بشویم و در سفر بر کفش خود مسح کشم و در نماز با صداي بلند آمین  پ  برخالف حکم قرآن بجاي آنکه

گویم و با دیگران هم نواگردم، تسنیم قبور )خرپشته کردن را( سنت شمارم و به گورستان تپه هاي دوپهلو بیارایم و آنگاه روز رستاخیز  
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ل منتشر شود و آتش دوزخ هراسناك شعله برکشد، گویم بار خدایا این شریف چشمها در تب و تاب آید و نامه اعما  که برپا شود و 

  بود که مرا از راه حق بدر کرد، پس مرا گویند دست شریف خود را بگیر و با او به جانب سقر حرکت کن، در همان آتشی   مرتضی

گشوده شود    ر آن زمان که زبان به عذرخواهی و توبهسوزان که نه پوستی بر جلد و نه گوشتی بر استخوان بماند. وارد شو. .....، البته د

خداوند بخشایشگر و آمرزنده است مگر براي آن حرامزاده خبیثی که حق وصی را اقرار نکند و محبت او را منکرشود .....(. این قصیده 

 ز او فراوانسروده اند از جمله: بدیع بنام )تتریه( معروف است .....، بر این سبک یعنی قصیده )تتریه( ابن منیر، در قبل و بعد ا

ندیدند، پس    سعید بن هاشم خالدي و برادرش ..... )که آورده اند آن دو نفر مجتمعاً شریف زیبدي را ثنا نمودند، ولی صله و جایزه اي .1

رحمان و نعمت هاي    خداي  زمانی که شریف عزم سفر داشت، این دو برادر بر او وارد شدند و این قطعه شعر را سرودند: ..... سوگند به

بی حد او که اگر شریف به مسافرت رود و به این دو بنده خود توجهی نکند، با بنی امیه درضاللت و گمراهی همراه می شویم و خواهیم  

نه ابوبکر غاصب خالفت بود نه عمر تباهکار و ستمکار و نیز خواهیم گفت که معاویه امیرالمومنین بود و کسانی که بدخواه او    گفت 

سعادتمند هستند و می گوئیم که یزید نه تنها حسین را نکشت بلکه حتی فرمان   . و طلحه و زبیر دو نفر دانشمند هستندهستند کافر و ظالم 

به گردن شریف است که ما را روانه سقر نمود که پائین ترین درجات دوزخ و جهنم است   قتل او را نیز صادر نکرد، بلکه این جرمها همه

 ا شنیدن این اشعار از آنها،شریف تبسم و خنده اي کرد و جایزه آنان را عطا نمود.(. .....، که ب

خطاب به شریف    شریف حسن بن زید همان زید شهید و مظلوم، بر وزیر خود غضب نموده و او را روانه زندان کرد و وزیر در نامه اي .2
 چنین اشعاري را سرود و فرستاد:

نیکان   دستم   امت را آشکارا دشنام گویم و تا عمر دارم به راه مذهب شیعیان نروم و در هنگام وضو با کف)....... سوگند خوردم که 

 پشت کفش خودم را که به مذهب شیعه حرام و به مذهب اهل سنت جایز است، اگر چه بر مردار سگ پا نهاده باشم،مسح کنم.....(.

نوشت و ارسال    براي عطا به او تاخیر نموده بود، در شب عاشورا چنین  ابوالحسن جزار مصري به شریف شهاب الدین که در وعده خود.3
 کرد: 

با دست براي من نفرستد، فردا  با فوریت عطاي موعود خود را  الدین(  پرخضاب و    )بخداي فرد صمد سوگند که اگر )شریف شهاب 
شریف است که از فرط    ار جنون آمیز من به گردنچشمی از سرمه سیاه چون ناصبیان خبیث به مبارك باد او می روم. و البته گناه این ک 

خود را نابود و در ماه عزا حسین از    ستم او، من اینکار را انجام می دهم و او باعث شد که من ناصبی گردیده و مجد و شرافت و بزرگی
 دشمنی با دشمنان اهلبیت دست بردارم.

بیت خداوند    خود نوشت )...... به خانه کعبه قسم می خورم و یا به اهلقاضی جمال الدین علی بن محمد عنسی به خدمت شریف زمان .4

مفتی اعظم بلند مرتبه    )آل اهللا( که سروران بشریت هستند که اگر شریف درخواست مرا در عطا اجابت نکند، قالده اطاعت ابوحنیفه آن

است، آن را خواهم خورد ..... ودر   اب قرمز حاللرا در گردن خود خواهم انداخت و سر بر فرمان او می گذارم، حتی اگر گوید که شر

..... و تمام این ناصبیان و    استآنان دست قدر   خصوص جنایاتی که آن دشمنان اهل بیت مرتکب شدند گویم: تیغ آنان تیغ قضا و دست

گرفتاري می اندازم و آنگاه موي  طرح سواالت مشکل به فتنه و    معاندیدن را پاك و مقدس می شمارم .....، و مردم عوام و ساده دل را با

سر و صورت خود را خواهم تراشید و سبیل خود را بلندخواهم کرد ..... و دست بر سینه قرار داده و مانند غیر شیعه نماز خواهم خواند و  

 می کنم .....(. آن را براي گمراهی عوام، سنت پیامبر معرفی

 شریف، محمد بن مختار نوشت که .....با همین سبک و روش ابوالفتح سبط ..... به .5
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   زندگانی شاعر:

الزمان و مشهور به رفاء، یکی از پیشوایان ادب و در طبقه  ابوالحسین ..... احمد بن منیر ..... ملقب به عین  اعلی از قافیه پردازان شعر   او 

جاویدان ساخته و .....، او با شجاعت    او راعربی است، از خصایص او اشعار فراوان است که او در مدح اهل بیت سروده است که نام  

ترس، دشمنان هیچ  بدون  منتشر ساخته و  امویان  بین  را در  با عتاب و درشتی    تمام فضایل عترت رسول خدا  را  بیت  اهل  بدخواهان  و 

حابه، بدزبان، رافضی و .....  گردید از جمله او را دشمن ص  مخاطب می ساخته و لذا با ناسزا و دشنام شامیان روبرو و به انواع تهمتها متهم 

می نامیدند اما فضایل آشکار او همه را، به ستایش و تمجید وادارنموده است او حافظ قرآن و احادیث بود و .....، ابن عساکر در تاریخ 

مذهب امامیه می رفت   پرداختن شعر و قصیده پرداخت، رافضی بود و خبیث و به شام می گوید که )....... او قرآن مجید را حفظ و ..... به 

بوري امیر دمشق مدتی او را در زندان محبوس نمود و می خواست زبان او را قطع کند که یوسف بن فیروز      فراوان هجو می گفت( .....

فرزند    شفاعت کرد اسماعیل  برگشت، پس  به دمشق  امارت رسید  به  بوري  فرزند  اسماعیل  و در زمانی که  نمود  تبعید  را  او  .....، پس 

خلکان    و در حلب چشم از جهان فرو بست(، ..... ابن  وریهم بر او خشم گرفت و می خواست که او را بر دار کشد که فرار کرد .....ب

مزارم را ببیند به خاطر بیاورد که او هم چون من روزي اسیر خاك خواهد شد    گوید، قبر او را زیارت کردم بر آن نوشته بود )....... آنکه

 بیاید و به من خطاب کرده و گوید خدا ترا رحمت کند(،    د آن کسی را که به دیدار منو خدا رحمت کن

نداشتیم ولی از راه دور می گوئیم خدایا به حق ذات اقدس خودت و به    )کلب گوید اي ابن منیر بزرگوار، ما سعادت زیارت مرقد تو را

هستن آل محمد  آنها محمدو  باالترین  که  درگاهت  مقدسین  آبروي  و آخرت  حق  دنیا  در  را  ما  و  فرموده  را رحمت  منیر  ابن  د جناب 

 و در درجات عالی بهشت متنعم فرما آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(.   رستگار و در جوار محمد و آل محمد با او ساکن

 (:551غدیریه قاضی ابن قادوس )

در مقایسه    عظمت قائل شوند تو ساقی کوثر هستی که مجد و عظمت تو)..... اي ساالر خلفاء ..... اگر مردم براي ساقی حجاج تکریم و  

محمد مصطفی یعنی    با فضیلت آنان قابل قیاس نیست، تو پیشواي محبوب و تو شفیع دوستان خود در روز محشر هستی، تو سرور خاندان 

غوغا کننده گان جنگ بدر و    هم کوبنده احمد هستی و پدر شبیر و شبر و برنده گوي سبقت از دیگران در روز درخشان غدیر، تو در  

 مقابله کننده با یهود کینه توز بنی نضیر و خبیر بودي، .....(،.

 شرح حال شاعر:

شاعران عصر    قاضی جالل الدین ابوالفتح محمود بن قاضی، اسماعیل بن حمید معروف به ابن قادوس ..... از ممتازان ادب ..... و سرور

و  مصر  علویین  خدمت  در  و  را  خود  او  شاگردي  افتخار  نیز  فاضل  قاضی  و  داشت.....،  قرار  آنان  قضاوت  مسند  را    در  او  و  داشت 

نثر خطاب می کردند و دیوان شعرش در دو جلد تدوین گردیده است ..... واین ترجمه قسمتی از   ذوالبالغتین یعنی هنرمند در نظم و 

بیعت رضوان است که با کلمه    یز نقل گردیده است )....... این همانسروده هاي مذهبی او است که در کتاب مناقب ابن شهر آشوب ن

سفارش والیت کرد، با آنکه پسر عموي    تقوي استوار شد و نص جلی از آن پرده برداشت و به این دلیل، جد تو رسول خدا در حق علی

برادرش حسن آن را به ارث برد و نسل هر دو آنها    ازاو بود، تا همه به سوي او روند و نیز حسین والیت را به فرزندش علی داد، با اینکه  

تویی آن پیشواي دادگستر که جبرئیل مهار براق جد بزرگوار تو   از رسول خداست، .....(.، و نیز درباره حضرت سجاد سروده است ).......

آن پیشواي طاهر و زهراي بتول    دو جهت نسب عالی تو به سروران دنیا و آخرت می رسد یعنی علی  را در معراج در دست داشت و از
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نهاد، کلید پاك  البته    آن  و حرام خداوند در گفتار شماست،  بیان حالل  هستید و  پیچیده خدا، شما  و  دانش غامض  هاي علوم  گنجیه 

 خداوند، وحی را می رسانند ولی شرح و تاویل آن با شما است.....(. فرشتگان

 (:459-556غدیریه ملک صالح شهید: )

او در کوفه   اي که بر مرکب جهل و نادانی سوار هستی، حیرت و سرگردانی را از خود دور نما و ببین این معدن هدایت را که مزار)....... 
نماز را دریابد و فرشتگان   قرار دارد که چگونه تابناك و درخشان است، آن کسی که خورشید به برکت وجود او رجعت نمود تا فضیلت

و فرمود که هر که را من سرور و    ر که رسول خدا در جمع حاضران او را معرفی کرد و دست او را بلند نمودگواه باشند و در روز غدی
دروازه قلعه خیبر را به نیروي ایمان از جا کند   موال هستم، این علی هم موال و سرور اوست و این فرمان من هم، از سوي خداوند است، و

با آنکه از روزه جسم ناتوان گردیده بود، او همان شیر خدا  و به دور انداخت،  و رسول است که لرزه بر ارکان دژ خیبر انداخت و    او 
اینست وصی و اینست احمد پاك گوهر و آن زمان که آب    دلهاي یهود از ترس او به طپش افتاد، روح االمین در آسمان فریاد برآورد

بردند، امر فرمود فرات را، که آب خود فرو ببر، پس اجابت کرد به حدي    فرات سر به طغیان برآورد و همگان از ترس هالکت به او پناه 
آشکار شدند .....( و در قصیده اي دیگر نیز حضرت علی علیه السالم را چنین می ستاید    که ریگهاي فرات از صولت و عظمت فرمان او 

هجوم آورد و نه عقب نشینی کرد و نه از کثرت و    هاي فراوان و هولناك بر دشمنان خدا و رسول   جنگ  )....... علی بود که در کشاکش
هاي فراوانی که از دل برادر خود مصطفی زدود، در آن زمان که حادثه ها و بالها در کمین    قدرت دشمنان لرزه براندام او افتاد، چه غم

به یادگار قرار داد، با آن   بود، آري  کسی که در پیکار چون کوه استوار    البته میان آن کسی که از خود رسم و شیوه فرار از جنگ را 
ستایش و    بودتفاوت از زمین تا آسمان است، مقام و منزلت او را خداي رحمان در سوره هل اتی آشکار و جود و کرم و سخاوت او را

شما آشکار    را بر  تمجید کرد، پس به دامن والیت او چنگ بزن، همان علی که فرمود سلونی )از من سوال کنید( تا اسرار علوم پنهانی
شدم ولی بهتر از شما نبودم،    سازم و جز او کسی را توان و قدرت این ادعا نبود، نه اینکه پیرو آن کسی باشی که می گفت بر شما رئیس

خلیفه اول ابوبکر(، آري اگر کسانی بودند که به او حسادت    پس اگر راه کج رفتم، مرا به راه راست هدایت کنید )یعنی کالم و گفته 
بزرگی حق او اعتراف دارند، به روز غدیر فضیلتی عظیم داشت که رسول    نمودند به مقام او معترف نشدند، این دوستان او هستند که به 

 خدا در میان جمع مسلمانان دست او را بلند کرد.....(. 

به  ..... پیري بر سرت آشکار شد  اکنون که گرد سفید   .......( باز در قصیده اي دیگر:  نیز  برگزیدگان    سوي خداوند برو، و از همت  و 
حکیم عرب )قس( و امیر    درگاه او شفاعت بگیر که آنان صاحبان خیر و برکت هستند، یعنی محمد که خاتم رسوالن خداوند است که 

ذخیره آخرت، و  ذخیره دنیاست و هم  عرب )ذي یزن،( مژده رسالت او را به مردم دادند، ..... پس به دامن والیت او چنگ بزن که او هم
نیز آن صالح ستایش شده یعنی ابوالحسن علی، آن هدایت گر خالیق و وصی آنحضرت، و حافظ جان او و نگهبان و یاور او از کید و  

خالیق نمود نه دیگران را، به طوري که همه شاهد و گواه آن بودند و    مکر دشمنان تبه کار، که در روز غدیر رسول خدا سفارش او را به 
حالل و حرام، گفتند پذیرفتیم و چون آن حضرت از جهان رحلت کرد، هنوز    این است علی وصی من و جانشین من و داناي هر   فرمود

 گرفتند .....(.   پیکر او بر زمین بود که راه خیانت را در پیش 

آن علی هستم که در تمام   د .....، من پیروو در قصیده اي دیگر )....... من پیرو علی هستم و تا ابد در جنگ و ستیز با دشمنان او خواهم بو
عمر خود، به امور پست مایل نگردید، من بنده و عبد ساقی کوثر علی هستم که به روز رستاخیزدوستان خود را از حوض کوثر و آب  

آسان خواهد شد،  حیات جاویدان بنوشاند، من بنده و عبد، حالل مشکالت یعنی علی هستم که هر امرصعب و دشوار، بواسطه او سهل و  
مذلت و هالکت انداخت که فرشتگان آواي تکبیر برآوردند، آن    آن بزرگواري که )فارس یلیل( یعنی عمر بن عبدود کافر را به خاك

رسول خدا باال برد و رفعت داد، سوگند که در شب هجرت، تنها او خود را    سروري که خداوند جهان او را انتخاب کرد و به برادري با
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فداي رسول حق نمود، بجان خودم سوگند که در روز غدیر خم، رسول خدا جز او را   کشته شدن قرار داده و جان خود را  در معرض
 الیق وصایت ندید، .....(،  

 قصیده اي دیگر: )..... نظاره کن که چگونه آن گروهی که با رسول خدا پیمان بستند تا با آل او مهربان باشند، در عمل راه   و نیز باز در
بود ایراد    خیانت و حیله را در پیش گرفتند، اموال رسول خدا را با حیله به غارت بردند و بر کردار و عمل او که بر وحی خداوند منطبق

 گرفتند  

ایرادگرفته باشند منظور آن  بر خدا و رسول و بر قرآن مجید  بود که در زمان حیات رسول خدا  به منزله آن    )کلب گوید و این عمل 
 انجام بدعتها بر خالف سنت رسول خدا و عصیان بر وصی او علی بن ابی طالب ارواحنا فدا بوده است .....(   بزرگوار

  دستور او سرپیچی و بر اوامر او عصیان کردند، و در حق این امیرمومنان علی که سرور خاندان او بود و در روزگار همتا و شبیه   و از
مانندي وجود     وقت جود و کرم در بخشش او و به وقت رزم و جهاد در سلحشوري او مثل و نداشت و به هنگام سخن در دانش او و به  

به محبت و والیت او    نداشت ظلم و ستم نمودند، همان برادر رسول خدا از میان تمام امت و همان امین آن سرور در ودایع نبوت که 
به نزاع ورسول خدا فرمان داد و تاکید نمود ولی برعکس چنان کردند که گویا   با آن حضرت امر کرده و   رسول خدا آنان را  ستیزه 

فرض کردند، با آنکه این دین در روز غدیر    دستور داده بود، و با گمراهی تمام آئین اعتدال یعنی اسالم پاك را با کتمان حقایق، ناقص
 با نص خداي تبارك و تعالی در قرآن در حد کمال مطلق خود بود .....(.

 اعر:  شرح زندگانی ش

است که خداوند سبحان دین و    او ابوالغادات، ملک صالح ..... طالیع بن رزیک ..... که اصل او از شیعیان عراق است و او از جماعتی

سلطنتی دادگرانه، او هم فقیهی ممتاز ..... و    دنیا را براي ایشان جمع نمود و افتخار و سعادت دو سرا را نصیب آنان فرمود، دانشی نافع و 

انتشار   و  تدبیر  ازحسن  فاطمیان و مردم،  و..... دولت  بالد  او می  دادگرانه  اوصاف  به  قاهره مصر  بود که  دادگستر  در عین حال وزیري 

در اقتدار در شمار پادشاهان محسوب می گردید و با لقب    امنیت و دوام صلح و صفا ..... او بهره مند بودند .....، وزیري با کفایت که

اوصاف، خودباختگی او در والیت اهل بیت و ائمه اطهار و نشر آثار و   ر و معروف گردید .....، و گذشته از تمامی اینملک صالح مشهو

با دست و زبان و قلم که جملگی، از حریم آنان،  او فقها را در محضر خود احضار و در مسئله    دفاع  افزاید،  او می  بر فضل و مرتبت 

نصرت و یاري تشیع چون آتش گداخته بود .....، تالیفی بنام )االعتماد در رد اهل عناد(    مناظره می کرد و درامامت و قضا و قدر با آنان  

امیرالمومنین است و دیوان اشعار در دو جلد و .....، تا آنجا که سعید بن مبارك، آن نحوي بزرگ متوفی    دارد که متضمن امامت علی

ت جزوه شرح نموده است، .....، او هر ساله اموال فراوانی را به مشاهد مشرفه ارسال می نمود تا  اشعار او را در بیس  تنها یک بیت از   569

  علویین تقسیم شود و نیز براي اشراف و بزرگان مدینه و مکه لباس و سایر مایحتاج آنان را می فرستاد .....، او آبادي )مقس( را   در میان

را نیز در    فرزندان امام حسن و امام حسین باشد و .....، و آبادي هاي بلقیس و حبش   وقف نمود تا دو سوم درآمد آن نصیب اشراف از

.....، در تمام دوران حیات با برکت خود پیکار با فرنگیان را در دشت و دریا رها نکرد و هر سال سپاهی پشت    مصارف خیریه وقف کرد

به ا  سپاه دیگر  با وجود تمامی  ..... و  نوزدهم ماه سوي آنان گسیل می کرد،  نایل آمد و در روز دوشنبه  نیز  به فوز شهادت  ین مفاخر، 

 رمضان در دهلیز کاخ خود بی خبر مورد هجوم قرار گرفت و به شهادت رسید .....، ابن اثیر در تاریخ خود آورده است که .....  مبارك

خود را به عقد    با درایت او به سلطنت رسید ..... و دختر)مضمون( )....... که ملک صالح وزیر سلطان عاضد علوي پادشاه مصر بود ..... و  

شخصی به نام )ابن الداعی(   عاضد درآورد و درباریان از جمله عمه عاضد بر او شورش نمودند و عمه عاضد گروهی را که در راس آنان

ضربات مهلکی را بر او وارد نمودند، با    کارد  بود را تحریک کرد تا او را ترور نمایند و آنها در راهروي قصر کمین و چون او را یافتند با 
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براي عاضد پیام  داشت  تن  بر  رمقی  هنوز  و  بردند  داخل  به  را  او  وجود همراهانش  بی    این  اظهار  عاضد  کرد  را سرزنش  او  و  فرستاد 

انتقام بگیرم عاضد چنین    عمه خود را به من تسلیم کن تا  اطالعی از توطئه عمه خود نمود، پس ملک عادل به او پیام داد اگر چنین است 

به فرزندش رزیک ملقب به عادل تفویض نماید و پس از آن به    نمود پس ملک او را به قتل رسانید و سپس وصیت کرد که وزارت را

صالح اشعار شیوا و رسایی دارد که گواه فضل بی کران او است از آن جمله    جهان باقی رحل اقامت گزید )رحمت اهللا علیه( ..... ملک

متاع دنیا و مطامع آن فانی است و آنچه که مانند نام نیک در دنیا باقی و پایدار است همان   افتخارات خود می گوید: )....... دانستیم که در

با    پاداش پروردگار در آخرت است،  باران آن  ابربهاري که سیالب  ما بذل و عنایت خود را با صولت و سطوت آمیخته نمودیم، مانند 

راه است،آنگاه که پا به میدان رزم قرار دهیم جفت جفت به خاك هالکت اندازیم ..... و چون به صلح و وفا، دادگستري  رعد و برق هم

نمائیم، بنده وآزاد در مرغزار ما در عیش و نشاط هستند(، صالح مردي کریم بود .....، او مذهب امامیه داشت و بر روش علویین مصر  

پرسید    به مسند خالفت نشانید و در مراسم شرکت نمود، هلهله و غوغاي عظیمی برخاست کسی از او رفت و آن هنگام که عاضد را  نمی

آنکه دیگري را به    براي چه مردم چنین می کنند، او جواب داد فکر می کنم این مردم بی خرد با خود می گویند که خلیفه قبلی نمرد تا 

را به هر سمت که سعادت    ن من هستم که اختیار آنان در دست من است و آنانجاي خود قرار داد و نمی دانند که شبان و چوپان آنا

 آنان است سوق می دهم .....،  

معظم کتاب  این  فصول  بادکه  امینی  موالیمان  بر  بهشت خداوند  و  و رضوان  تبدیل    )کلب گوید رحمت  ریحان  و  گلستان گل  به  را، 

فضایل آل محمد علیهم السالم را مانند برگهاي    علی در آغوش خود قسمتی از  نموده، که در هر قدم و هر صفحه آن، این عزیز زهرا و 

به   گل جمع آوري و بر وجود محبان و شیعیان محمد و آل محمد صلوات اهللاعلیهم اجمعین و عجل فرجهم بذل می نماید و در واقع 

، خداوند همه ما را از دست ساقی کوثر علی مرتضی آنان نثار می فرماید منزله آن است که او برگهاي گل را قدم به قدم جمع و به وجود 

برخوردار فرماید به حق برادر آن حضرت یعنی محمد مصطفی صلی اهللا علیه و آله و سلم و    علیه السالم سیراب و از شفاعت آن حضرت

 رب العالمین(.    عجل فرجهم آمین، آمین، آمین یا

ملک صال  .....( که  است  آورده  کتاب خطط خود  در  با  مقریزي  او  بود،  ازمحرومان جامعه  در مصر  وزارت  مقام  به  از رسیدن  قبل  ح 

ابن   بود، شبی  )ابن معصوم(  با سرورسادات  تولیت  ابیطالب رفت و در آن زمان  بن  مزار علی  به زیارت مشهد و  نوایان  بی  از  جماعتی 

که امشب چهل نفر از بی نوایان به زیارت آمده    دمعصوم در خواب به محضر موال علی علیه السالم مشرف می شود و امام به او می فرمای

دوستان ماست، به او پیام بده که )برو به مصر و ما تو را    اند، در میان آنان مردي است که نام او طالیع بن رزیک است او از بزرگان و

شما کدام یک طالیع بن رزیک    میان زائران فریاد کرد که در میان  والی مصر قرار دادیم(، پس صبح آن شب جارچی ابن معصوم، در

طالیع به شتاب به خدمت ابن معصوم شرفیاب شد و عرض ادب کرد پس سید    است، به پا خیزد و به مالقات ابن معصوم شتاب کند پس

تا    علی علیه السالم را به او گفت و طالیع روانه مصر گردید و پس از آن کارش باال گرفت  خواب شب قبل و پیام  )ابن معصوم( ماجراي

نصر بن عباس، وزیر خائن اسماعیل بن ظافر خلیفه فاطمی، بر او شورش کرد و او را به قتل رسانید،    زمانی بود که   والی مصر شد و آن

منظور خونخواهی از وزیر خائن نامه ها نوشتند و موهاي سر خود را کوتاه و در بین نامه ها براي هر کس که امید    پس اهل حرم خلیفه به 

نمود و به عزم   داشتند که به  نامه( گردآوري  از دریافت  نماید، فرستادند پس طالیع مردم را )پس  قیام  امداد آنان  خونخواهی خلیفه و 

لباس   انتقام    از وزیر، عازم قاهره گردید و چون به شهر نزدیک شد وزیر فرار کرد و طالیع بدون جنگ و خونریزي وارد شهر شد و 
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صالح در    تند و او با لقب )ملک صالح( و )فارس مسلمین یعنی یکه سوار مسلمانان( و )نصیرالدین( مفتخر گردید،وزارت بر تن او انداخ

را    واقعه شهادت او  آزادي و امنیت کشور تالش فراوان بکار برد و راه و روش صحیح و عادالنه در پیش گرفت و )مقریزي پس از آنکه

کریم مردي  او  می گوید(،  نماید  می  بر  مذکور  بود.....  زمان خود  مرد  یکتا  تدبیر  و  سیاست  و  و خرد  ..... در فضل  و  فاضل  ، شجاع، 

..... از جمله اشعار   نمازهاي یومیه خود اعم از واجبات و مستحبات مواظبت می کرد و در تشیع بسیار سرسخت بوده و تعصب می ورزید،

ضاللت و گمراهی رفتید و اعتراف و انکار شمایکسان شده است و گفتید که    او در باب اعتقادات )....... اي امتی که بطور آشکار به راه 

 خود مانع اجراي فرمان خواهد بود   معاصی جز به تقدیر خداي جهان صورت نمی پذیرد، آیا نمی دانی اگر چنین باشد خداي شما

العیاذ باهللا خود مجبور می کند و بعد نهی می نماید می گوید آن را نجام نده؟!!! و سپس دوزخ را براي آنان مهیا  ا  )کلب گوید یعنی 

الهامات شیطان هستند که    نماید .....، اگر سؤال نمائیم آیا دشمنان علی علیه السالم مغز ندارند پاسخ آن است چرا مغز دارند ولی پیرو 

پذیرفت ولی دست از شرارت  )اغویتنی( گفت و طغیان خود را سرپوش گذاشت و )ابی و استکبروکان من الکافرین( و آتش جاوید را  

خلد همراهی نماید به عکس حضرت آدم که براي خطا خود توجیه نیاورد    برنداشت تا دوستان خود را نیز در روانه شدن بسوي دوزخ 

 خداوند نمود اال لعنه اهللا علی الظالمین(   بلکه زاري و توبه را براي بخشوده شدن تقدیم

از کبیره و   باشد.....(، و حاشا و کال که پروردگار ما  نام )جوهریه در رد قدریه(    فحشا نهی کند و هم خواهان آن  به  قصیده اي دیگر 

 سروده است، 

 به سوي خدا پر خواهد کشید(،    )کلب گوید نقل کرده اند که مومن در آن ایامی که دوست دارد

ابی طالب به تیغ کین مضروب شد، آن گاه    ن و لذا می گویند در آن شب که صبحگاهان آن به قتل رسید گفت، در این شب امام علی ب

نافله، شب زنده داري کرد صبح بیرون رفت تا بر مرکب    فرمان داد تا مقتل امام را قرائت کنند، پس غسل کرده و با یکصد و ده رکعت

ست .....، مردي به او گفت  او دست داد و در دهلیز وزارت خانه نش   سوار شود، پایش لغزید و عمامه اش افتاد و در این زمان اضطرابی به 

او را از رفتن نهی کرد، پس نپذیرفت و فرمود فال بد زدن القاي شیطان است،    این وقایع نشانه هاي شومی است و باید به فال بد گرفت و

که در مصر    او چنان شد که آمده است، ..... ..... ابن الظاهر درباره مشهد سر امام حسین   من حرکت خواهم کرد پس حرکت نمود و کار

معروف به ملک صالح، اراده نمود تا سر مبارك امام حسین را از عسقالن که گاهگاهی مورد    واقع است گوید )که طالیع بن رزیک

به مصر منتقل نماید ..... پس همین مکان فعلی )در محله قصر( را مهیا کرده و دستور داد آن ار با رخام    هجوم فرنگیان قرار می گرفت

دوران خالفت فائز و بر دست طالیع جاري شد، و حکایتی شنیده ام   549آنجا منتقل شد و این واقعه در سال   ند و سرمبارك بهبنیان نمود 

گواه شرافت این سر مبارك می شمرند، گفته اند: در زمانی که سلطان محمد ناصر، منطقه قصر را تصرف نمود، خادمی    که برخی آن را

نمایند، پس   ولت مصریان کلید دار گنجینه هاي قصر بود و .....، او را گرفتند تا از طریق شکنجه به اقرار واداراو نشان دادند که در د را به

به بدترین نوع شکنجه در آن زمان که قراردادن سوسکهاي سیاه روي سر محکوم و بستن آن بود اقدام نمودند واین شکنجه به حدي  

سوراخ کرده و محکوم با شکنجه    ا سوسکها ساعتی نمی گذشت که مالج محکوم راوحشتناك بودکه کسی طاقت آن را نداشت زیر

دیدند نه تنها او ناله و احساسی نداشت بلکه بر    کشته می شد واین باالترین شکنجه ها بود، پس این بال را چند بار بر سر آن خادم آوردند 

ا احضارکرد و با اصرار راز آن را پرسید، پاسخ داد من هیچ علتی  عکس می دیدند که سوسکها همگی و در هر بار مرده اند، سلطان او ر
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مبارك امام حسین را آوردند من هم شرکت کردم و آن را باالي سر    براي این امر عجیب نمی بینم مگر براي این موضوع که چون سر

 آزاد کرد .....(  خود حمل نمودم، پس سلطان گفت آري راز عظیم تر ازاین چه خواهد بود، پس او را بخشیده و 

تحقیق به   .......( که  است  آورده  قرطبی  تذکره  مختصر  در  شعرانی  راس    و  مشهد  آنکه  از  بعد  بن رزیک  که طالیع  است  معلوم شده 

ج  دینار به آنجا منتقل نمود و خود شخصاً با تمام سپاهیان خود از شهر خار  الحسین را در قاهره بنا کرد، سر مبارك را با هزینه چهل هزار

کرد و اینک سر مبارك داخل برنسی از حریر سبز، میان گور بر روي یک کرسی از   شده و با سرو پاي برهنه، حامالن سر را استقبال

نیم  اند و این اطالعات به وسیله    چوب آبنوس قرار دارد و در حدود  اردب )معادل سی و دو من( عطریات در داخل گور فرش کرده 

 گرفته است .....(،   قرارخادم مزار در اختیار من 

هجري در آتش سوزي ویران    740حضرت عالمه امینی فرماید )....... مشهد راس الحسین که به فرمان طالیه بنیان گذاري شد در سال  

اي که بر فراز  شد و تا این زمان مکرر تجدید بنا گردید و اخیراً در کنار آن مسجد جامعی تاسیس یافته ..... واز بناي قدیمی تنها همان قبه 

معروف است که بنام سرورمان حسین )جامع سیدنا الحسین(    مقام امام است باقی مانده، چنانکه امروز مشاهده می کنیم و این همان جامع

 شهرت دارد. 

 والدت، وفات، مدایع و مراثی:

به ملک    ام رزیک بن طالیع ملقبدیده به جهان گشود، )مضمون( از ملک صالح فرزندي ستوده کردار به ن  495ملک صالح در سال  

پدرش سفارش کرده   ناصر )عادل( به جاي ماند که پس از پدر بزرگوارش، مدت شانزده ماه و چند روز پست وزارت را عهده دار بود و

ان در  چون از عصیان و شورش آن  بود که در اوضاع وزارت خانه، خصوصاً نسبت به منصب )شاور فرمانده سپاه( تبدیل و تغییري ندهد، 

حکم عزل او را صادر کرد و براي او ارسال    امان نخواهد بود و اتفاقاً توصیه پدر صحیح و بجا بود .....، عادل )به تحریک نزدیکان خود(

آورد هجوم  قاهره  به سمت  و  تجهیز  عظیم  سپاهی  تمکین،  عوض  به  شاور  و  اما    نمود  گریخت  قاهره  از  خود  نزدیکان  با  عادل  ملک 

 و مقتول گشت و شاور بر بالد مصر مسلط گردید، ..... باالخره گرفتار

 غدیریه ابن عودي نیلی: 

لوح و قلم،    )....... تفسیر تین و زیتون در قرآن، خاندان محمد است و هم درخت طوبی و بهشت عدن که آنها هستند، و هم حوض کوثر،

و یس، سوره هل اتی،    ه سبا و ذاریات و هم مریم و نیز طه سقف مرفوع معظم که آنها هستند، حقیقت آل عمران، سوره حج و نساء، سور

حج خانه خدا و به روز رستاخیز،    نحل و انفال، اگر بتوانی به معانی آن دست یابی آنها هستند و هم آیت کبري، حقیقت رکن و صفا و 

و هم عین اهللا هستند در میان مردم، و    خلق،   کشتی نجات از بالیا هستند و هم حبل اهللا المتین که نگسلد، و هم جنب اهللا هستند در میان

بر بلندي هاي اعراف که مابر راه و شریعت آنها روان هستیم، آخرین هدف و   هم آل اهللا هستند با ارج و محترم، و آنها هستند ساکن 

ها به والیت آنان از آب  رستاخیز اگر بر حوض کوثر راه یابی تن  باالترین مقام آنان را از قرآن سوال کن تا ترا خبر نماید، به روز حشر و

بزرگ نه آسمان و نه زمین را نمی آفرید و حضرت حوا و آدم به زمین    حیات گوارا سیراب گردي و اگر شمع وجودشان نبود، خداي

رفت  نشستند، دشمنان از هراس عذاب، لب از سخن بستند، جبرئیل که زیر عبا جاي گ هبوط نمی نمودند .....، در زیر سایبان عبا به مباهله

امین خادم اوست.، و کیست که در فضل و   پایه اوست که جبرئیل  افتخار می کرد، درعالم هستی چه کسی هم  بر میکائیل مباهات و 

معلم قرآن هستند، پدر آنان امیرمومنان، جد آنها پیامبر اکرم، همان هادي مصطفی، دین حنیف اسالم را    رهبري مانند آنان باشد با آنکه
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را پایه گذار بودند، به امر خدا قیام کردند، ابراهیم فرزند رسول دایی آنها، فاطمه دختر پیامبر مادرشان، جعفر   الهی  تقوي   یاور و همراه، و 

برین به پرواز درآید عموي آنان، پس من براي رضاي خداوند جهان آفرین از قومی که بر هالك و نابودي آنان با هم    طیار که در خلد 

چگونه   نفر نموده و بیزاري و برائت می جویم پس واي بر این مصائب که به آنان وارد آمد، ..... آري بیاد آور که گردیدند، اعالم ت  متحد

ماالمال از آب بود ولی    دشمنان خدا در کربال با هم متحد شدند و حسین و یاران او را از آب زالل دریغ نمودند در حالی که شط فرات 

گرفتند و براي خونی که علی در    با لب تشنه، جام مرگ نوشاندند.، آري آنها از خاندان محمد انتقامآنها به آن عزیزان درگاه خداوند  

جاهلیت انتقام جویی کردند، گویا که خاندان    راه خدا در بدر و احد و ....، از اقوام کافر و مشرك آنان بر زمین ریخت، و آنها به رسم

طف را جمع می نمودند، حیوانات وحشی همه حلقه ماتم    هاي بیابان   انباشتند، گویا هیزم  محمد مسلمان نبودند، آنها را کشته و روي هم

که مدعی عجبا  شدند،  سایبان  آنان  فراز  بر  آسمان  پرندگان  و  ادعا    زدند  و  کردند  را شهید  آنان  با شمشیر خود  اسالم  به خاطر  شدند 

خاندان امیه در کربال قدم پیش ننهاد مگر با یاري پیشینیان که راه را براي    البته نمودند که به خاطر دیانت، آنان را در خون کشیدند، و  

را از دامان خود بشویند .....، آنان می دانستند که حق والیت و رهبري با حیدر است   آنان هموار نمودند، آنها کجا می توانند خون حسین

او ظلم و جور روا  به  این وجود  با  با ستم گري    و  پیشوا و رهبر بود، پس دومی  داشتند و  با آنکه  او را عقب راندند  بردند و  او را  حق 

اعتراف کرد که این بیعت)فلته( و تصادف بود و لذا گفت هر که آن روش را تجدید کند باید او را کشت، پس کار را به شوري افکند و  

باشد و ابن عوف  نمود که صاحب اختیار آن  نفر به گونه اي طرح  این شوري توطئه قتل علی بود ولی   آن را میانشش    در واقع هدف 

کم سو    نگهبان او خداوند جهان آفرین بود و گر نه شیر بیشه شجاعت کجا و کفتارهاي ترسو کجا، خورشید درخشان کجا و اختران 

بر وفق مراد آنان    ولی مقدرات   کجا.، شگفتا آنان با کدامین سابقه و احترام خود را با او برابر دانستند و آیا جز او کسی الیق خالفت بود 

با سرگشتگی و و  و عالماً  البته اراده خداوند در آزمایش، استوار و متین است، پس آنان عامداً  ضاللت به خداوند عاصی    جاري شد و 

نافرمانی کردند .....، به روز رستاخیز عذرشان به پیشگاه پیامبر چه خواهد بود اگر از  چرا به علی خیانت  آنان سوال کند    شدند و او را 

پیمان نگرفتم،   دارید، آیا من از شما براي او  کردید؟، یا از آنان سوال کند بعد از من با برادرم و هم منزلت من چه کردید و پاسخ چه

....، چه بد عمل نمودید .  پس چرا به عهد و پیمان او خیانت کردید، و فرمان خداوند را پشت سر نهادید و از اطاعت او خارج شدید پس

بی  پیشانی خود نهادید، شما  از ارث من محروم    به خون خواهی پدران خود فرزندان مرا کشتید و داغ عار و ننگ بر  پدران دخترم را 

فرزندش ارث نمی براي  پیامبر  و گفتید  دادید،  ارث  به دست  را دست  این تصور صحیح است که    نمودید ولی خالفت  با  آیا  گذارد. 

نبود، پس چرا    و وارث او گردد، مگر بر اساس آیات قرآن ارث داوود بهاجنبی از او ارث برده   سلیمان نرسید، یا یحیی وارث زکریا 

بردند  پیامبري  ارث  یحیی  و  سلیمان  اگر  و  شکستید  را  پیامبران  سنت  و  چرا    سیره  پس  دهید،  می  فتوي  ارث  مسئله  در  که  همانطور 

مدعی نبوت شد با معجزه و گواه آمد، )البینه علی المدعی( و یا    ن است و البته هر که پیامبرزادگان ارث پدر نبایستی ببرند، و این قانو

این سخن است آیا  ازدواج موقت حرام  و  تمتع  و    گفتید حج  زناکاران مورد عفو  آیا  اید،  بافته  بهم  را  پیش خود آن  از  یا  قرآن است 

، مگر این آیه قرآن نیست که فرمود )فما استمتعتم به منهن فاتو هن  سنگسار و مقتول گردد  اغماض بوده و آنکه ازدواج موقت نماید باید

اجور هن( یعنی )بعد از کامیابی ازآنان پاداش آنها را بپردازید(، آیا آیه اي دیگر نازل شد که این حکم را نسخ کرد یا شما خودسرانه  

و کردید  نسخ  را  آن  م  حکم  را  خود  اوصیاء  الهی،  پیامبران  همه  شد  گفته  نافرمانی وقتی  را  او  وصی  ولی  کردید  قبول  کردند،  عرفی 

با  شما  کردار  بی وصیت    نمودید،  خدا  رسول  گفتید  شما  آري  تضاد،  در  شما  فرمان  با  خدا  رسول  فرمان  و  مخالف  خدا  رسول  سنت 
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نپذیرفتید، آیا او نفرموده بود هر کس در هنگام مرگ بی وصیت بمیرد به  درگذشت و حال آئین جاهلیت    آنکه وصیت کرد اما شما 

 مرده است،آیا فکر می کنید العیاذ باهللا رسول خدا به آئین جاهلیت مرد؟ خیر اینطور نیست بلکه این شما بودید که به آئین جاهلیت 

نموده و تبه    رجعت نمودید.، و آن کالم آن حضرت بود که فرمود پیشوایی را بر شما امیر نمودم که شما را هدایت فرماید، اما شما تکبر 

امیر و مقدم آوردم و شما خود گواه و شاهد کا بر همه  او را  بارها گفتم و گفتم و  بارها و  پیشه کردید، و فرمود  بودید گفتم که    ري 

 منزلت علی به من مانند منزلت هارون است به موسی در خالفت، پس چرا او را کنار گذاشتید .....، 

ب  آري پس بر آن گروه که در عداوت  نفرین خدا  و لعنت و  پیمان شدند  هم  با یکدیگر  السالم،  علیه  یعنی علی  و خوبی    ا مظهر خیر 

براي حفظ    بدکرداري و تبه کاري را پیشه خود ساختند، و بر یعسوب دین ستم راندند و حق او را پایمال کردند ولی آن پاك مرد آزاده 

  نص والیت را قرائت کرد و همگان را خطاب نموده و آینده مسلمانان، خشم خود را فرو خورد، آري رسول خدا به روز غدیر    اسالم و

او را پیش    فرمود که من از جانب خداوند پیام دارم که فرمانش ابالغ کنم، پس اینک می گویم علی کارگزار امر خالفت است، پس راه 

ي ماخواهد بود.، مصطفی  گیرید که پیشواي شما او خواهد بود، پس گفتند به پیشوایی و حکومت وي راضی هستیم و او سرور و موال

با علی در ستیزه شدند که نه    درگذشت آن یک گفت آیا علی بر ما سرور و ساالر باشد نه به الت و عزي سوگند هرگز، پس جمعی

و خوان خالفت خیمه بر سفره  پس  بودند،  و سرور  مقتدا  مسلمانان  در گروه  نه  و  داشتند  اي  نوبت خود    سابقه  زودتر  هر چه  تا  زدند 

نمودند و فتوا هاي ناروا دادند، و آن زمان که این   د، پس با تصدي ناروا امر خالفت رسول خدا، حدود و سیاست را به ناحق جاريدریابن

نمود، گویند اختالف امت رحمت است و لذا یکی حالل نمود    شخص سخن آن شخص را زیر پا قرار داد و آن یکی فرمان این را نقض

خدا کامل نبود که اکنون می بایست با دست ایشان کمال یابد، خدایا آیا    دگار بشر یکتا نیست آیا دین و دیگري حرام، عجبا آیا پرور

خود، شرع بهتري پایه نهادند یا که نه، مصطفی فرمان حق را به تمام و کمال نگفت و یا    شریعت تو براي آنان ناپسند بود، و اینان به عقل

انبیایی بودند که می بایست ظهور کنند و پس از آنکه رسول خدا در گذشت نوبت رسالت    اینان  برخی را گفت و برخی را نگفت شاید

نه    آنان فراهم شد، و یا احکام  رسول خدا همه بر خالف راه حق بود و این جماعت، حق را به حد نصاب آن آوردند .....، عجبا مگر 

تممت علیکم نعمتی و رضیت لکم االسالم دینا .....(، یعنی دین شما را  قرآن فرمود )....... الیوم اکملت لکم دینکم و ا  اینکه خداوند در

 کردم و نعمت هدایت را تمام کردم و راضی شدم براي شما که اسالم دین شما باشد.   کامل

سپس چرا    کنید و هم رسول او هم آن کسی که از رسول او منشور والیت دارد تا رستگار شوید،   و یا مگر نه اینکه فرمود خدا را اطاعت

حرام و حرام خدا را حالل می دانند.، و یا آیا تصور کردید که خداي قرآن خطا کرده و یا رسول او و یا    این جماعت حالل خدا را

نمودند، نه هرگز چنین نیست بلکه رسول خدا از دنیا نرفت مگر اینکه خدا دین او را کامل کرد و امر خالفت را بر   جبرئیل امین خطا

  ننمود، ولی پس از رحلت او کینه ها آشکار شد و جور و ستم حاکم گردید، ناالیق مقدم شد و الیق محروم ماند، خطیب الهی   مبهمامت 

نادان جاهل بر منبر رسول خدا نشست، آنها بی دلیل و برهان علی را به عقب راندند و انگیزه اي جز تجاوز و تبهکاري   ساکت شد و 

 محمد گفت را در هم شکستند، و البته همه آنها آگاه باشند که علیرغم این جنایات دین حق شکست نپذیرد   آنچه   نداشتند، و در نهایت

در    گوید نکته اي که در این اشعار زیبا و متین بسیار حائز اهمیت است و باید به آن توجه شود اینست که در این متن پیش رو که  )کلب

شعراء نقل    هیچگاه حالوت و شیرینی متن اصلی حضرت عالمه را که آن بزرگوار از این  واقع خالصه ترجمه آنهم از متن اصلی است،

که با هدف    است   فرموده است در بر نخواهد داشت، مضافاً به اینکه مواضع نقطه چین هم به معنی حذف عبارات از ترجمه متن اصلی
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احتمال ابهام  علیهذا چنانچه خواننده دچار  نمودن صورت گرفته و  به خالصه  بخواهد  اگر  یا  و  مباحث مطروحه حضرت   ی شده  تمامی 

این امر طبیعی است، می بایست به اصل متن    عالمه دست یابد و یا اینکه اساساً ترجمه و خالصه او را به هر دلیل اقناع نمی نماید که البته 

فیض از  تا  نماید  مراجعه  عالمه  حضرت  الغدیر  کتاب  متن  کامل  ترجمه  حداقل  یا  بر  و  علیه  اکمل  و  التوفیق  اهللا  من  و  گردد  خوردار 

 التکالن(.  

السالم در عرصه هاي نبرد و اجتماع، رفعت یافته شکست نخواهد   و قطعاً دینی که ارکان او با تیغ علم و عمل و مجاهدت هاي علی علیه

اب ابدي دوزخ الهی خواهد بود و اگر  کردند، قطعاً کیفرشان به روز رستاخیز عذ  یافت، و البته آنان که بر آل محمد ستم نموده و جنایت 

بدست آوردند، بدانند که این سلطنت و پادشاهی و عزت آخرت است که بر آل محمد    آنها ریاست موقتی دنیا را با غصب حق علی

ام اجماع  کدام مصیبت است که در زندگی ناگوار است ولی در حوزه دین ناگوار نیست، اولی به ن  ابدي است، و .....، آري در واقع این

بپذیرید که من از شما بهتر    بر کرسی خالفت نشست  ابتدا گفت استعفاي مرا  ولی منشور خالفت را خود براي دومی راساً صادر کرد، 

نیستم و در آخرگفت که من عمر بن الخطاب را بعد از خود بر شما رئیس قرار می دهم، و قالده خالفت را بر گردن کسی بست که  

نفر با    زد و می شکست و می گفت اگر موالي حذیفه می بود بدون شک بر سر همه امیر می بود، باري سومین ازخشونت و تندي می  

رسم و آئین    شوراي شش نفري به خالفت نشست و تیغ برهنه بر سر علی آوردند تا به او پیوست، و آخر ما متوجه نشدیم که اساس و

بود؟، یا بر نص بر خالفت؟، پس بیایید بر اسالم گریه نموده وناله نمائیم، آنکس که  خالفت بر چه استوار بود، بر شوري بود؟، بر اجماع  

می نمود و حال آنکه اگر آنطور    از جانب حق به خالفت نصب گردید بر کنار ماند و روز خود را در گوشه اي به تالوت قرآن سپري

تند او آنها را به راه راست و طریق سعادت ابدي رهنمون می  می پذیرف  که خدا و رسول او فرموده بودند، شمع وجود او را به سروري

اوست دالور سلحشور و شیر بیشه شجاعت اسالم، که بی وقفه و مستمر در )بدر(   شد، زیرا اوست همان عالم ربانی که مثل و مانند ندارد،

قطع کرد و آنقدر تاخت و بر فرقشان کوبید  و عنود و لجوج بود و او بود که بینی آنان را    و )احد( و )خیبر( صف شکن دشمنان سفاك

آوردند، پس به ظاهر راه اسالم در پیش گرفتند ولی کفر باطن آنها برقرار بود تا به این وسیله جان    تا با میل و یا اکراه سر تسلیم فرود 

خون مسلمین ریخت که در میان  علی راه جور در پیش گرفت و فراوان از او شکایت نمودند و یا گفتند او    خود را نجات دهند، گفتند 

بود تبهکار  دارد که وصی رسول خدا    آنان هم  امکان  نفرماید، چگونه  را هدایت  کنید خداوند شما  تبهکار، من گفتم صبر  غیر  و هم 

  ه می گویند خون مسلمین ریخت به خدا قسم آگاه باش که در بین آنان یک نفر مسلمان نبود، علی خون ناکثین ریخت ک   ستمکار باشد،

آیا است،  باالترین قضاوت کنندگان علی  فرمود  ندارید که رسول خدا  قبول  آیا  انتقام گرفت،  متجاوزین  از  و  او شکستند،  این    بیعت 

تصویب نمود،    حدیث را همه مخالفین نقل نکرده اند، اگر در قضاوت ناکثین بر خطا بود، پس رسول خدا چگونه قضاوت او را تایید و 

و در رکاب او این سعادت را داشتم که خون ناکثین را در یاري اسالم بر زمین میریختم.، و به روز رستاخیز با    خداوندا، اي کاش بودم 

پنجه هاي خون آلود به پیشگاه خدا می رفتم و آن زمان معلوم می شد که پشیمان و نادم کیست،کجا مانند علی می توان یافت که در  

نداي )سلونی( بلند نماید و گوید اي مردم در سینه    مانند او میتوان یافت که از وفور علم الهی  عرصه نبرد پیشتاز و مردافکن باشد و کجا

هاي زمین بهتر    هاي آسمان سوال کنید زیرا که من آنها را از راه   ام دانشی بی حد دارم که آن را از مصطفی به ارث برده ام، از من ازراه 

یقین من افزوده نخواهد شد، نشانه هاي فضل و دانش او غیر قابل شمارش و    یرند برمی شناسم، و اگر حجاب ها را از چهره غیب بگ 

پرونده اعمال خود را با عمل نیک می بندد ولی من آن را با والیت علی می بندم، بار    کرامات ویژه او غیر قابل کتمان است، هر کس
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ي جهل هستند سوگند می دهم، و نیز تو را به مهدي موعود از  خدایا تو را به آل محمد که اختران وستاره هاي هدایت در تاریکی ها

دانشمند و هدایت گر او که امامان و رهبران دین هستند قسم می دهم که بر این چاکر جان نثار آنان )عودي(    خاندان محمد و به اجداد 

 و او را ببخشی و بیامرزي،   رحمت آوردي

مجروح خود به دعاي جناب عودي مقدس می گوئیم آمین،آمین، آمین یا رب العالمین و اضافه  )کلب گوید ما هم با دل سوخته و قلب  

 آمین، آمین یا رب العالمین(    می کنیم که خدایا ما را و همه محبین و شیعیان علی را نیز بیامرز و رحمت بفرما آمین،

با مهر و و از همه گناهان او درگذر در آن روزي که شراره هاي دوزخ شعله ور می   عطوفت خود بر او منت نهاده که منت تو    شود، 

 کرامت واالست، اگر گناه ما عظیم است مغفرت و آمرزش تو از آن عظیم تر .....(،  

گنهکاران بخشیده   ونیز قصیده اي دیگر دارد که باز در آن حدیث غدیر را یاد نمود .....، )....... در بارگاه )عزي( و ناحیه )علقمی( لغزش

حسینی که در کنار نهر فرات    هد شد زیرا آنجا مزار وصی است و اینجا تربت حسین، کمی صبر کن و آنگاه سالم عرض کن بر آنخوا

که قافله ساالر حج صالي سفر زند،    با لب تشنه شهید شد و بر پدر او )علی( که محاسن خود را با خون سرش خضاب کرد، و هرگاه 

بنما و درود و صلوات بی کران خود را بر    مزار حرکت کند پس تو نیز قصد زیارت مزار آن دو را پرهیزکار مسلمان به جانب این دو  

سوره ضحی و تبارك و آیات محکم قرآن، یادگار    آنان و سایر امامان تقدیم کن، فرزندان رسول مختار، یادگار سوره طه و قاف و هم

ما از آتش ابدي دوزخ با محبت شما نجات خواهیم یافت، آیا    را، آري قطعاً)بطح( و میقات مسلخ، صفا و مروه، کعبه و ارکان زمزم گوا

شما آل محمد، چراغ تاریکی ها براي هر کس که بخواهد هدایت یابد و    شما بهترین فرزندان حضرت آدم از بین خالیق نیستید، آري 

نخواهد شد، ..... به فرداي قیامت که شعله هاي آتش  مؤمنین هستید که هرگز گسیخته  نیز دستاویز محکم یعنی حبل متین پروردگار براي

به سوي عاصیان و گنهکاران بین خالیق چه    دوزخ  از  باشد رستگار خواهد شد، در جهان  پناه شما  البته هر کس که در  حرکت کند، 

وردگار دارید و روح القدس  توانند باشند، شما کسانی هستید که جمیع علوم قرآن و علم لدنی را از سوي پر  کسانی هم رتبه با شما می

در خدمت شما وجد شما حضرت محمد صلی اهللا علیه و آله بود و این شرافتی است که مخصوص شماست، اي زادگان احمد مختار  

بزرگوار شما علی هم از خاندان نبوت است که رسول خدا او را از میان همه به برادري خود انتخاب کرد و منشور خالفت رابه او    پدر

بر خاك  سپرد،   بینی دشمنانرا  بر امت را در روز غدیر صادر کرد و  پیشوایی  اعظم اسالم براي او فرمان  نبی  اما مظلوم و محروم ماند، 

رسول حق به سوي    کشید، و دعاي خیر براي دوستان و یاران او نمود و خدا را بر آن ابالغ و انجام ماموریت شاهد و ناظر گرفت، پس

براي حفظ جانان رفت و دشمنان او چ اورا  پیمان خالفت را شکستند و حرمت  به دور شیرینی طواف نمودند و  الهی    ون مگس  فرمان 

دست چرخید، گویا که    رعایت نکردند، چون که دلهاي آنان با زبان آنها همراه نبود، پس سرمستانه جام خالفت در میان آنان دست به 

 است، .....(. امر خالفت شرابی است که بر تشنه کامان قدرت وقف شده 

 زندگانی شاعر:

گشود، .....، او از   دیده بر جهان  478او ربیب ابوالمعالی، سالم بن علی..... معروف به ابن عودي متخلص به )عودي( ..... است، که به سال 
در  عودي  ابن   ،..... است  متانت  و  لطافت  نهایت  او در  اشعار  که  است  بالغت  و  با فصاحت  شعراي  ش  )مضمون(  مذهبی  زمینه  هاي  عر 

عراق شد سروده هاي مذهبی ابن    سروده هایی داشته که اینک در دسترس نیست و در زمانی که ابن شهرآشوب )اواسط قرن ششم( وارد
ابن شهر آشوب از عراق به سوي شام رفت    عودي را پرطرفدار دید که در هر جا مردم براي شنیدن آن جمع می شدند .....، بعد از اینکه 

بغداد   و    فتنه هاي مذهبی فراوان رخ می دهد، و حنبلی ها طبق سیره و روشی که در  برابر دشمنان خود داشتند، شورش برپا نموده  در 
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در نتیجه آن، همه ادبیات شیعه همگی طعمه حریق شد و از    کتابخانه ها را با هر چه کتاب و دیوان مذهبی یافته اند به آتش کشیدند که 
ودي و ..... بود، ابن نجار بغدادي درشرح حال او گوید: ..... رافضی خبیثی بوده که صحابه رسول را هجو  جمله آنها سروده هاي ابن ع 

این جماعت آن است که همگی صحابه رسول خدا را عادل و نیکو رفتار می    می گفته است و ..... )کلب گوید یکی از عقاید نارواي 
مطالعه نمی کنند که بدانند منافقین و سران آن گروه را یعنی )منافقین، الذین فی    را  دانند و گویا عقل در سر آنان نیست و کالم خدا

صحابه رسول خدا جستجو نمایند نه در بین بت پرستان و یا یهودیان و مسیحیان که در زمره کفار   قلوبهم مرض، مرجفه( را بایستی در بین
نان را به سوي دوزخ جاودانی سوق داده و با امامانی که به سوي آتش  جهل آنان به کتاب خدا و معانی آن، آ   و مشرکین هستند و همین 

 دعوت مینمایند محشور می کند( 

 561غدیریه قاضی جلیس: متوفی  
ایراد بگیرند   )....... به محبت خاندان احمد دل بستم و دشمنان هر چه خواهند بگویند، من والیت آنان را پذیرفتم، منکران هر چه خواهند

عذر تقصیر گفتم و از    اهمیت ندارد، من زبان خود را به مدح و ثناي آنان باز کردم و با سرعت راه خدمت به آنها را پیمودم و براي من  
آن خاندانی که روزه دار و نماز گزار واقعی و دائمی درگاه خداوند هستند و همیشه از خوف   خطا و لغزش دوري نمودم، بلی آنها هستند

شبهاي عمر خود را با راز و نیاز به درگاه حضرت حق سپري می کنند و با رکوع و سجود مداوم، شب را به    ابند، خدا در بیم و در اضطر
البته با مهر و محبت آنان، عبادت ما مقبول درگاه خداوند خواهد شد و با توجه و توسل به آنان، اطاعت ما به سوي    صبح می آورند، 

  آنان قبول خواهد شد همانگونه که دعاي حضرت آدم با این واسطه پذیرفته شد(، با ذکر و   آسمان باالخواهد رفت )و به واسطه آبروي
با کردارشان مطابقت دارد بین می رود، گفتارشان  باران خود را نازل می نماید و سختی ها و مصائب از  ابر از آسمان  و چه    یاد آنان، 

وارث علم او، زیرا    ین است پدر آنان علی وصی محمد مصطفی است و اندازه خوب است که علم و عمل با هم باشد که معنی تقوي هم
زحمات او استوار ماند، جان    برکت او برافراشته شد و ارکان دین از  رسول خدا میراث نبوت خود را به او داد، ستونهاي دین از وجود با 

خدا درآشکار او را سرور و ساالر امت نامید و    عزیز و گرامی خود را فداي رسول خدا کرد و از هجوم خونخواران عرب نترسید، رسول 
و در عصمت است، چه کسی غبار غم از چهره    او کسی است که هم پایه و هم رتبه رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم در فضیلت

برآورد و لرزه بر    دروازه عظیم قلعه خیبر را از جاي خود   رسول خدا می زدود در حالی که دیگران خود را مخفی می نمودند، چه کسی
نجس مشرکین را در چاه انباشته کرد و سرهاي بی مقدار آنان را از   حصار و قلعه مشرکین انداخت، چه کسی در روز بدر اجساد نحس و

بر  که  بسیار حسودان  چه  آري  کرد،  جدا  آنها  نحس  نظیر    تن  و  همتا  آنها  در  که  فضایلی  آن  در  کردند خصوصاً  او حسادت  فضایل 
نتیجه آن کینه پروري  نداشت، .. با اعالم رسول خدا به روزغدیر عزم خیانت در دل آنان پرورش یافت و روز جنگ جمل  ...، آري و 

برخاست ولی آنها سرسختی و مقاومت نمودند، اسالم به سرزنش و مالمت آنان زبان باز کرد ولی توجه   آشکار شد، قرآن به جنگ آنان
مناقب او نهان نمودند همه آشکار شد، هر آنچه را که از انوار تابناك کرامت هاي او در حجاب  که از فضایل و    نکردند، هر آنچه را 

به پنهان کرد و چگونه    کردند،  توان  را چگونه می  عنبر  و  تابناك گردید، آري مشک  و  انوار روشن  از آن  آنان، جهان  اراده  عکس 
 میتوان رایحه جان پرور آنها را مخفی نمود.....(، 

ن قصیده )....... آگاه باشید اي امت گمراه که حرمت دین خدا راشکستید و )بدانید که( گمراهی و ضاللت از حد خود خارج  و از همی
با کدام برهان و دلیل فرمان خداوند را در زیر پاي خود به امر خالق یکتا ویژه   شد، شما  علی ساخت    نهادید و حقی را که رسول خدا 

کردید، در کربال ریختن    ر خاندان رسول قرار داده و به کشتار آنان پرداخته و سرها و دستهاي آنان را قطعغصب نمودید ..... تیغ کینه د
آنان حرام و براي آن تشنه کامان    خونشان را جایز شمردید و نوك نیزه هاي خود را از خون وجودشان سیراب کردید، آب فرات را بر

 فریادرس و دادرسی باقی نماند .....(،  
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اشکم فرو نشیند از خون دل خود، مدد خواهم گرفت، پس بگذار فرو ریزد و آرام    ز در ماتم سید الشهداء فرماید: )....... اگر سیالبو نی
عظیم است، میراث محمد را به دختر او ندادند و این کار کوچکی نبود ابداً و نه آن ظلمی    نگیرد، که مصیبت حسین علیه السالم بسیار

او را به غارت بردند، رسول خدا به فضل و رفعت مقامش زبان گشود که اوست بشیر و اوست نذیر،    د که حق مشهورکه بر علی نمودن
و لذا پیمان والیت او را منکر شدند، و حسادت ورزیده و راه مکر و حیله را در پیش گرفتند و نص غدیر را    شیطان آنان را فریب داد

او دوخته بودند از او دریغ نمودند، ..... قوم یهود به دنبال گوساله )سامري( رفتند و شما هم به    جامه خالفت را که براي  ببازي گرفتند و 
بیگانه    شتري که در جنگ جمل متعلق به عایشه بود به دنبال عایشه روانه شدید، اي واي و اي واي بر کشتگان کربال که خویش و  دنبال

یغ نمودند و در نینوا روزي صبح شد که چون روز قیامت سیاه وگرفته بود، سپاهیان  از یاري آنان خودداري و کمک خود را از آنان در
ضاللت و گمراهی از هر سو به هم پیوستند، گویا نفخه صور براي برپایی قیامت دمیده شده است، شگفتاکه دست تقدیر هم بر سر این  

 بر دشمنان او جایز و حالل بود    ن دلیل که شراب خواريکافران )عذاب خدا( را نکوبید .....، آب زالل بر حسین حرام شد به ای 

خدا در صدد برانداختن حرمت شراب    )کلب گوید منظور شاعر در این فراز از شعر به آن است که این مشرکین با تفسیر نابجاي کتاب
تا به امیال خود نایل شوند و در این  علی زدند    بودند و در راه توجیه و تأویل و اجراي آن دست به قتل حامی دین خدا یعنی حسین بن 

علی اصحابه و لعنه اهللا علی قاتلینهم و علی اعدائه آمین،    راه، نوشیدن جرعه اي آب را بر حسین حرام کردند سالم اهللا علی الحسین و 
 آمین، آمین یا رب العالمین((  

است و این محبت موجب می شود که به دنبال گناه و  و نیز این قصیده هم از او است ).......مهر و محبت خاندان رسول خدا در دل من  
نروم، و می دانم که  به   معصیت  بگیرید و سر فخر و مباهات  آنها ذخیره روز آخرت من هستند، پس اي شیعیان راه وفاداري در پیش 

علی،   اهید دید .....، اگرآسمان سائید، اگر برریسمان والیت آنان چنگ زنید، البته سر دیگر آن ریسمان والیت را در کف خداوند خو
این به  برحق چگونه  امامان  نبودند پس  و مطهر  پاك  این زوج  یعنی  فاطمه دختر محمد،  و  بتول  واالمقام زهراي  جهان قدم می    همسر 

 گذاشتند .....، پیامبر خدا در روز غدیر منشور خالفت او را صادر نمود و این حق را از او نگرفت مگر منافق بیدین .....(.

 ح زندگانی شاعر: شر

طالیع بن    ابوالمعالی عبدالعزیز ابن حسین ..... معروف به قاضی جلیس از پیشتازان شعراء مصر است، او در جمع نزدیکان ملک صالح،
از سرایندگانی است   رزیک بود و پندار من این این است او در اثر مجالست دائم خود با ملک صالح به لقب جلیس مشهور شده است، او 

در محبت و والي عترت طه قدمی راسخ داشته است و .....، عماد اصفهانی، ابن کثیر و ابن شاکر درآثار خود او را ستوده اند، گفته  که  
صیاد، فراوان به هجو او می پرداخت و از بینی    اند که قاضی جلیس بینی بزرگی داشت و خطیب ابوالقاسم هبه اهللا بن بدر معروف به ابن

با عمري حدود هفتاد    561رفت و شاید بیش از هزار قطعه شعر فقط در هجو بینی اوسروده باشد، ..... او به سال  بزرگ او خرده می گ
بر او نثار و ایثار باد و خداوند ما را از شفاعت آن بزرگوار در    سال چشم از جهان فرو بست ..... )رضوان و سالم و رحمت حضرت اهللا

جاوید با محمد و آلمحمد علیهم السالم و عجل فرجهم ساکن فرماید آمین، آمین، آمین یا رب  دنیا و آخرت بهره مند و در بهشت عدن  
 العالمین( 

 .565غدیریه ابن مکی نیلی: متوفی 

داد، و در    )....... آیا نمی دانی که رسول خدا محمد پیش از آنکه روحش به آسمانها پرواز نماید، امیرمومنان حیدر را وصی خود قرار

علی یار و یاور من    ه همگان حاضر و گواه بودند خطبه خواند در حالی که صداها خاموش و جرسها بی صدا بودند و فرمودغدیر خم ک 

او راز گفت و با  و  بر سر منبر رفته  اژدها  ندیدي که  بسان هارون و موسی، و  پاسخ مسائل شنیده آفرین   است، علی رازدار من است، 
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خرامید، آیا او نبود که دست بریده را به    از درآمد و تسبیح گویان، از ناز در صف فرشتگان می گفت، و پس از آن چون طاووس به پرو 

 را در حدقه نهاد و به کرامت او آن چشم بینا شد.  جاي خود قرار داد که به کرامت او صحیح و سالم شد و آیا او نبود که چشم در آمده 

 شرح زندگانی شاعر: 

نیلی، مودب، از بزرگان شیعه و شاعران خوش پرداز و از فدائیان عترت طه است که در راه عقیده ومذهب و  سعید بن احمد بن مکی  
اند، در داده  و زیاده روي  نسبت غلو  او  به  نظران  تا حدي که کوتاه   ..... است،  فراوان سروده  اشعار  بیت  اهل  از    ستایش  او  حالی که 

است..... یاقوت حموي   .. و ابن شهر آشوب او را از شاعران پرهیزکار اهل بیت نام برده شاعران معتدل و میانه رو محسوب می گردد ... 
گوید: مودب، شیعه مذهب، نحوي دانشمند، با لغت و ادب آشنا و در شیعه گري راه افراط و مبالغه میپیمود .....، او با عمري قریب صد  

 درگذشت، .....،  565سال در سال 

مردم عالم پیامبر شد و در بهشت برین ماوا گرفت، سرور و ساالرم علی صاحب    ....... اگر آدم ابوالبشر پیش ازاز جمله اشعار ابن مکی )
انوارش درخشیدن گرفته بود، و خداي جان آفرین به حرمت پنج تن )محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین( از    معالی از آن پیشتر، پرتو 

ر پیشگاه خدا پناه و احترام پیدا کرد، اگر حضرت نوح پیامبر، یعنی بزرگ رسوالن  عظمت آنان د  خطاي آدم گذشت کرد و به واسطه
تا بهمراه یاران خود در امان بمانند، سرور و ساالرم علی صاحب معالی، خود به تنهایی کشتی نجات امت    الهی، کشتی خود را آراست

 است که یارانش بهاو پناه و آرامش یابند، .....، 

امام مبین، عبرتی است که رهبر دوستان    ر شکم ماهی از دریا نجات یافت به واسطه او بود، داستان بلندي و رفعت از و آري اگر یونس د
از آنکه  به خاطر او رجعت کرد، پس  بابل خورشید  تاریکی خود را آویخته بود، و اگر    است، در آن زمان که در سرزمین  شب پرده 

انتظا با  با دخترموسی عمران ده سال شبانی کرد و  تا  بار صبر نمود  شعیب پیامبر ازدواج و آنوقت در وراي طور سینا آتش    ري مشقت 
اخضر دید، سرور و ساالرم علی صاحب معالی به امر خدا با دختر پیامبراو فاطمه زهرا ازدواج کرد، آري علی همان بزرگواري است که  

 ده بر الت و عزي بازداشت .....(،  در شکم مادر به تسبیح و استغفار پرداخته و مادر خود را ازسج

آخرین بیت ناظر به حدیثی است که حلبی، زینی، دحالن، صفوري، شبلنجی .....،روایت کرده اند که علی امیرالمومنین در زمان حمل،  
مسلمان باشد و علی و دو فرزندش  خدا در روز قیامت شفیع مومنان  مادرش را از سجده کردن بر بتها مانع می گردید، و .....، ).......رسول

باقر علم پیامبر    نیز که فرزندان فاطمه نیز هستند یعنی حسن و حسین،  العابدین علی و  شیعیان را به رستگاري جاوید می رسانند، و زین 
ایت و تقوي و  بزرگوار، پس فرزند او رضا پرچم هد   محمد و بعد از او فرزندش جعفر رهبران وامامان هستند پس کاظم موسی مبارك و

راههاي ایمان و پس از او علی برگزیده امتها که همه این امامان    در مشکالت پناه من هستند، سپس فرزند رضا یعنی محمد، هدایت گر
حسن و زاده اش مهدي که امید دارم به برکات وجود آنان راه صحیح و    معصوم ذخیره فرداي قیامت من هستند و در پیشوایی عسکري

 دا نمایم(.  درست را پی

علیه السالم : )....... دروازه از قلعه خیبر برکند، به نحوي که لرزه بر ارکان دژ یهودیان افکند و آن را به    و نیز قصیده اي در ثناي علی
 پرتاب کرد، سپس بر سر دست گرفت و سپاه را از خندق عبور داد، .....(،   پنجاه ذراع دورتر

عظمت و رفعت این مناقب را از موالیمان می شنود، بی اختیار در برابر واالیی و بزرگی    ان وقتی این)کلب گوید انسان باشرف و با وجد
فضایل آن حضرت سر تعظیم فرود میآورد و از روي انصاف اذعان می نماید که ایمان هر مؤمن و رفعت اسالم تا قیام قیامت مرهون  

ا و انکار نموده و یا دشمنی و عداوت نماید و به سوي دشمنان او یعنی هر  است و قطعاً آنکس که او را ره  جانفشانی هاي آن حضرت
قطعاً شکی نیست دیوار خانه پدرش کوتاه بوده است(. از جمله قصیده اي که خطاب به امیرالمومنین گوید: ).......   خار و خاشاك برود

  مودي که چشمان برکنده او را در حدقه جاي دادي و بریده را به جاي خود قرار دادي و مانند آن کرامت براي آن شخص ن  تو دست
 جمجمه )جلندي( را که استخوان پوسیده اي بود مخاطب ساختی تا با تو سخن گفت .....(  
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را از خودت دور کن و به دامن والیت با آنها آنان چنگ بزن تا سعادت یابی و از قید گناهان نجات    و نیز ..... )..... اي سعید هواي نفس 
حیدر و فاطمه و فرزندانشان مالزم باش که پیمان والیت با آنان کامل شد، آنان کسانی هستند که به روز محشر    نمایی، با محمد وپیدا  

تجلی   دوستانشان  آنها در  بلکه دوستان دوستان  پیشانی دوستان  از  نور  دندان خواهند گرفت،  به  ندامت  انگشت  آنان    مسرور و دشمنان 
از دست    ست راست و از حوض کوثر سیراب شوند به جامی شراب پاك و گوارا که دیگر تشنگی نیابند، آنهماست و نامه اعمالشان بد

او نبود راه هدایت،    امیر مومنان علی و خوشا به سعادت آنان که از دست امام خود آب حیات می نوشند، همه اعتراف دارند بر اینکه اگر 
حالی که دیگران از جهالت به    ابانها مخوف، روشن و معلوم نبود، او خدا را می پرستید دربا آن همه پستی ها و بلندي ها و دشتها و بی

دامن بتها پناه می بردند، آصف برخیا، شمعون صفا، یوشع وصی موسی در علم و دانش جزءکم رتبه ترین شاگردان او در درجه علم و  
علی گفته و ابن مکی نیلی او را چنین پاسخ داده است:    لمیان دانش هستند،(، یوسف واسطی شقی خبیث، دو بیت در نکوهش سرور عا

کفران خود  نهایت  در  که  کافر  نابخرد  و  عقل  بی  آن  به  بگو  متفق    ).......  در خالفت  مردمان  که  آنگاه  است  شاهد  من  گوید )خداي 
است(، که )خطا گفتی و دروغ به هم بافتی  گواه است که آن یک نفر فاسد    گردند و یک تن از میان آنها مخالف باشد اتفاق آراء آنان 

نابکار، بدان و آگاه باش که قوم موسی    و آنچه تصور کردي در نزد صاحبان خرد و اهل  انتقاد و بررسی مردود است، زیرا اي خبیث 
ي احمق ببین که  اتفاق نمودند بر پرستش گوساله سامري وآن را به خدایی پرستش نمودند و هارون وصی موسی یکه و تنها ماند، پس ا

که به دنبال پرستش گوساله رفتند و تنها آن راي یک نفر که غریب و منفرد ماند صحیح و برحق بود    چگونه اکثریت خطا کار بودند
 )..... 

  شیطان و زینت اعمال او را ببین که چگونه کودتا و توطئه گروهی از این جماعت و اجبار دیگران به پذیرش آن را   )کلب گوید الهام 
  نامند و این نشان می دهد که آنها حتی معنی کلمات را هم نمی دانند چه رسد به تفسیر قرآن و اگر معانی را فهم می کردند   اجماع می

 فرق بین خطا و جرم را می فهمیدند و با سر وارد آتش جاوید الهی وارد نمی شدند(،  

).......خداوند دیگر:  اي  قصیده  در  را    و  )علی(  او  و  بلندمرتبه  آگاه  غیب  اسرار  از همه  او  که  تا جایی  نمود  تابنده مخصوص  علوم  به 
نمود و یاد گرفت علومی را که برادرش رسول خدا آنها را از خداوند آگاه و لطیف و خبیر اخذ نموده    خبررسان بود، او به خوبی حفظ 

 بود .....(. 

 (568-484غدیریه خطیب خوارزمی: )

راب )علی(، آن امام پاك گوهر، در تمام هستی و خلقت یافت می شود، اگر دیدگانم دردمندگردد به  )....... آیا جوانمردي چون ابوت
که  شاهنشاهی  اوست،  علم  دروازه  امیرالمومنان  و  است  علم  شهر  گرامی،  رسول  محمد  دهم،  شفا  او  مبارك  کفش  محراب    غبار  در 

دنیا چشم پوشی و درهم   ان است آن مظهر زهدي که از زر و زیورعبادت از خوف خالق قادر گریان و در عرصه پیکارهاي پرغوغا، خند 
می بارید و در عرصه رزمگاه سپاه   و دینار آن را ذخیره ننمود، و آن شیر خدا که به هنگام رزم و نبرد چون صاعقه از شمشیر او آتش

که لباس جوانی خود را در بر نماید، علی است  آن  شیطان را تار و مار می کرد.، علی است آن کسی که با زیور هدایت آراسته شد قبل از 
قریش که نماد کفر و شرك در سراسر جهان عرب بود را در   آن بزرگواري که پس از قدم نهادن بر شانه هاي مبارك رسول خدا، بتهاي

با نص وصایت امینی که  بر عهده  خدا، کفالت زنان پیامبر و حفظ حرم رسول    رسول  خانه کعبه در هم کوبید، علی است آن  خدا را 
عمروبن عبدود یعنی آن کافر کینه توز را که با هزار سوار برابر بود، بر خاك   گرفت، علی آن جوانمردي است که با ضربت شمشیر خود
 هالکت انداخته و اسالم را آباد و اسالمیان راسرافراز کرد.،  

موالي مظلوم ما علی علیه    خداوند ناسپاس شدند یعنی همان  )کلب گوید که اینگونه دشمنان خدا در مقابل نعمت وجود آن بزرگوار به 
و اسالم  امت  همه  و  رسول  و  خدا  لعنت  پس  بود  نموده  خداوند  طاعت  وقف  را  خود  وجود  که  آیت    السالم  دشمنان  بر  مالئکه  همه 

 ین، آمین یا رب العالمین( عظماي پروردگار یعنی موالیمان علی مظلوم علیه السالم تا آن زمان که خدا خدایی می فرمایدآمین، آم
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علی بر همه    داستان ابالغ آیات سوره برائت و غدیر خم و اعطاء پرچم اسالم در روز خیبر، در خصوص علی کافی است تا نزاع افضلیت

ول  ندانستی که رس  را پایان ببخشد، و این تمثیل و تشبیه از رسول خداست که فرمود محمد و علی همچون موسی و هارون هستند، آیا 

فقط درب خانه علی به مسجد    خدا در رابطه با مسجد خود به امر خدا، درهاي خانه تمامی آن اصحاب را که به مسجد راه داشتند بست و 

سرورمان و  محتوي  بی  و  اثر  بی  یعنی  پوست  همه  مردمان  که  باش  آگاه  و  بدان  پس  ماند،  اصل    باز  و  اثرگذار  یعنی  مغز  ،  استعلی 

دشمنان را به خاك مذلت مالید، هرگاه عمر خلیفه دوم    والیتش بدون هیچ شک و شبهه اي مانند قالده بر گردن مومنین افتاد و خدا بینی

گر علی نبود عمر در پاسخ مسائل به خطا می رفت، علی راه صحیح را به او نشان میداد، و لذا عمر از راه انصاف گفت )بدرستی که ا

فرزندش )حسن و حسین( مایه خشنودي و مسرت خاطر هستند، و البته در این روزگار    هالك می شد(، پس فاطمه و سرورمان علی با دو 

هر کس می خواهد با مدح و ثناي خودخاندانی را باال ببرد ولی من فقط مداح و ستایش گر اهل بیت رسول خدا هستم، اگر ابراز محبت  

عار باشد که هرگز چنین نیست، من از روزي که خود را شناختم قرین این ننگ و عار هستم، دشمنان خدا و    خاندان مایه ننگ و به این  

موالي متقیان علی را که پرتو حق و رهبر خداپرستان بود به ظلم و ستم کشتند، همان کسی را که یکتا جوانمرد امت    منافقان و کافران،

را    فرزندش حسن مجتبی را که کریم و سخی و جوانمرد عرب بود را با سم مذاب مهلک شهید کردند و حسین بود، و پس از او    اسالم

شمشیر به خاك و خون کشیدند و    پس از آنکه او را از نوشیدن آب فرات محروم نمودند، با لب تشنه و قلب سوخته، با نوك نیزه و تیغ 

و دشمنان خدا و رسول کودکی خردسال،   لی سجاد را هم می کشتند، این ظالماناگر سخن و ایستادگی خواهر مظلوم او زینب نبود ع

دهشتناك، دختران محمد در حرارت سوزان تابش آفتاب،    پیشواي عادل زیدبن علی را بر دار کشیدند، به خدا پناه می بریم از این ستم

ن یزید در رفاه و آرامش در خیمه چرمین که براي آنان  خرگاه، خاندا  همه تشنه لب و در معرض هالکت و خاندان یزید در سایه قصر و 

یعنی خاندان رسول خدا را در حالی که جامه و پوشش مناسب بر تن نداشتند، در    به پا کردند، ولی حرم رسول خدا و اصحاب کساء، 

 خرابه ها ساکن نمودند .....(.

داوند آب را مهریه تو قرار داد ولی دشمنان کینه توز جگر هر دو  )کلب گوید یازهرا اي دختر معصوم و مظلوم پیامبر ببین که چگونه خ 

 آتش کشیدند اول جگر حسن را با آب زهرآلود و دوم جگر حسین را با منع از نوشیدن آب آنهم در بین دو نهر آب(  را به 

 شرح حال شاعر:

ابوالموید، ابومحمد، موفق بن احمد..... معروف به اخطب خوارزم، فقیهی د با اسناد    انشمند، حافظی مشهور و صاحب حدیثیاو حافظ 

از او به  فراوان ..... پرآوازه و آگاه از سیره و تاریخ و ..... شاعر و ادیب ..... که سرودهایش در دفاتر ثبت است .....، حموي و..... دیگران  

( او  مشایخ  و  اساتید  از جمله  اند  نموده  یاد  ا 1نیکی  ابوالقاسم جار  الدین،  نجم  ابوالفتح کروخی. حافظ  بن    هللا،  علی  ابوالحسن  هروي، 

امام مسعود بن احمد دهستانی( و    -35  ابوداود .....  -32افضل الحفاظ تاج الدین .....،    -22ابوالفرج .....    -12الحسین ملقب به برهان .....  

ابوجعفر محمد بن   -5ضا خوارزمی .....،  ابوالر  برهان الدین ....، مطرزي خوارزمی، مسلم بن ابن االخت، شیخ   -1از جمله شاگردان او )

بکر نحوي(، او در علم فقه و حدیث و تاریخ و ادب ..... در   ابوالقاسم ناصر بن احمد بن  -7علی بن شهر آشوب سروري مازندرانی .....،  

م، کتاب اربعین در مناقب پیامبر  ردالشمس براي امیرمومنان علی علیه السال   کمال بوده است که از جمله تالیفات او )مناقب امام ابوحنیفه، 

امیرالمومنین، کتاب مقتل الحسین سیدالشهداء سالم اهللا علیه، این کتاب با پانزده فصل در   امین و وصی او امیرالمومنین علی، کتاب قضایا

یل فاطمه بنت  فصلهاي آن بدین قرار است )فضایل ام المومنین خدیجه بنت خویلد زوجه رسول اهللا، فضا  دو جلد جمع آوري و فهرست
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فضایل صدیقه طاهره فاطمه بنت رسول اهللا، فضایل حسن    علی، نمونه هایی از فضایل امیرالمومنین و ذریه پاك او،  اسد مادر امیرالمومنین

کنندگان  سرانجام او، شرح زندگی امام حسین، کیفر قاتلین و خودداري    و حسین، فضایل ویژه امام حسین، اخبار رسول خدا از حسین و 

سوگواري و ماتم داري، زیارت تربت )مزار( آن سرور، جریان انتقام مختار از قاتلین و    از یاري و لعنت بر قاتلین، یادآوري مصیبت و

 ناظرین قتل آن سرور(،  

   ت کرده اند ازدیوان شعر،کتاب فضایل امیرالمومنین معروف به مناقب این کتاب را جمعی از پیشوایان علم حدیث از آن بزرگوار روای

نجیب بن جعفر حسینی، شیخ  ابومحمد عبداله  المکارم، سید  ابی  بن  ابوالرضا طاهر  ابن االخت، شیخ  بن علی  )شیخ مسلم  الدین    جمله 
از زمان  ..... عبداله جعفر حسینی ازخوارزمی، که  امینی از فقیه طایفه حسین قمی  المکارم مطرزي،  ابی  بن  ناصر  بن سعید حلی،  یحیی 

از جمله گنجی شافعی، سرور ما   تاکنون کتاب مناقب او مورد استفاده بوده و هست و محدثان بسیاري ..... از او روایت نموده اندمولف  
از بزرگان علما چهار مذهب است که او را    شیعیان، رضی الدین ابن طاووس ..... که در خصوص او می فرماید خوارزمی صاحب مناقب 

اربلی، شیخ ابراهیم حموینی، عالمه حلی، ابن صباغ،    را ذکر می نمایند، ابن ابی حاتم شامی، علی بن عیسیمدح گفته اند و فضایل او  
 علی بن یونس، ابن حجر عسقالنی، بحرانی، شیخ ما ابوالحسن شریف،شبنجی، شافعی، .....(.

 از اشعار خورازمی و خطبه هاي او: 

اکنون  که  گفته  بسیاري  شعرهاي  و  ها  ابن شهرآشوب وصراط    خوارزمی، خطبه  مناقب  در  او  اشعار  از  قسمتی   ،..... نیست  در دسترس 
 از جهان فروبست. چشم 567چشم به جهان گشود و در سال   484مستقیم بیاضی و معجم حموي و ..... دیده می شود، او در حدود سال 

 :569، شهید در 513غدیریه فقیه عماره یمنی: 

پسر عم من   مسلمان فرض و واجب است و دوستی تو ذخیره دنیا و آخرت است ..... فرمود پیامبر که طاعت)....... محبت و والیت تو بر  
علی را به گردن بگیرید که امین من است و امین خداوند در اسرار مکتوم، مانند همان وصایت مصطفی، به پسرعم خود که در روز غدیر  

( )مضمون( او فقیه نجم الدین عماره بن ابی الحسن..... از فقهاي شیعه امامیه و از مدرسین  با مردم حجاز و تهامه در میان گذاشته بود .....
عترت وحی و   یافته ..... از همه باالتر محبت او به و مولفین و از شهیدان راه تشیع است علم کامل او با ادبی واال در اشعار شیواي او زینت

ن به حدي که جان شریف خود را در راه مذهب فدا نمود..... اوصاحب تالیفات در اخبار  خاندان طه و اعتقاد به امامت و پیشوایی آنا
 وزراي مصر، تاریخ یمن، در واجبات ارث، دیوان شعر .....،

هستم .....، پس    او در کتاب نکت عصریه، در خصوص معرفی خود گوید )....... اصل من از یمن و متولد تهامه )شهر مرطان حوالی مکه(

از سوي قاسم بن هاشم به عنوان سفیربه سوي مصر به نزد امام فائز   549وغ به فرمان پدر در طلب علوم دینی اقدام نمودم ..... در سال  از بل

یافتم و در زمره نزدیکان آنان در آمدم    بن ظافر و وزیر او ملک صالح، طالیع بن رزیک شرفیاب شدم و ..... در نزد آنان مقام و منزلتی

جلیس ابوالمعالی، ابن حباب، موفق بن خالل، محمود بن   خدمت صالح با بزرگان اهل ادب مالقات داشتم ..... از جمله آنان )شیخ ..... در 

فتنه شاور و علیرغم دوستی با از جمله مقتولین  او   ....  ،)..... او را که همچنان    قادوس  اثر سعایت و بدگویی دشمنان،  بود که در  شاور 

به جرم توطئه براي براندازي حاکمیت اعدام نمودند ..... )و آخر دعوانا ان    ن عدم مخالفت با شاور بیان می نمود، وفاداري خود را ضم

 الحمدهللا(.

 خالصه جلد نهم: کتاب شریف الغدیر حضرت عالمه امینی رحمه اهللا علیه

 فارسی(:   10و  9عربی )جلد هاي  5)مضمون( مقدمه با گفتار جناب زین العابدین قربانی مترجم جلد 
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را انتخاب   موضوع خالفت و جانشینی رسول خدا از ابتدا مورد بحث بین مسلمین بوده است، که شیعه آن را منصبی الهی و اهل سنت آن 

بر این اختالف راي، موجبات  ..... که  جنایاتی شومی که   وز کشمکشهاي عظیمی را در جهان اسالم فراهم آورد..... و مردم می دانند، 

عقل است که مولف عالیقدر   هنوز وجود دارد، ..... این کتاب متضمن اثبات حقانیت شیعه در مورد خالفت بر اساس کتاب و سنت و

ضمن بررسی هزاران کتاب ..... تالیف    زرگوار و حضرت عالمه امینی آن را به نگارش آورده، و در واقع محصول یک عمر مطالعه آن ب

 گردیده است  

موضوع  که  است  نموده  ثابت  آن  در خالل  عالمه  و حضرت  گوید  و    )کلب  اقرار  واقع  در  السالم  علیه  علی  و خالفت  والیت  اثبات 

رسول خدا صلی اهللا علیه و آله    آثار شیعه ندارد، ولی بعد از رحلت  اعتراف بین تمامی مذاهب اسالمی است و ارتباطی خاص و صرفاً به

 وصایت عمل نکردند .....(،   عده اي به زعم خود براي حفظ مصلحت اسالم، به این

نبایستی دشمنی ها زیاد شود و ..... زیرا  حال عده اي بر این عقیده هستند که گذشته ها گذشته است و با اینگونه بحث هاي اختالف آور

سال صبر علی علیه السالم براي حفظ نهال    25آن    می کنند.، ما نیز این امر را تایید می کنیم و شاهد  در اثر اختالف دشمنان سوء استفاده 

 وحدت رعایت نمود: نوپاي اسالم است ولی اعالم می کنیم چند اصل را بایستی ضمن حفظ این

جنایت بار    ز مردم )در سراسر جهان( که اعمال.هیچگاه اصل اسالم و روش پیامبر نبایستی در اعتقادات محو و نابود شود زیرا بسیاري ا1
این جنایات مربوط به    خلفاء )و بنی امیه و بنی عباس و ..... را در طول تاریخ( دیده اند و نسبت به اسالم بدبین شده اند، فکر می کنند که

 ..... دند.اصل اسالم است و نمی دانند مربوط به حاکمان جبار و ستمکاري بوده که به اسالم تظاهر می کر

 ...... سکوت در زمانی که بسیاري از نویسندگان مزدور و متعصب )و ناصبی( منسوب به اهل سنت، شیعیان را بت پرست،مشرك، ..... 2
خطا و تبین این مواضع    هستنداعالم نموده و )عوام خود را به قتل و کشتار شیعیان وادار می نمایند(، باعث تشدید اینگونه اعمال مجرمانه  

رسالت را انجام داده است و آثار و اثرات    قطعاً خواهد توانست دیدگاه بزرگان قوم آنان را تعدیل نماید چنانکه کتاب شریف الغدیر این
آورده   مثبت فراهم  را  قدردانی  موجبات  علما  بین  و  اسالمی ظاهر  در همه جوامع  و    آن  برادري  تا  موجب گردیده  نهایت  در  و   ..... و 

که )منافاتی بین وحدت اسالمی و دفاع منطقی از اصالت    وحدت و انسجام بیشتر شود و در این راستا توجه به این فرموده مولف محترم
 نظر باشد.  مذهبی نیست(، بایستی مطمع

...... دقت و توجه دانشمندان و علماء امت اسالمی به این امر مهم، موجب خواهد شد تا عوام از مردم، تحت تاثیر افکارمنحرف عده اي  3
بر راه و روش دشمنان اسالم عمل می نمایند قرار نگرفته و از القاء شبهات آنان مصون ت  بمانند مانند آنچه )حضر  از ناصبیان که دقیقاً 

)کاشف الخطاء( و ..... و انجام داده و نیز    عالمه امینی( و دیگر شخصیت هاي شیعه مانند )عالمه طباطبایی(، )سید شرف الدین العاملی(
جعفري و نظایر آن بعمل آورده اند که نتیجه آن    دیگر بزرگان اهل سنت و فتواي تاریخی شیخ محمود شلتوت در مورد تحسین از فقه

امنیت   وبرقراري  ایجاد وحدت  و  اسالمی  و مذاهب  بین فرق  است که    و دوستی  امر مهم  این  به  توجه  نیز  بود و  آنها خواهد  سالمت 
الغدیر، رفع سوء تفاهم و نزدیک کردن امت اسالم به یکدیگر و حفظ    حضرت عالمه امینی متذکر می شوند که منظور ایشان از نگارش

 همبستگی و وحدت اسالمی است ..... 

 گان و صاحب نظران:توجه بزر

کتاب شریف   )مضمون( حضرت عالمه امینی شروع این جلد را با نامه اي که موید توجه خاص حضرت ملک فاروق اول پادشاه مصر به
کتاب الغدیر مبذول    الغدیر است را مذکور و می فرماید )....... توجه خاصی که اعلیحضرت ملک فاروق اول پادشاه مصر، درباره این

و پرده از روي این حقیقت بر    فرموده اند حاکی از راي محکم او در ایجاد وحدت اسالمی و تشویق دعوت کنندگان به سوي آن است 
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مسلمانان که قرآن به آن تصریح دارد    باره مذاهب اسالمی آزاد است و هرگز رشته برادري محکم  می دارد که داشتن آراء و عقیده در
از   المومنون اخوه(  این گفتگو و مناظره همیشه در)انما  تابعین    این طریق گسیخته نخواهد شد و  بین مسلمین و در راس آنها صحابه و 

اصول در  که  اختالفی  تمام  با  و   ..... نماید  ایجاد  را  مشکلی  آنکه  بدون  داشته  محترم    وجود  و  بزرگ  اصل  یک  دارد  وجود  فروع  و 
نموده و پیوند می دهد و ما مولفان دعوت کنندگان به    ت که همه ما را به هم مرتبط مشترك وجود دارد و آن ایمان به خدا و پیامبر اوس

 اسالم هستیم .....(. 

 و نیز در ادامه در تقریظ توسط آیه اهللا حاج میرزا عبدالهادي شیرازي آمده است:

نظیر و م بی  نوشته رهبر دینی  الغدیر  این است که کتاب ارزشمند  بسیار روشن  از حقایق  القدر،   صلح کبیر و معلم اخالق جلیل)....... 

مباهات می نماید .....  حجت االسالم والمسلمین نجفی، از عالی ترین تالیفاتی است که دانشگاه بزرگ اسالمی نجف اشرف به آن فخر و

المعارفی است که در خود علوم، ادب، ..... را جمع آوري نموده است .....اگر مولف   عالیقدر این کتاب  و این کتاب بزرگترین دائره 

تصور همه بر آن قرار می گرفت که این    عالمه امینی در میان ما نبود و نمی دیدیم که او چگونه به تنهایی اقدام به این عمل بزرگ نمود، 

ها  نگارش درآورده اند، بنابراین وظیفه همه مسلمان   کتاب حاصل زحمات گروهی از دانشمندان است که هر کدام گوشه اي از آن را به

سوگند که در این کتاب دروس عالیه اي ..... از فقه و تفسیر و    است که قدر این مرد بزرگ و خدمات ارزنده او را بدانند .....، به حقیقت

حدیث و رجال، وجود دارد ..... و این عجیب نیست زیرا مولفدر همه نوشته هاي خود از باب مدینه علم رسول خدا یعنی امیرالمومنین  

ف اشرف مزار اوست کمک می گیرد.....(، و نیز در ادامه نمونه نامه هایی که از اقصاء نقاط جهان در مدح و منقبت حضرت  که در نج

آن جمله است نامه استاد صفا خلوصی از لندن، سید محمد فرزند عالمه سید علی نقی حیدري    عالمه واصل شده است مذکور، که از

 راق ..... است.  پایتخت ع کاظمی از علماء و پیشوایان 

مخصوص و سپس به شکر نعمت هاي غیر    حضرت عالمه در مقدمه این قسمت کتاب خود، بدواً ثنا و ستایش و حمد خود را به خداوند

قابل احصاء حضرت حق می پردازد و شکرانه خالص و بی شائبه خود را بر اعطاءوالیت امیرالمومنین تقدیم حضرت حق نموده و در  

فرماید: )....... خدایا مرا موفق بفرما تا نعمت هایی را که به من وپدر و مادرم عطا فرموده اي سپاسگزاري نمایم و عملی شایسته  انتها می  

 قرار ده که امیدم به سوي تو و از بندگان مطیع تو هستم   انجام دهم که مورد پسند و رضاي تو باشد و فرزندانم را صالح 

دوستان   همه  و  ما  گوید  نیز)کلب  ما  که  نمائیم  می  بزرگوار عرض  از    آن  و  داریم  اعلی  علی  بدرگاه خداوند  را  مناجات  همین  عین 

 وجه اجابت فرماید آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(.  حضرت او استدعا داریم دعاي آن بزرگوار و ما را نیز به احسن 

 شعراء قرن ششم: 

 :575سید محمد اقساسی متوفی 

مباهات    سته و حق علی است که بعد از رسول خدا بهترین انسان روي زمین و برترین فرد و شایسته همه گونه فخر و)....... خالفت شای

رسول خدا بازوي او    است، او جانشین واقعی رسول خدا و وارث علم پیامبر عظیم الشان است .....، او کسی است که در روز غدیر خم،

عمر )خلیفه دوم( بپرس، و نیز او کسی است که تمامی بتها کعبه)که نماد شرك و کفر و بت  را گرفت و باال برد و اگر شک داري از  

و سرزنش مردم هراس به دل راه نداده    پرستی در جهان عرب و شبه جزیره عربستان محسوب می گردیدند( را در هم شکست و از تقبیح 

رسول خداست و شوهر دختر او فاطمه، که آیات    میکردند، او داماد  در حالی که از مدتهاي قبل گروه بسیاري در برابر آن بت ها عبادت 

و شایسته و حق کسانی است که روز قیامت ذخیره اي جز    و سوره ها در فضیلت او نازل شده است، پس بخشش و غفران الهی، سزاوار
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می سازد اما آمدن تو به هنگام مرگ بر بالین  جهان مرا اندوهگین    محبت و دوستی او براي خود نمی بینند، یا امیرالمؤمنین روز وداع از

 و بشارت به شروع امنیت و سعادت ابدي مرا شاد و مسرور می سازد.(.   من

دو بیت شعري که برخی از عامه براي ابوبکر جعل کرده بودند پاسخ داده و با    شاعر ما جناب سید محمد اقساسی با این شعر در واقع به

اشعار جعل شده این است )....... خالفت حق ابی بکر است که بعد از رسول بهترین فرد روي    ترجمه آن آن به معارضه پرداخته است که

 آتش اشیاق در دل شعله می گیرد .....( زمین است و به هنگام مرگ

 شخصیت اقساسی: 

القاسم الحسن محمد( بن )ابی  ابی  الشرف  بن )کمال  الحسن حمزه(  الدین ابی  بن )فخر  بن علی  )ابی  او محمد  بن  ادیب(  جعفر   حسن 
زین العابدین علیه   محمد( بن )علی زاهد( بن )اصغر اقساسی( بن )یحیی( بن )حسین ذي العبره( بن )زید شهید( بن )االمام علی بن الحسین

صالت، دانشمندان  خاندان با ا   هاي بزرگ وشریف دودمان علی علیه السالم در عراق است .....، از این السالم(، خاندان اقساسی از خاندان 
کسی که به نام اقساسی معروف شد سید    بزرگ، محدثانی عالی قدر و شاعران، فرماندهان، نقیبانی فاضل ..... برخاسته اند.، ..... نخستین 

 محمد اصغر پسر یحیی بن زید است.

 شرح حال خاندان اقساسی: 

و صاحب    اقساسی معروف به ادیب است که مردي داراي کماالتاین عساکر می گوید جد اعالي سید محمد اقساسی، ابوالقاسم حسن  

بهترین آنها و به اقساسی   ذوق ادبی و با هیبت و چهره اي زیبا بود .....، از لحاظ زندگی بهترین افراد خاندان ابیطالب و از جهت اخالقی

 که ناحیه اي از کوفه است معروف بود ..... او خط زیبایی هم داشته است،  

ما )کمال الدین شرف ابوالحسن محمد بود که از سوي سید مرتضی نقیب کوفه و امیر الحاج بود ..... و پس از   از نیاکان شاعر یکی دیگر

نهایت اندوه او را نشان می داد )....... او را شناختم و اي کاش نشناخته بودم،    فوت شریف بلند سرود که  مرتضی در مرثیه او اشعاري 

  است که او را شناخته باشد و سپس به فراق مرگ او دچار شود، ..... روزگار با مرگ او به عوض خواب و زندگی براي کسی    تلخی

آرامش به من نگرانی و اضطراب داده و روشنایی مرا به تاریکی تبدیل کرده است .....، اي شریف مرتضی خداوند ترا ازساکنان بهشت و  

 صالح خود می پیوندند.(،   ن پاك و مطهرت باشی که بازماندگان صالح به گذشتگانمقیمان غرفه هاي آن قرار دهد تا در جوار پدرا

که او نقیب کوفه و دوست با فضل و ..... نیکوکارم بوده است و  :  و نیز العمري درباره جد او یعنی فخر الدین ابوالحسین حمزه می نویسد 

شهرآشوب اشعاري را از ابن الفضل تمیمی آورده که به سید قطب الدین    ..... در سلسله راویان حدیث نام او نیز مذکور است .....، ابن

در تمیمی و یا گذشتگان آل اقساسی باشد که او براي مستنصر گفته باشد و ترجمه آن   اقساسی نسبت داده اند و به نظر می رسد که اشعار

ورتی که همه کارهاي او همواره عجیب است. آیا شنیدي  شگفتی هاي علی را از من شنیده اي در ص  اینست )....... تو اندکی از فضایل و 

السالم وصی پیامبر چگونه در یک شب از مدینه به مداین رفت و به وصیت سلمان پاك عمل کرد و او را در قبر    که او یعنی علی علیه 

مکن می دانی و حال آنکه مثل این  مدینه برگشت، در صورتی که هنوز صبح نشده بود و آیا تو این گفته را غلو و غیر م  قرار داد و به

به نزد سلیمان نبی حاضر نمود، پس   واقعه از کشور سبا  بلقیس را  برهم زدنی، تخت  از چشم  برخیا پیش    در قرآن آمده که آصف بن 

، پس  پنداري  چگونه تو این عمل را از آصف ممکن و آن را غلو و غیر ممکن نمی دانی ولی درباره علی مرا غلو کننده و دروغگو می

است پس چگونه ادعا    اگر احمد بهترین و باالترین پیامبران است، پس این بزرگوار یعنی علی علیه السالم هم بهترین و باالترین اوصیاء

داري پس تمام گفته ها دروغ است    می نمایی که این امر امکان پذیر نیست، و اگر برخالف قول خداوند در قرآن بر حرف خود اصرار
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نیز گفتی ک  بیان فضایل علی زیاده روي میکنند، پس گناه غالیان، چیست وقتی که مطلب  و  بیان و نقل غالت شیعه است که در  ه این 

 درست و صحیحی را بیان می نمایند.....(.، 

باب  در  معاندین    حضرت عالمه سپس  از سوي  را  امیرالمومنین  ما  موالي  کرامت کوچک  این  تکذیب  و  نفی  و  االرض  موضوع طی 

و سپس میفرماید، این عمل به فرض محال بودن محال عادي است نه عقلی و گر نه مساله معراج رسول خدا به صورت جسمانی  تشریح  

 که جزء

 ضروریات دین و داستان آصف برخیا نباید صحیح باشد و نیز می فرماید..... 

ائمه معصومین را افراد  ن و درجات الهی نمی دانیم بلکه براي آنان معجزه و  عادي مثل دیگران در مرحله ایما  و همچنین ما آنان یعنی 

آنان می دانیم و در ادامه قصه هایی از محدثین عامه در مورد طی االرض افرادي عادي از آن    کرامت قائل و آن را از ضروریات مقام 

که نماید  می  بیان  را  )اب  مذاهب  از  آن جمله  از  است  تر  پایین  السالم  علیه  علی  از  مقامشان  بن محمد  قطعاً  احمد  کثیر،  ابن  عساکر،  ن 

الدین   جالل  شیخ  خادم  حباك  علی  بن  محمد  تکریتی،  یعلی  بن  غانم  بشرحافی،  احواالت  علی،  بزرگوارابوالحسن  شیخ  صیداوي، 

المومنین است  البته این نمونه ها نیز مانند نمونه هاي دیگر چون مربوط به غیر خاندان پیامبر و امیر    سیوطی، سخاوي، ابنجوزي و .....( که

 اگر منسوب به آل احمد می گردید مثل این فضیلت مورد انکار قرار می گرفت.   مورد انکار قرار نگرفته ولی 

نمایی که به سوي ساختمان کعبه نماز می    )کلب گوید آیا شما تعجب نمی  بود و مردم رو  اگر همین کعبه و خانه خدا در بالد شیعه 

ساختمان کعبه و رکوع و سجود در مقابل سنگ و گل تکفیر و مشرك خطاب نموده و حکم به    پرستشخواندند آنها همه را به جرم  

دادند ولی چون در مکه و در میان خود آنان قرار دارد رکوع و سجود به سوي خانه کعبه را علیرغم اینکه با    ارتداد همه نمازگزاران می

اگر ترس از اجماع ملت اسالم نبود خانه کعبه را براي جلوگیري مردم از شرك و  مغز و افکار واپسگراي آنها سازش ندارد می پذیرند و 

  دیگر از بت پرستی یعنی ساختمان پرستی ویران می نمودند و این سنت را با بدعتی دیگر حرام می نمودند مانند متعه که سنت   نوعی

نمودند گویا که وحی بعد از رسول منقطع نشده و بر عمربن الخطاب  رسول خدا بود ولی خلیفه دوم آن را حرام کرد و مردم هم تبعیت  

 نازل شده است انا هللا و انا الیه راجعون( 

 تعصبات بی جا: 

اما این انکارهایی که بعضی از نویسندگان اهل سنت براي بسیاري از فضایل موالیمان علی و خاندان بزرگوارش ابراز مینمایند حرف تازه  
 اي نیست  

ر قرآن را به آنها نشان نمی دادي ولی وقوع معراج رسول خدا و یا سخن درگهواره از سوي عیسی و یا وقایع سلیمان و  )کلب گوید اگ
عقلی نداشتن، نادرست بودن اسناد، راویان، تردید و .....  .....، را براي آنها تعریف می کردي آنها با تمسخر، طعنه، ساختگی بودن، امکان

اند این حقایق را نادیده گرفته و نسبت به آنچه براي رسول خدا و    لی چون قرآن را مقدم بر احادیث یاد گرفتهآن را انکار می کردند و
 را غلو و بدعت تصور می نمایند(   وصی او واقع شده است انکار و تردید روا می دارند و آن

ب امثال این فضایل را  راي غیر اینمردان پاك الهی جایز می شمرند و آن را  ..... آنان فکر می کنند کار خوبی می کنند در صورتی که 
 می گیرند .....، بدون هیچ تردیدي می پذیرند ولی براي علی و اهل بیت پیامبر راه انکار را در پیش 

احادیث رجعت خورشید براي    بطورمثال در حدیث رجعت خورشید براي علی علیه السالم. در این کتاب مذکور شد که چگونه اسناد و  
وصی ایشان است(، بررسی و صحت آن    الیمان علی با دعاي رسول خدا )که جزء قطعی معجزات رسول خدا و کرامات امیرالمومنین مو
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می فرمائید که سبکی، یافعی، ابن حجر، صاحب شذرات و دیگران، نظیر این رجعت را براي شخصی به    اثبات گردید ..... حال مالحظه 
 نقل می نمایند، بدون آنکه نسبت به آن انکاري را ابراز نمایند.....،  676 نام اسماعیل بن محمدحضرمی متوفی

از جمله   .......( به    سبکی می گوید:  به خادمش گفت  او روزي در سفر  اینست که  اند  نموده  نقل  بسیاري آن را  کرامات حضرمی که 
جایش  در  بگو  گفت    خورشید  خورشید  به  خادم   ،..... برسیم  منزل  به  ما  تا  پس  بماند  بمانی  جایت  در  دهد  می  دستور  اسماعیل  فقیه 

کرد تا آنها از جایی که از منزل فقیه بسیار دور بود به منزل رسیدند پس فقیه به خادم گفت چرا زندانی خود )منظور    خورشید هم توقف
ر  خورشید(  کرامت  این  نیز  یافعی  کند.....(  که غروب  داد  دستور  به خورشید  پس خادم  کنی  نمی  آزاد  از جمله را  نیز  و  نموده  نقل    ا 

اطاعت    کرامات دیگر او آن است که از درخت )سدره المنتهی( درخواست کرد که از میوه اش به او و یارانش بخوراند و درخت هم
 نمود .....(.  

ود و غروب  چون فاصله زیادي ب  ابن عمار نیز رجعت دیگري براي حضرمی نقل می نماید که )حضرمی می خواست به شهر زبید برود و 
دروازه آن را می بستند، به خورشید دستور توقف داد و به نقل ابن حجر خورشید هم ساعتها توقف کرد تا به آنجا رسیدند و بعد غروب  

 کرد .....(، 

کینه  داده است، )....... در تعجب هستم از قومی که از روي دغل و   عالمه سماوي در کتاب خود این موضوعات را در قالب شعري پاسخ 
ردالشمس و رجعت خورشید را براي مرتضی علی در صورتی که این رجعت به    اي که در درونشان شعله می کشد منکر می شوند واقعه

دستور پیامبر صورت گرفته و از معجزه آنحضرت است، ولی وقوع آن را به گفته خضري و بدستور خادم اسماعیل حضرمی جایز می  
 این افسانه ها می دانند که در چه زمان و چراو کجا و به چه منظور این یاوه ها بافته شده است ..... راویان شمرند.....(، .....اما عقال و

 نماز هزار رکعت: 

بسیار در احادیث نقل گردیده است که هر کدام از ائمه ما، امیرالمومنین و امام حسین و حضرت زین العابدین در شبانه روزهزار رکعت  
هزار رکعب نماز ارزش  د و ..... حاال سخن ابن تیمیه را بدانید که به روشهاي مختلف به انکار آن پرداخته، یا می گویدنماز می خوانده ان

داري نه تنها مستحب نیست مکروه   رکعت نماز نمی خواند و ..... و یا مداومت بر شب زنده   13ندارد، زیرا رسول خدا در شب بیش از  
داري با    ان خارج است و ..... اگر با سرعت انجام شود عاري از خضوع وخشوع است، اما می گوید شب زنده است و ..... و یا از تواناییش

قرآن او از دیگران    تهجد و قرائت کل قرآن در یک رکعت نماز، درباره عثمان رضی اهللا عنه ثابت است پس شب زنده داري و تالوت 
 باالتر و آشکارتر است، .....

 یاوه هاي ابن تیمیه:پاسخ پندارها و 

است که از    اما تصور ابن تیمیه در کراهت این عمل و مخالفتش با سنت پیامبر و خارج شدن آن از فضیلت به این دالیل، در واقع مطلبی

سیزده   می کند، زیرا   نادانی همه جانبه او، از شئون عبادت و فقه السنه و وارونه جلوه دادن حقایق از روي جهالت و یا عمد او حکایت 

و  نمازهاي شب، شفع  همان  بیان شده،  اخبار  اکرم در شب و رکعاتی در روز چنانکه در  پیامبر  نماز  نوافل    رکعت  و  نافله صبح  و  وتر 

ترغیب شده که به نمونه هایی از آن    نمازهاي روزانه است و با مطلق نمازها که استجاب ذاتی دارند و در احادیث فراوان از پیامبر به آن 

 ی شود، ارتباطی ندارد،  اشاره م

کم یا زیاد، و یا نماز بهترین عمل است، پس هر کس توانایی زیاد خواندن آن    از جمله ).......نماز بهترین چیزي است که بجا آورده شود 

بخاري و مسلم    روز نماز زیاد بخوان که تو را حفظ می نماید، ..... یا به طریق صحیح از   را دارد کوتاهی نکند، و یا اي انس در شبانه 
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را به عبادت روي پا ایستاد که از پایش خون جاري شد، ..... و یا در نقل دیگر پاها و یا ساق پاهاي   روایت شد که پیامبر اکرم آنقدر شب

 آن حضرت ورم کرد.....، 

نماز و روزه    نجام عباداتی چون از عایشه نقل شده که تا جایی که از قدمهاي او خون جاري شد ..... و روش جاري در میان مسلمانان در ا 

و حج و قرائت قرآن و دیگر اعمالی که موجب تقرب به خدا می شود، بر طبق توانایی آنان انجام شده و می شود..... و لذا بعضی صد  

  بعضی سیصد رکعت مثل )پیشواي   ، .....(233، قاضی ابن سماغه متوفی  182رکعت بعضی دویست رکعت مثل )قاضی ابویوسف متوفی  

، .....( بعضی چهارصد رکعت مثل )پیشواي  600، عبدالغنی مقدسی متوفی298، جنید قواریري متوفی  241حنبلیان احمد بن حنبل متوفی  

، .....( بعضی 180پانصد رکعت مانند )بشر بن ابومنصوري متوفی  ، .....(، گروهی276، ابوقالبه متوفی 150حنفی ها ابوحنیفه نعمان متوفی 

ما متوفی  ششصد رکعت  یزید حضرمی  بن  )حارث  متوفی  130نند  یزید  بن  )اسود  مثل  هفتصد رکعت  بعضی  بن  75،.....(  عبدالرحمن   ،

رجال اهل سنت آمده که آنان در شبانه روز و یا تنها در روز هزار رکعت نماز می   ، .....( و یا در شرح حال بسیاري از98اسود متوفی  

عبدالرحمن بن ابان بن عثمان بن عفان، عمیر بن هانی    ،76اند مانند )مره ابن شراحیل متوفی    نستهخواندند و این را از فضایل آنان می دا

کسانی را می شناسیم که گاهی در شب و گاهی در شبانه روز کمتر   ، ابوحنیفه، رابعه عدویه، .....(، و ما نیز هم اکنون از یارانمان13.....  

ابن تیمیه نادان که تصور می نماید امکان ندارد، پس بجاي آوردن هزار رکعت    ، بر خالف از هفت ساعت، هزار رکعت نماز می خوانند

را  تمام وقت آن  هیچگاه  هم    نماز در شبانه روز،  و چنین کاري  نیست  یا نصف آن  و  تمام وقت  به مصرف  نیازمند  و  اشغال نمی کند 

ومت بر شب زنده داري در تمام شب اگر مستحب نباشد و به فرض ابن  سنت است .....،. و نیز مدا  مخالف با سنت پیامبر نبوده و بلکه عین

ثابته پیامبر باشد، پس چگونه دانشمندان در آثار خود آن را جزء فضایل بزرگان به شمار آورده اند، مانند    تیمیه مکروه و مخالف سنت

، که با وضویی که در ثلث اول شب می گرفتند، نماز صبح می خواندند، و یا  110و متوفی    92)سعید بن مصیب وحسن بصري متوفی  

را   ابوحنیفه نماز صبح  را    پیشواي حنفیان، که چهل سال  نماز صبح  بن زید چهل سال  عبدالواحد  یا   ..... نماز عشاء خوانده،  با طهارت 

 باوضوء عشاء می خوانده .....(،  

شود بلکه با رفتار هر فردي از افراد مسلمین    و نکته دیگر اینکه بر اساس عقیده برادران اهل سنت، تنها با روش پیامبر سنت ثابت نمی.....

هزار رکعت در یک شبانه روز سنت قرار داده شود آیا    چه مانعی دارد که عمل علی علیه السالم در خواندننیز ثابت خواهد بود، پس  

کسی که نماز تراویج را سنت قرار داد عمر بن الخطاب نبود و    چنانکه باجی، سیوطی، سنکواري و ..... دیگران تصریح کرده اند، اول

به جماعت درم نوافل  بجا آوردن  نیز آیا  از بدعت.....  اعمال به سنت خلفاء مشهور    اه رمضان  این  امثال  .....، که  نیست  او  هاي مشهور 

  است، ..... و یا مگر آنها از پیامبر نقل ننموده اند )که برشما باد به عمل کردن بر سنت من و سنت خلفاء راشدین هدایت یافته(، پس چرا 

لی می نمائید و از شمول آن نسبت به سنتهاي امیرالمومنین علیه السالم منع می  به استثناء ع  این احادیث را اختصاص به سنت هاي خلفاء

ابن تیمیه او را میخورند، همین مطلب کافی است که شیخ محمد عبدالحی حنفی    کنید، و براي رفع تصورات  و کسانی که قی کرده 

و خواندن تمام قرآن در شبانه روز یکبار یا چند بار و انجام    که ..... تمام شب را به عبادت مشغول بودن  کتابی نوشته و ..... اثبات نموده 

 هزار رکعت نماز و..... نه بدعت است و نه در شرع از آن نهی شده بلکه عملی نیکو و مطلوب است، ..... 

است و لذا ابن تیمیه   مقدور نیست این استناد سخیف او به دلیل کسالت روحی او از انجام عبادات زیاد  و اما اینکه گفته است چنین کاري

،  و تمام کسانی که درتمام عمر خود نشاط انجام چنین عباداتی را نداشته اند و همیشه از رفتار پسندیده عابدان و پارسایان بدور بوده اند
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اند اینگونه  طبعاً تصور عبادات    خواهند نمود که چنین کاري غیر ممکن است ولی براي آنانی که شیرینی اطاعت و بندگی را چشیده 

 عادي و ساده است، امري

 مشکل اوراد و ختم ها: 

انسان محقق در طی بررسی کتب و .....، اعمال طاقت فرسایی را که انجام آنها بیش از انجام هزار رکعت نماز وقت اشغال میکند را می  
نشده و راویان و روایات   گران این اعمال را منکریابد که به افراد معمولی نسبت داده شده و احدي از این معاندین اعم از ابن تیمیه و یا دی

ایجاب می کند که فقط فضایلی را انکار  آنان را مورد طعن و انکار قرار نداده اند و .....، فلسفه آن هم بسیار روشن است زیرا انگیزه آنان
خاطرنشان می گردد )ابوالدردا صحابی، هر روز   شاهد   نمایند که در ائمه علیه السالم وجود داشته است که گوشه اي از این اعمال، بعنوان

هزار استغفار، ..... ابوحنیفه پیشواي حنبلیان قبل از نماز    75روز    هزار تسبیح و هر  12صد هزار تسبیح، ابوهریره هر شب قبل از خواب  
پس اعمال یاد شده را با هزار رکعت  کرد، ..... عبدالعزیز مقدسی .....،(    جمعه، بیست رکعت نماز می خوانده و قرآن را در آن ختم می

نماز مقایسه کن تا ببینی که تا چه اندازه بر آن فزونی)لفظی و زمانی( دارد اما ببین که چگونه دوستی او نسبت به صاحب اوراد فوق و  
بر موجب می شود که آن را  اعمال را ممکن بداند ولی خباثت او در دشمنی با خاندان پیام  امثال آنها، این اجازه را به او می دهد که آن 

او در پایان سخن خود آورده است از اینکه عثمان تمام قرآن را در یک رکعت نماز خود می خوانده،    غیر ممکن بشمارد، ..... و اما آنچه 
 مطلبی است که از 

ولی غافل   ضیلتی مشابه آن از عثمانموضوع بحث خارج است اما ابن تیمیه آن را به خاطر این ذکر نموده تا مقابله کند فضیلت امام را با ف

هیچ مورد ثابت نشده    است از اینکه اوالً آن اشکال که بر موضوع سنت نبودن نماز ائمه وارد است، بر عمل عثمان هم وارد است زیرا در

ج است زیرا کلمات  زمانی( خار  که رسول خدا تمام قرآن را در یک رکعت نماز خوانده باشد، ثانیاً چنین عملی از حد امکان )لفظی و

نماز عثمان یا باید بین مغرب و عشاء و یا از    کلمه است و در هر صورت این یک رکعت  77439و بنا به قول عطاء بن یسار    77934قرآن  

عشاء تا صبح باشد و در هر دو صورت خواندن تمام قرآن در یک رکعت غیرممکن است، از سوي دیگر بخاري و مسلم از پیامبر روایت  

بن عمر فرمود که قرآن را در هفت روز بخواند نه بیشتر و نیز از حضرت روایت شده است که کسی که    نموده اند که حضرت به عبداهللا 

سه روز بخواند از آن چیزي نمی فهمد، و نیز عثمان از جمله کسانی بشمار آمده که قرآن را در هفته یکبار ختم می   قرآن را در کمتر از

 است. نموده 

 مشکل ختم قرآن: 

و   نهایت،کیفیت  در  که  شده  مشکلی  خود  و  نقل  گوناگون  کامالً  صورت  به  و  پیچیده  بسیار  سنت  اهل  کتب  در  قرآن  ختم  موضوع 
در یک رکعت بین    چگونگی آن را در هاله اي از ابهام و تاریکی قرار داده است، آنها نقل نموده اند که بعضی از مسلمین تمام قرآن را

ا مغرب و عشاء یا غیر آن می خوانده اند از جمله )عثمان بن عفان، تیم بن اوس، سعید بنجبیر، .....(، بعضی تمام قرآن را در  ظهر و عصر ی
ابوبکر بن عیاش، .....(، بعضی در هر شبی یک ابراهیم زهري،  ختم قرآن از جمله )علی بن عبداهللا ازدي،    یک روز از جمله )سعد بن 

ابراهیم مدنی، ثابت بن    یشواي شافعی و .....(، بعضی هر شبانه روز یکبخاري صاحب صحیح، شافعی پ ختم قرآن از جمله )سعید بن 
در  اسلم، جعفر بن مغیره، .....(، برخی شبانه روز دو ختم قرآن از جمله)سعید بن حبیر، منصور بن زاذان، ابی حنیفه، شافعی، .....(، بعضی  

بالطنسی، احمد بن رضوان، .....(، بعضی در یک شبانه روز سه ختم قرآن از جمله    محمدیک شب دو ختم قرآن از جمله )ابوبکر بن  
)زهیر بن محمد، کرزبن و بره کوفی، .....(،بعضی در یک شبانه روز چهار ختم قرآن می نمودند که از جمله آنان )ابوقبیصه محمد بن  

 عبدالرحمن، علی بن ازهر .....(، 
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متوفی   پنج ختم قرآن می کرده اند از جمله )شعراوي می گوید روزي آقایم ابوالعباس مصري حریثی  بعضی از آنها بین مغرب و عشاء

این قضیه را براي    بر من وارد شد، بعد از نماز مغرب تا هنگام نماز عشاء نزد من بود و من شاهد بودم که پنج ختم قرآن نمود، من   945

نماز و شصت ختم قرآن را در   گفت پسرم من در حال سلوك خود، سیصد رکعتنقل کردم و او    930آقاي دیگرم علی مرضعی متوفی  

 یک شبانه روز خواندم که در هر درجه اي یک ختم قرآن بوده است.(،  

شبانه روز هشت ختم قرآن و یا بیشتر میکرده اند و از آن جمله )سید بن کاتب نووي می گوید بعضی از مسلمین    بعضی از آنها در یک

زهشت ختم قرآن می کرده اند مانند سید بن کاتب صوفی رضی اهللا عنه و صاحب خزینه االسرار .....، گوید او چهار ختم  در شبانه رو

این کار را روي طی لسان و بسط زمان  قرآن صورت می داده است، و صاحب    در روز و چهار ختم قرآن در شب می کرده و گویا 

هشت ختم قرآن است و مسلمی می گوید از    بانه روزي که ما از آن آگاهی داریمکتاب التوضیح می گوید بیشترین رقم ختم قرآن ش

ابوعثمان مغربی شنیدم که می گفت ابن کاتب در روز چهار ختم قرآن و  در شب چهار ختم قرآن میکرده است، شیخ عبدالحی    شیخ 

هر روز هشت از آن کسانی که در  نمود  حنفی در کتاب خود می گوید، یکی  قرآن می  از شارحان صحیح  ختم  برخی  اند چنانکه  ه 

در قدس دیدم و از    867قسطالنی می گوید ابوطاهر مقدسی را در سال    بخاري آورده اند، علی بن ابیطالب است، بکر بن سهیل دمیاطی،

مه را بهره مند  او شنیدم که در شبانه روز بیش از ده ختم قرآن میکرده است و از این باالتر برهان بن ابی شریف که خدا از عملش ه

سازد از او برایم نقل کرد که در شبانه روزپانزده ختم قرآن می کرد و این حقیقتی است که جز از طریق فیض الهی نمی توان به آن  

ارشاد خواندم که شیخ نجم الدین، مردي از یمن را هنگام طواف دید که تمام قرآن را در یک    رسید و هم او می گوید که در کتاب

فت دور از طواف میخوانده است و .....؛ غزالی در احیاء العلوم می گوید کرزبن وبره که در مکه اقامت داشت در هر شبانه روز  دور یا ه

بار طواف می شود ده فرسخ و با   77خدا طواف می کرد و دو ختم قرآن می نمود ..... یعنی محاسبات می گوید طول    هفت بار دور خانه 

 رکعت نماز، دو ختم قرآن و ده فرسخ راه رفتن، .....،  280نماز می شود مجموعه  بار طواف دو رکعت هر هفت 

نازلی در خزینه االسرارمی گوید از شیخ موسی سدرانی که از اصحاب شیخ ابی مدین مغربی است نقل شده که او در شبانه روز هفتاد  

  شروع می کرده و در محاذات باب آن را تمام می نموده و از لحاظ کرده است، او بعد از بوسیدن حجر االسود قرآن را    ختم قرآن می

همان کتاب  180خواندن هم طوري قرآن را قرائت می نمود که برخی از اصحاب آن را حرف به حرف می شنیده اند، و نیز در صفحه  

کرده اند و بخاري در    قرآن را ختم می آمده که شیخ ابومدین مغربی یکی از سه نفر و رئیس اوتادي است که هر روز هفتاد هزار مرتبه  

آمد تا جایی که فرمان میداد    صحیح خود از ابوهریره و او از رسول خدا نقل نموده که فرموده است که قرآن بر حضرت داوود سبک

کم داراي  حدیث گفته است گاهی زمان    مرکوبش را زین نمایند و پیش از زین شدن تمام قرآن را می خواند، و قسطالنی در شرح این

کند که خداوند متعال براي هر کس از بندگان شایسته   برکت زیاد است در نتیجه در آن عمل زیاد واقع می شود و این حدیث داللت می

 اش که بخواهد زمان را می پیچد، چنانکه مکان را می پیچد .....(،

گذشتگان و بیهوده گویی هاي آنان نیست که دست هاي  مطالب که گفته شد چیزي جز افسانه هاي  حضرت عالمه امینی می فرماید: این

رقم را  مطالب  این  آنها    اوهام  هیچکدام  از  حال  این  با  و  داشته  قرار  او  پیروان  و  تیمیه  ابن  چشمان  برابر  در  ها  یاوه  این  همه  و  زده 

یسته و روا بود که این افسانه ها و  بیرون نیامده است و به هیچ وجه به آنها اعتراضی ننموده اند. در صورتی که شا  کوچکترین صدایی

  اساس در کتب افسانه اي نوشته شود و یا در گودالهاي بیابان دفن شود و یا در میان دریاها انداخته شود و .....، وا اسفا بر این   مطالب بی 
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اباطیل و این  برابر  بزرگانی که در  بر آن  بزرگی که شامل چنین خرافات و موهومات باشد و واي  تعظیم  کتابهاي  فرود   موهومات سر 

باره، چهره  این  در  کامل  دقت  که  دانست  می  تیمیه  ابن  اگر  قطعاً  اند،  دانسته  کتب خود  در  نقل  شایسته  را  آنها  و  و    آورده  او  واقعی 

منین و امام  نماز امیرالمو  رسوایی این شرمندگی را براي کسانی که بعداً می آیند آشکار می سازد، البته در این باره سکوت می کرد و از

 حسین و حضرت زین العابدین ایراد نمی گرفت و این عار و ننگ ابدي را بر خود و ..... نمی خرید.

خدا و مفهوم    )کلب گوید و چقدر مسلمانان بدبخت شده اند که امثال ابن تیمیه و یا ابن حزم و ....، که کمترین فهم و درکی را از کتاب

نمی یابند و تفاوت معنی خطا و جرم را در قرآن نمیفهمند و .....، ولی به خود    مفهوم آیات قرآن را در  احادیث و ..... ندارند و معانی و

نظرهاي بیجا، گروه گروه عوام جاهل را به همراه خود به جنگ با پیامبر ووصی او وادار نموده و دسته دسته وارد    اجازه دهند که با اظهار 

 ا الیه راجعون( دوزخ جاویدان خدا نمایند انا هللا و ان

 محدث در اسالم: 

پیامبر بزرگ به آنها محدث گویند و  اتفاق نظر دارند که در امت اسالم همانند امت هاي سابق افرادي هستند که  اسالم    تمام مسلمین 
با   همانطور که در صحاح و مسانید از طرف عامه و خاصه آمده است از این حقیقت خبر داده است، محدث کسی است  او    که فرشته 

طریق الهام و مکاشفه از مبدا    سخن می گوید بدون آنکه آن شخص پیامبر باشد و یا آنکه او فرشته را ببیند و دیگر آنکه در او دانشی به
دیگر که در این محدوده می توان از او    اعلی ایجاد شود و یا اینکه در قلب او حقایقی که بر دیگران مخفی است پدید آید و یا معانی

به    مود، ..... بودن چنین افرادي در میان امت اسالم مورد اتفاق تمام فرقه هاياراده ن مسلمین است و اختالف در تشخیص افراد است، 
الخطاب را محدث می دانند، و اما در نصوص اهل    عمر بن  نص شیعه، علی علیه السالم و امامان از نسل او محدث هستند و اهل سنت

قطعاً » و او از رسول خدا آورده است که آن حضرت فرمود    اب مناقب عمر بن الخطاب از ابی هریره سنت، بخاري در صحیح خود در ب
اند که با آنها سخن گفته می شد بدون آنکه پیامبر باشند، پس اگر در   درمیان بنی اسرائیل که قبل از شما زندگی می کردند، مردانی بوده 

، مسلم نیز در صحیح خود و ابن جوزي ..... این روایت را نقل  «الخطاب است  عمر بن میان امت من کسی از آنها وجود داشته باشد او  
هم   دلیل آن  اند،  بوده  افراد محدث زیاد  اسالم  از صدر  بعد  است  ابن حجر گفته  اتفاق همه است.....،  این روایت مورد  اند که  نموده 

وث شدند و پیامبر ما خاتم انبیاء است و پیامبري بعد از او نیست در  در بنی اسرائیل پیامبران مبع  برتري اسالم بر سایر امت ها است چون
 زیاد پیدا شدند .....(،   عوض آن محدثون در این امت 

رسول، نبی، محدث در قالب چهار    و اما نصوص شیعه درباره محدث را ثقه االسالم کلینی در کتاب اصول کافی تحت عنوان فرق میان
می گوید و نبی کسی است که در خواب می  سول کسی است که فرشته بر او ظاهر می شود و با او سخن حدیث آورده است که )....... ر

که صدا را می شنود ولی فرشته را نمی بیند، برید )راوي(    بیند و چه بسا رسالت و نبوت در یک فرد جمع می شود و محدث کسی است
تواند بفهمد آنچه در خواب دیده است درست است و از ناحیه فرشته    یمی گوید سوال کردم خداوند شما را شایسته فرماید چگونه م

تشخیص دهد زیرا خالق هستی با قرآن تمامی کتب آسمانی و با پیامبري رسول    است فرمود خداوند به او این توفیق را می دهد که آن را
ب آسمانی نخواهد بود(. ..... و از عمار که به امام پنجم  خدا امر پیامبري را در جهان ختم نموده است)یعنی پس از ایشان هیچ پیامبر و کتا

چه مرتبه و مقامی هستند آیا پیامبرند، فرمود خیر آنان پیامبر نیستند بلکه علما و دانشمندان بوده و منزلت   عرض کردم آنان )امامان( داراي 
 القرنین در دانش و همراه موسی و همراه سلیمان است .....،.   آنان همانند ذي

 اوري و انصاف: د
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روایات    تمامی مواردي که مذکور شد قسمت عمده روایات شیعه در باب محدث بودن خاندان عصمت و طهارت است که از این نوع 

هاي امت  مانند  اسالم  امت  در  که  است  آن  این روایات  مفاد  و  است  پراکنده  مضامین  با همین  شیعه  کتب  در  و  افرادي    فراوان  دیگر 

پیامبر، و این صفت فقط در    لیه السالم و فرزندان او که امامان بعد از او هستند در شمول علما و محدثون هستند نه محدث هستند و علی ع

منصب امامت آنان ندارد بلکه دیگران که امام هم نبوده اند از جمله فاطمه دختر پیامبر و سلمان فارسی   انحصار آنان نبوده و ارتباطی به

ند. پس همه امامان محدث هستند ولی هر کس محدث بود امام نیست .....، این است معنی محدث در نظر شیعه و  بود   نیز این مقام را دارا 

چیز دیگر و آخرین گفتار نزد شیعه و سنی همین است، یعنی هیچ اختالفی بین شیعه و سنی و دیگر مذاهب اسالمی در اینمورد    نه هیچ

همان جرثومه    ن نمی داند .....، حاال با من بیا تا از دروغگوي حجاز، عبداهللا قصیمی یعنیوجود ندارد، مگر آنکه شیعه عمر را از محدثی

نفاق و بذرافشان فساد در جامعه اسالمی سوال کنیم که چگونه در کتاب الصراع خود می آورد که شیعه میگوید )....... امامان اهل بیت  

درباره فاطمه و امامان از فرزندانش    گان براي آنان وحی می کردند و شیعیانبه نظر شیعه انبیاء هستند و به آنان وحی می شود و فرشت

نمی فهمد که مسئله محدث بودن مورد اتفاق همه   همان چیزي را که در باره انبیاء قائل هستند درباره آنان اعتقاد دارند .....(، چرا این مرد

امتی بزرگ که آراء شایسته او جهانگیر شده است، تهمتی را    ن، بهمذاهب مسلمین است و با این تهمت و افترا در موضوع محدث بود 

 وارد می نماید که در واقع به منزله انکار قرآن است. و .....

 علم امامان شیعه به غیب:

د  وجود دار   گفتگو درباره علم امامان از آل محمد صلوات اهللا علیهم از سوي کسانی که نسبت به شیعه در دلهاي آنان کینه و عداوت

شیوع پیدا کرده است .....، از جمله گفته قصیمی در الصراع تحت عنوان )امامان طبق عقیده شیعه همه چیز را میدانند و آنان هرگاه که  

طبق خواست آنهاست و علم    بخواهند چیزي را بدانند خداوند آنان را تعلیم می دهد، آنان می دانند چه وقت خواهند مرد و مردنشان

 شریکند و .....(.  ن دارند و چیزي بر آنها پوشیده نیست و .....، و امامان با خدا در علم غیب ماکان و ما یکو

 حقیقت علم غیب: 

مومنان، بیشتر    علم غیب یعنی آگاهی بر چیزهایی که بیرون از دید و حواس ظاهري ما قرار دارد، خواه حوادث حال و یا آینده .....، مثالً
به خ ایمان  مثل  آنان  در باورهاي  که   ،..... و  بهشت  و  ..... حور  اهللا  لقاء  دوزخ،  و  بهشت  قیامت،   ..... فرشتگان  و    دا،  دارد  آینده وجود 

.(  تصدیق می نمایند، جزء علوم غیب است .....، همانطور که در قرآن آمده )الذین یومنون بالغیب ..... و یا،الذین یخشون ربهم بالغیب ....
ایجاب می نماید که انبیاء عالوه بر آنچه که مومنان بر آن باور دارند، داراي علم غیب گسترده تر و همه    و حال منصب نبوت و رسالت

آیات زیر بر این موضوع داللت دارد )....... ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، .....، .....( که داستان حضرت مریم،   جانبه تري باشند که
ت پس معلوم می شود که اینگونه علوم غیب مخصوص پیامبران است نه دیگران، و خداوند درقرآن  یوسف، .....، از آن جمله اس  نوح،

بر غیب است و    کریم در این خصوص می فرماید )....... عالم الغیب فال یظهر علی غیبه احد اال من ارتضی من رسول، یعنی خداوند عالم
قرآن، انبیاء و اولیاء و مومنان    ه پسندیده است(، ..... پس بر اساس نص صریحآگاه نمی کند بر غیب خود احدي را مگر آن پیامبري را ک 

است یعنی از لحاظ کمیت و کیفیت    داراي علم غیب هستند و ..... و دانش آنها در هر مرحله اي که باشند ذاتی نیست و بلکه عارضی
انتها و.....، که از خدا گرفته شده و عنده مفاتح الغیب ال    محدود و مسبوق به عدم است، نه ازلی بودن و براي آن هم ابتداي هست و هم

اقدس او آگاهی ندارد..... پس پیامبر و وارث علم او در میان    یعلمها اال هو یعنی نزد او کلیدهاي غیب است و کسی از آنها جز ذات
ه مردم، نیازمند اذن و اجازه الهی هستند پس علم و  و .....، یا در اعالم ب  امت، در عمل نمودن بر اساس علم غیبی خود در موارد نزول بال 
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که هیچ کدام ارتباطی با مرحله دیگر ندارد. پس هر چه دانسته شود واجب العمل   عمل و اعالم به مردم، سه مرحله اي از علم غیب است 
خود آورده است )....... به عبارتی    بن موسی مشهور به شاطبی در کتاب ارزنده الموافقات   و گفتنی نیست، حافظ امام ابواسحاق ابراهیم 

اعتبارات غیبی در مورد اوامر و نواهی شرعی بی اعتبار خواهد بود( و لذا بر اساس اصول شرع و دستورات    عمل به ظاهر مالك است و 
ز راه کشف و شهود و  المدعی و الیمین علی من انکر( ..... و حال مواردي که شخص می تواند به علم )غیبی( خود که ا وارده )البینه علی

 .....حاصل نموده عمل نماید سه قسم است:

اول: در امر مباح باشد مثالً صاحب کشف و شهود می داند که فردي در فالن ساعت نزد او می آید و اعتقادات نادرستی دردل دارد پس  
 می کند یا دوري می کند. ه خود را آماد

..... بطورمثال رسول خدا    استدوم اینکه عمل به آن داراي فایده اي باشد، ..... مانند کرامت، که براي اولیاء امتیاز و در ضمن امتحان نیز  
حسب نیاز به امور پنهانی خبر می داد و معلوم است که رسول اکرم به تمام آنچه که از غیب می دانسته خبرنمی داده است و حسب و  

مثال رسول خدا به کسانی که پشت سر او نماز می خواندند خبر داد که البته این از معجزات    از از آن استفاده می فرمود، بطورمقتضاي نی
پشت سر می بیند ..... و گفتن این مطلب به خاطر مصلحتی بود که در اظهار آن وجود می داشته و گرنه می   رسول خداست که آنها را از

 مطلب آنان را امر و نهی فرماید. و هم چنین است سایر کرامات و معجزات آن بزرگوار ..... اعالم این توانست بدون

جایز است    سوم: در موردي است که از آن براي ترساندن و بشارت دادن مردم استفاده شود، تا خود را آماده کنند پس در این صورت
تورات و انجیل ..... درباره  ، ثمود، ابراهیم و لوط و .....، و یا بشارات فراوان که از..... مانند داستان نوح و فرزند او، یا اخبار قوم هود، عاد

مقداري از علم غیب از علم ماکان و ما   پیامبر و ..... آمده است. پس در اینها هیچ مانعی وجود ندارد که خداوند به بعضی از بندگان خود
تعلیم دهد، همانطور که هیچ مانعی وجود ندارد در    لم فرشتگان و رسوالن ..... رایکون، علم آسمانها و زمین، علم اولین و آخرین و ع

وار ملکوت آسمانها و زمین را ببیند.، پس در اینگونه موارد    اینکه خداوند مقداري از علم ظاهري خود را به آنان عطا نماید تا ابراهیم
هر مرحله آن که باشد( شریک است صحیح نخواهد بود، زیرا میان    درهیچگاه تصور اینکه بنده با خدا در علم غیب، یا علم ظاهري )

به محدودیت هاي بشري است و علم الهی در )غیب یا آشکار( وابسته به ذات   آنها فرق بسیار است زیرا علم بشر )غیب یا آشکار( وابسته
اذن بدهد که از طریق مطالعه در لوح محفوظ که در    خدا یعنی هرگاه خدا مثالً به اسرافیل  اقدس الهی است و نیز علم فرشتگان نسبت به

اسرار آفرینش آگاهی حاصل نماید، به هیچ وجه اسرافیل با خدا در علم شریک نخواهد بود و لذا از    آن بنیان همه امور موجود است به 
که چگونگی نمی پذیرد و زمان و  نخواهد آمد. پس اصوالً مقایسه علم ذاتی و مطلق با علم عرضی و محدود و علمی   این راه شرك الزم

هر    ندارد با علم محدود و مقید و یا علم ازلی و ابدي با علم حادث و موقت .....، غلط است مانند مقایسه علم مجتهد و علم مقلد   مکان
 چند مقلد همه آنها را فرا بگیرد. 

 علم غیب مخصوص به خدا: 

خداوند است و    آنکه مقید و محدود به کم و کیف باشد مخصوص ذات اقدس  با توجه به مطالب یاد شده، علم غیب ذاتی و مطلق بدون
اثبات در این آیات شریفه مذکور است )....... قل ال یعلم    لذا بر هر عنوان از علم غیب و آشکار داللت ندارد، که این معانی بطور نفی و

موجودات در آسمانها و زمین علم غیب را کسی جز خدا نمی داند( و یا    من فی السموات و االرض الغیب اال اهللا .....( بگو )درمیان کل
الصدور(، )خداوند عالم غیب در آسمان ها و زمین است و او بر اسرار دل ها آگاه    )ان اهللا عالم الغیب السموات و االرض انه علیم بذات 

 است( .....،  

که )نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازي کند روزگار( و یا  ایران چه زیبا فرمود در همین معنی    )کلب گوید شاعر پارسی گوي 
رات که مربوط به ذات خداوند  ی موالیمان به علی علیه السالم و موضوع اکتسابی بودن علم به غیب آنحضرت و اختیار تغی  گفتار منسوب

انتها قابل    داوند به آنان آگاهی داده است از ابتدا تاکه به همین معنی در کتاب خدا اشاره دارد که یمحو ما یشاء و یثبت که آنچه خ است
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داد، پس علمی که    تغییر و تبدیل است و اختیار آن بدست خداست و گواه آن بداء است که در امور رخ داده است و می دهد و خواهد
الهی است و در واقع علمی   ذات اقدسعرضی و غیر جوهري است، از لحظه اعطا و القاء قابل تغییر بوده و علم به تغییر فقط در اختیار  

که داده می شود از لحظه داده شدن قابلیت اتکا ندارد، زیرا تغییر آن در نهایت با خداست بطورمثال خداوند وعده عذاب به قوم یونس  
بر داده شده غیبی  حکم نوشته شده و مقدر شده و خ  داد و یونس از عذاب خبر داد ولی مردم توبه کردند خدا پذیرفت، یعنی خداوند در

خود تغییر داد و لزومی نداشت به پیامبر خود خبر دهد و یونس آمد وچون عذاب را ندید و غضبناك اشتباه کرد و رفت، ..... تا رسید به  
ماید فرق  پروردگار از جمله علم )غیب و آشکار( او با آنچه به انسان عطا می فر  یونس آنچه که رسید و یا .....(، و لذا اساساً کل صفات

عیسی که به اذن خدا انجام شد و یا آفریدن پرنده از گل و .....، بدیهی است صفت مطلق    می نماید بطور مثال زنده نمودن مرده از سوي 
مربوط به مخلوق، و ..... نمی توان گفت که عیسی از زنده کردن مرده و ابراهیم در خلق پرنده با خدا    از آن خداست و صفت محدود

 ..... شریک است

گیرد    مثال دیگر از تسلیم جان ها.....، که خداوند می فرماید در قرآن که )....... بگو این ملک الموت است که جان هاي شما را می  و یا  
نسبت    نیست و لذا با   .....( و نیز می فرماید )....... خدا جان ها را هنگام مردن می گیرد .....( که در واقع هیچ تعارضی در میان این آیات 

به کسی چنان  یا اگر خداوند   ..... نگرفته است.  از سوي غیر خدا، گناه و معصیت صورت  بتواند    دادن میراندن  قدرتی عنایت کند که 
چنین کسی شریک خدا نخواهد بود و در واقع آن کسی که چنین می نماید ذات اقدس خداوند علی اعلی است.    زمین مرده را زنده کند 

 ن است( مامور مأذو )و فاعل

  گفتاري با قصیمی

«  می دهد   امامان بخواهند چیزي را بدانند، خداوند همان را به آنان تعلیم » حاال بیائید از قصیمی سوال کنیم که گفتار شیعه در مورد اینکه  

غیب شریک خواهند    مچه ارتباطی با شرك دارد که او نتیجه گرفته و می گوید )این گفته شیعه مالزم است به اینکه امامان با خدا در عل

با علم خدا برابر    بود(، و بعد از آنکه دانستیم دانش آنان با اخبار از ناحیه خداوند و اعالم او خواهد بود، چگونه می توان علم آنان را 

نیس  آنها مخفی  بر  عالمند وچیزي  مایکون(  و  )بماکان  به  نسبت  امامان  اینکه  به  اعتقاد  نادان جاهل گمان کرده  این  مستلزم  دانست،  ت، 

که چگونه این شرکت که او در مورد علم به    شرك به خدا در صفت علم غیب و تحدید دانش اوست .....(، حاال سوال ما از او اینست 

مانده است و درباره حذیفه نقل کرده که رسول خدا علم    غیب امامان شیعه بیان داشته بر پیشوایان اهل سنت در مورد روایات زیر پنهان 

به او آموخته است، احمد بن  ما کان و حنبل که امام مذهب همین آقاي قصیمی است در مسند خود آورده    ما یکون تا روز قیامت را 

یمان شنیدم که می گفت )....... به خدا قسم من هر حادثه اي که تا روز قیامت واقع   است ..... از ابی ادریس که او می گوید از حذیفه بن

 شود می دانم(،  

آگاهی انسان از زمان مرگ و اختیار کردن آن در صورت داشتن اختیار بین مرگ و زندگی، نه محال است و    قصیمی ندانسته کهبیچاره  

و با توجه به مقام با عظمتی که مومن در نزد خدا دارد، چه رسد به امامان شیعه علیهم السالم و تعجب اینکه چگونه این    نه دور از انتظار

ازآنچه که فقهاي ناآگاه   مرد  بی اطالع و  اند  نموده  نقل و آنها را جزء فضایل آنها عنوان  پیشوایان آنها  امامان و  او درباره    هم مذهب 

است؟! بطور مثال )آنچه را که از ابن شهاب نقل نموده اند در آن زمان که حریره مسموم را به ابوبکر هدیه نمودند و او باحارث بن کلده  

اي خلیفه رسول خدا از این غذا دست بردار که در او سم یکساله است ومن و تو در یک روز خواهیم    می خورد، پس حارث به او گفت 

روز مردند(.، و نیز آنچه را )احمد در    مرد پس او هم دست برداشت و آنان همواره علیل بودند تا سال به آخر رسید و هر دو در یک

مرگ او    مرگش دیده بود و نقل کردند بین خواب و  آورده اند که در مورد  مسند و طبري در ریاض نقل نمودند داستان خواب عمر را
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بکن که تا سه روز    یکهفته فاصله نشد،(، و نیز در ریاض )از کعب االحبار نقل کرد که او به عمر گفت اي امیرالمومنین وصیت خود را 

عمر گفت حرف همان است    ه کعب بر او وارد شدند ودیگر خواهی مرد، وقتی سه روز گذشت ابولولو به او خنجر زد و مردم و از جمل

که کعب گفته است( و یا پیش بینی که ابن حصین فزاري از محل موضع ترور او و یا آن مردعرب لهبی در موسم حج از زمان مرگ 

ابوبکر، مرده اي ایام خالفت  تر آنکه در  .....(، و تعجب آور  نمودند،  بعد  به قتل رسیدن عمر  عمر در سال  خبر داده است و آن را    از 

بیهقی از عبداهللا بن عبیداهللا انصاري آورده که گفت ثابت بن قیس را که دریمامه کشته شده بود دفن می کردند و من هم حاضر بودم،  

ناگهان دیدم مرده میگوید: )محمد رسول خدا، ابوبکر صدیق، عمرشهید است و عثمان نیکوکار و رحیم است( و قاضی نیز این قضیه را  

گوید )در آن زمانی که عثمان در محاصره بود پیش او رفتم و بر او سالم کردم .....  ر کتاب الشفاء خود آورده و نیز عبداهللا بن سالم مید

گفت خواب دیدم پیامبر فرمود اگر میخواهی مرگ را انتخاب کن و افطار پیش ما بیا، و اگر می خواهی ترا بر محاصره کنندگان پیروز  

یعنی مرگ را انتخاب کردم( و باز از او نقل شده که گفته است )من رسول خدا و ابوبکر و عمر را دیشب در    ار پیش او رانمایم، من افط

من گفتند شکیبا باش که فردا شب پیش ما افطار خواهی کرد( و ابن عمر گوید ).......او را فردا در حالی که صائم بود    خواب دیدم به

 کشتند( 

مالکی گفت    ي و ابن جوزي آورده اند که )....... محمد بن اسماعیل که صاحب کرامات زیادي بود به ابی الحسین و .....، خطیب بغداد

کنی .....، ..... رفتم و دیدم    که من هشت روز دیگر غروب روز پنجشنبه می میرم و روز جمعه قبل از نماز دفن می شوم و تو فراموش می

بزرگان اهل سنت قضایاي بسیاري مانند    از او را دفن کردند .....(، در متون کتاب تاریخ و فرهنگ همانطور که او گفته بود و پیش از نم

نموده اند و آن قضایا مربوط به علم غیب و آگاهی   این قضایا از مردم یافت می شود که آنها را براي افراد مذکور فضیلت و کرامت ذکر

را شرك و کفر ندانسته ولی نقل وقایع شبیه به آن قضایا در    و پیروانش این قضایاآنان از ضمیر و باطن و فکر دیگران است و قصیمی  

است،  نموده  فراهم  را  آنان  یاوه گویی  شیعه، موجبات  امامان  بیان می    مورد  را  این قضایا  از  نمونه هایی دیگر  ادامه  حضرت عالمه در 

 فرماید ..... 

 انتقال جنازه ها به مشاهد مشرفه:

نموده اند که    اطالع از احکام اسالم، غافل از مصادر فتوي، درباره این مسئله سر و صداي زیادي بپا کرده و تصور  )مضمون( گروهی بی

به   اموات  انتقال  با شیعه درجواز  نیز  پیروان مذاهب دیگر  نادانان مخفی مانده است که  این  بر  این موضوع از مختصات شیعیان است و 

باشد و یا نه موافقت دارند، مالکی    گر چه قبل از دفن و چه بعد از دفن خواه میت وصیت کرده جهت اغراض صحیح از محلی به محل دی

بر اثر بالیاي طبیعی یا غیر طبیعی، امید کسب    آن را با سه شرط )عدم متالشی شدن، هتک حرمت نشدن، وفق مصلحت اعم از نابود شدن

غرض صحیح مانند مکان مقدس یا در نزدیکی بنده اي    حنبلی ها به شرط برکت در مکان دیگر، نزدیک محل سکونت خانواده و .....(،  

اینکه از تعفن آن مصون باشند، بالمانع می دانند و فرقی در این انتقال، میان قبل و بعد از مردن نیست، شافعی نقل و    صالح مشروط به 

دس یا غیر بنده صالح که در آن صورت کراهت هم ندارد،  مدینه یا بیت المق   انتقال را حرام و یا مکروه می داند مگر در نزدیکی مکه و

همانجا دفن شود و انتقال او قبل از دفن به شرط عدم تعفن بالمانع است، اما بعد از دفن خارج    ..... حنفی گوید مستحب است هر جا مُرد

 .....،  است غصبی و یا اخذ به شفعه حرام  کردن جز براي خروج از زمین
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علماء همه مذاهب عمالً اتفاق بر جواز حمل جنازه ها چه    ررسی نموده باشد این حقیقت را به وضوح در می یابد که کسی که در تاریخ ب

اماکن به سوي  اموات  نقل  اینکه  و  دارند  از آن  بعد  از دفن و چه  بنده صالح،    قبل  قبر  کنار  امام،  قبر  و مدینه، جوار  مانند مکه  مقدسه 

مقبره خانوادگی، امري جایز بوده است ..... که همه این امور داللت بر    خانواده میت در آنجا هستند و یا بهسرزمین پاك، یا محیطی که  

است و نیز تاریخ نشان می دهد که این کار از زمان صحابه و تابعان و در صورت    مجاز بودن این امر و اتفاق امت اسالمی بر آن بوده 

داشت و .....، اگر این موضوع از همان ابتداي اسالم مورد قبول نبود هیچگاه صحابه در مورد    وصیت میت و یا تصمیم اولیاء آنان رواج

که آن حضرت را در مدینه یا مکه یا کنار جدش ابراهیم علیه السالم دفن نمایند و .....، این موضوع نه    رسول خدا اختالف نمی نمودند 

و لذا می بینیم حضرت آدم که در مکه وفات و در غار ابوقبیس دفن شده بود به وسیله  درشرایع پیشین نیز مشروع بوده  تنها در اسالم بلکه

بود به    پیامبر به کشتی حمل و در بیت المقدس و به روایت شیعه در نجف اشرف مدفون شد و یعقوب که در مصر فوت و دفن شده   نوح

به    السالم بدن یوسف را که در مصر دفن شده بود   شام برده شد و موسی علیه  به فلسطین حمل کرد و یوسف جسد پدرش را از مصر 

کرد، ..... در دالیل النبوه آمده که اولین کسی که از قبري به قبر دیگر نقل گردید علی بن ابی طالب بود ..... که    حبرون آورد و دفن

از    ..(، و بسیاري از کسانی که جنازه آنان قبلابتداء درداراالماره کوفه مدفون گردید و قبرش پنهان بود تا بعداً به نجف حمل گردید، ...

. ابراهیم  29. جعفر بن محمد بن عرفه..... 17. اسامه بن زید صحابی ..... 5. مقداد بن عمر ثعلبه صحابی ..... 1دفن به جاي دیگر منتقل شد )

کیزوانی(، و نیز بسیاري که بعد   . علی بن محمد 80. صدرالدین ابوبکر خجندي .....  53ابوبکر بیهقی .....    39بن محمد ابوالطیب عطار .....  

با دوستش عمرو بن    . عبداهللا بن عمرو، پدر صحابی بزرگوار جابر بن 1از دفن جنازه آنان را به جاي دیگر بردند: ) عبداهللا که در احد 

برد در حالی که بدنش سالم  آورده و به جاي دیگر    جموح شهید شدند و در یک قبر قرار داشتند و پس از شش ماه، جابر او را بیرون

. مجذر بن زیاد که با اجازه رسول خدا او را با  3را به مدینه برد    . عبداهللا بن سلمه از شهداي احد که مادرش با اجازه رسول خدا او2بود،  

رش او را پس از  . طلحه بن عبیداهللا تمیمی )از عشره مبشره( که دخت4بردند    شتري که جنازه عبداهللا بن سلمه را حمل می نمود به مدینه

 سی سال در حالی که بدن او سالم بود از ثقیف 

برد.   بصره  هجرتین  به  که 5بصره  قبرهایی  داد، کل  دستور  عنه  اهللا  عثمان رضی  که  است  آورده  عینی  النبی،  مسجد  در  قبور  نزدیک    . 

ببرند   بقیع  قبرستان  به  بود را خراب و همه اجساد را  از جابر  6مسجد  نمود که معاویه. شهداي احد: ابن جوزي  تصمیم گرفت    روایت 

جاري سازیم او نوشت    چشمه اش را در احد جاري نماید به او نوشتند این کار مقدور نیست مگر آنکه آن را از روي قبور شهداء احد

د کسانی که  حمل می شدند مانن  قبرها را بشکافید .....، جابر می گوید آنها یعنی پیکرهاي شهداي احد را دیدم که روي گردن مردان

 خوابیده اند و کلنگ به گوشه پاي حمزه علیه السالم اصابت کرد و خون از آن جاري شد،.....(،  

پس از چهل سال    و ابن جوزي از جابر می گوید از طرف معاویه ما را در مورد کشته هاي احد هنگام جریان آب ندا دادند و ما آنها را

کام )یعنی  تازه  ترو  آنها  بدن  که  .....،  در حالی  آوردیم(  بیرون  قبرها  از  بود(  سالم  .....  12الً  ابن سمعون  موسی  15.  بن  .ابوبکر محمد 

به ابن الصباغ .....  21خوارزمی .....   . محمد بن محمد ابوحازم  34.....    . احمد بن علی بن محمد قاضی 26. عبدالسید بن محمد معروف 

. پادشاه صالح  61کوکبوري صاحب )اربل( .....    . ابوسعید55. محمد بن ابراهیم ابو عبداهللا کتانی شافعی مصري .....  44فقیه حنبلی .....  

ساختمان قبر ابی حنیفه پیشواي حنفی ها چهارصد زنبیل استخوان از   . درباره 70. عبدالرحمن بن احمد جامی ..... 68نجم الدین ایوب ..... 
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رش دفن شده بودند در آورده ودر بقعه یکی از حنفی ها دفن کردند تا زمین مورد نظر ایجاد و پایه هاي مقبره  کسانی که قبالً در کنار قب

 ابوحنیفه، در زمین مورد نظر مهیا شود .....(.

 زیارت مشاهد مشرفه خاندان پیامبر و دعا و نماز در آن اماکن و توسل و تبرك به آنها:

مسلمین، قبور انبیاء و امامان و اولیاء و بزرگان دین و در راس آنها مرقد مطهر پیامبر اکرم رازیارت نموده و  از صدر اسالم تاکنون همواره 

برابر آنان و تبرك و توسل به آنها به خداوند تقرب می جستند و این کار مورد    با رفتن به سوي این مرقدها و خواندن نماز و دعا در 

حرانی را زائید ..... او هذیان گویی    وچکترین اختالفی بوده است تا آنکه زمانه و روزگار، ابن تیمیه اتفاق همه فرقه هاي اسالمی بدون ک 

را آغاز کرد و سنت را بازیچه قرار داد و ..... هتک حرمت و توهین را از حد گذرانید و..... حرکت براي زیارت پیامبر اکرم را حرام  

براي زیارت پیامبر می رود چون سفر معصیت می رود    دانسته و فتوي داد کسی که  شمرد و مسافرت براي این عمل مقدس را معصیت 

کردند و گفتار او را مورد انتقاد قرار دادند ..... و یاوه گویی ها و    نماز را تمام بخواند ..... که بسیاري از دانشمندان اهل سنت علیه او قیام 

و .....، سرانجام حکم به تکفیر او نموده اند و اظهار نظر فقهاي شام به نظر   داده   دروغ هایش را آشکار کردند. فقهاي شام علیه او فتوي 

قاضی القضاه شافعی مذهب مصر )البدر بن جماعه(عرضه شد و در پشت همان ورقه فتوي نوشت ستایش مخصوص خداست آنچه در  

زیارت پیامبران و صالحان بدعت است و ..... مسافرت   این ورقه آمد پاسخ پرسشی است که درمورد گفته ابن تیمیه آمده، مبنی بر اینکه 

نیست، این گفته باطل و مردود است و لذا گروهی از فقها نقل نموده اند که زیارت پیامبر اکرم، فضیلت و    براي زیارت قبور انبیا جایز

تاوي عجیب و غریب که پیش ائمه و علماء  همگان است و شایسته است که این مفتی یاد شده )ابن تیمیه( از اینگونه ف سنت و مورد اتفاق

است منع گردد و چنانچه از آن دست نکشد باید به زندان افکنده شود .....( و در همین راستا محمد بن ابراهیم شافعی و محمدبن    باطل

ا نمودند،  اعالم  را  نظر خود  نیز  بن عمر مقدسی حنبلی  احمد  و  مالکی  بکر  ابی  بن  و محمد  انصاري حنفی  قاضی  جریري  ین چهارنفر 

از کسانی که این گمراه را نهی می نموده است ذهبی    بودند و نیز  726القضاه مذاهب چهارگانه مصر در هنگام وقوع این فتنه در سال  

بوده که گفته است )ستایش می کنم خدا را بر ذلت خود ..... وا اسفا برسنت و اهل آن ..... تا کی خودت و عبارات و سخنان یاوه و  

عورت هاي آنان را جستجو می نمایی، ..... از مغلطه کاري در دین بترس    هوده خود را ستایش می کنی و علما را مذمت می نمایی و بی

..... به خدا قسم در جهان مسخره شده ایم ..... ایمرد تو داري قی کرده ها و سموم فالسفه را نشخوار می کنی که زیاده روي در آن  

حجاج و زبان ابن حزم برادر یکدیگر بودند و تو خواص پلید این هر دو ناپاك را یکجا      است. آري شمشیر  وجود تو را فاسد کرده 

جمع کردي ..... آیا اکثر پیروان تو راجز دیوانه هاي زنجیري کم عقل، یا عوامان دروغگوي نفهم یا افراد غریب مرموز مکار یا خشک  

گر حرف مرا قبول نداري بررسی کن ..... اي کاش احادیث محدثین از دست تو سالم  تشکیل می دهند، ا  مقدسان نفهم، گروه دیگري

ابطال سعی در بی اعتباري آنان داري ..... در دهه هفتاد   انکار و  با تضعیف و تأویل و یا  بماند ولی تو در هروقتی به آنها حمله کردي 

. است  نزدیک  تو(  )مرگ  کردن  که وقت کوچ  مردن هستی  دروقت  و  و  عمرت  مهربان  که دوست  من  به  نسبت  تو  وقتی حال  و   ....

تو هستم این است پس نسبت به دشمنان تو چگونه خواهد بود .....(، ..... باالخره تمامی دانشمندان و علماء اسالم بر علیه اوقیام    صمیمی

شده هر کس    ار و در دمشق اعالمنموده و گفتارهاي پوچ و بی اساس و مخالف با کتاب و سنت و اجماع و قیاس او بر همگان آشک

معتقد به عقیده ابن تیمیه باشد خون و مال او حالل است ..... و از این گروه گمراه قصیمی مولف الصراع است،که راه ابن تیمیه خبیث را  

اعالم کرده )این اعمال یعنی  مردم    پیموده و روش او را اتخاذ نموده است ..... و در قرن بیستم همانند استادش ..... یاوه هایی بافته و به
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خارج از ریسمان الهی هستند، .....، اما دیدن    زیارت و دعا و نماز نزد قبور و ..... همه از آفات شیعه است و آنان با این اعمالشان ملعون و

به اتفاق همه علما ر زمان حیاتش ذاتاً  ندارد بلکه دیدن خود آن بزرگوار د  قبر آن حضرت و یا سنگ و ساختمان آن فضیلت و ثوابی 

به او و پیروي از او و پیمودن  راه و یاري دین اوست ..... و بطور خالصه هیچ کس نمی تواند    فضیلتی نداشته و فضیلت شما در ایمان 

 کند و این حقیقت از سیره مسلمین صدر اسالم به خوبی آشکار است(،   براي زیارت قبر شریف پیامبر اکرم کوچکترین فضیلتی اثبات

خود دلیل و یا برهانی دارد در صورتی که بزرگان مذاهب اسالم در قرون گذشته    اید خواننده محترم فکر کند که او براي انکار شدید ش

محمد بن عبدالوهاب که این کهنه ها را تجدید کرده و تا زمان حاضر، همگی به اجماع منکر این چرندیات و    و عصر ابن تیمیه و زمان

بوده و حکم به کفر کسانی که به این عقاید نادرست و ..... دور از سیره مسلمانان گرویده اند، داده و عقاید پلید آنها را    یاوه سرایی ها

ارزشی    انتقاد قرار داده اند..... آیا براي یک مسلمان شایسته است که براي زیارت آن حضرت در زمان حیات و یا بعد از مرگ او   مورد

 ام اعالم کنند که زیارت پیامبر اکرم کار بیهوده اي است  قائل نشود و در مالء ع

)کلب گوید قلب ما جریحه دار ازفقدان حمیري ها و ناشی ها و ..... است تا با اشعار چون شمشیر خود بر این دشمنان حرامزاده خدا و  

بتازند و کسی احترام  رسول  تقدیم  بگوید  زباله و بی ریشه  مانند  افراد  این گونه  به  بر    نیست  قوم، داللت  هر  و رهبران  به شخصیت ها 

احترام به افکارو اندیشه ها و روش هاي آنان دارد که معموالً در جهان با نثار تاج گل و سرود ..... صورت می پذیرد، آیا صحیح است  

  از لجن زار اخالق و کثافات  در میان ملل دنیا به بی احترامی به سرور کائنات که جهان را به برکت وجود خود با تعالیم اسالم  که ما

اگر   بگویدکه  تباهی هستند  و  فساد  او که مصداق جرثومه هاي  امثال  و  فرد  این  به  نیست  و کسی  اعمال زشت درآورد، مشهور شویم 

شدید  الحال زاده می    رسول خدا نبود و زحمات علی و یاران رسول خدا وجود نداشت، معلوم نبود که تو و امثال تو از کدام مادر معلوم

ده  و پدرانتان چه زباله هایی بودند حاال که با زحمات آن دو بزرگوار و یاران آنها، آبی به زیر پوست توافتاده و کسانی را به دور خود دی

خداوند تو و دوستان تو را به جرم دشمنی با    اي و احساس شخصیت می کنی و استفراغ پیشینیان شیطان صفت خود را قورت می دهی

صدایی را نمی شنود مگر آنکه اعمال او را حبط و او را به   خود در دوزخ ابدي مخلد بفرماید خداوندي که فوق صوت نبی خدا و رسول 

اینگونه توهین و ناسزا و دشمنی را نسبت به پیامبر او روا می دارند    دوزخ جاودانی خود داخل می نماید در مورد این دشمنان خود که

 انا هللا و انا الیه راجعون(،  چگونه عمل خواهد نمود ..... 

دانند    آیا می  افتخار  زائر  براي  را  آن  و  شمارند  می  محترم  را  خود  بزرگان  زیارت  که  ندارد  رواج  رسم  این  ملل  تمام  میان  در 

ز براي  تو  دارند پس گمان  و  اند  داشته  انتها  تا  ابتدا  از  قوم خود  مقدسین  براي  مردم  احترام که  اینگونه   ..... سید .....،)مضمون(    یارت 

فرزندان آدم چگونه خواهد بود ..... هیچ روزي نیست مگر آنکه هفتاد هزار فرشته به زمین آمده و قبر شریف پیامبر را درآغوش می 

 گیرند و بر او درود می فرستند و .....

 ترغیب به زیارت قبر رسول اکرم: 

اهللا علیه و    حاح و مسانید خود در فضیلت زیارت رسول خدا صلیما نمونه روایات را که ائمه مذاهب چهارگانه و حافظان احادیث در ص 
 آله آورده اند را می آوریم: 

)من زار   . عبداهللا بن عمر به طور مرفوع از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم و عجل فرجهم نقل نموده است که آن حضرت فرمود1

روایت را عده اي از    من در روز قیامت بر او واجب می شود( اینقبري، وجبت له شفاعتی( یعنی کسی که قبرم را زیارت کند شفاعت  
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،عبداهللا بن محمد قرشی متوفی 255حافظان حدیث و ائمه روایات نقل نموده اند که از آن جمله )عبیدبن محمد وراق نیشابوري متوفی  

متوفی  281 رازي  محمد  متوفی  310،  خزیمه  ابن  متوفی  311،  محاملی  قاضی  بن 330،  ابواحمد  متوفی  ع  ،  محمد  365دي  بن  عبداله   ،

بیهقی متوفی  450، ماوردي متوفی  385، دارقطنی متوفی  369انصاري متوفی   ابوبکر  ، محمد بن 492،علی بن حسن خلعی متوفی  458، 

درتاریخ او، )و الزم به ذکر است که تصحیح کننده خائن   571، ابن عساکر متوفی  544، عیاض مالکی متوفی  538فضل قرشی متوفی  

عساکر، در زمان چاپ حذف کرده و خدا راز این تحریف و   کتاب او آن بخش )کسی که قبر پیامبر را زیارت کند( را از کتاب ابن

، ابن  581عبدالرحمن اندلسی متوفی ، 576داند(، احمد بن السلفی متوفی  آنچه در دل داشته است و سنگینی امر خیانت در امانت او را می

، یحیی بن علی قرشی 656، عبدالعظیم منذري متوفی  611بن خلیل دمشقی متوفی    ، یوسف611، اسکندرانی متوفی  597جوزي متوفی  

فیش ، حری756، عبدالکافی السبکی متوفی  737، هبه آله بنالحسن، یحیی بن الحسن، ابن الحاج متوفی  705، دمیاطی متوفی  662متوفی  

متوفی  801متوفی   متوفی  911، سمهودي  متوفی  911،سیوطی  قسطالنی  متوفی  923،  شیبانی  متوفی  944،  شربینی  متوفی  977،  مناوي   ،

 ، ..... جمعی از فقهایمذاهب چهارگانه مصر امروز و .....،.1036

من بیاید و    نقل شده که )کسی که به زیارتاز عبداهللا بن عمر به طور مرفوع از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم و عجل فرجهم  .  2

انگیزه اي جز زیارت من نداشته باشد بر عهده من است که او را در قیامت شفاعت کنم( و در روایتی دیگر ).......وارد نکند او را مگر  

جز زیارت من نداشته باشد، به    لیزیارت من .....( در جاي دیگر )....... نکشاند او را حاجتی جز زیارت من .....( در روایت دیگر )تمای

روایت غزالی آمده )هدفی جز زیارت من نداشته باشد .....( این روایت را با اختالف در تعبیرات آن جمع کثیري از   عهده خداست( و در

  کن بغدادي حدیث که نمی توان بزرگی شخصیت و کثرت عدد آنها را نادیده گرفت، نقل نموده اند که از آن جمله )ابن الس  حافظان

ناحیه او    که سبکی در خصوص نقل این یک حدیث از او و در قالب فصلی از کتاب خود می گوید: ذکر این حدیث از   353متوفی  

، مقري  360متوفی    دلیل بر این است که این حدیث طبق شرطی که او در مقدمه کتابش کرده مورد اتفاق صحیح محدثین است، طبرانی

، ابوالحجاج متوفی  571، ابن عساکرمتوفی  505، غزالی متوفی  492، خلعت متوفی  402، ابونعیم متوفی  385ی  ، دارقطنی متوف381متوفی  

، شربینی متوفی  923، قسطالنی متوفی  911، سمهودي متوفی756، الحداد، نقی الدین شافعی متوفی  662، یحیی بن علی قرشی متوفی  648

 .(،.1078، شیخ زاده متوفی 977

کند و قبرم را   عمر به طور مرفوع از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم و عجل فرجهم روایت شده است )هر کس حجاز عبداهللا بن .3

بعد از وفاتم زیارت کند، مانند کسی است که مرا در حیاتم زیارت کند )و بسیاري طرق دیگر اضافه است( ومصاحب من باشد( این  

اند از جمله )صنعانی متوفی  روایت را نیز بسیاري از حافظان حدیث آورد ، بغوي متوفی  307،ابویعلی متوفی  303، شیبانی متوفی  211ه 

، ابن عساکر متوفی 458ابوبکر بیهقی متوفی    ،385، دارقطنی متوفی  381، مقري متوفی  365، ابن عدي متوفی  360، طبرانی متوفی  317

متوفی  571 ابن جوزي  متوفی  597،  بغدادي  نجار  ابن  ابوالحج 643،  متوفی،  متوفی  648اج  دمیاطی  ابوالحسین  705،  احمد حداد،  ابن   ،

 ..... 1069، خفاجی متوفی 911، سیوطی متوفی 911 ، سمهودي متوفی801، حریفیش متوفی 756مصري، سبکی متوفی 

حج نماید   ساز عبداهللا عمر به طور مرفوع نقل گردیده است که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم و عجل فرجهم فرمود: )هر ک .4
نقل نموده اند از    ولی مرا زیارت نکند بر من جفا و ستم کرده است( این حدیث شریف را نیز گروه بسیاري از حافظان و ائمه روایات 
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متوفی   تمیمی  حبان  )ابن  متوفی  354جمله  عدي  ابن  متوفی  365،  دارقطنی  متوفی  385،  سبکی  قسطالنی  911، سمهودیمتوفی  765،   ،
 ، ..... 1250، شوکانی متوفی 1205، زبیدي متوفی 1162نی متوفی ، عجلو923متوفی 

کند )یا    از عمر بطور مرفوع آمده است که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم و عجل فرجهم فرمود: )هر کس که قبر مرا زیارت .5

روز قیامت در    حرم بمیرد، خداوند او را درمرا زیارت کند( من شفیع او خواهم بود )یا گواه او خواهم بود( و هر کس در یکی از دو  

زمره کسانی محشور خواهد فرمود که در امنیت هستند( این حدیث را گروه کثیري از حفاظ نقل نموده اند ازآن جمله )طیالسی متوفی  

، تقی  648قی متوفی  یوسف بن خلیل دمش  ، ابوالحجاج 571، ابن عساکر دمشقی متوفی  458، حافظ بیهقی متوفی  430، ابونعیم متوفی  204

 ،1162، عجلونی متوفی 1031، مناوي متوفی 944، ابن الدبیعمتوفی 923، قسطالنی متوفی 911، سمهودي متوفی 756الدین سبکی متوفی 

کند همانند    از حاطب بن ابی بلتعه بطور مرفوع این روایت آمده است که رسول خدا فرمود )هر کس که بعد از وفات من مرا زیارت.6

در زمره کسانی قرار    است که در زمان حیاتم مرا زیارت نموده است و کسی که در یکی از دو حرم بمیرد خداوند او را در قیامت کسی  

نیز گروه بسیاري از حفاظ و ائمه حدیث نقل نموده  اند از جمله )دارقطنی متوفی   خواهد داد که در امنیت خواهند بود( این روایت را 

، ابن الحاج متوفی  705،عبدالمومن دمیاطی متوفی  648، ابوالحجاج متوفی  571، ابن عساکر دمشقی متوفی  458ی  ، ابوبکر بیهقی متوف385

 .....( 1162، عجلونی متوفی 923، قسطالنی متوفی 911، سمهودي متوفی801، شیخ شعیب حریفیش متوفی 756، سبکی متوفی 737

االسالم کند و    لی اهللا علیه و آله و سلم و عجل فرجهم فرمود: )کسی که حجه از عبداهللا بن عمر بطور رفع آمده است که رسول خدا ص.7
الزام نموده پرسش نخواهد   قبرم را زیارت نماید و جنگی نموده و درود بر من در بیت المقدس بفرستد، خدا درباره آنچه از واجبات بر او 

اند از جمله )ابوا  ، تقی الدین  576،ابوطاهر اصفهانی متوفی  374لفتح ازدي متوفی  کرد(، این روایت را نیز گروهی از حفاظ نقل نموده 
 ، .....(.756سبکی متوفی 

ابوهریره بطور مرفوع آمده است که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم و عجل فرجهم فرمود )هر کس بعد از وفات.8 من مرا    از 

شفیع و گواه او    نموده است و هر کس مرا زیارت نماید من در روز قیامتزیارت نماید مانند کسی است که در زمان حیاتم مرا زیارت  

..... و  از حفاظ  بسیاري  نیز گروه  این روایت را  بود(  از جمله )ابن مرودیه متوفی    خواهم  اند  بن محمد متوفی  416نقل نموده  ابوسعد   ،

 .....(. 756، سبکی متوفی 619وفی ، ابن االنماطی مت562متوفی  ، سمعانی552، سعید بن محمد یعقوبی متوفی 540

مدینه به    از انس بن مالک بطور مرفوع آمده است که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم و عجل فرجهم فرمود )کسی که مرا در.9

روز  عنوان یک عمل نیک و قربه الی اهللا زیارت کند من شفیع او خواهم بود( و روایت دیگر )کسی که در یکی از دوحرم بمیرد در  

زیارت کند در قیامت در جوار    قیامت در زمره افرادي که در امنیت هستند محشور خواهد گردید و کسی که به قصد قربت مرا در مدینه

بسیاري از حفاظ نقل نموده اند از جمله )ابن    من خواهد بود و نیز من گواه و شفیع او در روز قیامت خواهم بود( این روایت را نیز جمع

، ابن 544، عیاض مالکی متوفی  458ابوبکر بیهقی متوفی    ،405، حاکم نیشابوري متوفی  281، ابوبکر قرشی متوفی  200توفی  ابی فدیک م

القیم جوزیه متوفی  737الحجاج متوفی    ، ابن705، دمیاطی متوفی  597، ابن جوزي متوفی  571عساکر متوفی   ابن  ، سبکی متوفی  751، 

با ذکر این عبارت که    1078و شیخ عبدالرحمن شیخ زاده متوفی    911متوفی    ، سیوطی 923وفی  ، قسطالنی مت911، سمهودي متوفی  756

 و .....(.1250)در جوار من خواهد بود(، شوکابی متوفی 

در حالی    . از انس بن مالک به طور مرفوع آمده است که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم و عجل فرجهم فرمود: )هر کس مرا10

شفاعتم در روز قیامت    ا رفته ام زیارت کند مثل اینست که در زمان حیاتم مرا زیارت کرده است و هر کس قبر مرا زیارت کندکه از دنی
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و گشایشی باشد و مرا زیارت    بر او واجب خواهد بود و براي هیچ فردي از افراد امت من که داراي استطاعت و وسعت مالی و جسمی

، السبکی 643از جمله )ابن نجار متوفی    این روایت را نیز گروه بسیاري از حفاظ و ..... نقل نموده اند  نکند عذري براي او نخواهد بود(

 ، .....(.911، سمهودي متوفی 806، زین الدین عراقی متوفی 756متوفی 

در زمان زنده   همانند کسی است کهاز ابن عباس به طور رفع آمده است که رسول خدا فرمود )کسی که بعد از وفاتم مرا زیارت کند .11

بودنم مرا زیارت کرده است و کسی که به خاطر زیارت من، نزد قبرم حاضر شود من هم در روز قیامت گواه وشفیع او خواهم بود( این  

 و .....( در آثار خود نقل نموده اند.  571، ابن عساکر متوفی 322روایت را )ابوجعفر عقیلی متوفی 

ا .12 اهللا علیه و آله و سلم و عجلاز علی علیه  به طور مرفوع و غیر مرفوع آمده است که رسول خدا صلی  امیرالمومنین  فرجهم    لسالم 

زیارت نکند بر من    فرمود: )هر کس قبر مرا بعد از مرگم زیارت کند مثل آنست که در حیاتم مرا زیارت کرده باشد و هر کس قبرم را

گروه   نیز  را  روایت  این  است(،  کرده  محمد  جفا  بن  الحسن،عبدالملک  بن  )یحیی  جمله  از  اند  نموده  نقل   ..... و  حفاظ  از  بسیاري 

 خرکوشی، ابن عساکر، ابن نجار، دمیاطی و .....(.

مدینه براي    از بکر بن عبداله بطور مرفوع آمده است که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم و عجل فرجهم فرمود: )کسی که به.13

بیاید ر امنیت مبعوث خواهد    وز قیامت شفاعت من برایش واجب خواهد بود و کسی که در یکی از این دو حرم بمیرد درزیارت من 

 .....). گردید،( این حدیث را نیز گروهی از حفاظ نقل نموده از آن جمله )یحیی بن حسن، سبکی، سمهودي

له و سلم و عجل فرجهم فرمود )هر کس مرا بعداز وفات  از عبداهللا بن عمر بطور مرفوع آمده است که رسول خدا صلی اهللا علیه و آ .14
، ابن عدي  260متوفی    ، طبرانی227من زیارت کند مثل آنست که در حیاتم مرا زیارت کرده است(. و این روایت را نیز )نسایی متوفی  

 ..( نقل نموده اند. ...544، عیاضی مالکی متوفی 458، بیهقی متوفی 385، دارقطنی متوفی 369، انصاري متوفی 365متوفی 

مکه نموده و    از ابن عباس به طور مرفوع آمده است که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم و عجل فرجهم فرمود )کسی که قصد.15

 .....). سپس مرا در مسجدم قصد نماید برایش دو حج مقبول نوشته شود( و فردوس این حدیث را در مسند خود آورده 

مرا از روي    ب بطور مرفوع آمده است که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم و عجل فرجهم فرمود )کسی که از مردي از آل خطا.16

افرادي که در امنیت    قصد زیارت نماید، روز قیامت در جوار من خواهد بود و کسی که در یکی از دو حرم بمیرد خداوند او را در زمره 

اضافه کرده، و شحامی  بسازد من در  هستند محشور خواهد کرد  با بالیش  و  مدینه شود  او    کسی که ساکن  و شفیع  قیامت گواه  روز 

، بیهقی متوفی  405، حاکم متوفی 385، دارقطنی متوفی322خواهم بود( و این حدیث را راویان زیر نقل نموده اند )ابوجعفر عقیلی متوفی 

 و .....(  571، ابن عساکر متوفی 459

در مدینه    وع آمده است که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم و عجل فرجهم فرمود: )هر کس مرااز عبداهللا بن عمر به طور مرف.17
 زیارت کند گواه و شفیع او خواهم بود( و حافظ دارقطنی با سلسله اسنادش آن را نقل نموده ..... 

باشد یعنی    ی که گشایشی در کارشاز رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم و عجل فرجهم روایت گردیده است که فرمود )کس.18
 توانایی سفر داشته باشد و مسافرتی به سوي من انجام ندهد پس به من جفا کرده است(، این حدیث را ابن فرحون وغزالی ..... آورده اند. 

بر من    نماید و درود و سالم پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم و عجل فرجهم فرموده است )کسی که بعد از وفاتم مرا زیارت  .19

اش بر من سالم    بفرستد من ده بار او را پاسخ می دهم و ده فرشته او را زیارت می کنند و همه بر او درود می فرستند و کسی که در خانه 

 .نقل نموده است801بفرستد خداوند روحم را آگاه می کند تا بر او سالم بفرستم. این حدیث را شیخ شعیب حریفیش متوفی 
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گرسنه بودم    )مضمون( از ابی عبداهللا محمد بن عالء که خداي رحمتش کند نقل شده است که )وارد مدینه شدم در حالی که سخت .20
و بیدار شدم در حالی    قبر پیامبر اکرم را زیارت کردم ..... پیامبر در عالم خواب قرص نانی به من مرحمت فرمود و من نصف را خوردم 

 ود پس صدایی شنیدم که گفت اي عبداله کسی ..... که نصف دیگر در دستم ب

21...... 

22...... 

 گفتار بزرگان مذاهب چهارگانه پیرامون زیارت قبل پیامبر بزرگوار اسالم: 

 مینمائیم.بزرگان مذاهب چهارگانه درباره زیارت قبر رسول خدا گفتار فراوانی دارند ما چهل گفته را نمونه انتخاب کرده و مذکور 

زیارت آن    در کتاب خود می گوید )اما امروز از بزرگداشت آن حضرت   403ابوعبداهللا حسین بن حسن حلیمی جرجانی شافعی متوفی  
)براي حاجی بعد از فراغت از مکه مستحب است قبرپیامبر اکرم را زیارت   425بزرگوار است(، احمد بن محمد محاملی شافعی متوفی  

)هنگامی که کاروان حج از مکه مراجعت می نماید شایسته است آنان را از راه    450متوفی    ضات ابوالحسن ماورديکند(، .....، قاضی الق
را زیارت کنند و میان زیارت خانه خدا و زیارت قبر پیامبر اکرم را به خاطر احترام و شکرگزاري از    مدینه عبور دهند تا قبر پیامبر اکرم

او جمع بی دریغ  نیکوي حاجیان محسوب خواهد شد(،    نمایند و   زحمات  عبادات  و  از مستحبات  قطعاً  نباشد  از واجبات حج  این  اگر 
بن محمد را زیارت    466متوفی    عبدالحق  پیامبر  قبر  ما  )مالک کراهت داشت که گفته شود  نموده که  نقل  مالکی  ابی عمران  از شیخ 

  داد و می شود انجام نداد اما به اعتقاد او زیارت قبر پیامبر اکرم  زیارت )مستحب بود( و آن چیزي است که می شود انجام  کردیم زیرا
موکده  سنن  وجوب  و  واجب  سنن  اجراي  واجب  از  مالک  منظور  گوید  عبدالحق  گیرد(  انجام  حتماً  بایستی  )و  است  است(،    واجب 

متوفی   فقیه شافعی  بن محمد  ابراهیم  ق  476ابواسحاق   ..... است(،  مستحب  قبر رسول خدا  مالکی)زیارت  عیاض  )و   544متوفی    اضی 
اتفاق همه مسلمین و داراي فضیلت مورد تشویق و ترغیب است(، و اضافه می پیامبر اکرم سنت مورد  قبر  بن    زیارت  از اسحاق  نماید 

نماز خواندن در  انجام امور زیربوده،  بر  بوده زیارت کردن در مدینه و تصمیم  مسجد    ابراهیم که )از اموري که همیشه از شان حاجی 
پیامبر اکرم و ستونی که به آن تکیه می    پیامبر، تبرك به دیدن روضه مبارکه، منبر و قبر و محل جلوس و موضع دستها و پاهاي مبارك

پیشوایان اسالم که در راه تعالی اسالم اقدام نموده    داده و جایی که جبرئیل بر وي نازل می شده و مشاهده زحمات افرادي از صحابه و 
در کتاب انفاق االئمه گفته است )مالک،    560هبیره متوفی    آن اعمالی انجام داده اند و عبرت گرفتن از همه آنها و .....(، ابن   اند و در

همگی اتفاق دارند که زیارت پیامبر اکرم مستحب است(، حافظ ابن    شافعی، ابوحنیفه، احمد بن حنبل که خداي آنها را رحمت نماید 
)هنگامی که حج و عمره تو به طریق شرعی اتیان شد دیگر چیزي جز رفتن به مسجد  612جوزي، عبدالکریم بن عطاء آله مالکی متوفی  

به بقیع و زیارت قبور صحابه و تابعان و نماز  دعا کردن در برابرش و سالم بر مصاحبان او و رفتن    رسول خدا براي درود فرستادن بر او و 
نمی ماند و کسی که قدرت بر این اعمال دارد آن را ترك نکند(، ابوعبداهللا معروف به ابن ابی سنینه متوفی    در مسجد پیامبر اکرم باقی

  آداب زیارت و چگونگی   حاجی زمانی که به سوي مدینه می رود مستحب است که براي دخول در آن غسل نماید و آنگاه   )زائر و  616
بنوشد و قبر   )بعد از فراغت از حج مستحب است آبزمزم  677تقدیم درود و دعا و وداع را ذکر می نماید(. ..... محیی الدین نووي متوفی  

متوفی   حنبلی  ابن حمدان  کند(،  زیارت  را  اکرم  است   695پیامبر  مستحب  شد  فارغ  اعمال حج  از  که  اکرم    )براي کسی  پیامبر  و  قبر 
 مصاحبان او را زیارت کند و این کار را چه قبل از فراغت از حج و چه بعد از آن می تواند انجام دهد(، 

دعا کند    قاضی حسین در کتاب شفا خود می گوید )زمانی که حاجی از حج فراغت حاصل نمود مستحب است در ملتزم توقف نماید و

کنندگان وقتی از   امبر اکرم را زیارت نماید(، قاضی احمد سروجی )حاجیان و عمره آنگاه از زمزم بنوشد و سپس به مدینه آمده و قبر پی

مکه مراجعت می نمایند می بایست به سوي مدینه به خاطر زیارت قبر رسول خدا حرکت نمایند زیرا آن ازبهترین اعمال است(، امام ابن  
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بدینگونه است که زایر از دور و نزدیک    السالم در کنار مزار آنان)اما بزرگداشت مقام انبیاء علیهم    737الحاج قیروانی مالکی متوفی  

گرفت سعی کند با ادب و احترام و خضوع و خشوع    مصم به زیارت آنان گردد و به سوي مزار آنان بشتابد، و وقتی کنار قبور آنان قرار

ند و نه تغییر می کنند و آنگاه خداوند را چنانکه  نه کهنه می شو  باشد و کوشش نماید با حضور قلب و چشم دل آنان را ببیند چون آنان

به   حق او هست شکرگزاري نماید و سپس بر آنان درود فرستد وبراي اصحاب و تابعان او طلب رحمت و مغفرت نماید و پس از آن 

هایش برآورده خواهد    و آمرزش گناهان توسل جوید و بداند که البته خواسته  وسیله آنان به خداوند در مورد برآورده شدن احتیاجات

و سنت خدا بر این جاري شده که خدا حوایج را به وسیله آنان یعنی آبرو و ارجمندي    شد چون آنان باب گشوده رحمت خدا هستند

ي  زیارت به نزدیک قبور آنان ناتوان باشد می تواند از دور بر آنها سالم فرستاده و نیازمندي ها  آنها نزد خود برآورد، و هر کسی که از

گناهان، پوشش عیوب و برآورده شدن حاجاتش ذکر کند، زیرا آنان بزرگوار هستند و کریم و هیچگاه افراد    خود را از قبیل بخشش 

کریم کسانی راکه از آنان درخواستی دارند و یا توسلی جویند و یا به آنان پناه ببرند محروم نخواهند کرد و این در مورد زیارت و توسل  

که در    است و اما در مورد زیارت سید و آقاي اولین و آخرین )خالیق( یعنی پیامبر عزیز ما صلوات اهللا و سالم علیه آنچه  همه پیامبران به

او شفیعی است    ادب و احترام و خضوع و خشوع بیشتر زیرا  مورد دیگر پیامبران گفتیم در مورد ایشان بایستی بیشتر رعایت شود، یعنی با

او رد نمی شود و  برد، محروم    که شفاعت  پناه  او  بگیرد وبه  از او کمک  او مشرف شود و  به بارگاه  بیاورد و  او روي  به  هر کس که 

که به او توسل جوید یا از او کمک بخواهد   نخواهد گردید زیرا او قطب دایره کمال وجود و گل سرسبد جهان خلقت است ..... و کسی

نخواهد شد، ..... و لذا علماء ما که رحمت خدا بر آنها باد    ه نشان داده است محرومو یا حوائج خود را از او طلب کند همانطور که تجرب

همانند دوران حیاتش قرار دارد، زیرا فرقی میان حیات و ممات او    گفته اند شخص زایر باید توجه داشته باشد که در برابر رسول خدا

ست و ازحال و نیات و مقاصد آنها آگاه بوده است در زمان ممات  می دیده ا  نیست یعنی همانطور که در زمان حیات خود امت خود را

خدا محل غفران گناهان بزرگ و خطاهاست زیرا برکت شفاعت آن حضرت و عظمت    او نیز همینطور خواهد بود..... وتوسل به رسول 

ه کسی که او را زیارت کرده است  گناه عظمتی نمی ماند، چون او از همه چیز باالتر است پس ب   او نزد خدا چنان است که دیگر براي

زیارت نکرده )بگو( باید با شفاعت او به خدا پناه ببرد، پس خداوندا ما را به حق احترامی که او نزد تو    بشارت ده و به کسی که او را

اقع محروم است آیا  محروم مفرما آمین رب العالمین و کسی که خالف این عقیده را داشته باشد اوست که در و  دارد از شفاعت او ما را 

این کالم  لوجدو    او  الرسول  لهم  استغفر  انفسهم جاووك فاستغفرواهللا و  انهم ظلموا  لو  )و  خداوند را در قرآن نشنیده است که فرموده: 

یند و  نما  اهللاتوابا رحیما( یعنی )اگر آنان در زمانی که )با خطا و لغزش( به خود ظلم نموده اند، نزد تو بیایند و از خداوند طلب مغفرت

 پیامبر نیز براي ایشان طلب مغفرت نماید البته خداوند را توبه پذیر و مهربان خواهند یافت(.  

که در برابر او ایستاد و به خدا توکل نمود، قطعاً خداوند را توبه پذیر و بخشایشگر خواهد یافت، زیرا خدا منزه   پس )بر این اساس( کسی

بپذیرد و این    است در صورتی که خدا وعده   از خلف وعده  برابر او ایستاده و طلب مغفرت نمود،  داده است که توبه کسی را که در 

 است که جز منکر دین و دشمن خداو رسول در آن شک نمی کند و ما به خدا پناه می بریم از محرومیت(،   حقیقتی

در کتاب جامع خود در باب زیارت رسول خدا، بنام شفا که در واقع این کتاب را او در پاسخ    756سبکی شافعی متوفی    شیخ تقی الدین

مذاهب    تمیمه خبیث نوشته است و بسیاري از احادیث مربوطه را در آن نقل نموده و سپس فصلی را اختصاص به نصوص علماء  به ابن

کتاب می گوید    آن مورد اتفاق همه مسلمین است داده است او در این چهارگانه در مورد استحباب زیارت قبر پیامبر و اینکه استحباب  
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زیارت قبر پیامبر اکرم را   )....... حنفی ها گفته اند زیارت قبر پیامبر از افضل مستحبات بلکه نزدیک به واجبات است ..... پس کسی که

کسی که خدا گمراهش کند دیگر کسی    ر خداست و منع کرده در این احکام جدیدي آورده که خداوند نفرموده و این خود بندگی غی

احترام به خدا ترك کند به خدا دروغ بسته و حق    نمی تواند او را هدایت نماید و کسی که تعظیم و تکریم مشروع به پیامبر را به خیال 

پیامبران کند و آنان را افراط در تکریم  ب   رسالت را ضایع کرده، چنانکه کسی  انسانیت گذرانده  الوهّیت برساند )به آنان  از مرز  ه مقام 

نموده است پس عدالت حفظ دستور خدا در هر دو مرحله است    سجده کند و پرستش نماید(، بر آنان دروغ بسته و حق الهی را ضایع 

قبرستان   دستور خدا و براي تعلیم عایشه، چگونه بر مردگان درود می فرستاد و به ..... و در روایات صحیحه آمده است که آن حضرت به 

 بقیع و نیز به زیارت شهداء رفته است و ..... 

 911  نیز اجماع مسلمین که همه بر انجام اینکار یعنی زیارت قبر پیامبر از ابتداء تاکنون اتفاق نظر داشته اند، .....(، ..... سمهودیمتوفی  و

پیامبر اکرم فرقی بین زنان ومردان نیست(، قسطالنی  ..... از سبکی گفته است )براي همین جهت است که می گویم در مورد زیارت قبر  

طاعات و بهترین راه به سوي نیل به    )....... بدان که زیارت قبر شریف پیامبر از بزرگترین عوامل تقرب به خدا و امیدوار کننده ترین  923

است  خارج  اسالم  از جرگه  باشد  داشته  عقیده  این  از  غیر  کس  هر  و  است  درجات  ب  باالترین  علما  و  بزرگان  عموم  و  پیامبر  و  خدا  ا 

 مخالفت کرده است ..... و کسی که نذرکرده باشد بر او واجب خواهد بود .....(، .....،

بکشند و یا   ابن حجر هیثمی )....... اما در مورد ابن تیمیه در نهایت علماء عصر او علیه او قیام نموده و حکومت را ملزم نمودند که یا او را 

آنگاه پیروان او به یاري    ند پس حکومت او را به زندان انداخت تا مُرد و این بدعت ها خاموش شد و گمراهی ها از بین رفتزندان نمای

بن عمار شربنالنی )....... از اموري    او رفتند اما خداوند نگذاشت آنها سر بلند کنند و شخصیت و قدرتی بدست آورند .....(،.....، حسن

بهره رساننده به همه پناهندگان و بندگان است و   مسلم است این است که رسول خدا هم اکنون زنده و روزي بگیر و که نزد تمامی علماء 

)....... در زمان بزرگان صحابه، زیارت    1122زرقانی متوفی    نهایت اینکه پرده ها مانع دیدن مقامات عالیه اوست .....(، .....، ابن عبدالباقی

بامردم بیت المقدس مصالحه کرد، به کعب االحبار که نزد او مسلمان    بوده و زمانی که عمر بن الخطابآن حضرت مشهور و معروف  

قبر پیامبر اسالم را زیارت کرده از آن بهره مند شوي گفت آري(،.....، شیخ حسن    شده بود گفت آیا دوست داري با من به مدینه بیایی و 

ز خود آورده است )....... پس از نقل مقداري از احادیث وارده درباره اینکه پیامبر  کتاب کن  195در صفحه  1303عدوي حمزاوي متوفی  

جواب آنها را می دهد، گفته است حال که این را دانستی و این حقیقت را فهمیدي که پاسخ دادن    اکرم سالم زائرین خود را میشنود و

یا او به سالم غیرزایر پاسخ می دهد خود فضیلت دیگري براي  حقیقتی است که در آن شکی نیست و اینکه آ  آن حضرت به سالم زایر 

  )....... براي زائر قبر رسول خدا ده کرامت است از جمله: باالترین مراتب به او   1307حضرت است .....(، ..... دمیاطی متوفی    زایرین آن

خواهد    به او داده می شود، از ناگواري ها در امانداده می شود، به باالترین خواسته ها می رسد، حوائج او برآورده می شود، مواهبی  

و مشمول رحمت    بود، از عیبها پاك می شود، مصایب بر او آسان می شود، ناگواري هاي او پایان می یابد، عاقبت کار او نیکو می گردد 

بر خلیفه .....، و آنگاه در خصوص آداب زیارت بحث کرده و سالم کردن  بود و  و دوم و زیارت کردن    اول   پروردگار عالم خواهد 

است(، ..... شیخ عبدالباسط بن شیخ   فاطمه زهرا سالم آله علیها و اهل بقیع و مزارهاي مشهور را که حدود سی موضع هست را نقل نموده 

م  زیرا او در حجره اش زنده است و جواب سال   علی قاخوري )....... زیارت قبر رسول خدا مانند زمان حیات آن حضرت مستحب است 

می گوید ..... کمترین کالم در زیارت آن حضرت آن    زائرین خود را می دهد ..... و سپس مقدار زیادي از آداب زیارت را آورده و
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.....، شیخ محمد  ،)..... اهللا،  یا رسول  بگویی )السالم علیک  زاهد کوثري )....... زیرا تحریم آن موردي که همه علماء اسالم    است که 

ه آن حکم به استحباب کرده اند البته کفراست، زیرا این عمل )منع زیارت( فوق تحریم عمل مباح متفق علیه است پس  بطور اتفاق دربار

کوشش او )ابن تیمیه خبیث خسر الدنیا و االخره(در منع مردم از زیارت رسول خدا دلیل بر آن است که او در اعماق دل خود کینه و  

چگونه ممکن است درباره مسلمانانی که اعتقاد دارند که محمد عبد و رسول خداست و در    هعداوت با رسول خدا داشته است و گر ن

در بار  بیست  حداقل  روز  که    شبانه  کسی  نخستین   ..... و  نمود  شرك  تصور  توسل  و  زیارت  سبب  به  کنند  می  تکرار  را  آن  نمازشان 

کسی که بعد از او به خاطر انگیزه روانی جان و مال مسلمین را    رمی به شرك نموده ابن تیمیه )ملعون( است و  مسلمانان را به این دلیل

یعنی ابن تیمیه کذاب از خدا نترسیده در اینکه به دروغ از امام ابن الوفا ابن عقیلی روایت نموده که او گفته است که    مباح ساخته و او

  تمام خواند و حال آنکه او هرگز چنین چیزي نگفته و که براي زیارت پیامبر است سفر معصیت است و باید نماز را در آن سفر    سفري

چنین حرفی نزده بر عکس به کتاب تذکره او مراجعه کن و ببین که او تا چه اندازه به زیارت پیامبر اکرم و توسل به آنحضرت توجه  

 دارد .....(،

مستحبات    که زیارت قبر رسول خدا از برترین  فقهاي مذاهب چهارگانه مصر در کتاب )الفقه علی المذاهب االربعه( )اجماع نموده اند

 است و درباره آن احادیث فراوانی رسیده است(.  

درك تفاوت معانی جرم و خطا را در کتاب خدا ندانسته و با مغز ناقص    )کلب گوید این شقی و دشمن رسول خدا و کسی که فهم و

اوست پس چگونه می تواند حرمت و احترام کسی را نگهداري کند  تقوي نداشته    خود مطالبی را عنوان کرده که بیانگر درك پایین و

جاوید خود می فرماید و آیات قرآن به حقیقت آن گواه و آیات مرتبط آن را در کتاب    که خداوند اهانت کننده به او را وارد دوزخ

یکی از معانی شرك در کتاب خدا   تفسیر خود آورده ایم از جمله درتفسیر کلمه شرك مصادیق آن را از کتاب خدا ذکر نمودیم که

محاربه با رسول خدا ودشمنی با اوست پس نظر کن که چگونه خداوند این ابن تیمیه خبیث را در زمره مشرکان قرار داد در حالی که او  

 دیگران را

ابن تیمیه خبیث رادر قعر آن    به هر بهانه رمی به شرك می نمود و مکرو و مکر اهللا و اله خیر الماکرین و نیز دوزخی و جاوید بودن امثال
 اثبات نموده ایم( 

 فروع سه گانه: 
سفر براي    این فروع به ما این درس را می دهد که تمامی پیشوایان مذاهب جمعاً به این حقیقت اتفاق نظر دارند که زیارت پیامبر اکرم و

ت. )اول تقدیم اعمال حج یازیارت دوم نیابت در  انجام زیارت آن بزرگوار از نقاط مختلف جهان امري پسندیده و محبوب و مستحب اس

 زیارت سوم نذر در زیارت(آداب زیارت پیامبر اکرم طبق نظر علماء اهل سنت: 

 ما در اینجا آنچه که از نصوص مصادر اهل سنت در مورد آداب زایر و زیارت پیامبر اکرم یافته ایم را آورده ایم: 

و تحیت    . در بین راه و ..... درود3. بنام خداوند و ..... از خانه خارج شود.  3. اشتیاق براي زیارت حبیب شفیع .....  2. نیت خالص .....  1
از مرکب پیاده شود    فراوان بر رسول خدا تقدیم نماید، ..... چون به مدینه نزدیک شد خضوع و خشوع آغاز و هنگام رویت محل شریف

ایا اینجا حرم رسول خداست .....، ..... غسل کرده و لباس تمیز پوشیده وخود را معطر نماید .....، با ذکر جهت احترام .....، و بگوید خد
روبروي   شود  قبر شریف  متوجه  دارد.....،  خبر  زائر خود  از  و  بیند  می  را  او  و  است  زنده  که رسول خدا  باشد  داشته  توجه  و  خداوند 

حضرت عالمه،    قرار نمی گرفت( .....، و سپس  حیاتش کسی جز روبرو و در مقابلش  حضرت و پشت به قبله )بدیهی است که در زمان
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به روایت، غزالی، قسطالنی،   زیارت نامه رسول خدا صلی اهللا علیه و آله را از ابن فرحون، و با آنچه مورد تایید و اتفاق چهار مذهب است
ضامین که ).......شهادت میدهم که خدایی جز خداي یکتا و بی شریک  باخوري، شربنالنی، شیخ زاده، فاکهی، .....، آورده است با این م

ابالغ و امانت را ادا کردي و امت را نصیحت کردي و در    نیست و گواهی می دهم که تو بنده و رسول برگزیده او هستی که رسالت را
 نمود .....(. راه خدا جهاد کردي آنچنان که شایسته بود و قرآن به آن تصریح

 الي سر پیامبر اکرم: دعاي با

کردند نزد تو   و اگر آنان هنگامی که بر خود ستم» پس باالي سر مبارك قرار بگیرد و بگوید )خدایا تو فرمودي و امر توصحیح است که 

نکه ما  ، و ای «خواهند یافت  آمدند و طلب آمرزش نمودند و پیامبر هم براي آنها طلب آمرزش نمود، البته خداوند را توبه پذیر و مهربان

پس خدایا ما را بیامرز و برادران ما را    گفتار تو را شنیده و نزد تو آمدیم و قرآن تو را اطاعت کردیم و از پیامبرت تفاضا شفاعت داریم

مهربانی، خدایا در  اي قرار مده و خدایا تو رئوف و   که در ایمان بر ما سبقت گرفتند و در دل ما نسبت به کسانی که ایمان آورده اند کینه

می دهیم که خداي ما خداوند عزت است و از آنچه توصیف    دنیا و آخرت به ما خیر عطا بفرما و از عذاب آتش نجات بده و ما شهادت

 مخصوص خداوند است.....( و ..... می کنند منزه است و دورد بر تمامی پیامبران و حمد که

 آثار درود و تهنیت بر پیامبر پاك:

را مامور    ا رعایت سلسله اسناد آورده است که رسول خدا فرمود )....... کسی که نزد من بر من درود بفرستد، خداوند فرشته ايبخاري ب
 خواهم بود( و ..... می نماید تا آن را به من برساند و کار دنیا و آخرتش را کفایت خواهد کرد و من شفیع و یا گواه او در روز قیامت

 قبر شریف:  توسل و استشفاء به

و استغفار  آنگاه زایر بر گردد بر سر جاي اول در برابر رسول خدا و از او درباره خودش توسل بجوید و طلب شفاعت به سوي خدا نماید

و تضرع نماید .....، حضرت عالمه فرماید: درباره توسل عده زیادي از ناقالن حدیث و بزرگان اهل سنت به طوروسیع و همه جانبه بحث  

خلقت و چه بعد از آن در مدت حیاتش در دنیا و بعد از وفات او در عالم برزخ و    و گفته اند توسل به پیامبر در هر حال چه قبل از  کرده 

 بهشت جایز است و آن را سه نوع تقسیم کرده اند:  بعد از برانگیخته شدن در عرصات قیامت و 

 که گفته اند این توسل در همه حاالت جایز است.. طلب حاجت از خدا بواسطه رسول خدا و آبرو و مقام او، 1

 معنی طلب دعا از پیامبر و گفته اند این نیز در همه حاالت جایز است. . توسل به 2

برمیگردد    . حاجت خود را از پیامبر خواستن به این معنی که او قادر است از خدا بخواهد و شفاعت کند که در واقع به همان قول دوم 3
 ..... 

 بر شریف: تبرك به ق

من از هیچیک از بزرگان مذاهب چهارگانه که آراي آنان داراي قدر و منزلت باشد در این خصوص قول به تحریم نیافتم وآنان که نهی  
مخالف ادب است و تصور    نمودند نهی آنان تنزیهی است نه تحریمی و دلیل کراهت را هم این می دانند که نزدیک شدن به قبر شریف

نیست که با این نوع اعتقادات بی اساس که    نمایند که دور ماندن از آن به ادب شایسته تر است، در صورتی که از شان فقیه آگاه اینمی  
کسانی که از جاده راست منحرف شده و بر خالف اتفاق    بر حسب نظرها متفاوت است در دین خدا فتوي دهد ..... و ما در اینجا براي 

 رمت آن داده اند می گوئیم تا به حقیقتآگاه و جاده مستقیم به آنها نشان داده شود: قول مسلمین حکم به ح
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اهللا عنها    حافظ ابن عساکر در تحفه خود ..... از علی علیه السالم نقل نموده است )....... وقتی رسول خدا را دفن نمودند فاطمه رضی.1

خواهد شد براي کسی    خود قرار داد وگریه کرد و این اشعار سرود )چه   کنار قبر ایستاد و مقداري از خاك قبر را برداشت و روي چشم

مصیبتهایی بر من با رفتن پیامبر وارد شده   که عطر خاك تربت احمد را بوئیده است به اینکه هرگز مشک و عالیه را استشمام ننماید، آري

وا گردید(،  می  ظلمانی  به شب  تبدیل  شد  می  وارد  روشن  روزهاي  بر  اگر  که  الناس،  است  سید  ابن  جوزي،  ابن  را  شعر  بیت  دو  ین 

 قسطالنی، القاري، شبراوي، سمهودي، ..... از فاطمه زهرا سالم اهللا علیها میدانند، 

ابی الدردا گفت که )بالل موذن پیامبر اکرم، رسول خدا را در خواب دید که به او فرمود این چه جفا و ستمی است که برمن داري اي  .2
با ترس سوار مرکب خود شده و به سوي مدینه حرکت   نرسیده که ما را زیارت کنی پس بالل با اندوه بیدار شده وبالل، آیا وقت آن  

کرد و وقتی که کنار قبر رسول خدا قرار گرفت شروع به گریه کرد وصورت خود را بر قبر می مالید، پس در این هنگام حسن و حسین  
 ....(.آمدند او آنها را در آغوش گرفته و بوسید .

ما .3 بر  اعرابی  از دفن رسول خدا )ص(، مرد  از سه روز  )پس  است  فرموده  السالم  علیه  قبر رسول   علی  را روي  خدا    وارد شد و خود 

گرفتی و ما هم  انداخته و خاك قبر را روي سر خود می ریخت و می گفت اي رسول خدا گفتی و گفتارت را شنیدیم، حقایق را از خدا

تا برایم طلب  از شما   نزدتو آمدم  به  اکنون  .....( من ستم کردم و  انفسهم  انهم اذظلموا  لو  )و  نازل شد  تو  گرفتیم و از آن آیات که بر 

آمرزش کنی پس از میان قبر ندایی بلند شد که گناهت آمرزیده شده است.( این حدیث را سمعانی،ابن نعمان مالکی، ابوالحسن کرخی، 

 ی .....( در آثار خود آورده اند.حریفیش، سمهودي، قسطالن

ز داوود بن ابی صالح نقل شد که )روزي مروان حکم از کنار قبر رسول خدا عبور می کرد دید مردي صورتش را روي قبرگذاشته،  .ا4

داد  است، و جواب    مروان گردن او را گرفت و گفت آیا تو می دانی چه می کنی، چون سر برداشت دید که آن مرد ابوایوب انصاري

آنگاه که اهل و رهبري شایسته    آري من نزد خاك و سنگ نیامدم من نزد رسول خدا آمده ام و از او شنیدم که می فرمود بر دین خدا 

حدیث این آگاهی را به ما می دهد که منع   دارد گریه نکنید بلکه زمانی بر دین خدا گریه کنید که رهبري نااهل و بی کفایت دارد.(، این 

است و هیچگاه گوش روزگار نشنیده که صحابه اي منکر    قبور طاهره از بدعتهاي امویان وگمراهی هاي آنان از زمان صحابهاز توسل به  

امیه را نزد مردم تصویر می نمود و ..... از جمله فرمود )زمانی که بنی    آن باشد ..... رسول خدا به دفعات فراوان چهره کریه و زشت بنی 

داده و بیت المال خداوند را بذل و بخشش و کتاب خدا را وسیله سوء استفاده قرار    بندگان خدا را برده خود قرار امیه به چهل نفر برسند،

فرزندان ابی العاص به سی نفر برسند دین خدا را وسیله سوء استفاده قرار داده و بندگان خدا را به    می دهند( و نیز فرمود )و هنگامی که

نیز فرموده است )در رویا دیدم که فرزندان حکم بن ابی  بی   بردگی وادار می نمایند و  المال مسلمین را مخصوص خود می دانند( و  ت 

العاص روي منبرمن جست و خیز می نمایند همانطور که میمون ها جست و خیز می نمایند، پس راوي می گوید بعد از این واقعه دیده  

دنیا رفت( و نیز در زمانی که حکم بن ابی العاص از او اجازه خواست فرمود   از  رسول خدا در جمعی خندان باشد تا زمانی که  نشد که

نیز کم است، آنان در دنیا خود را عزیز می   )لعنت خدا بر او و هر که از نسل او است مگر آن گروهی که مومن هستند که تعداد آن 

می آورند ولی از نعمت هاي آخرت بی بهره هستند(، و نیز  دنیا را با مکر و خدعه و حیله بدست    نمایند ولی در آخرت ذلیل و خوارند و

در زمانی که مروان حکم برایشان وارد شدند فرمود )او ترسو پسر ترسو و ملعون فرزند ملعون است( و نیز از عایشه روایت شده است که  

 گفت رسول خدا 
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ه اي از لعنت خداوند عزوجل است( و نیزاز عبداهللا  فرمود )خداوند لعنت کند پدر مروان را که مروان در صلب اوست، پس مروان قطع
ملعونه قرار دارد که    بن زبیر روایت شده است که )رسول خدا )ص(، حکم و فرزندش را لعنت کرده است(، پس مروان در شجره خبیثه

 اشند. ب رسول خدا آن گفتارها را درباره او، پدرش و جد و تبارش آورده است و مسلمانان نبایستی دنبال رو آنان

ابی خثیمه گفته که ابن المنکدر با اصحابش در مجلس نشسته بود، پس تشنگی شدید بر او عارض شد، حرکت نمود وکنار قبر رسول  .5
خطر کردم، پس به قبر رسول    خدا رفت و صورتش را روي قبر نهاد پس وقتی که برگشت ..... به حاضران گفت از فرط تشنگی احساس

 ا نمودم .....(.خدا پناه برده و طلب شف

منبر رسول    العز بن جماعه حموي شافعی با سلسله اسناد از عبداهللا بن احمد بن حنبل نقل می کند که گفت )از پدرم سوال کردم مردي.6

خدا را مس می کند و بدان تبرك می جوید و آن را می بوسد و با قبر رسول خدا نیز چنین می کند و از این کارامید ثواب از خدا دارد  

 آیا این کار درست است پدرم گفت مانعی ندارد(. 

سوال شد    عالمه احمد بن محمد مقري ..... آورده است که ابوسعید ابن عال گفت..... از احمد در مورد بوسیدن قبر و منبر رسول خدا .7

... نشان دادیم گفت:  تیمیه  ابن  به  ندارد و گفت ما )جمع حافظان همگی( گفتار احمد را  یا    .. نمی دانمفرمود مانعی  این گفتار اوست 

 معنی گفتار او؟!  

دارد مثالً قند شیرین است با معنی قند شیرین    )کلب گوید تو به پاسخ این یاوه گو توجه کن که گفتار او با معنی گفتار او چه تفاوت 

از ابتدایی ترین مفاهیم قرآن است  تفاوت جرم و خطا را که  است چه تفاوت دارد آري او تفاوت این دو را جستجو می کند در حالی که

البته او جرئت تکفیر احمد را نداشت    خود به سوي آتش جاوید می برد و را نمی فهمد و او البته فقط عده اي مانند خود شقی را به همراه 

 وگرنه او را تکفیر می کرد ولی ترسید که طرفداران او مانع شوند از اینکه او فردا راببیند( 

آورده است که )عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنها دست راستش را روي قبر شریف می گذاشت و بالل نیزصورتش را    خطیب بن حمله.8
 روي آن قرار می داد و .....(.

9. ...... .11 ..... .10... 

)سرزمینی که با   قاضی عیاض در کتاب شفا پس از گفتار فراوانی که درباره تعظیم و احترام به قبر پیامبر آورده است می گوید که .12

وحی و نزول قرآن آباد شده و جبرئیل و میکائیل در آن رفت و آمد داشته و مالئکه و روح از آن باال رفته وعرصه آن با تقدیس و تسبیح  

اقطار به  از آن  ..... چنین    پوشیده و خاك آن سید اوالد آدم را در آغوش گرفته و دین خدا و سنت پیامبر  سرزمینی عالم منتشر شده 

 شود .....(،  شایسته آن است که مورد احترام قرار گیرد و بوي آن استشمام شود و دیوارهایش بوسیده 

13 ...... .14..... 

..... .16..... .15 

..... .18..... .17 

19 ...... 

از او یاري    ن راه )ابواء( شیخیمحب الدین طبري در ریاض النضره آورده است که )عمر با تعدادي از یارانش به مکه می رفت در بی .20
خواسته بود و .....، وقتی عمر از سفر برگشت و به آنجا رسید از آن مرد جویا شد فهمید که مرده است راوي گویدگویا که می بینم که  

.....( پس وقتی  و گریه کرد    عمر چگونه دوید تا کنار قبرش ایستاد و بر او درود فرستاد و نماز خواند پس آن قبر را در آغوش گرفت
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وگریه کند و .....، پس چه چیز امت    براي مثل عمر جایز باشد که کنار قبري از مردمان مردي عادي ایستاده و آن را در آغوش بگیرد 
بر آن و یا قبور اهل بیت عصمت و طهارت باز    اسالم را از ایستادن کنار قبر رسول خدا و در آغوش گرفتن آن و بوسیدن و گریه کردن

 دارد؟می 

 زیارت ابی بکر بن ابی قحافه ..... بگوید )درود بر تو اي خلیفه رسول خدا، درود بر تو اي همراه رسول خدا در غار و .....(. 21

و در زیارت عمر بن خطاب..... بگوید )....... درود بر تو اي امیر مومنان، درود بر تو اي آشکار کننده اسالم، درود بر تواي شکننده  .22
 و .....(   بت ها

 وداع از حرم شریف: 
هنگامی که زایر از زیارت فراغت یافت و خواست که از مدینه خارج شود مستحب است که براي آخرین بار کنار قبررسولخدا بیاید و  

 برگردد و .....  دعاي زیارت را بخواند و با پیامبر اکرم وداع کند و از خدا بخواهد که باز هم به عنوان زیارت به مدینه

 هاي آن:   زیارت ائمه بقیع و دیگر زیارتگاه

چنانکه فاکهی گفته به زیارت بقیع برود. و در احیاء العلوم    مستحب است بعد از زیارت قبر رسول خدا هر روز و مخصوصاً روز جمعه،.1

جمعه براي زیارت مشاهد و مزارات  اضافه نموده است مخصوصاً روز  آمده است که مستحب است هر روز به بقیع برود و ..... و فاخوري

باقر و امام صادق، امیرالمومنین آقاي ما عثمان و ابراهیم پسر رسول خدا و عده    برود و عباس ..... و حسن بن علی و زین العابدین و امام

نافع را  اي از همسران آن حضرت و عمه آن حضرت زیارت نموده و    صفیه و بسیاري از صحابه و تابعان و خصوصاً آقاي ما مالک و 

 بگوید سالم بر شما در برابر صبرها وکوششهایی که در راه دین نمودید .....، .....(.

این است که    زیارت شهداي احد، براي حاجی مستحب است که شهداء احد را زیارت کند، نووي و شربناللی و دیگران گفته اند بهتر.2

در خصوص زیارت آنان    زه عموي پیامبر گرامی اسالم ..... و فاکهانی گفته استروز پنج شنبه به زیارت برود مخصوصاً قبر حضرت حم

بر آنان سالم نمی کند مگر آنکه تا    وارد شده است که )....... زیارتشان کنید و بر آنان سالم و درود بفرستید و بجانم سوگند هیچ کسی

منزله دعاي خیر، در حق زائران است و شکی    ان از سوي آنها، بهروز قیامت جواب او را خواهند داد و معلوم است که پاسخ سالم زائر

 نیست که دعاي آنان مستجاب است.(. 

 زیارت حمزه عموي پیامبر بزرگوار اسالم: 

زائر در کمال ادب و احترام می گوید )درود بر تو اي عموي پیامبر برگزیده خدا درود بر تو اي سیدالشهداء درود بر تواي شیر خدا  
سالم و رحمت و    و اي شیر خدا، خداوند از تو راضی گردد و تو را راضی گرداند و بهشت را جایگاه تو قرار دهد، درود و درود بر ت 

قرمزي است که منسوب به    برکات خدا بر شما اي شهیدان راه خدا،(. ابن جبیر می گوید در اطراف شهداي احد، )در کوه احد( خاك
 جویند.،   حضرت حمزه است و مردم به آن تبرك می

بقیه شهداي احد و مشهور که هفتاد  نفر هستند و بگوید )سالم بر شما در عوض آن صبري که در راه دین نمودید و چه پایان    زیارت 
از شما راضی گردد و شما را راضی گرداند(، حمزاوي    نیکویی براي شما بود، سالم بر شما نیکان، خدا  اي  بر شما  اي شهیدان، سالم 

را وسیله براي رسیدن به آرزوهایش نزد خدا قرار دهد زیرا آنجا محل فرود آمدن رحمت الهی است و    ست زائر شهدا گوید شایسته ا
)ازخداي شما در دوران زندگی شما، نسیم هاي روح بخشی وجود دارد، پس خود را در معرض آن قرار دهید( و   رسول خدا فرمود 

نیست این مکان محل فرود آمدن رحمت هاي    شکی  ..... که  بهره مند شود  این نسیم هاي ربانی  از  الهی است پس شایسته است زایر 
زیراآنان کریمان زنده هستند و کسی که به آنها توجه و توسل کند محروم بر نمی گردد .....(، سمهودي اسامی این شهدا را نیزآورده  
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شهیدان راه خدا    تفصیل اسامی و شخصیت خانوادگی ایناست )حمزه بن عبدالمطلب، عبداهللا بن جحش .....، کیسان مولی بنی النجار(  
آداب زیارت ها گفته شد    در سیره ابن هشام نیز مذکور گردیده است، ..... کوه احد، مسجد قبا، و دیگر مشاهد مشرفه، پس آنچه درباره 

اس  اینکتب  بیشتر در  بوده پس اطالعات  بزرگان مذاهب چهارگانه اسالم و کتب فقهی آنان  الی  از مناسک   ..... العلوم غزالی  ت )احیاء 
 آخر(.

 ترغیب به زیارت قبور: 

بر آن فتوي    در سنت صحیح و مورد اتفاق، دستور زیارت قبور و ترغیب به آن وارد شده است و تمام بزرگان مذاهب اسالمی بطور اتفاق
 داده و گفته اند مستحب است بلکه بعضی .....، حکم به وجوب کرده اند.

 وص: اینک از آن نص 

و ترمذي    . بریده بطور مرفوع آورده است که )پیامبر فرمود از زیارت قبور شما را نهی می کردم اکنون می گویم آنها را زیارت کنید( 1

حافظان در نهایت    اضافه کرده است )خداوند به پیامبرش اجازه داد که قبر مطهر مادر خود را زیارت نماید(، و این حدیث مورد تایید

زیرا آدمی را نسبت به دنیا    . از عبیداله بن مسعود بطور مرفوع در حدیثی آمده است که )قبرها را زیارت کنید2صحت و حسن است.  

فرمود: )من شما را قبالً از زیارت قبور نهی   . از انس بن مالک آمده است که رسول خدا8به آخرت متذکر می سازد.(. .....   زاهد و نسبت

می نمودم و اینک هر کس می خواهد قبري را زیارت کند آزاد است و می تواندزیارت کند زیرا دل نرم، چشم را گریان و آخرت را به  

. از طلحه بن عبداهللاآمده که می گفت .....)با رسول خدا به زیارت قبور شهداي احد  14ه مگوئید(، .....  یاد می آورد و حرفهاي بیهود

. از ثوبان بطور مرفوع آمده است که رسول خدا  18برادران ماست(، .....    رفتیم، وقتی به کنار آنها رسیدیم رسول خدا فرمود این قبور 

. از پیامبر اکرم روایت است که فرمود )کسی که می  19سالم وطلب مغفرت براي آنها باشد.(،    فرمود )....... زیارت شما بر آنها فرستادن

. از  22مگر موارد خوبی و خیر را، زیرا مرده نیز مانند زنده، از امور ناراحت کننده ناراحت می شود.(،   خواهد قبري را زیارت کند نگوید 

د )درود بر شما که در خانه مومنین آرمیده اید و به شما آنچه که درباره فردا وعده  عایشه آمده که رسولخدا به بقیع می رفت و می فرمو

شده  .....،    داده  بیامرز(  را  بقیع  اهل  خدایا  شد  خواهیم  ملحق  شما  به  اهللا  انشاء  نیز  ما  و  گردید  عنایت  عنها  26بود  اهللا  رضی  فاطمه   .

همه ثقه و   اند و گریه می کرد ..... حاکم گفته است راویان حدیثقبرعمویش حمزه را هر جمعه زیارت می کرد و در آنجا نماز می خو

ثواب آن( شریک    مورد اعتماد هستند و .....، در بحث زیارات قبور بطور همه جانبه کوشش کردم تا در ترغیب مسلمین به این کار )و 

ملی مستحبی است ودرود خداوند بر محمد و آل او  باشم و به کسی که بخل ذاتی او، او را به گناه وادار نماید، می گویم بداند که آن ع

 باد.

 آداب زیارت قبور: 

پاك باشد، از ناحیه پا به سمت قبر رود نه از طرف سر، روبروي میت باشد، قرآن بخواند )یس، توحید( زمان دعا کردن وقرآن خواندن 
 باشد و قبرها را لگد نکند. رو به قبله باشد، آب پاك روي قبر میت بریزد، صدقه دهد براي آنها، پابرهنه 

 چگونگی زیارت اهل قبور: 

فرمان می   . از عایشه رضی اهللا عنها به طور مرفوع آمده است که رسول خدا فرمود: )جبرئیل به نزد من آمده و گفت که پروردگار به تو1

آنان را دعاکنم حضرت فرمود:   دهد تا به بقیع بروي و براي اهل بقیع طلب آمرزش کنی . عایشه می گوید اي رسول خدا من چگونه

هیم  )بگو درود بر مومنان و مسلمانانی که در این دیار آرمیده اند خداوند رفتگان و آیندگان را بیامرزد و مانیز انشاء اهللا به شما ملحق خوا 
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مسلمانانی که در این دیار    شما اي مومنان و   . امیر المومنین علی بن ابیطالب در زیارت اهل قبور کوفه گفته است )درود بر6شد( .....،  

شد، خدایا ما و آنها را بیامرز و از سر تقصیرات همه ما    آرمیده اید، شما پیشروان قافله ما هستید و ما نیز به زودي به شما ملحق خواهیم 

اعت کرده و از  اعمال نیکو انجام می دهد و به مقدار احتیاج قن  درگذر و خوش به سعادت کسی که تصمیم رفتن به سوي معاد دارد و

گوید )از عادات رسول خدا زیارت قبور و دعا و استغفار براي مردگان    . فیروزآبادي صاحب قاموس 8خدا راضی و خشنود است(، .....  

. محمد بن حنیفه باالي قبر حسن بن علی امام رضی اهللا عنهما ایستاد و  9است( .....،    بوده است و لذا زیارات مانند این زیارات مستحب 

به  ناراحتی و بغض قادر  ابا محمد خدا ترا رحمت کند و اگر حیات و    در اثر شدت  نبود، پس به سخن آمد و فرمود )اي  سخن گفتن 

 زندگی تو عزت بخش بود 

اکنون در    مرگ تو ذلت آور است و گواهی می دهم بهترین روح، روحی است که با بدن تو همراه بود و بهترین بدن، بدنی است که 
و پنج تن آل عبا    قرار دارد و چگونه چنین نباشد که تو ذخیره و بقیه فرزندان پیامبران راه هدایت و پنجمین از اصحاب کساءکفن تو  

طاهر و مطهر بودي و اگر    هستی، از دست هاي حق و حقیقت غذا خوردي و در دامن اسالم تربیت شدي، پس در زمان حیات و مرگ
 لی در خیر مطلق و سعادت کامل که خداوند براي تو مقرر میدارد شک نداریم.( .....،  چه با فراق تو دل ما خونین است، و 

و نشان می دهد که زائر می تواند     در اینها الفاظ زیادي درباره زیارت قبور وجود دارد که از ائمه و بزرگان مذاهب اربعه نقل گردیده 
کند و هر فضیلتی از فضایل او راکه می خواهد بگوید و با یاد آوردن صفات  اموات را زیارت کند و یا هر لفظی که بخواهد براي او دعا  

به خوبی   را  این حقیقت  اکرم و شیخین  پیامبر  یاد شده درزیارت  الفاظ  و  نماید  او جلب  به  نسبت  را  عنایت خداوند  و  توجه  او  خوب 
 روشن می کند.،  

پیرامون زیارت قبور،گفتارهاي ف بزرگان مذاهب چهارگانه  نیز  از آنان ذکر می شود،    راوان و مفیديو  برخی  الحاج    -1دارند که  ابن 
بر شما است )درود  بر مردگان چنین  نحوه درود  مالکی گوید )و  و    ابوعبداهللا  و مسلمین  و مومنات  از مومنین  این خانه ها  اي ساکنان 

شد و از خداوند براي شما و ما خیر و عافیت می ملحق خواهیم    مسلمات خداوند رفتگان و آیندگان ما را بیامرزد و ما به شما انشاء اهللا
زیاد یا کم بخوانی مانعی ندارد زیرا مقصود نهایت کوشش در دعا، براي    خواهیم، پس بگوید خدایا ما و آنها را بیامرز، و آنچه از دعا

اه در جانب قبله میت بنشیند و روبه  چون دستشان از همه جا کوتاه است، پس آنگ  آنان است که در واقع نیازمندترین افراد به دعا هستند
البته اختیار دارد در بنشیند و سپاس خدا را به جاي آرد و درود بر محمد صلی اهللا علیه و آله    روي او قرار گیرد و  ناحیه پا و یا سر او 

مسلمین نازل شده دعا کند و  دعا کند و همچنین در برابر این قبور براي رفع حوادثی که بر او و یا    بفرستد و آنچه می تواند براي میت 
 برطرف شدن آنها را از خدابخواهد.(، .....، 

طرف آنها حج بجا می   از انس نقل گردیده است )که او از رسول خدا سوال کرد که ما از طرف مردگان خود صدقه می دهیم و از
می رسد، چنانکه طبقی براي شما    ري اینها به آنانآوریم و براي آنها دعا می کنیم آیا آثار این اعمال به آنها می رسد، حضرت فرمود آ

خواهند شد( .....، ابوحفص از )علی علیه السالم    هدیه فرستاده شود و شما را خوشحال خواهد کرد، آنان نیز از اعمال خیر شما خشنود
را قرائت کند و ثواب آن را به اموات  نقل نموده که پیامبر اکرم فرموده است کسی که از قبرستان بگذرد و یازده بارسوره قل هو اهللا احد  

پاداش خواهد گرفت(،.....   قبرستان اجر و  اموات آن  نماید به عدد  و  10هدیه  براي مردان مستحب  ..... )زیارت قبور  . شیخ عبدالباسط 
ن12براي زنان مکروه است مگر قبر رسول خدا و قبور دیگرپیامبران و اولیاء خدا و .....(، .....   اصف در التاج خود آورده . منصور علی 

استحباب است و به نظر ابن حزم براي وجوب است اگر چه در تمام عمر یکبار باشد و .....   است )امروز زیارت قبور پیش همه علما براي
است زنان جایز  براي  قبور  زیارت  به خاطر  و  یا محرمش  و  شوهر  اینکه  و  کردن.....(  )زینت  تبرج  عدم  و  و عدم جزع    به شرط صبر 

دلیل جواز، عموم حدیث )اول( و گفته عایشه است که از رسول خدا سوال کرد که چگونه بر آنها    جلوگیري از فتنه همراه او باشد و
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درود بفرستم یا رسول اهللا؟..... و زیارت کردن عایشه قبر برادرش عبدالرحمن را و اعتراض عبداهللا به او که در جواب گفت رسول خدا  
 ولی بعداً اجازه داد و امر به آن فرمود ..... که احمد و ابن ماجه آن را نقل کرده اند.....،.  نهی کرد از زیارت قبور

 اما در نذرها براي اهل قبور: 

فرقه از  و  گفته  ناسزا  و  آن فحش  در  که  است  پرسرو صدایی  مساله رجزخوانی  این  در  او،  مسلکان گمراه  هم  و  تیمیه  ابن  هاي    براي 
نوشیده است که    با آنها مخالفند با عبارات توهین آمیز و زشت یاد کرده اند و از قصیمی که قی کرده آنها رامسلمین که از لحاظ تفکر  

باره امامان آنها و اعتقادشان نسبت به  خدایی علی و فرزندانش    )زیارت قبور و احترام به آن را از شعائر شیعه که ناشی از غلو آنان در 
شیعه هیچگاه در این مسئله از آنچه که   صورتی که این نسبت جز دروغ محض و تهمت ناروا چیزي نیست وصورت گرفته می داند( در  

ي  امت اسالمی به آن اتفاق داشته و دارند جدا نبوده و تکروي نکرده و نمی کند ..... واینکه ابن تیمیه کذاب و فتنه گر با القاء شبه برا
امبر و یا دیگر انبیاء و اولیا ازاهل قبور نذر کند و یا چیزي براي آنها ذبح نماید چنین کسی  فریب عوام گفته است کسی که چیزي براي پی

 می کنند پس او بنده غیر خداست و به این وسیله کافر شده است(،   همانند مشرکان است که براي بت هایشان قربانی می برند و نذر

و  تقدس  به  تظاهر  این  با  خبیث  ابلیس  این  گوید  بی  مشر  )کلب  شخصیت  توجیه  در  سعی  مختلف،  هاي  بهانه  به  دیگران  خواندن  ك 
مگر آنکه مشرك می میرد زیرا محارب با رسول خدا به هر شکل از اشکال مشرك و    محتوي خود دارد و حال آنکه از دنیا نمی رود 

 ا آیات قرآن اثبات نمودیم(  بود و این موضوعی است که ما آن را در کتاب تفسیر خود ب ظالم و در آتش جاودانی دوزخ خواهد 

همه مسلمانان هر آنچه از ذبایح و نذرهایی که براي مردگان می نمایند هیچ قصدي جز دادن صدقه از   ..... و حال آنکه همه می دانند که
 ندارند   ناحیه آنان قربه الی اهللا 

 ات به نیت آنها انجام می دهند و.....(  )کلب همانطور که نماز و روزه و حج واجب و مستحب را براي آنان و براي انجام خیر

مرده ها مفید    و در واقع ثواب این اعمال را هدیه به آنان می نماید و دانسته اند که اجماع اهل سنت بر آن است که صدقه زنده ها براي
که ازسعد آمده که )از رسول  است ..... و احادیث صحیح و مشهور و فراوانی از این نمونه جهت تاثیر مطلب وجود دارد از جمله حدیثی  

من بخواهم از طرف او صدقه بدهم    خدا پرسید، اي رسول خدا مادرم از دنیا رفت و من می دانم اگر زنده بود صدقه می داد اینکه اگر
آب.  بهتر و سودمندتر است حضرت پاسخ داد براي او فایده دارد یا خیر حضرت پاسخ داد آري فایده دارد پس سوال کرد چه صدقه اي

حدیث منظور اینست که ثواب عمل هدیه    پس او هم چاهی حفر نمود و رسول خدا فرمود ثواب این صدقه براي مادرسعد، آیا در این
این وسیله او را به خدایی پرستش کند و به او تقرب   روح مادر سعد شود و یا اینکه، مادر سعد معبود قرار گرفته و فرزندش می خواهد به

پرست باشند، این گمراهان بدبخت در اثر جهل و نادانی توسل به انبیا   ه مسلمین در نذرهایشان مثل سعد هستند نه اینکه بتجوید .....، هم
نهایت تحقیر و توهین آنها به انبیاء و اولیاء است، که موید تنقیص آنها و لو با کنایه    و اولیا را عبادت و خود آنان را بت می نامند که این 

توبه آنها نیز بنابر بعضی از اقوال پذیرفته نخواهد شد.، و نیز در رابطه با قبوري که زیارت می    ر داللت بر کفر آنان دارد و است و این ام
به ذکر است درجهان از راه دور و    شوند، الزم  بوده و  از زمان گذشته دور مورد توجه مسلمین  اسالم قبوري وجود داشته و دارد که 

رفته اند و براي بزرگان مذاهب چهارگانه درباره آنها کلماتی است که محقق از جهات مختلف می تواند از    نزدیک به زیارت آنها می
عالی بگیرد ..... از جمله شناخت سیره مسلمین و شعارهاي آنان، ..... و زیارت این قبور و توسل و تبرك به آنها و دعا و    آنها درس هاي

فارسی،   ، سلمان36. بالل بن حمامه حبشی موذن رسول خدا، متوفی  1ین ..... که از جمله آنان )نزد آنها و ختم قرآن براي مدفون  نماز
در    52متوفی در سال    . ابوایوب انصاري 5. زبیر بن عوام،  4. طلحه بن عبیداهللا مقتول در جنگ جمل،  3صحابی بزرگوار رسول خدا، .....،  

االمام السبط الشهید علیه السالم    . راس الحسین 6شمرده و زیارت می نمایند .....،  رم، نزدیک دیوار قسطنطنیه که مردم آنجا او را بزرگ  
قرار دارد و زیر زمین مدفون است و روي   در کتاب رحله خود می گوید: )سر مبارك در صندوقی نقره  614در مصر که ابن جبیر متوفی 

این روضه، مسجدي است بسیار زیبا و ..... مردم را    در مدخل  آن ساختمان عظیمی قرار دارد که زبان از توصیف آن عاجز است .....،
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خواندند و گریه می کردند ..... و به برکت آن تربت پاك به خدا   دیدیم که آن قبر مبارك را می بوسیدند و طواف می کردند و دعا می
شکافت که کرامات بسیار از آن نقل می متوسل می شدند و چنان گریه و زاري می کردند که دلهارا آب می کرد و جمادات را می  

به قرآنه ماندیم که آن هم یکی از عجایب دنیاست و در آن قبور انبیاء و اهل بیت و    کنند و .....، ما در شب همان روز در جبانه معروف
ق بن ابراهیم( که درود خدا بر  کنیم، قبر پسر صالح پیامبر، قبر روبیل پسر یعقوب، )ابن اسحا   صحابه ..... و آن قبور که توانستیم زیارت

مشاهد چهارده نفر از مردان و پنج نفر از زنان خاندان اهل بیت علیهم السالم .....( و نیز بشراوي شافعی   همه آنها باد، قبر آسیه زن فرعون،
 و ..... و دیگران درخصوص 

ثابت متوفی    . ابوحنیفه نعمان بن 8،  101خلیفه اموي متوفی    . عمر بن عبدالعزیز7کرامات و عظمت آن ..... مطالبی مذکور نموده اند .....،  

، 175امام مصر متوفی    ، لیث بن سعد حنفی157در بغداد ..... که روي قبر او قبه و بارگاه عظیمی است .....، مصعب بن زبیر متوفی    150

جعفر علیهما السالم شهید در سال    طاهر موسی بن ، قبور بقیع در مدینه منوره مرقد مطهر، امام  179مالک بن انس امام مالکی ها متوفی  

دوازده امامی است که شیعیان درباره آنان    کاظمین ..... و نیز شریف ابوجعفر محمد الجواد بن علی بن موسی الرضا ..... او یکی از  183

نت نیز زیارت می کنند، امام طاهر  را عامه از اهل س  عصمت قائل هستند که در بغداد وفات و کنار موسی دفن گردید و قبر آن دو امام

غالب حدانی بصري بن  عبداهللا  السالم،  علیه  الرضا  موسی  بن  علی  نصر  183ابوالحسن  بن  علی  عون،  بن  عبداله  معروف کرخی 189،   ،

عمر بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب، )مضمون( خطیب    ، قبر او معروف و مورد زیارت است، عبیداهللا بن محمد بن204متوفی  

مشهور به قبر النذور یعنی )مزار نذرها( است و او مردي از اوالد علی بن    بغدادي در تاریخ خود آورده که قبر او یعنی عبیداهللا بن محمد

به او تبرك می با زیارت  جویند و قضاي حوائج خود را به وسیله او می خواهند، قاضی ابوالقاسم تنوخی از    ابی طالب است که مردم 

بودم، او بر ساختمان مزار عبیداهللا بن محمد توجه نموده سوال کرد اینجا کجاست، من چون    ید که نزد عضد الدوله پدرش نقل می نما

نخواستم کلمه اي بگویم که فال بد بزند گفتم مشهد نذرهاست، خوشش آمد و گفت می دانم که آن   لشکر کشی به همدان در پیش بود

یشتر بده، گفتم او عبیداهللا بن محمد بن عمر بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب و  نذرهاست براي من توضیح ب  موضع مشهور به قبر

سر   گویند عبیداهللا محمد بن عمر بن علی بن ابیطالب است که یکی از خلفا قصد نمود تا او را مخفیانه به قتل رساند از این رو به  بعضی

حالی که زنده بود   بور داد و او در داخل آن چاه سقوط کرد و آنوقت درراه او چاهی کند و او را در حالی که خبر نداشت از آن مسیر ع

به قبر نذرهاست زیرا نذري نیست که براي آن صورت گیرد اال  اینکه برآورده می شود و من    روي او خاك ریختند و اکنون مشهور 

ده، ونذرم برآورده شد و آنگاه به نذر خود وفا  یکی از آن مردم هستم که درباره انجام امور مهم خود براي او نذرکردم و به مقصد رسی

نمودم او حرف مرا نپذیرفت و گفت گاهی روي اتفاق نذري برآورده می شود ومردم عوام آن را بزرگ می نمایند و سخن اضافه می  

و زیارت کرد ..... و    احضار کرد و با هم به مشهد نذرها رفتیم او وارد حرم شد   نمایند و من سکوت کردم روزي )صبح( عضدالدوله مرا 

تکذیب کردم ولی بعدا  براي من جریانی واقع شد که هر چه کوشیدم آن مشکل حل نشد،    پس از ماهها به من گفت ..... من اول تو را 

تجربه کردم و نذر کردم پًس از نیت نذر در همان روز به من خبر رسید که مشکلم حل شد پس به نذر    پس آن را با آنچه که تو گفتی

 ود عمل نمودم .....،خ

یکی از 205که دعا کنار قبرش مستجاب است .....، ابوسلیمان دارانی متوفی    متوفی204ابوعبداهللا محمد بن ادریس شافعی امام شافعی ها  

اب  کنار قبرش مستج  قبرش معروف و دعا  208پیشوایان است .....، سیده نفیسه، دختر ابی محمد حسن بن زید بن علی بن ابیطالب متوفی  

است، احمد بن حنبل امام حنبلی ها، قبر او مشهور و مردم آن را زیارت می کنند ..... و سپس درخصوص برکت قبر احمد و جوار آن  
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متوفی   ذوالنون مصري   ،..... نماید  نقل می  و گفتار  او246شواهد  قبر  قتیبه که  بن  بکار  متوفی    ،  ابراهیم حربی  است،  ،  285هم مشهور 

، و کنار قبر  316نیشابوري اسفراینی حافظ شهیر متوفی    ، یعقوب بن اسحاق، ابوعوانه 313اسماعیل بن یوسف، علی بن محمد بشار متوفی  

قبرش مشهور است،    348او قبر ابونعیم است که از او زیاد روایت نموده است .....، ابومحمدعبداهللا بن احمد بن طباطبایی مصري متوفی  

، 406، عبدالملک بن محمد خرگوشی متوفی  403علی بن محمد عامري متوفی    ، حافظ384مد تمیمی سمسار متوفی  حافظ صبح بن اح

)خورك بن حسن  نیشابور، محمد  در  او  متوفی    قبر  متوفی    406اصفهانی(  موسی  بن  ابوجعفر  پیشواي  470نیشابور،  زمان خود  در  او   ،

کافته و جنازه او را در کنار احمد قرار دادند که محل زیارت و ختم قرآن است ....، احمد بن حنبل ش  بالرقیب حنبلی ها بوده و مردم قبر

، نصر بن ابراهیم مقدسی شیخ  488در کوفه، ابوالقاسم محمد بن المعتضد اللخمی اندلسی متوفی    420بیش متوفی    ابوعلی حسن بن ابیاله 

اربلی    ، خضر بن نصر559، علی بن اسماعیل بن محمد متوفی  492)دمشق(، علی بن حسن مصري فقیه شافعی متوفی    492متوفی    شافعی

احمد بن جعفر   ،590قبر او در دمشق مورد زیارت است، قاسم بن فیره شاطبی متوفی    569، نورالدین محمود بن زنگی متوفی  567متوفی  

 .....  ،617، که درآمد مزارش خرج بی نوایان می شود، محمد بن احمد حنبلی متوفی 601خزرجی متوفی 

 آخرین گفتار درباره زیارت قبور:

است، .....    ..... در میان تمام فرق اسالمی در طول اعصار و قرون زیارت قبور به طور اجماع به عنوان یک روش پسندیده شناخته شده 
مذاهب چهارگانه هیچ    شیعه و دیگربنابراین سزاوار است که خواننده محترم اکنون از گفتار دیگر قصیمی آگاهی یابد تا بداند که میان  

اما آنان مردم را  اتفاق همه امت اسالمی است، .....  علیه شیعیان تحریک و از این    گونه اختالفی وجود ندارد و اینها جزء مسائل مورد 
 محل وحدت کلمه و اتحاد مسلمین را گسستند و میان آنان اختالف ایجاد نمودند .....  

باید گفت آنها در گفتار خود به آیات گوید در خصوص    )کلب اند    آنچه ابن تیمیه و کسانی که قی کرده او را خوراك خود نموده 
گمراه می   کتاب خدا که ذو وجهین است استناد نموده و در حالی که حتی معانی ظاهري آن را نمی دانند با بیان القائات شیطانی مردم را 

فرموده که یهدي من یشاء    داوند فرمود یداهللا فوق ایدیهم به جسمانیت خدا گرویدند و یا با این نمایند مانند آنچه عده اي بواسطه آنکه خ
شرك و کفر را نمی داند آنقدر فضاء    و یضل قائل به جبر در اعمال شدند و ....، این خبیث در حالی که فرق کلمات خطا و جرم و یا

تباهکار عرضه نماید و آنان به بهانه اسالم تیشه بر    اراجیف خود را به عده اي  تفسیر آیات کتاب خدا را از دانشمندان خالی دید تا آنکه 
دانسته است و حال آنکه شرك در کالم خداوند بر معانی گسترده    ریشه اسالم بزنند او تظاهر می نماید که معنی کلمه شرك را در قرآن 

بیث از مظاهر و مصادیق آن است و لذا او و طرفدارانش به  که اعمال این خ  اي داللت دارد و یکی از آنها جسارت به رسول خداست
 تعبیر قرآن و به شرحی که در کتاب تفسیر خودآورده ایم همگی مشرك بوده و در آتش ابدي خداوند مخلد خواهند بود( 

 

 

 خالصه جلد دهم: کتاب شریف الغدیر حضرت عالمه امینی رحمه اهللا علیه

 پیشگفتار از زین العابدین قربانی
 فارسی(:  10و  9جم جلد پنجم عربی الغدیر )متر

نموده واحادیث   امینی رحمه اهللا علیه وقتی دیدند جمعی معاند و سودجو مساله خالفت را از مسیر خود منحرف  ..... عالمه  )مضمون( 
دیث و احادیث جعلی(  جامع خود را در رابطه با )ح  جعلی ساخته و .....، در برابر کسانی که به شیعه تهمت حدیث سازي زده اند، بحث

نفر از آنان، حدود نیم میلیون    43اند پرداخته و جالب اینکه تنها    نفر از راویان اهل سنت که روایات جعلی ساخته   700مطرح و در آن به  



 345ص : 

                       

 

اند و همچنین صد حدیث دروغ از  منصور  طریق عامه در فضایل خلفا راشدین و مقام ارجمند معاویه، یزید،    حدیث جعلی نقل نموده 
 دوانیقی و دیگر خلفا بنی امیه و بنی عباس جعل و بهمردم معرفی نموده اند ..... و .....

 شعراء غدیر در قرن ششم:

 غدیریه سید محمد اقسامی: 

 شگفت از تعصب بی جا و کند و کاوي در موضوع حدیث و چگونگی احادیث مجعول:

 سلسله دروغگویان و حدیث سازان: 

 حرف )الف(: 

اء( ابن جعفر ابو سعید بصري، او کذاب است و به نام پیامبر اکرم حدیث می ساخته و فقط به نام ابوحنیفه بیش ازسیصد حدیث  ابان )اب.1
 جعل کرد که او هرگز آنها را نگفته بود.

)یعنی بر    : شعبه گفت جامه و لباسم در میان فقرا صدقه باشد 138ابان بن فیروز ابی عیاشی، غالم عبدالقیس ابواسماعیل بصري متوفی  .2

به رسول خدا    من حرام باشد( اگر این ابی عیاش در حدیث دروغگو نباشد و نیز گفته، از گناه او نمی شود چشم پوشی نمود زیرا او

نسخه از ابان می نویسی در    احمد بن حنبل پیشواي حنبلیان به یحیی بن معین که از ابان نسخه می نوشت گفت: تو   دروغ بسته است و نیز 

است از اینکه از ابان روایت کند و    حالی که می دانی ابان کذاب و بسیار دروغگوست و نیز شعبه گفته است: اگر مردي زنا بکند بهتر

ا  )بول(  از ادرار  اگر من  ابان به منهمچنین گفت  بگویم  اینکه  از  بیش از هزار و    الغ بنوشم بهتر است  او حدوداً  نموده است،  حدیث 

 پانصد حدیث از انس نقل نمود که براي آنها هیچ اصل و ریشه اي وجود ندارد.

است نسایی    ذاب و دروغ سازکه ک   184. ابراهیم ابن ابی یحیی ابواسحاق مدنی، متوفی  5. .....،  4ابراهیم بن ابی حیه کذاب است. .....،  .3

او    331احمد عجلی متوفی    . ابراهیم بن 7. .....،  6او را از دروغگویان و حدیث سازان معروف نسبت به رسول خدا به شمار آورده است.  

حافظان حدیث رسوا و مفتضح شده است.    از کسانی بوده که حدیث می ساخته و ابن جوزي گفت که او حدیث هایی ساخته و در بین

او نوه انس بن مالک و کذاب است او از ثقات روایات موضوعه را آورده که روا نیست   224ابن البراء انصاري، متوفی  . ابراهیم9. .....،  8

 نقل

سرقت می   . ابراهیم بن بکر شیبانی که احادیث او ساختگی است و او حدیث10مگر آنکه بر آنها عیب گیري شود.....،    این احادیث،

. ابراهیم بن الحرث السمات او معاصر ترمذي و کذاب و دروغگو بوده است و خود او اقرار نموده که میگفت )چه بسا احادیثی  11نمود،  

محل انکار است و احادیث ناروا نقل    . ابراهیم بن زکریا ..... حدیث او در12ه ام از حد خارج است(،  ساخته ام( )یعنی احادیثی که ساخت

. ابراهیم بن صرمه انصاري که اوکذاب و خبیثی بوده است که به راحتی و سادگی 13نموده و از مالک احادیث ساختگی آورده است،  

. ابراهیم بن فضل اصفهانی  19کذاب و حدیث ساز است، .....    که   361بداهللا متوفی  بر خدا و رسول او دروغ می بسته است، ابراهیم ابن ع

توقف می کرد و به جهت حافظه قوي و از حفظ سندها را نقل می کرد   او یکی از حفاظ و کذاب است، او در بازار اصفهان  530متوفی  

او بازار دیدم که مطال  و در همان جا حدیث می ساخت، معمر گفته است  نقل می کرد وقتی را در  با سندهاي صحیح  نادرست را  ب 

، فضل بن سهل او  254او آشکار شده است، ابراهیم بن مجشر ابواسحاق بغدادي متوفی    خوب دقیق شدم دیدم که گویا شیطان به شکل

ه دروغ زیاد نقل  . ابراهیم بن هدیه، ابو هدیه بصري، او کذاب خبیثی بود ک 26حدیث دزدي می کرد،    را تکذیب و ابن عدي گفت که
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 200کرده و به انس روایتهاي دروغ نسبت داده و در بصره به عروسی ها دعوت می شده و رقص می کرد و شراب می خورد و تا سال  

. احمد بن ثابت رازي، شکی ندارند که او کذاب است، احمد بن جعفر بن عبداهللا سمسار از مشایخ ابی نعیم که مشهوربه  38زنده بود،..... 

ساخته است.،   که کذاب است و از کسانی که خلق نشده اند حدیث جعلی می 310. احمد بن خلیل نوفلی متوفی 46سازي است، حدیث 

خدا حدیث ساخته و    . احمد بن عبداهللا شیبانی کذاب و حدیث ساز است، بیهقی گفته است من کامالً او را می شناسم به نام رسول57

ساخته است، ابن حبان گفت از    خته است .....، سیوطی گفته او هزاران حدیث به نفع کرامتیه بیش از هزار حدیث به نام آن حضرت سا

که او و محمد بن تمیم و محمد بن عکاشه،   دروغگویان است و از ائمه، هزاران حدیث که آنها نگفته اند، نقل کرده و حافظ سري گفت

، ازکسانی است که به کذب و دروغ سازي شهرت دارد و  554ش متوفی  . احمد بن عبداهللا ابوالعزین کاد61ده هزار حدیث ساخته اند،  

براي من گفت )شنیدم که مردي در حق علی حدیثی ساخت و لذا من هم در   به گفته امثال او اعتمادي نیست ابن عساکر گفت که ابوالعز

ابوبکر حدیثی ساختم ترا به خدا قسم می حمد ابوالفتوح غزالی واعظ مشهور متوفی  . احمد بن م72دهم آیا کار بدي کردم؟؟!(.    حق 

گفتار او دروغ و احادیث او ساختگی بوده و جالب اینکه او نسبت به شیطان تعصب داشته و او را در   برادر ابی حامد غزالی که بیشتر 520

 خدا معذور می دانسته است،   برابر عصیانش به درگاه 

پرستان براي رضاي شیطان چه حالی دارند    بافی و جعل حدیث می کردند، شیطان )کلب گوید وقتی خداپرستان براي رضاي خدا دروغ

 انا هللا و انا الیه راجعون( 

براي    302. احمد بن محمد حمانی متوفی  76.   نیست او در جعل مناقب  او کسی  از  حدیث ساز است ودر میان دروغگویان بی حیاتر 

  ،..... باطل فراوان گفت  بغدادي متوفی    . احمد بن80ابوحنیفه احادیث  نزیل   ..... از  313محمد  بوده ولی  ، فقیه و محدث خوش زبانی 

حبان می گوید او از کسانی است که حدیث جعل می نمود و متن ها می ساخت و سندها    پدرش و دیگران حدیث جعل می نمود.، ابن

پایین کرده و من از آنها بیشتر از سه هزار حدیث که شکی  بیشتر از ده هزار حدیث به نام افراد ثقه، باال و  را زیر و رو می نموده است، او

غالم خلیل، از زهاد بغداد و کذاب و دروغگو بوده   275آنها ندارم نوشته ام، احمد بن محمد بن غالب باهلی متوفی  در باال و پایین کردن

گفت  ؟  احادیث رقیقی است که نقل می نمائید  حافظ بن عدي از ابی عبداهللا نهاوندي نقل می نماید که به غالم خلیل گفتم این چه   است،

دجال بصره بوده و    اینها را به خاطر نرم کردن دلهاي مردم ساخته ام، ابوداوود سجستانی ..... در باره غالم خلیل می گوید، صاحب الزنج،

لحاظ سند و متن دروغ بوده    از می ترسم که غالم خلیل، دجال بغداد باشد و سپس گفته احادیث او بر من عرضه شد چهارصد حدیث او 

است..... امینی گوید جاي بسی شگفتی است که براي مردم، با چنین حالی پس از مرگش .....جسد او را به بصره حمل و قبه و بارگاهی  

می گوید    است از جمله احادیث جعلی او آن است که   . احمد بن منصور، ابوالسعادات ملحد و کذاب87بر روي قبر او قرار دادند. .....  

اسامی کسانی هست که صورت و است که در آن  لوحی  برابر خدا  آنان    در  به وجود  نیز  و  کنند  ثبت می  را  و کیفیت )خدا(  رویت 

بن عبداهللا اموي، غالم آل عثمان96مباهات می کنند، .....   نیز فراموشی در حفظ و نقل  144بن عفان متوفی    . اسحاق  ، کذاب است و 

. اسحاق 98مراسیل سند می سازد و سلسله سند را به پیامبر اکرم می رساند، .....    با او باال و پائین می کند و براي   حدیث دارد و سند ها را 

ازدي، دجال و دروغگوترین مردم، دشمن خدا و مرد پلید و خبیث و    اسحاق بن نجیح ملطی  .99ناصح از دروغگوترین افراد است .....،  

تمیمی نوه ابی بکر صدیق که کذاب است و روایت از او روا نیست، او را رکنی از    . اسماعیل بن یحیی 114حدیث ساز بوده است، .....،  
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ارکان دروغ سازي و حدیث سازي میدانند و عموم احادیثی که وارد نموده، نادرست است او بر مالک و ثوري و دیگران، روایات دروغ  

 بست و از افراد مورد 

قبول مورد  که  است،    اعتماد، چیزهایی  نموده  روایت  متوفی  117نبوده  قرطبی  بن خلیل  اصیغ  بردن  272.  باال  ترك  در  دستها    حدیثی 

نظرش این بود که    ساخته و مردم بر دروغگویی او آگاه شدند، احمد بن خالد می گوید او قصد ایراد کذب به رسول خدا نداشته و تنها

حارثی پسرعموي ابی هریره،    خنده کن و یا خواستی گریه کن(، بشر بن رافعمذهب خود را تبلیغ کند )در این توجیه دقت کن خواستی  

نبوده به راحتی تشخیص می دادند که    حدیث ساز بوده و مطالب عجیب و غریب می ساخته و حتی کسانی که حدیث شناسی کار آنان

کرده .....، .....، جابربن عبداهللا یمامی احساس می    این احادیث ساختگی است و گویا که او در خود تعهدي در ساختن احادیث جعلی

گفت در بخارا سه نفر کذاب را دیدم محمد بن تیمیم و حسین بن   عقیلی کذاب و دروغگو و در ضمن نادان و نفهم هم بود و ابن شاذوبه

احادیث او نادرست و متروك است و او در حدیث دروغ می گفت و شراب    168. جراح بن منهال متوفی  141شبل و جابر یمامی، .....  

عبدالرحمن بن سعد مثنی دمشقی غالم مروان بن حکم یا غالم ابی الجالل کذاب و دروغگو    . حارث بن 150هم می خورده است. .....  

اد است و در سال یکصد و هشتاد و چند  عبدي، مجتهد و عابد ولی در عین حال از دروغگوترین افر  . حرب بن میمون 156است، .....  

، که او یکی از فقها و اصحاب ابوحنیفه بوده و فردي کذاب و دروغگو و خبیث و  204. حسن بن زیاد متوفی  160  فوت نموده است، .....

  ت زننده و به نام ، شیخ بی حیا و کذاب و تهم317. حسن بن علی بن زکریا متوفی  166الحدیث و غیر قابل اعتماد است.، .....    متروك

از هزار    رسول خدا حدیث می ساخت و دزدي حدیث نموده و آن را به دیگران نسبت می داد ..... ابن حیان گفت او به افراد ثقه بیش

الحدیث و جاعل    ، فقیه بزرگ ولی کذاب و متروك153. حسن بن عماره بن مضروب متوفی  168حدیث جعلی نسبت داده است، .....  

. حسن بن واصل، کذاب و  174گفته است هر کس می خواهد به دروغگوترین افراد بنگرد به حسن ابن عماره نگاه کند، حدیث و شعبه  

است، .....    اوکذاب پسر کذاب و پسر کذاب  282. حسین بن حمید بن ربیع کوفی متوفی  177گفته شده است که فرزند پول است، .....  

احادیث او ساختگی    بی العاص کذاب و دروغ ساز است و احمد گفته است که تمام. حکم بن عبداهللا غالم حارث بن حکم بن ا195

کرده و به قتیبه گفت به او بگو ترا   . حماد بن ابی حنیفه )امام حنفی ها یعنی نعمان بن ثابت کوفی(، که جریر او را تکذیب199است، ..... 

. حماد بن ابی یعلی  200درست نمی شناسم،    اي او روایت با حدیث چکار، چون روش تو دعوي و دشمنی است و ابن عدي گفت بر

تا جایی که  155دیلمی متوفی    ..... بوده  او شعر را فاسد کرده است.....    که مشهور به دروغ در روایت و شعر  اند  بن  210گفته  . خالد 

ت مدینه را بر عهده گرفت و  اداره والی  113طرف هشام در سال    الملک بن حارث بن حکم بن العاص کذاب و دروغگو است، او از

بن ابی طالب کرم اهللا وجه جسارت می کرد و می گفت )خدا داناتر است(    هفت سال در آن سمت ماند و روي منبر رسول خدا به علی 

 رسول خدا علی را بکار گمارد در حالی که میدانست او چنین و چنان است ولی فاطمه با او در این باره سخن گفت  

کینه ورزي و دشمنی با علی مظلوم باعث می شد که این اعداءاهللا و اشقیا لعنت اهللا    خباثت و خیانت تا کجا بود که   )کلب گفت ببین که 

پیامبر بنمایند و به حکم قرآن مستحق دوزخ ابدي به جهت دشمنی با رسول خدا گردند و این    علیهم اجمعین چنین جسارت عظیمی به

 (.است عاقبت ظالمان انا هللا و اناالیه راجعون

. داوود بن عفان از اصحاب انس بن مالک بوده و از مالک حدیث می ساخته و در خراسان گردش میکرد و به نام او جعل حدیث  222 

با آنکه در سال    652. ربیع بن محمود متوفی  227می کرد، .....   با رسول خدا و عمر   می زیست  599دجال و مفتري  ادعاي مصاحبت 
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بوده است، .....   632. رتن هندي این شیخ دجال و کذاب نیز ادعاي مصاحبت بارسول خدا داشته و متوفی سال  228طوالنی کرده است.  

ازحفاظ کذاب و خبیث بوده و به مقتضاي وقت و زمان، حدیث    234. سلیمان بن داوود بصري معروف به شاذکونی متوفی به سال  252

. سیف بن محمد ثوري پسر خواهر سفیان ثوري که کذاب  263است.....،  ب خوار و در گفتار بی حیا بوده می ساخته و گفته شده که شرا

. شیخ بن ابی خالد بصري حدیث جعل می نموده و خود گفته است  268است، .....،  و خبیث و حدیث ساز بوده .....، به اتفاق همه کذاب

بایستی  برنامه هاي زندگ  چهارصد حدیث ساختم و آنها را در ی روزمره مردم داخل کردم ولی حاال پشیمان هستم و نمی دانم چکار 

صالح، نوه زبیر بن عوام متوفی در خالفت رشید فرد کذاب و خبیث و دشمن خدا و غیر قابل اعتماد است    . عامر بن 284انجام دهم، .....  

 کذاب و 186ن عبداهللا بن عمر عدوي، نوه عمر بن الخطاب متوفی . عبدالرحمن ب297دیگران او را تکذیب نموده اند، .....،  و ابن معین و

گو و   . عبداهللا بن ابراهیم ..... یاوه   323دگرگون کننده احادیث و متروك الحدیث و احادیث او نادرست و دور از حقیقت است .....  

محمد روحی او از    . عبداهللا بن345.....    جاعل حدیث بوده و ابن عدي دو حدیث از او درباره فضیلت ابوبکر گفته که هر دو باطل است، 

روح بن قاسم روایات زیاد نقل نمود و به روحی ملقب شد، از او بیش از هزار حدیث نقل نموده و ..... تاجایی که اجماع کرده اند که او  

  ..... بن زهیر متوفی  353کذاب و جاعل حدیث است،  نوشته و مطال  جزوه اي در فضایل  583. عبدالمغیث  ب جعلی زیادي ذکر یزید 

. عتاب بن ابراهیم کذاب    364یزید( نام نهاد، .....    کرده و ابن جوزي کتابی در رد آن نوشته و آن را )الرد علی المتعصب العنید عن العن

ن بن  . عثمان بن خالد، نوه عثما365خدا حدیث دروغ ساخت .    و جاعل است و به منظور تقرب به خلیفه مهدي پسر منصور به نام رسول

از و  نمود  می  روایت  جعلی  و  موضوعه  احادیث  با  اموي  کرد،    عفان  می  روایت  شده  داده  تغییر  روایات  ثقه  بن  366افراد  عثمان   .

هارون که کذاب و دروغگو بوده ..... تا حدي که از نظر افتاده بود و کسی به    عبدالرحمن نوه سعد بن ابی وقاص اموي متوفی در خالفت

ن اعتنا  او  کرد،  احادیث  بن 368می  عثمان  مطلب    .  و  بود  ساز  حدیث  و  دروغگو  و  کذاب  اموي  عفان  بن  عثمان  بن  عمرو  بن  عبداهللا 

از دروغگوترین و خبیث ترین خلق خدا و    249. علی بن جهم مقتول به سال  383ساخت، .....    نادرست را به نام افراد مورد اعتماد می

علیهم السالم جسارت می کرد و گفته شد که پدرش را که نام او را علی نهاده بود لعن   به علی و اهل بیت مشهور به ناصبی بودن و نسبت

 می کرد و تجري اورا هجو نمود.  

آورده )او یکی از شعراء    و ..... حضرت عالمه فرماید این شرح حال ابن جهم است و حال ببین که ابن کثیر درباره او چه می گوید او 

عدالت را در حق او روا نداشته و    ار است اگر چه نسبت به علی بن ابی طالب رضی آله عنه توهین کرده ومشهور و اهل دیانت و با اعتب

به نظر می رسد توهین او به علی، نزد ابن کثیر او را اهل دیانت قرار داده، بلی ابن باید اینطور باشد و پایان همه به سوي    .....( و  کثیر 

 خداست، ..... 

اما به شکل)کلب گوید آري اي   نیز علی بن جهم هستی  تو  با امامان خود احضار می   ابن کثیر  بزودي  البته  دیگر و در زمان دیگر و 

 شوید( 

. عمر و بن خلیف که ابن    434. عمر بن صبیح خراسانی کذاب و حدیث ساز وصبیح در بدعت و دروغ در دنیا نظیر نداشته است،  417 

او این است که از ابن عباس نقل می کند )که رسول خدا فرموده است    از جمله یاوه هاي   حبان گفته است او کذاب و حدیث سازاست 

آیا در بهشت گرگ هست، گرگ در جواب گفت چون من پسر پاسبان )پلیس( را   من وارد بهشت شدم گرگی را در آنجا دیدم و گفتم

اینجا آمدم ابن عباس به  اسبان )پلیس( نصیب گرگ شد و اگر خود پلیس را می گفت این توفیق به خاطر خوردن پسر پ  خورده بودم 
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علیین جاي داده می شد( حضرت عالمه گوید اي کاش ابن عباس می گفت اگر گرگ رئیس پاسبانها    خورد در درجات باالي بهشت

می را  پلیس(  .....،    )رئیس  دادند،  می  را در کجا جاي  او  امیه، 440خورد  بن  نوه عاص  اموي  عبدالرحمن  بن  عنیسه  و جاعل    .  کذاب 

. فضل ابن سکین ..... 449عثمانی بوده و به نفع بنی امیه جعل حدیث می نمود، .....    158. عوانه بن حکم کوفی متوفی  441حدیث بود،

بنویسد   که مگر   ابن معین گوید او دروغگو و کذاب است و خدا لعنت کند کسی را که بخواهد از او مطلب بزرگ و یا کوچکی را 

ظاهر حدیث را    . محمد بن ابان رازي دجال و کذاب و جاعل حدیث بود و بلد نبود حتی 473یا این کذاب را نشناسد، .....    آنکه نداند و

.....  475بسازد.،    ،..... بود  سازي  حدیث  به  معتاد  و  کذاب  شامی  ابراهیم  بن  محمد  اسحاق489.  بن  محمد  متوفی    .  مدنی    150ابوبکر 

پیشواي مالکیان گفت او کذاب و    روه گفته است او خبیث و دشمن خدا و دروغگو است و مالک صاحب سیره مشهور که هشام ابن ع

. 507و کم مروت و کذاب بوده است، .....،    که در دین خود سست و قمارباز  567. محمد بن اسعد حکیمی متوفی  493دروغگو است،  

. محمد بن سعید معروف  529اند او کذاب است .....،    د گفته که ابن معین و احم  189محمد بن حسن شیبانی مصاحب ابی حنیفه متوفی  

از دروغگویان چهارگانه معروف، که به نام رسول خدا حدیث    به مصلوب شامی کذاب بوده و عمداً حدیث می ساخت که نسایی او را

که خطیب درباره او گفته    345ی  عبدالواحد ابوعمر زاهد غالم ثعلب، متوف  . محمد بن557جعل می نمودند به حساب آورده است، .....  

ثعلب از ابن اعرابی براي ما حدیث کرد و آنگاه چیزي در خصوص مرغ می گفت و    است که اگر مرغی می پرید بالفاصله می گفت 

کر زاهد،  جمیع احادیثی که در فضایل معاویه است را جمع آوري نموده ..... و ابن نجار گفته ابوب ..... نیز داراي جزوه اي است که در آن

معاویه از فضایل  اي  را    جزوه  انصاف  راه  نجار  ابن  فرماید  است و حضرت عالمه  و ساختگی  نادرست  اکثر مطالب آن  تهیه کرده که 

بلکه صحیح  هیچ حدیث صحیحی در    نپیموده  اند که  الخفاء آورده  و عجلونی در کشف  السعاده(  )در سفر  فیروزآبادي  آن است که 

کذب، خواننده محترم به ارزش گفتار او )خطیب( پی می برد و در می یابد که چگونه    ا از این جزوه سراسرنیامده و لذ  فضیلت معاویه

. محمد بن عکاشه کرمانی دروغگو و  561درباره معاویه تهیه کرده است را تصدیق می کنند؟! .....،  شیوخ ما مردي را که چنین جزوه اي

کرد و اکثراً در حال گریه بود چنانکه هرگاه حرف معمولی می زد گریه می کرده است و  نادرست روایت می   حدیث ساز بود و مطالب

نقل شد که می گفت احمد جویباري و محمد تمیم و محمد ابن عکاشه به نام رسول خدا بیش از ده هزار حدیث ساخته    از حافظ سري

وسیله آن    به الی اهللا حدیث جعل می نمودند تا بتوانند فردي را بهاو را از افرادي به شمار آورده که قر  155قرطبی در تذکار صفحه    اند و

 به اعمال نیک دعوت کنند .....، 

القلب وسنگدل در اختیار آنان است و لذا هر زمان اراده نمایند   )کلب گوید در روایت وارد شده است اراده گریه افراد شقی و قسی 

 گریه می کنند( 

ابن روزبه، غال569  فرحان  بن  متوکل که. محمد  را مذکور   م  او  نجار دروغگویی و حدیث جعلی ساختن  ابن  و  ابن جوزي  خطیب، 

عبدالرحمن ابوالفتح خشاب ثعلبی که دروغ گویی و خیال پردازي و حدیث سازي او ضرب    . محمد بن محمد بن579نموده اند( .....،  

ه اش گفت )پدرش وصیت کرده بود که او به شغل چوب تراشی  المثل شده است، او که شرابخوار هم بوده است، ابراهیم بن عربی دربار

 مشغول شود 

  ..... شد(،  تراش  دروغ  در عوض  ولی  کند  دنبال  را  آن حرفه  و  608نتوانست  امیه،کذاب  بنی  و غالم  مزدور  دمشقی  سالم  بن  مروان   .

کذاب و حدیث  150ل بن سلیمان بلخی متوفی  . مقات615حدیث ساز بود و هیچکدام از احادیث او مورد تایید حافظان ثقه نیست، .....  
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شمار آورده است، او به ابی    ساز و دجال است که نسایی او را از دروغگویان معروف که به رسول خدا حدیث دروغ نسبت می دادند به 

عباسی    روایت کنم و نیز به مهدي   جعفر منصور می گفت فکر کن چه موضوعی را دوست داري که برایت در قالب حدیث بسازم و

بسازم و او در جواب گفت نیازي نیست،    گفته است اگر بخواهی و دستور دهی احادیث خوبی را براي تو درباره عباس جعل کرده و

اند او عیبی جز دروغ گویی نداشته است و نیز گفته    مکنی به ابوسعید گفته   83مهلب بن ابی صفره، ظالم بن سراق ازدي متوفی سال    621

کار او می گوید او در جنگ با خوارج نیاز به دروغ گفتن    دروغ می گفته است ..... ابوعمر صاحب استیعاب در توجیهاند که او مدام  

امینی فرماید جناب ابوعمر با این گفتار خود دروغگویی مهلب را    داشت ....، و آنان از روي خشم و کینه او را به دروغ نسبت دادند و 

در جنگ مجاز دانسته و این از همان نوع توجیهات   رده است و در توجیه کار اوگفته که آن را براي نیازاقرار و کذاب بودن او را ثابت ک 

..... نموده است،  باب این گونه دروغگویی ها را مفتوح  بن عبدربه فارسی بصري، کذاب و حدیث ساز  628  معاویه است که  . مسیره 

می گوید که او گفت من در این کار نظر خیر دارم، محمد بن عیسی    رعهاست در فضیلت شهر قزوین چهل حدیث ساخته است و ابوذ

آوردي، آیا نمی دانی به حکم قرآن، کسیکه چنین جعل حدیث کند براي او    بن طباع می گوید من به او گفتم این احادیث را از کجا 

.  633ه ام!! و گروهی او را زاهد می دانند، ..... به خاطر ترغیب مردم به آن )قزوین( ساخت  چنین عذاب خواهد بود در جواب گفت آنها را

حدیث و از کسانی است که همگی بر کذاب بودن او اجماع کرده اند، نعیم بن حماد از پیشوایان    نصر بن طریف از معروفین به جعل

، این شیخ کذاب و  173ی  . نوح بن ابی مریم متوف642او در تقویت سنت حدیث می ساخته و .....، .....    ، ازدي می گوید228متوفی  

  653بن هالل در فضایل قرآن حدیث جعل نموده و تعداد آن یکصد و چهارده حدیث که همه دروغ است ..... .    دروغگو، مانند معلی

بسیار کذاب و ناکس است و کنیزش در مورد او می گوید، موالیم تمام شب را شب زنده داري میکرد و   207عدي متوفی سال    هیثم بن

بن یحیی بواسطه    ابوحیان توحیدي ..... کذاب و بی تقوي بود .....، جعفر  690وقتی که صبح می شد می نشست و دروغ می گفت، .....  

آن بوسیله ابی عبیده براي    استان این رساله دروغ که از زبان ابابکر و عمر و ارسالاز او نقل نموده که او که از ابی حیان سوال کردم د

که عده اي از شیعیان در مجلس ابن   علی جعل کرده اي چیست گفت این رساله را من براي رد شیعه جعل کردم و دلیل آن هم این است 

این رساله دروغین را جعل کردم ..... و از دالیل   مین برعلیه آنان، العمید وزیر حاضر شده و درباره علی غلو می نمودند و من به خاطر ه 

رساله نسبت داد که به علی گفته است )تو کناره گرفتی و منتظر    دیگر ساختگی بودن آن نقل این گفتار دروغ است که او به عمر در این

 وحی از ناحیه خدا شدي ولی مناجات خدا منحرف شد .....(، 

فضایل عمر و   نند عبید مالکی و دیگران تعجب نمی کنی که در تالیفات خود به رساله دروغ ابی حیان، جهت اثباتپس تو از بزرگانی ما

 . ابوالمهزم کذاب بوده است. 700ابابکر استناد می کنند .....، 

 حدیث سازي عامل تقرب به خدا: 

خروار بود و شاید خواننده محترم این موضوع را بزرگ و زیاد)گزافه(  اینها را که بر شمردیم در واقع قطره اي از دریا و مشتی نمونه از  
اهل سنت عیب    بداند و غافل از اینکه جعل حدیث و دادن نسبت دروغ به رسول خدا و ثقات از صحابه و تابعان نزد بسیاري از علماء

نموده اند را در واقع نمادي از    آنچه که آنان عمل  محسوب نگردیده و اساساً منافاتی با زهد و پرهیزگاري جاعل آن احادیث ندارد، بلکه
گفته است )صالحان را در هیچ موضوعی    خوبی و شعار صالحان و عامل تقرب آنان به سوي خدا می دانند و لذا یحیی بن سعید قطان

صالحین را در چیزي مانند    مانند دروغگویی آنها در جعل حدیث کوشا و پرتالش ندیدم( و نیز گفته است)اهل خیر یعنی زهاد و عباد و 
شده که )دروغ پردازي را در هیچکس بیشتر از کسانی ندیدم که    دروغگویی آنان در جعل حدیث در تالش ندیدم( و نیز باز از او نقل 
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است )توجهی به آن احادیث دروغ و اخبار جعلی که جاعالن حدیث در   منسوب به خیر و زهد هستند( و قرطبی در التذکار خود گفته
اعمال ساخته اند نباید نمود، زیرا این )جاعالن احادیث و اخبار دروغ( چنین عملی را    باره فضیلت قرائت سوره هاي قرآن و انجام دیگر 

اهللا( و اخذ  الی  به انجام    به عنوان قصد قربت )قربه  این روایات جعلی،  تا مردم را به واسطه  اند  انجام داده  پاداش اخروي )از خداوند( 
که از ابی عصمه نوح بن ابی مریم مزوري و محمد بن عکاشه کرمانی و احمد بن عبداله جویباري و    تشویق نمایند، همانطور اعمال نیک  

است، از جمله به ابی عصمه گفته شد تو از کجا از عکرمه و از ابن عباس در فضیلت تمامی سوره هاي قرآن    ..... دیگران روایت شده 
گفت من دیدم مردم از قرآن دوري و اعراض کرده و سرگرم به فقه ابی حنیفه و مغازي محمد بن    اي، او در جواب   مطالب نقل کرده 

  شده اند از این رو این روایات را به نیت عمل خداپسندانه ساخته و جعل نموده ام! باز قرطبی در همین کتاب ادامه می دهد که   اسحاق
بود گفته    که اقدام به جعل حدیث در فضیلت قرآن و سوره هاي آن نموده   حاکم و دیگر شیوخ محدثین آورده اند، به مردي از زهاد 

نمایم آنگاه به او گفته    شد، چرا چنین کردي او در جواب گفت دیدم مردم از قرآن کناره گرفتند، خواستم آنان را به بدینوسیله ترغیب
  ؟ چه کردي   «آتش دوزخ خواهد بود  د جایگاهش درکسیکه از روي عمد بر من دروغ بگوی» شد پس با این گفته رسول خدا که فرمود  

بر حذر داشتن مردم از حدیث    لذا در موضوع   در جواب گفت من به ضرر او دروغ نگفتم بلکه به نفع او دروغ گفته و حدیث ساختم، و 
حدیث سازي کار خوبی  به خیال اینکه    سازي گفته است و بزرگترین آنها از لحاظ ضرر کسانی هستند که منصوب به زهد بودند ولی

احادیث را پذیرفته اند، پس آنان گمراه بوده و دیگران    است اقدام به آن نموده اند و مردم نیز به خاطر اطمینانی که به آنها داشته اند این
ین احادیث را آورده  شنیدید و در زمانی که به او گفته شد از کجا ا  را نیز گمراه کردند و نیز شما در سابق گفتار )میسره بن عبدربه( را

مردم ساخته ام و در این کار خود پاداش بسیار خوب از خداوند را انتظار دارم و    اي او در جواب گفت آنها را به خاطر ایجاد رغبت در
مسیب بن واضح روایت می کند نیز از کسانی است که براي جلب رضاي خدا حدیث جعل    حاکم گفته است حسن یعنی کسی که از 

حماد که به خاطر تقویت سنت حدیث جعل می نموده است .....، بنابراین به باور آنان، دروغ و تهمت و    است و نیز از نعیم بن می نموده  
امور بد و زشت نبوده و در آن کوچکترین عیبی نیز وجود نداشته و به هیچ وجه این دروغگویی ها با فضایل نفسانی و    گفتار نادرست از

  اتی ندارد و لذا این حرب بن میمون مجتهد و عابد و در ضمن دروغگوترین مردمان است، ابن هیثم طایی است انسانی نیز مناف  کرامات
که تمام شب را به نماز و عبادت قیام می نموده و وقتی صبح می شد در جاي خود جلوس می نمود و دروغ می گفته است واین محمد  

حنبلی موصوف به زهد و   ال کذاب و حدیث ساز بوده است، و این حافظ عبدالمغیثبن ابراهیم شامی است که از زهاد بوده و در عین ح
حال از مطالب دروغ و غیر واقعی کتابی  اعتماد و دین داري و صداقت و امانت و صالح و اجتهاد و پیروي از سنت و آثار بوده و در عین 

اد موصل استکه )مداوم( حدیث می ساخته و دروغ می گفته است  درباره فضایل یزید بن معاویه نوشته است، و این معلی بن صبیح از عب
عکاشه ..... که حدیث ساز ماهري است و این ابوعمر زاهد است    و این معلی بن هالل است که عابد و کذاب بوده است این محمد بن 

رگان زهاد است که ابن جوزي درباره نوشته است و این احمد باهلی از بز  که از مطالب ساختگی کتابی در فضایل معاویه بن ابی سفیان
عابدي پارسا و تارك دنیا بوده است اما شیطان این عمل بد و قبیح و زشت او را، در    دروغگویی او و حدیث ساختن او گفته است او

ص از  این بردانی مرد صالح است که در فضیلت معاویه حدیث ساخته است و این وهب بن حف  نظرش خوب و نیکو جلوه داده است، و 
با کسی سخن نمی گفت ولی دروغ هاي شاخدار و فاحش می گفته است، و این    صالحان است که حتی بیست سال )از روي تقوي( 

مردم زمان خود به سنت و سرسخت ترین مدافع نسبت به آن بوده، اما در عین حال حدیث    است که پاي بند ترین  ابوبشر مروزي فقیه
کرده است، و این ابوداوود نخعی است که شب زنده دارترین مردم در شب و روزه دارترین آنها در    می   جعل نموده و آن را باال و پایین

اما در عین  ابویحیی وکار بوده است که از صالحان و عباد و    روز بوده است  حال جاعل حدیث و دروغپرداز بزرگ بوده است و این 
. و این ابراهیم بن محمد آمدي یکی از زهاد و عباد است و در عین  استز  ولی در عین حال از دروغگویان بزرگ نی  بزرگان فقها است

نبوده و    احادیث او ساختگی است و این ابواسماعیل اشملی است که عابد روزگار و شصت سال روزه دار ولی حدیثش مورد اعتنا   حال،
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سازان، افراد مختلف    است. .....، در میان این حدیث پیروي نمی گردید زیرا سندها را دگرگون و مراسیل را به مسانید تبدیل می نموده  
بعضی شیوخ روایت، عده اي    در شئون گوناگون قرار دارند که برخی امام مقتدي و بعضی محدث مشهور و بعضی دیگر فقیه حجت، 

اشت امام، و گروهی  خطیب توانا و ..... هستند که گروهی از آنها براي خدمت به دین و شریعت، و گروهی دیگربراي تعظیم و بزرگد
دروغ و نسبتهاي ناروا زیاد شده و اختالف و تناقض    دیگر براي تائید و کمک به مذاهب و .....، عمالً دروغ می گفته اند و به این دلیل

کسی نتوانست با جعل حدیث از رسول خدا به آن حضرت    در مناقب و فضایل میان رجال مذاهب به وقوع پیوست و در این میان اگر
 مذاهب و شخصیت هاي آن، مبهوت و سرگردان می ساخته است.   ترا بزند، در عوض مردم را با دروغ هاي ساختگی پیراموناف

از مواضع با عبارت مختلف اینگونه افراد را با عباراتی نظیر )فمن اظلم ممن    )کلب گوید خداوند علی اعلی در کتاب خود در بسیاري 
ست و ما درکتاب تفسیر خود دوزخی بودن این اشخاص و خلود آنان در جهنم را ثابت نموده ایم و  افتري علی اهللا کذبا( تهدید نموده ا 

هاي خود به حقایق اسالم و قرآن خسارات غیرقابل جبران وارد نموده و امت محمد را گمراه و در    این شیاطین انسی که با دروغپردازي
خداوند به منافقین هستند که )و اذا قیل لهم التفسدوا فی االرض قالوا انما    مصداق این آیه قرآن از خطاب  وادي ضاللت فرو برده اند 

 نحن مصلحون(.

 روایات در مدح ابوحنیفه:

مردمی را می بینی که روایاتی را در مناقب ابی حنیفه به نام رسول خدا می سازند ..... از جمله این روایت که )در هر قرنی ازامت من  
، از رسول خدا از طریق حامد بن  174ابن لهیعه متوفی    ابوحنیفه پیشرو زمان خود است( .....، سند این روایت از ناحیهپیشروانی هستند و  

را در زمره کسانی که مشهور به حدیث سازي هستند محسوب    آدم کذاب که جوزجانی و ابن عدي او را تکذیب و احمد سلیمانی او
نماید، و یا روایت )در امت من مردي است که اسم او نعمان و کینه اش    خدا او را لعنت   نموده و ابن معین گفته است او کذاب است 

چراغ امت من است( که خطیب بغدادي آن را در تاریخ خود نقل و تأکید می نماید    ابوحنیفه است، او چراغ امت من، چراغ امت من، و 
یا و   ،..... است  جعلی  حدیث  این  ب   که  اهل  چراغ  )ابوحنیفه  و  روایت  ساختگی  این حدیث  اسنی،  کتاب  در  نقل  به  که  است(،  هشت 

اینکه می   ابوالبختري را )در خصوص  ابی حنیفه، روایت دروغ  یا گفتارخطیب خوارزمی که در کتاب مناقب  .....، و  نادرست است و 
تو بعد از مندرس شدن سنت جدم  محمد صادق وارد شد و وقتی جعفر به او نگاه کرد گفت گویا می بینم که    گوید ابوحنیفه بر جعفر بن 

  خواهی کرد ..... الی آخر( آورده و می گوید: چه بگویم درباره مردي )یعنی ابوالبختري( که کتاب بزرگی درباره مناقب ابی   آن را زنده 
مسلم پخش می   یق حنیفه می نویسد و در آن از اینگونه مطالب یاوه و دروغ هاي شاخدار می آورد و آن را در جوامع اسالمی همانند حقا

کند و هیچ فکر نمی کند که ممکن است روزي دروغش آشکار و زشتی دروغ پردازي هاي او روشن گردد.....(، و یا غلو جمعی از 
است، ابن جریر می گوید در کوفه    پیروان ابوحنیفه درباره او به جایی رسید که مردم تصور نمودند که علم او از علم رسول خدا بیشتر

را ترك کردي گفتم من آنها را در حالی    آنجا به بصره رفتم و در آنجا عبداهللا بن مبارك بود، او به من گفت چگونه مردم  بودم و از
آنان در این اعتقاد کفرآمیز خود ترا پیشواي خود    ترك کردم که عده اي فکر می کردند که علم ابوحنیفه از رسول خدا بیشتر است و

ارك آنچنان گریه کرد که ریش او تر شد،..... و در مقابل این حدیث سازان و گزافه گویان افرادي به  قرار داده اند، پس عبداهللا بن مب
قرار داده اند که متاسفانه این مقام گنجایش آن را ندارد و لذا نمونه    مقابله برخاسته و امام آنها را مورد طعن و لعن و حمله و تکذیب

عبدالبر گفته   آنها ذکر می شود،  از  ابوحنیفههایی  بن اسماعیل   است  ابوعبداهللا محمد  است که  از جمله کسانی  ثابت کوفی  بن  نعمان 
بخاري )صاحب صحیح بخاري(، درکتابش آنانرا به عنوان ضعفا و متروکین مورد طعن قرار داده است، ..... و نعیم از فزاري نقل کرده 

مرده است، او گفت خدا او را لعنت کند که ریسمان اسالم را گسسته و  خبر آوردند که ابوحنیفه    که من در نزد سفیان بن عینبه بودم که
چیزي است که بخاري آن را ذکر کرده است ..... و ابن الجارود در کتابش درباره   در اسالم فرزندي بدتر از اوپدید نیامده است و این

است و اساساً در اسالم او اختالف دارند و از مالک  ثابت، ابوحنیفه که حدیثش زیاد و مبهم    ضعفا و متروکین گفته است که نعمان بن
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درباره ابی حنیفه همانند گفته شیعیان می گوید که او بدترین مولودي است که در اسالم پدید آمده و اگر با    رحمه اهللا روایت شده که او 
ا  شمشیر به جنگ  ست سزاوار نیست از اصحاب ابی  این امت آمده بود ضررش کمتر بوده است ..... و عبداهللا بن احمد بن حنبل گفته 

بن حنبل گفته است ابوحنیفه   حنیفه .....، و احمد  نه  از خود ابوحنیفه می شود روایت کرد گفت  او سوال شد آیا  از    روایت شود پس 
رسول خدا    مدروغ می گفته و سزاوار نیست که از اصحاب او روایت شود، .....، و نیز درباره دیگر پیشوایان اهل سنت می بینی که به نا 

روایت جعل نموده اند که )عالم قریش که تمام کره زمین را از دانش پر می کند(، و آن را حمل بر محمد بنادریس امام شافعی کرده اند 
از  گفته ..... )زیرا که او از من و من    و ..... و مزنی تصور می نماید که خدا را در خواب دیده و از او درباره شافعی سوال کرده و خدا

چرتم گرفت، پیامبر اکرم را در خواب دیدم و    اویم( ..... و محمد بن نصر ترمذي می گوید ..... در مسجد النبی در مدینه نشسته بودم
مالکی ها تصور دیگري را می آورند و روایتی را که به نام    .....، به دنبال این خواب به مصر رفته و نوشته هاي شافعی را نوشتم، .....، و

جستجو کنند، از عالم مدینه داناتر نمی یابند( و این را حمل بر مالک بن    خدا جعل نمودند که )اگر مردم دنیا، تمام کره زمین را  رسول
انس می نمایند .....، آري، )مضمون( آنان گویا فکرمی کنندکه صادق آل محمد که البته همه آل محمد راستگو و عالم بوده اند یعنی  

مالک هم شاگرد او نبوده است و البته .....، براي حنبلی ها گام هاي بلندي در باره تبلیغ مذهب    دق در مدینه نبوده وجعفر بن محمد الصا
و امامشان وجود دارد و .....،آنان اوهام و خیاالتی دروغین ساخته اند که گوش از شنیدن آن کر می شود و هیچ غلوي در اسالم به پاي  

 آن نمی رسد، .....

دیده که به او    ابن جوزي ..... از شافعی نقل نموده که نامه اي براي احمد بن حنبل فرستاده و گفته که رسول خدا را در خواب  )مضمون(

در ظرفی ریخت و هر روز    گفته .....، پس احمد بن حنبل جامه اش را در آورد و به من داد ..... و من آن را شستم و آب آن را به او دادم

زیاد اهل حجاز و عراق اندوهناك بودم    ه صورتش می مالید و ..... و یا فقیه احمد بن محمد می گوید، ..... از اختالف به عنوان تبرك ب

  وجود دارند که انگیزه ها و هوس ها آنان را از   ..... به خواب رفتم و در خواب رسول خدا را دیدم .....، آري ولی در این میان افرادي

کشف )باب    انند فیروزآبادي صاحب قاموس که در کتاب خود سفر السعاده و عجلونی در کتاب خود بنام حق گویی باز نداشته است م

شده ساختگی و افترا    فضایل ابی حنیفه و شافعی و مذمت آنان( که می گوید در آن چیزي صحیح وجود ندارد و آنچه که از اینها ذکر

نص بخصوصی چه صحیح و چه    و معایب، هیچ کدام از پیشوایان مذهب، است و ابن درویش حوت در اسنی گفته است درباره مناقب  

از آن احادیث ساختگی و دگرگون تواند  .....، پس انسان پژوهشگر می  شده که در مجموعه جاعالن حدیث و    ضعیف وجود ندارد، 

احادیث مشابه آن که  به حساب  این طریق  از  و  تنظیم  فهرستی  است،  مواضع مختل  دروغگویان آمده  اهل سنت  در  و مسانید  ف کتب 

ماند، زیرا کتابی که )بطور جامع( اسامی این حدیث سازان  پراکنده است، آگاهی بیابد اگر چه تمام و یا قسمت عمده آن مجهول خواهد

عیت در دست نیست، مگر آنچه در شرح حال عده کمی از آن جم  و ساخته ها و بافته هاي آنها را نوشته و جمع آوري کرده باشد فعالً

شده که فهرست گروهی از این دروغگویان و جاعالن و حدیث سازان مذکور    کثیر حدیث سازان، از گوشه و کنار تاریخ تصادفاً حفظ 

 می شود:

احمد بن    )ابوسعید ابان بن جعفر بیش از سیصد حدیث، ابوعلی احمد جویباري و دو فرزند او عکاشه و تمیم بیش از ده هزار حدیث،

محمد مروزي ده هزار    نام پیشوایان بیش از سه هزار حدیث، احمد بن محمد باهلی بیش از چهارصد حدیث، احمد بن محمد قیسی به  

عون یکصد حدیث، جعفر بن زبیر به    حدیث، احمد ابوسمان منقی پانصد حدیث، بشر بن حسین اصفهانی یکصد و پنجاه حدیث، بشر بن 

حدیث، حسن عدوي هزار حدیث،حکم بن عبداهللا ابوسلمه پنجاه حدیث، دینار  نام رسول خدا چهارصد حدیث، حارث بن اسامه سی  

بن رفاعه چهل حدیث، ابی خالد بصري    حبشی یکصد حدیث، زید بن حسن چهل حدیث، زید  ابن  بیست حدیث،  بن عیسی  سلیمان 
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نان تعداد نود و هشت هزار  احادیث ساختگی و دگرگون شده آ  چهارصد حدیث، صالح بن احمد قیراطی ده هزار حدیث، .....، مجموع

شد بر این تعداد، احادیثی را که از این افراد به دور انداخته شده است )عباد   و ششصد و هشتاد و چهار حدیث خواهد بود و اضافه خواهد

بن  هزار حدیث، عبداله رازي ده هزار حدیث، ابن زباله یکصد هزار حدیث، محمد    بصري شصت هزار حدیث، عمر بن هارون هفتاد

حمید پنجاه هزار حدیث، نصر بیست هزارکه مجموع احادیث این عده چهارصد و هشت هزار و ششصد و هشتاد و چهار حدیث خواهد  

نسبت به مجموعه احادیثی که دستهاي جنایت کار ساخته   بود و قطعاً براي انسان محقق وپژوهشگر معلوم و آشکار است که این رقم

 بسیار ناچیز خواهد بود.،  

موضوعه بایستی متذکر شد که براي اغلب دروغگویان و جاعالن حدیث )اگر نگوئیم همه آنها(،    یز در خصوص نسخه ها و احادیثو ن

بسیاري از یاوه هاي آنها بوده است وجود داشته، اما تاریخ براي ما چیزي جز اشاره اي که در نوشته هاي بعضی از   کتابهایی که مشتمل بر

بن محمد  آمده چیزي    نویسندگان احمد  مزنی،  ابراهیم  بن  )محمد  از  عبارتند  آنان  از  دیگر  برخی  و  مذکور  بعضاً  که  نکرده  را حفظ 

و    و .....(، پس اگر خواننده آنچه که مذکور شد را معیار و قیاس قرار دهد و بر این شاخصه تمام دستاوردهاي این دروغ گویان  حمانی

یحیی بن    آنچه ذکر شد و یا نشد، در چنین حالتی گفتار افراد زیر مبالغه آمیز نخواهدبود:   جاعالن حدیث را اندازه گیري نماید، اعم از 

،)..... نان پخته از آن در آوردیم  افروخته و  به آن تنور  نوشتیم که  )از دروغ گویان به قدري کتاب  بخاري صاحب گفته    معین گفت: 

را حفظ کردم(، یحیی بن معین    یم حنظلی گوید )چهار حدیث دروغ)دویست هزار حدیث غیر صحیح را حفظ کردم(، اسحاق بن ابراه

 گوید )کدام صاحب حدیثی است که از هر کذابی هزار حدیث جعلی ننوشته باشد( و ..... 

ا  بقیه ر   لذا ائمه حدیث در تالیف صحاح یا مسانید خود از میان احادیث فراوان تعدادي را که مورد اعتماد آنان بود انتخاب نموده و   و

سنن خود چهار هزار   ترك نموده اند که این امر داللت بر کثرت احادیث ساختگی و مجعول دارد، به عنوان مثال )ابوداوود سجستانی در

خود دو هزار و هفتصد و شصت و   و هشتصد حدیث آورده که آنها را از میان پانصد هزار حدیث انتخاب نموده و یا بخاري براي صحیح

هزار حدیث غیر مکرر خود در کتاب صحیح،    ا از میان ششصد هزار حدیث انتخاب نموده و مسلم براي چهار یک حدیث غیر مکرر ر

آنان را از میان سیصد هزار حدیث انتخاب نموده است. و احمد بن حنبل درمسند خود سی هزار حدیث را از میان هفتصد و پنجاه هزار  

یک میلیون و پانصد هزار    258کرده بود، و احمد بن فرات متوفی    آوري   حدیث انتخاب، در صورتی که او یک میلیون حدیث جمع

و احکام و فواید و غیره اخذ کرده است و به غیر از این جنبه، در وضعیت    حدیث نوشت و از میان آنها سیصد هزار حدیث را در تفسیر

ان معانی از این الفاظ مستفاد می شوند و این الفاظ  مستقیماً جرح نمی نمایند ولی هم  حدیث، موارد دیگري نیز وجود دارد که حدیث را

شده که دیگران از آنها احادیث فراوانی نقل نموده اند این الفاظ عبارتند از )نقل روایت از او روا    به افراد زیادي از رجال حدیث اطالق

احادیثش تمام  راویان   نیست،  از  است،  کرده  روایت  ندارند  اصل  که  را  مواردي  است،  می   ساختگی  نقل  احادیث جعلی  اعتماد  مورد 

آن روا نیست، سندها را دگرگون می نموده است، حدیث موقوف را باال برده، نوشتن حدیثش جایز نیست، هیچیک    نماید، احتجاج به 

،..... او اجماع دارند،  تمام اصحاب بر ترك  پیروي نیست، ثقه و امین نیست،  آورده    احادیث موضوعه و جعلی می    ازاحادیثش مورد 

 است، ..... فریب خورده است، ..... هالك شونده است، ..... متهم به دروغ است .....، از ثقات مطالب نادرست میآورد(،  

اعتمادي نیست، اما در    تمامی این موارد که گفته شد مربوط به کسانی است که نزد علماء و بزرگان عامه، به آنها و گفتار و احادیث آنان 

نیز مشکل مهم و غیر قابل حل دیگري وجود داردموضوع   که دانستن آن خواننده را در    کسانی که به اعتقاد آنان مورد اعتماد هستند 
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بودن   ثقه  اعتماد و  امر مورد  این  بین آنان چیست، ازکجا  اعتماد در  ثقه و راي مورد  از  اینکه منظور  برد، یعنی  بهت و حیرت فرو می 

بودن حاصل می شود و چه خصلتی م ثقه و مورد اعتماد  از شمول  تاریخ    وجب می گردد که فرد  تا  با من  بیا  .....؟ پس  و  خارج شود 

 تعدادي از کسانی را که تصریح به ثقه بودن آنها شده است را بخوانیم: 

ابن خیاط    ه ولی خلیفهزیاد بن ابیه یعنی همان خبیث و ملعون و کسی که باالترین جنایات و جرائم مهم را در تاریخ اسالم مرتکب شد.1
 او را از زهاد شمرده و احمد بن صالح او را متهم به کذب نمی داند.

 عجلی او را ثقه و مورد اعتماد می داند. کهعمر بن سعد بن ابی وقاص، همان قاتل امام حسین علیه السالم .2

هتک حرمت حرم رسول اهللا بوده است لعنه اهللا    عام خاندان رسول خدا و  )کلب گوید و همان شقی حرامزاده که مسئول و آمر در قتل 
 علیه و علی اعوانه و انصاره و الراضی به اعمالهم(،  

نجسی را(    عمران بن حطان رئیس )زنازاده( خوارج، صاحب شعر معروف در تعریف ابن ملجم مرادي )زنازاده تر( و .....، چنین )خبیث .3
 داده و از او حدیث نقل نموده است.عجلی موثق دانست و بخاري او را از رجال صحیح قرار 

براي مقتول    ، از یاران حجاج بن یوسف ثقفی که حجاج خبیث سعید بن جبیر مقدس را 117اسماعیل بن اوسط بجلی، امیرکوفه متوفی  .4

افراد ثقه بشمار ا  شدن نزد او فرستاده بود ..... مالحظه می فرمائید که ابن معین چنین شخص پلیدي را توثیق نموده و ابن حبان او را  ز 

 آورده است. 

 اسد بن وداعه شامی، تابعی ناصبی که علی علیه السالم را سب و لعن می نموده، ولی نسایی او را موثق می داند، .5

ابوبکر محمد بن هارون همان ناصبی منحرف و معروف در دشمنی با امیرالمومنین علی علیه السالم که خطیب بغدادي او راموثق می  .6
 داند. 

خالد قسري امیر ناصبی بوده، که علناً به علی علیه السالم جسارت می کرد و مادرش نصرانی بوده و در بی دینی متهم و درخانه خود  .7
 براي مادرش کنیسه مخصوص عیسویان ساخته بود و .....، با این حال ابن حبان او را توثیق نموده است. 

حال    که نسبت به علی علیه السالم دشمنی می کرد و می گفت او را دوست ندارم، بااین   131اسحاق بن سوید عدوي بصري متوفی  .8
 است.  احمد و ابن معین و نسایی او را توثیق کرده اند و این ناصبی پلید از رجال صحاح بخاري و مسلم و ابوداوود و نسایی

 این وجود نسایی او را موثق می داند.  (، مردي ناصبی و دشمن علی علیه السالم، با 211نعیم بن ابی هند کوفی ).9

شد ..... و    حریز بن عثمان و او همان پلیدي است که در مسجد نماز می خواند و تا هفتاد بار علی را لعن نمی کرد از آن خارج نمی.10

او ثقه و مور اند که  به حدیث چنین شخصی احتجاج کرده و در ریاض گفته  ابوداوود و ترمذي و دیگران  اعتماد است و    دبخاري و 

 لیکن علی را دشمن داشته خدا دشمنش باد، 

ابی داوود و    ازهر بن عبداهللا حمصی )خبیث( که علی را سب می نموده، ولی با اینحال عجلی او را توثیق نموده و او از رجال حدیث.11
 ترمذي و نسایی نیز است. 

او همان کسی  .12 ابراهیم مشهور به دحیم شامی و  بن  اهل شام عبدالرحمن  باغیه(  )فئه  بگوید  او    است که گفته است کسی که  هستند 

 بااین وجود بخاري و دیگران از او روایت کنند و او را به عنوان ثقه و حجت معرفی نموده اند.زنازاده است 

ف به عمار  به قتل عمار وفق معجزه کالم غیبی رسول خدا در خصوص معاویه و سپاه شام داردکه  اشاره  به دست  )کلب گوید  رمود تو 

حدیث معروف در سپاه معاویه تزلزل ایجاد    گروه طغیانگر )فئه باغیه( کشته خواهی شد و آخرین غذاي تو جرعه شیر خواهد بود که این 
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یه که او  الهاو نمود و .....، بلی از او و امثال او جز این انتظار نیست که در راه دوستی امامان خودیعنی فرزند هند جگرخوار و معاویه علیه

دشمنان خدا و رسول و    و پیروان خود را به سوي آتش دعوت نموده اند، امت اسالم را حرامزاده خطاب کند هرگز چنین نیست بلکه

 وصی او زنازاده اند و ما در کتاب تفسیر خود به این موضوع اشاره نموده ایم انا هللا و انا الیه راجعون(  

آورده و با این    است که در فضایل یزید بن معاویه کتاب نوشته و در آن مطالب جعلی فراوانحافظ عبدالمغیث حنبلی او همان کسی  .13

و شایستگی و اجتهاد یاد    وجود، از یک چنین شخصی )یعنی این جرثومه فساد و تباهی( به پارسایی و ثقه و دین داري و راستی و امانت 

 شده است. 

 قه است ولی حدیث ثوري را دگرگون می نموده است.حافظ زید بن حباب که ابن معین می گوید او ث.14

شرابخوار    خلف بن هشام شرابخوار، که احمد بن حنبل امام حنبلیان او را موثق می داند و وقتی به او اعتراض شد که تو چگونه آدم .15
شراب بنوشد یا    ثقه و امین است  را توثیق می نمایی، در جواب گفت این علم از ناحیه او به ما رسیده است پس او به خدا قسم نزد ما

 ننوشد؟!، 

ولی امام احمد و ابن معین او را موثق می دانند و .....(، .....آري آنان،  ) خالد بن عاص که از سران مرجئه و ناصبی دشمن علی است  .16
اعتماد نمی دانن  ثقه و مورد  )به عنوان نمونه(  افراد زیر را  بن موسی این چنین کسانی را موثق می دانند، ولی  از جمله)عبیداهللا   ..... و  د 

پیام براي ابن معین فرستاد و    عبسی )مضمون( )او کسی است که احمد به دلیل بدگویی او از معاویه از او نقل حدیث نکرد و بعد از آن
می نمائیم آیا معاویه  گفت حدیث نقل  ابن معین )در پاسخ به این تعصب نابجا( جواب داد که من و شما از عبدالرزاق که به عثمان بد می

چون گفت از خانه اش صداي آوازه خوانی را شنیده  از عثمان باالتر است؟!(، و یا شعبه نقل حدیث از منهال بن عمر اسدي را ترك کرد
ارد ترك  را به مضاربه می دهد و سودش را براي خود بر می د  است، و یا یزید بن هارون روایت از ابویوسف را به بهانه آنکه اموال یتیم

و به یحیی بن سعید گفته است، در وجود من از او چیزي هست و هر    کرد، و آري و آري بخاري روایت از امام صادق را ترك کرد
خثیمه و ابوحاتم و ابن عدي و ابن حبان و نسایی و دیگران او را توثیق نموده اند، و    چند او دروغگو نبوده و شافعی و ابن معین و ابن ابی

مطالب عجیب و غریب نقل می کند،    موسی الرضا )آن امام پاك( گفته است که او از پدرش  تم بن حبان در خصوص علی بن یا ابوحا
امام  بن محمد  بن علی  و مطهر، حسن  پاك  امام  ابن جوزي  اشتباه و خطا می کند، و  الموضوعات خود تضعیف    گویا  را در  عسگري 

   نموده است .....، انا هللا و انا الیه راجعون(.

مضمون می فرماید حق با حق شناخته می شود نه با اهل حق پس تو حق را بشناس تا اهل آن را   )کلب گوید موالي ما امیرالمؤمنین با این
اهل آن کناره گیري کنی که درخت به میوه آن شناخته می شود اي نادان جاهل که خود را دانا می دانی    بشناسی و باطل را بشناس تا از

شکل درخت بحث می کنی در حالی که میوه آن ظاهر و آشکار است تو آب را از سرچشمه پاك و زالل آن بیاشام و    و چرا در برگ  
بیمار نخواهد شد پس اگر تو با قلب سلیم امر خدا را از قرآن توجه  البته مسموم و  و    اگرکسی آب را از سرچشمه آن نوش جان کند 

شده نمایی قطعاً  هدایت می کند و اگر با قرآن عداوت کنی و پیروي از نفس و شیطان رانده  اطاعت کنی او تو را به محمد و ذوالقربی او
 به سوي قاتالن ذوالقربی و دوزخ جاوید خواهی رفت(. 

 نمونه احادیثی که دروغپردازان بنام رسول خدا جعل نموده اند:

ساخته و    پرداز و جاعالن حدیث و امثال آنان در باب فضایل دروغین  ما در اینجا تصمیم داریم نمونه هایی از آنچه که دستهاي دروغ
 پرداخته اند را یادآور شویم: 

آله اال اهللا،   از ابن عباس آورده اند که رسول خدا فرموده است هیچ درختی در بهشت نیست مگر آنکه روي برگهاي آن نوشته شده ال.1

است ..... ذهبی    پردازي هاي علی بن جمیل رقی  ذوالنورین، این حدیث از دروغمحمد رسول اهللا ابوبکر صدیق، عمر فاروق و عثمان  
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ساختگی است ..... خطیب    گفت عبدالعزیز گمنام است و خبر او باطل است پس همین عیب آفت این حدیث است و .....، این حدیث

حدیث از لحاظ سند ضعیف است .....    ..... این بغدادي در تاریخ خود ..... گفت این حدیث ساختگی است و ..... ابن کثیر می گوید  

می داند و حال آنکه همه اهل فن و از جمله    امینی گوید آیا از ابن کثیر تعجب نمی کنی که در نهایت تعصب این حدیث را ضعیف

است به اینکه با    عجیب تر از این کجروي نظریه خطیب   خود او می دانند، اینگونه احادیث باطل و ساختگی را ضعیف نمی گویند و یا 

 نیاورده است و ..... و این اوصاف آنان، از شدت تعصب است.  توجه به ساختگی بودن روایت، کلمه اي که داللت بر عیب سند کند

میزان.2 ..... و عمر را کنار  و  بهشت  ابوبکر را کنار درب  قیامت  اند )مضمون( )....... روز  بطور مرفوع آورده  ابن عباس  از  .....  باز  ، و 

با دو حله بهشتی .....، ذهبی گوید این حدیث را با شاخه اي درخت براي دور کردن از حوض و علی  مصیصی و احمد بن    عثمان را 

حسن کوفی که هر دو کذابند روایت نموده اند و اینکه کدامیک آن دو آن را ساخته اند خدا دانا است ونیز دور کردن از حوض را که  

در فضایل علی است اما این دو کذاب آن را به عثمان نسبت داده و..... که داللت بر جعلی بودن آن از طریق  اجماع امت بر آن است که  

 ایجاد گرگونی و ..... می دارد.

سفیان را در    جاعالن حدیث از انس از رسول خدا روایت نموده اند که )مضمون( )پیامبر فرمود همه اصحاب خود را جز معاویه بن ابی .3

بر من درود می فرستاد    م و او هشتاد سال بعد آمد گفتم کجا بودي گفت زیر سایه عرش با خدا بودم، خدا در این هشتاد سالبهشت دید

و من بر او درود می فرستادم و خدا گفت این در عوض فحش هایی است که در دنیا مردم نثار توکرده اند( این حدیث از ساخته هاي  

جعلی دانسته و ذهبی اضافه می نماید براي ابن    ي، خطیب، ابن عساکر، ذهبی و ..... با تأکید آن را عبداهللا بن حفص وکیل است، ابن عد

 عدي شایسته نبود از این دجال کوردل و کور چشم روایت کند .....

بود و گفت   آویزاناز انس بطور مرفوع از پیامبر جعل نموده اند که )در شب معراج وارد بهشتی شدم و سیبی را دیدم که به حوریه اي .4

من مال عثمان مقتول و مظلوم هستم(، ذهبی گفت ..... حدیث دروغ است و .....، ابن حجر، خطیب، ابن جوزي برساختگی بودن آن نظر  

 داده اند و .....،

و از میان    سلین برتري دادراویان جعلی از جابر بطور مرفوع آورده اند که پیامبر فرمود: )خداوند یارانم را بر همه خالیق جز انبیا و مر.5

صالح است و ذهبی،    نفر ابوبکر، عمر، عثمان و علی را از همه بیشتر گر چه همه خوبند(.، این حدیث از ساخته هاي عبداهللا بن   4یارانم  

 ابی ذرعه، نسایی و ..... بر جعلی بودن آن تصریح نموده اند .....،

اند که )وق.6 نموده  نقل  از عبداهللا عمر  نمیفرستم مگر  راویان جعلی  ابوبکر متولد شد خداوند فرمود به عزت و جاللم داخل بهشت  تی 
..... در جعلی بودن    کسی را که این مولود )ابوبکر( را دوست داشته باشد( ذهبی می گوید این حدیث جعلی است و خطیب بغدادي و 

 آن تصریح نموده اند. 

آمرزش   د هزار فرشته براي کسی که ابوبکر و عمر را دوست داشته باشند طلبجاعالن از ابی هریره آورده اند )در آسمان دنیا هشتا.7

حدیث از ساخته    می کنند و در آسمان دوم هشتاد هزار فرشته کسانی را که ابوبکر و عمر را دشمن داشته باشند لعنت می نمایند( این

 نموده اند،  گی بودن آن تصریحهاي ابی سعد، حسن بن علی عدوي مصري است و خطیب و ابن حجر، ..... به ساخت

پیامبر نازل شد    از انس آورده اند )مضمون(، )مردي یهودي نزد ابوبکر آمد و گفت تو را دوست دارم ابوبکر اعتنا نکرد پس جبرئیل بر.8
به جعلی است و سیوطی .....    و گفت یهودي از آتش دور شد پس یهودي مسلمان شد .....( این حدیث از جعلیات حسن بن علی بصري

 بودن آن تصریح دارد.
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ابوبکر    از براء بطور مرفوع آورده اند )خداوند در مرحله باالي بهشت، قبه اي براي ابوبکر ساخته که چهار هزار در دارد و هر زمان.9
باز می کند و خدا را نگاه می کند( این حدیث از جعلیات محمد بن عبداله اشنانی است،    مشتاق دیدار خدا شود یکی از این درها را 

در و جسارت  الهی  کردن حشمت  خوار  در  کرده  را جعل  حدیث  این  که  گوید کسی  می  خود  تاریخ  در  کم    خطیب  گویی  دروغ 
 نگذاشته و به بدترین نحو این مصیبت ها را ببار آورده است ..... ذهبی نیز آن را مردود اعالم نموده ..... و..... 

می نماید که    ی نیز توجه شود مخالفت متن آنها را با کتاب خدا به وضوح می بیند و مالحظه )کلب گوید و اگر متن این احادیث جعل
 مردم القاء می نمودند(  جاعالن کذاب چگونه ترویج افکار پلید خود را در قالب حدیث در خصوص مادي بودن و جسمانیت خداوند به

و  .10 از غار  نقل شده )که رسول خدا در وقت خروج  انس  .....خداوند در  از  او گفت  به  را گرفت  ابوبکر رکاب حضرت  زمانی که 
عبد بن  محمد  هاي  ساخته  از  حدیث  این  کند(  می  تجلی  خاص  بطور  تو  براي  و  عام  بطور  همه  براي  قیامت  تمیمی    فرداي  بکر  ابی 

 سمرقندي است خطیب، ذهبی، ابن عدي و ..... آن را باطل و جعلی اعالم کردند. 

ابوهریره نقل نموده اند )که رسول خدا فرمود، در شبی که به معراج رفتم از آسمانی گذر نکردم مگر آنکه درآن دیدم  جاعالن از  .11
است، ذهبی، سیوطی و    نوشته محمد رسول خداست و ابوبکر صدیق جانشین من است( این حدیث از جعلیات عبداهللا بن ابراهیم غفاري

 .....ابن حجر جعلی بودن آنرا تصریح کرده اند 

آزاد نمی    انس بطور مرفوع آورده اند )خدا هر شب جمعه صد هزار نفر را از جهنم آزاد می کند مگر دو طایفه را که  باز جاعالن از.12

ابوبکر و عمر و عثمان و    کند ..... بت پرستان و دشمنان عمر و ابوبکر که یهود این امت هستند و سپس گفته بدانید لعنت خدا بر دشمنان

 بودن آن توسط مسره تاکید دارند.  این حدیث از ساخته هاي مسره بن عبداهللا، غالم متوکل عباسی است و خطیب و ذهبی بر جعلیعلی( 

شما مانند    جاعالن از انس روایت کرده اند که رسول خدا به ابابکر و عمر گفت شما وزیران من در دنیا و آخرت هستید ..... من و.13

و کرده  گردش  بهشت  در  نشینیم  پرنده  می  بهشت  سرگرمی  مجالس  در   ..... و  کنیم.  می  زیارت  را  جهان  وسایل    خداوند  این  گفتند 

و آهنگی خارج می شود و    سرگرمی چیست پیامبر پاسخ داد آشیانه اي از نی است که وقتی بادي از زیر عرش می آید به آنها می خورد

 ابن حبان و ذهبی و ..... جعلی بودنآن را تائید کرده اند، .....(، این حدیث از ساخته هاي زکریا بن دریدکندي است،  

شود(، ابن    از انس آورده اند )براي خدا شمشیري است در نیام تا زنده بودن عثمان، وقتی او کشته شد آن شمشیر تا قیامت برهنه می.14
 عدي و ذهبی در جعلی بودن آن تصریح نموده اند. 

از باالي    ئیل بر من )پیامبر( نازل شد و قلمی از طالي ناب با او بود و گفت خداوند این قلم رااز انس بطور مرفوع آورده اند )جبر.15

حدیث جعلی است و    عرش براي معاویه هدیه فرستاد تا با آن آیه الکرسی بنویسد پس معاویه چنین کرد .....( که همه اجماع نمودند این 

 ..... 

او را کاتب   جبرئیل در مورد اینکه معاویه به عنوان کاتب باشد مشورت نمود و جبرئیل گفتاز جابر نقل کرده اند که )رسول خدا با  .16

عساکر تعجب می کنم  قرار بده که امین است( ابن عساکر آن را نقل نموده و ابن کثیر ضمن ضعیف شمردن این حدیث می گوید از ابن

راجع به وضعیت آنها نمی گوید    آن را نقل می نماید ولی هیچ حرفیهمه تسلط که بر متن حدیث دارد چگونه این حدیث و امثال   با آن

 و این کار اصالً درست نیست .....؟ به همین مضمون، همه آنان را باطل اعالم نموده اند، 

هبی ..... گفتند  ذ از عباده بن صامت نقل نموده اند که خداوند به پیامبر امر کرد که معاویه را کاتب بگیرد زیرا او امین است، طبرانی و.17
زیرا او کسی است که اهل    که این خبر باطل است و ..... حضرت عالمه امینی می فرماید چگونه می شود که این روایت از عباده باشد،

قاسم درخواست معاویه، عثمان او را احضار نمود و عباده به عثمان گفت من از رسول خدا اباال شام را بر علیه معاویه تحریک کرد و بنا به
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امور شما به دست افرادي قرار می گیرد که معروف را منکر و منکر را معروف جلوه می دهند، و سپس   شنیدم که می فرمود پس از من
طاعتی از طرف شما بر آن کسی که معصیت خدا می کند نیست و شما به پروردگار خود عاصی نشوید و اي عثمان    در ادامه فرمود و

 عباده در دست اوست فالنی )معاویه( از آن گروه است، پس عثمان دیگر چیزي نگفت. آن خدایی که جان  قسم به

به قول    و باز از ابی هریره بطور مرفوع آورده اند که پیامبر فرمود )امین ها نزد خداوند سه نفرند، من، جبرئیل، معاویه(، این حدیث .18
 .خطیب، نسایی، ابن حبان و .....، جعلی و ساختگی و دروغ است

آلوده  را  رسالت  مقدس صاحب  و ساحت  را هتک  اسالم  ناموس  این چرندیات،  با  آنها  و  آري  فرماید:  می  به    حضرت عالمه  نمودند 
 عبارتی آن دو شخص امین که سومی آنها معاویه باشد چه ارزشی دارد ....

از.19 او  از حوران و  از مردي  نموده است  یزید(، روایت  بن  معاویه  بن  )زیاد  یزید  نزدپیامبر    نوه  هاشم  بنی  از  نفر  مرد دیگري که )ده 
نازل شد و از طرف   آمدند و گفتند غیر معاویه را براي نوشتن وحی انتخاب کن پس چهل روز گذشت و وحی نازل نشد و سپس جبرئیل

چون او امین است،( ابن  نمایی    خدا پیام آورد )با عتاب و خطاب(، که اي محمد تو حق نداري معاویه را که خدا انتخاب کرده عوض
حجر می گوید البته که این حدیث قطعاً   عساکر می گوید این خبر نادرست است زیرا از افراد مجهول و ناشناخته روایت شده است، ابن 

است و ....، حضرت عالمه می فرماید: محدث در    و مسلماً باطل است ولی به خدا قسم کسی که آن را جعل نموده بی دین و المذهب
پس عدم توجه به این توهین به رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و   رجه اول بایستی به متن حدیث توجه کند و سپس به رجال سند حدیثد

و بازیچه قرار داده است در متن حدیث و در عوض آن توجه به رد و    سلم آنهم از طرف کسی که خدا و رسول و دین او را مسخره 
 جال ضعیف حدیث، ازجهل سرچشمه می گیرد ..... پس مطلب همان است که ابن حجر گفت. جرح حدیث از طریق استناد به ر

از یزید بن محمد مروزي ....، که علی رضی اهللا عنه گفت )من در نزد پیامبر بودم که معاویه وارد شد پس پیامبر قلم را ازدست من  .20
چنین دستور داد(، ابن حجر این حدیث را یاوه سرایی و از    تم خدا گرفت و به معاویه داد و من در دل خود حسادت نکردم، زیرا می دانس 

 ....، می داند.  جعلیات مسره بن عبداهللا خادم می داند و خطیب نیز آن را جعلی و

آن را رد و    از انس بطور مرفوع آمده که )امنا هفت عدد هستند، لوح و قلم، اسرافیل و میکائیل و جبرئیل و محمد و معاویه،(، ذهبی .21
مرگ بر آن مردمی که    ابن کثیر می گوید این حدیث از احادیث قبل زشت تر و شرم آورتر و سند آن ضعیفتر است، ..... )امینی فرماید

نیست که معاویه خائن را به لحاظ    چنین مزخرفاتی را روایت می کنند و عرق شرم بر پیشانی آنها نمی نشیند آیا ننگ بر اسالم و مسلمین
 رسول خدا و بقیه امنا معصوم قرار داد(. امانت در کنار 

کثرت علم    از واثله بطور مرفوع آمده )خداوند بر وحی خود جبرئیل و من )پیامبر( و معاویه را امین قرار داد و نزدیک بود به خاطر.22

اوندگناهان معاویه را می بخشد،  معاویه و امانت داري معاویه، او را بجاي من پیامبر قرار دهد ولی این جابجایی انجام نشد و در عوض خد

هدایت قرار می دهد.(، ابن عساکر،   از حساب او را معاف می کند و کتاب خود را به او تعلیم می دهد و او را هادي و مهدي و وسیله

ی خواستند با  حاکم، طرطوسی و به جعلی بودن آن تصریح نمودند .....، )حضرت عالمه امینی میفرماید( فکر می کنم که راویان ناپاك م

خدا او    این حدیث یاوه مقام نبوت را پایین بیاورند نه اینکه معاویه را باال ببرند..... ما از دوستاران معاویه می پرسیم عاملی که نزدیک بود

ر او و یا اصرار  طبق آیات قرآن و کالم پیامبر است یا از فرع ناپاك و ستمکا  را پیامبر کند و ..... چیست اصل ناپاك او از شجره ملعونه 

وفات رسول خدا بر آن ثابت قدم بوده است یا جنگ کردن او با امام مفترض الطاعه در    او بر کفر و بت پرستی که تا چند ماه پیش از

 رضایت داده، ولی او در برابر آن حضرت شمشیر کشیده و خونهاي پاك مسلمانان را ریخت    صورتی که مسلمانان به خالفت او 
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معجزه رسول خدا او نماد و رهبر همان فئه باغیه گروه طغیانگر اهل آتش جاوید دوزخ بود که با پیروان خود   بر وفق کالم)کلب گوید و 

کتاب خدا وارد می شود و ما در کتاب تفسیر خود از آیات کتاب خدا خلود او و پیروان و راضی به عمل آنان را در    در آن به حکم

 جهنم

 اثبات نمودیم(  

حمق خزاعی و امثال او و    یا براي جنایات او در ایام غصب خالفت، از قبیل کشتن افراد شریف مانند حجر بن عدي و یارانش و عمر بن

 یا لعن نمودن علی و حسن و حسین و جمعی از یاران پاك او در قنوت نمازها  

و این آیات قرآن است که گواه عصمت و امر به دوستی ذوالقربی در آن  مسلمانان قرار دارد    در پیش روي شما  )کلب گوید این قرآن

ناپاك معاویه و طرفداران او بنگرید و ببینید که چگونه تا مرفق در خون پاك ذوالقربی فرو رفته و آنها را    مذکور است پس به دستان 

خته است نروید زیرا خداوند دشمنان ذوالقربی را  بقتل رسانیده است و.....، و آگاهانه به سوي آتش دوزخ که غضب خدا آن را افرو

 مشرك وکافر در کتاب خود خطاب نموده است(  

جعل روایات در مدح و ثناي اموي ها و یا زیاد بن    و یا نسبت هاي ناروا به اهل بیت پیامبر دادن و یا جعل روایات نادرست علیه آنان و یا

شرابخوار و ..... و او را بر جان و مال و ناموس مردم مسلط کردن    ت براي یزید فاسق فاجرابیه را به ابی سفیان وصل کردن و یا گرفتن بیع

این آیه قرآن، آیا در کالم خدا در اطیعواهللا .....، معنی اولی االمر وصی آن    و یا ..... که صفحات تاریخ اسالم را سیاه نمود آیا مصداق

خبیث در شمول آیه من یقتل مومناً متعمداً نبوده و جاي او در آتش جاودانه نیست آیا   حضرت یعنی علی علیه السالم نبود. آیا این معاویه

او مشمول یوذون المومنین و المومنات..... نیست و آیا .....، آري این شهادت تاریخ است که نشان می دهد چگونه او قتل عام و شکنجه  

پایه گ نماد و مظهر  و قتل فجیع شیعیان ومسلمانان سراسر بالد اسالمی را  او در واقع  ..... آري  ادامه دارد و  این زمان  تا  ذاري کرد که 

 قرآن و سنت و حقوق خاندان پیامبر و مسلمانان و ....، تا به قیامت است ..... انا هللا و انا الیه راجعون. مخالفت با 

به او گفتم    لباس پاره پاره و سوراخ سوراخ پوشیده بوداز ابن عباس حدیث جعل نموده اند )که پیامبر گفت جبرئیل بر من نازل شد و  .23

لباس بپوشند چون ابوبکر    چرا با این وضع بر من نازل شدي گفت خداوند )نه تنها به من( بلکه به همه مالئکه آسمان دستور داد اینطوري

 ،در زمین به این حالت درآمده است( خطیب اشنانی کذاب و حدیث ساز را تقبیح نموده و .....

عمر، عثمان،   جاعالن از عبداهللا بن عمر نقل کرده اند )که پیامبر گفته است خداوند به من امر کرد، چهار نفر را دوست بدارم ابوبکر،.24

 علی( ذهبی آن را از خیانت هاي سلیمان بن عیسی در جعل و دروغ پردازي حدیث کذب میداند،  

  نه که قبالً نیز مذکور گردید روش کار و شیوه انجام آن بر خالصه نویسی و ارائه تذکر الزم اینکه، در این مرقومه همانگو  )کلب گوید 

تالیفات آن عالم مجاهد یعنی  از  از کتاب حضرت عالمه است پس ما ناچار گزیده ها و فرازهایی  حضرت   اختصار و مضمون مطالب 

صل مراجعه و از حاصل زحمات و مجاهدت هاي علمی  پژوه می تواند در محل نقطه چین به ا  عالمه را می آوریم و لذا محقق و دانش

 فیض اکمل رسیده و از برکات معنوي مباحث جامع آن برخوردار شود( ...... موالیمان حضرت عالمه امینی به 

بدیهی.25 است(،  عثمان  من  و دوست  است  دوستی  پیامبري  هر  )براي  که  فرمود:  پیامبر  که  اند  نموده  هریره جعل حدیث  ابی  این    از 
دوست من ابابکر    ایت را طرفداران عثمان ساختند و لذا ذهبی این حدیث را با حدیث مشابه آن جعلی می داند که ..... )پیامبر فرمودرو
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انتخاب نموده است و حدیث    است( و امینی فرماید آري هر دو جعلی است به جهت اینکه پیامبر به دلیل روایات فراوان، فقط علی را
 لی علیه السالم گواه آن است. برادري آن حضرت با ع

رود مردد    خطیب در تاریخ خود آورده چون رشید می خواست در مدینه با قباي سیاه و کمربند )که شعار عباسیان بود( بر منبر پیامبر.26

نازل شد با  رسول خدا    بود که ابوالبختري بالفاصله و در جا حدیثی جعل و به جعفر بن محمد الصادق نسبت داد که گفت )جبرئیل بر

 قبایی و کمربندي که در آن خنجري قرار داشت( ..... که علما فرمودند خدا ابن وهب را بکشد که علناًدروغ گفت و .....،

در آسمان    دجال حدیث ساز موسی بن عبدالرحمن از ابن عباس جعل نمود که )در زمین شیطانی نیست مگر از عمر دور می شود و.27
 او را احترام می کند( و .....، فرشته اي نیست مگر آنکه 

28 ...... ،.... 

ابوبکرصدیق در  .29 اینکه  از  از طریق معاذبن جبل آورده است که )خدا در آسمان کراهت دارد  بن سعید، کذاب حدیث ساز  محمد 
 زمین راه برود(. 

بر فرمود اگر من در میان شمامبعوث نشده  از زکریا ابن یحیی، همان کذاب و دروغ ساز بزرگ از بالل بن رباح روایت شده که )پیام.30
 بودم عمر مبعوث می شد(. 

باالترم چون    از مهدي بن هالل دروغگو و کذاب، حدیث نقل شده و به ابی هریره منسوب که )....... جهنم به بهشت گفت من از تو.31

 عمر زینت داد(.  خدا مرا به وسیله ابوبکر ودر من فرعون ها، ستمکارها و ..... هستند خدا به بهشت گفت بگو من باالترم چون 

داشته باش تا    از ابی هریره )....... رسول خدا به علی گفت این دو نفر ابوبکر و عمر را دوست داري عرض کرد بلی . فرمود دوست.32
 وارد بهشت شوي( این حدیث هم از ساخته ها و جعلیات محمد بن عبداهللا اشنانی است، .....،

فرمود    آمده )....... شخصی از رسول خدا سوال کرد که اي رسول خدا آیا در بهشت رعد و برق هم می زنداز سهل بن سعد   .33
حدیث از ساخته    آري قسم به آنکه جانم در دست اوست هر زمان عثمان از جایی به جایی رود بهشت براي او رعد و برق می زند( این 

 هاي حسین بن عبداهللا عصبی است و .....،

ابن عباس )که ..... خدا به پیامبر فرمود که دین تو را به علی و ابوبکر و عمر نیرومند ساختم و این دین پابرجاست تاآنکه مردي از  از  .34
 بنی امیه آن را خراب کند( این حدیث از مجعوالت عمر وبن ازهر است .....،

الل و شتر من از پول توست گویا می بینم جلو دربهشت امت  از انس آمده )پیامبر به ابوبکر گفت چقدر مال و اموال تو خوبست، ب.35
 مرا شفاعت می کنی .....( این حدیث از اباطیل فضل بن مختار است .....، 

از ابی بن کعب )که جبرئیل به پیامبر گفت اگر با تو به اندازه عمر نوح بنشینم نمی توانم همه فضایل عمر را بگویم( ابنجوزي و ذهبی  .36
 و باطل است .....  گفتند دروغ

ازلحظه اي  .37 اهل بهشت بر شما وارد می شود و پس  به اصحاب گفت االن مردي از  اند که )رسول خدا  بن یحیی آورده  از عبداهللا 
 معاویه وارد شد .....( ذهبی گفت خبرش دروغ و باطل است و .....،

حق )خدا(    گردن هم می گذارند عمر است و اول کسی که با از ابی بن کعب )....... اول کسی که در قیامت با حق )خدا( دست در  .38

 مصافحه می کند عمر است و اول کسی که به بهشت برده می شود عمر است( ذهبی گفت دروغ و ساختگی و .....است، ...  

خیص می دهد و  )کلب گوید البته متن بسیاري از این احادیث به حدي زشت و نادرست است که هر فرد عامی نیز جعلی بودن آن راتش

 تعجب از کسانی است که این یاوه ها را نقل می نمایند( 
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من با معاویه    از علی رضی اهللا عنه آورده اند )نخستین کسانی که از این امت وارد بهشت می شوند ابوبکر و عمر هستند در حالی که.39
 براي حساب ایستاده ایم(  

اختالفی که نبایست می کردند باید به خدا حساب    علی و معاویه بایستی براي)کلب گوید منظور جاعل حدیث اینست که القاء نماید،  
بخاطر مدیریت خوب امت مستقیماً وارد بهشت شده اند، انا هللا و انا الیه راجعون، انسان نمی داند براي این    پس بدهند ولی عمر و ابابکر

 د یا گریه کند( . احادیث یاوه ومجعول و جسارت ها که به وصی رسول خدا نموده اند بخند

نسبت می    . از ابن عباس بطور مرفوع آورده اند: )پیامبر می فرماید در آخر امتم رافضیان قرار دارند که خود را به دوستی اهل بیت من40

ابابکر است، هر کدام از شماکه آنها را دید ید  دهند در حالی که دروغ می گویند و عالمت دروغ آنان بدگویی آنها نسبت به عمر و 

 بکشید که آنها مشرکند(. ابن عدي آن را از احادیث دروغ و نادرست شمرده است .....، .....  

ببین که چگونه دشمنان ناصبی و منافقان امت اسالم در قالب اینگونه احادیث، زمینه ساز قتل و کشتار بین مسلمانان هستند    )کلب گوید 

نماید و    زشت آنان را در نظرشان جلوه می دهد تا براي قتل امت رسول خدا زمینه سازيوچگونه شیطان به آنان الهام می نماید و عمل  

بهشت جاویدان و    در اینجا است که عظمت کار و تالشهاي حضرت عالمه در روشن شدن راههاي نجات و هدایت امت اسالم به سوي

معجزه کالم خدا در معرفی   انی می شوند معلوم می شود و دوري از فتنه و آشوب و اعمالی که امت به واسطه انجام آن وارد دوزخ جاود

رضوان و رحمت خود را بر موالي ما    بدترین دشمنان خدا یعنی این جاعالن در آیات فمن اظلم ممن افتري علی اهللا کذبا، خدایا سالم،

متنعم بفرما و ما و همه امت اسالم را از    جاودانی  حضرت عالمه نثار و ایثار بفرما و تا خدایی می کنی یعنی تا ابداآلباد او را در بهشت

شفاعت آن بزرگوار در دنیا و آخرت بهره مند بگردان به حق محمد و آلمحمد صلوات اهللا علیهم اجمعین و عجل فرجهم آمین، آمین،  

 آمین یا رب العالمین(( 

 ..)....... اگر من مبعوث به رسالت نمی شدم تو اي عمر به پیامبري مبعوث می شدي( ....41

احادیث    )هرگاه رسول خدا مشتاق بهشت می شد ریش ابی بکر را می بوسید( فیروزآبادي و عجلونی این حدیث را از مشهورترین.42
 جعلی می دانند.

تصریح نموده    ..... )رسول خدا فرمود من و ابابکر مانند دو اسب مسابقه اي هستیم .....( فیروزآبادي و ابن درویش به جعلی بودن آن.43
 ند.....ا

داده نمی    از انس آورده اند که )پیامبر فرمود هر کس به خدا دروغ ببندد و من و ابوبکر و عمر را سب کند باید کشته شود و توبه.44
فرمود چون من و ابوبکر و عمر از یک خاك خلق شده    شود ولی اگر عثمان و علی را سب کردند شالق بخورند گفتند چرا با رسول اهللا 

 فن می شویم( ذهبی گفت حدیث دروغ جعلی است.....، و در یک جا د

بین امت محمد   )کلب گوید امید است خداوند جاعالن اینگونه احادیث دروغ و راویان خبیث آنها را که تخم نفاق و قتل و کشتار را در
از دانشمندان امت محمد    عوض آن گروه پراکنده می نمایند در دوزخ و به بدترین و انواع شدیدترین عذاب ها خود مخلد بفرماید و در  

به دوستی ذوالقربی و سعادت دنیا و    را که با روشنگري هاي خود بذر دوستی و محبت را بین فرقه هاي اسالمی پخش می نمایند و ما را 
 آخرت سوق می دهند رحمت و از بهشت جاودانی بهره مند فرماید آمین، آمین، آمین یارب العالمین(. 

کسی که ابوبکر   ه )....... وقت وفات ابی بکر ..... علی به او گفت که رسول خدا فرمود اي علی عبور از پل صراط را براي از انس آمد.45

و عمر را سب می کند ننویس زیرا آنها دو آقاي پیرمردان اهل بهشت بعد از پیامبران هستند .....( خطیب درتاریخ خود ..... تصریح می  

 یث و آن را از دستاوردهاي عمر بن واصل می داند  نماید در ساختگی بودن حد
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حسب فرمایش حضرت عالمه اگر متن را هم توجه می نمودند باز راه به جایی می بردند، .....، جاعل کذاب فراموش کرد   )کلب گوید

ندارد و بلکه همه جوان و شاداب و سالم هستن   و یا پیرزن و معیوب وجود  پیرمرد و  بهشت  این دشمناننمی دانست که در  ..... و    د و 

اند که فرمود )الحسن و الحسین سیدي شباب اهل    ناصبی آن را در مقابل حدیث رسول خدا در مورد امام حسن و امام حسین ساخته 

 الجنه( الی آخر( 

باز  409خطیب بغدادي می گوید روایتی را در سال  .46 ها قصه    ار از محمد بن عباس قصه گوي فقیر جامع منصور که در سر راهها و 

اینگونه راویان بگوئیم    گویی می کرد نقل نموده که اگر شان احادیث پیامبر این است که باید بر اسالم بگوئیم )والسالم( خداحافظ و به 

خالیق است پس ابوبکر آمد او را    چشم شما روشن که می گفت )پیامبر فرمود اینک مردي بر شما وارد می شود که بعد از من برترین

 بوسید .....( .....  گرفت و

یا )وقتی که جبرئیل مرا به آسمان به معراج برد اسبهایی را دیدم که عرق و بول و مدفوع نمی کردند و سرشان یاقوت وسم آنها زمرد .47
خدا می روند( خطیب و   و .....، جبرئیل گفت این اسبها متعلق به دوستان ابوبکر و عمر هستند که روز قیامت بر آن سوار شده و به زیارت

 ابن حجر و ..... در جعلی بودن آن تصریح نموده و  

)کلب گوید ظاهراً راوي به جسمانیت خدا ورویت آن در روز قیامت ..... نیز اعتقاد راسخ داشته است نکته اي حایز اهمیت است و آن  
وجود این روایات جعلی که بر اساس نظریات    یرغمحضرت عالمه، روش نیکو در پیش می گیریم و عل  اینکه ما با تاسی از سرور خود 

ادبی و جسارت بی  به کسی  ثابت است،  بودن آنها  نیز جعلی  استهزاء    دانشمندان عامه  این روایات را اسباب مسخرگی و  نمائیم و  نمی 
با ابن با  تیمیمه خبیث و آن قصیمی پلید چی  دانشمندان فهیم عامه قرار نمی دهیم اگر چنین کنیم پس فرق ما  ست مگر دانشمندان عامه 

بایستی مسیري طی شود که   به رسول خدا وشریعت پاك است موافق هستند؟ پس چرا  اینگونه روایات که متضمن توهین و جسارت 
ا  دست هم خواهیم داد تا این اباطیل و یاوه ها را از بدنه اسالم جدا و شریعت پاك ر علماء فهیم عامه را ناراحت کند پس ما همه دست به

هاي خطرناك تندروي  و  بد  افکار  لوث  آن    از  اسناد  به  سپس  و  متن  به  اول  روایات  این  تکلیف  تعیین  ودر  کنیم  پاك  خدا  دشمنان 
العیاذ باهللا راوي جاعل، پیامبر و ابوبکر را براي بیان فضیلت ابوبکر به دو اسب تشبیه کرده است قبل    رسیدگی می نمائیم و اگر در روایتی

الفاظ متن آن حدیث، جعلی بودن آن را مدنظر قرار می دهیم و براي رد آن توجه بیشتر را معطوف می نمائیم    بررسی  از بررسی سند، از 
 و یا روایاتی که 

با آیات به خداوند علی اعلی که مخالف  باهللا صفات کفرآمیز دیگر  العیاذ  نسبت دادن ظلم و  یا  بر جسمانیت خداوند و  روشن    داللت 
 پاك رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم است ..... الی آخر( ..... قرآن نازل شده به سینه 

ستارگان باشد،    از عایشه نقل شده است )....... که او از رسول خدا سوال کرد آیا در دنیا کسی هست که حسنات او به اندازه عدد  .48

دروغهاي یزید بن محمدبیع کذاب شمرده ذهبی نیز  پیامبر گفت بلی. عمر و او حسنه اي از حسنات پدر توست( خطیب این حدیث را از  

اي از حسنات ابی بکر است جعلی   بر جعل آن تصریح و ابن جوزي گفته است بطور کلی هر حدیثی که در آن آمده باشد عمرحسنه

 است، .....

است و نیز    ه این حدیث دروغاز انس آمده )که پیامبر فرمود همه امت داراي حساب هستند جز ابوبکر .....( خطیب آورده است ک   .49
 ذهبی و .....، آن را جعلی و دروغ می دانند. 

 ........ 

 مورد ان اشاره شده است.(  49مورد  از نمونه هاي  احادیث جعلی را آورده است که در اینجا فقط به  10)در کتاب اصلی حضرت عالمه 
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آگاه شدیم و گرنه عدد    نمونه هایی از احادیث ساختگی است که ما از آنها این احادیث که در باب مناقب خلفا و دیگران نقل کردیم  

صحاح و مسانید از آنها یافت نمی    این نوع احادیث به هزاران می رسد و در جزء دوم ریاض چند برابر آنچه ذکر شد وجود دارد که در 

السالم وصل می نمایند که این خود گواه    به علی علیه شود ..... و مایه تاسف است که اسناد بیشتر این احادیث ساختگی و مزخرف را  

امیرالمومنین شد    مظلومیت  ساخته  دروغ  احادیث  او  نام  به  همه  از  بیش  که  کسی  گفت  که  است  شراحیل  بن  عامر  گفتار  صدق  و 

 امیرالمومنین علی بن 

مایه گرفته    رین احادیث دروغ و ساختگیابی طالب است و نیز فیروزآبادي گفته )باب فضایل ابی بکر صدیق رضی اهللا عنه از مشهورت

 است( .....  

فیروزآبادي را گفته و حاکم نیز از    و نیز )....... باب فضیلت معاویه که اصالً در آن حدیث صحیح وجود ندارد( و عجلونی عین کالم

نی  اسحاق بن ابراهیم نقل نموده که او گفته است در فضیلت معاویه هیچ حدیث صحیح وجود ز ابن تمیمه آورده که گروهی  ندارد. و 

دروغ است. و بر این طریق مقایسه کن و ببین به نام خدا   براي معاویه فضایلی ساخته اند و احادیثی از پیامبر روایت نموده اند که همه آنها

او مخصوصاً فرزندان  و  عباس  مناقب  در  و  از صحابه  بسیاري  رو  درباره  تا چه حد  اند  شده  خلیفه  بعداً  که  و  آنانی  ایات جعلی ساخته 

 پرداخته شده است  

معلوم الحال مانند وهب و غیالن و ..... )که رسول خدا فرمود در امتم مردي است که نامش وهب   و نیز احادیثی که درباره بعضی از افراد

با احادیث متوا   است و خدا به او حکمت نیز  بخشیده است و ....(، و نکته قابل توجه آنکه متون همه این روایات  تر و قطعی و صحیح 

  معارض و مخالفند واگر بخواهیم به تفصیل آنها را بیان نمائیم به اصطالح مثنوي هفتاد من کاغذ می شود و به عنوان شاهد و مثال صرفاً و 

 .)یعنی بی حساب وارد شدن فقط ابابکر را .....( مذکور می نمائیم  ( 49صدم )نمونه فقط احادیث معارض با حدیث    به عنوان

قبرستان )بقیع(    . از این 2. از امتم هفتاد هزار نفر بدون حساب وارد بهشت می شوند )که بخاري و مسلم و احمد ..... آن را آورده اند(.  1

وارد بهشت می شوند هفتاد    . نخستین جمع از امت من که بدون حساب11. .....3هفتاد هزار نفر بدون حساب وارد بهشت می شوند .....  

وارد بهشت نماید .....، و در کنار همه    . ..... خداوند به من وعده داده که از امت من سیصد هزار نفر را بدون حساب 17ند. .....  هزار نفر

سوال کرد اولین کسی که مورد حساب قرار می    این احادیث، حدیثی است که خجندي آن را از ابی امامه آورده که )ابوبکر از پیامبر

ابابکر بعد عمر، بعد علی ولی عثمان را از خداگیرد کیست فرمود من   خواستم حسابش را به من ببخشد خدا هم او را به من    و تو اي 

مورد سوال واقع می شود و .....( )فمن اظلم ممن افتري علی اهللا    بخشید(، )یعنی عثمان بی حساب وارد بهشت می شود ولی خود پیامبر

 ا دروغ میبندد(. کذبا یعنی کیست ستمکارتر از کسی که بر خد

 احادیث ساختگی در مورد خالفت: 

خالفت    مهمترین موضوعی که دست هاي هوي و هوس، با آن بازي کرده و احساسات گمراه کننده، آن را بازیچه قرار داده، موضوع 

تالیفات گمراه کننده،    صاحباندر سنت و حدیث است که عامه در آن به نام خدا و امین وحی و پیامبر پاکش احادیث دروغی ساخته و  

دانستند آن می  که  در صورتی   ،..... و  اند  نموده  پخش  را  آنها  عوام  نمودن  و گمراه  پوشاندن حق  با    براي  و  است  احادیث ساختگی 

 اسالمی بر خطاست.  هیچیک از احادیث مذاهب اسالمی موافقت ندارد، زیرا در غیر اینصورت الزمه آن، اجتماع امت
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هیچکدام را نپذیرد پس اجماع بر    الم یا بر اساس نص عمل می کنند )مانند شیعه( یا بر عدم نص از طریق انتخاب اگر امتیعنی امت اس

 خطا کرده نمونه هایی از این احادیث دروغین،: 

بشارت داده و    آمد   از انس آمده )که رسول خدا وارد باغی شد به انس گفت هر کس در زد به او بشارت خالفت بعد از من را بده ابابکر .1
عمر و اینکه کشته خواهی    گفتم و سپس عمر آمد به او هم بشارت دادم و سپس عثمان آمد به او هم گفتم بشارت به تو در خالفت بعد از 

  مستوجب قتل باشم(، به خدا قسم بعد از بیعت   شد، پس عثمان نزد پیامبر آمد و گفت براي چه من کشته می شوم )یعنی خطایی نکردم که 
گرفتم، حضرت فرمود مطلب همانست که گفته شد( خطیب    با شما نه آواز خواندم نه آرزوي چیزي کردم و نه عورتم را با دست راست

است ذهبی گفت دروغ است..... ابن حجر گفت دروغ است زیرا اگر    گوید درباره این حدیث از علی بن مدینی سوال شد گفت دروغ
خالفت را به عثمان می داد، حضرت عالمه امینی فرماید و هم به این دلیل که این    نمی گذاشت و رسماًراست بود عمر خالفت را به شورا 

نیاز با همه  به اجبار در دست بردن به شمشیر و تازیانه    سه نفر هنگام رسیدن به خالفت  با توجه  مردم که براي توجیه کار خود داشتند و 
این نشان می دهد که چنین باغی را خدا نیافریده بود و هیچکدام چنین بشارت هاي موهومی    نکردند و   هیچکدام به این باغ خیالی احتجاج 

را نشنیده بودند و .....و از طرفی اگر چنین باغی وجود داشت چرا انس در آن روز ها که براي آنها سر و سینه می زد این روایت را براي  
 تقویت آنها روایت نکرد و .....  تائید و 

عثمان)کلب   براي  تراشی  فضیلت  راستاي  در  راوي   ،..... و  دالیل  این  همه  از  نظر  صرف  جزو    گوید  را  راست  دست  با  مس عورت 
نادان این می نماید و آن    را براي او عذري محسوب  گناهانی می آورد که اگر عثمان آنرا انجام می داد مستوجب مرگ می شد، آن 

قرآن در آغوش گرفته و خدا    نظافت )روزانه( می کنند و سپس با همان دستان مصحف و  کذاب جاعل نمی دانست که مسلمانان خود را 
اینگونه اباطیل را به نام دین به خورد مردم    را عبادت می کنند و به مسجد رفتن و مصحف و قرآن مس نمودن را جسارت نمی دانند و

 توجه شود را بکار می بندیم الی .....(  دیث همنمی دهند ..... پس ما همان توصیه حضرت عالمه که فرمود به متن احا 

حکم به جعلی  و یا حدیثی که از عایشه در فضیلت ابی بکر و خودش آورده است که خطیب گفت صحت حدیث ثابت نیست و ذهبی.2
 بودن آن داده و ..... عجلونی و فیروزآبادي آن را از مشهورترین احادیث ساختگی اعالم نموده اند و .....،

و من گفتم    عایشه روایت کرده اند که گفت )نخستین سنگ بناي مسجد را رسول خدا و سپس ابوبکر و عمر و عثمان حمل نمودند  از.3

هستند.....( من  از  بعد  اینان جانشینان  فرمود  پیامبر  پس  کنند  می  شما کمک  به  بینی چطور  نمی  در    اي رسول خدا  بحث  ذهبی ضمن 

ثابت خواهد بود در صورتی که    حدیث صحیح باشد پس در امر خالفت نص صریح بر این سه نفرخصوص این حدیث گوید اگر این  

عمالً چنین نصی وجود نداشته و لذا این روایت جعلی بوده و صحیح نیست و ثانیاً عایشه درآن زمان کودکی بود و ..... و همسر رسول  

 خدا نبود تا چنین سخنانی رد و بدل شود .....»

ابابکر و    ن عمر نقل کردند که )مضمون( «رسول خدا به بالل گفت برو و میان مردم اعالم کن که حکومت بعد از من بهاز عبداهللا ب.4

سعیدبن   درخصوص  آن  سند  در  ابوحاتم  و  است،  جعلی  حدیث  این  گوید،  می   ..... ذهبی  و...»  بود  خواهد  ترتیب  به  عثمان  و  عمر 

دنیا این صداي بالل را درباره    ادیث دروغ روایت می کرده است، و .....، آري چرا مردمعبدالملک می گوید درباره او می گویند که اح

اند، آیا او سرپیچی کرده است و یا گوش امت محمد )صلی اهللا علیه و آله( کر شده بود، پاسخ تمام منفی است بلکه    خالفت نشنیده 

نکرد و... ولیکن هوي و هوس ها بعد از گذشت    ین چیزي اعالمحقیقت این است که هرگز رسول خدا چنین فرمانی نداد و بالل نیز چن

 شنیده است،  روزگاران، گوشهایی را آفریده و آن را از کسانی که به آنها اعتماد نیست

 بطور مرفوع از رسول خدا نقل شد که ابوبکر بعد از من زمامدار امت می شود، ذهبی می گوید این روایت دروغ استو...،.5
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 6.  .....7.. ،.... 

خدایا.8  گفت،  خداوند  به  معراج  در  خدا  )رسول  که  است  آمده  ابوسعید خدري  آسمانها    از  پس  بده  قرار  من  از  بعد  خلیفه  را  علی 
است(، ذهبی از جوزي و جوزقانی آورده اند که این روایت   لرزیدند و فرشتگان به من ندا دادند که اي محمد )..... خدا ابابکر را خواسته

 علی یوسف بن جعفر خوارزمی است .....»،  از احادیث ج

 .....، .11الی  .....،.9

 

که بعد    ابن عساکر از عبدالرحمن بن ابی بکر، از رسول خدا آورده است که فرمود برایم )کاغذ و قلمی( بیاورید تا براي شما بنویسم.12 
ابوبکر را، و   تغییر یافته )قلم و    .....، این روایت جعلی در واقع داستاناز من گمراه نشوید، پس فرمود خدا و مؤمنان قبول ندارند مگر 

قرطاس و یا کتف و دوات است(، .....، چنانکه ابن عباس در حدیث صحیح آورده و این قضیه مصیبت بسیاربزرگی بود زیرا رسول خدا 
هاي یاوه زیاد شد و به پیامبر    ا و حرفدر آن زمان از نوشتن آن وصیت که مردم بعد از آن گمراه نشوند منع گردید و در نزد اوسروصد

گفت این مرد هذیان می گوید و یا آنکه درد و ناراحتی   مطالب زشتی نسبت داده شد که شایسته مقام واالي او نبود، یا آنکه گوینده آنها
برخالف مصالح آنهاست آن را    وفات رسول خدا چون دیدند این واقعه   بر او غلبه کرده است و نمی داند چه می گوید .....، آنگاه بعد از 

تاریخ صحیح  این جریان  و  دادند،  تغییر  این صورت  شاخدار    به  دروغ  این  به  تبدیل  ناجوانمردانه  توطئه  و  ماهرانه  نقشه  یک  روي  را 
آن  کردند، ابن ابی الحدید می گوید این حدیث را درمقابل حدیثی که از آن حضرت در زمان بیماري او روایت شده و ساخته اند و  

حدیث این است که رسول خدا فرمودند)دوات و بیاضی )چیزي که بر او نوشته شود( برایم بیاورید تا چیزي براي شما بنویسم که بعد از  
آنها در نزد او اختالف کردند و برخی از آنان گفتند درد و ناراحتی )بیماري( بر او غلبه کرده و ما را کتاب    آن هرگز گمراه نشوید پس 

کند( و نیز .....، پس با این دالیل .....، تعیین ابابکر از سوي پیامبر در این روایت جعلی است و نیز به دلیل روایتی که صد   می خدا کفایت
به عنوان خلیفه  را  است که رسول خدا کسی  )عایشه( آمده  او  از  به طریق صحیح  و آن روایتی  است  متناقض  این روایت  با  و    درصد 

 ده است، .....، جانشین خود تعیین نفرمو

 ...... 16..... الی 13

خود مطلبی پنهانی را در میان گذاشت( آمده که به    و در تفسیر منسوب به ابن عباس در آیه )آن زمان که پیامبر با بعضی از همسران  .17 
با بررسی کامل آن را از اباطیل و دروغپردازي هاي خالد بن   حفصه گفت )ابابکر و عمر خلیفه می شوند و او به عایشه خبر داد و...(ذهبی

 اسماعیل مخزومی کذاب شمرده است، .....،

 ...... 19...... و   18

در مورد    ابن عساکر از ابی بکره روایت کرده که گفت )عمر رضی اهللا عنه ..... به مردي )از اهل کتاب( گفت، از کتابهاي پیشین  -20

کتب امتهاي پیشین یاد    خلیفه پیامبر، صدیق اوست .....(، سیوطی این را دلیل بر آن می داند که از ابی بکر درخالفت چه یافتی او گفت  

اینکه   به  نیز اشکاالت دیگر  نیافتیم و به دلیل همین سستی، این روایت مرسل است.و  شده است.، اوالً ما براي این روایت سند درستی 

استناد است که دو صفت خالفت و صدیق    ثانیاً به فرض صحت این موضوع، این حدیث زمانی قابل)مضمون( اوال آن مرد که بود .....،  

ابوبکر و عدم مشارکت دیگري در این دو صفت را بر او مسلم بدانیم.....، زیرا مردم او را خلیفه و صدیق لقب دادند و از   بودن را بر 

پیامبر فرمود من   در میان شما دوخلیفه قرار می دهم، کتاب خدا و عترت که هیچکدام بر  طرفی در روایت صحیح متواتري آمده که 

  ابوبکر منطبق نیست و نیز درباره علی علیه السالم فرمود، تو برادر ووصی و جانشین من بعد از من هستی که علی علیه السالم از همان روز

وي و هوس سخن نمی گوید و گفتارش همان وحی الهی است  پیامبر از روي ه  نخست خلیفه و برادر پیامبر و وصی او بوده است و البته 
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مذکور شد صدیق لقب خاص است که رسول خدا به امیرالمؤمنین عطا فرموده و او صدیق    که به او نازل شده است و نیز همانطور که 

ش که مدعی لقب صدیق باشد را  گانه و صدیق اکبر و .....، نیز علی علیه السالم هر کسی را غیر خود اي سه  امت است، و یکی از صدیقه

تکذیب نموده است و.....، پس در این روایت شاهدي وجود ندارد که اثبات نماید منظور از صدیق و خلیفه ابوبکر باشد، یعنی آنطور که  

 نموده اند، .....، آنها قصد

 ..... 24..... الی 21

 جاعالن از جعفر بن محمد صادق .....، نقل نموده اند که فاطمه )س( در شب وفات کرد، ابوبکر و عمر و جماعت زیادي  -25

به خانه علی آمدند، آنگاه ابوبکر به علی گفت جلو بایست و بر جنازه زهرا نماز بخوان تا ما پشت سر تو اقتدا کنیم. علی)تعارف کرد(  

من جلو نمی ایستم زیرا تو خلیفه رسول خدایی و .....، .....، آنگاه ابوبکر جلوایستاد و با چهار تکبیر بر زهرا    خیر به خدا قسم امکان ندارد

عدي، نقاش و حاکم و .....، نیز او را رد    نماز خواند ذهبی این روایت را از جنایت و مصائب عبداهللا بن محمد قدامی می داند، که ابن 

نیز با روایتی که در تاریخ با سلسله اسناد صحیح از    ست بزرگ که به نام امام پاك و راستگو ساخته شده وکرده اند. و البته این دروغی ا

دفن کرد و ابوبکر از آن آگاه نشد تا آنکه دفن گردید و علی    عایشه آمده متضاد است که گفت )علی فاطمه دختر رسول خدا را شبانه

به نقل از    را   حاکم این روایت  بن ابی طالب رضی اهللا عنه بر او نماز خواند(،  تایید نموده و ذهبی به صحت آن اعتراف کرده و حلبی 

وجه، فاطمه را شبانه دفن کرد و شخصاً بر جنازه او نماز خواند در حالی که    واحدي گفته است که نزد ما ثابت شده که علی کرم اهللا

 ،خبر ندادند، ..... عباس و فضل نیز با او بودند و به اشخاص دیگري

 ..... 29.... الی 26

کرد اگر    از ابن عمر و ابوهریره روایت کرده اند که )پیامبر از عرب بیابانی شترهاي ماده به نسیه خرید پس آن فرد از ایشان سوال   .30

هم مرد گفت از    او  براي شما اتفاقی افتاد )یعنی فوت شدید(، چه کنم پیامبر به او فرمودند از ابوبکر بگیر او بدهی مرا می دهد گفت اگر

منصوب به فضل بن مختار کذاب    یر(، این حدیث داراي اسناد ضعیفمیري برو بمعمر بگیر گفت اگر او هم مرد گفت اگر توانستی ب

 است .....، .....، 

معلوم نیست  بطور نسیه خرید می نماید که زمان پرداخت آن    )کلب گوید به متن حدیث دروغ توجه کن که رسول خدا چگونه مالی را

رسول خدا به او ناسزا می گوید که اگر می توانی بمیري برو بمیر آیا    و... وقتی طلبکار نحوه وصول آن را استعالم می نماید العیاذ باهللا

واالیی که خداوند در کتاب خود مداح خلق و خوي اوست و می فرماید که انک    عقل این یاوه ها را می پذیرد آنهم از آن شخصیت

 ق عظیم( لعلی خل

 ..... 33..... الی 31

ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه، یزید،سفاح،   -34 نمایند:  بر این امت )دوازده نفر حکومت می  نقل شده که  )مضمون( از عبداهللا بن عمر 

شد در  ذکر    منصور، جابر و امین و سالم و امیرالعصب و...( اوالً حضور نعیم بن حماد کذاب که شرح حال او در سلسله دروغگویان

گواه جعلی بودن آن    اثبات جعلی بودن این روایت کفایت می کند زیرا که او از جاعالن کذاب و خبیث است و ثانیاً متن روایت که

 است،
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جاي ایشان، نام دو فرزند آن زن هرزه و    )کلب گوید راوي ناصبی فراموش کرد که نام علی را نیز جهت خالی نبودن عریضه بیاورد و به  

تا سفاح  جگرخواره  یزید  از زمان  ثالثاً  و  و...(  به آمدن می دهد  بشارت  را  هنده  اسالمی خلیفه نمی    یعنی  این وسط دیگر امت  آیا در 

( و رابعاً عمر بن عبدالعزیز که همه از او تعریف میکنند و یا معاویه پسر یزید که نام آنها در این سلسله نیست و  132تا 64خواست )از سال 

و سالم و امیرالعصب چه کسانی هستند )کلب گویدو راوي کذاب نمی گوید که امت پس از اینها چه می شود، آیا امت  ..... ابن جابر  

دانشمند معروف از انتهاي جهان است که نمی گوید وقتی تو انتهاي جهان را تخمین    رها می شود؟ و این روایت مانند پیشگویی انیشتن

 یا نیستی و اگر نیستی هست چرا آن را تعریف نکردي .....(، .....، هست  زدي بعد از آن چیست آیا باز هستی

بعضی حسن    آري این روایات به کلی باطل هستند زیرا به طوري که مذکور می شود، روایات بسیاري از اهل سنت که بعضی صحیح و
قرار نداده و در ضمن    یگر را جانشین خودهستند از موالي ما امیرالمؤمنین نقل کرده اند که صراحت دارد به اینکه رسول خدا کسی د

میان آن حضرت و ابابکر و    احادیث و سیره نبوي شواهد فراوان بر بطالن خالفت ابابکر وجود دارد و نیز محاجه در ابتداء امر خالفت
ت می نماید و صرف  نادرست را اثبا  خودداري نمودن آن حضرت از بیعت در مدت طوالنی و .....، من حیث المجموع بطالن این اخبار

 باطل اعالم می نماید به خوبی شنیده اند و ..... نظر از اینها جهان صداي خطبه شقشقیه علی علیه السالم را که خالفت دیگران را در آن 

 رسوایی تزویر: 

با مطالب    و آن را آنچه مذکور شد، نمونه احادیثی است که از اهل سنت در مورد سنگ بناي خالفت آنهم بر روي بتخانه دروغ رسیده  
نبوده و به هیچ وجه    نادرست آراسته است و بزرگان اهل سنت نیز گواهی داده اند که آن احادیث جز مطالب دروغ و ناروا چیز دیگر

انتخاب است ..... خضرمی می گوید   واقعیت ندارند و حقیقت هم همین است زیرا آنچه در نزد آنان دلیل و حجت است، همان اجماع و
نیرو میگیرد و هنگام وفات رسول خدا رأي مسلمین  )اصل د انتخاب خلیفه موضوع رضایت امت اسالم است و خلیفه از ناحیه مردم  ر 

به نص و یا فرمانی از صاحب شریعت نبودند و بعد از    چنین بوده است و لذا ابوبکر صدیق را انتخاب کردند و آنان در این کار متکی
با او انتخاب کردند  اینکه خلیفه،    آنکه او را  البته ابوبکر درانتخاب خلیفه روش دیگري از خود اختراع کرد و آن  بیعت نمودند ..... و 

هم موافقت کردند و دانستند که این روش هم واجب براي اطاعت است و    جانشین خود را تعیین کند ..... و امت اسالم نیز با این طریق 
معلوم و اثبات می گردد که تاریخ پیدایش اینگونه روایات پس از انعقاد بیعت و استقرار    این عمل همان تعیین والیت عهد است.(، و لذا 

فردي در روز سقیفه و یا بعد از آن به این احادیث جعلی علیرغم نیاز شدید خود استناد ننموده اند    خالفت است. و دلیل دیگر اینکه هیچ
براي پرده پوشی بر حقایق و نیز ایجاد فضایل کاذب براي آنان بعداً جعل نموده اند و  روایات دروغ و ساختگی را   و جاعالن کذاب، این

این روایات جعلی،  دلیل قاطع با  نقل گردیده که  از خلفاء  باب خالفت  این روایات وجود روایاتی است که در  بودن   دیگر در جعلی 
فقدان هرگونه و مخالف و موید  و  متضاد  آنان و    صددرصد  بطور  نص، در خصوص  ابوبکر  )از  از جمله  باشد  آنان می  معنونه  فضایل 

بیماري است که در زمان  نقل گردیده  امر   صحیح  این  از رسول خدا سؤال می کردم که  داشتم که  )میل  به مرگش می گفت  منتهی 
یدم که آیا براي انصار  هیچکس درباره آن نزاع و اختالف نمی نمود و نیز دوست داشتم که می پرس  )خالفت( به چه کسی تعلق دارد، تا 

هست یا نیست؟(، پس مسلم می شود که اگر ابوبکر از رسول خدا نصی در خالفت داشت دیگر موردي نداشت   در این خصوص نصیبی
او    آرزو نماید .....، و نیز در روایت دیگر که مالک از عایشه نقل کرده که گفت: )ابوبکر هنگام مرگ عمر را احضار کرد و به  که چنین

قرار دادم و .....(   ت )من ترا بر اصحاب رسول خدا خلیفه قرار می دهم و به سوي فرماندهان لشکرها نوشت که عمر را بر شما فرمانرواگف
او را به خود نسبت نمی داد    و لذا در این روایت هم کامالً معلوم است که درباره خالفت عمر نصی وجود نداشت وگرنه ابوبکر انتصاب

پیامبر مبعوث کرد .....، )تا آنکه رحلت    ابن قتیبه از قول ابوبکر آورده است )..... خداوند محمد صلی اهللا علیه و آله را به عنوان .....، .....،  
مصلحت آنهاست اختیار نمایند و آنان نیز مرا والی    کرد( و آنگاه امر مردم را به آنها تفویض فرمود تا با اتفاق یکدیگر آنچه را که مطابق
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پیشوا  نقل و  از  قتیبه در روایت خود پس  ابن   ،.....  ،)..... به او در خصوص    ي خود قرار دادند  درخواست عمر از عایشه و گفتار عایشه 
آن قبرکن و گورکن مدینه( زنده بود او را خلیفه می کردم، ..... اگر    جانشینی پسرش به جاي او آورده است. )اگر ابوعبیده جراح )یعنی

د او را خلیفه می کردم ..... اگرخالد بن ولید زنده بود او را خلیفه می کردم .....(، .....، و نیز در احتیاج ام سلمه بر  معاذ بن جبل زنده بو
عایشه چنین آمده است که به او گفت )آیابه خاطر داري که من و تو در سفري با رسول خدا بودیم و در آن سفر علی عهده دار تعمیر 

نشسته و مشغول    ي کفشهاي رسول خدا و شستشو اتفاقاً کفش رسول خدا سوراخ شده و علی در سایه اي  بود و  لباسهاي آن حضرت 
زمان پدرت و عمر نزد رسول خدا آمدند و درباره جانشینی بعد از او سوال کردند و من و تو در پس پرده   تعمیر آنها بود، پس در این 

و را می بینم و جایگاه او را می شناسم و اگر او را تعیین کنم شما از او جدا  آن حضرت به آنها فرمود من هم اکنون ا  گوش می دادیم و
و    شد همانطور که بنی اسرائیل از هارون پسر عمران جدا شدند، پس آن دو ساکت شده رفتند و من و تو به نزد رسول خدا رفتیم  خواهید 

از خود چه کسی را بر مردم امیر خواهی کرد ورسول خدا  تو که نسبت به حضرت از ما جسورتر بودي سوال کردي اي رسول خدا بعد  
کسی که کفش تعمیر و آن را درست می کند )آن خاصف النعل( و ما پائین آمدیم و جز علی کسی را ندیدیم، پس    پاسخ فرمود، همان

است که من خبر دادم،پس  رسول خدا عرض کردم من به غیر علی کسی را نمی بینم که مشغول تعمیر کفش باشد فرمود او همان    من به 
 عایشه گفت حاال آن واقعه را به خاطر آوردم(.

 ..... 28.... الی 1

از ناحیه من    و یا در این رابطه عذر ابوبکر در خطبه اي که آورده چه بوده است که گفت )اي مردم، این علی بن ابی طالب است که.29

مختارید و اگر براي خالفت    اشید همگی شما هم که با من بیعت کرده ایدبیعتی به گردن او نیست و او در کارش مختار است و آگاه ب

کنم( و .....، آنچه را ذکر نموده اند که    کسی دیگر جز من را شایسته می دانید معرفی کنید و من اولین کسی هستم که با او بیعت می

کف کرده بود و .....، به حباب بن مندر که مخالف    نش چگونه عمر نزد ابوبکر دوید و چنان سر و صدایی براه انداخت که دو گوشه دها

بینی ابوبکر بود گفته شد خدا ترا بکشد و در آن وقایع ناگوار،  با  حباب شکسته و دستش آسیب دید و .....، درباره سعد رئیس   بیعت 

را گرفت و به او گفت، اگر یک  منافق است و قیس بن سعد، گلوي عمر    خزرجیان فریاد زدند که او را بکشید که خدا او را بکشد که

خرد می کنم و زبیر در حالی که شمشیرش را کشیده بود گفت من شمشیر خود را در    مو از سر او )یعنی پدرم( کم شود دندانهاي تو را

ه سنگ زدند  کنند و عمر گفت این سگ )یعنی زبیر( را دور کنید و مردم شمشیر او را گرفته آن را ب  غالف نمی کنم تا همه با علی بیعت 

سینه مقداد را مصدوم کردند و آنگاه به خانه نبوت هجوم بردند و در خانه زهرا را )شکسته( و وارد شدند و    و مردم در اثر فشار زیاد،

بودند به زور براي بیعت بیرون آوردند و عمر با مقداري آتش و هیزم به سوي خانه فاطمه رفت و به اهل خانه گفت از   کسانی که در آن

بیرون می آیید یا اینکه خانه را با اهلش به آتش بزنم، فاطمه از پشت پرده بیرون آمده و در حالیکه با صداي بلند گریه میکرد و می   انهخ

براي بیعت گرفتن مانند   گفت اي پدر اي رسول خدا ببین بعد از تو، از پسر خطاب و پسر قحافه چه می کشیم و آنگاه علی علیه السالم را

برادرش رسول خدا  شتر سرک  قبر  به  او خودرا  و  کشته خواهی شد  وگرنه  بیعت کن  گفتند  او  به  و  بردند  مسجد  به  کشان،  ش، کشان 

چسبانید و در حالیکه گریه می کرد این آیه را تالوت می فرمود و می گفت: اي پسر مادرم،مردم مرا ضعیف شمردند و بیم آن می رفت  

 که مرا بقتل برسانند .....،

 ..... 32الی .... 30

آن حفظ    و نیز از عمر و دیگر صحابه نقل گردید که گفتند )که خالفت ابوبکر امر ناگهانی و شتابزده بود، خداوند مردم را از شر  .33

 .....،نمود و یا )آن خالفت( لغزشی مانند لغزش زمان جاهلیت بوده و هرگاه کسی بعد از این مثل آن را تکرار کند بایداو را کشت، 
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34 ... 

و گفتند    و یا چه چیز سبب شد که همه انصار برخالف این روایات جعلی در نص خالفت آنان، از بیعت با ابابکر خودداري کردند.35
ابوذر  مقداد و سلمان و    جز با علی بیعت نمی کنیم و یا اینکه گفتند از ما امیري و از شما هم امیري تعیین شود و یا چگونه طلحه و زبیر و

بیعت کنند و لذا در خانه آن حضرت    و عمار و خالد بن سعید و جمعی از بزرگان مهاجران از آن امتناع کرده و حاضر نشدند جز با علی 
فریاد می زد به خدا شما را می سوزانم یا آنکه براي    جمع شدند ولی دست سیاست وقت آنها را بزور از خانه بیرون کشید و به روي آنها

بیعت با ابوبکر خودداري کرد و گفت به خدا قسم اگر جن و انس    ن حاضر شوید، و یا چرا صحابی بزرگوار سعد بن عباده ازبیعت کرد
پروردگارم بروم و حسابم روشن شود، و او کسی بود که تا آخر عمر به نماز آنها    با شما بیعت کنند من با شما بیعت نخواهم کرد تا نزد 

و با آنها حج ننمود و یا عذر عباس عموي پیامبر و بنی هاشم چه بوده است که از این بیعت    فت و آمد نکردحاضر نشد و در جمع آنان ر
 پیمانهاي موکد صرف نظر نمودند؟! و ....  تخلف کردند و از آن همه

او گفته شد    خدا هستم به   ابن قتیبه آورده است که علی کرم اهللا وجهه را پیش ابوبکر بردند و او می گفت من بنده خدا و برادر رسول.36

شما هستید که بایستی با    با ابوبکر بیعت کن در جواب گفت من در امر خالفت از شما سزاوارتر هستم و لذا با شما بیعت نمی کنم و این

سول خدا نیز  و حاال از اهل بیت ر  من بیعت کنید، شما خالفت را از انصار گرفتید و در این کار احتجاج به قرابت به رسول خدا نمودید

انصار   از  از شماست  آله(  اهللا علیه و  آنکه محمد)صلی  لحاظ  به  نیستید که خود را  آیا شما همان  بطور غاصبانه می گیرید،  را  خالفت 

  شما واگذار و امارت را به شما تسلیم نمودند، پس من  سزاوارتر می دانستید و در نتیجه این دلیل آوردن از سوي شما، آنها زمام امور را به 

هم مثل آن احتجاج که شما به انصار کردید به شما می نمایم زیرا ما)خاندان محمد( هم در زمان حیات آن حضرت و هم پس از وفات  

بایستی درباره ما انصاف و عدالت را رعایت کنید وگرنه خود را براي کیفر این ستم   آن حضرت به او سزاوارتریم و اگر شما ایمان دارید

 نمایید.   اده از سوي خداوند آم

آن براي تو سهمی    پس عمر به او گفت تو رها نمی شوي مگر اینکه بیعت نمایی و علی به او گفت مشغول دوشیدن شیري هستی که در

قسم اي عمر گفته تو را نمی    و بهره اي است، تو امروز در این راه کوشش می کنی که فردا از آن بهره مند شوي، پس فرمود که بخدا

کنم و آنگاه ابوعبیده جراح )از روي تظاهر   او )ابوبکر( بیعت نمی کنم پس ابوبکر به او گفت اگر بیعت نکنی تو را مجبور میپذیرم و با 

به نصیحت گفت( )اي پسر عمو تو کم سن و سال هستی و اینان پیران قوم توهستند و تو تجربه و کاردانی آنها را نداري و من ابوبکر را  

است که فعالً خالفت را به ایشان بدهی و اگر زنده ماندي و عمر باقی    و نیرومندتر و شایسته تر می دانم چه خوبنسبت به این کار از ت

فضل و دین و دانش و فهم سابقه خانوادگی داماد بودن خود نسبت به رسول خدا    بود در آن وقت تو براي اینکار ساخته شدي و از لحاظ 

لسالم گفت شما را به خدا قسم اي جمعیت مهاجران، حاکمیت محمد صلی اهللا علیه و آله را در  ا  شایسته آن خواهی بود، پس علی علیه 

بیت او خارج نکرده و به خانه و بیت خود نبرید و خانواده او را از حق آنان در خالفت و جانشینی او محروم    میان اعراب، از خانه و درون

مردم نسبت به خالفت رسول خدا هستیم. زیرا ما اهل بیت آن حضرت و از همه    نکنید، و به خداقسم اي گروه مهاجران ما سزاوارترین

این کار شایسته تر هستیم، سوگند به خداوند که ما قرائت کننده کتاب خدا، فقیه در احکام دین، دانا به سنت رسول خدا،آگاه به    شما به

پیروي نکنید که از    اعی در میان آنان هستیم، پس از هواي نفس خود امور مردم، بازدارنده آنان از کارهاي بد و برقرارکننده عدالت اجتم

بازمانده و از حق و حقیقت دور خواهید شد و آنگاه بشیر بن سعد انصاري گفت اي علی، اگرانصار این سخنان تو را قبل از   راه خدا 

قتیبه اضافه می نماید که علی علیه السالم    سپس ابنبیعت خود با ابابکر از شما شنیده بودند هرگز در بیعت با تو کوتاهی نمی کردند( و  
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برد و از آنها یاري می طلبید ولی آنان می گفتند اي    شبها دختر پیامبرگرامی اسالم را روي چهارپایی سوار می کرد و به خانه انصار می

ل از او اقدام به این کار کرده بود ما هیچگاه شوهر و پسر عم تو قب دختر رسول خدا دیگر بیعت ما با این مرد یعنی ابوبکر تمام شده و اگر 

فرمود: آیا شایسته بود که من پیکر پاك رسول خدا را در خانه اش رها کنم و    ابوبکر را بر او مقدم نمی کردیم، پس علی علیه السالم می

علیها می فرمود، ابوالحسن کاري را انجام داد که  سلطنت و مقام او نزاع کنم، فاطمه سالم اهللا    او را دفن نکنم شتاب کرده با مردم درباره 

دادند خداوند حسابرس حق و بازخواست کننده آنها خواهد بود و آنگاه ابن قتیبه اضافه    شایسته مقام او بود ولی دیگرانکاري که انجام 

و عمر را نزد آنان فرستاد و عمر    کسانی که از بیعت با او تخلف کرده و پیش علی رفته بودند، پرداخت  می کند که ابوبکر به جستجوي 

خانه علی بیرون بیائید و آنان از بیرون آمدن خودداري نمودند، عمر هیزم و آتش خواست و گفت قسم به آنکه    آنها را صدا کرد که از

  عمر(، در این خانه دست اوست، بیرون بیائید وگرنه خانه را با اهلش می سوزانم مردم به او گفتند آخر اي ابا حفص )کنیه    جان عمر در

او گمان    فاطمه است او گفت اگر چه فاطمه در این خانه باشد!! آنگاه آنان بیرون آمدند و همگی با ابوبکر بیعت کردند مگر علی زیرا

ها  کرده بود که گفته است سوگند خورده ام که از خانه خارج نشوم و عبا بر دوش نگذارم تا اینکه قرآن را جمع کنم،آنگاه فاطمه علی

گذاشتید و منظور خود را عملی   السالم در درگاه خانه ایستاده و فرمود، مردمی بدتر از شما سراغ ندارم که جنازه رسول خدا را پیش ما

او گفت چرا این متخلف از بیعت را احضار   کردید و با ما مشورت نکردید و حق ما را به ما ندادید، بعد از این، عمر نزد ابوبکر رفت و به

گفت چه می خواهی گفت خلیفه رسول خدا تو را    کنی و ابوبکر به قنفذ گفت برو علی را نزد من بیاور او پیش علی رفت و علی نمی  

بستید، و او برگشت و ابوبکر گریه مفصلی کرد، عمر   احضار کرد علی گفت چه زود بر رسول خدا دروغ  ابوبکر گفت  به  جریان را 

هلت نده، ابوبکر به قنفذ گفتدوباره پیش علی برو و به او بگو امیرالمؤمنین می گوید براي بیعت  دوباره گفت این متخلف از بیعت را م

بلند گفت او چیزي را ادعا می کند که به او تعلق ندارد قنفذ برگشت و جریان    پیش ما بیا و قنفذ آمده و جریان را گفت و علی با صداي 

عمر برخاست و جمعی با او حرکت کردند تا به در خانه فاطمه رسیدند و در زدند وقتی  آنوقت  را گفت، ابوبکر باز گریه طوالنی کرد، و

حضرت زهرا صداي آنها راشنیده با صداي بلند گفت اي پدر اي رسول خدا )ببین( که بعد از تو چه مصائب از پسر خطاب و پسر قحافه  

آن  و  ما رسید  شنیدند    به  را  فاطمه  گریه  و  ناله  مردم صداي  که  و  وقتی  پاره  آنان  دلهاي  که  برگشتند در حالی  ناله  و  گریه  با  همگی 

آتش گرفته بود، ولی عمر با تعدادي )از یاران مخصوص خود( باقی مانده علی را از خانه بیرون آوردند و نزد ابوبکر بردند    جگرهایشان

گردن تو   رت به خدایی که جز او خدایی نیستبه او گفتند با او بیعت کن علی گفت اگر بیعت نکنم چه خواهد شد، گفتند در آن صو و

ولی برادر رسول    را خواهیم زد. علی گفت در آن صورت بنده خدا و برادررسول خدا را به قتل می رسانید. عمر گفت بنده خدا آري

که   او گفت تا آن زمان در این زمان ابوبکر ساکت بود و حرفی نمی زد عمر به او گفت آیا به او فرمان نمی دهی که بیعت کند  خدا نه و

می کرد و می   فاطمه در کنار او هست او را به چیزي مجبور نمی کنم، آنگاه علی خود را به قبر رسول خدا رسانید و با صداي بلند گریه

 گفت )ان القوم استضعفونی و کادو ان یقتلوننی .....(  

اراده قتل وصی پیامبر خدا یعنی هارون از سوي امت گمراه   امت موسی و قضیه  )کلب گوید این آیه در خصوص فتنه سامري و گمراهی 

و از هارون بازخواست کرد که چرا گذاشتی که امت من گمراه شوند، هارون این پاسخ    بنی اسرائیل بود، پس زمانی که موسی برگشت

 ضعیف شمرده و بیم آن می رفت که مرا بقتل برسانند.   را داد که اي پسر مادرم، مردم مرا

 از غرض ورزي ها و سروصداها و ..... چیست؟ : مقصود 
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جعلی روایات  این  همه  که  شدي  آگاه  و   ،..... دانستی  را  آنها  بودن  جعلی  اثبات  دالیل  و  آنها  تعداد  و  جعلی  روایات  داستان  جز   تو 
که با نصوص    ه السالم سروصدایی بی اساس و مغلطه کاري در برابر حقیقت مسلم و خالفت حقیقی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علی

از نخستین روز  بزرگوار اسالم  پیامبر  نیست یعنی همان موضوعی که  ثابت شده، چیز دیگري  به    صریح و صحیح  تا هنگامی که  مبعث 
 رحمت ایزدي پیوست، به فرمان خدا، مردم را به آن ترغیب و سفارش می فرمود...،  

بر    و در میان این این حدیث سازان و دروغگویان  دریاي روایات جعلی که همه امت  از میان تمامی  بودن آنها اجماع دارند، و  دروغ 
 کذاب،

کمال وقاحت    و جاعالن آلوده و منحرف، دروغگوي قرن چهاردهم )قصیمی(، پا به عرصه وجود گذاشته و استفراغ آنها را نوشیده و با

 هم به کذب و جعل حدیث باشد وجودندارد. و بی شرمی ادعا می کند که اساساً در میان رجال اهل سنت کسی که مت

 نظر حفاظ و علماء اهل سنت درباره حدیث سازان: 

تعمد در  پیامبر اکرم گفته )کسی که  بر  الحرمین درباره دروغ  امام  از شیخ محمد جوینی پدر   ..... الدین سیوطی  بر    حافظ جالل  دروغ 
حدیثی را از من روایت    و خطیب از قول رسول خدا آورده است )هر کس  رسول خدا داشته باشد کافر و از ملت اسالم بیرون است( .....

سازنده   مثل  شود  می  دروغگومحسوب  نیز  او  یعنی  است،  دروغگویان  از  یکی  او  است  دروغ  آن حدیث  داند  می  که  حالی  در  کند 
خته شده و جعلی عالم و آگاه  چگونه این حفاظ حدیث و مورخان با اینکه به حقیقت این دروغ هاي سا  حدیث. و نیز مالحظه شد که

 بودند، آن را به رسولخدا نسبت دادند و .....،.

 :573قطب الدین رواندي: متوفی  

خدا بر    )فرزندان زهرا پدران یتیمان هستند که هرگاه مخاطب جاهالن قرار گیرند می گویند درود بر شما، آنها دلیل ها و حجت هاي

عبادت و راز و    بخواهد گناهکار است، آنها کسانی هستند که روزها را به روزه و شب ها را بهمردمان هستند که هر کس بدي آنها را  

م  نیاز با خداوند به سحر می برند، آیا رسول خدا روز غدیر، علی بزرگوار را امام قرار نداد، آیا حیدر آن رادمردشجاع، داراي بهترین مقا 

است که زمین براي این فضایل آنان    ت، )براي خاندان پیامبر اکرم، شرافت هاي عظیمیو منزلت نزد خدا و رسول نبود،(، و نیز آمده اس

جواهر، گرانبها خواهد بود و یا آن زمان که دنیا    ر و کوچک است، ..... هنگامی که قائم آنان در مقام هدایت قیام نمود، کالمش چون دّ

نمی شود که چگونه دشمنان آنان هر روز از آنان قربانی    د .....، فراموشاز عدل آنها پر شد، روزگار جبار در برابرشان تسلیم خواهد ش 

تازه اي می گرفتند .....، آري آنها فراموش کردند آنچه را که درغدیر خم واقع شده بود و حاصل شقاوت دشمنان این بود که منزلت  

ریختند گویا که او جوجه کم ارزشی بود، .....، بر آل محمد  که خون حسین را    آنان را در نزد مردم پایین آورند، و لعنت خدا بر بنی امیه 

 همه روزه سالم خداوند جاري باد تا آن زمانیکه صبح می دمد و خورشید طلوع می کند یعنی تا ابداآلباد(،  

و از اساتید بی    از پیشوایان علماي شیعه و چشمی از چشمان این طایفه   این بزرگوار قطب الدین ابوالحسن سعد بن هبه اهللا راوندي یکی

عیبی در آثار فراوان او و هیچ تیرگی در فضایل و کتب ارزنده او وجود ندارد،    نظیر فقه و حدیث و توابع علم و ادب است و هیچگونه 

یخ  مذهب روایت می کند از جمله )شیخ ابوالسعادت هبه اهللا، .....، ابونصر الغاري .....، ش  آن مرحوم از بسیاري از دانشمندان و بزرگان

نصیرالدین طوسی و...( و بسیاري از بزرگان شیعه نیز از او روایت نموده اند از جمله )شیخ احمد بن    محمد بن حسن والد شیخ خواجه 

علی بن عبدالجبار قاضی.....، شیخ ابن شهر آشوب محمد بن علی سروي مازندرانی و .....،(، راوندي صاحب تألیفات فراوان و خارج از 

  خالصه   -57سلوه الحزین، المغنی در شرح نهایه ده جلد، تفسیر قرآن، .....، جواهر الکالم، .....    -1ار ارزنده، از جمله )بسی  حد احصاء و 
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جلد(،   ده  در  نیز  استالتفاسیر  او  شایسته  فرزندان  ابوالفرج    و  شیخ  معظم،  آیات  این  از  یکی  اند  بوده  شیعه  بزرگان  و  فقها  از  همه 

قطب   بن  علی  شیخعمادالدین  دیگري  راه    الدین،  در  که  است  بزرگوار  عالم  همان  او  و  الدین  قطب  بن  الحسین  ابوعبداهللا  نصیرالدین 

است، سوم فقیه ظهیرالدین ابوالفضل محمد بن قطب الدین است. که همه از او ستایش کرده و به    شریعت پاك رسول خدا شهید شده 

چشم از جهان فروبست و قبر شریف او در صحن جدید    573لدین راوندي در سال  را یاد نموده اند، قطب ا   عنوان امام و ثقه و عادل او 

 در قم قرار دارد. حضرت معصومه

باعث افتخار ما بندگان    )کلب گوید خدایا این بزرگواران آبرو و اعتبار موالنا المظلوم علی علیه السالم و خاندان طاهرین او هستند و  

محمد صلواتک علیه و آله و سلم    آبروي عزیزان درگاهت که باالترین آنها یعنی محمد و آل روسیاه و گناهکار پس به عزت خودت و  

،  و عجل فرجهم رحمت و سالم و رضوان خود را بر آنان نثار و ایثار بفرما و ما را نیز ازشفاعت آنان در دنیا و آخرت بهره مند بفرما آمین

 آمین، آمین یا رب العالمین( 

 (:584-519سبط بن تعاوندي )

ساخته و    او اشعار فراوان درباره غدیرخم و اهل بیت علیهم السالم دارد و از جمله این اشعار قطعه اي است که به سبک تتریه ابن منیر

براي سید محمد بن مختار نقیب کوفه فرستاده و او را به جهت خلف وعده سرزنش و از او گالیه نموده است ).....چگونه با من خلف  

یی در صورتی که خلف وعده نمودن از عادات دوستان بزرگوار نیست .....، پس تا مادامیکه خلف وعده تو ادامه دارد و  وعده می نما

عذري براي تأخیر آن نداري، من جزء ناصبیان هستم و جز مارماهی و ترتیزك نخواهم خورد و.....، در روز عاشورا غذا خواهم پخت و  

ز برخواهم چید و در روز عید غدیر خم اظهارشادمانی و جشن و سرور براي برپایی این عید بزرگ  بساط سوگواري و اندوه را در آن رو

در مسجد بیتوته خواهم کرد و ظرف یهودیان را پاك خواهم    نخواهم نمود و به جاي زیارت مشهد مقدس حضرت موسی بن جعفر،

ا در کرخه، تا موسه و قصیر خواهند دید که قبر مصعب را زیارت  عراق، مر دانست و آن را به خوك ترجیح می دهم و بعد از این شیعیان 

زیارت )قبر النذور( مشرف می شدم و نیز میل دارم زبیدي یعنی ابن ملجم در روز قیامت    می کنم، در صورتی که قبل از این همیشه به 

ید یعنی ابن ملجم قرار دارد ..... پس آگاه باش  رفیق من باشد و فاطمه مرا در روزقیامت ببیند که دستم در میان دستهاي قطع شده آن پل

شما من  بدبینی  مسئول  که،  کوفه  مختارنقیب  بن  سید محمد  به    اي  من  مانند  مومنی  انسان  با خلف وعده خود،  باعث شدي  که  هستی 

 اینگونه اعمال اهل دوزخ و بدبخت جهنمی شود،(،  

جوهري    که این شهرت او به خاطر احترام جد مادري او )ابی محمد مبارك ابوالفتح محمدبن عبیداهللا بغدادي معروف به ابن تعاوندي    او

شعرهاي عالی و ادبیات    معروف به ابن تعاویذي( است، او از شاعران طراز اول شیعه و نویسندگان چیره دست این طایفه است و عراق با

گوید ..... او شاعر بی نظیر زمان خود    ..، ابن خلکان مینورانی اش احساس غرور می کند...، همه کتب تراجم و رجال او را ستوده اند ...

د  بوده و اشعارش بسیار شیرین و جذاب و پرمعنی ..... است ..... او اشعار مفصلی نیزدرباره مرثیه حضرت اباعبداهللا الحسین علیه السالم دار

 که به جهت اختصار از نقل آن خودداري می کنیم. 

رضوان و سالم مخصوص خود را به روح و روان جناب ابن تعاوندي مقدس نثار و ایثار فرموده و ما را نیز  رحمت و    )کلب گوید خدایا

 شفاعت ایشان در دنیا و آخرت بهره مند و مستفیض بفرما آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(  از برکات

 شعراي غدیر در قرن هفتم: 
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 :614-561ابوالحسن المنصور باهللا: 

رسول خدا    )بدانید( روز غدیر براي انسان دانا، گواه خوبی است، پدر ما علی وصی رسول خداست و او کسی است که )اي پسر عموها  

است که ما از گوشت    او را به پرچم اعظم خود مخصوص و سرافراز نمود، احترام شما به او از راه انتساب با اوست ولی انتساب ما نسبی

ختر و پسر عموي با ایمان رسول خدا هستیم و شما چنین افتخاریندارید و این پدر ما حضرت ابوطالب  و خون او هستیم، ..... ما فرزندان د 

او کافر بودند، آن بزرگوار گرچه ایمان خود را    عظیم الشان بود که از رسول خدا حمایت کرد و اسالم آورد در حالی که همه مردم به

د، اما هیچگاه عشق وعالقه خود را نسبت به آن حضرت از دیگران پنهان نمی کرد، براي حفظ رسول خدا از سایر اقوامتان پنهان می کر

  دارا هستیم زیرا ما دنباله رو محمد و پیرو سنت او هستیم، ولی شما پیرو ابا   چه بسیار فضایل فراوانی را که ما، مانند فضیلت بذل و بخشش 

تحویل شما داد ولی پاداش او از شما آن بود که خون او بر زمین ریخته    مانند عروس  مجرم هستید )ابومسلم خراسانی(، که او مملکت را

کوردل فرزندان پاك رسول خدا را کشتید و به سلطنت بی دوام خود که هیچگاه پایدار نیست افتخار    شد .....، شما مانند یزید بدبخت و 

کسی که حق را بخواهد ستم نکرده   شکیل خواهد شد و حق به حقدار خواهد رسید و سلطنت و دولت پایدار ما ت  می کنید ولی سرانجام 

اي دیگر دارد که )..... آنان اباالحسن علی را    است .....( این ابیات را او در پاسخ به قصیده میمه بن معتز خبیث سروده است و نیز قطعه

او بستند و باران تیر و نیزه بر پیکر شریف حسین و یاران    کشتند و فرزند برومند او، حسن را با سم مهلک شهید کردند و آب فرات را بر

طباطبا ابن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه السالم است، او    او باریدند .....( او امام المنصور باهللا عبداله بن حمزه ..... بن ابراهیم

بوده که شرافت  یمن  امامان زیدیه در کشور  از  ذاتی خود جمع کرده   یکی  بزرگی  با  را  ارزنده در    خانوادگی  کتابهاي  ..... و صاحب 

 . استبخشهاي مختلف فقه، اصول، کالم، حدیث ومذهب ..... 
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او نیز درباره غدیرخم اشعاري دارد که ترجمه بخشی از قصیده معروفش چنین است ).....، کسی که پیامبر اکرم در روز غدیرخم مجد و 
عنایت کرد، کسی که خورشید براي او رجعت نمود تا نمازش را در وقت خود ادا نماید، درحالی که تاریکی در  شرافت آشکار را به او  

نخورد و غذاي خود را به دیگران    آستانه آن بود که همه جا را فرا بگیرد، او کسی است که سه روز متوالی در حالی که روزه بود طعام 
خورشتی دیگر براي آن قرار دهد، اي ابوالحسن    نمی شد که به جز نمک سائیده شده   داد و غذاي او یک قرص نان جو بود و راضی

داد .....، اي همسر فاطمه در بیداري با اشعارم به زیارت تو    علی تو آن جوانمردي هستی که اگر کسی به تو پناه بیاورد، او را پناه خواهی
پناهم می دهی و مرا از ستم کشیدن نجات خواهی داد، آري چگونه    ده کهآمده ام پس تو هم در خواب به دیدن من بیا و به من بشارت  

کسی که اختیار کار خود را به حیدر می سپارد ازحوادث روزگار خواهد ترسید، یا امیرالمؤمنین، یا علی، امیدوارم که ابرهاي رحمت  
د .....، آري این فرشتگان الهی هستند که صف در  توجه و عنایات تو شامل حال دیگران می شو  الهی تو را سیراب نماید، همانطور که

به قبر    صف، ضریح پاك تو را ابداآلباد سالم و تحیت و درود مرا  زیارت می کنند و در اطراف آن به طواف مشغولند، اي باد صبا تا 
 مطهر او یعنی علی

   .علیه السالم در نجف برسان

همه عالق و  ما  همینطور سالم  باد صبا  اي  و  تقدیم)کلب گوید  ابداآلباد  تا  آن حضرت  به  را  مندان  المظلوم    ه  موالنا  به حق  نما خدایا 
 العالمین(   شفاعت آن حضرت را نصیب ما سگان روسیاه درگاه او بفرما آمین، آمین، آمین یا رب 

او را به زندان    گرفت و  خشماما ماجراي، این قصیده آن است که ابن جمیل در زمان خلیفه الناصر لدین اهللا خزینه دار بود و خلیفه بر او  
الهی جهیدن گرفت و بر    انداخت و شفاعت دوستان در حال او موثر نگردید و این حبس بیست سال طول کشید، پس شبی در دل او برق
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به او   اثر آن این قصیده را در مدح علی بن ابی طالب سرود، و به خواب رفت، در عالم رویا علی علیه    السالم را زیارت کرد حضرت 
وسایل و اثاثیه خود نمود، وقتی زندانیان دیگر    فرمود، االن آزاد خواهی شد، او از خواب بیدار شد با خوشحالی شروع به جمع آوري

آزاد خواهم شد، در این زمان زندانیان او را مسخره کردند    ماجرا را از او سوال کردند و گفتند چه خبر است در جواب گفت هم اکنون
دیگر، الناصر نیز امیرالمؤمنین را در خواب دید که او دستور فرمود،   ر اثر حبس طوالنی دیوانه شده است و از طرفو گفتند بیچاره د

باز همان خواب را دید، اعتنا   همین االن ابن جمیل را آزاد کن، او با ترس و وحشت ازخواب بیدار شد و اعتنا نکرد و دوباره خوابید 
بالفاصله کسی را براي آزادي ابن جمیل فرستاد، وقتی او را آوردند خلیفه گفت شنیدم قبل   ا دید، پسنکرد تا بار سوم که همان خواب ر
شدن بودي، در جواب گفت آري، خلیفه گفت چرا، ابن جمیل گفت آن بزرگواري که نزد تو آمد و   از آمدن مأمور من، تو آماده آزاد

افتاد، گفت قصیده اي در  تو نزد من آمده بود و به م  تو را فرمان داد، قبل از  اتفاق  الناصر گفت چطور این  ن بشارت آزادي داد، پس 
 پس خلیفه گفت، براي من بخوان و ابن جمیل همین مصرع را که ترجمه بخشی از آن آمده را براي خلیفه خواند(،   مدح او گفتم

هر خدم  )کلب که  است  این حقیقت  تاریخ گویاي  از  فراز  این  امیرالمؤمنین  یا  تو در گوید  نخواهد شد زیرا  البته گم  تو  به درگاه    تی 
 پیشگاه خداوند داراي شأن و عزت و آبرو هستی البته ما با دستان خالی و روي سیاه به درگاه تو آمده ایم تو را به حق رسولخدا و عزیزان 

بپذیر آمین، آمین،    به احسندرگاهت قسم می دهیم که ما را نزد خداوند شفاعت فرما و خدایا شفاعت آن حضرت را درباره ما   وجه 
 آمین یا رب العالمین(  

  616لغت و ادب و شعر مقام ارجمندي دارد، او به سال    ابن جمیل مردي نویسنده و شاعري ادیب و دانشمندي بزرگ است و در نحو و
 چشم از جهان فروبست و در مقابر قریش یعنی کاظمین مدفون گردید.

 635-562الشواء کوفی حلی: 

او نیز درباره غدیر خم اشعاري دارد که ترجمه بعضی از ابیات آن چنین است )..... براي کسی که از کیفر )خدا در روزقیامت( هراس و  
دوست داشته باشد. قطعاً خداوند را بخشنده و آمرزنده و    پیامبر یعنی ابوتراب )علی( راوحشت دارد، من ضمانت می کنم که اگر وصی  

از همه خالیق از لحاظ کرم و قدرت برتري دارد و همسایه خوب و   علی را شفاعت کننده خود خواهد دید، زیرا او جوانمردي است که
ی بارد و در جنگ با دشمنان خدا، چون شیر می غرد، هرگاه براي  بخشش از او م   هم نشینی مهربان است، که در حال صلح باران جود و 

در ابرها منعکس خواهد شد، اوست که در میان یاران پیامبر وصی او و پدر فرزندان او و    جنگ تیغ خود از نیام بیرون آورد، برق آن
اطهر است، نص آشکار ق  همسر زهراي  او جاري شده و اوست که در  به طور آشکار  در روز غدیر فقط درباره  او  رآن کریم فضایل 

 شماره شده است(.  

  یوسف بن اسماعیل معروف به )شواء( و ملقب به شهاب الدین کوفی حلبی است، او از نوابغ شعر و ادب .....، و صاحب   او ابوالمحاسن
است که در    نزدیکان ابن خلکان اشعاري است که ادبیات آن فوق العاده و قافیه هاي آن طالیی و عروض آن متقن است. او از دوستان و 

در حدود چهار جلد   بزرگ  دیوان  داراي  شواء  یعنی  وي   .....( است  نموده  یاد  چنین  او  از  )شواء(    استتاریخ خود  او  و  من  .....میان 
و در سال    ..... او در شیعه گري غلو می کرده   ،..... بوده است  الفت زیادي  به   در حلب  635دوستی شدید و  نمود و من  جهت    فوت 

نتوانستم در نماز بر جنازه او حاضر شوم خدایش رحمت کند چه دوست و همنشین خوبی بود(، او را در پایین کوه    عذري که داشتم 
که بعد از واقعه عاشورا اسراء خاندان ابی    جوشن دفن کردند. و جوشن کوهی است در غرب حلب ..... و گفته می شود آن محلی است 

که حامله بود در آن محل سقط جنین نمود و از    آن حضرت را عبور دادند و یکی از همسران آن حضرتعبداهللا الحسین و همسران  
نان  و  نمودند درخواست آب  قرمز حمل می  آنجا که مس  آنها    کارگران معدن  بر  او  نمودند، پس  توهین  به جاي کمک  کرد و آنها 

نیز در کنار آن کوه قبري است معروف به )مشهد السقط( که بنام    و نفرین کرد و از آن زمان هر کسی در آنجا کار کند سود نمی برد  
 )مشهد الدکه( نیز خوانده می شود و منظور از آن قبر)محسن بن حسین علیه السالم( است. 
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 652کمال الدین شافعی: 

در مدح    تا آیات وحی الهی را او نیز اشعاري درباره غدیرخم سروده که ترجمه برخی از آن ابیات چنین است: )..... گوش جان فرا ده  

نزول آن خداوند    آن امام که خدا او را به هدایت مخصوص و منصوب نموده است بشنوي، در سوره آل عمران آیه مباهله است که با 

لی  حامیم، تحریم و هل اتی همه گواه صادقی هستند در اینکه خداوند در آنها ع  بعضی از اوصاف او را ستوده است، سوره هاي احزاب،

آن فضیلت ها اینکه علی )علیه السالم(، انگشتر خود را در حال رکوع به سائل داد، که این   را ستوده و او را تطهیر نموده است، و از جمله

امر شخصیت واالي انسانی او راثابت نموده و او را مورد عنایت خاص خداوند قرار داد، و در آیه نجوي که جز او کسی به این فیض  

نائل و شخصیت او بود که در آن آیات آشکار شد و به او چنان قرب و منزلت بخشید که داراي مقام ارجمند و    نشد. و ارزش  عظیم 

پروردگار خود گردید، آري او آن بزرگ و ارجمندي است که خداوند او را در پناه لطف و محبت پیامبرش پرورش داد   تقوي الهی نزد

بهره مند ساخت و... او را برادر خود نامید، و فاطمه پاك و مطهر را همسر او قرار داد وافزود که    تربیت عالی و الطاف بی نهایت او  و از 

امر را اختصاص    تو از من هستی و او را برادر خود قرار داد، و به او شرافت بخشید و .....، و در روز غدیر به او عظمت داد و به او این

تو نیز موال و سرور او هستی و نیز اگر در تمام افتخارات زندگی اوجز همان داستان او در  داد، که هر کسی را که من موالي او هستم  

 خیبر نباشد البته همان یک فضیلت، او را از تمام فضایل دیگر بی نیاز می نمود .....(

 ابوسالم کمال الدین محمد بن طلحه:

مشهور بوده    اصول و ..... امام در فقه شافعی و در زهد و پارسایی نیز  او یکی از بزرگان و دانشمندان برجسته در حدیث و ادبیات و فقه و

رابطه با منجمان که می    است، ..... و گفته شد که او داراي علوم غریبه بوده و از آن راه به امور واقف می شده است، ..... گفتار او در 

نخوا بدانی مسلمان  اي مربوط  به ستاره  را  تدبیر چیزي  اگر   ..... .....(  گوید  المنظم،  الدر  الفرید،  او)عقد  تألیفات  از جمله   ،..... بود  هی 

مطالب السوول او و ..... موجود است، از جمله    ، او در وصف آل محمد )علیهم صلوات اهللا( و اهل بیت اشعاري دارد که در کتاباست

و از خواندن آیات مربوط به مناقب )اهلبیت    درنگ کن  )..... )اي جویاي علم و دانش( اگر می خواهی حقایق عالم را درك کنی کمی

وسیله آنها به نعمت تقوي و اعمال صالح دست می یابیم، مناقب کسانی    به سادگی( گذر مکن، مناقب آل مصطفی یعنی کسانی که ما به

ق را آشکار می کند. و  آنها گمشده خود را می یابد، مناقب و فضایلی که حقای  که پیشواي مردم و خالیق هستند و هر طالبی به وسیله

پرده هاي سیاه )ابهام و گمراهی( را به دور میافکند، پس بر تو توجه به آنها چه در آشکار و چه در نهان واجب است و بدان که این عمل 

آنها را    در نزد خدا صاحب مقام و منزلت خواهد کرد. پس هنگامی که زبانت به آیات کتاب خدا در مورد مناقب اهلبیت مترنم است  ترا

بنویسد، قطعاً با دقت کتابی  بزرگترین امر    از روي اخالص و حضور قلب بخوان و بدان هر زمان دانشمندي بخواهد درباره این مناقب 

از   او زیاد شده و  این کتاب را بخواند وحسنات  امکان وجود دارد که کسی  این  بسیار  انجام داده است، زیرا چه  واجب دینی خود را 

البته بداند که دعایش مستجاب و    ب الهی بهره مند گردد. و قطعاً هر کسی در این باره از خداوند درخواست توفیق نماید باالترین مواه 

سعادت ها از هر طرف به سوي او روي خواهد آورد( و نیز از جمله اشعار اوست ).....کسانی که به والیت آنان )اهل بیت علیهم السالم(  

و البته آنان پناه او خواهند بود، زیرا که مناقب و فضایل آنان   وه الوثقی و ریسمان محکم الهی چنگ انداختهتوسل جویند، در واقع بر عر

می نماید این فضایل را در سوره هاي قرآن از جمله شوري و هل اتی و   از راه وحی و آیات قرآن اثبات شده و آن کسی که قرائت قرآن

دوستی و محبت آنان بطور قطع و یقین بر مردم و خالیق عالم واجب است( و نیز    فی هستند که احزاب ..... می یابد، آنان اهلبیت مصط
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هدایت و عمل صالح هستند، یعنی آن کسانی که تو آنها را کشتی نجات امت قرار دادي، و    )..... خدایا به حق پنج تن آل عبا که صاحبان

البته به سوي آنها می شتابند و دوستی آنان را اختیار می نمایند، خدایا به حق    لذا افرادي که سود )دنیا وآخرت( خود را طلب می نمایند 

ن کرده اي داراي مقام و  یدر روز قیامت که همه در جایگاه فضاحت و رسوایی قرار دارند، آنها در آن مواقفی که تو تعی  آن کسانی که

آتش    دنیا و آخرت( خوار و ذلیل مفرما و گناهم را بیامرز تا شاید از   ارجمند و رفیع نزد تو هستند، تو را قسم می دهم که مرا )در   منزلت

بگذرد، زیرا آنان     سوزان جهنم در امان بمانم، و البته با توجه به عالقه شدیدي که به آنان دارم امیدوارم که خداوند از سر تقصیرات من 

گان را از حوادث سهمگین ودهشتناك نجات خواهند داد و من با  براي کسانی که آنها را دوست دارند، پناهگاه امن هستند و پناه آورند 

گنهکار بیچاره به هدف اجابت رسیده و رستگاري    این یقین به آنها توسل نموده ام و با این امید که از سوي حضرت اهللا درخواست این

راه راست قدم  این خاندان در  به  راه محبت  از  نیز  و من  او گردد  مقام و    نصیب  نیز  برداشته و  و  نمایم(  نزد خدا کسب  منزلت شایسته 

رسوایی ابدي که گریبانگیر آنها است سروده که از آن جمله )..... اي    اشعاري که در مورد مظلومیت امام حسین و جنایات قاتالن او و

از خدا  رسول  آنجا  در  که  قراردارد  جایگاهی  شما  روي  پیش  که  بدانید  خدا  خواه   دشمنان  پرسش  و  بازخواست  در  شما  و  نمود  د 

نیز دادخواهی    آنجاست که رسول خدا و فاطمه زهرا که عزادار )فرزند مظلوم خود( هستند، به دشمنی و دادخواهی برمیخیزند و علی 

 آنان را تأیید می کند و قطعاً شهادت و گواهی او مورد تأیید است، و شما

بایستی حتماً   آن روز راهی براي عدم ارائه پاسخ وجود ندارد و  اي دشمنان خدا در آن روز چه جوابی خواهید داشت، در صورتی که در

مرتکب شده و بار سنگینی را    پاسخ اعمال جنایت کارانه خود را به محضر خداوند ارائه کنید و شما با کشتن فرزندان آنان جنایت عظیم 

جایگاه او آتش ابدي جهنم خواهد بود و    د قطعاًبر دوش خود کشیده اید .....، و البته کسی که در روز قیامت رسول خدا دشمن او باش

نسبت به آنها مهربان باشید تا مورد شفاعت قرار گیرید    این جنایت در حالی از شما سر زد که واجب بود حقوق آنها را رعایت نموده و 

نیز خواهد بود که به  .....( )کلب گوید قطعاً تمام این موارد که جناب ابن طلحه فرمود شامل اعمال آن اشقیا و ظالمان راضی    کسانی 

قرآن مجید در اعمال آنان شریک و در عذاب دوزخ جاویدان مقیم    باشند و پیرو و یا طرفدار آنان باشند که در این صورت به حکم

آبروي به  و  اقدس خودت  ذات  به  خدایا  بود  همه    خواهند  و  طلحه،  ابن  جناب  به  فرجهم  عجل  و  السالم  علیهم  محمد  آل  و  محمد 

ستداران محمد و آل محمد علیهم السالم و عجلفرجهم جزاي خیر در دنیا و آخرت عطا بفرما و ما را نیز از شفاعت آنان در دو سرا  دو

 بهره مند گردان آمین، آمین، آمین یا ربالعالمین( 

 (: 670متوفی  596ابومحمد المنصور باهللا )متولد 

از جمله م ترجمه قسمتی  708وضوع غدیرخم دارد که حدود  او قصیده بسیار ارزشمندي در مورد والیت و  از آن    بیت است که ذیالً 
بارانها را بر روي    آورده می شود )..... شکر و سپاس مخصوص خداوندي است که شب و روز را در پی یکدیگر روانه ساخته و ابرها و 

ب مرتضی و دختر گرامیش    رادر بزرگوار او علیزمین براي جانداران جاري می نماید، و سپس درود خدا بر احمد پدر زهراي اطهر و 
کسی که از من درباره امام و رهبر    فاطمه و دو فرزندان و آل آنان که کشتی نجات و هدایت امت اسالم هستند، نثار و هدیه باد، پس اي 

اینکه چه کسی را پیامبر بعد از خود جانشین و صاحب امر تا به  قیامت قرار داده    امت، بعد از رسول خدا و  است سوال می کنی، پس 
اشعار من که از دل سوخته خود، در خصوص حادثه اي که بعد از رسول خداواقع و وحدت مسلمین را برهم زده، سروده ام توجه کن،  

متعلق به پسر عم او، علی بن ابی طالب است و این حقیقت چنان مشهود و    خالفت بالفصل بعد از رسول خدا طبق فرمان صریح خداوند،
نیست و چگونه ممکن نور آفتاب در روز مخفی باشد. مگر براي آدم نابینا تندرو که    کار است که جاي هیچ شک و شبهه اي در آن آش
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علی که تولدش در بیت العتیق )خانه کعبه( بوده، در صورتی که مادرش به این قصد در آن وارد    می لغزد و سقوط می کند، ..... همان
بلکه فقط خدایش بود  نموده است خوار کند قطعاً    نشده  تائید  البته هر که او را که خدا اینگونه تکریم و  نمود و  تأیید  او را تکریم و 

بود، پدر بزرگوارش حضرت ابی طالب سرپرست پیامبر اکرم بوده و طبق تحقیقات دانشمندان بی غرض، ایمان    جایگاهش آتش خواهد 
حاال در پدران دیگران، فضیلتی را مثل و مانند او نشان دهید و مادرش فاطمه بنت اسد  قرآن قطعی و حتمی بوده است پس    او به خدا و

دعوت    بانوي پاك و مطهره است که تربیت برادر او، احمد را برعهده داشت و هنگامی که رسول خدا او را به سوي حق و حقیقت   آن
گرفت و او را با    و بعد از وفات او شخصاً تجهیز او را به عهده   نمود از او پیروي نمود و بارها رسول خدا او را مادر خود خطاب نمود

بر آن بانوي با عظمت و    جامه پاك خود کفن نمود و در میان قبر او به احترام او قرار گرفت و همه فرشتگان تا پایان نماز آن حضرت
واحدي هستند و البته براي دیگران    ده و آنها از نور احترام حضور داشته و ایستاده بودند، علی به حکم پروردگار عالمیان برادر رسول بو 

به هیچ وجه چنین شرافتی نیست، او همسر پاك و شایسته فاطمه )الزهرا( همان سیده نساءعالمیان از اولین تا آخرین و همان پنجمین نفر  
ان چنین افتخار و عظمتی سراغ دارید،  پس آیا براي دیگر  از پنج تن آل عبا است که عقد ازدواج او با علی در آسمان بسته شده است،

داشته و حامالن عرش خدا نیز شاهد این ازدواج مقدس بوده اند،    خدا در ازدواج او صاحب اختیار بوده و جبرئیل از جانب علی نیابت
ا او را از سیب بهشتی  براي من بیان نمایید، زهرا حوراي انیسه اي است که خد  حال اگر مثل چنین واقعه اي را براي دیگران سراغ دارید

پاکی که دیگران از داشتن مثل و مانند آن محرومند چه فرزندانی بوجود خواهند آمد، دو    خلق فرمود و معلوم است که از چنین ریشه
اطهر که دو از زهراي  از    فرزند علی  اهل بهشت و بحق فرزندان رسول خدا محسوب می گردند، آنان کسانی هستند که  سید جوانان 

تربیت شده اند، آیا دیگران چنین اسباب عزت و پیروزي را دارند. آنان به تصریح رسول خدا )ص( هر دو    و سنت شیر خورده وکتاب  
 امام هستند زیرا آنحضرت فرموده است که حسن و حسین امامند چه قیام کنند و چه بنشینند و خدا امامان حقیقی را که راهنمایان مردم تا

نسل آنان قرار داده است، برادر او جعفر طیار است که فرشتگان پاك، برادر و دوستان اویند وعمویش حمزه    روز قیامت هستند را در
سیدالشهدا آن مرزدار شکیبا و شمشیر قاطع اسالم، آري علی آن عزیزي است که پروردگار اسم او را علی نهادکه آن را از اسم خود  

با این اوصاف چه کسی ابالغ   علی مشتق نموده است، پس  او برگزیده خدا در  تنها  حکم خدا در سوره برائت در    چنین سهمی دارد، 
است، و هیچگاه دیگران چنین شایستگی را    مسجدالحرام در برابر انبوه مشرکین است، نه دیگران و فقط اوست که آیینه تمام نماي اسالم 

جن و انس را در این کار دخالت نداد، اما مردم انتخاب    د و ندارند، خداوند صاحب عرش شخصاً و به طور آشکار و علنی علی را برگزی
فقط او صاحب اختیار و ولی مسلمین است، همان کسی که در حال    خدا را نادیده گرفته و دیگران را به جاي او برگزیدند، در حالی که 

و به سوي دیگران شتافتند و حال آنکه تنها  زنده اي، چگونه دست از او کشیده    رکوع انگشتر خود را به سائل داده است و با چنین گواه 
بندگان خداست و البته این کار تنها به دستور خداوند بزرگ صورت گرفته است، نه آنکه    اوست که ولی حل و عقد و امر و نهی بر

اولی االمر اطاعت کنید،  فامیلی انجام داده باشد، و این دستور خداست که می فرماید از خدا و رسول و    پیامبر اکرم آن را از روي محبت 
است که هر کسی که از او اطاعت کند به قطع و یقین رستگار خواهد شد و نیز رسول خدا منذر و علی هادي است    پس آشکار و معلوم

که   گمنذر و لکل قوم هاد(، و اوست که در لیله المبیت )شب هجرت رسول خدا(، با خوابیدن در بستر و در زیر باران تیر و سن )انما انت 
از هر طرف    به سوي او پرتاب می کردند ثابت کرد که فدایی و قربانی خوبی براي رسول خداست و او بود که در این شب حساس که 

پیشه کرده و هنگامی که هوا روشن گردید همانند شیر به صبح، شکیبایی و صبر  تا  به مشام می رسید  شرزه در میان آنان    بوي مرگ 
یده و وحشت زده به خانه هاي خود برگشتند و خداوند آیه )و من الناس منیشري نفسه ابتغاء مرضاه اهللا( را در  آشکار شد، و آنان رنگ پر

هرگونه شک و شبهه اي را در مورد والیت او    حقش نازل فرمود و آیا چنین حقیقتی را که خداوند آنرا به جن و انس نشان داده است، 
بسیار اندوه و بال را که خداوند به وسیله او از رسول خدا و    فرمود که تو شهسوار عربی و چه از بین نمی برد، آیا رسول خدا در حق او ن

امت اسالم دور فرمود، پس در شگفت باش که تا زمانی که زندهاي چیزهاي شگفت آور دیگري نیز خواهی دید، وقتی تو این حدیث  
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دیگر مرا مورد مالمت قرار نخواهی داد که چرا در عالقمندي    دي،آن را، شنی   رسول خدا، که فرمود من شهر علم هستم و علی دروازه 
کسی که رسول خدا درباره او فرمود، بهترین قضاوت کننده و داراي باالترین   خود به موالیم علی اینقدر سخن را طوالنی می کنم، همان

بین شما علی است و مانند این  علم من است، و کجا غیر از علی وصی کسی    گفته که فرمودند: او صندوق دانش و  مقام در علم، در 
له  چنین مقامی را دارا است، آیا او حجت ودلیل آشکار براي مردم و از همه آنها باالتر و برتر نبود و دانش آنان در برابر دانش او به منز

بر تورات و انجیل و زبور و قرآن    صورتی که قطره کجا و دریا کجا، او به حق، بهترین آگاهی و دانش را  قطره در مقابل دریا نبود، در
معارف آنها تسلط و احاطه داشته است، آیا رسول خدا )ص( درباره کدامیک از آنان فرموده است آنچه را که درباره    داشت و بر همه 

د بر او ودانش  فرموده است که علی با حق است و حق با علی، آیا دیگران آنچه را که او از دانش وسیع دارد، دارا هستند، پس درو  علی
گسترده و بی نهایت او، آیا شخصی را مثل او خطیب، نثرگو، نظم گو، واعظ، مشکل گشا، جوابگو معضالت اسالم و.....، سراغ دارید،  

و منسوخ قرآن کریم را می   آري تنها اوست که با قاطعیت می گوید من علم تنزیل و تأویل و مجمل و مفصل و محکم و متشابه و ناسخ
سنت رسول خدا است و به قطع و یقین بر    اوست که می دانیم قطعاً امین بر وحی یعنی کتاب خدا و تمامی امور مربوط به آن یعنی دانم و  

فرزندانش، سوره هل اتی نازل فرمود، در آن زمان    غیر او چنین اعتماد و اطمینان را نداریم، این خداوند است که درباره او و همسرش و
 د و در نتیجه مسکین و یتیم و اسیر را اطعام نموده وخود گرسنه ماندند،  که نذر آنان قبول ش

اهلبیت آن است که شدیدترین    )کلب گوید رحمت واسعه الهی بر سراینده این اشعار و ..... از عجائب این آیه و در بیان عظمت مقام 
اسیر به فردي اطالق می شود که غیر مسلمان    داده شد، یعنیوضع گرسنگی آنان، در معذورترین وضعیت نسبت به شرایط قبل آنان قرار  
اهمیت و توجه به یتیم و مسکین و سایر افراد امت از مومنین    بوده و در جنگهاي اسالمی اسیر شده است و قطعاً توجه و ترحم به او مانند 

دشوارتر از دو روز قبل بر مسکین و یتیم بوده که خود  شرایط بسیار بسیار    و مومنات نیست و لذا ترحم بر این گروه از سوي پنج تن، در 
براي جلب   و آشکار  پنهان  و  و روز  انفاق در شب  آیه  بود که  او  دارد( آري،  پروردگارعالم  پیشگاه  آنان در  بر خلوص عمل  داللت 

که پدر حسن و حسین    وقوف براي سوال و مؤاخذه روز قیامت، بدون شک در حق علی  رضاي پروردگار، براي او نازل گردید و آیه
لسان اوست که  نازل گردید و  آیه محبت    صدق حضرت  است  ایمان و هدایت و  آیه سقایه و  و  ایذاء  آیه  و  است  قرآن(  )در  ابراهیم 

نماز در حق او نازل شده است و اهل ذکر در قرآن، او و دیگر جانشین پیامبر اکرم هستند    مخصوص از سوي رحمان و آیه تطهیر و امر به
دیگر از اصحاب کسا )پنج تن(، نازل شده و این علی مانند نفس و وجود، پیامبر است و فرزندان او    دیگران و آیه مباهله درباره او و  و نه 

فرزندان رسول خداهستند، پس نظر کن و ببین که او چه شرافت و عظمت شگفت آوري دارد که حقانیت او از خورشید نیز روشن تر  
این پی  است.  که  است  در  علی  را  مولی  حدیث  تو  آیا  و  هستی  من  برادر  و  وزیر  و  وصی  و  ولی  تو  فرمود  او  در حق  بارها  اکرم  امبر 

روزغدیر شنیدي که صحیح ترین معنی آن اولی است یعنی منظور رسول خدا از مولی، اولی است یعنی اولی به تصرف، آیا رسولخدا  
که چگونه در    ي براي مخالفان باقی نماند و آیا حدیث منزلت را نشنیده اي درباره او آن سخنان رسا و محکم را نگفت که جاي شبهه ا

اثبات    این حدیث، پیامبر اکرم آنچه را که هارون نسبت به موسی داشت، جز نبوت که امید می رفت براي هارون باشد، را براي علی 
کس مخالفت کند البته ظلم و    هاست، پس هر  ین امت فرموده است، و نیز قرآن درباره وصی پیامبر حکم کرده که او امام در بین بهتر

مردان نیکوکار )خلفاء( دارم، با این همه    ستم و بدکاري کرده است، یکی عنوان کرد که من دالیل فراوان در مورد امامت و پیشوایی
به  در صورتی که می دان  دالیل چه می گویید، گفتم اگر حدیث منزلت و غدیر در میان آنها باشد کافی است،  ی این احادیث مربوط 

هیچگاه خبر واحد و یا گفته دروغ معاندین و دشمنان را    علی بن ابی طالب علیه السالم است و بدون اینها دالیل تو علیل است و نیز تو 
ن مشهور  شده است، قرار مده که این حدیث متواتر و میان مردم چنا  همانند حدیث رسول خدا در روز غدیر که در برابر همه مردم بیان

 گفته رسول خدا در میان مردم بطور رسمی بود که علی امام برحق است .....(،.   است که جاي هیچ گونه شکی درباره آن نیست و این 
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او ابومحمد منصور باهللا، امام حسن بن محمد.....، یکی از امامان زیدیه در یمن و یکی از بزرگان آنان است، او در علم حدیث و ادب و  
علم مناظره و جدل معروف است و کتاب بزرگ و پرحجم او به نام انوار الیقین که در شرح همین قصیده   ارجمندي دارد و درشعر، مقام 

 است در واقع بیانگرشخصیت بزرگ علمی اوست. 

 (:601، 672ابوالحسن جزار )

شرح ذیل است )..... اي داماد رسولخدا بر تو    او اشعار فراوانی در مورد امامت و از جمله موضوع غدیر دارد که نمونه بعضی از آنها به
تمامی آن شرایطی   گوارا باد آن روزي که براي پاکان امت نشاط انگیز بود، تو هستی که در امر خالفت از همه شایسته تر هستی، زیرا

داستان غدیر براي کسانی که    که براي این امر الزم است، همه در تو جمع شده، ولی در دیگران بهیچ وجه آن شرایط وجود ندارد، بلی
منکر آن هستند چون آتشی است که صداي زفیر آن قبل از برپایی قیامت آنان را آگاه خواهدکرد، اگر بر گفته رسول خدا که فرمود تو  

نمی ترسد زیرا  امیرالمؤمنین دوست و ارادتمند تو از جهنم    موالي مردم هستی ایراد گرفتند، بدانند که ایراد گیرنده خود معیوب است، یا
مخصوص دشمنان توست و بدون شک کسی که دوستی تو را در قلب   جهنم با دوست و محب تو کاري ندارد. بلکه آن جایگاه ابدي و

دعایی است که او را از آتش ابدي جهنم محفوظ می دارد، توقسیم الجنه و النار    خود به همراه داشته باشد، این محبت به منزله حرز و
دشمن خود که دشمن خداست را به آتش دوزخ می سوزانی و دوست خود را که در واقع    کننده بهشت و جهنم هستی که یعنی تقسیم  

شده و رستگار می کنی(، یحیی بن عبدالعظیم جزار مصري یکی از شعراي فراموش شده شیعه است.    دوست خداست به بهشت رهنمون
اند اما اشعار او در کتب ادبی و قاموسها به دلیل زیبایی و جذابیت فراوان مذکورگردیده    با آنکه فرهنگها کمترشرح حال او را آورده 

  مرثیه امام حسین علیه السالم نیز اشعاري سروده است، )..... و روز عاشورا می آید و مرا به یاد مصیبت جانکاه حسین علیه   است ..... او در
ربوده می    که می گذرد ولی هرگاه بیاد آن روز می افتم، صبر و قرار از من السالم می اندازد و اي کاش آن روز فرا نمی رسید، روزي  

خضاب می کند بریده   شود. پس اي کاش چشمی که در آن روز )بعنوان شادي( سرمه می کشد نابود گردد و دستی که به عنوان شماتت
 محزون تر است(. روز )عاشورا( از همهگردد، مگر حسین در این روز کشته نشده است، مگر نمی دانی که پدر او در این 

 :678قاضی نظام الدین مزنی 

هاي هدایت در میان ما، خداوند به شما جزا و خیر کثیر عنایت فرماید،این حق و    )..... اي آل یاسین و اي ستارگان حقیقت و اي پرچم
شما، پس اگر دستهاي جنایت کار من جز مار و    محبت   یقین است که خداوند اعمال و مذهب و دین هیچ بنده اي را نمی پذیرد مگر با 

قیامت تنها امید نجات به شفاعت شما دارم، و در آن روز سنگینی    افعی )یعنی گناه و معصیت( براي من فراهم نکرده است، ولی در روز
بر سنگین می نمایم و به قطع و  میزان اعمال خود را با محبت شما خاندان پیام  بار گناه خود را به وسیله شفاعت شما سبک می کنم و کفه

نداشته باشد از عذاب دردناك قبر و قیامت در امان نخواهد بود، آري به عظمت وجود    یقین هر کس شما را در راه رضاي خدا دوست 
اگر وجود شما نبود جهان هستی، وجود پیدا نمی کرد، اي امت اسالم چه کسی در امر والیت    شما افالك و هستی خلق شده است و 

که به یقین دشمنان او نیستند مگر گروه دیوانگان، آري، چنانکه نقل شده است اسم علی در عرش نوشته    همانند علی است آگاه باشید
کسی می تواند آن را از بین برده و یا روي آن را بپوشاند، پس تفکر کنید، او کسی است که حجت خدا و ریسمان    شده است پس چه

جنگ   در خالفت است که دوستی او در روز قیامت شما را بی نیاز خواهد کرد، جز او چه کسی در میدانهايالهی و بهترین مردم  محکم
جامعه است که    و معرکه رزم، بی نظیر و بی همتا و در عرصه استدالل، دلیل قاطع و کوبنده است، چه کسی مثل او داراي علوم جفر و 

در نزد مردم ثابت نماید،    ت مانند هارون به موسی برادري خود را به پیامبر اکرماسرار غیب در آن ثبت است، و چه کسی جز او توانس
را که علی را دوست دارد( ما را    هرگاه طایفه اي به اخبار آنها تمسک جوید، این فرموده رسول خدا که )خدایا دوست بدار هر کسی

بیابان و در میان آن  قوم که دشمنان مابودند، علی را معرفی و منصوب کرد که    کفایت خواهد نمود، در روز غدیر رسول خدا در آن 
 زمینی است که آن ریاحین را پرورده است...(،   فرزندانش دو ریحانه باغهاي بهشتند، پس بگو این عطر گلها و ریاحین به خاطر
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با آنچه قاضی  ....، به خاطر جد شما افالك  نظام الدین آورده است ).  قاضی مرعشی در مجالس المومنین خود آورده است: )در رابطه 
مستدرك از ابن عباس رضی اهللا عنه آورده است که )خداوند به    آفریده شده .....( اشاره به روایتی است که حاکم به طور صحیح در

بده  ایمان بیاور و به آن عده از امت خود که او را درك می نمایند دستور    عیسی علیه السالم وحی فرمود که اي عیسی به محمد )ص( 
نبود من آدم را خلق نمی کردم و اگر محمد نبود من بهشت و جهنم را خلق نمی کردم   که به او ایمان بیاورند، پس آگاه باش اگر محمد،

 قرار و آرام نداشت پس روي آن نوشتم «ال اهللا اال اهللا و محمد رسول اهللا» پس آرام گرفت(،   و من عرش را روي آب آفریدم اما

مرعشی از قول قاضی نظام الدین و او در اشاره به روایتی که حاکم در مستدرك خود از ابن عباس    قاضی  آنچه   )کلب گوید در رابطه با 
خداوند به عیسی مسیح علیه السالم وحی فرمود که ..... الی آخر، این قول را این خادم با همین مضامین از کالم    رضی اهللا عنه آورد که

التقریب االمام علی بن موسی الرضا )ع( خود آورده ام، در ص    حضرت برنابا در کتاب االحتجاج فی    80عیسی علیه السالم در انجیل 
گرفت به او    بخش بشارت این کتاب از انجیل برنابا آمده است )آن زمان که عیسی مسیح از طرف مجلس سناي روم مورد سؤال قرار

که  شد  گرفته  تصمیم   ،..... عنوان   گفتند،  این  به  خود  من  گفت  مسیح  نخواند،  خدا  ترا  کسی  امپراطور  فرمان  از    به  زیرا  نیستم  راضی 
آنجایی که نور می طلبید ظلمت خواهد آمد ولی تسلیت یعنی خوشی و آرامش من به واسطه آمدن پیامبرخداست که همه عقاید دروغ  

ر سراسر جهان جاري خواهد شد وکسی بر آن نخواهد توانست غلبه نماید  مربوط به من را از بین خواهد برد و قانون دین و شریعت او د
خودش این نام را به او داد، پس از آنکه روح او را خلق    محمد( است زیرا خدا  -سپس عیسی مسیح گفت: نام رسول خدا احمد )محمود

زیاد مخلوقات را آفریدم و تو را هدیه اي قرار    بهشت و جهان جمعیّت   نمود و در نور آسمانهاي قرار داد و گفت ببین یا محمد براي تو 
شد و وقتی تو را به جهان بفرستم تو پیامبر نجات من و کلمات تو حقیقت خواهد    دادم تا جایی که هرکس به تو بد بگوید، لعنت خواهد 

خش از کتاب انجیل برنابا در  کلمات تو از بین نخواهد رفت، محمد نام مبارك اوست(، این ب  بود تا جایی که زمین ساقط می شود ولی
مستدرك آورده شد و الزم به ذکر است از خصایص برجسته این انجیل یعنی انجیل برنابا که اکنون نیز وجود    تصدیق روایت حاکم در

به  اعتقاد  پیامب  دارد  ظهور  بشارت  در  صراحت  نیز  و  او  خدایی  موضوع  به  اعتقاد  عدم  یعنی  رسول  و  نبی  عنوان  به  عیسی  ر  پیامبري 
از    325، انجیل برنابا چنانکه مشهور است تا سالاستموعودآخرالزمان یعنی حضرت محمد صلی اهللا علیه و آله و سلم و عجل فرجهم  

گرفت تا آنکه مؤمنین    اناجیل رسمی و قانونی بود ولی با قوانین انگیزاسیونی صدر مسیحیت، این انجیل در اختناق و سانسور عجیب قرار
محمد و عجل فرجهم، الزم به ذکر   آن را به امانت حفظ نموده و به بشریت رسانیدند، اللهم صل علی محمد و آل مسیحی تا قرون حاضر

، تورات یا عهد قدیم  استقدیم و عهد جدید(    است کتاب مقدس مسیحیان در حال حاضر شامل دو مجموعه )تورات و انجیل( یا )عهد
ت تکوین،  سفر  مانند  کتب  و  اسفار  از  اي  جدید مجموعه  وعهد   ..... نبی،  اشعیاي  رجال    ثنیه،  شده  انتخاب  انجیل  از چهار  اي  مجموعه 

اناجیل موجود آن زمان در سه جلسه )نایس، بین  اودیسا، کارتهیج( و تعدادي رساالت مانند رساله پولس و    سیاسی مذهبی مسیحی از 
متی،  است.....،   انجیل  عهد جدید  انجیل مجموعه  نام چهار  مرقس،  و  یوحنا    انجیل  انجیل  لوقا،  ها    استانجیل  این مجموعه  تمامی  و 

بهم رسیده  تناقضات و تحریفاتی که در آنها  پیامبر موعود    است مورد قبول مسیحیان    علیرغم  به  به جاي ایمان  با تعصب فراوان  و آنان 
و در راه ابقاء و استقرار آن خون  سلم و عجل فرجهم بر راه باطل خود طی طریق می نمایند    یعنی حضرت محمد صلی اهللا علیه و آله و

ریخته و می ریزند و البته خداوند در روز جزا و روز قیامت، جز ایمان به اسالم و شریعت پاك رسول خدا   هاي پاك مسلمانان را بر زمین
کنندگان خواهند    دین و شریعت دیگري را از بندگان خود نخواهد پذیرفت و البته آنان که ایمان نیاورند از زیان  محمد مصطفی هیچ

  دعوانا ان الحمد هللا رب العالمین(، سبکی در شفا و زرقانی در مواهب نیز آن را مذکور نموده اند، ابوالشیخ و حاکم آن را   بود. و آخر
آورده است   صحیح و سبکی و بلقینی در فتواهاي خود به آن اقرار نموده اند و حاکم بعد از این حدیث، حدیث دیگري با همین مضمون

محمد از گناهم صرف    ه رسول خدا فرمود )در زمانی که حضرت آدم خطا کرد به خداوند عرض کرد، خدایا از تو می خواهم به حقک 
ننموده ام گفت خدایا تو در آن    نظر کنی پس خداوند فرمود اي آدم تو چگونه محمد را شناختی در صورتی که من هنوز او را خلق 
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دیدم نوشته است )ال آله اال اهللا و محمد    در من دمیدي، سرم را باال آوردم در قائمه هاي عرش تو   زمان که مرا آفریدي و از روح خود
خود را، پس خداوند فرمود اي آدم راست گفتی    رسول اهللا( پس دانستم که تو به اسم خود ملحق نمی نمایی مگر نام محبوب ترین خلق

تا تو را ببخشایم و بدان اگر محمد نبود تو را نمی آفریدم(،    جود او قسم بده آگاه باش او محبوب ترین خالیق نزد من است، پس مرا به و
گفته است، از آن بهره گیري کن و بدان که تمام این حدیث هدایت و نور   این روایت را بیهقی در دالیل النبوه آورده و ذهبی درباره آن

مواهب و زرقانی .....، به صحت آن اعتراف نموده اند، پس این    در وفا و قسطالنی در  است، طبرانی در معجم، سبکی در شفا و سمهودي 
محترم براي آگاهی خواننده  را  تا    مختصر  ایم  نوشته  )گمراه(  قصیمی  مانند  او  مسلکان  و هم  تیمیه خبیث  ابن  گفته  نادرستی  مورد  در 

 رند،  را از روي بصیرت درك کرده و فریب این گمراهان را نخو  فضیلت و مقام و منزلت رسول خدا

فنون و فضایل یگانه عصر خود بوده است، او در عراق قاضی القضاه    در همه  قاضی نظام الدین یکی از ادیبان بزرگ و کم نظیر است که
بوده، که اشعاري در مدح او دارد و نیز در    683ملقب به صاحب الدیوان متوفی    و هم نشین و دوست خواجه شمس الدین محمد جوینی

خواجه شمس الدین را مدح کرده و همچنین دیوان خود را بنام عالءالدین خواجه عطاءاهللا،    پایان غدیریه خود، خواجه بهاءالدین فرزند
خواجه نصیرالدین    برادر خواجه شمس الدین محمدجوینی نام گذاري نموده است و همچنین اشعاري دارد که در آن سلطان المحققین 

 رامدح کرده است ... 672طوسی متوفی 

 :690شمس الدین محفوظ: متوفی 

وي اشعار زیادي در مورد امامت و غدیرخم سروده که ترجمه بعضی از آنها به شرح ذیل است )..... نسیم روح افزا که برباغستان گل می  
که کشتی هاي نجات هستند،    اشعار سروده شده در حق آل محمد است وزد و بوي عطر و گالب از آن به مشام جان می رسد مانند عطر  

برگزیدگان پاك و مطهر و همان رکوع    که شاعران با مدیحه سرایی آنان، طلب عطر نموده و معطر می شوند، آل محمد )ص(، همان
بطحی هاشمی همان رادمرد صاحب  بین آنان علی ا  کنندگان و سجده کنندگان به درگاه الهی و همان سادات و نجباي خلق هستند، در 

جنگهاي مهلک دیده می شود، او کسی است که در روز غدیر خم    راي صائب و محکم و مقتدر در هنگام حوادث سهمگین و هیاهوي 
برادر رسول خدا است که از صلب هاي پاك و مطهر متولد شده و فرزندان او    از سوي خداوند براي رهبري امت تعیین شده و او همان

می توانند او را وصف نمایند، در حالیکه قرآن درباره او زبان به مدح و ثنا گشوده است، او    همه پاك و مطهرند، آیا وصف کنندگان   نیز
وجودش همه عالم را روشن نموده و از این جهت زهرا نامیده شده است، و امامان همه از فرزندان او    همسري چون فاطمه دارد که نور 

وآیندگان به واسطه آنان شرافت پیدا کرده اند، شروع آنها حسن مجتبی علیه السالم است که کریمان به نسب او  هستند، که گذشتگان  
  افتخار میکنند، و بعد از او امام حسین )علیه السالم( است که شهیدان به واسطه او به درجات عالی خود رسیده اند، سپس امام بزرگوار 

او امام باقر   مام نجیب و امین و بسیار سجده کننده و گریان و عابد به درگاه قادر متعال است و بعد اززین العابدین علیه السالم است که ا 
تمامی شاگردان او    علیه السالم است که تمام کارهایش ستوده و نیکو است و بعد از او امام صادق علیه السالم است که عالم اهلبیت و

زائرین تبرك می جویند، و    امام موسی بن جعفر علیهما السالم است که به ضریح مبارك اوبزرگوار و سعادت مند هستند، و بعد از او  
کننده تاریکی ها و روشنی بخش دلها    بعد از او امام رضا علیه السالم که پرچم هدایت و گنجینه تقوي و باب نجات و امیدواري و نابود

امام هادي علیهم السالم هستند که نشانه هاي    ئمه و پسر فرزند گرامی اوجامعه امت اسالمی است، بعد از او فرزند برومندش جواد اال
امام حسن عسکري علیه السالم است که درخشش خیره   روشن آنان مردم رابه سوي خدا و رستگاري جاوید هدایت می کند، و بعد از او

یه السالم است که امام طاهر، فرزند امام طاهر و  حضرت مهدي عل  کننده اي از نور جالل خداوندي او را احاطه کرده است و بعد از او 
برافراشته خواهد شد و او است که زمین را از عدل و داد مشحون می سازد، پس از    پاك است که پرچم نورانی او در شرق و غرب جهان

اي پسر عم رسول خدا از صمیم  باشد، تا جایی که گرگ و میش با هم در یکجا منزل نمایند و من    آنکه از فساد و ظلم و جور لبریز شده 
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مرغ دلم به هواي کوي محبت شما پر می زند و دو گروه را کافر می دانم اول آن کسانی که درباره شما غلو   قلب شما را دوست دارم و
 مدعی خدایی شما هستند و دیگر گروهی را که با شما دشمنی می کنند و...(،   می کنند و

فقاهت و از بزرگان علم و ادب و از کسانی است که بر اریکه زعامت دینی و فتوي تکیه داشته    این شاعر شمس الدین محفوظ از اقطاب
(، روایت  667شیخ نجم الدین محقق حلی متوفی )  مراجعات مردم و از مشایخ اجازه کسانی بوده است که از  و مرجع حل مشکالت و

کرده اند، .....شارح قصاید علویات، سروده ابن ابی الحدید یعنی )صفی الدین محمد بن حسن .....(، گوید: )این قصاید را بر استاد خود  
حلی،   ن شاعر بزرگ و عالمه محققعالم و فقیه، شمس الدین ابی محمد محفوظ بن وشاح قدس اهللا روحه قرائت کردم .....(، میان ای امام

اجتماعی او معلوم می    مکاتباتی واقع شده و .....(، و از قصایدي که بزرگان معاصر او در مرگ او سروده اند، عظمت علمی و شخصیت
 .،.گردد و ..... از آل محفوظ، در سوریه و عراق هم اکنون نیز افراد شایسته اي در خدمت به دین وشریعت وجود دارند ....

 :693بهاءالدین اربلی متوفی 

کسی است که   او نیز درباره غدیر خم اشعاري دارد که ترجمه بعضی از ابیات آن به شرح ذیل است، ..... )آري او یعنی علی علیه السالم،

گان است، او داراي  درماند  بار سنگین هدایت امت اسالمی را بر دوش گرفته و برآورنده حاجات از سوي خدا و پناه بی پناهان و دادرس

حسودان به آن اقرار دارند .....، و نیز داراي چنان افتخاراتی است که دشمنان به آن گواهی    چنان عزت و شرف و عظمتی است که حتی

آشکار و شمشیرها برهنه اند، از او درباره جنگ بدر سوال کن، که چگونه شمشیر او با کشتن دشمنان   می دهند، آري آگاه باش که حق 

یافت و ضربات نیزه او مانند ستارگان درخشان در آسمان غبار آلوده جنگ، پنهان و آشکار می شد، از او درباره    دا درخشش و جال خ

بپرس که حیدر چگونه در آن روز مانند    خیبر سوال از مردم هوازن  باره بی خبر مانده اي،  این  اخبار و آثار صحیح در  از  اگر  کن و 

کن    و به دشمنان خدا حمله می نمود، و نیز درباره منزلت و مقام عالی او در داستان تاریخی غدیر خم سوال  شیرشرزه، فداکاري نموده 

با  البته  دارد،  پیشگاه خدا  در  که  عظمتی  و  بواسطه جاللت  و  است  آن حضرت  بزرگواري  و  عظمت  بر  قاطع  دلیل  هر    که  او  دوستی 

او ریخته می شود، پس    آبرو و منزلت واالي او در پیشگاه خداوند گناهان بزرگ از گناهکار و مقصري امید نجات دارد و البته به واسطه

مشهد عظیم را زیارت کن که   با کمال اشتیاق و عشق به سوي سرزمین نجف برو و در آنجا رحل اقامت بیفکن و زمین آن را ببوس و

را زیارت می کنی و بگو سالم و درود    کن، چنانکه خانه خدا   بهترین مزارها در آن قرار دارد و در آنجا با کمال تواضع و تعظیم زیارت

آل  )اي   ،..... نیکوکار،  اي  و  بزرگ  کننده  هدایت  اي  و  خالیق  بهترین  اي  تو  بر  که    خدا  امید  این  به  هستم  عالقمند  شما  به  من  طه( 

ي من سالم و درود )مداوم( تقدیم باد که  پس بر شما از سو آرزوهایم به وسیله )حرمت( پنج تن آل عبا )از سوي خداوند( برآورده شود،

به دنبال دوستی نیز ).....  نیرومند و محکم    شما منتهاي امید و آروزي من هستید( و  آن کسانی باش که ریسمان دوستی و محبت آنان 

ي رحمان و رحیم چهره دوستانشان نورانی و درخشان است، امناء بزرگوار خدا  است، آنان برگزیدگان خدا در میان خالیق هستند که

همان سود دهنده و همان منفعت رساننده اي خواهند بود، در آن زمان که کوششها و تالش ها    هستند، که فضایل آنان مشهور است، آنان

دهندگانی خواهند بود براي آن زمان که هیچ پناه دهنده اي وجود ندارد، آنها از ریشه هاي پاك و مطهر بدنیا    ثمر ندهد و همان پناه 

 و مادران آنان همگی پاك و منزه بودند، بلی آنان عترت پیامبر هستند    مده و پدرانآ

بواسطه علی معالم دین خداوند محکم شده و زمین از اضطراب به واسطه او    و اي کسی که از افتخارات علی پرسیدي، آگاه باش که

بود که خداوند به وسیله او در آن زمان که یار و یاوري در میان  است که بدانی تنها او    خودداري می کند و آرام است و براي تو کافی

است و او با فرزندانش که امامان و راهبران مردم به سوي خداوند هستند، تاریکی    مردم وجود نداشت، پیامبرش را یاري ومدد نموده 
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که جز انسان آگاه به این پرسش پاسخ نخواهد  فرموده اند، از او درباره بدر و حنین بپرس    هاي جهل را روشن و شبهات دین را آشکار

جنگ شعله ور بود جز او کسی غبار غم را از چهره زیبا و مهربان رسول خدا و مسلمانان دور نمی کرد،   گفت، در آن هنگام که آتش

کفایت می کند، ..... او  افتخارات زیاد او حسد بردند و تنها داستان غدیر خم براي اثبات حسد بردن و کینه توزي آنها    آري گروهی به

 افتخاراتی است که عطر آن افتخارات، افق را معطر کرده و بوي دل انگیز مشک و عبیر از آنها برمشام جانها می رسد .....(،.....،  داراي

ندان کم نظیر جهان  دانشم  بهاءالدین ابوالحسن علی فخرالدین عیسی بن ابی الفتح اربلی، مقیم بغداد و مدفون در آن شهر، یکی از نوابغ و 

علماء علم ادب نیز قرار دارد و او عالوه   اسالم است که با دانش و معلومات چشمگیر خود در قرن هفتم درخشیده و در زمره بزرگترین

قت  بر این فضایل از سیاستمداران عصر خود نیز بوده و شانه هاي وزارت از وجود او باالرفت یعنی بواسطه او رونق و آبرو گرفت و حقی

گردید و کتاب ارزنده کشف الغمه او، در واقع بهترین کتابی    فقه و حدیث در پناه او آشکار شد و سنگرهاي مذهب به وسیله او حمایت

آنان و دفاع از حریم آنان و دعوت به سوي آنان، نگارش یافته است و مفاد    است که درباره تاریخ پیشوایان شریعت و نشان دادن فضایل

در حدیث و علوم دینی و نیز اعتقاد راسخ او در دین و مذهب و نبوغ او در ادبیات و    ل قاطع بر دانش فراوان و مهارت او این کتاب، دلی

است امید  و  است  در شعر  آن  بزرگان    جلوه  از  بسیاري  از  او  العالمین(،  )آمین رب  فرماید  محشور  پیامبر  پاك  عترت  با  را  او  خداوند 

وده از جمله از )آقاي ما رضی الدین سید علی بن طاووس، جالل الدین علی بن عبدالحمید، ابن الساعی،  نم فریقین )سنی و شیعه( روایت

 .....(، و نیز از 

روایت    تألیفات آنان از جمله )تفسیر محمد عبدالرزاق عزالدین رسعنی حنبلی، .....( نقل می نماید و از او نیز بسیاري از بزرگان فریقین

مالکی مذهب، .....(،    ال الدین عالمه حلی حسن بن یوسف، ..... شیخ شرف الدین احمد بن عثمان فقیه و مدرسکرده اند از جمله )جم

او درباره مرگ دوستان نزدیک خود، خواجه نصیر طوسی و مالک عزالدین عبدالعزیز، مرثیه سروده ودر غم فراق آنان گریه ها کرده  

به این جهت قصیده اي فارسی در مدح او    عمر وزارت را ترك کرده و عبدالرحمن جامیاست، ..... و همچنین آورده اند که در اواخر  

شریف حرم  کنار  در  که  است  شعري  آنها  ازجمله  است،  السالم  علیهم  خدا  رسول  پاك  عترت  درباره  او  اشعار  بیشتر  است،   گفته 

به نام او    ن است )..... درباره علی از مقاماتی کهامیرالمؤمنین علی و در مدح آن حضرت سروده است و ترجمه بعضی از ابیات آن چنی 

تواناي تو اي اباالحسن    شناخته شده و ریسمان دین در حل وحرم به آنها محکم شده بپرس .....، چه بسیار حوادث ناگوار که دست هاي

مشیرعاري از خلل یاري نمودي .....، از ساحت اسالم و مسلمین دور کرد، و چه بسیار و علی الدوام، رسول خدا را با تمام وجود مانند ش

عزم آهنین دشمنان را همیشه پست و زبون    جانت را در راه یاري رسول خدا همیشه هدیه نمودي و هیچ گاه در این راه بخل نورزي، با

نابود با آن عزم به سنگهاي قله هاي کوه حمله می کردي آنها را  و عجم، اي    می ساختی، اي بهترین مرد از عرب   می کردي که اگر 

هدایت یافته و امید سالمت در هنگام هجوم حوادث بزرگ    بهترین مردم، از لحاظ گفتار و کردار، اي کسی که به وسیله تو، امت اسالم

برقرار دوباره  آشکار  طور  به  را  عدالت  رسم  که  کسی  اي  دارند،  اي    را  بود،  گرفته  قرار  تعطیلی  بوته  در  سالها  که  حالی  در  نمودي، 

و اي کسی که تو موال و همه مردم در برابر تو بنده هستند، اي آقا و سید   که همه قهرمانان در برابر تو خاضع و متواضع هستندشهسواري  

تو    و سرور خالیق، اي کسی که همانند و شبیه نداري،  براي  المثل شده است، مدیحه اي که  اي کسی که مناقب و فضایل تو ضرب 

نتوانستم آن طور که بایسته و شایسته است ترا مدح نمایم، آن عجز از ناحیه من است و )عذر مرا   ر و اگرسرودم از راه کرم و احسان بپذی

 بپذیر( .....( .....  
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از راستگوي  است که راستگویی  آنچنان مشهور  السالم،  علیه  امام صادق  مناقب   .....( فرماید  السالم می  علیه  امام صادق  نیز درمدح    و 

یابد و مجد    ند، او از لحاظ عظمت و برتري داراي آنچنان مقام واالیی است که کسی نمی تواند به حقیقت آن راه دیگر آن را نقل می ک 

داشته و دارد و خواهد    و بزرگواري در دودمان او مانند شیر از پستان مادر جریان دارد و او در تمام فضایل و حاالت از مردم زمان برتري 

او معترف و گویا است، او داراي   اران عطایش جاري است و هر صاحب فضیلتی به کرامت و فضیلتداشت، آسمان بخشش او ریزان و ب 

شجره عزت است که شاخه هاي آن از افالك    مقام شامخ و نسبی ارجمند است و کوه مجد و جاللت او سر به فلک کشیده است، او از

بخششهاي او نمایان است. راي و فکر و نظر او صواب است،    او، از  باالتر رفته است، عطایش چون باران نازل می شود و آقایی و خوبی 

رحمت خدا بر عالمیان است که ممکن است راهی را تر نماید و آن    اگر چه نادان جاهل آن را دشمن دارد، در مثل مانند ریزش باران

عموم مردمان مفید و نافع است و گویا )می بینم( که  طبیعت و    باران رحمت براي  نادان از تر شدن راه خود ناراحت شود و حال آنکه آن 

بخشش فراوان و اخالق پسندیده است .....، من آشکارا می گویم که محب و    چهره مبارك او مانند ماه بدر می درخشد و داراي بذل و

شما نجات و متمردین از فرمان شما  شما امیدوارم، و در آن زمان که افراد مطیع و پیرو    دوست شما هستم و سر بر آستان شما نهاده و به

تنها به واسطه شما امید برآورده شدن حاجات و تحقق آرزوهایم را دارم( و نیز درباره موسی بن   )به آتش دوزخ( سقوط می نمایند، من

 جعفر، امام کاظم می فرماید: 

که در عصر   ندارد، من چگونه مدح نکنم موالیی را)..... مدح و ثناهاي من وقف بر امام موسی کاظم است و به افراد مالمت گر ارتباطی 

فرزندان او تا قائم آل محمد   خود بهترین شخص از فرزندان حضرت آدم است و چه کسی در عظمت و فضیلت همانند موسی و پدران و

ماید و سد راه ظالم  عدل و بذل جود ن  است؟ او امام برحق است و اگر حکم به حاکم تسلیم گردد، عدالت او اقتضا می کند که افاضه

و آن حسن خلق واالي او، در میدان جنگ شیر   گردد و اوست که در برابر سائل متبسم و خوشرو است، اي جان من به فداي چنین تبسم

که بالغت گوینده از وصف آن عاجز است، او در دانش و    ژیان و در عالم بخشش همانند باران رحمت است، او داراي افتخاراتی است

یاي بی انتها و بیکرانه و در جنگ از شمشیر برنده تر است،از جرم گناهکاران می گذرد و بخشش را دوست دارد و دیون بدهکار  علم در

 ناتوان را پرداخت می نماید( ..... 

دارند بر  کشف الغمه خود درباره خاندان رسول خدا می گوید )..... آنان دستهاي عطا کننده و بخشنده چون صادق    او در خاتمه کتاب

خود    صاحب بخشش و در برابر بیچارگان، دریاي کرم و جود و احسان هستند، آنان به دوستان خود در قیامت بهشت و به دشمنان  مردم،

به امر خدا جهنم عطا خواهند نمود، آنها در سختی و راحتی، به مسکین و یتیم و اسیر اطعام می نمایند و از این عطا وبخشش جز رضاي  

سرور عنایت فرماید. .....، .....    در نظر ندارند، پس خداوند آنان را از کیفر روز قیامت در امان نگاه داشته و به آنان شادي و خدا چیزي  

الخطاب است .....، من بنده شما خاندان هستم    در آن زمان که سخن آغاز می نمایند به منبر شرافت می بخشند و گفتارشان میزان و فصل

خواستارم و حال که خدا خود می داند به راه درستی براي رضاي    عالقه از خداوند جهان آفرین، پاداش و جزاي نیک   و در این ارادت و

فرماید، از زمان طفولیت، دلم مملو از عشق و عالقه شما اهلبیت بوده و شما را    من   او رفته ام، امید دارم که لطف خاص خود را نصیب

نبود، پس خداوند نور شما را بر من آشکار کرد تا جایی که   ه درهمواره دوست می داشتم، در صورتی ک  ام مانند من کسی  خانواده 

حقایق بینا شدم و مرا از روي لطف به سوي شما هدایت فرمود و او همواره در این هدایت ولی و   تمامی افق وجود من روشن گردید و به

و و نعمتهاي غیرقابل شمارش او که همیشه به من ارزانی داشته است بر من  واسطه محبت هاي بی حد و حصر ا  یار و یاورم بوده است، به 
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بنده شاکر و سپاسگزار او باشم .....، و همچنین اوست که با دست قدرت الیزال خود همواره مرا از حوادث ناگوار زمانه   واجب است که

اگر من  حفظ ام، پس  بوده  او موید و منصور  از جانب  این  فرموده است و من همیشه  برابر  ارزانی داشته   در  بر من  نعمتهایی که    چنین 

اوست و شکر و حمدهمواره   از آن  ام، پس سپاس جاویدان  داده  انجام  و شایسته  البته کاري سزاوار  باشم  او  است، همیشه شکرگذار 

 مخصوص او خواهد بود )تا ابداآلباد((.  

و شیعیان محمد و آل محمد علیهم السالم، آیا کسی در    همه دوستان  )کلب گوید سالم و رحمت و رضوان خداوند بر جناب اربلی و بر

دارد ببین که تا چه حد زیبا و موزون است خدایا به حق ذات اقدس   این که این اشعار و امثال آن با عنایات روح القدس همراه بوده شک

ما را و خاندان ما را بیامرز و از شفاعت آنان ما  خودت و به حرمت و آبروي محمد و آل محمد صلی اهللاعلیه و آله و سلم و عجل فرجهم 

 العالمین(   را بهره مند بفرما آمین، آمین، آمین یا رب

آنان را در کتب معتبره  و نیز در مجموعه هاي خطی و کتب ادبی به قصاید غدیریه دیگري نیز برخورد نموده ایم .....، اما چون شرح حال

 .نیافتیم از نقل آنان خودداري نمودیم

 هاي منظوم: تقریظ

 ها از سوي جمعی از شعراي غدیر در عصر حاضر است که شرح حال آنان بعداً مذکور می گردد:  این تقریظ

در خورنق و   امینی بوستان غدیر را آورد و جام دوستی را نه در خم بلکه عالمه جلیل شیخ محمد سماوي صاحب تألیفات ارزنده: ).....-1

سدیر گردانید، اي فداي گرداننده آن شوم، در این باره شروع کرد به نغمه سرایی با نص و دالیل آشکار، ازسوي خداي قدیم و توانا و با  

 گفتار بهترین پیامبران و اشعار افراد دانا و شایسته، .....( 

سرچشمه    حمد علی یعقوبی صاحب بابلیات می فرماید: )..... براي احمد در روز غدیر درباره علی نصوصی است که از قرآنشیخ م-2
 گرفته و روح االمین آن را سربسته آورده و قلم امینی آن را شرح کرده است .....(

ناچیز است    بی آورد که انجیل و زبور در برابر آناز خطیب شاعر، شیخ حسن سبتی صاحب )الکلم الطیب(: )..... امینی براي ما کتا-3
)..... 

نایل شدي و به حقیقت -4 الغدیر به آرزوي دیرینه خود  بندر: )..... اي عبدالحسین به تألیف  مروارید و    از شاعر توانا حاج محمد شیخ 

منکر خورشید خواهد شد، پس عذر آیا کسی   ،..... و  نمودي  آوري  آن جمع  در  گرانبها  نص   جواهرات  که  منکرند    کسانی  را  غدیر 

ا  چیست، در صورتی که نص آن را اهل سیر و تواریخ تأیید کرده اند ..... آري آنان که با ما مخالفت مینمایند ..... در حقیقت با فرمان خد

 مخالفت می نمایند( 

خدا،    اي کسی که در قله افتخار و عظمت قرار گرفته اي تو آقاي من هستی اي آیت  شاعر اهلبیت شیخ محمد رضا خالصی: ).....-5
تو براي مردم    براي ما غدیر آورده اي یا دریاي بی کرانه را .....، تو در جهان، علومی را نشر دادي که پیش از الغدیر، در زیر پرده بود.

عزت و وقار و بزرگی و    تو روشن شده و تو با این عمل خود به ما لباس  راه راست و درستی را آماده کردي که با انوار تابناك کتاب
 «والحمد هللا رب العالمین(  افتخار پوشیدي .....(

 

 خالصه جلد یازدهم: کتاب شریف الغدیر حضرت عالمه امینی رحمه اهللا علیه

 اشاره
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جالله و    حول و فضل و عنایات حضرت حق جل)آغاز خالصه جلد یازدهم ترجمه کتاب شریف الغدیر موالیم حضرت عالمه امینی به  
 کلب آستان امینی رودسري(  نظر عنایت امیرالمؤمنین علی علیه السالم

 شعراي غدیر در قرن هشتم: 

 : 947ابومحمد بن داوود حلی: متولد 

توقف نموده و    در آنجا  )..... پس هر زمان که توجه کنی به مفاد خطابه و سخنرانی پیامبر )حضرت محمد( در روز غدیر، در هنگامی که

فرمود هر کس را که من موال و ولی او هستم پس این )حیدر( ولی اوست که در این امر هیچ جوینده حق وحقیقت نبایست که تردید  

رحلت او، کامالً آشکار و روشن    نماید، و اگر خوب توجه نمایی، خواهی دانست که تصریح پیامبر به خالفت علی علیه السالم بعد از

داستان عجیبی ثمره آن بود، ..... )روزي( به    الم شده و بهیچ وجه تأویل بردار نیست، .....، پس براي من حادثه شگفتی اتفاق افتاد کهاع

و در مجلسی حاضر شدم که محل وارد شدم  بود  دانش  و  بغداد که خانه علم  و مدرسین چهارگانه    شهر  بود  بزرگان  و مذاکره  بحث 

یکی است، پس من در مجلس آنان وارد شدم، از من سوال    حنبلی( جمع شدند که البته در خلوت آراء آنان)حنفی، شافعی، مالکی،  

اینکه چه کسی را شایسته تر به راهنمایی امت پس از رسول خدا می دانی،   کردند به نظر دانشمند می آیی و ما از تو سوالی داریم بگو به

لجاجت و سرسختی دارد و ثانیاً من از شما سوال می کنم براي ما که صاحبان خرد و    ر گذاردنپس گفتم بدواً بیان این مسئله نیاز به کنا

  اندیشه هستیم اگر فرض نمایم که پیامبرخدا از دنیا رفت و مردم دانا و نادان از دور و نزدیک جمع شدند بعضی گفتند ابابکر امیر و رهبر 

یرفتند و بقیه مردم گفتند که علی بن ابی طالب شایسته خالفت است و تماماً مدعی  عباس )عموي پیامبر( که نپذ  مردم است، بعضی گفتند

بودند که غیراز او ادعاي محالی می کنند پس سوال می کنم آیا رسول خدا از دنیا رفت براي خلیفه و جانشین بعد از خود وصیت نمود و  

او را    گفت بلکه در این کار پیامبر ابوبکر را تعیین نمود و خالفت  آنکه آن را به انتخاب امت خود واگذار نمود، پس یکی از ایشان   یا

)اگر من خلیفه او گفت  کنیم در تضاد است زیرا  نقل می  از قول عمر  ما  با آنچه  این  او گفتند  به  و دیگران  تعیین کنم،    تصریح کرد 

پیروي کرده ام و کار    ین نکنم، پس از پیامبر متابعت وبنابراین از ابوبکر که مرا نصب کرد متابعت و پیروي کرده ام و اگر من خلیفه تعی

پس هر کس آن روش را تکرار    حق مشترك بین این دو مرد است( و نیز عمر گفت )بیعت مردم با ابوبکر اشتباه و لغزش بزرگی بود،

به ایشان که گفت: )کردید و نکردید  نیز گفته سلمان  بر شما حالل است( و  او  و قول    خلیفه پیامبر را کنار زدید( زیرا که    کند کشتن 

عتیق یعنی ابوبکر    انصار که گفتند )ما طلب خیر می کنیم که امیري از ما باشد و امیري از شما باشد .....،(، پس قبول فرمائید اگر براي

اولین نفر بود که این امر    وصیتی از جانب پیامبر بود پس الزم است که بر فاروق یعنی عمر اشکال گرفته و از او بدگویی کنید چون او 

انصار اعتراض کنید که همگی این   یعنی نصب ابوبکر از سوي پیامبر را انکار کرده است و سپس ناچار هستید به سلمان و سایر صحابه از

که اگر خالفت  خوب نمی دانید و دلیل دیگر این  امر را انکار کرده اند که البته شما این کار یعنی اعتراض به صحابه و بدگویی آنان را

د و  ابوبکر از ناحیه تعیین پیامبر و به امر الهی باشد، دیگر ابوبکر نمی بایست)اقاله( بخواهد و صداي )اقیلونی( سردهد )یعنی مرا رها کنی

ت دوم که  اتفاق بر نبودن وصیت و قائل به اختیار امت شده اند و در این حال   دیگري را بجاي من انتخاب کنید(، پس نتیجه اینکه تماماً

بایستی آیا  انتخابات محول شده،  به  امر   موضوع  این  نظر تصدي  از  و  ندارد  را  آن  اهلیت  که  را  یا کسی  کنند،  انتخاب  را  فرد  بهترین 

 ، پس همه اذعان و قبول کردند که بلی بایستی بهترین را گزینش نمایند.  استشخصی ناقص تر و پائین تر و...  
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شرایط فضیلت محسوب می شود، سبقت در ایمان و مهاجرت از وطن پس این دو فضیلت    د واجدپس گفتم کدام صفات در بین افرا 

دو فضیلت هستند .....، .....، تا آنجا که گوید، حاال اصالً بحث فضایل را علیرغم اثبات تمام فضایل و    دلیل برتري بر کسانی که فاقد این 

 فرض می کنیم که امر خالفت در بین جماعتی در دو گروه شکل گرفت، گروه السالم، کنار می گذاریم و حاال  برتري ها در علی علیه

باقی به آن دومی گفتند که غیر از تو کسی  اول که  جمعیت پیشرو بودند به یک نفر گفتند تو خالفت را بگیر که تو را سزاوارتري و 

اقیلونی    انکار می نماید و مکرر می گوید، اقیلونی،شایسته امارت و رهبري نیست، حال آن اولی که به خالفت رسیده، خالفت خود را  

نماید به کسی که    یعنی مرا رها کنید و کسی دیگر را خلیفه کنید و دومی استغاثه می کند براي ظلمی که به او شده و مدام اعتراض می

آنان نیست، پس در چنین    ي تکذیبحق او را غصب کرده و به او ستم نموده و ما می دانیم که هر دو آنها راستگو هستند و راهی برا

مدعی بدهیم و یا آنکه واگذار نماییم به    حالتی براساس حکم شرع، علماء شریعت چه حکم می نمایند، آیا ما شرعاً بایستی خالفت را به 

ندارم، شما را به نماید که من حقی در خالفت  اقرار دارد و اصرار می  بگویید، پس آ  کسی که خود  ن جماعت  خدا قسم که حق را 

دیگران و شکی نیست و در    برتري و فضیلت علی را بر  گفتند، به روي چشم، آنچه گفتی قبول می کنیم و می پذیریم و نیز می پذیریم

به اعتقاد ما اجماع و اتفاق امت واقع    واقع اوست که در این امر در کمال مطلوب بوده و تائید شده است، حاال صحبت ما این است که 

بر باطل و گمراهی اجماع و اجتماع نمی کنند،    صالح نیست در این موضوع جدل و نزاع واقع گردد، زیرا مسلمین هیچگاه شده و دیگر  

این هم  ما  بوده و  اجماع گواه آن  پیامبر در خصوص  از  احادیث رسیده  اما    و  دادم  پاسخ  کنیم، پس من  پیروي می  را  اجماع  موضوع 

. کدام اجماع بر  استبر خالف آن گواهی داده و بر ضد آن مشهور    د است، زیرا روایات و تاریخادعاي اجماع شما، البته این ادعا مردو

بزرگان صحابه و نیکان اصحاب در این اجماع نبوده اند، مانند علی که برادر رسول خدا و    این امر صدق می کند در حالی که هیچیک از

اند و    عباس عموي پیامبر و زبیر که نیز وجود  بزرگان اسالم بوده  نیز اجماعی که در میان آنها نظر سعد بن عباده و نظر قیس بن سعد 

سلمان و ابوسفیان و نعمان پسر زید و مقداد .....، در جمع آنها نبودند بلکه برعکس آنان شکستند و ویران کردند    نداشت و مانند ابوذر و 

نبود بلکه م  آنچه را که  بنا کرده بودند، پس اجماعی در کار  ی توان اطالق کرد که اکثریت اطاعت و پیروي از او نمودند و می  آنان 

در    که هیچگاه قول اکثریت حجت نبوده و مثل اجماع، امعان معنی ندارد. بلکه برعکس در بسیاري از اوقات حق در اقلیت و باطل   دانید 

مذمت نموده  ارد از اقلیت تعریف و از اکثریتاکثریت قرار می گیرد و گواهی به قول خداوند است، در کتاب خود که در بسیاري از مو

شما می گویید که پیامبر   است، پس نتیجه آنکه حکم اجماع ساقط است و قول اکثریت نیز حجت نخواهد بود .....، نکته مهم دیگر اینکه

خدا به خالفت علی قرار    نص رسول  بدون وصیت از دنیا رفت ولی من اعتقاد به این موضوع ندارم و اعتقاد مذهب من در این مورد بر

دارد، براي آنکه من نص پیامبر در غدیر خم و بر انتصاب علی به خالفت امت را مانند نورخورشید، تابان و درخشنده می بینم و شما هم  

 ....(،  شما آن را ترك کرده و به آنها توجهی ندارید .  حدیث غدیر را مثل ما در کتب و احادیث خود نقل نمودید، با این تفاوت که

. از کتب استعلم فقه، حدیث و رجال و علوم ادبی در عرب .....،    او تقی الدین ابو محمد حسن بن علی بن داوود حلی از نوادر و نوابغ

بر نکویی آن است و این کتاب براساس نظرات اکثر علما از اصول و ریشه هاي    مشهور او کتاب رجال ابن داوود است که قول اکثریت

و علم و دانش را از ابوالفضایل احمد بن طاووس حلی فرا گرفته است و از او عده اي    بدنیا آمد   647علم رجال است .....، او در سال  

سوف و دانشمند بزرگ جهان اسالم خواجه نصیرالدین طوسی، فیل  الدین جعفر بن حسن حلی، .....،  دیگر از بزرگان امامیه همچون )نجم

همچون )شیخ رضی الدین احمد مزیدي، ابن معیه )محمد بن قاسم دیباچی(، .....( از   .....،( روایت نموده اند و شاگردان و راویان فراوانی
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 الجوهره، یاد نموده است ... 

 :750جمال الدین خلعی: متوفی 

موثق و در   )..... پس آن سخنور در آن مجلس روایت می کرد، از آنچه که درباره غدیر از خاتم پیامبران، بوسیله عالمان ثقه و دانشمندان

رفت ولی نه در حالت    پیامبر صلی اهللا علیه و آله و سلم در غدیر خم بر فراز منبري از جهاز شتران   احادیث صحیح .....، روایت شد، که

حج به سوي منزل خود مدینه    سستی و عجز در سخنوري، بلکه در کمال قدرت و صالبت و در بازگشت از حجه الوداع یعنی آخرین 

وحی عظیمی را تکرار و تأکید نمود که اگر    و حقیقت پروردگارم بمنطیبه که آخرین سفر آن حضرت بود، و فرمود اي مردم به راستی 

انجام نداده ام و من از شما در حذر و احتیاط بودم و لذا    ابالغ نکنم به آنچه مأمور شده ام البته مانند آن است که رسالت و پیامبري را

از دفتر و حکم پیامبران محو می کنم، پس بترس و عبرت گیر و  خداوند فرمود اگر نرسانی آنچه را که تو را امر می کنم، قطعاً نام تورا  

من تو را از شرارت آنان حفظ می کنم و خوش باش که بهترین یار و یاور    اگر از نقشه و مکر و کید دشمنان می ترسی آگاه باش که

تخاب کردم و آنگاه آیه )بلغ ما انزل الیک( را  قرار بده که من او را از میان خالیق ان  براي تو من هستم، پس علی را برایشان امیر و رهبر

برایشان قرائت کرد و مردم شنیدند ودیدند، و نیز فرمود نزدیک شده است که من پیک مرگ را اجابت کنم و عمر من به پایان رسیده  

نیستم، گفتند: آري، به ما حکم بفرما و امر کن    است پس اي مردم آیا من  در آنچه که می دانی، پس  بر شما از شما به خودتان اولی 

مردم دور او را گرفته بودند ..... که هر کس را که من موالي او هستم پس علی هم موالي اوست و باید از او بعد از    فرمود در حالی که 

  و نیز در همین کند و فرمود بار پروردگارا یاري بفرما هر کس او را یاري کند و خوار بفرما هر کس او را خوار نماید .....(    من پیروي

قصیده گوید )..... به خدا سوگند گناه آنکسی که نعلین تو را با کسانی که خود را از تو مقدم داشته اند قیاس کند، هرگزآمرزیده نیست،  

دگان  که آن را انکار نماید، خداوند تو را در میان بن   عده اي انکار کردند عید غدیر را و حال آنکه در میان مؤمنین کسی وجود ندارد

کردي و خداوند در غدیر خم، دین ایشان را تکمیل نمود چنانکه    خود حکومت و امامت داد و تو در میان ایشان به بهترین روش رفتار

براي ما دینکم(  لکم  اکملت  )الیوم  امر در آیات محکم  و در    این  تورات  و در  قرآن مجید  تو در کتاب محکم  تعریف  و  آمد، مدح 

....، مذکور است .....، بر تواست حساب بندگان، پس حکم بفرما بر هر کس که خواستی به سود و یا به زیان  صحف نوح و ابراهیم و .

او، تشنه می داري قومی را و آنها را ازحوض کوثر می رانی و قوم دیگر یعنی دوستان خود و مومنین واقعی را سیراب می فرمایی، اي  

دوستان و اي بهترین ذخیره ها، من یا علی جان ملقب به رفض شدم و حال آنکه این لقب براي من  ذخیره    پناه هر هراسناك ناالن، و اي

ناصبی که  لقب  و    از  را  بت بزرگ  یعنی آن دو  و ترك کردم طاغوت و جبت  است، آري من رفض  تر  است شریف  به کفر  مشهور 

و نیز براي اوست این ابیات. )..... آفرین و به به از روز غدیر  محبت خود را براي تو و دیگر ستارگان درخشان امامت .....(    خالص نمودم

بهترین    روز عید و روز خوشحالی و سرور مؤمنین است و آن وقتی است که پیامبر برگزیده خدا براي امامت و رهبري بعد از خود،   که

اوست یار و یاور    ر غیاب و حضور من و شخص امت را از سوي خدا معرفی نمود، در حالی که می فرمود به اینکه این وصی من است د

دلهاست، و او کسی است    و ناصر و وزیر و پشتیبان و مانند من و اوست فرمانرواي بعد از من و هادي براي تبیین قرآنی که روشن کننده 

اجب و الزم است، پس  اهل زمان ها و   که خداوند او را بر علوم جهان و جهانیان آگاهی داده و اوست کسی که اطاعت و پیروي از او بر
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ظاهراً او را اجابت نمودند، در حالی که کینه هاي    او را اطاعت کنید که البته به سرمنزل مقصود و هدف نهایی خواهید رسید، پس آنان

 خود را در دلها پنهان کرده بودند و به ظاهر این امر را پذیرفتند و سخنان

قلب و باطن    پادشاه مؤمنین که چون پادشاه زنبور عسل هستی، اي کسی که حب و عشق تو بانیکو و تبریک و تهنیت می گفتند، ..... اي  

اي آن کسی که مدح    من پیوند خورده است و اي بزرگواري که مرا محبت تو از سوختن و عذاب ابدي در آتش دوزخ نجات می دهد، 

در روز حشر و قیامت، عاقبت خیر    ی که خداوند محبت او رااو تا آن زمان که زنده ام انیس و مونس روزها و شبهاي من است و اي کس

اي صاحب دانش الیتناهی، از روي قطع و    براي مؤمنین و بهشت جاویدان، قرار می دهد، من براي تو والیت خود را خالص کرده ام، 

با تو دشمنی نماید از سوي من بر او نفرین وناسزا و بدگوی بنده تو    ییقین، همواره و تا ابد براي کسی که  روانه خواهد بود و غالم و 

و علی الدوام به سوي خداوند از هر ناسپاس    )خلیعی(، به یقین و قطعیت در روز قیامت به سعادت و نیکبختی رسیده است، زیرا او همیشه 

و سرگذشت ها به انوار دانش    دیگري دارد ..... )تاریخ ها  و کافر به نعمت وجود تو، بیزاري و برائت اظهار کرده است .....( و نیز قصیده 

مداحان و ستایش گران و محدثان علیرغم آنکه به زعم دیگران از    تو جریان یافته و سوره هاي قرآن از بزرگواري تو سخن گفته است،

ري یاد  تقصیر خواستند، زیرا که تو را تورات و صحف انبیاء گذشته به بزرگوا  حد گذشته و در تعریف تو مبالغه کردند ولی خود عذر

تمجید تو گشوده اند، خداوند در کتاب خود قرآن مجید، درباره امامت تو آیات محکمی   نموده اند و انجیل عیسی و زبور داوود زبان به 

ذکر تو شاداب و سرخوش بوده اند، پیامبران بزرگوار به آنچه درباره تو عهد و پیمان بسته بودند وفا    نازل کرده است و ایام و زمانها به 

ننمودند، و محمد )ص(، پیامبر برگزیده خداوند، او نیز حقیقت تو را یادآوري کرد و کالم حق را آشکار نمود و    ده و عهد شکنیکر

شنید  براي    آن   البته  نمود  تالش  و  نصیحت  در  کرد  کوشش  حضرت  آن  آنگاه  و  بود،  یادگیرنده  و  شنوا  گوش  او  براي  که  کسی 

  اري نکردند آنچنان که مأمور به اینکار بودند، .....( و نیز در همین قصیده آورده است که ).....نام آنان، ولی نپذیرفتند و پاید  خیرخواهی

هاي شریف و درخشنده تو در چهره و در آینه صورت قرآن و در هر سوره آشکار و نمایان است .....، خدا تو را، عین اهللا،جنب اهللا،  

داد و عمر بخ بخ )به    رت و امامت در روز غدیر که پیامبر در آن روز تو را ولی قراروجه اهللا و هادي و راهنما نامید .....، اي صاحب اما

به( می گفت، اگر می خواستی دست ابوبکر براي خالفت دراز نمی شد و حکومت بعد از او به زفر)یعنی عمر( نمی رسید و لکن تو در  

برایشان شتاب نکردي   پیشه خود ساخته و  بوده و صبر را  برکارها شکیبا  تو  اجازه    و حال آنکه  اینکار توانا بودي ولی مصلحت اسالم 

 درگیري نداد .....،(،  

ابی پسر  عبدالعزیز  فرزند  الدین علی  ابوالحسن جمال  و سراینده خالص خاندان رسالت    او  یا خلیعی موصلی حلی، شاعر  محمد خلعی 

ثنا گفته و حق مطلب را ادا و تمام اشعار او سراسر مدح و ستایش و    و ایشان را مدح و  علیهم السالم که درباره ایشان اشعار بسیار سروده 

  750مردي فاضل و توانا و ..... در معارضه بوده .....، در اواخر عمر در حله ساکن شده، و حدود سال   مرثیه سرایی این خاندان است، وي 

بدنیا آمده، قاضی شوشتري و سید ما زنوزي در احواالت    و قبر او در آنجا معروف است. او از پدر و مادر ناصبی  به رحمت ایزدي واصل 

اگر خدا به او پسري روزي نماید او را بزرگ کرده و سپس براي قتل و غارت و راهزنی بر زوار    او گویند که)..... مادرش نذر کرد که

ل زایرین و اداء نذر خود فرستاد و چون او  پس چون بدنیا آمد و به حد رشد رسید، او را براي راهزنی و قت  قبر حسین بن علی اعزام نماید

در نزدیکی کربالست رسید در کمین زوار امام حسین )ع( نشست پس از مدتی انتظار خواب بر او غلبه کرد و قافله    به نواحی مسیب که 

  عالم رویا مشاهده کرد که   زوار کربال از برابر او گذشتند و گرد و غبار زوار بر او رسید ولی او از خواب بیدار نشد پس در   و کاروان 
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او رسیده   قیامت برپا شد و فرمان آمد که او را به آتش اندازند، ولی او دید که آتش او را به جهت آن غبار و خاك که از زوار کربال به

و والیت خاندان  محبت    است نمی سوزاند، و وقتی از خواب بیدار شد و بالفاصله از قصد بد خود توبه و با حال استغفار و در حالتی که

پاك پیامبر را بدل گرفته بود با هراس و ترس به کربال و حایر حسینی وارد شد و می گویند در آنوقت دو بیت شعر سروده که مضمون 

با استعانت از خدا بر حقایق عالم روشن نما و    تخمیس آن از حاج مهدي فلوجی به این شرح است )..... پس دلت را پاك و چشمت را

خدا را با روشنی چشم دیدار کنی، و بدان و آگاه باش    ت رستگاري می خواهی پس زیارت کن حسین علیه السالم را تا آنکه اگر نجا

نمی سوزاند جسمی را که بر او غبار زائرین حسین علیه السالم باشد   که آتش دوزخ حتماً بر تو حرام می شود، زیرا که آتش نمی رسد و 

 ،)..... 

مرحمت به خلیعی کردي به ما هم از راه لطف و احسان خود نظر مرحمت بیفکن و    )کلب گوید اي خدایی که از روي فضل و کرم نظر

ین عطا بفرما خدایا سالم و رحمت و رضوان  شکسته و چشم خونبار ما براي خامس آل عبا حس   رستگاري دنیا و آخرت به جهت قلب

 ایثار بفرما و ما را نیز از شفاعت آن بزرگوار بهره مند بفرما آمین، آمین، آمین یا رب العالمین((   خود را بر خلیعی مقدس نثار و

بیت علیه السالم رسید    دوستی خاندان رسالت پاك و خالص کرد تا به عنایات و الطاف خاصه از طرف اهل   .....، او وجود خود را در

  شمس الدین محمد رضوي )از کتاب حبل المتین در معجزات امیرالمؤمنین( نقل گردیده است که خلیعی داخل حرم مقدس  .....، از سید

بین خواندن   موالیش حسین گردیده و قصیده اي جان سوز در مدح و مرثیه آن حضرت سروده و براي آن حضرت قرائت می کرد و در

یکی از پرده هاي درب حرم آن حضرت بر شانه هاي او افتاد، و همه آن را تعبیر به صله از سوي آنحضرت نمودند و پس از آن  مرثیه،  

نقل گردیده که بین او    روز به خلیعی یا خلعی مشهور و موسوم شد، وي در اشعار خود به خلیعی یا خلعی تخلص میکرد و ..... و همچنین 

کدام قصیده اي به نظم آورده و    بتی در عرض ارادت به ساحت مقدس علی علیه السالم واقع گردید، پس هرو ابن حماد مفاخرتی و رقا

آمد، در حالیکه با آب طال بر آن نوشته    در ضریح مقدس علوي قرار دادند تا اینکه امام قضاوت فرماید .....، پس قصیده خلیعی بیرون 

ا قصیده  بر  و  آفرین خوب سرودي  احسنت  بود  دل  شده  ابن حماد  بود، پس  شده  نوشته  نقره  باآب  ولی  عبارت  همین  مانند  بن حماد 

و  هستم  شما  قدیمی  من دوست  نمود،  امیرالمؤمنین عرض  به  و خطاب  پس    شکسته شد   ،..... و  است  وارد  تازه  دوستان  از  خلیعی  این 

ی که تو از دوستان قدیمی ما هستی ولی او تازه به ما  راست  حضرت علی علیه السالم را در عالم رویا زیارت نمود و موال به او فرمود به

 که او را بیشتر رعایت کنیم( .....،  رسیده است و تازه والیت ما را پذیرفته است پس بر ما واجب است

ئب حسین  عذر براي جگري است که در مصا  و نیز اشعاري از خلیعی در سوگواري حسین )ع(، نواده پیامبر خدا است ..... که )..... کدام

نکشد و این کدام دل است که از درد غصه حسین،    نگدازد و چه عذري است براي آن قلبی که از آن براي عزاي حسین آتش زبانه 

حسین اشک غم جاري نمی گردد، در حالی که پیکر او یعنی   گرفته نمی شود و این کدام دیده است که از او در محنت هاي رسیده به

بر، بر زمین داغ و سوزان کربال درخاك و خون غلطان و پیشانی او به خاك آغشته شده است و در اطراف او  پیکر پاك پسر دختر پیام

انداخته است، و ناموس و    پیکرهاي برادران و بستگان او از جوانان و پیران قرار دارد، که پنجه هاي مرگ آنان را بر خاك )هالکت( 

و عزیزان خود در ماتم و زاري، در حالی که نقاب و روبند آنان را دشمنان خدا غارت کرده جوانان    حرم پیامبر گریان و ناالن، و از داغ 

زند برادر و آن دیگري می گوید اي پدر، در حالیکه دیده اش باز و پاسخی نمی دهد، آه و اندوه قلب من    اند، یکی از میان صدا می

در حالیکه گلوگاهش از )تیر سه شعبه حرمله حرامزاده( غرق در علی اصغر است، که در روي دست او جان می داد،    براي کودك او
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اندوه    بود، ناله و افسوس دل من براي خواهر مظلوم او زینب است که یتیمان را پناه می داد، در حالی که اشکش جاري بود، و آه و   خون

خواهر دیگر آن    می تپید، دلم سوخت برايقلب من براي فاطمه دختر حسین است، که از ترس اسارت بیمناك بوده و قلب او به شدت  

کرد که اي یگانه من و اي    مظلوم یعنی ام کلثوم، در حالی که گونه هاي او از گریه و زاري مجروح شده بود، و او به سوي تو فریاد می

  گوار خود پیامبر شکایت به جد بزر  برادر و اي فریاد رس من، ببین که چگونه مصائب )وارده بر ما( مرا از پاي درآورده است، و سپس 

چگونه در    می نمود، در حالی که اشک از دیدگان او در رخساره اش روان گردیده بود که اي جد بزرگوار ما اي کاش می دیدي که

ه  جد بزرگوار ببین ک   کربال اسیر گردیده و مصائب و گرفتاري ها ما را احاطه کرد و چگونه راه چاره بر ما از هر سو بسته شده است، اي

اي  چگونه  و  نکرد،  اثر  مردم  بر  ما  حقوق  رعایت  براي  شما  تأکیدات  و  سفارشات  نصایح،  همه  آن  سفارش   چگونه  بزرگوار،  جد 

صبح که می آید منکر دور از    مخصوص شما درباره ذوالقربی و خاندانت را نپذیرفتند و به تنهایی و غربت حسین تو رحم نکردند، هر

شود، اي جد بزرگوار کجا هستی تا ببینی که    نکه به خدا نزدیک است با دوري از آنها از خدا دور میخدا، به آنها نزدیک می شود و آ

فرو برده، و دستهاي او را از بغل بسته و بدینگونه او را غل   چگونه حسین تو کشته شد و چگونه فرزند او علی بن الحسین را در غل جامعه

و مضروب نموده اند، اي جد بزرگوار نمی بینی که چگونه فرزند    د ضرب و شتم قرار داده و زنجیر نموده اند و چگونه پیکر او را مور

پاك او برهنه و عریان بر خاك تفتیده کربال قرار گرفته و رداي او را غارت    دختر تو فاطمه، یعنی حسین در راه دین تو فدا شده و پیکر

هایت خواري و بین دشمنان سنگدل اسیر شده ایم، اي جد بزرگوار اي  گردیده است، اي جد بزرگوار اي کاش میدیدي که چگونه در ن

خاندان و حرم پاك و مطهر تو را که صورتهاي آنها همیشه از نامحرمان محفوظ بود، با گریبانهاي چاك    کاش می دیدي که چگونه

وجودهاي پاك و مطهر که حزب شیطان از این  اندوهگین در بین مردم نمایان ساخته اند .....، آري پدرم به فداي آن    شده و عزادار و 

حسین    نابکار، آنان را بر شتران بی جهاز بسته و بین مردم گردانیده و نمایش دادند، اي پدرم به فداي سر بریده فرزند فاطمه یعنی  امت

اصالت و نجابت،    ن مردم از لحاظ مظلوم که بر نیزه بلند، در برابر دیدگان مردم آن را گردش می دادند، اي پسر پاکیزه ترین و مطهرتری

مصیبت شما خاندان زخم   بر مانند تو واجب و سزاوار است گریه کردن و ناله نمودن، اي حسین جان، این مژه هاي چشم من، به سبب

ب او  تفاوت است بین آن کسی که قل  شده است و قلب من براي آنچه که شما به آن مبتال شده اید همیشه محزون است، آري چه اندازه 

بین آن کسی که طرفدار شماست با کسی که به    براي مصائب شما پاره پاره است با آنکه خاطرش آسوده است، چه اندازه تفاوت است 

شد، در حالی که لب هاي خندان و گوهرین تو مورد اصابت    حقانیت شما شک و تردید دارد، پس بر من هیچگاه خوشی وارد نخواهد 

می شدم و چه خوب بود اگر می شد که این    اي کاش که من قربان تو  رامزاده قرار گرفته است، یا حسین،چوب خیزران آن یزید پلید ح

ستم سوي تو انداختند تیرهاي مرگبار بود، آن قوم شقی    بنده کمترین فداي آقاي ارجمند و با اصالت خود شود، یا حسین تیرهایی که از

حالی که قبل از آن براي هدایت به سوي خداوند دعوت شدند ولی    آشکار کردند در  درباره تو به تالفی جنگ بدر، کینه هاي خود را 

به مدح و ثناي شما، قلب  خلیعی زنده و سرخوش است، همان کسی که محبت و دوستی شما خاندان    قبول نکردند، اي فرزند احمد 

بیند که میراث  پیامبر حجت خدا بر مردم و مطلوب هر طالب و  شما غصب شده است، شما خاندان    پیامبر را واجب می داند، ولی می 

اهلبیت و اظهار نفرت و انزجار از دشمنان شما، البته شرط اصلی قبولی اعمال و آمرزش گناهان از    محبوب هر محب هستید، والیت شما

 پاره میشود(،  و ثناي شما چهره ناصبین سیاه و تیره شود و دلهاي کثیف آنها از ناراحتی پاره  سوي خداوند است، به مدح
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)کلب گوید اي خلیعی مقدس اگراین اعداء اهللا کتاب خدا را از روي فهم مطالعه می کردند، مالحظه می نمودند که چگونه خداوند در  

جحر قول در مقابل رسول خدا را موجب حبط عمل براي بی ادبان اعالم می فرماید و اینگونه این افراد به همراه   آیه اول سوره حجرات،

با این تدبر در   وه آن گر   دیگر که پیامبر را آزار و اذیت می نمایند همگی مستوجب دوزخ ابدي خداوند و خلود در آن می شوند، و 

ذوالقربی و    معانی قرآن به عظمت مقام رسول خدا در نزد خداوند پی می بردند و اینگونه با قساوت براي رضایت معاویه و یزید تبهکار

دوزخ جاوید وارد نمی  را قتل عام نمی نمودند و در طول تاریخ گروه بسیاري را با رضایت به اعمال خود به اهلبیت و خاندان رسول خدا

در مرثیه حسین بن علی و یاران و    نمودند و ....، خدایا سالم و رحمت و رضوان خود را بر جناب خلیعی که اینگونه جانسوز و جانگداز

نثار و اهلبیت مظلوم او سروده است و قلوب داغد  ابداآلباد و ما را از شفاعت آن    ار ما را به سوگواري وادار نموده است،  ایثار بفرما تا 

 العالمین( .....،   بزرگوار بهره مند و در دنیا و آخرت رستگار بفرما آمین، آمین، آمین یا رب

که عارض من می شود، و    ه آورده ام، از شر حوادثیو نیز براي او این ابیات است )..... اي فرزندان طه و یس و حم و نون، من به شما پنا

شماست سنگینی میزان اعمال و شما    هرگاه ترسیدم پس شما براي نجات من، مانند کشتی در دریاي طوفان زده هستید، و بواسطه محبت

یمی اصحاب  و  راست  درطرف  را  خلیعی  خود  بنده  که  خواهم  می  پس  داد،  خواهید  نجات  قیامت  در  مرا  که  و  هستید  دهید،  قرار  ن 

پرده داران حریم خداوند و حمایت    خود بپذیرید، اي  استدعاي من است که مدح مرا که عالی تر از مروارید غلطان است را، به درگاه 

گو  من متحصن شدم و پناه بردم بگفته عالم راست شده از بدگمانی ها، درباره شما مدارا کردم با مردمی که قصد داشتند مرا بقتل برسانند و

تقیه دین پدران تقیه کنید که  نمود، که  نقل حدیث  )از معصوم(  به خدا که    و صادقی که  برم  پناه می  ..... و من  من و دین من است، 

او از حد احصاء و شمارش گذشته است با کسی که فاقد هر    اعتراض کنم به ریسمان محکم الهی و مساوي بدانم کسی را که فضایل

سان بدانم کسی را که می گفت)اقیلونی( یعنی مرا رها کنید و واگذارید را، با کسی که می فرمود )سلونی(  فضل و منقبت است و یا یک

قهرمان مظلوم و شجاع و شهید بنی هاشم حضرت مسلم بن عقیل سالم اهللا علیه: )..... آیا   از من بپرسید، .....(، و نیز مرثیه سرایی او در حق

عقیل قاصد مرگ حرکت کرد همان زمانی است که اشک چشمان شیعیان بر گونه هاي آنان روانه    می دانی آن زمان که براي مسلم بن

موال و سروري که امام زمانش او را احضار نمود، پس اجابت کرد دعوت او را در نهایت ادب، و حافظ اصل    شده است، همان آقا و 

فداي آن آزاد مرد پاك سرشت باد که داراي عزم راسخ و ایمان  شرافت ایمان براي خاندان و پیروان خود گردید، جانم    خویشاوندي و

باد که تمامی حقوق و اصول ومبانی    کامل بود و به هنگام عبادت همواره راکع و ساجد بود، جانم به فداي آن شجاع دلیر و بزرگوار 

می آمد ولی از او    در آن زمان که نیزه بر او فرود وفاداري به امام خود را به پایان برد، افسوس و اندوه براي مسلم بن عقیل سالم اهللا علیه  

هیچ بی قراري و ترس دیده نمی شد، تا آنکه پس از کارزار سخت و طوالنی، گروههاي طاغی و عاصی براو غلبه کردند، پس او را به  

م و شجاع او برمی خاست بخشم  محک  نزد ابن زیاد خبیث ملعون آوردند و آن سرور آن ابن زیاد حرامزاده پلید را با سخنانی که از قلب

آورد و وقتی آن شقی امر به قتل او نمود، آن حضرت وصیت فرمود به ابن سعد )خبیث(در آهستگی و پنهانی، ولی آن )پست رذل و آن  

ي قصر  زیاد، فاش نمود، پس پیکر شریف بی سر او را از باال  لعین ازل و ابد(، از روي خباثت ذات، وصیت او را براي جلب رضایت ابن 

تکبیر خداوند گویا بود و گوش ها آن ذکرها را می شنیدند، اي افسوس و    شوم )ابن زیاد( به زیر انداختند در حالیکه روح او به تهلیل و 

شکستگی لبه آن موجب از کار افتادن آن شد، اي اشک و آه و اندوه براي آن ظرف آب    اندوه براي شمشیري از شمشیرهاي محمد که

 رفع عطش او آورده بودند که براي 



 394: ص 

               

 

دشمنان کافر   که به خون لب و دندان و دهان مبارکش آمیخته شد، و اي غم و اندوه براي افتادن دندانهاي براق او در اثر ضربات شمشیر

و خرد  پس افسوس بر او که آنگونه پیکر پاك و مطهرش بر خاك افتاده بود در حالی که پیشانی او خونین و دنده هاي ا   و حرامزاده،

 شده 

عزاداربود و    بود، ..... اي آقاي من اي پسر عقیل، روز تو در قیامت آرامش دهنده قلبهاي شکسته و دردمندي است که براي مصائب تو

ریخته شده است رفعت    امید است که خداوند جایگاه و مقام واالي تو را در دنیا و آخرت به واسطه اشکهاي شیعیان که در مظلومیت تو 

کرد، اي مسلم بن عقیل، غالم شما    بخشد، و نیز همینگونه براي هانی بن عروه که او هم نداي امام خود را شنید و آن را اجابتو منزلت  

 زهر عقرب و مار کشنده است .....  خلیعی مرثیه خود را تقدیم شما می نماید، علیرغم وجود زهر )مهلک دشمنان( که همچون 

اشعار زیباي خود به همه قربانیان حسین از علی    بهشت خداوند بر خلیعی که ارادت خود را با   )کلب گوید سالم و رحمت و رضوان و 

عاشق اهلبیت از جمله دخترم حفظه اهللا که در عزاي آن    اصغر تا مسلم بن عقیل و جناب هانی مقدس تقدیم نمود و نیز بر همه شاعران

 ..(( حضرت سرود ..... شد خجالت سهم مسلم از سفارت یا حسین ...

آوري گردد    اطالع پیدا کردم که براي خلیعی قصاید بسیاري وجود دارد که همه در مدح و مرثیه خاندان پاك پیامبر است که اگر جمع

 دیوان بزرگی خواهد شد  

باشد،    عالمه امینی جمع آوري نموده است نخوانده   )کلب گوید خدایا آیا حیف نیست که انسان از جهان برود و آنچه را که موالیمان

  خدایا آیا حیف نیست که ماجراي خلیعی و اشعار زیبا و برخاسته از دلسوخته او را که مانند مزامیر داوود نبی زیبا است را نخوانده باشد 

.....، و آیا حیف نیست .....، آري و بهترین کالم ما الحمد هللارب العالمین و صلی اهللا علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و عجل فرجهم و  

 رجنا بهم(،  ف

او در مجموعه هاي خطی نجف اشرف و کاظمین مشرفه یافت می شود و بر تو است که آنان را    ..... پس اي دانش پژوه فهرست دیوان

بعضی از این قصاید .....، )من ناله و نوحه سرایی و اقامه ماتم را در روز عاشورا عادت خود قرار داده ام و این    مطالعه نمایی .....، مطلع

درد جانکاه او حزن و اندوه مرا می افزاید .....( و یا )..... برو و بر زمین کربال وارد شو و آنگاه اشک دیده خود را با    عاشورا است که

  خون دلخود آمیخته نما و .....(، یا )..... یادآوري نمودم مصائب قتلگاه را در کربال، پس مصیبت عظیمی در قلب من وارد گردید.....(، و 

)..... و فراموش کردي پیمان تأکید شده پیامبر را در روز غدیر خم و رعایت نکردي براي وصی و جانشین رسولخدا پیمان و تعهدي را   یا

آنان، که زایر در آن    که بسته بودي .....(، یا )..... اي زیارت کننده حرم جانشین و وصی پاك پیامبر و آقاي مردم و پیشوا وامام و رهبر

خداوند طلب می نماید، رضایت او و نیز امنیت از آتش سوزنده را در روز قیامت .....(، و یا)..... اي سرزنش کننده من بدان و  زیارت از  

 آگاه باش که ذکر کربال عامل حزن و اندوه من است که در اثر آن اشک از چشمان منمانند سیل روان خواهد شد(. 

 : 750سریجی االوالی: متوفق 

تل و خاك    میرالمؤمنین حیدر مرا از لهو و لعب بازداشته است، اي شب نشین من از مناقب او سخن بگو و رها کن صحبت)..... دوستی ا
امان دهنده آن عصیانگر و از هالك کننده دلیران و کشنده سرکشان و بخشایشگر عطایا و  نعمان را، سخن  متمرد ترسو )که ظاهراً    و 

بزرگوار .....، اساس اسالم استوار    بت شمشیر و مجاهدت هاي او و زحمات و مرارت هاي آنعمروعاص خبیث را فرماید(، آري به ضر
و بت هاي کعبه )که نماد کفر و بت پرستی در شبه جزیره عربستان و به حساب می آمد.....( شکسته و فروریخت، پس توجه نما که چه  
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کننده اسالم و .....، پس سوال کن از روز احد و داستان چاه و روز  بزرگ است شکننده و نابودکننده بت ها و چه عظیم القدر است بنا
صفین در حالی که دلها همه ترسان و حیران بود و در آن هنگامه اي که دو گروه   بدر و خیبر، اي کسی که مرا سرزنش می نمایی، و روز

شمشیر خود را بر شمشیر او وارد کرد و نزدیک    روز خندق، در آن زمان که شیر خدا ضربت   بهم درآویختند، و روز عمربن عبدود یعنی
را، و در روز غدیر خم که پیامبر اظهار فرمود براي او فضیلت و منقبتی را که به قهر و جنون درآورد هر    نمود وقت و زمان مرگ دلیران 

موالیی، که خدا بواسطه پیروي تو  منافق کینه توز بدگورا، در آن زمان که فرمود که هرکس را که من موالي او هستم پس تو نیز بر او  
با این تفاوت که بعد از من   هدایت و به  با تو سرگردان می نماید، و فرمود تو براي من به منزله هارون به موسی هستی    واسطه دشمنی 

بزرگی فضایل    درخشان از پیامبري مبعوث نخواهد شد، رجعت خورشید براي تو، که داللت بر رفعت مقام و منزلت تو دارد و نشانه اي  
تو بواسطه آن پرنده به امر  توست، در هیچ انسانی مثل و مانند آن وجود ندارد، و نیز داستان ورود افعی گزنده در کفش تو و حفظ وجود

داستان نیز  و  است  احمق  و  توز  کینه  هر  براي  هدایت  و  راهنمایی  مصادیق  از  همه   ..... و   ،..... دلیل  خداوند  که  بریان  در    مرغ  قاطع 
محکومیت است براي هر کسی که بخواهد از روي تعمد و دشمنی از راه شما منحرف باشد، وسوال نما از مقام او در خصوص آن روز  

شد و آن حضرت فرمود راه را باز گذارید که از آمدن او به سوي من، شما    که باالي منبر بوده و مردم ترسیدند از آن اژدهایی که وارد
پله هاي منبر باال رفت و با آن حضرت سخن گفت، در حالی که مانند لحن و زبان    د دید، پس آن اژدها آمد تا آنکه اززیانی نخواهی

کیست جز او که وجودش از دانش الیتناهی مشحون باشد، و کیست غیر از او که بگوید از من    عذرخواهی گنه کاران، همهمه می کرد،
 بپرسید قبل از آنکه مرا از 

پیامبر خدا نمود در حالی که اطراف بستر پیامبر را گروه   دست بدهید  کافران و    و کیست آن شجاع بزرگواري که جان خود را فداي 

می کردند، کیست    طاغیان گرفته بودند. کیست که در حال رکوع زکات داد و سجده بر بتها نکرد، در حالی که همه مردم به بتها سجده 

.....، امر رسالت و پیامبري به وسیله او در نهان و آشکار )ظاهر و باطن(تقویت یافت، کیست جز او    جز او که خانه خدا زادگاه او باشد 

پرهیز می کردند، کیست جز او که به    که در روز خیبر پرچم به او داده شد در حالی که شعله جنگ شعله ور شده و دو لشگر از جنگ 

خداوند وحی فرمود که درب خانه او به مسجد    بینا بینا شد، کیست جز او که برکت دعاي او دست بریده به جاي خود برگشت و چشم نا

مسجد بود الزاماً بسته شد، کیست جز او که به او سوره   بسته نشود و حال آنکه به امر خدا درهاي تمامی خانه هاي دیگران که به سوي 

دیگر مردم مکه ابالغ نماید. کیست آن کسی که از کودکی برائت داده شد تا مفاد آن را به سران و سردمداران شرك و کفر والحاد و  

خداوند و بهترین پیران و جوانان باال رفت )تا نمادهاي شرك و کفر در جهان، یعنی    بر ظلم تحمل نمود و کیست که بر کتف برگزیده 

کاسه از حوض کوثر مؤمنین تشنه را    می فرماید به آتش که این را بگیر و آن را رها کن و با  بتها را در هم بشکند(، کیست جز او که

است جز او که پیامبر را با دستان خود غسل داد و در آغوش او و از میان دستان او گرامی ترین جانها از    سیراب می فرماید، چه کسی

می کردند به امر  پیکرها به سوي رضوان خدا روانه شد، کیست جز او که بر پشت بادها در حالی که بفرمان او حرکت    میان گرامی ترین

  هستی بخش قرار گرفت تا نزد اصحاب کهف که زمان زیاد و مدتها از خواب آنها گذشته بود آمد و آنها بیدار شده و پس از   خداي

است(، در    بیداري خود گفتند تویی وصی و جانشین به حق پیامبر براي پیدا کردن و یافتن علم و یقین به آنچه در این قصیده آورده شده 

از آنها کالم خود را    قصیده شاعر به جمعی از فضایل موالي ما امیرالمؤمنین صلوات اهللا علیه اشاره نموده که ما در خصوص تعدادياین  

است و آن اینکه    معظمه سروده   بسط داده و در اینجا فقط یاد می نمائیم آنچه را که شاعر ما در قول خود به والدت آنحضرت در کعبه 

بهم آمد پس فاطمه بنت اسد    مادر گرانقدر او به امر خدا شکافته شد و آن مجلله وارد گردید و سپس آن شکاف  دیوار خانه کعبه براي 

آن دیوار مجدداً شکافته نشد مگر آنکه    در خانه کعبه بود تا آنکه شرافت دهنده خانه کعبه به دنیا آمد و او از میوه هاي بهشت خورد و
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فضا منتشر ساخت، پس این یک حقیقت و واقعیت   ه اش منور و عطر خوش وجود اقدس او را درجهان هستی را به نور رخساره درخشند

است که بر اثبات آن دو گروه شیعه و سنی اتفاق نظر دارند و کتابها پر ازاحادیث مربوط به آن است و ما باکی نداریم بر داد و فریاد و  

 ادي از بزرگان شیعه و سنی بر تواتر وقوع این حادثه تاریخی و...،  زی یاوه سرایی هاي سخن گویان بی هدف بعد از تصریح جمع

حاکم در مستدرك می گوید که به تحقیق که از اخبارمتواتر است که فاطمه دختر اسد بدنیا آورد امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب که  

ده از طریق ابن نجار از حاکم نیشابوري که او گفت:  گنجی شافعی در الکفایه، حکایت نمو خدا او را سرافراز نماید در دل کعبه، و حافظ

رجب سال سی عام الفیل بدنیا آمد و پیش از او و بعد از او،    13در مکه در بیت الحرام و در شب جمعه    )امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب 

ام به مقام او در بزرگی و شرافت است(، و  هیچ نوزادي جز او دربیت اهللا الحرام بدنیا نیامد و این امر به جهت بزرگداشت او و براي احتر

او را احمدبن عبدالرحیم دهلوي مشهور به شاه ولی اهللا ..... در کتاب ازاله الخفاء و می گوید: )در اخبار متواتر وارد است    پیروي کرده 

او در    نیا آورد و بدرستی که فاطمه دختر اسد، مادر گرامی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السالم آن حضرت را در دل خانه کعبه بد  که

 رجب سال سی بعد از عام الفیل متولد شد و کسی نه قبل از او و نه بعد از او در خانه کعبه بدنیا نیامد(،  13روز جمعه 

شهاب الدین سید محمد آلوسی صاحب تفسیر بزرگ گوید: ).....، بدنیا آمدن امیر که خدا او را سرافراز کند در خانه خدا امرمشهوري  

خدا سرافرازش    در دنیاي اسالم است و در کتابهاي دو گروه سنی و شیعه نیز مذکور شده و در جایی ذکر نشده که دیگري جز او که

والدتش در جایی باشد که    کند در آنجا متولد شده باشد ..... و چه اندازه سزاوار و شایسته است براي امام امامان و پیشواي رهبران که

قرار می دهد و او احکم الحاکمین است   مومنین است و منزه است آن خدایی که )به عدالت خود( هر چیز را در جاي خودآنجا قبله گاه 

نماید براي بزرگداشت کعبه یعنی جایی که در آن    ..... و نیز گفته اند که دوست داشت علی که درود و تهیت خدا بر او باد، که جبران

خانه کعبه شکایت کرد به خداي تعالی از پرستش بتها در    ودي بتها از آن، زیرا در بعضی از اخبارآمده که والدت یافته بود به ریختن و ناب

بت پرستی ها پاکسازي کند( و به این معنی عالمه سید رضاي هندي   اطراف خود ..... و خداي تعالی او را وعده داد که او را از این بتها و 

می نماید: )..... زمانی که خداوند ترا از ازل دعوت کرد که هر آینه در خانه    شاره نموده و عرض خطاب به موالیمان علی علیه السالم ا 

به شکرانه آن، جبران کرده و در میان قریش خانه او را از تباهی بت ها پاکسازي نمودي    اش، کعبه به دنیا بیایی، پس او را اجابت نموده و

حضرت در خانه خدا( از مناقب مسلم و قطعیه و از فضایل امیرالمؤمنین صلوات اهللا علیه است که  آن    و .....( .....، این منقبت )یعنی تولد

مدرك آن در بسیاري ازمصادر اهل تسنن از جمله: )مروج الذهب مسعودي، تذکره ابن جوزي، فصول ابن صباغ، سیره نورالدین علی  

م سکتواري،  محاظره  شافعی،  طلحه  ابن  مطالب  علیقاري،  شرح  نزهه  حلبی،  دهلوي،  عبدالحق  مدارج  ترمذي،  مناقب  بدخشی،  فتاح 

  378تاریخ قم که ابن محمد قمی آن را به سال    -1آینه چشتی، روایح بردوانی، .....، بسیاري از مصادر بزرگان شیعه از جمله )  صفوري،

شریف   المقنیع و مسا و ارشاد،   در کتاب  413در خصایص، شیخ مفید متوفی    406به صاحب بن عباد تقدیم نمود، شریف رضی متوفی  

نعمت اهللا   -31کفعمی در مصباح.....    -21علی بن طاووس .....    -12، ابن صوفی، ..... کراچکی .....، ابن شهر آشوب  436مرتضی متوفی  

  ..... و فهرست کتاب  -50جزایري  است  نموده  تألیف  این خصوص کتاب عظیمی  اردوباري که در  ما  زادگاه   شیخ    او شامل )حدیث 

علم   علماء  و  والدت  محدثین،حدیث  تولد  خبر  اسالم،  امت  میان  مشهور  حضرت  آن  تولد  حدیث  آن،  تواتر  و  حضرت  آن  شریف 

بر نظر علما  اتفاق  نگاران، حدیث والدت و شعرا، حدیث والدت و  نیز    انتساب، حدیث والدت و تاریخ  و   .....  )..... صحت وقوع آن 

از علما و دانشمندان شیع از جملهبسیاري دیگر  بزرگان شیعه  از  از شعرا اسالم  بسیاري  نیز  بن منصور  173سید حمیري    -1ه( و  ، محمد 
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سید علینقی لکنهویی هندي .....، .....( مذکور    -40  شیخ محمد علی یعقوب نجفی .....،  -37سرخسی، خواجه معین الدین چشتی، .....  

فاضلی بودادیب و جامع و شاعري توانا و ماهر که در بصره وفات نمود و...(.  گردیده است، او سید عبدالعزیز فرزند محمد ..... سریجی،  

 رحمه اهللا علیه. 

 :752-677صفی الدین حلی: 

شکافت و ترس   )..... )یا رسول اهللا( ..... آتش )چندهزار ساله( براي احترام به فضیلت تو خاموش شد و ایوان مداین با فریاد و لرزه از هم 
داد، ..... ارمیا نبی و اشعیا   خواب هراسناکی که دیده بود، مستولی شد و سطیح کاهن آن را تعبیر و بشارت به ظهور توبر انوشیروان از  

که به آن فضایل صحف ابراهیم و   نبی مدح و ثنا تو را گفتند و این دو پیامبر و حزقیل نبی به فضل تو اعتراف نمودند، به همان فضایلی
خالق هستی در سجده بودي و عوالم هستی به   و قرآن گواهی می دهند، پس بدنیا آمدي در حالیکه برايتورات موسی و انجیل عیسی  

نافی از تو بریده شد و نه ختنه اي بر تو اطالق شد پس آمنه   والدت تو اظهار شادي و سرور نمودند، پاك و مطهر بدنیا آمدي و کامل، نه 
پنهان نبود، حلیمه آمد و او نگاه می کرد در چهره فرزند آمنه و چنان   ارکان کعبه از او   قصرهاي شام را دید و تو را نهاد، در حالی که

و   پنهانی  در  بود  تو  رسالت  به  مومن  که  حالی  در  یزن(  )ذي  فرزند  کرد  بود.صبح  حیران  آن  وصف  از  ها  خاطره  که  بود  خوشحال 
چهار سالگی )شرح صدر( داد پس دیدند برادران تو فرشتگان    آن، خداوند سینه تو را در درخواست کرد تا آنکه گواهی دهد جد تو به

سالگی سایه ابري بر سر تو قرار گرفت و سپر شدت حرارت آفتاب بود و در هفت سالگی که به دیر   را که در اطراف تو بودند و در پنج 
و پنج سالگی نسطور راهب که قصد جان  دیوار دیر به احترام تو خم شد و مطران دیرنشین اسالم آورد و در بیست   نزول کردي و راهب  

نمود  را  بر مردم ظاهر   تو  قرآن  و  نمود  تو طلوع  پیامبري  آنکه در چهل سالگی خورشید  تا  این کار منصرف شد،  از  پر هراس  قلب  با 
و   و به زبان آمد پس شهاب هاي سوزان به سوي شیاطین انداخته شد و بتها از ترس تو بر زمین افتادند، و زمین به سالم کردن بر ت گشت،

عظمت زهد و   درختها و صخره ها و تپه هاي سنگی بر تو درود و سالم گفتند و کلید تمام گنج هاي نهان را بر تو عرضه نمودند، ولی
نیازي کرد، نگاه از پشت سر تو، مانند دیدن از پیش روي تو بود و آن مهر نبوت که آشکار است و هر شک را   معرفت تو اعالم بی 

تمام زمین مکان نماز خواندن   ی کند و آن عالمت نمایان است و صبح کرد زمین پهناور، در حالی که براي تو مسجد بود، پسبرطرف م
خداوند آن را در دل دشمنان تو ایجاد می   شد و تو از سوي خدا به رعب و به ایجاد ترس در دل دشمنان یاري شدي همان ترسی که 

شهادت داده است، و آمد به سوي تو   قرآن به این امر در جنگها براي یاري تو حاضر می شدند کهکند، و فرشتگان نشانه دار خدا که  
با تو   جوانی چون عبداهللا بن سالم در حالی که از روي رغبت مسلمان بود، و سلمان هم مسلمان آمد و در صبحگاهی شترها و آهوها 

تو ستون حنانه ناله کرد در آن زمان که به جاي تکیه بر او، بر   از فراقسخن گفتند و سوسمار و اژدها و شیر و گرگ با تو حرف زدند و  
تو سنگ ریزه  تو و سپس   منبر ساخته شده جلوس کردي، و در کف دست  بسوي  تسبیح خداوند گفت، و فرود آمد خوشه خرمایی 

تو در حالی که شاخه هایشان بهم    درختی که احضار نمودي و آمدند به سوي برگردانیدي آن را در نخلی که به آن درخشید و آن دو 
نیز آن زمان که لشکریان از تشنگی بینایی چشم  می خورد و  بتو شکایت کردند و از انگشتان تو آب زالل جاري شد، و برگردانیدي 

زده بودند تا به   هیچکس را با چشمان خود نمی دید، و دست پخته شده گوسفند که به آن زهر  قتاده را بعد از آنکه بینایی او از بین رفته و
آن قطعه مسموم به سخن آمد مثل کسی که با زبان سخن می گوید، و در معراج بر براق به اراده خالق   جان تو سوء قصد نمایند، ولی

القمر( و   هستی سوار شده و از نیم شد )یعنی شق  به امر خداوند براي معجز نمایی تو دو  هفت آسمان گذر کردي و آن زمان که ماه 
 رجعت کرد و مجدداً تابش نمود بعد از غروب کردن به امر خداوند و حال آنکه به آن نقصانی نبود، آري تو ظل اهللا یعنی که   خورشید

ادیان گذشته   سایه خدا بودي و حال آنکه در آفتاب سایه اي براي تو نبود، به کتاب قرآن تو، کتب آسمانی گذشته و به دین تو، تمامی
پیامبران در گرفتاري هاي  که قدرش بزرگ است، خداوند اقامه دلیل و اقامه برهان آشکار نموده است، تمامینسخ شدند، بر پیامبري تو  
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خداوند براي تو پیمانی از تمام پیامبران   خود بوسیله تو به خداوند استغاثه می کردند، تا به برکت وجود تو، خداوند به آنها مدد فرماید،
رد، و به وسیله تو آدم به خداوند متوسل شد، درآن زمان که به او نسبت خالف و گناه داده شد، نوح  گرفت قبل از آنکه زمان بر تو بگذ 

برکت وجود تو غصه هایش برطرف شد، و بوسیله تو ابراهیم خلیل   علیه السالم به تو متوسل شد تا خدا بالهاي او را زایل نماید، پس به 
نمرود نترسید در وقتی که آتش بر او شعله ور شد، و یوسف در زندان به تو التجا   قت ازعلیه السالم، پروردگار خود را خطاب کرد و آنو

خداوند را مورد سوال قرار داده بود، و به وسیله تو موسی کلیم اهللا علیه السالم در صبحگاهان با   آورد در حالی که با قلب حیران خویش،
نیز او را مشمول احسان خود نمود، و به شفاعت تو عیسی مسیح علیه  خواهان پذیرش و قبول شد و خداوند   پروردگارش سخن گفت و 

مرده را زنده کرد در حالی که کفن او پوسیده بود، پس بوسیله تو حق آشکار شد بعد از پنهان شدن و تحت   پس خدا السالم دعا کرد
 اطاعت تو آمدندآدمیان و پریان، .....، 

صراط مستقیم هستند، تا آن زمان    بر تو باد از صاحب، سالم و درود و تهیت و فضل و برکات و رضوان و نیز بر خاندان تو، که راه حق و
بر پسر عمویت علی که وارث علم تو به حرکت درمی آیند و  نسیم می وزد و شاخه ها  و   که  بدیل که دلیران  بی  بود، همان قهرمان 

در روز غدیر که ظاهر شد در آن روز نور هدایت   شجاعان در برابر قدرت و عظمت شجاعت او خوار و ذلیل و ناتوان بودند، و برادر تو 
که به لغزش سرشته است و .....، شفاعت فرما براي بنده اي که   ن بزرگوار و .....، شکایت می کنم از گناهان خود.....، اي آخرین پیامبرا

 دوستان خود در وقتی که ترازوي عدالت خداوند را نصب نمایند،   کار او گناه است پس براي توست حق شفاعت خواهی، درباره 

عظمت مقام او را درك نکردیم و جناب حلی مقدس و دیگر بزرگان هم  ی تو و)کلب گوید خدایا تو شاهد باش که ما رسول گرام
شرح نمایند و ما عظمت و رفعت مقام آن حضرت را به راهنمایی کالم تو از کتاب با   فقط توانستند گوشه هایی از منزلت آن حضرت را

آن حضرت مورد تأکید و توجه شماست پس بهترین    عظمت قرآن دریافتیم که در آن شک وشبهه نیست و می بینیم تا چه حد احترام به
 آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بهم((،  کالم: اللهم صل علی محمد و 

رستاخیز از هراس هاي آن در امان و در نهایت رستگار   و نیز این ابیات )..... دوست بدار علی علیه السالم و فرزندان او را که البته در روز
به تصریح پیامبر و گفتار آن حضرت، و نیز براي او در تشهد بعد از   رهبري که براي اوست پیمان روز غدیر خم  خواهی شد، همان امام و 

آیا بعد از ذکر خداي آسمان و ذکر پیامبر، جز خاندان او ذکر دیگري وجود   صلوات بر پیامبر مقامی است که خبر از منزلت او می دهد، 
 دارد(، 

سرایا .....حلی طایی سنبسی )قبیله اي از طی(، از شعراي طراز اول لغت )ضاد( بوده است ..... پیشوایی از  او صفی الدین عبدالعزیز ابن   
الکافیه   -9دیوان شعر .....  -5بزرگان شیعه و ..... از آثار و تألیفات برجسته او )منظومه اي در علم عروض .....  پیشوایان ادب و از علماء و

شرح کافیه .....(، از جمله اشعار او قصیده اي    -10شامل یکصد و پنجاه نوع از محاسن بدیع است .....    مشهور اوست که  و آن بدیعیه
طاغوت   که با آن قصیده ابن معتز عباسی را پاسخ داده که )..... )اي کسی که اخبار را گزارش می کنی، به بدترین بندگان خدا و  است

کننده آنان یعنی اي   بر بندگان و اي خبیث لجوج، اي بدنام کننده بزرگان و اي غیبت   قریش و دروغ گوي پلید آنان بگو که اي ستمگر
اي   عباسی لعنه اهللا علیهما آیا تو مفاخره می کنی با خاندان پیامبر و انکار می کنی فضیلت و اصالت و پاکزادي آنان را، پس بگو پسر معتز

با نصاري نجران   به همراه شما  پیامبر  پلید که آیا  پلیدي را زدود )کهخبیث  .....، آیا خداوند از شما رجس و  به آن   مباهله کرد  قرآن 
اطاعت خداوند از   شهادت داد(، ..... آیا فراموش کردید که پلیدي و میگساري و جنایت از عادات و اخالق شما ولی کثرت عبادت و

را شایسته خالفت می دانید(   رار داد آیا جد شما )که او عادات و صفات آنان است .....، وقتی عمر امر خالفت را به شوراي شش نفري ق
بود و یاوه سرایی می کنی که شما  جزء شورا بود آیا پنجمی شورا بود و یا ششمی، در حالی که عمر مؤسس شورا روبروي او ایستاده 

البته ما شایسته تر به خالفت هستیم. اي ابله و احمق می دانی که پسران دختر او فرزندان پسر  ن پسران دختر او هستید، و ما پسر عمو و 
نداري که جستجو و کاوش در این امور نمایی ..... و اما  عموي پیامبر نیز هستند و ضمن اولویت در نسبت به پیامبر، ..... تو اهلیت آن را
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ابومسلم  اینکه در شجاعت خود سخن می گوئید، اگر شمشیرهاي  بودید که د در  نبود شما اسیرانی  امیه  خراسانی  بنی  ر میان زندانهاي 
آورد و جامه گشاد خالفت را بر تن شما نمود و شما هم او را با قتل او پاداش   درگاه زندانها را بوسه می زدید، پس ابومسلم شما را بیرون

ن هستند، نماد  خشنود شدند به روزي کفاف و به سوي خالفت از باب آن وارد شدند و ایشا دادید، ..... پس رها کن ذکر مردمی را که 
 پارسایی، عبادت، سجده و روزه،

میگساري مشغول   قیام و قعود و .....، ایشان هستند قطب امت اسالم، و آسیاي دین و .....، بر شما بهتر است که با خوانندگان و رقاصان به
 باشید و .....، پس البته هر کسی به اهل خود همراه شود .....  

 شما آثاردشمنی با پیامبر و خاندان او معلوم می شود که خدا در کمین ستمکاران است(( )کلب گوید و به زودي بر همه 

 (:777-703امام شیبانی شافعی: )

می گوید( خلیفه  مدح سه  و  عقاید  اصول  ذکر  از  بعد  که  آنجا  )تا   ..... او  پرستش  و  طاعت  براي  را  پروردگار  می گویم  .....   )سپاس 

در بستر   پسرعموي او را که دریاي از علوم و راهنما و رهبر بود، و فدا کرد جان خود را در شب هجرت فراموش نکن داماد پیامبر و  

براي او به مصداق   رسول خدا که در جاي او چون شیر خوابید، و کسیکه موال و آقاي او پیامبر است، پس صبح کرد علی علیه السالم

ت و انصار و پیروان او را که بر راه هدایت هستند وتمام آنها را خدا درود فرستاده کامل موال و یاور و فراموش نکن باقی اصحاب اهل بی 

 درود گفته و تأکید نموده است، پس بنده رافضی نباش که تجاوز کنی پس واي و واي در عالم بر کسی که تجاوز از قانون و نیز پیامبر

از کند، پس دوستی تمام خاندان و صحابه مذهب من است و من در فردا ابدي را، پس  امید دارم نعمت  ایشان  به  قیامت که  جنگ   ي 

آمده که قاتل و   صحابه با یکدیگر ساکت باش پس آنچه بین ایشان واقع شده آن اجتهاد محض است و به تحقیق که در اخبار صحیح

 و احمد نیزهست .....( .....، مقتول آنان در بهشت جاویدان هستند، ..... این اعتقاد امام ما شافعی و عقیده مالک و ابوحنیفه 

آن را شرح کرده اند از   این ابیات برگزیده از قصیده هزار بیتی امام ابی عبداله محمد شیبانی شافعی است که جمعی از بزرگان شافعیه

ر بن الخطاب  وارد شده است که عم در شرح خود گوید ..... به تحقیق که   876جمله )نجم الدین محمد بن عبداهللا ادراعی شافعی متوفی  

علی موالي اوست، به علی علیه السالم گفت:   وقتی شنید بیان پیامبر صلی اهللا علیه و آله را که فرمود هر کس که من موالي اویم پس 

در حالی که موالي هر مرد و زن مومن هستی(، او علی   هنیئاً لک اصبحت موال کل مومن و مومنه، یعنی گوارا باد بر تو که صبح کردي

 محدث و فقیه مفتی شافعی بوده است .....  حموي شافعی، .....، محمد بن احمد ..... شیبانی، ..... امام بن عطیه 

مقدم بر کالم خداوند می داند که با متن کتاب خدا   )کلب گوید پس بر کالم این بزرگوار دقت کن که چگونه پیروي از آن حدیث را 

معروض گردی قبالً  که  همانگونه  زیرا  است  پیامبرمخالف  اصحاب  همه  این   د  به  که خداوند  آنها  بین  منافقین در  وجود گروه  دلیل  به 

نمی توان همه آنها را افراد خوب فرض نمود و بحث اجتهاد محض و   منافقین وعده خلود در آتش را داده است، قابل پیروي نیستند و لذا

که خداوند جمع اضداد ننموده و ظالم در آتش و صاحب حق در  قرآن است زیرا   بهشتی بودن قاتل و مقتول استدالل مخالف در مقابل

العیاذ باهللا دین را به ما کامل نرسانده و یا در انجام وظیفه   بهشت جاوید خواهد بود در غیر اینصورت باید معتقد باشیم که رسول خدا 

اینکه در آنچه این بزرگوار فرمود استدالل   نقص اصحاب گمراه شده و به هم تهاجم نموده اند و نکته کوتاهی کرده است که در اثر این 

همان استدالل خطا که تسري آن به افعال مجرمانه محکوم به ابطال ادعا از طرف مدعی است به شرحی که قبالً   قرآنی وجود ندارد مگر

 گردید( معروض
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 780شمس الدین مالکی: متوفی 

اویم علی   هستم و علی دروازه آن، پس از دروازه نزد من آیید، و کسیکه من موالي )..... و پیامبر صلی اهللا علیه و آله فرمود من شهر علم 
و پیامبري مانند   نیز موالي اوست پس موالي خود را قصد کن و قطعاً محبت آقایت ترا ارشاد می کند، و تو از من هستی به جز نبوت

.....، پیامبر درباره دو پسران او حسن وحسین فرمود این دو سید  هارون از موسی و کافی است براي تو، پس خدا را سپاس گزاري کن  
گویند پیامبر بشارت بهشت به آنان    جوانان شما در بهشت می باشند ..... او مدح کرده به این قصیده )عشره مبشره( را یعنی ده نفر که می

ایشان است ابوبکر خلیفه اي که براي او برتري    نست )پس ازبیت که اول آن ای  14داده و نیز یاد نموده است ابی بکر بن ابی قحافه را در  
آن اینست )..... و پیرو او می شود عمر در فضیلت یعنی   بیت مدح گفته که اول  22و تقدم است در هر جایی .....( و سپس عمر را در  

بیت که اولش اینست )و محبت من به    15مناقب عثمان بن عفان در    آنکس که انداخت از کمانهاي راستی تیر محکمی و .....(، و آنگاه 
پس از ذکر مناقب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب مناقب دو سبط پیامبر یعنی دو    عثمان بن عفان است چونکه بر اوست اعتماد من .....( و

ه جد آن دو )رسول خدا(  امام صلوات اهللا علیهم را ذکر و می گوید)..... به حسنین یعنی حسن و حسین، دو سید و آقا توسل من است و ب
در روز قیامت یعنی آن زمانیکه تنها ماندم، آن دو، دو نور چشم رسول خدا و دو سید جوانان اهل بهشت جاویدان هستند، و فرمود رسول  

 خدا آن دو، دو 

ند شوي و.....، ..... و  ریحانه من هستند و دوست دارم کسی را که آنانرا دوست بدارد پس تو هم براستی آنان را دوست بدار تا سعادتم
در بخشش و بهترین    براي حسن گفت که او سید پسر سید )آقا فرزند آقا( ..... )و در خصوص حسین( گوید شبیه پیامبر بود در جنگ و

باشد پس برخداست پاداش گریه    شهیدان بود که چشید طعم شمشیر را و براي قتلگاه او دیده ها گریان است و شایسته است که گریان
نفرین و غضب و  بیاوري،  نظر  را بزرگ در  او  است که دوستی  تو واجب  بر  و  او  بر  یزید و شمر و هر کس که    کننده  بر  ابدي خدا 

 حرکت کرد بسوي این مقصد شوم یعنی قتل حسین علیه السالم، ..... 

شیرخدا آن جوانمرد صاحب جود و کرم و    سید الشهداء سالم اهللا علیه یاد نموده و می گوید ..... )و کیست مانند حمزه   و نیز از حمزه 
نابودکننده دشمنان و پناه دهنده غریبان آواره، پس چه بسیار از گردنهاي گردنکشان عنود که به شمشیر او بریده شد و چه بسیاردفاع  

پیامبر از  هر    کرد  در  است  ژیانی  شیر  من  براي  و  دادم  فرمان  را  این  فرمود،  پس رسول خدا  هر سختی،  در  و  مصطفی   ..... کارزاري، 
با کمانی که در دست داشت در میان   ابوجهل او و  به سوي  .....، پس حمزه دست دراز کرد  به حمزه، اجابت کردي محمد را    گفت 

مذلت    خاندان و نزدیکان ابوجهل بر سر و صورت او کوبید و فرمود آري من بر دین او هستم و .....، پس ابوجهل در کمال خواري و 
نایل شد و اظهار مهربان به قباحت و زشتی بدگویی در حق احمد، پس برگشت حمزه و به سعادت  براي دین خدا    ی کرد و اقرار کرد 

سپاه مشرکین را بر خاك   بزرگترین یاور شد، ..... پس در جنگ احد به شهادت رسید، بعد از آنکه هفت نفر از دلیران و گردن کشان
و رسول خدا فرمود شهادت حمزه   و در میان فرشتگان خدا می گردد و صبح می کند.  هالکت انداخت. پس رستگار و سیدالشهدا شد

قصاص آن کیفر خواهم داد کیفر شدیدتري،    مصیبتی است که ما هرگز به مثل آن مصبت ندیده ایم و اگر روزي براي من پیش آمد، به 
پیامبر محفوظ از اذیت هاي قریش بود .....، و نیز در    بود ..... آري پس شهادت بده و بگو این حقیقت را که تا مادامی که حمزه زنده  

 مدح عباس عموي پیامبر )..... و رسید عباس در بزرگواري به مرتبه ایکه به ماه در زمان بدر تمام خود خواهد گفت دور شو...( .....،  

حدیث تزویج خداوند    -1لیه السالم اشاره دارد )مناقب موالي ما امیرالمؤمنین ع  در این قصیده شاعر ما شمس الدین مالکی به تعدادي از
  -2السالم و افشاندن بهشت زر و زیور خود را در این ازدواج و زناشویی مبارك و .....(، )  سبحان، فاطمه سالم اهللا علیها را به علی علیه 

بابها،  انا مدینه العلم و علی  طبري، ابن معین و حاکم و خطیب،  یعنی من شهر علم هستم و علی دروازه آن( که این حدیث را    حدیث 
نموده و آن را صحیح می دانند و نیز جمع بسیاري از حفاظ و پیشوایان حدیث که آن را نقل نموده اند از جمله    سیوطی، ..... نیز روایت
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  -22، .....،  366فی  فتال متو  -16، .....،  236، محمد بن جعفر قیدي متوفی  236، یحیی بن معین متوفی  211صنعانی متوفی    ابن همام   -1)
 ابن 

ابوبکر    علی بن  -65، .....،  571ابن عساکر متوفی    -43، .....،  491حسن بن احمد سمرقندي متوفی    -35، .....،  387بطه عکبري متوفی  

  ،..... .....،  923احمد بن محمد قسطالنی متوفی    -84هیثمی  عبدالرزاق فرزند تاج    حافظ شیخ   -99.....،    975متقی هندي متوفی    -92، 

و هر مدینه و شهر چاره اي براي    العارفین مناوي ..... که می گوید )پس براستی که محمد مصطفی، شهر و مدینه جامعه تمام دیانات است

را    پس کسی که راه او  او را سرافراز کند،  ورود وارد شوندگان جز از در ندارد، پس خبر داد که درب آن شهر علم، علی است که خدا 

را اشتباه رفته و خطا کرده و    در پیش گیرد و در راه او برود داخل آن شهر شده و هر کس که خطا کند و از راه او نرود، راه هدایت

و   ،..... داده است  او  بودن  داناتر  و  اعلمیت  به  تحقیق رسول خدا شهادت  به  است، پس  از    کل  گمراه شده  نقل کرده که مردي  ابادي 

آن شخص گفت من جواب تو را می    با مسئله اي سوال کرد و او گفت از علی سوال کن که او از من داناتر است و معاویه در رابطه  

اهللا علیه و آله او را براي علم او عزیز می داشت.    خواهم، معاویه گفت واي بر تو آیا اکراه داري از مردي سوال کنی که رسول خدا صلی

را و عمر از او می پرسید در هر آنچه بر او مشکل می شد و    مگی اعتراف می کردند مقام علمی اوو .....، این بزرگان صحابه بودند که ه

سوال کن و آن مرد گفت می خواهم از تو بشنوم یا امیر المؤمنین گفت    لذا مردي از عمر سوال کرد و عمر گفت علی در اینجاست از او 

 روزگار محو و نابود نماید و .....،   ربرخیز خدا پاهاي تو را استوار نکند و نامت را از دفت

که علی علیه السالم در بین آنها نباشد تا    هاي صحیح روایتی رسیده است که همیشه پناه می برد به خدا از مردمی  و نیز از عمر از طریق 

و از حافظ عبدالملک فرزند    مشکلی برخورد ننماید  آنکه نگاه می داشت علی علیه السالم را نزد خودش تا با وجود مشورت با او به هیچ

سلیمان نقل شد که گفت به عطا گفتم آیا هیچکس از صحابه فقیه تر وداناتر از علی بود گفت به خدا سوگند نه و والی می گوید، همه  

شده از  علم علی علیه السالم است و هر کس که نداند این را پس گمراه    گذشتگان و آیندگان می دانند که فهم کتاب خدا منحصراً به 

شیخ علی بن سلیمان   -141عبدالعزیز بن ولی اهللا دهلوي، .....،  -128شیخ محمدصدر العالم، .....،  -117دري که از پشت سر اوست .....، 

بزرگان حدیث به صحت آن حدیث دیگر از جهت صدور سند و نیز تصریح می کنند به فساد و    مغربی مالکی .....، و تصریح نموده اند 

و تصریح دارد بر صحت آن هم    233آن حدیث را تضعیف نماید و ..... از جمله )یحیی بن معین متوفی    سی که بخواهدبطالن قول ک 

اند، محمد بن جریر طبري متوفی    چنانکه خطیب،  نموده  یاد   ،..... و  ابن حجر  نیشابوري متوفی  310ابوالحجاج و  ، خطیب  405، حاکم 

 میرزا محمد بدخشانی، .....(. -18امیر محمد یمانی صنعانی، .....،  -9، .....، 463متوفی  بغدادي

 لفظ حدیث:

علی شاخه    از حرث و عاصم از علی علیه السالم ..... از پیامبر که فرمود )خداوند آفرید مرا و علی را از درختی که من اصل و ریشه آن و 

مدینه العلم و علی    ن نمی آید از پاك مگر پاك و )آگاه باشید( اناآن و حسن و حسین میوه آن و شیعیان برگهاي آن هستند پس بیرو

 بابها فمن اراد المدینه فلیاتها من بابها(،  

م و تو  و در لفظ حذیفه از علی علیه السالم )انا مدینه العلم و علی بابها و التوتی البیوت اال من ابوابها(، و در لفظ دیگر )من شهر علم هست

خیال کند که وارد شهر می شود به از غیر طریق و راه دروازه آن، و نیز )انا مدینه    تی و دروغ می گوید کسی کهیا علی دروازه آن هس

المدینه بغیر الباب قال اهللا عزوجل: و اتوا البیوت من ابوابها، یعنی من شهر علم هستم و تو یا    العلم و انت بابها، کذب من زعم انه یدخل
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می گوید آن کسی که گمان کند که داخل شهر از غیر دروازه آن می شود آنطور که خداوند در    وغعلی دروازه آن شهر هستی و در

 درها وارد خانه شوید(، .....   قرآن می فرماید و از طریق 

اهللا علیه و آله در حالی که دست علی    از جابر بن عبداهللا انصاري روایت گردیده است که )گفت من در روز حدیبیه از رسول خدا صلی

نصره و مخذول من خذله ثم مد بها صوته فقال انا    یه السالم را گرفته بود شنیدم که می فرمود: هذا امیر البرره و قاتل الفجره منصور منعل

این علی امام و رهبر ابرار و آزادگان و قاتل و هالك کننده    یعنی رسول خدا فرمود  .مدینه العلم و علی بابها فمن اراد البیت فلیات الباب

ه کاران و فاسقان است و )از سوي خدا( یاري می شود هر کسیکه او را یاري کند و )از سوي خدا( خوار می گردد هر که او را خوار  تب

 هستم و علی دروازه آن و هرکس قصد خانه کند پس از در وارد شود(،   دارد پس صداي خود را بلند کرده و فرمود من شهر علم

قوم نقل گردیده است .....، )من خانه حکمت هستم و علی درب آن است، من خانه   ن مضمون از بزرگانو نیز احادیث دیگري که با همی

علم هستم و علی دو کفه آن است، من ترازوي حکمت هستم و علی زبانه )شاهین( آن است    علم هستم و علی در آن است، من ترازوي

 ،)..... 

ام سلمه که  ام سلمه    و حدیث  )یا  )عیبه علمی(  رسول خدا فرمود  آقاي مسلمانان و  و  امیرالمؤمنین  این علی  توجه کن،  و  بده  شهادت 

ابونعیم، خوارزمی، رافعی، گنجی   ظرف و کانون .....(، این حدیث را  بایستی داخل شوند  از آن  علم من است و دروازه اي است که 

و   حموي، در حدیث  گوید   ..... و شیخ محمد حنفی  الدین،  شهاب  علی،  الدین  نگهدار    سام  که  من  علم  یعنی ظرف  عیبه،  لفظ  معنی 

از    آناست، از مشکالت  لذا در جنگ صفین معاویه  بودند، در رفع مشکالت و  او محتاج  به  زیرا که علی شهر علم بود و تمام صحابه 

مشکل او   و اوسؤال می کرد و آن حضرت جواب می داد و جماعت اصحاب به او عرض کردند یا علی چرا جواب دشمن ما را می دهی

شد مشکالتی براي    را حل می کنی، آن حضرت می فرمود آیا کفایت نمی کند شما را که معلوم می شود او نیازمند به ماست و نیز واقع 

مکرر خواسته بود از خدا که    عمر و او گفت خدا مرا باقی نگذارد که مردمی را درك کنم که در میان آنها ابوالحسن نباشد و یا آنکه

 زن حامله و ....،  علی علیه السالم زنده نباشد و سپس یاد نمود از قضایاي سیلی و حدیث سنگسار نمودنبعد از 

مناوي گوید قول رسول خدا    و آنوقت عمر گفت لوال علی لهلک عمر اگر علی نبود البته و قطعاً عمر )به جهل خود( هالك می شد، و

یعنی محل اسرار و گنجینه هاي علم من   م، ظرف و کانون علم منست و به عبارتی دیگرکه فرمود )علی عیبه علمی(، یعنی علی علیه السال

است و )عیبه(، ظرفی را گویند که مردم اشیا ارزنده و قیمتی خود را در آن حفظ میکنند، ابن درید می گوید و این کالم از سخنان موجز  

علی به اموري که غیر او از آن مطلع نمی شوند و این کالم در    اختصاصرسول خداست که کسی سبقت نگرفت در تشبیه به آن، در  

 رسول خداست و .....،  واقع نهایت بزرگداشت در مدح علی علیه السالم از سوي

در رابطه با اخذ راهنمایی معاویه از علی علیه السالم، در جنگ صفین و سخن یکی از فرزندان آنحضرت که چرا به دشمن خود پاسخ  

جهت آشکار بر حقانیت(، که دشمن ما محتاج    ی )راهنمایی می کنی( حضرت فرمود )علیه السالم(، آیا کافی نیست براي ما )این می ده

 به )علم و راهنمایی( ماست و از ما می پرسد، .....،  

ساب می آورد و در حالی که  بگویم درباره )مدعی( روشنفکري، که خود را فقیهی از فقهاي اسالمی نیز به ح و من امینی متحیرم که چه

 احادیث و احادیث مانند آن را )که از حد احصاء خارج است( و تماما صحیح و حسن نیز اعالم گردید. و .....،   می بیند این
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  صحابه و اجماع تمام امت اسالم بر وراثت علم رسول خدا به )وصی( علی بن ابی طالب علیه السالم و با این وجود از تمامی   از سخنان

با آن ردي    این نصوص صریح صرف نظر می کند و ..... )در نهایت بی شرمی( کتاب تألیف می کند و نام آن را )الوشیعه( می گذارد تا 

و پرده از دروغگویی    بر شیعه نگاشته باشد و نمی داند آن نادان و احمق ..... که با این بدگویی و افتراها، روزي پژوهشگري محقق آمده 

او آن است که می گوید عمر    نارواي او بر می دارد و داغ بدنامی و ننگ را بر پشیمانی او می کوبد، از جمله یاوه هاي   ها و تهمت هاي

و نیز داناترین اصحاب در زمان خود بطور علی الطالق بود و باالترین فقها بود به حدیث و قرآن و .....، )الزم به ذکر    فقیه ترین صحابه

  م عمر بن خطاب نیستیم، زیرا شان هر مسلمانی که همزمان با پیامبر بزرگ اسالم زندگی و با او معاشرت نموده منکر فقه و عل  است( ما

این مردك یاوه گو، صورت خود را به سوي آن حقایقی است  ..... و سخن ما  باشد،  بود که دانا و فقیه  این خواهد   ،..... از آن    باشد 

الحجال(، یعنی همه    از وراي پرده نازکی نشنیده که گفت )کل الناس افقه من عمر، حتی رباببرگردانیده است. ..... و سخن خلیفه را  

 مردم از عمر داناتر هستند، حتی زنان پرده نشین. 

 آثار و دالیل ظهور حقیقت:

 عقیده خلیفه درباره کسی که آب براي غسل واجب ندارد:  -1

جنب شدم    طریق از عبدالرحمن بن انیزي نقل کرده که مردي نزد عمر آمد و گفت منامام مسلم در صحیح خود در باب تیمم به چهار  

تو در جریان حمله    و آب نیافتم و عمر گفت نماز نخوان و در این لحظه عمار گفت اي پیشواي مومنین آیا به خاطر داري وقتی من و 

خود را به خاك مالیده و نماز    تو نماز نخواندي ولی مننظامی و یک شبیخون و حمله بر دشمن بودیم، و جنب شدیم و آب نیافتیم و  

خواندم، پس پیامبر صلی اهللا علیه و آله فرمود که تو می بایست که دو کف دست خود را برزمین زده و سپس فوت کنی آنگاه با آن  

از  اي عمار  و گفت  تهدید کرد  را  او  و عمر  را مسح کنی،  و دو دست خود  ا  صورت  بترس، و عمار گفت  این  خدا  گر خواستی من 

احمد، نسایی، بیهقی و .....، آمده است. و با صورتی دیگر    حدیث را جایی نقل نمی کنم و ..... این حدیث در سنن ابی داوود، ابن ماجه،

آب پیدا    .....، راوي می گوید )ما در نزد عمر بودیم مردي آمد و گفت ایامیرالمؤمنین براي ما موقعیت پیش می آید که تا یک یا دو ماه 

پیدا کنم و عمار گفت اي رهبر مسلمین به یاد می آوري وقتی را که ما در فالن    نمی کنیم پس عمر گفت من نماز نمی خوانم تا آب

شدیم گفت آري بخاطر می آورم، گفت من خود را در خاك مالیدم و نماز خواندم، و    مکان بودیم و شتر چرانی می کردیم، و جنب 

داستان خود را عرض کردم پس پیامبر می خندید و فرمود خاك پاك براي تو کافی است و دست    خدا آمدم وآنگاه به خدمت رسول  

سپس در آن فوت کرد و آنگاه با دو کف دست پیشانی و قسمتی از دست خود را مسح نمود، عمر گفت اي    مبارك را بخاك زد و

خواستی تا آن زمان که زنده ام آن را به کسی بازگو ننمایم، عمر گفت نه به  امیرالمؤمنین اگر    عمار از خدابترس، پس عمار گفت اي

 می کنیم از این موضوع مادامی که تو اعراض کردي )یعنی تا زمانی که بازگو نکنی در امان هستی(.  خدا سوگند، ولی ما اعراض

 تعریف و دروغ سازي: 

کرد، و    مر را که )نماز نخوان( یا )اما من پس نماز نمی خوانم( را حذف این حدیث را بخاري ..... دچار تحریف نمود و از آن پاسخ ع
موضوع بزرگی است و    بیهقی و .....، نسایی و .....، و بغوي .....، حدیث را ذکر نموده اند، .....، پس حضرت عالمه می فرماید، در اینجا 

لوحان از آنچه واقعیت تاریخ است   اند، براي کور کردن چشم ساده آن اینکه امثال این سخنان یاوه و باطل و بحثهاي پوچ را آماده کرده  
و اي کاش من می دانستم چه چیز ایشان را از گفته عمر غافل کرد که گفت )ال تصل( و یا)اما فلم اکن الصلی( یعنی )نماز نخوان(، یا  
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که او پیشواي مسلمین بود و مسئله تیمم نیز مسئله  )اما من پس نیستم که نماز بخوانم )یعنی نماز نمی خوانم(، این را می گفت درحالی  
 ساده و مورد ابتال مسلمانان )خصوصاً در عربستان( بوده است،  

اند ..... این مذهب و فتوي عمر بود ..... و اجتهادش او را واداشت که  جنب    و .....آري )دوستی مفرط افراد را کوردل می کند( گفته 
خلیفه در زمان    این فتوي معروفی است از عمر و .....، و بیان می کند این حدیث از اینکه این اجتهاد  تیمم نکند ..... و ابن حجر گوید

نیز بوده .....( و این در واقع عجیب ترین چیزي است که گوش روزگار آن را  شنیده است، آیا خدا    پیامبر صلی اهللا علیه و آله و سلم 
جزیره عربستان( بوده است را نامعلوم    ع تیمم را که مورد ابتال شدید مردم )خصوصاً شبه دینش را کامل ننمود. و مسئله مهمی مانند موضو

آنکه موضوع آن را نمی داند )که البته می داند(    بگذارد که این موضوع براي خلیفه فرصتی و مجالی براي اظهار نظر ایجاد کند. به بهانه 
کند در حالی که اوزنده است و در میان آنان قدم می زند .....، آیا رسول خدا طریقه   و یا اجتهاد کند و یا باب اجتهاد را بر رسول خدا باز

نداد ..... آیا بر خلیفه مخفی بود آنچه را در طی حدیثی که بخاري در صحیح    تیمم را به عنوان سنت و امر الهی آموزش علمی و عملی
شه اي نشسته و با مردم نماز نمی خواند پس فرمود اي فالنی چرا در  مردي را دید که گو   خود آورد )که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله

  داد اي پیامبر خدا جنب شدم و آب نیست، فرمود از خاك بهره گیر که او کفایت می کند تا آب   میان مردم نماز نمی خوانی او پاسخ
ما زن    در ریگزار خشک هستیم و در میان  بیابی( و یا )شخصی نزد رسول خدا صلی اهللا علیه و آله آمد و عرض کرد یا رسول خدا ما

باد به خاك یعنی   حایز و جنب و زائو هست و گاهی تا چهار ماه از سال می گذرد و ما به آب دسترسی نداریم پس حضرت فرمود بر تو
پس جنب شدم و بدون  بود    تیمم( و یا خبري را که ابوذر از سنت به او داد و گفت )مضمون( )من دور از آب بودم و عیالم با من همراه 

جریان را تعریف کردم .....، رسول   طهارت نماز خواندم پس خدمت رسول خدا آمدم ..... و عرض کردم یا رسول خدا هالك شدم و 
که خاك پاك، طاهر و    فرمود اي اباذر بدرستی  خدا دستور داد آب آوردند و من در پشت شترم غسل کردم و سپس به محض رسیدنم، 

یافتی آن را بر بدنت بریز )یعنی هیچگاه نماز از تو قطع    هر چند که تا ده سال آب نیافتی تیمم کن پس هرگاه آبپاك کننده است  
 نخواهد شد(، ..... 

رسول خدا را حمل می نمود که به حضرت در زمان حرکت گفت جنب شده ام و در این    و یا در حدیث اسقع )همان مردي که بار و بنه 
پس رسول   نیست،  آموخت پس خدمت آن حضرت    خداجا آب  من  به  جبرئیل  آنچه  مانند  بیاموزم  تیمم  تو  به  تا  بیا  اسقع  اي  فرمود 

 من تیمم را آموزش )علمی و عملی( داد((، .....  مشرف شدم و حضرت به 

نساءآیه   ..... سوره  او آیات خدا را در خصوص تیمم در قرآن مالحظه نکرد  یا  به نماز   43و   ..... اید  ایمان آورده  ..... )اي کسانی که 
مسافر یا دستشویی و یا آمیزش با همسرانتان و آب پیدا نکردید پس   نزدیک نشوید در حال مستی و یا جنابت ..... پس اگر بیمار بودید یا 

)..... اگر آب نیافتید تیمم کنید( پس حضرت عالمه  با خاك پاك تیمم کنید .....( و یا آیه سوره مائده ).....فلم تجدوا ماء فتیمموا( یعنی  
کار خلیفه پاسخ کافی و شافی داده اند که دانش پژوهان می توانند به اصل متن مراجعه نمایند   امینی در ادامه به شبهات وارده براي توجیه 

  است حکام قرآن و سنت و اجماع امت  بینی بعد از همه این موارد که شرح شد، چگونه رأي خلیفه خالف ا  و سپس می فرمایند پس می
 ..... و در

به ابن اند و کسی از او پیروي نکرده مگر آنچه را که  اتفاق نظر داشته  با این نظر او، همه امت اسالم از اول تا امروز  مسعود    مخالفت 

ه هاي تابعین وکسانی باشد که بعد  نسبت داده اند به شرط آنکه این نسبت صحیح باشد که به نظر می رسد که از ساخته ها و پرداخته شد

  آمده، بیان )وجود آب سرد( در   از او آمدند .....، صرف نظر از آنچه که در خصوص جعلی بودن آن است به شرح آنچه که از شقیق 

 واقع مصداقی از مصادیق فقدان آب و وجوب تیمم است که باز هم ارتباطی به اصل بحث و نظر ارائه شده خلیفه ندارد ....

 قرار خلیفه در جهل به احکام شک نماز: ا
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در یک و    امام احمد در مسند خود آورده که )پیامبر خدا صلی اهللا علیه و آله فرمود هرگاه یکی از شما در حال نماز شک نماید پس اگر 
گفت اي پسر عباس    دم دو تا شک نماید و .....(، ..... از ابن عباس نقل می نماید که می گوید من در کنار عمر بن الخطاب نشسته بو

گفت من هم نمی دانم و به لفظ   هرگاه براي مردي در نمازش شک پیش آمد و ندانست که کم است یا زیاد چه کند گفتم نمی دانم
و به او موضوع را گفتند و او گفت شنیده ام   بیهقی نه به خدا قسم از پیامبر در این مسئله چیزي نشنیده ام، پس عبدالرحمن بن عوف آمده 

شناسد .....، آفرین    خلیفه اي که حکم شکیات نماز را نمی  از رسول خدا که می فرمود ..... تا آخر حدیث، پس آیا تعجب نمی کنی از
 بر امتی که این شأن و مقام اعلم آنهاست.

 جهل خلیفه به کتاب خدا:

بود و او    آوردند که شش ماه از زایمان او گذشتهدو حافظ حدیث ابن ابی حاتم و بیهقی از دوئلی نقل نموده اند که زنی را نزد عمر  

فرستاد و سوال    خواست او را سنگسار نماید و خبر به گوش علی رسید فرمود بر این زن حدي نیست، پس عمر کسی را خدمت علی 

الوالدات یرضعن اوالدهن  تعالی در قرآن می فرماید )و  کاملین( یعنی حولین    کرد چرا رجم و سنگسار نشود، حضرت فرمود خداوند 

یعنی حمل او و شیر دادن مادر    مادران بایستی فرزندان خود را دو سال کامل شیر دهند و باز می فرماید )و حمله و فصاله ثالثون شهرا( 

 سی ماه است پس شش ماه دوره حاملگی و دو سال هم شیرخوارگی، و آنوقت عمر او را رهاکرد. 

قطعاً عمر هالك    امر علی را تصدیق کرد و گفت )لوال علی لهلک عمر( یعنی اگر علی نبود  و به لفظ نیشابوري و گنجی، عمر گفتار و 

عبدالرزاق و عبد بن حمید و ابن    می شد. )یعنی در اثر جهل خود به احکام شریعت(، ..... به همین مضمون و به صورت دیگر از حافظ

دیگر و با همین مضمون نقل گردیده است    ابن سمان این حدیث صورتالمنذر این حدیث نقل گردیده .....(، و نیز از حافظ عقیلی و  

،).....( 

 ها: شگفت ترین شگفتی

از شش ماه   حافظین حدیث از بعجه بن عبداهللا جهنی نقل کرده اند که گفت )مردي از ما تزویج کرد زنی را از قبیله جهنیه و آن زن پس

متهم به زنا و خیانت کرد و عثمان دستور داد آن زن راسنگسار نمایند، چون خبر  فرزندي بدنیا آورد، شوهرش پیش عثمان رفت و او را  

رجمی نیست زیرا خداوند می فرماید )و    به علی علیه السالم رسید نزد او آمده و گفت چکار می کنی مگر نمی دانی بر این زن حدي و

ماه در حکم خداست( )حداقل حمل شش  یعنی  ثالثون شهرا...(  و فصاله  را    پس   حمله  این موضوع  به خدا که من  قسم  عثمان گفت 

وقتی ولی  کنند  اجراي حکم جلوگیري  از  داد  بودم پس دستور  و در آخرین    نفهمیده  رسیدند دیدند که آن زن مظلوم سنگسار شده 

دیده و به  آگاه باش که به خدا قسم هیچکس جز شوهرم عورت مرا ن  لحظات به خواهر خود گفت اي خواهر عزیز من غمگین نباش و 

من دست نزده است )یعنی من مظلوم و قربانی افترا وجهل شده ام( و گوید آن طفل بزرگ شد و آن مرد )یعنی شوهر آن زن( اقرار کرد  

شبیه ترین مردم به او بود و گوید دیدم آن مرد را که نسبت زنا و ناروا و ناحق به همسر خود    که این طفل فرزند من است و آن کودك

پاره پاره می شد و بر بسترش می ریخت در حالی که زنده بود .....(، آیا ننگ و عار نیست که مردي جاي    که تمام اعضا بدنش   داده بود 

  اشغال کنند در حالی که این گونه نظرات، نمونه اعمال آنها در داوري و قضاوت است ..... و مسلط شوند بر جان و مال و   خالی پیامبر را 

 هم مقدار و حد بضاعت علم آنان در دین است و آیا انصاف است .....، ..... ناموس مسلمین و این 
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پاسخ خداوند را در این آیه قرآن مجید می دهد من قتل نفس زکیه کمن قتل الناس جمیعا و یا من قتل مؤمنا    )کلب گوید و چه کسی

پیروي کسی است که هدایت می کند و نه آنکه هدایت  متعمداً ..... اگراجتهاد را پیش بکشی پاسخ تو پاسخ خداوند است که شایسته  

 میشود(. 

 همه مردم از عمر داناتر هستند:

قرار می    مسروق بن اجدع گوید عمر بن الخطاب بر منبر رسول خدا باال رفت و گفت اي مردم چه اندازه زیاد براي همسران خود مهریه

زنی از قریش به او    رصد درهم مهر قرار دهد او را حد می زنم .....، پسدهید ..... پس من قطعاً هر کس را که براي زنی بیش از چها

هن قنطارا( پس عمر    احدا  اعتراض کرد و گفت تو چنین گفتی گفت آري گفت مگر نشنیدي که خدا در قرآن می فرماید )و آتیتم

تر هستند، پس دوباره برگشت و باالي منبر رفت  افقه من عمر(، یعنی همه مردم از عمر داناتر و فقیه   گفت خدایا مرا ببخش و )کل الناس

را منع کردم و ..... هر مقدار می خواهید مهر قرار بدهید مانعی نیست(، این روایت به صورت دیگر و با همین    و گفت اي مردم من شما 

ه صورتی دیگر و با همین مضمون از  بکار، ابن عبدالبر، ابن جوزي، قرطبی، ابن کثیر، سیوطی .....، نیز بیان شده و نیز ب  مضمون از ابن

برخاست  سعیدبن منصور، بیهقی، سیوطی ..... هم نقل گردیده و باز با همین مضمون به صورت دیگر از قسطالنی .....، آمده )..... که زنی

قنطارا( پس عمر   اهنو گفت اي پیشواي مسلمین براي چه منع می کنی ما را از حقی که خدا براي ما قرار داده و می گوید )آتیتم احد 

سخنانی میگویم و انکار نمی   گفت )کل احد اعلم من عمر( و سپس روي به اصحاب خود نمود و گفت می شنوید از من که این چنین

که عمر گفت )زنی اینگونه با عمر دعوي    کنید تا اینکه زنی بر من ایراد وارد کند که جزء داناترین زنها هم نیست، و نیز به صورت دیگر

آیا تعجب نمی کنید از امام و خلیفه اي که اشتباه می   رد پس بر عمر پیروز شد(، به صورت ششم و ..... به صورت هفتم .....، آري پسک 

کند و زنی که از او داناتر است و خود خلیفه اینگونه در میان مردم واصحاب اقرار می کند که همه مردم از عمر فقیه تر هستند حتی زنان  

 ندانستن خلیفه معناي کلمه )اب( را در قرآن: ... پرده نشین،

.....باغهاي  ابا( یعنی )رویاندیم در زمین  و  ..... فاکهه  )فانبتنا  باالي منبر قرآن قرائت می کرد  نقل شده است که عمر  انس بن مالک    از 
داشت را انداخت و    ، پس فردي سوال کرد )اب( چیست آنگاه عمر عصایی که در دست 28پردرخت میوه و چراگاه( سوره عبس آیه  

عیب دارد براي تو که ندانی    سؤال تو، آگاه باش که به ذات خدا قسم تکلف و کار دشواري است، پس اي عمر چهگفت امّا پاسخ این  
اب چیست و گفت دستور می دهم پیروي کنید از آنچه براي شما بیان شده و به آن عمل کنید وآنچه فهم نکردید و نشناختید و نمی 

به  ،)..... )..... در میان  دانید به پروردگار آن واگذار کنید  .....(، در عبارت   همین مضمون در روایت دیگر  اصحاب خود تالوت کرد 
دشوار منع شده ایم و ما تکلیف نشده ایم و مأمور به این    دیگر با همین مضمون )عمر قرائت کرد .....، گفت ساکت باشید که ما از کار

و گفت این به ذات خدا سوگند که کار دشواري است و چه می   رها کرد  نگشتیم( و باز در تعبیر دیگر )..... آنچه که در دست او بود 
ندانی ابا چیست و سپس گفت پیروي و اطاعت کنید آنچه از قرآن براي شما بیان شده و آنچه بیان نشده پس   شود اي پسر مادر عمر، اگر

 ي سخت(. آن را رها کنید(و از ثابت )..... عمر گفت ما نهی شده ایم از کنجکاوي در کارها

 مدارك این خبر تحفه و شنیدنی: 

ذهبی، حاکم،  جریر،  ابن  بیهقی،  مردویه،  ابن  المنذر،  ابن  انباري،  ابن  حمید،  بن  عبد  سعد،  ابن  ابونعیم،  منصور،  بن  خولیب،    )سعید 

گوید )..... گفته    زمخشري، محب الدین طبري به نقل از بخاري، بغوي، مخلص، ذبیحی و شاطبی ..... ابن حجر براي توجیه جهل عمرمی

شده که اب کلمه عربی نیست و این موضوع تائید می کند که چرا مثل عمر و ابوبکر معنی آن را نمیدانستند .....(، حضرت عالمه فرماید  
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پیشوایان لغت عرب مخفی مانده که هیچکدام در زمان بر تمامی  ابن حجر  اشاره   چگونه گفته  بودن آن   ابراز معنی )اب( به غیر عربی 

توجیه دارند در اینکه امثال این کلمات را که در ادامه    نکرده اند و اصالً فرض کنید که اب کلمه عربی نیست که البته هست، پس چه

شما و چهارپایان شما(، آیا این عبارت هم عربی نیست اگر این    آیه معنی شده است )متاعاً لکم و النعامکم( یعنی عبارت )خوراك براي

پس اینجا عمر و ابابکر چه عذري دارند.....، آري بلکه این حجر متعصب است که لذت می برد از اینگونه زورگویی    عبارت عربی است

 در دفاع و ادعا بر غیر عربی بودن لغت )ابا(بجاي اقرار و قبول عدم اطالع خلیفه .....،

 قضاوت خلیفه درباره زن دیوانه اي که زنا داده بود:

مشورت کرد و   است که گفت زن دیوانه اي را نزد عمر آوردند و گفتند که زنا داده است پس عمر با چند نفراز ابن عباس روایت شده  

دستور سنگسار کردن او را داد، پس علی که رضوان خدا بر او نثار باد، به آن زن گذر نمود و فرمود گناه اینزن بیچاره چیست، گفتند  

، پس فرمود او را برگردانید و سپس نزد عمرآمدند و گفتند اي پیشواي مسلمین آیا نمی  است  این زن دیوانه است و متعلق به فالن قبیله

سه طایفه برداشته شده است از طفل تا بالغ شود، از    دانی و آیا به خاطر نداري که پیامبر خدا صلی اهللا علیه و آله فرمود )قلم تکلیف از

 عمر شروع کرد به اهللا اکبرگفتن .....(.خواب تا بیدار شود و از دیوانه تا عاقل شود ..... 

 صورت دیگر این حدیث:

عمر گفت    )..... پس علی علیه السالم آن زن را از دست ایشان نجات داده و برگردانید به نزد عمر، و آنها گفتند علی ما را برگردانید و

 اد به سوي آن حضرت و آنحضرت نزد او آمد .....(. علی علیه السالم نکرده اینکار را مگر براي چیزي )یعنی حکمتی و دلیلی(، پس فرست

 صورت دیگر از این حدیث: 

در زمان    )آقاي ما عمر رضی اهللا عنه فرمان داد به سنگسار کردن زن زنا دهنده اي، و گذر کرد آقاي ما علی که رضوان خدا بر او باد 
عمر هالك می    علی لهلک عمر( یعنی اگر علی نبود  سنگسار کردن آن زن و او را نجات داد و خالص کرد ..... پس عمر گفت )لوال 

 شد(. 

 صورت چهارم: 

را دنبال می    زن دیوانه اي را به جرم زنا دادن نزد عمر آوردند ..... و گذر کرد بر او، علی بن ابی طالب و با آن زن بچه هایی بودند که او 
 کردند پس فرمود که او را برگردانید .....(.

که بخاري    ك این داستان )ابوداوود، ابن ماجه، حاکم، بیهقی، ابن اثیر، محب الدین طبري، .....( جالب توجه است گفته بیهقی .....، مدار
خلیفه می نماید، قسمت   این حدیث را در صحیح خود نقل نموده با این فرق که وقتی دید در این حدیث برخورد به کرامت و بزرگواري

نادانیاول داستان را براي حفظ مقام   نیامد که امت اسالم بر جهل و  عمر بن الخطاب آگاهی حاصل    خالفت حذف کرده و خوشش 
 .....، نمایند و بدانند که او از سنت مشهور غافل بوده و یا از مبانی ابتدایی قضاوت آگاهی ندارد

 نادانی خلیفه به تأویل کتاب خدا: 

من می    ..... پس چون او داخل طواف شد رو به حجر االسود نمود و گفت، ابن سعید خدري گوید )ما با عمر بن الخطاب حج نمودیم  
می بوسید، من    دانم که تو سنگی هستی که نه ضرري داري و نه منفعت و اگر من ندیده بودم که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله تو را 

برخالف گمان تو )این سنگ    لکه اي پیشواي مومنین هرگز تو را نمی بوسیدم و آنگاه علی علیه السالم که رضوان خدا بر او باد، گفت ب
یعنی حجر( هم زیان می رساند و هم نفع می دهد و اگر تو فهمیده بودي این موضوع را ازتأویل کتاب خدا )قرآن( البته می دانستی آن  
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پروردگار تو گرفت از اوالد   نی کهآدم .....( یعنی )و زما  را آن چنان که من می گویم که خداوند تعالی فرماید )و اذ اخذ ربک من بنی
این پیمان و عهد آنان را نوشت و در    آدم از فرزندان .....، چون اقرار کردند که او پروردگار عزوجل است و ایشان بندگان او هستند 

دو لب است که    پارچه کوچکی و این سنگ آن را بلعید و او در روز قیامت برانگیخته می گردد در حالیکه براي او دو چشم و زبان و
پیمان خود وفا کرده است پس او امین اهللا است در این    شهادت و گواهی می دهد درباره کسی که آمده به سوي آن در حالی که به

کتاب، و آنگاه عمر گفت )ال ابقانی اهللا بارض لست فیها یا اباالحسن(،خدا مرا باقی نگذارد در آن زمین که تو در آن نیستی اي اباالحسن(  
به خدا که من زندگیو در   برم  )پناه می  این حدیث )حاکم   عبارت دیگر  نباشی(، مدارك  آنان  میان  تو در  میان مردمی که  کنم در 

 نیشابوري، ابن جوزي، ازرقی، قسطالنی، عینی،.....(  

..... شکی نیست   و)کلب گوید اگر پیروي از سنت رسول خدا مالك کار بود پس چرا حکم متعه را که سنت رسول خدا بود حرام نمود  
می کرد و کاري به ادله    که اجراء حکم فوق مبنی بر تحریم بوسیدن حجراالسود و کنترل زائران خانه مشکل بود وگرنه آن را تحریم

 .....) اقامه شده موالنا المظلوم علی علیه السالم نداشت چنانچه به سایر نصایح آن حضرت توجه نکرد و 

 شتر مرغ: جهل خلیفه به کفاره تخم 

از محمد بن زبیر نقل گردیده که )مضمون( )..... داخل شدم به مسجد دمشق پس ناگاه پیرمردي را مالقات کردم که استخوانهاي سینه او  
پیرمرد چه کسی را درك کردي گفت عمر را، گفتم پس کدام غزوه و  اي  بود، پس گفتم  جنگ را شرکت    از شدت پیري درآمده 

محرم بودیم )در مراسم حج(،    تم براي من تعریف کن از چیزي که شنیده اي، گفت ما با قتیبه در حالی کهکردي گفت یرموك را، گف 
عمر تعریف کردیم پس او به ما گفت    تخم شتر مرغی را یافتیم و آن را خوردیم چون مناسک تمام شد جریان را براي پیشواي مسلمین

ا رسیدیم، یکی از آن اطاق ها را در زد وگفت آیا اباالحسن اینجا است پاسخ آمد نه پس ما  به دنبال من بیایید ..... تا به اطاقهاي رسول خد
ایشان کرد  عنوان  را  مسئله  و  رسید  السالم  علیه  علی  به  تا  رفتیم،  صحرا  من    به  گفت  عمر  بیایم  تا  نفرستادید  من  دنبال  به  چرا  فرمود 

. پس عمرگفت )خدایا براي من کار دشوار و سخت پیش میاور، مگر آنکه  سزاوارترم که خدمت شما برسم، فرمود پاسخ مسئله را ....
 ابوالحسن در کنار من باشد(. 

 همه مردم از عمر فقیه تر هستند: کل الناس افقه من عمر: 

و به او  آمیخته    )روزي عمر به جوانی از جوانان انصار رسید و در حالی که تشنه بود، از او آب خواست و آن جوان ظرف آبی را با عسل 

)بردید  یعنی  الدنیا(  طیباتکم فی حیاتکم  )اذهبتم  فرماید  تعالی می  ننوشید و گفت خداي  را  ولی عمر آن  را در    داد  خوشی هاي خود 

بخوان آیه قبل آن را که بدانی و آگاه    حیات دنیاي خود(، و آن جوان گفت این آیه در خصوص تو و یا یکی از اهل قبله نیست پس تو 

به   اندازند و می شوي  گویند بردید خوشی هاي خود را در جهان دنیا    مقصود خداوند که می گوید )روزي که کفار را در آتش می 

 .....(، پس عمر گفت )کل الناس افقه من عمر( یعنی )همه مردم از عمر فقیه ترهستند .....(.

 فرمان خلیفه در زدن حد افترا به جوانی که با مادرش نزاع کرده بود:

و مادرش   ضمون( ..... از محمد بن ابی رافع از پدرش نقل کرد )..... جوانی از انصار با مادرش نزاع کرد و قضاوت را نزد عمر آوردند)م

او را انکار کرد گفت پسر من نیست و چند شاهد آورد که دختر است و هنوز شوهر نکرده و جوان به او تهمت وافترا زده و عمر دستور  

مسجد رسول خدا نشست و آنان    را حد افترا بزنند پس قضاوت را به علی علیه السالم واگذار نمودند و آن حضرت در  داده که آن جوان

حضرت فرمود تو انکار کن )و فرض کن( من    را احضار کرد از زن پرسید او انکار کرد از جوان پرسید او گفت این زن مادر من است

آنگاه علی علیه السالم به صاحبان اختیار آن زن گفت آیا    فت اطاعت، من انکار می کنم و پدر تو و حسن و حسین برادران تو هستند گ
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جاري است )هر چه امر فرمایی اطاعت می کنیم(، پس علی علیه السالم    حکم من درباره این زن جاري است، گفتند آري درباره ما هم

ت به او ندارد عقد نمودم و به قنبر فرمود برو و کیسه پول مهر این زن  که هیچ نسب   فرمود همه شاهد باشند که من این جوان را به این زن

دادند و به جوان گفت حاال دست زنت را بگیر و برو و نزد ما نیا جز اینکه آثار عروسی در تو   را بیاور، پس شمردند و به زن به عنوان مهر

آتش است، قسم می خورم به خدا که این پسر فرزند من است،  فریاد زد، اي ابوالحسن اهللا، اهللا که این    باشد، پس در این زمان آن زن

او را انکار کردي گفت پدرش )سیاهپوست و افریقایی( زنگی بود و برادران من، مرا به او تزویج کردند پس به    حضرت فرمود پس چرا 

دم و او در میان آنها بزرگ شد و من او را  شد، من این فرزند را به فالن قبیله فرستا  حامله شدم و آن مرد به جنگ رفته و کشته  این جوان

 انکار کردم پس علی علیه السالم فرمود ومن ابوالحسن هستم و آن جوان به مادرش ملحق و نسبت او ثابت شد، ...

 نادانی و جهل خلیفه به مفاد کلمات:

بر    دوست دارم و حق را مکروه   )مضمون( عمر بن الخطاب از مردي سوال کرد، چطور هستی گفت من از مردمی هستم که فتنه را و 

منظور او از فتنه    ندیده گواهی می دهم و .....، عمر دستور داد او را زندانی کنند پس علی علیه السالم فرمان داد او را برگردانند و فرمود

است که حق است و آن    مرگ  اموال و فرزندان اوست که خداوند در قرآن از آنان به فتنه یاد کرده و منظور او از اکراه حق، اکراه از

حقی که او ندیده بر او شهادت می دهد محمد رسول خداست ..... پس عمر دستور داد او را آزادکنند و گفت )اهللا یعلم حیث یجعل  

کردم و او سوال کرد، اي پسر یمان چگونه    رسالته( و با همین مضمون از حذیفه بن یمانی روایت شده است، که گفت با عمر مالقات

کردم در حالی که از حق اکراه و فتنه را دوست دارم و به   نمودي و من پاسخ دادم چگونه می خواستی صبح کنم به خدا قسم صبح صبح

وضو نماز می خوانم و در روي زمین صاحب چیزي هستم که خدا    چیز نادیده شهادت می دهم و حفظ می کنم غیر آفریده را و بدون

را مجازات نماید و در راه به علی علیه السالم برخورد نمود ..... حضرت   شد و اراده کرد که او در آسمان ندارد، پس عمر خشمگین  

فرمود اي عمر چه چیز تو را خشمگین نموده، عمرگفت حذیفه می گوید حق را مکروه دارم فرمود راست گفت او مرگ را که حق  

ت گفت او مال و فرزندان را دوست دارد و خدا می فرماید )انما  دوست دارم امام فرمود راس  است دوست ندارد گفت می گوید فتنه را

اموالکم و اوالدکم فتنه(، گفت یاعلی می گوید شهادت می دهم به چیزي که ندیدم فرمود راست می گوید او به یکتایی خدا، مرگ، 

ر گفت یا علی می گوید من حفظ  جهنم، صراط، شهادت می دهد در حالی که هیچکدام را ندیده است، پس عم  بعثت، قیامت، بهشت و 

می کنم غیرآفریده را، فرمود راست می گوید او حفظ می کند کتاب خدا تعالی را و آن مخلوق نیست، عمر گفت او می گوید من  

بدون    وضو نماز می خوانم، فرمود او راست می گوید او صلوات می فرستد، بدون وضو بر پسر عم من رسول خدا و تقدیم صلوات  بدون

و بر آن حضرت جایز است، پس گفت اي ابوالحسن از همه اینها بزرگتر هم می گوید حضرت فرمود چه می گوید،گفت می گوید  وض

ندارد، فرمود راست می گوید زیرا او زن و فرزند دارد و خدا منزه و باالتر از داشتن    که من در روي زمین چیزي دارم که خدا در آسمان

 بود که پسر خطاب هالك شود اگر علی بن ابی طالب نبود، ..... نزدیک زن و فرزند است، پس عمر گفت 

مشکلی واقع شود و علی براي حل آن نباشد( نیز ..... از ابراهیم تمیمی نقل    با همین مضمون )..... پس عمر گفت پناه به خدا می برم که 

قلیل از  مرا  نزد عمر گفت خدایا  )که مردي  این چه   شده  بده. عمر گفت  عبادي    قرار  قلیل من  )و  فرماید  است گفت خدا می  دعایی 

از ..... پس عمر گفت همه مردم  و  اي رهبر    الشکور(  و گفت  نزد عمر آمد  )زنی  اند که )مضمون(  نیز آورده  هستند( و  تر  فقیه  عمر 

وبی است، در آن  روزه و شبها در عبادت است، پس عمر گفت کار خوبی می کند و او مرد خ  مسلمین بدرستی که شوهر من روزها



 410: ص 

               

 

نام او کعب بود گفت اي عمر منظور این زن آن است که شوهرش در امر زناشویی بی توجه است و آن   مجلس مردي حضور داشت که

 مرد توضیح داد و عمر

را   مردي  که  دهی  می  دستور  بمن  گفت  عمر  که   ..... مضمون  همین  به  نیز  و  کرد(  تشویق  بصره  والیت  به  نصب  با  را  ازعبادت  او 
   پروردگارش منع کنم و .....(

 اجتهاد خلیفه در امر قرائت نماز: 

نخواند،    از عبدالرحمن بن حنظله روایت شد که عمر بن الخطاب نماز مغرب را خواند در حالی که در رکعت اول آن حمد و سوره را

بجاي آورد(، ابن    کرد و سالم داد، دو سجده سهو   پس چون رکعت دوم را شروع کرد حمد و سوره را دو بار خواند و چون نماز را تمام 

بیهقی و   باهمین مضمون  بوده است و  این  به نظر می رسد مذهب و عقیده عمر  اعتمادند و  این خبر مورد  تمام راویان  حجر می گوید 

ا با مردم می خواند، پس حمد  مغرب ر  سیوطی ..... نیز روایت نموده اند، و نیز از ابی سلمه بن عبدالرحمن گوید که )عمر بن خطاب نماز

نظر شما راجع به رکوع و سجود چطور بود گفتند    و سوره را نخواند و چون نماز تمام شد به او گفتند چرا قرائت را بجا نیاوردي گفت

بیهقی    را بیهقی در سنن، سیوطی، نسایی، ..... آورده اند و  خوب بود گفت پس )بیخیال( این وقت باکی نیست(، مدارك این حکایات

این قضیه را در مدینه نزد خاندان این    گوید که شافعی گفت )ابوسلمه  اسناد  انکار نکرد و  از خاندان او آن را  عمر گفت و هیچکس 

 حدیث هم صحیح و تمام راویان آن مورد اعتمادند(،  

د تا سالم داد به او گفتند که توچیزي  و نیزابراهیم فقهی گوید که )عمر بن الخطاب نماز مغرب را خواند در حالی که چیزي قرائت نکر

..... تا وارد شام شدم و شترها را با بار و پاالن فروختم ..... پس نماز را    نخواندي سپس عمر گفت من در نماز کاروانی به شام می فرستادم 

 اعاده کرد و مردم همه اعاده کردند(  

دل خود خواندي گفت نه، پس دستور داد که دوباره موذن اذان و اقامه  شد که به عمر گفت )اي رهبر مسلمین آیا در    و از شعبی روایت

 گفت ونماز را با مردم اعاده کرد .....،(.

 عقیده خلیفه در میراث:

مردي به او    مسعود ثقفی گوید )نزد عمر بن الخطاب بودم ..... که شرکت داد برادران پدر و مادري را با برادران مادري در ثلث، پس
براي برادران مادري    ابتدا این سال در همین مسئله، طور دیگري قضاوت کردي گفت چطور قضاوت کردم گفت ثلث راگفت تو در  

آن هم بنابر آنچه ما آن زمان    قراردادي و براي برادران پدر و مادري چیزي قرار ندادي گفت این بنابر آنچه این زمان حکم می کنیم و
 قضاوت کردیم(،  نچه ما امروز قضاوت کردیم و آن بر آنچه ما در دیروزحکم نمودیم و در متنی دیگر این بر آ

اي نیز مکتوب و به چوپان    )کلب گوید در یکی از روستاهاي مازندران، براي یکی از علماء بزرگ، دوازده گوسفند فرستادند و مرقومه
با رسید مکتوب د و چوپان  از گوسفندان خوراك چوپان شد  راه یکی  عالم    وازده دادند، ولی در  نزد  یازده عدد گوسفند  گوسفند و 

آقا فرمود رسید نامه دوازده گوسفند است چوپان    شرفیاب شد و حضرت آقا گفت گوسفندها یازده تا هستند چوپان گفت درست است، 
گر یازده نیست  تا نیست آقا فرمود بلی گفت گوسفند م  12گفت درست است و .....، و دوباره چوپان تأکید کرد که آقاجان مگر رسید

تا، درست است دیگر منظور شما چیست آقا فرمود    11تا وگوسفندها    12ایشان گفت بلی، چوپان گفت درست است آقاجان، رسید  
 هیچ، به سالمت خداحافظ شما(. 

 جهل و نادانی خلیفه به طالق کنیز و برده: 
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برخاست و با    عمر آمدند و از طالق برده و کنیز پرسیدند پس او)مضمون( حافظ دارقطنی و ابن عساکر نقل نموده اند که )دو مرد نزد  

آنها به مسجد آمد و از مردي که در میان جمعیت که اصلع بود )علی علیه السالم( سوال کرد و جواب گرفت..... )موي قسمت جلو سر  

اصلع می گوید و این از فضایل ارزنده   حضرت به واسطه قرار دادن مستمر کاله خود فلزي و شرکت در جنگها ریخته بود و عرب آن را

آورده اند، زنی را    نبود عمر هالك می شد )و نیز  و به جهت کثرت جهاد آن حضرت سالم اهللا علیه بود(، و او گفت )مضمون( اگر علی

را حکم شد و به عمر  مانع اج  نزد عمر آوردند که آبستن بود و اقرار کرد به زنا پس عمر فرمان داد به سنگسار او، پس علی علیه السالم

شکنجه دادي و یا ترسانده باشی گفت آري   فرمود این تسلط توست بر او، ولی بر طفل در شکم او تسلط نداري و از طرفی شاید تو او را

ا ..... حدي نیست بر کسی که بعد از شکنجه اقرار کند و ی  او را شکنجه دادم فرمود آیا نشنیدي که پیامبر خدا صلی اهللا علیه و آله فرمود

عمر او را آزاد کرد و سپس گفت زنان عاجزند از اینکه فرزندي بزایند    )یعنی در چنین حالتی اقرار او فاقد ارزش قضایی است( و آنوقت 

که مانند علی بن ابی طالب باشد و اگر علی نبود عمر)به جهل خود( هالك می شد. مدارك این حدیث )ریاض النضره، ذخایره العقبی، 

الس ..... عمر   ئول، مناقب خوارزمی و...(، و به مطالب  و  نمود  السالم ممانعت  بود و علی علیه  همین مضمون در سنگسار زنی که حامله 

 گفت سه مرتبه که همه از من فقیه ترهستند،. 

 حکم خلیفه در خصوص زن حائض بعد از درك عرفات: 

عمر بن    عرفات نمود طواف وداع نیست و ما روایت شده ایم از )مضمون( ابن المنذر گوید )عموم فقها گفته اند بر حایضی که درك  

مردي از بنی ثقیف نزد    الخطاب و ابن عمر و زید بن ثابت که ایشان امر کردند به توقف ..... از هاشم بن یحیی مخزومی روایت است که

که قبل از پاك شدن کوچ نماید    جایز است   عمر آمد و پرسید از مسئله زنی که حیض شد و در روز عید خانه را زیارت کرد، آیا بر او 

برخاست که او را تازیانه بزند و می گفت براي    عمر گفت نه پس آن مرد گفت ولی رسول خدا برخالف تو به من فتوي داد پس عمر

عالمه امینی    چه از من سوال می کنی در چیزي که پیامبر در آن نظر داده است )یعنی آیامی خواهی جهل مرا ثابت کنی( ...!(، حضرت

که عجیب تر آن اینکه، عمر از فکر و نظر خود عدول نکرد، حتی بعد    فرماید آیا از این گونه اعمال ..... تعجب می کنی پس آگاه باش

 از آنکه بر چگونگی سنت نبوي و روش رسول خداآگاه شد، بلکه خشونت کرد ...

 جهل خلیفه به سنت: 

مس از   ..... گوید  المبارك  ابن  بنی)مضمون(  از  مردي  ازدواج  به  عده  زمان  در  قریش  از  زنی  که  دادند  خبر  عمر  به  )که  ثقیف    روق 
حرمت ازدواج ابدي بر آنها قرار داد و مهر را    درآمده، پس عمر آنها را احضار کرده و بین آنها طالق جاري نمود و عقوبت هم نمود و

علیه السالم رسید..... و فرمود سنت رسول خدا این نیست، چون آنها دو  هم گرفته در بیت المال قرار داد و موضوع این قضاوت به علی  
فرمود مهریه مال آن زن است زیرا ازدواج خود را حالل می دانسته    نفر نمی دانستند که ازدواج در عده جایز نیست گفتند حکم چیست

ه اولی و عده دومی را تکمیل نموده و سپس او را با خطبه  آنها نیست ..... عد  و بین آنها )موقتاً( جدایی قرار داد و فرمود شالقی هم بر
عمر رسید گفت اي مردم برگردانید نادانیها و جهالت ما را به سنت رسول خدا، پس    عقد نماید، پس چون خبر قضاوت علی به گوش 

 مده است .....،.گفته و دستور علی علیه السالم عمل کرد و نیز با همین مضمون آ عمر از رأي و حکم خود برگشت و به

 اجتهاد خلیفه در ارث جد: 

علی علیه    دارمی از شعبی نقل نموده است که اولین جدي که در اسالم وارث شد، عمر بن الخطاب بود که آن مال را تصاحب کرد ولی 
الحدید گوید: عمر بسیار    ن ابیالسالم نزد او آمده و فرمود که این مال فقط مال تو نیست تو در واقع مانند یکی از برادران هستی، ..... اب
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داد و .....، )بطور مثال( در جد یا    از اوقات فتوي به حکمی می داد و سپس آن را باطل می کرد و مجدداً به ضد و خالف آن فتوي می
غالمش ازدواج کرده خلیفه درباره زنی که با    برادران به نظرات زیادي که با هم مخالف بودند حکم نمود .....، )مضمون( و نیز در رأي

حکم قرآن می شود و جایز است )او ما ملکت ایمانهم(،    بود که وقتی او را نزد عمر آوردند و آن زن گفت من فکر کردم که براساس
کرد که آن زن حق ازدواج با هیچ مرد آزادي را ندارد و آن زن را    پس عمر مشورت کرد در سنگسار کردن و ..... و در نهایت حکم

امینی می فرماید نمی دانم اینهمه شکنجه هاي سنگین براي چیست؟! ریشه    مود و غالم را از او دور کرد و ..... حضرت عالمهشکنجه ن
عایشه از رسول خدا روایت نموده اند که حضرت فرمود حدود را حدالمقدور از    این شکنجه ها از کجاست و حال آنکه خود عمر و

او راه فرار وجود دارد راه را باز نمائید زیرا اگر رهبر در عفو و بخشش خطا کند بهتر است    نی برايمسلمین دور نگه دارید و اگر مسلما
 .....).  که در عقوبت و شکنجه خطا کند،

 خلیفه و زن آوازه خوان: 

که عمر    گر را فرستاداز حسن روایت شده است که )عمر به دنبال زن آوازه خوانی فرستاد که نزد او بیاید و او قبول نکرد و باز کسی دی

از شدت ترس    ترا احضار کرد پس آن زن که حامله بود ترسید و گفت مرا با عمر چکار است و در بین راه که او را بزور می آوردند

دچار درد زایمان زودرس شد و زن بچه خود را سقط کرد و عمر با اصحاب خود مشورت نمود بعضی ازهواداران او گفتند تو رهبري و  

نمود ومجازا السالم  علیه  به علی  السالم سکوت کرد پس عمر رو  علیه  .....، علی  کننده  این    ت  اگر  فرمود  گفت شما چه می گویی، 

اطرافیان تو این سخن را براي خودشان گفتند خطا گفتند و اگر طبق میل و اراده توگفتند که تو را خشنود کنند پس خیر و صالح تو را  

ترساندي تا سقط جنین کرد و در راه ترسی که تو ایجاد کردي   که دیه آن بچه بر تو است زیرا تو آن زن رانخواستند و نظر من آن است 

نقل گردیده و مدارك این حدیث از )ابن جوزي، ابوعمر، سیوطی به نقل    بچه مرد .....( این حدیث با همین مضمون و به صورتی دیگر

عالمه امینی فرماید این مقام خلیفه است و علم او در دین خدا بر احکامی که باید بداند    از عبدالرزاق و .....( نقل گردیده است. حضرت

 تا علم و آگاهی بر آن بتواند او را ازپرتگاه هالکت نگهداري کند و ...

 حکم خلیفه در سنگسار کردن زن مضطره:

او آب    از پاي درآورده و گذرش به چوپانی افتاد و ازاز عبدالرحمن سلمی روایت شده که )زنی را نزد عمر آوردند که تشنگی او را  
اضطرار، پس    خواست و چوپان امتناع کرد، مگر آن که آن زن خود را در اختیار او بگذارد پس آن زن بیچاره هم قبول کرد از روي 

ت حضرت فرمود: این خواس  عمر با مردم درباره حکم رجم و سنگسار آن زن مشورت می نمود، پس از حضرت علی علیه السالم نظر
که )مضمون( )زنی را نزد عمر آوردند    زن مضطر و ناچار بود و نظر من بر آزاد کردن اوست پس او را آزاد نمودند( و نیز به این صورت 

ال  فرمود شاید او عذري داشته پس از آن زن سو   که زنا داده را اقرار کرده بود، پس عمر حکم به سنگسار او داد پس علی علیه السالم
در بیابان است و شغل آن مرد هم شتربانی بود، روزي در    کرد چه چیز موجب شد که این عمل را انجام دادي گفت شغل من شتربانی

..... پس  تشنگی خواهم مرد پس مضطر شدم  از  بزودي  تاآنکه دیدم  ..... من خودداري کردم  و  شیر  نه  و  بود  نه آب  شتران من  میان 
فمن اضطر غیر باغ و العاد فال اثم علیه ان اهللا غفور رحیم( حضرت عالمه امینی می فرماید: اي    ود )اهللا اکبر، حضرت علی علیه السالم فرم

چیزي از علم و سنت را تا حکم می کرد به آنچه خدا بر پیامبرش نازل نمود ..... و معلوم نیست اگر علی علیه    کاش خلیفه یاد می گرفت
 عاقبت کار داوري و قضاوت هاي اینگونه او به کجا می رسید  السالم نبود
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آن روش هاي او قطعاً سرمشق مسلمانان قرار می گرفت و با نهایت تأسف    )کلب گوید و با آن روحیه خشن و انعطاف ناپذیر که داشت 
ن بین صاحبان عقل و خرد جهان رسوا می  امت اسالم مردمی می شدند خشن و بی منطق و .....در نتیجه اسالم به قهقرا رفته و شریعت مبی

 شد .....( .....  

 حقیقت را به بهترین نحو به زبان می آورد که همیشه می گفت )لو ال علی لهلک عمر(. بلی واقعاً خود او این

 خلیفه اي که نمی داند چه بگوید:

موضوع    که این زن آورده است سرخ است و زن  مضمون )مردي سیاه با همسر سیاه خود نزد عمر آمدند و مرد گفت اي خلیفه بچه اي 

هرگونه خیانت را انکار می کند، و عمر ندانست که چه بگوید پس از حضرت علی علیه السالم نظر خواست آنحضرت به مرد گفت آیا  

 .....(.خودت به خودت ستم کردي  تو در حال حیض با زن همبستر شدي گفت آري ..... پس فرمود فرزند خود را منکر نشو چون

 حکایت تجسس و شبگردي هاي خلیفه: 

مردي و زنی    از عمر بن خطاب نقل شده که او شبی شبگردي می کرد و به خانه اي گذر کرد و مشکوك شد از دیوار خانه باال رفت و

یت می کنی، آن را معص  را با ظرف شراب دید و به آن مرد گفت اي دشمن خدا خیال کردي خدا گناه تو را می پوشاند در حالی که او

حال آنکه خدا گفت )ال تجسسوا(    مرد گفت اي رهبر مسلمین اگر من یک خطا کردم تو سه خطا کردي اول در کار من تجسس کردي

ولی تو جاسوسی کردي و دوم فرمود )اتوالبیوت من ابوابها( به خانه ها از درهاي آنها واردشوید ولی تو از دیوار آمدي و دیگر آنکه تو  

د شدن سالم نکردي خدا می فرماید )و اذا دخلتم بیوتا فسلموا .....(،..... و نیز احادیث دیگر با همین مضامین، مبنی بر تجسس او  زمان وار

انتقاد و ضعف خلیفه، و نشانه    از راه غیر شرعی روایت شده و جالب توجه آنکه ابن جوزي این  قصه رسوا خیز را که در واقع موضع 

 ت است را از مناقب و فضایل اوعنوان می نماید و .....،  جهل او به احکام شریع

عمل ناشایست و خالف را صحیح جلوه بدهند(،    )کلب گوید این همان زینتی است که شیطان براي اغوا امت به مسلمانان می دهد که 

ام داد پس چون صبح شد به  دید که با زنی عمل زشت انج  )مضمون( و نیز آمده که عمر شبی در مدینه شبگردي می کرد پس مردي را

البته تو به او گفتند  امامی پس حضرت علی علیه السالم به عمر گفت تو اینکار را نمی    مردم گفت اراده من اجراي حکم است، مردم 

به    توانی انجام دهی و در صورتی که انجام دهی بر تو حد  الهی به جهت خطاي تو جاري می شود زیرا که خداوند اجراي حد زنا را 

 کمتر از چهار شاهد تأمین و مقرر نکرده و .....عمر قول علی علیه السالم را پذیرفت.  

اجتهاد و اخذ ثواب را که عده اي نادان و جاهل    )کلب گوید پس ببین که چگونه موالي ما امیرالمؤمنین تعبیرها و تأویل هاي شیطانی

فرماید و این عمر بن الخطاب است که او نیز نظر حضرت را    د را رد میمتعصب براي دفاع از دشمنان خدا و رسول استناد قرار داده ان 

اینگونه افکار شیطانی است یعنی هیچگاه اجتهاد نمی تواند در مقابل    می پذیرد و در واقع این توافق به معناي اجماع امت اسالم بر رد

 تسري داد .....(   را نمی توان به جرم احکام قطعی شرعی و یا به عبارتی نص قرار بگیرد و خطا

 و نیز حضرت عالمه امینی فرماید در هر یک از این بحث ها نکات مهمی است که هرکدام قابل بحث و تأمل است ..... 

اینگونه روشها خشن و افراطی در جامعه   )کلب گوید آنچه که از همه چیز مهمتر است، امر متوقف نمودن و جلوگیري از تسري روح 

علی علیه السالم و اصالح روحیه گروهی مردمی جاهل و تندروکه معموال به روش حاکمان جامعه خود رفتار می توسط موالنا المظلوم  
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واقع هدایت جامعه اسالمی السالم در  علیه  ارشاد حضرت علی  توسعه روحیات خشونت    نمایند و  از  تعالی و جلوگیري  و  بسوي رشد 

 معموالً در هر زمان ودر هر جامعه حضور و وجود داشته و دارند و خواهند داشت .....(. طلبانه افراد افراط گرا و خشک مغز است که 

 رأي خلیفه در اجراي حد شراب:

ضربه تبدیل    )مضمون( انس بن مالک گوید )پیامبر حد شراب را چهل ضربه قرار داد و ابوبکر هم چهل ضربه ولی عمر آن را به هشتاد
عمر سنت رسول خدا را    از عبدالرحمن بن عوف سوال کرد نظر تو چیست او گفت هشتاد ضربه پس   نمود ..... به همین مضمون که عمر

عبدالرحمن بن عوف چیست و راي او    تغییر داده و چهل ضربه را به هشتاد ضربه تبدیل نمود .....،(، حضرت عالمه امینی فرماید، ارزش
لسنه اهللا    مود و چه می کند خلیفه باآیات قرآن که می فرماید )و لن تجد چه ارزشی دارد که برابري کند با آنچه شارع مقدس مقرر فر

ثابت شده و سنت ثابت   تبدیال( و نیز )فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الدین یبدلونه( و بعد از اینکه ثابت شد که این حکم از احکام
 پیامبر است و در آن تغییر به رأي خود بدهند  

ا اگر  آیا  نمود و دین  )کلب گوید  را دگرگون می  احکام خدا  یزید همه  و  معاویه  مثل  او هم  و.....،  آماده می دید  را  و فضاي جامعه 
منطبق باشد. .....، آري اگر این قرآن کالم و مطلوب خداوند است، البته سنت رسول او   جدیدي می آورد که احکام آن بر قرآن دیگري

 او و برخالف او حق سنت شکنی ندارند والسالم ختم کالم(.  نیز تأویل آن خواهد بود و افراد دیگرغیر

 حکم خلیفه و زنی که بر علیه جوانی مکر و حیله کرده بود:

حیله متوسل    مضمون )آورده اند که زنی نزد عمر آمد که عاشق جوانی از انصار شده و دلباخته او گردیده بود و چون کامیاب نگردید به 
که آن جوان به زور به    باس و مابین رانهاي خود ریخته و سپس با فریاد و سر و صدا نزد عمر آمد و گفتشد و سفیده تخم مرغی را بر ل

کرد و آنها هم تایید کردند پس    من تجاوز کرده است و مرا در میان قبیله ام رسوا نموده و این هم اثر کار اوست و عمر از چند زن سوال 
شود تا مظلومیت او ثابت شود و عمر گفت    با خواهش و تمنا خواست تا در کار او تحقیق خواست که جوان را مجازات کند و آن جوان  

ریخت و سفیده بسته شد و ..... زن را تهدید کردند و    اي ابوالحسن نظر شما چیست، آن حضرت آب جوش خواست و بر لباس آن زن 
طالب باقی نگذارد(، و نیز )مضمون( از حفش بن معتمر نقل    ابی   او به حیله و مکر خود اعتراف کرد. عمر گفت خدا مرا بعد از علی بن 

تبانی نموده و یکی از آنها بعد از مدتی آمده    شد که )دو مرد نزد زنی از قریش آمده و یکصد دینار نزد او  امانت قرار دادند و با هم 
زن، پول را گرفت و رفت و بعد از یکسال آن    کرد و او با اصرار و فشار بر فامیل  گفت رفیق من مرد و پول مرا را بده و زن خودداري

آن زن گفت آن پول را به آن رفیق تو دادم ..... ماجرا باال گرفت و قضاوت به عمر داده شد   مرد دیگر آمد و پول امانت را مطالبه کرد و
گاه آنها نزد علی علیه السالم  هستی و باید بپردازي، زن خواهش کرد که قضاوت را به علی بسپارد و آن  و او به زن گفت که تو ضامن

که آنها به زن حیله کرده اند پس فرمود برو رفیقت را حاضر کن و پولت را بگیر ..... قضاوت به گوش عمر رسید   آمده حضرت دانست
 گفت )الابقانی اهللا بعد ابن ابی طالب(. 

 خلیفه و کالله: 

چیست پس عمر    پرسیدم یکی از نزدیکان من وارث کالله می شود، حکم آن)مضمون( از مسروق نقل شده که گوید از عمر بن خطاب  
می دانستم بهتر بود براي من   چند بار لفظ کالله را تکرار کرد و سپس ریش خود را متفکرانه گرفت و گفت به خدا قسم اگر معنی آن را

نفهمید و به حفصه گفت تا از رسول خدا    شد عمر آیه را  از اینکه هر چه روي زمین است مال من باشد و ..... و نیز چون آیه کالله نازل
را چنین تو  پدرت  فرمود  از رسول خدا سوال کرد و حضرت  یاد    سوال کند پس حفصه  را  بتواند آن  او  دانم که  بعید می  گفت ولی 

امی .....، حضرت عالمه  بگیرم و.....(،  یاد  اقرار کرد و می گفت گمان نمی کنم آن را  اندازه موضوع  بگیرد، و عمر هم  نی فرماید چه 
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دیده و حال آنکه آن موضوع از احکام ساده و عمومی شریعت و آسان    کالله بر خلیفه مشکل و چه اندازه موضوع آن در فکر او پیچیده 
 و نمی توانست آن را حفظ نموده و یا متوجه شود و ....  و همگانی است ولی سؤال اینست که چرا او نتوانست

 به خرگوش: نظر خلیفه راجع 

)مضمون( از موسی بن طلحه روایت شد )مردي از عمر درباره حکم خرگوش سوال کرد، عمر به دنبال عمار فرستاد عمارگفت با رسول  
خرگوش حیض می شود    خدا بودیم مردي براي ما خرگوش هدیه آورد و ما خوردیم و آن مرد به پیامبر گفت یا رسول اهللا من دیدم

ترسانده از زیاد و کم آن، دلیل بر    د و .....(، حضرت عالمه امینی فرماید من نمی گویم که آنچیزي که خلیفه را پیامبر فرمود عیبی ندار
 .... بی معرفتی او به حکم بوده من نمی گویم ..... من این را واگذار می کنم به وجدان آزاد تو 

 عمرو معاذ بن جبل: )لوال معاذ لهلک عمر(: 

عمر یک   که مردي سریکی از اهل مدینه را شکست و عمر خواست او را قصاص کند، معاذ گفت نه ..... پساز ابن ابی حسین نقل شد  

کرد و وقتی برگشت    دینار به آن شخص داد و او را راضی کرد، و نیز از ابی سفیان ..... نقل کرده که زنی شوهرش دو سال از او غیبت 

نداري، پس عمر حکم کرد که   سنگسار داد. پس معاذ گفت تو حقی بر آن  دید زنش آبستن است به عمر شکایت کرد، عمر دستور

شبیه اوست فریاد زد به خداي کعبه که این    حبس کردند تا زایید یک پسر را که دندان جلو او درآمده بود، چون پدرش بچه را دید که

 نوزاد 

 بود ... جبل بزایند و اگر معاذ نبود عمر هالك شده بچه من است، پس خبر به گوش عمر رسید و گفت زنها عاجزند که مثل معاذ بن 

 رأي خلیفه در قصاص: 

گفت بنشین   از مکحول روایت شده که )عباده بن ثابت سر مردي نبطی را به این بهانه که عصبانی مزاج و تندخو است شکست، پس عمر

و دیه داد( و به همین    عمر قصاص را ترك کردتا تو را قصاص کنم، زید بن ثابت گفت آیا قصاص می کنی غالمت را از برادرت پس  

زندگی می کنند( را بقتل رسانده بود   مضمون قصاص از مسلمانی را که مردي از اهل ذمه )یهود و نصاري که تحت لواي اسالم با شرایط

ابوعبیده جراح  دیه قرار داد و باز به همین مضمون قصاص مردي از اهل ذمه را که مقتول شده بود به دیه قرار داد ..... و نیز از    گفتار 

براي قصاص آوردند بعضی از اولیاء دم گذشت نمودند ولی    ابراهیم نخعی نقل گردیده است که مردي را که شخصی را عمداً کشته بود

م قضایا آن است  دیه قرار داد و ..... حضرت عالمه امینی فرماید اگر حک  رأي خلیفه در قتل او صادر گردید و ..... ولی به نظر ابن مسعود

سخنان این و آن(، ..... آیا می توان گفت موضوع حکم در تمامی این موارد، از فکر    که خلیفه در اول گفت پس چرا عدول کرد )به

رأي و زورگویی او بوده و یا بگوییم که این سیره و روش اعلم امت )بقول صاحب الوشیعه(    خلیفه دور بوده یا این قضایا تنها براساس

 است.

 و نیز در رأي خلیفه در دیه انگشتان:

ابن عباس    )مضمون( در صحاح و مسانید ثابت شده که رسول خدا )دیه( در انگشتان را، براي هر انگشت ده دینار قرار داد همانطور که
اهللاعلیه و آله سزاوارتر    نیز آن را در پاسخ مروان بیان نمود در وقتی که او گفت قول عمر غیر از این است و او گفت که قول پیامبر صلی

اعالم نموده است .....، و من نمی  (6، 9، 10، 12، 13است از قول عمر که )دیه( انگشتان را به رأي خود تغییر داده به ترتیب آنها را )ابهام 
س اگر نمی دانست  دانم که خلیفه حکم این موضوع را نمی دانسته و یا می دانسته و عمداً برخالف قول رسولخدا مخالفت کرده است، پ

 از آن هم بزرگتر است.  این خود مصیبتی بزرگ است و اگر می دانست و عمل نمی کرد این مصیبت
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 رأي خلیفه در دیه جنین: 

از مسور بن خرمه نقل شده که عمر بن خطاب ..... مشورت کرد با مردم در سقط جنین کردن زنان، پس مغیره بن شعبه گفت..... عمر به  
آینه حکم به غیر این    ر خود شاهدي بیاور ..... به عبارت ابی داوود، پس عمر گفت اهللا اکبر اگر نشنیده بودم این را هراو گفت براي نظ

نیازمند به عقل دیگران است در هر قضیه اي تا این حد که اندازه خلیفه  با فرد    می کردم ..... امینی فرماید چه  مجبور شود به مشورت 
الهی است و این مشورت در حالی است    زانی ترین مردم قبیله ثقیف و دروغگوترین آنها در شریعت و دین   معلوم الحالی مثل مغیره که

رأي عمر بن الخطاب درباره دزدي که دست و پاي    که شهادت او را به نفع عباس عموي پیامبر در موضوع بحرین نپذیرفت و ..... و نیز 
باز هم دزدي  کرده بود و عمر میخواست پاي دیگر او را هم قطع کند پس حضرت علی علیه    او را براي موضوع سرقت قطع کرده و 

پایی ندارد تا با آن راه رود و حکم اینست که او را تعزیر کنی و یا حبس   السالم .... فرمود ... سزاوار نیست که پایش قطع شود زیرا دیگر
خلیفه در هدیه اي که ملکه روم فرستاده بود، براي ام کلثوم که همسر او  موضوع اجتهاد     نمایی پس عمر هم او را زندانی کرد، و یا در 

در پاسخ هدیه اي که آنها براي ملکه روم فرستاده بودند و عمر بن الخطاب آن هدیه را که جواهر یا    بود و یا به روایتی براي زن ابوعبیده 
آنکه این هدیه از شمول جزیه، مالیات و غیره آن خارج بوده است و  و پول آن را در بیت المال قرار داد و حال   جواهرات بود را فروخته

 ،..... 

گوید قطعاً اینگونه افکار صرف نظر از توهین به هدیه دهنده و تضیع حقوق دیگران می تواند به عنوان یک روش زشت وخشن،    )کلب
جانماز آب    یر اسالمی در جامعه اجرا شود و این براي افراد خشک مغز و افراطی هم الگو قرار گرفته و به عنوان یک روش و سنت غ

دستورات شرع مقدس و    کشیدن ها با سایر نظرات او داللت بر آن دارد که خلیفه صرفاً بر اساس تفکرات شخصی خود عمل می نمود نه 
 اگر اینطور نبود پس چرا در خصوص مغیره خبیث اینگونه حکم کرد؟!!( و .....،

 خطاب در داستان مشهور زناي دوست او مغیره بن شعبه:رأي و حکم خلیفه عمر بن ال
خانه بود،    از عبدالرحمن بن ابی بکر نقل شده که گفت )روزي ابابکره و زیاد و نافع و شبل بن معید در غرفه اي بودند و مغیره در پایین

لی که با زنی زنا می کرد وآنها شهادت دادند و  پس باد وزید و در باز شد و پرده باال رفت و این چهار نفر ناگهان دیدند که او را در حا
را به غیر از زیاد حد افترا زد و پس از آن ابوبکره به عمر گفت تو ما را حد    زیاد گفت نمی دانم دخول کرد یا نه، پس عمر همه شهود

رم و شهادت می دهم که  تمام شد گفت آري ابابکره گفت ولی من به خدا قسم می خو  افترا زدي گفت آري و با اعتراض گفت کارت
مغیره دخول کرد )یعنی زناي صد درصد انجام داده و مستحق سنگسار است(، پس عمر خواست که دوباره او را حد افترا بزند ولی علی  

شهادت ابوبکره را دو تا حساب کردي پس رفیقت مغیره را سنگسار کن و اگر شهادت او دوتا نیست پس حد    علیه السالم فرمود اگر
 را به اوجاري کردي ..... و این واقعه به صورت مفصل از انس بن مالک نیز نقل شده که مغیره بن شعبه از سوي عمر فرمانده بصره   شالق

ابوبکره دقیقاً    بود ..... و اغلب به سوي زنی )فالن کاره( به نام ام جمیل می رفت که همسایه ابی بکره بود .....، و غرفه و باالخانه منزل
بادي وزید و درب غرفه آن   االخانه ام جمیل بود و ابی بکره با اصحاب و برادران خود نافع و زیاد و شبل بن معید نشسته بود کهروبروي ب

گفت اي دوستان حاال خوب نگاه کنید    زن را باز کرد و ناگهان همگی ایشان دیدند که مغیره با ام جمیل مشغول زنا است پس ابوبکره 
نگاه کردند تا اینکه یقین نمودند و آنوقت ابوبکره    مصیبتی است که ما به آن دچار شدیم، پس همگی خوب  که این مشاهده در واقع

انجام دادي و ما بر آن آگاه شدیم پس از ما دور شو و چون    پایین آمد و منتظر ماند تا مغیره خارج شد و به او گفت کار تو آن بود که 
با مردم نماز ظهر بخواند ابوبکره  او فرماندار عمر است بگذارید نماز بخواند و سپس گزارش به عمر   مانع شد و مردم گفتند  رفت که 

ابوبکره  ابوبکره گفت آري به خدا    سوال کرد آیا او را میان دو  دادند و عمر مغیره و شهود را احضار ..... عمر از  ران ام جمیل دیدي 
ر گفت نه به خدا قسم مغیره را حد نمی زنم مگر شهادت دهی که دیده اي  قسم، من حتی جاي آبله را روي ران او می دیدم..... پس عم

سرمه دان، در )فالن( ام جمیل فرو برده است، و ابوبکره گفت شهادت می دهم پس عمر عیناً    که مغیره آلت خود را مانند میل داخل
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را تائید کردند و آنوقت عمر به مغیره گفت سه چهارم    نافع و شبل نیز تکرار کرد و آنان نیز دقیقاً آن  قضیه میل داخل سرمه دان را به
زیاد را احضار کرد و زیاد بر عمر در مسجد وارد شد در حالی که سران مهاجر و انصار دور عمر نشسته بودند    کارت تمام شد، و آنگاه 

زبان او مردي از مهاجرین را خوار ننماید.  او را دید با صداي بلند گفت من مردي را می بینم که امیدوارم هرگز خدا به    ..... و چون عمر
بالفاصله بر قصد و دستور ضمنی خلیفه در رهایی مغیره آگاه شد و گفت اي امیرالمؤمنین اما به درستی که حق مطلب هماناست    و زیاد

و دیدم مغیره را که روي نفر گفتند و ..... من مجلس زشتی را دیدم و می شنیدم صداي ناله و نفس زدن آنها را    که آنها یعنی آن سه
بلند کرده و دیدم دو بیضه او را که میان ران ام   شکم ام   جمیل است و در عبارت دیگر زیاد گفت دیدم او را که پاهاي ام جمیل را 

بلندي را و در تعبیر طبري آمده که زیاد گفت  دیدم    جمیل رفت و آمد می کند و دیدم حرکت سختی را و شنیدم صداي نفس زدن 
شنیدم صداي نفس    میان پاهاي زنی و دیدم پاهاي خضاب شده را که بهم می خورد و دو تا مقعد )سوراخ ماتحت( نمایان شده و  نشسته

دان فرو می رود در داخل    زدن شدیدي را، پس عمر سؤال کرد آیا دیدي که او آلت خود را مانند میل سرمه دان که در داخل سرمه
ببرد پس زیاد ام جمیل فرو  برخاست و    )فالن(  بزن پس  افترا  نفررا حد  ایشان یعنی آن سه  برخیز و  اکبر  اهللا  نه، پس عمر گفت  گفت 

و مغیره را رها کرد و ابابکره پس آنکه    ابوبکره و دو نفر دیگر غیر از زیاد، هر کدام را هشتاد ضربه شالق تازیانه به عنوان حد افترا زد
شهادت می دهم به اینکه مغیره چنین وچنان کرد و عمر اراده کرد که دوباره او را هشتاد  شالق خورد مجدداً به عمر گفت من باز هم  

سنگسار رفیقت را نیز صادر کردي، پس عمر از اجراي حد    ضربه تازیانه بزند ولی علی علیه السالم فرمود اگر چنین کنی در واقع حکم
 مجدد بر ابابکره منصرف شد و او را رها نمود،  

خلیفه عادل شهادت زیاد را در خصوص رفت و آمد خایه هاي مغیره زانی در بین ران ام جمیل در حالی که مقعدهاي    )کلب گوید که 
می    نمایان بود پذیرفت ولی از خود سوال نکرد و یا نخواست که سؤال نماید که در چنین حالتی آلت آن هرزه در کجاي ام جمیل  آنان

دوستان نزدیک  ن ام جمیل و نقل شده است که پس از پایان یافتن این ماجرا عمر، مغیره را که ازتوانست قرار داشته باشد جز در سرمه دا
ضرب المثل گردید که می    او و از یاوران او در به قدرت رسیدن و حکومت بود به منصب باالتري در حکومت ارتقا داد و این در عرب

ضب کرد و معلوم نیست اینگونه رفتار اوبا آن جانماز آب کشیدن هاي او که  گفتند خدا به تو غضب نماید همانطور که عمر به مغیره غ
مگر آنکه بگوئیم او کامالً سلیقه اي عمل می    احتیاطاً حد می زد یا از دیوار مردم باال می رفت و یا ..... و .....، چگونه توجیه می شود 

 کرد نه براساس دستور شرع مقدس .....(، 

خلیفه علم و عدالتی بود از علم قضاوت، در این داستان اراده نمی کرد که بر ابوبکره دو مرتبه حد    د اگر برايحضرت عالمه امینی فرمای
نمی ماند از او که اجراي این حد به منزله صدور حکم سنگسار دوست او مغیره نیز خواهد بود تا آنکه موالي ما   جاري نماید و نیز مخفی

اگر می خواهی تعجب کنی پس تعجب کن از اظهارات خلیفه خطاب به زیاد، در زمانی که براي شهادت  نمود و  او را آگاه  امیرالمؤمنین
حاضر شدکه )به درستی که من می بینم مردي را که هرگز خدا خوار و ذلیل نمی فرماید به زبان و )شهادت( او مردي از مهاجرین را(  

نگردد( و یا    ارم که مردي از اصحاب رسول خدا بر شهادت او خوار و ذلیلویا به این نقل که )من می بینم صورت مردي را که امیدو
ه  نقل دیگر اظهار او ).....(، پس زیاد از سخنان خلیفه متوجه شد که خلیفه میل دارد که حد از مغیره ساقط شود .....و حال آنکه زیاد دید

قدمهاي رنگین و خضاب کرده    ي ام جمیل رفت و آمد می کند و است که مقعد و ماتحت هر دو نفر نمایان و دو بیضه مغیره میان رانها 
ام جمیل قرار دارد ..... و تا این حد و با این   او باال رفته و نیز شنیده خوش و بش هاي زیاد و نفس زدن بلندي را و نیز او را که روي شکم

 به سرکشی آلت مغیره از فرج ام جمیل بوده است .....،   دوجود راه فراري از طریق وجود میل در خارج سرمه دان به شاهد القاء و یا معتق

محرز است در غیر این صورت روش تند و خشن او ایجاب می کرد    )کلب گوید آنچه مسلم است دوگانگی رفتار خلیفه نسبت به افراد
او ایراد بگیرند و بگویند اي خلیفه  خبر ضعیف انجام دهد، به نحوي که همه بر    که بطور مثال حکم حد سنگسار را در مورد مغیره با یک

حکم سنگسار حداقل چهار شاهد می خواهد وبا یک شاهد حد اجرا نمی شود ..... ولی ظاهراً او نسبت به دوستان و یاران خود که او را  
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می خواهی بگذار  بسیار مهربان و نسبت به دشمنان خود سخت گیر بود و شما نام این روش را هر چه    در به قدرت رسیدن یاري نمودند
 این روش بر خالف سنت رسول خدا و احکام قرآن است(.    ولی آنچه مسلم است

شده است ..... و از طرفی حد افترا بر کسی مثل ابوبکره جاري کرد   بلی جز این نیست که تأویل و اجتهاد او موجب سقوط حد از مغیره 
آله بود و از کثرت عبادت مانند چوب تیر بود و نیز دیگر شهود ..... و حال  و   همان ابوبکره که از نیکان صحابه رسول خدا صلی اهللا علیه 

گفت ..... قسم بخدا گمان نمی کنم که ابوبکره به تو دروغ بسته باشد و ندیدم تو را مگر    آنکه وقتی در موسم حج مغیره را دید به او 
باران بر من  از آسمان  بن    آنکه ترسیدم  .....، حسان  باریده شود،  )..... دین و اسالم را رها  سنگ  ثابت که مغیره را هجو کرد و گفت 

 معاشرت با رقاصه ها و فاحشه ها، در عمر باریک و کم و کوتاه خود پرداختی .....(  کردي و ..... به میگساري و 

ست مگر آنکه از عمر در  مغیره با ام جمیل می گوید که )خبر زنا کردن او شایع و مشهور ا  و ابن ابی الحدید که شک ندارد در زناي
امام مستحب و جایز است اسقاط حد کند اگرچه بر گمان خود غلبه کند و یقین داشته    اجرا نکردن حد دفاع می کند و میگوید )..... بر

د  باشد که حدي واجب است( و لیکن برابن ابی الحدید این مطلب مهم مخفی ماند که امر قضایی )سقوط الحد به شبهات(، چرا به شهو
نیافت و رعایت حال نیز    تسري  آنان در اسقاط حد را شامل نگردید )در حالی که می دانست آنها در شهادت خود راستگو هستند( و 

براي امام که اسقاط حد کند از کسی که زانی ترین مردم در زمان جاهلیت بوده و چون به اسالم داخل شد روحیه    چگونه شایسته است
  هر شد در زمان حکومت او در بصره به آنچه که نقل شده و کجا براي او جایز است که دست بردارد از مثل این او بود تا ظا  زناکاري بر

است که از    هرزه و ..... حکم نماید به اجرا حد بر سه نفر از صالحان و شک نکند در اجرا حد برایشان، در حالی که در بین آنان کسی
می شود و براي سقوط حد از مغیره تباهکار به آنان نسبت دروغ وتهمت زده و آنان را در    عباد و از صالحان صحابه رسول خدا محسوب 

همان موجود پست و لعین بود که در    بین مسلمین و مجامع دینی اینگونه بدنام و خوار نماید، و آیا می دانی مغیره که بود .....، آري مغیره 
 سارت می نمود و .....،  صف مقدم کسانی قرار داشت که به علی علیه السالم ج

جوزي می گوید، خطبا در کوفه به نزد مغیره آمدند و آنگاه صعصعه بن صوحان برخاست و سخن گفت .....، و مغیره پلیدگفت او را   ابن
لعن ابن ابی  لعن اهللا و    ببرید بر روي سنگی قرار دهید تا علی علیه السالم را لعن نماید پس صعصعه با صداي بلند فریاد زد )لعن اهللا من

مغیره دادند و او صعصعه را تهدید   طالب( یعنی )لعنت خدا بر کسی که خدا را لعنت نماید و علی بن ابی طالب را لعن نماید(، پس خبر به 
 به حبس نمود و .....، 

لی علیه السالم پس زید بن  لعنت اهللا علیه، جسارت و بدگویی کرد از ع  و احمد بن حنبل در مستند خود نقل نمود که ..... مغیره بن شعبه
که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله نهی کرد از فحاشی و ناسزا به مردگان، پس    ارقم به او گفت اي مغیره تو بطور حتم و یقین می دانی

 فحش می دهی و حال آنکه زنده نیست .....،   براي چه علی علیه السالم را سب نموده و

اندك اندك رشد کرد و چگونه فاسقان و مجرمان    چگونه بذر جنایت و خیانت کم کم و   )کلب گوید پس تاریخ نشان می دهد که 
 نمودند(.  اینگونه به انجام جسارت به ذوالقربی که اجر رسالت بودند جرئت

 برتري فقه پیره زنان از عمربن الخطاب:

زنی در خیمه    اخبار مردم را بداند پس به پیره )مضمون( روایت شده است که عمر از شام به مدینه برمی گشت و تنها حرکت می کرد تا  
عمر گفت واي بر تو    اش عبور کرد و از او درباره خالفت عمر سوال کرد و پیره زن گفت خدا به او از طرف من پاداش خوب ندهد 

د، عمر گفت واي بر  به من نرسی  براي چه، گفت براي آنکه به خدا قسم از روزي که او خلیفه شد یک دینار و یا یک درهم از بخشش او
تو، عمر از حال تو خبر ندارد و تو در خیمه هستی و پیره زن پاسخ داد سبحان اهللا گمان نمیکردم که کسی بر مردم والیت کند که نداند  
مابین مشرق و مغرب )بالد تحت حکومت او( چه می گذرد و عمر آمد در حالیکه گریه می کرد و می گفت وا عمرا واخصوماه کل  

اف باید که به همه امور    قه منک یا عمر .....، حضرت عالمه امینی فرماید ما از این قصهواحد  می آموزیم که فکر و اندیشه و علم امام 
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خصوصاً به شرایع ..... احاطه داشته باشد و ..... این حقیقتی بودکه خود خلیفه به آن اعتراف داشت و می گفت همه مسلمین حتی پیره زن 
 و داناترند .....، ها از او فقیه تر

 اجراي حد به گمان: 
)مضمون( بیهقی در سنن خود آورده که دو نفر در زمان عمر با هم مشاجره لفظی نمودند و سپس یکی از آنها گفت به خداقسم سوگند  

خود را مدح کرد و  که من پدر یا مادر خود را زناکار نمی بینم )نمی دانم( پس عمر با مردم مشورت کرد عده اي گفتند او پدر ومادر  
تازیانه زد، این   بزنی. پس عمر اورا هشتاد ضرب  او را شالق  نظر ما است که  بوده و  او فحش در قالب کنایه  عده اي گفتند نه منظور 
نیشابوري در تفسیر )الذین یرمون المحصنات .....( یعنی کسانی که به زنان عفیفه وپاك دامن نسبت ناروا می دهند و چهار   روایت را 

..... حضرت عالمه بزنید آورده،  را هشتاد ضربه شالق  آنان  نمی آورند پس  این دو    شاهد  از  به کدام یک  دانم  نمی  فرماید من  امینی 
مصیبت بنالم آیا به قصور علم خلیفه از حکم مسئله و یا به قصور معلمین اوکه هر یک سخن می گویند از روي ضعف و زشت تر از آن،  

اینها ناشی از دوربودن و عدم اطالع خلیفه از علم و دانش مربوط به حکم    ست به شرحی که گفته اند ..... که تمامجریان کار و عمل او ا
مشورت او با دیگران بود، حاال هر کس می خواست باشد، مغیره و یا غیره او، پس او در واقع نظر و رأي    مسئله است که دلیل آن هم

 ا و سنت پیامبر او باشد و یا مخالف آن و....چه موافق دین خد خود را اجرا می کرد

 قطع درخت بیعت رضوان: 

آن نازل   از نافع نقل شده که گوید مردم می آمدند نزد درختی که رسول خدا در زیر آن بیعت رضوان انجام داده و آیات قرآن درباره 
دستور داد آن درخت   د و او مردم را تهدید کرد و شده بود، پس در آنجا به عنوان تبرك نماز می خواندند و این مطلب بگوش عمر رسی

که بیعت رضوان انجام شده بود   را قطع نمودند، ..... ابن ابی الحدید گوید )مردم بعد از وفات رسول خدا )به عنوان تبرك( نزد درختی
زد این درخت بیاید او را با شمشیر  رفته و در آن محل نماز می خواندند پس عمر گفت اي مردم به پرستیدن بت برگشته اید .....هر کس ن

 خواهم کشت همانطور که مرتد را می کشم و دستور داد آن را بریدند(  

مزار   گوید سعادت یار مسلمانان بود که خلیفه این نظرات خود را به سایر موارد تسري نداد وگرنه ستون حنانه و منبر پیامبر و قبر و  )کلب
با بدعت هاي   فکر کج و ناروا خود نیست و نابود و از صفحه روزگار پاك می نمود و فقط قرآن می ماندتمام اولیا اهللا و .....، را با این  

بود این روزگار  اگر در  به میل خود جاري می کرد و  او، همانگونه که خود می خواست و آنها را  دستور تخریب همه   خالف سنت 
داد همانگونه که در زمان خود تمام کتب علمی وتحقیقاتی حاصل بشریت را در  دانشگاه ها و مراکز علمی و پزشکی و تحقیقاتی را می  

و مسلمین را در انظار متفکرین جهان   ایران و مصر و ترکیه و ..... را که مبانی تحصیالت و تحقیقات بود را نابود کرد و آبروي اسالم
 ضایع نمود .....(

 اند:نهی از عبادت در مسجدي که رسول خدا در آن نماز خو

خواندند عمر   از معرور نقل شده که گفت ما با عمر بن خطاب حج نمودیم در بازگشت از حج مردم مسجدي را دیدند و در آن نماز
هالك شدند اهل کتاب    گفتند اینجا مسجدي است که پیامبر خدا در آن نماز خوانده است. پس گفت همینطور  ؟پرسید اینجا کجاست

 ن خود را عبادتگاه گرفتند پس هر کس براي او نمازي هست بخواند و هرکس نیست نمازي بر او بگذرد  قبل از شما که آثار پیامبرا

  تخریب آنها با این استنباط وارونه توسط خلیفه   )کلب گوید البته آن مسجد و مسجد النبی و سایر مساجد ..... شانس آوردند که دستور
 صادر نگردید .....(  

امینی   عالمه  وحضرت  پیامبران  آثار  بزرگداشت  دارد،  ایرادي  و  اشکال  چه  دانستم  می  من  کاش  اي  سید    فرماید:  آنان  پیشاپیش  در 
فرزندان آدم حضرت محمد صلی اهللا علیه و آله، هرگاه که بیرون از حدود توحید مانند سجده کردن برعکسها و تصاویر آنان و یا قبله  
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ها هالك شدند به    القلوب( ..... کجا و کی امت   فرماید )..... من یعظم شعایر اهللا فانما من تقوي   قرار دادن آنها .....، نباشد، آیا قرآن نمی
بهتر و خوب تر نزد خداوند خواهد بود از مسجدي که    اینکه آثار پیامبران خود را صومعه و عبادتگاه قرار دادند و کدام مسجد در آن

 رسول خدا در آن نماز خوانده است  

الگو هست پس مسلمانان مانند رسول خدا در آن مسجد    )کلب گوید و آیا براي شما اسوه و  نفرمودکه در عمل رسول خدا  خداوند 
با این نیت که این محلی است که رحمت براي عالمیان در آن رکوع کرد، سجود کرد و خدا به او و به این    عبادت خدا می نمودند .....

مبر در این مکان رکوع و سجود می نمایند تا مورد رحمت خدا واقع شوند ..... الی آخر فرمود پس آنها هم مانند پیا  مکان نظر رحمت
 ،)..... 

چه مکانی شریف تر از مکانی است که پیامبر اعظم در آن راه رفته و توقف نموده و در آن بیعت رضوان شده و مومنون درتحت آن    و یا 
بازخواهی کند و یا    چه بود که ریشه آن را از زمین درآوردند و نبود کسی که  به رضوان خدا دست یافته اند، و گناه آن درخت بیچاره 

مشرف و متبرك می نمود نیست    دفاع نماید، آیا این گونه امور به منزله اهانت مستقیم به پیامبر که آن مواضع را با نشستن و عبادت خود 
مخصوص و ویژه خودش بوده و پس از او پیروي    خلیفه فقط  ..... رجوع به کتب صحاح و سنت نشان می دهد که چگونه اینگونه آرا

می نمودند و در آن نماز می خواندند عبداهللا عمر بود که    نشده و نمی شود و نخواهد شد و از جمله صحابه اي که به این مکان تبرك
نماز می خواند و می گفت پدرم در  مکان هایی را در راه و در آن    نافع از موسی بن عقبه نقل نمود که سالم بن عبداهللا جستجو می کرد

پیامبر در این اماکن نماز می خواند و او در این عمل به پیامبر تأسی نموده و    این اماکن نماز می خواند و می گفت که دیده است که
 سنت او را عمل می نموده است، 

 هاي علماء ادیان دیگر: سرافکندگی عمربن الخطاب در برابر پرسش
العرائس خود آورده است: )..... آن زمان که عمر متولی امر خالفت گردید، عده   327ابو اسحاق ثعلبی متوفی حدود   اي از    در کتاب 

تو سوال می کنم اگر پاسخ گفتی می دانیم که اسالم    علما یهود آمدند و گفتند اي عمر تو و رفیق تو بعد از محمد، ولی امر هستی و ما از

باطل و محمد هم پیامبر نبوده است پس سواالت خود را مطرح   بر خداست و اگر پاسخ ندادي خواهیم دانست که اسالم حق و محمد پیام

چیست .....( پس عمر سر خود را از شرمندگی پائین ورد و گفت براي عمر   نمودند که )به ما خبر بده قفل آسمان چیست و کلید آن

که نمی داند و او بگوید نمی دانم، پس یهودیان با خوشحالی از جا جسته و گفتند ما    هاییعیب نیست از اینکه از او سوال شود از چیز

و اسالم باطل است در این زمان سلمان از جا پرید و به عالمان یهود گفت صبر کنید و آنگاه نزد    گواهی می دهیم که محمد پیامبر نبوده 

چون حضرت وارد مسجد شد عمر از جا برخاست و دست به گردن او انداخت و    علی علیه السالم آمد و گفتاي ابوالحسن بداد برس .....

  گفت ایابوالحسن تو براي حل هر مشکل و معضلی دعوت می شوي، و آن حضرت رو به عالمان یهود کرد و فرمود هر چه می خواهید 

باب از هر  باب علم آموخت که  پیامبر صلی اهللا علیه و آله مرا هزار  باب علم دیگر مفتوح گردید وسپس    از من سوال کنید که  هزار 

ایمان بیاورید گفتند    فرمود به شرط آنکه وقتی شما خبر دادم مطابق آنچه در تورات شما است، شما هم مسلمان شده و داخل بر دین ما و

ه صاحب خود را  آن قبري ک   آري پس فرمود امّا قفل آسمان و زمین شرك به خداست و کلید آن ال آله اال اهللا و محمد رسول اهللا و

انذار نمود ولی از آدم و جن نبود آن    گردش داد همان ماهی بود که یونس نبی را بلعید و در هفت دریا گردش داد و آنکه قوم خود را

آنها    زمین راه رفتند ولی از شکمها بوجود نیامدند  مورچه اي بود در زمان سلیمان نبی که به او گفت )ایها النمل .....( و پنج چیزي که بر

می گوید )الرحمن علی العرش استوي( و خروس در آواز    )آدم، حوا، ناقه صالح، قوچ ابراهیم و عصاي موسی( بود و دراج در آوازش

مومنین به جنگ کفار می روند می گوید )بار خدایا مومنین را بر کافران   خود می گوید )اذکرو اهللا یا غافلین(، اسب در شیهه خود وقتی 
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لعنت کند مالیات گیران را( و در چشم شیاطین عرعر می کند، قورباغه در قور قور    ، االغ در عرعر خود می گوید )خدا نصرت عطا فرما(

خود می گوید )سبحان ربی المعبود المسبحفی لجج البحار(، شانه به سر گوید )اللهم العن مبغضی محمد و آل محمد(، و یهودیان که سه  

ما شهادت می دهیم که ال آله اال اهللا و محمد رسول اهللا، پس عالم سوم از جا پرید و گفت ..... یا علی   نفر بودند دو نفر از آنان گفتند

از آن قوم  بده  از    بمن خبر  بعد  اول زمان مردند و  ..... پس حضرت علی رضی اهللا عنه فرمود،   309که در  سال خدا آنها را زنده کرد 

مود آمده است بر شما بخوانم، آن یهودي گفت مرا خبر بده از نام آنها، پدران آنها، شهر  خداوند بر پیامبر نازل فر داستان آنها درقرآن که

پادشاه  پیامبر    آنها،  ردا  السالم  علیه  علی  ..... پس حضرت  آخر  تا  اول  از  را  آنها  و حکایت   ..... آنها  غار  و  و کوه  آنها  و سگ  آنان، 

روم    برادر عرب، حبیب من محمد صلی اهللا علیه و آله فرمود که در سرزمین  خداصلی اهللا علیه و آله را به خود پیچید و سپس فرمود اي

شهري بود که به آن )افسوس( می گفتند ..... براي ایشان پادشاه صالحی بود که از دنیا رفت و اوضاع آنها پریشان شد وشاهی از شاهان  

را پایتخت و مرکز کشور   ود آنجا را فتح کرده و آن شهرفارس که به او دقیانوس می گفتند و فردي ستمکار و کافر بود با لشکریان خ

هزار ستون داشت ..... و تختی از    خود قرار داد و در آن کاخی بنا کرد ..... آن کاخ مرمر و طول و عرض آن یک فرسخ بود ..... چهار 

زرگ و پهلوانان و قهرمانان او  اسقف هاي ب  جواهر که سمت راست آنها هشتاد کرسی طال و سمت چپ هشتاد کرسی از طال که بر آن 

اوالد از  از جوانان  نفر  و شش   ..... او  تاج  اوصاف  و   ..... نمودند  می  بدون    جلوس  را  کاري  هیچ  و  داد  قرار  وزیر خود  را  دانشمندان 

لی علیه  هاي آنان و حضرت ع  پس یهودي سوال کرد از نام   مشورت آنها انجام نمی داد، سه نفر راست و سه نفر چپ او قرار داشتند 

آنهایی که در طرف راست او بودند تلمیخا و مکسلمینا، ..... .....، که    السالم فرمود که بمن خبر داد حبیب من محمد صلی اهللا علیه و آله 

پادشاه سی سال در آن کشور بدون اینکه هیچ دردسر و تب و بیماري و ..... به او    دقیانوس در تمام کارها با آنها مشورت می کرد این

دید، ادعاي خدایی کرد و آن را به سران و مردم اعالم نمود و هر کس را مخالفت کرد کشت  سد پادشاهی کرد و چون این را از خودبر

پاداش داد ..... تا اینکه به او خبر دادند که سربازان ایرانی در صدد قتل او هستند و او پس از شنیدن این خبر    و هر کس را موافقت نمود

تاج از سرش افتاد و خودش از تخت سرنگون شد و آنوقت تلمیخا با خود گفت اگر او خدا بود هیچگاه محزون نمی شد   غصه،از شدت 

در زیر    پس به یاران خود )پنج نفر دیگر( گفت ..... از خود سوال می کنم چه کسی این سقف بلند را بدون اتصال از باال و یا ستونی  .....

ر آن، ماه و خورشید را به گردش انداخته و ..... پس براي همه اینها آفریدگار و مدیري غیردقیانوس است و  آن برافراشته و چه کسی د

کار انجام دهیم آنگاه تلمیخا    آن پنج نفر جوان نیز خود را بر پاهاي او انداخته و گفتند ما هم همین عقیده را داریم، پس فرمان بده تا چه

  شما چاره اي جز فرار از دست این ستمکار به سوي خداوندآسمانها و زمین نمی بینم پس مقداري   گفت اي برادران، من براي خود و 

خرما به سه درهم فروخت و آن را در لباس خود پنهان نمود و سپس همگی بر اسبها سوار و از شهر خارج شدند، چون از شهردور شدند  

از   ما رفت پس  از دست  برادران سلطنت دنیا  اي  و  تلمیخا گفت  ما فرجی  و(براي  ترحم  ما  )به غربت  پیاده شویم شاید خداوند  اسب 

شد چون عادت به این کار   گشایشی حاصل نماید و آنگاه از اسبها پیاده شده و هفت فرسخ پیاده رفتند تا اینکه خون از پاهاي آنها جاري

شما کمک میکنم ولی ظاهر شما را در لباس شاهان و    نداشتند، پس به مرد چوپانی رسیدند و از او آب یا شیر خواستند، او گفت من به 

بعد  آنها  و  کنید  تعریف  براي من  را  داستان  بینم پس  فرار می  را در حالت  و شما  نقل    .....  براي چوپان  را  اطمینان قصه خود  از جلب 

فندان را به صاحبان آنها رد  نمودند و چوپان خود را روي پاهاي آنها انداخت و درخواست همراهی کردگفت صبر کنید تا من هم گوس

که سگ او نیز با او بود ..... و آنان گفتند ما می ترسیم که این سگ    نموده و بیایم تا با شما همراه شوم و سپس رفته و برگشت در حالی
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ت چرا مرا دور می  ما را رسوا کند به پارس کردن خود و سگ چون دیدآنها او را با سنگ از خود دور می کنند ..... به زبان آمده و گف

وحدانیت خدا پس مرا رها کنید تا شما را از دشمنان شما پاسبانی کنم و با این کار به خداوند    نمایید و حال آنکه من شهادت می دهم به 

 سبحان تقرب یابم  

گوید  در  )کلب  که  دیدم  شیعه  راویات  دیگ  در  و  کهف  اصحاب  همین سگ  یکی  حیوان  دو  مگر  نیست  حیوانات  جاي  ري  بهشت 

 اسب وفادار امام حسین .....(  ذوالجناح 

در آن غار به خواب رفتند و سگ آنان    پس او را رها کرده و چوپان، آنها را از کوهی بلند باال برد و همگی در غاري وارد شدند ..... و

فرشته بر هر کدام از آنان مأمور قبض نماید و دو    نیز بر درب غار به خواب رفت و خداوند به فرشته مرگ فرمان داد تا ارواح آنان را 

در طلوع به سمت راست غار و در غروب به سمت چپ غار    فرمود که آنان را از این پهلو به آن پهلو بگردانند و خورشید را امر فرمود تا 

نگجو به دنبال آنها روان  دقیانوس چون از فرار آنها آگاه شد با هشتاد هزار ج  بتابد، در حالی که آنها در وسط غار بودند و از طرفی دیگر

خوابیده اند، پس دستور داد که دهنه غار را با سنگ و ساروج محکم کردند تا زنده   شد و وقتی به غار رسید دید که آنها در کنار هم

ورد،  خودشان که در آسمان است بگویند که ایشان را اگر راست می گویند از این غار بیرون آ   بگور شوند و گفت حاال آنها به خداي

ند و خدا روح به اجساد آنان دمید و بیدار شدند و گرسنگی بر آنها غالب شد و اثري از چشمه و میوه و  د بو  آنها سیصد و نه سال در آنجا 

درهم ها را گرفته وارد شهر شد تا نان و غذایی تهیه کند ولی از تغییرات متعجب شد و ..... چون    ندیدند ..... پس تملیخا  درختان دیروز

داد، و نانوا به او گفت این سکه مربوط به عهد دقیانوس است و تو اگر گنجی پیدا کردي بگو و مرا سهیم کن   لیخا سکه اي را به نانواتم

 و اال تو را رسوا 

خدایی    می کنم و تملیخا واقعیت را گفت ولی نانوا خشمگین شد و گفت تو از ستمگري سخن می گویی که سیصد سال پیش ادعاي

خود را بازگو کرد  حال مرا مسخره می کنی ..... پس او را نزد پادشاه عاقل و عادل مسیحی بردند ..... تملیخا قصه خود و یاران می کرد و

سالخورده بیرون آمد و فرستاده   و ..... سپس به سوي خانه خود با اتفاق مردم رفت و گفت این خانه من است ..... درب زدند و پیرمردي

، این پسر می گوید که این خانه خانه اوست، پیرمرد با غضب به او گفت،نام تو چیست گفت من تملیخا پسر فلسین  پادشاه به او گفت

را بر دست و پاي و انداخت گفت به خداي کعبه این   هستم و پیرمرد گفت دوباره تکرار کن پس او تکرار کرد در این وقت پیرمرد خود

به سوي خداي تواناي آسمانها و زمین و عیسی )ع( ما را خبر    از دقیانوس ستمکار فرار کردندمرد جد من است، او بهمراه سایر جوانان  

داد به سرگذشت آنان و اینکه آنها بزودي زنده می شوند. وآنوقت خبر به پادشاه رسید ..... چون تملیخا را دید او را روي گردن خود  

اوکردند و   به بوسیدن دست و پاي  این شهر دو گروه حکومت داشتند یکی گروه مسلمان دیگري گروه  سوار کرد و مردم شروع  در 

تملیخا به سوي غار روان شدند و تملیخا به آنان گفت شما منتظر بمانید چون اگر یاران من    نصرانی پس هر دو با لشکریان خود به همراه 

بمیرند پس من می روم و به آنها خبر می دهم ..... او   شما را ببینند ممکن است تصورکنند که دقیانوس براي قتل آنها آمده و همه از ترس

به  اند و .....   وارد غار شد و  آنها گفت که دقیانوس سیصد و نه سال پیش هالك شد و مردم خداپرست شده و همه بسوي شما آمده 

از عجای  تملیخا و نشان دادي  به ما  به حق آنچه که  بلند کرده و عرض کردند بارخدایا  ب و شگفتی هایی در وجود  یاران دست خود 

غار را    ما،که جان ما را قبض کن و کسی را بر ما آگاه مکن، پس خدا امر فرمود به ملک الموت که ارواح آنان را قبض نمود و درب

تا  به امر خداوند بخشنده بوده  این کار  نمودند و یقین کردند که  اطراف غار گردش  آنها  احوال    محو کرد و دو پادشاه هفت روز در 
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مرده اند و من مسجدي    عبرتی و آیه و نشانه اي باشد که خداوند به مردم نشان داده است و آنوقت پادشاه مسلمان گفت آنان به دین من 

نیز ادعا کرد ولی پادشاه مسلمان پیروز شد و قرآن می فرماید )قااللذین غلبوا  بنا می کنم و نصرانی  علی امرهم لنتخذن    درب این غار 

جدا(، یعنی گفتند کسانی که پیروز شدند بر امرشان که البته مسجدي بر ایشان بنا می کنیم .....پس علی علیه السالم فرمود اي  علیهم مس

آري نه یک حرف کم و نه یک حرف   یهودي تو را به خدا قسم می دهم آنچه گفتم موافق تورات شما هست یا خیر، و یهودي گفت 

 ودي نخوان که من شهادت می دهم که ال آله اال اهللاو محمد رسول اهللا و تو اعلم امت ..... هستی(  زیاد اي ابوالحسن و اکنون مرا یه 

 آزمایش .....   حضرت عالمه امینی فرماید اینست سیره و روش اعلم امت در زمان امتحان و

سربلند و با عزت و شرف می   الم)کلب گوید آري و به نور علم و پرتو دانش یعنی همان علمی که خدا به رسول خود و وصی او داد اس

کشیدن کتابخانه هاي علمی کشورهاي فتح    شود نه بزور و به تهدید و به آتش زدن و نابودي مظاهر علم و دانش که نمونه آنها به آتش

ه جستجو کرد  جهان را در اینگونه رفتارهاي متحجران  شده بود و البته باید ریشه عقب ماندگی مسلمانان از کشورهاي مسیحی و قدرتمند 

الیه   انا  انا هللا و  آنها به علم احترام کردند و پیشرفت کردند و مسلمانان علم و دانش را برخالف حکم خدا تحقیر کردند و حقیر شدند 

 راجعون(.

 رأي خلیفه در حکم زکوه:

اموال خود    نیزان داریم و می خواهیماز حارثه نقل شد که عده اي از اهل شام آمدند نزد عمر و گفتند که ما اموال و اسبها و غالمان و ک 
عالمه امینی فرماید .....   را )با زکوه( پاك نمایم و ..... عسگري و سیوطی گویند عمر اول کسی بود که از اسب زکوه گرفت. حضرت

زکوه گرفت و اعتماد بر  عمر از اسب    آري او به راهنمایی علی علیه السالم توجه نکرد و قومی که بعد از او آمدند استناد کردند به اینکه
پیامبر پیروي نمودند در عدم تعلق زکاه به اسب،    بدعت خالف سنت او کردند و بعد از مرگ او میان طرفداران او و کسانی که از سنت 

 نزاع و زد و خورد واقع شد ..... 

 شک و شبهه خلیفه از شب قدر:

نظري داد    پیامبر را جمع نموده و از شب قدر پرسید ..... و هر کس   و نیز از عکرمه از قول ابن عباس آمده است که گفت )عمر اصحاب

نیز نظر خود را داد و بر عدد هفت تکیه کرد ..... و عمر سخن او را پسند نمود(، ..... حضرت عالمه امینی فرماید از این   و ابن عباس 

بیان ابن عباس شد تا آنکه توضی ناتوان از شناخت  به او علیرغم آنکه بهداستان معلوم است که خلیفه  قول او شتون سرش جمع   ح داد 

 نشده .....،

 روش هاي خلیفه براي جلوگیري از مغرور شدن احتمالی افراد: 

..... پس    )مضمون( ابن عساکر از عکرمه بن خالد نقل نموده است که یکی از پسران جوان عمر بر او وارد شد که لباس خوبی پوشیده و

خودش مغرور شده و    انه اش زد تا به گریه درآمد و حفصه به او گفت براي چه این کار را کردي گفت دیدم بهعمر آنقدر او را با تازی

 من دوست داشتم او را تحقیر و کوچک کنم در پیش خودش )یعنی حال او را بگیرم تا به خود مغرورنشود( .....  

جوزي آن را نقل نموده، آمده است که عمر نشسته وتازیانه نیز در نزد او و  و نیز در داستان جارود، رئیس و بزرگ قبیله ربیعه که ابن  

بزرگ قبیله ربیعه است ..... و چون   مردم همه در اطراف او نشسته بودند که جارود عامري آمد و مردي او را معرفی کرد و گفت این مرد

تو با مردم آمیزش کنی و بگویی این امیر است  کرد گفت ترسیدماو به عمر نزدیک شد عمر او را با تازیانه اش زد و وقتی علت را سوال  
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و در عبارت دیگر ترسیدم در دلت از آن بزرگی چیزي وارد شود )یعنی مغرورشوي( و لذا دوست داشتم )حالت را بگیرم تا با این طریق  

ویه بر عمر وارد شد و بر دوش او حله  نقل شده است که گوید معا  قالب غرور تو را خرد کنم( و نفس تو را سرکوب کنم، و از سید

شروع خود  تازیانه  با  و  برخاست  عمر  پس   ..... بود  اي    سبزي  اهللا  اهللا  که  گفت  می  ضربات(  زیر  )در  معاویه  و  معاویه  زدن  به  کرد 

را زدي و حال  نشست و آنوقت از او سوال کردند براي چه این جوان )معاویه(    امیرالمومنین براي چه ..... تا عمر برگشت و بر جاي خود

نیست و گفت من تو مانند او  با    آنکه در فامیل  نرسید ولی دیدم او را در حالی که  بمن  نیز جز خوبی  از او  او مگر خوبی و  از  ندیدم 

خواستم او را پست و حقیر کنم براي آن چیزي که بواسطه آن تکبر کرده است. حضرت عالمه    دستش به حله سبزش اشاره کرد و لذا 

 بگویم، چه بگویم، چه بگویم   فرماید چه ممکنست که امینی 

و صرفاً دلیل شرعی  بدون  تعزیر  و  اعمال  این  توجیه  بایست گفت در  و    )کلب گوید آري چه  اندیشمندان  نزد  برحسب تصورات، در 

 دانشمندان و پزشکان و روانکاوان جهان .....(.

 جهل خلیفه به سنت مشهور:

برگشت    .. که ابوموسی سه بار از عمر اجازه حضور گرفت ..... مثل اینکه او را مشغول یافت چونمسلم در صحیح خود آورده است ...
اجازه  بار  سه  )یعنی سنت رسول خداست( که  شدیم  مأمور  ما  برگشتی گفت  و گفت چرا  کرد  احضار  را  او   ..... اگر   عمر  و  بگیریم 

من خود اینکار را می کنم و آنگاه راهی مجلسی از انصار شد و سوال  یا    رخصت نشد برگردیم، گفت باید بر این قضیه اقامه بینه کنی
پس ابوسعید برخاست و شهادت داد و عمر گفت من آگاه نشدم و بر من پوشیده بود    کرد و آنها گفتند کوچکترین ما گواهی می دهد، 

بازارها مشغول کف زدن براي جلب مشتري و کاسب  که این دستور رسول خداست زیرا اغلب ی بودم و لذا از آن غافل شدم و در  در 
گوید اي پسر خطاب، شکنجه گر بر اصحاب رسول خدا صلی اهللا علیه و آله مباش گفت: سبحان اهللا    صحیح دیگر .....، ابی بن کعب

زارها،  دوست دارم تحقیق کنم ..... حضرت عالمه امینی فرماید: کیست که مرا خبر دهد که چگونه دست زدن در با  چیزي را شنیدم البته
فرد    غافل مینماید از احکام دین و قانون و حدیث مشهور و در حالی که همه اصحاب از کوچک و بزرگ آن را می دانند و ..... اگر این 

که شکنجه گر    اعلم صحابه به قول صاحب یاوه گوي الوشیعه باشد، دلیل این ارعاب و تهدید چیست ..... و البته شایسته نیست بر خلیفه
 شد. و ... اصحاب با 

 اجتهاد خلیفه بر گریستن بر میت:

زنها با    ابن عباس گوید وقتی زینب دختر رسول خدا صلی اهللا علیه و آله از دنیا رفت ..... پس زنها گریستند و عمر شروع کرد به زدن
است ولی بایدکه از فریاد زدن   تازیانه اش و پیامبر دست او را گرفت و فرمود عمر صبر کن و بگذار گریه کنند و بر زنان این گریه الزم 

هاي چشمان  کشیطانی اجتناب کنند و آنگاه رسول خدا بر کنار قبر نشست و فاطمه سالم اهللا علیهما در کنارش گریه میکرد و پیامبر اش
باس در  همین مضمون بیهقی از ابن ع  فاطمه را با گوشه لباس مبارك خود پاك می کرد بواسطه مرحمت و محبتی که به او داشت، و به 

عزاداري زنها بر حضرت رقیه دختر رسول خدا نقل نموده که عمر نهی می کرد و پیامبرفرمود اي عمر آرام باش و سپس فرمود از فریاد 
شیطانی دوري کنید و هر آنچه از چشم و دل باشد ترحم و مهربانی است و هرچه از زبان و دست باشد از شیطان است ..... پس با گوشه  

نسایی و ابن ماجه نیز نقل گردیده و ..... حضرت عالمه امینی فرماید   کهاي فاطمه را پاك فرمود ..... و به همین مضمون ازلباس خود اش
به تعزیز و زدن زنان گریه کننده در حالی که صاحب شریعت حضور    و من نمی دانم چه امري موجب می شود که عمر شتاب نماید 

منع می فرمود ..... و چگونه دست خود را به سوي این زنان دراز کرد در حالی که آنان   رسول خدا  داشته است و اگر اشکالی در کار بود
زنان کتک خورده بوده است یا خیر ..... تاریخ بما آگاهی می   در آن روز فاطمه زهرا نیز در بین این حرم رسول خدا بوده و من نمی دانم
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واضحه باز هم او به فکر خود عمل می کرده و با تازیانه خود منع می کرد و    و نصوص دهد که بعداً خلیفه، علیرغم این بیانات صریح  
پیش خود گفتار پیامبر را که فرموده است )میت عذاب می شود به گریه زنده( و اینکه    مضروب می ساخته است و استناد می کرده از

و عدالت و طبیعت انسان است، سعید بن مسیب گوید وقتی  دروغی را آفرید که مخالفت با عقل    این دست تهمت زننده، بر رسول خدا
ابوبکر از دنیا رفت مردم بر اوگریستند، عمر گفت که رسول خدا فرمود که مرده عذاب می شود به گریستن زنده پس مردم اعتنا نکرده 

ه دادم و شروع کرد به زدن یکی  و گریه می کردند..... پس عایشه گفت اي پسر من، آیا مرا هم بیرون می کنی عمر گفت به تو اجاز
و می زد آنها را به شالق تا آنکه ام فروه بیرون آمد و آنها را متفرق کرد، ابن ابی الحدید گوید اولین کسی را که عمر باشالق    یکی زنها

چطور مرده به گریه   جاست کهخود او را زد ام فروه دختر ابوقحافه )خواهر ابوبکر( بود آنهم در زمانی که ابوبکر مرده بود. حال سوال این 
 زنده عذاب می شود ولی عایشه استثناء است و گریه او باعث عذاب میت نمی شود .....  

 و اما حدیث اوکه گفت مرده عذاب می شود به گریه زنده، پس اول کسی که آن را تکذیب کرد عایشه بود ..... که حاکم در مستدرك
سخنی نفرمود   ق نمودند ..... که گفت قسم به خدا که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله چنینآورده و مسلم و بخاري بر صحت حدیث اتفا

نزد خدا، در شود  می  زیاد  کافر  که عذاب  فرمود  ولی رسول خدا  به گریه کردن کسی،  شود  می  مرده عذاب  کردن    که  زمان گریه 
ابن عباس هم آمدند و من در   ختر عثمان از دنیا رفت ..... ابن عمر ونزدیکان او به بدترین عذاب .....، عبداهللا بن ابی ملیکه گوید: ام ابان د 

زیرا رسول خدا فرمود )مرده از گریه    میان ایشان بودم، پس عبداهللا بن عمر به عمرو بن عثمان گفت آیا زنها را از گریه منع نمی کنی
می زد( )یعنی این حرفهاي نارواي عمر بود(،    حرفها راخویشان خود عذاب می شود( و ابن عباس گفت )این عمر بود که بعضی از این  

خدا رحم کند بر عمر، به خدا که پیامبر نفرمود که خدا    پس ..... ابن عباس گوید من به عایشه گفتم آن حدیث عمر را، عایشه گفت 
و بر او، و ابن ابی ملیکه گوید به  می کند، به گریه کردن اهل ا  عذاب می کند مرده را بگریه، بلکه فرمود که خدا عذاب کافر را زیاد

شده در خصوص این حدیث که گفت اما او )عمر( دروغ نگفته ولی    خدا قسم ابن عمر شنید و چیزي نگفت: ..... و نیز از عایشه نقل 
ظ نکرده .....  شنیده ولی حف   که خدا رحمت کند ابو عبدالرحمن را چیزي را  اشتباه کرده و یا فراموش نموده ..... و در لفظ مسلم است

 در لفظ ابی عمر، ابوعبدالرحمن خیال کرد یا اشتباه کرد یا فراموش نموده ..... )مضمون( و .....

البته هیچگاه توجیه نمی شود این قول او با اینکه آیا رسول خدا بر فرزندان عزیز خود ابراهیم و طاهر گریه نمی کرد و .....وقتی حضرت  

او را آزاد بگذارید پس    صفیه خواهر او آمد و انصار میان او و پیکر حمزه مانع شدند ..... پیامبر فرمودحمزه رضی اهللا عنه شهید شد پس  

می کرد، رسول خدا هم گریه می   آمد کنار پیکر )مثله شده( حضرت حمزه قرار گرفت و شروع کرد به گریه کردن و هر وقت او گریه

راه او ناله می کرد و فاطمه زهرا سالم اهللاعلیها هم گریه می کرد و رسول خدا هم به  کرد و هرگاه ناله و هق هق می کرد پیامبر هم، هم

 مصیبتی مثل مصیبت تو گرفتار و مبتال نشدم   گریه او گریه می کرد و خطاب به پیکر مطهر حمزه می فرمود هرگز من به 

پیکر حمزه فرمود که من هرگزبه مصیبت نشدم پس چه می  )کلب گوید توجه کن که چگونه رسول خدا بر  تو گرفتار  ی مثل مصیبت 

فرمود آن زمان که به پیکر تکه تکه شده حسین خود می رسید که او را بالب تشنه در مقابل زنان و کودکان سر بریدند و سر مطهر او را  

 ون(  یزید بردند و ..... انا هللا و انا الیه راجع بر نیزه نموده و شهر به شهر حرکت داده و به عنوان هدیه براي 

پیامبر رسید، فرمود لکن   به گوش  این خبر  بر شهیدان خود گریه میکردند پس  انصار  از احد مراجعت فرمود زنان  و چون رسول خدا 

هاي خود رفته و به همسران خود گفتند هیچکس بر شهیدان خود    حمزه کسی را ندارد که بر او گریه کند، و آنگاه همه انصار به منزل 

تا امروز مرسوم و معمول شده است که گریه بر هیچ مرده اي از کسان خود    اول براي حمزه گریه کند و این رسمگریه نکند مگر آنکه  

گریه بر حضرت حمزه  اول  آنکه  مگر  کنند  رواحه    نمی  بن  عبداهللا  بن حارثه،  زید  براي جعفر،  که  است  پیامبر  همان  این  و  کنند  می 
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ز است که قبر مطهر مادر خود آمنه را زیارت می کند و بر او گریه نموده و اطرافیان هم  )شهداء موته( گریه می کند، این همان پیامبرعزی

گریه می کنند، و این همان پیامبرگرامی است که صورت عثمان بن مظعون برادر رضایی خود را در حالی که مرده است می بوسد و  

بر    سیل اشک بر گونه  پسران و دختران خود گریه می کند و در جواب عباده بن  مبارکش جاري است، و این پیامبر گرامی است که 

بندگان مهربان و  به  بنی آدم قرار داده و جز این نیست که خدا    صامت میگوید، این گریه همان رحمت و عاطفه اي است که خدا در 

که بر    است   ابوبکر بن ابی قحافه   باعاطفه اش رحم می کند، و این فاطمه زهراست که بر رسول خدا گریه می کند و می گوید .....، و این 

عبدالمطلب است    پیامبر گریه می کند و مرثیه می گوید و .....، این حسان بن ثابت است که بر پیامبر گریه می کند .....، این اروي دختر

بر و می گوید .....،  براي پیام  که بر حضرتش گریه می کند و می گوید، .....، این عاتکه دختر عبدالمطلب است که نوحه سرایی نموده 

این صیفه دختر عبدالمطلب است که بر پیامبر گریه می کند و می گوید .....، و این هند دختراثاثه است که نوحه می سراید و می گوید با  

ی می اشک و آه، این عاتکه دختر زید است که براي او مرثیه خوانده و می گوید .....،این ام ایمن است که بر آن حضرت نوحه سرای

کند و می گوید .....، .....، این عمه جابر بن عبداهللا است که روز احدآمد و بر برادرش گریه کرد و جابر گوید من شروع به گریه کردم  

 و مردم مرا منع کردند، ولی رسول خدا مرا منع نمی کرد.....،  

پیروي و عمل می بوده و  بزرگوار است که میان صحابه معمول  پیامبر  این سنت  با حدیث    پس  این سنت معارضه میکند  شده است و 

البته حق)یعنی سنت رسول خدا(   او و پسرش عبداهللا است، و  خلیفه که گفت )میت به گریه زنده عذاب می شود( که سخن و گفتار 

 شایسته تر است براي پیروي .....، 

ابوبک  اجتهاد خلیفه در قربانی، ر و عمر ..... )در روز عید قربان( قربانی نمی کردند از  از حذیفه ابن اسید نقل شد که گوید )..... دیدم 

مردم از آنها پیروي کنند .....(، بیهقی، طبرانی، سیوطی، حاکم، ابن کثیر .....، صحت حدیث را تائید نموده اند .....، از    ترس آنکه مبادا

حضرت عالمه می فرماید آیا این دو مرد ازحکمت  نقل شد که ابوبکر و عمر در موسم حج حاضر شده و قربانی نمی کردند .....،    شعبی

کردند چیزي را که    چیزي آگاه شدند که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله بر آن آگاه نشد، هرگز چنین چیزي نیست بلکه آن دو ترك

و تمامی صحابه نیز این   وجوب آن  رسول خدا امر و تحریص و تأکید نموده و سنت قرار داده بود، که این دستور هم توام بود با بیان عدم

کرده و این سنت و استصباب تا زمان حاضر ما    موضوع را درك کردند و بر آن عمل نمودند و تابعین و پیروان آنها هم همین را درك 

مامی و آن را رویه قرار می دادند، الزم می شد ترك ت  هم ادامه دارد و اگر آنچه که این دو تصور نموده اند را مردم تصور می کردند

نقض جا  این  در  دوم  خلیفه  آنکه  عجایب  ترین  عجیب  و   ..... احتمال    مستحبات  امت  اینکه  ترس  از  را  خدا  رسول  ثابت  سنت  نموده 

قرار می دهد چیزهایی را که اصلی براي آن در دین نیست. مثل زکات بر اسب، نماز تراویح و    وجوب دهند، )و گمراه شوند( ولی سنت

 دیگراو در تمامی این موارد نمی ترسد و غمگین نمی شود و ترسی ندارد که مردم گمراه شوند .....، .....، و بدعتهاي بسیار

 حکم خلیفه در موضوع ارث زن از دیه:

ضحاك    سعید بن مصعب نقل نموده که عمر بن خطاب گفت )دیه براي عاقله است و زن از دیه شوهرش چیزي ارث نمی برد( تا آنکه 
آنوقت عدول نموده    خبر داد که پیامبر به او بطور مکتوب دستور داد که زن اشیم صبابی را از دیه شوهرش ارث دهد پس بن سفیان به او  

یا هر سه این سه موضوع و  از  بنابراین، خلیفه از یکی   ..... نمود،  بقول ضحاك عمل  به  بود اول آنکه قول    از قول خودش و  آن غافل 
که آیا زوجه از اهل هست یا خیر را نمی دانست در اینصورت آیا مگر نشنید قول خدا را که آن را    خداوند در )فدیه مسلمه الی اهله(، 
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خدا به  معنی کرد در کالم دیگر خود که )..... لننجیه و اهله اال امراته .....( و یا در ..... ویا در .....، دوم از موضوع دستور کتبی رسول  
و سوم اینکه در لغت عرب، بزرگترین چیزي که استفاده از آن    ب( که به همسر اشیم ارث بده ضحاك )که حاکم از طرف او بود بر اعرا

 می شود، موضوع استقراء آن است یعنی بر اطالق کلمه اهل برزوجه .....، .... 

 رأي خلیفه در تحقق بلوغ:

را وجب    عراق که دزدي کرده بود نوشت که اواز ابن ابی ملیکه نقل شد که عمر فتوي داد و نظر و رأي خود را درباره جوانی از اهل  
پس او را رها کردند    کنید اگر شش وجب بود پس دستش را قطع کنید و ..... آنها وجب کردند از شش وجب یک بند انگشت کم شد 

ب کنند پس وجب  که او را وج  ..... و نیز از سلیمان بن یسار نقل شد که جوانی را نزد عمر آوردند که دزدي کرده بود پس فرمان داد 
است   شده  ثابت  بلوغ  تحقق  در  ازشریعت  که  را  آنچه   ..... کردند،  رها  را  او  پس  بود  کوتاه  انگشت  بند  یک  وجب  شش  از  و  کرده 

بیان بلوغ این از بدعتها و فقه مخصوص خلیفه    موضوع احتالم است که ثابت شده به و .....، اما اندازه گیري با وجب نمودن افراد براي
 ....،  است در .

شد و البته این بستگی به بزرگی و کوچکی دست وجب کننده دارد و    )کلب گوید معلوم نیست این اختراع از کجا براي خلیفه حاصل
می نماید، شش وجب دست او به اندازه سه وجب دست فرد بزرگ دست است و    اگر محکوم خوش شانس باشد، کسی که او را وجب 

 ت(. اگر کم شانس باشد کارش تمام اس 

 رأي خلیفه در موضوع کم نمودن مجازات حد: 

از ابی رافع نقل شده است ).....( که شراب خواري را نزد عمر آوردند و عمر به او گفت من تو را می فرستم براي حد زدن نزدکسی که  
را به سختی حد می    حالی که اوبه تو مالطفت و رحم در اجراي حد نخواهد کرد و او را نزد مطیع بن اسود عدوي فرستاد و روز بعد در 

تخفیف در قصاص می کنم از او    زد عمر سر رسید و به مطیع گفت که این مرد را کشتی، چند ضربه زدي گفت شصت ضربه گفت من 
 به بیست ضرب )یعنی بیست ضربه باقی براي شدت ضربه تخفیف داده شد( .....،  

به برابر    رأي خلیفه بکن که چگونه به میل خود در حکم  نگاهی  به رنگ می شود، یکروز سنت رسول خدا را در حد دو  خدا رنگ 
میکند ..... پس در روز دیگر دلش به حال متهم می سوزد و بیست ضربه کم می کند، آنهم از نزد کسی که شدت عمل او رامی دانست  

بیشتر از مقرر حد    براي چه در اجراي حد و در روایت است که در روز قیامت دو نفر اجرا کننده حد را می آورند به یکی می گویند  
و نیز دیگري را می آورند    زدي او پاسخ می دهد که خدایا براي تو غضب کردم پس خدا می فرماید آیا غضب تو از من شدیدتر است

..... چه بسیار  و از من بیشتر است    که از حد مقرر کمتر حد زده است و او می گوید من بر او ترحم کردم و خدا می فرماید آیا رحمت 
 نظیر این احادیث .....،

 : عجز خلیفه و اقرار به علم و توانایی علی
مشکلی که تو    عجز خلیفه و اقرار به علم و توانایی علی و نیز در قول او به علی علیه السالم که )یا ابوالحسن خدا مرا زنده نگذارد براي 

 براي حل آن حاضر نباشی(: 

عباس گفت   ابن  این حدیث  او  در  نشست وحال  و  برخاست  از جاي خود  مکرر  و  شد  عاجز  در حل آن  که  آمد  پیش  واقعه  بر عمر 
ناتوانی کردند و او    دگرگون و چهره اش از ناراحتی سیاه شد، پس اصحاب را جمع کرد .....، و بعد از طرح معضل و مشکل همه اظهار

برطرف کننده )غمها( است پس    انایی( و پناهگاه پناه جویان و گفت ولی بخدا قسم من کسی را می شناسم که اصل و سرچشمه )هر د
به خدا قسم، اوست ابی طالب است و عمر گفت آري  بن  تو علی  تنها پناه و فریادرس و آیا هیچ مادر،    اصحاب گفتند گویا مقصود 
امیر مؤمنان )تو    یم پس به او گفتند ايشخص حر و آزاده اي مانند او در علم و توانایی بدنیا آورده است، برخیزید تا همه به نزداو رو

ما کجا(، او شاخه اي از بنی   خلیفه هستی( آیا شما نزد او می روي بلکه دستور بده تا او را نزد تو حاضر کنند، عمر گفت هیهات )او کجا
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نه آنکه او بیاید که در خانه  شرفیاب شد   هاشم و شاخه اي از وجود پیامبر و باقی مانده علم و دانش رسول خداست که باید به خدمت او
یافتند در حالی که در حال مناجات با خدا بود و .....،    او حکم صادر می شود، پس همگان به سوي آنحضرت آمدند و او را در خانه اش 

آمد و  پس عمر به شریح گفت بگو به اباالحسن آنچه را که براي ما گفتی وشریح گفت من در مجلس قضاوت نشسته بودم پس این مرد  
گفت که شخصی دو زن را به او سپرده یکی آزاد با مهرسنگین و دومی کنیز ام ولد و به او گفت تا مخارج آنها را بدهد چون زمانی  

دختر و هر دو مدعی هستند که پسر از من است و دختر را براي میراث از خود نفی می   گذشت هر دو با هم زاییدند یکی پسر و دیگري
ود تو به چه چیزحکم کردي پس شریح گفت اگر علم آن نزد من بود به میان ایشان قضاوت می کردم و آنها را  کنند پس حضرت فرم

علی علیه السالم قطعه کاهی را از زمین برداشته و فرمود بدرستی که حکم در آنچه گفتید آسان تر است از    نزد شما نمی آوردم، پس 
از کاه  این  ا  برداشتن  کاسه  آنوقت  و  است  دوشید  زمین  پس  بدوش  آن  را در  شیر خود  زن گفت  دو  آن  از  به یکی  و  را خواست  ي 

وزن کرد و سنجید و سپس به دیگري فرمود تو هم شیر خود را بدوش پس آن را هم کشید و سنجید پس مقدار آن را    حضرت آن را
شریح    ود تو هم پسرت را بگیر آنگاه به شیر اول مالحظه کردند پس حضرت به آن زن فرمود تو دخترت را بگیر و به دیگري فرم  نصف

اینکه میراث دختر نصف پسر است و عقل او نصف عقل مرد و شهادت او    فرمود آیا نمی دانی که شیر دختر نصف شیر پسر است و 
تعجبی سخت تعجب کرد،  و عمر  هر چیزي  است در  بنابر نصف  است پس  پسر  دیه  او نصف  دیه  او  اي    نصف شهادت  آنگاه گفت 

نباشی ..... کنز العمال .....،  ن خدا مرا باقی نگذارد در مشکلی که تو براي حل آن نباشی و خدا قرار ندهد در شهري که تو در آنابوالحس
 صباح الظالم .....(. 

 خلیفه و نوزاد عجب: 
باال داراي دوبدن و دو  از سعید بن جبیر نقل شده که )زنی را آوردند نزد عمر بن خطاب در حالی که فرزندي زائیده بود که از نصف  

نیمه پایین داراي دو ران و دو ساق و دو پا مانند سایرین وزن از شوهرش   شکم و دو سر و چهار دست و داراي دو عورت بود و در 
و  بود و آنگاه عمر اصحاب را جمع کرد و چیزي در پاسخ او نگفتند و ا مطالبه میراث آن نوزاد می کرد و آن مرد پدر این آفریده عجیب

که این امري است که براي خبر و آزمایش است، این زن را حبس کن و فرزندش  علی علیه السالم را طلبید و آن حضرت گفت بدرستی
را نیز حبس کن و براي آنان کسانی را قراربده تا آنان را خدمت کنند و مخارج آنان را نیز بطور معمول و متعارف بده پس به آن دستور  

مرد وطفل عجیب بزرگ شد و مطالبه میراث کرد و علی علیه السالم فرمان داد به اینکه خدمتکار خواجه اي براي  عمل کرد پس آن زن  
او قرار داده شودکه عورتین او را خدمت کند و متصدي شود از او آنچه را که مادران متصدي می شوند از چیزهایی که حالل نیست جز  

دواج شد، عمر فرستاد خدمت علی علیه السالم گفت اي ابوالحسن چه می بینی درخصوص  خادم، سپس یکی از بدنها خواستار از  براي
کنید ..... پس از سه   این دو بدن اگر یکی از آن چیزي را میل کرد که دیگري مخالف با آن بود و ..... پس حضرت فرمود سه روز تامل

فرستاد نزد علی علیه السالم وایشان فرمودند ..... من به تحقیق می    روز آن بدن مرد، پس عمر اصحاب را جمع کرد و مشاوره نمود ..... و
متاذي می شود به عفونت و بوي بد و مردار .....،   دانم که خدا بدن آن زنده را نیز بعد از آن بدن، بیش از سه روز باقی نمی گذارد زیرا

همیشه برطرف کننده هر شبه و ظاهرکننده هر حکمی   پس دیگري هم سه روز زنده بود و بعد مرد پس عمر گفت اي پسر ابیطالب تو 
 هستی، .....(.

 اجتهاد خلیفه در حد کنیز: 

از یحیی بن حاطب نقل گردید که چون حاطب از دنیا رفت، بردگانی را که نماز خوانده و روزه گرفته بودند آزاد کرد و .....براي او  
عثمان برخورد نمود از    مود ..... در راه با علی علیه السالم و عبدالرحمن بن عوف و کنیزي بود ..... پس رعایت او را نکرد و او را آبستن ن

تو بگو ..... گفت می بینم او را    آنها سوال کرد چکار کنم علی علیه السالم و عبدالرحمن گفتند بر او حد واقع شد، عمر به عثمان گفت 
مگر بر کسیکه بداند آن را و .....، پس عمر  می داند آن را و چیزي نیستکه و شروع کرد به من و من کردن و گفتن عباراتی مثل آنکه ن
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نیست مگر بر کسی که بداند موضوع حد را و عمر او    گفت راست گفتی، راست گفتی، قسم به آن کسی که جانم در دست اوست حد
 را صد ضربه شالق زد و یکسال تبعید نمود و .....، 

رحمه اهللا گوید حد آن سنگسار بود ولی عمر آن را دفع کرد از او، به دلیل شبه جهل و نادانی، و شالقش زد و تبعیدش   بیهقی گوید شیخ
، من نمی گویم که حکم در این مسئله دایر به دو امر است .....، اجراي حد و سنگسار و یادفع  به عنوان تعزیر و تأدیب و .....، .....  نمود

رأي را اصالح    حد و آزاد نمودن زن در .....، ولی این قول بیهقی که می گوید )نظر عمر( در شالق و تبعید، تعزیز و تادیب است، این 
بیش از ده ضربه شالق    یات بسیار از رسول خدا ثابت شده است که هیچکس رانمی کنند بلکه مزید بر اشکال بر آن است زیرا در روا

بهمین مضمون، پس آیا بر خلیفه    نمی زنند مگر در حدي از حدود خدا و ..... که صورت هاي متخلف آن از حضرت وارد شده است یا
 اردادن این احادیث در پشت گوش خود دارد.  تمامی این احادیث مخفی مانده و یا تعمد در بی توجهی و صرف نظر کردن از آن و قر

استوار شده است موضوع عدم رفع مسئولیت به دلیل جهل    )کلب گوید یکی از بدیهی ترین اصول حقوقی که بر مبانی عقلی و مطالعاتی
یست و به عبارتی دیگر  شده در جهان، جهل به قانون رافع مسئولیت ن  به قانون است به عبارتی براساس مبانی حقوقی و اجتماعی پذیرفته

می داند صرف نظر از مغایرت آن با آنچه گفته شده، موجب از هم پاشیده شده    پذیرفتن آنچه که خلیفه آن را به عنوان مبناء فقهی خود 
 نظم و انضباط در جامعه خواهد بود .....(،

 نهی خلیفه از آنچه رسول خدا به آن امر فرموده بود:
با ما بودند، رسول خدا)مضمون( از  ابوهریره نقل نماید که ما   با چند نفر دیگر  در اطراف رسول خدا نشسته بودیم و ابوبکر و عمر هم 

آبی که به باغ داخل می   میان ما برخاست ..... و به باغی از انصار وارد شد و من به دنبال ایشان به باغ که درب آن بسته بود از طریق راه 

ببر و هر کس را که در پشت این    چه میکنی گفتم نگران شدیم پس فرمود این دو نعلین مرا با خود  شد وارد شدم ..... پس فرمود اینجا

بده  بهشت  به  بده  بشارت  او را  اهللا می دهد  به ال آله اال  به قلبش شهادت  یقیناً  به اول کسی که    دیوار دیدي که  بیرون رفتم و  پس من 

مرا با این نعلین فرستاد و فرمود هر کس را که    گفتم این نعلین رسول خداست برخورد کردم عمر بود به من گفت این دو نعلین چیست  

را به بهشت بشارت بده پس عمر زد به سینه من و من از    مالقات کردي که شهادت به وحدانیت و یگانگی خدا از روي یقین می دهد او 

افتادم و گفت برگرد پیش رسول خدا و من گریه افتاده است  کنان برگشتم نز  پشت روي زمین  اتفاق  د رسول خدا و پیامبر فرمود چه 

  و عمر چنان به سینه من کوبید که از پشت روي زمین افتادم و گفت برگرد   گفتم عمر مرا دید و من او را خبر دادم به آنچه شما فرمودي

چنین کنی،    چیز تو را بر آن داشت که به سوي رسول خدا، و رسول خدا بیرون رفتند و ناگهان عمر آمد و پیامبر به او فرمود اي عمر چه  

اتکال نمایند فقط به    عمر گفت تو به ابوهریره چنین پیغامی دادي فرمود بلی گفت پس این کار را انجام نده زیرا من می ترسم که مردم

 را،(  واگذار ایشان  گفتن ال آله اال اهللا و عمل را ترك کنند پس آنها را رها کن تا عمل کنند و رسول خدا فرمود پس 

پیامبران را بشیر و نذیر قرار داده    آنچه مسلم است بشارت و ترسانیدن از وظایف پیامبري است از لحاظ کتاب و سنت و اعتبار و خداوند 

است پس اگر در بشارت دادن مانعی در عمل محسوب می شد پس بر رسول خدا واجب بودکه هرگز بشارت به آن چیز ندهد و حال  

کریم بشارت داده شده است به این موضوع که )مضمون( )بشرالمومنین ..... و بشر الذین آمنوا .....( و در سنت نبویه  آنکه قطعاً در قرآن  

ال آله اال اهللا و فرمان داد آن حضرت به عبداهللا بن عمر که در    روایات بسیار نقل شده از ترغیب مردم به شهادت به یگانگی خدا و ذکر

 ادت دهد به اینکه ال آله االاهللا داخل بهشت شود. میان مردم ندا کند که هر کس شه

و چه مانعی در دنیا وجود دارد و الزمه توحید صحیح عملی به هر آن چیزي است که خداي یکتا، آن راتشریع نموده است و اینکه نداي   

مشتاق   بهشت  نماید که  براي کسیکه عمل صالح  و وعده کریمه  را عذاب سخت  کننده  استخفاف  هر وقت که شنیدند  را در  رسالت 
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موثقی که مرد سیاهی از پیامبر )ص( از تسبیح و    مطرف روایت نمود که گوید حدیث نمود مرا شخص   یکتاپرستان است و احمد از ابن 

انداختی و پیامبر فرمود اي عمر آرام باش و نازل شد بر    تهلیل سوال می کرد پس عمر بن خطاب گفت بس کن، پیامبر را به زحمت

ناگهان مرد سیاه فریادي کشید و روحش از تن او بیرون آمد و    ه بود کهرسول خدا سوره هل اتی و ..... تا آنجا که یادي از بهشت شد

به    آنگاه پیامبر فرمود از این مرد شوق بهشت مرد، و لذا واجب  اینکه خلیفه  بین خوف و رجا و ..... و  است که امت سیر الی اهللا کنند 

را چنان زد که از مقعدش به زمین افتاد و نهی نمود    گمان خود تصور نموده که روش او از روش خدا ورسول او بهتر است، و ابوهریره 

بر آنچه که فرمود و امر به آن نموده بود و حال آنکه آن حضرت هرگز از سوي هوي و    رسول خدا را از روش و عادت کریمانه او

توانیم بپذیریم که پیامبر پذیرفته  نیست مگر وحی از جانب خدا )و ما ینطق عن الهوي .....( پس ما نمی   هوس سخن نمی گوید و گفتار او

باشد سخن نادرست اورا بعد از آنکه خبر داد به آنچه که از طریق وحی الهی به او امر شده بود و سخن ابوهریره دوسی که می گوید  

 ت،  واگذار ایشان را( و من نمی دانم آیا دوسی دروغ گفته و یا اینکه این مقدار علم خلیفه و نمونه رفتار اوس )فرمود

صرف نظر از آنچه که موالي ما حضرت عالمه فرموده است در عرف روابط اجتماعی و رفتارهاي افراد جامعه و .....،    )کلب گوید و 

موجبات   قطعاً و  گیرد  قرار  الگو  امت  هر  مغز  افراطی و خشک  نادان  هاي  و گروه  عوام  براي  تواند  می  بار    اینگونه روشهاي خشونت 

اج خشن  کامالً  بود. خصوصاًرفتارهاي  نخواهد  بشري  جوامع  متفکرین  تائید  مورد  امور  اینگونه  البته  که  آورد،  فراهم  را  اینکه    تماعی 

سفارت محسوب   توهین و اهانت و ضرب و جرح سفیر و نماینده هر شخص در واقع به منزله توهین و اهانت و ضرب و جرح به مرجع

جهان نیز محسوب گردیده و    لوب نیست بلکه مورد انکار و انزجار افکار عمومی می گردد و بدیهی است که اینگونه روشها نه تنها مط

الگوهاي   به عنوان  ازخلیفه سراغ داریم  از آن را  بسیار  نمونه هاي  اینگونه رفتارها تحت هر عنوان که  نبایستی  لذا هیچگاه  می گردد و 

طه داشت میبایست بدواً به اتفاق ابوهریره و در کمال احترام به  رفتاري مورد توجه قرار گیرد و بدیهی است چنانچه او نظري در این راب

سخن از روي هوي و هوس و از جانب خود شماست من    خدمت رسول خدا شرفیاب می شد و عرض می کرد یا رسول خدا اگر این 

ن به خدا بفرمایید نظر عمر بن  کنید و اگر از جانب خداست از طرف م نظري غیر از نظر شما دارم و اگر ممکن است به این نظر من توجه

صحیح نیست که کسی فرستاده رسول خدا را با ضرب و شتم و توهین و اهانت    خطاب این چنین است ..... و لذا در نهایت بهیچ وجه 

روف و نهی از  ارشاد نماید .....، و توجه به قسمت آخرحدیث موید آن است که عمر بطور کامالً بی ادبانه و گستاخانه پیامبر را امر به مع

ه منکر می نماید به این عبارت)..... پس آنها را رها کن تا عمل کنند .....،( و العیاذ باهللا رسول خدا هم از عمر اطاعت کرد و به ابوهریر

  فرمود دستور مرا رهاکن. البته ممکن است به نظر برسد که شخصی حدیث ساز، در پی فضیلت تراشی براي عمر بوده ولی نتوانسته است 

حدیث جعلی خود را جمع نماید ولی نمونه هاي دیگر اعمال عمر چه در زمان رسول خدا و در حضور آن حضرت و چه بعداز    سر و ته 

ا کمال   رحلت آن حضرت در تغییر سنت ثابت و ایجاد بدعت مغایر با سنت البته هر فرد محقق را به شک وادار می نماید ولی شماب 

 گونه روایات علیرغم ایراداتی که دارد مبناي فقهی اجراي احکام پیروان آنان میشود( تعجب مالحظه می نمایی که این

 اجتهاد خلیفه در زیور کعبه:

سخن به    و نیز در خصوص اجتهاد خلیفه در زیور کعبه نقل گردیده است که )نزد او از کثرت زر و زیور که در کعبه مجتمع شده بود
نیازي به آنها ندارد، پس عمرقصد اجراي این    میان آمد پس گروهی گفتند که این زر و زیور را براي ارتش اسالم خرج کن و کعبه 

که در این قرآن که بر رسول    تصمیم را نموده و در این رابطه از امیرالمؤمنین علی علیه السالم سوال کرد پس آن حضرت فرمود بدرستی
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مسلمین که احکام ارث به آن تعلق می    ش تقسیم شده است اول اموالخدا صلی اهللا علیه و آله نازل گردیده است، اموال به چهار بخ
خود هزینه می شود و چهارم صدقات که در محل    گیرد و دوم فئی که آن را بر مستحقین تقسیم فرموده است و سوم خمس که در محل

بر حال خود باقی گذارد و آن را از  خود هزینه می شود پس خداوند در زمان حیات رسول خدا آن زر و زیورکعبه را که موجود بود،  
در مکان دیگر قرار داده شود، پس صحیح اینست که تو نیز آنها را در    روي فراموشی و نسیان رها نکرده و نه اینکه ترس از آن بوده که 

وا می شدیم و آنگاه آن  پس عمر گفت اگر تو نبودي یا علی به حتم و یقین ما رس جایی که خدا و رسول او آن را قرار داده اند قرار دهی
نمود، در عبارت دیگر شقیق از شیبه بن عثمان گوید که گفت عمر بن خطاب نشسته بود در    زر و زیور را بجاي خود و به حال خود رها 

ینکار  محلی که تو در آن نشسته اي وگفت من بیرون نمی روم تا آنکه اموال کعبه را میان فقرا مسلمین تقسیم کنم و گوید من گفتم تو ا
  را نخواهی کردگفت البته که انجام می دهم گوید گفتم تو این کار را نخواهی کرد گفت چرا گفتم براي اینکه رسول خدا و ابوبکر این 
اموال را دیدند و آنها از تو نیازمندتر بودند به این اموال، ولی آن را از جاي خود خارج نکردند پس برخاست و بیرون رفت ودر لفظ  

اقتدا و تاسی کنم و    گوید )به همین مضمون( .....، و عمر گفت )راست می گویی( آن دو مردانی بودند که من باید به آنها  دیگر شقیق
روایات به ما خبر می دهد که همه    هم نیز از حسن نقل شده است با همین مضمون .....، ما مناقشه در حساب نمی کنیم .....، جز اینکه این 

صاحب یاوه گو کتاب الوشیعه که می گوید عمر    له از خلیفه داناتر و فقیه تر بوده اند پس کجاست ادعاي دروغیناین مردان در این مسئ
 .... بن خطاب افقه و اعلم صحابه بطور علی الطالق در عصر خود بوده است و 

 اجتهاد خلیفه در حکم سه طالق:

سال، طالق    اهللا علیه و آله و ابوبکر و زمان خالفت عمر تا دو یا سهاز ابن عباس روایت شده است که طالق در زمان رسول خدا صلی  
 ثالثه یک طالق محسوب می گردید  

یعنی به همسر خود می گفتند تو سه طالقه هستی یک طالق   )کلب گوید براساس نص صریح قرآن یعنی وقتی می گفتند انت طالق ثالثه
 محسوب می گردید(،  

و عجله می کنند )یعنی فشار می آورند، و اصرار می کنند( در کاري که براي آنها مهلت است    ابو عمر گفت بدرستیکه مردم گاهی شت
کنیم پس آن را بر آنها امضاء کرد ..... با این مضمون از طاوس و از ابوالصهبا و از طحاوي که عینی اسناد آن    و ما آن را بر آنها امضا می

شده که عمر بن خطاب به ابوموسی اشعري نوشت و ..... در آن اعالم کرد ..... کسی که نموده و ..... و از حسن نقل    را صحیح اعالم
مردم   ثالثه دهد پس آن زن سه طالقه است )کنز العمال ابی نعیم( و .....، بدرستی که این از عجایب و شگفتی ها است که استعجال طالق

الطالق مرتان    در حالی که آنچه گفت مخالف با نص صریح قرآن است،مجوز می باشد که انسان کتاب خدا را پشت سر بیندازد .....،  
طالق سوم را و این را جمع    ..... تا آنجا که می فرماید فان طلقها فال تحل له ..... که خداوند واجب نمود تحقق در مرتبه و حرمت بعد از

به تکرار صیغه طالق   نه  و  مرتبه  اظهار کلمه سه  به  همانطور کهنمی کند جمع کردن طالق   ،..... مثال( در    و  )بطور  نمی کند  کفایت 
  تکبیرات نماز عید فطر و قربان به اظهار یک تکبیر و بعد گفتن خمسا و یا سبعا و یا مثل نمازتسبیح )نماز جعفر طیار( که تسبیحات آن را 

باقی  عشر و ...  به جاي ده یا پانزده مرتبه به یک بار اظهار نموده و سپس بگوید عشرا یا خمس ..، پس حضرت عالمه در ادامه به رفع 
شبهات سخیف طرفداران متعصب خلیفه پرداخته و در انتها .....، میفرماید این چیزي است که قرآن کریم گویاي آن است و هیچ رأي و  

ر سخن خود از محمود  اجتهادي وجود ندارد که برابري کند با کتاب خدا، مگرآنکه بخواهند با کتاب خدا بازي کنند، چنانکه نسایی د
بن لبید نقل کرده است )رسول خدا صلی اهللاعلیه و آله خبر داد از مردي که طالق داد زنش را سه طالق تمام پس برخاسته و با غضب  
فرمود آیا با کتاب خدا بازي میشود و حال آنکه من در میان شما هستم، تا آنکه مردي برخاست و گفت یا رسول خدا اجازه فرمایید تا 

برسانم .....( و نیز ابن اسحاق روایت نموده است در لفظی از عکرمه از ابن عباس که گفت: )رکانه زنش را در یک    ن شخص را بقتلآ
غمگین شد، پس رسول خدا صلی اهللا علیه و آله فرمود چطور او را طالق دادي گفت در   سه طالق گفت و بر این موضوع سخت مجلس
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فرمود جز این نیست که آن یک طالق محسوب می شود پس به همسرت رجوع نما و .....( در انتها    یک مجلس او را سه طالقه کردم،
 حضرت عالمه ضمن رد 

خود می   شبهات جاهالنه سخیف عینی و .....، می فرماید و چه اندازه نیکوست سخن شیخ صالح بن محمد عمري که در کتاب ایقاظ
علما مسلمین در    و کسانی که پیروي نیکو از آنان کرده اند تا روز قیامت و نزد سایر  گوید )به درستی که معروف نزد صحابه و تابعین 

شد واجب است نقض و یا    اینکه حکم حاکم مجتهد، هرگاه مخالف نص صریح کتاب خداي تعالی یا سنت پیامبر صلی اهللا علیه و آله 
 باطل کردن آن( و  

آورنده خالق هستی که حدود خداوند محسوب می شوند    و سنت رسول پیام )کلب گوید عقل ما نیز نمی پذیرد که احکام کتاب خدا  
بازي با احکام خداست و خداوند براي کسانی که حدود او را می    اینگونه با هوي و هوس مورد تعدي قرار گیرند و این کار به منزله

قی را صادر کند که شرعاً واقع نشده و آن  خلیفه فکر نمی کرد وقتی حکم طال  شکنند وعده آتش دوزخ ابدي خود را داده است و آیا
با دیگري ازدواج کند پس عمل او زنا محسوب شده و فرزندان او زنازاده و حرام زاده   زن در حالی که همسر شرعی کسی دیگر است

الیه راجعون و در انا  حکم خدا و  این مصائب چه کسی پاسخ می دهد پس عقل هشدار می دهد که تو نظر مخالف    می شوند انا هللا و 
ن  یخود را با خدا و رسول به بهانه فتوي و نظر دیگران اعالم نکن که اطاعت از خدا و رسول و امام تعی  رسول او را رها کن و مخالفت

جاوید و معصیت خدا و رسول و اطاعت از امامی که تو را به سوي آتش فرا می خواند در نهایت تو را وارد دوزخ   شده او تو را به بهشت
 د مینماید(. .....،جاوی

 اجتهاد خلیفه در نماز بعد از عصر: 

عمر به نزد   از تمیم داري نقل شده است که گوید او بعد از نهی عمر بن خطاب، دو رکعت نماز مستحبی بعد از نماز عصر بجا آورد. پس
شیند و پس از آنکه ازنماز فارغ شد، به عمر او آمد و او را در حین انجام نماز با شالق خود مضروب نمود و تمیم به او اشاره کرد که بن

کرده بودم، پس تمیم داري گفت به    گفت چرا مرا با شالق زدي گفت براي اینکه تو این دو رکعت نماز را بجا آوردي و من از آن نهی
و .....، و به همین مضمون  درستی که من آن دو رکعت را، با کسی بجا آوردم که از تو بهتر بود و آن رسول خداصلی اهللا علیه و آله بود  

مضمون آمده است و از طاوس نقل    این روایت از وبره و عروه بن زبیر نقل گردیده و نیز از سائب بن ترید و زیدبن خالد جهنی به همین
خلیفه شد آن  پیامبر( می خواند و چون عمر    گردیده که ابوایوب انصاري قبل از خالفت عمر دو رکعت نماز بعد از عصر را )طبق سنت

او گفتند چرا دوباره  به  باز آن را شروع کرد و  با    را ترك کرد و چون عمر کشته شد  شروع کردي گفت به دلیل آنکه عمر مردم را 
از فقاهت خلیفه وقتی که با شالق خود جلوگیري می کرد از   شالق خود براي خواندن آن دو رکعت نماز می زد .....، ..... و عجیب است

و آله آنرا )دائماً( می خواند و سنت آن حضرت را بزرگان صحابه و    ثابت شده از طریق سنت که رسول خدا صلی اهللا علیه نمازي که  
و پیمان بودند تا آنکه صاحب شالق آن را شکست و .....   می دادند و بر این عهد   تابعین در طول زندگانی آن حضرت و بعد از آن ادامه 

بیشتر بوده است و ..... حال آنکه رأي رسول خدا از جانب خدا و مطابق با حق است و رأي او    ول خداو نهی کرد گویا بصیرت او از رس
 گمان است و گمان بی نیاز نمی نماید از حق چیزي را .....  براساس منطق زور و حدس و

یق یعص اهللا و رسوله و یا از مصادیق  یا عدم اطاعت از او و یا از مصاد  )کلب گوید آیا این شالق از مصادیق جهر بر صوت رسول خدا و 
 یوذون النبی، یا از مصادیق تعدي از حدود خدا و یا ازمصادیق یصدون عن سبیل اهللا نیست و ....( 

 رأي خلیفه درباره عجم: 
یکی   اینکه مالک امام و رهبر گروه مالکیه روایت نموده است .....، از سعید بن مسیب که می گفت عمر بن خطاب خودداري می نمود از

سرزمین عرب می زایید    ها را میراث بدهد مگر آنکه در عرب به دنیا آمده باشند و اگر زن آبستنی از زمین دشمن می آمد و در   از عجم
است که آن را تعصب محض عربی    عمر فرزند او را ارث می داد. و اگر مادرش می مرد به مادرش ارث می داد .....، آري این حکمی
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و   است  یا عجم محدود کرده  باشند  است، عرب  عام  میان مسلمانان  توارث  آنکه حکم  این    حال  بر  ..... و  باشند  عالم  هر کجاي  و در 
این ..... و  نموده است  ثابت خاندان رسالت حکم  عصبیت و تعصب جاهالنه و امثال آن است که    حقیقت آیات صریح قرآن و سنت 

را متفرق و پراکنده مینماید ..... .....، آري و جز این نیست که مسلمین مانند  هاي اجتماع را از هم گسسته و جمعیت مسلمین    ریسمان
می فرماید )انما المومنون اخوه( و .....، این خطبه رسول خدا در    دندانه هاي شانه با هم برابرند و برتري ندارند مگر به تقوي و خداوند 

که مؤمنان با هم برابرند و حالل نیست براي کسی تصرف مال برادرش   ستمکه است که می فرماید ))ایها الناس .....( یعنی جز این نی 
رضایت قلبی و بدانید .....، و بعد از من برگشت به کفر ننمایید و مرتد نشوید که می زند برخی از شما گردن برخی دیگر را.....    مگر با

از آدم   است و همه  پدرش یکی  و  است  پروردگار شما یکی  بدانید که  ترین شمااي مردم  و گرامی  از خاك  و آدم  نزد خدا    هستید 
همین  با  این روایت  و  پرهیزکاري(،  به  بر عجم مگر  برتري  و  براي عرب فضیلت  نیست  و  و    پرهیزکارترین شماست  از احمد  مضمون 

نقلی علماء اسالم است، و مانند   از مسلمات عقلی و   ،..... و  ..... آمده(  و  بیهقی  قیم و  ابن   ..... و  مختلف آن حضرت در    اقوالطبرانی 
خصوص سلمان که فرمود سلمان منا اهل البیت و ..... یا اگر علم در ثریا بود هر آینه مردمی ازسرزمین پارس )ایرانی ها( به آن دست می  

 یافتند و .....، 

د و صرف نظر نکنند از  پس بر مسلمانان است که این آراء عجیب و غریب و تفرقه افکن راسرمشق خود و روش تفکر خود قرار ندهن
عصبیت کند و از ما نیست کسی که براي عصبیت و قومیت مقابله و جنگ    گفتار رسول امین که فرمود )از ما نیست کسی که دعوت به

قومی بمیرد،(، و نیز قول آن حضرت صلی اهللا علیه و آله: )کسی که جنگ کند زیر    نماید و از ما نیست کسی که بر عصبیت و تعصب 
عصبیت غضب نماید یا بسوي عصبیت بخواند و یا یاري عصبیت کند و کشته شود پس به دین و    گمراهی و ضاللت که براي  این پرچم

 است(،   روش جاهلیت کشته شده 

به پذیرش ایمان و   )کلب گوید آنچه شرع مقدس فرماید منطبق بر اصول عقل و اندیشه است و مسلم است که خداوند در قرآن، مردم را
دي راهنمایی نموده و ایمان را وسیله سعادت آنان معرفی نموده است و اعراب را به اشد کفر ونفاق در کتاب خود یاد نموده  سعادت اب

تا این زمان همگی بدست همین کفار از    مگر اهل ایمان از آنان را و آیا فراموش شده است که چگونه عزیزان درگاه الهی از صدر اسالم 
اند مانند حمزه سیدالشهدا و سایر شهداء اسالم و آیا    عاویه و یزید و بنی امیه و بنی عباس و ..... به شهادت رسیده اعراب مانند ابوسفیان، م

و آیا قتل عام مؤمنان و مقدسین صدر اسالم را گروهی غیر از    حسین بن علی و عزیزان خاندان رسالت را رومیان و ایرانیان شهید کردند
اهل ایمان باشد از عرب یا غیر عرب مقرب درگاه الهی است و هرکس   متعصب انجام دادند ..... پس هر کس همین اعراب خونخوار و  

محمد باشد او دشمن اسالم و مسلمین و البته جایگاه او در آتش الهی است از عرب    کافر و مشرك و دشمن خدا و رسول و محمد و آل 
قرآن را اینگونه درهم بشکند پس از ده یا پانزده خلیفه    ت هاي پیامبر و قوانیندهد که سن  و غیر عرب و اگر هر خلیفه به خود اجازه 

 خداوند نازل فرموده رفتار کنند، و السالم(،  مسلمانان باید با اسالم پیامبر خداحافظی و مردم بر دینی غیر از آنچه 

 تجسس خلیفه به تهمت:
گفت مردي نزد عمر بن خطاب آمد و درباره شخصی از راه تهمت وسخن چینی  سعید بن منصور و ابن منذر از حسن نقل نموده اند که  

مشغول شراب خواري    گفت که فالنی درست نمی شود، و عمر سرزده بر او داخل شد و گفت بوي شراب می آید اي فالنی پس تو 
به اشتباه خود پی برد و او را    عمربودي، و آن مرد گفت اي پسر خطاب آیا خدا تو را نهی نکرد که تجسس و تفتیش نکنی، و آنگاه  

مسلمان، بدون شاهد و بدون آنکه خبر    واگذارده و راهی شد، ..... پس می بینی که چگونه خلیفه ترتیب اثر داده بر ایراد تهمت به فردي
ید و ..... حال آنکه به  چین و تهمت زننده را از آنچه مرتکب شده )یعنی این عمل خالف شرع را به برادردینی خود نسبت داده(، نهی نما

 نص صریح قرآن از تجسس نهی شده است .....،

 جایگاه دفن پس از مرگ خلیفه:
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عمرو بن میمون نقل نموده است که ..... عمر بن خطاب پسرش عبداهللا را به نزد عایشه فرستاد و گفت ..... به او بگو که عمراجازه می  
نزد من چیزي مهمتر    ... پس عبداهللا نزد عایشه رفته و او گفت ..... شکر خدا را که در خواهد که با پیامبر صاحب و رفیق خود دفن شود ..

بوده است، آیا او را مالک می    از این قبر نبود پس اجازه داد .....، اي کاش خلیفه به ما اعالم می کرد که علت اجازه گرفتن از عایشه چه 
اب او را مالک می دانست پس عدول کرد از قول  اگر  باقی می گذارند صدقه  دانست  نمیگذارند و آنچه  پیامبران ارث  اینکه  ی بکر در 

رابطه مانند سایر همسران رسول خدا است و اگر    است و اگر او حقی مالکانه نداشته و فقط اجازه سکونت داشته پس حق او هم در این
قه طاهره منع نمودند پس او نیز یکی از مالکان و  از صدی  عایشه حق مالکانه داشته پس به ظلم و ستم و به این حدیث مجعول، فدك را 

 و .....  اجازه سایر مالکان )همسران و فرزندان رسول خدا( شرط بوده است 

عام  قانون  از  دانند در حالی که  مناقب خلیفه می  از  را  اجازه خواهی  این  اهل سنت  است که حافظین  بدبختی عجیب آن  اسالم در    و 
غافل مسلمانان  اموال  در  اهل    تصرف  وسید جوانان  پیامبر  پاك  دخترزاده  یعنی  امام حسن،  به چه حقی وصیت  دانم  نمی  نیز  و  هستند 

گرفته شد تا جایی که بنی امیه مسلح شدند و ..... نزدیک بود که فتنه و خونریزي وحشتناك ایجاد شود، پس    بهشت با منع عایشه نادیده 
 براي چه بود من نمی دانم،   همه این مصائب

امام حسن نبود که از اهل کساء است    وید کنار قبر رسول خدا، محل دفن گوشه اي از قلب آن حضرت و جاي دفن فرزند او )کلب گ
نبود در   ولی جاي این دو خلیفه بود و اجازه دفن هم نزد عایشه بود ولی نزد حضرت ام سلمه وسایر همسران رسول خدا و آل محمد 

آن است که بقیه مالکان مجبور به سکوت بودند و فقط او   اجازه مالکیت نمی آورد پس نتیجهحالیکه این اصل قضایی و فقهی است که  
بود که اگر رضایت نمی داد یا بر شتر سوار می شد یا بر استر و اگرخدا به او فرصت می داد سوار فیل می شد و موجبات کشتار و قتل  

 .عام مسلمانان را فراهم می نمود انا هللا و انا الیه راجعون(

 خطبه خلیفه در جابیه: 

رجوع    علی بن ریاح نقل نموده است که عمر بن خطاب براي مردم خطبه خواند و گفت کسی که می خواهد از قرآن سوال کند پس 
بپرسد نزد من آید    نماید به ابی بن کعب و اگر کسی می خواهد از واجبات بپرسد نزد زید بن ثابت رود و کسی که می خواهد از مال

و .....، و بسیاري دیگر که    خزانه دار و نگهدار آن هستم و ..... مدارك این روایت در نقل ابوعبید، بیهقی، حاکم، ابن جوديچون من  
آنرا نقل نموده اند و مشتمل بر اعتراف و اقرار خلیفه است به اینکه علوم سه گانه قرآن، حالل ومردم و احکام فرایض به آن اشخاص  

لیفه بهره اي نیست جز آنکس خزانه دار بیت المال است .....،پس چگونه است که خلیفه رسول خدا که جانشین  منتهی می شود و براي خ
باشد و مرجع این علوم گروهی دیگر از مردم باشند ..... و    اوست بر امت او، در شریعت و دین و کتاب، فاقد این علوم و جاهل به آن

به او دارد، بلی حقیقت آن است که او با نصی از خلیفه اول به غیر    ن وجه چه اختصاصی حال آن که در امت امانت دار کم نیست و ای
 و .....،  روشی که براي او در پیش گرفته شده بود به خالفت رسید

علوم قرار می داده و    و چه اندازه فاصله و فرق است بین گوینده این خطبه و کسی که همواره خودش را در معرض مشکالت و غوامض
کنید .....، و هرگز بعد از من مانند    فوراً آنها را پاسخ می داده .....، با صداي بلند بر باالي منبرها فریاد بر می آورد سلونی ..... از من سوال 

رمود  و نیز قول آن حضرت علیه السالم که ف  مرا نخواهی دید تا سوال کنید، و حاکم و ذهبی .....، این حدیث را در آثار خود آورده اند
را به شما خبر می    سوال نمی کنید از من از آیه از آیات کتاب خدا و یا سنتی از سنتهاي رسول خداصلی اهللا علیه و آله، مگر آنکه آن

بدون هیچ اشکالی است، و    دهم .....، که این حدیث را ابن کثیر در تفسیر خود به دو طریق آورده و گفته است این حدیث ثابت شده و
شد تا روز قیامت و سوال کنید از من    ضرت که فرمود: از من سوال کنید که به خدا قسم خبر می دهم از آنچه واقع خواهد نیز قول آن ح

نازل شد یا در روز و در زمین هموار آمده و یا    از کتاب خدا که به خدا سوگند نیست هیچ آیه از کتاب خدا مگر آنکه می دانم در شب 
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جامع و طبري در ریاض و سیوطی در تاریخ .....، بیان نموده    است که مدارك این حدیث را ابوعمر ازدر کوه بر رسول خدا نازل شده  
 اند و .....،  

جنگها، که هیچ فتنه و آشوبی نیست مگر آنکه می دانم چه کسی آن را برپا می    و نیز حضرت فرمود که سوال کنید از من از فتنه ها و 
امام احمد حنبل آن را نقل نموده و شهادت داده که از آن حضرت بسیاري از این مطالب    که  نماید و چه شخصی در آن کشته می شود

روایت شده است و نیز گفتار آنحضرت در باالي منبر کوفه در حالی که زره پیامبر بر قامت آن حضرت و شمشیر آن جناب بر کمر او و  
 بارك را باز نموده و فرمود بپرسید از من قبل از آنکه مرا نیابید و  بر خود بسته بود و نشسته و شکم و سینه م عمامه رسول خدا را 

امیرالمؤمنین اگرچه زمانه بین ما و حضرت تو فاصله قرار داد ولی ما از وراء تاریخ با قلب سلیم بر مظلومیت تو و حقانیت    )کلب گوید یا
و مح  تو  از  را  ما  تا  داریم  مسئلت  از خداوند  و  دهیم  می  گواهی  تو  دنیا  محبت  در  را  شما  شفاعت  و  داده  قرار  شما  دوستداران  و  بان 

 وآخرت شامل حال ما فرماید آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(  

این است علم و دانش و اینست لعاب آب دهان رسول خدا صلی اهللا علیه و    جز این نیست که در میان قلب و سینه من علوم فراوانی است،
خدا مرا خورانید ونوشانید نوشانیدنی، پس سوگند به خداوند که اگر براي من مسندي قرار داده شود و بر    آله و اینست آنچه که پیامبر

ت به تورات آنها و بر اهل انجیل به انجیل آنها و تا آنکه خدا تورات و انجیل را به سخن  اآن بنشینم هر آینه فتوي می دهم براهل تور
ق فتوي داد به شما به آن حقیقتی که در ما است و حال آنکه کتاب خدا را تالوت می کنید  علی که به تحقی  آورد و بگویند راست گفت

 نمی نمایید .....،   و در آن اندیشه 

الی  ..... لی،  المشکالت تصدین  )اذا  نقل گردیده  به آن حضرت  العلم و    به همین مضامین در قالب شعر منسوب  ابوعمر در  آخر(، که 
و زبیدي در تاج و امالی و میدانی دو    و قالی در امالی و حصري قیروانی در زهر اآلداب و سیوطی در جمعحافظ عاصمی در زین الفتی،  

از موالیمان ندیدم در تاریخ، قبل  اند و من  بیان نموده   ،..... و  السالم کسی را که خود را در    بیت آخر را در مجمع  امیرالمؤمنین علیه 
بزرگوار صلی اهللا علیه و آله که بسیار می فرمود سلونی کما    .، مگر برادر و قرین او پیامبرمعرض سواالت مشکل و سخت قرار دهد ....

.....، پس همانطور از من سوال کنید  که او وارث علم آن حضرت صلی اهللا علیه و آله گردید وارث این    شئتم، هر آنچه می خواهید 
مزاد و قرین یکدیگرند )مگر نبوت و رسالت( و هیچکس پس از  مکارم ه   مکرمت و بزرگواري و غیر آن هم گردید و آن دو در تمام

آنکه  نیاورده مگر  زبان  بر  را  این سخن  نادانی خود    امیرالمؤمنین  از کمال  پرده  به دست خود  تا جایی که  است  را رسوا کرده  او  خدا 
اده ..... واقع گردید و آنچه را که خطیب و مالک و  هشام ..... مقاتل بن سلیمان و ..... و قت برداشته است مانند رسوایی که براي ابراهیم بن

عمر نقل نموده اند که گفت )عمر سوره بقره را در طی مدت دوازده سال آموخت و چون آن را تمام   بیهقی و قرطبی و ..... از عبداهللا بن
و فاش می نماید که او یا عدم توجه  سعادت، کره شتري قربانی کرد( و ..... و این مطالب من حیث المجموع اظهار    کرد به شکرانه این 

  داشته است..... و یا استعداد او در یادگیري کم بوده است و ..... که احتمال دوم قوي تر است و با توجه به آنچه رسول خدا به او گفت 
را بیاموزد    که پدرت آن که من گمان می کنم که تو بمیري پیش از آنکه این را بیاموزي، ..... یا قول آن حضرت به حفصه که نمی بینم  

آورده اند که عمر اعلم و    و گفت آن جناب که نمی بینم که آن را اقامه نماید و ..... آنچه را که از اقرار در کتابهاي سایر فرق است که
براي حفظ  منوال  همین  بر  اگر عمر  لذا  و   ..... بود  او مشکل  براي  قرآن  بود ولی حفظ  عثمان  از  رف  افقه  پیش می  قرآن  ت محتاج  کل 

آموزگار مردم باشد نه شاگرد مردم و به همین    زندگانی طوالنی معادل یکصد و سی سال براي یادگیري بود و حال آنکه خلیفه بایستی
  بروز نسیان و فراموشی و محمد بن سیرین روایت نموده که   دلیل بود که غالباً راه به جایی نمی برد ..... و البته این مقام خلیفه است قبل از

به  به نسیان و فراموشی شده بود  حدي که عدد رکعات نماز خود را فراموش می کرد پس مردي را    عمر در آخر دوران خالفت مبتال 
اشاره  به  نماید  تلقین  را  او  بود که  داده  قرار  از    پیش روي خود  مراتب  این  با همه  او  آنکه  و شگفتی  تعجب  و   ،..... و  قیام و رکوع  به 
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امتناع نمی نموده است هر چند که خطا و اشتباه او در بسیاري از آنها ظاهر می شد و   ري نکرده و از فتوي دادنقضاوت و داوري خوددا
 ،..... 

 

 

 : کتاب شریف الغدیر حضرت عالمه امینی رحمه اهللا علیهدوازدهمخالصه جلد 

 

فارسی یا جزء دوم از جلد ششم کتاب شریف الغدیربه حول و فضل الهی و عنایات امام زمان عج اهللا تعالی فرجه    12آغاز خالصه جلد  
 الشریف

خدایا    خدایا پدرم را که معلم اول من بود بیامرز، او مرا حالل و حرام و نماز و عبادت خالص آموزش داد و خدمت به مردم و ضعفا،
تا از جهان رفت    خاندان محمد و آل محمد را به جان من ریخت و خود را به آل اهللا چسبانیده بود و جدا نشده مادرم را بیامرز که محبت  

او، زیارت ها و عبادتهاي او    و مرا نیز به محبت آنان آموزش داد، خدایا به حق محمد و آل محمد علیهم السالم و عجل فرجهم اشکهاي
سریعتر اصالح فرما که گشایش همه    مرا بیامرز، امام زمان ما را حفظ و امر فرج او را هرچه  را به فضل و کرم خود بپذیر، مرا و خاندان

دار و خیر دنیا و آخرت روزي فرما یا ارحم    جهانیان است، و خاندان مرا و همه مؤمنین و مؤمنات را رحمت فرما و از خطرات محفوظ
 ین. آمین، آمین، آمین یارب العالمین(.  الراحمین و صلی اهللا علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر

 عبداهللا عصام رودسري کلب آستان حضرت عالمه امینی

 آثار کمیاب: رأي خلیفه در دو متعه:

ما را به آن   از ابی رجا نقل شده که گوید: عمران بن حصین گفت که )آیه متعه نازل شد در کتاب خدا و آنگاه پیامبر صلی اهللا علیه و آله 
از آن حضرت، مردي    ل نشد آیه اي که آن را نسخ کند و نهی ننمود رسول خدا از اجراي آن، تا آنکه از دنیا رفت و پس امر فرمود و ناز

مسلم که )متمتع و کامیاب می    براي خودش گفت برخالف آن، آنچه که می خواست )که منظور او عمر است( و صورت دیگر براي 
رباره نهی آن آیه اي در قرآن نازل نشد و مردي)که منظور عمر است( براي خودش آنچه  شدیم ما و پیامبر خدا صلی اهللا علیه و آله و د

باش رسول خدا صلی اهللا علیه و آله جمع کرد بین حج    می خواست گفت )یعنی به دلخواه خود نهی کرد( و .....، و در لفظ دیگر )آگاه 
نشد درباره آن در کتاب خدا و )رسول خدا( نازل  نهی  )به رأي  ن   و عمره و هیچ  نهی نکرد و مردي آنچه می خواست  از آن  یز ما را 

شدیم در زمان رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و قرآن نازل شد و مردي    دلخواه خود( براي خودش گفت و به لفظ بخاري: )ما متمتع می
ردید که منظور از این شخص  می خواست گفت( که در بعضی از نسخ بخاري، قسطانی و ابن کثیر، ..... تصریح گ   براي خودش آنچه

مردم را از حج تمتع منع می کرد ..... به لفظ دو شیخ .....، به لفظ نسایی ..... و از ابی موسی نقل شده است که او فتوي به    عمر بود که
عد از تو درمناسک می داد پس مردي به او گفت مواظب بعضی از فتواهاي خود باش زیرا تو خبر نداري امیرالمؤمنین )منظور عمر( ب متعه

و اصحابش متعه    و آیین حج چه تغییراتی بوجود آورد تا آنکه من او را دیدم و از او سوال کردم پس عمر گفت من می دانم که پیامبر
با زنان خود در سایه بید )اراك( آمیزش    کردند در حج )یعنی با زنان خود آمیزش نمودند(، ولی من دوست نداشتم که مردم  درخت 

این روایات در صحیح    آنوقت براي حج حرکت کنند در حالی که از سرهاي آنان آب می چکد )یعنی آب   کنند و  غسل(، مدارك 
همین لفظ این روایت از مطرف و عمران بن حصین    و به   مسلم، سنن ابن ماجه، مسند احمد، سنن بیهقی، سنن نسایی و ..... موجود است 

دیگر )لفظ دارمی( که متعه در کتاب خدا حالل است و پیامبر نیز    صورتی دیگر ..... و به صورتی   نقل شده ..... به صورتی دیگر ..... و به 
از آن نهی ننمود و آیه اي نیز درباره منع آن نازل نشد)ولی( مردي براي خودش آنچه می خواست گفت )صحیح و مسلم، سنن دارمی( و  
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آن بیماري که به سبب آن از دنیا رفت و به من گفت من به تو حدیث می  مرا احضار کرد در    نیز از مطرف گوید که عمران بن حصین
 نمایم به اخباري که شاید 

و اگر از    خداوند به واسطه آنها بعد از من به تو سود بخشد و اگر من زنده ماندم آنرا )براي حفظ من( کتمان کن و به کسی اظهار نکن 

جمع نمود بین حج و    ه من به آنها یقین دارم و بدان که پیامبر خدا صلی اهللا علیه و آلهدنیا رفتم اگر خواستی آنرا به دیگران حدیث نما ک 

مردي در نهی آن، آنچه می خواست   عمره و در کتاب خدا درباره آن آیه نازل شد و پیامبر تا آن زمان که زنده بود از آن نهی ننمود ولی

نی و   )..... احمد  )میل( خودش گفت )صحیح مسلم، مسند  بنبراي  ابن عبداهللا  از محمد  شنیدم در سالی که    ز  نقل شد که گفت  نوفل 

داد کار خوب و نیکوي است، پس گفت ولی عمر منع   معاویه حج نمود، سعد بن مالک سوال کرد در خصوص تمتع حج و معاویه پاسخ

یامبر صلی اهللا علیه و آله که از او بهتر بود  عمر از من بهتر بود ولی پ  می کرد، آیا تو از عمر بهتري که آن را تحسین می نمایی، پاسخ داد

روایت شده است که شنید سعد بن ابی وقاص و ضحاك بن قیس در سالی که    تمتع به حج نمود )سنن دارمی( و نیز از محمد بن عبداهللا

لی باشد، پس سعد  این عمل را انجام نمی دهد مگر کسی که نادان به امر خداي تعا  گفت   معاویه بن ابی سفیان حج نمود ..... ضحاك 

پس ضحاك گفت اي سعد بدرستی که عمر بن خطاب از این عمل نهی نمود و سعد پاسخ داد    گفت چه اندازه بد گفتی اي پسر برادرم،

نسایی، خدا صلی اهللا علیه و آله این کار را کرد و ما هم با آن حضرت تمتع به حج نمودیم )مالک، شافعی،  )اما اي برادر بدان( که رسول

قرطبی و .....، که آن را در آثار خود مذکور نمودند( و نیز از سالم روایت شده است که گفت من نشسته بودم با پسر    ترمذي، بیهقی،

عمر درمسجد که مردي از اهل شام آمد و از او پرسید از تمتع عمره در حج، پس پسر عمر پاسخ داد خوب و نیکو و زیباست گفت:این  

خدا بود که آن    پدر تو بود که از آن نهی می کرد او پاسخ داد: اي واي بر تو اگر پدرم از آن نهی می کرد، این رسول  عمر بن الخطاب

پس بلند شو و از نزد من    را انجام داده و به آن امر می فرمود آیا من به گفته پدرم عمل کنم یا به فرمان رسول خدا صلی اهللا علیه و آله

 ..(، ..... خارج شو و بیرون برو ...

و به همین مضمون ..... آن را حالل دانسته و باز در عبارتی دیگر)از پسر عمر از متعه حج سوال شد پس امر به آن نمود و به او گفته شد  

ر  او اصرار کردند از آن نهی کرد، پاسخ دادند که آیا احکام کتاب خدا شایسته ت  که تو مخالفت با پدرت می نمایی ..... گفت وقتی به 

است که پیروي شود یا گفتار پدرت عمر)سخن کبري(، و نیز به وجهی دیگر سالم روایت نموده است که )این عبداهللا بن عمر بود که  

عز و جل نازل فرموده بود از اجازه و رخصت در تمتع )و حالل بودن آن( و اینکه رسول خدا صلی اهللا    فتوي می داد به آنچه که خداوند

قرار داده بود پس عده اي از مردم به عبداهللا بن عمر گفتند تو چگونه مخالفت با فکر پدرت می کنی در حالیکه    علیه و آله آن را سنت 

 این موضوع نهی می کرد ..... و او پاسخ داد ..... آیا رسول خدا سزاوار به آن است که سنت او پیروي شود یا عمر .....(   می دانی او از

ابوبکر و    بن عباس نقل نموده است که گفت: رسول خدا صلی اهللا علیه و آله متعه حج نمود و عروه گفت از سعید بن جبیر و او از ا   و نیز

شوند، من می گویم   عمر از متعه نهی کردند و ابن عباس پاسخ داد ..... )آیا در سر آنها عقل نیست(، می بینم که ایشان بزودي هالك می

می گویند ابوبکر و عمر گفتند ..... و به همین مضمون ازابن قیم .....، که نزدیک است  رسول خدا صلی اهللا علیه و آله چنین فرمود آنها  

هیثمی و سیوطی .....، آورده اند که عمر   که بر شما سنگی از آسمان فرود آید ..... و به همین مضمون از حسن و نیز احمد امام حنبلی ها، 

نیست چون کتاب خدا در تایید آن نازل شده و    و گفت این کار بر تومجاز  خواست که نهی از متعه حج نماید، و ابی بن کعب برخاست

و با همین مضمون از ابن قیم و بخاري و ابن سیرین نقل    ما با رسول خدا صلی اهللا علیه و آله عمره نمودیم پس عمر پایین آمد )از منبر( 
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صر عرفه در عرفه حاضر بودیم که ناگهان مردي را که موهاي  گردید و نیز از اسود بن یزید نقل شده است که گفت .....، من با عمردر ع

او گفت آیا تو محرم هستی گفت آري گفت ظاهر تو به محرم که ژولیده مو و   فرفري داشت و از او بوي خوشی بلند بود رسید و عمر به 

هی کرد و گفت اگر من اجازه دهم متمتع آمدم با همسر خود و امروز محرم شده ام پس عمر ن خاك آلود و بدبوست نمی آید گفت من

در زیر درخت بید عروسی می کنند و سپس براي حج حرکت می کنند، ابوحنیفه و ابن قیم این حدیث را   در متعه، این مردم با زنان خود 

لی اهللا علیه  ابن حزم می گوید: چه ایراد و عیبی داشت این حالت که عمر از آن نهی کرد در حالی که رسول خدا ص  نقل نموده اند )پس

مبادرت به آن نمود .....( و به همین مضمون از ابویوسف قاضی ..... و ابن عباس .....، عبداهللا بن عمر ..... و سعید بن مسیب و.....،    و آله

 نقل گردیده است.  

ب شریعت به وسیله  خداوند صاح  )کلب گوید نه تنها هیچ عیب و ایرادي نداشت بلکه در آن محاسن و خیرات فراوان بود بواسطه آنچه

او بر خیر امور و صالح امت پیامبر خود از هر   پیامبر خود بر امت خود روا دانست تا مردم حرام نکنند آنچه را خدا بر آنان حالل نمود که

سول او داناتر،  روا نیست مگر آنکه العیاذ باهللا از خدا و ر  کسی داناتر است و بر عمر و امثال او این دخالت هاي بیجا در تغییر دین و سنت 

 حکیم تر و علیم تر و .....، باشند(. 

 متعه نساء:

ابابکر و    جابر بن عبداهللا گوید که ما بودیم که متعه می کردیم با یک مشت خرما و آرد در عهد رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و عهد
اثیر، ابن قیم، ابن حجر ..... نیز مذکوراست و نیز به همین  پس از آن عمر نهی کرد .....، که اسناد این روایت در صحیح مسلم، آثار ابن  

شد و عمر خشمگین شد و    مضمون از عروه بن زبیر نقل گردید: که خوله دختر حکیم به عمر خبر داد که زنی از ربیع بن امیه حامله
 جرم زنا( و ..... )به گفت این متعه است و اگر قبل از این درباره آن رأي داده بودم البته او را سنگسار می کردم

بود، زنا نمی کرد مگر انسان    نیز از حکم نقل گردیده است که علی رضوان اهللا تعالی علیه فرمود )اگر اینکه عمر ..... نهی از متعه نکرده  
نموده است که گفت  نقل    جریح از عطا  شقی و بدبخت(، مدرك این روایت تفسیر طبري، ثعلبی، رازي، حیان، نیشابوري ..... و نیز ابی

ترحم نموده بود بر امت محمد و اگر    شنیدم که ابن عباس گفت )خدا رحم کند بر عمر که متعه نبود مگر رحمتی از سوي خدا که با آن 
  این روایت را، جصاص، ابن رشد، ابن اثیر و   او آنرا نهی نمی کرد، قطعاً محتاج به زنا نمی شدند مگر عده اي قلیل از مردم )بدبخت((

 ..... نیز در آثار خود نقل نموده اند(، 

به همین مضمون از حافظ عبدالرزاق آمده  از پسر عمر درباره متعه سوال    و  نقل کرده است که  نافع  از  ابی شیبه  نیز حافظ ابن  است و 
لبش را حرکت نداد و  کردند گفت حرام است و به او گفتندکه ابن عباس فتوي به حالل بودن آن می دهد و او گفت چرا او زمان عمر  

 سخنی در این باره نگفت 

بعداً حالل    )کلب گوید آیا تو علت آن را نمی دانستی یا خود را به نادانی می زنی بدیهی است اگر می گفت زنده نمی ماند تا آن را 
 اعالم نماید( .....

است .....، از ایوب روایت شده است که   ... نقل گردیده و نیز با همین مضامین از طبري از صابر و سلیمان بن سیار و حافظ عبدالرزاق و .. 
متعه، و او پاسخ داد اي عروه برو حالل بودن متعه را از   )عروه به ابن عباس گفت آیا از خدا نمی ترسی که فتوي می دهی در حالل بودن

یغه و متعه نکردند و ابن عباس گفت به  مادرت بپرس، پس عروه خود را به نادانی زد و موضوع را عوض کردو گفت اما ابوبکر و عمر ص
مگر آنکه به عذاب خدا گرفتار شوید ما شما را از دستور و امر پیامبر صلی اهللا    خدا قسم نمی بینم که شما دست از این نهی خود بردارید

 علیه و آله حدیث می گوئیم و شما ما را از)گفتار و نهی( ابوبکر و عمر خبر می دهید(  
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زبیر مادر او را که اسماء دختر ابی بکر بود صیغه کرده و   ه دادن ابن عباس به عروه که آن را از مادرت بپرس آن بود کهو اما داستان حوال 
خود آورده است که عبداهللا بن زبیر سرزنش و مالمت کرد عبداهللا بن    او عبداهللا بن زبیر را براي او زاییده بود و نیز راغب در محاضرات 

آن را از مادرت بپرس که چگونه منقل بخور و آتش روشن شد بین او و پدرت    ه پس ابن عباس گفت بروعباس را به حالل دانستن صیغ
که من تو را نزائیدم مگر در زمان صیغه بودن با پدرت و ابن عباس گوید، اولین منقلی که    زبیر، پس او از مادرش سوال کرد و او گفت

ن از مسلم در صحیح او نیز نقل گردیده است .....، .....، از مسلم القري آمده است در متعه روشن شد منقل آل زبیربود و به همین مضمو
اسماء دختر ابی بکر و از او پرسیدیم از متعه و صیغه کردن زنها و گفت ما این کار را در عهد رسول خدا صلی اهللا    که ما وارد شدیم بر

 انجام می دادیم .....،. علیه و آله 

 زنان(:متعتان )متعه حج و متعه 

اختالف دارند    از ابی نضره روایت شده است که گوید من نزد جابر بن عبداهللا بودم و شخصی نزد او آمد و گفت ابن عباس و ابن زبیر
نهی کرد و ما تکرار    در متعه و جابر گفت ما هر دو متعه را انجام دادیم با رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سپس عمر ما را از آن دو 

به او گفتم که ابن زبیر نهی می   ا را، و نیز به صورتی دیگر از ابی نضره وارد شده است که از جابر رضی اهللا عنه نقل نموده که نکردیم آنه
آن اینست که ما متمتع می شدیم و متعه می   کند از متعه و ابن عباس امر می کند به آن و او گفت من از این موضوع اطالع کامل دارم و 

صلی اهللا علیه و آله و نیز در عهد ابابکر هم متعه انجام میشد ولی وقتی عمر خلیفه شد مردم را خطاب کرد و گفت  کردیم با رسول خدا  
آن دو نهی می کنم و هر کس را که مرتکب شود مجازات می کنم    که ..... )بدرستی که دو متعه در عهد رسول خدا جایز بود و من از 

ا نکنم برمردي که ازدواج کرده با زنی تا مدتی معین مگر آنکه او را زیر سنگ پنهان می  یکی متعه و صیغه کردن زنان و من دست پید 
حج،(، و با همین مضامین و به صورت هاي دیگر از جابر و ابی نضره و قتاده نیز روایت گردیده   کنم )سنگسار می کنم( و دیگري متعه

 است،  

سار مردي که زنی را صیغه کرده، بر اساس آنچه عمر بن الخطاب دستور  عالمه فرماید الزم به ذکر است چون سنگ  موالیمان حضرت
به آن فتوي نداده است و از عمر به تحقیق آمده است که در خطبه    داد، شرعاً از فقهاي اهل سنت  لذا هیچیک  نبوده،  جایز و مشروع 

انا انهی عنهما و اعا متعه    قب علیهما متعه الحج و متعه النساء( یعنی دو اشگفت )متعتان کانتا علی عهد رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله و 
مرتکبین آن را    بودند که در زمان رسول خدا انجام می شد و هر دو جایز و حالل بود ولی من نهی می کنم از آن دو و مجازات می کنم

عمر در خصوص دو متعه    .... این خطبهیکی متعه حج و دیگري متعه زنان(، ..... مأمون عباسی استدالل کرده بر جواز متعه با این حدیث .
 از مطالب مسلمه نزد اهل سنت است و ..... 

در بصره گفت که به چه کسی اقتدا کردي در جواز متعه گفت به عمربن خطاب    راغب در محاضرات گوید که یحیی بن اکثم به شیخی
گفت براي اینکه در خبر صحیح آن است که او در باالي  او به شدت از آن نهی می کرد    گفت، چگونه به او اقتدا کردي و حال آنکه 

رسول او حالل کردند بر شما دو متعه را و من حرام می کنم آن دو را بر شما و مرتکب به آن را به    منبر رفت و گفت بدرستی که خدا و
او را در قسمت دوم سخن او و به    در قسمت اول گفتار او و نپذیرفتیم تحریم  ما قبول می کنیم شهادت او را  شدت مجازات می کنم و

 همین مضمون از عمران بن سواده نقل گردیده..... 

بود که من آنها    و طبري در المتین خود از عمر نقل نموده است که او گفت سه چیز در زمان رسول خدا صلی اهللا علیه و آله جایز و روا 
خیر العمل در اذان( و    )متعه حج(، متعه نساء و گفتن حی علی  را حرام کردم و مجازات می نمایم هر کس را که آنها را مرتکب شود

 ،..... 

الصلوه خیر من النوم یعنی نماز بهتر از    )کلب گوید و این بدعت ایشان در نهی از گفتن حی علی خیر العمل در اذان و به جاي آن گفتن  
وحی فقط ناظر به قرآن است و ارتباطی به سنت    خواب است که به فکر خود آن را جایگزین وحی خدا نموده است با این تصور که
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نمایند و این امر اختصاصی به عمر ندارد و .....، ولی اگر سنت   ندارد پس همه امت این اختیار را دارند که سنت رسول خدا را باال و پائین
نباید در آن دخل و  بفکر خود  بر وحی است پس کسی  به    مبتنی  این عبارت  تصرف کند و از طرفی عقل می گوید  دالیل فراوان بر 

ف  افتراعی ایراد دارد و لذا ذکري بیهوده تلقی می شود و..... عین همین ایراد به دستها را جلو آوردن در هنگام نماز و یا شستن پا برخال
 ن است(  تر از این احکام افتراعی پیروي مردم از دستورات غیر مبتنی بر وحی آنا حکم کتاب خدا و ..... وارد است و عجیب 

این دو متعه است که تعداد آنها از چهل حدیث می گذرد و ..... از اینکه دو متعه در عهد    تمامی این احادیث جزیی از احادیث مرتبط با 
به    رسول خدا صلی اهللا علیه و آله معمول بوده و درباره هر دو آیات قرآن نازل شد و ثابت شده است جواز حاللیت و مباح بودن آن 

کسی که از آن دو نهی کرد عمر بود ..... و آنچه نقل گردید خود بخود کامالً کافی و وافی است براي اثبات    خدا و اول سنت رسول  
مشروع بودن آندو عمل در عهد رسول خدا و به شهادت قرآن و حدیث و بدون آنکه حکم نسخ و یا بطالنی براي آنها آمده باشد و  

 وانی که داللت بر حالل بودن آنان دارد و ما آن را ذکر نمودیم و ..... کن تو به این دالیل احادیث فرا اضافه

نهی او درباره  النهایه  برابر نص صریح قرآن و سنت گفته    و  او در  او و صرف اجتهادي که  نداشت مگر فکر مخصوص  دو متعه علتی 
اما متعه  اینکه    است،  به  نمود  از آن و زشت و قبیح تصور  نهی کرد  او منع و  از غسلی که  حج پس  بعد  از سرهاي آنان آب می چکد 

بودن آن را تا    و رسول خدا مباح  استازآمیزش دارند .....، و حال آنکه خداوند سبحان از عمر بن الخطاب بیناتر به حال بندگان خود  
که به    ر استحسانیمگ  روز قیامت از جهت حکم قطعی ابدي به نص احادیث گذشته و آینده بیان نمود و آنچه عمر آورده است نیست

نادرست و بر ضد و در مقابل حکم خدا درقرآن و روش و    خود او اختصاص دارد و قبول و توجه به آن جایز نیست زیرا نظر او کامالً  
 رویه پیامبر او در سنت است ..... الی آخر ..... 

و سخیف  یاوه  شبهات  به  ما حضرت عالمه  موالي  ادامه  مورد    در  در  که  متعصبین  می  بعضی  هستند،  خلیفه  این عمل  ربط  بی  توجیه 
آنها هاي  یاوه  پاسخ  به  و محکم  متقن  با دالیل  و  زناشویی    پردازد  و  یعنی صیغه کردن زن  نساء  متعه  اما در خصوص  و  است  پرداخته 

است گفته است  است که او آن را زنا و بی عفتی تلقی نموده و در حدیثی که مذکور    موقت، پس آنچه ظاهر می شود از سخنان عمر آن 
 شود( .....،   )..... روشن شود تا نکاح از زنا شناخته

و بطور روشن و صریح به نقل از امیرالمؤمنین و ابن عباس آمده است که این نهی فقط از عمر صادر گردیده وحال آنکه آیه این حکم  
هم استناد نموده اند از جمله عمران    د و به این دلیل از محکمات قرآن است که نسخ نشده و تمامی صحابه و پیروان آن را جایز دانسته ان 

بن حصین، جابر بن عبداهللا، عبداهللا بن مسعود )و حفاظ از او نقل نموده اند که گفت ما بارسول خدا صلی اهللا علیه و آله جهاد می کردیم 
رت ما را از این عمل نهی نموده و اجازه  کنیم.، پس آن حض و براي ما زنانی نبودند پس گفتیم یا رسول خدا آیا ما خود را اخته و خواجه

داد به ما تا ازدواج موقت نماییم و فرمود التحرموا طیبات ما احالهللا لکم، یعنی بر خود حرام نکنید چیزهاي پاك و طاهر را که خدا بر  
معبد بن امیه، زبیر بن عوام، عمرو    بن ابی سفیان، ابوسعید خدري، سلمه بن امیه،  شما حالل نموده است .....، .....، عبداهللا بن عمر، معاویه 

امیه، سمره  بن  ربیعه  بن کعب،  ابی  .....،   بن حریث،  ابو محمد مدنی، سدي، مجاهد  یمانی،  بن جبیر، طاوس  بن جندب )سمیر(، سعید 
ایر مردم  ابوعمر صاحب االستیعاب گوید،اصحاب ابن عباس از اهل مکه و یمن همگی متعه را بر مذهب ابن عباس حالل دانسته ولی س

 آن را حرام نمودند .....

و سپس حضرت عالمه در ادامه ضمن بیان جمالتی از صاحب ملعون و خبیث کتاب الوشیعه یعنی موسی جاراله و توهین واهانتی که آن  
می شود تفسیر آیه   داده  ابلیس بر پایه دروغ و افترا خود ساخته و پرداخته و بر دو امام باقر و صادق منتسب نمود )که در کتب شیعه نسبت

ند(  فما استمتعتم به منهن ..... نازل در متعه زنها به باقر و صادق و بهترین احتمال آن است که این سندجعلی باشد وگرنه باقر و صادق جاهل
که این    شود در کتب غیر شیعه قولی براي هیچکس   را بیان و ضمن رد آن یاوه ها می فرماید و یا این سخن آن بی خرد که )یافت نمی

  آیه نازل در متعه زنها باشد و امت اجماع کرده اند بر تحریم متعه و .....( واین سخنانی است که ما جمع آوري نمودیم از اوراق الوشیعه 
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است از ادب دین، ادب علم، ادب عفت، ادب کالم، ادب اجتماع و میان    که سیاه نموده آن مردك نادان در مسئله متعه و گفتار او دور
او و آنچه اسالم آورده است فاصله بسیاري است، )وبه حکم قرآن( و ما مقابله نمی کنیم مگر به سالم و اما در بسط و توسعه سخن در  

محققین اصحاب ما و متأخرین از ایشان بیان نموده اند، و آنوقت این مردك نادان آمده و حمله    باب متعه، نیازي نیست با توجه به آنچه 
افترا با زبان قبیح و هرزه خود و براي او اینگونه اعمال  بر ایشان می ک  ند آنهم باسخنان زشت و ترسی ندارد از ایراد هرگونه تهمت و 

براي ما مهم است بیدار کردن ادراك و احساس محققین و توجه آنان به دروغ پردازي هاي این هرزه گو و جنایت    اهمیت ندارد ولی
بی    آن، از طریق کتمان آراء پیشینیان و تکذیب حقایق ثابت و معلم امت اسالم با سخنان و کلمات  بزرگ او بر علم و قرآن و اهل  هاي 

در قرآن مجید    معنی و یاوه گویی و نشر مطالبی که مخالف با قرآن و سنت نبوي است .....، و اما در بیان قول خداوند در خصوص متعه
کتب ایشان یافت نمی شود    دعا نموده که قول به نزول آیه فقط ادعاي شیعه است و در، این مردك تصور و ا«فما استمتعتم به منهم .....» 

مذکور می سازیم مقداري از آنچه را که    و نمی توان کسی را یافت که قائل به آن باشد مگر از نادانی که ادعا کرده و نفهمیده، پس ما 
 و بد زبان و ناسزاگو به چه کسی متوجه می شود:  احمق و نادان در کتب هم کیشان اوست تا آنکه خواننده بداند که نیش این مردك

احمد امام حنبلی ها در مسند خود با سندها و مدارکی که تمام رجال و روایات آن مورد وثوق و اعتمادند، از عمران بنحصین نقل کرده 
که )آیه متعه در کتاب خداي تبارك و تعالی نازل شده و ما به آن عمل کردیم به همراه رسول خدا صلی اهللاعلیه و آله پس آیه اي  .1

 فسخ کند و پیامبر هم نهی نفرمود تا از دنیا رفت(. نازل نشد که آن را 

زنان، پس    در تفسیر خود با ذکر سلسله اسناد خود از ابی نضره نقل نمود که پرسیدم از ابن عباس از متعه  310ابوجعفر طبري متوفاي  .2
تم .....( ..... و درحدیث است که )ابن  گفت مگر نخواندي سوره نساء را گفتم چرا، گفت مگر قرائت نکردي در آن آیه )..... فما استمتع

 آیه در نکاح متعه است،  عباس سه بار قسم خورد که خدا چنین نازل فرمود و .....،(، و نیز از قتاده و از مجاهد نقل شده که این 

 ..... از حدیث ابن عباس و ابی بن کعب در قرائت آیه و ... 370ابوبکر جصاص حنفی متوفی .3

 ... 458قی متوفی حافظ ابوبکر بیه.4

 .در تفسیر خود آورده است ... 510حافظ ابو محمد یعقوبی شافعی متوفی .5

 ...  538ابوالقاسم جاراهللا زمخشري معتزلی متوفی .6

 در احکام القرآن ... 542قاضی ابوبکر اندلسی متوفی .7

 در تفسیر خود ... 567ابوبکر یحیی بن سعدون قرطبی .8

 ... 595مشهور به ابن الرشد متوفی ابوالولید محمد بن احمد .9

 در تفسیر کبیر خود ... 606ابوعبداهللا فخرالدین رازي شافعی متوفی .10

 در شرح صحیح سالم ... 676حافظ ابوزکریا نووي متوفی .11

 در تفسیر خود ... 685قاضی ابوالخیر بیضاوي شافعی متوفی .12

 در تفسیر مشهود خود معروف به خازن ...  841عالء الدین بغدادي متوفی .13

 در تفسیر تسهیل خود ... 741ابن جزي محمد بن احمد غرناطی متوفی .14

 ...  745ابوحبان محمد بن یوسف اندلسی متوفی .15

 در تفسیر خود  774حافظ عمادالدین بن کثیر متوفی .16

 در الدر المنثور ... 911حافظ جالل الدین سیوطی متوفی .17
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 در تفسیر خود )حاشیه تفسیر رازي( ... 983ابوالسعود عمادي متوفی .18

 در تفسیر خود ...  1250قاضی شوکانی متوفی .19

 در تفسیر خود ... 1270سید محمود آلوسی متوفی .20

یعنی موسی جاراله که   نادان  این مردك  از  کنیم  تا سوال  بیا  با من  اي خواننده  اهل سنتپس  و مراجع  از مدارك  کتابها  این  در    آیا 

یاوه سرایی   موضوع قرآن نیستند، آیا این گروه از حافظان حدیث و بزرگان و پیشوایان علم تفسیر قرآن نیستند .....، آیا برابري می کند

آن  ابی بن کعب که نزد  یا  ابن عباس گفت که مترجم و مفسر قرآن است و  با مانند آنچه  او  یا    ان قاري ترینهاي مثل  صحابه است و 

سنت است و یا عمران بن حصین، حکم، یا حبیب بن ثابت، یا سعید بن جبیر و یا قتاده و یا مجاهد و    عبداهللا بن مسعود که عالم به قرآن و

ن، نزد طرفداران خود متهم  در واقع سب و ناسزا به صحابه و پیشینیان صالح و شایسته نیست که او شیعه را به آ  .....، آیا این اهانت هاي او 

رجال و بزرگان قوم خود را شیعه می داند که با زبان تیز و برنده خود آنان را قطعه قطعه و پاره پاره می سازد پس اگر نزد   نموده یا اینکه

حبان، ابن    ابن   ارزشی نیست براي امثال بخاري، مسلم، احمد، طبري، محمد بن کعب، عبد بن حمید، ابی داوود، ابن جریح، جصاص،  او

بیضاوي، ابن جزي،    کثیر، ابی السعود، سیوطی، شوکانی، آلوسی، بیهقی، حاکم، بغوي، زمخشري، اندلسی، قرطبی، فخر رازي ، نووي، 

قول آیه متعه به شیعه آورده    .....، پس بداند که ایشان بزرگان و اعالم او در علم دین هستند و آنچه او نسبت به موضوع انحصار کذب

بهانه اي براي سب و ناسزا به ساحت مقدس دو امام بزرگوار معصوم حضرت  است باقر و حضرت امام جعفر    تنها و صرفاً  امام محمد 

می داند که چهار امام قوم او )ابوحنیفه، محمد    صادق علیهما الصلوات و السالم بوده است و هر کسی که صاحب انصاف و وجدان باشد

آن دو بزرگوار می باشند و اگر نزد آنان چیزي از علم    د بن حنبل( در علم خویش خوشه چین علومبن ادریس، مالک ابن انس، احم

 باشد از سرچشمه گواراي وجود آن دو امام همام است ..... و الی اهللالمشتکی و شکوه من بسوي خداست ..... 

دن  که شامل ایجاب و قبول است، جدایی به سپري ش و همچنین در خصوص حدود متعه در اسالم، اجرت و مهریه، مدت معین، و عقدي

فقها در کتب فقهی و محدثین در صحاح و مسانید و مفسرین در    مدت یا بذل، تعیین عده .....، عدم میراث، پس تمامی این حدود را نیز

یاوه   با  تا  اند،  نگذاشته  باقی  نادان  این مردك  هاي  یاوه سرایی  براي  و دیگرمجالی   ..... و  یادآور شده  آیه کریمه  تفاسیر خود در ذیل 

 خود بپردازد   خود به فریب طرفداران نادان و گمراه سرایی هاي 

متعصب خبیث بدتر از    )کلب گوید: و در ادامه حضرت عالمه به پاسخگویی سایر شبهات ضد و نقیض و بی پایه و اساس این مفتري 

... سالم و رحمت و رضوان  ابلیس پرداخته و او و افکار سخیف او را در پیشگاه اهل خرد و ایمان رسوا ساخته است و من اهللا التوفیق..

نثار و ایثار باد و خداوند به حق محمد    ابدي و بی نهایت خداوند بر روح و روان و وجود حضرت عالمه و همه علماء بزرگ امت اسالم 

یا  آمین  فرماید آمین، آمین،  مند  بهره  دنیا وآخرت  بزرگواران در  این  از شفاعت  را  ما  السالم و عجل فرجهم  علیهم  رب    و آل محمد 

 العالمین(. 

 رأي خلیفه درباره کسی که گوید من مومن هستم: 

است، پس عمر   از مسند عمر ..... از سعید بن یسار روایت شده ..... )که به عمر خبر آوردند که مردي در شام تصور نموده است که مومن

اي امیرالمومنین گفت واي    من هستی گفت آرياو را از شام احضار کرد و چون وارد شد از او سوال کرد تویی که گمان میکنی که مو
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مومن پس تو از کدام یک از این سه   هاي مردم مشرك و منافق و بر تو از کجا این ادعا را می گفتی گفت آیا نبودند با رسول خدا گروه 

 گروهی و ..... 

گوید که من مومن هستم پس او کافر جاهل است و هر کس ب  و از قتاده آمده است که عمر گفت هر کس بگوید من عالم هستم پس او 

است که موجب شد، تا مردي را از شام نزد خود احضار کند، در حالی که    است .....، و من نمی دانم این دیگر چگونه مشکل و معضلی

ن را از آنها  در اطراف او هزاران نفر همین سخن او را میگفتند که ما مومن هستیم و او خیال می کرد امیر آنان است و او چگونگی آ

ترین راه حل نماید و .....، آري این خلیفه بود که بارها از حذیفه که صاحب سر و راز پنهان، در    سوال نکرد تا این معضل را به ساده 

رسول خدا صلی اهللا علیه و آله بوده، سؤال می کرد که آیا او هم جزء منافقین هست یا خیر و آیا رسول خدا    شناخت منافقین از سوي

اهللا علیه وآله او را جزء منافقین محسوب نموده است یا خیر و به همین علت او بر مرده اي نماز نمی خواند مگر آنکه حذیفه بر او    صلی

 نمازبخواند و می ترسید که مبادا آن مرده از منافقین باشد ....

 ورود اسقف نجران بر خلیفه: 

امیرمؤمنان،    ین عمر بن خطاب وارد شد، در اوایل ایام خالفت او و گفت اي آورده اند )اسقف و بزرگ مسیحیان نجران، بر امیرالمؤمن

بطور کامل بیاورم و    زمین ما سردسیر است و آمدن به این مکان براي ما مقدور نیست، ولی من ضامن هستم که مالیات خود را هر سال

بین آنان پیرمرد خوش سیما و با    سالی او با جماعتی که در   عمر ضمانت او را پذیرفت و او هر ساله به عهد خود وفا می نمود تا اینکه در 

کرد، اسقف گفت اي عمر در قرآن شما    هیبتی بود، نزد او آمدند و عمر او را دعوت به اسالم کرد و براي او از فضایل اسالم تعریف

تش دوزخ و جهنم کجاست، پس عمر به من بگو آ  آمده است که )..... بهشتی که عرض او مانند عرض آسمان و زمین است .....( پس

حضرت پاسخ داد اي اسقف آیا دیده اي که هرگاه شب می   ساکت شد و به علی علیه السالم عرض کرد شما پاسخ او را بگو پس آن

سوال کرد فکر نمی کردم کسی جواب این سوال را بدهد، این    اسقف آید روز در کجاست و وقتی روز می آید شب کجا می رود پس

خدا صلی اهللا علیه و آله و پسر عموي او و پدر حسن و حسین است. و    جوان کیست عمر گفت او علی بن ابی طالب )ع( داماد پیامبر

که فقط یکبار خورشید بر آن تابید و دیگر نه قبل از آن و نه پس از آن بر آن قطعه   اسقف گفت اي عمر مرا خبر بده از قطعه اي از زمین

ت از این جوان سوالکن پس حضرت فرمود آن دریایی بود که براي بنی اسراییل شکافته شد و خورشید یکبار بر آن  نتابید، عمر باز گف

و نه بعد از آن، پس آن اسقف سوال کرد مرا خبر بده از چیزي که در دست مرد است شبیه به میوه هاي    تابید دیگر نتابید نه قبل از آن

مام نمی شود(، عمر گفت از این جوان بپرس و سوال کرد و آن حضرت فرمود که آن قرآن است  او برمی دارند ت  بهشتی )که هر چه از

  بر آن جمع می شوند و نیاز خود را از آن می گیرند و برمیدارند و از آن چیزي کم نمی شود مانند میوه هاي بهشتی و اسقف  که اهل دنیا

است و    هست پس علی علیه السالم فرمود آري قفل آسمانها شرك به خدا  گفت راست گفتی حاال مرا خبر بده آیا براي آسمانها قفلی

حاجب و مانع آن    آنگاه اسقف گفت کلید این قفل چیست حضرت فرمود: شهادت به ال آله اال اهللا که هیچ چیزي در زیر عرش خداوند

السالم فرمود ما نمی گوییم   علی علیه  نمی شود، اسقف گفت راست گفتی حاال مرا خبر ده، از اولین خونی که بر زمین ریخت، حضرت

خون نفاس و زایمان و جفت حوا بود در    آنچنان که آنها می گویند که خون خفاش بود ولی می گوییم اولین خون بر زمین ریخته شده 

گین شد  که خدا کجاست، در این زمان عمر خشم  وقتی که هابیل را زائید، گفت راست گفتی یک سوال دیگر باقی است مرا خبر ده 

سالم کرد رسول خدا از او سوال کرد از کجا آمدي گفت از    ولی علی علیه السالم فرمود ما نزد رسول خدا بودیم که فرشته اي آمد و



 444: ص 

               

 

سوال کرد از کجا آمدي گفت از نزد پروردگارم از زمین هفتم پس    نزد پروردگارم از آسمان هفتم پس فرشته اي دیگر آمد حضرت 

طور می گفتند، پس آگاه باش خداوند هم اینجاست و هم آنجا است، در    ق و غرب آمدند و هر کدام همینسومی و چهارمی از شر 

 آسمان خدا و در زمین خداست و ..... 

انتهاي خدا بر وجود موالي مظلوم ما امیرالمؤمنین وصی رسول خدا و صاحب علم و اسرار   )کلب گویدسالم و رحمت و رضوان بی 

  بروي اسالم و اهل اسالم بوده و هست و خواهد بود امیدواریم که خداوند به حق برادر او رسول خدا و همسراو خدا که همیشه آ   رسول

یارب   فرماید آمین، آمین، آمین  دنیا و آخرت رستگار  و در  بهره مند  او  از شفاعت  را  ما  و حسین  او حسن  فرزند مظلوم  و دو  فاطمه 

 العالمین( 

 ار شراب نشسته بود: شالق زدن به روزه داري که بر کن

احمد امام حنبلی ها نقل نموده است ..... )که گروهی را نزد عمر بن خطاب آوردند که آنها را در زمان میگساري دستگیرنمودند و در  
،  میان آنان مردي بود که روزه داشت و عمر همه آنها را شالق زد و شخص روزه دار را هم شالق زد، به او گفتندکه او روزه دار است

در میان آنها را می دانست، شاید    گفت چرا با آنها نشست،(، چگونه اینگونه احکام مجوز شرعی دارد .....، آیا خلیفه علت حضور صائم
تا با نرمی در اول کار، آنان را ارشاد نماید و    او به ضرورت و یا اجبار در بین آنها نشسته بوده است و یا قصد نهی از منکر داشته و خواسته

قاعده .. داده شود حد برحسب  احتماالت  این  از  است هرگاه یکی  بدیهی  تدرا    ...،  الحدود  )ان  فرمودند  قول رسول خدا که  قضایی و 
او ساقط می از  نباشد حداکثر    بالشبهات( یعنی حدود به شبهات ساقط می شود، حد  اینها هم  از  اینکه احتمال هیچیک  شد و بر فرض 

نمی نماید، پس چگونه می توان یکسان قرار داد مجازات آن صائم و    یز است که از ده ضربه تجاوزمجازات آن مرد حد تأدیب و تعز
 روزه دار که شراب نخورده و روزه داشته را با آنکسانی که میگساري کردند. 

ه حدس و گمان وقوع هر  )کلب گوید و چگونه توجیه می شود اینگونه حکم ها که از خلیفه صادر می شود که به نظر میآید او احتیاطاً ب 
با آنچه مذکور شد با داستان زناي مغیره و ام جمیل و رد    جرم و به کوچکترین احتمال مجازات می کند و مغایرت عمل او  در رابطه 

توضیح کامل او و تصریح تمامی موارد از سوي شاهدان دیگر،    شهادت تمامی شهود به بهانه شبهه در اظهارات چهارمین شاهد و علیرغم
ندیده شهادت او را قبول نکرد و همه کسانی را که بر وقوع آن شهادت دادند   که در نهایت او به بهانه اینکه میل را در سرمه دان ام جمیل

افراط و تفریط موید چیست جز آنکه او به دوستان خود که او را در رسیدن به حکومت    حد زد تا مغیره را رها کند .....، پس این همه 
 غضب خود را هدیه داده است .....(، ... مرحمت و به غیر آنانکمک کردند 

 رأي خلیفه در مشک معطر بیت المال:

خود را    روزي براي خلیفه مشکی معطر آوردند و دستور داد که میان مسلمین تقسیم کنند و او دماغ خود را بست به او گفتند چرا بینی
  ؟ این چیست  مند می شود و روزي بر همسرش وارد شد و با او بوي مشک یافت گفت گرفتی او گفت زیرا بینی من از بوي آن بهره  

مالیدم، بو گرفت پس او آن   گفت من از مشک بیت المال مسلمین فروختم و با دست خود وزن کردم و چون دست خود را به اثاثیه خانه
خاك کرد ودوباره بر آن آب ریخت تا بوي آن عطر  متاع را گرفت و آب بر آن ریخت ولی بوي آن نرفت آنوقت شروع به مالیدن در  
جلوي چراغهاي )بیت المال( مسلمین تا آنکه بنور آن    رفت .....، آیا فقیه زبردست و جامع بایستی اینطور باشد آیا خلیفه پرده می زد در 

شت زارهاي )بیت المال( مسلمین  آن زمان که حامل بویی از ک   جاي دیگر روشن نشود و یا سدي قرار می داد بر محل وزش باد صبا در
 ارتباطی به رضایت مالک ندارد، و .....، من نمی دانم انا ال ادري   می گردید و ..... امثال آن، و از این بهره مندي هاي قهري که 
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تا قیامت آزار  از بوي متعفن عمل مغیره با ام جمیل که مشام اهل اسالم را    )کلب گوید و چگونه است حکم او از اینکه جلوگیري نکرد
باشد تا حدود اسالم را بر هر خطاکار و مستوجب حد اجرا نمایند هرچند از دوستان و    می دهد از روي احتیاط تا درسی براي مسلمانان

 نزدیکان آنها باشند و ..... انا ال ادري(. 

 اجتهاد خلیفه در نماز میت:

بن خطاب   میت هفت، یا پنج، و یا شش و یا چهار تکبیر می گفتند و عمر)مضمون( از ابی وائل نقل شده است که در زمان رسول خدا بر 

شده است در اختالف    جمع کرد اصحاب رسول خدا را ..... و آنها را بر چهار تکبیر متحد نمود .....، آنچه از سنت و عمل صحابه ثابت

هر یک از این تعداد براي تکبیر   لت می نماید بر اینکهعدد در تکبیر بر جنازه که مترتب بر مراتب فضل میت یا خود نماز است و این دال

مجاز است پس تعیین یک عدد از این تعداد و منع از بقیه فکر و اجتهادي است که او در برابرسنت رسول خدا )ص( و عمل صحابه و  

احمد در مسند آورده است که عبداالعلی  چنانچه    ..... انجام داده و بر بی اعتباري این فکر و نظر او، اعراض صحابه از آن نظر بوده است

ابوعیسی عبدالرحمن بن ابی لیلی برخاست به طرف او    گوید پشت سر زید بن ارقم نماز خواندم بر جنازه اي، پس پنج تکبیر گفت و 

ب خدا  دستور عمر را گفت نه ولی من نماز خواندم پشت سر ابوالقاسم )محمد( حبی  رفت و دست او را گرفت و گفت فراموش کردي

و من این روش او را هرگز ترك نخواهم کرد. ..... و نیز طحاوي از یحیی بن عبداهللا تیمی    صلی اهللا علیه و آله و او پنج اهللا اکبر گفت

با عیسی موالي حذیفه بن یمان بر جنازه اي، پس او پنج تکبیر گفت آنگاه توجهی به ما نمود و    نقل کرد که گفت )من نماز خواندم

فراموش نمودم و تکبیر گفتم چنانچه موالي من و ولی نعمت من یعنی حذیفه بن یمان نماز خواند بر جنازه اي    و نه   گفت نه شک کردم

  و پنج تکبیرگفت و او نیز رو به ما کرد و گفت نه شک کردم و نه فراموش، لیکن تکبیر گفتم چنانچه رسول خدا صلی اهللا علیه و آله پنج 

 تکبیر گفت ..... 

و   نمایی)کلب گوید  نمی کردند چرا خالف سنت رسول خدا عمل می  او سؤال  از  از مردم است که  در حالی که روش آن    تعجب 

عبارت اتق اهللا یعنی از خدا بترس و    حضرت بر اساس وحی و دستور خداوند بوده است و .....، البته تعجبی ندارد چون پاسخ هر مسلمان

 (.سپس تازیانه و تهدید به قتل و کشتن بود .....

 خلیفه و مسائل سلطان روم:

مشکلی    ...، احمد امام حنبلی ها در باب فضایل نقل نموده ..... که این عمر بن خطاب بود که می گفت )پناه می برم به خدا از معظل و 

صحاب خواند و آنها  ا   که در آن ابوالحسن نباشد( ..... و آورده اند که پادشاه روم نامه اي به عمر نوشت و سواالتی مطرح کرد و عمر بر

بسم اهللا الرحمن الرحیم من مطلع  جوابی ندادند پس به امیرالمؤمنین علی نوشت و او در کوتاه ترین زمان پاسخ داد و پشت نامه او نوشت

آگاه باش  حضرت محمد صلی اهللا علیه و آله و  و آگاه شدم به نامه تو اي پادشاه و پاسخ می دهم به حول و فضل الهی و برکت پیامبرمان

نیافرید پس آن قرآن است چونکه کالم خدا و صفت  اوست .....، آنچیزي که نمی داند قول شماست که براي او    )آن چیزي که خدا 

ستم است .....، آنچه تمامش دهان است آتش است که .....، آنچه    فرزند و شریک قائل هستید و ..... آن چیزي که نزد او نیست ظلم و

باد است، آنکه فامیلی ندارد حضرت آدم    ب است، آنچه تمام او چشم استتمام او پا است آ بال است  خورشید است، آنچه تمامش 

است )عصاي موسی، قوچ ابراهیم، آدم، حوا( آنکه نفس می کشد و روح ندارد صبح است،    است، آنکه شکمی او را نزایید چهار چیز

داد و قرن و قرن می گذرد و روزي از ما نمی گذرد جز اینکه رکنی از ارکان ما    اما صداي ناقوس می گوید)بدرستی که دنیا ما را فریب
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دل بسته و در آن جاي نموده ایم(، اما آن حرکت   را خراب میکند و به راستی که مرگ به ما خبر داده که ما خواهیم رفت ولی، ما به دنیا 

اسرائیل خداوند قطعه اي از آن را کنده و با دو بال از نور بر سر    نیکننده که یکبار حرکت کرد آن طور سینا بود که به هنگام عصیان ب

برگشت، و آن مکانی که خورشید بر آن یکمرتبه تابید آن زمین دریایی بود   آنها قرار داد ..... و آنها توبه کردند و آن قطعه به جاي خود

درختی که سواره در سایه اش یکصد سال می رود، درخت طوبی    بر او تابید و ..... اما   که به امر خدا براي موسی شکافته شد و خورشد 

است که اصل او یکی است و نورش در همه جا هست، و آن درخت که بدون آب روئید، پس آن    است .....، و نظیر او در دنیا خورشید

آن جنین در رحم مادر است که تغذیه   معجزه براي حفظ موسی رویانید .....، و غذا اهل بهشت و شبیه آن در دنیا،  درختی بود که خدا به

  ولی ادرار و مدفوع ندارد، اما از غذاهاي بهشتی که در یک ظرف هست ولی با هم مخلوط نمی شود، شبیه آن در دنیا تخم  می کنند

مانند آن  یابد  پرندگان است که زرده و سفیده ي آن مخلوط نمی شود، پس آن حوریه که در بهشت از سیب خارج می شود و تغییر نمی

یکی خواهد بود آن مانند   در دنیا، آن کرم است که از سیب خارج می شود و آن کنیزي که در دنیا براي یک نفر و در آخرت فقط براي

درخت خرمایی است که در دنیا براي مومنی مانند من و براي کافري مانند تو هست ولی در آخرتفقط مال من است و نه براي تو، زیرا  

محمد رسول اهللا است .....،(، چون پادشاه روم    است که تو داخل آن نخواهی شد، اما کلیدهاي بهشت پس ال آله اال اهللا وآن در بهشت  

پیامبري و پرسید از جواب دهنده آن، گفتند این پاسخ را    جواب نامه را خواند گفت این جواب صادر نشده است مگر از خانه نبوت و 

نوشت براي آن حضرت که من مطلع شدم به جوابیه شما و دانستم   و آله فرستاده است و او جوابپسر عموي پیامبر محمد صلی اهللا علیه  

به موصوف  و  رسالت  معدن  و  نبوت  از خاندان  تو  و روش    که  مذهب  کنی  من روشن  براي  که  دارم  و عالقه  هستی  علم  و  شجاعت 

ده است )و یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی(، و  شما از آن یاد کرده و فرمو  خودتان را و بگویی آن روحی که خدا در کتاب

لطیف و لمعه شریف است از صفت آفریدگار و قدرت ایجاد کننده او که آن را از خزائن ملک    حضرت پاسخ داد و اما بعد )روح نکته

تو امانت پس هرگاه گرفتی مالت   خود ساکن نموده و آن در نزد او براي تو وسیله است، و براي او در نزد  خود بیرون آورده و در ملک

 او نیز می گیرد مال خود را که در نزد توست والسالم( ..... زین الفتی عاصمی و خواص ابن جوزي ....  را که نزد او است،

 حدود آگاهی خلیفه در احکام:

کن و من    علیه السالم و از او سوال ابن اذینه عبدي گوید نزد عمر آمدم و از او پرسیدم از کجا عمره را شروع کنم گفت برو نزد علی  

آمدم نزد آن حضرت و ایشان به من گفت از هر کجا که شروع کردي یعنی میقات زمین تو و گوید من نزد عمرآمدم و آن مطلب را  

به  مراجعه جمعی از اصحاب    بازگو کردم و گفت من نمی دیدم براي تو مگر آنچه که پسر ابی طالب گفت ..... محب الدین طبري در

طریق احمد نقل کرده که عمر هرگاه    آن حضرت براي رفع مسائلشان که معاویه، عایشه و عمر ..... را از آن گروه اعالم کرده است، از

حضرت مراجعه نموده است را ذکر کرده پس   چیزي بر او مشکل می شد از آن حضرت یاد می گرفت و روایاتی را که در آن، عمر به

 ه یاوه گویانی مانند موسی صاحب )الوشیعه( یا غیراو از بزرگان قوم تصور کرده اند آري کجاست؟!  کجاست آن اعلمیت عمر ک 

انصاف و ایمان و مقرون به ظلم و ستم و تعدي آنها به ولی خدا    )کلب گوید من می دانم در افکار متعصبانه و خشک و دور از عدل و 

انتها ندارد جزاي ستمگري هاي آنان باشد آمین، آمین،    است تا آن زمان که در عرصات محشر دادخواهی ما مطرح شود و آتشی که 

 آمین یا رب العالمین(. 

 رأي خلیفه در مناسک:
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حج را به    مالک امام مالکی ها نقل نموده است از عبداهللا عمر که گفت عمر بن خطاب در عرفه براي مردم خطبه می خواند و مناسک

هرگاه به منی آمدید و رمی جمره کردید، پس بر شما حالل می شود همه آنچه برحاجی حرام بود و  آنها می آموخت، از جمله آنکه  

 مگر زن و بوي خوش .....،

لنموده و    و در حدیث دیگر، همین مضمون نقل گردیده و در لفظ ابی عمر آمده است که سالم بن عمر از پدرش به همین مضمون نق
او قبل از طواف    من رسول خدا صلی اهللا علیه و آله را خوش بوي می کردم براي محل شدن سپس روایت عایشه را آورده که گفت )

گفت، و صاحب ازاله الخفاء    خانه( و سپس سالم گوید پس سنت رسول خدا صلی اهللا علیه و آله سزاوارتر است به پیروي تا آنچه عمر
خوش، چون حدیث عایشه و غیر آن    موضوع استفاده از بوي   بعد از ذکر دو حدیث اول گوید، گفتم فقها ترك کرده اند قول او را در

ساخت بیش از آنکه طواف خانه نماید و .....، پس    در نزد ایشان صحیح بود که پیامبر خدا صلی اهللا علیه و آله خود را خوش بوي می
رام بوده است و آفرین بر خلیفه اي  را که بر او ح  حالل شدن آنچه   افسوس بر امتی که به آنها بیاموزد مناسک حج را کسی که نمی داند 

رسول خدا که ثابت شده است به حدیث عایشه و غیر آن در    که فقها ترك نمایند قول او را، در زمانی که بیابند آن را مخالف با سنت
 ابوداود، دارمی، ابن ماجه، نسایی، بیهقی، .....  نزد پیشوایان صحاح و مسانید مانند بخاري، مسلم، ترمذي، 

رسول خدا نزد خداوند مقرون به رضایت و ثواب و اجر    گوید و البته اینگونه اعمال بزرگان یعنی ترك سخن او و عمل به سنت   )کلب
است تا ترك فرامین او بواسطه افکار شخصی و استنباطات فردي اوکه خالف عقل و سنت و خالف دستور حضرت خداوند در قرآن  

 است(. 

 ات آن:اجتهاد خلیفه درباره شراب و آی

آیه نازل    زمخشري در ربیع االبرار در باب سهو و لذات ..... و شهاب الدین ابشهی در المتطرف گویند: خداوند تعالی درباره شراب سه 

کرد اولی )یسئلونک عن الخمر و المیسر، قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس( پس گروهی از مسلمین میگساري میکردند و کسانی بودند  

نازل فرمود آیه )یا ایها الذین آمنوا    دند تا آنکه مردي شراب خورد و به نماز ایستاد و در نماز هذیان فراوان گفت و خداوندکه ترك کر

به  از مسلمین همچنان  برخی  تعلموا ما تقولون( پس  انتم سکاري حتی  و  الصلوه  ادامه می دادند و بعضی ترك    التقربوا  شراب خواري 

سر عبدالرحمن ابن عوف را شکست، آنگاه نشست و بر    طاب شراب خورد و استخوان فک شتري را گرفت وکردند تا آنکه عمر بن الخ

 کشته هاي بدر به اشعار اسود شاعر نوحه خوانی می کرد 

  و می فرمایند مستی است و راستی یعنی در هنگام مستی سخنانی از ضمیر ناخودآگاه انسان صادر می شود که آنها را در   )کلب گوید

 وشیاري بر زبان نمی آورد(  ه

بزودي زنده می شویم و )..... آیا مرا وعده می دهد پسر بزرگ عرب یعنی محمد که ما  چگونه امکان دارد در حالی که آن تن    که 

نیست از    استخوانهاي من پوسیده است، آیا کسی  پوسیده و کرم ها آنها را نابود کرده اند .....، و آیا خدا مرا زنده می کند در حالی که

هستم .....( پس خبر به رسول خدا صلی اهللا علیه و آله رسید و   من به خدا پیام برساند که من ایمان ندارم و به یقین تارك ماه روزه رمضان

ناراحتی به زمین کشیده می شد و بلند کرد چیزي را که در دستش بود و بر عمر   آن حضرت خشمگین بیرون آمد در حالی که عبایش از

و   از غضب زد  برم  پناه می  به خدا  العداوه و    عمر گفت  بینکم  یوقع  ان  الشیطان  یرید  )انما  فرمود  نازل  و خداوند  پیامبرش  او و غضب 

الصلوه فهل انتم منتهون( پس عمر گفت انتهینا، انتهینا، یعنی پذیرفتیم، پذیرفتیم،   عن ذکر اهللا و عن  البعضاء فی الخمر و المیسر و یصدکم

ست برداشتیم، و طبري از اودر تفسیر خود با تغییري در شعرها آن را مذکور و بجاي عمر بن الخطاب از لفظ رجل یاد  دست برداشتیم، د
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با  بهمین مضمون  و  است  آنچه    کرده  البته  و  است،  نقل گردیده  منذر  ابن  بن مقرب و  و حارثه  بن جبیر  از سعید  و  او  از  روایتی دیگر 

خواري و میگساري خلیفه در ایام دوره جاهلیت او نبوده است، زیرا آن امري قطعی بوده و نیز    شراباثبات    مذکور گردید، در راستاي

آنچه قبل از آن بوده است )لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح .....(، بلکه مقصود ما آگاه نمودن خواننده   اسالم قطع می کند

بر نیز    است  و  به کتاب خدا  توجه مقدار علم خلیفه  یا  دانست و  نمی  او  اینکه  و  و مقاصد آیات خدا  مفاهیم  به  او    بیان حدود معرفت 

اصحاب هم    نداشت که منع خدا، در قول اول )یسئلونک .....( و آنچه نازل نموده است، در واقع بیانی براي نهی از شراب و قمار بوده، و 

رسول خدا صلی اهللا    ت در سوره بقره در تحریم شراب نازل شد پسمتوجه آن شده اند و )این عایشه است که می گوید چون این آیا

نزول قول دیگر خدا )..... فهل    علیه و آله از آن نهی کرد ..... و عمر دست برنداشت مگر بعد از مدتی که از عمرش سپري شد و پس از

تی برمعناي )انتهوا( است که آیا پایان نمی دهید،  انتم منتهون .....( ..... قرطبی در تفسیر خود گوید، چون عمر فهمید که این تهدید سخ

کلبی در تفسیر خود گوید در آن توقیف و هشداري است    پس گفت )انتهینا( یعنی پایان دادیم و دیگر انجام نمی دهیم .....، و ابن جزي 

ه کردم توبه کردم(، زمخشري همین  که متضمن زجر و وعید است و براي همین وقتی آیه نازل شد، عمرگفت )انتهینا، انتهینا، یعنی توب 

گوید، در قول خدا تعالی )فهل انتم منتهون(، اعالم و آگاهی است به اینکه    357مضمون را آورده و بیضاوي در تفسیر خود جلد اول ص

ل از خلیفه و خواستن و  عذرها و بهانه ها قطع شده و دیگر پذیرفته نمی شود و نبود این تأوی  امر در منع و ترسانیدن به نهایت رسیده و راه 

تهدید مگر براي عشق و عالقه مفرط او به شراب و اینکه او شرابخوارترین مردم درزمان جاهلیت    خوردن شراب پیش از منع شدید و

 368بوده است، چنانچه افشاء میکند و فاش می نماید این حقیقت را، گفتار خود او در روایتی که ابن هشام کتاب سیره خود ج اول ص  

که من دور از اسالم بودم و در جاهلیت میخانه و میکده داشتم و به شراب عالقه داشتم و می نوشیدم و براي ما محفلی    نقل نموده است 

شبی بیرون    در آن بزرگان قریش در بازار )جنب مسجد الحرام(، جمع می شدند، در نزد عمر بن عبد بن عمران مخزومی و من  بود که

فالن شراب فروش که    نم که همیشه در این مجلس بودند آمدم و هیچکدام از آنها را ندیدم و با خود گفتم من نزد آمدم و به سراغ دوستا

 در مکه شراب می فروخت بروم شاید نزد او شرابی بیابم که از آن بنوشم و .....  

رگوارش در دوران خالفت او نقل نموده  از عبداهللا عمر و از قول پدر بز  214صفحه    10بیهقی در سنن کبري خود ج    و نیز در خبري که

  که گفت)..... به واقع اینکه من در دوران جاهلیت شرابخوارترین مردم بودم و شراب مثل زنا نیست .....( و از اینجا خلیفه اختصاص به 

ن را تأویل مینمود و  دعوت پیدا کرد که پیامبر بزرگوار بر او آیات نازل در خصوص شراب را قرائت فرمود و او از کسانی بود که آ

  دست از آن بر نمی داشت، تا آنکه آیه منع شدید و تهدید در سوره مائده نازل شد ..... و آیا با همه این مطالب آیا بازخلیفه نمی دانست 

ه ابوبکر  عبداهللا که گفت: )..... ک   که شرابخواري از بزرگترین گناهان کبیره است چنانچه خبر می دهد حاکم در صحیح خود از سالم بن 

که بزرگترین گناهان کبیره را معلوم نمایند در  و عمر و عده اي از مردم نشسته و پس از رحلت پیامبر صلی اهللا علیه و آله و بازگو نمودند

ساري  و او به من خبر داد که بزرگترین گناهان کبیره میگ  نزد آنان علم و دانشی نبود و مرا فرستاد نزد عبداهللا بن عمر و از او سوال کردم

و شراب خواري است، پس آمدم و به ایشان خبر دادم و همگی منکرشده و از روي تعجب و ناباوري همه از جاي خود پریده و به خانه  

و آله فرمود که بدرستی، پادشاهی از پادشاهان بنی اسرائیل مردي را مخیر    او آمدند و او ایشان را خبر داد که رسول خدا صلی اهللا علیه

که یا شراب بخورد و یا بیگناهی رابکشد و یا زنا کند و یا گوشت خوك بخورد یا کشته شود، پس او شراب را اختیار کرد و  نمود به این 

 چه از او خواستند انجام داد .....(    وقتی آن را نوشید، مست شد و هر
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به شرابخواري سخت شد و بعد از نزول این    مشغولآري خلیفه به دلیل اعتیاد شدید به مشروبات الکلی از ابتداء تا مرحله نزول آیه مائده  

می نوشیم، این شراب تند و تیز را براي آنکه قطع کند    آیه و تهدید گفت )انتهینا، انتهینا(، و او بود که بعد از آن می گفت بدرستی که ما

و به مقداري باشد که او را خمار و  کند، پس کسی که مشروب ا  )و ببرد( سنگینی گوشت شتر را در شکم و معده ما که ما را اذیت می

می گفت که من مردي هستم که مبتال به تورم معده یا آتش و حرارت معده   مست و بیخود نماید، باید آن را ممزوج به آب نماید و نیز

 مالیم می کند،   هستم و می نوشم این شراب تند را پس شکم مرا

شکمهاي ما هضم نمی شود مگر با تیزي    و می گفت گوشت این شترها در  109ص    3و ابن ابی شیبه نقل کرده آن را در کنزالعمال ج  

من حاضر شدم نزد عمر در زمانی که مجروح شد و    شراب تند و او بود که شراب تند را یک نفس می نوشید و عمر بن میمون گوید که

( آري و تیزي وتندي شراب او به حدي بود که اگر دیگري از آن می نوشید هر  156ص    6شراب تیزي براي او آوردند نوشید )طب ج  

و یا اینکه اثر آن را کم   شراب بر خلیفه اثري نداشت به دلیل اعتیاد شدید او  آینه مست و بیخود می شد و بر آن اقامه حد می شد ولی آن

نفر اعرابی از پیاله و جام عمر آشامید پس از فرط مستی بیهوش شد، و عمر او را حد زد    می کرد و آنوقت می نوشید، شعبی گوید )یک

لقرآن ج  ( و در لفظ جصاص در احکام ا416ص    3زد براي مستی نه براي نوشیدن( )العقد الفرید ج    و آنوقت می گوید: و البته او را حد

نفر اعرابی از شراب عمر نوشید و عمر او را هشتاد ضربه شالق زد و اعرابی به اعتراض گفت، جز این    نقل شده استکه یک  565ص    2

شراب تو نوشیدم و آنگاه عمر شراب خود را طلبید و آن را به وسیله آب مالیم کرد و سپس از آن آشامید، و گفت    نیست که من از 

  ا خمار و گیج و مانند مستها کند، پس باید )تندي( آن را به سبب آب بشکند و فرونشاند و این را ابراهیم نخعی از شرابش او ر  کسی که

نیز در جامع با همین مضمون روایت نموده و گفته است که عمر بعد از آنکه اعرابی را حد زد از آن شراب نوشید و  مسانید ابی    عمر 

ا  162ص    2حنیفه ج    .....( او بر شما غلبه کردآمده است  با آب، هرگاه شیطان  بشکنید  او دوست    ین چنین آن را فرونشانید و  البته  و 

 داشت شراب تند و تیز را .....( 

براي عمر بن خطاب آماده کرده بودند و مست شد و عمر او    و نیز از ابن صریح نقل شده است که مردي در مدینه سرکشید شرابی را که 

سپس همان شراب را با آب ممزوج کرد و از آن آشامید و از ابی رافع    خارج شد و او را شالق و حد شراب زد و  را رها کرد تا از مستی

از تندي شراب ترسیدید تندي آنرا به سبب آب فرونشانید و تیزي آن را بشکنید و    روایت شده است که ..... عمر بن خطاب گفت هرگاه 

رده و این احادیث را از ادله و دالیل کسانی شمرده است که نوشیدن مسکر را مباح می  آن رانقل ک   326ص    8نسایی در سنن خود جلد  

 دانند، 

از طریق ابی حنیفه از ابراهیم ابی عمران کوفی تابعی نقل نموده است که گفت: )..... که   224کتاب آثار ص    و نیز قاضی ابویوسف در

مرد مستی را گرفت و خواست که براي او راه فراري قرار دهد و ممکن نشد زیرا مستی بر او غالب شده بود و آنگاه    عمر بن خطاب

او برطرف شد  گفت  او  بهبودي یافت و مستی  او را گرفت و چشید    را حبس کنید و هر وقت  بقیه مشروب  بزنید و سپس  او را )حد( 

خود نیز    ومزمزه کرد و گفت اوه این شراب مردافکن است و سپس آبی در آن ریخت و آن را مالیم کرد و خود نوشید و به اصحاب 

 داد و گفت اینچنین شرابتان را رقیق کنید، هرگاه دیدید که شیطان آن بر شما غالب شد(  

گفت انگیزشالق زدن کسی است که از ظرف عمر نوشیده و مست شده است در حالی که بر وفق احکام آنان، اگر او نمی  و عجیب و ش

  86ص    2دانست که درظرف و کوزه مسکر است و آن را نوشید پس بر او حدي نیست، همانطور که ابوعمر در )العلم( خود در جلد  
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که )حدي نیست مگر بر کسی که آن را دانسته و عالماً بخورد( و لذا اگر میدانسته که  از خود خلیفه آورده    348نموده و در صفحه    نقل

و فرق بین آن دو    در ظرف و قدح خلیفه شراب است پس بدرستی که در سرکشیدن و نوشیدن آن تاسی و به تقلید خلیفه عمل کرده 

ن به آن معتاد بود و به نظر میرسد که مالك در نزد خلیفه،  اینست که آن مرد را مست کرده زیرا معتاد نبوده و خلیفه را مست نکرد چو

 خورنده آن است .....  در حالل بودن مشروبات الکلی و حد زدن بر آن، مست شدن و یا نشدن شرابخوار یعنی

ده باشد  مقدار زیادش مست کنن  و این البته مخالف حکم شریعت است که هر نوع مشروب هرچند اگر مقدار کم آن مستی نیاورد ولی

کم آنچیزي که زیاد آن مست می کند و    حرام است، مانند قول آن حضرت صلی اهللا علیه و آله که من نهی می کنم شما را از خوردن

زیادش مستی می آورد پس قلیل و کم آن نیز حرام    قول دیگر آن حضرت از طریق جابر و پسر عمر و پسر عمرو که: )..... هرچه که

و ترمذي در صحیح و ابن ماجه در سنن و نسایی    3و ج    167ص  2و احمد در مسند خود ج   829ص   8خود ج    است(، ابوداوود در سنن

 در سنن و بیهقی در سنن و یعقوبی در مصابیح و خطیب درتاریخ ..... آن را نقل نموده اند و .....،  

به او شکایت   اند چون وارد شام شد  برود وآورده  بود که حالل کرد شراب را وقتی پخته شود و دو سوم آن  الخطاب  بن  نیز عمر  و 

خودت از این شراب چیزي که مستی نیاورد گفت بلی،    ز بیماري وبا ..... تا آنکه گفتند آیا براي تو رواست که قرار دهی برايکردند ا

بماند پس امر کرد عمر ایشان را که از آن بنوشند و نوشت به    شما هم آنرا بپزید و طبخ کنید تا آنکه دوسوم آن برود و یک سوم آن

دوسوم آن برود و یک سوم آن باقی بماند و به همین مضمون از محمود    براي مردم شرابی را به همین طریق که   فرمانداران خود به اینکه 

 آورده است   180ص  2بن لبید انصاري نقل گردیده و ..... و امام مالکی هاآن را در موطاء ج  

کرد در مورد شام و سردي آن    ه و عایشه از او سوال و نیز آورده اند که حج نمود ابومسلم خوالنی و به حضور عایشه همسر پیامبررسید

المؤمنین آنها شرابی را که   سرزمین پس او پاسخ می داد و عایشه گفت مردم سردي آن جا را چگونه تحمل می کنند، اوگفت اي ام 

من شنیدم که می  گفت خدا و حبیب من که فرمود و  مخصوص آنهاست می نوشند که به آن )طالء( می گویند، پس عایشه گفت راست

فرمود بدرستی که مردمی از امت من شراب می نوشند و اسم دیگري برآن می گذارند، و بهمین مضمون از آن حضرت در نهج البالغه  

اموال خود و بر خدا منت می گذارند و به جهت ایمان خود و رحمت خدا    آمده است که فرمود )..... بزودي مردم آزمایش می شوند به 

کنند و خود را ایمن از غضب او میدانند و حالل می کنند حرام او را با شبهات دروغ و هواي نفس و نادانی و حالل می   را آرزو می

نبیذ )آب انگور و  نام  به  ابن عباس درباره )طالء( و    کنند شراب را  از  نیز  .....( و  و  نامند  کشمش( و رشوه را هدیه و ربا را معامله می 

این طالء که شما از من می پرسید، ..... گفتند آب انگور است، می پزند و در ظرفهاي قیراندود قرار    چیستشراب پرسیدند و او گفت  

 هرگاه زیاد از آن بنوشند مست می کند، پس گفت بلی و هر مسکري حرام است .....   می دهند ..... و گفتند

آورد از کم و یا زیاد آن .....( که نسایی در سنن و ابی ربیع  و قول رسول خداست که فرمود ).....دوري کن هر مسکري را که مستی می   

اند .....، آري و این آراء و اجتهاداتی است ..... که جمع آوري شده و اختصاص به   در تفسیر این روایت را ازآن حضرت نقل نموده 

 فتنه و آزمایشی است ولی اکثر آنان نمی دانند.  نیست با آن نظر، حکم و دالیل شرعی از کتاب و سنت ..... بلکه آن   خلیفه دارد و موافق

را    گوید و فکر خلیفه و عقل او را ببین در خصوص آنچیزي که عقل را زایل و اجتماع را از هم گسیخته می نماید و هر جنایتی  )کلب

با    است بین   امکان پذیر می نماید که می گوید شراب مانند زنا نیست و حال آنکه شراب بدتر از زنا است و چقدر فرق اینگونه افکار 

به این مضمون که اگر قطره اي شراب در چاهی افکنده    افکار موالي مظلوم ما امیرالمؤمنین در احتراز از این مایع جهنمی می فرماید 
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و    شود و از آن چاه مزرعه اي را سیراب کنند و در آن مزرعه علف سبز شود و گوسفندي بخورد وسپس آن گوسفند در گله اي وارد 

الزام در دوري از این نجاست را می رساند و    مشتبه شود من از گوشت هیچکدام از آن گوسفندان نخواهم خورد و این کالم موالي ما

 شده است(.  .....، پس کجاست تقوي موالي ما و روش او با اینگونه اعمال و رفتار که آورده 

 جهل خلیفه به غسل از جنابت:

فتوي می دهد   ه ..... )..... من نزد عمر بن خطاب بودم که مردي بر او وارد شده گفت زید بن ثابت در مسجداز رفاعه بن رافع نقل شده ک 
که هر کس که آمیزش می نماید ولی از او منی خارج نمی شود غسلی بر او نیست پس عمر گفت او را بیاورید..... و چون عمر او را دید  

بن رافع شنیده ام و عمر به رفاعه گفت   خودت فتوي می دهی او گفت من از ..... و رفاعه گفت اي دشمن خدا بمن رسیده است که براي 
و رسول خدا ما در زمان رسول خدا چنین می کردیم  او گفت  کنید و  این    آیا شما چنین می  آیا رسول خدا  و عمر گفت  نکرد  منع 

همگی گفتند در این کار غسلی نیست مگر آنچه از    کرد و  موضوع را می دانست رفاعه گفت نمی دانم و عمر مهاجرین و انصار را جمع
معاذ و علی که رضوان خدا بر آنان باد نقل شده که وقتی ختنه گاه ازختنه گاه زن تجاوز کرد و داخل شد غسل واجب می شود و عمر  

تان الختان فقد وجب الغسل( پس عمر گفت ..... بعد از شما این اختالف شدیدتر می شود ..... ازعایشه سوال کردند گفت )اذا جاوز الخ
این    ..... او را شکنجه )مجازات( می کنم  اینکار را کرده وغسل نمی کند مگر آنکه به عنوان عقوبت  نرسد که کسی  گفت بمن خبر 

هی این گروه از  روایت را احمد در مسند، ابن ابی شیبه درتصنیف ..... نیز آورده اند، و مفاد این روایت بیان می نماید عدم علم و آگا 
نموده به این حکم شرعی که در رأس آنها خلیفه است به استثناء امیرالمؤمنین علی علیه السالم و معاذ    اصحاب که خلیفه با آنها مشورت

ز  است بین عدم علم و آگاهی خلیفه به مانند این حکم که الزم است هر مکلف آن را بداند قبل از بسیاري ا   و عایشه و چه اندازه فرق
 واجبات دیگر و..... خصوصاً براي شخصی که مردم در احکام به غیر او اقتدا نمی کنند.  

یاران او علیرغم گذشت سالها از آن بی اطالع بودند و چگونه بوده است غسلها و    )کلب گوید و توجه کن به این حکم مهم که خلیفه و
نمائیم اگر فرض  آنان  هاي  و روزه  به    نمازها  آنها  که جهل  و عذر  بودند  دانستن آن علم  به  آنان موظف  نبوده و  رافع مسئولیت  قانون 

 پذیرفته نخواهد بود.( 

 خلیفه و وسعت دادن به دو مسجد: 
او گفت    )مضمون( عبدالرزاق از زیدبن اسلم نقل نموده که براي عباس بن عبدالمطلب خانه اي بود در کنار مسجد مدینه، پس عمر به

کن قبول نکرد، گفت خودت داخل مسجد کن، قبول    تا آن را داخل مسجد کند و عباس قبول نکرد، گفت: هبه   بمن بفروش و خواست 
نکرد گفت باید انجام دهی گفت نمی دهم، گفت پس کسی بین ماحکم کند، داوري به ابی بن کعب قرار داده شد و او گفت باید او را  

سنت و شنیدم که رسول خدا فرمود که سلیمان نبی وقتی بیت المقدس را بنا  گفت    راضی کنی گفت این حکم از کتاب است یا از سنت
می شد آنها را خراب می دید، پس پسرش به او گفت بنا نکن مگر صاحب آن را راضی کنی   نمود، هر دیوار که می ساخت چون صبح 

داد .....، این روایت با همین مضمون از ابن سعد    بعد از این، خانه خود را داخل مسجد کرد و به آن توسعه  و عمر او را رها کرد و عباس
النصر و ..... نقل گردیده است و بالدرزي می گوید ولی چون عثمان بن عفان خلیفه شد، منازلی خرید و به مسجد توسعه    و سالم بن ابی

روایات به ما   شفاعت کرد .....، پس مفاد ایندادو ..... با اعتراض آنها که واگذار نکرده بودند همه را زندانی کرد تا آنکه عبداهللا بن خالد 
به او خبر داد و آنوقت با   درس می دهد که خلیفه عالم به حکم نحوه توسعه مسجدالحرام و مسجدالنبی نبوده است، تا آنکه ابی بن کعب

نمود و عجیب تر از این  سنت عمل    نظر ابی براساس سنت موافقت، ولی باز هم در زمان وسعت مسجد الحرام به خالف روایت رسیده و
 را به زور گرفت .....، عمل روش عثمان است که بعد از معلوم شدن این سنت نبوي و علم به آن، خانه هاي مردم

 سکوت خلیفه از حکم طالق: 
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در  داده و    از قتاده روایت شده است که گفت از عمر بن خطاب سوال کردند از موضوع طالق مردي که در جاهلیت زنش را دو طالق 
که طالق تو در ایام    اسالم یک طالق، عمر گفت من تو را نه امر می کنم و نه نهی، ولی عبدالرحمن گفت لکن من تو را امر می کنم

نهی کند در زمان حاجت، ولی دوري کرد و  امر  بود که  .....، عمر شایسته  و  ندارد  ارزشی  تو  بودن  به مسأله و    مشرك  دلیل جهل  به 
جهل او کمتر از جهل پسرش عبداهللا بن عمر به حکم طالق نبود که نمیدانست که طالق در حال حیض واقع نمی احکام مربوط به آن و  

شود و انتقام این جهل و نادانی را پدرش از او گرفت و صالحیت او براي امرخالفت نفی نمود که مشروحاً در گفتگویی که میان او و  
 .،ابن عباس جریان یافت، قبالً مذکور گردید ....

 رأي خلیفه در خوردن گوشت:

و همراه او   از عبدالرحمن عمر نقل شد که عمر از کشتارگاه زبیر بن عوام ..... در بقیع می آمد و در مدینه غیر آن کشتارگاه دیگري نبود،
می زد و می )دره( یعنی شالق مخصوص او بود پس وقتی می دید هر شخصی گوشتی در دو روز پی در پی خریده است، او رابه شالق  

 گفت آیا شکمت دو روز گرسنه می شود .....، .....،

است .....، این فقه عجیب خلیفه است که مفاد و معناي آن را نمی دانم، در حرام    و با همین مضمون از میمون بن مهران حکایت شده 
دادن آن موجب تعزیز و شکنجه است و ..... اگر به این  روز پی در پی خوردن گوشت و ادامه    نمودن حالل خدا .....، آیا دو روز و یا سه 

خواهد بود که شالق هیچ زمان بی کار نباشد و مرتب بر سر و کله مسلمین به این جرم آشنا و بر آنها وارد    نظر عمل شود ..... واجب
 شود.

سایر احکام فقهی مسلمانان نیز تسري می  و بدیهی است اگر این رویه خشن و بی منطق و بدون پایه و مبناي فقهی او به    )کلب گوید 
 جامعه مسلمین تبدیل به محیطی رعب آور و ترسناك و غیرقابل اعتماد می گردید(  یافت

 خلیفه و یهودي مدنی: 
خطاب و با   از ابی الطفیل روایت شده است که گفت من حاضر شدم بر نماز بر ابی بکر صدیق و سپس با گروهی جمع شدیم نزد عمر بن

امیرالمؤمنین نامیدیم، و زمانی   بیعت کردیم و چند روزي ماندیم و به مسجد رفت و آمد می کردیم و پیش عمر می رفتیم تا آنکه او رااو 

اعتقاد یهودي ها  و  نزد عمر آمد  یهودیان مدینه  از  یهودي  ناگهان یک  بودیم  نشسته  او  نزد  برادر    که  فرزندان هارون  از  او  داشتند که 

شما داناتر به علوم پیامبر و کتاب پیامبر شما است    نکه آمد و در برابر عمر ایستاد و گفت اي امیرالمؤمنین کدام یک ازموسی است، تا آ

داناتر به پیامبر ما و قرآن پیامبر است ..... حضرت به آن    تا از او سوال کنم پس عمر اشاره به علی علیه السالم کرد و گفت این اعلم و 

دانست که جواب من درست است یا نادرست و آنگاه یهودي کتاب    .... و اضافه نموده فرمود از کجا خواهییهودي گفت سوال کن .

من است، به امال موسی و خط هارون ..... حضرت فرمود اگر جواب صحیح به    کهنه اي را بیرون آورد و گفت این کتاب میراث نیاکان

جواب صحیح دادي بالفاصله مسلمان می شوم، آنوقت یهودي از اولین سنگ و    آري، اگر  تو دادم مسلمان می شوي و یهودي پاسخ داد

شد و یهود به دروغ گمان می کند    فرمود اي یهودي بدرستی که اولین سنگ که بر روي زمین نهاده   درخت و ..... سوال کرد و حضرت

از بهشت آورد و آن را در رکن بیت اهللا    که صخره و قله بیت المقدس است، آن سنگ حجراالسود است که حضرت آدم آن را باخود

حضرت فرمود و اما اولین درختی که بر زمین روئیده شد،    الحرام قرار داد ..... و یهودي گفت گواهی می دهم به خدا که راست گفتی و 

است و  است ولی آن دروغ  است که آدم آن   یهود گمان می کند که درخت زیتون  )نوعی خرما(  از    اولین درخت خرماي عجوه  را 

روي زمین جاري شد و یهود به دروغ گمان می نماید آن چشمه اي است    بهشت با خود به زمین آورد .....، و اما اولین چشمه اي که بر 

حیات آن چشمه  است،  المقدس  بیت  صخره  زیر  را    که  سود  نمک  ماهی  ایوشع  موسی،  مصاحب  و  همراه  که  است  زندگانی  آب  و 
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ماهی به  آب  و چون  کرد  شد   فراموش  زنده  به حضرت خضر    رسید  تا  کردند  تعقیب  را  ماهی  او  دوست  و  موسی  و  پرید  آب  در  و 

رسیدند، و یهودي گفت به خدا راست گفتی..... پس سؤال کرد مرا خبر ده از منزل محمد که در کجاي بهشت است، حضرت علی علیه  

و آن نزدیک ترین بهشت است به عرش خداي رحمان    بهشت، بهشت عدن است در میان بهشت ها   السالم فرمود منزل محمد )ص( در 

شهادت می دهم که راست گفتی، آنوقت علی علیه السالم فرمود بپرس گفت مرا خبر بده از وصی محمد که در    عزوجل و یهودي گفت

محمد )ص(، سی مدت می ماند و بعد از رحلت او می میرد و یا کشته می شود علی علیه السالم فرمود اي یهودي وصی    اهلش تا چه 

بعد از او زنده می ماند و رنگین می شود این از این و اشاره فرمود به سر و محاسن مبارك خود، آنگاه یهودي از جا پرید وگفت    سال

کرده و چنانچه می    شهادت می دهم که ال آله اال اهللا و محمد رسول اهللا، حافظ عاصمی در زین الفتی در شرح سوره هل اتی، آن را نقل

امت است به علوم پیامبر و    این روایت تصریح شخص عمر بن خطاب است بر اینکه علی علیه السالم اعلم امت است و آگاهترینبینی،  

می گوید عمر علی االطالق بعد از    کتاب نازل شده بر او و این کالم یاوه موسی )جاراله( صاحب کتاب )بی محتوي( الوشیعه است که

 ابی بکر اعلم امت است و ....

 دعت خلیفه در فرایض میراث قاتل:ب

خطاب   از ابن عباس روایت شده است که گفت: اول کسی که برخالف سنت و حکم کتاب خدا، فرایض ارث را زیاد کرد، عمر بن

گفت    نقل شد که  بود، در آن زمان که احکام و فرایض بر او مشکل و پیچیده شد و دفع نمود بعضی را به بعضی ..... از عبیداله بن عبداهللا 

نابینا شده بود و بازگو کردیم فرایض میراث را و گفت شما خیال می کنید آنکه   من و زفر بن اوس وارد شدیم بر ابن عباس، بعد از آنکه 

احصاء نمی کند در مال نصف و نصف و ثلث را ..... پس زفر سؤال کرد اول کسی که زیاد   حساب ریگ روان را به جهت عدد دارد،

داد عمر بن خطاب و سوال کرد چرا پاسخ داد این در زمانی بود که موضوع مشکل و پیچیده شد بر او    بود و او پاسخکرد فرایض را که  

و بعضی بر بعضی بار واضافه می شد و می گفت به خدا قسم نمی دانم چکار کنم با شما و بخدا قسم نمی دانم که خدا کدامیک را بر  

ر گفت که اي ابن عباس چه چیز تو را وادار کرد که به عمر متذکر نشوي گفت به خدا قسم  کدام مقدم ومؤخر داشته است و ..... زف

 و ترس از خشونت او .....، .....  هیبت 

قضاوت نمی کرد آنهم در واجبات و    آري، و من نمی دانم که چه بگویم پس از نقل این اقوال که چگونه شخصی مانند او، دوري از

خطبه اش می گفت اصحاب راي دشمنان سنن    ی گفت واي بر شما در )رأي دادن( و او کسی است که در حال آنکه خود او در ظاهر م

توانند آن را حفظ کنند، پس  بر آنها دادند و گمراه شدند و مردم را هم گمراه   هستند که احادیث آنها را خسته کرده که نمی  فتوي 

نه مشروع کننده و  اقتدا کننده هستیم  تا آن زمان که    کردند و بدانید ما  پیروي میکنیم و بدعت گذاري نمی کنیم که گمراه شویم  ما 

است یا بدعت در دین و چگونه جایز است براي مثل خلیفه که نداند احکام    متمسک به اثر باشیم و ..... آیا این اعمال مصادیق پیروي 

نادانی مبغوض تر به سوي خدا نیست و نه مضرتر براي جامعه  کالم که هیچ جهل و    اینگونه واجبات را و حال آنکه اوست گوینده این 

چطور اینگونه بر مسند و میدان قضاوت حضور می یافت، قبل از تفقه در دین خدا و حال آنکه    مسلمین از جهل امام و نادانی او، پس

 ..،احکام دین خدا را بیاموزید قبل از آنکه ریاست و بزرگی کنید ... اوست گوینده این کالم که 

 اجتهاد عمر در تقسیم کردن و مصادره کردن اموال عمال و کارگزاران: 

 عمر بن الخطاب اول کسی بود که شرکت کرد با کارگزاران و اموال آنان را به فکر و رأي خود نصف کرد،
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کرد و من    وقتی مرا عزل  از ابی هریره نقل شده که گفت: عمر بن خطاب مرا فرماندار بحرین کرد و براي من دوازده هزار جمع شد و.1
بر او وارد شدم بمن گفت اي دشمن خدا و مسلمین ..... و از من آن را گرفت و بعد از آن گفت آیا عامل نمیشوي گفتم نه گفت براي  

و می ترسم  ابوهریره پسر امیه هستم و از ت   چه یوسف پیامبر که بهتر از تو بود عامل شد، من گفتم یوسف پیامبر و فرزند پیامبر بود و من
چیز گفت چرا نگفتی پنج چیز گفتم می ترسم که با شالق بر پشتم بزنی و آبروي مرا ببري و مالم را بگیري و کراهت   براي سه چیز و دو

 بدون حکم بگویم و بدون علم حکم کنم و .....،   دارم که

و را عامل بحرین کردم و حال آنکه تو در آن زمان نعلین  من ت  و نیز آورده اند که عمر، ابوهریره را احضار کرد و به او گفت می دانی که
اي به هزار و ششصد دینار ..... و این زیادي است آنرا بده پس ابوهریره   و کفش نداشتی و به من خبر رسیده که تو اسب هایی را خریده 

د و آنگاه گفت آنها را بیاور .....، و  با شدت بر پشت ابوهریره زد تا خون جاري ش  گفت نمی دهم، پس برخاست و با شالق خود آنقدر
 گفت امیه نزائیده تو را مگر براي خر چرانی)و امیه مادر ابوهریره بود(، 

سعد بن ابی وقاص که براي این قول پیامبر که گفت از دعاي سعد بپرهیزید به او مستجاب می گفتند، وقتی عمر مال او رانصف کرد، .2
دعا کردن پروردگارم   عمر گفت به اینکه مرا نفرین کنی گفت بلی گفت در این موقع نیابی مرا به  سعد به او گفت البته من مصمم شدم،

 بدبخت .....،.

 و او به هنگام عزل ابوموسی اشعري از حکومت بصره اموال او را نصف کرد و .....3

کردن اموال    مصر بود، محمد بن سلمه را براي نصف.....، عمر بن خطاب پس از انجام مکاتبه اي با عمر و بن عاص که فرماندار او در  4
او فرستاد و چون بر او وارد شد غذاي فراوانی تهیه کرده بود ..... و محمد بن سلمه گفت آب هم پیش تو نمیخورم ..... پس تقسیم کرد 

مروبن عاص قرار داد و عمر بن  تمام اموالش را تا آنکه باقی ماند یک جفت کفش پس او یک لنگه آن را برداشت و یک لنگه رابراي ع
بدنام کند آن ایامی را که من براي عمر بن خطاب    عاص در این زمان به شدت خشمگین شد و گفت اي محمد بن سلمه خدا زشت و

هیزم روي سرش حمل می کند و بر سر پسرش یعنی او هم    فرمانداري کردم به خدا قسم من می دیدم پدرش خطاب را که پشته اي از
و پدرش خطاب نداشتند مگر لباسی که از کوتاهی و فقر مالی به مچ    هیزم بار شده است و آن پدر و پسر یعنی عمر بن الخطاب  مثل آن

پدرم عاص بن وائل از کثرت ثروت راضی نمی شد به پوشیدن لباس دیبا که به طال    دستهاي آنها نمی رسید و در همان زمان به خدا قسم
محمد به اوگفت ساکت شو، به خدا قسم عمر از تو بهتر است و اما پدر او و پدر تو هر دو در آتش هستند    مزین شده است. در این زمان

تو را خوشحال کند و در این زمان    و قسم به خدا اگر احترام سن وسال تو نبود براي تو آغل گوسفند باقی نمی گذاشتم تا زاد و ولد آنان
 پس هرگز آن را براي عمر تعریف نکن. مد این سخنان من نزد تو امانت خداستعمرو بن عاص به شدت ترسیده و گفت اي مح

ابوسفیان به دیدار معاویه و سپس به دیدار عمر رفت و عمر به او گفت به ما اجازه بده، ابوسفیان گفت چیزي به ما نرسیدکه تو را به آن  .5
ابوسفیان می گوید به نشانی   فرستاد و به فرستاده گفت که به هند بگو اجازه دهیم و عمر انگشتري او را گرفت و براي هند )زن ابوسفیان(

عمر آن دو خورجین که در آن ده    این انگشتر، آن دو خورجین را که آوردم و آنها را به تو سپردم براي من بفرست، و مأمورین براي
لیفه شدآنها را به ابوسفیان برگشت داد و ابوسفیان می  هزار درهم بود را آوردند و عمر آنها را در بیت المال قرار داد و چون عثمان خ

 گفت من نمی گیرم مالی را که عمر به واسطه آن مرا سرزنش کرد.

پول دید    چون عمر بن خطاب، عتبه بن ابی سفیان را والی طائف و صدقات آن نمود، او را معزول کرد و روزي با او سی هزار درهم .6
وقتی عثمان خلیفه    خودم است براي خرید مزرعه می روم و عمر تمام آن را گرفت و وارد بیت المال کرد و ..... او به عمر گفت این مال  

دلیلی نمی بینم و او پاسخ داد    شد به ابی سفیان گفت آیا تو را در این مال نیازي هست، چون من براي پسر خطاب در صحت گرفتن آن
 چون بعد از تو کارهاي تو را برمی گردانند که براي ما نیاز هست ولی تو کار او را رد نکن 



 455ص : 

                       

 

عمر گرفته    )کلب گوید خباثت را ببین و توجه کن که او راست می گفت زیرا احسان عثمان به بنی امیه خیلی زیادتر از آن مبلغ بود که
 بگیرند(.   از آنها پسبود و اگر این روش قبول می گردید او احتمال می داد مردم بعداً آنچه عثمان به آنها داده بود همه را 

عمر اموال   روزي عمر عبور کرد به ساختمانی که از سنگ و گچ می ساختند گفت مال کیست گفتند مال یکی از کارگزاران تو پس.7
 او را مصادره کرد ... 

نکرد همه    ذیب عمر فرستاد به سوي ابوعبیده که به نزد خالد برو اگر خودش را تکذیب کرد پس فرماندار است و اگر خودش را تک .8
اموال او تا عمامه اش را بردار و آن را دو قسمت کن و ابوعبیده به نزد او رفت ولی او خودش را تکذیب نکردآنوقت ابوعبیده همه اموال  

س به  ده هزار درهم به اشعث بن قی  او را تقسیم کرد تا جایی که یک لنگه نعلین او را هم گرفت .....، و نیز به عمر خبر دادند که خالد
 وي عنوان جایزه داد ..... پس او ابوعبیده را به سوي او فرستاد و از اموال او بیست هزار گرفت و..... به شهرها نوشت که من خالد را از ر

 خشم یا ترس و یا بخل و خیانت معزول نکردم .....،  
اساس آنچه که شعبی روایت کرده است این  حلبی در سیره خود گوید که اصل و ریشه دشمنی و عداوت میان خالد وآقاي ما عمر بر

بود که خالد پسردایی عمر بود و آنها در جوانی کشتی گرفتند وخالد عمر را زمین زد و ساق پاي او را شکست و عمر معالجه کرد و  
براي من باشد  کرد عزل خالد بود و گفت هرگز نباید او متولی پست و منصبی   بست تا خوب شد و چون به خالفت رسید، اول کاري که 

 و از این جهت ابوعبیده را به سوي او فرستاد وگفت اگر خالد خودش را تکذیب کرد بماند .....، 
عمر به خالد گذر می کرد گفت اي خالد مال خدا را از زیر    و طبري در تاریخ خود از سلیمان بن عیار آورده است که گفت هر زمان

بعضی به او گفتند اي امیرالمؤمنین اگر مال را به خالد برگردانی بهتر است    زار از او گرفت و نشیمنگاه خود بیرون بیاور ..... پس چهل ه
هرگز آن را به خالد برنمی گردانم و عمر خیال می کرد که با این عمل خود تالفی    ولی او گفت من تاجر مسلمین هستم و قسم به خدا

 وده و دلش خنک شده است  شکسته شدن پایش را نم زمین خوردن خود از خالد و جبران 
پشیمان شدم از کاري که با خالد کردم .....، و نیز ابن کثیر در تاریخ    و ابن کثیر در تاریخ خود آورده که عمر بعد از مرگ خالد گفت 

ت  خود آورده است که گفت خالد بر عمر وارد شد درحالی که پیراهن حریري پوشیده بود و عمر به او گفت اي خالد این چیست گف 
چه عیب دارد اي امیرالمؤمنین، آیاعبدالرحمن بن عوف حریر نپوشید گفت و تو مثل ابن عوف هستی، پس براي تو باشد مثل آنچه بر  

می کنم بر هر کسی که در این خانه است که هر یک از ایشان هرچه به دست او می رسد براي خود بگیرد،    ابن عوف باشد، من حکم
  اهن ابریشمی خالد را پاره پاره کردند تا چیزي از آن باقی نماند و بالدرزي تعداد کارگزاران که عمر بن ریخته و حتی پیر  پس حاضرین

ابوموسی اشعري،    خطاب اموالشان را مصادره و نصف کرد حتی لنگه کفش آنها را، به شرح ذیل اعالم نمود )ابوهریره، سعد ابی وقاص، 
 خالد بن ولید و .....(  عمرو بن عاص، ابوسفیان، عتبه بن ابوسفیان، 

تقدیم عمر کرد یاد نمود .....، آري و من نمی دانم در تمامی این موارد اگر دلیل و بینه اي نزد   و این گروه را یزید بن قیس در شعري که
ها را به گونه اي  اموال اختالس و یا سرقت از بیت المال مسلمین است چرا آنها را نصف کرد حتی کفش آن  خلیفه اقامه شد، بر اینکه این

موضوع  این  کرد   که  می  قسمت  که  بود  عمر  این  که گوید  است  عبدالعزیز  بن  این سعید  و   ..... و  او محسوب شود  روشهاي  از  یکی 
را ..... به صرف سوء ظن و احتمال و حال آنکه تصرف یعنی ید المسلم، نشانه امارت   باکارگزاران خود نصف آنچه بدست آورده بودند

 باشد پس هیچگاه براي مسلمین بازاري برپا نخواهد ماند و ..... .....، لکیت است ..... اگر غیر اینو عالمت ما
از صحابه اي که جریمه این گروه  به مقتضاي فقه خلیفه آن است که آنها دزدهایی    بنابراین ظاهر حال  اموالشان مصادره شد  شدند و 

یرا از مسلمین سرقت کرده اند و پیش از این قضیه و بعد از آن امین بوده اند بر نفوس  هستند که زشت ترین دزدي ها را نموده اند.....، ز
 مسلمین .....، 
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این گروه کسانی بودند که پس از پرداخت جریمه، خود را کامالً کنار کشیده و دیگر زیر بار عمر نرفتند، پس آیا    و نیز البته در میان
ر بودند نمی دانم و آیا درست است که بگوئیم همه آنها عادل و پرهیزگار بوده اند بازهم  است بگوئیم که آنان دزد و اختالس گ  صحیح

 نمی دانم.  
اگر و  از سوراخ سوزن رد می شد  اقتضا می کرد  بود هرگاه  این سیاست خلیفه  دانم  از در    )کلب گوید ولی من می  نمی کرد  اقتضا 

 ..... که شاهد عادل و گواه صادق بر اعمال او است(. دروازه هم عبور نمی کرد مانند داستان مغیره و 

 داستان خلیفه در خرید شتر: 

براي تخفیف   از انس بن مالک روایت شد که یکنفر اعرابی با شترهایی که مال او بود به بازار آمد که آنها را بفروشد و عمر نزد او آمد و 

حرکت کنند و او ببیند که    پاي خود به شدت ضربه می زد تا از جاي خوداصرار می کرد و شروع کرد به اینکه تک تک شتران را با  

اعرابی مانع از آن نبود که عمر به تک    پاهاي شتر چگونه است و اعرابی مرتب می گفت اي بی پدر شترهاي مرا رها کن ولی گفته هاي 

نست که تو مرد بدي هستی و چون عمر از کار  آ   تک این شترها ضربات شدید خود را وارد ننماید، پس اعرابی به عمر گفت تصور من

پس اعرابی گفت آنها را حرکت نمی دهم مگر آنکه جهاز   خود فارغ شد، شترها را خرید و گفت آنها را حرکت بده و پول آنها را بگیر

ی گفت من شهادت می دهم  خریده ام و آنها هم مال من است و اعراب  و پالسهاي آنها را بردارم و عمر گفت من آنها را با جهاز و پالس

باال گرفت و علی  آنان  نزاع  و  بدي هستی  تو مرد  ما،    که  بین  این مرد در  به قضاوت  السالم حاضر شد، عمر گفت راضی هستی  علیه 

را  فرمود به اینکه جهاز و پالس )چون در شرط معامله نبود(، به اعرابی تعلق دارد و اعرابی آنها  اعرابی گفت آري ..... پس حضرت حکم

آن اعرابی بهترین   برداشت و عمر پول شترها راداده و شترها را تحویل گرفت ..... آري، خداوند به امیرالمؤمنین علی علیه السالم از طرف

خلیفه و تعیین میزان فقه او    پاداش را عطا فرماید که در آن روز پالس و جهاز شتران را گرفت اما حل کردن و بررسی این معضل براي

 م را موکول می نمایم به نظر محقق .....، در احکا

امید است   نیست و  با اخالق اسالمی فرسنگها فاصله دارد شکی  اینگونه رفتارها در فقه وآداب معامالت اسالمی  اینکه  )کلب گوید و 

مبناء و معیاري براي نز  اینگونه روشها  بی  البته در چنین حالتی  نگیرد که  ادبی و توهین و  رفتارهاي اجتماعی مسلمانان قرار  بی  اکتی و 

 دیگران و .....، در میان جامعه مسلمین امري عادي و روا تلقی خواهد شد و .....(. اهانت و تصرف در اموال 

 رأي خلیفه درباره بیت المقدس:

....به عوض آن  از سعید بن مسیب روایت شده است که گوید مردي از عمر براي رفتن به بیت المقدس اجازه خواست و عمر به او گفت .
از کجا می آیید، گفتند   به حج عمره برو و گوید روزي در حالی که شتران صدقه را بازدید می کرد، دو مرد آمدند و عمر به آنها گفت

بیت اهللا الحرام که شما به آنجا می    از بیت المقدس، و عمر بن الخطاب آنها را با شالق زد و گفت آیا بیت المقدس حج است مانند حج 
 د و آنها گفتند ما از آنجا عبور می کردیم .....، .....  روی

خصوص است در حالی که مسلم است، بیت المقدس یکی از سه مسجدي است که باید براي زیارت آنها    آري این بدعت خلیفه در این 
پیامبر در خصوص آن رسیده و   قصد زیارت و نماز در آنها را نمود، ولی خلیفه فراموش کرده احادیث و روایاتی که از  حرکت نموده و

آنها را از آن حضرت نشنیده گرفته و یا شنیده ولی حفظ نکرده و .....، که منع نموده آن مرد را که آماده زیارت بود واجازه   یا عمداً 
از آنجا عبور می  د ماخواسته بود و نیز شالقش را بر سر آن دو مرد کوبیده بود که گفتند از آنجا آمده بودند که آن دو مرد از ترس گفتن

کردیم .....، و حال آنکه صراحت احادیث وارده تا حدي است که محقق بر این روش خلیفه تعجب مینماید، ابی هریره از رسول خدا  
روایت نموده است )..... شایسته نیست رنج سفر را مسافر تحمل نماید مگر براي سه مسجد،)مسجدالحرام، مسجد من و مسجد القصی  
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نموده اند و نیز از علی علیه السالم با همین مضمون و    لمقدس(((، این روایت را احمد، بخاري، مسلم، دارمی، ابوداوود و .....، نقل)بیت ا
همین   با  بصره غفاري  ابی  بن  بصره  از  و  ازابن جعد ضمیري  و  ابی سعید خدري  از  و  بن عاص  بن عمر  و عبداهللا  با  بن عمر  از عبداهللا 

در خصوص بیت المقدس و حضرت فرمود که زمینی    یز پیامبر صلی اهللا علیه و آله که سوال کرد ازرسول خدا مضمون و از میمونه کن
بخوانید. که نماز در آن مانند هزار نماز در غیر آن است و من   است که زنده می شود در روز رستاخیز، پس به آنجا رفته و در آن نماز

به سوي آن رانداشته باشم حضرت فرمود، روغن زیتون بفرست که در چراغ آنجا ریخته  گفتم چه می فرمایید در آن زمان که توان سفر  
المقدس و    و روشن شود، پس کسی که چنین نماید مانند  کسی است که به آنجا رفته باشد ..... که این احادیث اخباري است از بیت 

مسجدالحرام به مسجد االقصی حرکت داد و صحابه به  عبادت در آن که خداوند سبحان درشب معراج، بنده خود محمد مصطفی را از  
مسافرت می کردند و ..... و حافظ ابن عساکر، کتاب مستقلی در باب فضایل مسجد االقصی تألیف نموده    قصد نماز خواندن در آنجا

ب و فضیلتی است که  است و هرگاه ماچشم پوشی کنیم از این احادیث پس براستی که در باب سفر به سوي هر یک از این مساجد ثوا
در    منع و نهی در خصوص آن وارد نشده بلکه ترغیب و تشویق هم صورت گرفته است، پس معنی این ترسانیدن و زدن به شالق  نه تنها

شرح آنچه در   آن چیست، خصوصاً این مسجد که حساب می شود اجر و ثواب فراوان براي قدمهایی که به سوي آن برداشته می شود، به 
 موجود آمده و ترمذي آن را در صحیح خود جلد اول و .....، آورده است. صحاح 

 رأي خلیفه در مجوس: 

کتاب نیستند و   یحیی بن سعید نقل نموده با سلسله اسناد از عمر بن خطاب که گفت من نمی دانم چه معامله اي با مجوس کنم و آنها اهل

به روش اهل کتاب رفتار   عوف گفت: شنیدم از رسول خدا که فرمود با آناندر عبارتی دیگر چکنم در کار ایشان، پس عبدالرحمن بن  

تعجب نمی کنی از کسی که متصدي    کنید، و .....، عمر از مجوس جزیه نمی گرفت تا آنکه عبدالرحمن عوف شهادت داد و .....، پس 

را، زیرا که حکم مجوس از مهمترین مطالبی  خالفت    امر خالفت کشور پهناور اسالمی است و نمی داند مهمترین و حساس ترین لوازم

است که الزم است متولی سلطنت و حکومت اسالمی آن را بداند ..... وآیا تعجب نمی کنی از تعطیلی این حکم مهم تا چندین سال و تا  

تفاق می افتاد ..... و  در دسترس نبودند که به او خبر دهند پس آنوقت چه ا  زمان شهادت و گواهی عبدالرحمن و اگر اشخاصی مانند او 

  حال آنکه در همان زمان در میان آنها کسی بودکه سزاوارتر و داناتر بود به این احکام و از آنها عالمتر بوده است. و این قول رسول خدا 

پیامبر حضور د   است که فرمود کسی که  به علوم قرآن و سنت  او سزاوارتر  از  امر مسلمین گردد در حالی که می داند  ارد پس  متولی 

 و رسول او و تمام مسلمین پس چرا براي این گروه دانستن این حقیقت ممکن نیست ....   خیانت کرده به خدا

 رأي خلیفه در نهی روزه ماه رجب:

قرار می   خرشه بن حر گوید: )عمر بن خطاب را دیدم که دستهاي مردم روزه دار را در روزه ماه رجب می زد تا آنکه آنها را در طعام
متروك شد( ..... پس    د و گفت رجب بی رجب، ماه رجب ماهی بود که اهل جاهلیت آن را بزرگ می شمردند و چون اسالم آمددادن

هر آینه از نظر خلیفه نابود شده است آنچه از رسول خدا در خصوص روزه ماه رجب و تشویق آن واردشده است و نیز حدیثی که از آن 
کن این پنج گروه احادیث را در میان دریاي    شامل رجب و غیر آن می شود .....، پس بیا و توجه   حضرت رسیده درباره روزه هر ماه که

 احادیث:

از ابن عباس    گروه اول از )از عثمان بن حکم روایت شده است که گفت پرسیدم از سعید بن جبیر از روزه ماه رجب و او گفت شنیدم.1
و افطار می کرد تا آنکه    علیه و آله روزه می گرفت تا آنکه ما می گفتیم افطار نمی کندرضی اهللا عنه که می گفت، رسول خدا صلی اهللا  

بزرگی است  امیرالمؤمنین علی علیه السالم که فرمود ماه رجب، ماه  از  ..... و  که خداوند حسنات را در آن    می گفتم روزه نمی گیرد 
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بگیرد معاد از آن را روزه  بدارد، هفت در    ل یکسال روزه و آنکه هفت مضاعف می فرماید و کسی که یک روز  از آن را روزه  روز 
وباز شود و کسی که ده روز آن را روزه بگیرد،    دوزخ بر او بسته می شود و کسی که هشت روز آن را روزه بگیرد هشت در بهشت بر ا 

نداکنند بگیرد،  او مرحمت شود و کسی که پانزده روزروزه  به  از خدا نخواهد مگر آنکه  ندا کند که خداوند  حاجتی  ه اي در آسمان 
بن مالک روایت شده است که )براي روزه داران ماه رجب در بهشت   گناهان تو را آمرزید و .....، و با همین مضامین از ابی هریره و انس

که هر کسی که نهی از    عساکر و ..... تا جایی که شیخ عزالدین عبدالسالم گوید  قصري است و براي آنان نهري است .....( و نیز از ابن
 ....، روزه ماه رجب کند البته شخصی جاهل است

گفتم از چه    گروه دوم از احادیث، معاذه عدویه گوید از عایشه پرسیدم آیا پیامبر از هر ماهی سه روز را روزه می گرفت گفت بلی.2
ابی ذر غفاري و بطوري که به او نسبت داده    ...، ازروزي از روزهاي ماه گفت فرق نمی کرد براي ایشان که از چه ماهی روزه بگیرد ..

 تمام عمر است ...  شده که هر آن کسی که از هر ماه، سه روز آن را روزه بگیرد، پس به منزله روزه 

 .....،. گروه سوم، از باهلی مرفوعاً ذکر شد که ..... روزه بگیر در ماه صبر )ماه رمضان( و سه روز بعد از آن و روزه ماههاي حرام .3

..... که    گروه چهارم، از عبداهللا بن عمر روایت شده است بطور مرفوع که محبوب ترین روزه ها نزد خدا روزه حضرت داوود است .4

در خصوص این    یک روز روزه گرفت و یک روز می خورد ..... و مسلم و نسایی از عمر نقل نمودند که او از رسول خدا سوال کرد،

 صلی اهللا علیه و آله فرمودند این روزه داوود علیه السالم است و ....نحو روزه و رسول خدا  

خدا از نظر    گروه پنجم، از ابی امامه روایت شده است ..... رسول خدا فرمود بر تو باد روزه گرفتن زیرا براي آن هم وزنی در پیشگاه .5
 اعطاء اجر و ثواب وجود ندارد ....

دیثی را که عمل به آن شامل روزه ماه رجب نیز می شود مانند فضیلت روزه درچهارشنبه و پنج  و بر این مجموعه احادیث اضافه کن احا
 شنبه و جمعه و .....، ...

 ... و لذا علماء چهار مذهب به نیکویی و تشویق روزه ماه رجب تأکید و به انجام آن فتوي داده اند و بعد از همه اینها نمی دانم 

 ان مسلمان را در ماه رجب مضروب می نمود تا آنکه در طعام گذارند و غذا بخورند و .....به چه جهت او دستهاي روزه دار

خلیفه اشتباه   )کلب گوید رسول خدا فرمود االنصاف نصف االیمان، یعنی انصاف نصف ایمان است ما باید بپذیریم بدون هیچ تعصب که
است، و البته انسان مومن    دن هاي او و .....، کامالً بی مورد بوده می کرده است و خشونت ها و پیش داوري ها و شدت عمل به خرج دا

اوست اسالم و مسلمین را یاري نماید و    دوست دارد به لحاظ عشق و عالقه اي که به دین و شریعت اسالم دارد به هر طریق که در توان 
بیشتر از آنکه به اسالم خدمت کنیم به آن ضربه می    در راه رضاي خداوند بکوشد ولی اگر ما اینگونه اعمال را الگوي خود قرار دهیم

و عشق به عدالت خواهی است که موجبات توجه و عالقه و    زنیم، زیرا در جوامع مترقی جهان امروز، تنها منطق و فکر و اندیشه صحیح
 مطالعه جوامع اندیشمند را فراهم می نماید  

حقوق الهی و انسانی آن    ه و .....، بدیهی است که عمل خلیفه تجاوز آشکار بهو لذا بطور مثال، درموضوع خرید شتر و لگدزدن ها خلیف 
نداشت را  آن حیوانات  و آزار  تعرض  لذا حق  و  بود  نخریده  را  شترها  او  زیرا  است،  بوده  علیرغم    اعرابی  و  هماهنگی  بدون  خصوصاً 

آزار به حیوان و هم آزار به صاحب حیوان و    هم  اعتراض صاحب اموال، و روشی را براي تشخیص سالمت شترها انتخاب کرده بود که
هم تجاوز به اموال دیگران ..... تلقی می گردد، در حالی که او می توانست اگرصاحبش وفق تمایل او رفتار نکرد، منصرف شده به راه  

 خود برود زیرا بهر دلیل ممکن بود آن مال را نخرد .....،  

به حقوق مرد واقع  وتجاوز در  تعدي  این  انصراف  و  یا  اثباتی و  ادله  ارائه  و  بررسی  بدون  نمودن  یا مجازات  اهللا و  به حقوق  نه  است  م 
نامعقول از مواردي است که   علیرغم   علم به حدوث آن و .....، که شواهد آن به عنوان نمونه ذکر شد و لذا اینگونه روشهاي بدوي و 
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شد که    امثال آن را نمی پذیرند و آنوقت در جهان مشهور خواهداندیشمندان جهان خصوصاً دستگاه هاي قضایی جهان این اعمال و  
توجه،   دین  درواقع،  اسالم  مقدس  آنکه شرع  و حال  است   ..... و ستمگري  توجهی  بی  عدالتی،  بی  دین خشونت،  اسالم  نکرده  خداي 

اوصاف حمیده و مکارم اخالق    تحقیق، و بررسی و حق طلبی و مهربانی عطوفت و انصاف است و در واقع دین مبین اسالم در جهان با
 رسول خدا و احکام عادالنه شریعت پاك او و .....، نشر و انتشار یافته نه با خشونت و تعدي وتجاوز و ....، 

و  کند  می  اشتباه  یقین  بطور  یافته  انتشار  در جهان  عدالتی  بی  و  با خشونت  اسالم  کند  می  فکر  که  نادان  هر  البته  این    و  است  لذا الزم 
موارد توسط اندیشمندان سایر    از طرف بزرگان ما و دیگر اندیشمندان جهان اسالم رسیدگی و محکوم شود قبل از آنکه اینگونه موضوع  

نامطلوب صادر و آن را در بین عوام خود نشر   ملل مورد بررسی و محکومیت قرار گیرد و مردم جهان و اقوام دیگر در خصوص ما حکم
ها و اجتهادهاي خلیفه و اعمال ضد دینی سایر حاکمان   روش   خود اقامه دلیل نمایند .....، و البته اینگونه داده و بر صحت و درستی اقوال  

پژوهان جهان اسالم نبوده و قطعاً به دلیل مخالفت با کتاب خدا و سنت پیامبر    بعد از رسول خدا، به هیچ وجه مورد تائید محققین و دانش 
 د.( مورد تائید امت اسالم هم نخواهد بو

 اجتهاد خلیفه در سواالت از مشکالت قرآن: 
از سلیمان بن یسار نقل شده است، مردي را که به او صبیغ می گفتند وارد مدینه شد و از متشابهات قرآن سوال می کرد و عمربه دنبال او  

صبیغ هستم و عمر یکی از آن شاخه  کیستی گفت من بنده خدا    فرستاد و قبالً براي او دو چوب درخت خرما آماده کرد و به او گفت تو
هاي درخت خرما را برداشت و او را به شدت زد و گفت منهم بنده خدا عمر هستم و آنقدر بر سر و صورت او زد تا خون از سر و  

 کافی است زیرا آنچه در سرم می یافتم رفت )سواالت یا عقل(   صورت او جاري شد و صبیغ گفت اي امیرالمؤمنین

عراقی در مجامع مسلمین از مشکالت قرآن سوال می کرد تا آنکه وارد    مضمون دیگر از نافع موالي عبداهللا نقل شد که صبیغ و نیز به  
مصر شد پس عمرو بن عاص او را نزد عمر فرستاد وچون قاصد با نامه به عمر رسید آن را مطالعه کرد و به قاصد گفت آن مرد کجاست  

برو و او را بیاور و اگر او رفته )فرار کرده( باشد من تو را به سختی مجازات می کنم، قاصد او را   فتبنه خود است گ و  گفت در کنار بار
می کنی براي ایجاد فتنه و آشوب، پس فرستاد چوبهاي قوي آوردند و شروع به مضروب نمودن پشت و    آورد و عمر به او گفت سوال 

د و مجدداً شروع کرد به زدن او، تا آنکه کامالً مجروح شده و بیهوش افتاد و  کفلهاي او نمود وسپس او را رها کرد تا حالش بجا آم
  رها کرد تا بهبودي حاصل نمود و دوباره او را احضار کرد که شکنجه دهد صبیغ گفت اگر می خواهی مرا بکشی پس بکش   آنگاه او را 

رشاد شدم( و آنوقت عمر او را مرخص کردکه به عراق بدون زجر و شکنجه، اگر می خواهی مرا مداوا )ارشاد( کنی بخدا خوب شدم )ا
 برگردد و به ابوموسی اشعري نوشت که هیچکس از مسلمین حق ندارد با او رفت و آمد و یا مجالست نماید ..... 

ر نوشت  این عزلت و تنهایی بر آن مرد سخت و ناگوار شد، پس ابوموسی به عمر نوشت که این مرد توبه کرد و توبه اش خوبست وعم  و
نزد نقل شد که گفت )من  یزید  بن  از سائب  با همین مضمون  نمایند و  و رفت و آمد  او مجالست  با  و خبر    که حاال مردم  عمر آمدم 

مرا بر او مسلط فرما، پس در    خدایا  آوردند که امیرالمؤمنین ما مردي را دیدیم که از تأویل مشکالت قرآن سوال می کرد، عمر گفت بار
عمر گفت تو همان گمشده من هستی، و    شسته بود و با اصحاب خود صبحانه می خورد مردي وارد شد و گفت ..... پسروزي که عمر ن 

قسم به آنکسی که جان عمر در دست اوست اگر تو    برخاست و مچ دست او را گرفت و مرتب شالق زد تا عمامه از سرش افتاد و گفت
تو جدا می کردم ..... و دستورداد خطیبی برخیزد و بگوید که صبیغ دانش و علمی طلب کرد و  را با سر تراشیده یافته بودم البته سر از تن  

درمانده شد تا هالك گردید، در حالی که او بزرگ قوم خود بود، به همین    خطا کرد و در میان قومش سرافکنده، سرشکسته و بدنام و 
 مضمون از زهره و انس نیز روایت شده  

عمر آن کسی است که باب بحث و سخن گفتن جدل را بست و صبیغ را شالق زد وقتی که از    وم خود می گوید،در احیاء العل  و غزالی
 او سواالتی در تعارض دوآیه در کتاب خدا نمود و ..... او ترك کرد و مردم را وادار به ترك نمود .....،  
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آمد گفت )الجوار الکنس( چیست، پس عمر با شالقی که در و نیز از ابی العدیس نقل شده که ما نزد عمربن الخطاب بودیم که مردي  
او را زد تا حدي که عمامه از سر او افتاد و گفت آیا حروري هستی، قسم به آن کسی که جان عمر    دست او بود به آن مرد حمله کرد و

 به دست اوست، اگر سرتراشیده تو را دیده بودم هر آینه شپش را از سر تو دور می کردم  

از عبدالرحمن بن یزید نقل شد که مردي از عمر از)فاکهه و ابا( پرسید و عمر چون ایشان را دید که سخن می گویند با شالق به  و نیز  
 طرف آنها حمله کرد و .....، ..... 

است    آري و تصورمن آن است که در سخنان شاخه هاي خرما و زبان تازیانه و منطق شالق مخصوص خلیفه یعنی )دره(، اثر مخصوصی
می تواند به تمام سواالتی که به ذهن هر انسانی می رسید پاسخ مناسب و جواب قاطعی بدهد، هرچند ساده ترین سوالی باشدکه هر    که

لکم و ال نعامکم(    عرب بدوي و ساده اي می داند، که آن معناي )اب( است که در خود قرآن هم تفسیر شده به قول خداي تعالی )متاعا 
ی دانم که سوال کنندگان و دانش پژوهان و دانشجویان به چه دلیل مستحق خونین شدن سر وصورت و به درد آمدن وجود  .....، و من نم

طرح سوال براي آگاه شدن از آنچه که از    خود و تحمل بی آبرویی و مجازات در نهایت مذلت و خواري، در میان مردم آنهم به مجرد
مضافاً به اینکه در طرح این سواالت هیچ وجه موضوعی    نها نامفهوم است و نمی دانند، شدند ومشکالت قرآنی و یا آنچه از لغت براي آ

 وجود ندارد که موجب الحاد و کفر شود، ولی شما مالحظه میفرمایید که داستان چگونه جاري شده است و .....  

این با  و  افتاده  آنها  به جان  اش  دره  و  با شالق  خلیفه  دلیل  به چه  نیست  مبانی    معلوم  و  اصول آموزش  براي  رکنی  دیگر  آیا  اوصاف، 
 یادگیري، باقی می ماند و .....  

برکت این شالق از پیشرفت و ترقی در علوم و .....، کار در نهایت بایستی به جایی منتهی شود که   آري و امت اسالمی محروم شده اند به 
از   از عمر بن خطاب  نماید. و گوید دو سال صبر کردم که می خواستم سوال کنم  ازخلیفه سوال و پرسش  بترسد که  مانند ابن عباس 

 حدیثی و مانع من نمیشد مگر ترس من از هیبت او .....، 

خوش آیند و ممدوح باشد ولی براي طالبان    کلب گوید ممکن است اینگونه روشها براي عوام که مانند او قادر به پاسخگویی نیستند)
تو  از  احترام  با  را  سواالت  اینگونه  مسلمان  محققین  اگر  نیست  چنین  دانش  و  شالق    علم  جز  نداري  جوابی  آن  براي  تو  و  پرسند  می 

بدان که در به    خشونت پس قطعاً  اعتقادي  ..... که  از جمله یهودیان ومسیحیان معاند و سایر دشمنان خدا و رسول  آینده دشمنان دین 
بی  و  استهزا  با خشونت،  را  این گونه سواالت  ندارند،  مگر    اسالم  ماند  نمی  باقی  اسالم  براي  آنگاه  و  نمود  مطرح خواهند   ..... و  ادبی 

بهتر آن است   ..... پس  و  براي همه دانشمندان و دانش پژوهان و    راه سرشکستگی و خجالت  بر اصول دین و مذهب  صحیح و منطبق 
غیر دینی تبین شود تا همه امت اسالم آگاه شده و اعمال خطا و خالف عمر بن الخطاب    دانشگاهیان جهان از اینگونه راه ها و روشهاي

 حساب اسالم نگذارند(. علیه دانش و علم و انسانیت را به

 سوال از آنچه واقع نشده است:  رأي خلیفه در

است مالحظه    پس اضافه کن به اینگونه اجتهادهاي خلیفه در مشکالت قرآن، و نظر و رأي مخصوص او را، در سوال از آنچه واقع نشده 
چه  که سوال کند از آن  نما، زیرا که او نهی می کرد از آن، و طاوس گوید )عمر باالي منبر گفت من سخت گیري می کنم بر شخصی

بیان نمود از آنچه واقع شده است( و گفت )حالل و جایز نیست براي هیچکس که سوال نماید از آنچه واقع    واقع نشده زیرا که خدا 
 نشده به درستی که خداوند حکم فرمود در آنچه واقع شده است( و ..... 

م آن چیست و فرزند عمر به او گفت سوال نکن از  و )روزي شخصی نزدفرزند عمر آمد و از او مطلبی را سوال کرد و گفت که نمی دان
  نشده زیرا که من شنیدم، عمر بن خطاب لعن می کرد کسی را که سوال کند از آنچه واقع نشده است(، سپس کشیده شد این   آنچه واقع

نشده است .....    وال، از آنچه واقع لعن به بزرگان صحابه و ..... ابتالء به این گرفتاري همگانی شد و همه اتفاق کردند که پاسخ ندهند به س
و مردي از ابی ابن کعب سوال کرد گفت اي ابوالمنذر چه می گویی در چنان و چنان گفت اي پسرك من آیاآنچه گفتی قبالً بود گفت  
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بی بن کعب راه می  مسروق گوید )من با ا  نه، پس پاسخ داد، مرا مهلت بده تا بوده باشد و ما خودمان را معالجه کنیم و تو را خبر دهیم،
برادرم آیا مقصود تو این بوده گفت نه گفت ما را ببخش   رفتم، جوانی گفت چه می گویی اي عمو چنان و چنان را، و ابی گفت اي پسر

 تا واقع شود !!  

تحقیق و پژوهش در  پیش بینی و رفع مشکالت احتمالی آینده را که در واقع انجام    )کلب گوید پس مالحظه می فرمایند که خلیفه راه 
بست و بر امت اسالم انا هللا و انا الیه راجعون ..... و تو اي مسلمان این مصیبت را قرار بده در کنار   علوم از مصادیق بارز آن است را کامالً

نابود نمودن و  بشر در سوزاندن  سوزاندن  ایران و مصر  تمدن  .....، و آنها  و  کتب علمی و دانشگاهی آن زمان در  و  را در کنار   ترکیه 
دینی و قرآنی و .....، و ببین که جامعه واپس گرا و متحجر حاصل، چه جایگاهی می تواند در   جلوگیري از انجام تحقیقات و پژوهشهاي

 داشته باشد(.  جامعه کنونی و آینده جهان 

 نهی خلیفه از حدیث: 

ده، حاال اضافه کن بدعت سومی را که ننگین تراز آن دو  پس در کنار این دو بدعت قبل، یعنی مشکالت قرآن و سوال از آنچه واقع نش 
جرح و زندانی کردن    بدعت است و آن نهی و منع خلیفه است از بیان حدیث رسول خدا صلی اهللا علیه و آله یا زیاد گفتن آن و ضرب و 

 بزرگان اصحاب رسول خدا به این دلیل از ناحیه ایشان .....،

عراق فرستاد با ما چند قدمی براي بدرقه آمد و گفت آیا می دانید چرا شما را بدرقه کردم    ما را به   قرظه بن کعب گوید )..... وقتی عمر 
نقل   به  را  آنها  پس  زنبورعسل،  زمزمه  مانند  کنند  می  زمزمه  قرآن  که  روید  می  مردمی  نزد  شما  ما،گفت  بزرگداشت  براي  بلی  گفتم 

ید نقل روایت از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و من شریک شما هستم )یعنی  قرآن را تنها بگذارید و کم کن  احادیث مشغول نکنید و 
هستم( .....، چون به عراق وارد شدند مردم گفتند براي ما حدیث بگو گفتم عمر ما را نهی کرد( و در عبارت ابی عمر،    شما را مواظب 

 گفت )پس از آن من حدیثی از رسول خدا نقل نکردم(   قرظه

تفسیر نکنید و کم روایت از رسول خدا بگوید و من شریک شما    مر بود که می گفت قرآن را انحصار کنید و آن راو در لفظ طبري )ع
هستم( و ..... چون ابوموسی را به عراق فرستاد به او گفت)تو می روي به سوي مردمی که در مساجدشان زمزمه قرآن مانند زمزمه اي  

اکن و آنها را به احادیث مشغول نکن و من در این موضوع شریک توام )یعنی مراقب تو  زنبورعسل است پس آنان را به همان حال ره
 هستم در کنار تو((،  

نموده است که این منع از حدیث از امور مشهور مربوط به عمر است و طبرانی نقل نموده است از ابراهیم بن عبدالرحمن    ابن کثیر مذکور
زیاد    ابودرداء، ابو مسعود انصاري( و به ایشان گفت شما از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله  عمر حبس کرد سه نفر را )ابن مسعود،  )که

 حدیث نقل نموده اید و ایشان را زندانی نمود و آنها در زندان بودند تا وقتی که عمر هالك شد(  

ن کثرت نقل شما در حدیث از رسول  مستدرك که )عمر بن خطاب به )ابن مسعود، ابودرداء و ابوذر( گفت چیست ای و به لفظ حاکم در
بودند تا آن زمان که کشته شد( و همین    خداصلی اهللا علیه و آله و گمان می کنم که او آنها را در مدینه حبس کرد و آنها در حبس 

نیز نمود، یعن  مضمون از جمال الدین حنفی آمده است )که عمر آنها حبس کرد .....، و همین  ی او را هم  معامله را با ابوموسی اشعري 
به  ..... و  دانست  را عادل می  او  اینکه  با  نقل حدیث،  دلیل  به  به    زندانی کرد  را  تو  یا  را ترك کنی  نقل حدیث  باید  هریره گفت  ابی 

 سرزمین دوس تبعید می کنم  

ی از ابی سلمه نقل نموده  حدیث کنی ..... یا تو را ملحق می کنم به سرزمین بوزینگان و ..... ذهب  و نیز به کعب االحبار گفت باید ترك
که از ابی هریره سوال کردآیا در زمان عمر هم اینطور حدیث می گفتی گفت اگر در زمان عمر اینگونه نقل حدیث می کردم قطعاً مرا 

ا پسر  اش می زد، به همین مضمون از ابوعمر در نقل زهري و ابن وهب و ..... شعبی گفت من دو سال یا یک سال و نیم ب  با شالق کشنده 
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یزید    عمرنشستم و از او نشنیدم که حدیثی از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله بگوید مگر یک حدیث، و در سنن ابن ماجه از سائب بن
 آورده که گفت من همسفر سعد بن مالک شدم از مدینه تا مکه، و از او حتی یک حدیث هم نشنیدم  

در زمان عمر، جرئت آن را نداشتیم که بگوئیم قال رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله تا  ابوهریره نقل کرد که گفت )..... ما    و ابن کثیر از
 آنکه 

 عمر هالك شد، .....(، .....،  

آیا بر خلیفه مخفی بود این حقیقت که ظاهر کتاب قرآن مردم را بی نیاز از سنت )روایت( نمینماید و آن از قرآن جدا نیست تا هر دو نزد  

وار کوثر  حوض  در  وپیامبر  سنت  به  نیاز  که  است  مانده  پوشیده  او  بر  آیا  شوند،  ملزوم    د  و  الزم  و  است  قرآن  به  نیاز  مانند  روایت 

 از نیاز سنت به قرآن است   یکدیگرند ..... تا حدي که اوزاعی و مکحول گفته اند، نیاز قرآن به سنت بیشتر

و ظهر و عصر و .....، هر کدام چند    بخوانید ولی اینکه نماز صبح)کلب گوید و این واضح است زیرا در کالم خداوند آمده است نماز  

در کنار سنت رسول خدا امت را به حیات    رکعت و به چه نحو انجام شود و .....، در کتاب خدا نیامده است و قطعاً کتاب خدا بایستی

امالً نامعقول و بی ربط بوده است و قطع اشاعه و  و ک  جاودانی رهبري نماید و لذا به هر دلیل این کالم او )حسبنا کتاب اهللا( حرف خالف

حکومت و خانه نشینی علی علیه السالم بوده است و البته موفق هم    بیان و نشر روایات پیامبر مانند سایر سیاست هاي او در مسیر تحکیم

 شد ..... انا هللا و انا الیه راجعون(  

ایه نیفکنده و زمین در بر نگرفته مردي را که راستگوتر از ابی ذر باشد یا مثل  پیامبر در حق او فرمود آسمان س  ..... پس گناه ابوذر که

مسعود که صاحب اسرار و رازدار رسول خدا بود و باالترین کسی بود که قرآن را خوانده و حالل آن را حالل و حرام آن    عبداهللا بن

درداء .....، پس به چه گناهی آنها را زندانی کرد و آنها همگی در  فقیه در دین و عالم به سنت رسول خدا بود و یا ابو  راحرام می دانسته و 

 بودند تا او کشته شد و به چه دلیل بی حرمتی و اهانت کرد به این بزرگان در میان اجتماع و در بین مسلمین .....،   زندان

از ت  آیا آنان  بلی   ..... بودند من نمی دانم   ..... و  بود که جاعالن و دروغگویان و حدیث سازان  براي سیاست آن زمان  این نظرات    مام 

قصد این کار    درهاي علم و دانش را بر امت محمد )ص( مسدود نماید و آنها را در پرتگاه جهل و نادانی و ..... رها نماید، هر چند که او

الت پیچیده وبسیار زیادي ..... نجات  را نداشته باشد ولی از طرف دیگر، او با این عمل ..... از خود دفاع کرد و خود را از مسائل و مشک

و سدي بزرگ در راه ترقی و    داد ..... پس این روش خلیفه در واقع باالترین ضربه را به اسالم و امت اسالمی و تعالیم آن وارد نموده 

نقل شد که عمر بن خطاب خواست  عروه    تقدم و برتري آن به ادیان جهان ..... قرار داد، حال این موضوع را خلیفه بداند یا نداند .....، از 

رابطه سؤال کرد و آنان نظر دادند که او آن را    ها را مکتوب نماید و سپس از اصحاب رسول خدا صلی اهللا علیه و آله در این  که سنت

بود و گفت  روزي را صبح کرد که عازم به این کار شده    بنویسید و عمر آغاز به کار کرد و او در آن یکماه استخاره می کرد با خدا و

به متذکر شدم  و  بنویسیم  را  به آن    بدرستی که من می خواهم که سنتها  نوشتند و سخت  کتابی  و آنها  بودند  از شما  قبل  جمعیتی که 

 کتاب خدا را هرگز آمیخته با چیزي نمی کنم .....(،  مشغول شدند و کتاب خدا را رها کردند و من به خدا قسم

شدند و حال آنکه این امر مخالفت با سنت ثابت شده از شارع   ها  ه نموده و معتقد به منع از نوشتن سنتو ..... جمعی پیروي از روش خلیف 

 بزرگوار است .....، و ..... 
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اصطالحاً توجیهات بالوجه می گویند جناب خلیفه آیا تو نمی دانستی که بدون روایات و سنت رسول    )کلب گوید اینگونه سخنان را 

آن  نقل  از  تو  تو    ها خدا که  اهداف  با  ولی چون  و مسلمانان سرگردان می شوند، آري می دانستی  نیست  قرآن کامل  جلوگیري کردي 

 را لنگ در هوا نگه داشتی تا همه مجذوب سیاست هاي خشن و غیرمنطقی تو باشند(.  سازگار نبود همه

 رأي خلیفه درباره کتابها: 

رآن، سوال از آنچه واقع نشده، حدیث رسول خدا، نوشتن سنتهاي پیامبر(،  پس اضافه کن به این حوادث عظیم چهارگانه: )مشکالت ق
شهر مداین )پایتخت    رأي و اجتهاد خلیفه را در خصوص کتب و تألیفات و ..... )مردي از مسلمانان نزد عمر آمد و گفت ما وقتی که 

عجم و کالم شگفت انگیزي بود، پس عمر شالق خود را  علمی از علوم    ایران( را فتح کردیم، در آن کتابهایی بدست آوردیم که در آن 
به زدن آن مرد مسلمان و با آن شروع کرد  تو آیا    خواست و  بر  بهترین حکایتها را و می گفت واي  تو  بر  گفت ما حکایت می کنیم 

ه نمودند به کتب علما و  که هالك شدند مردمی که قبل از شما بودند به دلیل آنکه توج  حکایتی بهتر از کتاب خداست و جز این نیست
 رها کردند تا آنکه پوسیده شد و علوم آن از بین رفت(   کشیشهاي خود، و تورات و انجیل را

را   نبی  دانیال  کتب  که  بود  مردي  کوفه  )در  که  اند  آورده  و.....،  المواعظ  در  و عسگري  قرآن  فضایل  در  ابن ضریس  و  عبدالرزاق  و 
او را به سوي او بفرستند و چون وارد بر عمر شد، عمر شالق خود را    بود که نامه اي از عمر رسید کهجستجو می کرد و این برنامه او  

بلند کرد و بر سر او کوبید و شروع کرد به خواندن قرآن)الر، تلک ..... بغافلین(، و به آن مرد گفت حاال دانستی قرآن چه می خواهد و  
خدا قسم چیزي از این کتاب را پیش خود باقی نمی گذارم و همه آنها را می سوزانم و    هآن مرد گفت اي امیرالمؤمنین مرا آزاد کن ب 

 آنگاه عمر او را رها کرد(  

البته کتب تمام دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی را سوزانده و آن مراکز را تعطیل می کرد و    )کلب گویداگر خلیفه در این زمان بود 
و آنها را    وم پزشکی و فیزیک و شیمی و ..... با شالق مخصوص خود مضروب و تا حد مرگ می زداساتید دانشگاه ها و دانشجویان عل

 به زندان می فرستاد و .....، تا مردم به مساجد هجوم برده و فقط زمزمه قرآن کنند مانند زنبورعسل .....(  

 یکی از بزرگان شهر اسکندریه بنام یحیی غراماطیقی تا آمده است )..... زنده ماند    648مختصر الدول ابی الفرج ملطی متوفی    در تاریخ
عرب با    آنکه عمرو بن عاص شهر اسکندریه را فتح کرد و او بر عمرو وارد شد و عمرو او را احترام کرد و از او سخنان فلسفی شنید که 

درستی که تو بر    ي یحیی به او گفت به آن مأنوس و آشنا نبود و مجذوب و فریفته آن شد و عمرو با او بود و از او جدا نمی شد و روز
و تو سود  براي  که  آنچه  و  نداریم  معارضه  است  تو سودمند  براي  آنچه  در  پس   ..... مسلط شدي  آن    اسکندریه  به  ما  ندارد  اي  فایده 

از خلیفه عمر مانده، عمرو گفت باید   سزاوارتریم و عمرو گفت آنچه تو به آنها نیاز داري چیست گفت کتب فلسفی که در خزینه شاهی
آن کتب چیزي است که موافق با کتاب خداست    بن خطاب اجازه بگیرم و به عمر نوشت و جریان را توضیح داد، عمر پاسخ داد اگر در

خداست پس نیازي به آن نیست پس تمام آن کتابها را نابود کن   پس کتاب خدا از آن بی نیاز است و اگر چیزي است که مخالف کتاب
ها و تا شش ماه    آنها براي گرم کردن آب حمام  هاي اسکندریه و سوزاندن   شروع کرد در تقسیم این کتاب برحمام  و عمرو بن عاص 

 ها را از این کتب گرم کردند .....( پس این قصه و داستان را بشنو وتعجب کن   حمام

انجام دادي چه جواب و   نام اسالم  با  این عمل ضد اسالم که  با  تو  به دانشمندان واندیشمندان جهان و  )کلب گوید اي خلیفه  پاسخی 
نیازمند گفتگو و منطق است نه    محققین جهان اسالم می دهی آیا باز هم تازیانه خود را بلند می کنی و .....، در حالی که جهان بشریت

 )..... 

. در آن کتابخانه ها و مخازن کتبی  و گوید ....  در کتاب خود این ماجرا را با همین مضمون نقل نموده   629و عبدالطیف بغدادي متوفی  
در شرح زندگانی یحیی نحوي    646یوسف قفطی متوفی    بود که عمرو بن عاص به امر عمر بن الخطاب آنها را سوزانید و، قاضی علی بن
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علم و علما بود  چیست گفت یکی از پادشاهان اسکندریه، دوستدار    )با همین مضمون و مفصل تر گوید( ..... )..... عمرو گفت این کتابها 
زمیره را مأمور آن نمود ..... و او پنجاه هزار و یکصد و بیست کتاب جمع آوري    و دستور جمع آوري این کتب را صادر و مردي به نام

  نمود و پادشاه گفت آیا در جهان کتابی پیدامی شود که نزد ما نباشد، او گفت آري در سند، هندوستان، فارس جرجان، ارمنیه .....، پس 
زمیره به جمع آوري کتب دیگر مشغول و او پیوسته جمع آوري می نمود ..... و عمر دستور به نابودي    پادشاه با تعجب گفت ادامه بده و 

ها را گرم می نمودند    هاي اسکندریه تقسیم کرد و تا شش ماه از آتش این کتب آب حمام  تمامی این کتب داد وعمرو آنها را بر حمام
 ..... 

ما از بشریت عذرخواهی می کنیم و ما از همه دانشمندان و بزرگان علم و ادب جهان تا انتهاي روزگار معذرت میخواهیم و    گوید  )کلب
بشریت و دانش و علوم    امیدواریم که متفکران ارجمند این عمل اشتباه و جنایتکارانه خلیفه و اعوان و انصار او را علیه رشد و پیشرفت

 عالیم اسالم نگذارند و ..... انا هللا و انا الیه راجعون(،  جهان، به حساب اسالم و ت

این کتب شامل کتبی در تمامی علوم آن زمان از    385فهرست خود متوفی    ابن ندیم در کتاب با همین مضمون آورده است )..... که 
 فلسفه،

به دست    همه اقطار و بالد و کشورهایی که ریاضیات، طب، حکمت و آداب و سنت و .....( و البته این رأي خلیفه نسبت به تمامی کتب  

به کتابخانه هاي    مسلمین فتح شده بود تعمیم داشت از جمله صاحب کشف الظنون گوید )..... وقتی مسلمین بالد فارس را فتح نمودند 

یز ..... و آنها را در آب یا  بر  آنها دست یافتند و سعد ابی وقاص به عمر نوشت که با این کتب چکار کنیم ..... عمر پاسخ داد ..... در آب

 در آتش ریختند و علوم و تمدن چند هزار ساله فارسی از بین رفت .....(،  

از آن است که رسیده و به عنوان نمونه، علوم چند هزار ساله و .....    خود آورده ..... آنچه از علوم به ما نرسیده بیشتر   ابن خلدون در تاریخ

فتح ایران داد کجا رفت .....، آري قطعاً تمامی آنچه در کتب پیشینیان بوده    نابودي آنها را در موقع  کشور پهناور فارس که عمر دستور 

باب علوم مختلف صنعت و فلسفه و اخالق و طب و ریاضیات و ..... امثال آن باشد .....    است ممنوع نبوده است خصوصاً هرگاه کتب در

باشد و بین آنکه در کنار کتب علمی مفید یا حکمت کامل یا صنعت و علوم تجربی و  احسن القصص    پس منافاتی نیست بین اینکه قرآن 

 یا طب و .....، باشد 

قرآن و    )کلب گوید کسی نبود که از خلیفه و طرفداران او سؤال کند آنچه موریس مترلینگ درباره زنبورعسل نوشته است آیا ما را به

عجایب خداوند را که    ثبت است چون این محقق و پژوهشگر آثار عظمت و رحمت وخدا نزدیک می کند یا دور می کند قطعاً پاسخ م

انسان به عظمت خالق یکتا پی برده    در واقع از آیات و نشانه هاي عظمت خداوند است را براي ما بازگو می نماید و موجب می گردد تا 

اگر خلیفه در این زمان نیست آثار اعمال او در   ق پی ببرد وو به راز و رمز خلقت این موجودات و از آن طریق و امثال آن به عظمت خال

 عقب ماندگی مسلمانان با ماست انا هللا و انا الیه راجعون(  

مطالعه و توجه به این کتب و امثال آن جنایت بزرگ و غیر قابل گذشت بر اجتماع بشریت و دور نمودن انسانها از    ..... پس منع کردن از

این عمل به هیچ وجه با قرآن و سنت رسول خدا صلی اهللا علیه و آله مطابقت ندارد و تنها خدا می داندکه  تمدن وتعالی بشري است و  

 مسلمانان چه خسارتی بردند و چه ضررها به دلیل از بین بردن این ثروت هاي عظیم علمی نمودند  

اثر همین  از دالیل عقب ماندگی مسلمانان و حقارت آنان و شکست هاي    )کلب گوید و قطعاً یکی مختلف نظامی و علمی و ..... در 

اندیشه هاي ارتجاعی مانند آن است که قرنها بر جوامع اسالمی سایه افکنده و حتی در این زمان نیز شاید شاهد هستیم که    گونه اعمال و 
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نمایند، و    ه و جنایتکارانه را دنبال اي قلیل متحجر و متعصب، بدون اعتنا به اندیشه هاي متعالی مسلمانان جهان، اینگونه روشها ابلهان   عده 

هدایت جوامع بشري    ..... موجب شوند که همیشه مسلمانان در تمامی عرصه هاي علم، اعم از پزشکی و تجارت و صنعت و ..... به جاي 

 و .....، دست نیاز و گدایی به سوي کشورهاي پیشرفته دراز نمایند و ..... انا هللا و انا الیه راجعون .....(

و در میان    این عمل نفرت انگیز، عقب ماندگی در علوم، تحقیر و تنگدستی و بینوایی و فقر را در دنیا، براي مسلمانان در پی داشت   آري،

روشنفکران و اندیشمندان و جهانیان آن بدنامی غیر قابل توجیه را بر جامعه عربی و مسلمانان وارد نمود که عار وننگ آن پاك شدنی  

  حققان و دانشمندان و پژوهشگران، این عمل را توحش و بربریت می دانند و از جمله کارهاي ننگین و غیر قابل توجیه میان م  نیست و در

اینکه خلیفه    ایام جاهلیت و فعل نادانان حساب می نمایند و ما حکم آن را موکول می نماییم به عقل سالم و منطق صحیح و .....، مضافاً به 

بشریت سودمند باشد و نابود    نماید از این کتب، آن مطالب مفید را که ما به آن اشاره نمودیم که براي اجتماعقطعاً می توانست استخراج  

 واقع شد.  نماید بواسطه آنها الحاد و کفر و گمراهی را، ولی خلیفه این کار را نکرد و تاریخ گذشت و قصه 

اسالم بایستی تا    نابجا را نمودند و خجالت و شرمندگی آن را امت )کلب گوید و این اعمال مورد قضاوت قرار گرفت، آنها این عمل  

 قیام قیامت تحمل نماید ..... انا هللا و انا الیه راجعون(. 

 خلیفه و قرائت ها: 

از محمد بن کعب آمده است .....، که )عمر بن خطاب عبور نمود بر مردي که آیه )والسابقون و االولون من المهاجرین واالنصار .....( را  
قرائت میکرد پس عمر دست او را گرفت گفت چه کسی بر تو اینطور قرائت کرد گفت ابی بن کعب ..... عمربه ابی بن کعب گفت تو  

ائت کردي گفت بلی گفت از رسول خدا شنیدي گفت آري گفت من فکر میکردم که ما به یک مقامی رسیدیم که  این آیه را چنین قر
 کسی بعد از ما به آن نخواهد رسید  

باحسان( با حرف )و( و گفت کی تعلیم داد گفت ابی .....، عمر از ابی بن کعب سؤال کرد    و به همین مضمون در آیه )والذین اتبعواهم 
آري و من هم آن را این چنین یاد گرفتم از دهان رسول خدا، پس عمر تکرار کرد در حال خشم و ابی به   اینگونه یاد دادي گفتآیا تو  

که بلی به خدا قسم، نازل فرمود خدا آن را بر جبرئیل علیه السالم و نازل کرد جبرئیل بر قلب محمد صلی اهللا علیه و    او پاسخ داد با تندي
بلند کرد و می گفت اهللا اکبر، اهللا اکبر و  آله و دراین خصوص   بیرون رفت و دستها را  از پدرت خطاب و تو، اجازه نخواست و عمر 

 درلفظ عمر بن عامر ..... 

دستفروشی آنها در بازار بودي    و ابی گفت: به خدا قسم که رسول خدا آن را بر ما قرائت کرد، در حالی که تو مشغول طناب فروختن و 
صفت انصار بود تا آنکه زید بن ثابت به او    دیگر عمر قرائت کرد )واالنصار( را به رفع )الذین( و انداختن حرف )و( که   ..... و در تعبیر

تصدیق نمود .....، و در لفظی دیگر بر عمر این آیه را با ذکر   گفت آن کلمه با حرف )و( است، و عمر از ابی بن کعب سوال کرد و او 
گفت رسول خدا بر    کرد گفت )ابی( و عمر )ابی( را احضار کرد و او   رد چه کسی اینگونه بر تو قرائتحرف )و( قرائت کرد و سوال ک 

عمر گفت راست گفتی و اگر    من اینگونه قرائت کرد، در حالی که تو در بقیع دستفروشی و خرده فروشی اسباب و اثاثیه می کردي و 
کردیم رسول خدا را و شما او را رها کردید    بودیم و شما نبودید و ما یاري  خواستی ادامه بده و خجالت نکش و بگو که ما انصار حاضر

 نقل نموده و نیز .....، .....،   و ما منزل دادیم و شما بیرون کردید .....، و با همین مضمون احمد از ابن عباس

کعب گمان می نماید که تو ترك کرده   ی بنابن ضریس از ابن عباس نقل کرد که گفت به عمر که )..... اي امیرالمؤمنین بدرستی که اب
خیال می کند که تو فکر می کنی من آیه اي از    اي از آیات خدا، آیه اي را و آن را ننوشته اي .....، پس عمر از ابی سوال کرد، این

فت ابی بن کعب قرائت می ادریس خوالنی نقل گردیده که گ  کتاب خدا را ترك کرده و ننوشته ام آن را، ابی گفت: .....( و نیز از ابی
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کرد )اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه الجاهلیه.....( پس این خبر به گوش عمر رسید و سخت خشمگین شد و او را با عده  
ابی به  حضور داشت احضار کرد ..... و زید بن ثابت خواند، و عمر به او خشمگین شد و  اي از اصحاب که در میان آنان زید بن ثابت هم

بزنم اجازه هست حرف  آیا  بیرون در می    او گفت  تو  و  قرائت می کردم  و  پیامبر می رفتم  نزد  دانی که من  تو می  بگو گفت:  گفت 
بگو    ایستادي و تو را به داخل راه نمی به من آموخت  بیاموزي آنچه را که رسول خدا  به مردم  اگر دوست داري که  .....، پس  دادند 

تا عمر دارم دی به مردم قرائت نکرده و به آنان آموزش نخواهم داد، و عمر گفت بلکه )الزم است( مردم را  وگرنه  گریک حرف هم 
آموزش بده درلفظی دیگر ..... قسم به خدا که تو می دانی که من حاضر می شدم و شما غایب بودي و من احضار می شدم و شما ممنوع  

سم اگر میل داري بگو من در خانه خود بمانم و دیگر با هیچکس درهیچ موردي  ومحجوب بودي و حال با من چنین می کنی، به خدا ق
 سخن نگویم .....، .....، .....  

و از بجاله روایت شده است که عمر بن خطاب عبور کرد به جوانی که قرآن میخواند )النبی اولی بالمومنین من انفسهم و .....( پس عمر  
کعب است پس رفت نزد او و سوال کرد و ابی به او گفت اي    و او گفت این قرآن ابی بن  گفت اي جوان این آیه قرآن را پاك کن 

در حالی که تو در بازارها مشغول کف زدن و دست زدن و داللی براي    عمر، پیامبر خدا مرا سرگرم به آموزش و قرائت قرآن می کرد
ابی بن کعب قرائت می کرد )والتقربوا الزنا انه کان فاحشه و  عصبانی شد ..... و نیز    جلب مشتري و کاسبی بودي، پس عمر خشمگین و 

ابی او سوال کرد  از  ..... پس عمر  و  .....(  از میان دو لب پیامبر خدا آموزش گرفتم  این آیات را  تو در آن زمان کاري    پاسخ داد من 
 ز .....، .....،نداشتی جز کف زدن و دست بر هم کوبیدن و فریاد زدن براي فروش کاال و داللی ها و نی

داوود )و    مالک و شافعی ..... از عمر نقل نمودند که در خطبه اي گفت اجتناب کنید از اینکه هالك شوید از آیه رجم ..... در لفظ ابی 
 قسم به خدا اگر نبود که مردم بگویند عمر زیاد کرد در کتاب خدا البته آن را در قرآن ذکر می کردم .....(، .....

قرآن کریم   این مطالب من حیث المجموع بطور واضح و آشکار و صریح داللت می نماید به کم بودن علم خلیفه به ترتیل آري، تمامی  
 و اینکه افراد یاد شده از او اعلم و داناتر به قرآن بودند و جز این نیست که او را شغل داللی معامالت در بازار و یا 

ب نبود مگر دست بر همزدن براي  ریسمان فروشی و یا قرعه کشی مشغول نموده  ود و مانع شده بود از آموختن قرآن، و براي او کاري 
از عقاید و آراء مردم    جلب مشتري در فروش اجناس .....، و چگونه خلیفه در کتاب و سنت رسول خدا پیشواي مردم است، در حالی که

نماید   یا ثبت و حذف قرآن می  پیروي می کند و  این موارد  از اضافه کردن در  ازگفتار مردم مانع  یا ترس  ..... و  براساس گفتار آنان 
افترا معاندین، در نسبت به  به    عبارت از خودسرانه او بر قرآن می شود و .....، و حاال توجه کن  دروغ تحریف قرآن به شیعه است که 

این روش بین کسی که  است  تفاوت  اندازه  کنند و چه  شیعه حمله می  بر  ابوعبدالرحمن   استناد آن  بزرگوار  تابعی  با کسی که  اوست 
گفت، من ندیدم که مادري فرزندي بزاید که قاري تر و اعلم تر    سلمی که همگی متفق القول بر وثوق و جاللت مقام او هستند در اینکه

را عرضه کرد بر رسول خدا صلی اهللا   تر از علی علیه السالم و او قرآن خود  به کتاب خدا باشد از علی علیه السالم و نیز گوید ندیدم قاري
شک تمام قرآن را بدون نقص و عیب حفظ نموده و ..... و نیز به شرح آنچه که قبالً در    علیه و آله، و او از کسانی است نزد ما که بدون

 قرآن مذکور گردیده و ....  احادیث وارده در علم آن حضرت به

 اجتهاد خلیفه در نامها و کنیه ها:

ا ابوعیسی داشت واز زید بن  نیز در    سلم از پدرش روایت شده است که عمر بن خطاب پسري را مضروب کرد و کتک زد که کنیه 

رسول خدا کنیه مرا    مورد مغیره بن شعبه که کنیه او ابوعیسی بود و به او گفت که بهتر نیست که کنیه تو ابوعبداهللا باشد و او پاسخ داد

خودمان هستیم و لذا همیشه او    خدا گناه گذشته و آینده او آمرزیده شده بود ولی ما در مجلسابوعیسی قرار داد، عمر گفت که رسول  

 زمانی که هالك شد.   را ابوعبداهللا صدا می زد تا
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اجازه ورود خواست و عمر سوال کرد که کیستی گفت ابوعیسی او  از  ابوعیسی کیست گفت    و در عبارتی دیگر روزي مغیره  گفت 

از صحابه گواهی دادند که پیامبر کنیه    گر عیسی پیامبر، پدر داشت که تو خود را ابوعیسی می دانی، پس عده ايمغیره بن شعبه گفت م

شده بود و ما نمی دانیم این گناه تو را یعنی به این    او را ابوعیسی قرار داد، عمر گفت بدرستی که پیامبر گناه گذشته و آینده او آمرزیده 

 ما چه می شود پس کنیه او را عوض کرد واو را ابوعبداهللا نامید   کنیه تو را خطاب کردن که با

ابوعیسی نجات نمی دهی، عمر    و نیز آورده اند که کنیز پسرش عبداهللا نزد عمر آمد و از پسر او شکایت کرد و گفت آیا مرا از دست 

و پسرش را احضار کرد و گفت واي    خوانی  گفت ابوعیسی کیست گفت پسرت عبیداهللا گفت لعنت بر تو که او را به کنیه ابوعیسی می

عمر دست او را کشید و گاز گرفت تا آنکه فریاد او بلند    بر تو که کنیه خود را ابوعیسی می دانی و به او حمله کرد و پسرش ترسید پس

ه، ابوعرفطه، ابومره و  شد و آنوقت او را با شالق زد و گفت واي بر تو آیا براي عیسی پدراست آیا نمی دانی کنیه عرب ابوسلمه، ابوحنظل

 ..... است 

به اهل کوفه که  نوشت  اند که عمر  نیز آورده  به جماعتی که تغییر دهند    و  نیز دستور داد  نکنید و  به اسم پیامبران موسوم  هیچکس را 

ده است که فرزندان  نامیده بودند تا آنکه جماعتی از صحابه گفتند رسول خدا به آنان اجازه دا  اسامی پسران خود را که آنان را محمد

نامگذاري کنند پس او آنان را رها کرد و حمزه بن صهیب گوید که کنیه او ابویحیی بود و عمر به او گفت    خود را به نام آن حضرت

 ابویحیی است و حال آنکه فرزندي به این نام نداري ..... پاسخ داد رسول خدا این کنیه را بر من نهاده است .....،   کنیه تو چرا

  اند عمر بن خطاب به شخصی که او را )یاذالقرنین( خطاب می کردند گفت، آیا از نام هاي پیامبران خالص شده که اسامی   نیز آورده   و

گذاري فرزندان    فرشتگان را بلند می کنید، ..... این روایات روشن می نماید مواردي را از ناآگاهی خلیفه به اینکه اوال نهی نموده از نام 

نام یکی را محمد قرار ندهد    مبر اعظم اسالم یعنی محمد و حال آنکه آن حضرت فرمود کسی که سه پسر براي او متولد شود وبه نام پیا

ننمایید و یا هرگاه فرزندان خود را محمد    پس جهالت نموده است و یا هرگاه فرزند خود را محمد نامیدید پس او را کتک نزده و محروم

به بنده نامیدید آنها را احترام کن نام او محمد است کرده و می گوید حیا    ید و .....، یا در روز قیامت ..... خداوند خطاب  گناهکار که 

 نکردي که نام تو، به نام حبیب من نامگذاري شد و تو گناه کردي .....

که من حیا می کنم از اینکه به آتش  خداوند به جبرئیل فرماید، بگیر دست بنده مرا و به بهشت ببر    بنده می گوید خطا کردم ..... پس
او نام حبیب من محمد است و یا فرمود کسی که صاحب فرزند پسر شود و به جهت محبت من، نام او را    عذاب کنم کسی را که نام

از کسانی    او و نوزاد او در بهشت خواهند بود ..... و آن حضرت محمد بن طلحه بن عبیداهللا را محمد نامید ..... او  محمد قرار دهد پس 
ثابت،    است که بن  اند محمد  از آن جمله  نامید که  را محمد  فرزندان عصر خود  از  اي  نیز رسول خدا عده  داد و  تغییر  را  او  نام  عمر 

 محمدبن عمر و .....  

بر فرزندان خود    شده که   و نیز فرمود که اسم مرا بر فرزندان خود قرار دهید ولی کنیه مرا به آنان ندهید ..... نیز از آن حضرت روایت
به نام پیامبران وحال آنکه این اسامی بهترین نام   نامهاي زشت قرار ندهید و یا مورد دیگر، نهی بی جا خلیفه از موسوم کردن فرزندان 

 هاست ..... 

ماید و ..... نیز بدترین  است را در هر صبح و شام تقدس ن و خداوند فرشته اي را مأمور می نماید که اهل خانه اي را که در آن نام پیامبران
پدري است که کنیه خود را ابوعیسی قرار می دهید و ..... عجیب تر   اسامی حرب و مره است و یا این گفتار دیگر او که مگر براي عیسی

مغیره  پیامبر  این موضوع که  از  علیرغم آگاه شدن  او،  آنکه گفته  آنکه  با وجود  و  برنگشت  از عقیده خود  نامید،  ابوعیسی  را    را  مغیره 
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معصیت دانست ولی جزء گناهان بخشوده شده پیامبر و اراده کرده بود که دوست   تصدیق کرد ولی این کنیه گذاري را گناه و خطا و
معلوم نیست با آنها چه رفتاري در مورد بخشایش این گناه می شود ..... و یا تشویق نموده بود به    صمیمی او دیگر این گناه را نکند، چون

القاب اعراب جاهلیت است حال آنکه رسول خدا از آن نهی فرموده و اعالم فرمود که ابومره کنیه و لقب    ادن کنیه ابومره که از قرارد
 .....  شیطان است 

خدا به    ودیگر اینکه تصور نمود که نام )ذوالقرنین( از نام هاي فرشتگان است و ندانست که ذي القرنین جوان خداپرست رومی بود که  
امیرالمؤمنین نیز بوده است    ادشاهی و سلطنت داد ..... و او نه پیامبر بود و نه فرشته .....، و نام او نیز در قرآن آمده و در ضمن از القاباو پ

اي مردم سفارش می کنم به دوستی    که رسول خدا درباره ایشان فرمود )..... یا ایها الناس اوصیکم بحب ذي قرنیها اخی و ابن عمی .....( 
و دشمن ندارد مگر منافق و هر که او را دوست   ذي القرنین برادرم و پسرعمویم علی بن ابی طالب پس دوست نمی دارد او را مگر مومن

 بدارد مرا دوست داشته و هر که او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است .....،

دو قرن )دو طرف( آن    اه )و منزلت و خانه اي( و تو صاحبو یا خطاب به علی علیه السالم فرموده است که براي توست در بهشت جایگ
 هستی و در بهشت سیر می کنی چنانکه ذوالقرنین تمام زمین را سیر کرد )به قدرت و شوکت( و .....

پس دو    یا ذکري که علی علیه السالم از ذالقرنین نموده و فرمود که )..... او خویشان و قوم خود را به عبادت خدا تعالی دعوت کرد  و
یعنی من کسی   ضربت بر جلوي سر او وارد آوردند و در میان شما شخصی مانند او هست( پس گویند حضرت اشاره به خود داشت

هستم که دعوت به حق تعالی می نمایم که دو ضربت به جلوي سر من می زنند که شهادت من در آن است..... )که اولی از عمر بن  
 و دومی از ابن ملجم شقی لعین خبیث که لعنت خداوند قهار برآنها و طرفداران پلید آنان باد .....(،    عبدود ملعون خبیث در روز خندق

 و یا این خود انس است که پیامبر به او کنیه ابوحمزه داد و حال آنکه براي او فرزندي بهنام حمزه نبود و .....،

 :حد زدن خلیفه پسر خود را بعد از حدي که بر او جاري شده بود

..... و عمروعاص آنان  ابو سروعه در مصر شراب خوردند  برادرم عبدالرحمن و  بن عمر روایت شده است که گفت  را حد    از عبداهللا 

من بفرست، چون   شراب زد و این خبر به گوش عمر رسید و نوشت به عمروعاص که عبدالرحمن را بر یک شتر بدون پالس و جهاز نزد

زد(، از جهتی که او پسر عمر و    او را شالق زد و شکنجه نمود )یعنی بعد از اجراي حد دوباره او را حد  عبدالرحمن بر عمر وارد شد، عمر

تا مرد و مردم تصور  او را رها کرد و چند ماه به سالمتی زندگی کرد  بود و آنگاه  از    خلیفه زاده  نیز  از شالق عمر مرد و  او  می کنند 

من نوشت که عبدالرحمن را در عبایی پیچیده و    کردم که من او را حد زدم و عمر براي عمروعاص روایت شده است )که به عمر اعالم  

پدرش عمر وارد شد و بر او عبایی بود و نمی توانست از    بر شتر بی جهازي بفرست تا بداند چه کار بدي کرده ..... و عبدالرحمن بر

ده بود، راه برود پس عمر گفت اي عبدالرحمن چنان و چنان  خور  شدت صدمه اي که از سواري بر مرکبش که بدون جهاز و پالس بود 

عوف به او گفت اي امیرالمؤمنان بر او یکبار اقامه حد شده است ولی عمر ابداً    کردي پس شالق پشت شالق بر او زد و عبدالرحمن بن

و تو قاتل و کشنده من هستی، ولی    و عبدالرحمن فریاد می زد و می گفت من بیمارم  توجهی به حرف او نکرده و او را شکنجه نموده 

عمر او را دوباره حد زد و حبس نمود وعبدالرحمن پس از این قضیه مریض شد و مرد، و با همین مضمون از ابوعمر در استیعاب آمده  

 که ..... پس از آن مریض شد وپس از یکماه مرد .....، 

مجرم است    اشکال مهم وارد است: اول اینکه اجراء حد به منزله کفاره و پاك شدن پس مالحظه می فرمائید که بر این واقعه اساساً چند  

سنت شریفه است که از    و لذا بر او بعد از اینکه یکبار حد جاري شد دیگر گناهی نبود که دوباره بر او حد واقع شود و این قانون خدا در 



 469ص : 

                       

 

او ج بر  که حد  فرمود کسی  که رسول خدا  است  ثابت آمده  بن  بخشیده وحزیمه  او  گناه  این  شد  همین    اري  به  و  شود  می  آمرزیده 

بیهقی که آن کسی که   مضمون از عباده بن ثابت و از شافعی و از حضرت علی علیه السالم نیز روایت شده است و همچنین در سنن 

ن معقل روایت شده است که علی  نیز از عبدالرحم  عملی از حدود را انجام دهد و بر او اقامه حد شود پس آن حد کفاره اوست ..... و

اضافه بر مجرم زد و علی علیه السالم آن دو تازیانه را بر آن فرد    رضی اهللا عنه دستور اجراي حد مردي را داد و اجراکننده حد دو تازیانه

می بایستی بعد از  او آن بود که عمروعاص دروغ گفته و او را حد نزده،    عامل اجرا به عنوان قصاص زد )سنن بیهقی( و نیز اگر تصور

اجرا می نیز حد  عبدالرحمن  رفیق  براي  دلیل  واقع    اقامه  در  که  پیچیده شده  عباي  در  و  بی جهاز  شتر  بر  او  فرستادن  همچنین  و  نمود 

که می گویند عبدالرحمن از شدت صدمات وارده که نمی توانست راه برود البته شکنجه    مجازات بدتر از آن اجراي حد است تا جایی

است کهغیرشرع قبولی  غیرقابل  و  و    ی  و مرض  بیماري  دلیل  به  را  اجرا حد  بایست  می  اینکه  دیگر  و  است  شریعت  احکام  بر خالف 

این نیز حکم خدا در سنت شریف پیامبر است، .....، و لذا توجه به کالم ابن جوزي در این محل قابل تأمل   کسالت او به تأخیر بیاندازد و

  وسروعه که از اصحاب بدر است به گمان آنکه آنچه می خورند شراب نیست و انگور جوشیده است و عبدالرحمن و اب  است که گفت،

پاك شدن    خوردن آن مستی نمی آورد، گرفتار مستی شدند و لذا داوطلبانه مراجعه به عمروعاص کرده و درخواست اجراي حد براي

د پشیمانی  و  ندامت  این  مقدس  به حکم شرع  آنکه  و حال  نمودند  آنهاخود  ولی  بود  کافی  آنها  براي  کار  این  براي رضاي خداي    ر 

 سبحان، داوطلبانه بر نفس و وجود خود سخت گیري نمودند .....،  

و بی رحمی است که یک پدر اینگونه فرزند بی گناه و بیمار خود را که استغاثه می نماید و با    )کلب گوید و این کامالً نهایت قساوت

ترحم ننماید و دل سخت و بی رحم پدر به شفقت و رأفت وادار نگردد و به دست خود فرزند را به کام    ست زاري می گوید که بیمار ا

به حدس و گمان و ..... و برخالف سنت رسول خدا و فراموش کرد که پیامبر اقربا را براي جنگ و قتال با اقربا    مرگ بفرستد، آن هم 

م مرگ بفرستد ..... انا هللا و انا الیه راجعون و اگر گوید او را احتیاطاً براي رعایت دین  پسر را به کا  اعزام نمیفرمود، ولی او بدست خود

کشته است پس دیانت وسخت گیري او در دین در زمان زناي آشکار مغیره کجا رفته بود که با وجود شهادت چهار شاهد او را آزاد  

   را به عنوان شهود کذب حد بزند و .....( نماید و پست ومقام باالتر به او عطا فرماید و صحابه رسول خدا

 جهل خلیفه به آنچه روز عید خوانده می شود: 

روزي در    از عبیداهللا نقل شده است که روز عید، عمر بیرون رفت و فرستاد به دنبال ابی واقد لیثی و سوال کرد که پیامبر در مثل چنین
نمی دانست که رسول    ترب( ..... پس باید از خلیفه سوال کنم به چه دلیلنماز چه سوره هایی را قرائت می کرد، او گفت )سوره ق و اق

خدا در چنین روزهایی )عید فطر و اضحی(، چه سوره هایی را قرائت می فرمود، آیا فراموش کرده بود..... و او علیرغم اینکه این امر 
 )واجب( نبود به دنبال ابی واقد بفرستد تا از او سوال کنند ...

 عانی الفاظ:خلیفه و م

شده  ساکت  همه  پس   )..... تخوف  علی  یاخذهم  او   .....( آیه  در  خداوند  قول  از  کرد  سوال  منبر  باالي  او  که  شده  روایت  عمر  و    از 

بلی شاعر ما   پیرمردي از هزیل برخاست گفت این لغت ماست و تخوف یعنی تنقص گفت آیا عرب این را در اشعارش می شناسد گفت

گفتند دیوان چیست گفت    ... پس عمر گفت اي مردم بر شما باد به حفظ و استفاده از دیوان )لغت( شما، که گم نشودزهیر ..... گوید ..

الصلت ثقفی و عبدالرحمن عمر نیز روایت   اشعار جاهلیت، زیرا در آن تفسیر کتاب شما و معناي کالم شماست و به همین مضمون از ابی
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کردن در میدان مال فروشان و کرایه دادن آنها و داللی    خواهم از خلیفه که اگر به دلیل خدمت شده است، و بدرستی که من عذر می  

و دانش کتاب و سنت دور شده و یا موجبات نقص در قضاوت ها   کردن در بازار و فروختن ریسمان و خرده اسباب و .....، از کسب علم 

و خشونت و بدزبانی سوق داده و به آن مشغول نموده است، تا حدي که    خصومت  و داوري براي او فراهم شده و او را به وادي بحث و 

 مادري اوست که یک عمر در تمام اوقت شبانه روز زبانش به آن حرکت می کند   شناخت ندارد به کلماتی که زبان و لغت

و    ي تفسیر قرآن و سنت پیامبر)کلب گوید و تشویق نماید قوم عرب را درحال و آینده به فراگیري اشعار مزخرف اعراب جاهلیت برا 

ترجیح ندهد که امت این علوم را از بزرگان علما امت و در رأس آنان از وصی رسول خدا فرا بگیرند بلکه اوقات شریف ومقدس خود  

 را صرف یادگیري یاوه هاي اعراب مشرك و جاهل و بت پرست ایام جاهلیت صرف نمایند .....(

 رأي خلیفه در روزه سال: 

مخصوص    ابی عمر شیبانی نقل شد که گفت به عمر خبر دادند که مردي هر روز روزه می گیرد و عمر شروع کرد به زدن او با شالقاز  
خود و میگفت بخور اي دهري، بخور اي دهري، .....، و مرا سرگردان نموده است و نمی دانم که به کدامیک ازاین دو، نقل اعتماد کنم  

عمر همه روز روزه می گرفت .....، و   زي و حدیث تازیانه او و نهی از روزه گرفتن و یا به نقل دیگر او از اینکهآیا بر این روایت ابن جو
اینگونه عمل می نمودند مانند )عثمان بن عفان،    شخص محقق در میان انبوه تألیفات امامان فقه و شارعان حدیث افرادي را می یابد که 

مگر به دلیل مجاز بودن انجام آن در شرع مقدس و حاال تو    من و .....( و قطعاً این اتفاق نظر علتی ندارد اسوء بن یزید، ابوبکر بن عبدالرح
 براي تازیانه مخصوص و اجتهاد خلیفه ..... دلیلی بیاور. 

 ثمرات و نتایج این بحث: 

چندین برابر    و براي ما این امکان وجود دارد که این نمونه اي از بسیاري از آنچه که ما بر آنها وقوف یافتیم، از نوادر اثر در علم عمر  
رابطه با آنچه از فقه نمی   آنچه را که آوردیم را، ذکر نماییم، ولی اکتفا کردیم به همین مقدار و خالصه اینکه اول خلیفه علم خود را در

و نیز بسیاري از پرسش هاي خود را    ).....( دانست از گروهی اخذ می نمود که در میان آنها افرادي بودند که معروف به علم نبودند مانند
همانند اقوال او در )لوال علی لهلک عمر(، )لوال   از موال و آقا و امام ما امیرالمؤمنین علی علیه السالم، اخذ نموده و خود بر آن گواهی داد 

والك یا علی الفتضحنا(، و ..... و .....، که این علی لضل عمر( )ال ابقانی اهللا بارض لست فیها باالحسن(، )اعوذ باهللا من معظله العلی بها( )ل 
عبارت ازاینگونه گفتار را از گواهی و اقرار و تمجید و تحسین خلیفه از علم    17اقوال از حد احصاء خارج است و حضرت عالمه تعداد  

لیه السالم، به اینکه این علی  و عظمت حضرت علی علیه السالم نقل نموده .....، وهمچنین شهادت داده است که آن حضرت یعنی علی ع
به دانش  ما و  پیامبر  به علوم  و   داناتر است  قرآن  به  اینکه خود در خصوص علم  به  اقرار داشت  نیز  و   ،..... و   ..... ما  پیامبر  سنت    کتاب 

اینکه )کل احد افقه من عمر(، )یا در خطاب به اصحابش که من  به  نی را می  سخ  ضعیف است، همانطور که شواهدي از آن ذکر شد 
عمر(، و یا )کل احد افقه   گویم و شما انتقاد نمی کنید تا اینکه زنی سخنان مرا رد کند که از داناترین آنها نیست(، و یا )کل احد اعلم من

العجائز یا عمر(، ..... و یا .....، که همگی و من حیث المجموع داللت بر آن دارد که ان  خلیفه آراسته به آنچیزي که بزرگ  منک حتی 
است .....، و لذا چگونه توجیه می نماید هر انسان    امت، درباره آنچه از اجتهاد و علم براي امامت و رهبري الزم و واجب دانسته اند، نبوده 

 چند برابر علم علی علیه السالم بوده و .....  صاحب عقل گفتار و یاوه سرایی ابن حزم اندلسی را که می گوید علم عمر

گمراه و امثال او هیچگاه مورد تائید خلیفه اول و دوم و    ته بدون هیچ شک و تردید، همین یاوه سرایی ابن حزم متعصب)کلب گوید و الب
بوده و همچنین بر این حقیقت و عظمت آن حضرت گواهی می    سوم نبوده است زیرا همه آنها احترام خاصی را براي آن حضرت قائل 

نزد همه بزرگان احادیث و صاحبان تفسیر امت اسالمی ولی این کاسه هاي    ریخ مورد قبولدهد کتاب خدا و سنت رسول پروردگار و تا
فرط عشق و عالقه به خلفاء مطالبی را عنوان می نمایند که روح آنان نیز از آنها خبر    از آش داغ تر از روي تعصب و کینه توزي و از
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اند و    تماثیلی و بت هایی را  ندارد ولی آنها به دست خود می تراشند و می پرستند آنچه را به دست خود و در تصورات خود ساخته 
وصی او و این یکی از معانی شرك در آیات کتاب خداست که ما آن را در کتاب تفسیر خود اثبات    محاربه می نمایند با خدا و رسول و

 نمودیم(،  

دروغ نقل آن به حضرت رسول خدا )ص( نسبت داده شده که  ثابت می شود، دروغ بودن بعضی از احادیث جعلی که به    و نیز معلوم و
پیامبر عمر بن البته آن  بیاید  از من  بعد  پیامبري  بود  )اگر قرار  یا  به پیامبري مبعوث میشد( و  پیامبري مبعوث نمی شدم عمر  به    )اگرمن 

روش و    امثال این دروغ ها، آنهم براي کسی که  خطاب بود(، ..... و یا روایاتی که آنها را به بزرگان صحابه نسبت می دهند که .....، و 
و یا یادگیري او    فکر و دانش او آن باشد که احکام واضح )چون کالله و میراث .....( را نمی داند و درآن رجوع می نماید به دیگران

از او داناتر و فقیه ترند حتی   ردمبراي سوره اي از سوره هاي قرآن، دوازده سال طول بکشد و حال آنکه خود او اقرار می نماید که همه م
بمیري قبل  به او و حفصه )که گمان می کنم که  یا کالم رسول خدا خطاب   ..... و  یا چگونه   زنان پرده نشین  .....( و  بیاموزي    از آنکه 

لی بعضی ازبرادران اهل  امیرالمؤمنین او را جاهل به تأویل قرآن کریم دید و .... و چگونه و چگونه و تا صدها چگونه دیگر ....، بلی و
 سنت ما دوست دارند که براي او فضایلی بتراشند که در او نیست و درباره او غلو نمایند 

  خالصه جلد دوازهم: کتاب شریف الغدیر حضرت عالمه امینی رحمه اهللا علیهادامه 

 دنباله شعر شمس الدین مالکی: 
)انت منی   حدیث منزله:  -4همان حدیث غدیر است که قبالً مذکور گردید  حدیث والیت که   -3او اشاره نموده است در اشعار خود به:  

را   این حدیث  استیعاب گویدکه  در  عبداهللا  ابن   ..... شد  مذکور  نیز  این حدیث  اطراف  در  ما  و گفتار   )..... موسی  من  هارون  منزله  به 

پیامبر است و نیز آن را سعد    ترین آثار رسیده از   جماعتی از صحابه روایت نموده اند و این حدیث از ثابت ترین و صحیح ترین و درست 

اند.   نموده  نقل   ..... و  بنت عمیس، جابربن عبداهللا  اسماء  ام سلمه،  ابوسعید خدري،  ابن عباس،   ،..... ابی خثیمه،  ابن  ابی وقاص،    -5بن 

 حدیث سبقت در قبول اسالم امیرالمؤمنین علی علیه السالم که قبالً مشروحاً ذکر گردید. 

این   -6 که  آله  و  علیه  اهللا  از طرف رسول خدا صلی  ابوتراب  کنیه  به  بخشیده شدن آن حضرت  و شرافت  کنیه  اعطاء  و    حدیث  اعطا 
شد و این در آن   تشریف در غزوه )عشیره( در سال دوم هجرت، از سوي رسول خدا صلی اهللا علیه و آله به حضرت علی علیه السالم داده 

آنها را بیدار کرده و خاك   و آله، علی علیه السالم و عمار را در روي خاك نرمی خفته دید پس  زمان بود که رسول خدا صلی اهللا علیه
دو بدبخت و دو شقی، یکی احمیر   از علی علیه السالم تکان داده و تمیز کرده و فرمود برخیز اي ابوتراب، آیا من تو را آگاه ننمایم از

بر سر تو ضربه می زند و محاسن تو را از خون    قه صالح پیامبر و دیگري آنکه شقی که)قدار بن سالف(، یعنی همان پی کننده و کشنده نا
هیثمی، نیشابوري،  ابوعبداهللا  را حاکم  این حدیث  نماید که  ابن    سرت رنگین می  کثیر، سیوطی،  ابن  ابن هشام،  ها، طبري،  امام حنبلی 

اند، و این ..... دانسته  نموده و آن را صحیح و  نقل   ..... و  حدیث از موارد مسلم و مورد قبول همه بزرگان احادیث و رجال و    عساکر 
ابن سید الناس، مقریزي، حلبی، طبرانی، ..... از ابی طفیل این حدیث نقل نموده    مفسران امت اسالمی است و به همین مضمون ابن سعد،

نقل    ند و نیز طبرانی با سلسله اسناد خود از ابن عباسو باز با همین مضمون این حدیث را بزاز واحمد و دیگران از عمار یاسر نقل نموده ا
رفت و دستش را    نموده ..... که وقتی رسول خدا بین اصحاب خود برادري ایجاد نمود، علی علیه السالم تنها ماند و غمگین کنار نهر آبی 

باشی ..... آگاه باش که تو    ست مگر آنکه ابوتراببالش قرار داده و خوابید ..... پس رسول خدا ..... او را بیدار کرده و فرمود سزاوار نی
نسبت به من به منزله هارون به موسی هستی ..... و بدان هر کسی تو را دوست بدارد پیچیده درایمان و با من است و کسی که تو را دشمن  

اسالم به عملش در  بمیراند و محاسبه شود  به مرگ جاهلیت  را  او  باشد خدا  ب  داشته  ابوعلی  نیز  السالم  و  علیه  از علی  ا همین مضمون 
 روایت نموده است و سیوطی آن را در جامع کبیر خود آورده و .....،  
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مردم    ابن عساکر با سلسله اسناد خود از سماك بن حرب نقل نموده است که گفت: به جابر بن عبداهللا گفتم که این گروه )نادان(،  و نیز
علی علیه اسالم    .....، آیا من او را با کنیه و لقب ابوتراب صدا بزنم گفت قسم به خدا براي  را به بدگویی به علی بن ابی طالب می خوانند

ابوتراب ..... تو برادر من و    کنیه و لقبی محبوب تر از ابوتراب نبوده است ..... پیامبر بین اصحاب برادري قرار داد ..... و فرمود برخیز اي
علی و کتاب نماز در باب خوابیدن    ي در دو محل در صحیح خود در باب مناقب امیرالمؤمنینمن برادر تو هستم و نیز از مسلم و بخار

است که عبدالعزیز ابن ابی حازم از پدرش نقل    مردم در مسجد این روایات صحیح را آورده و طبري نیز آن را در تاریخ خود نقل نموده 
مدینه فرمانداران  از  بعضی  گفتم  بن سعد  به سهل  که گفت  او    نمود  از  و  اهانت  علی  به  منبر  بر روي  که  کنند  احضار  می خواهندترا 

این لقب را رسول خدا به او عطا فرمود ..... در وقتی که او در    بدگویی کنی، و گفت بگویی )لعن اهللا ابوتراب(، گفت قسم به خدا که
 سایه مسجد خوابیده بود .....،  

. حاکم ابوعبداهللا نیشابوري گوید )مضمون( بنی امیه کارشان عیب جویی و جسارت  نقل نموده است ....  و بیهقی با همین مضمون آن را 
بود با نام ابوتراب که رسول خدا به ایشان عطا نموده بود و او را بر منبرها بعد از خطبه در مدت حکومتشان لعن کرده  به علی علیه السالم

را با این اعمال استهزا می نمودند و حال آنکه خداوند می فرماید )قل ابااهللا و   می دادند و استهزا می نمودند و در واقع آنان پیامبر و دشنام
 آیاته و رسوله کنتم تستهزون ال تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم( یعنی ..... به تحقیق کافر شدید بعد از ایمان خود و .....

و متوقف نمودن او به امر الهی و دستور خداوند درارسال این    و حدیث سوره برائت و ابالغ: ..... و آن قضیه فرستادن ابوبکر به مکه  -7

ابالغ  باید  تو(  مثل  یا  و  یا خودت  را  پیام  )این  علیه و آله که  اهللا  به رسول خدا صلی  از سوي جبرئیل  اهل مکه  به  پس آن    نماید،   پیام 

منزله رسول خدا بود ابالغ کرد. واین خبر و روایات را  حضرت علی علیه السالم را اعزام و ایشان آن را از ابوبکر گرفته و ..... خود که به  

 -2،  128اسماعیل سدي کوفی متوفی    ابومحمد -1امامان و حافظان حدیث به طریق هاي مختلف و متعدد و ..... نقل نموده اند از جمله )

 ، .....236احمد بن حنبل متوفی    -46،  ابوبکر بنابی شیبه .....  -4،  230محمد بن سعد زهري متوفی    -3،  218عبدالملک بن هشام متوفی  

ابونعیم، ابن مغازلی، ..... زمخشري نیشابوري،  ، دارمی، ابن ماجه، ترمذي، ابن ابی عاصم، نسایی، طبري، .....، بغوي،طبرانی، ..... حاکم 

جعفر   سید محمد آلوسی ..... و از ابی   -70حجر، ابن صباغ .....، و هیثمی .....    ابن   -52ابن عساکر، ..... ابن اثیر، مقدسی .....، حموي، .....  

  -1گردید .....، که پیامبر به علی علیه السالم فرمود که یا علی اعالم کن و ابالغ کن و بگو )  محمد بن علی )امام باقر علیه السالم( روایت

بهشت نمی شود،   امسال هیچ مشرکی حج نخواهد کرد،  -2کافر داخل  از  برهنه دور خانه خدا طواف نخواهد کرد،    -3بعد    -4کسی 

 پیامبر صلی اهللا علیه و آله پیمانی وجود دارد تا پایان زمان آن برقرار است و .....( .... ي او نزدکسی که برا

 شاعر کیست: 

از شهرهاي بزرگ ابن جابر اعمی در یکی  به  اندلسی، معروف  ..... مالکی  بن احمد  ابوعبداهللا شمس الدین محمد  او  اسپانیا    )مضمون( 
از آموزش قرآن و   ن بزرگ شعر و ادب و استاد در علم نحو و تاریخ و تراجم و حدیث بود، او پس)اندلس( بدنیا آمد، او یکی از قهرمانا

و منظم و دیکته می نمود و    فقه ..... به شرق سفر نمود و با احمد بن یوسف مشهور به بصیر مصاحبت نمود .....، آورده اند که او تألیف
به   وفات   780مراجعت و ..... درسال    این منوال گذشت .....، آنوقت او به سوي اندلسرفیق او بر قرائت او می نوشت ..... و عمرشان 

قصیده    -7مقصوره در مدح پیامبر اعظم،    -6شرح الفینه ابن مالک، .....، شرح افیه ابن معطی، .....،  -1نموده است، از جمله تألیفات او )
 مشهور او به نام عمیان .....( ....

 عالءالدین حلی: 
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)..... و آنچه که محمد )ص( حکایت کرد در فضیلت او در روز غدیر، در آن زمان که برخاست و براي خطبه و بطور آشکارفرمود، در  
بودند و خداوند آگاه   حالی که دست علی در دست او و بر فراز جهازهاي شتران قرار گرفته بود، .....، فرشتگان اطراف او را احاطه کرده 

اویم، پس این حیدر موال و آقاي اوست از میان تمام خالیق، پس خدایا دوست بدار   اد، که هر کس را که من مواليبود و شهادت می د
دشمن باش با هر کسی که با حیدر دشمنی کند، و قسم به خداوند که دوست نمی دارد او را    دوست او را و هالك کن دشمنان او را و

رها را  او  و  نیکوکار  مومن  نماید   مگر  اصالح    نمی  او  از  و  نکنید  گیري  کناره  او  یاري  از  و  باشید  یار  او  براي  پس  مرتد،  زندیق  مگر 
بخواهید تا ارشاد شوید،گفتند شنیدیم آنچه را فرمودي و آنچه را که روح االمین آورد براي تو و تأکید می کند آن را، این علی )ع(  

 ویم، .....،  امام ما و ولی مااست و بوسیله او براه هدایت ارشاد می ش

خیانت کردند به پیمانهایی که با پیامبر بسته بودند و مخالفت    و وقتی پیامبر از دنیا رفت و هنوز در میان لحد خود مدفون نشده بود که
تبدیل  و  بود،  احمد )ص( گفته  بهترین خالیق  آنچه که  با  راه    کردند  آنکه شناختند  از  بعد  به جاي رشد و صالح،  را  کردند گمراهی 

برایشان ابی قحافه رئیس و آقا شد، در حالی که قبل از آن سید و آقا نبود، پس   ست را و در گمراهی و ضاللت رفت و آمد نمودند ودر
که بر سادات و بزرگان آنها، بنده گان و بردگان آقایی نمایند و بیگانه به آن مقرب شد و   اي واي بر آن مردانی از این امت فریب خورده 

 ز آن رانده و دورشد، پس براي چه مقصود رسول خدا او را مقدم نداشت  آشنا و مقرب ا

بود که می گفت در حال   او  نیز  و  بود  اوشدیداً غمگین و خشمناك  برگردانید در حالی که  را  او  برائت،  ابالغ سوره  بامداد  نیز در  و 
با اش  عذرخواهی )اقیلونی(، مرا واگذارید ولی در رسیدن به تیاق کوشش می کرد، آیا می شود از خالفت کناره خالفت از مدتها قبل 

گیري نمود و در عین حال به دیگري وصیت وتأکید نمود .....، و پیروي کرد دومی و .....، و از دنیا رفت در حال خشونت و تندي که  
کرد و عثمان را مقدم نمود،  می نمود و ذلیل و مفسد را عزیز می کرد و آنوقت اشاره به شورا    درشتی کالم او، دوست و ولی را خوار

خیانتکار حسود، پس عثمان مال خدا را تمام و کمال در میان خویشان و اقربان خود عمداً قسمت و پخش    پس چه اندازه بد است عمل
ابوذر را تبعید و فاسقی چون حکم بن عاص را که عموي او بود را به خود نزدیک کرد، در   حالی که  نمود و بزرگان ازصحابه مانند 

تبعید نموده بود، پس آنها مدتی با خالفت بازي کردند و هر کدام از آنان در حکم خود سرگردان و مردد بودند، در حالیکه    پیامبر او را 
  خدا و پیامبر او   قطعاً اگر به امام و ولی امر خود اقتدا و از او پیروي می کردند، خوشبخت شده بودند، زیرا او ولی سفارش شده از سوي

و    همتاي پیامبر، و جان  بود ولی براي همیشه، به جهت مخالفت با او که وصی سعادتمند بود، بدبخت و بد عاقبت شدند، همان علی که
نداشت، و آن    امین و ولی مهربان و دوست او بود، نام این دو بزرگوار بر عرش عظیم خدا نوشته بود، در ابتداي خلقت که آدمی وجود

 و منزه بودند .....، دو نفر دو نور پاك 

آري علی آن کسی بود که هرگز روي خود را به سوي آن بتهاي الت وعزي که از قدیم سجده می شدند بلند نکرده بود و اگر شمشیر  
پیدا نمی کرد و هرگز ریشه هاي شرك و بت پرستی از بین نمی رفت،    او نبود دین اسالم از جهت شرافت و رفعت، عظمت و سربلندي

آنان یعنی شیبه روبرو شد که بر او به جهت ضربت شمشیر او صداي زنان نوحه گر    س سوال کن واقعه بدر را، وقتی که با قهرمان..... پ
قهرمان دیگر آنان بود که به شمشیر برهنه او به خاك هالکت نقل مکان کرد، در حالی که بر او    بسیاري بلند شد و نیز این ولید بن عتبه

بود، و نیز در روز احد، در آن کارزار که در هنگامه آن، نیزه هاي کشیده شده و سرنیزه ها در گلوها فرو رفته    ون او لباسهاي آغشته به خ
  آمد و سؤال کن که قاتل طلحه ابن طلحه کیست، همان قهرمان مشرکان و کسی که در جنگ احد چون شیر غران از بین   و بیرون می

پرچمدار آنان را  جنگ با پیامبر و قتل او فریاد نموده و کف به دهان آورده بود، و یا چه کسی قهرمانان کفر و شرك بیرون آمده و براي
شده و قصه آنها بازگو شد،    هالك کرده و آنان به خاك و خون کشید که صبح کردند در حالی که خواري و مذلت آنها ضرب المثل

بود، و یا در روز خیبر و هنگامی که   و دیگري را به بند اسارت کشیده که چگونه این یک را کشته و آن دیگري را بر نیزه بلند کرده  
عمر بن الخطاب که پرچم را گرفت و رفت،    ابوبکر به پرچم اسالم پشت کرد و مردم همه حاضر و گواه بودند و همینطور دومی یعنی
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توبیخ می کرد، تا آنکه هر دو مراجعت کردند  ولی برگشت در حالی که پرچم را از خواري با خود بر زمین می کشید و خود رامالمت و 
جهت غضب نمایند، پس فرمود در حالی که اطرافیان صداي او را   و آثار غضب و خشم پیامبر ظاهر شد و شایسته بود که بر ایشان به این 

به  او کامیاب شدند که من فردا پرچم را  از سخن  به گرفتن جانها عادت    شنیدند و  دارد می دهم مردي که  مردي شجاع و وفادار که 
او را دوست دارند، تا آنکه تاریکی شب همه جا را فرا گرفت و به شتاب گذشت و   دوست دارد خدا و رسول او را و خدا و رسول او نیز

با او    صبح نمایان شد، پس فرمود اي سلمان، به چشم درد مبتال شده است پس رفت و  برادر مرا و سلمان پاك گفت علی  بیاور علی 
شت، و در حالی که رسولخدا دست علی را می کشید که آگاه باش که رفیع است شرافت کشیده شده یعنی علی و در اوج قرار برگ

رسول خدا )ص(، پس به برکت آب دهان آن حضرت، چشم علی بهبود یافت )به گونه    عزت دارد وجودآنکس که او را میکشید، یعنی
د به آن حضرت زره گشادي را که رشته هاي فوالدي آن به هم پیوسته بود، پس با دستی  اي که تا آخر عمر چشم درد نداشت(و پوشانی 

دستی دیگر زره آهنین پوشید و حرکت کرد و رفت با آن پرچم و پیروزمندانه بازگشت در حالی که بشارت    آن پرچم را گرفت و با 
و سرکش و او را بقتل رسانید و آنگاه نزدیک به قلعه محکم    تائید بود و فرود آورد شمشیر خود را بر سر مرحب کافر  دهنده به یاري و

مجالس   شد درحالی که درب آن بسته و خطر در کمین او بود، پس آن در را از جاي کند و پرتاب کرد و این حسان بن ثابت بود که در
 آن را انشاء و با شعر خود آن عظمت بازگو می کرد. 

بزرگ قلعه خیبر را در روز )جنگ( با یهود از ارکان آن بیرون آورد و البته   علی بود که درببلی به درستی که آن وجود باعظمت یعنی  
است، اوست که برداشت آن درب بزرگ را و تکان داد درب قلعه قموص را در    و هر آینه و قطعاً شرافت و رفعت مقام او جاودانی

غزوه حنین سوال کن، در آن زمان که جرول قاتل جرار سرکش و    حاضر و ناظر بودند و یا از   حالی که مسلمین و جماعت خیبر همگی
پرچم دار قبیله هوازن در روزحنین، با شمشیر کشیده خود به میدان شتافت و در انتظار فرصت بود و در آن زمان که با لشکري عظیم و  

ین افتاد و آنگاه گمراهان لشکر کفر و شرك به  مواج مسلمین را محاصره نمودند و ایمن )بن ام ایمن( کشته بر زم  انبوه و مانند دریایی
 پیامبر یورش آوردند و در این زمان تمام اصحاب پیامبر و یاران او از ترس از اطراف او پراکنده شدند، مانند شترمرغان فراري  قصد قتل

که همگی    د و در آن صبحگاهان که یکی به دره و دیگري به باالي بلندي می گریختند و آیا نمی پرسی و سؤال نمی کنی از آن بامدا
 آنها اینگونه از ترس مرگ فرار کردند  

پیامبر را فراموش کردند و حفظ جان ناقابل خود را بر حفظ    )کلب گوید پس ببین که چگونه آنها در این موقعیت مرگ آور، اسالم و
م پست و مقام، دوباره خود را به زیور صحابه بودن و  ولی در زمان تقسی  جان شریف پیامبر مقدم داشتند. یعنی در همان یوم تبلی السرائر،

ن و  در رکاب پیامبر بودن و ..... آراسته نمودند .....، درحالی که عمالً در هنگامه بال و آزمایش اینگونه پیامبر خدا را در معرض کشته شد
و و بزدل موجب شد تا بسیاري از مجاهدان اسالم و  که البته این تنها گذاشتن و فرار این گروه ترس  دین خدا در معرض نابودي قرار دادند 

 شهادت برسند .....، هرچند خدا، بیاري علی رسول خود و شریعت اسالم را حفظ و مجاهدان اسالم را یاوري  یاران نزدیک رسول خدا به 

آنان و کم    ود کم بودن میزان ایماننمود ولی هیچگاه از بار جرم و جنایت آنان کاسته نشده و این داغ ننگ از پیشانی آنها زدوده نمی ش

 هللا و انا الیه راجعون(،  بودن میزان عالقه آنان به رسول خدا و شریعت او در این محک و سایر شاخصه ها برمال و آشکار گردید .....، انا

قهرمان و پرچم دار آنان جرول )ابن    چه کسی آنان را ارشاد کرد و به صحنه کارزار و جنگ برگردانید و آیا نمی پرسی چه کسی  .....   

هوازن جز ولی راهنما علی بن ابی طالب هیچ    ابی جرول( را کشت و به جهنم واصل کرد، و آیا نمی دانی که خوار و ذلیل کننده لشکر

نبود، آري همه سپاه مسلمین )خصوصاً مدعیان(، پیامبر را تنهاگذاردند و فرار کردند، مگر ابوالحسن علی ک  ه حاضر بود و  کس دیگر 

ن  رسول خدا را تنها نگذاشت، آیا مقایسه نمی کنی حالت ایثار اورا در خوابیدن در بستر پیامبر براي حفظ جان او، که بستر بهترین پیامبرا 

می شود و از ترس مرگ، جان او باال می آید در حالی که دیگران صرف حضور او    عالم است و حال غیر او را که در میان غار غمگین 
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کنند، ولی این وضعیت و حالت او در واقع یکی از گناهان کبیره است براي کسی که اهل تحقیق    را در غار براي او فضیلتی حساب می

 باشد 

بساط( و حرکت آن حضرت بر باالي ابر، براي سخن گفتن با اصحاب کهف و رقیم، همان فضیلتی است که انکار نمی    و نیز )در حدیث

وحی    رجعت و برگشتن خورشید در آن زمان که پیامبر سر مبارك خود را بر زانوهاي او قرار داده و به خواب شود وبراي اوست فضیلت

نمود و در این    فرو رفته بود و باز براي اوست این فضیلت که خورشید براي بار دوم هم در سرزمین بابل )حله کنونی( براي او رجعت

دیدي که پیامبر کسی دیگر    وست ولی عهد و جانشین و وصی محمد، پس آیا توخصوص احادیث مسند صحیحی وارد شده است، و ا 

هستی و تو غسل دهنده من و قراردهنده    را جانشین خود نموده باشد .....، و در آن زمان که فرمود تو )از میان مردم( وارث و خلیفه من

جهانیان، هیچ بشري را جز او که در خانه خدا بدنیا آمده    تمام  من در میان قبر من هستی )حال از تو سوال می کنم( آیا دیده اي در میان

اطراف او خدا را عبادت می کردند، و او بود که از جهت بزرگی منزلت    باشد، در آن شبی که جبرئیل او را با گروه قدسیان احاطه و در

دي را میشناسی که در حال رکوع انگشتري  شرافت برتري یافت، آیا جز او جوانمر  به علی موسوم شد، چنانچه مسجدالحرام از جهت 

مستمندي نزد او آمده باشد و خداوند این فضیلت او را در قرآن مذکور نماید، اوست ایثار    خود صدقه داده باشد، در وقتی که بینواي 

اوست دهنده،  اوست صدقه  اوست تمسک  کننده،  کننده،  اوست   احسان  شاکر،  اوست  پارسا،  کننده  عبادت  اوست  پیشقدم،    جوینده، 

کننده شب زنده دار، اوست شکیبا متوکل درگاه خدا، اوست توسل جوینده به   اوست گریه کننده دل شکسته درگاه الهی، اوست خشوع

در خود از خوف خدا، اوست پرستش کننده عارف خدا، اوست آن بزرگواري که بزرگان   ذات اقدس حق، اوست ناله کننده و پیچیننده 

، درشناخت او سرگردان می شوند، او سرور و آقاست در آن زمان که بزرگی به او نسبت داده می شود، پس،  از جهت عظمت فضایل او

او حسد ورزیدند قابل توجیه است زیرا اشرف خلق خدا یعنی رسول اهللا )ص( نیز، مورد حسد قرار گرفت، آري به او    اگر بر رفعت مقام 

گر آنکه او در تمام آنها یکتا و بی همتا بود، پس سوگند یاد می نمایم به خدا ورسول  ورزیدند زیرا مقام و منزلت و فضیلتی نبود م  حسد

پیامبر بسته بود    و خاندان او، به همان سوگندي که دوست به آن رستگار و خوشبخت شود، که اگر اولی ها، آن عهد و پیمانی را که با 

ندان )کثیف و طاغی( بنی امیه نمیتوانستند درروز عاشورا دستی بر  نمی شکستند و بر جانشین و وصی او سرکشی نمی کردند، قطعاً خا

فداي آن کسی که براي مصائب او در قلبم    حسین، فرزند مظلوم فاطمه علیها السالم دراز کنند، پدرم به فداي آن کشته مظلوم، پدرم به

 آتشی برافروخته شد که هرگز خاموش نمی گردد  

از شعرحضرت عال با این مضمون است که در قلب هر مومن در  )کلب گوید این فراز  به این حدیث و روایت و  اشاره  ءالدین حلی، 

 السالم آتش و حرارتی است که هیچگاه سردي نمی گراید(،   مصائب حسین علیه 

از و  او شد  فداي آن غریب آواره که هتک حرمت حرم  به  براي سنگ  پدرم  فداي آنکه  به  پدرم  بود،  مانده  ینی  وطن و خانه اش دور 

پاره پاره شوند، نوشتند به او فریب خوردگان نادان بنی امیه، در حالی که    هاي بزرگ از حسرت و غم  مصائب او، نزدیک شد که کوه 

وجود نداشت که ستوده شود، با نامه ها و مکاتباتی که مانند چهره هاي آنان سیاه بود،    در میان ایشان انسان شریف و آزاده و بزرگواري 

نامه ها رفت و آمد می کردند، تا آنکه آن حضرت به اعتماد عهد و پیمانهاي آنها به کوفه حرکت    ی از طرف آنان که با آنو با قاصدان

که در حالی  لشگري    نمود،  به صورت  همگی  ناگهان  شدند  می  که دوست حساب  کسانی  تمام  آنوقت  و  بودند  کمین  در  جاسوسان 

  بسیج شدند و شتاب و عجله می کردند براي جنگ با او، با لشکري که جلوتر فرستاده و خدمت به دشمنان آنان بر علیه او    بزرگ براي
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سپس گروه هاي دیگري که در پی آنان جمع شدند، آنها به هم رسیدند، در حالی که هر لحظه سربازان بسیار دیگر به لشگرآن دشمنان  

شت و نه کسی بود که زیر بار مذلت و خواري برود و نه اینکه در امر  در حالی که به غیر خدا تکیه ندا  اضافه می شدند، پس یافتند او را،

..... و باشد  نمی کرد، زیرا می    خود مردد  اضافه  او  پروردگارش چیزي در  لقاء  و  راه خدا  و شادي جهاد در  هراس جنگ جز سرور 

اصحاب و یاران حسین یعنی آن امام    دانست که در آنزمان که کشته شود جاي او در فردوس برین و بهشت جاویدان است و در میان

از بیم   علوي  و  که هراس  داشتند  نیز حضور  انصار رسول خدا  بزرگان  آنها،  نسب  و  اصل  بود  پاك  و  نژاد  بود  اصیل  که  هاشم    اوالد 

پیشی می    روزهاي جنگ را دیده و مانند شیر شرزه به سوي کارزار شتاب می کردند و در میدان نبرد بر جوانان و نونهاالن آل محمد 

در هنگام پیشروي،    گرفتند، مثل اینکه، دلها آنان تبدیل به یک تکه آهن ضخیم شده که بر آنها شمشیر می خورد و به نظر می آمد که

 قدمهاي آنها به منزله ستونهایی است که بر سنگ سخت خورده و جرقه می زنند.  

بذل  و  امامشان،  راه  در  را  خود  جانهاي  فدانمودند  آنها  همگی  هاست،    پس  بخشش  بهترین  که  را  خود  عزیز  جان  نمودند  بخشش  و 

غرسوا، جنوا، شادوا، بنوا، قربوا، دانوا، سکنوا النعیم، فخلدوا،( یعنی اندرز دادند، در حال رجزخوانی و توانگري نمودند    )نصحوا، غنوا، 

جاودان    ساکن شدند در بهشت پر از نعمتهاي الهی و در آنهاي تازه اي و بنا کردند خانه اي و نزدیک شدند به جوارها،    وکاشتند نهال

 گردیدند، 

)کلب گوید سالم، رحمت و رضوان الهی بر حضرت عالء الدین حلی تا آن زمان که خداوند خدایی میفرماید و ما نیز می گوئیم یا لیتنا  

هم می فرمایند آمین، آمین، آمین یا رب    همه با  کنا معهم فافوز معهم فوزا عظیما، و همه مومنین امت محمد )ص( در این دعا شریک و

 العالمین(.،  

و آه و ناله و ..... افسوس من براي او که تشنه لب مقتول می شد، در حالیکه در نزدیک او آب فرات موج می زد ولی بر او حرام شد و او  

مشیر می زدند برخی با تیر و برخی با نیزه به او هجوم  بعضی بر پیکر او با ش  را از آن منع می کردند ..... پس همه او را احاطه کردند،

من بر او که آغشته به خون خود بر روي خاك گرم کربال افتاده و سر بروي خاك    آورده بودند، تا آنکه افتاد .....، و اشک و افسوس 

ي آموزش علوم قرآن و دین، دانشمندان در  خود، سینه اي را پایمال نمودند که مدتها برا  هاي  تفتیده قرار داده بود و اسبها آنان با سم

افکند بر او بادها، خاك نرم صحرا را و پوشانید بدن او را، در حالی که برهنه و بدون لباس بود، و    محضر او رفت و آمد می نمودند و

  است، اي هزاران افسوس و  نمود و دیگران تصور نمودند از روي محبتی که به او داشته اند، چهره او گلگون  چهره اش را خون او رنگین

 غم من براي آن زنان و بانوان حرم او که سربرهنه بیرون دویدند، در حالیکه رخسارشان از اشک آنها مجروح شده بود ..... 

کشته    روز عاشورا بس است و کافی است براي تو، اینکه تو اینگونه روزي پر از غم و رنج و محنت هستی، آري در روز تو حسین   اي

اوالد و خاندان    بر روي ریگهاي سوزان بیابان قرار گرفت و .....، آري بیاد آور بعد از آن واقعه هولناك یعنی پس از قتل حسین و شد و  

نیزه ها  بر  برابر چشمان زنانشان در حالی که  یارانش آن زمان را که سرهاي مقدس آنان در پیش رو و  سنگینی کرده و آنها را خم    و 

پاهاي او را نیز به زنجیر بسته بودند،    ها و زنجیرها حرکت داده و  د و سید سجاد علی بن الحسین را با خواري در غلنموده بود، نمایان ش

یافت می شد که در غربت او را دیدار نماید، او    نه مسلمان دلسوزي حضور داشت که مصیبت خود را براي او شکایت کند و نه دوستی

یعنی یزید بی دین به عنوان هدیه و پیشکش می بردند و    مرد پست و گناهکار و کافر و سرکش  را بهمراه سر بریده شریف پدرش براي

خیري نبود در مردان نادان آن قومی که غالم آنها پادشاه و فرمانروا وآزاد آنان در اسارت بود، پس اي دیده اگر اشک تو تمام شود،  
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پس افسوس و اندوه من بر خاندان رسالت باد که پایه ریز و بنیادگر ارکان    خون ببار و حال آنکه تصور نمی کنم که اشک تو تمام شود، 

پناه ندادند و برخی را هم مسموم و بعضی را از شهر و وطن خود آواره و سرگردان   هدایت و شرف اسالم بودند، که بعضی را کشته و 

و به این دلیل در هر جاي زمین مشهد و زیارتگاهی براي  نمودند و ایشان را بهر محل بی آب وآبادي تبعید و در آنجا شهید می نمودند  

آنان بوجود آمده است .....اي آل اهللا سوگند خوردم که اندوهم براي شما تمام نشود آتش درونی ام خاموش نگردد ..... اي برگزیدگان 

نهای اسرار و رازهاي آفرینش به شما سپرده شده و اي کسانی که هدف   ی من قرار گرفتن در سایه لطفخداي توانا، واي کسانی که 

بسته و پیمان  به شما  با آن  به آنچه که  بستم، و وفا کردم  پیمان  با شما در عالم )ذر( از جهت شناخت و معرفت  سوگند    شماست، من 

پس    خورده بودم و شما هم وعده فرمودید که مرا در معاد و فرداي قیامت بر صراط شفاعت فرمائید که وعده شما صحیح وحتمی است،

 مرا در وقت حساب شفاعت فرمایید و نجات دهید که من اعتمادم به شماست و به آبروي شما از خداخواهش می کنم ..... 

به  او  پاك  اعتقادات  این  بواسطه  را  مقدس  حلی  عالءالدین  روان حضرت  و  روح  خدایا  گوید  از    )کلب  خدا  رسول  محمد  شریعت 

ا و در بهشت جاویدان خود ساکن فرما و ما را نیز از دعاي خیر و شفاعت او در دنیا  رحمت بی انتهاي خود سیراب فرم  سرچشمه هاي

 وآخرت بهره مند فرما آمین، آمین، آمین یا رب العالمین( 

 شاعر کیست: 

لت علم و  او ابوالحسن ..... علی بن الحسین حلی ..... معروف به ابن شهیفه، دانشمندي فاضل و ادیبی کامل که جمع نموده بود بین دوفضی
ادب .....، که کثرت بینش و دیانت، او موجب گردید تا در صف مقدم شعراء خاندان رسالت قرار داده شود .....الفاظ روشن و مستدل،  

گواه و شاهدي صادق براي اثبات    همراه با متانت در مدایح امیرالمؤمنین و نوحه سرایی و سوگواري فرزند عزیزش امام شهید، نوه پیامبر،
مقتول شده و معاصر   786لمعه(، که در سال    او ..... و تبعیت او از امامان است و استاد ما شهید اول )محمد بن محمد مکی صاحب   نبوغ 

است و قصاید هفتگانه طوالنی او مشهور بوده ..... که    این دانشمند فاضل است، شرحی در یکی از قصاید او نوشته و او را تحسین نموده 
 یریه اول آن مذکور گردید  ترجمه قسمتی از غد

 غدیریه دیگر به شرح ذیل است: بخشهایی از شش و ترجمه

 قصیده اول: 

کردند و آیا    )..... چرا مصیبت خود را بر حسین قرار ندادي که در مصیبت پسر فاطمه، براي تو اجر و ثواب باشد، اهل نفاق به او حیله

با   تباه بود، با این مضمونحیله کردن از سوي منافق امري بعید است،  در کالم آنها، که    نامه هایی که مانند رخساره هاي آنان سیاه و 

پس حیله و نقشه آنان محقق    حضرت به سوي آنها مهاجرت نماید، و آن حضرت در سرزمین آنان و از روي اعتماد و اطمینان فرود آمد،

بی شمار بود، و آن اشقیاکسی را محاصره نمودند که در زیبایی و    شد، و شتاب کردند براي قتل او جمعیتی که عدد آنان بی حساب و 

داشتن حدود و مرزهاي مسلمین بود، .....،   ایمن نگاه  شجاعت داراي اوصاف شگفت انگیز و از سجایاي اخالقی او حمایت از میهمانان و

مین انداختند و در حالی که )روحی له الفدا( خون  صورت بر ز  دشمنان کینه توز و آن دشمنان خدا و رسول دور او را گرفتند و او را به

نمودند تا جایی که بر گونه پاك و مطهر خاك آلود او، نشانه لگدمالی    از دهان او بیرون می ریخت، با اسبها سینه و پشت او را پامال

  بود، پس امتناع و خودداري آنان بود، همان حسین تشنه کامی که رفع عطش میکرد شدت تشنگی او را، خونی که از گلوي او جاري  

فرمانده    می کردند گروهی از قتل او به جهت بزرگداشت مقام او، ولی زجر و شکنجه می نمودند گروهی دیگر که شمر کافر بی دین

فداي این   پس پدرم به  آنان بود، و او براي قتل سبط رسول خدا بر سینه او نشست، همان سینه که مملو از علم به ارث رسیده از پیامبر بود،
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کشته یعنی آن کسی که با قتل او هدایت ضعیف و کفر قوي شد، پدرم به فداي آن کسیکه کفنش ازگرد و غبار بافته شد و حنوط او  

آري آن ماه که از بخت و اقبال خود سقوط    خاك کربال بود، پدرم به فداي کسی که بخون دلش غسل داده شد و نه آبی و نه سدري، 

امیه( بر او به یکباره هجوم آوردند، ستاره نسر در آسمان،    غروب جمال او گریست، و آن زمانی که الشخورها )بنی  کرد و ماه آسمان بر

فتح مکه، کاله خود و عمامه او را غارت کردند و آنگاه، زمین براي    در زمان طلوعش بر او گریست، دست آزادشدگان رسول خدا در 

آسمان از اندوه و حزن بر او گریستند، زمین نیز بر مصائب او گریست، .....، در   که فرشتگانغارت رفتن عمامه او گریست، در آن زمان  

باریدن، عذري نیست زیرا براي بخیل عذري وجود ندارد، ولی دیده خون می گرید، براي او    نزد من، براي آسمان که امساك کرد از

ه از روي محبت بر او چون )سیل( اشک نبارد در حالی که دختر بزرگوار  و البته دیدگان من براي چ  که اینگونه تشنه لب از دنیا رفت، 

در رنج و محنت پیکر پدر را در آغوش کشید، که بر لباسهایش نشانه هاي خون پدر دیده می شد ..... پدرم به    حسین علیه السالم اینگونه 

دختران  از    فداي  آنان  پوشش صورت  براي  مانعی  و  آنها حجاب  براي  که  می  حسین  ناله  و  آه  و  آنها سوگواري   ،..... نبود،  نامحرمان 

کرده   براي بهترین آقا و سروري که پست ترین بردگان و غالمان بر او غالب شده بودند، و به صداي بلند به اسب آن امام خطاب  کردند

، و افسوس منبر آن بی بی و  و می گفتند: اي اسب چرا مجروح و بی صاحب شده اي و چرا زین تو از صاحب بزرگوار ما خالی است

هرگز و تا ابد خاموش    بانوي حرم حسین، زینب است که در سینه و قلب من آتشی از غم ستمهاي رسیده به او افروخته که حرارت آن

ببرند و  او در تنگناي زنجیرها بسر   نمی شود، آیا حسین تشنه بمیرد و حال آنکه در هر دو سمت او دو دریا از آب گوارا است و فرزندان

ها نشسته و رقاصه ها براي    باالترین قسمت کاخ  از سنگینی آهن بر بدن هاي آنان آثار فرورفتگی باشد، .....، و این یزید لعین بود که در

شعر می گفت، و اسرار درونی خود را بیرون می ریخت و    او آوازه خوانی می کردند و شراب می ریختند و او از روي نادانی و خباثت

که )اي کاش پدران من که در بدر    السالم خونین شده بود، می گفت   لی که از ضربت چوب خیزران او، لب و دندان حسین علیه در حا

میان آنها حسین را که چون ماه است نظاره می    کشته شده بودند، حاضر بودند و می دیدند که چگونه بزرگان بنی هاشم اسیر شده و در

بخشی دیگر هالك گردیده اند، و آنوقت آغاز خوشحالی می   خاندان او را که چگونه بخشی اسیر و کردند و می دیدند حالت حسین و

که از افسران خبیث و سفاك معاویه بود( با آنها )آل محمد( جنگ و آنها را   کردند، مانند آن زمان که پدرم معاویه بوسیله بسر )بن ارطاه 

در ایام رجعت بار دیگر برخواهیم گشت و من یعنی یزید قسم می خورم که نه قیامتی   که قتل عام کرد ..... و آنها تصور می کنند به این

 در کار است،   است و نه رجعتی برگشتی و زنده شدنی

و  آري اي حسین، اي فرزند راهنمایان بزرگوار .....، البته که من دوست داشتم که تو را دیدار کنم در آن زمانیکه یاوران تو کم و یاران ت 

بزرگواري، حر بن یزید ریاحی جان خود را   شده اند و من جان خود را فداي تو نمایم همانطور که از روي آزادگی و کرامت و  شهید

ما جلوتر واقع شد، ولی من تا آن زمان که زنده باشم و    فداي تو کرد و اگر زمانه بین ما و یاري تو جدایی انداخت و زمان و دوره شما از

و نوحه می کنم ..... اي فرزند فاطمه روز مصیبت تو، روز میعاد ما   استخوان مرا بپوشاند از روي غم و اندوه بر تو گریهتا آن زمان که قبر  

)براي اقامه عزا( و روز محشر یعنی روز انتقام خدا ازدشمنان شما روز تسلیت ما خواهد بود و یا آن روزي خوشحالی و سرور و شادي بر  

ظهور قائم شما)حضرت مهدي روحی له الفدا( فرا برسد که در ظهور آن حضرت براي ما کمال خوشبختی و  ما حاکم می شود که زمان  

)اهللا    بشارت است، همان روزي که انکاري براي آن نیست، همان روزي که فرشتگان در آن  از مغرب خندان بر می گردد که  آفتاب 

ه در گوش باطن او کري و پنبه غفلت باشد، و فریاد می نمایند که امام  نحوي که همه آن را می شنوند مگر آنکسی ک   اکبر( می گویند به
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در خانه    راهنماي یگانه عالم، آن نیکوکار و آن پرهیزکار پاك و پاك کننده ظهور و قیام فرمود، ظاهر شد از مقابل رکن حجر االسود   و

از پیروان خود که    ر می شود در لشکر بزرگ و انبوه خدا و دربان و خادم او عیسی مسیح و حضرت خضر ستوده خصال هستند، و او ظاه

در میان تمام این ستارگان،    از زیادي و کثرت تعداد، زمین بر آنها تنگ می شود، و ایشان ستاره گان تابانی هستند که ظاهر می شوند و 

فرما تعجیل  است، پس  نمایان و درخشنده  فداه  یعنی مهدي موعود، روحی  ماه کامل والیت  فرزند  به    جلوه  اي  اي مهدي  آمدن خود 

می برند ..... اي پنهان شده از    فاطمه که شیعیان تو را بدي ها و زیانها احاطه نموده است و دانشمندان آنها در گمنامی وافسردگی بسر

ده و دستان شما  در میان غیر شما تقسیم ش   دیده، در کدام زمان، با ظهور شما، شکستگی ها جبران و ترمیم می شود، آري غنایم به ناحق

پیشه  به گناهکاران ستم  اموال حالل شما  است،  تهی گشته  و  بزرگوار حرام گردیده    از حق خودتان خالی  بزرگان سادات  بر  و  حالل 

 است، ..... 

نها را  و ترسی ندارند از اینکه گروهی شبانه بر آنها یورش آورند و آ  آري این اعداء اهللا، صبح و شام می کنند در حال امنیت و سالمتی

بقتل برسانند و اموالشان را غارت کنند ..... هرگاه درمجالس آنان از شما یاد شود، چهره هاي آنان عبوس و زرد می شود ..... بر باالي  

لی  نابینایان نام و تعریف است ..... هرگاه ایام ده روز )اول محرم( عاشورا می رسد، از خوشحا منبرها و در خانه هاي شما براي گمراهان و

کف می زنند و آن ده روز را ازگواراترین اوقات خود قرار می دهند .....، این انگشتان این ناصبیان خبیث است که از خونهاي شما در  

بوجود    روز عاشورا سرخ و  از کافر دیگر  این خضاب شده و کافري پس  نادان آنان، وارث  رنگین و خضاب شده است و مردم عوام 

 آمده است، 

می کنیم ولی مصائب شما، آنها را به وجد و سرور در می آورد و به خدا قسم که پیامبر به شادي آنان مسرورنشد و براي  آري ما گریه  

وصی او هم سرور آنان مایه خوشحالی نبود پس تا چه زمانی باید براي وقت ظهور شما این صبر و انتظار باشد .....لکن چاره اي جز صبر  

البته زمان گشایش و فرج مؤمنان   نیست و قطعاً بعد از هر سختی، آسانی خواهد بود )یعنی بعد از هر سختی، براي انتظار فرج و ظهور شما

به ظهور حضرت مهدي علیه السالم فرا خواهد رسید( ..... براي شما خاندان محمد )ص(فضایل و مناقبی است که انجیل عیسی بر آن  

علوم، علم جامع و جفر است ..... آري اگر درختان عالم قلم    و آینده که از آن جمله آن گواهی نموده و ..... و براي شماست علوم پنهان

دریا از  زمین،  تمام سطح  و  شود  مرکب  عالم  دریاي  هفت  و  جنیان    شوند  و  آدمیان  و  فرشتگان  تمام  و  کاغذ شوند  و دشت  و صحرا 

داوند صاحب عرش عظیم آنها را به شما اختصاص داده است را به  را که خ  نویسنده شوند و تا پایان عمر جهان بنویسند و بخواهند، آنچه 

فضایل شما را نیز به حساب درآورده و بنویسند، آري آیا مگر سنگ ریز ها را می توان به    شماره درآورند، البته نمی توانند یک دهم از

مدح شما هستم و براي این بنده مقصر هیچ عذري    توان شماره نمود و من قطعاً مقصر و گناه کار در  حساب آورد و یا ذرات عالم را می 

 خوش و معطر از بیان فضایل و مناقب شما پراکنده است .....   و بهانه اي نیست ..... بوي 

قیامت من اندوخته و ذخیره باشد و این سروده ها در این    و من آن مناقب را که سروده و آماده کرده ام، تقدیم می نمایم تابراي فرداي

رستگاري فرداي قیامت است، پس آن را از دوستان خود بپذیرید و   مناقب، در نزد شما امانت و البته چه خوب ذخیره و اندوخته اي براي

قبول فرماید، و چه خوب وقتی است بامداد فردا )قیامت(.....، درود خداوند همواره بر شما باد مادامی که شب همه جا را تاریک و صبح  

 ن می نماید(  همه جا را روش
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رحمت و رضوان و غفران و سالم بی انتهاي الهی بر شما اي حضرت عالءالدین حلی و همه دوستداران محمد و آل محمد    )کلب گوید 

عزت و    مانند شما عمل می کنند نثار باد که اینگونه با سروده هاي زیباي خود قلوب مجروح ما را مرهم گذاري می فرمائید خدایا به   که

قتدار خودت و عزیزان درگاهت در صدر آنها محمد و آل محمد علیه السالم امر فرج موالي ما امام زمان رااصالح بفرما و ما را  جالل و ا

 از شفاعت این بزرگواران در دنیا و آخرت بهره مند بفرما آمین، آمین، آمین یا رب العالمین( 

 قصیده دوم: 

افکندند و به    بال، چهره من چنین آشفته و دگرگون نشده بود ..... او را به چنگ بنی امیه)..... اگر نبود مصیبت سبط )نوه پیامبر( در کر

انتقام بلکه خواستند  نکردند،  داوري  در  انصاف  و  در حکم  عدالت   ..... آوردند  یورش  لشکریان  انبوه  او  را    سوي  الهریر  لیله  و  صفین 

ا آن عاصیان یعنی آن گروهی که لبه شمشیرآنها از فریب و نیرنگ تیز شده  بگیرند، ..... پس جانم فداي او در آن زمان که روبرو شد ب

پس شتاب و عجله می کردند بر یکدیگر به   بود .....، و فرمود حسین به یاران خود که خدا نخواسته مگر ریخته شدن خون هاي ما را .....،

خواهند شد و ..... و آسان شد بر آنها دشواري وقتی که    نجهت آنکه آگاه شده بودند که در انتهاي کار در بهشت جاوید خداوند ساک 

و فراموش نمی کنم حسین علیه السالم را که جهاد می کرد با )آن    در شب عاشورا به حوران کوتاه چشم در میان قصرهایشان نظر کردند 

کنند ..... پس فرار می کردند از جنگ با  و افراد خاندان او، که او را حمایت    سگان هار( در حالی که حریم او خالی شده بود از دوست 

از چنگ بازهاي شکاري می گریزند ..... پس مهاجم و مدافعی نبود مگر آنکه شمشیر    آن حضرت، بواسطه هیبت او چنانکه مرغان قطا

نم به فداي آن کسی  آن حضرت علیه السالم فرق هاي سرآنان را می شکافت و یا آنکه آنان را پراکنده و یا متفرق می نمود ..... پس جا

و از یاري و پشتیبانی ناامید شده بود .....، جانم به قربان آن کسی که در حالت عطش شدید و تشنگی رگهاي   که اعضاي بدن او مجروح

کربال قرار گرفت در حالی که آرزوي آب فرات می کرد ..... و در   و پیکر پاك او بر روي سنگهاي داغ و خاك گرم   گردن او بریده 

در برابرش موج می زد ..... و فرشتگان بر او نوحه کردند و جنیان براي او زاري    یت عطش و تشنگی جان داد در حالی که آب گوارانها

بهترین خالیق از جهت پدر و مادر و شریف ترین خلق خدا یعنی حسین فرزند رسول خدا و منع   کردند و .....، آیا رواست که کشته شود

تشنه سر بریده شود و حال آنکه استفاده می کردند از آب فراوان و سیراب می شدند از آن وحشیان صحرا    لب شود از آب فرات و با  

می بزرگ  و  انس    .....  )بن  سنان  دست  به  نیزه  بر  او  مبارك  سر  و   ..... و  شود  قطعه  قطعه  آنگونه  او  پیکر  که  را  او  مثل  مصیبت  دانم 

اسیر   لی که اسیر و به زنجیرهاي )آهنین( بسته شده بود حرکت دادند، پس جانم فداي آنخبیث(گردانیده شود و زین العابدین را در حا

پسر کافرترین آنها   باد، او را به خواري در حالی که غرق در زنجیر بود با زجر و شکنجه می کشیدند تا در برابر ناسپاس ترین خلق خدا و

نیز شام نمود، در حالی که    در حالی که در لباس سپیدش می خرامید و حسینیعنی یزید بن معاویه قرار گیرد، آري شب یزید فرا رسید  

 پیکر پاك و مطهر او برهنه بر زمین داغ کربال افتاده بود .....، .....، 

خوانندگی رقاصه ها و شراب خواري آنان مأنوس و آباد بود و همیشه در مجلس این تبهکاران، زنان بی    خانه اوالد صخر بن حرب به

  سرگرم بودند به خوانندگی و نوازندگی و رقاصی، و در عوض، خانه علی و زهرا و پیامبر و شبر )امام حسن( و شبیر )امام  بودند که عفتی

خانه ها،    حسین( موالي جهانیان، یعنی این منازل وحی، که خالی شده بود از حضور بزرگان آن .....، همان کسانی که همواره اهل آن

رشان تالوت قرآن و سحر آنان به تسبیح و ذکر خدا سپري می شد و وقتی تاریکی شب فرا میرسید، نمازشان آن خانه  روزه داشتند و افطا

در کربال غروب کردند که مرگ   ها را زینت می داد، همان نمازهایی که عدد کم آن به شماره نمی آید، ..... آري آگاه باش ماه هایی
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حالیکه آب در کنار آنها موج می زد ولی    ز، به قبرهاي آنان فرود آورد، ..... تشنه از دنیا رفتند دربه دور آنها گردیده و آنها را از فرا

بر آنها حیوانات وحشی صحرا و ..... و بزودي از    راهی به سوي آنها پیدا نکردند، مگر خون گلوي آنها ..... نوحه و زاري می کردند

و دنباله روهاي آنها حاصل شد، و سوال می شود از ظلمی    شود براي آنچه براي پیروان  بزرگان تیم وعدي مانند ابوبکر و عمر سوال می

بر سبط رسول خدا جاري نشد مگر براي جرئتی که فرزند مزدور    که به وصی و آل پیامبر گردید و البته در روز عاشورا، ستم بنی امیه

 پوشید .....  آنها پدید آورد، پس لباس خالفت را یزید پلید از روي ستم

هر دنیا  تمام مصائب  شفاعت    آري  بزرگان  شما  پس   ..... ندارد  عاشورا شباهت  به مصائب  دهم آن  هم یک  باز  باشد  بزرگ  که  چند 

بفرمائید براي لغزشهاي من، در روزي که در آن روز هرگاه که گفته شود براي این لغزش شفاعت کننده اي وجود ندارد روز بدبختی و  

...  ناخوشی در  است  آن  عذاب  از  ترسم  می  و  خوابم  می  هراس  و  بیم  با  آنها  شدن  فاش  ترس  از  که  است  گناهانی  نیز  من  براي  و   ..

جبران    روزقیامت ..... پس چه زمان روز گشایش و فرج خواهد آمد همان روز که خداوند جمع نماید پراکندگی هاي امت محمد را و

بر روشی که بعد    شدن آنها نیست، چه وقت ظاهر می شود مهدي شما از خاندان هاشمنماید شکست، دلهایی را که جبرانی براي شکسته  

ظهور او از مکه معظمه به   هاي  از آن هیچ روشی و آئینی جز روش و آئین او وجود نخواهد داشت، کی زمان آن می رسد که پرچم

عنوان پیش قراوالن سپاه و در پیشاپیش    ان الهی از آسمان بهاهتزاز درآید، که مرا از خوشحالی به وجد و سرور وادار نماید ..... و فرشتگ

ایام و براي من امکان    او براي یاري آن بزرگوار و به قدرت الیزالی الهی نازل شوند ..... و اگر سپري شود اجل من قبل از ظهور این 

به ایام ظهور بود تا به مراد خود برسد و قطعاً    براي رسیدن  یاري یاوران او نباشد پس خواهند گفت، او از دنیا رفت در حالی که منتظر

 خدا اجر صابران را ضایع نخواهد نمود.

و رضوان و جنت الهی بر حضرت عالءالدین حلی نثار و ایثار باد و امید است که خداوند ما را نیز در دعاي    )کلب گوید سالم و رحمت

 امت اسالم می گوئیم آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(. شریف او سهیم واز شفاعت او بهره مند نماید زیرا ما و همه 

 قصیده سوم: 

طالب را و این   )..... یادآوري نما، نعمت هاي خداوند را که به تو عطا فرمود، دوستی محمد بهترین خالیق و دوستی وصی او علی بن ابی

براي تو موجبات امنیت و    ن و آگاه باش که این دو بزرگوارمراحم البته چه نعمت هاي خوبی است که به تو ارزانی شده است، ..... و بدا

به فریاد تو خواهند رسید در آن زمان که هیچ پناه و  وجود ندارد، ..... و چون بر پل    فریادرسی براي تو  پناه هستند در روز رستاخیز و 

برصراط نخواهد لرزید، و چون نزدیک بهشت  صراط قرار بگیري این دو تو را به سوي بهشت جاوید رهبري خواهند نمود و لذا پاي تو  

خواهد بود، این شفاعت پیامبر گرامی خدا در روز قیامت و    شوي این دو تو را به بهشت، بشارت خواهند داد و البته چه بشارت نیکویی

می فرماید، در حالی که که تو را از حوض کوثر سیراب  ابوالحسن است روز حساب براي تو کافی است ..... و این وصی این پیامبر یعنی

بهترین شفاعت کننده بعد از پیامبر، که می توانی دست خود را به    تشنه به سوي او می روي و اوست شفاعت کننده در روز قیامت و

و از  معلوم نمی گردید و تو از تنگناهاي دامهاي گمراهی خالص نمی شدي    سوي او دراز کنی ..... که اگر او نبود راه هدایت بعد از نبی

به منزله  او  یافتی، آري  او را رها کند    شدت ضاللت رهایی نمی  یابد و هرکس  به آن چنگ زند نجات  نوح است که هرکس  کشتی 

تیزي شمشیر کشنده او پاره پاره شدند، ..... و بیاد آور در غزوه بدر هنگامی که دونیم کننده    هالك گردد، چقدر مارقان بدبخت که از

راهنمایی گروه مالئکه به میدان جنگ رفت و سؤال کن چه کسی خون ولید پلید آن قهرمان دالور سپاه   لت، بهپادشاهان گمراهی و ضال
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ریخت و چه کسی میدان را از میدان داران و سرداران خونخوار سپاه کفر و شرك خالی کرد، و همچنین از شجاعان   مشرکین را به زمین

و چه   ر آن زمان که با آنان روبرو شد چشانده و شربت مرگ را در کام آنان ریخته است بپرس که چه کسی طعم مرگ را به آنان د  آنان 

کسی آثار آنان را    کسی طلحه آن پهلوان ترسناك را بر خاك هالکت و نیستی ابدي انداخت و .....، از گزارش دهندگان بپرس که چه

به  از صفحه روزگار محو کرد، سؤال کن چه کسی  برد و آنها را  بین  بر    از  تلخ مرگ را چشانید..... و هنگامی که ترس  مرحب طعم 

فضایل عظیم او را نادیده گرفته و بعد    احزاب و گروه ها مستولی شد، چه کسی آنها را دنبال کرد .....، و ..... اما گروهی نابکار همه این 

نباشید، زیرا به همان    از رحلت رسول خدا بر او پیشی گرفته و حقوق او را نادیده گرفتند، پس اي کسانی که چنین کردید خوشحال 

 خواهید بود   اندازه که در دنیاي خود به این امر خوشحال بودید، در آخرت خود در عذاب

نمایند در حالی که خدا و انکار می  این فضایل عظیم موالیمان علی را  به    )کلب گوید آیا می دانی چه کسانی  مالئکه و رسول خدا 

آیت خدا که البته همان کسانی هستند    جهادها شهادت ها داده اند، گروه منافقین یعنی منکران و کافران به این   عظمت آن مجاهدت ها و 

و رهبران آنان که خداوند از آنان به الذین فی    که وجودشان در امت محمد ولی قلب آنان در جمعیت کافران است یعنی گروه منافقان

آنها تا قیامت(، پس اي امتی که ازوصیت هاي پیامبر خود روي گردان شدید، آیا کسی شما را  قلوبهم مرض یاد می نماید و دوستداران  

آیا رسول خدا وصیت نکرده بود که با وصی او به نیکویی رفتار کنید،    به این کار دعوت و شما را به انجام آن مجبور و ملزم کرده بود،

ا   پس چرا طوري عمل کردید که گویا شما را به عداوت  پیامبر درباره او نفرمود که این علی است که در    و سفارش کرده بود، آیابا 

الهی بعد از من است، و اوست که در درك و شناخت هر    بزرگواري و فضایل از همه برتر است و اوست که امین بر کتاب خدا و وحی

 حکم و قضیه اي، داناتر از همه شماست .....، 

بخشش فراوان، دیگران را بر خود مقدم می نماید و صدقه دهنده و بخشنده است، در زمانی که    که به دلیل جود و  آري این علی است

قضاوت  بهترین  حکمی  هر  در  او  آنکه  حال  و  بگیرید  پیشی  او  از  اینکه  از  کنید  اجتناب  پس  بود،  نموده  مشغول  خود  دنیابه  را    شما 

ولی قلب شما از روي مکر و حیله از کینه او سرشار بود وهنگامی   کنندگان است، و شما به زبان و از ترس شجاعت او اطاعت کردید،

داده  رخود فراتر قرا که پیامبر چشم از جهان فروبست، بالفاصله در روز بعد لبه تیغ تیز شمشیر خود را به سوي او گرفتید، و پاي را از حد

به دیگري روي آوردید،   و  برتافته  از وي روي  از روي جهالت  و  فاطمهو گمراه شده  احمد  فرزند  آنوقت  او در فدك    و  ارث  از  را 

محروم و او را از حق خود کنار زدید و شوهر او را بسیار آزردید، پس اي فاطمه، اي فرزند پیامبرهدایت گر، سوگند به حق آنکسی که  

از آتش جهنم رهایی ندارد، آن کسی  قطع و یقین    تو را بر همه زنان عالم از اولین تا آخرین خلقت برتري داد و نامت را مقدس نمود، به 

کسی که تو را از حقت دور نمود و پدرت را آزرد می بخشد،    که با تو ستیزه جویی کرد و تو را از ارث پدرت جدا نمود، آیا خدا گناه 

دشمنی تو چنگ زد،  نه هرگز چنین نخواهد بود و ابداً و البته به سعادت نمی رسدکسی که گمراه شد و از تو روي گردانید و به ریسمان  

اي تیم تو به سعادت نرسی و شقاوت تو البته تورا به سوي آتش خواهد برد و اگر تو نبودي گوساله هاي بنی امیه هرگز بر عترت رسول  

ا  نداشتند، و به خدا سوگند که تو به سعادت نرسیدي و این هوي پرستی، تو را در آتش جهنم افکند، آی خدا صلی اهللا علیه و آله دسترسی

دوستدار خالفت نبوده و لباس خالفت را از خود دور می کنی و حال آنکه آنرا به دیگري می دهی، آیا چنین کسی   تو مدعی هستی که 

مگر   خود راست گفته است و بدرستی که تو اي عدي دشمنی شما بیشتر است و به خدا سوگند کسی با نفاق هم پیمان نگردید در ادعاي

نیز بر ت باد چنانکه همیشه در دوزخ و آتششما، .....، و  ابدي جهنم    و باد عار و ننگ اي امیه و این خواري بر تو همیشگی و جاودانه 
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خواهی بود، آیا بهتر نبود که از حسین و خاندان او درگذري، همانطور که پدر او و وصی پیامبر از پدران شماگذشت کردند ..... و اي  

سوگند    ادي با عملی که نسبت به خاندان او در روز طف )در کربال(مرتکب شدي .....، به خدابدترین ستمکاران، بد جزایی به احمد د

با آستین دست خود پوشانیدي و آن زمان که  از دشمنان، صورتت را  تو را فراموش نمی کنم، در حالی که  به    اي زینب  خواستند ترا 

حسین، در حالی که اعضاي   غم و درد و اندوه براي تو و براي برادرتاسارت ببرند، پدر و سپس برادر خود را صدا کردي، و اي هزاران 

صدا می کردي و با استغاثه از او کمک    او مجروح و در حال جان کندن بر تو نظاره می کرد و تو او را از روي ناراحتی و چاره نداشتن 

ند که اگر پیامبر خدا و پدرت در عرصه کربال  سوگ  می خواستی و چقدر بر او سخت گذشت که نمی توانست تو را پاسخ گوید، به خدا 

می نماید و یا خیمه هاي شما را خراب کند، و اي دیده اگر می   وضعیت تو را می دیدند، کسی جرئت آن نداشت که به تو بی احترامی

و ستم کشته شد پس    پیامبر یعنی حسین باشد، براي آن مقتول که با ظلم  خواهی اشک بریزي، پس گریه مداوم تو براي مظلومیت سبط

او، مالئکه در آسمانها گریه کردند، یا حسین تو سوگند یاد نمودي که در هنگام    بر او مداوم گریه کن، بر همان کسی که براي شهادت

آزمایش و نزول بال، تمام سختی ها را باصبر خود تحمل کنی، ولی اگر جد تو محمد مصطفی تو در آن صحرا می دید که چگونه پیکر  

قرار گرفته و گونه هاي تو خاك آلود است بر او چه می گذشت و یا در حالی که آنگونه تو را پایمال سم   تو بر روي شن ها صحرا پاك

اگر پدرت وصی پیامبر یعنی علی مرتضی زنده بود و، پیکر تو را آن روز آنگونه در کربال روي آن شنزار می دید،    ستوران کنند و یا 

  کرد و آرزو می کرد که تو را از دام آن مصائب رها سازد .....، یا حسین این آرزو که نتوانستم در روز کربال،   را فداي تو می  جان خود

بودند    در صف شهداي راه تو باشم و اینکه نتوانستم تیزي لبه شمشیر را در عوض تو بجان قبول کرده و در آن زمان که یاران تو کم

که تو را کمک و    فاصله زمان بین شهادت تو و ما بسیار شده است و من سعادت آن را نداشتم  فداي تو شوم، مرا رنج می دهد، پس اگر

یاري نمایم پس براي مصائب تو همیشه گریه می کنم ..... و با زبان گویا خود که سخت تر از حمله هرلشکر باشد، بر دشمنان معاند تو  

والیت تو و والیت جد تو و مادرت بتول    به یقین می دانم که در آخرت با قبول حمله کرده و فضایل بی پایان تو را بیان می نمایم و من  

امام نجیب از فرزندان تو رستگار و سعادتمند خواهم گردید،..... و خداوند سالم و تهیت و درود خود را بر تو نثار   9و پدرت حیدر و آن 

 ایند .....  نماید تا هنگامی که مالئکه قدس در اطراف آرامگاه شما طواف مینم

المضطرین سالم و درود و رحمت و رضوان بی تو بر حضرت    )کلب گوید اي خداي کریم و اي رب ودود اي مجیب دعوه  انتهاي 

مقدس نثار و ایثار باد، از تو می خواهیم به فضل و کرم خود ما را نیز در دعاي خیر این بزرگوار داخل و از شفاعت او     عالءالدین حلی

 دردنیا و آخرت بهره مند بفرمایی به حق محمد و آل محمد علیهم السالم و عجل فرجهم آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(. ما را 

 قصیده چهارم: 

علت حقیقی    )..... مرا سرزنش کننده اي نیست زیرا پیمان دوستی خود را خالص کردم براي پیامبر و برادرش ..... و همان دو بزرگوار که 

هستی هستند، آنها دو    وجود و موجودات هستی هستند، آنها اول و آخر و ظاهر و باطن، و باالترین حمد کنندگان خالق  خلقت عالم

بزرگوار خلق شدند در حالی که    پرهیزگار، دو عبادت کننده و دو رکوع و سجود کننده و دو گواهان بر همه آفریده ها هستند، آن دو

از نور خدایند که جدا شدند در علم محفوظ خدا، آن دوبا هم از یک نور هستند و هرگز جدا نبوده و  جهان خلق نشده بود و آنها دو نور 

یابی ..... سوال کن از آن کلمات، در آن زمان که آدم    هیچگاه جدا نشوند پس سوال کن از نوري که آن را در سوره نور مسطور می

سیر نمودند در صلب خداپرستان و سرانجام در پاك ترین رحمها    و بزرگوارآنها را دید و پذیرفت، پس در صلب او نهاده شد و آن د
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وصی و آن بهترین پیامبران شد، ..... و آنگاه علی جان محمد و جانشین و    منتقل شدند ..... و آنوقت از یکدیگر جدا شدند، این بهترین

به او در اول خلقت متوسل شد، و به سبب او کشتی نوح پیامبر   در وقتی که دعا کرد و امین او گردید ..... و به او اشاره کرد حضرت آدم

نوح دعا کرده به او متوسل شد، و به برکت وجود او آتش بر ابراهیم خلیل خاموش و سرد شد    در طوفانش آرام شد در همان زمان که

ان که چاه افکنده شده و در انتهاي آن قرار  یوسف دعا کرد و هم یوسف صدیق به اسم او دعا کرد در آن زم ..... و به نام او یعقوب براي

واسطه او خدا بیماري پیامبرش، ایوب را برطرف کرد در حالی که او بیچاره و گرفتار بود و عیسی بن مریم بنام او دعا    گرفته بود و به 

دریا را شکافت و راه را بازکرد مرده اي را از داخل قبرش زنده کرد و موسی بن عمران به نام او خدا را ندا کرد، پس عصاي او    کرد و

محاصره نمود، سنگی  در حالی که آب آن دریا مواج و خروشان بود و به نام او داوود نبی در آن زمان که جالوت آنها را با لشکري انبوه 

در آن زمان که دو نفر در  را بر جالوت انداخته و او را هالك کرد و سپاهیان او از ترس فرار نمودند و داوود نبی به نام او خدا راخواند  

بر یکی از آنها به ستم داوري کرد ..... و به برکت او آهن بر داوود نرم و    محراب عبادت بر او وارد شده و تقاضاي داوري کردند پس

خیا به نام او  بر او مسخر شد و براي او سیر می کرد و باال می رفت ..... و آصف بر  آسان شد، و سلیمان به نام او خدا را خواند پس باد 

تخت بلقیس را حاضر نماید ..... اوست دانشمند یگانه و کسی که خدا از او خشنود و راضی    خدا را خواند در آن وقتی که اراده نمود

شمشیر بلند و کشیده خدا، اوست برادر پیامبر واالمقام، اوست کسی که صاحب علم قرآن و حکم آن است،    است، اوست نور هدایت و

نکرد و    کهاوست کسی   آنها سجده  براي  که هرگز  هایی  بت  اوست شکننده   ..... است،  قرآن  متشابه  و  آیات محکم  تأویل  بر  داناي 

  صورت خودرا از روي خواري و مذلت در برابر آنها به خاك ننهاد، و وقتی بر شانه هاي پیامبر براي شکستن آنها باال رفت این بتها بودند 

و فرو ریختند، و به این فضیلت نرسید مگر پدرش ابراهیم خلیل الرحمن در ایام گذشته، دروقتی بتها را  که از ترس هیبت او سجده کرده  

و ببین که چگونه علی    در زمانی که در پنهانی به آنان دست یافت شکست و از ترس به شتاب فرار کرد، پس بین این دو فعل مقایسه کن 

نیست که اگر براي من مسندي    سخن او البته راست و صحیح است و در آن شک  شجاع و وافضل است، و اوست گوینده این کالم که

نمایم در میان مسلمانان به حکم قرآن .....   گسترده شود بر کلیمیان بر تورات و بر عیسویان به انجیل آنها حکم نمایم و حکومت و داوري

راست گفت   امین،  علی  که  نمایند  اقرار  و  آمده  به سخن  کتابها  آنکه  آنچهتا  پس    در   ..... کن  البالغه  نهج  به  نگاهی  پس   ..... فرمود 

فرستادن مرغ بریان ..... که پیامبر فرمود که خداوندا بیاور براي من    نخواهی دید کتابی برتر از آن مگر قرآن ..... اوست کسی که در روز

او را دوست او را دوست داري و من  بن م  محبوبترین کسانی که  انس  البته گواهی دشمن سرسخت  دارم که آن را  و  نمود  نقل  الک 

مسدود نمود دربهاي منزل تمام صحابه را به سوي مسجد غیر از درب خانه او را ..... و    فضیلتی آشکار، براي طرف مقابل است و بست و

و گفت آن کافر ستم  گمراه شد در آنچه درباره ازدواج دخترش گفت و معذور است اگر غلو کند وقتی گوینده آنها گفت که پیامبرتان

وحی نشده ..... تا آنکه به امر خداوند ستاره روشنی فرود آمد تا تکذیب شود گفتار کسی که در حق پیامبر    پیشه که قسم به خدا به او

زل  و نسبت ناروا به آن حضرت داده است، آیا آن ستاره روشن در غیر خانه علی فرود آمد یا در غیر سراي حیدر من  یاوه سرایی کرده 

در  او  عزل  و  برگردانیدن  یا  و   ..... او  عزل  و  نماز  هنگام  به  او  زدن  کنار  آیا   ..... نمود  مقدم  را  اولی  چیز  چه  دانم  نمی  .....پس    نمود 

 که خداوند به پیامبرش امر فرمود کسی را براي ابالغ بفرست که مانند خودت خوب و بافضیلت باشد، .....   روزفرستادن سوره برائت

با پرچم رفت و از ترس مرگ   با پرچم پیامبر از ترس و هراس فرار کرد و دومی که  و یا در روز خیبردر وقتی که به جان تو سوگند 

فری و  کشیده  به زمین  را  پرچم  که  درحالی  و  برگشت،  را شکسته  پیمان  که چرا  نفر  دو  از آن  نکردي  آیا سوال  می گریخت،  ادکنان 
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هولناك با    باخواري پشت به جنگ کرده و برگشتند و این ابوالحسن علی بود که به سوي مرگ شتاب کرده و در جاي خطر و محل

قلعه   دروازه سنگی  و  دراز کرده  را  و دستش  را  خیبري  مرحب  کرد  و هالك  ایستاد  زلزلهپرچمش  و  کنده  از جاي  خیبر    را  قلعه  بر 

انداخت، یا علی، اي علت خلق موجودات و اي سببی که معانی دقیق وجود و صفات او قابل درك نیست مگربراي کسی که پرده از  

  ..... نبود نقص دین محمدکامل نمی شد  تو  افتخار که اگر کمال  این  تو کافی است همین  براي   ..... او برداشته شود  مرده زنده  جلوي 

به رجعت خورشید تابان، بعد از غروب    کردن تو و خبر دادن به اسرار نهان، معذور می دارد کسانی را که درباره تو غلو نموده اند، و یا 

اند، و یا به نفوذ فرمان تو در دریاي فرات، درحالی که طغیان نموده بود و ..... صبح کرد در   به بازگشت آن داده  آن که همه گواهی 

غسل دادن سلمان در آن زمان که از دنیا رفته بود و یا به    الی که آب آن نقصان یافته بود و یا به آمدن تو در آن شب به مداین برايح

حکایت اژدها که به نزد تو آمد براي کشف موضوعی که آن را نمیدانست، پس حل کردي مشکل او را ..... و یا آن شتري که نزد تو  

زایمان همسرش کرد پس دعاکردي براي همسرش که آسان شد درد زایمان و یا به آسمان عروج کردي و از    آمد و حکایت از سختی 

خطاب می کردي، پس به شتاب به تو پاسخ دادند، اي خطاب کننده به گرگها در صحراها    باالي بساط در ابرها در حالی که اهل رقیم را 

کاش در میان زنده ها حاضر بودي و می دیدي که چگونه حسین تو در کربال  و اي سخن گوي با مردگان در زیرتوده هاي خاك، اي  

افتاده است، همان مظلوم تشنه و برهنه اي که خاك کربال بجاي لباس بدن او را می پوشانید، پس جان من فداي او   در میان خاك و خون

  کربال افتاده و پیشانی او بخاك و شن آغشته شده بود،   لباس او را به غارت برده و پیکر مطهر او غرق در خون بر سنگهاي داغ   شود که 

سینه مطهرش   همان تشنه اي که اعضاي او مجروح و غیر از خون بدنش آبی براي او نبود، و جان من فداي او شود که اسبها پیکر و روي 

گناهی، ..... و به    معلوم نشدبراي چه را پایمال نمودند، همان پیکر که همیشه جبرئیل موکل تخت و گهواره او بود، آري کشته شد ولی  

دندان او آن زنازاده یعنی یزید پلید چوب خیزران می زد، در حالیکه همیشه رسول خدا به جهت شرافتش آنرا می بوسید و آن مصیبت  

که در اطراف او گریه    و زنان حرم او  عظیم دیگر که فرزندان او، در زنجیر اسارت آن طاغیان، در آه و ناله بودند و پاسخ آنان شالق بود

به فداي آن ماه هایی که در مدینه طلوع و در    می کردند، اي پدرم به فداي آن زنان داغدیده که بر حسین ناله می کردند ..... اي پدرم 

وطن خود    خارج نمود، اي پدرم به فداي آن گروه که از  زمین غاضریه غروب نمودند، ..... که دستهاي ظلم دشمنان آنان را از منازلشان

العابدین که در زیر سنگینی زنجیرها که تمام وجود او را احاطه کرده   آواره شدند، ..... آري قلب ها و جگرها می سوزد براي امام زین 

بود، او را دست و پا بسته می بردند ..... سوگند میخورم به خداوند بخشنده همان سوگند و قسمی به راستی که یا حسین، اگر فرعونها و  

درباره تو هیچگاه مضطرب و پریشان نمی شد و قلب علی هم از مصیبت فرزندش بدرد نمی آمد،    اغوت هاي اول نبودند قلب محمدط

به  نمودند  خیانت  آنها  هیچگاه خاموش   آري  آن  هاي  که شراره  که شعله ور ساختند  را  آتش جنگی  و  بستند  پیامبر  با  که  پیمانها  آن 

بن ابی طالب اي صاحب اعراف و اي کسی که بر او عرضه می شود عمل هر مخلوق خواه محق باشد و یا    یا علی  نگردد، یا امیرالمؤمنین 

  صاحب حوض کوثر که آن را براي حزب و پیروان خود حالل و بر دشمنان خود حرام می نمایی، اي بهترین کسی در بین   باطل، اي

بین تمامی طواف کنندگان به دور خانه خدا طواف کرد واي کسی همه لبیک گویان به خداوند لبیک گفت و اي بهترین کسی که در  

سالم و درودي است    که در بین همه بهترین سعی کنندگان، سعی نمود و دعا کرد و نماز خواند و در رکوع صدقه داد ..... از من به شما

ه صداي بلند بگوید..... و سالم و درود خدا بر شما  بی انتها، مادامی که هر دعا کننده عبارت حی علی الفالح را اذان براي اقامه نماز، ب 

 مادامی که زندگی جریان داشته باشد .....(  
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خالق هستی بر وجود و روح و روان تو اي عالءالدین حلی و بر والدین تو و کسانی که    )کلب گوید و سالم و رحمت و رضوان خداي

مسرور و دلشاد باشی تا ابداآلباد و خداوند نیز به ما بواسطه عالقه و دوستی با    وافر بگونه اي که  تو را اینگونه پرورش دادند و با پاداش

  شما جزاي خیر عطا و ما را ازشفاعت شما در دنیا و آخرت برخوردار فرماید آمین، آمین، آمین یا رب العالمین یا امیرالمؤمنین ما در روز 

د و تو را به حسین تو قسم خواهیم داد تا بر ما نظر مرحمت بفرمایی و ما را  تشنه و هراسان هستیم به سوي تو خواهیم آم  جزا در حالی که 

تا  فرموده  شفاعت  خاطر حسین    نزدخداوند  به  یابیم  نجات  که  امیدواریم  و  گردیم  ساکن  خداوند  بهشت  در  و  محسوب  رستگاران  از 

 رب العالمین(. شفاعت تو را در مورد ما قبول بفرماید آمین، آمین، آمین یا   مظلوم تو و خداوند

 قصیده پنجم: 

ول  )..... آن گروهی که عدول کردند از پیمان علی علیه السالم و با او به عداوت و دشمنی برخورد کردند و او را نپذیرفتند وتغییر دادند ق
کینه و .....، آنها از حب  خود و نقض کردند عهد خود را در روز غدیر، که به او می گفتند )بخ بخ لک یا بن ابی طالب .....( و ازروي  

و کفن   نداده  را غسل  او  هنوز  دنیارفت،  از  بشارت دهنده  و  راهنما  پیامبر  وقتی  آنجا که  تا  برگشتند،  او  از والیت  بلکه  نکردند  عدول 
کفن و    مصیبت عزاي فقدان پیامبر گرفتار و به   نکرده، به شتاب و عجله بسوي ریاست رفته در حالی که وصی او علی بن ابی طالب به

ابوبکر انداختند ..... و چگونه رواست که روباه بیکاره رها بر    دفن او مشغول بود و .....، طوق و گردنبند خالفت را آن بی پدران بر گردن
است و  و حال آنکه یقین داشتند که او در سمت و مقام خالفت غاصب    شیران بیشه آقایی کند، ..... و او را خطاب به امیرالمؤمنین کردند 

باشد و .....، آري جهل و آرزو آنان را فریب داد تا آنجا که براي تثبیت موقعیت خود    اتفاق و توطئه نمودند که امر خالفت در میان آنان 
مظهر ذوالقربی را آتش زدند، پس اي واي بر این مصیبت که بر او یعنی آن سیده نساء العالمین وارد    منزل فاطمه زهرا )ص( همان نماد و 

که در آن پنج نفر بودند که ششمین آنها جبرئیل بود، که بدون هیچ خطا و گناهی به آتش مشتعل شد و بیرون    د، آري همان خانه ايش
 مرتضی را از میان خانه خود، در حالی که مردم پست او را احاطه کرده بودند،   آوردند 

فرومایه صاحب و مالک آن شده اند، مزدور پسر جدعان )ابوبکر(    شده و مردم پست و   اي مردم به فریاد دینی برسید که یاوران آن کم
متصل به مقام وحی است، پس فرزندان تیم کجا و خالفت و حکومت الهی کجا ..... بعضی از آنها   دست به کار خالفتی شد که مقرون و

حال آنکه او خوشحال بود به امر خالفت و شادي   رها کنید که من فرد شایسته و مرد خوبی براي اینکار نیستم و گفتند )اقیلونی( یعنی مرا
 می کرد،آنوقت همین کسی که خالفت را اقاله می کرد، آن را به دومی واگذار کرد، پس در کدام یک از دو قولش آن مرد راست

ا باز کردکه روش  گفته است، پس پیروي کرد او را عدي از عداوتش و با ایجاد شکاف بیشتر در امر خالفت، و باب دشمنی و مجادله ر
 او، هدف و اندیشه او را نشان می داد .....

مشورت را در شورا به نحوي که پسر امیه )عثمان( آن را به گردن بگیرد و همینطور کینه ها منتقل شد، پس امر    و بعد از خود جمع کرد 
دادند، پس عهده دار بد حکومتی بودند،    خالفت را برروش ستم کاري، دست به دست گردانیدند و آن را براي یکدیگر به ارث قرار

درحالی که صاحب امر و کسی که درباره او تصریحی به اذن خدا شده بود از حکومت الهی دور و معزول گردید، همان کسیکه برادر  
مردم همگی مشغول  پیامبر و بهترین جانشین و همان کسی که در پارسایی ضرب المثل بود، مقدم ترین مردم در قبول اسالم و در زمانیکه 

حسین ظلم و ستم کردند و پس از آنکه   پرستش الت و عزي بودند، ..... تا آنکه از دنیا رفت در حالی که مظلوم بود و .....، و بعد از او به
و حرام نمودند بر    به او وعده یاري دادند و نامه ها به سوي او نوشته و قاصدها روانه نمودند ..... به اوهجوم آورده و او را محاصره کردند

او آب فرات را و حال آنکه راه براي نوشیدن حیوانات وحشی و ..... بازبود .....، تا آنجا که جاري شد بر روي زمین خونهاي پاك و  
ته شده  در میان سرکشان و طاغیان قرار گرفته و راههاي نجات بر او بس   گرانقدر او و یارانش ..... پس افسوس بر سبط پیامبر خدا که تنها 

بود ..... افسوس من بر او که خبر مرگ او را اسب اوذوالجناح به خیمه ها برد .....، و افسوس و اندوه من براي زینب که می دوید بسوي  
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او و براي او دلی آکنده از شوق واضطراب بود، ..... با دست راست خود شمشیر را از حسین دور می کرد و با دست چپ خود صورت  
خود را میپوشانید و می گفت اي شمر عجله و شتاب بر کشتن پسر فاطمه نکن .....، آیا او پسر علی و بتول و محمد یعنی،  پاك و مطهر  

ولی شمر   کسی که  ..... دهد  می  قرار  دوزخ  آتش  در  ابداآلباد  براي  را  تو  که  لغزشی  از  کن  ..... حذر  نیست،  یافت  پایان  او  به    نبوت 
ت خودداري نکرد ..... و رفت که جدا نماید سري را که همیشه پیامبر خدا لبانش را مکیده وبه دندانهاي  بدبخت و شقی از انجام آن جنای

اسیر شدند در زمین داغ    او بوسه می داد، تا آنکه مشاهده کرد خواهرش او را از نزدیک که گاهی می افتد و گاهی برمی خیزد، ..... و
رم رسول خدا و آنها را شهر به شهر و دیار به دیارگردش دادند در حالی که براي زنان بنی  کربال پس از شهادت او، زنان حرم او یعنی ح

 امیه پرده ها براي حفظ حجاب آنها آویخته بود، ..... قسم می خورم به خدا و پیامبرهادي و بشیر  

وصی را نشکسته بودند    که اگر اولی ها پیمان   و نیز قسم می خورم به خانه خدا که زائران طواف می نمایند آن را، با پاي برهنه و پوشیده 
نکرده بودند، پس اي دوست من هرگاه  ..... هیچ قومی فرزندان علی را به شدت از آبشخورهایی که تشنگان به آن سیراب می شوند نهی

پروردگار    که من بعد از  کربال آمدي مرا به گرد این قبرها طواف بده و گریه کن ..... اي آل محمد، اي کشتی هاي نجات و کسانی  به
ثناي من به بزرگی شما    صاحب عرش بر آنها اعتماد دارم ..... اگر یاري من از شما به دلیل گذشت زمان بین ما مقدور نشد، پس مدح و

ر است که مدح و غزل آن دلپذی  همیشه و تا زمانی که زنده هستم متصل و مدام است، پس پیشکش شما از غالم شما این قصیده ممتاز
کننده آتش دوزخ و به واسطه زیبایی و    است ..... پس آماده و تقدیم کردم آن را به شما که سپر و محافظ من باشد از سوزش هالك

است تا بر من عطا شود، پس درود و سالم و صلوات    معانی واالي این قصیده امیدوارم همان بهشتی را که در آن جوي هاي عسل روان
مادا باد  شما  بر  مسرتخداوند  و  از، خوشی  گلی  شاخسار  بر  بلبلی  که  بر   می  را  تاریکی خود  پرده  بر جهان  و شب  کند  نغمه سرایی 

 افکند.(.  

فرجهم نیز همگی گوئیم خدایا از تو مسئلت داریم تا ما را از شفاعت جناب حلی   )کلب گوید ما امت محمد صلی اهللا علیه و آله و عجل 
 رفرمایی آمین، آمین، آمین یا رب العالمین( مقدس بهره مند و در دنیا و آخرت رستگا

 قصیده ششم: 
)..... آیا فراموش کنم حسین را که چگونه هدف تیرها قرار گرفته بود و با اسب هایی که دشمنان خونخوار با ظلم و ستم بربدن پاك و  

چون شب فرا رسید و    یارانش ..... که  مطهر او می تاختند، آیا فراموش کنم بزرگواري او را که در وقت محاصره دشمن و شدت بال به
یکدل و یکصدا می گفتند آیا ما    تاریکی همه جا را فرا گرفت فرمود بروید، که در این زمان راه براي روندگان باز است و ..... همگی

مرگ از راه هدایت منحرف  باشند، و از ترس  آقا و سرور خود که تنها مانده است را به دشمن تسلیم کنیم و جوانان و پیران ما به سالمت
کشته شویم و باز براي کشته شدن زنده شویم ..... و قیام    شویم، و ما از عدل خداي کریم به کجا عدول کنیم، دوست داریم به اینکه

نثاران از  آن گونه هاي خاك آلود و غرق در خون یعنی همان جان    کردند به خون خواهی .....، پس اي جان من و جان خاندانم فداي 
افتاده و فداي او شده بودند، و حسین در آن میان به منزله ماه آسمان شده بود که    خاندان پیامبر که در اطراف او در زمین کربال بر زمین

نمودند، حسین علیه السالم تشنه سر بریده شد و از دنیا رفت در حالی که فرات در پیش روي    آن ستارگان در اطراف آن نورافشانی می
سبط پیامبر را قبل    ولی بدترین و پست ترین مردمان از آشامیدن آب او را مانع شدند و رگهاي گردن  او موج می زد و لبریز از آب بود 

برگشت در حالی که خبر    از سیراب نمودن او بریدند و غول و شیطانی به نام شمر با ناجوانمردي او را بقتل رسانید و اسب او ذوالجناح
این صدا را شنیدند بیرون آمده و آن    صداي بلند اعالم می کرد و صحرا از شیهه او پوشیده بود، و چون بانوان حرم مطهر،مرگ او را با  

بیرون آمده و در حالی  لباسهاي آنان غارت شده بود و بر مرگ    اسب را دیدند که زین او واژگون شده است پس همگی از حرم  که 
ناله اش    ی کردند، پس جانم فداي خواهر سبط حسین بزرگوار، ناله و گریه و زاري م بر  ناله می نمود و  بلند  شهید زینب که با صداي 

خود نهان گردیدي و در زمان کمال خود غروب نمودي، اي برادرم    غمگین بود و می گفت اي برادر، اي ماه تابانی که بعد از درخشش
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از دیدن او خسته و کم سو می گردید، ..... آیا رواست که حسین تشنه  و چشم    تو خورشیدي بودي که خورشید جهان آرا از نور تو تیره 
رسول خدا و پیام آور او بسوي مردم است و آیا سزاوار است که حسین از نوشیدن آب    کشته شود و حال آنکه جد او محمّد )ص(،

ار است حرم و خاندان پیامبر اسیر و در  ممنوع شود در حالی که همه درآسودگی در آشامیدن و یا بردن آب بودند، و آیا روا و سزاو
غریب مسکن بگیرند و خاندان زیاد پلید در قصرها جاي نمایند، و خاندان علی رنگ پریده در میان زنجیرها    خرابه ها و سراي ویران و 

 اسیري ناله می کرد داغدیده اي بر او می گریست .....، اسیر و هر وقت 

و سرور من، اگر من در روزعاشورا در کربال نبودم و روزگار یاري و امداد مرا براي تو و یارانت  یا حسین اي فرزند رسول خدا، اي آقا  
منزله تیرهایی جانسوز، بر دشمنان شماتت کننده تو فرود می آید، ..... .....،   به تأخیر انداخت، پس بر اشعار من نظر کن که چگونه به 

البته در آنجا که آیات قرآن به فضیلت شما سخن گوید، مدح و ثناي من چه قدر و منزلتی دارد و لذا زبان من بر شرح وصف    آري 
طوالنی است، و بر شما باد سالم و درود خدا مادامی که روشنایی روز نمایان و مادامی که    فضایل شما کوتاه و شرح عذرخواهی آن

 خورشید را غروب در پی باشد،.....(  

اکبر آغاز و با    انتهاي خدا بر تو باد اي حلی مقدس مادامی که نمازگزاران نماز خود را با اهللا)کلب گوید و سالم و درود و رضوان بی  
سالم پایان می دهند و ما امیدواریم که خداوند علی اعلی ما را از شفاعت تو در دنیا و آخرت بهره مند فرمایدآمین، آمین، آمین یا رب  

 العالمین( 

رحلت    ود )الرائق( قصیده اي از او آورده و متذکر شده است که او آن را در بیماري منتهی به و نیز عالمه سید احمد عطار در کتاب خ
 خود گفته است: 

خاك، .....،   )..... نزدیک شد زمان رفتن و رحلت .....، و منتقل شدن من از قصرهاي وسیع، در تنهایی و غربت به تاریکی هاي توده هاي 
در آن تنهایی، وقتی که    من امانت سپرده حیدر یعنی بهترین خلق خدا هستم، اي حیدر اي مونس من ..... پس گفتم شما امانت خدائید، و  

بشیر و مبشر به خود، ..... پس خدایا    حضور نکیر و منکر را در قبر خود مشاهده می کنم، من امید به تو دارم و نخواهم دید آن دو را جز
که ببخشی گناهان بنده اي را که فرود آمد به پناه   ز جهت معرفت امین دانستم، امیدوارمبه حق آن کسی که ایشان را بر مکنون اسرار تو ا

امیرالمؤمنین من آن کسی هستم که نه پارسایی داشته و نه    آن کسی که بر همه عالمیان، طاعت و فرمانبرداري او را واجب فرمودي و یا 
درماندگان یاري رسانیده ام و لیکن به ریسمان والیت و محبت شما چنگ    ه پرهیزکاربوده ام و نه اینکه از گناه دوري می کردم و نه ب

افتخار است پس اي آقا و موالي من اي امیرالمؤمنین علی، اي یاري کننده دین اسالم، و    زده ام و بر شما اعتماد نموده ام و این براي من
و بدون شک و تردید، صاف و استوار گردید، واي ذلیل کننده  شده آن و به واسطه وجود با کمال ت اي کسیکه پایه هاي )کاخ رفیع( کج

می دهم به خداوند جهان، درباره بنده اي که به تو پناه آورده و به والیت تو متحصن شده است، پس نظر فرما،    عزت کفر ..... تو را قسم
 یزبان و پناه دهنده حقی غیر قابل انکار است.  من به عنوان مهمانی به پناهندگی شما آمده ام و مهمان و پناهنده را بر م بدرستی که

عظمت    گوید یا امیرالمؤمنین ما هم با دستان خالی و روي سیاه از گناهان و خطا، تو را نزد خداوند شفیع قرار می دهیم تا بلکه به  )کلب
خدایا به عزت و    صیب ما فرمایدآبروي تو و دوستان تو خصوصاً حلی مقدس خداوند به ما نظر مرحمت فرموده و رستگاري جاوید را ن

بفرما آمین، آمین، آمین یا    جالل خود و به حرمت و آبروي محمد و آل محمد علیهم السالم و عجل فرجهم بر ما نظر لطف و مرحمت
 رب العالمین(. 

   فارسی، جزء ششم کتاب شریف عربی الغدیربه عون اهللا تعالی و عنایات حضرت حق جل جالله 12اتمام خالصه ترجمه جلد 

 

 خالصه جلد سیزدهم: کتاب شریف الغدیر حضرت عالمه امینی رحمه اهللا علیه

 آغاز جلد هفتم )جزء اول( 
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نگاهی بی    خداوند بخشایشگر مهربان ..... ما امیدوار بودیم که بزرگان امت و استادان فرهنگ پرور، این کتاب را باسخن نگارنده: به نام  

به تا  باشد،  بدور  ها  گیري  و جهت  ها  وابستگی  از  و  برکنار  ها  توزي  کینه  از  که  نگاهی  نمایند،  مطالعه  بتوانیم سخن    آالیش  آسانی 

نزدیکترین راه وارد شویم ..... زیرا   همان گمشده را بپذیریم و براي رسیدن به آشتی و سازش دلخواه ازیکدیگر را دریابیم و حقیقت یا  

آنچه را هم که )بعضی( خوانندگان درشتی    من )خدا گواه است( جز آشکار کردن حق و دعوت مردم به آن خواسته دیگري نداشته و 

نمایند )به حیات خداوندي سوگند( ک  ه تنها صراحت وتوانایی درروشنگري است نه سرسختی در مجادله چنانچه  در گفتار تصور می 

وده  سخن سراي اهرام و ....، این هدف ما را در کار شناخته و آن را .....بازگو می نمایند، ..... و خداوند پاك نیز آرزوي مارا برآورده نم

ها نیز به من گمان نیکو برده اند که خداي را سپاس می گذاریم حسن ظن داشتم آن  و می بینیم خوانندگان گرامی همانطور که من به آنها 

که از این کتاب پشتیبانی می نمایند ..... در پاره اي از بخشهاي گذشته کتاب فرازهاي زرین که    و در حال حاضر بزرگان قوم را می بینم

عنوان نمونه( ذکر نمودیم و... و اکنون سه ستایش نامه از    سیاستگذاران و راهنمایان دین ..... به دست ما رسید را )به   از سوي زمامداران و 

 نگارنده و کتاب الغدیر بعنوان قدردانی مذکور می گردد: این

اله سید عبدالحسین شرف الدین عاملی که خود از کسانی است که مردم او را به نامه اي که از سرور اصالح خواهان آیه  خوبی    اول 

گرامی دارد و    اند .....، آورده است: )..... دانشمند کوشا و استوار و روشنگر جناب امینی که خداوند او را شناخته و سپاسگزار او بوده  

ستایش کتاب الغدیر می    )آئین( ما را به دست او ارجمند سازد، با درود و سالمی پاکیزه و رسا: می دانم تو بر من حقی داري که از مرز

تالشها و ..... بررسی هاي موشکافانه و    ه و مانند آن کوچکترین واکنشی است که می توان در برابرگذرد ..... و تعریف سخن در این بار

که توده امت مسلمان بداند که تو یکی از قهرمانان    تحقیقات شما نشان داد.... و آنچه تورا به حق خود می رساند، این بزرگداشت است

ارزیابی و فرمان ادب، بی چون چرا، کاري عظیم و کتاب جامع و   یر تو در ترازوي کم نظیر آن هستی ..... کتاب بزرگ و ارجمند الغد

آن را تهیه می کردند ..... بازهم کاري عظیم انجام داده بودند    همکاري نموده و  پرمحتوایی است که اگر گروهی از دانشمندان نیز با هم 

.... آورده  اثر  این  در  را  صداقت  و  زیبایی  تو  تواناي  قلم  و  .....  موسوي،  الدین  شرف  عبدالحسین  فرماید(  یاري  و  نگهداري  .خدایت 

 قدردانی از ایشان، این گفتار را می آوریم: گفتاري که آیه اهللا سید محسن حکیم ارسال و ما ضمن

آنان عطا    ی به)بنام خداوند بخشنده مهربان ، ..... یکی از نیکی هاي خداوند به محمد و آل محمد آن است ..... که در هر روزگار مردان
طلبی آنان را از تالش در راه اعتالي کلمه حق و دین او ..... باز نمی دارد..... و به راستی از    می فرماید که نه سوداي بازرگانی و نه دنیا

همواره پیروز و    که امید است   برجسته ترین این تالشگران ..... نگارنده کتاب الغدیر است، محقق و دانشمند یگانه و بی نظیر، مانند امینی
نور بگیرد و نگارنده سربلند ما نیز براین    پایدار باشد .....، پس سزاوار است که هر مسلمان پژوهشگر آن را بخواند و از انوار نورانی او

 رحمت و برکات خداوند بر وي باد(   توفیق که خداوند بر او عطا فرموده است بایستی خداوند را شاکر باشد ..... درود و

سخن سراي زیرك استاد بولس سالمه بیروتی به    ن طباطبایی حکیم و نیز نامه اي که از سوي پژوهشگر مسیحیان و دادرس آزاده و محس
استاد دانشور عبدالحسین امینی که خداوند ما را از دانش او بهره  ما رسیده است ..... با سپاس فراوان از او: )..... به پیشگاه دارنده برتري ها

بر من واجب بود که چون جلد ششم کتاب الغدیر راگرفتم و دیدم که در سرآغاز آن با گنجانیدن نام من، مرا سرفراز نمودید، فرماید،  
در نوشته اي دیگر از شما تشکر نمایم و بی چون وچرا آن روح پاك و آن پیشواي بزرگ که بر او و زادگاه پاکش برترین درودها باد  

گشوده و شما از آن گرفته و بر سر دیگران چون در و گوهرها می پاشید، تا همچون اندوخته اي    نجهاي دانش..... دیده گان شما را بر گ
ه ویژه براي تاریخ نگاران و .....باقی بماند ..... تا هرگاه نهال ادب را از گرماي سخت گزندي رسد آن را از غدیر شما آبیاري نمایند ..... ب
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  ه بودید نگاه مرا به سوي خود خیره نمود، خداوند شما را از خیرات بسیار برخوردار نماید، روشنگري شما خلیفه دوم یاد کرد آنچه که از
چه نیرومند و برهان شما تا چه حد تابناك است ..... نامه اي که اگر کسی بخواهد با لجاجت آنها را نپذیرد به آن بزکوهی میماند که  

ما امیرالمومنین که   را کوهستان برود ..... من ازخداي پاك می خواهم که با شفاعت سروربخواهد با شاخ هاي خود به جنگ سنگهاي خا
پرچم پراقتدار او در دو جهان برافراشته است و یادش براي همیشه جاودانی است، زندگی گران بهاي شمارا طوالنی گرداند(، ارادتمند  

 شما بولس سالمه، 

 م ترجمه فارسی(: آغاز خالصه جلد هفتم جزء اول عربی )سیزده

غدیریه سرایان سده نهم، سه تن از مردمان حله هستند، در این جلد آن مقدار از    به حول و فضل الهی و عنایات حضرت اهللا جل جالله
  تاریخی وجود دارد که شایسته است که حقایق از آنها پشتوانه گرفته و پژوهشگران با نگاه عمیقتر   بررسی هاي عالمانه دانشمندان دینی و

 به آن بنگرند، ..... 

 دیباچه:

نوشته اي    به نام خداوند بخشنده مهربان، توسرپرست مایی نه غیر تو، پس کسی را از سوي خود برما سرپرست و یاور ماگردان ..... این
 است مبارك و فرخنده که آن را فرو فرستادیم پس از آن پیروي کرده و پرهیزکار باشید شاید آمرزیده شوید .....

 همان کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و آنان بهترین مخلوقات هستند .

 شعراي غدیر در قرن نهم: 

 غدیریه ابن عرندس حلی: 

همه  از  برتر  کننده،  اطعام  و  بخشش  و  نماز  و  روزه  مرد  همان  شود،  می  جاري  کربال  زمین  بر  که  است  حسین  خون  گویی   .....(  
بر   ابرهاي پربار را سایه بان جد او سوارکارانی که  قرار داده    روي مرکب قرار گرفتند، همان کسی که خداوند در گرماي طاقت فرسا 

مادرش فاطمه آن بانوي    بود، و پدر او آن کسی است که با دانش و برتري خود جاي جاي از مکتوب خداوند )قرآن( را روشن نموده و 
است فرزند دختر پیامبر که گرفتار و   هاي بی حساب آراسته گردیده است ..... آري این چنینپاکدامن که تاج سرافرازي او با بزرگواري 

آسمان با غم بر سوگ او گریه کرد و دل روزگار    در زیر شکنجه هاي سخت قرار گرفت و ستم ها بر او روا گردیده است ، آن ماه که
تشنه بود با آنکه در پیش روي او چشمه لبریز از آب وجود    تنها و لب  بر او تپیدن گرفت، به خدا قسم فراموش نمی کنم غربت او را که 

عباس را که دشمنان جامه از پیکر او بیرون آورده و برهنه بر زمین    داشت که گرگهاي بیابان از آن سیراب بودند و نیز غربت حضرت
باختران را پیمود و فرزندان امیه نیزه هاي سخت    خورشید زندگی او تیره شد و آفتاب آن براي همیشه راه   افکندند، و آن کودك را که

 را در پیکر یاران اوخرد کردند، ..... 

دختر زاده پیامبر را غصه ها و دردها در دل بود، در حالی که یار و یاوري نداشت، ..... و در کرانه هاي پرآب فرات لب تشنه بود و چون  
شگفتی هاست که او از تشنگی بی تاب باشد،    یر آبدار سیراب می کنند، ..... از می خواست آب بنوشد می دید که او را از لبه تیز شمش

در صورتی که پدرش در روز رستاخیز آب روان )از حوض کوثر( به کام مردم)مؤمن( می ریزد، ..... و فرزندان آن دشمنان که جانشین  
روغگو دانستند ، ..... و آنچه را که سزاوار بود ناشایست خواندند و  د پیامبر را انکار و پیامبر هدایت گر که به حق فرستاده خداوند بود را،

و آنچه را محمد صلی اهللا علیه و آله در قرآن آورده بود را دگرگون نمودند، و    ..... آگاهانه و متعمداً به کشتن جانشین پیامبر کمر بستند 
راده اي )الهی( سازمانهاي سپاه )کفر وشرك( بنی امیه را از  نواده رسول خدا است که با ا  دست به کشتن حسین زدند ، .....، پس حسین 

  هم گسیخته نمود و آن سپاه را باهمه )انبوهی(، زیر و بم آن را در هم می کوبد و خرد می نماید با )ن( نیزه... می کوبد و با )ش( شمشیر 
با )الف( قامت هایی که بر زیر می اندازد و .....، این    برفرق ضربه می زند..... سرهایی که بر زمین می افکند و ..... ضرب دست او همراه 
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از   یکی  و   ..... گرفتند  بیابان  آن  در  را  او  دور  زاده،  روسپی  سرکشان  گروه   ..... رسید  فرا  پیامبر  نواده  شهادت  هنگام  تاآنکه  بود  ها 
  افر( جست و خیز کنان، حرکت کردآن)زنازادگان( گردنکش، تیري بلند بر سوي او افکند تا برخاك افتاد و آن شمر بدکار )ک 

او را    هاي   ..... و با دلی که از کینه و دشمنی حسین لبریز بود بر سینه او پرید و با تیغ تبهکارانه اش سري را برید که بارها پیامبر دندان 

گزارش کشته   میکائیل و اسرافیلبوسه داده بود، به هنگام کشته شدن او چهره خورشید از اندوه به سیاهی گرایش نمود ..... و جبرئیل و  

به نوحه سرایی و درندگان  شدن او را به لرزه در آمد، مرغان بر روي شاخسار  باال  دره ها به سوگ نامه    دادند و عرش خدا در جهان 

شیهه  با   ..... بود  نیاورده  خود  باالي  بر  را  سعادت  سوار  ولی  آمد  سعادت  اسب   ، پرداختند  وشیون  و چشمی    خوانی  بلند  و  اي  گریان 

آمیخته بود پی در پی جاري نمودند،    اشکبار، پس بانوان حرم حسین، صداي شیهه او را شنیده از چشمان خود اشکهایی که با خون دل 

نها  گذر دادند که نگاه مردمان )و نامحرمان( برآ  ..... و ستم کاران از سر نادانی بانوان حرم را اسیر ساختند...و آنان را از میانه راه به گونه

العابدین آن داناي صالح را که کارش سجده و به خاك افتاد و زین  بند گرفتار کردند، ..... پس    افتادن در پیشگاه   می  الهی بود را در 

سوي مردم بدکار )شام( روانه ساختند ..... و آنچه را که    گروهی از طرفداران حکومت امویان براي آنکه پاداش سرشار ببرند آنان را به

محمد را( هرچه سریعتر به او برسانند ..... پس تا آن زمان که براي    خواست )یعنی سرهاي بریده حسین و یاران او و اسیران آل   یزید می

سوار می شوند، فرزندان امیه را نفرین خواهم کرد و )ابن( زیاد و یزید )حاکم   بردن شتران نی می نوازند و سوارگان بر مرکب هاي خود

 آنان( را به نفرین خود دچار خواهم نمود)آمین(  

رفتاري   با خاندان محمدچنان  که  باد  سیاه  آنان  فرستاد، روي  فرو خواهد  برآنان  را  زیادتري  کیفرهاي  نیز  پروردگارم  البته(  و  )واقعاً  و 

ایام جاهلیت روا نمودند که گردنک با اشک هاي خونین خود برحسین چنان خواهم  شان و عاصیان  گریست که خاك هاي    نداشتند و 

 خشک را تر نمایند ..... 

بر آن کسی که در غدیر خم، از جان و دل  )مرثیه سرایی(ها درود  این  از  او    پس  براي  اسالمی(  )امت  فرمانروایی  پرافتخار  پرچمهاي 

جهانیان، .....، کسی که با جامه پاکدامنی، خویشتن را پوشانیده    همسر زهراي بتول، برادر رسول خدا آن رهایی بخشبرافراشته شد .....،  

نگهبانی    در روز جنگ و نبرد به مانند شیري خشمگین که از فرزند خود  و تو او را در هنگام آشتی و سازش بارانی بخشنده می بینی و 

فضایل روشن و درخشان .....، مانند رجعت خورشید پس از غروب کردن براي او، یعنی   اري، و... بامی کند، با دستی گشاده براي نیکوک 

ها، خود را در برابر آن به فراموشی می سپارند.. و از فضیلت خویشاوندي و یاري او با پیامبر که    همان واقعه اي که )از حیرت( بینایی

سرنگونی بتهاي کعبه( که فضیلت )غیر قابل انکار اوست(، .....، اوست که باضرب    بر دوش پیامبر )براي   بگذري فضیلت دیگر او رفتن

پیروزي دشوار را در خیبر آسان نمود و با چنان ضربتی مرحب را در آن نبردگاه نابود کرد که باري سنگین بر دوش    شمشیر و نیزه خود،

داستان و    و گروه هاي کافر ومشرك( براي نابودي پیامبر، با هممحسوب می گردید و در رویداد خندق ..... که )تمامی احزاب    کافران

تبدیل  باالي سنگها  اي خونین در  به کشته  بن عبدود( را  )قهرمان جهان عرب عمر  بود که  او  و  بودند،  بزمگاه   متحد شده  نمود، و در 

رگز خراش برنمی دارد نابود ساخت .....، و  سخت تبوك که پاي در میدان نهاد، و آنان )کفار و مشرکین( را به شمشیر اراده خود که ه

پذیرفت و برگزیده نمود و.. نوح به برکت او   آدم )پیامبر خدا( چون لغزش نمود چنگ توسل در دامان )مطهر( او زد تا خداوند توبه او را 

ن بر او سرد شد، و به برکت او بود که  سوزا  تاآتش داغ و  از خدا مسئلت نمود تا کشتی او به راه افتاد و به برکت او ابراهیم خدا را خواند

ریسمانهایی چند بودند را در کام خود فرو برد، و نیز به برکت او   موسی خدا را ندا نمود تا چوبدستی او مارهاي جادوگران را که درآغاز
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اخاست، در غدیر خم،رسول  بود که عیساي مسیح به درگاه خدا دعا کرد تا مرده به گوررفته، سخن گفت و از میان آن گرفتاري ها به پ

دستور آن نیز در ابالغ خداوندي )قرآن( آمده بود و براي دوستی او دشمنان را سرزنش    خدا محمد )ص(، او را به برادري برگزید که

 کرد .....،  

ار من در پاداش این قدرت و مقام برتر فرمان بردم و به کوري چشم دشمنان او، وي را ستودم تا آنکه پروردگ  من نیز در این راه از آن

ثناگویی، غبار و زنگ )محبت دنیا( را از دل من بزداید که )قطعاً( اگر تربت پاي ابوتراب به آلودگی چشم من رسد، آن راپاك    مدح و

نهفته  و پاکیزه خواهد ساخت، پس تا آن زمان که روندگان پاي در راه دارند و تا آن زمان که ابرها می بارند و یا باران را دردل خود  

 دارند بر او هزاران درود و صلوات باد،(.  

برخی از فضایل سرور ما امیرالمومنین را به شماره آورده که تعدادي    درباره این سروده: سخن سراي ما، ابن عرندس در این چگامه خود

فضیلت آن حضرت که می گوید    گفتارهایی خواهیم داشت و اما در خصوص این  از آنها را شرح داده و براي برخی دیگر نیز در آینده 

بگذري، باال رفتن از دوش پیامبر فضیلت واالیی براي اوست(، از علی رضی اهللا عنه آورده اند که    )از خویشاوندي و یاري او با پیامبر که

بر شانه من قرار  گفت: )رسول خدا صلی اهللاعلیه و آله مرا به سراغ بتها برد و گفت بنشین من درکنار خانه کعبه نشستم و رسول خدا پاي  

داده و باال رفت وگفت برخیز و مرا به نزدیک آن بت ببر و چون برخاستم، حضرت دید من توانایی ندارم و نمی توانم آن حضرت را  

  نشست و گفت : علی از  هاي خود نگاه دارم پس گفت بنشین و من نشستم و او از شانه هاي من پائین آمد و آنگاه رسول خدا روي شانه

اگر بخواهم    ن باال برو پس چون بر شانه هاي حضرت قرار گرفتم او به همان گونه برخاست و این هنگام چنین احساس کردم کهشانه م

قریش را بر زمین انداختم،    بر افالك نیز می توانم دست خود را برسانم پس بر فراز کعبه قرار گرفتم و من بزرگترین بت ها یا همان بت

و من شروع به تکان دادن آن کردم و   میخ هاي آهنین محکم شده بود پس رسول خدا فرمود آن را از جاي بکناین بت از مس بود و با  

حاال او را بشکن پس آن را شکسته و خردکردم   حضرت می فرمود هان، هان، هان، تا سرانجام توانستم آن را بر زمین بیندازم پس فرمود

 و پایین آمدم(،  

علی علیه السالم فرمود: )..... با پیامبر به مکه وارد    روایت شده است که   وایت شده و نیز از جابر بن عبدالهپس با همین مضمون .....، ر

خدا فرمود تا همه آنها را سرنگون کردند و بتی دراز در خانه    بت در خانه خدا و اطراف آن بود پس رسول  360شدم در آن روز حدود  

فرمود یا علی براي اینکه هبل را از پشت خانه کعبه به زیر اندازیم، تو    پیامبر نظري به علی انداخت وکعبه بود که هبل نام داشت پس  

گفت شما اي رسول خدا، چون بر پشت من قرار گرفت سنگینی )وحی( پیام    بردوش من سوار می شوي یا من بر دوش تو، پس علی

بتوانم آن حضرت را تحمل لی گفت یا رسول خدا من بر دوش شما قرار می گیرم پس رسول خدا  نمایم، پس ع  خدا، اجازه نداد که 

را پشتش  و  پایین آمد  و  فرمود  اي  دانه راشکافت و    خنده  به آن خدایی که  فرمود( پس سوگند  )و  گرفتم  قرار  برآن  من  تا  خم کرد 

از پشت خانه کعبه به زیر انداختم و    خواستم آسمان را به دست خویش بگیرم، می توانستم پس هبل را  آفریدگان را پدید آورد اگر می

 را نازل فرمود )قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا .....(   خداي تعالی این آیات 

ول  و باهمین مضمون از ابن عباس نیز روایت شده )......پیامبر به او فرمود بر شانه من قرار بگیر، پس علی جامه خود را به ایشان داد و رس

او را بلند نمود ....( این گزارش و روایت را گروه کثیري از حافظان و پیشوایان حدیث و تاریخ   ن را بر شانه خود قرار داده و سپسخدا آ

ازآن جمله اند که  نموده  )  نقل  متوفی    -1اند  ابن محمد قرشی  است،    200اسباط  نموده  نقل  او  از  احمد در مسند خود  ابوبکر    -2که 
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، 292، ابوبکر بزار  263، احمد مازنی  241، احمد بن حنبل متوفی  235سیوطی از او نقل نموده .....، ابن ابی شیبه    که  211صنعانی متوفی  

  ذهبی   -30ابن طلحه شافعی .....    -23ابن مغازلی .....    -17، طبرانی، نیشابوري، .....  310، ابوجعفر طبري  317،ابویعلی موصلی  292نسایی  

حافظان   ه اسناد آن صحیح و درست ولی مایه و زمینه اش ناپسند است و این ناپسند بودن را هیچکدام ازو آورده که سلسل  748متوفی  

 آشکار نمود .....    حدیث در سده هاي گذشته نیافتند تا روزگار این ذهبی را به ما ارزانی داشت که حدیث را نیش زد و کینه خود را

رف به گور  او  با  نیز  او  پندار  و  البته گمان  او و  از  بعد  از حافظان حدیث  هیچیک  او گفت  که  آنچه  در  و  او    ت  یاوه  به حرف  اعتنایی 

علیه السالم خواست فرود آید، خود را    نکردند، قاضی دیار بکري مالکی در تاریخ الخمیس خود آورده است.... )..... پس آنگاه که علی 

اهللا علیه و آله نشان دهد )یعنی دوباره پاي خود را بر   ود را به پیامبر صلیاز آن قسمت که ناودان بود به پایین انداخت تا مهربانی و ادب خ

علی چرا لبخند زدي گفت زیرا من خود را از این جایگاه   دوش پیامبر قرار ندهد( و چون بر زمین قرار گرفت لبخند زد، پیامبرفرمود یا

ندیدم پس رسول خدا فرمود چگونه انداختم و آسیبی  پایین  به  ت   بلند  پایین  به  باال فرستاد و جبرئیل  تو را  باآنکه محمد  برسد  و آسیبی 

 شهاب الدین آلوسی ..... ... (.  -38آورد(، .....، 

 زندگی نامه ابن عرندس و نمونه هایی دیگر از سروده هاي او: 

و در مدح   دانشمندان در فقه اصول و ..... ،صالح بن عبدالوهاب ابن عرندس حلی مشهور به ابن عرندس یکی از بزرگان شیعه است و از  

درحله چشم از جهان    840و مراثی امامان از خاندان آل محمد صلی اهللا و علیه وآله سروده هاي جان سوزي سروده است ..... او درسال  

 فروبست. 

همکیش  یاران  میان  و  )را(  قافیه  با  است  اي  شایسته شیخ صالح، چگامه  استاد  این  هاي  از سروده  این    ...  داردکه  این شهرت وجود  ما 
به راه  پیشواي ما حضرت حجت )مهدي آل محمد )عج( که چشم  او هستیم و    چگامه در مجلسی خوانده نمی شود مگر آنکه  ظهور 

خداوند به زودي فرج او را برساند، در آن مجلس حاضر می شود و )ترجمه بخشی از آن( چنین است: ).....در روزگار، رازهاي سروده 
م آشکار می شود... نشانه خانه هایی مندرس گردید که درس هایی از دانش خداوند و یاد اودر آنها برگزار می گردید ..... )و این  های

خشکی و دریا در ماتم او گریسته اند، گنبدي سپید    حسین است(، رهبري که آدمیان، فرشتگان، اهل آسمان، درندگان بیابان، پرندگان و
دارد که ف به دلخواه خود گرداگرد آن طوافدر کربال  بس    رشتگان همواره  فرمود سخنی  او  است که درباره  پیامبر  این  و  کنند،  می 

از من سه ویژگی من تنها به او می رسد و هیچ یک از وابستگان من    درست و آشکار که هیچ جایی براي تردید و انکار نیست که پس
اهی داردکه خاك آن )تربت کربال( شفاي درد دردمندان است، دوم، بارگاهی دارد که  مانندآن را پیدا نخواهند نمود، اول آنکه آرامگ

تواند گرفت )دعا تحت قبه او مستجاب است(، و سوم آنکه فرزندان او با چهره هاي بس    هر کسی را آسیب رسد پاسخ خود را از آن
بیشتر، امامان راستین هستند،    درخشان که )نه( تن از آنان نه کمتر نه  چگونه است که حسین تشنه در کربال شهید می شود و... حال  و 

قیامت مردم را از آبی گوارا )از حوض کوثر( سیراب می نماید و آب روان از سوي خداوند مهریه مادرش    آنکه پدرش علی در فرداي 
ت  فاطمه است، جانم  او روا  بر حسین افسوس می خورد و می سوزد که در روز )عاشورا( و جنگ کربال، شمر چه  بهکاري ها در حق 

سپاهی در برابر او آراسته نمودند ..... که درآن گروهی از گردنکشان عاصی اموي گرد آمده اند ..... و یزید گردنکش    داشت،کافران
این    اي اجرايرا فرستاده تا همه عراق را زیر فرمان خود آورد زیرا حکومت بر شام و مصر او را بی نیاز نساخته بود و فرزند زیاد بر  آنان

دستور کمر بسته است ..... و پسر نحس سعد را به فرماندهی آنان برگماشته و البته آن نفرین زده آن قدر زندگی نمیکرد که به آرزوي  
گرما    خود یعنی فرمانداري ري برسد ..... پس در دهه اول ماه محرم او را محاصره نمودند ..... )و نبرد آغازشد(.... با آنکه دل او از سوز

گسیخت که گویا شاهین به میان مرغان ضعیف    در تب و تاب بود به تاختن پرداخت .....، و شیرازه سپاه )کفر و الحاد( را چنان از هم
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ن  زوزه کردن پرداختند ..... و در راه او مردان شایسته به جا  افتاده است .....، ..... تا آن زمان که سگان پیرامون، شیر ژیان را گرفته و به
نصیب او شد تا پاي جان در راه او نبرد و جهاد نمود، )همه آنها( نیزه    فشانی براي او پرداختند ..... و آن آزاد مرد )حر( از سعادتی که 

)روسپی   آن  از  یکی  از سوي  پس   ..... گردد  درازتر  خدا  رسول  زاده  دختر  تازندگی  نمودند(  جانفشانی  )و  کردند  دراز  را  خود  هاي 
پیامبر نشست ..... پس از اسب سرنگون شد و مرکب زبان بسته در اطراف او شیهه می کشید،   رها شد و برگردن دختر زاده زادگان( تیري 

وپود دست   و شمشیر شمر )شقی( از رگ گردنش گذشت ..... و اسب هایی که براندام او راندند و با تار  آنگاه نیزه سنان پیکر او را درید 
بند نگاه  کهنه    و پاهاي آنان پیراهنی برآن دوختند... ، پس بر زین العابدین دریغ می خورم که او را گرفتار کردند و همچنان او را در 

بانوان ابدي    داشتند،  آتش  )و  دوزخ  کیفر  از  یزید  بر  واي   ..... گرفتند  ایشان  از  را  آنان  پوشش حجاب  و  شده  اسیر  خدا  رسول  حرم 
  به عرصه صحراي محشر بنهد، ..... و آنگاه که گله و شکایت خود را به آستان خداي   خداوند(، واز آن زمان که فاطمه پاك نهاد قدم

بلند در حالی که سرور ما علی از او حمایت می کند، یزید تباهکار گردنکش سخنی بر زبان نمی با فریادي  آورد و    بزرگ می برد و 
د را  محلی مخصوص  در حالیکه  رساند،  می  به سزاي جنایاتش  را  او  نموده خداوند  مهیا  او  براي  ابدي خداوند،  آتش  )آیا    ر   ..... اند، 

بیاید تا    انصاف و و رواست( آیا دندانهاي دختر زاده پیامبر را از سرنادانی می کوبند؟....، آري البته براي خونخواهی او،  باید  جانشینی 
است که فرشتگان از هر طرف   ..... و در آن زمانشکست هایی که به دین و آئین ما وارد شده است را، با دادگري خود جبران نماید و  

 و نگهبان او خضر است .....  دور او را احاطه نمایند و سعادت و خوشبختی پیشاپیش او در حرکت است، ..... دربان او عیسی

بازمانده محمد    نام مبارك او محمد و پرهیزگار و پاك و پاك سرشت و داناي برجسته، فرزند امام عسگري است، نواده علی هادي، و

بغداد بوي خوش را درآنجا    جواد و یادگار آن آرمیده )غریب( در طوس که علی ملقب به رضا است و پسر موسی که با گام نهادن در

از زادگان امام صادق، شادي دل ما و سرور ما به حق و راستی  نمود، همان وعده داده شد  امامی که دانش    پراکنده  امام محمد همان 

امام که العابدین آن  نبیره زین  نمود(،  )و علم راآشکار  را همچون زمینی شکافت  او    پیامبران  از سرشک دیدگان  چندان گریست که 

پیامبر، آري این جان و وجود پاك، از میان آن پاکان    گیاهان خشک سیراب شد و نواده حسین فاطمه و شیرخدا علی و وصی و جانشین

همان رهبري که عموم آفریدگان را بخشش او فرا گیرد، همنام با    را که زهر جفا دادند عموي اوست  برخاسته است، آن حسن مظلوم

نمی   احدي جامه هستی  بینیم  این همه مردم که می  از  و  آفرید  نمی  را  نبودند خداوندآدم  آنان  اگر   ..... او  دانش  وارث  و  رسول خدا 

شد، نه آفتاب رخ می نمود و نه ماه در شب چهاردهم پرتو افشانی می کرد، به   برافراشته می  پوشید، نه زمین هموار می گشت نه آسمان

یاري آنان نوح رهایی یافت و .....آتش بر ابراهیم سرد شد، اندوه یعقوب و رنج ایوب پایان یافت و به برکت آنان بود که آهن بر دست  

. به پرواز درآمد و  .....، وآن زیرانداز سلیمان را  و  نرم شد  از  داوود  او، در آن زمان که فرعون  بودند راز موسی و چوبدستی  ...، آنان 

عازر را در میان خاك گور زنده    فرمان هاي اوسرپیچی کرد و ساحران را جمع نمود، اگر آنان نبودند عیسی بن مریم قادر نبود تا ایل 

و هست  نموده  من  پشتیبان  ها  دشواري  هنگام  در  که  آل محمد  اي   ..... بیاورد  برشما بیرون  از سراندوه  آرد  محرم روي  دهه  و چون    ید 

کسی همراه   سوگواري و زاري می نمایم،... براي بازگشت )ایام رجعت( پس از مرگ، شما را واسطه رستگاري قرار داده ام و سعادت با

نو و تازه اي است که    من آن  است که شما ذخیره و پناه او باشید، اي آل محمد، هر تازه اي که بماند کهنه می شود ولی مهر شما در دل

روزگار نمی تواند آن را کهنه نماید، پس درود خدا برشما باد تا آن زمان که آذرخشی می درخشد وگره هاي ابر باز میشود و دانه هاي  

 باران خود را می پراکند. .....، .....، 

اهللا علیه و    را گداخت آنچنان که امویان دل محمد صلی  و باز او را چگامه اي است در سوگ حسین علیه السالم: )..... رنج جدایی جان

نمود، همان فرزند سرور    آله را با قتل حسین به آتش کشیدند، همان دختر زاده رسول خدا که مردم را از گمراهی بیرون آورده و هدایت
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و نابود کننده کافران و مشرکان  کننده تشنه لبان )در روز قیامت از حوض کوثر(    ماعلی مرتضی که دریاي کرم و بخشندگی و سیراب

و پدرش از همه بزرگوارتر و گوهر وجودش از همه ارجمندتر و بنیادش از همه گرامی تر   است، همان کسی که خاندان او از همه باالتر

 است ....، 

که کنم  نمی  گر  فراموش  نداشت،  به سوي آب  راهی  همه مصائب  آن  با  ولی  غالب شده  او  بر  کربال عطش  در  سپاه چگونه  از  وهی 

در پیرامون حرم او، که درواقع حرم رسول خدا صلی اهللا علیه و آله بود با هیاهو و فریاد، فضاي بیابان را پرکرده بودند،    یغماگران اموي

   .....، دستهاي تبکار ..... آنچه را که متعلق به حرم فرزندان بهترین پیامبران خدا و جانشین او بود را ربوده و سرقت و به غارت بردند،

پیامبر، پرچم تبار و نسل  بیت  در آنجا ناصبیان و دشمنان  اهل  به غیر ما )که محبان  بردند تا  باال  برافراشته و  هستیم(    هاي آشوبگري را 

نوشیدن باده  آنکه از    نکند، ..... ، پس حسین بی  دیگران آنها را از یاد ببرند و دیگر کسی حرف ندا بر سر نام آنها قرار نداده و آنها را ندا

او است که باال رفته و در میان    مرگ ترس و هراسی به خود راه دهد با اراده )پوالدین خود( بر گردنکشان هجوم آورد، ..... و این دست

 آنان فرود می آید و یاد )حمالت( شیر خدا )یعنی علی مرتضی را در نبردها( زنده می کند، .....

)روزگار(    واه خود گمراهشان نمود تا هیچ سرپرست و راهنمایی نتوانند پیدا نمایند، و از شگفتی هاي ، شیطان آنها را فریب داد و به دلخ 

مردم را )از حوض    است که از یک طرف آب گواراي فرات روان باشد و...، در کرانه آن، دخترزاده پیامبر که پدرش در روز قیامت

و خون او بر    بریده شود   او همچون ماه در شب چهاردهم از رگ گردن  رکوثر( سیراب می کند ، جگرش از تشنگی بسوزد ..... و س

 بود .....  زمین ریخته شود، ..... آري شمر )روسپی زاده( سري را جدا کرد که بسیار اوقات دامان پیامبر بالش آن 

کردند، اندوه در دل    ان در بند اسارتو زین العابدین همان مرد دل غمین را که عمل او سجده و به خاك افتادن در برابر خدا بود را گری

سکینه جایگزین شد.. کشتار کربال، اشک زینب را روان ساخت که لرزان میان گونه هاي او می غلطید،.....، آري حسین درکربال کشته  

تاآن زمان که براي راندن شتر ..... ، پس  او را نجات دهم  با تقدیم جان خویش زندگی  توانستم  )با آهنگ  شد و اي کاش من می  ها 

می گذارند، من بر فرزندان امیه نفرین و لعنت خواهم    هدي( نی می نوازند و تا آنگاه که زائران حرم خدا )کعبه( گام در دل راه زیارت

محمد،    فرستاد و یزید و ابن زیاد آنان را لعنت می کنم و قطعاً پروردگار من نیزکیفر ابدي آنان را زیادتر خواهد نمود، )آمین(، اي فرزند

)بمیرم(، برتو خواهم گریست و از گوهرهاي سخنان خود، ستایش هاي زیبا را به یاد بزرگی   من تا آن زمان که بر بالین خاك بخوابم

بدینگونه صالح بن عرندس امید دارد، در کنار حوران سیاه چشم، در بهشت جاویدان سعادت ابدي    هاي تو زینت خواهم داد ..... پس

ا آن زمانکه یک پرنده بر فراز شاخساران سوگنامه می خواند بر تو اي فرزند مرتضی درود و سالم و صلوات خداوند نثار  یابد ..... پس ت

 باد .....(.

در دنیا و    )کلب گوید سالم و رحمت و رضوان خدا بر تو اي صالح بن عرندس مقدس تا ابداآلباد و خداي انشاءاهللا ما را از شفاعت تو 
 فرماید آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(. آخرت بهره مند 

با این سرآغاز ..... )اي پیروان سرور ما علی ،  نیز چگامه دیگر در سوگ دختر زاده پیامبر حسین بن علی علیه السالم دارد  سوگنامه    و 
 حسین را بخوانید که از وطن و خانه خود غریب و در سرزمین بیگانگان افتاده است ..... (. 

 ن داغر حلی: غدیریه اب
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  )...... درود خدا بر گروهی باد که در برابر خواسته هاي آنان، فراز و نشیب بیابان سپري می شود و آنان قصد زیارت امیرالمومنین را در
ک  می گذارند  قدم  و درآستانی  مردم  بهترین  زیارت  به  اند،  نهاده  آسمان  ستارگان  پیشانی  بر  را  آن  ستونهاي  پایه  که  دارند  ه  بارگاهی 

آنجا، جوان در  و  هستند  محترم  و  گرامی  نزد خداوند،  در  آن محل،  کنندگان  لقب    زیارت  شایسته  و  دیگر  برادرجوانمردي  مردزاده، 
بزرگواري و عظمت و سرافرازي که تصور می    جوانمردي، امیرالمومنین علی علیه السالم زیارت می شود، همان کسی که هر فضیلت و 

می شود، مردمان )امت(، پس از آنکه پیامبر خود را از    ست و همه فضایل از ابتدا تا انتها در نامه او نوشته کنی از قدیم و جدید ویژه او
است، .....، )و آن زمان( که وزیدن گردباد آشوب ها همه جا را تیره   دست داده اند، علی علیه السالم سرور و رهبر و امام و بخشنده آنان 

نگري که زخم هاي شمشیر )کافران و مشرکان(، بر پیکر وي مانند نشانه هایی از    که برادر محمد را میو تار می کند .....، آنگاه است  
تالش و آزمایش، نمودار است، تیغ خود رادر هنگام دیدار دشمن باال و پایین می برد و دلیران را به دام می افکند و او بود که همچون  

)پیامبر( پاسداري کرد که بازوهاي او زخم بسیار برداشت، فقط او برادر رسول خدا است    بازوي پیامبر هاشمی با شمشیرخود چنان از او 
گذاشت و در آخرین دیدار خود از خانه خدا )حجه    نه دیگران و او تنهاکسی بود که پیامبر )به امر الهی( فقط در خانه او را به مسجد باز

بودند، و چنین شد که روز غدیر از خجستگی و مبارکی بر   اد و همه نیز گواه الوداع( و در روز غدیر، کار سرپرستی )امت( را به او د
بیرون است، پس چنین وانمود نمودند که سفارش محمد   البته خجستگی هاي آن، ازحد شماره  دیگر روزها برتري و رجحان یافت و 

ستم    ن زمان که پیامبر در گذشت، کینه هاي خود را در محمد را پنهان نمودند و آ  پیامبر خدا را پذیرفته اند ولی در دل خود کینه خاندان 
به دست گروه هاي همدست خود آشکارکردند و خالفت الهی و سرپرست تعیین شده خود را با بینش هاي تاریک گم کرده و او را از  

او را با ستمکاري به دلگیري    کردند تا فاطمه را از رسیدن به حق خود محروم نمایند، و بدینگونه زندگی  حق خود مانع شدند، و اجتماع 
آمیختند، تا از اندوه جان سپرد و پس از مرگ او فرزندش حسین را سربریده و کشتند، ..... و در میان توده اي گمراه    و گالیه ها در هم

به   میان گفته هاي پیشینیان در میان آنان راهی دراز پیموده بود، همسر او )علی مرتضی( را به ناسزا یاد نمودند )آري( به یقین در  که تباهی
او )علی به دشنام  و آشکار،  علناً  منبرها  فراز  بر  )آیا  نمایم که  بیان  را  دارم آن  نمودم که دوست  برخورد  استادانه  مرتضی( می   سخنی 

اي امامانی   خاندان محمد و   پردازید که چوبهاي آنها را نیروي شمشیر )و زحمات بی دریغ( او برپاداشته و به هم وصل کرده است(، اي
تاریکی هاي راه هدایت هستید، شما    که در برتري و استواري بر همه خالیق )اولین و آخرین( سبقت گرفته اید، شما چراغهاي عرصه

 بهترین مردم و مایه سرافرازي بشریت هستید، و شما ..... .....، 

اي خود نموده است از شفاعت جد شما بدون بهره بماند، پس تا  و لذا بعید است، وجودیکه از مهر امیرالمومنین توشه برداشته و ذخیره بر
 ابري به همراه تندر غران در حال بارش و ریزش است درود و سالم و صلوات خدا برشما باد(.  آن زمان که

 و مؤمنات تا پایان جهان گوئیم آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(  )کلب گوید و ما و همه مؤمنین 

 ز سرود هاي او :نمونه اي دیگر ا
)برسفارش(   پوشانید و  را  اطراف آنان  بختی  تیره  از خاك  پر  نگاه کن که چگونه گردبادي  به خاندان محمد  بهترین خالیق،  به   ،.....(

بین  پیامبر و اعمال نارواي کسانی از گروه اصحاب او که روش و منش درستی را در باره اقربا و نزدیکان او بکارنگرفتند، )توجه کن( )و ب 
علی( خودداري کرده اند که گویا سخن    که چگونه این گروه(، پس از پذیرفتن فرمان از اجراي سفارش او )پس از رحلت، در جانشینی

سفارش او را درباره اسداهللا )شیرخدا علی مرتضی( که در غدیر خم دستیار و یاور او بود فراموش کردند .....   او را دروغ می شمردند و
  رماید( ..... ، پدرم به فداي آن امام که در کربال در زیر شکنجه سخت مقتول و مظلوم شد، او مردم را به راه راست دعوت)تا آنجا که میف

از تشنگی    می کرد و کسی به او پاسخ شایسته نمی داد، پدرم فداي آن غریب که دل هیچکس براي مظلومیت و غربت او به رحم نیامد و 
محمد نیز دوست خدا،   حالی که آب در کنار او بود، پدرم فداي آن کسی که دوست پیامبر محمد بود و جانسوز گله و شکایت کرد، در 

باید داشت، آیا تو را جز )کرب(    اي کربال آیا فرزند دختر پیامبر علنا و آشکار در خاك تو کشته می شود، چه شگفتی ها از این موضوع
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می برم که در نهایت تشنگی و )مظلومیت( از    آزرده دل هستند، .....، بر )حسین( اندوه   و )بال( می توان نامید، که همه مردم از هراس آن 
بر او اندوه می برم که چگونه ستوران استخوانهاي او را در هم کوبیدند و در    مرکب خود سرنگون شد و بر روي خاك آرمید، .....، 

می برم که چگونه سر او را از تن او جدا کردند، و محاسن او را از   او اندوه پیرامون او پاي برزمین کوبیدند و به تاخت و تاز پرداختند، بر 
مصیبت زینب پاك را فراموش نمی کنم که چگونه می گریست در حالی که    خون پاکش رنگین ساختند .....، هر چه را فراموش کنم

او خداي را  بودند و  او را ربوده  استغاثه و زاري می ک   روسري و معجر  تو زندگی  می خواند و  از  بعد  )اي برادرم   ..... رد و می فرمود 
زودرس به طور ناگهانی مرا در خواهد یافت، اي برادرم پس از تو کیست که این نادانان را از سر    خوشی نخواهم داشت و قطعاً مرگی

 بشنود و مرا پاسخ گوید، ....(  من دور سازد و آواز مرا

 زندگی نامه:  

یافته، از دانشمندانی    نگارش  از بزرگان ادب و سخن است و تعدادي کتاب از شرح حال وي در روزگار مااستاد مغاس ابن داغر حلی  

سماوي دیوان وي را نیز جمع   چون علی آل کاشف الغطاء، سماوي، یعقوبی ، پیشواي ما فخرالدین طریحی، ادبی سپاهانی .....، و استاد

بیشتر باشد، او از کسانی است که با عشق و    ان رفته، از آنچه او گردآوري نموده بسیار آوري نموده و شاید آنچه از سروده هاي وي از می

روزگار یاد جاودانه او را به دست فراموشی سپرده است،    عالقه خود به خاندان پیامبر، سروده هاي بسیاري در مدح و ثناي آنان دارد ولی

پیاپی   )اشکهاي   ،..... ،..... ، در ماتم  از جمله چگامه هاي اوست،   ..... پیامبر راهنما فرو می ریزم  بر فرزندان  خود را در هرصبح و شام 

)حسین( آنکه پسر زیاد او را کشت، زندگی من با سختی میگذرد، اي کاش من فداي حسین می شدم، که در کربال رگهاي گردن او را  

نان و کودکان حرم خود در میان دو سپاه )کوفه و شام( است  نگاه می کند و با چشم دیگر نگران ز بریدند، در حالی که با چشمی به شمر

 و  

 مؤمنین و مؤمنات تا آخر خلقت با چشمان اشکبار گوئیم انا هللا و انا الیه راجعون((   )کلب گوید ما و همه

سوار هستی و می روي،  رسول خدا صلی اهللا و علیه و آله را دارد که )..... اي که بر مرکب راهوار  و نیز در این چگامه خود، مدح و ثناي

بایست، بر آستان کسی توقف کن که بهترین پیامبر ان و بهترین انبیاء است، ..... همان راستگویی که مدح و ثنا و   بر آستان پیامبر مصطفی

الهی دید   او را در میان چهار تن دیگر در ساقه عرش  )نور(  .....، پس آدم  پیشین آمده است،  انبیاء  او در کتب    که چون روش ومنش 

من  دوستان  اینان  که   ..... شنید  مهربانی  روي  از  پاسخی  پس  کیست  این  خداوند  گفت  پس  بودند  نورانی  رخشان  از    مرواریدهاي  و 

آنطور که من    فرزندان شما هستند و و تو دیده خود را به آنان روشن و دل را به آنان خرسند نما، سوگند به آنان که اگر جایگاه ایشان

ستارگان ، نه بهشت و نه    هستم، نبود، البته گنبدهاي گردون و افالك به گردش در نمی آمدند، نه خورشید، نه ماه و نه   می دانم و آگاه 

داد، پس خداوند فرمود ..... ، همه در    دوزخ ..... و آدم با همان دانش که از خداي توانا گرفته بود، نام آنها )پنج تن آل عبا( را گزارش

و از خشم من بپرهیزید ، به برکت وجودآنان ..... نوح ..... از آب)طوفان( رهایی یافت، آتش بر ابراهیم سرد شد،    برابر آدم سجده کنید 

نیمه به سوي عبداله و نیمه در ابوطالب پدر علی قرار گرفت    ..... موسی از صاعقه نجات یافت .....، و این نور در عبدالمطلب دونیمه شد 

شکافت و آتش هاي )آتشکده هاي( آنان به خاموشی گردائید، تا محمد به    جهان قرار داد ..... ایوان خسرو ..... چون رسول خدا پاي در  

چهل سالگی رسید ..... پس او را بر عرب و غیرعرب مبعوث فرمود با معجزات و .....، شگفتا که ناسازگاري کردند ..... عموزادگان او  

او هجوم  به خانه  دم  یعنی    برند   خواستند که سپیده  نبی  از  بعد  پروردگار  بهترین آفریده  نمود و  به سوي مدینه هجرت  فرستاده خدا  و 

جانفشانی نموده و تیغ بر کف درجاي او آرمید ..... پس آنان با شدت در پی رسول خدا حرکت نمودند    شیرخدا )امیرالمومنین علی(، 



 498: ص 

               

 

  زهرآلوده کرد ..... و او گام به خانه مردانی  ند تارتنید و تاروپود آن را باسر غاري که )رسول خدا با ابوبکر( در آن بود ..... و عنکبوتی بر

آفریدگان و    گذاشت که در برابر دشمنانش به بهاي جان خویش به او دست فرمانبري و اطاعت دادند، ..... پس هر روز میان آن سرور

آري )احمد( آنکه، آمدن    پیامبرش را با نابودي آنان آسوده گردانید .....بت پرستان و ..... درگیري و جنگ بود و ..... تا آنکه خداوند  

به پایان رسید و پس از او دیگر پیامبري به جهان نیامد ..... ، )یا رسول خدا( گواهی می دهم که تو وظیفه رسالت را به    پیامبران الهی با او

عرب    برشتري تیز پا، همت نموده اي که به دیدار از آرامگاه بهترین خالیق از   انجام دادي ..... (، و نیز گوید ، )..... اي آنکه سوار   خوبی

داشتی وقتی به    و غیر عرب بروي، بعد از دیدار از خانه خدا و فارغ شدن از همه کارهایی که باید انجام دهی و رسیدن به آرزوهایی که

نیز در قصد زیارت آرامگاه سرور ما، رسول خدا، سرور آفریدگان ..... به مد حضور اوبایست و او را از    ینه مشرف شدي، به جاي من 

بقیع رفته  به    زبان من هم درود و سالم بگو، آنچنان که گویی من خود در آنجا هستم و سپس به سوي  و بر آنان که در آن گورستان 

گی مرا در پهنه روزگار، به آنان بازگو نما،  داد  خاك رفته اند، درود و سالم برسان که من شیفته و دیوانه کسانی از میان آنان هستم و دل 

در علم و عمل، امام و رهبر آفریدگان جهان هستید و در    همراه با اشکی که بر روي دو گونه من سرازیر است و بگو: اي آن کسانی که

... ، تا آن زمان که زنده باشم مدح و ثناي  نژاد و بنیاد پاکیزه ترین آنها، رشته امید خود را به شما بسته ام و ازمیان همه به شما پیوسته ام ..

تالش و جهاد انتخاب نموده ام و گمان وظن خود را به نیکوکاري و احسان شما    شما کار و وظیفه من است و این راهی است که براي

آرامگاه  زیارت  به  مرا  روزگار  اگر  و  ام  نخواهد  بسته  گسیخته  شما  از  من  دل  که  قسم  حقیقت  به  نکرد،  موفق  و    شما  گوشت  و  شد 

استخوان من با دوستی شما آمیخته است ومحبت شما در مغز و جان من در جریان است و از دشمنان شما دوري گزیده و کینه و دشمنی  

خود را مخصوص آنان مینمایم ..... و پدرم در این باره سفارش ها نمود ..... پس اي مغاس این سروده ها را در مدح آنان حفظ نما و در  

 ر آن ازخدا اجر و پاداش طلب نما و ....(.  براب

آالیش تو که اینگونه عرض ارادت و محبت    )کلب گوید سالم و رحمت و رضوان خدا بر تو اي مغاس و بر عشق و دوستی پاك و بی

ن، آمین، آمین یا رب  کردي خداوند از لطف الیزال خود پیوسته تو را بهره مند و از شفاعت تو ما را دردنیا و آخرت برخوردار نماید آمی

 العالمین(. 

 غدیریه حافظ برسی حلی: 

می رسد، آن    )....... آن آفتاب است یا نور آن آرامگاه است که می درخشد، آن مشک است یا عطر خوش جانشین پیامبر است که به ما
نوح یا داوود یا پیامبر بعد    البشر( یادریاي بخشش و کرم است یا گلزاري که نمونه هدایت را در خویش جاي داده است، آیا او آدم )ابو

عصاي او آیا او مسیح است و آیا ..... ، روز غدیر گواه آشکاري در برگزیدن او بود و    از او سلیمان است، آیا او هارون است یا موسی با
و درمیان جهانیان ممتاز و  ند از او در قرآن هویدا وآشکار است ..... او را پیروانی است که همچون اختران می درخشند  اوستایش خد

 هدایت، درود از دلهاي صادق مدام برتو باد .....(، .....  آشکارند ..... اي پرچم

و نیز در چگامه اي که گوید )..... او سرپرستی است که مردم در غدیرخم دست اطاعت به او دادند و بر سر این عهد و پیمان گردنهاي  
 ود آوردند .....(. برافراشته خود را )از روي تواضع( فر

 زندگی نامه برسی:

او درحدیث،   دانش  است که  فقیهانی  از  و  امامی  دانشمندان عارف  از  برسی حلی  بن رجب  بن محمد  الدین رجب  استاد حافظ رضی 

نشان  ها  بررسی  ولی   ..... اند  دانسته  تندرو  را  او  و  ننموده  پسند  برخی  که  دارد  هایی  نگرش  است  آشکار   ،..... دهد،  می    ادبیات، 
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که فرمود: )از گزافه    جایگاههایی که او براي امامان آورده است از مصادیق تندروي نیست ..... چنانچه از امیرالمومنین علیه اسالم آورده 

بندگانی هستیم که پروردگار داریم و در برتري ما )بردیگران( هرگونه خواهد سخن بگوئید( و   بپرهیزید و بگویید ما  گویی درباره ما 

گردیم و درباره ما هرگونه که خواهید به    اي صادق امام ششم علیه السالم فرمود )براي ما پروردگاري بشناسید که به سوي او باز میپیشو

درباره ما سخن بگوئید که به آنجا که باید نخواهید    سخن پردازید(، و هم وي فرمود: )ما را از آفریدگان بشمارید و هرگونه که خواهید

آنان نموده است آگاه شویم ..... و کیست که به معرفت امام    ..... پس کجا می توانیم به همه فضایل آنان که خداوند مخصوصرسید(  

ردمندان به  برسد ..... نه هرگز کسی نمی تواند دریابد ..... عقلها حیران، .....و دیده ها نابینا می شود ..... سخن سرایان ناتوان ..... و کار خ

م اماماننادانی  از  نیز  را  این سخن  لذا  و   ،..... و  ما  ی رسد  با سخن  کارما  راستی  به   .....( که  اند  نموده  که    نقل  است  پیچیده  و  دشوار 

 هیچکس بر آن دست نمی یابد مگر پیامبر مرسل یافرشته مقرب و مومنی که خدا قلب او را درایمان آزموده باشد .....( 

ه اسالم فرمود )..... اگرسخن آغاز کنم و آنچه را از دهان محمد صلی اهللا علیه و آله شنیده ام را براي شما  و ..... نیز امیرالمومنین علی علی

بازگو نمایم از نزد من بیرون رفته و میگوید به راستی که علی دروغگوترین دروغگویان است( ..... و نیز حضرت امام سجاد می فرماید 

دل سلمان بود می دانست او را می کشت با آنکه رسول خدا صلی اهللا علیه و آله بین آن دو برادري  ..... )..... اگر ابوذر آنچه راکه در  

 .....(، پس با این وصف چه گمانی به سایر آفریدگان دارید ..... و نیز می فرماید سید ساجدین امام زین العابدین که )..... من  قرار داد

به حسن    ن با دیدن حقیقت فریفته نشوند و دراین راه علی پیشاهنگ من بود و به حسین و گوهر هاي دانش خود را پوشیده دارم تا نادانا

مردانی مسلمان ریختن   همین سفارش رانمود و بسا از گوهرهاي دانش را اگر آشکار نمایم بر من خواهند گفت تو از بت پرستان هستی و

 زیبا جلوه خواهد نمود .....(.   خون مرا روا می شمارند و بدین گونه زشت ترین عمل در نظر آنان 

المومنین،    ازآثار ارزشمند او می توان )مشارق انوار، مشارق االمان، رساله فی الصلوات علی النبی و آله المعصومین، رساله فی زیاره امیر

ید و الصلوات علیالنبی و آله، کتاب  رساله اللمعه، الدرالثمین، اسرار النبی و فاطمه و االئمه علیهم السالم، لوامع انوار، مختصره فی التوح

 فی مولد النبی و علی و فاطمه و فضائلهم، کتاب فی فضائل امیر المومنین کتاب االلفین وصف ساده الکونین،.....(، 

اژه السالم است و و   حافظ برسی، سروده هاي زیبایی دارد که بیشتر و شاید همه آنها درستایش و مدح رسول خدا و آل طاهرین او علیهم

بطور مثال، در این بیت که    حافظ را براي خود در اشعار برگزیده است ..... او در اشعار خود اشاراتی دارد که برگرفته از احادیث است

خداست )ص( که فرمود ).....من از همه    گفته است )..... تو بودي و آدم در کار نبود .....( که این اشاره به حدیث نقل شده از رسول

این روایت خالیق زو .....( که  ام  انبیاء مبعوث گردیده  از همه  از    دتر آفریده شده و دیرتر  اند  بزرگان احادیث در آثار خود آورده  را 

جمله )ابن سعد در طبقات، طبري در تفسیر، بونعیم در دالیل، ابن کثیر درتاریخ، غزالی در المضنون، سیوطی در خصائص، زرقانی در  

خدا فرمود )..... تو بنده و رسول من هستی که از همه انبیاء تو را زودتر   تان معراج آمده است که خداوند به رسولمواهب( ..... نیز در داس

اولین چیزي که    .....( فرمود  است که  آله روایت گردیده  و  علیه  اهللا  از آنحضرت صلی  نیز  و   )..... نمودم  مبعوث  و دیرتر  خلق کردم 

ا بوده  نور وجود من  است که  خداوند خلق کرد  اسناد صحیح و قوي آمده  با سلسله  این سخن دیگر آنحضرت که   ..... یا  ست.....( و 

تو  فرمود )..... من پیامبر بودم درحالیکه آدم در میان آب و گل بود )یعنی خلق نشده بود( ..... و یا این شعر او که می گوید )..... اگر  

موجودات  نه  باخ  نبودي  و  نه خاور  و  شدند  می  که  آفریده  روایتی  به  فرماید  می  اشاره  نیز  اشعار  دراین  و   )..... می گردید  هویدا  تري 

  آن را از ابن عباس و به طرق مختلف در آثار خود نقل نموده اند همچون )حاکم در مستدرك، بیهقی، طبرانی، سبکی،   بزرگان حدیث 
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السالم    قسطالنی، عزامی، به عیسی علیه  ....( که خداوند  بیبلقینی، زرقانی،  ایمان  به محمد  از  االهام فرمود که )اي عیسی  ر و به کسانی 

نبود آدم )ابوالبشر( را نمی آفریدم و اگر  پیروانت  اگر محمد  بیاورند، و بدان که  ایمان  او  به  تا  یابند دستور بده  او را در می    که زمان 

 محمد نبود بهشت و دوزخ را نمی آفریدم .....(

آمرزش لغزش خود گفت که خدایا من تو را به حق محمد    شده که رسول خدا فرمود )چون آدم براياز زبان عمر بن خطاب نیز نقل   

با اینکه هنوز او را نیافریده ام. گفت پروردگارا در آن    سوگند می دهم که مرا بیامرز و خدا گفت اي آدم، محمد را چگونه شناختی 

اهللا و محمد  االسربرداشتم و عرش را دیدم که برپایه آن نوشته دیدم )الاله دمیدي، من    زمان که مراآفریدي و از روح خود در، وجود من

بر نام خویش می افزایی که او را از همه خالیق خود بیشتر دوست داري، پس خدا گفت اي    رسول اهللا( پس دانستم تو تنها نام کسی را

تو را آمرزیدم و اگر محمود نبود تو را نمی آفریدم  مخلوقات نزد من است پس به حق او مرابخوان که  آدم راست گفتی او محبوب ترین

 ،)..... 

تو در چنان   پیامبران،  بستگی دارد اي آخرین  ابدیت وجود  )باغ( سراسر هستی و  تو )محمد( به کلید  نام  )میم(  نیز سروده است).....  و 

 آخر، ظاهر و باطن هستی .....(.   فضل و برتري پرتو افشانی کردي که کسی به آن رتبه نمی رسد، تو براي ما اول،  حدي از

ج   سروده ها نیز از نامهاي آن بزرگوار به فاتح، خاتم )آخرین(، اول، آخر و ..... پس تفسیر این گفتار در کالم زرقانی در مواهب  در این

 آمده است .....   3

با   و  می شود  آفریده  هرچه   ..... باالتري،  تو  بگویند  ستایشگران  )از هرچه  یا  میو  نازل  پروردگار  میان    فرمان  در  تو  بوي خوش  شود 

آفرینش می درخشد، موسی پیشانی  بر  تو  نشانه هاي روشن  هاي  بازمانده   ..... است،  به سخن    موجودات  او چون  تورات  و  کلیم خدا 

تو احمد و درآیند،   او مژده دادند که  به سوي تو دعوت می کنند و عیسی و انجیل  خدا هستی، اي ارمغان بهترین آفریدگان    مردم را 

به سوي تو آمده، آن هم با گردنی که بار گناه بر آن    مهربانی خدا براي جهانیان و اي آنکه اگر نبود دیگران آفریده نمی شدند ..... رجب

نا گفته و .....  نجات بخشی .....( و نیز امیرالمومنین را مدح و ث  سنگینی می کند، آیا می شود که او را با )شفاعت( خود از این سنگینی

که تو آغاز آن هستی، اگر همه آفریدگان جمع شوند همه بنده اند و تو    )خرد نوري است که تو اساس آن هستی، و خلقت رازي است

بندگان، و اي راز آن خدایی که جز او خدایی نیست، ..... گروهی گفتند البته او هم    سرور آنها و ..... اي نشانه قدرت خداوند در میان

برمی انگیزانی و پس از مرگ زندگی دوباره می بخشی و اي آنکسی    که او خداست، اي آنکه  ري است و گروهی گفتند به راستیبش

 که خداوند به او فرمانروایی بندگان را سپرده است.  

ترسی،   ( چه هراسی وآنکه فرداي )قیامت( تقسیم کننده بهشت و دوزخ هستی، تو پناه و مایه رستگاري امیدواران هستی پس )برسی  اي

از آتش نیست    از آتش دوزخ دارد، با اینکه در روز حساب، تو فریاد رس او هستی، البته بنده و خادم شیر خدا، علی مرتضی را ترسی

  زیرا دوست او در آتش نخواهد رفت(.، و این هم از سروده هاي او در مدح و ثناي امیرالمومنین صلوات اهللاعلیه است ).....، اي سرزنش 

کننده مرا رها کن و آنچه را در دل دارم بشنو، هرگاه بر مدح و ثناي خود می افزایم گویندتندروي را کنار بگذار ..... اي سرزنش کننده  

دلدادگی و عشق و محبت )به امیرالمومنین( نکوهش می کنی،   تا چه زمان و تاکی، مجادله با من را دامن می زنی و اي کسی که مرا در

مصطفی سفارش هاي خود را به او نمود و او وصی محمد )ص( بود .....،   واگذار، ..... )علی مرتضی( او آنکسی که پیامبرمرا به خود  
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به جهان   پناهگاه من درآن زمان که  )ایام رجعت( و  از مرگ زنده شوم  است، درآنزمان که پس  راه سفر آخرت من  او توشه  محبت 

 با یاد او به پایان می رسانم .....(  را  آخرت بازگشت نمایم، ..... و سخن خود

هاي نیکوي تو دل را معطر وخوشبو می گردانم ..... اگر جان من، دردمند  از سروده هاي او در مدح و ثناي امیرالمومنین ..... )با نامو نیز  

بیمار شود، تو درمان کننده آن هستی، ..... اي پدر حسن و حسین اگر مهر ومحبت تو، مرا به   باز هم آتش  و  سوي آتش دوزخ ببرد، 

ابدي دوزخ نزد من رستگاري )جاوید( است، آري با این همه اوصاف،آن کسی که ایمان دارد که تو ولی و سرپرست او هستی و تقسیم  

  جهنم دارد، اي شگفتا بر )بی خردي( آن گروهی که امید آمرزش از خداوند   کننده بهشت و دوزخ، دیگر چه ترس و هراسی از آتش 

دارند، ولی با تو دشمنی می کنند و شگفتا از آن)گروه نادان( که بی هیچ جرم و گناه تو را کنار گذاشتند و دیگري را جلو انداختند، با  

 امر خدا و گفتار رسول خدا در غدیر و .....(،( .....،  آنکه تو پیشوا و رهبر آنان بودي )به

مشت خود    برآسمان شکوه و عظمت باالرفت و چون بازگشت با دو   السالم ..... )علی  و نیز در مدح و ثناي ابوالحسن علی مرتضی علیه

مناقب قدم نهاد، حقارت و ناچیزي آن را در برابر عظمت خود نشان داد ..... از    گوهرهایی یگانه آورده بود، و چون به دریاي فضایل و 

دند و .....، دوستان او نیز از ترس و هراس دشمنان، فضایل او را مخفی  فضایل او را بازگو ننمو بزرگی جایگاه او اینکه حاسدان و دشمنان

گردیده که از شمارش آن ناتوان هستیم، ..... همان امام و    نمودند با این همه جهان ازفضایل او پرشده و مناقب او چنان در عالم منتشر

چار حیرت و سرگردانی می شود، ..... و قرآن، کتاب نازل اندیشه و فکر د  و شرح مناقب واالي او،  رهبري که به هنگام سخن گفتن از 

فضایل او را بازگو می نماید پس سالم و صلوات خدا بر او تا آن زمان که کسی از    شده از سوي پروردگار که یاد خدا در آن است 

 این فضیلت و ویژگی در )برسی( جاودانه است،    دوستان او نام او را برزبان می آورد و البته

ز در مدح و ثناي آن حضرت ..... )..... او همان کسی است که چون درمیان آفریدگان جاي گرفت ناگاه آشکار شد درون و باطن  و با

کسانی که باطن آنها از سرب و بیرون آنها از طال و نقره است)ناخالصی دارند( مگر تعداد اندکی که نهاد وسرشت آنان پاکیزه و پیراسته  

دیگري دشمن کینه توز و در میان اینها گنده دماغی زشت رو هست که چون مرا )که    ستان آن حضرت و گروه بود ..... یک گروه دو

)با این عمل او( در پاکدامنی مادرش حرف و سخن و داستان است )یعنی    محب علی هستم( دید روي ترش کرده  و برگشت و قطعاً 

قطعاً فرزند او نیز نژاد پاك و حالل زادگی پیدا می کرد و حال آنکه او کسی  جاي شک و تردید است(، زیرااگر مادرش درستکار بود  

درباره امام ما بشنود مراجعت می کند و اگر باز ذکري از شیرخدا بنمایی بر سر خشم می آید پس قطعاً او حرام    است که اگر فضیلتی

 زاده است ....،

ب بر هر  ابن سعی،  نیز )برسی( چگامه اي شیوا دارد که  تو خداوندان فکر واندیشه را  و  )....... فضایل  افزوده است.  بیت  نیم  یت آن سه 

ناتوانی سرنگون نموده است، اي آیت و نشانه قدرت خدا و اي وسیله آزمایش بشر، اي روشنگر    درمانده ساخته و آنان را در گرداب 

زیرا از تو عجایبی دیدند که    ستان تو به گمراهی افتادندآئین خدا و اي برترین شاهکار هستی ..... در وجود با عظمت تو گروهی از دو

کسی بودي که احکام دگرگون شده بعد از    مانند آن را نمی توان انجام داد، پس کارشان به غلو و تند رویی در باره تو رسید ..... تو آن 

. اي کسی که در علم و دانش و بصیرت اول  رسول خدا را بر مردم آشکار و سخنان تحریف شده رسول خدا را تفسیر و بازگونمودي ....

را   مزه خوراك  و خود  رسانیدي  به شب  روزه  زبان  با  را  روز  در حالیکه  بزرگواري  از روي  را  سائل  که  اي   ..... هستی،  آنها  پایان  و 

تواري هدایت، نمی  دادي، ..... اگر تو نبودي پاکان و مومنین )امت( اس  نچشیدي، اطعام کردي ..... و اي کسی که خورشید را رجعت
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یافتند و هرگز راه روشن سعادت بر مردم آشکار نمیشد و چون و چراها از دل کسانی که گرفتار شک و تردید شده و گرفتار آن شدند  

متمسک شد رستگاري یافت و هر کس از آن جدایی پیدا    کشتی نجات هستی که هر کسی به آن  بیرون نمی رفت، ..... تو در واقع همان

تو را پیش گرفتند و بدترین خالیق آن  کرد در   بهترین آفریدگان خداآن گروهی هستند که راه  ..... آري  گرداب بدي ها غرق شد، 

متحد شدند، و آن گروهی نیز که از نادانی آنچه را شنیده اند به گونه اي    گروهی هستند که براي پایین آوردن مقام و منزلت تو با هم

 نادرست بازگو نمودند  

باید اندیشه و فکر    وید جهل به قانون )کلب گ  رافع مسئولیت نیست و خداوند در قرآن می فرماید: فلینظر االنسان الی طعامه، پس همه 

کار آنان مانند آن گروه است که در کربال بر امام حسین اجتماع کرده و در اطاعت از یزید سنگ و چوب و نیزه   کنند و گرنه عاقبت

انداختند به دنبال ث  می  واب آخرت هم بودند در حالی که پیروي از امامی می نمودند که آنها را به دوزخ جاوید سرنگون می کرد و 

،)..... 

یا امیرالمؤمنین تو آگاه هستی که مردم درباره تو سه گروه شدند و فقط یک گروه به مقامی واال دست یافتند، ..... )یاعلی(همه کتب  

و سوره ها نازل نمود    آوردند، ..... براي معرفی و بزرگداشت مقام تو خداوند در کتاب خود آیه ها آسمانی بزرگی جایگاه تو را بر زبان  

و بررسی نکردند و .....، پس    تا اینکه عده اي آن را پذیرفته و عده اي حق پوشی کردند، و گروهی نیز از نادانی توقف کرده و تحقیق

د، که اگر تو نبودي خداوند عالی اعلی،آسمان را خلق نمی نمود، اي آن کسی سوگندي سخت و عظیم به آن خداوندي که ما را آفری

درخشان تو مانند ستارگان تابان است .....، تو ستاره   هاي   که در باالترین مکان از عرش آوازه و نامی به اندازه عظمت آسمان داري، نام

هایی از نور در آسمان معنی، براي )هدایت مردم(    توبه منزله برج  راهنما هستی که به هر گمراه راه سعادت را نشان می دهی، و فرزندان

داري، همان امامانی که سوره هاي قرآن زبان به بیان فضایل آنان گشوده است    هستند. و تو به خورشید و ماه این آسمان هدایت، شباهت

اي کسی است که به آنها )یعنی آل محمد علیهم  و قابل پیمودن شده است، سعادت بر  و راه راست و مستقیم خدا به یاري آنان هموار

زیرا، دیگران  به  نه  و  بپیوندند  همه    السالم(  راز  .....اي  اهللا،  آل  بگویی  یا  محمد)ص(  آل  که  بگویی  توانی  می  که  هستند  کسانی  آنان 

کسی که در راه راست قدم    شخص نادان بی خرد مرا در مهر و محبت تو سرزنش می کند و البته به آن   پیامبران از مشهور و غیر مشهور،

کسانی که درستی را با دروغ به هم می آمیزند زیانی نخواهد رسانید، و تو آن کسی هستی که همتا و مانند تو در عالم    بر می دارد، گفتار 

 وجود ندارد،(   هستی

که در کشور وجود به    ا ..... اي کسیو نیز این سروده را هم در مدح و ثناي امیرالمومنین سروده و می گوید )....... اي سرچشمه رازه

منزله آن آهنی هستی که سنگ آسیاي خلفت بر محور آن می گردد، ..... اي کسی که فرشته ها از اوآموزش گرفتند، ..... اي کسی که  

ستقیم هستی  تو همان راه راست و صراط م  هشدار می دهی تا خلق خدا نابود نشوند، و آنان را از پرتگاههاي گمراهی نجات می دهی،

از باشکوه دارد رهنمون می شوي و  به بهشت هایی که در آن، جایگاه هاي  از سوي    که  برد که کارها  پناه  بایست  تو  به  آتش دوزخ 

سوي آنکسی که به بهترین راهها هدایت می کند و البته در آنجا    خداوند هستی به تو تفویض گردیده است، درود خداوند بر تو باد از

 واهمه ندارد( .....،  ر )حافظ برسی( باشی او از هیچ چیز ترس و که تو در کنا

را با افزودن سه نیم بیت بر سر    و نیز در مورد خاندان پیامبر علیهم السالم سروده هایی دارد که سخن سراي توانا استاد احمد بن حسن آن

ی ورزم، به آنهاکه پاك ترین خالیق هستند، ..... گروهی  هر بیت زینت داده است )....... به خاندان محمد مصطفی و فرزندان او محبت م
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که در چهره آنان فروغ پیامبري می درخشد و نشانه هاي امامت پرتو افشانی میکند، ..... حمد و ثناي آنان در کتاب خدا مذکور است،  

مان به قضاوت بنشینند دیگران همه الل و  است، آنگاه که این اما  .....، اطاعت از مردم دیگر را رها کن که راه آنها از روشنگري تهی 

با دوستی آنان پذیرفته   البته اطاعت ما از خدا  باز کنند،روزگار سراپا گوش می شود، و  گنگ می شوند و آنگاه که آنها لب به سخن 

روان نمی شد و خداوند    معطر و خوشبو می سازد، ..... اگر آنان نبودند هیچ کشتی در آب  خواهد شد .....، ذکر نام آنان جهان هستی را 

آنان علی مرتضی، یعنی کسی که برادر محمد مصطفی طه و دل و جان اوست، ..... مادر آنان فاطمه    خالیق را خلق نمی کرد، .....، پدر

اوست، آري پدرشان آسمان سرفرازي و مادر آفتاب عزت و خود ستارگانی هستند که برج بزرگواري جلوه گاه   زهرا است که همسر

  ن است،اگر فضایل مردم را بشماریم چه کسی مانند آنان خواهد بود، ..... پس اي دوست من اگر حرف حق را می شنوي یکبار دیگر آنا

ببین که علی امیرالمومنین فرمان رواي آنان است، و حسن و حسین که اصل و شالوده  بزرگواران نظر کن، و  این  تقوي و    در عظمت 

پروردگار شفاعت نمایند،    گناهکاران براي بخشایش گناهان خود به سوي آنان پناه می برند تا آنان را در پیشگاه پرهیزکاري هستند، .....  

که نهاد  مکه  در  پاي  که  کسی  آن  به  سوگند   ..... نیست،  پذیرفته  آنان  دوستی  به  جز  خدا  از  اطاعت  را    و  پیامبر  تبار  برتري  کس  هر 

او    دوستدار آل پیامبر نباشد خداپرستی  ام عمر خود را در برابر خدا سجده کند، و اگر بنده اي نپذیرفت زیانکار و خاسر است، اگر چه تم

خود بیابم،    براي او سودي ندارد، اي فرزندان بهترین پیامبران )محمد مصطفی( احمد، آنگاه که فرداي قیامت گرفتار در زنجیر گناهان

اي خاندان محمد و    ه می توان صدا نمود، ندا می کنم و شفیع قرار می دهم کهجز شما کسی را ندارم، پس شما را اي بهترین کسانی ک 

..... که اي آل محمد  اي پرچم به سوي شما نگاه می کنم  ایستاده و  بگیرید و جز شما    هاي هدایت، فردا در عرصه محشر  دست مرا 

 کیست که در روز رستاخیز شفاعت نماید، .....(،  

فرمائید به حق آن خدایی که او را به جان و دل پرستش نموده اید و خداوند به شما    ما آرزومندان   )کلب گوید و نظري هم به جانب 

 جزاي خیر دهاد که حق ذوالقربی را ادافرمودي آمین رب العالمین(  

هر بیت )قطعات پنج  افزودن سه نیم بیت بر   و نیز فرزند نحوي استاد هادي هم با سروده هاي )برسی(، همان هنر پدر را تکرار کرده و با

احمد را خشنود بدارد قطعاً رستگار و سعادتمند است،    ن است )....... هر کسی فرزندان بهترین پیامبرانیتکه( سروده است که طلیعه آن ا

 )..... 

دارم، آنگاه که نماز براي  قطعاتی سروده و می گوید: )..... هر چه دارم از شما  و نیز برسی باز هم درباره خاندان پیامبر صلی اهللا علیه و آله 

بجا می آورم ..... محبت شما در دل من آمیخته و عجین شده است، اي سروران و امامان   خداوند عالمیان می خوانم آن را با محبت شما

و    خاك آستان شما را می روبم و آن را می بوسم و زندگی خود را اختصاص و وقف به بیان مدح   بزرگوار، من با مژه هاي چشم خود

بپذیرید و بر من ترحم آورید، و به فضل و کرم خود بر )حافظ برسی( رحمت آورید، بر وي نیکی نموده و    ثناي شما نموده ام، پس 

 رهایی از آتش رادر فرداي قیامت به او هدیه نمایید،(  

و پشتوانه من در روز قیامت هستید، و قطعاً   من  و ..... نیز درباره آل محمد علیهم السالم گوید: )....... اي خاندان طه )محمد(، شما امید

با محبت شما و مدح و ثناي عطر آگین شما   انتظار را فراهم خواهدآورد، و  دوستی شما در روز حساب، آن گشایش و سعادت مورد 

ت و در روز  محدث حافظ برسی( همیشه عبد و بنده، بنده شماس  امیدوارم که خدا از من خشنود و از لغزش هاي من در گذرد، )رجب

 و آقاي او هستند. .....(   قیامت از آتش دوزخ هراس ندارد زیرا محمد و علی دو سرور
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با مدح و ثناي شما زینت یافته و .    هاي قرآنو نیز یک مسمط با این طلیعه )....... کار شما در میان آفریدگان رعب آور است ..... سوره  

نور افشانی نمی نمودند. ..... آري هر کس با    مانند، چرخش نداشته و نمی گردید و آفتاب و ماه .....، اگر شما نبودید ستاره هاي گوي  

بنده   ..... بود  بیم خواهد  ترس و  قیامت در  البته در روز  اي    شما  ایشان دشمنی و ستیز کرد  تقاضا آمده است، پس  به  )حافظ( مستمند 

معاد روز  در  و  نفرمایید  امید  نا  را  امیدش  من،  اي  سروران  سایه  بهشت،  در  را  را    او  مشک  معطر  بوي  بادش  که  گل  شاخسار  از  پر 

در پی، بر شما درود فرستد و همانطور که شما را از روي    عطرافشانی می کند، جایگاه و منزل رفیع عطا فرمائید، پس خداوند آسمان پی

ا بر بنده دوستدار شما هم بیافزاید، تا آن زمان که  کرد، نیکی خود ر  بزرگواري خود، پاك و مطهر فرمود و شما را برگزید و انتخاب

 سرودن سوگنامه شما مشغولند و درختان به برگ آوردن استمرار دارند و.....(   پرنده اي بر فراز شاخساران ترانه می خواند و کبوتران به

رستاخیز از آتش ابدي الهی رهایی یابی و دین  علیهم السالم ).......، اگر خواهی که در روز    و نیز از سروده هاي اوست درباره آل محمد

از   تا  بداري  او را که ستاره هاي هدایت هستند دوست  از  بعد  بایستی علی مرتضی و امامان  توپذیرفته شود،  اعمال صالح و نیک  تو و 

. پس باید از آنان اطاعت کرد  رهایی یابی، زیرا آنان خاندانی هستند که خدا امور را به آنان تفویض نموده است ....  بدبختی و گرفتاري

ه  وبدینگونه از آزمایش سربلند بیرون آمد، و من تو را با اندرز و پند هشدار می دهم که مبادا درباره آنان شک و تردید به دلراه دهی و ب 

که به هنگام  سمت و سوي دیگري بروي، دیگري کیست، هان؟ پس بدان که مهر علی توشه و زاد و ذخیره اي براي ما ودوستان اوست  

مرگ و به داخل گور رفتن و جامه مرگ پوشیدن آن را خواهیم یافت، و بدینگونه است که درروز رستاخیز کسی قدم به جلو بر نمی  

 دارد که از آتش رهایی یابد مگر آنکه مهر علی را در دل خود بپروراند،(  

غریب و   ..... گویا سرورم حسین و اصحاب و یاران او را می بینم کهو نیز ازسروده هاي اوست در سوگ امام شهید فرزند دختر پیامبر: )..

به کینه توزي ها    و نه کسی براي کمک و پشتیبانی از آنان اقدامی می کند، و با کرب و بال در کربال  سرگردان هستند، نه یاوري دارند

پاه کفر و شرك شام وکوفه گرفتار شده و به آنها بی  مبتال شده اند، و یا گویی به حرم مطهر رسول خدا می نگرم که چگونه در میان س

هاي دیدگانش بر گونه سرازیر بود از    اشک  احترامی می شود، و گویی صداي حسین مظلوم را می شنوم که با صداي بلند در حالی که

الن خداوند است، .....، پس به  بهترین انبیاء و رسو   آنان می پرسید، آیا مرا می شناسید گفتند آري تو حسین پسر فاطمه هستی و جد تو

انگیزه شما از این جنایات چیست، گفتند اگر می خواهی از    آنان گفت اگر این حقایق را می دانید چرا براي قتل من اقدام می کنید و 

ده است بایستی با  دریاي مرگ که پر تالطم ش   بیعت نمایی و گرنه در این مرگ رهایی یابی بر طبق خواسته ما باید از یزید اطاعت و با او 

آنچه و  شما  بر  ننگ  بزنی، پس گفت  پا  و  و دست  فرو روي  در آن  تشنه  یاران خود    لب  و  به سوي جوانان  آنگاه  و   ..... اید،  آورده 

بکوشید، و ....، و آنگاه همچون سنگ و آهنی که بهم برسند آتش    بازگشت و گفت آگاه باشید که مرگ بر ما آسان شد، پس سخت 

درخشنده صورتی را بنگر که با شمشیر سپید و درخشان خود با دشمن روبرو می شود و   جستن نمود .....، پس اینک تو آنجنگ از میانه 

نیزه اي بنگر که  تا    یا آن گندم گونی را   ..... پیامبر پشتیبانی و حمایت می کنند،  از فرزند دختر  را سخت در مشت خود می فشارد و 

می شود .....، سعادت برایشان جاري و روان می شود. آري آنان براي آنچه که به جا آوردند و    نزدیک  زندگی به سر می رسد و مرگ

و    به رستگاري جاویدان اند،  نموده  به تن  را  دانسته، گویی جامه زیارت خانه خدا  ها  را شایسته زخم شمشیر  پیکر خود  یافتند،  دست 

ند تا )آن زمان که خدا خدایی می کند( جاودانه بمانند، پس در پیشگاه امام ما  انتخاب، پاي در بهشت جاوید قرار داد   بدینگونه و با این 
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مظلوم شهید، فرزند دختر رسول خدا، جانفشانی ها نمودند، و جان خود را تقدیم کرده و در یاري او تالش و کوشش کردند،.....،   حسین

 و از این جهان رفتند  پس آنها حق اطاعت از نماینده خداوند یعنی امام حسین را بجا آورده  

رضوان خداوند بر شما اي حافظ برسی، اي کاش ما هم با آنها بودیم و با آنها کشته شده و به فوز و سعادت عظیم  )کلب گوید رحمت و 

 یافتیم یا لیتنا کنا معهم فافوز معهم فوزاً عظیما(   دست می

واب .....  جوانان  و  مردان  دید  که  حسین  ما  سرور  زمان  این  در  به  پس  که  خشمگین  شیر  مانند  به   ..... گردیدند  کشته  اوهمگی  به  سته 

پاسداري از فرزندان خود می پردازد با شجاعت بی همتاي خودجویاي مرگ گردید، که اگر هفتاد هزار نفر نیز در کشتن او همفکر و  

 خی زخمی، برخی بر زمین می افتند ..... و چون او می تازد، همه می گریزند، بر  همدست می شدند یک تنه به میان آنان یورش می برد

پس فرمود : ..... پذیرفتن اطاعت ما بر هرمسلمان واجب است و نافرمانی از ما به منزله خروج از دین است و اطاعت از ما بودن در راه  

معاد یاري دهد و از خداي جهان  زبانه کشیدن آتش دوزخ ترسیده و ما را به امید رستگاري در رستاخیز و    راست، آیا کسی هست که از 

 آفرین پروا نماید؟ 

جلوي او را    و در حالی که سوز عطش بر او غالب شده، آرام به آب می نگرد و به امیدي که خود را به آن برساند ولی چون راه می افتد

سینه شیران فرو می رود و    ش که به میانمی گیرند، و او مانند پدرش علی مرتضی در میان آنان به تاخت می پردازد..... از شمشیر برنده ا

بریده دریاي و    از سرهاي  به سوي کودکان  و سپس   ..... و  افزاید  می  را  دریا  این  آنان گویی آب  کشتار  از  و  اندازد  می  راه  به  خون 

 خانواده اش باز میگردد 

پایان آمده   به  اینک زندگی من  ام،  بدرود آمده  به آستان خداوند  ..... و می گوید درود بر شما که براي  نزدیک شده    و مژده وصال 

واقعه سهمناکی را بر دل   است، اي خواهرم بشنو اگر مرگ مرا دریافت سیلی بر چهره مزن و گونه هاي خود را مخراش و اگر قتل من بار

ه آن خشنود است راضی  خداي تو ب  تو قرار داد و اندوه و داغ از دست دادن من، بسیار سنگین شد راضی به رضاي خدا باش و بر آنچه

سجاد را بخوبی پرستاري کنی، که پس از من    باشد و صبر کن که پاداش و اجر صابران ضایع نخواهد شد، تو را سفارش می کنم که

 رهبر و امام راه راست است و پیمان اطاعت باید با او بسته شود 

لند شد و همگی به دامن او آویختند و خاندان و فرزندان وي با  رسول خدا و خانواده پیامبر برگزیده، صداي ناله و شیون ب  پس از حرم 

فرا    هاي خود در جست و جوي پناهی برآمدند، ..... تشنگی سخت تاب و توان او را گرفت و فرمود هنگام کوچ کردن از جهان   ناله 

براي اعمال آفریدگان،همان یگانه بی    رسید و اینک خدا براي شما بس است و من شما را به خدا می سپارم، که بهترین حسابگر و قاضی

بنی امیه و کافران درخت    نیاز است، پس به پیکار گردنکشان بازگشت و به جهاد در راه خدا پرداخت، و سرانجام نیزه ها و شمشیر هاي

ت و شمر )علیه العنه و  بلند و بارور وجود او را از ریشه کندند و او زخمی با صورت و برهنه برزمین افتاد و گونه اش برخاك قرار گرف

 العذاب( کمر بست تا سر او را از تن جدا کند که بریده باد بند دست و انگشتانش، 

که یکی   اندوه بی پایان دل من بر آن بزرگوار است که سرش بر نیزه جاي گرفت و بدنش پایمال ستوران تیزتک گردید، هفت آسمان

درآمد، فرشتگان براي    به لرزه درآمد و ..... عرش خدا در عالم ملکوت از ترس به لرزه بر فراز دیگري بود با شهادت و از دست رفتن او 

پرداختند، .....، با تشنه کامی، سر او را از    او به شیون و ناله در آمدند و پرندگان و حیوانات وحشی صحرا از وحشت به سوگنامه خوانی

که با خون خودش او را شستشو نمودند، برهنه بود و   جانم فداي آن کشته بدن جدا و از آب خون رگهاي گردنش، او را سیراب نمودند،
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با کینه ورزي، ستوران خود را بر اندام او رانده و سینه اش را در   باد هاي وزنده صحرا، جامه از خاك و غبار بر او پوشانیدند، سپاه کافران

 نمودند،  هم کوبیدند و با سم اسبها و تاخت بردن هاي خود کالبد او راخرد 

تاختند، آیا تا بحال    )کلب گوید اینکه در تاریخ مذکور است که آن ده نفر اسبهاي خود را نعل تازه زده و سپس بر بدن آن حضرت

زدن    خود سؤال کرد چرا آن کافران اسبها را نعل تازه زدند، آري علت اینکه آن اسبها را نعل تازه زدند آن بود که اسبها پس از  کسی از

پارچه را زیر پاي   د به دلیل احساس درد شدید در پاهاي خود به حالت دیوانگی و جنون می رسند بگونه اي که اگر قطعه اينعل جدی

نابود نمایند و از این بابت از    آنان قرار دهند، از شدت ضربات، آن را تکه تکه می نمایند و لذا این کافران براي اینکه بدن مطهر امام را

مظلوم زهرا حرکت دادند تا اجر رسالت    یهم اللعنه و العذاب جایزه بگیرند این گونه اسبها را دیوانه وار بر بدن آن زاده یزید بن معاویه عل

ها  پیامبر را در حق ذوالقربی او بپردازند )انا هللا و انا الیه راجعون(، و اسب او )ذوالجناح(با زین واژگون و بدون سوار خود به سوي خیمه  

زنان حرم با ناله و سرگردان از سراپرده بیرون آمدند با قلبهایی که    زمین را با صورت خود می شکافت و در این زمان  آمد و در حالی که 

ماتم زده  .....، زینب  است  اندوه آتش گرفته  بسیاري  ماتم زده هستند و    از  تو  ببین که چگونه دختران  زاده طه  اي   ..... شیون می کند 

به تاراج می رود وسپاهیان دشمن آن را میان خود تقسیم و بخشش می کنند، ..... با مرگ تو دانش و تقوي و  دارایی و کاالها و اموال تو  

ددمنش براي ربودن چادر ها و اموال با هم در کشمکش هستند که گویا محمد )ص(، بهترین خالیق هستی،    دین نابود شد و این کافران

یامبر تو ماه دو هفته اي بودي که پس از جلوه و کامل شدن روي در حجاب آورد، ..... و  است، .....، اي حسین، اي زاده پ  جد ما نبوده 

هند    که چگونه ما را اسیر کرده قصد دارند به نزد امام پلید خود، یزید زاده هند جگر خوار ببرند، که نفرین خدا بر هند و زادگان   ببین

 باد، .....،

حجت ثانی عشر و اوست    جانشین از بین امامان، که امیدواریم که بیاید.....، اوستآري براي خونخواهی او هیچکس نیست مگر یک  

و آشکار شود ستون دین و پرچم ما   قائم و مهدي و سروري که چون ظهور نماید فرشتگان آسمان سپاه اویند )آمین( و چون قیام فرماید

بی   افراشت و آئین هاي چند گانه پرستی و  امام زمان و اي مهدي  را هر چه باالتر برخواهد  اي  ..... آري  دینی را درهم خواهدکوبید 

که جانشین هاي رسول خدا را به شماره آورند تو در    موعود، رازها و گفتگوي همه پیامبران در قیام مبارك تو متجلی می شود و آنگاه 

در شمارش فضائل و مناقب آنان پیش رویم به   کسانی که هرچه پایان همه قرارداري، اي فرزندان وحی و اي بنیاد کتاب خدا )قرآن(، اي

 پایان آن نمی رسیم .....،  

برکت وجود آنان در بهشت پهناور منزل نماید ..... )اي خاندان محمد( من در مدح و ثناي شما هرچه    )رجب( امیدوار است که فردا به

ثنا و مدح می کند، ..... )اي  ارزش دارد که    کارگیري نمودم، ولی ستایش من چه ارج و  در توان داشتم به ثنا و مدح شما را  )کلمه( 

مد،  حسین( پسر پیامبر فرداي قیامت و در روز معاد مرا بیادآور که فردا هر بنده به پناه موال و سرور خود می شتابد، ..... و اي خاندان مح

ه ناچیز شماست و برده فضایل شما و این افتخار و  ها زاد و توشه من هستید ..... )برسی( بند  اي کسانی که در روز حشر و هنگام سختی

شما باشد، پس درود خدا بر شما باد تا کدام زمان ؟ تا آن زمان که دیدگان ابر، باران اشک خود را    سربلندي براي او بس است که بنده 

 بر صورت گلها و گلزارها فرو می ریزد و بوي خوش آن را پخش می نماید، .....(،  
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اشعار زیباي خود مرهم نهاد و براي ظهور منجی عالم دعا کرد خدایا    ا این بنده تو حافظ برسی قلوب مجروح ما را به )کلب گوید خدای

را   امر فرج آن حضرت  و  مند  بهره  بهشت  نعمتهاي جاویدان  از  را  او  تاابداآلباد  و  فرما  او  را شامل حال  و رضوان خود  نیز رحمت  تو 

 آمین، آمین یا رب العالمین(   فرما آمین، اصالح و ما را نیز مشمول شفاعت او

یاور اسالم و اي باب هدایت امت، اي    و باز از اوست این سروده در سوگ فرزند دختر رسول خدا )ص( ..... که می گوید: )....... اي

ال میان عاصیان و  می دیدي که چگونه در کرب  شکننده بت هاي گردن افراشته )در خانه کعبه(، اي کاش دیده بر حسین می گشودي و 

صورت بر خاك گرم کربال قرار می گیرد در حالی که    گردنکشان، از حرم و خانواده خود دفاع و پاسداري می کند .....، تا آنجا که به

ر خاك  و ستم بریدند .....، رود از آب لبریز است و او لب تشنه ب  هیچ یار و یاوري ندارد، جانم فداي او باد که رگهاي گردن او را بظلم 

خانواده که در زیر شکنجه اي سخت مظلوم شده و ستم می بیند، و بانوان حرم    در کناري افتاده است، غریب و دور از وطن، به دور از

با افسردگی دامن بر    زده و داغدیده میان  پاك رسول خدا، ماتم دریایی از دشمنان به زاري و سوگنامه سرایی می پردازند و در کربال 

می خورم که زاري می کند و باران اشک بر چهره او سرازیر است و آواز و ناله سر می دهد که اي    د، .....، بر زینب اندوه زمین می کشن

بر دو گونه خود سیلی می زند و سخت   از شدت سختی و مصائب  اندوه می خورم که  بر فاطمه   ،..... یار وامید من  تنها  اي  برادر من 

ایش زخم شده و اشکهایش خونین است، و صبر و شکیبایی از دلش رخت بربسته و می خواهد تا  در حالی که پلکه  رنجور و غمگین

می    جان و کشته شده پدر را در آغوش بگیرد و با گوشه روسري خود آن همه خون را پاك کند پس بر آن گلوي گلگون خم  پیکر بی

با او برخاسته تا   ده و به آتش می سوزاند و جانوري به کشمکششود، ..... فاطمه کوچک نیز گریه اي دلخراش دارد که سینه را زخم کر

فاطمه زهرا برخیز و چهره حسین را بنگر که چگونه بر زمین می ساید، و چگونه تار جامه او، از مرگ و    زیورهاي او را برباید .....، اي 

، و کسی هم در سوگ او زاري نمی کند،  خاك کربالست، حسین تو را با خون رگ گردنش شستشو داده اند  پود جامه او از گرد و 

او را بر نیزه بلند جاي داده و سم ستوران دشمنان، پیکر و سینه او را لگدکوب کرده اند، .....، هان اي مردان امت محمد    .....، سر مطهر

تالش قیام نماید،آري  این ستم که بر تبار محمد رفت، فریاد رسی نمائید، کجاست آنکسی که براي خونخواهی آنان به کوشش و    در

او سرگردان و    حسین با پیکري خونین در کربال افتاده و خاك و غبار آن صحرا، همچون جامه اي پیکر او را پوشانیده است، و خانواده 

ن را در بند و  زین العابدی  ماتم زده ..... و دشمنان کینه توز آنان اسیر نموده و به سوي بدترین خالیق یعنی یزید پلید رهسپار نموده اند و

بیرون نمی رود مگرآنکه عطري خوش که همچون   غل و زنجیر کشیده و هیچکس بر او ترحم نمی نماید، آري این اندوه از قلب ما 

را زندگی و مردگان  و رجعت مقدسین(  ایام ظهور حضرت مهدي  )یعنی  بوزد  و علی و    نسیمی، آرام  پیامبر  از  اي  نشانه  و  نماید  عطا 

الزمان( ندا بر آورد که کجا هستند قاتالن حسین و    و بیماران گرفتار را، درمان کند، منادي او )یعنی مهدي صاحبمهدي داشته باشد  

اطراف آسمانیان  و  الهی  فرشتگان  و  فرا رسد  بخش  شادي  روز  آن  تنه    آنگاه  دو  بر  را  فالنی  و  فالنی  آنگاه   ..... و  بگیرند  را  او  پرچم 

دلیل سرافرازي و گشایش خواهند بود و فالن، و فالن همان مظاهر    دار شود و این بر پاکردن دار،درخت می آویزند تا پستی آنها نمو

گناه و کین توزي، و ....، و ما براي گناهانی که کردند برآنان نفرین می فرستیم و آتش همه لغزش ها از گور آنان بر می خیزد، اي زاده 

 نیست و اندوه در همه پیکرم جاي گرفته است و ..... پیامبر، شگفتی پر از درد و رنج من پایان پذیر

گردد، ..... و اوست که دست نیاز به آستان تو دراز کرده تا تو    و این قصاید و سرودهایی از )برسی حلی( است که تقدیم آستان تو می

ن بیاید به واسطه این سرود ها در  پوشی نمایی و رجب امید دارد که چو  اي فرزند رسول خدا که بخشنده و مهربانی، از لغزش او چشم 
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تو امیدوار است و پس از مرگ که به سوي خدا بازگردد تو پناهگاه او خواهی    پیشگاه تو پذیرفته گردد زیرا که ستایشگر توست و به

و بوي خوش گلزار ها    زمان، تا زمانی که ابر باران اشک خود را فرو می ریزد و نسیم می ورزد  بود. ..... پس درود خدا بر تو باد تا کدام

له  را می پراکند،( و ..... نیز باز ازاوست مرثیه اي که در سوگ امام حسین بن علی فرزند مظلوم فاطمه دختر پیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آ

بلکه ..... سروده و میگوید ).......  ا  و  تشنه  بال  با کرب و  بیاد می آورم که چگونه در سرزمین کربال  فتاده است، پس  سرورم حسین را 

سرازیر گردید، ..... و نتوانستم از ریختن آن اشکها که با خون من عجین شده بود جلوگیري نمایم، و غربت او   صبرم تمام شد و اشکهایم

و چون    ..... کردند  احاطه  را  او  پر آشوب  دریایی  همچون  کوفه(،  و  )شام  آئین  بد  و  دین  بی  سپاهیان  که چگونه  نمیکنم  فراموش  را 

بلند روي    مراهان سوال کرد که این سرزمین چه نام دارد .....، گفتند کربال گفت هان مرگ ما در میان این زمینهاي پست و تپه هايازه

می گدازد و پیکرها با   خواهد داد، پس بارها را فرود آرید که مرگ با ما دست به گریبان شده است، ..... اینجاست که جگرها از تشنگی

گلوها سیراب می گردد، ..... اینجاست خانه اي که ما را در آن به خاك می سپارند..... پس شیران شیرشکار گام    روان شدن خون از

 پیش نهادند ..... در کام آتش فرو رفته و از شرار آن هراس به خود راه ندادند .....  

با شیهه   پس به   ذوالجناح، اسب نجیب فرزند دختر رسول خدا بر مظلومیت او زاري کرد و  از سوار خود  بلند و زین واژگون تهی    اي 

سوي چادرها و خیمه هاي حرم پیامبر برگشت و چون بانوان حرم آن اسب را با این حال مشاهده کردند که چگونه سر وصورت خود را  

ماتم داغدار و  و  کنان  آنان هم زاري  مالید،  پیامب  در خاك می  فرزند دختر  ..... و آمدند و  نمایان شدند،  بر    رزده  را دیدند که  حسین 

بستري از نیزه ها و تیرهاي شکسته آرمیده است. و شمر که از کینه سر از پیکر او جدا می کرد ..... یاحسین و این سکینه تو است که  

 بر تو می گرید، .....   سکینه و آرامش خود را از دست داده است، و این فاطمه دختر دیگر توست که با دیده خونین

پس خواهر ستم دیده پیکر سر از تن جداي برادر را در حال پریشانی و شوریدگی در آغوش کشیده ومی بوسد و گلوي خونین او سینه  

جد مطهر کجا رفت آن سفارشهاي تو که    اش را رنگین می سازد..... و سپس فریاد بر می آورد و از رسول خدا پناه می خواهد که اي 

اسیران قوم کافران هستند، آري و این هم علی بن الحسین    اره نزدیکان خود به این مردم نمودي.....، و آنان را اسیر نمودند که گوییدرب

خداپرستان است و تنها فرزندي که از حسین باقی ماند و وارث اوست، او    امام سجاد، بازمانده آل اهللا و سرور مردمان زمین و زینت همه

خاك افتادن در برابر عظمت او در تاریکی ها، پیشه و کار و عمل دائمی اوست ..... او را    مامی است که پرستش خدا و بههمان سرور و ا

فرستادند، .....، پیامبر خدا کجاست تا بر لب و دندان دختر زاده خود حسین بنگرد که چگونه یزید    در غل و زنجیر و بیدادگرانه به شام

از روي کینه  پلید  بهترین  خبیث و  با حسین یعنی  از    توزي و عداوت  بهترین خالیق  خالیق، بر آن چوب می زند، همان دندانهایی که 

یزید پلید بی خردانه الف مسلمانی می زد و حال آنکه )این حرامزاده( از قوم    عرب و غیر عرب از سر مهر آن را بوسیده است و سپس

آن زمان که فاطمه مطهر به دادخواهی بیاید ..... پس در آنجا فرمان خداوند در نزد    عاد و قوم ارم هم بدکیش تر بود، پس واي بر اودر

اشقیاء و بیدادگران مانند مار گزیدند و چنین نادرستی نمودند که کردارشان دور از آمرزش خدا   مردم آشکار می شود که چگونه این

مایه شفاي من از دردهاست، اندوه من بر شما جاودانه است و رنج آن    باد .....، اي فرزندان وحی..... اي آنکه مهر و محبت شما امید و

سپري نمی شود وتا بمیرم و سپس )در ایام رجعت( جان به استخوانهاي پوسیده ام باز گردد و تا آن زمان که دولت شما که مژده آن را  

اند  البته کیش و دین و   داده  و  نماید،  پر  از خوبی ها  یار و یاوري ندارد مگر آن امام جوانمرد که    فرا رسد و سراسر جهان را  آئین ما 

یاري می    باظهور خود بیدادگري را ریشه کن می سازد، همان قائم آل محمد و همان مهدي موعود و .....، که سپاهیان او از هر طرف



 509ص : 

                       

 

همان علی طاهر مطهر    هادي نقی شوند و او خود پاسدار بیرون و درون خانه خداست، اي فرزند عسکري فرزند آن امام پاك و اي جوان 

با    و معطر، اي زاده امام جواد و اي نواده رضا رئوف و اي نبیره کاظم سرچشمه بزرگواري ها و اي جانشین صادق همان سروري که 

ین  آشکار نمودن دانش هایش دل سیاه تاریکی ها )جهل( را روشن ساخت و اي جانشین سرور ما باقرو اي جانشین سرور ما زین العابد

حسین که فرزند فاطمه و فرزند علی و وصی    که نامش علی است و هان اي زاده حسین سرور ما شهید کربال، و اي فرزند حسین، همان

بتول و اي فرزند درون و برون خانه خدا، تو در ظاهر و    رسول خدا و شکننده بت ها است، اي نبیره پیامبر و اي نواده شیر خدا، اي زاده 

 با اقتدار هستی، .....    باطن سرافراز و

البته در روزگار نورانی و شادیبخش و سرسبز توست که کار جهان در آن به خیر پایان می پذیرد، و پایان خوشبختی امتها و دین آنها  

ص(  توست پس آنگاه که تو را ببینیم، نه ظلمت در کار خواهد بود و نه ظلم و ستم و آن روز، روز خوش دین )محمد    همگی در ظهور

رهبري    فرا میرسد و سختی به بدکیشان رو می نماید .....، پس روي زیبا و رخ تابناك خود را نشان بده و ظهور نما که راههاي دین و 

 بکلی ناپدید و امور به دشواري و بدي افتاده و حق و درستی نابود گردیده است،  

سی مقدس آمین گوید را الل مگردان و او را بی ایمان از این دنیا  زبان کسی را که دعاي حافظ بر  )کلب گوید خدایا تو به هنگام مرگ

 مبر آمین، آمین، آمین یارب العالمین(  

شما    خاندان طه و اي کسانی که مهرورزي به آنان آبروي من است، ..... اکنون مدح و ثناي مبارك خود را منظم نموده و به آستان   اي

این رنجهایی که    به واسطه این )عرض ارادت( فردا به بهشت پهناور خدا وارد شود و پس از   تقدیم می کنم ..... )رجب( امیدوار است که 

شما به کسی امید ندارم و مهر    در راه شما متحمل شده است، به گنجهاي پایان ناپذیر )رحمت الهی( دست یابد و اي سروران راستین جز

البته مدح و ثناي من چه رتبه و ارزشی    دست آویز رستگاري من و  و محبت شما زاد و توشه راه آخرت من است و مدح و ثناي شما

 دارد در حالی که خداوند بخشایشگر مدح و ثناي شما را در کتاب خود در سوره ن والقلم و ..... آورده است ..... 

، ..... درود خداوند بر شما ارزانی  دارد  آیا )برسی( از لغزشهاي خود بهراسد، با اینکه شما را از نزدیکان و خویشاوندان خود بیشتر دوست 

 است .    باد تا کدام زمان، تا آن زمان که جانداري حیات دارد و نسیم هاي بامدادان در وزیدن

روا دانست و رنج و    و نیز این سروده هم از اوست، )....... سوگند به آن خداوند و پروردگاري که شهادت و ریختن خونم را در راه خود 

او )نه( نخواهد گفت، ..... .....   ستان خود گردانید، که اگر در راه دوستی او باده مرگ بنوشم دل من هرگز به پیاله گردانبال را ویژه دو

 این روشی است که خداوند در میان بندگان خود قرار داد که دوستدار او باید در بال وگرفتاري باشد(  

اي را آشکار نمودي و به    رازي نهفته را آشکار کردي، و نور پوشیده و در هم پیچیده   و ..... این سروده نیز از اوست )....... اي حافظ تو 

آورد و آنها از تو راضی و خشنود    واسطه آن در نزد خدا و امامان به پایگاهی بلند دست یافتی، پذیرفته شدي و خوشبختی بر تو روي

آسمانی باش که از آشیان خود دور مانده و با    دگی کن و مانند مرغیشدند و امّا دیگران بر تو حسد بردند، پس دل خوش دار و تنها زن

نشینی عادت کن بگونه اي که از یاد مردم بروي و اگر به    تنهایی خو می گیرد و به هیچکس نزدیک نمی شود پس با تنهایی و گوشه

نمایند، آگاه باش و بدان که کسی با تو دشمنی نمی کند  خود می    روزي افتاده اي که تو را از خود می رانند و تو را هدف تیرهاي کینه 

 مرادي و گبر و جهود و )یعنی حرامزاده( باشد(   مگر آنکه پدرش از زنگیان بصره باشد و از مردم عمان و 
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ه است ..... یکی و نیز این سروده که نشانه دلدادگی اوست، )....... دلباختگی من به دلدار)مانند داستان مجنون و( لیلی زبانزد مردم شد

او روگردان سازد و دیگري این )دلدادگی(  با خودخواهی از زیر چشم مرا می نگرد و دهانش را کج می کند و    قصد دارد تا مرا از 

کشته ام، چه گناهی مرتکب شده ام با اینکه از    می کند که گویا فرزند او را  دیگري هم صورتش را با آن بینی گنده اش بر من ترش

من جز این است که در اظهار محبت به او یگانه هستم آري   ي می کنم، ولی آنها به پریشان گویی خود ادامه می دهند، آیا گناه آنان دور

همان جایگاهی که روي خود را به آن طرف نموده ام، روي می آوردند    اگر آنچه مرا در فضائل آنان می دانستم آنها نیز می دانستند و به

صور می نمایند که برخی از اندیشه ها گناه است و مرا نکوهش و سرزنش می   براي مدح و ثنا می پذیرفتند، و لذاتو قطعاً این مرز را  

شایسته آن گذشته است، ولی به خدا سوگند آنچه من از اوصاف و منش عزیزان خود ارائه    نمایند که مدح و ثناهاي من از مرز و اندازه 

 زیبایی ها و فضایل آنان از اندازه و مرز بیرون است، .....(،   بلکه داده ام از مرز خود نگذشته است 

بیت می رسد. و همانطور که    540که بر آن دست یافتیم که بروي هم به    این بود بخشی از سروده هاي استاد و پیشواي ما حافظ برسی

رد آورده اند کامالً دور و دامن او از هر افترا در  گویی و غلو که تهمت آن را به او وا  مالحظه می فرمائید او از هرگونه تندروي و گزافه

 این خصوص پاك و منزه است. .....

 غلو و گزافه گویی در ثنا خوانی و مدح: 

نموده اند و    چون برخی از غدیریه سرایان همچون )برسی( دچار خردگیري ها و نکوهش ها گردیده و آنان را متهم به غلو و تندروي 

زمینه آگاهی دهیم تا    وغ و دشنام تاخت و تازي به ساحت آنان نموده اند خواستیم که پژوهشگران را در اینبرخی از نویسندگان با در

هاي کینه توازانه فراهم می آورد    فریادهاي تبهکاران، پرده بر عقل و خرد آنان نیفکند و به هیاهو هایی که یاوه گویی ها و دسته بندي 

پیشوایان لغت همچون جوهري، فیومی، راغب، و .....آورده اند غلو )گزافه گویی(، آن است که    توجهی ننمایند و .....، بر اساس آنچه

فرموده است: )درباره زنان غلو نکنید )با گرانی سودا    پاي از مرز فراتر برود چنانکه گوئیم ).......( و لذا رسول خدا صلی اهللا علیه و آله

طا فرموده است( و نیزعمر بن خطاب گفت که در کابین زنان غلو نکنید )نرخ آنان را  نکنید( و آنان آبشخوري هستند که خدا بر شما ع

ن  گزاف ننمائید(، پس غلو و تند روي هر کجا و به هر گونه ودر هر باره که باشد خواه یا ناخواه ناروا است به ویژه اگر با دین و مسائل آ 

بر اساس فرموده است ک   درگیر شود همانگونه که خداوند در کتاب خود .....( که  ننمائید  تند روي  )....... درباره کیش خود غلو و  ه 

مریم مقدس دروغی زشت    است: اول یهودیان که در دشمنی با عیسی مسیح غلو نموده و به  گفتار مفسران روي سخن آنها با دو گروه 

البته الزم به ذکر است که هم تند روي و    ستند، که نسبت دادند و دیگر مسیحیان که در دوستی مسیح غلو نموده و او را پرودگار خود دان

 است .....  هم کند روي هر دو نارواست و کار صحیح به گفته مطرف بن عبداهللا راه میانه روي

راه میانه روي، که    و سرور ما امیرالمومنین فرمود )دین خداوند، روش میانه روي است و دور بودن از کند روي و تندروي و بر شما باد

دریابد، پس قدم اول بایستی آن    کندرو شتاب کند تا خود را به حد شایسته برساند و تندرو عقب نشینی کند تا آن حد شایسته را   باید

و سپس مصادیق آن را بر آن منطبق نمائیم   مرزي را که دین و شریعت به ما اجازه نمی دهد پاي از آن فراتر قرار دهیم را شناسایی نمائیم

مانند آنچه که به ناروا به شیعیان امامی نسبت دادند )که    اگر سخن را پسند نگردیم بر آن تهمت غلو و تندروي قرار دهیم  و ..... نه آنکه

محمد علیهم السالم وارد نموده اند که احادیث صحیح آنان انباشته    برخی از آنها بحث و بررسی گردید( و ایراد بر فضایلی از امامان آل

 از همین فضائل است ..... 
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نزد تا به واسطه آنان، جایگاه درخور این امامان صادق را بیان نماید و از این مقام و مرتبت امت را آگاه   ولی کسی دامن همت به کمر

و احادیث نبوي و ..... حاصل نمود و ..... اگر کسی بگوید که پیشوایان دین ما از    رفیعی که می توان در کتاب خدا   نماید، همان جایگاه 

  نهایی آگاهند او را به غلو و تندروي نسبت دهند و یا اگر حدیث گویند که مردگان با آنان سخن می گویند یا زبان مرغان و   رازهاي

ده می نماید و یا کور را شفا می دهد .....، و یا زیارت قبورآنان و یا  جانداران را می دانند یا خداوند به درخواست آنان مرده ها را زن

این باشد که جانشین    توسل به آنان و ..... و امثال ابن حزم، ابن تیمیه، ابن قیم، ابن کثیر و امثال آن انکار نمایند و شاید دست آویز آنان

کشور را پاسداري نماید، جلوي    د، آدمکشان را کیفر دهد، مرز هاي پیامبر در دیدگاه آنان تنها خیرش آن است که دست دزدان را ببر

و   پادشاهان  که  کارها  اینگونه  از  کند.....و  تقسیم  آنها  بین  و  نماید  فراهم  را   ..... آن  و  این  حقوق  بگیرد،  را  اجتماع  هاي  آشفتگی 

سخنانی است که از ابوبکر و عمر در زمان دست   فتفرمانروایان در میان مردم انجام می دهند و نمایشگر این برداشت از معنی واژه خال

و عاصی او یزید که نمونه هاي دیگر این برداشت است    یافتن به خالفت نقل گردیده و نیز خالفت عثمان و معاویه و فرزند گردنکش

 ..... ،..... 

برکناري از گناه داشته باشد که به یاري آنها    سرچشمه پاکی و پاکدامنی و  اینان اعتقاد ندارند که خلیفه بایستی دردرون خود نیرویی از

ببرد.....، قابل ادراك    بتواند چنانچه شایسته است در پدیده هاي جهاندست  ناقص آنان  با عقل  امور را نمی پذیرند چون  پس آنها این 

بو ممکن  غیر  زمان  آن  مردم  ادراك  اساس  بر  درسابق  که  امور  از  بسیاري  که  ندارند  توجه  و   ،..... اساس  نیست  بر  حاضر  حال  در  د، 

به عنوان نمونه از اینگونه امور، سخن گفتن با دیگران در دو طرف کره زمین بدون وسیله   پیشرفت علم و صنعت امري عادي می باشد که 

وزگاري که سطح رابط از راه هوا و امواج و .....، و یادیدن تصاویر از طریق ماهواره و.....، و حال آنکه بیان امثال اینگونه مسائل در ر

امثال این اشخاص که اینگونه وقایع را ناشدنی می دانستند، وسیله اي براي ریشخند و مسخره نمودن و دست    دانش باال نبوده است، براي

ند که  بوده است و ..... و حال آنکه به عکس در میان احادیث و گفتارهاي آنان، اقوالی نسبت به پیشوایان خود آورده ا انداختن و استهزاء

نامید که به هیچ وجه با مبانی دین و موازین عقل و خرد منطبق نبوده و با مبانی آنها   در اساساً    واقع آنها را بایستی یاوه گویی و گزافه 

 منافات دارد و .....،

 گزافه گویی درباره ابوبکر: 

به سخن    انجام شد، .....، ما نمی خواهیم در پیرامون جانشینی پیامبر..... در ابتدا بدانیم که کار گزینش ابوبکر به جانشینی پیامبر چگونه  
خود را دنبال کرد و یا    بپردازیم و در زمینه اینکه این امر چگونه به انتها رسید و یا چگونه شکل گرفت و یا چگونه بر پا شد و چگونه راه 

بسته شد و یا هوي وهوس در کار بود و یا با زورگویی رأي گیري در آن آزادانه صورت گرفت و یا سفارش هاي رسول خدا به کار  
زد و باز می کرد و می شکست و پیوند می   صورت گرفت و یا چه کسی امور را می گرفت و می تاخت و باال و پایین می برد، گره می

آن هم پس از آنکه همه جهانیان داستان  گفتگو بپردازیم،    داد و یا می بست و باز می کرد و .....، ما نمی خواهیم پیرامون همه این امور به 
سقیفه .....، و گزارش آن حادثه بزرگ را آویزه گوش نموده وهمه کشمکش بزرگ مابین مهاجرین و انصار و .....، را شنیده اند، چه می 

را  آنها  تاریخ  محققین  و  پژوهشگران  بگویم،  د  توانم  که چگونه شخص  نمایند،  بررسی  و  داده  قرار  برابر خود  و  در  روز صالح  آن  ر 
گروهی همدست نشود و می ترسید که ناگهان در آشوب هاي سوزان قرار گرفته و .....، سرش بر   رستگاري را در آن می دید که با هیچ

اینکه با دو چشم خود شمشیر برهنه را دیده و گوشهایش فریاد مردي تندخو و درشت گفتار را شنیده که می    باد فنا برود مخصوصاً به
یا )هر  )هرکس گفت   او را به شمشیر خواهم کشت(، و  با این    بگوید که رسول خدا در گذشته است  که بگوید که او مرده سرش را 
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آورد )هرکس بگوید پیامبر جان داده است، سر    شمشیر بر خواهم داشت، جز این نیست که او به آسمان باال رفته است(، و یا فریاد بر می
آنکه نظر دیگران را بپرسند، خالفت رسول خدا را به آغوش    ( .....، پس آن دو پیرمرد برخاسته و پیش ازاو را با شمشیر برخواهم داشت 

 یکدیگر می انداختند .....،  

همداستان شده و جارچی آنان است و در آن طرف آن پاك ترین مرد امت که پیامبر او را وصی خود    و ابو عبیده جراح هم که با آنان 
او و دودمان هاشمی سرگرم عزاداري و تجهیز کار پیامبر هستند و کالبد بی جان او را با جامه مرگ در برابر خود   اندان نموده، به همراه خ

  می بینند و.....، و همه اصحاب، آن حضرت را با خانواده اش تنها گذاشته و از خاکسپاري او روي گردانیده و تا سه روز پیکر مطهر روي 
به خاك    نزدیکان وي هیچکس در مراسم خاك سپاري حاضر نبود و شبانه و یا در ابتداي شب او را غریبانه  زمین ماند و جز خانواده و

رسول خدا را با آن    سپردند و مردم آگاهی نیافتند و تا اینکه در نیمه هاي شب از خانه هاي خود صداي بیل هایی را شنیدند که آرامگاه 
 مراسم به خاك سپاري آن حضرت حضور نداشتند، .....،صاف می کردند، و آن دو پیرمرد نیز در 

فریاد می    بیننده چون نظرش بر عمر بن خطاب می افتد، که چگونه ابوبکر را برگزیده و نشان کرده و شتابان نزد او می رود و چندان  پس
در شنیده میشود که شمشیر بر روي  کشد که دهانش کف می کند، و پس از او، فریاد حباب بن منذر همان یار پیامبر و رزمنده بزرگ ب
می کنم و بدانید من هستم آن بنیاد    ابوبکر کشیده و می گوید )هر کس در آن چه می گویم ناسازگاري نماید بینی او را با شمشیر خرد

یران نسبت دارم و  شیربچه در بیشه شیران، که با ش  بزرگ که پشتوانه محکم می تواند باشد و فکر او چاره ساز کارها است و من هستم آن
تو را خواهد کشت(، یا )بلکه چنان می بینم که تو کشته می    پاسخ می شنود )اگر چنان کنی خدا ترا خواهد کشت( و او می گوید )بلکه 

ریختند، و پس از آن سومی را می بیند که از فرمانبري ابوبکر سر باز    شوي( پس او را گرفته و لگد بر شکمش زده و خاك در دهانش
زند و فریاد می کند )هان به خدا سوگند هر تیري درتیردان خود دارم به سوي شما پرتاب می کنم و نیزه و دستان خود را از خون  می  

دارم بر شما خواهم کوبید و با افراد خاندان و قبیله خود با شما پیکار می کنم، پس از آن    شما رنگین می نمایم و با شمشیر که در دست
اینگونه بیعت تهدید می کند که )به راستی گرد و غبار و دودي می بینم که جز با خونریزي فرو نمی   ن نکوهشچهارمی آمده و ضم

عباده رئیس خزرجیان را می بیند که در گرداب خواري و مذلت افتاده و بر سر او می جهند    شخصیتی مانند سعد بن   نشیند( و پس از آن 
خدا او را بکشد که از منافقان است یا از آشوبگران است( و گوینده اي بر سر او ایستاده    بکشید که  و با خشم فریاد می کشند )سعد را

بیرون   می گوید )به راستی قصدآن دارم که ترا چنان لگدکوب کنم که استخوان هاي تو از جاي به در رفته و یا چشمان تو از کاسه 
را گر بیند که ریش عمر  را می  قیس  یعنی  پسرسعد  پدرم کم شود،  آید(، و آنوقت  از سر  اگر مویی  )به خدا سوگند  و می گوید  فته 

  دندانهاي تو راخرد نموده و یک دندان هم در دهانت باقی نمی گذارم(، و یا )اگر مویی از او کم شود نخواهم رفت تا اینکه ترا تکه تکه 
ا درغالف نخواهم کرد تا براي علی ازهمه بیعت  کنم(، و پس از آن زبیر را می بیند که با شمشیر برهنه خود می گوید: )شمشیر خود ر

مقداد صحابی بزرگوار    بگیرم( و عمر می گوید )بگیرید این سگ را( پس شمشیر او را گرفته و بر سنگ زده و می شکنند، و پس از آن
کوفته می گردد و پناهندگان به  پیامبر را می بیند که به سینه او می کوبند و حباب بن منذر را می بیند که بینی او را می شکنند ودستش  

ما   بیعت  و  اطاعت  از  آنان  )اگر  که  ومی گوید  فرستاده  آنان  به سوي  را  ابوبکر عمر  و  ترسانیده  را  فاطمه  و  علی  و خانه  پیامبر  سراي 
).......، اي پسر  زند که فاطمه او را دیده و می گوید:    خودداري کردند با آنها نبرد کن( و عمر آتش آورده و تا خانه را بر آنان آتش

هم در راهی که مردم در بیعت رفته اند بروید( پس از آن با    خطاب آمده اي خانه ما را بسوزانی( پاسخ می دهد )آري مگر آنکه شما 
فاطمه  به خانه  و  آورده  به سراي خاندان وحی هجوم  می   یاران خود  فریاد  نموده  طلب  هیزم  آنان  پیشگام  و  کردند  پیامبر حمله  دختر 

آنکه بیرون آمده و دست اطاعت و بیعت بدهید( و یا )باید بیرون بیائید و دست    د)به خدا قسم که خانه را با اهل آن می سوزام مگرنمای
گرنه خانه را با هر که در آن است می سوزانم( و عده اي به او می گویند )در این خانه فاطمه    فرمانبرداري و اطاعت داده و بیعت کنید و

باشد(، پس از آن می بیند به گفته ابن شحنه )عمر به سوي خانه علی آمده تا خانه را با اهل او و هر که درآن    ی اگر او است( گفت )حت
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  فاطمه او را می بیند که فریاد می کند )در راهی که مردم افتاده اند )یعنی بیعت کرده اند( شما هم وارد شوید )یعنی بیعت  است بسوزاند و 
 نه، .....،  کنید(، تاریخ ابن شح

پس از آن ناله و شیون آن بانوي مظلوم و همان جگر گوشه رسول خدا یعنی فاطمه را می شنودکه از حریم بیرون آمده و با گریه صداي  
قحافه چه مصائب که    خود را بلند می نماید و استغاثه می نماید ).......، اي پدر، اي رسول خدا پس از تواز دست پسر خطاب و پسر ابی

بر  بر   ابوبکر چه زود  اي  ابوبکر خطاب می کند).......،  به  هاشمی  زنان  با  بیند که همراه  را می  فاطمه  از  و پس  نیامد.....،(  فرود  ما  سر 
با عمر سخن نخواهم گفت  به تاراج آنان پرداختید، به خدا سوگند  تا خداي خود را مالقات نمایم.....،(   خاندان محمد حمله کردید و 

 حدید جلد اول و جلد دوم(،  شرح ابن ابی ال

بزرگواري و مظهر ایمان یعنی امیرالمومنین را دستگیر و مانند شتري که چوب در بینی او کرده اند   و پس از آن می بیند که اسوه پاکی و
او را کشان تماشا می کنند و آنه  تا مهار شود و  برند و مردم جمع شده و  ادبی می  بی  با توهین و  و  به سوي خود  به حضرت  کشان  ا 

دست بیعت و اطاعت به ابوبکر بده، و ایشان می فرماید اگر ندهم چه می شود؟ و آنها جواب می دهند: )اگر دست    خطاب می کنند که
ندهی در آنوقت به همان خدایی که جز او نیست گردنت را می زنیم و تو را به قتل می رسانیم(، و ایشان می فرماید)پس اگرچنین   بیعت

به   بیند که چگونه برادر رسول خدا علینمائید  مرتضی، رو به    یقین عبد خداوند و برادر رسول او را خواهید کشت( و پس از آن می 
سوي قبر مطهر پیامبر کرده و این فتنه و آشوب را به فتنه سامري در امت موسی تشبیه نموده و این آیه قرآن رااز زبان هارون می فرماید 

علی علیه السالم را به سوي خود می    ن گروه مرا ناتوان شمرده اند و نزدیک است خونم را بریزند(، پس از آنکه که ).......، اي برادر ای
پسر عمو تو خردسالی و اینها پیران قوم هستند،    کشند تا بزور دست بیعت دهد، می بیند که ابوعبیده جراح صدا بلند می کند، ).......، اي

و راحت تر می تواند سختی ها را آسان نموده و از جایگاه   بینم که ابوبکر در این کار فعالً از تو بهتر بوده   و تو تجربه آنها را نداري و می
واگذار کن که اگر تو بمانی و زمان تو فرا برسد براي امر خالفت، به    خود همه جا را با توجه بنگرد، پس حاال این خالفت را به ابوبکر

 و سابقه در اسالم وخاندان و انتساب به پیامبر و دامادي او .....، شایسته و سزاوار خواهی بود(،   لحاظ فضایل و دین و علم و قضاوت

سخت فریاد برداشته و می گویند: )جز با علی به هیچکس دیگر دست اطاعت نخواهیم   پس از آنکه می بیند که چگونه انصار در آن روز
به او می گوید:  غزوه بدر است ف  داد(، و آن دیگري که رزمنده جبهه  ریاد می زند: )یک فرمانروا از شما و یکی هم از ما( و عمر هم 

است می توانی بمیري .....( و پس از آنکه می بیند ابوبکر به انصار می گوید : )....... ما حاکم و شما کمک   ).......،اگر درخواست تو این
یم می شود همانطور که یک دانه باقال یا برگ خرما را به دو نیم کنند .....(،  این کار )خالفت( در میان ما و شما به دو ن  کار ما هستید و 

براي خالفت و تیره خزرج نیز طمع در امر خالفت نمود پس ستیزه و کینه پاي در وسط نهاد و.....، پس می    اوس دراز دستی کرد  تیره 
دهد )اي رسول خدا پس از رحلت تو حوادث سخت و مجادله هاي  اثاثه، در نزد قبر رسول خدا ایستاده و آواز می    بیند مادر مسطح بن

  گرفت و اگر تو بودي این حوادث سهمگین واقع نمی شد، با از دست دادن تو مثل آن است که زمین بهره باران خود را از   فراوان در 
بنگر و دیده خود فرو مگذ اند پس آنان را  افتاده  پریشانی و حیرانی  به  تو  با این وجود در دست داده و اصحاب  اینگونه    ار،.....(، پس 

شتابزده و ناگهانی و بی   خالفت و جانشینی براي پیامبر چه می توانم گفت آنهم پس از آنکه ابوبکر و عمر بن خطاب، آن را کار و امري
دي و شرور آن نگهداشت و  از ب  تدبیر شمردند، مانند آن اموري که جاهالن قبل از اسالم انجام می داند که به زعم آنان خدا مردم را

انجام داده و به آن این هرکس مانند آن عمل را  از  لذا عمر فرمان داد که پس  به قتل    حفظ کرد، و  او را  بیعت بگیرد،  از مردم  شیوه 
پس    مسلمانان مشورت کند کسی را به فرمانروایی بشناسد  برسانند، و نیز پس از آنکه خودش در روز سقیفه گفت )هرکس بدون آنکه با 

 شوند(،  این فرمانروایی و حکومت به هیچ وجه پذیرفته نیست مبادا کشته 

و ابوبکر بود و به    و پس از آنکه به پسر عباس گفت: )علی در میان شما البته به حقیقت براي اینکار )خالفت( سزاوارتر و الیق تر از من 
با او کردیم )یعنی او را از خالفت کنار زدیم(، از ر نبود بلکه علتخدا آنچه ما  آن این بود که دیدیم او    وي دشمنی و عداوت با او 



 514: ص 

               

 

اند )یعنی آن حضرت بزرگان آنان را به جهنم واصل نموده    جوان است و تصور کردیم اعراب و قریش براي صدماتی که از او دیده 
را اعزام می کرد که با قهرمانان آنان  خدا )ص( او    است( از اطراف او پراکنده می شوند و سپس پسر عباس به وي پاسخ داد که )رسول 

)عرب و قریش( مبارزه کند و براي جوانی او ماموریت او را لغو نمی کرد وحاال تو و رفیقت )ابوبکر( بر او ایراد می گیرید که سن و  
السالم ظلم و ستم شد(    ابن عباس فکر می کنم بر دوست تو علی علیه  سال او کم است( و پس از آنکه عمر به ابن عباس گفت )....... اي

را علیرغم سن کم او شایسته دید تا سوره برائت را از ابوبکر بگیرد و دستور داد    و ابن عباس پاسخ داد )به خدا سوگند که خداوند علی
 .....). که آن حضرت آن را به مشرکین ابالغ کند 

 واکنش ها و عکس العمل هاي علی در برابر گزینش ابابکر به خالفت: 

براي ..... و  هستم  خدا  رسول  برادر  و  خداوند  عبد  )من  السالم گفت:  علیه  علی  امیرالمومنین  و حسین،  حسن  پدر  آن  از  پس  اینکار    ، 
سزاوارترید( و عمر   )خالفت بر جامعه مسلمین( از شما الیق تر و سزاوارترم و لذا دست بیعت به شما نمی دهم که شما به اطاعت از من 

پستان این فتنه( بدوش که    م تا دست اطاعت و بیعت بدهی( وعلی علیه السالم گفت: )....... اي عمر شیر )ازگفت )ما ترا رها نمی کنی
 نصف آن هم به خود تو برسد( یعنی )خالفت را براي ابوبکر بگیر که بعدا به تو برسد(.  

در    ه خدا قسم می دهم که خالفت رسول خدا را علی علیه السالم )آنها را نصیحت نمود( و گفت : )اي گروه مهاجرین شما را ب  و آنگاه 
رهبري( و از آنچه    میان اعراب، از خانه و نهاد خاندان او به سوي خانه هاي خود بیرون نبرید و خاندان او را از جایگاه او در مردم )یعنی

امر خالفت به  به خدا سوگند ما سزاوارترین مردم  ننمائید، اي گروه مهاجرین  براي    هستیم،  شایسته آن است دور  او و  زیرا ما خاندان 
دانا به سنت هاي پیامبر هست که از   اینکار شایسته تر از شما هستیم، تا چه زمان، تا آن زمان که در میان ما گوینده و ناطق به کتاب خدا و

شایسته آن هستند را با مساوات    کار مردم آگاهی دارد و همیشه آنها را در مد نظر دارد و کارهاي ناپسند را از آنان دورمی کند و آنچه 
پس از هوي و هوس ها پیروي نکنید و از راه خدا گمراه    میان آنان تقسیم می کند و به خداوند سوگند چنین شخصی در میان ما است،

 نشوید که بیشتر از این از راه راست دور نشوید...،(  

نیز پس از آنکه با  آن حضرت علیه السالم فرمود )چون محمد    و  مصطفی رحلت فرمود و به راه خود رفت، مسلمانان در کار خالفت 
  ستیزه و کشمکش برخاستند و به خدا سوگند این اندیشه و فکر به قلب من خطور نکرده و از مغز من هم نمی گذشت که   یکدیگر به

ببرند و پس از او امر رهبري را از م بیرون  به اعراب امر خالفت را پس از محمد از خاندان او  شگفت و    ن سلب کنند و هیچ چیز مرا 
بدهند، من دست خود    تعجب وادار نکرد و رنجیده نساخت مگر شتاب مردم به سوي ابوبکر و عجله آنان براي اینکه دست بیعت به او

محمد  نگاه  جایگاه  در  گرفتن  قرار  به  من  شدند  خالفت  امر  مدعی  او  از  پس  که  کسانی  از  دیدم  و  شایس   داشتم  امت  همه  تر  از  ته 
بیرون آمد در حالی که فاطمه دختر   هستم.....،( و نیز پس از آنکه علی علیه السالم که خدا روي و وجود او را گرامی دارد، شبانه از خانه 

آنان می گفتند اي    رسول خدا صلی اهللا علیه وآله را بر مرکب سوار کرده و به خانه هاي انصار می برد و ازآنان یاري می خواست ولی
رسول خدا کار از کار گذشته و ما به این مرد )ابوبکر( دست بیعت داده ایم و اگر پسر عمو و همسرتو )علی( بر ابوبکر پیشدستی  دختر  

السالم فرمود: آیا شایسته و سزاوار بود    می کرد و قبل از او به سراغ ما می آمد ما با کسی غیر از او دست بیعت نمی دادیم پس علی علیه
کردم و براي کشمکش بر سر خالفت حضور می   صلی اهللا علیه و آله را به خاك نسپرده و او را در خانه اش رها می  که من رسول خدا

که سزاوار و شایسته بود انجام نداد و آنها هم کاري کردند    یافتم؟!، و سپس فاطمه علیها السالم فرمود ؛ بدانید علی کاري به جز از آنچه 
 اهد بود.(  که مواخذه و حساب آن با خدا خو 

)کلب گوید تو دراین عمل میزان ادب و کمال و محبت امیرالمؤمنین به رسول خدا و در مقابل بی ادبی و حرص به ریاست آنان را با  
کودتا تحت عنوان مصلحت اندیشی و ..... مالحظه کن، آري البته آنها اگر ادب کرده و در احترام به پیکر پاك و مطهر و بیجان    انجام

 ا انجام وظیفه می نمودند هرگز صاحب ریاست نمی شدند انا هللا و انا الیه راجعون(.  رسول خد
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و نیز پس از آنکه آنحضرت علیه السالم فرمود: )....... هان به خدا که ابوبکر جامه خالفت را در برکرد با آنکه می دانست که در آسیاي  
آن به دور محور آن می گردد و بارش شدید علوم و فضایل ازسوي من    اسالمی( و کشور اسالم من به منزله ستون آهنی هستم که  )امت

پس من آن جامه    روان و جاري است و بال )فکر( هیچ پرنده )و متفکر(، قادر نیست آنان را یاري نماید تا به جایگاه رفیع من برسند،
که آیا تنها بدون یار و یاور    کار خود فکر کردم  )خالفت( را رها کردم و پیراهنی دیگر )از صبر( پوشیدم و چشم از خالفت بستم و در 

بزرگساالن اي که  فتنه  نمایم،  و شکیبایی  کننده صبر  )فتنه( کور  بر ظلمت  یا  بتازم  او  بر  نمایم و  و    قیام  پیر  را  و خردساالن  را فرسوده 
که به مالقات خداوند برسند پس دیدم  پژمرده می سازد و مومنان در دین واقعی به جهت آن آنقدر رنج و سختی خواهند دید تا آنزمان  

که صبر و شکیبایی به آئین خرد و عقل نزدیکتر است پس صبر کردم مانند کسیکه خار در چشم و استخوان در گلوي او باشد زیرا می  
خود رفت و گوي    تاراج می رود تا آن زمان که )اولی( آنان به راه   دیدم میراث خود )که خداوند به من عطا کرده بود( را که چگونه به

خالفت را پس از خود به سوي پسر خطاب انداخت و دراین هنگام علی سروده اي از اعشی را بر زبان راند که مضمون آن اینست )......  
با رنج سواري بر پشت شتر می گذرد با روز حیان برادر جابر که روز خود را به آسودگی    که چقدر فرق و تفاوت است میان روز من که 

می خواست که بیعت با او را ندیده بگیرند ولی براي بعد از مرگ   اولی در حال حیات خود از مردم  می کند .....( شگفتا با آنکه   سپري
خود، پاي همان بست و بند ها را، به سوي کسی دیگر، درمیان کشید تا اینکه این دو تاراج گر، امر خالفت را مانند دو پستان شتر میان  

کسی که بسیار خشن و تندخو بود و همیشه سخنانی تند و زننده داشت واگذار نمود و    و بدینگونه خالفت به دست خود تقسیم کردند  
 ،..... 

افزا و او کسی بود کهب سیار لغزش داشت و بسیار عذرخواهی می کرد و یاران او مانند کسانی بودند که بر شتر سرکش   ایامی رنج 
مهار شتررا سخت نگ اگر  به حیات خداوندي  سوار شوند که  کنند در پرتگاه سرنگون گردند و  اگر رها  و  پاره شود  بینی شتر  هدارند 

روزگار او، گرفتار کج روي و سرگردانی و ناآرامی شدند و من نیز بر آن روزگار دراز و سختی ایام و مشکالت    سوگند که مردم در
هستم    الفت را به گروهی سپرد که به تصور او من هم یکی مانند آنانصبر وشکیبایی نمودم تا اینکه او هم به راه خود رفت و انتخاب خ 

تا اولی، چون و چرایی وجود داشت  همان  بر  برتري من  پا شد، کجا در  بر  برم( که چه شورایی  کنار    به خدا )شکوائیه می  اینکه در 
کینه اي که نسبت به من    اهی کردم تا یکی از آنها بواسطهاینگونه افراد قرار بگیرم؟ ولی باز هم در باال و پایین هایی که رفتند با آنان همر

 ناپسند دیگر .....   داشت رو به سوي دیگري برد و دومی هم به برادر زن خود گرایش نمود و سایر انگیزه ها و دالیل 

المال مسلمین را   بپا خاسته و بیت  با او  نیز  .....خوردند بگونه اي که شتران  )تا آنکه عثمان به خالفت رسید(، .....، و فرزندان اجدادش 
شد و آنچه )از اعمال زشت و ناروا که(    گیاهان بهاري را )که علفهاي صحرا را نجویده بلع می کنند(، تا آنکه بافته ها و رشته هاي او پنبه 

 نمود.....(،   کرد زمینه مرگ او را فراهم نموده و )زیاده روي( پرخوري او وي را سرنگون

از شیعه و سنی آن را    علیه السالم را خطبه شقشقیه می نامند و درباره آن سخن هاي بسیار گفته اند و بزرگان احادیث این سخنرانی علی  
نادان نباید توجه کرد که گفته    نقل نموده و آن را از خطبه هاي روشن و بی چون و چراي امیرالمومنین دانسته اند، پس به گفتار یاوه آن

بافته است ..... و حال آنکه این حدیث و خطبه در هماناست این سخنان را شریف رض اینکه نطفه    ی بهم  سده هاي نخستین و قبل از 
کسانی که با او در یک روزگار می زیستند و یا پس    )پاك( رضی بسته شود از سوي بزرگان حدیث گزارش شده و نیز آن را بسیاري از

 او منتهی نمی شودحدیث نموده اند که از آن جمله اند:   از او آمدند با سلسله اسناد راویان دیگر که به نقل

 به شرح آنچه در سلسه اسناد جلودي آمده است .  228حافظ یحیی بن عبدالحمید هانی متوفی .1

متوفی  .2 نقل  246ابو جعفر دعبل خزاعی  ابن عباس  از  اسناد  با سلسله  را  امالی، آن  ما طوسی در  پیشواي مذهب  به گفته  و    که  کرده 
 برادرش ابوالحسن علی نیز آن را از زبان او بازگو نموده است. 

 به نقل در علل الشرایع ..... 274ابوجعفر احمد بن محمد برقی متوفی .3



 516: ص 

               

 

ا  303ابو علی جبایی پیشواي معتزلیان متوفی  .4 ابراهیم قطیفی و بحار مجلسی از همین که  الناجیه( استاد  محدثین    ین حدیث در )الفرقه 
 نقل گردیده است . 

ابوالحسن علی   ابن میثم که در شرح خود آورده است که: )این خطبه و سخنرانی را در متنی کهن )دست نوشته قدیمی(، پیدا کردم که.5
 یادداشتی بر آن نوشته بود(.  312بن فرات متوفی 

 که به گفته ابن ابی الحدید در شرح خود از محدثین این خطبه است.  317ابوالقاسم بلخی از اساتید معتزله متوفی .6

 در معانی االخبار .....  332ابو احمد عبدالعزیز جلودي متوفی .7

ثم در شرح خود او را ازراویان خطبه  ابوجعفر ابن قبه شاگرد ابوالقاسم بلخی در االنصاف و ابن ابی الحدید در شرح خود و نیز ابن می.8
 شمرده اند.

 بر اساس زنجیره قطب راوندي در شرح او  360حافظ سلیمان بن احمد طبرانی متوفی .9

 در دو اثر علل الشرایع و المعانی االخبار 381ابو جعفر ابن بابویه قمی متوفی  .10

او حدیث    ر دو نگارش باال این سخنرانی را به مدد گفته هايکه پیشواي ما صدوق د  382ابواحمد حسن بن عبداهللا عسگري متوفی  .11
 کرده است. 

 استاد شریف رضی در ارشاد  412ابوعبد اهللا مفید متوفی .12

 در اثر خود به نام المغنی 415قاضی عبدالجبار معتزلی متوفی .13

 در نثرالدرر و نزهه اآلداب ..... 422وزیر ابوسعد آبی متوفی .14

 در الشافی ..... 436شریف مرتضی برادر بزرگ شریف رضی متوفی .15

 در تلخیص و امالی ..... 460پیشواي بزرگ گروه ما طوسی متوفی .16

شقشقیه نامیده    سخنرانی دارد که ، او در مجمع خود آورده است )....... امیرالمومنین علی رضی اهللا عنه،  518ابوالفضل میدانی متوفی  .17

گفت، اي امیرالمومنین آیا    شده است زیرا ابن عباس که خدا از هر دو خشنود باد در آن زمان که علی سخنان خود را قطع کرد به وي

نگی  است زیرا آن شقشقه اي بود که با  می شود که سخن را از همان جا که قطع کردي ادامه دهی، آن حضرت گفت چنین کاري بعید 

 چند بلند شد و به جاي خویش برگشته آرام گرفت(،  

ناگهانی از شتر است که در مواقع بسیار بسیار نادر از او صادر می شود و در حالت عادي هیچ اثري از آن    )کلب گوید شقشقه بانگی

درون و جگر سوخته موالي ما بر زبان او  در گلوي شتر بوجود می آید نیست و کنایه از اینکه این سخنان به ناگاه از    بانگ که در اثر باد

رستگاري    دیگر مانند آن دیده نمی شود. یا امیرالمؤمنین ما شهادت می دهیم که بارور شدن درخت تناور اسالم و هدایت امت و   آمده و

شما ازسوي همه مؤمنین و  جاوید اهل اسالم و .....، همه و همه در سایه صبر و استقامت تو و مدیون حلم و بردباري توست و خداوند به  

بپذیرد نثار مظلومیت تو می نمائیم بدرگاه خود  نهایت عطا فرموده و اشکهاي ما را که  و ما را در دنیا و آخرت از    مؤمنات پاداش بی 

 شفاعت شما بهره مند فرماید، آمین، آمین، آمین یا رب العالمین ..... . 

آن حضرت از مقام و منزلت خود و آل محمد علیهم السالم است آنهم درمقابل کسی  آري از نشانه هاي مظلومیت امیرالمؤمنین دفاعیات

العیاذ باهللا خداوند را با    چون معاویه معلوم الحال و امثال او و بر این مظلومیت بایستی دلها پر درد و چشمها پر اشک گردد مانند اینکه

نمودن که کسی بگوید در منزلت    بته این گونه قیاس کردن و مقایسه شیطان قیاس کنیم، خداوند خداوند است و شیطان شیطان است و ال
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به خداوند است و   باالترین ظلم  .....، ولی شیطان مخلوق است و رانده است و.....، خود  و  او خالق است، رازق است  اهللا که  حضرت 

ه با آن اصل و نسب و آن اعمال و روش ها  حرامزاد  همینگونه ستم بر امیرالمؤمنین است قیاس نمودن آن حضرت با معاویه معلوم الحال

که معلوم شد با آن خانواده لجن غرق در جنون جنسی و روانی و .....،آري علی علی است با همه نیکویی هایش و آنها آنها هستند با همه  

ستند و لعنت و لعنت  زشتی هایشان پس صلوات و رحمت و رضوان خداوند برموالي ما علی امیرالمؤمنین و آل او که آل محمد )ص( ه

و آل محمد هستند که    اعداء اهللا هستند یعنی حزب الشیطان که معاویه و همه دشمنان محمد  و لعنت ابدي بر معاویه و همه ستمگران که

 لعنت و عذاب و جهنم سوزان ابدي جایگاه آنان باد آمین، آمین، آمین یا رب العالمین.(. 

بغدادي مشهور .18 ابن خشاب، متوفی    ابو محمد عبداهللا بن احمد  نموده    567به  اوقرائت  این خطبه را بر  ابو مصدق واسطی نحوي  که 
 است..... 

البالغه این خطبه را از دو حافظ دیگر ابن مردویه و طبرانی513ابوالحسن قطب الدین راوندي متوفی  .19 آورده و می    ، در شرح نهج 
یکی در پیوست کتاب    وزگاري قبل از بدنیا آمدن رضی نگارش نموده بودند، نویسد: )این خطبه را در دو جا مکتوب یافتم که آنها را ر 

از جهان  از بدنیا آمدن رضی  اساتید معتزله که قبل  از  ابوالقاسم کعبی  قبه شاگرد  ابن  ابوجعفر  رفته است و دیگري در دست    االنصاف 
پیش از بدنیا آمدن رضی یادداشتی بر آن    اند سال  نوشته اي که ابوالحسن علی بن محمد ابن فرات دستور المقتدر باهللا عباسی شصت و 

 در جهان بنهد نگارش یافته بود.  نوشته بود و ظن قوي دارم که آن دست نوشته روزگاري قبل از آنکه ابن فرات پاي

که گروهی    استوفات یافته که در االحتیاج خود، .....، گفته    588ابو منصور طبرسی: او از اساتید ابن شهر آشوب است که در سال  .20
 از محدثین از طرق و راههاي مختلف آن را از ابن عباس نقل نموده اند.....،. 

متوفی  .21 نحوي  بن شبیب صلحی  استاد  605ابوالخیر مصدق  بر  را  ابن خشاب خواند و می گوید چون آن  بر  را  این خطبه  خود    که 
سخن علی و    ز بر هیچ چیز افسوس نخوردم به مثل قطع شدنابومحمد ابن خشاب خواندم و رسیدم به آنجا که ابن عباس گفت: )هرگ

دیگر هم مانده بود که    ادامه ندادن علی به سخنان خود(، پس ابن خشاب گفت اگر من آنجا بودم به ابن عباس می گفتم: )مگر چیزي
نه آیندگان مطلبی مبهم بر جاي    وپسر عمویت در دل نگاهداشته و در این سخنرانی نیاورده باشد، که علی به راستی نه براي گذشتگان  

شاید که این سخنرانی جعلی بوده و آن را    قرار نداد پس مصدق گفت: او یعنی ابن خشاب، شوخ طبع بود و من به او گفتم اي سرور من
این گفتار  نه به خدا سوگند، من می دانم که  او گفت  باشند و  بسته  تو  از اوست یعنی از علی است،    به دروغ بر علی  چنانکه می دانم 

مصدقی و من گفتم مردم آن را به شریف رضی نسبت داده اند گفت به خداقسم چنین نیست، رضی کجا و این شیوه گفتار کجا، ما 
رضی را دیده ایم و بهیچ وجه به این سخنرانی نزدیک نیست و مانند آن نیز نیست.....، سپس گفت به خدا قسم    سروده ها و نوشته هاي

  خنرانی را در نوشته هایی دیدم که دویست سال پیش از پدید آمدن رضی نگارش یافته بود و همچنین آن را در دست نوشته س  من این
ابواحمد نقیب،   هایی دیدم که همه آن را می شناسم و می دانم که به اثر کدام یک از دانشمندان و محدثان است که همگی پیش از تولد

 . شرح ابن میثم، شرح ابن ابی الحدید،.....(.پدر رضی زندگی می کرده اند....

 در النهایه  606مجدالدین ابوالسعادات، ابن اثیر جزري متوفی .22

 که در تذکره خود آن را آورده است  654ابوالمظفر دختر زاده ابن جوزي متوفی .23

ابوالقاسم بلخی    مان   به را در مکتوبات پیشواي، که گوید من بسیاري از فرازهاي این خط655عزالدین ابن ابی الحدید معتزلی متوفی  .24
در مکتوبات ابوجعفر ابن    دیدم .....، که به روزگار دراز قبل از تولد رضی و در زمان خالفت المقتدر می زیست و نیز بسیاري از آن را 

 ازجهان رفت. قبه دیدم و آن نوشته االنصاف نام دارد که او هم شاگرد ابوالقاسم بلخی بود و او نیز قبل از رضی
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متوفی به    او نیز این خطبه را از مکتوبی قدیمی و کهن آورده که بن فرات دستور عباسیان   679کمال الدین ابن میثم بحرانی، متوفی  .25

ابن قبه آورده و    آن آورده و ذکر کرد که او یادداشتی را بر آن نگاشته بود و نیز ابن میثم که آن را از کتاب النصاف نوشته   312سال  

 سخن ابن خشاب را درباره آن و این که ابوالخیر آن را بر وي خوانده است را آورده و ذکر نموده است.....،. 

 ، در کتاب لسان العرب خود در ذیل واژه شقشق می نویسد 711مصري متوفی  ابوالفضل جمال الدین ابن منظور آفریقایی.26

جاي خویش    )....... در گفتار علی رضی اهللا عنه در خالل یک سخنرانی از او آمده است، آن شقشقه اي بود بانگی چند کرد و سپس به
 برگشت و آرام گرفت.....(

 خود آن را ذکر کرده و .....،.  در کتاب )القاموس( 816عبدالدین فیروزآبادي متوفی .27

 سراي نیل:  عربده هاي سخن

زوال را    و ما از همه این ها که چشم بپوشیم باز چه می توانم گفت آنهم پس از آنکه سراینده امروز نیل با عربده هاي خود آتش رو به
عمل )بد و زشت( را ستایشی براي آنان دانسته و    دامن می زند و آن تبکاري هاي فراموش شده را در برابر دیدگان تازه می نماید و این

..... و با سروده خود ..... ضمن اقرار و اعتراف به این عمل عمر بن خطاب درحمله به خانه مظهر ذوالقربی و براي توجیه عمل ناپسند او  
می گذارم که در آن زنده باشی  بیعت ندهی خانه ات را می سوزانم و ن  می گوید: )و سخنی هست که عمر به علی گفت ..... اگر دست

 شهسوار دودمان عدنان و حامیان او این سخن را نمی گوید مگر عمر( و .....  هر چند دختر محمد در آن باشد و هیچکس در برابر

اي  م، مجلسی برپا نمودند تا در آن مجلسی که فراهم آورده اند این مدح و ثن  1918چه بگویم که پس از آن مردم مصر در آغاز سال
سراینده اي را که درك و فهم و عقل او در این پایه و حد است و این نمونه آنچیزهایی است    عمر را بخوانند ..... و تحسین نمایند .....،

 مبتال هستیم   که ما در این روزگار، به آن 

جزء فضایل عمر می    شیطانی آن را   )کلب گوید این الهام شیطان است که اینگونه این عمل زشت عمر را نعل وارونه زده و با توجیهات 
عملی را که هر دو آنها از انجام آن   آورند و خود را با آزار رسول خدا و ترویج خشونت علیه اهلبیت در آتش ابدي دوزخ قرار می دهند 

ولی  شرفیاب شدند  زهرا  به محضر حضرت  براي عذرخواهی  و  کردند  می  ندامت  داغتر    اظهار  از آش  کاسه  نادان  احمق  و  این  است 
ببیند که    شیطان عمل بد او را در نظر او زینت داده است تا وارد شود در آنجا که خدا براي  تا  ستمکاران و مجرمان آماده کرده است 

 یا خیر((   سوزاندن خانه ذوالقربی می تواند مایه برقراري جلسه جشن و شادمانی باشد

می کنند و سنگر    ... سرچشمه پاك آشتی و سازش را در جهان اسالم گل آلودو ..... نمک بر زخم دل می باشند و با اینگونه اعمال ..
نیز بر آن اضافه می نماید    یادي  یکپارچه اسالم را دچار پراکندگی می نمایند و گمان می کنند که عمل خوبی انجام می دهند ..... و دم 

بر کنار نمی دارد.....( ..... و چنان در    دارد، علی را از گزند عمر  که )....... می خواهد بگوید اینکه دختر پیامبر مصطفی در این خانه جاي
مسلمان و پیامبر پاکشان از آن عمل او شادمان شده و    این حال پیش می روند که آن را فضلی براي عمر آورده تا وانمود نمایند که امت 

یامبر اسالم محمد مصطفی که جگرگوشه او فاطمه در نزد  یعنی پ  جشن می گیرند، ..... پس مژده و هزاران مژده به برترین خالیق عالم 
کسی که با وصی و ولی او آنگونه سخن را بر زبان می راند،کوچکترین منزلتی ندارد و بودن او در خانه اي که خداوند صاحبان آن را از  

را از گزند وي دور نماید تا خانه را بر اهل او  هر گونه لغزشی برکنار داشته )و آیه تطهیر را درشان آنان نازل فرموده(، هم نتوانست آنان  
خالفتی که با این بیم و هراس بر آن گردن نهند و شکل دهند و    نسوزاند، پس آفرین و با هم آفرین برانتخابی که اینگونه باشد و به به از

این امور بپردازیم زیرا با بررسی زندگی خلیفه اول  اینها ما نمی خواهیم به همه    ..... و با این بی پایگی و بی مایگی ها پایان پذیرد، با همه 
روانی اش با مردم عادي یکسان بوده و تنها انتخاب شدن او به جاي پیامبر او را در نظر    دیدیم که او قبل از اسالم و پس از آن، سرمایه
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اکنون بس،  و  است  کرده  بزرگ  براي    مردم  که  فضایلی  اول  کنیم  بررسی  زمینه  دو  در  خواهیم  و  می  ها  منش  دوم  و  اند  آورده  او 
 رفتارهاي روحی او را. 

 اول : فضایلی که براي ابوبکر برشمرده اند: 

در مدح و    در ابتداء می خواهیم بدانیم آیا از برترین انبیاء الهی، به راستی سخنی که بیانگر برتري او باشد رسیده است و آیا آنچه را که 
گفتارهایی را از ائمه    دنیا، اندیشه را به محققین معطوف می کنیم و سخن نمی گوییم مگر آنکه ثناي او آورده اند صحیح است؟ ما در  

که آن تحقیقات را یاري نماید    حدیث که میان درست و نادرست تفاوت قرار می دهند نقل نموده و سپس آن را با ارزیابی و نگرشی 
هم زمینه هایی را که حدیث هایی درباره آن    گوید: )....... در پایان نگارش  دنبال می کنیم،فیروزآبادي در پایان کتاب )سفر السعاده( می

علماء حدیث شناس، مطلبی از آن ها به روشنی شناخته    آمده و چیزي از آنها درست نیست سربسته یاد می کنیم و هم آنچه را که نزد
در این باره ساخته اند مشهورتر این حدیث است که )خداوند    آنچه  نگردیده و .....، زمینه هاي فضایل ابوبکر رضی اهللا عنه، در میان همه 

ابوبکر به گونه اي ویژه( و یا )خداوند هیچ چیز در دل و سینه من نریخت مگر آنکه   براي مردم به گونه اي همگانی جلوه می کند و براي
می شد ریش ابوبکر را می بوسید.(، یا )من و ابوبکر پیامبر )ص(: )که چون اشتیاق او به بهشت زیاد  در سینه ابوبکر هم ریخت(، یا از قول

اسب  دو  مانند  فضایل  روح   در  )....... چون خداوند  یا  و  کنند،(  می  بندي  آنها شرط  از  یکی  برنده شدن  بر سر  مردم  که  را    هستیم  ها 
روان کرد  عقل  انتخاب  که  دروغ  هاي  بافته  و  جعلیات  این  مانند  و  مثل  و   )..... و  برگزید  را  و    ابوبکر  تبین  هیچگونه  بدون  هرکس 

نادرست بودن آنها را تشخیص می دهد،( و نیز عجلونی در کتاب خود )کشف الخفا( ..... یکصد مورد از موارد فقه و غیر    روشنگري،
نیست هیچ حدیث درستی  این درباره  یا  و  نرسیده  به جایگاه صحت  هیچ حدیثی  باره  این  )....... در  نویسد  و می  یا    آنرا شماره کرده 

این زمینه  آنچه در  میان همه  از  عنه  اهللا  ابوبکر رضی  ..... می گوید، در خصوص فضایل  و  قول  این دو  به  نزدیک  اند   سخنانی    آورده 
آخرکه   الی   ..... ویژه  اي  گونه  به  ابوبکر  براي  و  نماید  می  روي  همگانی  اي  گونه  به  مردم  براي  خدا  که  است  حدیث  این  مشهورتر 

 روزآبادي نقل نموده است، ذکر می نماید  گفتاري را مثل آنچه فی

حدیث از مشهور ترین احایث در باب فضایل ابوبکر را بیان نموده و ساختگی بودن    و نیز سیوطی در کتاب اللئالی المصنوعه تعداد سی
که در سده هاي نزدیک   درباره آن ها ذکر نموده است و ..... ولی در عین حال مالحظه می گردد  آن را اثبات و اقوال حافظان حدیث را

به ما نویسندگانی پدیدارشدند که همان احادیث را از جمله احادیثی می دانند که در آن ها هیچ کس اختالف و تردید نداشته و آن را به  
 نحوي 

می دارد نیز  گزارش می کنند که گویا همه صحت آن را پذیرفته اند، البته براي سیوطی که آهسته و خوب در پی تصور این گروه قدم بر

این کتاب می گوید:    296کامال سخت و دشوار بود که در میان این سی حدیث حتی یکی را هم صحیح به حساب نیاورد .....، او در ص

آسمانی گذر نکردم مگر آنکه دیدم    که این سخن را به دروغ بر پیامبر بسته اند که گفت )....... مرا که به آسمانها بردند )معراج( بر هیچ 

و می گوید این حدیث جعلی و ساختگی است و    آنها نوشته است محمد رسول اهللا و ابوبکر جانشین من .....(، سپس به قضاوت نشسته در

دلیل آن را وجود عبداهللا حدیث ساز پسر ابراهیم و استاد وي عبدالرحمن بنزیدي که مورد سرزنش همگان هستند و .....، و علیرغم تمام  

استخاره کردم و از خداوند طلب خیر کردم تا اینکه )بر اثر استخاره( متوجه    .... براي داوري درباره این حدیثاین موارد می گوید )...

شدم که این حدیث نه ساختگی است و نه ازآنگونه احادیث که شالوده نگري شود بلکه حدیثی خوش و حسن است چون گواه بسیار  

را با سلسله اسنادي ذکر می کند که البته هیچ یک از آنها درست نیست و در هرکدام  آورده و آنان    دارد .....(، سپس گواهان خود را

یا و  ساز  انجام    یک حدیث  که  ندارد  علم  اندازه  این  علم حدیث،  در  ادعا  آن همه  با  متأسفانه  .....، سیوطی  شود.  می  یافت  دروغگو 

می کند و زشت را خوب نمی نماید و ..... شاعر می گوید:  خوب و خوب را بد نمی نماید و گزند رسیده را درست ن  استخاره بدي را
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براي آن   درجستجوي شادابی جوانی، به سراغ گالب فروشان رفته، آیا او نمی داند آنچه را که گذشت روزگار تباه نماید، گالب فروش

 چه چاره اي می تواند نماید، .....(  

داشته است و اگر دیگران عقل او را استهزا نمی کردند   دا جلسه مشاوره اي)کلب گوید منظور سیوطی اینست که از طریق استخاره با خ

و یا راه فالنی    با استخاره معلوم می کرد خدا جسم است و یا روح و یا خدا از اوراضی هست یا نیست و آیا او اهل جهنم است یا بهشت

آل محمد کار را به    .....، آري دوري از محمد و   و فالنی درست است یا غلط و یا شراب خواري عمل بد است یا عمل خوب است و 

بر آن مسلط اینگونه  این جماعت است که شیطان  از اعاظم  این عقل کسی مانند سیوطی  است پس تو خود بخوان    اینجا می رساند و 

 حدیث مفصل از این مجمل( .....  

ظر فرمائید به آنچه در جلد پنجم روشن نمودیم و جعلی  صحیح است، ن  و نیز براي اینکه دریابید که چگونه سخن فیروزآبادي و عجلونی

ائمه حدیث و حافظان حدیث  با قضاوت  باب    بودن آن را  بودن یکصد حدیث دروغ را که در  بودن و ساختگی  نمودیم جعلی  اثبات 

دروغ بودن و ناروایی و خالف    پیامبر صلی اهللا علیه و آله بسته و نسبت داده اند و نیز  فضایل ابوبکر و اطرافیان او ساخته و به دروغ بر

در آن اثبات نمودیم و تمامی آنها را با قضاوت بزرگان احادیث مانند، ابن عدي، طبرانی، ابن    بودن، چهل و پنج حدیث جعلی دیگر را

نسایی، حاکم، دارقطنی، ابن عساکر،    حبان،  ابن جوزي،  ابوعمر، جوزقانی، محب طبري، سخنور بغدادي،  ابن مدینی،  بوزرعه،  عقیلی، 

 فیروزآبادي، اسحاق

  حنظلی، ابن کثیر، ابن قیم، ذهبی، ابن تیمیه، ابن ابی الحدید، ابن حجر هیثمی، ابن حجر عسقالنی، حافظ مقدسی، سیوطی .....،

.....است، که  و گواه دیگر بر نادرستی این احادیث در فضیلت خلیفه اول، مذکور نگردیدن آنها در صحاح سته و سنن و مسانید کهن  

آگاهی بر درستی آنها می    صاحبان آن تألیفات، چنانچه مشهور است اگر کمترین نشانه اي در صحت آنها می یافتند و یا حداقل کمترین

یافتند، همگی در رها کردن و عدم ذکر و عدم روایت آنها با یکدیگر متفق القول و همداستان نمیشدند، قطعاً کسانی که در جستجوي  

بیرون می آورده اند قطعاً این احادیث را از پشت    به هر گوشه اي سر می کشیدند و آنچه را هم که در دل خاك پوسیده بود  احادیث

بیرون آورده و از آن بهره برداري می نمودند، .....، تا این فضایل بر همگان آشکار شود، پس مسلم است که تاریخ    ابرهاي فراموشی 

اري بوده که صاحبان صحاح سته وسنن می زیسته اند .....، و همچنین بررسی ماهیتی این احادیث نشان  تولد این احادیث پس از روزگ

احادیث داشت و یا باور داشت که چیزي از این مطالب هرچند اندك از فضایل او بر    می دهد که اگر خود خلیفه آگاهی از حقیقت این

طعاً فرد بی شخصیتی مانند ابو عبیده جراح را که یک گورکن و قبرکن مدینه بیشتر  گذشته است، ق  زبان پیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آله

نبود را براي جانشینی پیامبرشایسته تر از خود نمی دانست، در حالی که در آن فتنه برپا شده .....، هرکس هر فضیلتی را که داشت آن را  

نمود .....، ولی در آن روز این مرد )ابوبکر( و یار و یاور تند خو و بد  منظور تصدي پست خالفت اظهار می    بودن خود و به براي شایسته

او هیچ نیز در    اخالق  ..... و  پیرترین قوم است  یا  بوده و  پیامبر  یار غار  اینکه او  اظهار  ننمودند مگر  او عنوان  براي  سخنی و فضیلتی را 

  او اول کسی است که نماز گزارده است .....، بیان نمودیم که   اینکه خلیفه اول، نخستین کسی است که اسالم را پذیرفته و یا  خصوص

اهللا علیه و    این موضوعات هم اثبات نگردید و به لحاظ ماهیتی هم این موارد با قضاوت و گفتار بزرگترین پیامبران حضرت محمد صلی

چند حدیث واضح    باره سخن آورده و  آله و نیز گفتار صریح و واضح اصحاب او مخالف است و ما در جلد سوم به طور مشروح در این

نیکوکار آنان بیان و اثبات    از طریق رسول خدا و امیر المومنین علی صلوات اهللا علیهما و آلهما و صحابه صدر اسالم و تابعین صالح و
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س از اسالم آوردن  است و خلیفه پ  نمودیم که اولین شخص از مردان که اسالم آورد و نماز گزارد امیرالمومنین علی علیه السالم بوده 

صحیح خود آورده است و .....، و نیز یاران او،    حدود پنجاه نفر از مردان دیگر اسالم آورده است، چنانچه طبري مشروحاً در گزارش

دیگر نیاز  مردم و ..... بیان کرده و از آنها بهره می بردند و    اگر چیزي از آن همه احادیث جعلی در اختیار داشتند آنها را براي رام نمودن

فضایل او آنها را محدود نماید به حضور او در غار به همراه پیامبر و    به ایجاد ارعاب و ترس نبود تا آنکه عمر بن خطاب در بیان تمامی

نیز کهولت سن او .....، و یا سلمان فارسی به اصحاب نمیگفت که شما آن شخصی را که پیرترین شما بود انتخاب کرده و خاندان پیامبر 

  را رها کردید و یا گفتار عثمان بن عفان که درفضایل او بسنده کرد فقط به اینکه ).......، اوست صدیق و دومین نفر از کسانی که در غار 

بودند.....( و یا گفتار مغیره بن شعبه)مضمون( که عباس را به سوي خود جلب کنید و از این کار )خالفت( براي او نیز سهمی قرار دهید  

او و آیندگان اوبماند و به این وسیله او را از علی جدا کنید زیرا اگر عباس به سوي شما آید، در مقابل مردم براي مقابله با علی    تا براي

به سراغ    دست آویز )ما  به عباس نمی گفتند:  ابو عبیده و مغیره در مالقت شبانه خود  ابوبکر و عمر و  نیز  و   )،..... قوي خواهید داشت 

هستی.....(    خواهیم براي تو در این کار سهمی قرار دهیم تا براي تو و آیندگان تو ذخیره شود زیرا تو عموي پیامبر خدا  توآمدیم و می

حسین )دو دختر زاده    ..... و نیز سران مهاجرین و انصار از بیعت با او خودداري نمی کردند شخصیت هاي بزرگی چون علی، حسن و

زبیر و طلحه و عثمان و ابوذر و مقداد    سعد بن عیاده و فرزندان و تبار او، حباب بن منذر و اصحاب او،رسول خدا(، عباس و فرزندان او، 

 کعب و ابوسفیان، .....،  و خالد بن سعید و سعد بن ابی وقاص و عتبه بن ابی لهب و براء بن عازب و ابی بن 

نداشند که پس از رسول خدا صلی     اکثریت انصار تردید و شکیو یا جایی براي آن نبود که محمد بن اسحاق بگوید): همه مهاجران و  

الف آن برتري ها را براي او می زدند نمی    اهللا علیه و آله علی متصدي امر خالفت خواهد بود و نیز عتبه بن ابولهب در برابر کسانی که

از همان کسی که در ایمان به پیامبر و سابقه   شود خصوصاً گفت )....... تصور نمی کردم که این کار )امرخالفت( از دودمان هاشم خارج

رسول خدا از همه بیشتر بود، و کسی که دیرتر از همه از رسول خدا    نیکو از همه )امت( مقدم تر بود، و نیز علم او به کتاب خدا و سنت 

پیامبر و پیکر  او کمک و یاري م  جدا شد، و کسی که جبرئیل در شستشوي  به  نمود، و کسی که هر پوشانیدن جامه مرگ )کفن(  ی 

البته  به مقام و منزلت او نمی رسند زیرا فضایل او در دیگران وجود ندارد، پس    فضیلتی که در آنان هست در او هم هست و  که آنان 

دن آغاز  او توجه نکرده و از روي بگردانید، بگوئید تا ما بدانیم، و البته اینگونه دست بیعت دا   سوال می کنیم که چه چیز باعث شد که به

دودمان هاشم اجازه ندهید که مردم به امر خالفت نظر کرده و شما را زیردست نمایند مخصوصاً از تیره تیم    آشوب و فتنه است، پس اي

عدي )عمر( که کار امامت و رهبري جز در میان شما و به سوي شما شایسته دیگري نیست، و قطعاً کسی جز ابوالحسن   )ابوبکر( و از تیره 

کاري    ق این منصب نخواهد بود، پس اي ابوالحسن براي رسیدن به این حق با دوراندیشی خود قیام کن زیرا تو به حقیقت برايالی  علی

 که امید )رهبري و هدایت و اصالح امت( می رود سزاوارتر هستی، .....(.

 منش ها و مایه هاي روانی خلیفه اول:

هاي   منش  به  پردازیم  می  قسمت  این  در  درخصوص  پس  ما   ،..... است،  دوانیده  ریشه  او  وجود  درونی  هاي  الیه  در  آنچه  و  خلیف 

وضعیت او قبل از اسالم سخنی به زبان نمی آوریم، زیرا گذشته شخصی که اسالم می آورد ندیده فرض می شود وبر این اساس کاري  

مکه قمار بازي می کرد و این قبل    ف و دیگر بت پرستانرضی اهللا عنه گفته است )که ابوبکر رضی اهللا عنه با ابی بن خل  ----نداریم که  

به  نیز در کتاب خود  ناروا شناخته شود( و این حدیث را امام شعرایی  بود که قماربازي  امام    از آن  الغمه آورده است و هم  نام کشف 
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امري ناروا و    ندارند که قمار بازي حدیث تردید    در احکام القرآن خود می گوید: )....... هیچیک از حافظان  370ابوبکر جصاص متوفی  

نادانی  نیز قمار است و ابن عباس گفته است که شرط بندي قمار است و مردم که پیش از اسالم در  اند بر    گروبندي  زیست می کرده 

از  نهی آن،  به  این کار معمول بود تا آنکه دستور  نمودند.، و  ابوبکر  جانب خدا رسید چنانک   روي دارایی و زن خود شرط بندي می  ه 

 غلب الروم .....(،  صدیق با بت پرستان شرط بندي می کرد..... تا آنگاه که این آیات از سوي خدا نازل شد )الم

  )کلب گوید از این گفتار دانشمندان معلوم می شود که خلیفه اول و .....، که عده اي اخیراً مدعی تقدم دراسالم او هستند، بعد از اسالم 

و حال آنکه این امور علیرغم عدم نهی    ل نهی قمار در کتاب خدا، همچنان مشغول قمار و شرط بندي و ..... بوده اند آوردن و قبل از نزو

از جانب خدا مانند شراب خواري و زنا و .....، به لحاظ حکم عقل امري زشت و بدبوده است و هرچه را شرع حکم کند عقل به آن  

همانگونه که در احوال جناب جعفر طیار آمده است که قبل از   د شریعت به آن حکم می نمایدتصدیق دارد و هر چه را عقل تصدیق نمای

او نزد خداوند موجبات تقرب او گردیده و این عاقالنه رفتار کردن او در    اسالم شراب نخورده و زنا نمی کرد و .....، این صفات حمیده 

نموده و  او را نزد خداوند مقرب  بنابراین  پروردگار    زمان جاهلیت  اخبار نموده است و  به او  به زبان رسول خود  او  از  رضایت خود را 

ها جزءامور عقلی بوده و هست، مالحظه می شود که بسیار افراد فهیم قبل از اسالم، سر به پرستش بتها    همانگونه که زشتی پرستش بت

بعد از اسالم خود همچنان بطور مثال شراب خورده و یا    آن گروه از صحابه که مسلمان شده بودند ولی  نداشته اند به همین دلیل عمل

قمار می نمودند و.....، و پس از نزول وحی و نهی صریح خداوند، آن اعمال را ترك نمودند، اگر چه کار آنان داراي قباحت شرعی 

  عت این صفات مذموم را مالحظه نمی قطعاً داراي قباحت عقلی بوده است ..... و لذا به همان دلیل شما در احوال بزرگان شری  نبود ولی

 فرمائید ..... و از این مسائل مهمتر همدردي و اشتیاق قلبی آنان به بزرگان و اعاظم کشته شده مشرك قریش بود(، 

قبل    و به همین طریق کاري نداریم که ابوبکر اسکافی در نگارش خود از نوشته جاحظ در العثمانیه ایراد گرفته و می گوید ).......ابوبکر

از آنکه مسلمان شود از سران مشهور و بلند آوازه مکه بوده و مردم مکه پیرامون او جلسات و انجمن ها داشته و درطی آن به خواندن  

نشانه هاي پیامبري و بعثت او   سرودها می پرداختند و گزارش ها ارائه می دادند و در خالل آن باده گساري و میخوارگی می کردند و او

با ذکر سلسله اسناد خود از ابوالقموص   و در شهر ها به گردش رفت و گزارش ها دریافت نمود.....( و نیز فاکهی در کتاب مکهرا شنیده  

  که ابوبکر باده گساري کرده و این سروده ها را بر زبان آورد، )....... به مادر بکر درود فرست و خوش آمد بگوي، آیا پس از   آورده 

بود که دامن    ستی خواهم ماند..... تا آخر سروده(، پس این خبر به رسول خدا رسیده و برخاست و چنان خشمگینبستگان تو، من با تندر

برافروخته و آثار غضب    جامه اش بر زمین کشیده می شد و عمر که با ابوبکر بود با حضرت روبرو شد و چون دید که رخسار حضرت

پناه می برم و به خدا سوگند که دیگر هرگز بوي آنهم به مشام ما نخواهد خورد و او  آشکار است گفت از خشم پیامبر خدا، به خدا  

..... و می  است  را آورده  نیز در کتاب)نوادر( خود آن  ترمذي  دانست.....(، حکیم  ناروا  بر خود  را  نوشیدن می  بود که  نخستین کسی 

)االصابه( آن را آورده و گفته: )....... بر همین    4  بن حجر هم در جلدگوید )این از روایاتی است که بر دلها پسند نمی آید( و ..... و ا

گزارش انگشت نهاده و گفته پیش از آنکه باده گساري ناروا شناخته شودابوبکر می نوشید و در سوگ آن گروه از بت پرستان که در  

سخن شدند  کشته  بدر  داستان  جنگ  و   ،)..... کرد  جلد    سرایی  در  طبري  را  .....،    2ابوالقموص  از  او  و  بشار  ابن  زبان  از  خود  تفسیر 

بزرگ و گرامی سه بار آیاتی را در باره )شراب و شراب خواري( نازل فرمود در مرتبه    ابوالقموص زید بن علی آورده که گفت: )خداي 

نیز سودهایی براي مردم، که  باخت یعنی قمار سوال می کنند بگو در آن دو، گناه بزرگ است و    و  اول فرمود )از تو درباره خمر و برد
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  گناه آن دو از سود آن بیشتراست(، با این وجود کسانی از مسلمانان شرابخواري را ادامه داده تا آنکه دو مرد میخوارگی نموده و به نماز 

رمود )اي کسانی که  ایستادند و گفتارپریشان از آنها صادر شد )که عوف به یاد ندارد آن گفتار چه بود(، پس خداوند مرتبه دوم نازل ف

نیز عده اي   ایمان   آوردید در آن زمان که مست هستید نزدیک نماز نروید تا بدانید که در موقع نماز چه می گوئید( که در این زمان 

به ابوالقموص مردي میخوارگی کرد و  خواندن    شرابخواري می نمودند ولی در زمان نماز از خوردن آن پرهیز می کردند تا به گمان 

مادر عمر به جهت    هایی در مرثیه و ماتم آن گروه از بت پرستان که در جنگ بدر کشته شده بودند پرداخت و می گفت )....... به  سرود

خواهی ماند، پس مرا رها کن تا    تندرستی او درود فرست، و بگو آیا تو پس از کشته شدن بستگانت در بدر به دست مسلمانان تندرست

روز، سهمیه شراب آغاز  و    در  برخاسته  به جستجوي هشام  که  رادیدم  من مرگ  زیرا  کنم  فراموش  و  بکشم  را سر  وقت صبح خودم 

گویا آن چاه یعنی چاه بدر    خود، جان او را بخرند،  زادگان مغیره آرزو داشتند که اي کاش می توانستند با دادن هزاران مرد یا چهارپایان

کوهان شتر باال می آید، که چگونه    ن توسط پیامبر و علی و مسلمانان، همچونپیش چشم من است که با ریختن کشته هاي قریش در آ

گفت که چون این خبر ناگوار به رسول خدا صلی    آن جوانان با جامه هاي بزرگ منشانه آنها به آن چاه سرنگون و انداخته می شوند( و

روي ناراحتی بر زمین کشیده می شد و چون خود را به آنان    زاهللا علیه و آله رسید، با ناراحتی و غضب آمد، به نحوي که دامن لباس او ا

با آنچه که در دست اوست آن شخص را مضروب کند و آن شخص    رسانید و آن مرد او را دید، رسول خدا دست خود را بلند کرد تا 

برم، یارسول خدا به خدا سوگند که دیگر هرگز مزه شراب پناه می  به خدا  او  را نخواهم چشید و آنگاه    گفت از خشم خدا و رسول 

بودن شراب خوارگی نازل فرمود )....... اي کسانی که ایمان آورده اید بدانید که شراب    خداوند فراز سوم از آیات را، درباره ناشایست 

آن دست بردار  پرستی و شرط بندي اعمالی پلید است ..... تا آنجا که )به تهدید( فرمود )آیا شما از    خواري و بردو باخت )قمار( و بت 

 عنه گفت دست شستیم )یعنی رها کردیم و متنبه شدیم(   نیستید( پس عمر رضی اهللا

گروه بودم و شراب انگور و انجیر را با هم مخلوط و در میان گروه ما   و نیز بزار از انس بن مالک آورده که گفت: )من آن روز ساقی آن

ابوبکر می گفتند، پس چون نوشیدگف او را  بود که  از  مردي  تو پس  با سالم خود خوش آمد گفته و می گویم آیا  )بکر( را  ت: مادر 

پیامبر و علی( تندرست خواهی زیست، رسول خدا به ما می گوید که دوباره زنده می    )کشته شدن( بستگانت در )جنگ بدر به دست

و برپایی معاد دروغ است( و در حالی که    شده زندگی دوباره را باز خواهد یافت )یعنی خبر قیامت  شویم، چگونه آنکسی که ریشه کن

آنان مشغول و سرگرم)شرابخواري و مرثیه خوانی و عزاداري براي کافران جنگ بدر( بودند مردي از مسلمانان بر ما وارد شد و گفت  

 چکار میکنید، به راستی که خداوند براي ناروا بودن شراب خواري آیه نازل فرمود و ..... الی آخر(  

اما در   بررسی گزارشی و  عینی )در عمده    خصوص  الباري( و  )در فتح  ابن حجر  نکرد،  ابوبکر هرگز شراب خواري  اینکه  با  رابطه  در 

ها اینکه ابن مردویه در تفسیر خود از طریق عیسی بن طهان و او از انس روایت کرده که ابوبکر و عمر هم    القاري( می نویسند از شگفتی 

این بوده   در )جمع  نادرستی آن    شرابخواران(  به  ناپسند است و جز  پاکیزه و صحیح دارد ولی  اسناد  این حدیث، گر چه سلسله  اند، و 

نمیتوانم قضاوت کنم، زیرا ابونعیم ..... از عایشه روایت کرده است که ابوبکر چه هنگام مسلمانی و چه زمان جاهلیت شرابخواري نمی 

  احتمال وجود دارد که ابوبکر و عمر به مجلس شراب خواري ابو طلحه رفته ولی   براي توجیه آن می گوید، پس این  کرد .....، و سپس

صدیق اشتباه   شرابخواري نکرده اند ..... ولی از طرفی با توجه به اینکه نام عمر در میان هست داللت می کند که در نشان کردن او با نام

 نشده و لغزش روي نداده است .....،(  
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یادآوري گزارش درنگ می کند ولی  ابن حجر در  از طرفی    پس مالحظه می کنی  و  نپذیرد  را  باعث می شود آن  به خلیفه  او  عالقه 

ورده و اینگونه گریبان خود  راستی و درستی روایت او را از پا در آ  درستی روایت اجازه نمی دهد که از آن چشم بپوشد، ..... و سرانجام

است از همین نشانی باید گفت که ابوبکر یاد شده همان ابوبکر صدیق است( و    را از این قضیه رها می کند که: )چون نام عمر در میانه 

نیز می داند  شمارد که در خانه ابوطلحه شرابخواري می نمودند، و .....، آري ابن حجر خود    سپس او و عمر را جزء آن یازده تن بر می

کرده نمی تواند در برابر این گزارش صحیح و استوار که با سلسله اسناد صحیح آنهم از کسانی که صاحبان   آنچه ابونعیم از عایشه روایت

ابونعیم، عبادبن زیاد ساجی   صحاح سته  اند، مقابله کند و همچنین در گزارش سلسله اسناد  سخنان آنان را سرمایه روایات خود گرفته 

نموده   که متهم است به آئین قدریان و موسی بن هارون درباره او می گوید که روایات او را رها کردم و ابن عدي نیز او را سرزنش تاس

 است و ..... 

..... آمده الرحمن  بن عبد  از محمد  از شعبه،  یاد شده روایت  اسناد  )اینکه در سلسله  نیز خطیب گوید  تصوري غلط است زیرا شعبه    و 

از معمر بن ثابت و از قتاده و .....، از    ی را از ابوالرجال گزارش ننموده است .....( و نیز ابن حجر و عینی گویند در نزد عبدالرزاقروایت

باده گساري در سالی روي داد که پیامبر مکه را   زبان انس روایتی است که )حاضران در آن جلسه شرابخواري یازده تن بوده اند و این

... و این مجلس شرابخواري در خانه ابوطلحه زید بن سهل برگزارشد و پیاله گردان مجلس شرابخواري انس بود(، چنانچه در  فتح کرد. ..

اشربه و سیوطی در الدر المنثور گویند این روایت را عبدبن حمید و ..... از    صحیح بخاري در تفسیر آیه خمر و نیزصحیح مسلم در بخش 

ن روایت را احمد درمسند، طبري در تفسیر خود و بیهقی در سنن و ابن کثیر در تفسیر خود آورده و همگی  انس آورده اند و همچنین ای

ساله(،    45ساله(، عمربن خطاب )  58بزم یازده تن بوده اند که ده نفر آنان )ابوبکر بن ابی قحافه )  آنها روایت نموده اند که اعضاء این

ساله(، سهیل بن بیضاء سالخورده که یکسال بعد از این مجلس مرد، ابی بن کعب،    44ن سهل )ساله(،ابوطلحه زید ب  48ابوعبیده جراح )

ابوبکر بن شغوب، انس بن مالک که پیاله گردان این مجلس شرابخواري بوده و در آن    بن خرشه، ابوایوب انصاري،   ابوریحانه سماك

بن حجر پوشیده مانده است، بر اساس روایت قتاده، معاذ بن جبل بوده  نفر این گروه که از دیده ا   سال داشته است( و یازدهمین  18زمان  

 23است ..... که در آن روز 

 ساله بوده است .....  

از را  آنها  وقفه خود  بی  با زحمات  که  بر رسول خدا  و رضوان خداوند  و رحمت  بازار    )کلب گوید سالم  و  نمود  ها جمع  شرابخانه 

ا را مانند ابوسفیان و هند جگرخواره را بست و اگر آنحضرت مبعوث نمی شد مجلس هاي بزم و  زناکاري بعضی از آنان و همسران آنه

جگرخوار شبه جزیره عربستان را از فرزندان حاصل از    شراب و زناکاري آنها در شکوه و جالل بیشتر ادامه می یافت و زنانی چون هنده 

ولی افسوس که اسالم آورده و در لباس اسالم موفق شدند بوسیله   غارت بپردازندزنا خود پر می نمودند تا به قبایل هم حمله ور شده و به 

  یزید تبهکار انتقام اسالف مشرك و کافر خود را از پیامبر ومسلمانان در کربال با قتل عام ذوالقربی و اسارت حرم رسول خدا بگیرند. انا 

 هللا و انا الیه راجعون(.

 با و کالله( در قرآن: عجز ابوبکر از بیان معانی واژه هاي )ا

به کار    ما از ابوبکر در روزگار اسالم او هم، نه دانش آشکار و نه پیشگامی در جهاد و نه جلوه اي از اخالق پسندیده و نه سرسپردگی
انستن معنی )ابا(  خداپرستی .....، سراغ نداریم، ..... از دانش او در تفسیر قرآن ..... آورده اند که او نیز با دوست خود عمربن خطاب درند
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فرض نمائیم که او از زبان مردم   برابر بود..... و حال آنکه معنی آن را هر عرب شهرنشین و بیابان گرد بر زبان می آورده اند ..... و اگر ما
فاکهه و ابا، می فرماید  خداوند در دنباله آیه    آگاهی نداشته است، چه چیز نادانی او را توجیه می کند که به دنباله آیه توجه ننماید، که 

شما، .....، که ابوعبیده روایت نمود که از ابابکر درباره   )براي شما و چهارپایان شما( یعنی میوه ها براي شما و ابا )علف( براي چهارپایان
د که اگر چیزي را که  سایه می افکند و کدام زمین مرا بر می دار  تفسیر )و فاکهه و ابا( سوال کردند پاسخ داد )کدام آسمان بر سر من

آورم( و به همین مضمون ابن تیمیه، زمخشري، ابن کثیر، ابن قیم، خازن، نسفی،   نمی دانم درست است درباره )تفسیر( کتاب خدا بر زبان
ز می بینیم که  سیوطی، ابن حجر، ابن جزي، ..... در آثارخود نقل نموده اند .....، و نیز در معنی کالله )برادر و خواهر تنی یا پدري(، با

اینکه خداوند در کتاب    و در این جهل با دوست و رفیق خود )عمر بن خطاب( هم ردیف است و آن  خلیفه تفسیر واژه کالله را ندانسته
ه  گفت، از ابوبکر رضی اهللا عنه دربار   خود می فرماید: )از تو درباره کالله سوال می کنند بگو .....(، ائمه حدیث ..... از شعبی آورده که 

گویم، پس اگر درست بود از خداست و گرنه از    تفسیر کالله سوال کردند و او گفت )من به فکر خودم در این زمینه نظر می دهم و می
حدس می زنم و فکر می کنم که کالله یعنی بستگان خارج از   من است و از شیطان و خدا و رسول او از آن نظر بیزارند، پس من چنان

عبد الرزاق، ابن ابی شیبه، ابن دارمی، ابن جریر طبري، ابن منذر، بیهقی،    باشد و .....، این روایت را سعد بن منصور،میان فرزندان و پدر  
تألیفات خود آورده اند، الزم به ذکر است که این گفتار برداشت دوم اوست ولی قبالً   سیوطی، ابن کثیر، خازن، ابن قیم و .....، در آثار و

بستگانی هستند که آنها را فرزند نباشد و در این عقیده و تفکر عمر هم با او هم عقیده بود و سپس آنها   که کالله فقط عقیده او بر آن بود
 برداشت فوق رسیدند و سپس هر کدام به راه جداگانه رفتند،    هر دو متفقاً به

ابوبکر در باره کالله برداشتی متفاوت داشتیم  سخن گفتم و او گفت من و    ابن عباس گفت من آخرین نفري بودم که با عمر بن خطاب
بیهقی، حاکم و ابن کثیر، به نقل از ابن عباس آورده اند که گفت )....... من آخرین کسی   ولی سخن همان است که من گفتم، در روایت

آن کسی است که او را  بودم که با عمر سخن گفتم و .....او گفت سخن همان بود که من گفتم سوال کردم چه گفتی گفت کالله از  
،)..... نباشد  تفسیر    فرزندانی  بر  بر حکم و دستور کتاب خدا، آن را از کسانی که  اگر معنی آن را نمی دانستید پس چرا  اینست  سوال 

آگاه  هاي    کتاب خدا  برداشت  ارائه  یعنی  کتاب خدا  تفسیر  که  کردند  می  فکر  آنها  می رسد  نظر  به  آري،   ..... نکردید  بودند، سوال 
افراد از سر فکر و اندیشه خود نظري بدهند و بعد بگویند اگر درست    شخصی ازکالم خدا، پس اگر چنین شود سزاوار است که همه 

 است از خداوند و اگر نه از من و شیطان و .....

 مجتهدان بزهکار: 

رسول    و   است که کسی در برابر خدا   آري این دستورها و احکامی که ریشه و پشتوانه آن برداشت هاي ویژه و شخصی است مستلزم آن 

براي پی بردن به    به گستاخی بپردازد و البته آن هم مخصوص گروهی خاص خواهد بود نه همه مردم و تصور می کنند اجتهاد )تالش

بایستی فراهم گردد نه آنکه این احکام را از راهنمایان و عالمان به کتاب خدا وسنت او بگ  با این شیوه  یرند و لذا بر  دستورات الهی(، 

بن ابی    ه عبدالرحمن بن ملجم قاتل سرور ما امیر المومنین، ابوالغادیه قاتل یاور پیامبر یعنی عماربن یاسر، معاوی  اساس این )اندیشه فاسد(، 

محمد    قاتل  انسفی امت  گناهان  بی  و  پاکان  از  نفر  خالدبن    –هزاران  عاصی،  فرزند  عاصی  نابغه  بن  عمر  آله،  و  علیه  و  اهللا  صلی 

بر  کنندگان  شورش  زبیر،  و  طلحه  و  شد  همبستر  او  همسر  با  و  کشت  را  نویره  بن  مالک  بیدادگرانه  که  کسی  همان    ولید)حرامزاده( 

زندگی نحس    امیرالمومنین که امامت او هم با گزینش مردم و هم با دستور پیامبر استوار گردید، و یزید پلید شرابخوار و تبهکار که نامه 

و .....، آري همه ایشان    برگهاي سیاه و کثیف پرشده و سراسر آن روزها، براي امت اسالم تیره روزترین روزها بوده است و نجس او از  

با نص صریح با سنت صحیح    مجتهدانی هستند که در راه دین خداوند اجتهاد کرده و در آن اعمال علیرغم مخالفت  اسالم و ضدیت 
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ظلم هاي کینه توزانه خود، شایسته بسی اجر   الم خدا پشت گرم بوده و )به زعم آنان( براي جنایات و پیامبر به گونه اي با تفسیر خود از ک 

 و پاداش هاي نیکو نیز هستند  

به    و این سخن ابن حجر در اصابه : )....... گمان بر آن با یکدیگر به گونه اي  است که یاران پیامبر در آن همه جنگ و کشمکش ها 

دا دلگرم بوده اند و ازآنجایی که هر کس در راه دین اجتهاد کند اگر خطا کند پاداش نیکو می گیرد و .....،(،  تفسیر خود از کالم خ

دین و به به از این آئین که مجتهدان در راه دین خدا، از میان امت محمد )ص( چه بسیار شده اند، تا    آري آفرین و باز هم آفرین بر این 

ان شام و مردم پست و بی خرد و فرومایگان و .....، که به زیان پیامبر با یکدیگر همدست شده و زادگان  فتنه انگیز  جایی که آشوبگران و

رسول خدا در روز فتح مکه، همه مجتهد به شمار می روند و ..... زهی و زهی مبارکی بر آنان که لباس اجتهاد در راه خدا    آزادشدگان

 هر تباهی و قاتل برگزیدگان و نیکان عالم هستند  رابه باطل بر قامت کسانی پوشیده اند که مظا

اینگونه افکار، آیا اسالم نیاز به دشمنان خارجی دارد، آري با همین الهامات شیطانی و توجیهات اهریمنی   )کلب گوید قضاوت کن که با

ایی از اعمال خود اظهار ندامت  نیز از آن توجیهات خبر ندارند و بلکه برعکس همگی براساس شواهد تاریخی و رو  که آن مجرمین خود 

در    میکردند، می خواهند دست خود را تا مرفق در خون مسلمانان فرو برده و آنگاه احساس نیکی و سعادت هم بنمایند و این نظرات

ثار این افکار  آ   واقع براي برائت آنان نیست بلکه براي توجیه اعمال فاسد خود آنها است و زین لهم الشیطان اعمالهم و نمونه بارز تجلی

اینگونه تفکرات و به یاري   منحط و خالف قرآن و سنت در زمان ما ظهور گروههاي تروریستی و افراطی به نام اسالم است که با الهام از

ازجریانات ضد اسالم مسیحیان متعصب    قاد تروریست هاي متعصب مسیحی و .....، خود را در انجام هر گونه جنایت مجاز دانسته و با اعت

اعمالی را در قطع نسل امت محمد صلی اهللا علیه و    و یهودیان گمراه صهیونیست و تجهیز تروریست هاي مسیحی و .....، و به نام اسالم 

نیست و با این جنایات چهره نفرت انگیز از اسالم را براي سایر   آله مرتکب می شوند که مورد تائید هیچ یک از فرق اسالم و امت اسالم

هدف اصلی خود که همانا ایجاد سدي محکم در برابر گسترش زایدالوصف    ترسیم می نمایند تا دشمنان اسالم و قرآن بهاقوام در جهان  

شوند و لذا اعمالی را مرتکب می شوند که وجدان و روح هر انسان و شنونده را آزرده و    و اشاعه روزافزون اسالم در جهان است نایل

به روح تفسیر  لطیف    رنجور می سازد چه رسد  از  الهام شیطان و  با  نظرات که  اینگونه  لذا  آله و  و  علیه  و واالي رسول خدا صلی اهللا 

جماعت حاصل شده تا این حد که تفاوت معانی جرم و خطا را در قرآن نمی فهمند، موجب می شود که عار    جاهالنه آیات قرآن بر این 

  ند انا هللا و انا الیه راجعون، و آیا بگوئیم بعضی از این جماعت، از روي خوش جنایات تا ابد بر دامان اسالم و مسلمین باقی بما  و ننگ این

قلبی خود تمامی صحابه رسول خدا را بدون استثناء اهل نجات می دانند و یا بگوئیم از روي تعصب براي دفاع از معاویه وامثال او که  

برا با رسول خدا )ص(  آنان  برخاست  و  نشست  و  تنها مالقات  کنند  بینند  فکر می  است درحالی که می  و سعادت  افتخار  مایه  آنان  ي 

همین صحابه نازل فرمود و    خداوند متعال صرف نظر از مواضع فراوان در قرآن مجید، سوره منافقین را در کتاب خود براي عده اي از

رهبران آنها را حذیفه می دانست و  اسامی    چه کسی فکر می کند که این سوره براي افرادي غیر از بعضی از صحابه پیامبر بوده است که 

اتفاقی براي این جماعت منافقین افتاد آیا همگی مسخ    ..... و اگر این گروه در زمان پیامبر وجود داشته اند بنابراین بعد از رسول خدا چه 

 رد و یا .....(،  از رحلت همگی آنها را به خاك سپ شده و نابود شدند و یا مسلمان شده و ایمان آوردند و یا رسول خدا قبل

صدمات مهلک وارد نموده و بیرون از مرز کتاب خدا و سنت پیامبر   آري آنها کسانی هستند که بر آئین اسالم و آستان رسول خدا )ص(

)آسیب بر دین من از سوي سه نفر می باشد، عالم تبهکار، پیشواي ستم گر و    عمل نموده اند و فراموش نشود قول رسول خدا )ص( که
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نادان( و همین ننگ و زشتی براي اسالم ومسلمین کافی است که چنین بزرگانی داراي اینگونه برداشت هاي گمراه کننده هستند    مجتهد

 که حاصلی جز تباهی و جنایت برایامت اسالمی ندارد،  

بوضوح مالحظه مینمائیم که  گوید که ما بازتاب و ثمرات این اندیشه هاي فاسد را آشکارا و علنی در طی تاریخ و در زمان خود    )کلب

اسالم جز نکبت براي    چگونه این افکار شیطانی وسیله اي براي عده اي تروریست گمراه و تبهکار شد تا با قتل و غارت مسلمانان و به نام 

دوزخ نمایند. .....(    مستحق آتش   مسلمانان و جز آبروریزي براي جوامع اسالمی چیزي دیگر را به دنبال نداشته باشند و خود را تا ابداآلباد 

ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره   و آنچه آنان بهم می بافند مخالف نص صریح قرآن است که می فرماید )فمن یعمل مثقال 

 .)..... 

 میزان آگاهی ابوبکر از کتاب خدا:

احکام گرفت .....، و دامن )نجس و نحس(تبهکاران را  نخستین کسی که به اینگونه دروازه هاي اجتهاد )کذایی( توجه و آن را پشتوانه  
خالدبن ولید )تبهکار و    پاك نمایش داد و مردان بزهکار )جنایت کار( را یاري رساند، خلیفه اول بود که با همین بهانه ساختگی، دامن

نمود..... که مذکور خواهد شد و این    جانی( را از گناهان سهمناك او شستشو داد و کیفري را که می بایست به او بچشاند از او دریغ
   نمونه اي بود از علم خلیفه به تفسیر قرآن و البته آنچه از او نقل شده کامال کم است،

چهارگانه،  خلفاء  هستند:  مشهور  قرآن  تفسیر  در  پیامبر  اصحاب  از  تن  )ده  می گوید:  خود  االتقان  در  سیوطی  الدین  ابن    حافظ جالل 
علیه السالم    کعب، زید بن رایت، ابو موسی اشعري، عبداهللا بن زبیر،( و از میان خلفا نیز بیشتر از همه از علی  مسعود، ابن عباس، ابی ابن

به همین اند و  است که زودتر مرده  این  و علت آن  است  ناچیز  بسیار  از سه خلیفه رسیده  آنچه  و  است،  ابوبکر    روایت آمده  از  دلیل 
ابوبکر رضی اهللا عنه به یاد    ر تفسیر قرآن گفتار کمی که شاید از ده مورد هم بیشتر نیست ازحدیث کمتري در تفسیر قرآن داریم و من د

کرده است که می گفت علی علیه    ندارم، ولی از علی روایات بسیار در تفسیر قرآن رسیده است و معمر بن عبداهللا از ابوطفیل روایت 
بپرسید که به خدا سو سوال نمی کنید مگر آنکه شما را آگاه می    گند درباره چیزي از من السالم خطبه می خواند و می گفت )از من 

می دانم در شب نازل شد و یا در روز، در کوه نازل    کنم، از من درباره کتاب خدا بپرسید که به خدا قسم هیچ آیه اي نیست مگر آنکه 
بر هفت حرف نازل شده و هیچ حرفی نیست مگر گفت: )قرآن    شد و یا در دشت،....( و ابونعیم در حلیه از ابن مسعود آورده است که

 پوسته اي بیرونی و الیه اي درونی دارد و به راستی که در نزدعلی بن ابیطالب از ظاهر و باطن آن، همه را می توان یافت(  

چ آیه اي نازل نشد مگر  است که علی علیه السالم فرمود )البته و به خدا سوگند که هی  و نیز سیوطی از زبان ابوبکر بن عیاش ..... آورده 
دانستم که درباره چه چیز نازل شد و درکجا نازل گردید و به راستی و به تحقیق که پروردگار من دلی دریافت کننده و زبانی سوال  

 کننده به من عطا فرمود .....(،

چگونه تو    و یا از او سوال کند  کسی نیست سوال کند این سخنانی که سیوطی بدون فکر و به دنبال هم می نویسد، به چه دلیل است،

با آنهمه دانش و تحقیق، ابوبکر( بین صحابه رسول خدا جزء مفسران قرآن می دانی که خودت  اعتراف می نمایی که   کسی را )مانند 

ز او یعنی  است که بین آگاهی ناچی  آنچه از او دریافت نموده ام حتی به ده مورد هم نمی رسد .....، آري سیوطی دوست دارد و عالقمند 

که خداوند می فرماید )....... آیا کسانی که    ابوبکر و دریاي علم امیرالمومنین علی بن ابی طالب تفاوت قرار ندهد..... و فراموش کرده 

 می دانند با آنان که نمی دانند مساویند(، .....

 پیشوایی خلیفه در حدیث و .....:
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رسیده و    ، از او نقل می نماد هشتاد حدیث است که مکررات آن به بیست حدیثتمام آنچه احمد رئیس مذهب حنبلیان در مسند خود
او نیز حدود هزار    و هفتصد حدیث خارج و خود   باقی مانده آن شصت حدیث است، در حالی که احمد این تعداد را از میان پنجاه هزار 

عدد و سیوطی با آنهمه احاطه در دانش حدیث و    72ا  هزار حدیث را از حفظ بوده است و نیز ابن کثیر پس از تالش سخت احادیث او ر
  11ارتقاء داده اند که از میان تمام این احادیث،   عدد 142عدد رسانیده و بعضی آن را به  104باال و پایین نمودن احادیث، این تعداد را به 

تعداد احادیث یاد شده فوق بسیاري از این  است که از    عدد آنها را بخاري و تنها یک عدد را مسلم روایت نموده است، الزم به ذکر
تعداد ماهیت حدیثی ندارند و نقل قول او می باشند مانند آنچه درخصوص امام حسن گفت که : )پدرم فداي امام حسن باد که به پیامبر  

شتري به ابوجهل داد( و .....، و  کار جنگ به مشورت پرداخت( و یا )رسول خدا    شبیه است و به علی شبیه نیست(، و یا )پیامبر خدا در
جزء احادیث دروغ و ساختگی به دلیل مغایرت با کتاب خدا و سنت نبوي و عقل سلیم در نظر   همچنین تعدادي از آنها را نیز می بایست

ث نمی شدم عمر بن  رسول خدا صلی اهللا علیه و آله نقل گردید، )....... که اگر من در میان شما مبعو  آورد .....، از جمله اینکه از قول
عمر بن خطاب نتابید.....( و یا )اگر زنده ها بر مرده گریه کنند آب    می شد( و یا )خورشید بر مردي بهتر از  خطاب به پیامبري مبعوث

 دوزخ بر پیروان من بیشتراز گرماي حمام نیست(، ..... جوشان جهنم بر مرده ریخته می شود(، و یا )داغی آتش

 سناد حدیث اول )..... عمر بن خطاب به پیامبري مبعوث می شد(: الف : بیان سلسله ا

و ابوبکر بن   زنجیره اسناد ابن عدي )از طریق زکریا ابن وکار که از بزرگترین دروغ پردازان و .....، است که قبالً شرح حال او نقل شد.1
 .....(.عبداهللا که مورد نکوهش است .....، و بشیر بن بکر )که معلوم نیست کیست( 

زنجیره دوم نیز از ابن عدي به طریق مصعب بن سعید که در خصوص او می گویند احادیث را دگرگون نموده و .....کوري بود که  .2
است و .....، مشرح بن    نمی دانست چه می گوید .....، و عبداله بن واقدي و او از کسانی است که به کذاب بودن و دروغگویی مشهور 

 و نیز از دروغ پردازان بوده است، و ..... .عاهان ..... که ا

به گفته    زنجیره سوم از ابوالعباس زوزي است و عبداهللا بن واقد که شرح حال او گذشت، و راشد بن سعد که مورد نکوهش است و.3
 بخاري او در صفین از یاران معاویه بوده، پس به گفته رسول خدا او نیز در گروه بیدادگران است ..... .

است و ابن    یره چهارم از دیلمی است که به ابوهریره می رسد و ابو صالح اسحاق بن نجیح که به گفته احمد دروغگو ترین مردمزنج.4

دروغ پرداز است .    معین او را بسیار دروغگو پرداز و پلید دانسته و ..... و گفته او از کسانی بود که در بغداد دروغ بافی می کرد و .....

 .)..... 

 دومین حدیث: )....... آفتاب بر هیچکس بهتر از عمر نتابید(: ب: اما

 حاکم این حدیث را از طریق عبداهللا بن داوود واسطی که او را نکوهیده و بد کیش می دانند آورده، و .....، 

 ج: اما سومین حدیث: که گریه بر مرده .....: 
 عمر نکوهش و رد نموده است .....که قبال مشروحاً بررسی گردید و عایشه هم این حدیث را از زبان 

 د: و اما چهارمین حدیث: )حرارت دوزخ بر پیروان من مانند حرارت حمام خواهد بود(:

صریح کتاب    که بر اساس این حدیث مستفاد می شود که آتش بر پیروان محمد حرام است لذا به هر دلیل مخالفت این حدیث با نص

تهدید ها و انذارها با    ر مفاد آیات کتاب خدا و سنت نبوي مؤید آن است که خداوند در این خدا و سنت نبوي محرز است، امعان نظر ب

می خواهد آنان را از پلیدي باز دارد ..... و این مناجات امیرالمومنین و زاري و گریه و   مخاطب نمودن مسلمانان یا همان امت مرحومه .....
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سفر و ترسناکی راه و .....، این شراره هاي   يفرماید .....آه آه از کمی توشه و دور  ناله هاي جانسوز او در دل شب و .....است که می

 آتش و .....، آیا این حدیث بااینگونه احادیث برابري می نماید .....،  

ونخواران که  معاویه و یزید و ابن ملجم و .....، سایر خ  )کلب گوید و حتماً براساس این حدیث جعلی در این گروه مرحومه کذایی آنان، 

ذوالقربی و بزرگان و نیکان و مقدسین امت محمد صلی اهللا علیه   در طی زندگی نحس و نجس خود و با بدعت ها و اعمال تباه خود قاتل

جرثومه هاي فساد و تباهی به گمان آنها نه تنها بایستی امید نجات داشته باشند    و آله و سلم و عجل فرجهم بوده اند وجود دارند و این

ه بایستی خود را نجات یافته بدانند و حتماًپیاله گردان شراب هاي بهشتی آنان هنده جگرخواره و سایر زانیه هاي قریش خواهند بود  بلک

 اناهللا و انا الیه راجعون(. 

 ها در سنت پیامبر و سنجش آن با آگاهی ابوبکر:  کثرت قوانین و دستورالعمل

این بود باالترین مرزي که، کوشش حافظان حدیث می تواند، آنان را به آگاهی خلیفه از سنت رسول خدا راهنمایی نماید، و..... چنانچه  

حدیثی را که درست یا نادرست )به شرحی که گذشت( راویان آنها از زبان خلیفه بازگوکرده اند، چه در تفسیر    142یا    14ما حداکثر  

نشان می دهد قرار دهیم، می بینیم    ول خدا و .....، همه را در برابر احادیثی که سنت پاك رسول خدا را بیان نموده و قرآن و چه سنت رس

این تعداد احادیث لذا  اقیانوس است و  به منزله قطره اي در  تعداد در مقابل آنها،  این  اثري در    که  نه  از زبان خلیفه،  نقل شده  محدود 

نه اینکه عطش دانشمند تشنه دین را سیراب می نماید و   ه پشتوانه اي براي ارکان دین خدا محسوب می شود واستحکام بناي اسالم دارد ن

.....، در حالیکه  نه  اینکه گره اي از معضالت دین حل می کند و  انس بن مالک، عبداله بن عمر، عبداله بن    نه  ابو هریره،  از  بینید  می 

مسعود، و .....،هزاران حدیث از سخنان پیامبر و سنت او آورده اند که نقی بن مخلد در مسند  عباس، عبداله بن عمرو عاص، عبداله بن  

سیصد و اندي حدیث نقل نموده و این در حالی است که ابو هریره با رسول خدا بیش از سه    خود تنها از طریق ابوهریره فقط پنج هزار و

روایت کرد و از آن میان سیصد هزار    ک میلیون و پانصد هزار حدیثاحمد بن فرات است که حدود ی  سال معاشرت نداشت، و این

التهذیب( نامید و این ابوحفص حرمه بن یحیی   حدیث را که در تفسیر قرآن و سنت و موارد دیگر است را گلچین کرد و آن را )خالصه

باغندي است    مصري است که تنها از طریق ابن وهب صد هزار حدیث روایت کرد واین  که به سؤاالت مربوط به سیصد هزار  ابوبکر 

پاسخ می داده است و این حافظ روح بن عباده قیسی است که بیش   حدیث، در زمینه حدیث هاي رسیده رسول خدا صلی اهللا علیه و آله

است  مسلم صاحب صحیح  این  و  دارد  هزار حدیث  کرد   از صد  توان سراغ  می  را  شده  هزار حدیث شنیده  از سیصد  خبر  او  نزد  که 

است که صد هزار حدیث را از حفظ داشت و ابن حافظ ابوبکر ابن انباري است    بقات الحفاظ(، و این حافظ ابومحمد عبدان اهوازي)ط

که سزاوار گواه آوردن براي سنت و تفسیر قرآن است را از حفظ داشته است، و این حافظ    که سیصد هزار بیت از سروده هاي عرب را

ث و به گفته بعضی هفتصد هزار حدیث را آنطور از حفظ می دانست که مردم سوره )قل هو اهللا احد(  بوزرعه است که یکصد هزارحدی 

حافظ   این  و  کرده  نقل  حدیث  هزار  سیصد  طبرانی  طریق  از  فقط  که  است  منصور  بن  احمد  ابوالعباس  حافظ  واین  هستند،  حفظ  را 

  علیه و آله را روایت نموده و این عبداله بن احمد فرزند پیشواي سجستانی است که پانصد هزار از احادیث رسول خدا صلی اهللا    ابوداوود 

قواریري نقل    حنبلیان است که صد هزار و اندي حدیث را از پدرش روایت نموده و این ثعلب بغدادي است که یکصد هزار حدیث از

چهارصد هزار حدیث    ر جعابی است کهنموده و این ابو داوود طیالسی است که صد هزار حدیث را از حفظ دیکته می کرد و این ابوبک

است و نزدیک به همین اندازه نیز    را با سلسله اسناد آن و زمینه هاي آن از حفظ داشته و درباره ششصد هزار حدیث به گفتگو می نشسته
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د )تاریخ ابن کثیر(،  سلسله اسناد آنها کسري دار  حدیث از گفتار و کردار اصحاب و یاران پیامبر و نیز حدیث هایی را از حفظ داشت که 

می توان یافت )جلد اول مسند او( و این حافظ ابو عبداله    این پیشواي حنبلیان احمد است که نزد او بیش از هفتصد و پنجاه هزار حدیث

یحیی بن یمان عجلی است که از طریق سفیان چهار هزار حدیث    فتلی است که پنجاه هزار حدیث را از حفظ روایت می نموده و این 

عاصم است که پس از نابود شدن تألیفات او، فقط پنجاه هزار حدیث را از    قط در تفسیر قرآن از حفظ داشته است و این حافظ ابن ابی ف

تاریخ ابن کثیر، تاریخ طبري، تذکره الحفاظ و .....(، این حافظ ابو قالبه است که شصت    حفظ روایت می نموده است )طبقات الحفاظ،

است و ابن ابو العباس سراج است که هفتاد هزار مسئله براي مالک روایت کرد.....، و این حافظ   ظ روایت کرده هزار حدیث را از حف

بیست و چهار هزار حدیث با زنجیره هاي آن از حفظ داشته است )تاریخ ابن عساکر، خطیب، بغداد، شذرات    یزید بن هارون است که

 .....(،   الذهب

بنگریم اسالم یعنی شریعت و دینی که زمینه دانش آن به این گستردگی و پهناوري است .....، وامانت هاي او و احاطه  پس با من بیائید تا 

مرز و حد بوده و حدود و عملکرد   بزرگانی که نگهبانان دین و شریعت و عالمان بر احادیث آن هستند و .....، پایگاه علمی آنها در این 

بایست در چه حد و به چه میزان از    پس بر اساس این قاعده، علم و دانش خلیفه و جانشین زندگی آنان هم اینگونه است،   پیامبر، می 

آگاهی به سنت و کتاب خدا باشد و باید به چه اندازه از آن علوم برخوردارباشد و شایسته است که چه میزان بار سنگین علوم و دانش را  

حدیث بسنده نمود آیا امت    104خالفت رسولخدا نیازمند آن است .....، آیا می شود به    بر دوش خود گیرد و .....، که در واقع جایگاه 

هاي بی حدو حصر آنان پاسخ داده شود و .....، آیا ..... آیا .....، پس کم بودن حدیث   بیچاره می پذیرند که با این اندازه ناچیز به خواسته 

قرار و اذعان به کمی استعداد او در یادگیري و کوتاهی او از حفظ و نگهداري علوم  دارد مگر ا  نقل شده از این خلیفه، هیچ انگیزه این

در اوست(، تا جایی که مجبور شود در پاسخ سواالت مردم بگوید )کدام آسمان بر سر من سایه می افکند   )از کوزه همان برون تراود که 

....( و یا پس از چند روز از خالفت خود خطبه بخواند و چون ببیند  .....( و یا )من بابرداشت شخصی خود در این زمینه سخن می گویم .

رفتار    بر او دشوار گردید بگوید )من دوست داشتم این جایگاه را کسی جز من تصدي کند و اگر شما بخواهید با من مانند پیامبر  کار

بود و از آسم پیامبر از دسترس شیطان دور  توان آن را ندارم، زیرا  او نازل می شد(کنید من تاب و  پنهانی براي  یا بگوید    ان دستور  و 

کسی دیگر از شما این    )....... هان به خدا که من بهترین شما نیستم و البته دلم نمی خواست این جایگاه را تصدي نمایم و دوست داشتم

نمی توانم این کار را انجام دهم    من  پست خالفت را می گرفت و اگر تصور می کنید من در میان شما به سنت رسول خدا رفتار می کنم

برعکس شیطانی دارم که کار مرا در بر می گیرد و    زیرا رسول خدا با یاري وحی، از لغزش ها دور می ماند و با او فرشته اي بود، ولی من

ه راه راست رفتم مرا  خود را قرار ندهم و مواظب من باشید اگر ب  لذا چون به خشم آمدم از من دوري کنید تا بر پوست و موي شما پاي

 یاري کنید و اگر به خطا رفتم مرا به راه راست هدایت کنید( 

نشود و او    و یا .....، .....، آیا سزاوار است که خلیفه پیامبر را زیردستان و پیروان او مواظب باشند و سرپرستی کنند تا از راه راست خارج

نمائیم دانش خلیفه در    او را به راه صحیح بکشانند، .....، جز این نیست که اعتراف  را یاري کنند تا بر راه راست رفته و با مواظبت دائم

  دانستنی هاي مربوط به کتاب خدا و سنت رسول او، بسیار اندك و ناچیز بوده است و لذا مجبور به ابراز و اعالم برداشت هاي   علوم و

اینگونه روش   و آله، به شدت پیروان و اصحاب خود را از اعمالشخصی خود بوده است و آن هم پس از آنکه رسول خدا صلی اهللا علیه 
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نهی کرده و .....، است ولی می بینیم که براي خلیفه موضع و محل دیگري وجود نداشت تا به آن جا رفته و ازعلم خود به آن پناهنده  

 شود ..... و یا حداقل در اینگونه امور مشورت نماید،  

...، در آثار خودآورده اند که )ابوبکر با مسئله اي روبرو شد که در کتاب خداوند و سنت رسول او پایه اي  ابن سعد، ابوعمر و ابن قیم ..

را بکار انداخت و سپس گفت، برداشت و فکر من اینست اگر درست باشد از جانب خداست و گرنه    براي آن پیدا نکرد پس فکر خود

.....، این بود شیوه خلیفه در قضاوت و میزان علم او در برداشت و نظرات شخصی با    از من است و من از اوآمرزش می خواهم .....( و یا 

  بن خطاب گفت: )....... دارندگان برداشت ها، دشمنان سنت پیامبر هستند زیرا نتوانستند احادیثی را که از پیامبر رسیده حفظ   اینکه عمر

خدا باشد    ي شخصی خود روي آوردند، پس اي مردم اگر نظرات از رسول کنند و از روایت آن عاجز شدند، به این دلیل به برداشت ها

ندارد(،  بیشتري  ناروا ارزش  از یک تصور  باشد بیش  اگر از ما  بوده، ولی  این وجود،    درست است چون نظر خداوند هم همان  با  پس 

د و اندازه باشدکه مجبور باشد آن علوم را از  چگونه خواهد بود پایه علم کسی که جایگاه رسول خدا را اشغال نماید که علم او به این ح

باز هم از شیوه مشورت عدول کرده و    کسانی سوال کند و یا آموزش بگیرد در حالیکه بر آنها سروري می نماید و علیرغم این واقعیت

 الی آخر. رأساً و خودسرانه درباره )ابا( و )کالله( اظهار نظر نموده و بگوید آنچه که گفت .....

 شت هاي خودسرانه خلیفه:بردا

در میان دادرسی هایی که ابوبکر انجام داد نمونه هایی ذکر شد و نیز با مطالعه در مدت خالفت او به مواردي برخورد مینمائیم که می  
 تواند ما را در شناخت میزان علم او کفایت کرده و کامالً بی نیاز نماید: 

 برداشت خلیفه درباره ارث مادربزرگ: 

ابوبکر به   بزرگی نزد ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه آمد و درباره ارث خود از نوه اش پرسید، پسر ذویب آورده اند که گفت مادر  از قبیصه 
وي گفت : درکتاب خدا ارثی براي تو نیست و نمی دانم در سنت خدا براي تو سهمی است یا خیر، پس برو تا ازمردم بپرسم، مغیره ابن  

ابوبکر گفت در این حدیث کسی را براي گواه داري پس محمد بن    ودم و او شش یک به شعبه گفت من نزد پیامبر ب  مادربزرگ داد 
را بکاربست...(، پس دانش خلیفه را بنگر که چگونه پاسخ سوالی از او پوشیده است که بسیار    مسلم برخاست و تأیید کرد و ابوبکر آن

ولی مجبور می شود دست نیاز به سوي عقل و خرد شخصی معلوم الحال همچون  درباره آن الزم است    مورد نیاز است و علم قضاوت
کند که از پست ترین و دروغگوترین و زانی ترین افراد قبیله بنی ثقیف به حساب می آید و در آنچه در سنت پیامبر    مغیره بن شعبه دراز

  او همان کسی است که نماز عید قربان را یک روز قبل از آن   گرفته و تغییراتی که داده همگی داللت بر بی اعتقادي او دارد و  به بازي
کردند که    در روز عرفه خواند، از ترس آنکه مبادا در سال چهلم از کار برکنار شود و همین افراد گفتار کسی را به عنوان تأیید قبول

به ناسزا یاد می کرد )لعنههرگاه بر منبر می نشست از روي خباثتی که در او بود، امیرالمومنین علی علیه السالم   نیز در    را  اهللا علیه(، و 
خصوص برداشت وي درباره ارث مادربزرگ پدري و مادري از قاسم بن محمد روایت گردیده که مادرپدر و مادر مادر شخصی که از  

پس مردي از انصار گفت تو  مادر مادر داد    دنیا رفته بود به نزد ابوبکر آمده طلب ارث نوه خود را نمودند و او شش یک ما ترك را به 
تقسیم کرد، و به همین مضمون در .....، آمده است، پس    مادر پدري را محروم کردي و ..... پس ابوبکر شش یک را دو قسمت بین آنها 

اشت  تا اینکه دیگران از او خرده گیري کرده و او شتابزده از برد  به شگفت نمی آیی که او حکم این موضوع را در سنت نمی دانسته، 
مادرمادربزرگ از ارث محروم گردد ولی او آن را میان هر دو تقسیم کرده   اول دست کشیده و .....، در حالی که بر اساس این ایراد باید 

براي احکام خود گردانیده و اساس این حکم را از حدیث مغیره اخذ و ارث را تنها ویژه    و آنگاه فقها این جماعت این را دست آویزي
فکر کن که چگونه فرمان خدا درباره نوادگان دختري پایمال شد: حاال توجه می کنیم بر سر سخن   دانسته اند پس نظر کن ومادر بزرگ 
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را از قضاوت خود دور کرد در حالی که نه تنها در کتاب خداوند بلکه در سنت او هم مستندي نداشته است،    آن مرد انصاري که خلیفه
هردو با  و  بلکه  بوده،  ما   ناسازگار  پسران  فرزندان  ما  )فرزندان  است  سروده  که  بوده  منطبق  جاهلی(  )عرب  معروف  اشعار  آن  با    فقط 

خدا در    هستندولی فرزندان دختران ما فرزندان مردان بیگانه اند( و ..... با این مدرك و استناد مرزهاي احکام خدا را ندیده گرفته اند که
ه فرزندان شما به شما سفارش می کند که پسران دو برابر دختران ارث میبرند .....( ولی این  کتاب خود می فرماید )....... خداوند دربار

در   )جاهل( می گویند ذریه و نسل تنها کسانی هستند که از صلب پسران آنها باشند نه دختران و بر این اساس دستورهاي رسیده   گروه 
 دانند و مدرك آن را هم سخن آن سراینده است،  خصوص ارث و سایر موارد را مشمول زادگان دختر افراد نمی 

باید   ابن کثیردر تفسیر خود آورده است )....... گفته اند اگر مردي چیزي را ارث فرزندان خود نموده و یا بر آنان وقف نماید تنها کسانی
سراینده است که    رك این توجیه، سخن آن از آن بهره مند شوند که یا بی واسطه فرزند خود او و یا فرزند پسران او باشند و مستند و مد

مضمون بغدادي و عینی و .....،    و فرزندان دختران ما فرزندان مردان بیگانه هستند .....(، و به همین  فرزندان ما فرزندان پسران ما هستند
این اند، سبحان اهللا چه چیز آنان را  نموده  نیل به مقاصد  نقل  براي  تبار  پلید سیا  چنین گستاخ کرده است که  سی خود موضوع نسل و 

برداشت را در دین خدا گنجانیده اند و کسی سوال    رسول خدا را بر اساس این برداشت شخصی، نادیده گرفته و تضییع نموده اند و این
 نکرده که گفتار یک سراینده چه ارزشی دارد .  

و    ز در قرن بیست و یکم و پس از گذشت حدود هزار اندیشه پوسیده جاهلی تا عصر ما هم تسري یافته و هنو  )کلب گوید و آثار این 
پانصد سال ازبهره مندي تعالیم عالیه و پر مغز اخالقی براي جهان بشریت توسط حضرت محمد مصطفی صلی اهللا علیه و آله و سلم و  

م پسر  از  را  نسل  و  پسر فرق گذاشته  و  فرزندان دختر  بین  بی شعور که  نفهم و  انسانهاي  هستند  پسر.....،باز هم  فرزند  براي  و  دانند    ی 
اند و حال آنکه فرزند بایستی سالم و اهل والیت و دیندار شریعت دوست و .....، باشد و بر اساس تعالیم پیامبرعالیقدر   ارجحیت قائل 

تند که  کسانی هس  دختر حسنه و پسر نعمت است و خدا بر حسنه اجر و از نعمت سوال و بر آن مؤاخذه نمود ولی این بی تباران همان
از کوثر حضرت زهرا و شاه  اعلی نسل آن حضرت را  نامیدند ولی خداوند عالی  ابتر  والیت علی مرتضی در    العیاذ باهللا رسول خدا را 

فرمود ..... و نیز این عمل و روش آنان   جهان منتشر نمود همانطور که به شهادت قرآن عیسی را از مادر پاکش مریم به عنوان نسل خطاب
براي آنان خواهد بود زیرا بر عقیده تباهی هستند    ین و جسارت مستقیم به رسول خدا و موجبات حبط عمل و آتش جاوید به منزله توه

 که دشمنان آن حضرت بودند( 

وآله در   علیه  اهللا  به رسول خود صلی  فرمود  برابر کتاب خدا که خداوند  آنهم در  ها  یاوه سرایی  بطالن آن  برابر تصریح  خصوصاً در 

ما و زنان شما .....(، و این گفتار آشکار خداوند و    له(، )بگو بیائید تا به درگاه خدا دعا کنیم . پسران ما و پسران شما و زنان)آیات مباه

به همراه برده است، و این داللت بر آن دارد که دو فرزند    اینکه رسول خدا )در مباهله با اهالی نجران، فرزندان خود حسن و حسین را

همین گونه خداي پاك در کتاب خود دختر زادگان نوح پیامبر را    یعنی حسن و حسین، دو پسر رسول خدا هستند، و   دختر او فاطمه

برد، و نیز فرموده است )و از ذریه او داوود و سلیمان و .....، یحیی و عیسی .....   ذریه او نامیده و ذریه را جز براي فرزندان نمی توان بکار

 نوح محسوب گردیده و حال آنکه وي پسر دختر او مریم است(،    ا عیسی از ذریهکه بر اساس آیات کتاب خد

بیائید .....(، می گوید و این نشان می دهد که حسن و حسین دو پسر رسول    رازي در تفسیر خود در ذیل آیات )مباهله( می گوید )بگو 

بخواند و آنگاه آن حضرت حسن و حسین را خوانده است پس  فرموده است که پسرانش را    خدا هستند. زیرا خداوند در این آیات اشاره 

این استنباط را استوار و محکم و تحکیم می نماید سخن دیگر خداوند در آیات سوره انعام است که می    آن دو، پسران او هستند و آنچه 

می دانیم پیوند عیسی با ابراهیم تنها از راه مادر بود نه  فرزندان او داوود و سلیمان و ..... زکریا و یحیی و عیسی .....( که    فرماید )....... و از 

و  استدالل    پدر  و  مضمون  همین  با  خود  تفسیر  در  نیز  قرطبی  و   ،..... و  نامید  پسر  توان  می  را  دختر  پسر  که  شود  می  روشن  آیات  از 
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ف عنها،  اهللا  رضی  فاطمه  فرزندان  که  شود  می  گیري  نتیجه  که  گوید  می  و  آورده  را  خود  وهمین  .....سخن  هستند  خدا  رسول  رزندان 

همین مضمون و با    موضوع استناد قرآنی کسانی است که اعتقاد دارند که فرزندان دختر مرد را می توان در جرگه فرزندان او نامید و به 

 همین شیوه استدالل از ابوحنیفه و شافعی نیز نقل گردیده است، .....

 دختر زادگان ما فرزندان ما هستند:

بن یعمر   اتم با سلسله اسناد خود از ابوحرب بن اسود آورده است که حجاج )علیه النار الخلد و العذاب االلیم( به دنبال یحییابن ابی ح
موضوع را در کتاب    فرستاد و به او گفت به من خبر داده اند که تو تصور می کنی که حسن و حسین فرزندان رسول خدایند، آیا تو این 

ه من از اول تا آخر آن را خوانده ام ولی چیزي در این باره ندیدم، پاسخ داد مگر درسوره انعام نمی خوانی )و از  خدا یافته اي با این ک 
به آنها ببخشد و یا سفارش کند که    فرزندان او داوود و سلیمان .....( و به همین دلیل است اگر مردي چیزي را بر فرزندانش وقف و یا

روشن شد که ذریه )زادگان( آدمی بی   اینکه اوالً  ادگان او نیز از آن بهره مند می شوند .....(، پس نتیجه پس از مرگ او بهره برند، دخترز
  چون و چرا و در همه جا )اوالد( فرزندان او به شمار می آیند و ثانیاً دیدیم که دخترزادگان نیز در جرگه )ذریه( زادگان در می آیند پس 

هیچکس این اختیار را ندارد که حکم نماید به اینکه پسران دختر مرد،   کام جدا از هم فرض کنیم و سزاوار نیست که اوالد را داراي اح 
حکم قرآن ذریه او هستند و خداوند آنها را از اوالد او به حساب آورده است و    فرزندان بیگانگان هستند، زیرا دیدیم که این گروه به 

 یده از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله است که: احادیث رس  گواه ما در این خصوص، تفسیر کتاب خدا

 رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم فرمود: )....... جبرئیل مرا خبر داد که این پسرم حسین کشته می شود .....( درگزارش دیگر )....... .1
العقبی،    البته امت من این فرزندم را خواهند کشت .....( این روایات در طبقات ابن سعد، مستدرك حاکم، اعالمالنبوه ماوردي، ذخایر 

 صواعق .....، ذکر گردیده است.

رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم فرمود: )....... این فرزند من )حسین( در گوشه اي از سرزمین عراق به قتل رسیده وکشته می شود  .2
 یده است......(، این روایت در دالئل النبوه ابونعیم، ذخایر العقبی.....، ذکر گرد

رسول خدا ..... درباره دخترزاده اش حسن می فرماید: ..... )....... این فرزند من سرور )امام( است( این روایت درالمستدرك حاکم، .3
 اعالم النبوه ماوردي، تفسیر ابن کثیر و .....، آمده است. 

این روایت در   )....... تو برادر من و پدر فرزندان من هستی.....(، کهو فرموده آن حضرت صلی اهللا علیه و آله و سلم به علی علیه السالم .4
 ذخایر العقبی و .....، آمده است 

و این فرموده آن حضرت صلی اهللا علیه و آله و سلم: )....... به راستی مرا جبرئیل خبر داد که خداوند گرامی هفتاد هزار نفررا براي  .5
بن زکریا کشت و براي انتقام و خونخواهی از فرزندت حسین نیز هفتادهزار نفررا هالك خواهد    انتقام و خونخواهی از پیامبر خود یحیی

 کرد.....(. 

و نیز این فرموده آن حضرت صلی اهللا علیه و آله و سلم: )....... مهدي از فرزندان من است و چهره اش همچون ستاره میدرخشد .....(  .6
 است. )اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بهم(  این روایت در ذخایر العقبی و .....، آمده 

و فرموده آن حضرت صلی اهللا علیه و آله: )....... این دو حسن و حسین، پسران من هستند هرکس آنها را دوست بدارد مرادوست    .7
 داشته است .....( و .... 

.....(، تاریخ    ه علیها السالم: )....... پسرم را براي من احضار کنو سخن آن حضرت صلی اهللا علیه و آله و سلم خطاب به فاطمه صدیق.8

 ابن عساکر و ....

 و سخن آن حضرت صلی اهللا علیه و آله و سلم به انس: )پسرم را براي من احضار کن .....( تاریخ ابن کثیر و ......9
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 حسن پسر علی آمد .....( ذخایرالعقبی و .... و فرموده آن حضرت صلی اهللا علیه و آله و سلم: )..... پسرم را بخوانید، که.10

را  .11 نیزاو  تو  دارم پس  او را دوست  فرزند من است و من  این حسن  )....... خدایا  و سلم  آله  علیه و  اهللا  فرموده آن حضرت صلی  و 
 دوست بدار و هرکس که او را دوست دارد را هم دوست بدار.....(، ....

کار بر شما    علیه و آله و سلم به علی علیه السالم: )....... پسرم را چه نام نهادي پاسخ داد من در این و فرموده آن حضرت صلی اهللا  .12

پروردگار به تو درود و    سبقت نمی گیرم و آن حضرت فرمود من نیز بر خدا سبقت نمی گیرم و آنگاه جبرئیل آمد و گفت اي محمد

چون هارون است در کنار موسی جز اینکه پس ازتو پیامبري نخواهد آمد، پس نام  سالم می فرستد و می فرماید که علی در کنار تو هم

 پسر هارون را بر این فرزند خود بگذار.....(، ذخایر العقبی و .....،.

در هنگام تولد   و نیز فرموده آن حضرت صلی اهللا علیه و آله و سلم ..... ).......پسرم را بیاورید و ببینم چه نامی بر وي نهاده اید و این را.13

گذاري محسن پسر علی .....(    و بدنیا آمدن حسن گفت و سپس همین گفتار را در تولد و بدنیا آمدن حسین و همچنین در خصوص نام

 بیهقی و حاکم و خطیب .....،    المستدرك، کنزالعمال از طریق دارقطنی، احمد بن ابی شیبه و ابن جریر و ابن حبان و دوالبی و

شش ماهه زهراي اطهر است که در واقعه    اي ذنب قتلت( )به کدام گناه کشته شد( و محسن همان جنین و طفل مظلوم  )کلب گوید )به

 در و دیوار از فاطمه دختر محمد صلی اهللا علیه و آله شهید شد،(. 

م حسن وحسین را صدا  و فرموده آن حضرت صلی اهللا علیه و آله و سلم در هنگامی که حسن و حسین گم شده بودند )....... دو پسر.14
 کنید( کنز العمال و .... 

و فرموده آن حضرت صلی اهللا علیه و آله و سلم درباره حسن و حسین : )....... از همه هستی عالم )باالتر و برتر( این دوگل خوشبوي  .15
 من هستند .....( صواعق، کنز العمال و .....

این سخن آن حضرت صلی اهللا علیه و آله و سلم  .16 .....( به گزارش احمد، بغوي، طبرانی،حاکم، و  نزد من رفت  از  ..... )....... پسرم 
 بیهقی، ..... ابن عساکر، ابن کثیر .....

و سخن آن حضرت صلی اهللا علیه و آله و سلم درباره حسن و حسین )....... دو پسرم را بیاورید تا به دعاي خیر خود، آندو را از گزند  .17
 ورم، همانطور که ابراهیم در خصوص فرزندش عمل کرد،(، ابن عساکر و .....،.ها به پناه خدا در آ

و سخن آن حضرت صلی اهللا علیه و آله و سلم به انس درباره حسن: )....... افسوس بر تو اي انس، فرزند و میوه دلم رارها کن .....(  .18
 کنزالعمال و .....

بهشت    باره حسن و حسین )....... دو پسرم حسن و حسین دو سید جوانان اهلو فرموده آن حضرت صلی اهللا علیه و آله و سلم در.19
 هستند(، صواعق ابن حجر و ....

و سخن آن حضرت صلی اهللا علیه و آله و سلم درباره علی علیه السالم )....... این علی، برادر، پسر عمو و داماد و پدرفرزندان من  .20
 است .....( کنزالعمال و .... 

آن حضرت صلی اهللا علیه و آله و سلم )من دو پسرم را همسان با نام دو پسر هارون شبر و شبیر )حسن و حسین(نام نهادم( این  و گفتار .21
 حدیث در صواعق، کنز العمال و .....، نقل گردیده است. 

ک روز باقی نماندخداوند آن روز  و نیز فرموده آن حضرت صلی اهللا علیه و آله و سلم ..... )....... اگر از زندگی و عمر جهان به جز ی.22
را آنقدر طوالنی خواهد نمود تا خدا مردي از فرزندان مرا برانگیزد که همنام با من است پس سلمان سوالکرد یا رسول خدا از نسل کدام  

 .فرزندم.....( ذخایر العقبی و ... فرزندت چنین خواهد نمود آن حضرت با دست بر پشت حسین زد و فرمود از نسل این
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منم پسر رسول    و نیز این خطبه از پسر رسول خدا، حسن بن علی علیه السالم در یکی از سخنرانی هاي او : )....... منم حسن پسر علی،.23
خدا، منم پسر بشیر، و منم پسر نذیر، منم پسر مظهر تقوي، منم پسر آن چراغی که بر جهان پرتو افکن بود و باامر و وحی خدا مردم را به  

ا اتحاف  سوي  الزواید،  الحدید، مجمع  ابنابی  این روایت در مستدرك، ذخایرالعقبی، شرح  آله((،  و  علیه  اهللا  و دعوت می کرد )صلی 
 بشراوي و .....، نقل گردیده است. 

کرگفت راست  و نیز سخن و خطاب وي به ابوبکر در حالی که بر منبر پیامبر سخن می گفت: ..... )از جایگاه پدرم پائین بیا ..... و ابوب.24
بر پدر  گفتی البته که اینجا متعلق به پدر تو )رسول خداست( .....، و به قولی دیگر )....... از منبر پدرم پائین بیا و ابوبکرگفت آري این من

النضره، شرح ابن ابی الحدید، صواعق، تاریخ  الریاض  العمال  توست نه منبر پدر من .....(. این روایت در  .....، نقل    الخلفا سیوطی، کنز 
 گردیده است.

 ..... و سخن آن حضرت امام حسن علیه السالم و وصیت او پس از مرگ: )....... مرا نزد پدرم رسول خدا به خاك سپارید(، و .25

پدر  منبر    و سخن فرزند دختر رسول خدا حسین علیه السالم به عمر )....... از منبر پدرم پایین بیا و عمر گفت آري راست گفتی این.26
 توست نه منبر پدر من به من بگو چه کسی به تو دستورداده اینگونه سخن بگویی .....( تاریخ ابن عساکر و ....

 .... و سخن زهیر بن قین به حسین علیه السالم )....... اي پسر رسول خدا، سخن تو را شنیدیم .....(، جمهره خطب العرب .....،.27

امام پاك فرزند دختر پیامبر در اتحاف بشراوي که فرمود: )....... رسول خدا صلی اهللا علیه وآله برگزیده و سخن دیگر حسن بن علی  .28
 از میان خالیق عالم پدر من است(، .... 

البته چهره .29 باز سخن آن بزرگوار نقل از اتحاف بشراوي، )من هستم پسر آنکسی که شما جایگاه او را می دانید و  نیز  حقیقت را    و 
ستارگان روي پنهان    گرد و غبار پوشش نداده است، آیا رسول خدا صلی اهللا علیه و آله پدر و جد من نیست، آگاه باشید آنگاه که  هنوز

 کنند من ماه شب چهارده هستم.....(.

ه و پاکیزه و )اي پسر بهترین بندگان خدا، که پرهیزکار برگزید  و ستایش فرزدق در مدح سید ساجدین علی بن الحسین علیه السالم:.30
 برجسته است .....(، .....

: )مدح من    و سخن ابو عاصم بن حمزه اسلمی در مدح و ثناي زید بن حسن بن علی علیه السالم به نقل از زهراالدب حصري قیروانی.31

علی علیه السالم  درباره حسن پسر زید است و بر درستی سخن من گورهاي صفین گواهی می دهند، آن گورهایی که پس از دورشدن  

 .....)، از آنها، همیشه مورد کینه توزي قرار گرفته است، .....، آري آن دو )محمد و علی( دو پدر تو هستند

ابراهیم ابن علی بن هرمه در زمانی که حسن بن زید او را پند داد : )پسر رسول خدا مرا از باده گساري پرهیز دادو به من  .31 و سخن 
 وت آموخت .....(.اخالق جوانمردي و مر

و سخن ابو تمام طایی: )با پسران رسول خدا و خاندان او چنان رفتار بدي پیش گرفتید که در میان آن اعمال نادرستی وحیله گري  .32
 کمترین آنها بودند .....(.

و روزه  .33 نمازها  از  یافت آنهم پس  تقرب  نزد خداوند  توان  )....... پس چگونه می   : با محبت و سخن دعبل خزاعی  فرزندان    ها جز 
 رسول خدا و خاندان او .....(. 

اوست سرقت    و نیز باز از سخنان او )....... آیا اندوهگین نمی شوي که زادگان زیاد آنچه را که از پیامبر باقی ماند و ارث فرزندان.34
 نموده و بربایند.....(.

ن ناشی .....، سخن صاحب بن عباد .....، .....، .....، سخن مهیاردیلمی .....،  و سخن حمانی .....، سخن تنوخی .....، سخن زاهی .....، سخ.35
 ..... سخن ابن جابر، و سخن بشراوي .....،
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 قضاوت نادرست ابوبکر درباره کیفر سارق: 
عنه، مردي دزدي کرد که یک اهللا  ابوبکر رضی  به روزگار   .......( اند که  نموده  ابوعبیده روایت  پا    از گفتار صفیه دختر  دست ویک 

نداشت پس ابوبکر رضی اهللا عنه خواست که پاي دیگر او را هم ببرد و دست او را رها کند تا به شستشوي خود ازآلودگی ها بپردازد و  
ببري پس ابوبکر رضی اهللا عنه    او را سودمند افتد پس عمر گفت نه سوگند به آن کس که جانم در دست اوست باید دست دیگر او را 

 گردیده است .....(   دیگر او را ببرند، و به همین مضمون از قاسم بن محمد نیز همین روایت نقل دستور داد دست 

سارق چهل شرط دارد آیا براي این شخص آن چهل شرط برقرار بوده است آیا این شخص مضطر نبود و آیا    )کلب گوید بریدن دست
 وم امضاء کرد آیا سؤال کردند تا بدانند آیا ....(این حکمی که صادر نمودند را موالنا علی مظل دیوانه نبود آیا 

به   اینکه براي پاسداري از آسایش عمومی ..... و شگفت آورتر آنکه .....شتابزده  از شگفتی هاست که خلیفه کیفر دزد را نمی داند یا 
ر اینکه چرا عمرکه او را در این حکم  دادرسی پرداخته و بدون توجه به کتاب خدا و سنت پیامبر و یا مشورت با اصحاب .....، و شگفت ت

 صادر کرده است.  به راه راست آورده، خود پس از تصدي امر خالفت مانند همین حکم را که او قصد داشت صادر نماید

 نظر خلیفه درباره بهره پدربزرگ از ارث: 

بودن وي    پدر یکسان می دانست به اینگونه که بااز ابن عباس و عثمان و ابوسعید و ابن زبیر آورده اند که ابوبکر ارث پدربزرگ را با  

چیزي  وي  ارث  از  باشد  داشته  پدر  کسی  اگر  چنانچه  و  نمود  نمی  شریک  این  با  را  آنان  و  داد  نمی  برادران  به  را  و    ارثی  برادران  به 

زنده بود، کسی از    ی که وي خواهران نباید داد .....(، این برداشت خلیفه از حکم کتاب خدا و سنت رسول او گرفته نشده و تا هنگام

اصحاب رسول خدا آن را به کار نبست و پیش آمد ننمود که در روزگار او، یک پدر بزرگ ارث بخواهدتا برداشت وي اجرا و استوار  

  گردد، بخاري و قرطبی گویند، هیچ یک از اصحاب تا ابوبکر زنده بود با این برداشت ابوبکرمخالفت نکردند، و عمر بن خطاب اولین 

پسر پسرش را بگیرد و چیزي به برادران ندهد ولی    پدربزرگ بود که در جهان اسالم به این ارث رسید و خواست که همه دارایی هاي 

زید و علی به سراغ او رفته و گفتند تو چنین کاري نمی توانی انجام دهی وسهم تو سهم یکی از برادران است )که ما قبالً در این قضیه  

و نظر خلیفه اول عدول کرد خلیفه دوم بود و در این حکم نظر عمر و   ولین کسی که در زمینه ارث پدربزرگ از راه سخن گفتیم(، پس ا

 مسعود با نظر خلیفه اول مخالف بود. و .... علی و عثمان و عبداهللا بن عمر و زید بن ثایت و ابن

 برداشت خلیفه در فرمانروایی بخشیدن به )پیران( و مهتران:

الیق ترند    ب سیره خود می نویسد : )ابوبکر رضی اهللا عنه بر آن بود که بزرگترها و پیرترها، می توانند بر کسانی که از آنان حلبی در کتا
بعد از خود می داند   فرمانروایی یابند و نزد اهل سنت درست همین است ..... و حلبی این استدالل را به استناد سخن ابوبکر براي جانشینی

براي خالفت پیامبر پیشنهاد می کنم با هر کدام خواستید بیعت کنید،( ..... باقالنی نیز    عمر بن خطاب و ابوعبیده جراح راکه گفت ).......  
)سرپرست شما شدم با آنکه از شما بهتر نیستم .....( .....، ولی نظر ما آنست که خالفت رسول    این سخن را از ابوبکر می آورد که .....

از جانب خداست و گرفتن وحی از آسمان و ایجاد سنت از رسول خدا و کار خلیفه او تفسیر کالم خدا و   و با انتصابخدا مانند پیامبري ا 
  اجراي آنان است و.....، و از آنجا که حکمت خداوند اقتضاء می نماید، عمر پیامبران جاودانه نیست و رها نمودن امت بعد از آن پیامبران 

ت و خلیفه بایستی احکام را جاري و در برابر مسائل جدید وفق سنت و کتاب خدا حکم جارینماید، .....  حکمت خدا ناسازگار اس  نیز با
رسول خود به مردم    و در واقع کسی بایست جانشین پیامبر باشد که بتواند این بار گران را به دوش بکشد و خداوند بایستی او را از زبان 

برخالف حکمت است همانگونه    ا بعد از پیامبر رها کرده و جانشین تعیین ننماید ..... زیرا اینمعرفی نماید و ..... و روا نیست که امت ر
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بیان شده که گفتند کسی را بعد خود جانشین قرار بده  و امت محمد را بی سرپرست نگذار که    که در کالم عبداهللا عمر و عایشه قبال 
 امکان دارد آشوبی بپا شود و .....،  

هاي خردمندانه را که همه در پذیرفتن آن اتفاق نظر دارند، چگونه درباره بزرگترین    دانستم اینگونه روشنگري   آري و اي کاش من می
و او را به چشم پوشی متهم نمودند، من نمی دانم ..... و شک نیست که گزینش مردم قطعاً با    پیامبران و بحث جانشینی او ندیده گرفتند

ینکه خطا کنند در شریعت خدا و آن را به قهقرا ببرند )چنانکه تاریخ نشان داد، آنچه نشان داد، از  از ا  لغزش همراه است و دور نیستند
معاویه و یزید و بنی عباس .....( و با وجود اینکه حضرت موسی گزینش کرد از میان هزاران تن از مقدسین،    تسلط بنی امیه و جنایات

ام مناجات گفتند )خدایا خودت را به ما نشان بده( اینگونه به بیراهه رفتند و دیگر چه  خود به کوه طور برد، پس هنگ  هفتاد نفر را و با 
  انتظار ازمردم کوچه و بازار می توان داشت که جمع شوند و با آنکه خود گرفتارند کسی را از بین خود انتخاب نمایند و از کجا معلوم

پی کسی   یا در  و  نکنند  انتخاب  را  از خود  تر  راههاي  یکی سرگردان  باشد که  نادان جاهلی  یا  باشد،  نماي جوفروش  بدوند که گندم 
رهایی از دشواري ها را نداند و دست به تبهکاري هاي بزرگتر بزند و .....، آیا آنها فراموش کرده اند که وقتی قبیله عامربه آن حضرت  

ا بر دشمنان تو پیروز کرد، آیا بعد ازتو ما سرپرست امت اسالم  پیام دادند که اگر ما بر سر اینکار از تو پیروي کنیم و آنگاه خداوند تو ر
 می توانیم باشیم، حضرت فرمود )کارخالفت( دست خداست و هرکجا بخواهد قرار خواهد داد .....

حسابگري بود  )کلب گوید حتی اگر العیاذ باهللا با انتخاب الهی هم جانشینی برقرار نبود قطعاً رسول خدا که ابرمرد برنامه ریزي و تفکر و
و یا    طرح و برنامه اي به مردم اعالم می کرد تا از طریق آنها به انتخاب جانشین بپردازند حاال یا از طریق شورا و یابرگزاري انتخابات آزاد

به  اینست که آن حضرت به امر الهی    ....، هر چه بود کودتا و هرج و مرج طلبی و قداره کشی نبود و .....، پس سخن راست و صحیح 
 جانشینی علی علیه السالم اقدام کرد ولی عده اي او را کنار زده و خود حکومت رابدست گرفتند( 

 جانشین پیامبر برترین آفریدگان خداوند است:

ه  بر اساس آنچه بطور مشروح روشن نمودیم، جانشین پیامبر بایستی باالتر از همه پیروان او و برترین خالیق روزگار باشد .....همانگونه ک 
و بگو آیا کور با بینا برابر   خداوند در کتاب خود می فرماید )....... بگو اي رسول ما که آیا آنان که می دانند با آنان که نمی دانند برابرند

براي پیشوایی الیق تر است یا آنکه    است و آیا تاریکی با روشنایی یکسان است و آیا کسی که مردم را به سوي راستی هدایت می کنند
 ا او را راهنمایی نکنند راه را پیدا نخواهد کرد، براي شما چه اتفاق افتاده که )عقل شماکار نمی کند( و چگونه قضاوت می کنید:( ت

 جانشین پیامبر از دیدگاه دیگران:

 جانشینی و خالفت پیامبر از نظر جامعه اهل سنت:

جانشین    ویژگی ها و الزاماتی را که ما گفتیم الزم ندارد زیرا به تصور آنان، خالفت و تصدي جانشینی پیامبر از نظر اهل سنت، تمامی  
پیامبر کسی است که بر مردم استیال بیابد و شرح وظایف او آنکه دست دزد ببرد و قاتالن را به کیفر برساند و مرزهاي اسالم را پاسداري  

این قبیل و اگر راه جنایت و تبهکاري راپیشه خود کرد، نمی توان او را برکنار  کند .....، و آسایش همه را تأمین کند و ..... برنامه هایی از 
جهل و نادانی او کاستی و نقص براي او نخواهد    نمود و یا چنانچه رفتار زشتی را علنی و آشکار انجام دهد نباید بر او ایراد گرفت و البته

فضیلتی براي او نداریم و ..... بلکه همه جا باید به او و اعمال    ي هم به یافتن هیچ بود و البته و البته لغزش هاي او سزاوار کیفر نیست و نیاز
 او رضایت داد و در هیچ جا نباید او را سرزنش کرد و .....،:

پیروي کنی و به    )کلب گوید که این تفکر در واقع تفکري شیطانی است زیرا تو را سوق می دهد به تبعیت شیطان که هر عمل بنماید تو
عمال زشت او رضایت دهی و ..... و این البته اندیشه اي شیطانی است و هیچ انسان حر و آزاده اي زیر باریوغ اینگونه حکومت هاي  ا

 جابرانه استبدادي نمی رود علی االسالم والسالم( 
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 گفتار باقالنی: 

و هرگز هم نیازي نیست که دامنش ازهمه گناهان  پس او در کتاب تمهید خود به مضمون فوق این مطالب را قید نموده و .....، می گوید  
و اینکه به سواالت آنان    پاك بوده و امور باطنی را بداند و یا در سوارکاري و دلیري از همه برتر باشد ..... و نیز گوید مردم به دانش امام

فت مردم او رابه راه راست هدایت می کنند .....، بر  پاسخ دهد نیازي ندارند ..... بلکه امام براي تنظیم امور جامعه و ..... است و اگر کج ر
اساس احادیث این جماعت، امام از سمت خود برکنار نمی شود، هرچند به هر مقدارتبهکاري و ستم گري کند، و هر چند دارایی هاي  

حدود خدا را اجرا نکند پس به هیچ وجه  مردم را با زور سرقت کند یا آسیبی به جان و مال آنان بزند یا بیگناهان رابه قتل برساند و .....  
باید او را پند و نصیحت دهند و اگر دستوري خالف با حکم خدا داد، اجرا نکنند ..... و می گوید که در    نباید علیه او قیام کرد بلکه 

برابر بنده اي حبشی و    روایت است که پیامبر گفت : )بشنوید و اطاعت کنید هرچند در برابر برده اي دست و گوش بریده باشد، یا در
 پشت سر هر نیکوکار و تبهکار نماز بگذارید(.  

برپا می   یا حدیث نقل کرده اند که: )از ایشان اطاعت کن هرچند دارایی تو را بخورند و بر پشت تو بکوبند پس تا آن زمان که نماز را  و
در کتاب )اکفار المتاولین( خود آورده ام .....و بنابراین اگر پس    دارند از آنان فرمانی برده و اطاعت کنید.....( که من همه این مطالب را

 از آنکه بیعت خلیفه را پذیرفتیم تبهکار گردید این موضوع دلیلی براي برکناري او نیست،.(،  

 )کلب گویدمبارك است تابعیت تو از شیطان و امامی که تو را به سوي آتش می برد(. 

 مردم در برابر تبهکاران و بیدادگران: حدیث سازي براي برده کردن 

بود هرچند    پس این هم نمونه اي از آن گفتار بسیار زیاد که باقالنی سربسته به آنان اشاره نموده و میگوید که باید فرمانبردار این پیشوایان
 ر شد برکنار نمیشود .....، بیدادگر باشند و آن جرثومه هاي فساد و تباهی دارایی هاي آنان را ببرد و ..... اگر امام تبهکا

عوام القا می کنند و    )کلب گوید و آیا می دانی چرا باقالنی و امثال او این گفتار خالف قرآن و خالف عقل و خالف سنت را به مردم
کنند، علت اصلی    و سایر اقوام و جوانان و اندیشمندان ملل پس از گریه بر ما مسلمانان خنده   موجبات آن را فراهم می کنند که مردم دنیا 

امامان فاسد و تبهکار مانند معاویه و یزید و ابن زیاد و سایر اوالد زنا که آنها را به سوي آتش ابدي    آن همان عشق و عالقه مفرط به 
و عالقه  تا اینگونه اعمال کثیف و جنایات و خونریزي هاي آنان را توجیه و تفسیر کنند و حال آنکه با این عشق  دوزخ می برند می باشد،

 در واقع، دراعمال آنان شریک و در طبقات دوزخ فرو خواهند رفت انشاء اهللا تعالی(. 

و بر سنت    از حذیفه بن یمان )به دروغ( نقل کرده اند که رسولخدا گفت : پس از من پیشوایانی می آیند که به هدایت من راه ندارند .1
آنان کسانی ظهور می میان  به زودي در  و  کنند  نمی  آنان  من عمل  و ظاهر  دلهاي شیاطین  آنان،  دلهاي  است،    کنند که  مانند آدمیان 

آویزه گوش خود قرار بده و    حذیفه پرسید اي رسول خدا اگر آن روزگار را دیدم چکنم پاسخ داد از آنها اطاعت کن و سخنان آنان را
 مسلم وسنن بیهقی.اگر دارایی تو را گرفت و پیکرت را در هم کوبید باز هم بشنو و اطاعت کن( صحیح 

بدترین پیشوایان شما کسانی هستند که شما.2  .......( : از رسول خدا شنیدم  اند که گفت  بن مالک )به دروغ( آورده  از آنان    از عرف 
ا نفرین می  نفرت داشته و آنان را دشمن دارید و آنها نیز از شما متنفر و شما را دشمن دارند و شما آنان را نفرین می کنید و آنهانیز شما ر

داد تا آنگاه که نماز را در میان    کنند گفت سوال کردیم اي رسول خدا اگر چنین روزي آمد آیا با کینه توزي از آنها جدا شویم پاسخ
 شما برپا می دارند نه .....( صحیح مسلم، سنن بیهقی 

 از سلم بن یزید جعفی به همین مضمون روایت کرده اند ......3

اند که رسول خدا گفت : )....... فرمان روایان و پیشوایان خود را هرچه باشند اطاعت کنید پس اگرآنچه گفتند  از مقدام نقل  .4 کرده 
آنان به گردن  گناهش  است  من  سنت  با  مخالف  اگر  و  برید  می  پاداش  او  هم  و  شما  هم  است  من  سنت  گناهی    مطابق  شما  و  است 
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تو از آنها اطاعت کردیم و    گوئید پروردگارا پیشوایانی بر ما اعزام کردي و ما به دستورندارید..... و )شما در روز قیامت( به خدا می  
   ، سنن بیهقی:است و شما بی گناه هستید هرچه گفتند اطاعت کردیم ما گناه نداریم ..... خدا می گوید، راست گفتید گناه بر گردن آنان

کردي یعنی به مردم   خدایا تو پیشوایانی بر ما اعزام  دقت شود می گوید)کلب گوید انسان فکور خجالت می کشد اگر در متن روایت  
از مردم عوام سربازانی کور و کر و سفاك تا  القاء می کند  از طرف خدا  به زور آنان را اعزام  به هر روش که    عوام تسلط  تا  بسازند 

احادیث از انسان مسلمان و حر و آزاده و    ... با جعل اینگونهرهبران جانی و خون آشام آنان به نام اسالم انجام می دهند تبعیت نمایند و ..
تربیت شده محمد مصطفی یک فرد بی عقل و بی شعور و نادان تحویل جامعه دهند،آري انسان تابع قرآن و حدیث، از این گونه کلمات 

ا نخوانده اند که می فرماید و ال تزروا  کشد. آیا آنها کتاب خدا ر  که مغایر با کتاب خدا و متناقض با احادیث رسیده است خجالت می
خدا که    وازره وزر اخرا ..... و یا فلینظر االنسان الی طعامه و.....، یاشمول آنان در ائمه یدعون الی النار.....، و یا سنت او در کالم رسول

نند رضایت به فعل اوست و ..... یا تمامی الضرار فی االسالم، و یا رضایت به عمل ظالم ما  فرمود ..... قف عند الشبهه و یا که الضررو
فاعل آن خوانده است و نیز مخالفت تمامی اینگونه روشها با عقل سلیم و رابعا اطاعتی که حدود آن    روایاتی که راضی به ظلم را مانند 

میس مسلمین ببرد و تجاوز  معلوم نشده و تنهاشاخصه آن برپا داشتن نماز است حال سؤال اینست اگر این پیشوا دست تجاوز به سوي نوا
اعتبار آن  به  باقی می ماند تا بخواهند  براي مسلمانان  او همراه شوند آیا دیگر شرفی  با  نیز  پیشه خود قرار دهد و این جماعت  آنانرا    به 

به   باز هم گناهی  بگوئید  اگر  نیز  به فاحشه خانه کنند و  تبدیل  افکار جامعه مسلمانان را  اینگونه  با  و  دهنده    گردن دستورزندگی کنند 
نیست باز هم با روایات آنان منافات دارد زیرا مجتهد را در صورت لغزش داراي اجر و ثواب می دانند ولی اینجا میگویند گناه برگردن  

با این استدالل احمقانه چه بدهیم که فاك، مسلمانان یک فرد س  اوست .....، و رابعا ما جواب افکار جهانی و اندیشمندان سایر ملل را 
جانی، بی شرافت و بی ناموس که کسی از او در امان نیست را پیشواي خود می دانند و او دستورمی دهد و آنان دستور او را هرچند  

چنین حالت مسلمانان چگونه در جهان سربلند    خالف کتاب خدا و دستور پیامبرشان باشد عمل می نمایند اجرا می کنند آري در این 
این گونه ح آري  ناموس  کنند  و  مال  و  در خون  مرفق  تا  را  و.....، دست خود  معاویه  و  یزید  امثال  که  است  شیطان  کومت، حکومت 

مسلمانان فرو ببرد و ثواب هم بگیرد و ..... حاال دانستی که حسین کیست..... و چگونه او شریعت و دین جد خود محمد مصطفی را زنده  
حسین و اوالدحسین و اصحاب حسین تا آن زمان که قدرت خداوند در قلمرو حکومت او  و پاینده کرد، سالم خدا بر حسین و علی بن ال

 حاکم است یعنی تا ابداآلباد آمین، آمین، آمین یارب العالمین(. 

)پس از این    به همین مضمون از سوید بن عقله از عمر روایت شده است و نیز نووي در )ارشاد الساري( در ذیل احادیث مسلم می گوید: 

کنند و خرده بگیرند .....،   رشات و احادیث معلوم می شود که مسلمانان نباید با کسانی که پیشوا هستند در رهبري آنان به ستیزه قیامگزا

آن پیشوایان تبهکار و ستم کار باشند    انتقاد اشکال ندارد ولی بر ضد آنان قیام نکنند که به اجماع همه مسلمانان این امر نارواست هر چند 

پیروان آنان که .....  ..... این سوال پیش می آید پس عایشه و طلحه و زبیر و  بیرون رفتند به چه    (، حاال  از کیش حق  پیمان شکستند و 

م  استنادي بر سرور ما امیرالمومنین قیام کردند، حتی به فرض آنکه آنحضرت قاتلین عثمان را پناه داده و یا آئین هاي کیفري آنان را انجا

 آنان چرا این حدیث ها را بکار نبستند .....، من نمی دانم   البته از این سخن به خدا پناه می برم ولی نداده بود که 

و در راستاي توجیه خالفت هاي قدرتمندان فاسد و تبهکار بنی    )کلب گوید قطعاً این احادیث جعلی صرفا براي فریب توده مسلمانان 

حکومت نارواي آنان و تأویل اعمال خالف شرع آنان جعل شده است در غیر    و براي توجیه   امیه و بنی عباس علیهم العنه و العذاب .....

افیون توده است و ..... ولی ما می گوئیم نه بلکه این احادیث جعلی بوده و پیروي از آنها    اینصورت راست می گوید آنکه می گوید دین 

توده است و دین ما دین محمد مصطفی و روش ما روش حسین بن علی    تبعیت شیطان است که افیون  عین نادانی و جهل و در واقع این

 و رهبر ما قرآن و سنت رسول خدا است(.   علیه السالم است. و امام
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 گفتار تفتازانی:

بیشتر باشد    دیگراناو در شرح المقاصد خود آورده ..... )..... نیاز نیست که امام از میان بنی هاشم باشد و یا معصوم باشد و فضیلت او از  
 ..... و )به همین مضمون( 

 گفتار قاضی ایجی: 
بالغ باشد    او در کتاب مواقف خود آورده است امت برآنند که، ..... آري امام باید دادگر باشد زیرا .....، با خرد و عقل باشد زیرا .....،

است که جاي گفتگو    این ویژگی ها کسی مخالف نیست اما چند ویژگیزیرا .....، مرد باشد به دلیل آنکه .....، آزاد باشد زیرا .....، در  
دارد یکی اینکه از قریش باشد دوم از بنی هاشم باشد این را شیعه می گویند سوم اینکه پاسخ هرپرسشی را در مورد دین ما بداند این را  

ن عاجز هستند که مؤید امامت او و عصمت اوست این  آنکه از او عملی صادر شود که دیگران از انجام آ دوازده امامی می گویند چهارم
  را تندروها میگویند و براي اینکه بگوییم این سه ویژگی نیاز نیست، مستند ما به ابوبکر است که این سه خصلت را نداشت پنجم آنکه 

 است که این را هم نداشت.....    عصمت داشته باشند این را اسماعیلیان و دوازده امامی ها می گویند و مستند ما در رد آنان ابوبکر

.....، و اگر   )کلب گوید: آیا این جماعت آیات کتاب خدا را در آن فرازها که خداوند به عصمت رسول خدا اشاره دارد نخوانده اند
.... و حال  نمی داد و یا .  رسول خدا معصوم نبود خداوند کسانی را که معصیت او و رسول او را مرتکب شوند به دوزخ جاویدان بشارت 

 هدایت نماید .....(  که رسول خدا معصوم است جانشین او نیز عقالً بایستی معصوم باشد تا مردم را به حیات جاویدان 

 گفتار ابوالثناء که او نیز در مطالع خود، با همین مضمون مانند این کالم را آورده است .....

 بیعت یا پیمان امامت چگونه بسته می شود:

برسد که در    در مواقف می نویسد: .....، استقرار آن براساس دستور و سخن آشکاري است که از پیامبر یا از امام قبل   قاضی عضدایجی
یا  این برداشت همه اتفاق نظر دارند و یا با گزینش و آگاه باش که براي این دو کار، نیاز نیست همه اتفاق نظرداشته باشند ..... بلکه یک  

 هستند   شان )گره گشایی و پیوند زدن گسیخته هاست(، براي این برنامه کافیدو تن از کسانی که کار

شب هم روز است    )....... کلب گوید آنوقت فالسفه می گویند جمع اضداد محال است پس بیا و ببین که چگونه در اندیشه این جماعت
 و هم شب و روز نیز هم شب است و هم روز(،  

عثمان بوسیله عبدالرحمن بن عوف ..... و نیز شایسته نیست در دو گوشه از    ر از سوي ابابکر و تعیین و آنوقت می گوید: مانند تعیین عم
کنند، اگر سرزمین پهناور باشد که یک امام نتواند، آنگاه باید فکر کنیم ببینیم می توانیم    زمین که خیلی از هم دور نیست با دو امام بیعت 

 مضمون شرحی که جرجانی، شیروانی، چلبی بر مواقف او نوشته اند .....، الی آخر   دو امام داشته باشیم یا نه و به همین

 گفتار ماوردي:
یعنی گفته    او در احکام السلطانیه آورده : )....... دانشمندان در این که با همفکري چند نفر میتوان خالفت تعیین کرد اختالف نظر دارند 

این برداشت نادرست    و پیوند زدن گسیخته ها )رتق و فتق( می پردازند انجمن نمایند که اند زمانی که اکثریت آنان که به گره گشایی  

منتظر نشدند تا کسانی که غایب هستند بیایند بعضی گفتند کمترین تعداد پنج نفر    است زیرا ابوبکر را فقط اطرافیان او انتخاب کردند و 

ال آنان راه افتادند )عمر، ابوعبیده جراح، اسید بن حضیر، بشیر بن سعد، سالم برده  مردم به دنب  زیرا ابوبکر را پنج نفر خلیفه نمودند و بعد

اینکه عمر .....،   حذیفه( و دیگر  با رضایت دو نفر دیگر(  با سه تن )که یکی  بیعت  این  .....، بعضی گویند  نفره قرار داد  شوراي ششی 

انتخاب انجام می شود )مانند آنچه عباس عموي پیامبر به علی گفت که  نفر ..... و بعضی گویند با یک نفر هم این    بعضی گویند با دو

 دراز کن تا با تو بیعت کنم ..... و مردم اختالف نکنند( ..... پس با داوري یک نفر هم انجام می شود .... دستت را
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 گفتار جوینی: 

نیست مانند    می گوید : )....... بدانید در بیعت و براي تعیین امام نیازي به همفکري مردم  478جوینی پیشواي مکه و مدینه متوفی در سال  
 بیعت ابوبکر.....(.

 گفتار قرطبی: 

پیروي کنند    او در تفسیر خود می گوید: )اگر یک نفر هم از کسانی که رتق و فتق امور را می نمایند پیمان امامت ببندد دیگران باید

 مانند کار عمر که یک تنه براي ابوبکر پیمان بست و ..... الی آخر(،  

بگوییم باید  پس چه  این سخنان  ابومسعود    براساس  و  اشعري  ابوموسی  و  وقاص  ابی  و سعدبن  زید  بن  اسامه  و  بن عمر  عبداهللا  درباره 

که از سوي عثمان کارگزار و داراي منصب ها بودند و    شعبه و محمد بن مسلم و عده اي دیگر  انصاري و حسان بن ثابت و مغیره بن

اطاعت به سرور ما امیرالمومنین دادند، آنان از او روي گردانیدند، پس چگونه دامن آنان را از این گناه و خطا    علیرغم آنکه امت دست

او در جنگهایش خودداري کردند و  از همراهی  بیاوریم که  آنان  براي  اي  بهانه  نمائیم وچه  اینگونه    پاك  به  میان اصحاب رسول خدا 

 شدند که چون از بیعت با علی خودداري و گوشه اي را انتخاب کردند به گوشه گیران )معتزله( مشهور شدند و ....  شناخته

 برداشت عمر از جانشینی پیامبر و گفتار او در این زمینه :

آنان می   تا زمانی که کسی از جنگاوران بدر هست، خالفت در میان  از زبان عبدالرحمن بن ابزي نقل نموده اند که: )....... عمر گفت

اسالم آورده اند بهره    چرخد و سپس در بین جنگاوران احد و ..... و براي هیچکدام از آزاد شدگان و فرزندان آنان که پس از فتح مکه 

الم برده ابوحذیفه و ابوعبیده جراح و اگر سالم برده آنان واگذار می کردم س  اي نیست .....، و گفت اگر این دو را می یافتم امر را به

ابوحذیفه زنده بود، خالفت را به شورا نمیگذاشتم و چون او را ترور کرده و زخم زدند گفت اگر مردم آن مرد را که جلوسرش کم مو  

گفت پس به چه دلیل علی را خلیفه  است یعنی علی را، خلیفه خودنمایند آنان را به راه راست هدایت می نماید پس پسرش عبداهللا به او  

 خوش ندارم که هم در زندگی بار این برنامه را به دوش کشم و هم پس از مرگ( .....  نمی نمایی گفت

و نیز از او آورده اند که گفت )اگرعثمان را سرپرست کارها کنم البته دودمان ابی محیط )بنی امیه( را برگردن مردم سوار می کند و به  

اگر اینکاررا انجام دهم او این اعمال را انجام داده و مردم بر او هجوم آورده و سرش را از تن او جدا می کنند و ..... پس   خداي سوگند

علی، زبیر، طلحه و ابن سعد و .....(، آري این گفته ها و آنچه به دنبال آن بیاید، زنجیره اي از گرفتاري هاي تن فرسا   سوال کردند از

که افکار  است  به همین   با  اند  آورده  عباس  ابن  از  نیز  و   ..... شویم  می  رد  ها  آن  از  بزرگواري  با  ما  ولی  نمی سازد  منطقی  و    درست 

 مضمون..... 

 نگاهی به موضوع جانشینی پیامبر از دیدگاه این گروه: 

نیست    نند و خالفت در نظر آناندیگران می خوا  این است آنچه که این گروه از موضوع جانشینی پیامبر و امامت بر مردم دریافته و بر
تبه کاري و ظلم و    مگر براي سازمان دادن سپاهیان و جلوگیري از رخنه دشمنان در مرزها و ..... دیدار خانه خدا و .....، و اگر این خلیفه 

و اجراي احکام خود از    قضاوت  ستم نماید اطاعت از او الزم است و لذا بر این باور کسانی که بر این آئین گزینش، خلیفه می شدند در 
بیدادگري جلوگیري نماید و کسی دیگر    سنت و دستورات کتاب خدا پیروي نمی نمودند و کسی از امت نیز جرئت نداشت که از این

 نباید که امر به معروف و نهی از منکر کند زیرا آنچه که دست سیاست بافته و مانندپوزه بند به دهان مردم زده بود باعث ترس مردم می 
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شد و مانند حدیث عرفجه )با آن زنجیره سست و معلوم الحال آن( که اززبان پیامبر آورده اند )....... به زودي رویدادهایی چنین و چنان  
 هستند به پراکندگی بکشد با شمشیر او را بزنید هرکه می خواهد باشد(    پیش می آید پس هر کس خواست کار مردم را که جمع

براي توجیه جنایات حکام خونخوار و تبهکار و براي توجیه دیکتاتوري و ریاست    دیگر خیلی خوب شد این جاعالن)کلب گوید حاال  
از سوي این جاعالن رسید    اینگونه خلیفه هاي جانی فقط یک دستور الهی کم داشتند که آن هم   بربرمابانه و خودسرانه و .....، آنان یعنی
 خیانت هاي آنها نماید و ..... خدا سر او را قطع می کند.....الی آخر، اناهللا و انا الیه راجعون .....(   یعنی حاال هرکس مخالفت با جنایات و

اشاعه آن در بین عوام، معاویه بن ابوسفیان توانست   و بر همین اساس و بنیان بود که پس از تخدیر اذهان عمومی توسط اینگونه روایات و
بیع از مردم  و  بنشیند  بیزاري جستندر مسند حکومت  بود که    ت گرفته و مردم در  این اساس  بر  فرمانبري دهند و  او دست  به  از علی 

مدینه یزید بن معاویه را از کار برکنار دانستند و ..... و عبداهللا بن عمر    عبدالرحمن بن عمر دست بیعت با یزید پلید داده و ..... چون مردم
مابا این فرد )یزید( دست بیعت داده ایم و هرکس پیمان او را بشکند میان من و او    اقوام و دوستان خود را جمع کرده و گفت )مضمون( 

اسود بن یزید به عایشه گفت شگفت نمی آیی که مردي از آزادشدگان برسرجانشینی پیامبر   شمشیر خواهد بود ..... برهمین اساس وقتی
برخیزد به کشمکش  او  پرداخته( می گوی  با اصحاب  توجیه آن  )به  او  نیکوکار و  و  از خداوند است که  نیروي سلطنت و شاهی  این  د 

بدکار از آن )با زورگیري(بهره مند می شوند )یعنی هر کس بزور می تواند براي تصاحب آن اقدام نماید( و فرعون چهارصد سال بر  
 مردم حکومت

مانند او از    کس  جات عثمان اقدام نکرد و هیچ کرد..... و بر این اساس است که وقتی مروان بن حکم گفت هیچکس بیشتر از علی براي ن

منابر خود فحش و    عثمان پشتیبانی نکرد، یعنی سعی بسیار نمود و از عثمان دفاع کرد تا کشته نشود، و وقتی به گفتند، پس چرا او را در 

برهمین و  شود  نمی  محکم  طریق  این  به  جز  ما  حکومت  کارها  و  برنامه  چون  داد  پاسخ  گوئید،  می  معاویه    ناسزا  که  است  اساس 

مسموم کرد و او را بقتل رسانید   عبدالرحمن پسر خالد را که در بین اهل شام محبوبیت داشت را به جهت ایجاد شدن خطر رقابت با یزید

نیز بر همین   و آنوقت مهاجر برادر عبدالرحمن به همین دلیل آن پزشک یهودي که عبدالرحمن را مسموم  به قتل رسانید، و    کرده بود 

امام ما حسین،  العذاب، قاتل  العنه و  اهل بهشت    اساس و علت، دست آویز، شمر بن ذوالجوشن علیه  پیامبر و سید جوانان  فرزند دختر 

معلوم می شود و این ابو اسحاق است که روایت کرده )....... شمر بن ذوالجوشن)قاتل حسین( با ما نماز می خواند و سپس گفت خدایا  

بیامرز گفتم چگونه خدا ترا می آمرزد با اینکه در قتل حسین    را دوست داري و می دانی من هم محترم هستم مراتو محترمی و ایشان  

این فرمانروایان ما دستور کاري را به ما دادند و ما هم اطاعت کردیم و    فرزند رسول خدا اقدام کردي گفت واي بر تو پس چکار کنیم،

تیره بخت هم بدبخت تر بودیم(، و به مضمون دیگر: )شمر گفت ..... خدایا مرا بیامرز، کسی از   االغ هاي  اگر اطاعت نمی کردیم از این

بین جماعت به اوگفت تو همان خبیث پلید هستی که شتابزده دست به قتل فرزند دختر رسول خدا زدي و آنوقت براي آمرزش خودت 

 بودیم.....(،  یارانت می خواستید به راستی از االغ هاي دره ها پست ترکنی، گفت از من دور شو که اگر ما چنان بودیم که تو و دعا می

با ده تن ازبزرگان قوم که ابوبکر بن   ابوبکر طایی آمد آنچه آمد که سلیمان بن ربوه گفت )من  بنیاد و اساس بود که بر سر  و برهمین 

بیان نیز در میان آنان بود، در مسجد جامع دمشق مشغول  ابیطالب رضی اهللا عنه بودیم که    و ذکر فضایل علی بن  احمد بن سعید طایی 

ناگهان حدود یکصد نفر بر ما هجوم آورده ضمن ضرب و شتم ما را کشان کشان نزد فرمانداربردند، .....، ابوبکر طایی به آنان گفت اي  

امروز فضایل علی را گفتیم فردا فضایل به سخنان ما گوش دهید ما  اشعاري  امیرالمومنین معاویه    سروران  نیز  را می خوانیم و در حال 

با کتک    آماده دارم اجازه می دهید بخوانم گفتند بخوان و او بدون مقدمه و فی البداهه این اشعار را سرود )....... دوستی علی همیشه 

بر است و هرکس مهرورزي من با یزید است و دین من دشمنی با خاندان پیام  خوردن همراه است، و دل از وحشت آن می لرزد و شیوه 
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مردم این زمانه چنین هستند، اگر کسی با خواستهاي آنان هماهنگ بود، تندرست می    جز این بگوید نه مغز دارد و نه عقل و در ضمن 

هستی او همراه خواهد بود.....(، و می گوید، آنوقت آنان دست از ما کشیده و ما را رها کردند،   ماند و گرنه قضاوت درباره او با غارت

همین دلیل آبروي آل اهللا را ریختند و هستی آنها را تباه کردند و آنچه را که دودمان پیامبر خیر و صالح می    ....، و بر همین اساس و به.

  نمودند و خونهاي پاکان و نیکان امت محمد را که از آل محمد پیروي می کردند بر زمین ریختند و سنت ناسزا گویی بر   دانستند نابود 

عصمت و    ا را بر منبرها در همه کشور اسالمی رواج دادند همان علی بن ابیطالب که رسول منزه خداوند به زبان وحیوصی رسول خد

دادن به علی پدر دو    پاکی او را گواهی داده است .....، تا جایی که معاویه خبیث، سعد بن ابی وقاص را سرزنش کرد که چرا از دشنام 

عثمان بن عفان این جرئت را پیدا    لمومنین خودداري می نماید، ..... و یا تا آنجا که عبداهللا بن ولید بن سبط رسول خدا یعنی سرور ما امیرا 

برخاسته و بگوید اي امیرالمومنین این همان   کرد که در شامگاه عرفه نهم ذیحجه و در آن زمان که هشام بن عبدالملک بر منبر رفته بود،

 نیکو شمرده اند و .....    ردن بر ابوتراب علی را در آن روزي است که جانشینان پیامبر، نفرین ک 

اجر رسالت بود پایمال نمودند و من    )کلب گوید و آنان بدینگونه با الهام شیطان فریفته شده و آیات کتاب خدا را در مودت ذالقربی که 

ق او را که خداوند تعین نمود پایمال نمایند  حقو  سؤال می کنم براي امتی که اجر رسالت و مزد زحمات پیامبر خود را پرداخت ننمایند و 

 و خود را از مصادیق یوذون النبی نمایند جایگاه آنان غیر از جهنم ابدي درکجا خواهد بود .....(. 

 پیروي اهل سنت از برداشت ابوبکر:

ناشایست را که    درست است و هر عمل..... می گویند انتخاب پیرترها بر افراد شایسته و کسانی که لیاقت بیشتر دارند کاري صحیح و  

 انجام دهد نیز، بازخواست ندارد که مشروح آن ذکر شد  

ن رهبریت را در جوامع اسالمی بر آن اساس قرار دهیم  یاصراري است که روش و مبناء تعی  )کلب گوید اتفاقی شتابزده واقع شد حاال چه 

رتر است باید خلیفه شود، و این مخالف با کالم خدا و سنت رسول او و عقل  از او الیق تر و سزاوا  آیا حتماً شخص پیرتر علیرغم اینکه

ابالغ سوره برائت، نصب اسامه و .....، همگی داللت بر برتري لیاقت بر معمر بودن اشخاص دارد و از نظر عقلی    است، که از مصادیق آن 

پیرترین جم  هم صحیح تقلید پشت سر  نماز جماعت مرجع  اقتدا کنند  نیست که مثال در یک  او  به  عیت رفته و تمام علما و دانشمندان 

  درحالی که نمی دانند او احکام نماز را می داند یا خیر و یا قرائت او صحیح است یا نه و یا وقتی سن فرد خیلی باال رود دچارفراموشی و 

کنترل خود نباشد و نماز    مام شود قادر به نسیان و خرفتی می شود و قادر به تصمیم گیري صحیح نیست و اي بسا در نماز جماعت اگر ا

فرمائید چون من اعاده  را  نماز  ما گفت  به  نماز ظهر  از  بعد  پیشنماز  ما  و در محله  نماید  را ضایع  ما    همه  و  بگیرم  فراموش کردم وضو 

 احتمال دادیم وضو داشت ولی وسط نماز وضوي او باطل شد(،  

.... و بازخواست ندارد و از کار برکنار نمی شود تا زمانی که ظاهرا نمازرا برپا دارد ..... و  به دور اندازد .  و حتماً اگر دستور شریعت را 

که چنین کار عظیم و بزرگی را با چنین مسئولیت هاي خطیر و ..... بر دوش امثال گورکن و قبرکن مدینه ابوعبیده    چه دلیلی وجود دارد

  ر بر برتر و الیق تر بیشتر آنان از خلیفه پیروي کرده اند .....، پس خواست ما از همه آنهادهیم و .....، پس در مقدم نمودن پیرت  جراح قرار

باشد، درامور   بیشتر  از همه  انتخاب کنیم که علم او  این اساس کسی را  بلکه بر  برتري در یک فضیلت  تنها  نه  باالتر است زیرا  بهتر و 

همه باتدبیرتر باشد و در وقت جنگ   همه بهتر بداند و در اداره آنچه شایسته است ازسیاسی بصیرت از همه بیشتر وامور مرتبط با آن را از 

دستور خدا از همه سرسخت تر و براي رسیدگی    و جهاد از همه دالورتر و در قضاوت از همه قاضی تر و داناتر و استادتر و در بکاربستن
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نیازمن بر  ایثار  براي  تر، و  از همه مهربان  از همهبه امور ضعفاء امت  بر    دان امت  البته   ..... و  این اوصاف  امثال  باشد و   ..... تر و  بخشنده 

را از امامی با آن ویژگی ها که الزمه امامت است خالی قرار ندهد،    خداوند الزم است به دلیل رأفت و رحمت خود بر بندگان، روزگار

ا در کنار حوض کوثر، بر پیامبر وارد شوند پس تقدم پیرتران و  زیرا او همتاي قرآن و مفسر آن است و آنها از یکدیگرجدا نمی شوند ت

به اینکه مخالفان را با تیر اجنه از پاي درآورند مثل قتل سعد بن عباده و یا .....،    بزرگتران به افراد الیق تر امري مذموم است،  خصوصاً 

بر الیق تر والیت دارد آن است که بتواند خالفت را براي    پس نتیجه می گیریم که ارائه نظرخلیفه در پیش انداختن این توجیه که پیرتر

خود و دیگران توجیه وتفسیر نماید و خود را بر کسی مقدم بدارد که خداوند پاك و منزه او را در کتاب خود پاك و معصوم شمرده و  

  آن بزرگوار خوانده و با دست یاري رسول خود خطاب نموده و اطاعت از او را اطاعت از آن حضرت و والیت او را والیت    او را نفس 

امر پیامبر خود را  بر آن راضی شده و  نموده و  بندگان کامل  بر  او نعمت خود را  با وجود  نموده و  تا   او، دین خود را آشکار  فرموده 

م به او وعده داده و  همگان را از فرمانروایی او آگاهی دهد و نیز حفظ و نگهداري پیامبر خود را از خطر هر گونه گزند و دشمنی هایمرد

بودن سرپرستی او به همه آنان از    بدینگونه بازگوکننده وحی الهی یعنی رسول خدا صلی اهللا علیه و آله مامور شد تا سرپرستی او و اولی

وردگار من  خودشان را اعالم و در گروههایی عظیم میان حدود یکصدهزار نفر یا بیشتر بفرماید ).......هان اي مردم براستی که خداوند پر

است و من سرپرست مومنان و من به ایشان سزاوارتر هستم از خودشان، و هرکه را من سرپرست او هستم پس علی هم سرپرست اوست،  

 خدایا دوست بدار هرکه او را دوست بدارد و دشمن بدار هرکه اورا دشمن بدارد.....( 

چکس فضایل و مناقب او پوشیده نبود ونیز روشها و سرمایه هاي روح  آري همان علی که پدر دو فرزند دختر رسول خدا بود که بر هی

بلند و واالي او و پاکی ذات و سرشت و عفت و تقوي و ورع و ..... و بزرگی جایگاه ودوراندیشی، قوت اراده و سبقت در اسالم و  

نت رسول او ..... که بر هیچکس پوشیده و مستور  خدا و س جانفشانی هاي او براي خدا و برتري مقام او در علم و دانش و دانایی به کتاب

جانشین پیامبر با اینگونه برداشت و نظر ابوبکر به پایان    صحیح در انتخاب   نبود و .....، ولی با نهایت تأسف از همان روز نخستین، روش

جراح( انجام شده و او را به فرمانروایی    آمد و پیرتر بر الیق تر مقدم شد و کار او با بیعت دو نفر یعنی پسرخطاب و یک قبرکن )ابوعبده 

علنی و  آشکار  بایستی  که  را  کاري  و  کردند  رفوگر    معرفی  که  شد  چنان  جامه  دریدگی  و  دادند.....  انجام  پنهانی  دادند  می  صورت 

 درمانده گردید ..... 

ه دین ما به سه قسمت شد : امامت را براي  دادند تا نانش در روغن افتاد و از همان روز نخست امور مربوط ب   آري دست بیعت با ابوبکر

عمر گفت قضاوت را به من واگذار و ابوعبیده گفت رسیدگی به درآمد ها را هم به من واگذار و عمر می گوید گاهی    خود گرفت و 

خود و    ن هیچکس سپري می شد ولی حتی دو نفر هم دعوا و دادخواهی خود را براي داوري نزد من نمی آوردند و ..... و در آن زما  ماه 

 یا عمر و ابابکر را بر سرور ما امیرالمومنین در اندیشه و گفتار برتري نمی داد  

و این ابوبکر بود که بر سر منبر می گفت)به خالفت رسیدم با آنکه از شما بهتر نیستم و با من شیطانی هست که مرا در آغوش می گیرد(  

برابر خودش یاري کرده و کژي و کاستی او را به استواري و درستی تبدیل نمایند و این عمر بن  و آنگاه از مردم می خواهدکه او را در  

سخنان او را در پیش روي خود می بینی که می گوید: کار خالفت به حق متعلق به علی بوده ولی آنها براي سن کم او    خطاب است که 

دور    تبهکاران و گردنکشان مشرك و کافر عرب بر گردن او بوده وي را از این سمت براي خونهایی که از بدرك واصل کردن    و هم 

و بارها از خدا    کردند و یا بر اساس کالمی که او به آن حضرت گفت )....... چه می شد اگر این خوي بذله گویی در تو نمی بود .....(،
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و یا )اگر علی نبود او    .( و یا )اگر علی نبود او گمراه می شد(  می خواست )که خدا او را با مشکلی روبرو نکند مگر علی حاضر باشد

این  رسوا می شد( و یا )مادران دیگر نمی توانند مثل و مانند علی بدنیا بیاورند.( و یا )اگر علی نبود عمرهالك می شد( و یا .....، مانند  

اثبات می  سخنان که فراوان از او صادر شد)و قبالً مشروحا ذکر گردید(، و همه این نماید که هرگز در دل او براي یکبار هم    شواهد 

حتی در یکی از این فضایل با موالیمان علی برابر    خطور نکرد و هیچگاه خطور نمی کرد و چگونه می توانست از خاطر او بگذرد که

 باشد یا حتی در یک زمینه به او نزدیک باشد و .....( 

 همگان: کالم )وتري( در برتري ابوبکر و عمر بر 
سنت می    پس از آن همه گفتار و کالم در نحوه گزینش و .....، وتري در کالم خود در روضه الناظرین آورده است )....... بدان که اهل

بر پیرتر  ندارد که  امکان  است زیرا  و سپس علی  عثمان  و سپس  و سپس عمر  ابوبکر  برترین مردم  پیامبر  از  مقدم    گویند پس  تر  الیق 
چه پاسخی به پروردگار    یل آن هم گفتگوي ابوبکر با طلحه است در زمانی که عمر را به جانشینی انتخاب کرد و طلحه گفت شود.....، دل

را براي من مالیدي و دو پاشنه ات    خود می دهی که فرد تند خو و خشن را خلیفه می نمایی ابوبکر رضی اهللا عنه پاسخ داد چشمان خود 
مرا از نظر خود منحرف کنی و از دین من بگردانی، اگرچنان پرسشی از من کنند، گویم که بهترین    را براي من سائیدي و آمده اي که

مردمان تو را جانشین خود نمودم، و این سخن داللت می کند که ایشان درخالفت یکی از دیگري برتر است .....( تو می بینی که در این  
و این عقیده مورد تأیید بزرگان و نگرش هاي آنان و رفتار اصحاب    می فریبد   افکار دروغی است که فقط ساده دالن و مردم عوام را 

 داریم بهترین امت باشد ..... پس اسالم را باید بدرود گفت .....،   پیامبر نیست و ..... واگر عمر با تمام آنچه از او سراغ
ه است که هر کدام ..... درپی آن می روند و ..... می گیرد و احکام دلخوا  آري این هوي و هوس ماست که هر کس گوشه اي از آن را 

وسیله براي سنجش میان دو امام یعنی آن کسی که ما روش و منش و ..... او را بازگو    اکنون تو اي خواننده ما خرد و عقل صحیح تو را
اینان می گویند امام که  نمائیم و آن  ا   می  انصاف )همانگونه که رسول  از روي  ببین که  نظر کن  هللا صلی اهللا علیه و آله فرمودند:  پس 

عقل تو به سوي کدامیک گرایش می یابد و چه کسی را میان خود و پروردگار پاکش رشته پیوند می   االنصاف نصف االیمان(، خرد و 
دست  گیرد و کدام یک ازآن دو سزاوار هستند که حریت مسلمانان و جان و مال و ناموس و فرمانهاي این جهان و جهان آخرت آنها در 

 او باشد واگر در ترازوي عدالت و دادگري او کسري حاصل شود واي بر کم فروشان .....،  
روایت صحیح  این  بفرض  اگر  گوید  لحاظ    )کلب  به  فرد  بهترین  بیان  وتري  تصور  برخالف  عمر  درباره  اول  خلیفه  گفتار  معنی  باشد 

به او  نبوده است زیرا  بن الخطا   فضایل و مناقب  به لحاظ مصلحت  جایگاه خود و عمر  نفر  بهترین  او معرفی  ب آگاه بوده بلکه مقصود 
 همان تصوري که از ابتداء آنان را وادار کرد تا او را خلیفه نمایند(،   رهبري امت بعد از خود بوده 

 برداشت و نظر خلیفه از سرنوشت خدایی:

روسپی    کر رفت و سوال کرد )....... تو عقیده داري که اللکایی در السنه خود از عبداله بن عمر آورده است که گفت مردي به نزد ابوب
نموده و آنگاه مرا   بازي )زناکاري(، زائیده سرنوشت خدایی است پاسخ داد آري، پس گفت آیا خداوند اینگونه امور را بر من سرنوشت

می دادم تا به دماغت بکوبد و    رمانبه کیفر آن عذاب می کند، گفت آري اي پسر زن گندیده .....، به خدا قسم اگر کسی نزد من بود ف
 آن را بشکند و خرد کند!؟.( )مضمون( .....

اندازه از دو راه را    آنچه مسلم است سرنوشت خدایی، آدمی را در  اینکه بندگان او چه  به  کاري مجبور نمی سازد و آگاهی خداوند 
ست ..... و قطعاً هر کسی به اندازه ذره، خیر کند پاداش آن را  انجام می دهند با این امر مخالف نی  انتخاب می کنند و کارهاي بد و خوب

اندازه ذره اي بدي کند سزاي آن را می یابد ..... آیا خلیفه رسول خدا از سرنوشت خداوندي همین ها را دریافته   خواهد دید و هرکس به
رده گرفت و به آن گونه جواب گرفت آنهم در قالب  پاسخی داد و یا گناه از سؤال کننده بود که بر پاسخ او انتقاد و خ  بود که چنان

 ناسزا والبته شانس آورد که کسی در دسترس خلیفه نبود و گرنه دماغ او شکسته و خرد می شد...،
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 برداشت عایشه از سرنوشت خدایی: 
شورش خود برسرور ما   و آنچه از دختر وي عایشه نیز رسیده، مؤید گرایش او به همین برداشت است، در آن زمان که می خواست از

و سراپرده که براي    امیرالمؤمنین عذري و دلیلی بیاورد، و در مقابل این سرزنشها که به او نمودند که چرا )تبرج جاهلی نموده( و از حریم
خودنمایی به  اسالم،  از  قبل  جاهلیت  دوره  زنان  مانند  رفت  بیرون  خدا  رسول  همسر  عنوان  به  بودند  زده  و  او  است،  به    پرداخته  نیز 

انگیزه هایی هست   بود که براي من برگزیدند وسرنوشت را  او توجه نکرده، پاسخ داد: )سرنوشتی  نهی هاي  هشدارهاي رسول خدا و 
،)..... 

مگر آنکه چندان می گریست که روسري او تر    و همچنین آورده اند که هیچگاه عایشه از رفتن به سوي واقعه جمل یادآوري نمی کرد
 گفت اي کاش من نسیاً منسیا بودم به گفته سفیان ثوري یعنی ایکاش من لخته خون حیض که از زنان خارج می شود بودم می شد و می 

نبودم و این واقعه را سرپا نمی کردم، پس ببین که چگونه تفکري داشتند   )کلب و کنایه از اینکه اي کاش خدا مرا خلق نمی کرد و زنده  
ابتدایی ترین معرفت می نماید و    به خداوند است وآن عدل خداوند است که فکر می کنند خدا تو را مجبور به عمل ناروا   که دور از 

از روي ظلم به خداوند    سپس ترا به همان عمل ناروا به سوي آتش جاوید می برد، عقل تو و هیچ عاقل آن را نمی پذیرد ولی آنها آن را
 نسبت می دهند انا هللا و انا الیه راجعون( 

 امبر قربانی نمی کند از ترس اینکه کار وي را واجب بشمارند: خلیفه پی
  و ما این موضوع و گفتار مشروح آن را قبالً آوردیم که چگونه ابوبکر و عمر قربانی نمی کردند از ترس اینکه مبادا دیگران ازآنها پیروي 

 کرده و تصور کنند این کار واجب است و پاسخ آن را نیز دادیم، 

 مرتدان سلیمی: 
سوي آنان    ) مضمون( هشام بن عروه از پدر خود آورده است که در میان سلیمیان مرتدانی بودند که ابوبکر، خالدبن ولید )ملعون( را به

اعتراض کرد و گفت    فرستاد، او مردانی از آنان را در آغل چهارپایان جمع نموده و آتش زد خبر به عمر رسید به سراغ ابوبکر آمده و 
او توجهیاجازه می دهی ش البته    خصی )خالد( مردم را آنطور که خداوند عذاب می کند شکنجه کند، ولی  به اعتراض عمر نکرد...، 

خدا از آدم سوزي به ابابکر کامالً بجا    انتقاد عمر از عمل ناروا خالد در خصوص آتش زدن و خالف بودن این کار بواسطه نهی رسول 
اوند کسی مجاز به کیفر با آتش نیست( ویا )به راستی که جز خداوند کسی نمی تواند براي  بوده است زیرا که رسول خدا فرمود )جز خد

کیفر دادن آتش را بکار گیرد( و یا فرمود )کیفر دادن به آتش تنها سزاوارخداوند است( و نیز فرمود هرکس مرتد شود محکوم به مرگ  
خون او محترم است و نمی توان خون او را ریخت مگر در سه مورد،  است و نیز فرمود هرکس بگوید )الاله اال اهللا و محمد رسوالهللا(  

اول علیرغم داشتن همسر زنا کند که سنگسار میشود، دوم مردي که مرتد شده با خدا و رسول او جنگ کند که یا کشته شده و یا بر دار  
 کسی را بکشد و در قصاص او کشته شود(    می رود و یا تبعید می شود، و سوم

یاران او کرد که درباره او غلو نموده و او را خدا می    اوود، .....، آنچه مسلم است آنچه که امیرالمومنین با عبداهللا بن سبا و سنن ابی د
 دیگري راه داد و آنها را پر از دود کرد   سوزي نبود بلکه گودالهایی بر آنها کنده و هرکدام را به دانستند، آدم

 یند ولی چون آنها توبه نکردند( )کلب تا مگر با فرصت موجود توبه نما

 مردند، پس عمل ابوبکر در واقع مخالف با سنت رسول خدا بود   در اثر دود

تا جایی که در اواخر زندگی، پیکر مطهر خود را براي قصاص غیر عمدي    )کلب گوید رسول خدا امت خود را حر و آزاده پرورش داد
رحالی که تازیانه او، به غیر عمد هم به آن مرد خورده بود و به خود اجازه نداد که  کرد، د  براي اصابت تازیانه اش به آن شخص آماده 

در برابر آن ضربه قصاص نشود و..... توجه کن که چگونه گفتار مردم و نظرات مردم و خون و مال و جان و ناموس مردم داراي حرمت  
قلب ها نیازي به ایجاد رعب و ترس نیست و لذا این مردم با  و ارزش و قدر و .....بود و آن حضرت آموزش داد که براي حکومت بر  
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و    عشق رسول ترس داشت  و  ایجاد رعب  به  نیاز  تحکیم خالفت خود  براي  او  ولی در خصوص خلیفه   ،..... و  داشتند  را دوست  خدا 
از هرگونه اظهار نظر ویا گفتگو    رهاکردن سگ هاري مانند خالد در بین مردم از مصادیق آن بود تا دیگران حساب کار خود را بنمایند و

نمود و من آن را در    و ..... اکیداً خودداري نمایند و در واقع گفتار خلیفه به اینکه خالد شمشیري است که خداوند بر دشمنان خود برهنه 
غالف نمی کنم در واقع شمشیر خود اوست که برخالف سنت رسول خدا و براي ایجاد رعب و ترس درمردم و تحکیم خالفت او، بر  

 جان و مال و ناموس مردم حاکم شده است، انا هللا و انا الیه راجعون، الی آخر(  

ار رسول خدا نافذتر نبوده و از طرفی کدام زمان خداوند این تیغ را از نیام  که )شمشیري را که خداوند .....( از گفت  و این گفتار خلیفه 
خلیفه آن را غالف نمی کند، آیا در روزي که او با جذیمیان آن جنایات را نمود که رسول خدا از او ابزار تنفر و انزجار   برکشید که

جان    م به شکل آدم سوزي کرد و یا در روز دیگر که با رسوایی بهو نزد خدا از او اظهار بیزاري نمود و یا در این روز که قتل عا  کرده 
 تبار حنیفه و مالک بن نویره آن صحابی بزرگوار رسول خدا افتاد و .....، انا هللا و انا الیه راجعون.

 زنده آتش زدن و آدم سوزي جانشین رسول خدا با فجاه: 

به او مرکب   گفت من مسلمانم و می خواهم با مرتدان پیکار کنم و...، خلیفه)مضمون( مردي که او را فجاه می گفتند به نزد خلیفه آمد و 
با  و جنگ افزار داده و ..... به او خبر رسید که او مسلمانان و مرتدان را غارت نموده و اموال آنان را می گیرد ابوبکربه طریفه نوشت که  

علت کار نزد ابوبکر بروند    د که براي تعیین حکم و معلوم شدناو نبرد کند پس طریفه به سراغ او رفت و طی برخوردي توافق کردن
ما درباره عمل نابجا و نارواي آدم    چون نزد ابوبکر رسیدند او دستور داد که طریفه او به سمت بقیع برده و زنده بسوزاند...، پس سخن 

از طرفی فجاه اظهار اسالم می نمود و ..... به   و  سوزي همان بود که گفتیم که در سنت رسول خدا، شکنجه و سوزاندن به آتش روا نیست
 .....  همین دلیل خود ابوبکر هم در روز مرگ خود از این عمل خود پشیمان شد و 

.....،یا    و و  انداخت  کار  به  را  اندیشه خود  و  بود  مجتهد  خلیفه  اینکه  به  او آورده  ناروا  اینکار  توجیه  در  ایجی  قاضی عضد  که  آنچه 
گریه کن و به به    ه سوزاندن فجاه لغزش او در اجتهاد بوده .....، پس تو این مطالب را بخوان و خنده کن و یا بخوان وقوشچی نیز گفته ک 

تالش وا می دارد و آفرین به   از کسی که در برابر نص صریح و آشکار کتاب خدا و سنت رسول او که مفسر آن است، اندیشه خود را به
 کند...  مجتهدي که از آئین خدا عدول می 

ایام حیات رسول خدا که آن حضرت براي استقرار کلمه اهللا و شریعت خداوند و    )کلب گوید آیا این خلیفه فکر نکرد که در تمامی
تمام نمودن مکارم اخالق تالش نمود درکجا سراغ داشت که رسول خدا مخالفان خود را جمع نموده و آتش بزند که او عمل رسول  

قرار دهد و عده اي بعداً بیایند و در توجیه اعمال ناروا به بیان توجیه شیطانی اجتهاد بکوشند و تا جایی   ق خود خدا را در این کار سرمش
پیش بروند که دو سیدجوانان اهل بهشت و فرزندان رسول خدا و خاندان او را قتل عام نمایند و دختران و زنان حرم رسول خدا را اسیر  

بیایند و در توجیه آن اعمال شیطانی بکوشند،    اجتهاد بر این اعمال  کنند و نام  شیطانی قرار دهند و گروهی که ادعاي فهم قرآن دارند 
تسري    درحالی که فرق دو کلمه خطا و جرم را در قرآن نمی فهمند و آنچه در شمول خطا است را در قالب اجتهاد به اعمال مجرمانه اي

 دوزخ جاودانی داده است، انا هللا و انا الیه راجعون( دهند که خدا در مقابل ارتکاب به آن اعمال وعده 

 دستور خلیفه در داستان مالک:
نماز خواندند   )مضمون( خالد بن ولید به سوي بطالح حرکت کرد و طبق دستور ابوبکر که گفته بود آواي اذان و اقامه بلند کنید اگر آنها

آنها را غارت کنید .....   خواندند بگوئید زکات می دهید یا نه اگر گفتند نه   که هیچ واال آنها را به قتل رسانده و غارت کنید و اگر نماز
شده به نماز قیام نمودند که در میان    پس سپاهیان، مالک بن نویره را نزد او آوردند عده اي گواهی دادند که آنها چون اذان و اقامه گفته

عام نمودند و خالد زن مالک را تصرف کرد و   ر بند کرده و... سپس قتلآن شهود ابوقتاده انصاري بود و چون اختالف نمودند آنها را د
ابوقتاده به اعتراض گفت این )جنایات( کار تو است خالد خشمگین شد ولی اورا رها کرد در نقلی دیگر آمده است که عبداهللا بن عمر و  
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ند بود و مالک گفت ما را به نزد ابوبکر بفرست تا او  برخالد ناخوشای  ابوقتاده انصاري در کار مالک با خالد سخن گفتند و گفتار آنان 
و او را گردن زد و عمر به ابوبکر گفت )تیغ خالد آشوب و ستم به همراه   درباره ما قضاوت کند ولی خالد توجه نکرد و ضرار جلوآمده 

یسته، لغزیده، پس زبانت را از گفتگو در  دارد( و او گفت )در توجیه کار ناروا خالد( که .....خالد در بازگرداندن سخن خدا به جایی شا
 شمشیري ..... الی آخر، پیرامون خالد کوتاه کن زیرا من

است، ابوقتاده انصاري بود و او    طبري و دیگران آورده اند که )....... از جمله کسانی که شهادت دادند که مالک بن نویره از مسلمانان 
و گفت وقتی آنها را محاصره کردند....   که دیگر در هیچ جنگی با خالد شرکت نکند پس از جنایت هولناك مالک با خدا پیمان بست  

این بهانه را آورد که وقتی مالک به او گفت )گمان    آنگاه که ما به نماز ایستادیم آنها هم با ما به نماز ایستادند و خالد براي کشتن مالک
مگر او را دوست خود نمی دانی پس او را پیش افکنده گردن    باشد و پاسخ دادنمی کنم که دوست شما )پیامبر( جز چنین و چنان گفته  

ابوبکر سخن گفت از جمله گفت )خالد دشمن خدا بر   او و یارانش را زد، چون خبر )جنایت( او به عمر رسید درباره)مجازات( او با 
او را کشته و سپس به همسر تیر  او تجاوز کرده(، چون خالد    مردي مسلمان ستم کرده  او چند  ..... در دستار  به مسجد نهاد،  پا  تا  آمد 

کرد پس عمر تیرها را از دستار او بیرون آورده شکست و گفت خودنمایی می کنی تو   بیرون آمده )به عالمت پیروزي( خودنمایی می
خالد بن ولید پاسخی   همسر او تجاوز کردي به خدا سوگند تو را با سنگهاي خودت خواهم کشت  مردي مسلمان را کشتی و سپس به

و عذر خواست و ابوبکر از وي پذیرفت و هر چه )جنایت( در آن جنگ انجام داده بود ندیده گرفت .....   نداد ..... به نزد ابوبکر رفت 
نقل    شد ..... و عمر دانست که ابوبکر از وي راضی شده پس با او سخن نگفت و به خانه خود رفت و .....، دیگران  پس از نزد او خارج

 سر مالک بن نویره و یاران او را به جاي آجر زیر دیگها قرار داده و غذا درست کردند ..... و عروه گفت که متمم پسر نویره   نمودند که 
ا  برادر مالک به سراغ ابوبکر آمد و از او خواست تا کسانی را که از قبیله او به بردگی گرفته اند آزاد کند و عمر پافشاري کردکه خالد ر

اند که ابوبکر نپذیرفت ..... و دیگران آورده  چون چشم )ناپاك(    برکنار کند و می گفت شمشیر او با آشوب و ستم همراه است ولی 
براي دفاع از شرافت خود کشته    خالد به همسر مالک افتاد که در زیبایی از او برتر نبود مالک به همسرش گفت تو مرا کشتی )یعنی من

براي رسیدن به تو مرا به قتل می رساند( زمخشري، ابن اثیر و .....، مینویسند که مالک به همسر خود گفت تو مرا    می شوم و یا این پلید
کرد ..... ابن شحنه آورده است خالد به    عمل خالد مخالفت   کشتی یعنی در راه پاسداري از تو کشته می شوم ..... و عبداهللا بن عمر با این 

این است که مرا کشت پس خالد گفت بازگشت تو   ند مالک نگاهی به همسر خود کرد و به خالد گفت ضرار گفت تا گردن مالک را بز
 گردنش را بزن پس او گردن مالک را زد .....    از اسالم تو را به کشتن داد مالک گفت من مسلمانم خالد گفت ضرار

ت خالد را سنگسار کن که او آن جنایات را روا دانسته و  گف  در تاریخ الخمیس آمده که عمر در این باره سخت گیري نمود و به ابوبکر
عمر به ابوبکر گفت خالد را براي جنایات او به قتل برساند ابوبکر .....    سزاوار این کیفر است ابوبکر قبول نکرد و در شرح مواقف آمده 

نم....، ..... در تاریخ ابن عساکر آمده که عمر  براي این جنایات تو را گرفتار می ک   قبول نکرد و عمر به خالد گفت اگر روي کار بیایم
تندروي ها و اعمال او در اموال .....، که به ابابکر حساب پس نمیداد ....، و اینکه دست به    گفت من خالد را سرزنش ننمودم مگر براي

فت و ابوبکر ..... به متمم پسر نویره  کشتن مالک بن نویره زد و همسراو را در اختیار گرفت و با مردم یمامه ساخت و دختر مجاعه را گر
دستور داد خالد زن مالک را رها کند ولی او را عزل نکرد و عمر نیز این کارها و مانند آن را از خالد ناپسند می    پیشنهاد خونبها را داد و 

 شمرد )انا هللاو انا الیه راجعون(. 

 انتقاداتی که براي حمایت ابوبکر از خالد )پلید( می توان گرفت : 

 سزاوار است که پژوهشگران از دو چشم انداز و با دقت در این واقعه نظر کنند.

اینگونه    اول: جنایات ددمنشانه خالد و تیره روزي هایی که به دست جنایتکار او فراهم آمد که هرکس خود را وابسته به اسالم بداند از 

ایمان دارند از آنها    و همه کسانی که به خدا و رسول و روز قیامت   اعمال که با قرآن و سنت رسول خدا ناسازگار است اجتناب می نماید 
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با کدام دست آویز از کتاب خدا و سنت رسول او، کسی بیزاري می جویند.....  می تواند خون هاي پاك    و انجام دهنده این جنایات 

نماز گزارده اند و آوازشان بلند بود    و اقامه گفته و   کسانی را بریزد که به خدا و رسول او ایمان دارند و راه درست را پیروي ..... و اذان

دست آویزي داشت در قتل کسی مانند مالک  که ما مسلمانیم شما چرا به روي ما سالح کشیده و قصد قتل ما را دارید، ..... این خالد چه

حضرت بوده و نماینده آن حضرت در قوم    بن نویره که از اصحاب رسول خدا بوده و با او رفت و آمد داشته و یار و یاورخوبی براي آن

اسالم از بزرگ مردان و فرمانروایان قبیله و قوم خود به شمار می رفت    خود در کارگزاري صدقات او بوده است. و چه قبل و چه بعد از 

مین بکشد مانند آن  می فرماید )هرکس کسی را جز براي کیفر دادن او در قتل دیگري و جز براي تبهکاري در ز  و این خداوند است که

مردم را کشته است و هرکس آگاهانه کسی از مؤمنین را به قتل برساند سزاي او آتش دوزخ ابدي خداوند است( پس با    است که همه

تش  شهو  انگیزه اي این خبیث پلید تاراج همه جانبه خانواده هاي آن مقتولین و خانواده هاي بی گناه آنان را روا دانست .....، تا آنکه  چه

اسالم را تا قیام    او را مست نمود و او سنت هاي رسول خدا و آیات کتاب خدا را نادیده گرفت و زیر پاي خود قرار داد و چهره پاك 

تجاوز کرد و آن مرد جان    قیامت زشت و ناپاك نمود و در همان شب که از سر گمراهی و کفر خود مالک را به قتل رسانید به همسر او 

از تجاوز دیگران به همسرش به قتل    پاسداري از ناموس خود فدا نمود ..... که رسول خدا فرمود )هرکس براي جلوگیريخود را در راه  

شود شهید راه خداست( ..... آیا بفرض تنها همین    برسد شهید در راه خداست( و )هرکس براي دفاع از کسی که بر او ستم می کند کشته

زکات به شخصی خاص سر بپیچد در حالی که در اساس اجراي   با ایمان به خدا و کتاب او از دادنبهانه که مردي مسلمان و یکتاپرست  

او را مرتد حساب کنند و  اعتقاد دارد، کافی است که  به قتل    دستور  او را  ابوبکر  نزد  بردن در  بیشتر و براي رفع شبهه و  بررسی  بجاي 

که بگوید ال اله اال اهللا و محمد رسول خدا، نمی توان او را کشت مگر او    هرکسی  برسانند..... مگر این سخن از رسول خدا نیست که

کسی را )عمداً( بکشد، با داشتن همسر زناکند یا دین خود را رها کند....( و از طرف دیگر آیا استنکاف یک مرد مسلمان از پرداخت  

تسري می دهد و ارزش مسلمان بودن را از خانواده و دارایی    زکات، کفر و ارتداد انتسابی ازسوي این جانیان را به خانواده هاي آنان نیز

مسلمانان را نیز سلب می نماید ..... آیا تنها همین سرپیچی انگیزه اي است تا دستور غارت و قتل و تجاوز به نوامیس    و خاندان او و سایر

توج  و دستور به  قبیله مسلمان آنان صادر شود و آنگاه  ..... چرا وقتیاسیر نمودن زنان و کودکان   یهات بی خردانه مستمسک شوند و 

نمودن    ابوقتاده انصاري برخالد خشمگین شد و از فرمان او سرپیچی کرد و همان روز از او دوري نمود و یا چرا گفتار عمر در محکوم 

عمر او را تهدید    .. و علیرغم آن چراخالد و سزاوار دانستن او در مجازات او به عنوان قاتل و ..... نتوانست نظر خلیفه را عوض نماید ...

و خاندان او را به بردگی    کرد ..... چرا خالد دستور داد سرهاي مسلمین را به جاي آجر زیر دیگها قرار دهند و به همسر او تجاوز کرده 

همسرش کشته شد و .....   خبیث به  گرفته و ..... غارت نموده است ..... و چرا مورخین گفته اند که مالک براي جلوگیري از تجاوز آن 

صحابی بزرگ پیامبر را به قتل می رساند و با همین   پس با اینگونه روشها این خبیث براي تصرف همسر مالک یعنی ام تمیم، اینگونه این

گري تمام  سرور خاندان پیامبر یعنی امیرالمؤمنین می برد و دی  توجیهات شیطانی، جانی دیگري براي رسیدن به قطام دست به قتل و خون

زیبا که همراهانش به او بخشیده اند می رباید و ....، چون گزارش کار   دارایی و هستی گروهی از اسدیان را تاراج و غارت کرده و زنی

 چون خبر به عمر رسید پاسخ داد سر او را به سنگ بکوبید .....  به خالد می رسد او هم می گوید گوارایت باد ..... و 

برخالف حکم کتاب خدا و سنت رسول اهللا، آئین جاهلیت و اعمال آنان که    به بهانه اسالم و با این توجیهات شیطانی)کلب گوید آري  

هم تجاوز نموده و یکدیگر را غارت می کردند و .....، را زنده کردند ..... این خوي    قبایل به هم تاخت و تاز می کردند و به نوامیس
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ره باآن توجیهات شیطانی که با اسالم و اساس آن در کتاب خدا و سنت رسول او بیگانه است به  بدویت و بربریت جاهلی بود که دوبا

ناپاکان زنده شد و  دامنه آن تا کربال کشیده و تا این زمان اینگونه روشهاي ضدبشري و اخالقی و ضداسالمی ادامه دارد تا    دست این 

 راي انتقام و اصالح هرچه زودتر فرا برسد انشاءاهللا آمین(  اینکه زمان ظهورحضرت مهدي عج اله تعالی فرجه الشریف ب

و این نیز یزید پسرمعاویه است که زهري را براي همسر امام حسن می فرستد و وعده همسري خود را پس از قتل آن سید اهل بهشت به  

 خبیث می دهد و ..... آن زن

 چشم انداز دوم : 
و رذل    است بر جان و خون و مال و ناموس و زنان و دین ..... مسلمانان، افراد پستدومین چشم انداز آن است که خلیفه مسلط نموده  

زنده زنده بسوزانید   )اوباش جامعه( مانند خالد و ضرار بن ازور شرابخوار و تبهکار را به سپاهیان خود سفارش نموده که هرکس مرتد شد
سلیمی و سوزاندن فجاه توسط    کار نهی نموده است و در دو بخش مرتدان و .....، علیرغم اینکه می دانی سنت رسول خدا مردم را از این

نشده ....، چرا خلیفه خالد را به جرم کشتار    خلیفه..... و سپس آن همه تبهکاري هاي زشت را نادیده گرفتن ..... مثل اینکه اتفاقی واقع 
چرا در برابر خون ناحقی که ریخت او را نکشت چرا    انی کردمالک و یا زن مسلمان بی گناه او کیفر نداد و با عمل خود از آنان پشتیب

 براي زناکاري او، او را مجازات نکرد، ..... چرا مجازات و برکناري او راروا ندانست ..... )مضمون(،  
ست و مفهومی تأویل و اجتهاد بی معنی ا آیا در بین مسلمین کسی وجود دارد که نداند در برابر نص کتاب خدا و سنت ثابت رسول خدا،

بپردازند ..... همانگونه که خدامه بن مظعون براي باده    ندارد و ..... تبهکاران و اوباش نمی توانند در زیر لواي تاویل و اجتهاد به جنایت 
ابی شیبه   ابن  از  با همین مضمون  نیز  بیهقی( و  او را کیفر داد)سنن  نپذیرفت و  بهانه را آورد ولی عمر  نقل شد که  گساري خود همین 

بهانه باده گساري کردند و  با    گروهی از اصحاب پیامبر در شام  نیز  نپذیرفت و آنان را کیفر داد، و  آنها تأویل آیه قرآن بود ولی عمر 
همین مضمون .....، آیا کسی شک دارد که اگرخداوند سبحان شمشیري را برهنه نماید آن شمشیر هرگز آشوب و ستمی نمی کند و  

و در راه هوسبازي و شهوترانی بکار نمی رود، خون مسلمین و اصحاب رسول خدا را به ناحق و    را به وسیله آن نمی شکند  پیمانهاي خدا
می دهد بلکه  ناروا و به ستم و ظلم نمیریزد، و براي زنا و آمیزش ناروا با زنان از نیام بیرون نمی آید و آبروي اسالم را )تا ابداآلباد( بر باد ن

 مردمانی پاك و مردانی پاکیزه قرار گیرد که از هرگونه تبهکاري و بی دینی برکنار باشند: باید دردست 

 تبهکاري هاي خالد بن ولید )ملعون( در روزگار پیامبر و غضبناك نمودن رسول خدا: 

برهنه نمود و.... وحال آنکه  خالد که بود و چه احترامی داشت که خلیفه پیامبر او را شمشیري به شمار بیاورد که خداوند بر دشمنان خود  

او  که  نمود  را  تصور  این  توان  می  چگونه  و  )مضمون(  بود،  کیفر  مستوجب  و  خدا  دشمن  او  دوم  خلیفه  گفته  آن    به  از  شمشیري 

شخصی گردنکش، سنگدل و   شمشیرهاست در حالی که زندگی نامه متعفن او در برابر ماست آیا در خصوص او مکتوب نگردیده که او 

است، او در زمان رسول خدا با جذیمیان    ده و آنجا که خشم و هوس بر او غالب می شد و دین خدا در نظر او ارزشی نداشتهخونریز بو

 غضبناك و روي گردان بود   رفتاري نمود که بسیار سهمناك و وحشتناك بود و رسول خدا مدت بسیاري بر وي

ت از این بی شرافت، مانع ازتکرار آن نشد و این داللت بر مجرم بودن  )کلب گوید ولی گذشت زمان نشان داد که اظهار تنفر آن حضر

 او دارد یعنی او به لحاظ قاعده قضایی مجرم اتفاقی نبود بلکه مجرمی حرفه اي بود( 

 دمرتکب گرد و اغماض آن حضرت به این پلید این جرئت را داد تا با یربوعیان )قوم و قبیله مالک صحابی رسول خدا( آن جنایات را

رسول خدا و صاحب شریعت   )کلب گوید که قطعاً اگر این زانی حرامزاده چنین جنایتی را در زمان رسول خدا مرتکب می شد درسی از

 می گرفت که تا ابد براي امثال او درس عبرت باشد(  
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)اي خالد پسر مادرت به   ر و تهدید( نوشت دخترت را به من بده و ....، ابوبکر براي او )به تحقی  ..... و یا در زمانی که خالد به مجاعه گفت

با زنان مشغول می شوي با اینکه هنوز در آستانه  با دلی آسوده  خانه ات خون هزار و دویست مرد   جان خودم سوگند که تو به راستی 

 مسلمان خشک نشده است(،  

زادگی او اشاره و به حیوان بودن او حکم می  خالد نظر می دهد و به حرام  )کلب گوید ببین و قضاوت کن وقتی ابوبکر اینگونه درباره 

به سخن و حکم دیگري درباره این جانی خون آشام و دشمن خدا و رسول نداري(    نماید تو براي معلوم شدن شقاوت و بی دینی او نیاز 

نامه را دید گفت این  ..... )مضمو  ..... و خالد چون  به تحریک آن مردیکه چپ دست عمر بن خطاب است  او  این کار  ن( )آري( از 

بود از جمله اینکه رسول خدا گروه هایی از سپاه اسالم را به اطراف مکه می فرستاد تا مردم را به سوي    کارهاي جنایت بار زیاد سرزده 

لد به  جنگ نهی نمود و یکی از کسانی که به اطراف فرستاد همین خالد بود که او را به جنوب تهامه فرستاد ..... خا  خدا بخوانند ولی از 

  جنگ افزارها را زمین گذارید که مردم مسلمان شده اند..... چون آنها اسلحه هاي خود را زمین گذاشتند او دستور دستگیري   آنها گفت 

بارخدایا من    همه را صادر و همه را قتل عام کرد چون گزارش به رسول خدا رسید او دو دست خود را به سوي آسمان برداشت و فرمود

 از آنچه خالد بن ولید کرد بیزاري می جویم..... در پیشگاه تو 

از قول ابراهیم بن جعفر آورده اند که گفت رسولخدا به او گفت که خواب دیدم که لقمه اي بر دهان بردم که قسمتی از آن راه گلویم  

ره کسانی که به اطراف  را گرفت آنگاه علی با دست خود آنرا بیرون آورد پس ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه گفت اي رسول خدا دربا

تو دوست نداري پس علی را می فرستی تا امور را اصالح کند ..... پس رسول خدا صلی اهللا علیه و آله علی    فرستادي خبري می آید که 

اهللا عنه را احضار کرد و گفت به سوي این گروه برو و در کار ایشان نظر کن و اموري را که با جهل خود و پیش از    بن ابیطالب رضی

کشته    سالم درزمان جاهلیت انجام می دادند زیر پا لگدکوب کن پس آن حضرت با دارایی هایی که رسول خدا به او داده بود خونبهاي ا

آب می دادند و   ها و تاوان تمام زیانهایی که به واسطه جنایات خالد به آنها رسیده بود جبران نمود حتی ظرف چوب که به سگها در آن

تا خ داد  نیز  تقدیماضافه  را  و گزارش کامل  برگشت  باشد. پس  داده شده  نیز  نشده  احتمالی حساب  ..... پس رسول خدا    سارات  کرد 

  برخاست و رو به خانه خدا آورد و ایستاد و دستان خود را آنقدر بلند کرد که زیر هر دو بغل اومعلوم شد و سه بار فرمود بارخدایا من از 

 بیزاري می جویم( ..... بن ولید کرد در آستان تو   آنچه خالد

خالد در سرزمین اسالم چنان رفتار کردي که گویی ایام جاهلیت قبل از اسالم    نیز به او خطاب کرده و گفت اي  و عبدالرحمن بن عوف

 است و ..... به همین مضمون از عبداهللا بن عمرو سالم برده و غالم ابوحذیفه نقل شده است  

ر می داد  به خون مسلمانان و آبروي آنان اهمیت بسیا  )کلب گوید آنچه مسلم است یکی از اوصاف رسول خدا این بود که آن حضرت

کشد و آنچه خالد در زمان آن حضرت انجام داد نسبت به قومی   و بگونه اي رفتار نمی کرد که دشمنان بگویند محمد یاران خود را می 

صورت گرفت که هنوز مسلمان نبودند با این وجود آنحضرت این جنایت و عمل او را تائید نکرد و خونبها و خسارت آن جمعیت را  

است و بر اساس این روش آن حضرت قطعاً جنایت این خبیث درباره مالک که صحابی آن    خالد اعالم بیزاري نموده   پرداخته و از عمل 

همسر آن ستمدیده و قبیله او نمود و آنچه درباره خاندان او روا داشت که همگی مؤید خوي درندگی و    بزرگوار بوده و تجاوزي که به 

از مختصات اخ و  او  براساس حکم خدا و سنت  وحشی گري وجاهلی گري  و  نبوده  اغماض  قابل  است  او  اسالم  از  قبل  الق جاهلیت 

خلیفه    رسول اوقطعاً عمل او در این رابطه قابل بخشایش نبوده و می بایست به اشد مجازات محکوم می شد ولی همانطور که مذکور شد 
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ب نیاز داشت، آري پس تو  اینگونه اعمال او براي تحکیم قدرت خود  اهل ایمان و    ه رفتار خالد و به شهادت ها و گواهی هايبه او و 

خالد را بر مسلمانان مسلط    اصحاب رسول خدا بر علیه او نظر کن و ببین که چگونه خلیفه براي استقرار حکومت خود سگ هاري به نام 

طهار بر خالد بن ولید و تمام کسانی  ا  کرد و او به شیوه خونخواران جاهلیت کرد آنچه کرد و آتش ابدي خدا و لعنت او و رسول و ائمه 

 یا رب العالمین(  که به اعمال جنایتکارانه او راضی بوده و هستند و خواهند بود نثار باد، آمین، آمین، آمین 

 

 

 خالصه جلد چهاردهم: کتاب شریف الغدیر حضرت عالمه امینی رحمه اهللا علیه

 اشاره
 ...  -شعراي غدیر در قرن نهم ..... غدیریه حافظ برسی  حول و فضل الهیآغاز جلد چهاردهم فارسی کتاب شریف الغدیر به 

 بررسی سخنان ابوبکر در دم مرگ و پشیمانی او: 

شد ..... و   )مضمون( آورده اند که عبدالرحمن بن عوف بر ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه وارد شد در همان بیماري که به مرگ او منتهی
ندادم انجام می دادم ولی آن سه کاري که    داشتم سه کار را که انجام دادم انجام نمی دادم و سه کار که انجام ابوبکر گفت ..... دوست  

هرچند باب آن خانه را براي نبرد با ما می بستند و اي    اي کاش نکرده بودم، اي کاش خانه فاطمه را براي هیچ چیز بازرسی نمی کردم،
کشتم )بدون اینکه زجر بکشد( یا با اعمال رأفت و تفضل از روي    اندم بلکه یا او را به آسانی میکاش فجاه سلمی را زنده زنده نمی سوز

سقیفه بنی ساعده آن گیرودارها برپا بود من امر خالفت را بر گردن یکی از   فکري صحیح او را آزاد می کردم و اي کاش روزي که در
آنها خلیفه شده و من دستیار او باشم، ولی آن سه کاري که کاش انجام می دادم:    از  آن دو یعنی عمر و یا ابوعبیده می انداختم تا یکی

را در بند کرده نزد من آوردند گردن او را می زدم و...، اي کاش زمانی که خالدبن ولید را براي   آرزو می کنم روزي که اشعث بن قیس
فرستادم اي کاش    دفع مرتدان می  و  ماندم و...  نیز  خودم در ذوالقصه می  و...، و  با کیست  پرسیدم که کار خالفت  از رسول خدا می 

 درباره ارث دختر
که از آنها    موضوع قابل توجه است   9برادر و عمه می پرسیدم و... )ابوعبید، طبري، ابن قتیبه، مسعودي، ابن عبدربه .....(، در این روایت  

ذکر شد دوم انداختن    نمی دانست اول زنده سوزاندن فجاه است که سه موضوع را خلیفه در روزي که باید به کار می بست حکم آن را  
کار خالفت به گردن عمر و یا ابوعبیده بود و این سخن مؤید آن است که خلیفه در روزهاي آخر عمرمتوجه شد امري که تصدي آن را  

دوم پس از روزگاري دراز آن را دریافت  خلیفه  برعهده گرفته بود بر اساس موازین شریعت خدا نبوده است، و این همان چیزي است که 
فکر و اندیشه و کامالً ناگهانی بود مانند آنچه که جاهالن در    و گفت: )آنگونه دست بیعت دادن مردم با ابابکر، واقعه و رویدادي بدون

م بیعت بگیرد او را به قتل  کرد و از این به بعد هرکس مانند آن از مرد  قبل از اسالم می نمودند ولی خداوند مردم را از بدي آن حفظ 
گزینش ریشه در کجا دارد... ولی در حال حاضر زندگی نامه گروه انبیاء و رسوالن   برسانید(، ..... من می دانم که این ناروا بودن در نحوه 

بوده اند و هرگز  خود براي پس از مرگ خود و آن هم با دستورهاي آشکار و علنی روگردان ن  الهی در برابر ماست که از تعیین جانشین 
 آنان را تعیین ننموده اند، .....   هم پیروان این انبیاء جانشین

صحت آن را بیان نموده و... در دو    و همچنین شیوه و روش مسلمانان روزگار پیامبر تا این زمان به همین روش بوده و آئین اسالم نیز
)..... هر مسلمان چیز باشد کهکتاب صحیح آمده که رسول خدا )ص( فرمود:  از مرگ درباره آن سفارشی   ي داشته  بتواند براي پس 

 )وصیّتی( نماید، شایسته نیست که دو شب را به روز برساند مگر آنکه وصیت یادشده را نوشته نزد خود داشته باشد( .....  
 نامه یاد شده را نوشته نزد  نگذشت مگر آنکه وصیتّ  و پس عمر گفت: )از آن گاه که آن سخنی را از رسول خدا شنیدم هیچ شبی بر من

براي پس از مرگ خود نمودند و لذا پیروي از آنها بهترین امور    خود داشتم .....(، ..... خداوند سفارش نمود و رسوالن او نیز وصیت ها
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مرگ براي    و گمراهی می افتند .....، و اگر وصیت نمودن براي پس از  است، و اگر وصایت پس از مرگ نباشد آفریدگان به حیرانی
 متاع ناچیز دنیایی امري نیکوست پس چرا آن را درخالفت پیامبر و آئین جاویدان او نپذیریم .....،

بن عمر و معاویه و سخنان اندیشه عایشه و عبداهللا  یا    و بر اساس آنچه گذشت  مردم را آورده و بازگو نمودیم که می گویند: )چوپان 
براي هیچکدا  یا کارگزار یک زمین،  نیستساربان  که آنچه را که زیردست خود دارد بی سرپرست رها کند و از    م سزاوار و شایسته 

ها از ساحت بزرگترین پیامبران به دور    طرفی سرپرستی مردم از سرپرستی شتر و گوسفند دشوارتر است.....( ..... پس قطعاً چنین گمان
به پیروان خود ابالغ کرد ولی همانطور که در حدیث صحیح وارد  موضوع را    است زیرا که او به راستی جانشین خود را معرفی و این

که پس از من متحمل رنجهاي فراوان خواهی شد علی پرسید آیا دین من سالم می ماند   شده است به وصی خود فرمود «یا علی به درستی
آشکار نخواهند کرد مگر پس از من و به او  هایی هست که آن را    گفت کینه هایی در سینه گروه   فرمود دین تو سالم می ماند و به علی

برخیزي»کنوزالدقایق مناوي پیکار  به  از من گرفتار می شوي پس مبادا  به راستی توپس  یا علی  او از    «گفت  و همچنین پشیمانی دیگر 
امّ  تصدي پست  ابوعبیده( آن را تصدي می کردند و... و  نفر )عمر و  این دو  از  اینکه اي کاش یکی  بازرسی خانه  خالفت و آرزوي  ا 

سهمناك    علیها السالم که ما دوست نداریم با پیش کشیدن آن روزهاي سیاه و تاریک، دلها را بخراشیم ولی خالصه آن گزارش  فاطمه
بود تا حدي که تا    اینکه بانوي صدیقه علیها السالم از جهان رفت ولی با دلی که به شدت از انجام دهنده این کار پر از خشم و نفرت

 ن عمر پس از هر نماز که بجا می آورد بر او نفرین می نمود، ..... پایا
که می بینی این دارودسته از امت در حریم و حرمی، این رسوایی و ننگ را به بار آورده اند و در آن   و اگر به شگفت می آیی حق داري 

بود که: )هر کس این بانو را می شناسد که شناخته و    آواي رسول خدا صلی اهللا علیه وآله گوشهاي همه را پر نموده   درمانده شده اند که
پاره   هرکس او  که  بداند  شناسد  است( و    نمی  آزرده  مرا  بیازارد  را  او  که  هر  است،  پهلویم  دو  میان  در  من  و جان  قلب  نیز  و  من  تن 

هرچه است  من  تن  پاره  )فاطمه  ن  نیزفرمود:  مرا  کند  ناراحت  را  او  و هرچه  مرا آزرده  بیازارد  را  فرمود: او  نیز  و  کرد(،  اراحت خواهد 
)فاطمه پاره تن من است هر که او راخشمناك نماید مرا خشمناك یافته( و نیز فرمود: )فاطمه پاره تن من است هرچه او را غمگین نماید  

و را خوشحال نماید  مرا غمگین نموده و هرچهاو را خرسند نماید مرا خرسند نموده است(، و نیز فرمود: )فاطمه پاره تن من است هرچه ا
نموده است(، و نیز فرمود: )یا فاطمه آگاه باش که خداوند براي خشم تو خشمگین و براي خشنودي تو خشنود می گردد(    مرا خوشحال

 و...،
لبریز از  جانی   و لذا می بینی که پشیمانی خلیفه بی دلیل نبوده است ولی پشیمانی او سودي نداشت زیرا فاطمه در عنفوان جوانی با قلب و

 خشم بر او در زیر خروارها خاك آرمیده بود  
را مودت فی القربی اعالم نمود و حال سؤال اینست اگر کسی مودت    )کلب گوید خداوند در کتاب شریف و ارجمند خود اجر رسالت

القربی که حضرت صدیقه طاهره مصداق بارز آن را نداده است سؤال    است را انجام ندهد چه خواهد شد پاسخ قطعاً اجر رسالت  فی 
نموده و یا به قتل برساند چه خواهد شد پاسخ اینست که با اجر رسالت محاربه می نماید و با    بعدي اگر ذوالقربی رسول خدا را دشمنی

رسول خدا در ستیزه می شود وکتاب خدا دشمن رسول خدا را از جمله مشرکین دانسته است پس چگونه اجتهاد خواهد بود براي کسی  
را نمی دهد و با رسول خدا به محاربه برمی خیزد تو اگر می توانی پاسخی از قرآن براي من بیاور انا هللا و انا الیه    عمداً اجر رسالت که  

 راجعون(،  
ر و  ( عمل که خلیفه از انجام ندادن آنها پشیمان بود داللت بر آن دارد که واکنش او در مقابل آنها نه ازروي فک9وامّا آن سه کار از آن )

شالوده گرفتاري هاي    بصیرت بوده و نه بر اساس دستور از آئین شریعت ..... تا اینکه متوجه شده است که در هر سه جا لغزش نموده و
 سخت را بنیاد نهاده است...،  

است بوده  بجا  او  ندامت  معلوم می شود که  نیز  قیس  بن  اشعث  داستان  از  از دین خدا روي    و  آنکه  از  و  زیرا آن مرد پس  برگردانید 
مسلمانان او را دستگیر نموده و به نزد او بردند، خلیفه بجاي برخورد و    گناهانی از او سر زده و با مسلمانان به پیکار برخاسته و گرفتار شد 

هاي نر و  مجازات او، خواهرش را هم به همسري و همبستري اوداد و او )دیوانه وار( به بازار شترفروشی رفته و با شمشیر خود تمام شتر
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برآوردند که اشعث کافر شد )دیوانه شد( و او چون از پی کردن شترها فارغ شد گفت به    ماده موجود در بازار را پی کرد و مردم فریاد
  ولی این مرد )ابوبکر( خواهرش را به من داد و اگر ما در شهرهاي خود بودیم به گونه اي دیگر سور   خدا سوگند من به خدا کافر نشدم

 یم پس اي مردم مدینه بخورید و اي صاحبان شترها بیائید پول شترها را بگیرید .....  می داد
گفت )..... به راستی اشعث کندي در روز دامادي خود چنان سوري داد که براي فراهم کردن آن،    و وبره بن قیس خزرمی در این باره 

صبغ بن حرمله لیثی از سر خشم گفت: )..... یکی از کندیان را آوردي  بر دوش خود هموار نمود( ..... و نیز ا  بار تبهکاري هاي گران را
بیرون رفته بود و... و پاداش پیمان شکنی او آن بود که جان او را زنده بداري و دستمزد ارتداد او آن بود که دوشیزه اي را    که از دین ما

مثل    ز کیسه خود می دادي و اگر بیشتر را هم می خواست ده تاهمسري او درآوري ..... و اگر او نمی پذیرفت مهر آن دختر را نیز ا  به
زشت نمودي .....   آن را نیز به او تزویج می کردي و به دنبال آن ده تا دیگر به او می دادي به ابوبکر بگو که پس از اینکار روي قریش را

اشعث را آوردند او را به    ه او بدهی البته اگر وقتی کهو تو اگر در پی سرافرازي بودي، آیا در میان تبار تو کسی نبود که خواهرت را ب 
 قتل می رساندي براي خواهرت سرافرازي بود ..... حاال در برابر این کار نه ستایش و مدحی براي تواست نه پاداشی داري .....(،  

می نماید که او تا چه اندازه در علوم    آگاه و سه زمینه دیگر که خلیفه آرزو کرده بود که کاش از رسول خدا سؤال می کرد، نیز ما را  
خالفت پیامبر مردد بود که آیا با دستور پیامبر است    دینی بی بهره و اندك مایه بوده است و... و نیز داللت می کند در اینکه او در اساس

نمود پاسخی از رسول خدا می  پرسشی  اگر  آنکه  و حال  با گزینش مردم  را می    یا  این سخنان  از  مثل  را که من  )هر کسی  شنید که: 
خودش به او سزاوارتر هستم علی نیز در برابر او همین گونه است(، و یا)به راستی من در میان شما دو چیز گرانبها را به جا می گذارم،  

مان جایگاه را دارد  کتاب خدا و خاندان خودم را(، و یا )علی در نزد من ه  قرآن و عترت( و یا )من در میان شما دو جانشین می گذارم،
اینکه تو پیامبر   اینکه پس ازمن همان پایگاه را داشته باشی که هارون در کنار موسی داشت جز  که هارون در برابر موسی داشت مگر 

جانشین من باشی( و این سخن که )جبرئیل به وحی خود مرا از سه فضیلت علی آگاهی داد،    نیستی و شایسته نیست که من بروم مگر تو
سپیدرویان عرصه محشر و در روز قیامت(، )مستدرك حاکم( و یا این سخن آن حضرت به فاطمه: )به    یرالمؤمنین، امام متقین و پیشوايام

زمین توجه کرد و از میان آنان پدر تو را انتخاب کرد و او را مبعوث به رسالت نمود و بار دیگر نظر فرمود و    راستی خداوند بر مردم
  رد و با وحی خود به من فرمود تا تو را به همسري او درآورم، و وي را وصی خود گردانم تا سفارشهاي ویژه مرا به شوهرت راانتخاب ک 

در   گیرد( و یا این سخن حضرت )که علی صدیق اکبر و فاروق )اعظم( این امت است که حق و باطل را از یکدیگر جدا می کند  کار
ان شباهت دارد و دروازه اي است که براي رسیدن به من بایستی از او عبور کنند واو جانشین من  میان مؤمنین به پادشاه زنبورها در نزد آن

بعد از من است،( و یا این سخن آن حضرت )علی پرچم هدایت و امام دوستان من و نور براي کسانی که از مناطاعت کنند و سخنی که  
داشت مرا دشمن داشته است( و یا    ت مرا دوست دارد و هرکه او را دشمنپرهیزکاران همیشه به همراه دارند و هرکه او را دوست داش

میراث من به او می رسد، و پس از من جانشین    هاي ویژه مرا انجام داده و   )علی برادر من است و او کسی است که پس از مرگ سفارش
انان و فرمانرواي مؤمنین در دین آنان است و محل و  مسلم  است(، و یا )..... علی سروري است که باید او را بزرگ بشمارند و مایه امید

پناهنده شوند و او کسی است که در میان خاندان من و پیروان نیکوکار    جایگاه راز من و دانش و علوم من است و کسی که به او باید
ا )علی برادر من و یاور من و  و اوست برادر من در این جهان و جهان آخرت( و ی  من، که وصیت هاي مرا پس از مرگ به کار می گیرد

می گذارم(، و یا )علی با حق است و حق با علی است و آن دو از هم جدا نشوند تا در کنار    بهترین کسی است که پس از خود به جاي
رده  حوض کوثر بر من وارد شوند( ویا )علی از من است و من از علی و او پس از من سرپرست هر کسی است که به این دین ایمان آو

در برابر هر مرد و زن که به این دین ایمان آورده علی از خودش نیز به او سزاوارتر است( و یا )خداوند به علی    است( و یا )پس از من 
دین   این  به  که  کسانی  همه  میان  در   .....( آن حضرت:  یا سخن  و  برابر خودش(  در  مرا  که  است  بخشیده  من  کنار  رادر  پایگاه  همان 

من    ی پس از من سرپرستی است که من نصب نموده ام( )مسند احمد( و یا این سخن آن حضرت که فرمود: )علی در نزد اند، عل  گرویده 
این به  از من علی سرپرست کسانی است که  یا )پس  نزد پروردگار خودم( )سیره طیبه( و  ایمان    همان جایگاه را دارد که من در  دین 

سوي من نباید این پیام    ول او سرپرست او باشند علی هم سرپرست اوست( و یا )هیچکس ازآورده اند .....( و یا )هرکس که خدا و رس
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را ابالغ کند مگر خودم و یا مردي که از من باشد )که منظور علی علیه السالم است(( و یا این سخن)که هیچ پیامبري نیست مگر آنکه  
من پشتوانه روشنگري هستیم( و یا )هر کس    رستاخیز و در برابر پیروان همانندي دارد و علی همانند من است(، و یا )من و علی در روز  

فرمان من سرپیچی نموده است.( )مستدرك حاکم و...(، پس با    علی را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هرکه در برابر او نافرمانی کند از
 یی می نماید.  او رسیده چنان آرزو  این سخنان آشکار رسول خدا، چگونه ابوبکر که به جانشینی

باشد که آنها یعنی عمر و ابابکر و یاران آنها    )کلب گوید یک احتمال دیگر هم هست و آن اینکه منظور خلیفه از این سخن این بوده 
این دیدند که علی را برخالف قول خدا  به گمان خود مصلحت اسالم را در  به روش خود اداره    چون  و رسول کنار بزنند و اسالم را 

در مورد خالفت را بداند نه اینکه در حقانیت علی علیه السالم    ا کمترین مفسده را داشته باشد، می خواست در این باره نظر پیامبرنمایند ت
 آنان بچشم می خورد(. شک نموده باشد، چنانچه گواه تاریخ به این اذعان در کالم

 پرسش یک یهودي از ابوبکر: 

دارم و پاسخ   مضمون( پس از رحلت پیامبر یک فرد یهودي به نزد ابوبکر آمد و گفت سؤالهاییاز قول انس بن مالک نقل نموده اند که )
آنچیز که خدا ندارد و    آن سؤاالت را نمی داند مگر پیامبر و یا کسی که وصی او باشد و ابوبکر گفت سوال کن گفت مرا آگاه کن از

به  آن چیست که در آستان او نیست و آن چیست که خدا نمی شناسد   ابوبکر گفت اي یهود این پرسشها از کسانی است که خود را 
ابوبکر و اطرافیان او ابن    ظاهر، متدین نشان می دهند ولی در باطن دشمن آن هستند و آنگاه  خواستند که آسیبی به یهودي بزنند ولی 

به راستی من از رسول خدا شنیدم که اینگونه براي    زیرا عباس گفت اگر پاسخ او را دارید بگوئید وگرنه او را نزد علی ببرید تا پاسخ دهد
پس ابوبکر و همراهان نزد علی آمدند و اجازه خواستند و ابوبکر    علی دعا کرد که )خدایا دل او را هدایت کن و زبان او را استوار بنما(، 

در باطن دشمن آن هستند علی گفت اي   من آورد که ظاهراً متدین هستند ولی گفت اي ابوالحسن این یهودي پرسشهاي کسانی را به نزد
نمی دهد مگر پیامبر یا وصی او ..... پس آن حضرت پاسخ گفت، آنچه را که خدا نمی    یهودي چه می گویی گفت: سؤاالت مرا پاسخ

که خدا  شناسد درستی سخن شماست که میگوئید عزیر پسر خداست ..... و آنچه در آستان او نیست ظلم به بندگان است و ..... آنچه  
به علی   ابوبکر و سایر مسلمین  پیامبري، پس  تو وصی  و  اهللا  االاهللا و محمد رسول  یهودي گفت الاله  همتا است...پس  و  ندارد شریک 

 رنجها(، )المجتنی تألیف ابن درید( .....، پس بخوانید و داوري کنید.  گفتند اي دورکننده 

ن رسول خدا )ص( رحلت نمود مسیحیان به دور پادشاه روم جمع  که گفت چو   )مضمون( حافظ عاصمی از سلمان فارسی آورده است
انجیل بشارت ظهور پیامبري بعد از عیسی را دیده ایم و ما آمدن او را مواظبت کرده و از ویژگی    شده و گفتند اي پادشاه ما در کتاب

ه و عهد و پیمان از ایشان گرفت که حیله نکرده  پادشاه روم یکصد نفر از )نمایندگان( مسیحیان را جمع نمود  هاي او آگاهی یافتیم... پس 
پنهان ننمایند گفت اکنون به سراغ این کسی بروید که پس از رحلت پیامبر آنان وصی او گردیده و از او سؤال کنید    و چیزي را از او 

  ند .....، اگر شما را آگاه کرد پس بهکه از پیامبران می پرسیدند و ..... و... نشانه هایی که با کمک آن پیامبران شناخته می شد  آنچه را
حرکت کرده  پیامبر و به وصی او ایمان بیاورید و نتیجه را براي من بنویسید و اگر شما را آگاه نکرد بدانید او ..... )پیامبر نیست( پس آنان

آمده ..... به ابوبکر گفتند    نان به مدینهبه بیت المقدس رسیدند و رهبر یهودیان )راس الجالوت( نیز صد نفر با آنان همراه کرد ..... پس آ
خداوند چه هستیم، ابوبکر گفت تا این    ما سؤاالتی داریم ..... ابوبکر گفت سؤال کنید ..... پس راس الجالوت گفت من و تو در آستان

دي گفت وضعیت جایگاه چه می شود پس یهو  زمان چه نزد خود و چه نزد خدا از ایمان آورندگان به او بودم و پس از این نمی دانم
گرفته و به جایگاه تو گرایش یابم، ابوبکر به جاي پاسخ    خود در بهشت و جایگاه مرا در دوزخ به من نشان بده تا از جایگاه خود کناره 

به ابن مسعود انداخت و راس الجالوت ا  نگاهی به معاذ و سپس نگاهی  به یاران خود کرده به زبان مادري خود به آنان گفت  ین  روي 
نگریستند به من  و سلمان می گوید پس مسلمانان  نیست  و    پیامبر  اگر مسند  بفرستید که  بدنبال آنکسی  اي مردم  ایشان گفتم  به  و من 

یهودیان با تورات آنها و در میان مسیحیان با انجیل آنان و با اهل زبور با زبور و    جایگاهی براي او قرار دهید تا بر آن قرار گیرد در میان 
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ان اهل قرآن با قرآن آنان داوري نماید وتمام ظاهر و یا باطن کتاب خدا را می داند و...، پس معاذ به سوي علی شتافت و او را خبر  در می
نموده و آن حضرت به مسجدرسول خدا آمد و نشست و ابن مسعود می گوید و ما مسلمانان که لباس خواري و مذلت بر تن داشتیم به  

 الب خداوند به وسیله او این لباس مذلت و خواري را از تن ما بیرون آورد  ابی ط محض آمدن علی بن 

)کلب گوید همیشه همین بود آیا در هر زمانکه اسالم و مسلمین همه به بن بست می رسیدند آیا این موالي ما حضرت امیرالمؤمنین علی  
نبود و فریادرس  ابی طالب  هاي عمربن عبدود   بن  نعره  از  را چرا  و    پاسخ سؤال   ،..... و  و مرحب  هاي خیبر  و دروازه  بر سر مسلمانان 

سپاهیان کفر و شرك در بدر و حنین، احد و ..... سؤال نمی کنی که چگونه بدون وجود علی علیه السالم بر اسالم    شجاعان بخاك افتاده 
تعبیر و تفسیرهاي شیطانی به کفر و شرك و   نیز در عرصه هاي علم و فقه و .....، که اگر آن حضرت نبود همه با  مسلط بودند و  و مسلمین

 به دوزخ جاوید سقوط می کردند و البته هر کسی که ناسپاس به این نعمت و آیت خدا شود البته دوزخ جاوید جایگاه   راههاي منتهی
 اوست(،  

خداوند چه هستیم،    آستان  پس علی فرمود هرچه می خواهی بپرس انشاءاهللا تو را از پاسخ آن آگاهی خواهم داد سؤال کرد من و تو در 
از این نمی دانم چه خواهد شد    حضرت فرمود از خود بگویم که من تاکنون در نزد خویش و در پیشگاه خدا از مؤمنین به او بودم و پس

آمد، راس  از این نمی دانم چه پیش خواهد  و از تو بگویم که تو تاکنون چه در دل من و چه در آستان خدا از غیر مؤمنین بوده اي و پس
نشان بده تا از جایگاه خود کناره گرفته به سوي جایگاه   الجالوت گفت وضعیت جایگاه خود را در بهشت و جایگاه مرا در دوزخ به من

ندیدم تا به تو نشان دهم ولی خداوند براي مؤمنین بهشت و براي غیر    تو بیایم و علی گفت اي یهودي من پاداش بهشت و کیفر دوزخ را
داري به حقیقت از گفتار رسول خدا سرپیچی نموده و در محدوده اسالم نیستی    خ را مهیا نموده است و اگر تو در این تردیدآنان دوز

 گفت خدایت رحمت کند راست گفتی و... تاپایان گزارش(. )زین الفتی از حافظ عاصمی(. 

 بیائید تا غلو و تندروي را بشناسیم:

کتاب خدا    نظرات ابوبکر که ما بر آنها، با همه کمی این آثار دست یافتیم که تو را از جایگاه او در علم بهاین بود نمونه هایی از افکار و  
و سنت رسول او و احکام شریعت اسالم ما آگاه می سازد، بنابراین با توجه به این اوصاف آیا گزافه گویی وغلوگویی و تندروي نیست  

است .....( و یا گزافه گویی نیست که    م دارد می داند دانش ابوبکر چندین برابر بیش از علی بوده که بنویسند )..... هر کس بهره اي از عل
عمر و عثمان و علی رسیده است را جمع آوري و   بگویند )مشهور است که مردم قضاوت ها و نظرات و برداشت هایی را که از ابوبکر،

ا بهتر نشان میدهد، دستورهاي ابوبکر و سپس عمر و شماره کارهاي عمر که با  دیده اند که درست ترین همه آنها که دانش دارنده آن ر
براي ولی  است  از علی کمتر  دارد  پیامبر مخالفت  نموده    سنت  پیامبر مخالفت  با سنت  یافت که  توان  نمی  هیچ حکم آشکاري  ابوبکر 

و نه هیچ یک از صحابه پیامبر براي پرسش هیچ سؤالی به  بگویند )نه ابوبکر و نه عمر    باشد( .....، آیا گزافه گویی و تندروي نیست که
سراغ علی نمی آمدند، و حتی مشهوراست که علی علم خود را از ابوبکر گرفته و...(، آیا گزافه و تندروي نیست که کسانی همچون ابن  

از    ر خدا بکار برده ..... و بی تردید بگویند )به راستی که ابوبکر از بزرگترین کسانی است که اندیشه خود را براي دریافت دستو  حجر
داناتر و باهوشتر    همه اصحاب داناتر است(، و آیا گزافه گویی و تندروي نیست که بگویند )به راستی که در بین اصحاب ابوبکر از همه 

گر آن را در سینه ابوبکر  م  ..... است(، آیا گزافه و تندروي نیست که از زبان رسول خدا بگویند )..... خداوند هیچ در سینه من نریخت
 ریختم .....( و .....

 شهادت و گواهی هاي پیامبر و یارانش:

دالن به    پردازي هاي آشکار که در راستاي راندن مردم عوام و ساده   )مضمون( کاش می دانستم که بر سر این گروه با این الفها و دروغ 

محمد صلی اهللا    پردازي ها با شهادت و گواهی حضرت  و آیا این دروغسوي لغزش و تیره روزي .....، صورت داده اند چه آمده است،  
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صلی اهللا علیه وآله نیست    علیه و آله یعنی باالترین و پاك ترین فرستاده از میان رسوالن خدا مخالف نیست؟ آیا این سخنان رسول خدا

تو را به همسري کسی درآورم   نیستی که من  )..... آیا خشنود  به فاطمه می فرماید  از همهکه  به اسالم گرویده و    که  مسلمانان زودتر 

آنان دادم(، و یا )به راستی علی در میان اصحاب    داناترین آنان است(، و یا فرمود )..... من تو را به همسري بهترین پیروان خود و داناترین

من داناترین امت علی است( و یا )من شهر    من نخستین کسی است که اسالم آورد و دانش و علم او از همه بیشتر است(و یا )..... بعد از 

من دانش  و  علم  اسرار  ظرف  )علی   ..... آن(  باب  علی  و  هستم  و    علم  دار  گنجینه  )علی  یا  است(،  من  علم  دروازه  )علی  یا  است(، 

)من خانه دانش    است(، یا )من خانه فرزانگی هستم و علی در آن است(، یا  بکارگیرنده علم و دانش من است(، یا )علی ذخیره دانش من

علی زبانه آن است(، یا )استادترین و داناترین امت من در علم قضاوت علی است( و یا    هستم و علی در آن(، یا )من ترازوي فرزانگی و

با وجود گواهی کسانی  نیز  و  عتبه،    .....،  بن  بن حاتم، سعیدبن مسیب، هشام  ابن مسعود، عدي  ابن عباس،  معاویه،  چون: عایشه، عمر، 

.....، ع اند  داده  ایشان گواهی  دانش و علم  نظیر  بی  و  بدیل  بی  قدر و واالیی  و علو  بر عظمت  بن جحل، عطاء و.....، که همگی  بداهللا 

)پس(، کجا میتوان به جز امیرالمؤمنین کسی دیگر را داناترین امت محمد به حساب آورد، و... دیدیم که چگونه همه اندیشمندان اتفاق  

است در    علی بوده است که علم و دانش پیامبر پس از رحلت ایشان به او رسیده و در حدیثی که از آن حضرت رسیده   دارند که تنها   نظر

پس از درگذشت او به من رسیده    این خصوص فرمود )..... به خدا سوگند من برادر و دوست و پسرعموي او هستم و دانش و علم او

 .( .....  پس کیست که به او سزاوارتر از من باشد ....

علی در فضایل برابر و علی همتاي برادر پاك خود رسول خدا صلی اهللا علیه و آله است و دانش    و اگر بر این حقیقت که رسول خدا و

به او رسید و او دروازه و پیمانه علم و صاحب جمیع علوم و دانشها و... آن حضرت است و در این چنین    او بعد از رحلت آن حضرت

بر علی مقدم بدانی پس ابوبکر را از رسول خدا هم باالتر می دانی و... و حال آنکه میزان و حد علم و قدر و اندازه    کر راحالتی اگر ابوب

یا    ابوبکر در فهم واژه هاي )اب( و )کالله( و موضوع ارث نیا و مادر بزرگ و... معلوم شده است هرچند گمان ندارم که همه و  دانش

که گذشت(    گزافه گویی ها را در باب ابوبکر بپذیرند ولی با این وجود می بینیم کسانی هستند )به شرحیاکثریت بزرگان امت، چنین  

ابوبکر نبندند .....، پس اي   که ابوحنیفه را از پیامبر داناتر می دانند پس چگونه احتمال ندهیم مانند این افراد این گزافه و غلو و دروغ را بر

امت محمد از آن دوري نموده و آن را    ابن کثیر، ابن قیم .....، در واقع گزافه گویی و غلو و تندروي که بایدپیروان ابن حزم، ابن تیمیه،  

 دشمن بدارند، در واقع این یاوه ها و این بیهوده گویی ها است که شما می گوئید نهآنچه شیعه می گوید. 

 شواهد و نشانه هاي از داناتر بودن ابوبکر و...: 

 اینکه تنها او می دانسته که پیامبر هم می میرد: ادعاي 

رحلت رسول   نخستین نمونه از نمونه هاي علم خلیفه در نظر باقالنی از قدما و احمد زینی از متأخران، در موضوع آگاه نمودن مردم از
پیامبران از جهان رفته اند .....(،    هم خدا و گفتگوي او با عمربن خطاب در قالب کالم خدا )..... که محمد نیست مگر رسول که قبل از او 

روشن بوده و همه می دانستند که اوال رسول    )مضمون( این دو نویسنده فراموش کرده اند که این رویداد تقریباً براي همه اصحاب امري
حلت خود، خصوصاً در  احصاء آن حضرت در پیش بینی ر خدا مانند بقیه رسوالن از جهان خواهد رفت و نیز گفتار و اخبار خارج از حد

رحلت آن حضرت بطور تلویحی آگاهی یافته بودند و به همین دلیل آن   آخرین حج )حج الوداع( که تقریباً همه امت اسالمی از موضوع
ز به  در اینکه چرا عمر بن خطاب، خبر رحلت رسول خدا را نمی پذیرفت و مردم را ا را )دیدار خداحافظی( یا )حجه الوداع( نامیدند و امّا

صرفاً به دلیل اعمال سیاست هوشمندانه او بود که فکر عامه مردم را از این پرسش که پس از    زبان آوردن آن به شدت نهی می کرد،
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پیامبر کیست منحرف نماید تا کار اخذ بیعت خالفت براي ابوبکر قطعیت یافته و به انجام برسد و در واقع کار    رحلت رسول خدا جانشین 
مچنین قبل از اینکه این خبر را ابابکر به عمر بدهد، عمر بن زائده یعنی همان صحابی بزرگ که رسول خدا صلی اهللا علیه  ه یکسره شود و

عمر و    آله به هنگام خروج خود از شهر مدینه براي جنگ او را، سیزده بار جانشین خود قرار داده بود، این آیات را در مسجد پیامبر بر   و
اند ولی عمر از این گفتار و از بازگو کردن آن روي گردانید و بعضی از بزرگان این دار ودسته براي اینکه  یاران و اصحاب پیامبر خو

الخطاب شده و .....، ولی سخن   کسی او را براي این عمل او جاهل و نادان نداند گفته اند که شدت اندوه باعث این عکس العمل عمر بن
 همان بود که عرض شد. 

 پیامبر یکسان بوده:اینکه پاسخ وي با 

از همه    ابن حجر نمونه هاي دیگري از دانش این جانشین پیامبر را آورده و آنها را دست آویزي قرار داده است تا او را بی چون و چرا
خطاب آورده است    اصحاب پیامبر داناتر معرفی نماید از جمله گزارشی که بخاري در صحیح در خصوص صلح حدیبیه از قول عمربن

فت )مضمون( )به نزد رسول خدا رفتم پرسیدم ..... مگر تو به ما نگفتی که ما به خانه خدا رفته و دورآن طواف خواهیم کرد پاسخ که گ
رفته و طواف خواهی کرد و عمر می    داد آري ولی آیا گفته بودم که همین امسال می روم گفتم نه گفت پس در آینده به سوي آن

و دور آن طواف می کنیم گفت آري ولی آیا    تم و گفتم ..... مگر پیامبر نمی گفت که به خانه خدا رفته گوید آنوقت به سوي ابوبکر رف
می کنی(، آري و این باالترین حدي است که به اتکاء آن،    گفت امسال می رویم گفتم نه گفت پس در آینده به سوي آن رفته و طواف 

است، بدیهی است اگر عمر این سؤال را از هر یک از دیگر اصحاب    شما این فضیلتفضیلتی را براي ابوبکر ذکر کرده اند، آیا به نظر  
سؤال به نحوي است که جز آن جوابی ندارد. ..... آري پس ابن حجر هر چه    هم می نمود قطعاً همین پاسخ را می شنید زیرا اساساً بستر

ولی بگوید،  واهی  فضیلت  این  مدح  در  را   خواهد  او  پژوهشگران  گان  را    دیده  کارهایش  اعمال  از  او  دنبال  به  هم  و خداوند  بیند  می 
 حساب کشی و او را مؤاخذه و عمل او رامحاسبه خواهد کرد.

 و اینکه تنها او می دانسته که پیامبر را کجا باید به خاك سپرد:

است که    ان می نماید موضوع گزارشیاز نشانه هاي بارزي که ابن حجر بی چون و چرا بر داناتر بودن این خلیفه در برابر اصحاب او عنو
به  را در کجا  )..... اصحاب گفتند رسول خدا  اند که گفت  نموده  نقل  از قول عایشه  اسناد صحیح  بسپاریم...   بدون هیچ سلسله  خاك 

خاك سپرده  ابوبکر گفت از رسول خدا شنیدم گفت هیچ پیامبري جان نمی سپارد مگر در زیر همان محلی که در آن ازدنیا رفته است به 
انبیاء ارث براي بازماندگان نمی گذاریم    می شود(، )و نیز باز اصحاب سؤال کردند ..... و ابوبکر گفت از رسول خدا شنیدم که گفت ما

 و آنچه از ما باقی می ماند باید )به مستمندان( صدقه داده شود( .....،  

اسناد آن قابل اعتنا نبوده و آن را از عایشه نقل نموده اند دو قول از ابوبکر آمده است که فقط او آنها را از پیامبر شنیده بود   از این نقل که
آنکه در    داشت و این را براي او فضیلت اعالم نموده اند و آنرا مستند این قرار دادند که از همه داناتر است و حالوکسی دیگر خبر ن

دست تعصب و غلو    اطراف او کسانی بوده اند که هزاران حدیث از رسول خدا نقل نموده اند ولی این اقوال دلیل بر علم آنها نشده ولی
وده از همه عالم تر و داناتر است آیا فراموش شد که میزان علم ودانش او در عدم آگاهی در معنی می گوید کسی که دو حدیث نقل نم

احکام آئین سنت پیامبر را از افرادي معلوم    واژه هاي )ابا( و )کالله( و )ارث پدربزرگ( و... چه اندازه بوده و آیا مگر او نبوده است که 
 ه و عبدالرحمن بن سهیل ..... فرا میگرفت و  الحال مانند مغیر بن شعبه و محمد بن مسلم

و مخالف سنت    )کلب گوید و یا فراموش کرده که چگونه به دلیل عدم آگاهی، اعمال برشمرده شده او که کامالً بر ضد کتاب خدا 
قرار گرفت تا در کربال    رسول خدا انجام و چگونه بدعت هاي او مانند تائید جنایات خالد و .....، اینگونه براي حاکمان بعدي او الگو

 ذوالقربی رسول خدا و خاندان او را قتل عام کردند و .....، انا هللا و انا الیه راجعون(، 

 قبر   و امّا در بیان محل 



 559ص : 

                       

 

علیه از رحلت رسول خدا علی  اینکه پس  و آن  است  اي  نکته  است  نموده  بیان  قبر که خلیفه  اوصاف محل  از  و    )کلب گوید  السالم 
ظاهراً این سخن    عزاداري و غسل و تدفین رسول خدا بودند و این دوستان در سقیفه مشغول رتق و فتق امور بودند و  خاندان او مشغول

دستور کار جلسه سقیفه، مطرح   پس از دفن رسول خدا و تعیین موضوع خالفت و .....، و فارغ شدن از تمامی دغدغه ها به عنوان آخرین 
اینکه    رسول خدا مطرح شده و نکته دیگر  ده که اساساً قابلیت طرح نداشته زیرا پس از زمان دفن شده و به نظر می رسد این موضوعی بو

این سخن مربوط به کسانی است که جمع شده اند براي دفن )قبل از غسل و کفن نمودن( و... حال آنکه او و راویان، دراین زمان هیچ  
در خالفت نداشته و این پیکر پاك و مطهررسول خدا بود که بر زمین و    دغدغه و نگرانی جز بحث و مجادله براي حکومت و جانشینی

عنوان باالترین مصیبت امت، از اذهان    در جمع خاندان او غریب و تنها قرار داشت و این در حالی بود که مصیبت رحلت آن حضرت به 
 آنها کامالً خارج شده بود...(،  

که این مقوله نیز ابداً مقرون به صحت نیست زیرا رسول خدا در نقلهاي بسیاري    ی دهدکه ابن حجر انحصاراً نقل آن رابه خلیفه نسبت م
از محل وفات و آرامگاه خود سخن فرموده ازجمله: )در میان آرامگاه و منبر من باغی از باغهاي بهشت است(، )..... میان سرا و منبر من  

باغی از باغهاي بهشت است(... و یا )میان منبر تا خانه عایشه باغی از باغهاي  باغی از باغهاي بهشت است...( و یا)میان خانه تا منبر من  
.، بهشت است(، و یا )..... هرکس شاد می شود که در باغی از باغهاي بهشت نماز بخواند در میان منبر و آرامگاه من نماز بگزارد...( و ....

از طریق جابر و سعد بن ابی وقاص و عبداهللا بن عمر و... نقل نموده اند و    را بخاري، احمد، عبدالرزاق و ابن عساکر و...  که حدیث اوّل 
چهارم    دوم را نیز بخاري و مسلم، ترمذي، احمد، دارقطنی و... و حدیث سوم را نیز احمد، شاشی، سعیدبن منصور و... و حدیث  حدیث

و...، .....، ابن ابی الحدید در شرح خود مینویسد )..... چگونه  را نیز از ابوسعید خدري و... و حدیث پنجم را نیز دیلمی از عبیداهللا بن لبید  
فرموده بود: )مرا بر بسترم در    در محل به خاك سپاري آن حضرت سخنان مختلف نقل نموده اند و حال آنکه آن حضرت خود به ایشان

ای و  بگذارید(،  رفت(  دنیا خواهم  از  که  )یعنی جایی  هم  آرامگاهی  کنار  ام  خانه  آن    ن همین جاي  که  رساند  می  آشکار  بطور  سخن 
عایشه،( ..... ابن حجر فکر می کند که اصحاب    حضرت باید در همان خانه اي مدفون گردد که آنها را در آن جمع نموده بود یعنی خانه

د می بایست رسول  اساساً آنچه او نقل کرده صحیح می بو  پیامبر پس از اینهمه سخنان جایگاه دفن رسول خدا را نمی دانستند و یا اگر 
و وصیّت نموده که پس از مرگ او را چگونه بشوید و به خاك   خدا آن را به وصی خود یعنی به کسی بگوید که خود به او سفارش

نمودن و شستن و تدفین او را به عهده گرفت، یعنی برادر و وصی او علی بن    بسپارد یعنی علی بن ابی طالب، یعنی همان کسی که کفن 
او است کهابی طالب ) تنها  بپا    زیرا که می داند  او( و  این گونه احواالت رها نمی کند  تنها نگذاشته و هیچگاه او را در  او را  هیچگاه 

ریاست شده اند( و جز خانواده او کسی حضور ندارد )در نهایت غربت( او    خواهد خاست و نیمه شب )در حالیکه دیگرن مست از باده 
پنهان  نموده و در خاك  با    را کفن  این روایت عایشه  نموده است که چگونه  ابن حجر فراموش  البته  )اناهللاواناالیه راجعون( و  نماید  می 

نماید کامالً تضاد دارد که عایشه گفت: )..... در اینکه آرامگاه او کجا باشد سخنان گوناگونی    روایت دیگر او که ابویعلی از او نقل می
آنکه علی تا  میان آمد  راستی  به  به  بیشتر    گفت:  از همه جاي دیگر  است،  پیامبرش در آن جان سپرده  را که  همان محلی  که خداوند 

دوست دارد()الخصایص الکبري(، ..... و نیز روایت دیگر که گفت: )ما از به خاکسپاري رسول خدا آگاه نشدیم مگر آن زمان که در  
 ر می رفت...(، ..... شب، آواز بیل ها را شنیدیم که براي هموار کردن آرامگاه او بکا دل

می دانستی که یاوه هاي تو را پهلوان تحقیق و بررسی یعنی حضرت عالمه بهم می ریزد و تو را    )کلب گوید اي ابن حجر بدبخت تو چه 
درود و  اندك علمی قائل بودند اینگونه رسوا می نماید، و راستی را بر امت محمد )ص( آشکار می نماید،    در بین کسانی که براي تو

خدا بر حضرت عالمه و همه دوستداران حق و حقیقت نثار باد و خداوند علی اعلی ما را از شفاعت او بهره مند فرماید   رحمت و رضوان
 آمین،آمین، آمین یا رب العالمین(. 

 تنها او می دانسته که پیامبران ارث نمی گذارند: 
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گوید: )او تنها    ه جا مانده از پیامبر نقل نموده که ابن حجر در کتاب خود اول میبرویم سراغ گزارشی که ابوبکر و تنها او، درباره ارث ب 

است که آن را بیان کرد(    کسی است که آن را نقل نموده( و سپس در صفحاتی بعد آن را پس گرفته و می گوید )..... او اولین کسی

را گفت چرا این سخن را به خانواده    ی آید اگر رسول خدا این سخنیعنی بقیه نیز آن را بیان نموده اند .....، )مضمون( سؤالی که پیش م

 و ذینفع موضوع اعالم نکرد  

را  مهمی  موضوع  که چنین  رسوایی  این  با  و  گوید  از    )کلب  پس  آنهم  نماید  اعالم  او  خاندان  به  آن حضرت  خانواده  از  بیرون  یکی 

نیز کسی هم مدعی نشودکه در حضور آنان این موضوع به خانواده او یعنی ذوالقربی که رعایت حق آنان   درگیري فیزیکی و .....، و 

 واجب است اطالع داده شده است( 

احکام    دیگران به کشمکش بر نخیزند و حال آنکه در کتاب خدا و سنت رسول او   و...، تاخانواده او براي احقاق حقوق خود از چنگ 

 ارث وارثان، از ماترك آمده و کسی در آن مستثنی نشده است  

کتاب خدا براي تشخیص روایات صحیح از روایات جعلی مالحظه می شود که    )کلب گوید و همچنین با توجه به تعیین شاخص یعنی

اب خدا سازگاري ندارد و ورث سلیمان داوود .....، الی آخر پس این امر قطعیت می یابد که خلیفه به نظر خود  آیات کت  این روایات با

او و    اصالح امر خالفت صالح را بر آن دیده که روایتی بگوید و دست آل محمد را از مال دنیا تهی نماید تا خطري براي خالفت  براي

شمشیر و عبا و   الم نباشد و االّ می بایست این حدیث را به تمامی ماترك پیامبر تسري داده وتقویتی براي صاحب حق یعنی علی علیه الس

پاسخ معلوم است به همان    وسایل شخصی رسول خدا را نیز حراج زده و به مستمندان می دادند ولی آنان فقط به فدك بسنده کردند چرا

 دلیلی که عرض شد(  

گفتگوها درنگیرد و کینه توزي به همراه نیاید و جگرگوشه او با    له خاندان خود نگفت که این پس چرا رسول خدا آن را به همه از جم

دلی پر از خشم و نفرت از اصحاب پدر خود جان نسپارد .....و اینها انگیزه دشمنی نشود ..... آیا آن حضرت نمی دانست ..... اگر چنین  

حضرت صدیقه طاهره که خوراك خود و خانواده را بر مسکین و یتیم و اسیر بذل    نکند چه آشوب ها به راه می افتد و امیرالمؤمنین و

 گرفتن کاالي بدون ارزش دنیایی اقدام می کنند و....  می کنند به خالف سنت رسول خدا براي 

 داستان فدك:
ندارد ..... و چرا آنها ازآن دو پاك  چرا باید الف زنی ابوبکر را در زمینه اي پذیرفت که هم با کتاب خدا و هم با سنت رسول خدا تطبیق  

 و مطهر این قول رسول خدا را نپذیرفتند که فرمود: )فدك بخششی است از رسول خدا به ما(  
نبود که احکام    )کلب گوید پس به  اصطالح بحث مطروحه خلیفه اول، به لحاظ شکلی دچار ایراد بود زیرا فدك ماترك رسول خدا 

  ار آنچه در قرآن است و یا آنچه ابوبکر ساخته است و نیز موضوع حدیث ایراد ماهیتی هم داشت و آن جاري شود چه بر معی  ارث بر آن 
رسول خدا را    ضدیت و مخالفت مفهوم حدیث با آیات قرآن بود که داللت بر بی اعتباري آن حدیث و کوبیدن آن به دیوار وفق کالم 

ظاهراً این واگذاري را    شد و قباله فدك را برگردانید ولی عمر بن الخطابداشت، البته ابوبکر با احتجاج حضرت صدیقه طاهره مجاب  
که می دانید از ذوالقربی رسول    به زعم خود برخالف مصلحت اسالم دانسته و به جاي خدا تصمیم گیري نموده و قباله را با آن وضع

شاهد براي اثبات مالکیت و حال آنکه    ا را براي آوردنخدا پس گرفت انا هللا و انا الیه راجعون .....، و همچنین الزام نمود حضرت زهر
او سالها در آن کار می کردند و این در واقع    خلیفه صالحیت این دادرسی را نداشت، زیرا فدك در تصرف فاطمه بود و کارگزاران

اگر خلیفه مدعی بود می بایست اقامه بینه نماید نه اینکه از منکر دلیل بخواهد همانگونه که خود آن    اماره مالکیت آن حضرت بود پس 
 حضرت استدالل فرمود.....( 



 561ص : 

                       

 

نقل شد که )خدا    و دیگر اینکه آن بانوي صدیق و مطهر از اعمال زشت و ظالمانه آنها به خشم آمد مگر نه اینکه از زبان پدر بزرگوارش
کتاب خود آنچه را که درباره    ب می کند و به رضایت او رضا می دهد...(، آیا فراموش کرده اند خداوند در آیات به غضب فاطمه غض 

رسول خدا فرموده است )که از روي هوي و هوس سخن نمی گوید و گفتار او وحی خداونداست( و...، و ما البته ساحت مقدس و مطهر  
او داده و اینکه او بقیه اهل کساء است )آیات تطهیر    ات کتاب خود گواه پاکی و طهارتصدیقه طاهره فاطمه زهرا را که خداوند در آی

 و...( را از این بدنامی بدور می دانیم .....، 
آن حضرت، گوینده حدیث را راستگو ندانسته و یا زمینه گزارش را تباه شده می شمرده و من حیث    و فقط فرض بعدي می ماند که 

مغایر با کتاب خدا و سنت رسول او دانسته است و... کار بجایی برسد که روسري بر سر انداخته و چادر بر    المجموع آن حکم راحکم
و در میان گروهی از پرستاران و زنان خویشاوند چنان راه بیافتد که از طریقه راه رفتن او همه را به یاد رسول خدا انداخته و    خود پیچیده 

چنان    ارد شود و در بین جمع مهاجر و انصار و در مسجد پرده اي براي او نصب نمایند و او ابتداء دراین وضعیت بر ابوبکر در مسجد و
آنان آرام شود،    ناله اي سر دهد که از آن، مردم را به گریه درآورده و انجمن آنان بلرزد و پس از آن که کمی صبر نمود تا گریه و ناله 

.. آن حضرت پس از حمد و ثنا و درود بر رسول خدا .....فرمود: آیا شما تصور می کنید  سخنانی فرمود که بخشی از آن ها این است )...
جاهلیت و قبل از اسالم را جستجو می کنید،    که پس از مرگ رسول خدا آنچه از او باقی ماند به ما نمی رسد، آیا روش اعراب دوره 

پسر ابی قحافه، تو آنچه را که پس از مرگ پدرت بماند    ان دارند؟ ايپس فرمان چه کسی بهتر از فرمان خداوند، براي آنان که به او ایم
آئینی  و  دین  تو  که  راستی  به  برم؟  نمی  ارث  من  ولی  بري  می  شتر    ارث  این  و  تو  این  بیا  اي،  آورده  ترسناك  و  جعلی  و  ساختگی 

آید که آن روز بهترین موقع خواهد بود که خداوند  )خالفت( که افسار بسته و پاالن نهاده آماده است بگیر و ببر تاروز قیامت به دیدار تو 
قیامت تو را بترساند، زیرا چون قیامت و محشر برپا شود، دروغ پردازان و بیهوده گویان    داوري کند و محمد راهبري نموده و وحشت

قبر  به  روي  سپس  بود،  خواهند  وقا  زیانکار  تو  رحلت  از  پس  اهللا  رسول  یا  پدر  اي  گفت:  و  نموده  خدا  ها  رسول  مجادله  و  یع سخت 
نمی یافت و ما با از دست دادن تو مانند زمینی هستیم که از    ناراحت کننده واقع شد که اگر توزنده بودي این رویدادهاي ترسناك وقوع

عد از تو ..... با  پریشانی افتاده اند پس به آنها نظر کن و... اي پدر کاش ما ب  نعمت باران بی بهره شده است و اینگونه بعد از تو خاندانت به 
رفتیم می  این جهان  از  و  شدیم  می  روبرو  آن    مرگ  که  بود  اي  انگیزه  واقع  در  مظلومه،  آن  هاي حق  به خواسته  توجه  عدم  و  و...(، 

لحظات زندگی، پس از هر نماز بر آنها نفرین و لعنت می نمود تا آن زمان که مظلومانه در    حضرت بر آنها غضبناك باشد و تا آخرین
 اك آرمید و به دیدار پدربراي دادخواهی رفت، ..... )انا هللا و انا الیه راجعون(. زیر خ

 این آیات قرآن می رساند که پیامبران ارث می گذارند: 

 از خدا می خواهد:  6و  5)..... و سلیمان از داوود ارث برد...( و این هم سوره مریم که زکریاي نبی در آیه  16سوره نمل آیه 

منظور از ارث    ا مرا از نزد خود فرزند و جانشینی شایسته عطا فرما تا از من و دودمان من ارث برد...( .....، همه می دانند که )..... بار خدای
بررسی نمائیم، در این بررسی  ماترك متوفی است ولی حاال بیائیم این فراز از آیه کتاب خدا را آنچنان که این دار و دسته تعبیر نموده اند

ود که این برداشت با اصل و ظاهر آیات سازگار نیست زیرا مقام نبوت و علم ودانش چیزي نیست که به عنوان ماترك بماند  معلوم می ش
 تا به ارث برسد  

و آئین نحوه تقسیم ارث مابین ورثه نیز در آن بصورت )هشت یک و    )کلب و یا نمی توان آن را بصورت مشارع بین ورثه تقسیم کرد
است و ارث امور مالی تا قیامت می تواند اصالت داشته و باقی بماند و اختیار آن   صف و...،( کامالً مسخره و نامفهومچهار یک و یک و ن

اختیار وارثان است و بر اساس قانون شریعت به ظالم و غیر ظالم می رسد ولی عهد نبوت و    در واگذاري به غیر یا هبه به هر کس در 
 ینال عهد الظالمین(  میراث آن به ظالمان نمی رسد و ال

گزیده شده و اوست که می    و... در واقع رسالت وابسته به اراده خداوند است )و انتصابی بوده(، و از روز ازل این سرنوشت براي آنان
دانش نیز  تأثیري در آن ندارد و... علم و    داند رسالت خود را در چه کسی قرار دهد و در گزینش او نه دودمان و نه خواهش دیگران
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درخواست زکریا علیه السالم نیز چنانچه از ظاهر و    اکتسابی بوده و با زمینه و تالش در راه آن براي شخص فراهم خواهد شد و از طرفی
خویشاوند پدري او هستند )عموزادگان و...( قرار نگیرد، و در    باطن آیه معلوم می شود براي آن بوده که ماترك او در دست مردانی که

منطبق است وگرنه با چنان درخواستی نمی توانست که مردان خویشاوند    این خواسته تنها بر موضوع دارایی و ماترك مالی و مادي  واقع
 نماید    پدري خود را از رسالت و علم رسالت برخوردار

ارتباطی به انتصاب الهی   می رسد و)کلب گوید به عبارتی این ارث غیرمالی به ظالمین نمی رسد ولی این ارث مالی به ظالم و یا غیرظالم 
 ندارد و طبق دستورالعمل کتاب خدا صورت می پذیرد(  

پذیرش نیست و همچنین اگر ابوبکر این حدیث خود را راست و درست می دانست پس چرا    و به این دالیل .....، .....، .....، این قول قابل 
آمده است )..... نامه اي براي فاطمه صدیقه نوشت تا فدك را به او بازگردانند تا    بی مقدار نمود چنانچه  با برگردانیدن آن به فاطمه آن را

سر رسید و پرسید این چیست گفت نامه اي است که نوشتم تا فاطمه ارث پدر خود را بگیرد پس عمر گفت هزینه    اینکه عمربن خطاب
ده اند، پس عمر نامه )قباله فدك( را گرفته و پاره کرد)السیره  اعراب را از کجا می آوري مگر نمی بینی به جنگ با تو قیام نمو  جنگ با

 الحلبیه .....((  

غیر از آنچه او داشت ارائه    و اگر کسانی که بعد از او آمدند این حدیث او را قبول داشتند چرا اقداماتی بر خالف او و برداشت هایی
 کردند از جمله: 

فد  -1 نشست  ابوبکر  جانشینی  به  خطاب  عمربن  عباس چون  و  طالب  ابی  بن  علی  آنکه  تا  برگردانید  خدا  رسول  وارثان  به  را  بن    ك 

به فاطمه بخشیده وعباس می  عبدالمطلب بر سر آن کشمکش کردند و علی گفت که این مال را رسول خدا در زمان زنده بودن خود 

خودداري کرد و گفت    ر بردند او از داوريگفت نه ارث رسول خدا بوده و پس از درگذشت او به من می رسد ..... داوري را نزد عم

 خود بهتر می دانید چکار کنید .....، )صحیح بخاري، صحیح مسلم، االموال ابوعبید، سنن بیهقی، ابنکثیر، .....(

 براي دشنام گویی به علی، عموي پیامبر را دشنام گو معرفی کرده اند:

کشمکش آنان    ن موضوع یافته ایم، به بحث نمی پردازیم وگرنه آنچه از ما در خصوص رسوایی هایی که در گزارشهاي مربوط به ای.1

)اي    ،..... عمرگفت  به  عباس  که  آورده  که  صحیح  در  مسلم  یاوه  سراسر  گزارش  این  به  رسد  چه  است  باطل  اساس  از  شده  بیان 

... کن...(  داوري  کار  نادرست  و  باز  نیرنگ  و  پیشه  بزه  دروغگوي  این  و  من  میان  توانامیرالمؤمنین  می  آیا  از    ..  عباس  که  پذیرفت 

آیات ارجمند دیگري که درباره   امیرالمؤمنین علی علیه السالم با این گونه واژه ها یاد نماید، آیا آیه تطهیر در برابر او نبوده است، آیا

البته مرا    فرمود: )هر  علی نازل شده بود در برابر او نبوده است ..... آیا این کالم رسول خدا را نشنیده بود که کس علی را دشنام دهد 

خداوند در روز حساب، آن بدبخت    خدا را دشنام دهد،   دشنام داده و هر کس مرا دشنام دهد به راستی که خدا را دشنام داده و هر کس 

 را با صورت و دو سوراخ بینی اش در آتش ابدي دوزخ می اندازد(...  

و نسبت داده اند کامالً مبرا می دانیم و می دانیم که این دارودسته کینه توز براي اینکه به  پردازي ها که با  و البته ما عباس رااز این دروغ

خود    امیرالمؤمنین علی جسارت نمایند این گزارش را جعل نموده و آن را به عباس عموي پیامبر نسبت داده اند، تا در واقع کینه  سرور ما

 را به زبان او آشکار کنند...، 

قت کن اگر عباس این سخنان را گفت در واقع این دشنام ها و ناسزاهارا به ابوبکر خلیفه اول نثار کرده زیرا او بود  )کلب گوید خوب د

این ادعاي دروغ بودن آن روایت ابوبکر و مطرح بودن    که براساس روایت خود، موضوع ارث را منتفی می دانست و از طرفی دیگر اگر

وارث بالمنازع رسول خدا بود که چنین عربده کشی نماید و اگر    اي بود آیا مگر عباس تنها   موضوع ارث رسول خدا موضوع قبول شده 



 563ص : 

                       

 

فقط عباس با فحاشی و ناسزا براي آن اقدام کرد و .....، پس این روایت به    نبوده چرا بقیه وراث براي گرفتن حقوق خود اقدام نکردند و

اگر این ادعا حقیقت داشت نسلهاي آنان می بایستی همچنان بر سر آن منازعه می    لحاظ شکلی و ماهیتی مردود است و از طرفی دیگر

که اول دشمن او حضرت زهرا است که مدعی فدك    هر کس مدعی فدك باشد باید بداند  کردند و ..... یعنی تا این زمان و از طرفی

رمقابل احتجاج او تسلیم شد و البته خلیفه دوم هم تلویحاً ادعاي حضرت زهرا را حق می دانست منتهاي    بود همان کسی که ابوبکر د

 مراتب مدعی بود بایداز حضرت زهرا فدك را گرفت و خرج سپاه اسالم کرد(. 

در زمان معاویه این فدك سه قسمت   فه(، مروان بن حکم فدك را جزء اموال خود قرار داد )سنن بیهقی(در زمان عثمان )به دستور خلی.2
حکم همه فدك را به عبدالعزیز پسر خود و او آن را   شد بین )مروان بن حکم، عمروبن عثمان بن عفان، یزید بن معاویه( و .....، مروان بن

 به پسرش عمر بن عبدالعزیز داد.

 عبدالعزیز کل فدك را ..... یکجا به اوالد فاطمه برگردانید، پس عمربن.3

پس تا زمانی که عمر بن عبدالعزیز خالفت داشت فدك در دست اوالد زهرا بود تا آنکه یزید بن عبدالملک بر سر کارآمد و دوباره از  .4
 اوالد فاطمه پس گرفت و فدك به دست مروانیان افتاد 

 مت رسید باز فدك را به اوالد زهرا برگردانید و چون ابوالعباس سفاح به حکو.5

 و ابوجعفر منصور دوباره آن را از اوالد زهرا پس گرفت .6

 سپس مهدي پسر منصور آن را دوباره به اوالد فاطمه داد .7

 باز موسی پسر مهدي و برادرش آن را از فاطمیان گرفته تا زمان مأمون.8

)مضمون .....   هجري به فاطمیان برگردانید و در این زمینه نامه اي به نماینده خود در مدینه نوشت که   210مأمون آن را دوباره در سال  .9

بازگذاشت و این نیز رویدادي    البته رسول خدا علیه السالم فدك را به فاطمه دختر خود داد و آن را از راه نیکوکاري براي هزینه هاي او 

نبوده و زهرا همیشه فدك را  واضح و   آشکار بود که در آن هیچگونه شک و تردیدي در میان خاندان رسول خدا صلی اهللاعلیه وآله 

 متعلق به خود می دانست و در این زمینه او سزاوارترین کسی است که بایست سخن اورا باور نمود و تصدیق کرد .....(

 آن را پس گرفت ...و چون المتوکل علی اهللا به حکومت رسید دوباره .10

پس مالحظه می گردد که حدیث ابوبکر با کتاب خدا و سنت او مغایرت دارد و نیز با هیچ یک از زمینه هاي باال نیز نمیسازد پس چگونه  
 ابن حجر آن را از نشانه هاي دانایی او می داند، 

 ها:  دست به دامن دروغ
من شهر    می نویسد: )این حدیثی که از پیامبر در فضایل علی که می گوید   و بسیار شگفت از کالم ابن حجر باید داشت که در صواعق 

حدیث نکوهیده است    علم هستم و علی دروازه آن، نمی تواند مستند آن شود که او از ابوبکر داناتر است زیرا ما پاسخ می دهیم که این
داناتر نیست ولی بهتر می تواند به    پی کسی می روند که و اگر هم نیکو باشد ابوبکر محراب آن شهر خواهد بود و نیز گاهی مردم در  

شهر )من  نویسد  می  خدا  رسول  قول  از  که  الفردوس  حدیث  با  ضمن  در  و  بدهد  درس  عمر   مردم  و  او  زیربنا  ابوبکر  و  هستم  علم 
 ت .....،دیوارهایش و عثمان آسمان آن و علی درش( و این نشان می دهد که زیربنا و دیوار وآسمان از در باالتر اس

دانشمندان    امّا در خصوص دست آویز اول ابن حجر، به طور مشروح بیان شد که حدیث )من شهر علم و علی دروازه آن( را حافظان و 
را نفی کرده اند ..... و    حدیث و...، همه صحیح و نیکو شمرده و عده اي هم با صراحت و با ذکر دالیل متقن گفتار امثال این یاوه گویان
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متذکر شد که در امت اسالم دو   موضوع دست آویز دوم ابن حجر یعنی در خصوص گزارش الفردوس، الزم به این حجر متعصب امّا در
زیرا این حدیث بدون هیچ شک و تردید    نفر را هم نمی توان یافت که چه در مورد بی ارزشی و چه در مورد بی اساسی آن شک کنند

نکه خود او نیز از کسانی است که این حدیث را کامالً بی ارزش و بی اساس می داند و آنرا در  همه حافظان است و...، و جالب ای  مردود
است، نیز پایه اي   کتاب الفتاوي الحدیثه خود آورده و می نویسد )این حدیث بی پایه است و فراز دیگر آن که می گوید معاویه کوبه آن

در آنجا فراموش کند و بر    یکدندگی و لجاجت او موجب شد که قضاوت خود را  ندارد...(، با وجود تمامی این موارد، تعصب بی جا و 
نیز عجلونی در کشف الخفا آورده که دیلمی درالفردوس حدیثی بی سلسله از ابن مسعود   خالف حقیقت بگوید ابوبکر داناتر است و 

سمان و سرپوش آن و علی در آن و نیز بدون آوردن  آ  نقل نموده که پیامبر گفت من شهر علم و ابوبکر زیربنیاد و عمر دیوار و عثمان
و  سلسله راویان از انس نقل می کند که ..... معاویه کوبه آن ..... و میگوید تمامی این احادیث بی پایه و اساس و بیشتر فرازهاي آن زشت 

اسنی در  الحوت  درویش  محمد  سید  نیز  و  است  چ  ناپسند  ذکر   ،..... گوید،  می  حدیث  این  هاي  در خصوص  کتاب  در  احادیثی  نین 
 دانشمندان شایسته نیست مخصوصاً از ابن حجر .....و از مثل او زشت است نقل چنین احادیث .....، و...،  

خنده دار را به هم بافته و شهر دانش را مانند شهرهایی که در بیرون    آري و تو نظر کن بر حال آن بیچاره اي که این یاوه هاي مضحک و
ض کرده و فکر نمی کند که رسول خداتشبیه بکار برده و منظور آن حضرت این است همانطور که تنها راه براي گام  وجود دارند فر

باشید یگانه وسیله براي بهره گیري از دانش رسول خدا بهره برداري و اخذ و گرفتن آن از    نهادن به شهر عبور از دروازه آن است، آگاه 
 ..... جانشین وي یعنی سرور ما

برابر   و...ولی در نهایت رسوا شدند بطور مثال چون نتوانستند حدیث )الحسن و الحسین سیدي شباب اهل الجنه( را انکار کنند حدیث  ....
جعل نموده و گفتند )عمر و ابوبکر هم پیران اهل بهشت( هستند و فراموش کردند که در بهشت افراد پیر و فرتوت ومعیوب و ضایع .....،  

 این دو یعنی عمر و ابابکر سید آنان باشند و... الی آخر( .....،  وجود ندارند که

 دلیري ابوبکر: 

که او با    ما از این خلیفه نمونه اي از شجاعت در قبل از اسالم او در دست نداریم که گواه دلیري او باشد و همچنین در همه جنگهایی
بعضی از جنگها مانند    ود و... جز اینکه او نیز مانند دوست خود عمر درپیامبر هم شرکت نمود نیز باز نشانی از دلیري او مشاهده نمی ش

یعنی شکست او و همراهانش و    واقعه خیبر از روبرو شدن با قهرمان یهود یعنی مرحب و جنگ با او فرار نموده اند که این واقعه مشهور 
بزار، قاضی ایجی، قاضی بیضاوي و...( و    له طبرانی،سپس شکست عمر و همراهانش ..... را همه بزرگان حدیث نقل نموده اند )از جم

دوست می دارد و خدا و رسول هم او را دوست    این سخن رسول خدا که فردا پرچم جنگ را به کسی خواهم داد که خدا و رسول را
 می دارند و خدا به دست او ما را به پیروزي می رساند و فرار کننده هم نیست.....  

المظلوم علی    این گفتار رسول خدا صلی اهللا علیه و آله به منزله شهادت آن حضرت بر علیه آنان و براي موالنا  )کلب گوید که در واقع 
او   الحدید در قصیده خود می گوید... )..... هرچه را فراموش کنم آن دونفر را که پیش از  ابی  علیه السالم در این رابطه است( و ابن 

با آنکه می دانستند فرار گناه است و پرچمبودند فراموش نمی کنم که چگونه گریخ و...    ته و فرار کردند  بود  افتاده  اسالم به خواري 
آیا آن دو بودند که اینگونه می دویدند یا    مرحب( ..... آن دو را اینگونه فراري داد... و تو نمی دانی  -جوانی از پیروان موسی )یهودیان

ند ..... آیا آنان یعنی عمر و ابابکربا آن ترس و ناتوانی که ابراز کردند از گروه مردان  دو شترمرغ بودند که به این صورت فرار می کرد
را معذور می دارم زیرا که از مرگ همه فرار می کنند .....( و    بودند یا زنان ناخن رنگ کرده و صورت آرایش کرده ..... آري من شما 

 نماز بود .....، هم از امر پیامبر تخلف کرد و...، .... سالح مشغول نیز داستان ترس خلیفه از کشتن ذوالثدیه که بدون 

 دروغ بستن به علی در اینکه او گواهی داد دلیرترین مردم ابوبکر است: 
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ابن حزم و همفکران او ابوبکر را از همه دلیرتر دانسته و در این خصوص حدیثی هم به امیرالمؤمنین بسته اند )مضمون(: که ازاو سؤال  
جرئت نکرد از    کردند از تو دلیرتر کیست گفت از من دلیرتر ابوبکر است که در روز بدر پیامبر را در هودجی قرار دادیم و هیچکس

حافظان   تا  بیاورند  آنرا  اسناد  سلسله  آنکه  بدون  کردند،  نقل  را  حدیثی  گویان  یاوه  این  و  آري   ،..... ابوبکر  مگر  کند  محافظت  پیامبر 
ب این    شناسند و همینحدیث جاعل آن را  نموده و گفته است  نقل  بدون سند آن را  بگوئیم، حافظ هیثمی  نماید که  مقدار کفایت می 

حدیث ضعیف و در سند آنیک ناشناس وجود دارد و از طرفی حدیث صحیح از ابن اسحاق نیز آن را نفی می کند که گفت: )رسول  
با شمشیر    خدا در روز بدر در با گروهی از انصار از رسول خدا پاسداري می کردند .....( و از طرفی  هودج بود و سعد بن معاذ  برهنه 

از رسول خدا در همه اوقات و نیز در جنگها ویژه ابوبکر نبود ..... بطور مثال در شب بدر با سعد بن معاذ، در روز آن به    دیگر نگهبانی
حدیبیه با    با زبیر بن عوام، در روز حدیبیه با مغیره بن شعبه، در شب   حلبی با ابوبکر، در روز احد با محمد بن مسلمه، در روز خندق  گفته 

این آیه در غدیر خم    ابوایوب انصاري و... و الزم به ذکر است این شیوه نگهبانی و پاسداري از رسول خدا با کلیه اصحاب بود تا اینکه 
الناس( که پس  الوداع بر رسول خدا نازل گردید که )و اهللا یعصمک من  به    از آن به امر پیامبر،   در حجه  وظیفه نگهبانی از رسول خدا 

روز بدر، خداوند در آیات خود علی و    کنار رفت .....، و اگر آن دروغ که به علی بسته اند که ابوبکر دلیرتر بود صحت داشت چرا در
چرا خدا آیه )من المؤمنین رجال صدقوا    درست بود  حمزه و عبیده را با نزول )هذان خصمان اختصموا .....( مدح کرد و نیز اگر این فکر

این آیه را فقط در مدح و ثنا علی علیه السالم نازل فرمود که    ما عاهد اهللا علیه .....( را در حق علی و حمزه و عبیده نازل فرمود و یا چرا
 )هو الذي ایدك بنصره و بالمؤمنین .....(

خصوص گردید )..... و من الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضاه اهللا .....( و یا نداي  السالم در این آیه به مدح خداوند م  و یا چرا علی علیه 
 خداوند در روز بدر فقط براي او طنین انداز شد که )..... ال فتی اال علی ال سیف اال ذوالفقار .....(، .....، .....   منادي

ور که سیاهی را کافور و یا کچلی را زلفعلی می نامند و شاید در  علی علیه السالم بر سبیل مزاح چنین گفته باشد همانط )کلب گوید شاید
 حدیث آن حضرت اشاره به فرار مشهور او از مرحب در خندق داشته است ..... و اهللا اعلم(، .....  این

  خبر صحیح آن است که رسول خدا خود دلیرترین جنگجویان بود و همیشه در عرصه جنگ حضور داشت و سؤال اینست درآن زمان 

پس نداشتند  نیاز  او  دلیري  و  به شجاعت  و رسول  روز خیبر خدا  در  آیا  بود،  کجا  ابوبکر  نبود  در هودج  و    که رسول خدا  ترسو  این 

جنگجویان سپاه یهودیان    شکست خورده چه کسی بود که نمی تاخت و می گریخت و اینگونه خوار و سرافکنده برگشت تا جایی که

ند و به جایگاه رسول خدا رسیدند و این امر بر رسول خدا بسیارگران آمد و بسیار اندوهگین گردید،  جلو آمده و انصار را در هم شکست

 پس این 

خلیفه در آن ساعت کجا بود و نیز در آن ساعتی که رسول خدا سلمه بن اکوع را به سراغ علی فرستاد که به دلیل چشم درد)ناشی از  

پایش را از درد نمی    سر مبارك آن حضرت زده بود( در مدینه بستري بود و حتی جلوي مبارزه با عمر بن عبدود ملعون که ضربتی به  

ابوبکر کجا بود آن زمان که رسول    توانست ببیند و فرمود که فردا پرچم اسالم را به مردي می دهم که می تازد و نمی گریزد، پس این 

و زره زیرین آن را بر سر داشت و...، کجا    یده و کاله خودخدا وارد معرکه جنگ شد و به شدت می جنگید در حالی که دو زره پوش

توانست خود را به رسول خدا برساند و به سوي او    بود خلیفه و دلیري او و آیا رسول خدا در هودج بود که در روز بال و امتحان دشمن 

را  او  و لب  بشکند  را  مبارك آن حضرت خورده وآن  دندان  به  تا جایی که سنگ  پرانی کند  بر    سنگ  را  او  مبارك  و خون  مجروح 

بگوید چگونه رستگار می شوند قومی که چهره پیامبر خود را از   صورت نازنین او جاري نماید و آن حضرت دست بر خون کشیده و

 پروردگارشان دعوت می نماید    خون رنگین نمایند در حالی که او آنان را به سوي
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رستگار می شوند پس کجا بودي که عده    از این کافران و مشرکین فرمودي چگونه )کلب گوید یا رسول خدا شما با یک چنین حرکتی  

و کودکان حرم تو را محاصره نمایند و سر حسین    اي به ظاهر مسلمان و در واقع کافر و مشرك را در کربال از امت خود ببینی که زنان 

وازده ضربه از قفا ببرند پس از اینکه خاندان و جوانان تو را قتل  د  تو را در حالی که از آنان استغاثه جرعه اي آب می کرد با لب تشنه با

 شهر و دیار و دیار ببرند و ..... انا هللا و انا الیه راجعون(،   عام و یاران او را تکه تکه نمودند و زنان حرم تو را شهر به

یا چه میکرد در آن روزي که علی علیه السالم  رسول خدا در هودج نبود پس این ابوبکر کجا بود و    اگر آن روز دلیرترین مردم یعنی

فرمود چون اصحاب درروز احد رسول خدا را تنها گذاشتند، من در میان کشتگان نظر کردم ولی رسول خدا را ندیدم و با خود گفتم به  

  نموده و رسول خدا را به   که او نمی گریزد و میان کشتگان نیز او را نمی بینم پس خدا بر آنچه ما عمل کردیم بر ما غضب  خدا سوگند

نمودم تا براي    آسمان برد و براي من بهترین کار اینست که آنقدر نبرد کنم تا کشته شوم، پس غالف شمشیر را شکسته و به دشمن حمله 

ک وارد آمد  ضربه مهل  16من راه را باز کردند و ناگهان رسول خدا را در میان آنان دیدم، آري در همان روز بود که بر علی علیه السالم

 را بلند نمی نمود )اسد الغابه(   و هر زخم آنقدر کاري و کشنده بود که او را بر زمین می افکند و هیچکس جز حضرت جبرئیل او

و کجا بود این ابوبکر و آیا دلیرترین مردم یعنی رسول خدا، آنروز هم در هودج بود و یا در آنروز که در یکی از گودالهایی افتاد که  

ابوبکر کجا  ابوعامر افتاده و کشته شوند، در آن روز  بود که در آن زمان علی دست رسول خدا را    حفر کرده بود تا مسلمانان در آنها 

 گرفته و طلحه او را بلند کرد و بیرون آورد تا بر پاي ایستاد  

هودج بوده و ابوبکر در کنار او و  ها همیشه داخل    این یاوه گویان چنین وانمود می نمایند که رسول خدا در جنگ  )آري کلب گوید

رسول خدا دلیرترین مردم در جنگها بود و این کالم شاه اولیاء شه سوار امت اسالم است که می فرمود من در بحبوحه جنگ    حال آنکه

 در شدت حرارت آن به رسول خدا پناهنده می شدم(   و

ن که  ی مرگبار با دو زره حضور داشت و خصوصاً در معرکه حنی  يآري کجا بود این ابوبکر آن زمان که رسول خدا در میان کارزارها 

بود مواهب(، کجا  )شرح   ،..... نمود  می  نبرد  زره  دو  با  و    آنگونه  آمد  وارد  پیامبر  بر صورت  هفتاد زخم شمشیر  که  در روزي  ابوبکر 

 خداوند گزند همه را از او دور کرد )مواهب اللدنیه(، 

پیامبر بیعت    رت در هودج بود و یا در همان روز که هشت نفر براي نبرد تا پاي مرگ و جانبازي با کجا بود ابوبکر آیا آنجا هم آن حض

یا آن زمان که   او کجابود و  ثابت، سهل بن حنیف،(  بن  بن منذر، عاصم  ابودجانه، حارث بن صمه، حباب  کردند )علی، زبیر، طلحه، 

می کرد، او کجا بود )امتاع از    تند و آن حضرت ایشان را به یاري صدا رسول خدا در وسط معرکه جنگ به دنبال دیگران که می گریخ

اگر نبود چه کسانی گریختند و ابوبکر کجا    مقریزي(، و کجا بود دلیرترین مردم یعنی رسول خدا آیا باز هم در هودج بود، البته که نبود،

دجانه و مالک بن خرشه از سوي دیگر و سعد بن ابی  ابو  بود و در همان روز که علی از یک طرف از رسول خدا پاسداري می کرد و

بن منذر که چنان مشرکان برابر گروهی دیگر و حباب  پراکند   وقاص در  نمود که گویی گوسفندان را می  پراکنده می  جمع شده را 

البته که نبود و اگ  )امتاع مقریري(، آیا دلیرترین مردم یعنی رسول خدا کجا  ابوبکر  بود آیا باز هم در هودج بود،  نبود پس  ر در هودج 

شعله ور شده و رسول خدا در زیر پرچم انصار نشست و آنوقت به دنبال علی فرستاد که    کجا بود، و یا در آن روز دیگر که آتش جنگ

 هستم آن مرد دشمن شکن و خردکننده )کافران و مشرکان(، .....    بیا و علی می آمد و می گفت من
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خانواده اش وارد شد و شمشیر خود را به دخترش فاطمه داد و گفت دخترك من   آن روز که رسول خدا به کجا بود خلیفه اول ابابکر در

سوگند این شمشیر امروز با من به راستی رفتار کرد ..... و یا در آن روز که حسان بن ثابت    خون را از روي این شمشیر بشوي که به خدا

  ه گرد و غبار جنگ باال رفته بود و مسلمانان دور پیامبر مرسل را گرفته بودند و گفت جبرئیل آواز خود بلند کرد در حالی ک   سرود که

وز  الفتی اال علی السیف اال ذوالفقار .....، کجا بود دلیرترین مردم در روز حمراءاالسد آیا باز هم رسول خدا در هودج بود و یادر همان ر 

پاره شده و شانه راست او    کافته بیرون آمد در حالی که لب زیرین او از درونکه رسول خدا با چهره زخمی و پیشانی شکسته و دندان ش

از ضربه ابن قیمیه حرامزاده در هم کوبیده و پوست دو زانوي او کنده شده بود، پس این ابابکر درآن زمان کجا بود )طبقات ابن سعد(،  

تنور جنگ افروخته شد و همه از اطراف پیامبر   در آن زمان که آیا رسول خدا یعنی آن دلیرترین مردم در روز حنین هم در هودج بود،  

علی و عباس در پیش رو و ابوسفیان بن حارث که مهار   فرار نمودند و کسی با او نماند مگر چهار نفر از هاشمیان و یک نفر دیگر که

دا را در چنگال مرگ رها کرده و جان  از روي ترس رسول خ  مرکب و ابن مسعود هم در چپ او بود آیا او در میان فراریان نبود که

 قصد جان رسول خدا جلو نیامد مگر آنکه کشته شد )سیره حلبی(،   خود را عزیزتر شمرده و گریختند و هیچکس از مشرکان به

خدا در   بود این ابوبکر و دلیري او و نیز کجا بود در آن زمان که فرمود رسول  آیا آنجا هم رسول خدا در هودج بود اگر نبود پس کجا

حق علی: ضربت علی باالتر از عبادت جن وانس است و در عبارت دیگر کار علی در قتل عمرو بن عبدود )خبیث نابکار( برتر و باالتر  

تا روز   از اعمال )عبادات( امت من  بود  برتر  )ملعون(  با عمربن عبدود  انس و درعبارتی دیگر روبرو شدن علی  از عبادت جن و  است 

 قیامت و...  

متوفی   این سخن اسکافی  به  مینمائیم  استناد  نیز  )پیامبر    240و  بود  متعصب که گفته  نادان  یاوه سرایی جاحظ  این  هجري که در پاسخ 

در کام جنگها فرو نرفت و از جنگ کناره می گرفت و بودن ابوبکر در کنار پیامبر در هودج دلیل برتري اوست و...،( را ذکرمی  هیچگاه 

 بهره است ..... د این یاوه هاي جاحظ می گوید )..... به راستی که جاحظ از زبان قلم بهره وري یافت ولی از خرد بینمائیم که او در ر

و...، و این کالم علی علیه   تاریخ اسالم و احادیث واصله پر از ذکر شجاعت هاي رسول خدا و نبردهاي او و عظمت آن حضرت و جهاد 

به پناه رسول خداالسالم که فرمود هرگاه کار سخت م می رفتیم و در کنار او سنگر می    ی شد و آتش جنگ شعله ور می گردید ما 

رسول خدا بسنجد و کار او را در ردیف کار    گرفتیم...، آنگاه چه مناسبت است میان ابوبکر و رسول خدا براي مقایسه که کسی او را با 

می شد قتل او اسالم را ناتوان   دارد ..... آیا اگر ابوبکردر یکی از گیرودارها کشته رسول خدا بیاورد ..... و این جریان به ابوبکر چه ارتباط

بینیم که او در واقع از همه مسلمانان کم دل و جرأت تر بوده و کمتر از همه به کفار عرب گزند رسانید،    می ساخت ..... ولی ما می 

نه کسی در طلب او آمد، یعنی او اصالً عدد و   نه در طلب کسی رفت و هرگز نه تیري انداخت و نه شمشیري کشید، نه خونی ریخت .....

 گام نهادن در جنگ فضیلتی ندارد.   رقمی نبود که دشمن از او بترسد ..... و از طرفی دیگر چگونه جاحظ می گوید

که هر ضعف و سستی   کور می کند تا جایی  )کلب گوید نظر کن و ببین که چگونه الهام شیطان و تعصب چشمان بصیرت دین آنان

نشنوند، فرار او از جنگ و رها کردن رسول خدا در میان  خلیفه را براي او به فضیلتی تبدیل می کنند و...، و البته اگر پاسخی دندان شکن

خواهند گفت او پیش بینی می کرد که اگر رسول خدا کشته شود    مشرکین و کشته شدن آن حضرت را از عقل و درایت او دانسته و 

 هان اسالم بی رهبر می ماند، پس جان خود را حفظ میکرد تا اسالم بی رهبر نماند و ..... انا هللا و انا الیه راجعون(ج
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  ، ..... و نیز در پاسخ یاوه سرایی هاي جاحظ که گفت گام نهادن درجنگ و نابودي پهلوانان نیز فضیلتی ندارد ..... اسکافی ادامه می دهد 

آنان بود مگر نشنیده بود که )خداوند دوست می دارد کسانی را که در راه او جهاد    رار دین جز با جانفشانی هاي)مضمون( ..... )آیا استق

استوارند... پس نزد خدا علی علیه السالم از همه مسلمانان محبوب تر است زیرا او در صف استوار    می کنند و گویی بنیان مرصوص و 

ع امت هیچگاه نگریخته و فرار نکرده و هرگز با کسی از دشمنان روبرو نشده مگر اینکه او را به  خدا از همه ثابت قدم تربوده و به اجما

نموده است و یا این کالم خدا فضل اهللا مجاهدین علی القاعدین اجراً عظیما و ..... یا خداوند خریداري کرد از مومنان جانها   جهنم داخل

ابوبکر( و...   اگر آنکسی که در گیرودار نبرد ایستاده و متکی به کمک دیگران بوده )مانندودارایی آنان را در برابر بهشت و... آگاه باش  

رفتار در جاي امن تري ایستاده ..... و اگر اساساً افراد ناتوان و ترسو با ترك جنگ و فرار، شایسته ریاست شوند و دراین کار، مانند پیامبر 

تر بوده است ..... و همچنین اگر در    تر بود از همه مردم براي ریاست و خالفت شایسته کرده باشند، پس حسان بن ثابت که از همه ترسو

محمد را جستجو می کردند و همیشه در طلب قتل    تاریخ عرب نظر کنی و در احادیث جستجو کنی می دانی که مشرکان و آن کسانیکه

از همه اصحاب به رسول شبیه تر و هم قرابت او بیشتر و هم    عیت او او بودند، چون ناامید می شدند به دنبال قتل علی می رفتند، زیرا موق

به قتل یافته و  اگر آنان موفق میشدند که علی را  از او دفاع می کرد و قطعاً  تر از همه  به    سخت  بود که کار محمد را  برسانند آنوقت 

رفتاري ها با نیروي ایمان و دالوري خود رسول  ناتوانی کشیده و شوکت و جالل او را در هم می شکستند چون باالترین کسی که درگ

دعا فرمود که خدایا در احد حمزه را از من گرفتی در روز    خدا را یاري می رساند علی بود و... و این رسول خدا بود که در روز خندق

هستی ..... ... پس علی علیه السالم به    مگذار که تو بهترین بازماندگان  بدر عبیده را، پس امروز علی را براي من نگاه دار، خدایا مرا تنها

بی حرکت بودند مانند کسانی که مرغ روي سر آنها نشسته تا آنکه بانگ اهللا اکبر    سوي عمربن عبدود رفت و مسلمانان چنان خاموش و

امت پخش کنند،   علی برخاست و ..... حذیفه بن یمان گفت..... اگر فضیلت علی در کشتن عمرو را در روز خندق، بر تمامی مسلمانان

 آنها کافی است  البته براي سعادتمند کردن همه 

دست علی بن ابی طالب بود(،    و نیز ابن عباس درباره این آیه )و خداوند مؤمنان را از پیکار بی نیاز نمود .....( گفت این بی نیاز نمودن با

ببین که چگونه مشکالت اثبات شجاعت    ..(، پس نظر کن وو نیز ادعاي کذب اینکه به گواهی قرآن، ابوبکر دلیرترین مردم است و ...

لت  خلیفه، پیروان او را به ستوه آورده و خسته نمود و اینگونه از راه راست گمراه و درپرتگاه قرار داد )یعنی تا جایی که بجاي اثبات فضی

 براي او، موجبات اثبات فضیحت براي او را فراهم کردند( ..... 

ازاثبات آن در اثر و   و لذا  نشیب تاریخ را هم جستجو کردند هیچ  نیز هرچه فراز و  برسند و  به آنچه می خواستند  تا  نتوانستند    مانده و 

به فلسفه    اساسی حتی به دروغ پیدا نکردند تا بتوانند در استدالل خود به آن تکیه نمایند به همین دلیل به سفسطه روي آورده و... یکی

قلب او را در عدم تأثیر خبر مرگ پیامبر بر او دلیل شجاعت او اعالم می کند و آیه)و نیست محمد مگر هودج پناه می برد، دیگري قوت 

این آیه چه ربطی اینست که  .....، سؤال  آورند  را مستند آن می   )..... رفتند  دنیا  از  پیامبران دیگر که  این    مانند  نیز  و  دارد  به شجاعت 

اگر این امر، میزانی براي شجاعت    بی رحمی و سنگدلی و شجاعت است را نمی دانند و ..... و نویسنده و پیروان او تفاوتی را که بین  

بی تابی و گریه این  از  بیش  بن مظعون  پیامبر هم که در مرگ عثمان  ابوبکر از  نیز اگر آن مالك و    باشد پس  کرد شجاع تر است و 

دختر خود زینب سخت غمگین و گریان شد، عمر    پیامبر در مرگشاخص نیست پس عمر از پیامبر شجاع تر است زیرا در آن زمان که  

بن خطاب نه تنها دلش در آن مصیبت نسوخت بلکه زنانی را هم که درماتم وي گریان بودند را هم با تازیانه می زد و با همین معیار و  
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از رسول خدا هم عفان  بن  عثمان  در    مالك،  که  زمان  در آن  زیرا  بود  تر  و شجاع  ام  دلیرتر  یا  )رقیه  دختران خود  دو  از  یکی  مرگ 

تنها دلش براي او نسوخت و نه تنها از اینکه پیوند دامادي او با رسول خدا قطع شده است غمگین    کلثوم(، غمگین و گریان بود عثمان نه

 از انس ..... از آمیزش با برخی از زنانش نیز باز نایستاد... و .... نبود بلکه بنا به خبر صحیح

 ابن مسعود: گواهی

بسته اند که    این گروه بعد از این یاوه گویی ها و رسوایی ها در بیان شجاعت خلیفه، دروغی شاخدار را به ابن مسعود و نیز رسول خدا 
نبود  گفت )اگر ابوبکر    ابن مسعود گفت )اولین کسی که شمشیر خود را در مکه آشکار کرد محمد و ابوبکر و زبیر بن عوام( و یا پیامبر

بودند تا آن شمشیري را که به     اسالم نابود می شد(...، ظاهراً آنها فکر می کنند در برابر چشم امت محمد )از اول تا آخر( پرده کشیده 
براي یک روز او حتی  نشده که  ندیدند، زیرا هیچ خبري و هیچ روایتی وارد  یا در    دست خلیفه بود  بر خود بسته و  هم که شد آن را 

بترسد ..... و نیز نمی دانم کدام ویژه گی خلیفه    گوار آن را از نیام بیرون بکشد و یا در هنگام نبرد کسی از شمشیر او بلرزد ورویدادي نا
 بوده که اگر نبود اسالم نابود می شد، آیا شجاعت و دلیري او بود یا علم ودانش او ...؟ 

 پایداري خلیفه بر بنیاد عقیدتی: 

رسول خدا    دري آورده اند که )ابوبکر به نزد پیامبر رفته و ..... از شخصی خاص تعریف و تمجید نمود .....)مضمون( از قول ابوسعید خ

آن شخص را شناخته و فرمود برو و او را بقتل برسان ابوبکر رفته و چون او را در حال نماز دید برگشت و .....رسول خدا عمر را فرستاد  

فرمود این شخص و یاران او قرآن    د علی تو برو علی رفت ولی او را ندید و برگشت ..... پس پیامبر..... او هم رفت و برگشت ..... فرمو

را می خوانند و با آنکه آهنگ آن از اطراف آنان دور نمی شود، از دین خدا خارج میشوند و برنمی گردند همانطور که تیر از چله کمان 

 ن آفریدگان خداهستند،(  خارج شده و برنمی گردد، آنانرا بکشید که بدتری

و جذاب بود، ما    و از زبان انس بن مالک آورده اند که گفت: )در روزگار رسول خدا مردي بود که عبادت و تالش او براي ما جالب

پیدا شد، به رسول خدا گفتیم    تعریف او را نزد رسول خدا نمودیم حضرت او را نشناخت پس در همین حال ناگهان سروکله آن شخص

او گفتگو می کنید من آن ش از  این کسی که شما  پیامبر فرمود،  از    خصی که می گفتیم همین است  اثر و چشم زخمی  او  در صورت 

سالم نکرد و رسول خدا به او گفت ترا به خدا سوگند می دهم آیا این زمان    شیطان می بینم، پس او نزدیک جمع شد ولی بر رسول خدا 

نگفتی که در میان امت کسی برتر و یا بهتر از من نیست گفت به خدا آري و سپس داخل    با خود   که تو به مجلس ما رسیدي و ایستادي

گفت چه کسی این مرد را می کشد ابوبکر گفت من، ..... رفت و برگشت پس عمر را فرستاد ..... رفت   شد و به نماز ایستاد و رسول خدا

عید می دانم که تو او را پیدا کنی ..... برگشت و گفت بیرون رفته بود پس فرمود  علی را فرستاد و فرمود برو ولی من ب و برگشت ..... پس

 اگر اوکشته می شد حتی دو نفر هم در میان امت من )اولین تا آخرین( با هم اختالف نمی کردند،(  

نمازان حرم    دم که یکی از پیش این ملعون را که خود را از رسول خدا هم باالتر می دانست و البته شنی  )کلب گوید ببین میزان خباثت

از افتخارات خود می گفت من سی سال یا پانزده سال در این حرم نماز خواندم و یکبار بر این مرد، منظورش   رسول خدا به عنوان یکی

  ید و نجس و سالم نکردم پس نگاه کن به خبر غیبی رسول خدا به معجزه که چگونه تاریخ درباره اینگونه افراد پست و پل  رسول خدا بود

 نحس تکرار می شود که نمونه آن ذکر شد انا هللا و انا الیه راجعون(،  

و فتنه نهروان که امام امیرالمؤمنین بنا به آنچه در صحیح مسلم و سنن ابوداود    آري این سرگذشت مربوط است به ذوالثدیه رهبر شورش

ر خود می گوید که )..... ذوالثدیه پیشواي خوارج نهروان است که  و... ثعالبی در ثما  آمده در جنگ نهروان او را به جهنم واصل نمود 
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انداخت و او کسی بود که پیامبر به ابوبکر و عمر دستور داد که او را در حال نماز بکشند ..... آنها با    پیروان خود را به ضاللت و گمراهی

او را ندید پس رسول خدا به وي گفت اگر او را می مأموریت خودداري نمودند و چون علی قصد آن خبیث نمود    ترس از انجام این 

ناقص(    اولین و آخرین فتنه ها نابود می شد و چون روز نهروان رسید او را میان تشنگان یافتند پس علی علیه السالم فرمود )دست   کشتی

دستور پیامبر را اجرا    شما از خلیفه سؤال کنید چرااو را بیاورید چون آوردند فرمود آن را )در منظر مردم( آویزان کنید .....، .....، حاال  

بودید مگر این خود محمد نبود که    نکردید و چه کسی به شما گفت که در هنگام نماز کسی را نکشید، آیا آن را از قانون محمد گرفته

بر درباره او گفت در صورت او  است و پیام  به شما امر می کرد آن فرد را در حال نماز بکشید این کدام کافر است که قتل او واجب

رسول خدا برتر و باالتر می داند و به محفلی وارد می    چشم زخم و نشانه شیطان است و این کدام بدبخت است که خود را از همه حتی

 کدام بی شرم است که ..... شود که رسول خدا در صدر آن نشسته و آنگاه سالم نمی کند و این 

و ذوالثدیه   ا پدرت را بیامرزد آن زمان می گوئیم همه عرب بدوي و بدون علم و دانش بودند پس بیا)کلب گوید اي حضرت عالمه خد 

فضایل خود می دانست    قرن بیستم را ببین که ما شنیده ایم که شخصی مدت سی سال یا پانزده سال در مسجد پیامبر نماز می خواند و از 

خدا( سالم نکردم آري آن ذوالثدیه    ت داخل مسجد شدم به این مرد )یعنی رسولو می گفت در این مدت سی سال یا پانزده سال هر وق

 نماز قرار دادند انا هللا و انا الیه راجعون.....(    را همه انکار کردند و این ذوالثدیه ها را همه پیش

ولی در واقع این   ل او صرف نظر کردند،.....، البته نکته مهم اینکه گروهی می گویند آن دو خلیفه به لحاظ نمازخوان بودن ذوالثدیه از قت

دیه  بهانه اي بیش نیست، زیرا همانطور که ابونعیم در حلیه و ثعالبی در ثمار القلوب خود آورده اند، آن دو نفریعنی عمر و ابوبکر از ذوالث

..، ..... البته این ذوالثدیه سابقه بدي  بود ...  ترسیده و به دلیل ترس از او فرار کردند، در حالی که آن کافر هم بدون اسلحه در حال نماز

تقسیم می کرد که همین ذوالثدیه به پیامبر اعتراض    هم در نزد دو خلیفه داشت و آن در روزي بود که رسول خدا غنیمت هاي هوازن را 

او غضبناك شد و فرمود واي  دادگري نمی نمایی و...، پس پیامبر بر    کرده و گفت می بینم به عدالت رفتار نمی کنی و یا در تقسیم غنائم

عدالت رفتار خواهد کرد، و عمر گفت او را بکشم حضرت فرمود نه ولی بدانید از    بر تو اگر من به عدالت رفتار نکنم پس چه کسی به

 دین خدا بیرون می روند همانطور که تیر از چله کمان و...،   فتنه اي که این مرد بپا می کند گروهی از

از آنچه خدا فرستاده است جدا می دانند و حال آنکه خداوند می    کن که چگونه دستورات رسول خدا را  )کلب گوید خوب توجه

امر به کشتن منافقی دارد امر او مانند کسی دیگر مانند تو نیست که در آن     فرماید ما ینطق عن الهوي، یعنی آن زمان که فرستاده خدا

خطا بود، دو ثواب تو یکی می شود، بلکه حکم او عین حکم خداوند الزم االجرا    اگر  احتمال اشتباه دهی و یا توجیه شیطانی کنی که

رسول خدا در هنگام نماز حکم به قتل او می دهد کسی است که شریعت را جداي از پیامبر می   است و مالحظه می شود که ذوالثدیه که

اسالم دارد، پیامبر را مؤاخذه نماید و به او جسارت نماید و یا  جرئت می دهد براساس استنباطی که از احکام    داند تا جایی که به خود

 خود را باالتر ازاو بداند که چنین کسی به فتوي رسول خدا کافر و واجب القتل و به حکم آیات کتاب خدا اهل دوزخ جاوید است( 

 گفتار آنان پس از مرگ خلیفه در احوال خداپرستی او: 

محب طبري    و چه پس از آن اخباري نرسیده است که نماینده رنج و تکلف او در عبادت باشد و...،  از روش خلیفه چه در روزگار پیامبر

کرد و او گفت آري او   در ریاض النضره آورده است )مضمون( )عمر پس از مرگ ابوبکر به نزد همسر وي رفته و از اعمال ابوبکر سؤال

می گرفت و نماز می خواند و رو    ی داد مگر اینکه در هرشب جمعه وضودر شب ها برمی خاست ولی براي عبادت کار خاصی انجام نم
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و نفسی دراز از روي رنج و درد برمی آورد    به قبله می نشست و سر بر دو زانو می نهاد و چون سحرگاه می شد سر خود را بلند می کرد

راوان نموده و گفت کجا پسر خطاب می تواند خود را  ف به نحوي که ما در خانه بوي جگر بریان شده او را می شنیدیم و آنگاه عمر گریه

اند که )چون ابابکر نفس می کشید بوي جگر بریان شده از وي    به جگر بریان شده ابوبکر برساند( و در مرآت الجنان آمده که آورده 

 استشمام می کردند(،  

درگذشت، عمر که به جانشینی او رسید آثار او را به دنبال کرده آمده است که )چون ابوبکر صدیق  و در عمده التحقیق از عبیدي مالکی

می نمود و هر چند وقت یکبار به نزد عایشه و اسما می رفت و از آنان در خصوص ابابکر سؤال می کرد و آنها    و کار خود را به او شبیه 

تنها عم  گفتند ما برخیزد،  به عبادت  یا  نماز بخواند  ابوبکر شبها زیاد  بود که چون شب می شد ندیدیم که  از او سر می زد این    لی که 

به سوي    نزدیک سحر برمی خاست و می نشست و دو زانوي خود را در بغل می گرفت و سر خویش بر دو زانو می نهاد و سپس آن را 

زدهان وي بیرون می  آسمان بلند می کرد و نفسی دراز از سر رنج و درد می کشید و می گفت )آه(، پس ما دود سیاه را می دیدیم که ا

 دهان خود بیرون بدهد(،   آید، پس عمر گریه فراوان کرد و گفت عمر هر کاري را می تواند بکند ولی دود سیاه را نمی تواند از

و عبیدي ادامه می دهد علت آن دود سیاه که از دهان ابابکر خارج می شد این بوده که ترس زیاد ازخدا موجب می شد که دل او آتش  

پیامبر در دل او ریخت ..... باعث شد قلب او    بگونه اي که همنشینان او بوي جگر بریان شده از او می شنیدند ..... و نیز آنچه که بگیرد  

 آتش گرفت(، .....، 

وزه بجا می  برتري ابوبکر به مردم به دلیل این نبود که از مردم بیشتر نماز و ر  و نیز ترمذي در نوادر از قول بکربن عبداهللا مزنی آورده که 

بود،(، به همین مضمون ازدي در شرح صحیح بخاري، و شعرانی در یواقیت و یافعی و    آورد بلکه به خاطر آن چیزي بود که در دلش

 صفوري .....، این داستان را آورده اند، 

اگر زیرا  است  تراشی  فضیلت  در  غلو  همگی  موارد  این  انب  آري  همه  باید  داشت  صحت  شده  بریان  چنین  داستان جگر  مرسلین  و  یاء 

ابوبکر خداترس بود پس قاعدتاً می بایست چنان بویی از آنان هم برخاسته شود و    خصوصیتی را دارا می بودند زیرا آنان خیلی بیشتر از

 مشام می رسید به مشام هاي مردم رسیده و همه جا پراکنده شود .....،  بیشتر از دود سیاهی که از جگر سوخته او به

د جستجو کنیم در احواالت بزرگان و مقربان واولیاء الهی و برویم به سراغ کسانی که در خداترسی پیشرو بوده و در عبادت  حاال بیائی

شخص   چون  و  خاست  برمی  شب  هاي  تاریکی  دل  در  که  است  علی  ماامیرالمؤمنین  موالي  آنان  سرسلسله  که  ساختند  فانی  را  خود 

با اندوه گریسته و آه می کشید و کالم ها به زبان می آورد که دلیل بر  مارگزیده به خود می پیچید و همواره ازرو ي علم و آگاهی، 

 کمال ترس و هراس او بود و...، 

می بینی    براساس آنچه که رسول صادق محمد مصطفی صلی اهللا علیه و آله فرمود، وي تقسیم کننده بهشت و دوزخ و...، است و او را  و

 ولی نه از او و نه از دیگران هیچکس بوي جگر بریان شده نشنیده است و...،   که هر شب چند بار از هوش می رفت

اگر آنچه آنان با گزافه گویی و یاوه سرایی در خصوص او گفته اند در همه اولیاء الهی تسري می یافت، از روزگار آدم تازمان خلیفه،    و

 که از جگرها برمی خاست سیاه میگردید .....،  می بایست همه فضا از آن بوها پر می شد و چهره روزگار از آن دودي
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سوزانی بر جگر او می نهند   آري کسی که این سخن مضحک و خنده دار را گزارش کرده فکر می کرد که هرکس از خدا بترسد آتش

.....، و اگر از   جگر باز هم زنده است  که هم کباب شود و هم دود نماید .....، و عجیبتر آنکه این جگر سوخته پس از آن آتش سوزي

 خاص خلیفه است .....،.  راوي سؤال نمایی و توجیه بخواهی احتماالً پاسخ می دهد این ها همه معجزاتی است که

دهان او خارج می شد به حدي که    )کلب گوید و راویان ذکر نمی نمایند که چگونه وقتی قلب او آتش می گرفت به نحوي که دود از

راوي و پیروان متعصب شنیده بودند که فالنی با    ا استشمام می نمودند با قلب سوخته او چگونه زنده بود، همه بوي کباب سوخته شده ر

ادبی است نه اینکه واقعاً قلب آن شخص آتش گرفته و دود    دل سوخته و قلب سوزان دعا کرد ولی آیا نمی دانستند که آن یک تشبیه 

 و گزافه گویی است که کور و کر می نماید(.  ولی این تعصب کند مثل کباب بر سر منقل ذغال چرا می دانستند  

 وضعیت اخالق خلیفه: 

ابن ملیکه و   از اخالقیات خلیفه چیزي بدست ما نرسید که براساس آن بتوانیم او را باال ببریم مگر آن قولی که در صحیح بخاري از طریق

عمر گفت اقرع بن    وارد شده ابوبکر گفت قعقاع را فرماندهی بده واز ابن زبیر آمده )مضمون( )که گروهی از تمیمیان به رسول خدا  

آنکه تا   ..... داد  و عمر جواب  نداري  من قصدي  با  ناسازگاري  تو جز سر  که  به عمر گفت  ابوبکر  و    حابس،  باال گرفت  مگو  و  بگو 

پیامبر بلندتر نکنید...( و بخاري از    ا از صداي صدایشان به فریاد بلند شد و... پس خداوند این آیه را فرستاد که )اي مؤمنان صداي خود ر

قول ابن ملیکه می گوید که نزدیک بود آن دو نیکوکار هالك شوند .....، پس از این دومرد تعجب نمی کنی که درطول آن همه مدت  

ل خدا عمل نمایند و چندان  چگونه بایستی در حضور رسو  در معاشرت با رسول خدا آداب اولیه معاشرت را یاد نگرفتند و... ندانستند که 

 موجب شد ..... اعمالشان در معرض حبط شدن و نابودي قرار گیرد، .....   با هم بگومگو کردند تا جار و جنجال باال گرفت تا جایی که 

نفر از مقدام این دو  ابن عساکر  بودند که به دشنام گویی یکدیگر مبادرت ک   و بر اساس گزارش  ابی طالب  بن  ردند و  ابوبکر و عقیل 

و زیاد فحش دهنده( بود ولی ابن حجر از روي تعصب براي رفع و رجوع آن نوشته که    تصریح نموده می گوید ابوبکر سباب )فحاش

شناس( بوده ولی سیوطی بعد از او حتی سباب را حذف کرده و نساب را آورده و... و این هر دو    واژه یا سباب بوده یا نساب )یعنی نسب

لفظ نساب در این مجادله و فحاشی به یکدیگر تعبیري نابجا و بی معنا است مگر آنکه بگویی که آنان خواسته   انند کهعالم و محقق می د

این بنچاق   اند در  و کشیدن   ..... اطرافیان  و  مادر  پدر و  و نسب  و آبروي خانوادگی  و شرف  ناموس  آبرو کردن  بی  به طرف    فحاشی 

 ناه است .....، ..... یکدیگر بروند که این هم عذر بدتر از گ

و چنانچه از گزارش آورده شده در خصایص الکبري این دشنامگویی بین ابوبکر و عقیل در حضور رسول خدا صورت پذیرفت آنهم  

 در آخرین روزهاي عمر شریف آن حضرت صلی اهللاعلیه آله و سلم .....، 

مربوط به زبان او بوده باشد به جهت    این احتمال نبود که این دود)کلب گوید چگونه دیگران گفتند آن دود از دل او بیرون می آمد آیا  

 نداشت(.   او  سباب بودن او و این واقعه به دلیل تادیب او صورت می گرفت آنهم هر شب ولی تأثیر بر

 دشنام گویی هاي دیگر ابوبکر در تاریخ: 
نه تقدیر سؤال کرد به او گفت اي پسر زن گندیده.....، و نمونه  نمونه دیگر بر فحاش بودن او را قبالً آوردیم که در پاسخ کسی که در زمی

او به عمر گفت: اي پسر    دیگر در آن زمان که به او خبر دادند که انصار مایلند مردي فرمانده آنان باشد که از اسامه سالخورده تر باشد و
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را گرفت و گفت رسول خدا او را    برساند(، پس ریش اوخطاب، مادرت به عزایت بنشیند و داغ تو بر دل او نشیند )یعنی خدا مرگ ترا  
 به این کار گماشته و آنگاه می گویی او را برکنار سازم ...

 دروغ بافی و جعل حدیث دروغ در بردباري ابوبکر: 

یفه آورده  خل  آري ابن حبان از طریق اسماعیل بن محمد، همان دروغگوي حدیث ساز و آن هم بدون ذکر زنجیره پیوسته، درباره اخالق

که جبرئیل گفت ابوبکر در آسمان معروف تر است تا در زمین، زیرا فرشتگان او را بردبار قریش می نامند .....(که دروغ بودن و جعلی 

 بودن این حدیث را قبالً اثبات کردیم 

ه لحاظ روانشناسی می صبوري و بردباري او دارد که اینگونه اشخاص ب  )کلب گوید در ضمن فحاش بودن یک شخص داللت بر عدم

 خواهند گفتار خود را از طریق فحاشی و ایجاد رعب وترس در طرف مقابل بجاي بکارگیري استدالل و منطق اثبات نمایند .....( 

 تندي و درشتی او با دختر پیامبر:
جان نمی   جگرگوشه او در حالیاگر خلیفه بردبار قریش بود یا چیزي از اخالق عظیم رسول خدا در او بود، پاره پاك تن رسول خدا و  

در هنگام مرگ آرزو    سپرد که از او خشمگین باشد آن هم به خاطر آنچه از او کشید از درشتی و تندي در بازرسی خانه اش که خود او
با هر که در بود دستور نمی داد  بردبار  بودم و اگر صبور و  انجام نداده  ن  می کرد که اي کاش آن کار را  مایند و  آن خانه بود جنگ 

فاطمه )ع( دختر رسول خدا پس از مرگ    رسوایی پشت رسوایی ببار آرند و بخاري در باب وجوب خمس از زبان عایشه می گوید که 
ابوبکر صدیق درخواست کرد که سهم االرث وي را از غنایمی که خدا به رسول خود بخشیده بود و پس از او بجاي    آن حضرت از 

بوبکر به او گفت رسول خدا گفت ما ارث نمیگذاریم و هرچه از ما بماند صدقه است پس فاطمه و دختر  مانده بود را به وي بدهد و ا
 رسول خدا بر او خشم گرفت و از ابوبکر متنفر شد و دوري کرد وهمچنان این دوري را گزیده بود تا درگذشت(  

ه دختر عزیز خود یعنی مظهر مسلم ذوالقربی نداده بود  خود ب   )کلب گوید آیا اینان مدعی هستند که رسول خدا فدك را در زمان حیات
می کردند نه کارگزاران فاطمه و عواید آن را بایستی آن کارگزاران به    اگر اینگونه است پس باید کارگزاران رسول خدا در آنجا کار

به فاطمه نداده بود دروغ محض  کسی بگوید رسول خدا آن را در زمان حیات خود    رسول خدا می دادند نه حضرت فاطمه پس اینکه 
بود و این همان   به حضرت زهرا بود یعنی در هر دو حالت مالک حضرت فاطمه  باشد بازهم متعلق  بفرض ارث هم بوده  اگر  است و 

می   قبول کرد ولی عمر به زعم خود براي مصلحت اسالم آن را زیر پا قرار داد و کسی سؤال نکرد اگر   چیزي بود که خلیفه ابوبکر آن را
بخشش و  بذل  با    خواستی  و  زهرا  به حضرت  توهین  با  آنهم  را سوزاندي  ذوالقربی  قلب  و  ندادي  دیگران  یا  مال خودت  از  کنی چرا 

جمع به او که به منزله جسارت و استهزا و مسخره کردن رسول خدا بود که گفت به روباه گفتند شاهد تو کیست گفت    جسارت در میان
 اجعون( انا هللا و انا الیه ر دم من

 آزرده شدن فاطمه و واکنش هاي او: 

فاطمه بدهد و    هم او در بخش غزوات باب خیبر .....، از قول عایشه آورده است که ..... )ابوبکر قبول نکرد از اینکه چیزي از فدك را به 
پیامبر شش ماه زنده بود و    از   فاطمه به همین علت بر ابوبکر خشم گرفت و از او دوري گزید و با وي سخن نگفت تا از دنیا رفت و بعد

این حدیث    چون از دنیا رفت، شوهرش علی او را شبانه به خاك سپرد و خود بر او نماز کرد و ابوبکر را خبرنکرد و به او اطالع نداد...(، 
 الطالب مذکور   در صحیح مسلم، مسند احمد، تاریخ طبري، مشکل االثار طحاوي، سنن بیهقی، کفایه

کثیر آمده که ..... فاطمه تا واپسین دم زندگی خود از ابوبکر متنفر بود و او را دشمن داشت..... و دیار بکري و تاریخ    و در تاریخ ابن
 الخمیس این حدیث را به همان عبارت که در دو صحیح بخاري و مسلم است را آورده است. 
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بود که   تهدیدي  ابوبکر  اخالق خشن  از جمله  نمونه  به عنوان  با  )کلب گوید  میخواست  متعاقب آن  و  نمود  یهودي  کننده  به سؤال  او 
ولی در باطن دشمن    همکاري یاران خود به آن فرد صدمه بزند و از روي جهل به او گفت تو ظاهراً وانمود می نمایی که متدین هستی

را اوبا حضرت زهرا نمود و خود    دینی که اینگونه گفتار هم افترا است و هم فحاشی و ناسزاگویی و مثل اینگونه خشونت هاي رفتاري
 کرد ولی چه فایده .....(   هم از آن عمل اظهار ندامت 

باقی نماند.....، «آري خشم و تنفر او به   اثر و نشانه اي از قبر او  با چه انگیزه اي باید شبانه به خاك سپرده شود و چرا باید  آنجا  چرا و 
تشیع حاضر نشود و مخصوصاً ابوبکر بر وي    دهند و هیچکس بر جنازه او براي  رسید که وصیت کرد که او را شبانه در دل خاك قرار

خود بر او نماز خوانده و همراه با اسماء بنت عمیس او را    نماز نخواند و شبانه او را به خاك سپردند و ابوبکر از آن آگاهی نیافت و علی 
)نزد ما ثابت است که علی کرم اهللا وجهه خودش او را شبانه دفن  غسل داد، و بر اساس آنچه در سیره حلبی آمده است واقدي میگوید:  

کرد و بر وي نماز گزارد و عباس و فضل نیز با اوبودند و کسی دیگر را خبر نکردند، ..... و بخاري از عایشه روایت کرد که چون فاطمه  
 خواند(،  دفن کرد و ابوبکر را خبر نکرد و خود بر او نماز  درگذشت، همسرش علی شبانه او را

پایانی عمر فاطمه( عایشه دختر گرامی ابوبکر خواست تا به خانه    در خصوص خشم و تنفر فاطمه و...، روایت شده است ))در روزهاي 
مشو پس او به ابوبکر شکایت نمود و گفت این زن خثعمی میان ما و دختر   فاطمه وارد شود پس اسماء مانع از ورود او شد و گفت داخل

ایستاد و گفت اي اسماء چه چیز موجب شده است که تو نگذاري زنان پیامبر در خانه    ع می شود پس ابوبکر بر در خانه رسول خدا مان
اظهار ندامت و گریه و زاري با گستاخی تمام و ..... اشاره به تابوت زهرا کرده و به اسماء گفت    رسول خدا وارد شوند و آنوقت به جاي

ندهم و چنان سا  براي فاطمه هودج عروسان را او راه  به خانه  به من دستور داده که هیچکس را  او خودش  خته اي و اسماء پاسخ داد 
کنم.(، این روایت در استیعاب، ذخایر العقبی، اسدالغابه، تاریخ الخمیس، کنز االعمال، شرح صحیح مسلم از    چیزي را براي او درست

 است.  مسلم از آبی، اعالم النساء .....، آمده  سنوسی، شرح

رفتاري و ایجاد رعب و ترس به جاي عذرخواهی و    )کلب گوید پس نگاه کن که چگونه او زخم زبان و استهزا را با تندي و خشونت 
به هودج عروسان تشبیه می کند آیا او خواست تا این کالم به    اظهار ندامت بر زبان می آورد تا جایی که تابوت دختر پیامبر را به مسخره 

مصائب بیشتر بسوزاند یا اینکه اساساً اینگونه اعمال عادت و روش اخالقی او    ل خدا برسد و قلب او را بعد از آن همه گوش دختر رسو
 بود من نمی دانم( 

 عذرخواهی خلیفه از فاطمه زهرا: 

زشت و    خلیفه و عملکردتمامی این احادیث و بسیاري دیگر از اینگونه روایات، همگی مؤید تنفر و نارضایتی و غضب فاطمه نسبت به  
براي پوشانیدن این    نارواي او است و دالیل قطعی و اثبات شده در مقابل نقل قول دروغ کسانی که با جعل روایت از شعبی و اوزاعی و 

یرمستقیم  حادیث که مستقیم و غ یا   ننگ ابدي آورده اند که ابوبکر از زهرا عذرخواهی کرد و او نیز پذیرفت و این دو نقل در مقابل دریا
اینکه هیچ نشانی از آنها در هیچیک از جوامع    داللت بر نارضایتی زهرا از ابوبکر دارد چه ارزشی و اعتباري خواهد داشت و با توجه به

زبان که  از  نیست  معلوم  و  نمی شود و...  یافت  نیز  متوفی    حدیث و مسند حافظان حدیث  اوزاعی  به  این خبر  از قول چه کسی    157و 
 زنجیره حدیث که معلوم نیست راوي آن کیست ..... الی آخر.،   آنهم بدون ذکر هیچ سلسله و 110به شعبی متوفی حدود سال  رسیده و یا

ابن قتیبه و جاحظ روزهاي پایانی فاطمه و عکس العمل آنحضرت در مقابل کردار بد ابوبکر را نقل و آن را تفسیر نموده اند، ابن قتیبه  
به  عمر   .....( است  به   آورده  برویم  ورود    ابوبکر گفت  اجازه  فاطمه  از  و  رفتند  دو  هر  پس  ایم  به خشم آورده  را  او  ما  زیرا  فاطمه  نزد 

رفته و با او گفتگو کردند تا آن دو را به خانه فاطمه راه داد و چون به نزد او نشستند، فاطمه    خواستند و او اجازه نداد، آنوقت نزد علی
دانید پس آن دو بر فاطمه سالم کردند ولی فاطمه جواب سالم آنها را نداد، و ابوبکر شروع به سخن  برگر  صورت خود را به سوي دیوار

حبیبه رسول خدا به خدا قسم خاندان رسول خدا نزد من از خویشان من محبوب تر هستند و تو در نزد من از دخترم    کرد و گفت اي
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داري    دنیا رفت من هم می مردم و پس از او نمی ماندم پس آیا گمانمحبوب تر هستی و من دوست داشتم روزي که پدرت از    عایشه
خدا محروم می   من با آنکه تو را می شناسم و از فضیلت و شرف تو آگاه هستم تو را از رسیدن به حق خویش و سهم االرث تو از رسول

فاطمه فرمود شما دو نفر  .  ما بماند صدقه استکنم، جز این نبود که من از پدرت رسول خدا شنیدم که ما ارث نمی گذاریم و آنچه از  
مرا آگاه کنید ببینم که اگر حدیثی از رسول خدا صلی اهللا علیه وآله براي شما بگویم آن را میشناسید و به آن عمل می کنید گفتند آري،  

و خشم فاطمه از خشم  خشنودي فاطمه از خشنودي من    گفت شما را به خدا سوگند می دهم آیا از رسول خدا )ص( شنیدید که گفت 
است گفتند    و هرکه فاطمه را به خشم آورد مرا به خشم آورده   من است پس هر که دخترم فاطمه دوست داشته باشد مرا دوست داشته

می گیرم که شما دو نفر   آري شهادت می دهیم که ما این گفتار را از رسول خدا شنیدیم پس فاطمه گفت من خدا و فرشتگان او را گواه 
خواهم کرد، پس ابوبکر گفت اي    به خشم آوردید و خشنود نداشتید و من هرگاه رسول خدا را مالقات نمایم شکایت شما را به اومرا  

گریه و زاري افتاد که نزدیک بود جان او از    فاطمه من به خداي تعالی پناه می برم از خشم او و خشم تو، پس ابوبکر چنان سخت به 
بر تو نفرین و لعنت می فرستم، و ابوبکر گریان بیرون    زهرا گفت به خدا قسم که در هر نمازي که بگزارمکالبدش بیرون رود و آنگاه  

گفت همه شما با دلی خوش به خانواده خود )مراجعه( و شب را در    آمد و در حالی که مردم گرداگرد او را گرفته بودند ولی او به مردم
مرا با نگرانی هایی )که در این رابطه یعنی ظلم و ستم بر فاطمه زهرا و گرفتاري   )شما(   آغوش همسر خود به آرامش به سر می برید ولی 

 هاي آخرتی آن( دارم رها می کنید، مرا نیازیبه بیعت شما نیست بیائید و بیعت خود را با من نادیده بگیرید .....(.

 نگاهی در یک سخن آزاردهنده:

ن کثیر براي توجیه کار ناشایست خلیفه آورده است بیان نمائیم که گفت، ).....او نیز زنی از  براي ما شایسته نیست که حتی سخنی را که اب
تا درگذشت( و یا )او    نوع بشر بود و توقع عصمت نباید داشت که چرا از کار ابوبکر خشمگین و او را سرزنش کرد و با او سخن نگفت 

ابوبکر علیرغم سخن آشکار از    ناراحت می شوند او هم ناراحت شد ..... و مخالفت وي با نیز مانند دیگران بشر بود و همانطور که همه  
در مقابل آیه تطهیر که درباره او و شوهر    رسول خدا جاي دفاع ندارد( .....، چه بگوئیم درباره این یاوه گویی ها و غلط کاري ها آن هم

 و پسرانش در کتاب خدا نازل گردید...، 

آنکه دریایی بی انتها از گفتار رسول خدا صلی اهللا علیه وآله را می بینیم که در برابر ماست که    اره این سخنان باطل باو چه بگوئیم درب
است پس هر که او را به خشم آورد مرا به خشم آورده است(، و در عبارتی دیگر )فاطمه پاره تن من است    فرمود: )فاطمه پاره تن من

رده می سازد و هرچه او را غضبناك نماید مرا غضبناك می سازد(، و یا در عبارتی دیگر )فاطمه پاره تن نمود مرا آز  هرچه او را آزرده 
است عبارتی    من   ..... و  است(  ساخته  دلخوش  مرا  نماید  دلخوش  را  او  هرچه  و  سازد  می  خشمگین  مرا  سازد  خشمگین  را  او  هرچه 

تن    رد و هرچه او را خسته نماید مرا خسته نموده است .....( و یا )فاطمه پاره دیگر)فاطمه پاره تن من است هرچه او را آزرد مرا می آزا
را بیازارد مرا آزرده است .....( و در عبارتی )فاطمه پاره تن من است .....   من است هرچه او را پریشان نماید مرا پریشان کرده و هرچه او 
 گوشت وجود من است .....  فاطمه شاخه اي از )درخت هستی( من است .....،فاطمه تکه از

خلیفه نگران این مسائل است ولی ابن کثیر جاهل بعد    )کلب گوید تو تعجب نمی کنی از این طرفداري با تعصب کور که چگونه خود 
ی  است و آیه مودت ذوالقربی را به ضد آن معنی می نماید و م  از قرن ها می آید و در پی توجیه کاري است که خود خلیفه از آن نادم

ذوالقربی یعنی اگر مودت هم نکردي مهم نیست حتی ظلم هم کردي    خواهد با این کالم خود بگوید به این مضمون که معنی مودت
آنها اگر تفاوت معنی خطا و جرم را در قرآن می فهمیدند معنی این آیه را نیز می    مهم نیست و حتی بقتل رساندي هم مهم نیست آري

 عصب چشم آنانرا کور و گوش آنان را کر کرده است(فهمیدند یا می فهمند ولی ت

 ذکر اسامی پنجاه و نه تن از راویان و بزرگان و حافظان اهل سنت این حدیث:
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با عبارات این حدیث را   ،..... و  بزرگان  از  .....( و گروهی دیگر  گوناگون، در    پیشوایان و راویان صحاح سته )صحیح بخاري، مسلم، 
 سنن، مسانید و معاجم آورده اند که نمونه آنان:نوشته هاي خود اعم از 

حدیث    براساس آنچه بخاري، مسلم، ابن ماجه، ابن داوود و احمد و حاکم آورده اند وي از راویان این  117ابن ابی ملیکه متوفی    -1

بن سعد مصري    لیث  -3بنا به گفته هاي بخاري و مسلم او نیز از راویان این حدیث است.،    125ابوعمر بن دینار مکی متوفی    -2است.،  

...،   227حافظ ابوولید طیاسی  -7...،    227احمد بن یونس یربوعی متوفی    -5...،    198ابومحمد بن عینیه کوفی متوفی    -4...،    175متوفی  

ی بن حماد .....، امام حنبلیان احمد .....،حافظ بخاري .....، حافظ مسلم .....، حافظ  ابومعمر هذلی .....، قتیبه بن سعید ثقفی .....، عیس  -8

ابوالفرج اصفهانی .....، حاکم نیشابوري .....، ابوبکر بیهقی    ابن ماجه .....، سجستانی .....، عیسی ترمذي .....، ابوعبداهللا ترمذي، نسایی .....،

عیاض، خو بغوي،   ،..... تبریزي  عساکر،..... خطیب  ابن  بن    ارزمی،  رفاعه  ابولبابه  که  نمود  روایت  که  است  همان  )او  ابوالقاسم سهیلی 

آیات قبولی توبه او نازل شد و چون فاطمه خواست بندهاي او را بگشاید گفت من    عبدالمنذر وقتی که توبه کرد، خود را در بند نمود تا 

ام که جز رسول خدا هیچ باز    کس   قسم خورده  از گوشت من است پس  بندهاي مرا  پاره اي  نکند، پس رسول خدا فرمود فاطمه هم 

کافر است و هرکه بر او    نثار باد و این حدیث داللت می کند بر اینکه هرکس فاطمه را ناسزا گوید   درود خدا بر رسول خدا و بر فاطمه

 سالم و درود فرستد بر پدرش رسول خدا صلی اهللا علیه وآله درود فرستاده است،(،  

ابی... ابن  الدین طبري،    ..  شافعی، محب  گنجی   ،..... ابن جوزي   ،..... شافعی  ابن طلحه   ،..... اثیر جزري   ،..... ابن جوزي   ،..... الحدید 

 ازدي،

..... می مناوي  الدین  زین   ..... سیوطی،  عسقالنی،  ابن حجر  هیثمی،  نورالدین  عراقی،  الدین  زین  یافعی،  زرندي،  ایجی،  گوید    ذهبی، 

فضیلت داللت دارد    این حدیث را دلیل آورده بر کفر کسی که به زهرا ناسزا گوید زیرا با کار خود او را به خشم آورده و همین )سهیلی  

 بر اینکه او از ابوبکر و عمر باالتر است .....، .....(. 

اجر رسالت و اعطاي بهشت جاوید از  دوستی ذوالقربی امر الهی و در راستاي جبران   )کلب گوید و این احادیث کامالً صحیح است زیرا

کامل انجام این مودت رضایت موالتنا حضرت زهرا سالم اهللا علیها در حیات و پس از شهادت    سوي خداوند است و مظهر و مصداق

آن  جانسوز اوست پس سالم وصلوات بی انتهاي خداوند بر وجود پاك و مطهر حضرت زهرا نثار و ایثار باد و خداوند ما را از شفاعت  

 حضرت در دنیا وآخرت بهره مند فرماید آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(. 

 احادیث غلوآمیز یا قصه هاي خرافی: 

 و این هم بحث هاي کوتاه است که روحیات خلیفه و فضیلت هاي او را در برابر ما مجسم می سازد... 

زن از هرگونه  این حدیث که عاري  )مضمون( در  بر چرخ گردنده:  زائیده خورشید  پندارهاي خرافی که  است،  پیوسته  اي  گزافه    جیره 
گویی هاست آورده شده که از آن جمله )..... پیامبر به عایشه گفت چون خداوند خورشید را آفرید، آن را از مرواریدسفیدي آفرید و  

گردنده    14 بر چرخ  و  داد  قرار  گردنده  بر چرخ  را  آن  پس  است  بزرگتر  ما  دنیاي  از  آفریده دس  860مرتبه  دستگیره    تگیره  هر  در  و 
خورشید هر روز باالي کعبه که   فرشته مقرب را دستور داد که این زنجیرها را بکشند ..... و این   60000زنجیري از یاقوت سرخ و آنوقت  

رشتگان  ف  000/60حرکت دهند تا آنکه    مرکز زمین است می ایستد و حرکت نمی کند مالئکه هرچه می کشند نمی توانند خورشید را 
مالئکه، خورشید را به    000/60بدهند ..... و چون    مقرب عاجز می شوند و خدا به مالئکه وحی می کند که خورشید را بر ابوبکر قسم
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گنهکاران امت بر آتش جهنم بگذرند، آتش به آنان حمله    ابوبکر قسم می دهند، خورشید به حرکت در می آید ..... و نیز آن زمان که
 ترسیده و از آنها فرار کرده به دنبال دیگري می رود .....(،   تی محبت ابوبکر را در دل آنان می بیند، آتش می کند ولی وق

با این روایات و بیا این    )کلب گوید .....  سایر اینگونه روایات ما جواب دانشمندان نجوم را چه بدهیم آیا به ما نمی خندند خوب بعد 
تطبیق قرآن  با  را  ببین    روایات  و در مدار خود در بده  بدون ستون خلق کرده  را  فرماید آسمان  نمی  ..... مگر خداوند  دارد  تطبیق  آیا 

 آیا در آن آیات سخن از زنجیر و دستگیره و توقف هر روز و .....، مالحظه می شود(،   حرکت هستند .....،

ملک مقرب و ایستادن و سرکشی کردن و نرفتن و ..... تا آنکه به ابوبکر    000/60خورشید است با    و تعجب اینکه این داستان هر روز 
مود این نظم خداوند است )نه خورشید را سزاوار است به ماه برسد و نه  خلقت .....، و آیا خداوند در قرآن نفر  قسم بدهند هر روز از اول

 ..... هر کدام درمداري شنا می کنند 

این م)کلب گوید هرچه دانش از دیدن  اندازه  به همان  نزدیک می شوند  به اسالم  با مطالعه قرآن  از    ندان جهان  یاوه  نامعقول و  احادیث 
 اتی است که به اسالم وارد می شود(.اسالم دور می شوند و این باالترین صدم

 توسل به ریش ابوبکر:
یافعی از قول ابوبکر آورده است )مضمون( )که ما در مسجد نشسته بودیم کوري آمد و ما او را نزد پیامبر نشاندیم پس اوکمک خواست  

دارم می خواهم کسی او را به    تري ابوبکر گفت من تو را کمک می کنم تا زندگی تو سر و سامان بگیرد دیگر چه می خواهی گفت دخ
خواهم در راه دوستی محمد دستم را در   همسري بگیرد ابوبکر گفت من او را به همسري می گیرم آیا حاجت دیگري داري گفت می

س میان ریش هاي ابوبکر فرو برم پس ابوبکر برخاسته ریش خود را در دست کور قرارداد و گفت ریش مرا در راه دوستی محمد بگیر پ
را به من برگردان پس درجا چشم او بینا شد و بالفاصله جبرئیل    آن کور ریش ابوبکر را گرفت و گفت خدایا به حق ریش ابوبکر بینایی

کوران عالم مرا به ریش ابوبکر قسم می دادند البته هیچ کوري روي کره زمین   نازل شد و از قول خداوند گفت .....، اي محمد اگر همه
 و همه بینا می شدند(،   باقی نمی ماند

خورشید و   گوید این روایت از روایاتی است که متن آن ماهیتاً اصل روایت را بکلی منتفی می نماید مانند روایت قبلی در موضوع )کلب
و هیچ    دیگري نیست  .....، اگر دقت شود در این روایت کوران براي بینا شدن فقط باید خدا را به ریش ابوبکر قسم بدهند و هیچ شرط

قبل وقتی خورشید هیچگاه توقفی    شرایط خاصی ندارد و چون عمالً چنین چیزي حقیقت ندارد پس این روایت دروغ است مانند روایت
ابوبکر دختر او را به همسري گرفت پس آن مرد    در هیچیک از ساعات شبانه روز ندارد پس آن دروغی است شاخدار و اینکه حاال که

  سب و اسم رسم شود و دختر او که بعداً ملکه اسالم می شود بایستی فرد معلوم باشد نه اینکه از پدرش به عنوان اصل و ن  بایستی داراي 
 شخص کوري یاد نمایند که نام او با وجود این معجزات عجیب و غریب معلوم نباشد و .....(  

آن نابینا قبل از کوري چشمش دچار کوري دل بوده و  هم دیده باطن آنها کور شده است و به راستی    راستی این گروه هم دیده ظاهر و
دادن به ریش رسول خدا سزاوارتر است نزد خدا از سوگند دادن به ریش ابوبکر و چرا ..... حافظان حدیث این    نمی فهمید که سوگند

  وند و... و البته این غلوي ناروا کوران امت مخفی نمودند و کجایند کوران برادران اهل سنت که با توسل به ریش او بینا ش  روایت را از
 است که ریش ابوبکر را بر ریش رسول خدا مقدم نمودند و...،  
نموده اند که چون رسول خدا مشتاق بوي بهشت می شد ریش ابوبکر را    و نیز در همین مضمون در خصوص ریش ابوبکر روایت جعل

ته فیروزآبادي و عجلونی که دروغ بودن این روایت ها را عقل هر کس  می بوسید .....، که در رابطه با جعلی بودن آن سخنها رفت و گف
عجلونی آورده که )ابراهیم خلیل و ابوبکر صدیق(، هر کدام ریشی در بهشت دارند و به نقل از ابن    بدیهی می شمارد و نیز روایتی که

باشد( و این را در هیچ یک از کتب معروف حدیث و...  نیست که در بهشت براي خلیل و براي ابوبکر ریش   حجر می آورد که )صحیح
ا  نیافتم ولی اگرصحیح باشد فلسفه آن اینست که هر دو به منزله پدر مسلمانان هستند زیرا خلیل مردم را مسلمان نامید و ابوبکر هم مردم ر

وصی او    نام نهاد و ثانیاً پیامبر پدر این امت است و اسالم آورد و ..... پاسخ اینکه، اوال خلیل مردم را مسلمان نام ننهاد بلکه خداوند    به
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تاریخ خود آورده است   چنانچه در روایات آمده است و نیز این روایات جعلی با سایر روایات دیگر معارض است و همچنین ابن کثیر در
که ..... کسی در بهشت ریش ندارد  )..... که کسی در بهشت ریش ندارد مگر آدم که بلندي ریش او تا ناف اوست( ..... و یا عجلونی)

 مگر موسی بن عمران که ریش او تا ناف اوست .....(،  
ابوبکر را دومین پدر بشناسند که در را به مردم باز کرد تا مسلمان شوند پس مستحق داشتن ریش شد، ولی    و شگفت و هزار شگفت که

باز کرد شایسته داشتن ریش در بهشت نیست در صورتی که اگر دقت  رسول خدا که هر دو لنگه در را، براي مردم    صاحب دین یعنی
برعکس این ادعا، ابوبکر در اسالم را با محروم نمودن وصی رسول خدا از خالفت که براي او در نظر گرفته شده بود بست،    نمایی حتی

نمی کردند، آن حضرت علوم را انتشار میداد و    قطعاً اگر کارها را آنطور که خداوند امر فرموده بود انجام داده و از دست او خارج  و
حکمت هاي او به همه می رسید و دستورهاي او بکارگیري می شد و آنوقت می دیدي که چگونه برکات   آیات او درخشان می شد و

 خداوند از زمین وآسمان نازل می گردید ..... 
و فساد در بر و بحر ظاهر شد،..... و این لقب پدري همانگونه که از  پس با این ناروایی شهرها به خشکسالی افتاد و بوستانها خشک شده  

خدا در مورد او فرمود )..... حق علی بر این امت    طریق انس بن مالک از پیامبر آمده است فقط شایسته امیرالمؤمنین علی است که رسول
شده است که رسول خدا فرمود )حق علی بر هر مسلمانی    ت حق پدر است بر فرزند( و ..... نیز از طریق عمار و ابوایوب انصاري نیز روای

 حق پدر است بر فرزند...(

 گواهی ابوبکر و جبرئیل: 
پیامبر نخواند،    نسفی آورده است که )مردي در مدینه مرد و پیامبر خواست بر او نماز بگذارد ولی جبرئیل نازل شد که بر او نماز نخوان و 

محمد بر او نماز بگذار که    او نماز بگذار که من جز خوبی از او ندیدم پس جبرئیل آمد و گفت ايپس ابوبکر آمد و گفت اي پیامبر بر  
 گواهی ابوبکر از گواهی من باالتر است( و .....، 

می  گر بپردازیم صرف نظر از فقد سلسله اسناد براي این روایت جعلی سؤال اینست آیا پیا پس با من بیائید که به حساب این راویان مغلطه
از نزد خدا پس معلوم است که از نزد خداست پس چگونه می تواند از گواهی خود به نفع ابوبکر    که جبرئیل آورد از پیش خود بود یا

 چشم بپوشد و... نیز  

ن  آ   گوید اگر قول ابوبکر بر سخن جبرئیل ارجح است، پس کالم خداوند در قرآن کریم را ابوبکر می تواند دخالت نموده و متن  )کلب
خداوند یا    را تغییر دهد و قرآن جدید بیاورد و اگر نمی تواند پس این حدیث یاوه است خصوصاً در قسمت آخر که می گوید از قول 

 خودش که گواهی ابوبکر از گواهی من باالتر است، انا هللا و انا الیه راجعون(.

 انگشتر پیامبر و نقش آن: 

اند که در آن آمده  ابوبکر داد تا بر آن نقش الاله اال اهللا حک  )مضمون(، )روایتی نقل کرده  کند و    که رسول خدا انگشتر خود را به 

پیامبر دید عالوه   ابوبکر رفته به حکاك گفت بنویس ال اله اال اهللا و محمد رسول اهللا و حکاك چنین کرد و چون انگشتر را نزد پیامبر برد

رسول اهللا را گفتم اضافه کند    اضافه ها چیست ابوبکر گفت من محمد  بر آن دو عبارت نوشته ابوبکر صدیق و از ابوبکر سؤال کرد این

تعالی گفت اسم از کجا آمد و جبرئیل فرود آمد و گفت خداي  الصدیق را نمی دانم  ابوبکر  او    ولی  ابوبکر را من اضافه کردم چون 

است    بیفتد.(، این حدیث کذب محض  تو جدایی بیفتد و من هم خوش نداشتم که بین اسم او و تو جدایی نداشت بین نام من   دوست

بدون هیچ اضافه    زیرا همه محدثین بی چون و چرا متفق القول هستند که نقش نگین انگشتر آن حضرت )محمد رسول اهللا( بوده است

هیچکس  رسول اهللا و امر فرمود  دیگر و در کتاب صحیح از انس روایت شده که پیامبر انگشتري از نقره ساخته و بر آن حک کرد محمد

مسلم، صحیح  بخاري، صحیح  در صحیح  این حدیث  ننماید.  انگشتر خود حک  بر  آن  که    مانند  نسایی،  سنن  ماجه،  ابن  ترمذي، سنن 
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اهللا( بوده است ..... و این همان انگشتر بود که    -رسول-بخاري و ترمذي اضافه نموده اند که این عبارت در سه سطر به ترتیب )محمد

 اسالت را نیز مهر می نموده است .....، حضرت با آن مکتوبات و مر

وآري اگر این موضوع صحت داشت البته از عظیم ترین فضایل ابوبکر بود که خود او در روز سقیفه و یا اعوان و انصار او درآن روز به  

ین نبودچون آن انگشتر دروغین  آن استناد می کردند و ارتباط و تقرب او به خداوند و تفضل جبرئیل به او را ذکر می نمودند ..... ولی چن

 که به عنوان فضیلت او در سقیفه مطرح نشد، ..... الی آخر.را در سده هاي بعد دروغپردازان براي او ساخته اند 

فرشته موکل خورشید، در    000/60)کلب گوید و همینطور سایر فضایل از قبیل شفادادن کور و یا موضوع ریش ابوبکر و یا قسم دادن  

ین خورشید بی حرکت برروي خانه کعبه ایستاده و این خورشید متمرد را به ابوبکر و قسم دادن حرکت نمودن آن و اینکه این  حالی که ا

تا آخر خلقت ادامه دارد؟! و یا نقشی که خداوند راساً خودش به روي انگشتر پیامبر براي او حک کرد که این    داستان که از اول خلقت

د و این فضیلت در جهان منتشر نشد که نام پیامبر را روي انگشتر حکاك حک کرد ولی نام ابوبکر را به  معجزه عظیم راکسی نقل نکر

خدا روي انگشتر پیامبر حک کرد و از این موضوع احدي از مردم و بزرگان صحابه و ..... اطالع ندارند مگر راوي کذاب، اناهللا و   معجزه 

 انا الیه راجعون(  

 وسعت بهشت ابوبکر: 

داشتم که    در نزهه المجالس آورده )مضمون(: )همه فرشته ها زیر درخت طوبی جمع شده بودند پس فرشته اي گفت دوست صفوري  

خدا به او داد و او هزار    خداوند نیروي هزار فرشته را به من می داد و پر و بال هزار پرنده تا در بهشت پرواز کنم و به آخر آن برسم پس

به او قوت داد تا هزار سالسال پرواز کرد پس چون قوت ا  افتاد دوباره    و تمام شد و پرهایش ریخت خدا دوباره  دیگر هم رفت پس 

بهشتی آمد و    قوت داد هزار سال دیگر هم افتاد و مشغول گریه کردن شد پس یک حوریه  رفت پس خسته شده و در آستانه کاخی 

به آخر بهشت نرسیدم پس آن حوریه به او گفت تو خودت را به    کنی گفت من سه هزار سال مشغول پروازم و هنوز   گفت چرا گریه می

این    انداختی زیرا این سه هزار سال که طی کردي در واقع یک ده هزارم آن جایی است که خدا براي ابوبکر صدیق آماده کرد(  پرتگاه 

ماده کرده و هیچ فرشته ایکه قدرت هزار  نقل را جردانی هم در مصباح خود آورده است، پس بر اساس این نقل آنچه خدا براي ابوبکر آ

نماید و... من بازخواست و مؤاخذه  از سی هزار سال طی  تواند آن را کمتر  پرنده را دارد نمی  به    فرشته و هزار  این حدیث را  صحت 

ارج عالیه فارغ  تحصیل و در مد  جوانان باهوش امروزي واگذار کرده که در امروزه در گوشه و کنار این جهان در دانشگاه ها مشغول

از تکالیف کسانی می دانم نقل را  این  اسناد  بر راویان غیبی آن که اصالً وجود    التحصیل می گردند و همینطور تحقیق در سلسله  که 

 تواند در آن حیطه گام بردارد .....،   خارجی ندارند، آگاهی دارند زیرا نه هیچ حافظ حدیث و نه هیچ حدیث شناس نمی

دیث جعلی مانند همان روایت ارث قرار ندادن  ح  ن که این روایت را چه کسی و به چه کسانی گفته است اگر این)کلب گوید نگاه ک 

درباره آن می گوئیم و اگر حداقل این حدیث که شأن عظیم    پیامبر فقط خود او راوي آن است که ما سخنی در این نداریم جز همان که 

زء فضایل او درسقیفه بیان نکردند، .....، دلیل آن روشن است زیرا این فضیلت دروغین را در  او را بیان می کند دیگران هم شنیدند چرا ج

 .....)  سده هاي بعد دروغپردازان براي او تراشیده اند

 خدا از ابوبکر حیا می کند: 
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مسافرت است و   دا همسرم در)مضمون( از قول انس بن مالک آورده اند که گفت )..... زنی از انصار نزد پیامبر آمد و گفت اي رسول خ 

من به خواب دیدم که درخت نخل خانه ام افتاد، پیامبر به او گفت باید صبور باشی چون شوهرت مرده وهرگز دیگر نمی آید پس آن  

خیالت  نقل نکرد پس ابوبکر گفت برو    زن گریان و ناالن بیرون رفت و ابوبکر را دید و همان داستان را گفت ولی قول رسول خدا را 

راحت باشد شوهرت امشب پیش تو می آید .....، چون شب شد شوهرش آمد پس آنزن نزد پیامبر آمد و آمدن همسرش را اطالع داد  

بود ولی چون آنچه گفتی درست  اي محمد  و گفت  نازل شد  پیش توست خدا    پس جبرئیل  امشب  این زن گفت شوهرت  به  ابوبکر 

مرده بود زنده کرد به منزل فرستاد .....(، تعجب از    او، آن مرد را که  پس براي حفظ آبروي  نخواست حرف ابوبکر دروغ از آب درآید،

را جعل و آن گناه دروغگویی را به گردن پیامبر )ص( انداخته    راوي است که براي حفظ آبروي ابوبکر، از گناه دروغگویی این حدیث

راستگو شمرده شده اش، دروغی جاري شود آن هم در زمانی که رسول    و و اند ..... گویی خدا حیا نمی کند که بر زبان پیامبر راستگ

شوهرش را با قید نفی ابد و همراهی آن با حرف لن که آن را شدیدتر می کند گفته    خدا )در این حدیث جعلی( به آن زن خبر مرگ

عل حدیث، جاري شدن دروغ بر زبان پیامبر را روا  است یعنی تا ابدآباد او را نخواهی دید..... ولی ابوبکر تیري در تاریکی انداخت و جا

ابوبکر روا ندانست با آنکه اگر حرف ابوبکر دروغ در می آمد ضرري به اسالم نداشت ولی راه یافتن دروغ به    دانست ولی آن را بر زبان

قان عالم یعنی پیامبر نباشد آنهم  شکستی در بازوي اسالم و دین خواهد بود یعنی ابوبکر از صدیقان باشد ولی سرور صدی  سخنان پیامبر

حفظ آبروي ابوبکر و نکته دیگر آنکه جاعل حدیث توجه نداشت که اگر از قول پیامبر می گفت که آن مرد مرده است وسپس    براي

پیامبر به آن زن  نیامد ولی وقتی از قول  پیامبر دروغ در  توانستیم بگوئیم قول  باز می  برمی گشت  تو    گفت   آن مرد زنده می شد و  که 

هرگز شوهرت را در کنار خود نخواهی دید با این داستان قول کذب به رسول خدا نسبت داده شده است که بانقل اول فرق دارد ..... الی 

 آخر. 

این زن چه بود نام همسر گرامی او چه بود    )کلب گوید خوب اي راوي عزیز نگفتی این معجزه عظیم که از جناب ابوبکر صادر شد نام 

زیرا می گوید از انصار بود و .....، آن مرد که مرده   ام قوم و قبیله بودند قطعاً از ایتالیا نیامده بودند و به همان اطراف تعلق داشتند از کد

بیان کرد و مردن او به چه نحو بود  و زنده شدن او به چه نحو و بسیار مطالب دیگر که همگی   بود و زنده شد حاالت خود را چگونه 

معجزات رسول خدا براي و بود چرا آن را در سقیفه رسماً اعالم نکرد و   ون جواب دارد آري و اگر این معجزه که هم ردیفسؤاالتی بد

 کذاب در سده هاي بعد ساخته و پرداخته و تحویل عوام الناس شده است.(  .....، و همه این احادیث در اثر تعصب نابجا عده اي

 کرامت دفن ابوبکر: 

و کفن    تاریخ خود آورده )مضمون( )که چون ابوبکر به حالت مرگ افتاد به حاضران گفت اگر من مردم، پس از غسل ابن عساکر در  

در بسته که با    کردن، مرا به حجره رسول خدا ببرید و بگوئید این ابوبکر است که اجازه می خواهد، پس اگر به شما اجازه داده شد و

ببرید بقیع ..... چون او را آوردند قفل بسته، افتاده باز شد و هاتفی از درون قبر ندا داد    د وگرنه قفل بسته است باز شد مرا آنجا دفن کنی

که  کنید  وارد  دوست  بر  را  دوست  و    که  قرمانی  بکري،  دیار  و  حلبی  رازي،  را  گزارش  این  که   )..... است  مشتاق  دوست  به  دوست 

و جعل این گزارش از سوي راویان به دلیل آن بوده است که خواسته اند به این    البته بازگو نمودن   حضوري نیز نقل نموده اند، .....، و 

داستان، دفن خلیفه را در آن مکان پاك توجیه نمایند به این دلیل که این موضوع از غوامض مسائل آنان است    وسیله یعنی ساختن این

رسول خدا یا متعلق به رسول خدا و ارث وراث اوست و یا بقول    درمانده ساخته و از عهده جواب آن برنیامده اند زیرا حجره   که آنها را
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ارثی وجود نداشته و صدقه است )متعلق به همه مسلمین(، اگر بگوئیم ارث است پس از وارثان یعنی خاندان رسول خدا دوامام سبط و   او

بود اوالً که گفتی پیامبر    اگر بگویی از سهم عایشهخواهرانشان، اجازه نگرفتند و اگر متعلق به همه مسلمین است باز هم اجازه نگرفتند و  

اینکه رسول خدا   به  با توجه  ارثی هم باشد  نداشته و اگر  به دلیل مشاع بودن می    1/72همسر داشته    9ارث  سهم عایشه است وآن هم 

ط است، آن مقدار ارث او  همه وراث شر  بایست رضایت سایر مالکین جلب می شد و... و ثالثاً صرف نظر از اینکه در مشاعات رضایت 

لذا بیان آن در جمله شرطی که    به اندازه یک قبر هم در نمی آمد و همچنین یا خود علم غیب داشت و یا رسول خدابه او چنین گفت و 

مسانید آن  تا روزگار ابن عساکر هیچ نشانی در هیچ صحیح و    اگر پاسخی نیامد مرا به بقیع برید سالبه بر اصل است و باز هم این گزارش

مهاجرین و انصار، ..... و آن ندایی که از قبر شریف بیرون آمد و...، ابن    ندارد زیرا اگر چنین بود کرامت عظیمی در حضور صحابه و از 

ساز بوده و حال عبدالجلیل هم معلوم است    قابل انکار است، زیرا ابوطاهر دروغ  عساکر پس از ذکر زنجیره، گوید این حدیث داستانی

از دروغسازان و جاعالن بزرگ حدیث بحساب آورده اند و نسایی می گوید مورد وثوق   . و ابوطاهر مقدسی را هم ابوذرعه و ابوحاتم....

ساز بوده و ابن عدي می گوید دزد بوده و ..... آري اگر چنین چیزي  حدیث از او روا نیست چون دروغ نیست و ابن حیان می گوید نقل

... در باز شدن قفل و نداي قبر ..... واقع می شد می بایست همان زمان و تا ابداآلباد بازگو شود ولی آیا تا زمان ابن  در نزد مهاجر و انصارو

  عساکرهمه کر و کور و الل شده بودند که .....، آري البته چنین چیزي واقع نشده بود ..... بلکه تمامی اینها گزافه گویی و دروغ هاي 

 خلیفه بوده است که ..... از روح صوفی مآبانه راوي سرچشمه گرفته است...،ساختگی براي توجیه کار 

 جبرئیل از هیبت ابوبکر به خاك می افتد: 

شیخ یوسف فیشی مالکی آورده است )مضمون( )..... هر زمان ابوبکر بر پیامبر وارد می شد و جبرئیل با او در حال گفتگو بودتنها براي  
زیرا در آن زمان    یگر از جاي برمی خاست پیامبر سؤال کرد چرا گفت او حق استادي بر گردن من دارداحترام ابوبکر و نه هیچ کس د

نوشته بود ابوبکر ابوبکر و او   که خدا به مالئکه گفت سجده کنید دلم به من گفت سجده نکن ..... و من جایگاه بلندي دیدم که روي آن
امین وحی خدا هم از گزند آنان برکنار   ادم .....(، شگفت از این گروه که حتیمی گفت سجده کن پس از هیبت ابوبکر به سجده افت

 نماند و براي گزافه گویی براي خلیفه  

جبرئیل به خودش خطاب کند که چهل و پنج سال یعنی یک عمر بت پرستی ننماید و    )کلب گوید کجا بود حضرت ابابکر که به جاي
نیفتد و  به سجده  باال  آم  بر الت و عزي و هبل  به سالمتی الت و عزي و هبل کاسه، کاسه شراب  نگیرند و  او را در شرابخانه مکه،  ار 

نکشند و ....، آري چگونه کسیکه تمام عمر خود به استثناء ایام اسالم خود یعنی حدود پانزده سال، را در کفر و شرك و بت پرستی و  
 ت جبرئیل بوده باشد(  سپري نموده می تواند معلم توحید حضر شراب خواري و .....،

 اند که اگر نهیب و هیبت خلیفه نبود جبرئیل هم وارد سپاه ابلیس می شد  آري آنان مقام جبرئیل امین را تا حد ابلیس رجیم پائین آورده 

ابلیس  بود که فکر کرد  اشتباه راوي آن  و جمع  )کلب گوید  ابلیس در صف  امام معصوم  فرموده  به    هم جزء مالئکه است حال آنکه 
ولی ماهیتاً فرشته نبود و صاحب اختیار بود ولی مالئکه صاحب اختیار نبوده و قادر به    مالئکه حضور داشت و لذا مخاطب قرار گرفت

نیستند و همچنین اگر خلیفه آن بتکده ها و    مخالفت  او در  از حضور  او مانع  براي جبران محبت  بود که راوي می گوید چرا جبرئیل 
 و .....   عدم سجده بت ها یاري نکرد .....(،  نشد و یا او را در شرابخانه ها و ..... 

خداوند در او ایجاد رعب و ترس نمی کند ولی نهیب    و شگفت از این فرشته مقرب و امین وحی که امر خدا او را نمی ترساند و هیبت 
 ابوبکر او را به سجده در می آورد  
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آنها را کور و کر نمود که ابوبکر را نه تنها از جبرئیل و رسول خدا بلکه از  است گزافه گویی چنان    )کلب گوید مبارك است مبارك
 خدا هم باالتر بردند انا هللاو انا الیه راجعون(  

ابوبکر ..... آري گزافه گویی آنان    و در ..... آن جایگاه اگر قرار باشد جایگاه رفیعی وجود داشته باشد براي رسول خدا باید نصب شود نه
امیرالمؤمنین فضیلتی    در کنار فضیلت موالیمان   نا کرد که جبرئیل امین را پست نمودند ..... پس دانسته باش که آنان خواستند را چنان نابی 

فرمودند حسن و حسین دو سید    براي خلیفه بسازند )همانگونه که در کنار فضیلت دو سبط رسول خدا علیهم السالم که رسول خدا )ص(
بهشت هستند و خود را رسوا نمودند و ندانستند    هستند و اینان جعل کردند آن دو نفر یعنی ابوبکر و عمر دو پیران اهلجوانان اهل بهشت 

 در شکل و هیأت جوان هستند .....(   که در بهشت پیر و علیل و کور و کر و معیوب وجود ندارد و همه اهل بهشت

امّا آن حدیث که موالي ما امیرالمؤمنین )همان قس النار و همان ساقی کوثر.....(، در آن گامهاي حضرت جبرئیل امین را و  یم الجنه و 
هستی و هیبت خداي تعالی بر جبرئیل مستولی شد پس    استوار نموده در آن وقتی که خداوند از او سؤال کرد که من کیستم و تو کی

که آموخت  وي  به  و  کرد  تجلی  او  بر  امیرالمؤمنین  ما  موالي  ت  انوار  ادیب  بگوید  شاعر  که  جبرئیل،  تو  بنده  منم  و  جلیل  ویی خداي 
صاحب سخن شیخ صالح تمیمی این روایت را در قالب قصیدهاي آورده است که )....... هر نسیمی که از کوي تو گذر نماید جان را از  

تو نبودي او پاسخی به آن نیکویی    نسیم تو راحتی می بخشد ..... روزي که خداوندآسمان جبرئیل را آواز داد ..... که من کیستم و اگر
تقدیم نماید .....( پس فکر کن آیا این حدیث مانند افسانه ابوبکر است آیا در آن آمده که جبرئیل   که عرض کرد هرگز نمی توانست 

 فرمان خدا سرپیچی کند و...، از هیبت خدا سجده نکرد ولی از ترس ابوبکر سجده کرد و..، مانند ابلیس می خواست از

 استانی دیگر از کرامت ابوبکر: د
امامی در قبه    )مضمون( ابوالعباس بن عبدالواحد آورده است که شخصی در اطراف مدینه زندگی می کرد او در روز عاشورا که شیعیان

س آنها زبان  دستور رئی  عباس عموي پیامبر جمع می شوند، به جمع آنها وارد شد و گفت در راه ابوبکر دیناري به من کمک کنید ..... به

همانجا رفت ..... و به جمع آنان    او را بریدند ..... او به قبر پیامبر آمده و به خواب رفت و زبان او را به او دادند پس ..... سال بعد دوباره 

و بوزینه اي را    گرفت به یکی از اطاقها برد وارد شد و همان مطالب را تکرار کرد، پس جوانی آمد او را برد و پذیرایی کرد و دست او را

برید تبدیل به این بوزینه شد ..... من به او گفتم آن    نشان داد و گفت پدرم از بزرگترین شیعیان امامی مدینه بود، پارسال زبان مردي را

 مرد من هستم ..... پس مرا بوسیده و دیناري به من داد .....،  

می فرماید که ما   چنین اعمال زشت و بد را انجام نمی دهند چون خداوند   اوالً شیعیان هیچگاه نسبت به برادران دینی خود  )کلب گوید

اسالم را شاد می نمایند پس    پردازي اختالف می اندازند و دشمنان  برادر هستیم بلکه این کینه توزي امثال این ناصبیان است که با دروغ

من رحمت است منظور همین تحري    فرمود در اختالف امت  هرگونه اختالف نظر بین مسلمانان باعث اینگونه اعمال نمی شود و پیامبر

قرار خداوند و سنت رسول خداست، زیرا عذاب    حقیقت است و ثانیاً راوي کذاب این گزارش نمی دانست آنچه بیان می نماید مخالف

گردد، چنانچه دیدي شمر  مسخ و تبدیل شدن به حیوانات مربوط به امت هاي قبل بوده و در اسالم باوجود رسول خدا )ص( واقع نمی  

از تشنگی جدا کرد ولی مسخ نشد و یا کل بنی امیه و بنی العباس .....،   ضربت از پشت سر و با جگر تفتیده   12خبیث سر امام حسین را با  

با خاندان پیامبر و امت رسول خدا  حال آنکه اگر  نمودند ..... آیا شنیدي که کسی از آنها مسخ شده باشد .....، و    آن جنایت ها را که 

که در جامعه و امت اسالم ظهور نمودند که به تصدیق و تائید و اجماع امت ننگ بر    قراربود کسی مسخ شود کسانی مسخ می شدند

 بودند ولی هیچکدام مسخ نشدند مثل یزید، مثل حجاج و زیاد و ابن زیاد .....(،   مسلمانی و جامعه مسلمین و تاریخ بشریت
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ص با زبان بریده ودهان پر از خون به حجره رسول خدا وارد شد، پس آیا هیچکس خبردار نشد و آیا در شهر  راوي می گوید این شخ

نداشت و...، و معلوم نیست چه انگیزه اي این اشخاص را وادار نموده که این افسانه ها را بهم ببافند و عوام    هیاهو نشد و آیا حرم نگهبان 

ونت مجبور و آنها را وادار نمایند تا اینگونه سخنان را بپذیرند... و با امثال این تهمت و افترا بر شیعه  تهیج نموده و به خش  الناس را به آن

که نقل    بتازندو گرفتاري هاي بزرگی مانند آن را به آنها نسبت دهند .....، و امثال اینگونه قضایاي وحشتناك و دهشت آور و تفرقه افکن 

خوك می کند و    شیخ علیا مالکی که رافضیان چون می میرند ..... خداوند چهره آنان را مثل چهره   می شود بوجود آورند از جمله گفته

خوك شد خوشحال می شوند    این نشانه اي است که وي بر مذهب تشیع مرده و شیعیان چون این را می بیند که صورت مرده آنان شبیه

داستانی که از گروهی از جوانان حلب نقل    گویند مانند اهل سنت مرده است و یاو اگر این تبدیل انجام نشود ناراحت می شوند و می  

هرکس به عمر و ابابکر دشنام دهد خداوند او را در گور    می کنند که چون ابن منیر مرد یکی از آنان به بقیه گفت چنین شنیده ایم که

گور او را شکافته و دیدند که صورتش تبدیل به خوك شده و  رفته    خود تبدیل به خوك می کند و این ابن منیر دشنام داد، پس همگی

 و...(،   رویش از قبله برگشته پس او را بیرون آورده آتش زدند

مفرط در دوستی و    این یاوه سرایی ها نیست مگر به دلیل جوشش کینه ها و نمایشی از دشمنی ها و اگر خواهی بگو نمونه هایی از مستی

ادب علم و ادب نگارش و ادب   ی ..... پس چقدر فاصله است میان اعمال اینگونه افراد و...، با ادب دین ویا حاصل تندروي و گزافه گوی

و پناه   پاکدامنی و ادب اسالم و...، آیا تشیع زائیده این روزگاران است آیا سلمان، ابوذر، عمار،مقداد، ابوالطفیل ..... به تشیع شناخته نشده 

 ه راجعون( بر خدا .....( )اناهللا واناالی

 ابوبکر مردي سرشناس و پیامبر جوانی ناشناس: 

سرشناس و    )مضمون( از انس بن مالک روایت کرده اند که گفت در آن زمان که پیامبر به سوي مدینه حرکت نمود، ابوبکر پیرمردي
او می گفت راهنماي    جلوتر از توست کیستپیامبر جوانی ناشناس بود و مردم چون به ابوبکر می رسیدند می گفتند اي ابوبکر این که  

)جاده( است، و به نقلی دیگر ابوبکر پشت سر پیامبر بر شتر نشسته بود و... مردم از او سؤال می کردنداي ابوبکر این بچه که جلوتر از  
به من نشان می دهد ..... می گفت او راه را  توست کیست و به گزارش احمد می گفتند اي ابوبکر این بچه که جلوتر از توست کیست او 

عبدالبر نیز آن را نقل می نماید و همچنین در ضمن    در نقلی دیگر رسول خدا پشت سر ابوبکر سوار شتر او شد و به همین مضمون ابن
ه مردم معرفی  ابوبکر برخاست و پیامبر ساکت بود و او پیامبر را ب  عباراتی دیگر که چون پیامبر رو به سوي مدینه آورد و مسلمانان آمدند،

خود را سایه بان پیامبر ساخت و آنوقت مردم او را شناختند و .....، صحیح    می کرد تا زمانی که آفتاب بر پیامبر افتاد و ابوبکر باالپوش
که بگویند:    بخاري، سیره ابن هشام، طبقات ابن سعد، مسنداحمد، ابن قتیبه .....، روزگار چه مقدار از جایگاه رفیع پیامبر کم کرد تا آنجا

 ناشناس بود که پیرمرد معروفی یعنی ابوبکر او را به مردم به عنوان راهنماي بیابان معرفی می کرد   او جوانی ناشناس بود یا او بچه اي

)کلب راوي ها تا کجاشخصیت پیامبر را تحریف و تضعیف می نمایند و آن را طوري عوام فریبانه طرح می کنند که مردم جاهل تصور  
اگر ابوبکر نبود کسی پیامبر را نمی شناخت و او بود که پیامبر را به مردم معرفی کرد و .....،( .....، در حالی که این پیامبر    نند کهمی ک 

خصوصاً و    همیشه به همراه دعوت خود به میان قبایل رفته و اسالم را بر آنان عرضه می نمود تا آن که گروهی به او ایمان آورده و   بود
عقبه دوم با هفتاد   و در گروه انصار از مردم مدینه که قبالً مردان اوس و خزرج با آنان بوده و با آن حضرت دو بار در عقبه اول مخصوصاً

تا یاران خود فرمود  به  نبود که  .....، آیا آن حضرت همان کسی  و  بیعت دادند  او دست  با  به مدینه    و سه مرد و دو زن  او همه  از  قبل 
همه آنها به مدینه مهاجرت نموده و در مکه نماندند مگر علی علیه السالم و ابوبکر وآیا مدینه شهر اقوام مادري آن    مهاجرت نمایند و

حضرت )ص( یعنی قوم بنی النجار نبود و آیا دایی ها و بستگان مادري رسول خدا در آن شهرزندگی نمی کردند، آیا رسول خدا نبود  
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تمام    یتخت فرمانروایی خود قرار داد و آنجا را لشکرگاه که مدینه را مرکز کشور اسالم و پا نموده و حرکت کرد در حالی که  خود 
خواص خود از مردم مدینه و تمام مهاجرین در هر لحظه منتظر قدم شریف آنحضرت بودند و ..... و همه از خرد و کالن به پیشواز آن  

می شناختند و آن حضرت بود که چندین شبانه روز در قبا مسجد    ان خودحضرت رفته و آنها همان کسانی بودند که او را مانند فرزند
 شریف را بنا نمود و... همه او را شناخته و نماز جماعت روزجمعه را به امامت خود برگزار نمود و...،  

ه ورود پنهانی نماید تا جایی  عظمت را تلویحاً تبدیل ب  )کلب و راوي جاهل کار را به آنجا برساند که این ورود شکوهمند را و استقبال با
است و از باالپوش خود سایه بان درست کند آنوقت مردم بهفمند    که به شخص چهل و پنج ساله بگویند این بچه کیست او بگوید راهنما

دگرگون    راویان کذاب که براي بزرگداشت خلیفه به پیامبر جسارت و تاریخ را  که این بچه رسول خداست به خدا پناه می بریم از این
 می نمایند(،  

دیدار حضرت نیامده و کودکان با سرودهاي شعف آمیز به آن حضرت خوش آمد نگفته بودند که:    آیا همه مردم با سروپاي برهنه به
میان  اي آنکه در  نادان( ط  ).......  ولی )راوي   ،..... و  اجرا خواهد شد و...(  البته  از سوي خداوند که  فرمانی  با  اي  مبعوث شده  وري  ما 

که آن حضرت در لباس ناشناس و بی هیچ مقدمه به شهري پا نهاده که هیچکس او را نمی شناسد و هویت او با معرفی   وانمود می نماید 
اند با ترس و لرز و دوپهلو صحبت   ابوبکر  انتظار مقدم او بوده  با آن مردم مشتاق که در  نیازي بوده که    معلوم شود ..... و از طرفی چه 
.....، و همچنین چه کسی گفته که ابوبکر پیرمرد بوده و رسول خدا بچه و یا جوان بوده )آیا این راوي کذاب جاهل ونادان نمی  نماید  

آمده است که ابوبکر از    دانسته که پیامبر از ابوبکر سالخورده تر بوده است .....، آیا فراموش کرده است که در خبر صحیح از ابن عباس
ا رسول اهللا پیر شدي فرمود سوره هود و واقعه مرا پیر کرد و به همین مضمون ازحافظان دیگر نیز نقل شده است .....  پیامبر سؤال کرد ی

مدینه رفته جناب خلیفه در آغوش مادر    سفر  آري این جاعالن حدیث فراموش کردند در آن روزي که پیامبر )در قبل از نوجوانی( به
شش سالگی او را براي دیدار دایی ها و بستگان به    فرمودند ..... آیا حدیث ام ایمن را که در سن  قرار داشته و از پستان او شیر میل می

چهل سالگی مبعوث و در پنجاه سالگی به مدینه وارد شد را    مدینه برد را نشنیده اند .....، این راویان جاهل چگونه رسول خدا را که در
گویی ها و یاوه سرایی ها سرانجام با تحقیق محققین به رسوایی ختم می   که این گزافهبچه یا جوان عنوان نموده اند ولی نمی دانست  

احادیث با تعصب در عالقه به خلیفه و بی توجهی به ایرادات شکلی و ماهیتی، جعل   شود و... ولی تو مالحظه می نمایی که چگونه این
و در اینجا چگونگی هجرت رسول خدا را می آوریم تا بر بصیرت    و... سر در می آورد .....،  شده است از صحاح و مسندهاي آنچنانی

 خوانندگان افزوده گردد:  

ابوبکر    گوید تو به راویان این حدیث که خود را از بزرگان حدیث می دانند ایراد بگیر که اینگونه احادیث جعلی را در فضیلت   )کلب
ت که بطور مثال شخص پنجاه ساله را کودکی تصور مینمایند را نقل می  که بر خالف عقل و شعور و تاریخ مسلم اهل اسالم و .....، اس

این  نمائید  می  تصور  شما  آیا  نمودند  می  معرفی  نیز  را کودك شیرخواره  باهللا رسول خدا  العیاذ  اگر  و  نمی    نمایند  نقل  را  آن  بزرگان 
 ده اند(. نمودند شک نفرمائید که آن را هم نقل می نمودند زیرا باالتر از آن را هم نقل کر

 نقش انصار در دو بیعت: 

رسول خدا در مواقعی که طوایف براي زیارت خانه خدا می آمدند، خبر رسالت و نبوت خود را به مردم می داد ..... پس درعقبه اول،  
ه هیچ چیز را  دادیم ک   مرد از انصار به او دست بیعت دادند ..... عباده بن صامت گفت ما در شب عقبه اول به رسول خدا دست بیعت  12

رسول خدا مصعب بن عمیر را    شریک خدا ندانیم، دزدي نکنیم، زنا نکنیم، فرزندان خود را نکشیم، ..... و از او اطاعت کنیم ..... پس
 ند ...مرد و دو زن با پیامبر بیعت نمود 73براي آموزش آنان فرستاد )تا این زمان جنگ و جهاد واجب نشده بود(، ..... و در عقبه دوم .....

 گزارش هجرت رسول خدا: 
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خدا به اهل    چون قریش در برابر خداي عزوجل راه سرکشی را در پیش گرفتند ..... خداوند به رسول خود اذن جهاد داد ..... و لذا رسول 
رفتار بودند و توشه  مکه امر فرمود که به مدینه مهاجرت نمایند ..... و همه مهاجرت نمودند مگر علی بن ابی طالب و ابوبکر و کسانیکه گ

خود اجازه و اذن خروج از مکه را صادر نمود علی علیه السالم را امر فرمود تا در مکه  سفر نداشتند، .....، و در آن زمان که خدا به رسول
قت، مردم اشیاء  رسول خدا بود، را به آنان برگرداند زیرا به دلیل شهرت رسول خدا در امانت و صدا  بماند و امانت هایی که از مردم نزد 

در نزد آن حضرت به عنوان امانت قرار می دادند، ..... و آنگاه رسول خدا آماده خروج شد و با ابوبکر بیرون    و اموال گرانبهاي خود را 
تی چهارده  به نزدیک قبا رسیدند پانصد تن از انصار به استقبال او رفته و با او دیدار نمودند و آنحضرت سه روز )به عبار  آمده ..... چون

شب و در عبارت بخاري ده و اندي شب( در آنجا بوده و مسجد خود را نیز در آنجا بنا نمود .....مردم   22در عبارت موسی بن عقبه  شب،
همه چشم براه رسول خدا بوده و... تا اینکه حضرت به مدینه وارد شد و نماز جمعه اقامه فرمود و همه مردم افتخارآمادگی در پذیرایی و  

دمت به رسول خدا را اظهار نمودند ..... ولی رسول خدا فرمود هرجا که شتر من توقف نمود، من درآنجا خواهم بود زیرا این شتر  خ
  مأمور است ..... پس راه را باز گذاردند تا به خانه بنی مالک بن نجار رسید و خوابید که امروزآن خانه درب مسجد اوست ..... و ابوایوب 

 خالدبن زید بارهاي آن حضرت را گرفت و در خانه خود نهاد،ابن هشام، طبري ...انصاري به کمک 

 ابوبکر سالخورده تر از پیامبر: 

ابوبکر سؤال کرد من از تو پیرترم یا تو از من؟ ابوبکر گفت تو از من مقامت  اند که پیامبر از  باالتر و    از قول یزید بن اصم نقل نموده 
ن از تو پیرتر هستم، ..... با همین مضمون ابن ضحاك، ابوعمر و محب طبري و سیوطی..... این قول را  ارجمندتر و از من بهتري ولی م

ندیده است پس چگونه از    آورده اند، و تو به شگفت نمی آیی از دروغی که براي ابوبکر ساخته اند ..... زیرا اوالً یزید بن اصم پیامبر را
ابوبکر    سالگی مرد و تولد او پس از رحلت رسول   73متولد و در    103او روایت می نماید زیرا او در سال   خدا بوده است و از طرفی 

با مدت  متولد شد، سعید بن مسیب گفت ابوبکر   جوانتر از رسول خدا بود زیرا رسول خدا در عام الفیل و ابوبکر سه سال بعد از عام الفیل
مرد معارف از ابن قتیبه آورده که همه بزرگان متفق القول    سالگی  63زمانی که در خالفت گذرانید عمري معادل عمر پیامبر یافت و در  

که ابوبکر خالفت کرد از او بزرگتر بود و نیز به صحیح ترمذي که    سال بوده بنابراین رسول خدا به تعداد سالهایی  63هستند که عمر او  
سپس یادي از حدیث یزید بن اصم نموده و می گوید این روایت جز از این    سالگی رحلت نمود و...،  65ید آن حضرت در سن  می گو

  نرسیده و به نظر می رسد که موهوم و جعلی باشد، زیرا تمام کسانی که صاحب نظر در علم حدیث و تاریخ و... هستند بر آن   طریق بما 
گفته بغوي و ابن منده و ابن یربوع این گفتگو بین سعیدبن یربوع و آن حضرت واقع شده و...ولی چون سن  اتفاق نظر دارند .....، آري به  

با این گزافه گویی و...،    زیاد خلیفه تنها فضیلت او در روز سقیفه براي او و دلیلی بر ضد مخالفان او بوده است لذا طرفداران متعصب او
 عل نمایند و ..... سعی نمودند تا این فضیلت را براي او ج

)کلب و گمراه ننمودند مگر عوام و افرادساده که قادر به بررسی و محاسبه نبوده اند، پس این گزارش نیز مانند سایر احادیث جعلی هم  
ه دنیا  ماهیتی داراي ایراد بود که ایراد شکلی آن به جهت ضعف در سند و اینکه راوي در زمان رسول خدا ب به دلیل شکلی و هم به لحاظ 

 نیامده بود و...، وایراد ماهیتی اینکه رسول خدا از او سالخورده تر بود و به اجماع علماء امت و ....( 

 ایمان و اسالم ابوبکر قبل از تولد علی:
یا عل ایمان آورد  پیامبر  به  اول  ابوبکر صدیق  از میمون بن مهران سؤال کردم که   ..... نمودند که  نقل  بن ابی    ی)مضمون( از قول شبابه 

ازدواج آنها و اینها    طالب پس گفت به خدا سوگند ابوبکر در زمان بحیراي راهب به پیامبر ایمان آورد و واسطه شد میان او و خدیجه تا

وابی دید  آسمانی بوده ..... وي خ  همه قبل از تولد علی علیه السالم بود...( و نیز از قول ربیعه بن کعب آورده اند که اسالم ابوبکر با برنامه 

  به بحیرا راهب گفت ..... او تعبیر کرد که پیامبري می آید و تو جانشین او خواهی شد .....پس تا پیامبر مبعوث شد نزد او آمد و گفت بر
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ایمان آورد، و امام نووي هم گفت که ابوبکر در بیست و    مدعاي خود چه دلیلی داري گفت همان خوابی که در شام دیدي پس ابوبکر

روایات بی اصل و نسب بنگریم تا ببینیم آیا بویی از راستی از آنها شنیده    سالگی ایمان آورد .....، ..... حاال شما با من بیائید در این  15یا  

 می شود یا خیر، اول سلسله اسناد گزارش ابن مهران: 

در احادیث    ئه بود و ابن خراش گفت احمد که ابوعمر و شبابه بن سوار، پس احمد گفت از احادیث او چیزي نیاوردم زیرا از فرقه مرج.1

مدائنی گوید او دشمن    راستگو بود از شبابه راضی نبود و ساجی و ابن عبداهللا و ابن سعد و... آورده اند که بر آئین مرجئه بود. و ابوعلی

دچار فلج کن پس خدا او را در    خاندان محمد بوده و کسی بر او نفرین کرد که خدایا اگر شبابه خاندان محمد را دشمن می دارد او را 

 همان روز نفرین، فلج کرد تا همان روز هم بمرد، ..... 

 )کلب گوید و با سایر دشمنان محمدصلی اهللا علیه و آله به جهنم واصل شد(. 

ارزش بی    فرات بن سائب جزري: بخاري گوید وي نکوهیده و حدیث او قابل سرزنش است و یحیی بن معین گفت احادیث او همه .2

به نظر پیشواي حنبلیان شخصی کذاب،حدیث ساز و دروغگو   است و... او متروك است ..... دروغ ساز و جاعل است ..... پس فرات 

 است ....

تاخت و    میمون بن مهران: در رابطه با او همان سخنان که بر فرات گذشت براي او بس است و ..... عجلی درباره او گوید او بر علی.3

دیگر خود او و هم    شته و اگر هم بعضی او را مورد وثوق می دانند باید گفت پس از تاخت و تازهاي او بر امیرالمؤمنین علیتازهایی دا

ابوبکر در زمان بحیرا و واسطه   حدیث او بی ارزش و بی قیمت است، میمون در حدیث خود به دو موضوع اشاره کرده اول مسلمان شدن

خدیجه عموي آن حضرت جناب ابی طالب    دیجه .....، ..... به گفته مقریزي واسطه ازدواج آن حضرت وبودن او در ازدواج پیامبر و خ

سفر تجارتی شود، و ..... مشهور در تاریخ آن است که    بوده است و نیز هم ایشان بودند که واسطه شدند تا رسول خدا نماینده ایشان در 

و تمایل خود به ازدواج با آن حضرت را ابراز کرد و پس رسول    خدا گردیده حضرت خدیجه شیفته راستگویی و صداقت امامت رسول  

با عموها در میان  با حضرت خدیجه را  ایشان آمدند و خواستگاري    خدا موضوع ازدواج  نزد خویلد بن اسد عموي  ..... پس آنها  نهاد 

زندان ابراهیم قرار داد .....( طبقات ابن سعد، تاریخ طبري،  کردند و... ابوطالب خطبه عقد را خواند ).......ستایش خداي را که ما را از فر

ابن اثیر،  ابن  ابن جوزي،  و دروغ  ماوردي  ابن مهران جاعل  این فکر  .....، پس من  متواتر چگونه    کثیر،  و  تاریخ صحیح  این  با  را  ساز 

 سازگار نمایم .....، 

سالگی و... این روایت را بسیاري از حافظان از جمله .....، ضعیف ..... و متروك میدانند و رسواتر    18و اما در خصوص ایمان ابوبکر در  
این ..... و گفت  به میان آنان آمد  بحیرا راهب  ..... که  اند  ابونوح قراد آورده  از طریق  این گزارشی است که  پیامبر است پس همه    از 

. ضعیف ن( با پیامبر بیعت کردند و نزد او ماندند ..... ابوبکر نیز بالل را با پیامبر همراه نمود .....، .....زنجیره این گزارش بسیار ....)کاروانیا
تنهایی، داللت بر جعلی و دروغ بودن آن دارد زیرا در  و متروك .....، و نیز صرف نظر از آن متن روایت یعنی ماهیت حدیث هم خود به

سال داشته و نطفه بالل هم بسته نشده بود و از طرفی این    6حدود    ساله و ابوبکر  9ابوطالب به گفته طبري و سهیلی و...، پیامبر حدود    سفر
اصالت و قبولی اینگونه اسالم آوردن است، پس بحیرا و امثال    ..... و اگر قرار به بچه ها و کودکان در بین بزرگان قریش چه می کردند و

ابوطالب و دیگران نیز به پیامبر ایمان آوردند ولی این جماعت آنها را اولین    از ابوبکر اسالم آورده اند و یا اینکه بنا به گفته آنهااو قبل  
 فضیلتی براي او بتراشند اولین مسلمان اعالم می فرمایند .....  مسلمانان نمی نامند ولی ابوبکر را براي آنکه
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اول اینکه راوي آورده است که همه با پیامبر بیعت کردند و نزد او    ی پایه و اساس در این روایت است حافظ دمیاطی گوید: دو تفکر ب
ماندند، دوم آنکه می گوید ابوبکر بالل را با او فرستاد وحال آنکه )براساس منطق و عقل( هیچیک از این دو با رسول خدا )ص( نبوده  

و نه اسالم آورده بود و نه در آن زمان غالم ابوبکر بود بلکه سی سال بعد غالم ابوبکر شد    اند و بالل هم که به ده سالگی هم نرسیده بود 
ابوبکر هم خود در آن زمان کودك بود، و سن او ده سال بوده است و... بر اساس این دالیل ذهبی هم این روایت را نفی کرده و   و 

امالً موهوم و ساختگی است و جعلی بودن آن آشکار است، زیرا بالل  نیز زرکشی آورده است که این حدیث ک   ضعیف می داند .....، و 
از بعثت رسول خدا صلی اهللا علیه وآله خریده است و آنهم پس از اسالم آوردن بالل و انگیزه او نیز از خرید بالل آن بود    را ابوبکر پس 

شام می    ر در آن زمان که رسول خدا با عموي خود به مالکان او به دلیل مسلمان شدن بالل، او را شکنجه می کردند و از طرفی دیگ  که
 سال داشته که در آن زمان بالل هنوز به دنیا نیامده بود .....، .....   12رفت حدود 

و ابن ابی الحدید در شرح خودآورده است که ..... علی درباره کعب االحبار می گفت او دروغ پرداز است و کعب هم از راه و روش  
د و...،هم او بود که حدیث ساخت که آسمان بر دور یک ستون آهنی می چرخد پس خبر به حذیفه رسید گفت کعب  علی روگردان بو

که    دروغ میگوید و این خالف قرآن است، زیرا خدا می فرماید خود آسمانها و زمین را نگاه می دارد .....، ..... کعب االحبار کسی است
محدثین آن است    سال داشته و مشهور بین   82باقی بوده و در زمان مسلمان شدن نیز حداقل  تا زمان حکومت عمربن خطاب بر دین یهود 

حافظان در جعلی بودن آن اجماع    که بیشتر آنچه او نقل نموده کامالً دروغ است .....، از جمله حدیث ذي قربات را که تمامی محدثین و 
   مخالف است   سایر احادیث صحیح و موجود نیزنموده اند ..... الی آخر، و نیز آنچه از او نقل شده با 

بود و اگر این فضیلت براي   )کلب گوید آیا دانشمندان و محدثان آنان تفکر نمی کنند که حتی خود ابوبکر مدعی نیست که اول مسلمان
افراد این   ..... ولی  نمود  السالم محاجه می  علیه  یعنی حضرت علی  با مدعی آن  بود در سقیفه  برا  او  هاي  متعصب  تراشیدن فضیلت  ي 

 او نسبت دادند که او خود نیز خبر از آنها ندارد .....(  دروغین مواردي را به 

نقل گردید که در پایان سال هفتم که فرمود: )فرشتگان هفت    از آن جمله احادیثی که با این قول آنها مخالف است اینکه از رسول خدا
نبود که نماز بخواند .....( و ..... شک    از می خواندیمسال بر من و علی درود می فرستادند چون ما نم در حالی که هیچکس همراه ما 

اسالم آورد و این موضوع قبالً بطور مشروح بیان و اثبات شده و روایاتی که از    نیست که حضرت علی علیه السالم اولین کسی بود که
صحابه و شاگردان آن حضرت مذکور گردید ..... و نیز    شصت حدیث دیگر از بزرگان  آن حضرت در این خصوص و )تأکید آن( با 

آوردن حدود پنجاه نفر از صحابه .....، اسالم آورد و .....، پس با وجود این مقدار از احادیث صحیح که    ثابت شد که ابوبکر بعد از اسالم
ه گویان و یاوه سرایان وجود خواهد داشت که  گرانقدر او و بزرگان صحابه نقل گردید آیا دیگر مجالی براي این گزاف  از پیامبر و وصی

او است که چنین مطلب کذب و دروغی راعنوان    این تنها  استناد کنند آنهم به قول کعب االحبار معلوم الحال که  برابر آنها  گروه در 
 نموده است ... 

 ابوبکر پیرترین اصحاب رسول خدا:

اند که پیرترین اصحاب ابوبکر صدیق بود .....، ما گمان کردیم که این گزافه گویی ها)از سوي    ابن سعد و بزار ..... نقل نموده  پیامبر 
جاعلین و دروغپردازان( فقط در مورد فضایلی ممکن است صورت پذیرد که مربوط به نفسانیات آدمی چون علم وتقوي و... که توسط  

که گزا کردیم  تعجب مالحظه  کمال  با  ولی  دهد  می  نمی شود رخ  ظاهري درك  یاوه حواس  و  گویان  آن    فه  به  توجه  بدون  سرایان 
پرداخته اند از جمله این بافته هایی    رسوایی ها که در امور مشهور و واضح، با بررسی تاریخ و .....، آشکار می شود، نیز به جعل حدیث

کر پیرترین اصحاب پیامبر است،  که این جاعالن در پیش ما قرار دادند و با همه توان آن را فریاد می نمایند آن است که میگویند ابوب
ذکر می نمایند که از او پیرتر بوده اند از جمله: )اماناه    علیرغم اینکه خود در زندگی نامه مفصل و مشروح صحابه رسول خدا، کسانی را

انس بن مدرك    سال داشت،   300حضرمی ..... که در زمان معاویه    سال داشت، امد بن ابد   320بن قیس که مسلمان شد و به نقل اصابه  
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سال زندگی کرد، ثوب   200اوس بن حارثه پدر خرام از اصحاب رسول خدا که    سال عمر کرد و در رکاب علی کشته شد،  154که که  
ثابت که    سال زندگی کرد، جعد بن قیس که در صد سالگی مسلمان شد، حسان بن   200و    سال داشت  120بن تلده ..... که در روز بدر  

سال قبل از عام  23سال در اسالم زندگی کرد، حکیم بن حرام اسدي برادرزاده حضرت خدیجه کبري که    60سال در جاهلیت و    60
از رسول خدا به دنیا آمد،    ود چهار سال قبلسال زندگی کرد، حضرت حمزه بن عبدالمطلب عموي پیامبر که حد  120الفیل بدنیا آمد و  

ندارد ..... عباس بن عبدالمطلب عموي    ساله او کسی تردید  250هجري که در میزان عمر    36..... ابوعبداهللا سلمان فارسی متوفی حدود  
بن حاتم که حدود   ..... عدي  بود  بزرگتر  از رسول خدا  معاویه    سال   160پیامبر که چند سال   ..... بکایی که در صد  عمر کرد  ثور  بن 

کرد ..... ابوقحافه پدر ابوبکر که به قطع و یقین از ابوبکر    سال عمر  220سالگی به دست پیامبر مسلمان شد ..... نابغه جعدي که حدود  
کرده و .....   کوچکتر نمایند، همانطور که رسول خدا را از او کوچکتر  بزرگتر بوده مگر آنکه یاوه گویان معجزه ساز او را نیز از پسرش

جوانان ناشناس .....، اینها نمونه کسانی بودند که هم صحابه پیامبر بودند و هم پیرتر    تا حدي که گفتند خردسال بوده و مانند کودکان و 
هنگام    از ابوبکر ..... از همه اینها که بگذریم آیاپیرتر بودن افراد به تنهایی فضیلت محسوب می گردد، خصوصاً در خصوص خلیفه که به 

سال از عمر او    18ساله او درمی یابیم که فقط    63ساله بوده که با کسر از عمر    45ایمان آوردن به پیامبر درهفت سال بعد از بعثت، یعنی  
قی  تل  سپري شده است ..... ولی جز این نبوده است که طرفداران او، سن او را فضیلتی براي پیش انداختن او بر امیرالمؤمنین علی در اسالم

 و آن را بهانه کردند و سعی در توجیه بالوجه آن دارند ....

 ابوبکر در کفه ترازو: 

)مضمون( خطیب در تاریخ خود ..... آورده است که پیامبر گفت من وارد بهشت شدم و صداي بالل را شنیدم، پس جلوتررفته و دیدم  
بودند پس ترازویی    ند و از ثروتمندان و زنان بسیار کم در بهشتبیشتر اهل بهشت را فقیران مهاجر و فرزندان مسلمانان تشکیل می ده 

آوردند همه امت در یک کفه و من در یک کفه که طرف من سنگین تر بود و من پائین آمده ابوبکر قرارداده شد که از همه امت کفه  
 باال بردند  رازو را او سنگین تر شد و سپس عمر را قرار دادند که کفه او از همه امت سنگینتر بود و آنوقت ت

)کلب گوید تو بیا و بر بهشت مردانه توصیفی راوي کذاب ناصبی احمق بنگر که بیشتر اهل بهشت از اول تا آخرخلقت را افراد انگشت  
یعنی کل اهل بهشت را حدود چند    شمار از فقیران مهاجر و فرزندان کودك آنان بدون در نظر گرفتن پسر یا دختر بودن آنها می داند 

جاي دیگر هستند پس اصل روایت را تکذیب    هزار نفر اگر بگویی در بهشت کذایی او، بقیه اهل بهشت از اول خلقت تا آخر خلقت در
استنثناء تعدادي معدود، خوب بقیه خلقت کجا هستند آیا    کرده اي و نیز زنان و ثروتمندان که اصالً در این بهشت حضور ندارند مگر به

دیگري وجود دارد و یا بالل و فقیران مهاجر..... چگونه قبل از پیامبر وارد بهشت شده اند و همان بهشتی که در آن  به غیر از دوزخ جاي  
رسول خدا در آن ثروتمندان و زنان را ندید االّ به ندرت و سپس آن ترازو .....، پس    فقیران از مهاجرین و دیگر مسلمانان حضور دارند و 

رسول خدا در آن وارد شده و سپس رسول خدا در آن وارد شده و اطالع یافته که اهل بهشت    امت قبل از  این چه بهشتی است که اوالً 
گفته شد حال سؤال اینکه بقیه امت کجا هستند آیا غیر از دوزخ جایگاه دیگري دارند پس براساس این    احواالت آنان اینطور بوده که

ان را تشکیل می دهند )به استثناء آن عده اي نادر و کم( از صدر اسالم تا قیام  جمعیت امت اسالم که جمیعت زن  حدیث جعلی نیمی از
در آتش دوزخ قرار دارند و معلوم نیست به چه گناهی عذاب می شوند و چرا دوزخی شده اند و بر این عده هم اضافه    قیامت همگی

ثروت   دلیل ثروت وارد آتش شده اند و معلوم نیست که چرا داشتنبفرماجمعیّت مسلمانان ثروتمند را از صدر اسالم تا قیام قیامت که به  
از زکوه، خمس، صدقه، خیرات، یاري اسالم و...، را درکارنامه خود   اموال خود  اهل آتش کرده در حالی که حقوق واجب  آنان را 

 داشته اند .....،  

مالحظه می نمائیم که اکثر امت مرحومه   هاجرین تصور نمائیمو اگر مرز ثروت کذایی را مازاد رفاه آنان بر معیشت تهیدستان و فقراء م
بر خالف شریعت اسالم مرتکب نشده اند مگر اینکه    در آتش ابدي الهی و در عذاب او معذب هستند در حالی که هیچ جرم و گناهی را 
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براي رفاه حال با کار و کوشش و تالش  امّا در  جامعه مسلمین و خانواده    زن خلق شده و حال آنکه آنان  بودند(، و  اقدام نموده  خود 
از سنگینی کفه ترازوي کذایی قطعاً منظور راوي  بیان فضایل دو خلیفه است که زیادي عمر خود را در شرك و    خصوص آن  ترازو 

ین، حمزه، آنان فائق می آید بر فضایل و اعمال )امت از جمله علی، فاطمه، حسن   الحاد و اعمال باطل سپري نموده و سپس سنگینی اعمال
قیامت و...و بعد از دو خلیفه ترازو را باال بردند یعنی ترازو را خدا باال برد تا فضایل عثمان و    سلمان، جمعیت شهداء اسالم از صدر تا قیام 

نشود و راوي  بیان   ..... و  بقیه امت هیچ فضیلت و منقبتی ندارند و آن هم در خصوص آ   علی  القاء کند که  به مخاطب چنین  ن  ناصبی 
افضل از عبادت جن و انس شده بود و اسالم مدیون ایثار و فداکاري او و مسلمانان در حمایت    بزرگواري که ضربت اودر روز خندق

 شجاعت و رشادت او بودند،.....( اناهللا واناالیه راجعون(  

مالمت و نکوهش و رد حافظان و    طعن واین حدیث صرف نظر از ایراداتی که بر متن او وارد است، اسناد و زنجیره هاي آن نیز مورد  
سست و ضعیف و شایسته دوري کردن و... می   بزرگان حدیث امت است از جمله مطرح بن یزید که بزرگان احادیث گزارشات او را

 دانند و نیز عبید اهللا بن زحر و ....

 توسل خورشید به ابوبکر:

..... من علت کسوف ر پیامبر گفت در شب معراج  اند که  ..... آورده  از خورشید پرسیدم گفت خدا مرا روي چرخ گردنده قرارداد  ا 
نفر را می بینم که    گاهی متکبر شده و با غرور به خود می نگرم پس آن چرخ مرا پائین می اندازد و در دریا سرنگون می کند پس دو

باتوسل به آن دو از کسوف نجات    یکی می گوید )خداي یگانه، خداي یگانه( و دیگري می گوید )راست گفت راست گفت( پس من
دومی ابوبکر صدیق است...( من درباره این    پیدا می کنم و از خدا می پرسم آن دو نفر چه کسانی هستند گوید اولی دوستم محمد و

روي خود  روایت فقط دانشمندان علم نجوم و ستاره شناسان را به قضاوت دعوت می کنم..... ما در قبل داستان آن چرخ که خورشید را  
علّت ایجاد کسوف تکبري است که خورشید پیدا می کند و در    سوار نموده را نقل کردیم ..... و دانشمندان هوا و فضا آگاه شوند که 

 دریا می افتد و ..... با توسل به ابوبکر خدا از کیفر او میگذرد  

این مسخره بازي او   در کسوفی دیگر دنبال می کند و  )کلب گوید ولی باز براي خورشید خیره سر درس عبرت نمی شود و تکبر خود را 
بدهیم که آنها علت کسوف را    تا قیام قیامت هرچند وقت تکرار می شود. ..... خوب ما با اینگونه روایات جواب دانشمندان را چه باید 

وي جاعل و کذاب آن بوده که خورشید  را   قرار گرفتن کره ماه مابین زمین و خورشید و نرسیدن نور او به اهل زمین می دانند ولی تصور
در دریا و لجن فرو می رود و این راوي عوام جاهل اینگونه فکر می کرد و نمیدانست که به مرور زمان علم پیشرفت می کند و گند کار  

مانع رسیدن نور او  در می آید و مردم می فهمند که خورشید بدون هیچ تغییراتی درمسیر خود نورافشانی می کند و این کره ماه است که  
حال خورشید خراب شده است و حال آنکه حال خورشید کامالً خوب است و بلکه    به زمین می شود ولی راوي دیوانه تصور می کرد

   حال او و روز اوست که خراب شده است

ت گفت راست گفت تصدیق  آیا منظور راوي از ابوبکر همان ابن ابی قحافه است که چهل و پنج سال بجاي راس    و سؤال دیگر اینکه 
  بتهاي مکه رامی نمود و بر آنها سجده و آنها را عبادت می کرد و شراب می خورد در شرابخانه هاي مکه و .....، اگر او بود پس داستان 

 یگانه یگانه و راست گفت راست گفت دروغ محض است(، 

ت نبوده .....، پس قبل از ابوبکر و بعد از او چه کسی )راست  مخصوص این ام  و انبوه سؤاالت که گریبان گیر است ..... اگر این کسوف  
که او در روي کره زمین بود چه کسی در فلک االفالك براي خورشید )راست گفت    گفت راست گفت( می گوید، ..... و یا زمانی

و گناه هم در او هست تا  کنیم که خورشید نیز داراي زندگی روحانی است ولی آیا روح عصیان    راست گفت( می گفت و... فرض می
و به فرض قبول این داستان چرا هر بار که همان گناه را می کند و همان کیفر را می بیند باز هم همان قضیه    دچار تکبر و خودبینی گردد
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ی افراطی که دوستان او  را دنبال نموده وهمان گناه را بجا می آورد .....، تا پایان جهان ..... این هم نمونه اي دیگر از گزافه گویی و دوست
 راکور و کر می نماید .....،

 قضیه مأموریت سگ ماده از میان دیوان )اجنه(: 

او خون می   )مضمون( )از قول انس بن مالک آورده اند که گفت ما نزد رسول خدا بودیم ناگهان مردي از صحابه آمد و از ساقهاي پاي
پیامبر با یاران براي کشتن    پیامبر گفت بنشین پس مرد دیگري آمد با همین وضع پسآمد ..... و گفت سگ فالن منافق مرا گاز گرفت و  

ماده سگ هستم و مأمورم هرکس   سگ حرکت کردند چون به سگ رسیدند ناگهان سگ گفت من از طایفه اجنه )دیوان( و به شکل
گفتند توبه می کنیم و دیگر به ابوبکر و عمر    و آنهاابابکر و عمر را فحش بدهد او را گاز بگیرم پس پیامبر به آن دو نفر گفت شنیدید  

 فحش نمی دهیم(:  

که در جمع صحابه واقع شد و این معجزه عظیم که جن به صورت سگ به    آري توجه کن به این حدیث و ..... این مدح و منقبت عظیم 
و حال آنکه اگر واقعی بود می بایست به    سخن آمد و گفت مأمور از طرف خداست .....،چگونه است که فقط عبیدي آن را نقل نموده 

  راههاي مختلف از صحابه و یا رسولخدا و...، نیز نقل شده و در صحاح و مسانید و... از این فضیلت مشحون و لبریز شود و...، و ..... این 
که در همان روزگار و پس از آن  بعد از آن واقعه تا ابداآلباد که وظیفه خود را فراموش کرد و پاي کسانی    ماده سگ از اجنه کجا بود

 باد ناسزا گرفته اند را گاز بگیرد .....،   ابوبکر و عمر را به 

این دو صحابی که به عمر و ابوبکر ناسزا می گفتند چه کسانی بودند و خطاي عمر و ابابکر در آن    )کلب گوید آري راوي جاهل نگفت
یرا اشتباهات آنان بعد از رحلت رسول خدا صلی اهللا علیه و آله بود و وقتی پیامبر  زمان چه بود که آن دوصحابی آنان را ناسزا می گفتند ز

به سخن   یا گروه   ،..... و  انصار و احزاب  بین آن همه گروه مهاجرین و  براي کشتن سگ حرکت کردند و ناگهان آن سگ در    یاران 
هاي آنان است چرا صحابه این معجزه رسولخدا را ذکر   درآمد و فضایل عمر و ابابکر را ذکر نمود و گفت مأمور براي دفاع از شرافت

ننمودند و خود آن دو نفر این منقبت عظیم خود را براي معرفی خود سند در روز شورا و غیر آن قرار ندادند وحتی دیگران نیز به این  
 یاوه ها براي اثبات فضیلت آنها استناد نکردند و .....( 

 ارمغان ابوبکر براي دوستداران خود:
)مضمون( از قول عکرمه آورده اند که علی گفت من نزد پیامبر بودم و ایشان گفتند اي علی می خواهی پیران اهل بهشت رابه تو نشان  
ابوبکرعلت را سؤال کرد   ..... پیشانی خود انداخت  بر  .....، چین  پیامبر  ابوبکر را نشان دادند و آنوقت  ایشان عمر و  دهم گفتم آري و 

شی گفت  در پیامبر  گفت  پیامبر  و  نکن.....  عذاب  کردي  آماده  عمر  و  ابوبکر  دشمنان  براي  که  عذابی  به  مرا  خدایا  گوید  می  طان 
می نمایند خدا آنان را در کتاب    آخرالزمان گروهی می آیند که آنان را رافضیان گویند حق را طرد و رفض می کنند و قرآن را تأویل

 1/4باید بگوئید ابوبکر و عمر گفتند هر کدام   کر گفت پاداش دوستان ما چیست پیامبر گفت خودتان خود ).......( یاد نموده ..... پس ابوب 
پاداش خود را می دهیم پس آن را نوشته و به آسمان بردند و همه امضاء وگواهی کردند و خدا گفت نزد من باشد تا عمر و ابوبکر بیایند  

 و به تعهد خود عمل کنند .....(، .....،

بیشتر شباهت دارد تا حدیث، سخن را به درازا ببرم،   من نمی با تخطئه این روایت که به افسانه سرایی و داستان سرایی  زیرا هر    خواهم 
می نمایم زیرا که    بخش از آن گواهی صادق بر نادرستی آن است و لذا من نه به پیري آن دو اشاره می کنم و نه چون و چرایی در آن

اینکه در بهشت هیچکس جز او و    نه می خواهم به ..... ریش او و بوسیدن آن از سوي پیامبر اشاره اي نمایم و نهمفصل قبالً مذکور شد و 
و نه اینکه با دست آویز نمودن به اینکه او    ابراهیم ریش ندارد، و نه اینکه وقتی او را پیرمرد سرشناس و پیامبر را بچه و جوان آورده اند

عمر بایستی از ابلیس بیشتر    براي او فضیلتی بتراشند و نمی پردازم به اینکه چراعذاب دشمنان ابوبکر و  پیرترین اصحاب است خواستند
مضحک نمی پرسم که آن همه گواه،    باشد ..... و ..... و نیز به سند این حدیث کذایی نیز اشاره اي ندارم ..... و حتی از راویان آن سخنان 
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خود در قیامت عمل نمایند یعنی چه ..... و نیز نمی   اري آن سند نزد خود تا ابوبکر و عمر به گفتهخدا و امین وحی جبرئیل و... و نگهد
ابوبکر را تا روزگار ذکر نمی نمودند ..... ولی اکنون با من    11عبیدي در قرن    گویم که چرا پیشوایان و ائمه حدیث این منقبت عظیم 

این روایت نساء آیه    آن را به رافضیان   بیائید و معانی آیات کریمه اي که در  بینیم که در سوره  اند بررسی کنیم می  :  66مستند نموده 
از بنی اسرائیل پیمان گرفت .....( این تحریف و دستبرد را که مربوط به    )خدا  82)بعضی از آنها که دین یهود دارند .....( و مائده آیه  

خداست را به کسانی نسبت داده اند که هنوز خلق نشده اند ..... و قطعاً از رسول خدا دور   یهودیان و بنی اسرائیل و تحریف آنان در کالم
بلکه آنان را کسانی ساخته اند که در پرتگاه هاي کینه توزي و هوي و هوس ها سرنگون شده اند و    است که چنان سخنانی گفته باشد...

 بسته اند و .....  این زشتی ها را به مؤمنین 

او باالتر می داند و قطعاً   ندیدي که راوي این گزارش چگونه عذاب دشمن ابوبکر و عمر را از عذاب دشمنان پیامبر و دین)کلب گوید  
این مخالف عقل است که کسی را به جهت دشمنی کسی که آبروي کمتري نزد خدا دارد بیشتر ازآنکه آبروي بیشتري نزد خدا دارد  

بنا به ادعاي راوي آمده است گفته که ابوبکر و عمرتمام مسلمانان حاضر را براي کتابت عهد خود  عذاب نمایند و... و نیز در متنی که  
صدیق اکبر این امت نیز در آن نامبرده شده است مشاهده    گواه گرفته ولی در تاریخ نامی از این گواهان و شاهدان که علی علیه السالم

 نمی گردد ..... اناهللا واناالیه راجعون(.

 ر قاب قوسین:ابوبکر د

)مضمون( روایت نموده اند که پیامبر چون به معراج رفت و به قاب قوسین رسید، ناگهان هراسی بر او افتاد پس صداي ابوبکررا شنید و  
بوده است ..... آن هم   دلش آرام شد و به صداي دوستش انس پیدا کرد...(، من نمی دانم که این هراس براي چه و این دلگرمی براي چه 

اما گزافه گویان دوست دارند   از  .....  ،..... است  بوده  از خدا راضی  او  و  او راضی  از  هر چند که    پیامبري که خدا  را  اینگونه روایات 
 زنجیره آن بریده است را از فضایل خلیفه بشمارند  

یه تسلی پیامبر شده و چه حرفی )کلب گوید، راوي کذاب دیگر اشاره نمیکند که گفتار ابوبکر در آواي او چه بوده است و چگونه ما
یعنی جایی که پیامبر از حضور در آنجا به هراس افتاد ولی ابوبکر قبل از    بیان شد و ابوبکر آنجا چه میکرد آن هم در مقام باالتر از قرب

بایست روایت جعل نمایند  است و هزاران سؤال دیگر .....، آري آنها شنیده اند که    او آنجا رفته و سخنی گفته که ترس پیامبر زایل شده 
بسازند که مایه رسوایی آنان نشود می گویند وزیر تبلیغات هیتلر )رهبر مردم آلمان در جنگ    ولی خوب فهم نکردند که چگونه آن را 

 هرچه بزرگتر باشد باور آن براي مردم آسانتر است(.   جهانی دوم( می گفت دروغ

 دین و گوش و چشم آن: 

ابوبکر و    نموده اند که پیامبر براي هدایت مردم افرادي را براي آموزش آنان به اطراف می فرستاد، مردم گفتند چرااز قول حذیفه نقل  

حدیثی است که تنها   عمر را نمی فرستی گفت آنها مانند چشم و گوش دین هستند، این روایت را حاکم در مستدرك آورده و گفته این 

نیست و ابن عدي و ابن حیان    ن را بی پایه و اساس می داند و نسایی گفت حفص مورد وثوقحفص بن عمر آن را نقل کرده و ذهبی آ

مالک بن عیسی و ..... به همین مضمون اشاره نموده و عقیلی گفته که حدیث هاي او اباطیل ومزخرفات است .....، ..... البته که ظاهراً  

دند در برابر پرسش هاي مردم درآیات قرآن و فهم پاره اي از واژه ها مانند کالله و  بهتر شد که پیامبر آنان را نفرستاد واالّ درمانده می ش

نمودیم که گفت این روایت جعلی چشم و گوش دین، براي    احکام مانند تیمم و شکیات نماز و .....، ..... و قبالً از زبان مقدسی نقل

 برساز جاعل معروف است ..... خ ابوبکر و عمر از جعلیات و ساخته هاي دروغ ولید بن فضل همان
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کتاب خدا هستند که فمن اظلم ممن افتري    )کلب گوید هیچ شکی وجود ندارد که این جاعالن و حدیث سازان از مصادیق بارز این آیه 

د  شمول کسانی هستند که در آتش جهنم ابدي خداون  علی اهللا کذبا و به شرح تفسیري که بر آیات خداوند نگارش نموده ایم همگی در

 قرار دارند( 

 ابوبکر و جایگاه او نزد خدا: 

بخور او    از قول ابن عباس گفته اند که در آن زمانی که پیامبر با ابوبکر در غار ثور بود تشنه شد پس پیامبر گفت برو آخر غار و آب

ته اي ازجوي بهشت به ته این  رفت و گفت آبی آشامیدم که از عسل شیرین تر و...، پس پیامبر به او گفت خدا دستور داد فرشته اي رش 

دهد ولی ترا دشمن دارد پایش به   پیامبر کار نیک انجام 70غار بکشد تا ابوبکر بخورد ..... پس پیامبر گفت اي ابوبکر اگر کسی به اندازه 

 بهشت نمی رسد( .....، 

ندیده اند در   حافظان حدیث و پیشوایان تاریخ و...، آن راهیچکدام از  تفکر نمائید چگونه این روایت می تواند صحیح باشد در حالی که

ت  حالی که این فضیلتی بزرگ و معجزه اي بزرگ از پیامبر در آن بوده و... قطعاً اگر وجود داشته و ساخته وپرداخته و از بافته ها و جعلیا 

لها و زندگی نامه ها نیامده و فقط سیوطی  دوران هاي بعدي نبوده است چرا در هیچیک از حدیث هاي اصلی و در هیچیک از شرح حا

است و نکته بعدي اینکه چرا این روایت فقط از زبان    آن را آورده که ابن عساکر درباره آن می گوید سلسله اسناد آن بی پایه و اساس

شنیده، در حالی که در آن غار نگفته که این حدیث را از که    ابن عباس آمده که در زمان ورود ابوبکر به غار، نوزاد یکساله بوده و نیز

و همچنین روایاتی که  است  نبوده  پیامبر کسی  ابوبکر و  آیا    هم جز   ..... است  رفته  دادند کجا  باید می  این فضیلت  ایشان خود درباره 

 احادیث را صحیح فرض کرده و فضیلت بداند   برازنده است که یک عاقل و حافظ بیاید و اینچنین

دیگر قابل ذکر است و آن اینکه راوي بجاي اینکه بگوید    رادات بسیار دیگري که وارد است ..... یک نکته )کلب گوید صرف نظر از ای

که رشته اي از جوي بهشت را کشیده تا ته غار آورده و ما چنین    فرشته اي جامی از آب بهشت آورد و خدمت ابوبکر داد می گوید

شق القمراست را در شمول معجزات رسول خدا نداریم بلکه در رابطه با اشربه و اطعمه    معجزه و امر عظیمی را که در عالم اسالم باالتر از 

اینکه قسمتی از بهشت کنده شده و یا مستقیماً وصل شود به ته غار ..... و دیگر اینکه گفت    بهشتی و .....، ظرفی و یا هدیه اي می آمد نه 

ر کسی عبادت زیاد و روزه زیاد بگیرد ولی والیت علی نداشته باشد اهل آتش است  راوي شنید که اگ  پیامبر .....، آري،   70اگر به اندازه  

مانند آنچه نمونه هاي آن قبالً گذشت و آنان را رسوا نمود، را بسازد ولی توجه نداشت که نمی بایست عمل افراد   و خواسته تا فضیلتی

  زیرا عمل پیامبران قطعاً مقبول درگاه الهی است و با توجه به قطعیتمورد نظرخود را به کسانی تشبیه کند که مقصود او را انکار نماید  

نیک هفتاد    موضوع، این سخن منافات دارد با مقصود راوي جاعل، زیرا اگر ماهیت را ترجمه کنیم باید بگوئیم )اگر کسی به اندازه کار

شده اند انجام دهد    اوند وارد بهشت و رضوان خداپیامبر که خداوند از تک تک آنها قبول نموده و بواسطه آن اعمال در رضایت خد

گفته شود مانند آنچه در حق    ولی دوستی ترا نداشته باشد پایش به بهشت نمی رسد( که این جمع اضداد است بلکه صحیح آنست که 

نماید هزار سال و...، اگر  عبادت قیام    موالي ما امیرالمؤمنین با این مضمون گفته شده است که )اگر کسی روزها روزه بگیرد و شبها به 

 دشمن او باشد بر خدا حتم و واجب است که با صورت او را وارد آتش نماید که انتهاندارد،(  

می خواست که فضیلت مشابه این بسازد ولی مانند آنچه براي عمر و ابابکر در مقابل این حدیث الحسن و الحسین    پس راوي کینه توز 

 که آن دو پیران اهل بهشت هستند و رسوا شدند و لذا با توجه به قید کلمات عمل پیامبران و اینکه شباب اهل الجنه ساخته اند   سیدي
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دوري از خدا    عمل پیامبران ماهیتاً منافات با مقصود راوي دارد، مالحظه می شود که مفاهیم وارده ضد و نقیض هستند و این است نتیجه 

 که مقارن است با رسوایی در دنیا و آخرت(،  

شباهت داشته و بدست کسانی که در فضیلت تراشی به گزافه گویی    آنان درباره دوستی ابوبکر و عمر روایاتی دارند که به افسانه  آري

 افتاده بودند بهم بافته شده است .....، و .....

امثال این  اند و  نیز  نموده  اسناد آنها را مذمت و نکوهش  پایه و اساس می   احادیث که بزرگان و حافظان زنجیره و سلسله  بی  آنها را 

داشته    دانند..... از جمله ..... اینکه خدا وقتی ابوبکر زائیده شد به بهشت گفت هیچکس داخل تو قدم نمی گذارد مگر ابوبکر را دوست

 باشد 

سال    18می آمد و یا    یاسال دیرتر بدن   18)کلب گوید غیر از نفی سلسله اسناد توسط حافظان آیا راوي گزافه گو فکر نکرد که اگر پیامبر  

خواري و...، و می مرد در حالی که    دیرتر مبعوث می شد این خلیفه کما فی السابق مشغول چه کاري بود به غیر از بت پرستی و شراب

ه و عمل بویی از اسالم نبرده بود بلکه این سخنان شایسته پیامبران است که به روحی از خدا تائیدشده هستند و هیچگاه به بت سجده نکرد

متغیر اجتماعی نشوند و ذاتاً  بشوند و چه  اند چه مبعوث  نداده  انجام  تابع اجتماعی هستند و راوي جاهل و    زشت  بقیه امت  محسوب و 

 تسري داده که مفهوم آن جمع اضداد است...(،   جاعل، صفت متغیر اجتماعی بودن رسول خدا )ص( را به تابعان او

به همین مضمون    ..... نیز  از ساخته هاي و  این احادیث  اثبات گردید که  یا    .....،  ابوسعید بصري،  یا  ابوشاکر، غالم و برده متوکل  امثال 

بودن تمام این احادیث را قبالً در )جلد پنجم عربی( مشروحاً بررسی  شجري، یا اشنانی، یا ابراهیم انصاري، ..... است، که بی پایه و اساس

 نمی دهیم و قضاوت را به افکار آزاده و هوشیار واگذار می کنیم. ش از این شرح و بسط و فساد آن آشکار گردید و ما بی

 پیامبر از ابوبکر و عمر یاري می گیرد: 

دست شما    از ابو اروي دوسی آورده اند که گفت من نزد پیامبر بودم که ابوبکر و عمر آمدند و رسول خدا گفت خدا را شکر که مرا به 

سعد که سلسله آن    وایت بر اساس گفتار حافظان بزرگ و دانشمندان حدیث ضعیف و سست است از جمله ابن یاري کرد، سلسله این ر

 ابن معین، ابوحاتم و ابن عدي .....، احادیث او را ضعیف می شمردند و...،   را ضعیف و عاصم بن عمر آورده که می گوید احمد،

ایات جعلی، این احادیث در ماهیت نیز دچار اشکال اساسی هستند زیرا به  این گونه رو   )کلب گوید صرف نظر از ضعف در سلسله اکثر

یاري و کمک به رسول خدا در راه دین و اعتالي شریعت با وصی او علی بن ابی طالب بود و اساساً   اجماع اهل تاریخ و حدیث بیشترین

آن را دیگران انجام ندادند که شایسته این تقدیر شوند و قطعاً   این دو نفر کدام عمل را انجام دادند که بهتر از  تا زمان زنده بودن پیامبر،

جاي افضل شرط عقل و انصاف نبوده و از شأن رسول خدا بدور است و منظور راوي کذاب کدام یاري است همان یاري    تشویق ادنی به 

 درفرار از چنگ مرحب در خندق و یا یاري در فرار در غزوه حنین و یا .....(

 نه از زادگان آدم:اشباح پنج گا

)مضمون( از انس آورده اند که پیامبر گفت: جبرئیل به من خبر داد و گفت خداوند چون آدم را بیافرید و روح خود را در اودمید به من  
  دستور داد سیبی از بهشت گرفته آن را در گلوي آدم بفشارم پس از چکه اول تو را اي محمد از چکه دوم ابوبکرچکه سوم عمر و چکه 

هستند و از همه براي من عزیزترند    چهارم عثمان و از چکه پنجم علی را خلق کرد پس آدم گفت اینها کیستند خدا گفت اینها پنج شبح 
بپذیر و خدا پذیرفت( ابن  توبه مرا  این شبح ها  به خدا گفت به آبروي  الدین طبري    چون آدم خطا کرد  از محب  حجر این روایت را 
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فرمائید که تا چه حد فاصله است بین کسی که روا می    صحت این حدیث به گردن طبري است .....، مالحظه میآورده و گفته مسئولیت 
عادي و معمولی و میان این افراد هم کسی وجود دارد که موضوع    دارد توسل آدم به پیامبر و وصی او را، در کنار توسل آدم به افراد 

 ه هر کجاکه باشد حتی توسل آدم به نبی اعظم را احترامی قائل نیست .....، .....توسل را از اصل منکر است حاال به هر کس و ب 

نیز به همین مضمون به جعلی بودن آن تصریح دارند، و    بهر حال سیوطی در قضاوت خود این حدیث را دروغ،  ابن حجر و عجلونی 
ه طرفداران آنان براي اینکه فضیلتی دروغین بتراشند آن  گواه است، پس جز این نیست ک   امعان نظر به متن گزارش نیز به جعلی بودن آن

را در مقابل این روایت مشهور درفضایل آل محمد جعل نموده و ساخته اند که بزرگان حدیث در تفسیر آیه )فتلقی آدم من ربه کلمات  
علی علیه السالم روایت نموده است که گفت  فتاب علیه .....(، آن رانقل نموده اند از جمله دیلمی در مسند خود با سلسله اسناد صحیح از  

در تفسیر این آیه و آن حضرت فرمود: )....... و جبرئیل به آدم گفت، این کلمات را بگو که خدا توبه تو را می    از رسولخدا سؤال کردم
 ایی نیست که من به خود می آمرزد، بگو خدایا از تو می خواهم به حق محمد و آل محمد که اي خداي پاك که جز تو خد پذیرد و ترا

 ستم کردم پس مرا بیامرز زیرا تو آمرزنده مهربانی، و این بود آن کلماتی که آدم آموخت(،  

نموده است که گفت: )از رسول خدا صلی اهللا علیه وآله پرسیدم که آن کلمات که آدم از خداوند فرا    و ابن النجار از ابن عباس روایت

آمرزیده شد کدام است آن حضرت پاسخ فرمود که وي از خدا درخواست کرد و گفت که به حق  گرفت و آموخت و باگفتن آنها  

فاطمه و حسن و حسین توبه مرا بپذیر و خداوند هم پذیرفت .....(، این روایت در درالمنثور، ینابیع الموده، مناقب ابن    محمد و علی و

نیز ابوالفتح محمد علی ن   هجري در الخصایص خود از ابن عباس آورده است که   480طنزي متولد  مغازلی..... مذکور گردیده است و 

آنان   )....... چون خدا آدم را آفرید .....، آدم سؤال کرد خدایا آیا مخلوقاتی داري که نزد تو از من گرامی تر باشند فرمود آري والبته اگر

سؤال کرد و خداوند فرمود   ناگهان پنج شبح در پیشاپیش عرش دید از خداوندنبودند ترا خلق نمی کردم پس پرده ها را برداشتند .....،  

فاطمه دختر پیامبر من است و این دو    اي آدم این پیامبر من محمد و این امیرالمؤمنین علی پسرعموي پیامبر من و جانشین اوست، و این

سر زد گفت خدایا از تو به حق محمد و علی و    از او آن لغزشنیز حسن و حسین دو پسر علی و دو فرزند پیامبر من هستند ..... پس چون  

فاطمه و حسن و حسین می خواهم که مرا بیامرزي و خدا او را آمرزید،(، وکسی که تصور می کند حضرت آدم خلفا را به درگاه خدا  

با سند صحیح  باید به حدیث معروف که  پیام   شفیع قرار داده است  به عباس عموي  پیشوایان حدیث آمده  درباره توسل عمر  بر توسط 

مردم را مستأصل و بیچاره نمود، عمر به نماز باران از شهر بیرون آمد و گفت    است توجه نماید که )در نماز طلب باران که خشکسالی

با باران    خدایا به آبروي عموي پیامبرت )یعنی عباس( ازتو درخواست می کنیم که این سختی خشکسالی و... را از ما دور کنی و ما را

سیراب کنی و عباس گفت ..... خدایااین مردم به خاطر خویشاوندي من با پیامبرت به من توسل یافته اند پس .....، هنوز سخن او تمام  

به باریدن گرفت ..... و مردم شروع کردند به تبرك جستن به عباس و مسح نمودن او و می گفتند گوارا باد   نشده بود که ..... باران شروع

پیشوا   بود که  ما طوالنی شده  ..... )خشکسالی  این خصوص شعري سرود  ثابت در  بن  و حسان  )مکه و مدینه(  اي ساقی دوحرم  را  تو 

دعا کرد و به آبروي چهره درخشان عباس که بزرگ قوم بود ابرها ما را سیراب کرد...( و نیز شاعر هاشمیان که سرود ).......به    )عمر(

نزول باران    ا حجاز و اهل او را سیراب کرد در آن زمان که عمر موي سفید او را وسیله متوسل شدن برايآبروي عموي من عباس خد

بگویی آنچه را که وجدان   کرد .....( ..... و من اکنون نمی دانم چه بگویم که تو خود زمینه اي وسیع داري که سخن حق را اظهار کنی و

..... و حال در میان این گروه جاعالن به سراغ دیگري میرویم که او اصل توسل را انکار می آزاده ات تو را به آن راهنمایی می نماید  

نماید و در برابر آن افراط راه تفریط را در پیش گرفته و در منجالب گل و الي افکارخود از حرکت مانده است... و منکر روایتی شده  
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فرمود چون از آدم آن خطا سر زد گفت خدایا از تو می   .... رسول خدااست که از طریق عمر بن خطاب رسیده است که او گفت )...

خواهم به حق محمد مرا بیامرزي پس خدا سؤال کرد چگونه او راشناختی با آنکه او را نیافریدم .....، گفت بر ارکان عرش دیدم نوشته  

 بود الاله اال اهللا و محمد رسول اهللا پس دانستم که او 

ت نزد  ترین مخلوقات  باشمحبوب  تو را آمرزیدم و آگاه  او مرا بخوان که  به حق   ..... ..... خدا گفت راست گفتی اي آدم  اگر    وست 

محمد نبود تو را خلق نمی کردم( این حدیث را بیهقی، حاکم، طبرانی، ابونعیم، ابن عساکر، سبکی، قسطالنی، سمهودي،زرقانی، عزامی،  

 سیوطی و...، نقل نموده اند .....  

انکار نموده و گفته آن ..... پایه اي ندارد نظر کن و ما در    گفتار قصیمی که جا پاي ابن تیمیه قرار داده و اصل توسل راپس حاال در  

را که قرآن فرموده بکار می گیریم و می گوئیم که ائمه حدیث و    پاسخ این جاهل بی نام و ننگ و آزمند و بدزبان همان کلمه سالم

نچه که سبکی آورده به او وامثال او داده اند .....، که گفت: )....... ابن تیمیه ..... اگر می دانست که حاکم بزرگان پاسخ خود را مانند آ

در قضاوت هاي خود این موضوع را صحیح ودرست می دانست چنین سخنانی را نمی گفت، ..... و چگونه مسلمانی این جرئت را می 

خی نماید که نه خرد و نه دین آن را مردود نمی دانند و درباره آن حدیثی هم وارد شده و  یابد که بر نهی از این کار بزرگ)توسل( گستا

جستن ابراهیم و نوح و پیامبران دیگر ..... نیز رسیده است و مفسران آنها را نقل نموده اند ..... و فرقی ندارد که این    آنچه درباره توسل

پیامبر    آوردن و یا احترام و...، بنامیم و کسی که به اینگونه دعا می کند در حقیقت از  اعمال را توسل و یا یاري خواستن و یا شفیع  گونه

به او پناه نمی برد بلکه او را وسیله اي قرار می دهد براي آنکه خدا دعایش را مستجاب کند و باروي آوردن به   چیزي نمی خواهد و 

 ابق آن را ذکر نمودیم ..... بخواهد .....( که ما نیز مشروحاً در س  سوي او از خدا پناه 

اینکه اول به موضوع اجماع علماء   المثل کاسه داغ تراز آش است که اینگونه افراد به جاي  )کلب گوید کالم آنان از مصادیق ضرب 

از راه توجیه  بپردازند و آن را با قرآن مطابقت دهند سعی در عوام فریبی و تقدس نمایی    حدیث امت اسالم در این باره و اتفاق نظر آنان 

با قرآن مخالف است که خدا فرمود به سوي خدا وسیله جویی نمائید و...، و نیز از همه مهمتر وقتی    و تفسیر آن دارند اوالً یاوه هاي آنان

دارند که نماز صبح دو رکعت است دیگر توجیه و تفسیر در رد نمودن آن از سوي عده اي معلوم الحال هیچ    همه علماء اسالم اجماع

جایگاه ندارد واینجانب قسم یاد می نمایم که قطعاً اگر اینگونه افراد در زمانی که خداوند امر فرموده بود به مالئکه که به آدم سجده  

استدالل    این عده همگام با ابلیس از این عمل استنکاف می نمودند و به سرعت تمام به توجیه و تفسیر دستور خدا اقدام و بر رد آن  کنید

ابلیس احمق این احتجاج   ند و سعی می نمودند تا با اقامه دالیل و توجیه و تفسیر آن خدا به راه راست هدایت کنند همانگونه کهمی نمود

جاودانی ساخت که جایگاه او و    و این تالش را معمول نمود تا خداوند را العیاذ باهللا به راه راست هدایت کند و خود را مستحق دوزخ

 اوست، .....، اناهللا واناالیه راجعون(  دوستداران و طرفداران

 ابوبکر بهترین افراد در میان آسمانها و زمین: 

اولین و    از قول ابوهریره آورده اند که )رسول خدا و ابوبکر و عمر از انبیا و مرسلین که بگذریم از همه اهل آسمانها و زمین و از همه 
کامالً شاخص است    گزارش یکی جبرون بن واقد افریقی که متهم به حدیث سازي استآخرین بهترند...(، ..... در میان سلسله اسناد این  

است و ..... ذهبی در زندگی نامه    و جبرون تنها کسی است که این حدیث و حدیث مشابه آن را نقل نموده که هر دو ساختگی و جعلی
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....، و .....من نمی دانم که آندو نفر یعنی عمر و ابابکر با  محمد بن داوود می گوید که او از قول جبرون دو حدیث باطل و جعلی آورده .
 چه چیزي بر همه برتري یافته اند آیا دانشی از ایشان فوران می نمود ..... یا ازگناه معصوم بوده اند .....  

نمود وگرنه در بین    )کلب گوید رحمت خدا بر پیامبر که مبعوث شد و آن دو را از مابین بت ها بیرون آورد و از کفر وشرك خارج
براي باال آوردن ابابکر، منزلت پیامبر را پائین   سایر اهل جاهلیت راه اجداد خود را طی می نمودند ..... و نکته اي دیگر آنکه راوي کذاب

ا کمتر می داند  خدا را هم ردیف سایر انبیاء و مرسلین و ی  می آورد و می گوید از انبیاء و مرسلین که بگذریم یعنی مقام و منزلت رسول 
را ذکر می کرد نه انبیاء و مرسلین را و زیرا اجماع امت است که رسول خدا گل سرسبد   اگر غیر از این بود می بایست فقط آن حضرت

است بر جمال او صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بهم، خدایا ما را    عالم خلقت و برترین خالیق عالم 
 در دنیا و آخرت بهره مند بفرما آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(،  عت آن حضرتاز شفا

 پاداش پیامبر و ابوبکر: 
خلقت آدم تا   از قول علی بن ابی طالب آورده اند که پیامبر به ابوبکر گفت، خداوند به من پاداشی برابر با پاداش همه کسانی که از آغاز

تا روز قیامت به خداوند   د داد و به تو پاداشی می دهد برابر با پاداش همه کسانی که از آغاز بعثت منبعثت من به خداوند ایمان آورده ان 

و جاعل شرم  بی  همان شیخ  ابوسعید عدوي  این حدیث  اسناد  درسلسله  امّا  و   ..... اند(،  آورده  به سادگی   ایمان  که  است  پرداز  دروغ 

 کردیم و ..... حدیث جعل می نمود که شرح حال او را قبالً ذکر 

 است که به خشونت علیه شیعیان شهرت دارد و... و اما درباره متن حدیث وجدان آزاده ات بهترین داور است،  و دیگري ابومعاویه ضریر

)کلب گویدایرادات شکلی این حدیث جعلی بودن آن را ثابت می کند و اگر توجه نمایی متن آن نیز بر دروغ بودن آن بیشتر گواهی   

با اجر   ، زیرا نکته قابل توجه و ذکر، این است که اوالً این حدیث بطور آشکار مخالف با قرآن است که خداوند در آن در رابطه میدهد

محبت نمایند .....، و   رسالت و نحوه اداي آن آیات واضح نازل فرموده و نیز آن را به کسی هم واگذار نکرده مگر کسانی که به ذالقربی

داشته اند از اجر مؤمنین بعد از   شنونده تصور می نماید که اجر و پاداش کسانی که از ابتداء تا زمان بعثت به خدا ایمانهمچنین در ابتداء 

افضل از عبادت ثقلین بوده است را بر نماد   بعثت پیامبر بیشتر است اوال چرا این اجر به خلیفه داده شود مگر او ضربت یوم الخندق که

یهودي از تن او خشک نشده و عرق شرم آن فرار از   است در حالی که هنوز عرق شرم فرار از دست مرحبکفر و شرك وارد نموده  

نبایستی از اجر پیامبر بیشتر شود و در واقع مقصود راوي کذاب بی    پیشانی او نرفته است و یا ..... و ثانیاً براساس حکم عقل، اجر ابابکر

عکس این را ثابت نموده و نشان می دهد، بدینگونه که اگر جمیعت مؤمنین    بوده ولی محاسباتسواد که قادر به محاسبه نبوده نیز همین  

حضرت آدم تا بعثت رسول خدا که حدود پنج هزار سال است به استثنا آن کسانی که در    تا زمان بعثت انبیاء شماره شود یعنی از زمان

عدد آن را    ر به غیر مشرکین و کافرین و فقط از طایفه مؤمنین و تو قلت و کمی..... تا زمان پیامب  طوفان نوح نابود شدند یا دیگر اقوام

زمان از طایفه مؤمنین تا    مقایسه کن با توجه به نحوه رشد جمعیت که براساس تصاعد هندسی حرکت دارد، از زمان بعثت به بعد تا این

همه  اجر پیامبر معصوم را با آن    ار که راوي خبیث چگونه قیام قیامت که بهیچ وجه قابل شمارش نیست و می بینی بطور واضح و آشک

نموده است آنهم در مقابل اجر و مزد کسی   زحمت و مرارت و عظمت که در پیشگاه خداوند دارد را تا این حد بی مقدار و بی ارزش

همانگونه که قابل قیاس نیست جمعیت میلیاردي کره    سال، در جهل و بت پرستی گذرانده و   15که تمام عمر خود را به استثناء حدود  

و تفاوت آن را نمی دانسته و  نادان به آن توجه نداشته و فرق اعداد    زمین بعد از بعثت را که با تعداد ناچیز مؤمنین قبل از بعثت که راوي

اغلب ندارد زیرا  تعجبی  البته  و  نبوده  به محاسبه آن  قیامت همه   قادر  تا روز  و فکر کرده که  بوده  و عامی  بی سواد  افراد  این جاعلین 
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را از دانشمندان    خود آنها هستند و تعجب بیشتر از راویان اینگونه احادیث است که خود  شنوندگان آنها، مردم عوام و جاهل و نادان مثل 

 .....) و بزرگواران فهم و عقل می دانند 

 دوستی و سپاسگزاري واجب بر امت مسلمان: 

گزارش را    از قول سعد بن سهل آورده اندکه )رسول خدا گفت دوست داشتن ابوبکر و تشکر از او بر همه پیروان من واجب است(، این
توجه ننمود و ذهبی نیز    هیم آورده که بایستی از سر احادیث او گذشت و به آنها خطیب نقل و گفته این حدیث را هم تنها عمر بن ابرا

 همین مضمون را اظهار نموده است ..... دارقطنی می گوید عمربن ابراهیم کردي فردي دروغگو و پلیدو خبیث بوده است و...،  

انتقادات و مطالب که گذشت بر این    حدیث همان )کلب گوید این مراتب در اثبات وضعیت شکلی حدیث و اما در وضعیت ماهیتی این  
 حدیث و امثال آن نیز وارد است( 

 ابوبکر در کفه ترازو:
... از قول سفینه برده، ام سلمه نقل کرده اند که عادت رسول خدا این بود که چون نماز صبح تمام می شد به اصحاب میگفت، بگوئید  

آویزان نمودند و ترا در یک    مردي گفت اي پیامبر من دیدم که ترازویی از آسماندیشب چه کسی خواب دیده است؟ تا اینکه روزي  
کفه و ابوبکر را در یک کفه و تو بر ابوبکر چربیدي پس جاي تو را به عمر دادند کفه ابوبکرچربید پس به جاي ابوبکر، عثمان را قرار  

را گذاشتند پس    دادند کفه عمر چربید پس عمر برداشته علی  پیامبر  را  بردند پس  و  برداشتند  ترازو را  آنگاه  و   ..... عثمان چربید  کفه 
سپس گفت سی سال خالفت پیامبرانه است و سپس پادشاهی .....( .....، راویان سلسله اسناد این حدیث همگی    صورتش دگرگون شد و

 قابل اعتنا هستند و...، ضعیف و غیر

خدا در کفه اي و ابوبکر در کفه    که بصري ها آورده و آویزان نموده اند ..... چگونه رسولآري واي بر کم فروشان ..... از این ترازویی  
 اي دیگر ..... کجا عمل آنان با هم قابل سنجش است و.. این ترازو کار را به جایی برساندکه عثمان را با علی قیاس کنند .....،  

معلوم می شود که چگونه این حدیث براي    مطالعه محتویات متن)کلب گوید صرف نظر از ضعف در زنجیره این حدیث کذایی، از  
هستند و قادر به تجزیه و تحلیل شخصیت ها و تبین عظمت   عوام ساخته شده که با باال و پائین رفتن کفه قادر به تشخیص فضایل و مناقب

ه قادر خواهند بود به ساحت پیامبر در حالی که  اینگونه احادیث چگون  وجود آنان نیستند و...، و شما تصور نمائید که دشمنان اسالم با
ایشان را در کفه ترازویی ترسیم می نمایند و ابوبکر درکفه اي دیگر و به استهزا بپردازند و چگونه راوي کذاب این عادت یعنی پرسش 

یل قاطع بر کذب بودن آن است و  آورده و هیچکس جز او آن را نقل نمی نماید که خود دل  هر روز پیامبر از اصحاب بعد از نماز صبح را
اینکه در تمامی این صبح ها ازجمیع امت نه کسی خوابی دید و نه پیامبر آن خواب ها را تعبیر کرد و ..... و نه در حدیثی نقل شد مگر  

ارتباطی، متن    راوي جاهل با نقل آن اراده داشت تا تائید آن حضرت را بر صحت خواب خود اعالم نماید واالّ چه   این حدیث جعلی که
  لحاظ عددي داشت تا این موضوع در اذهان متبادر شود که معنی خواب تو سی سال خالفت پیامبرانه و سپس پادشاهی است  خواب به

نقل را  امت  بر همه  به هم و  نسبت  را  آنها  این حال فضیلت  با  و  نموده  نفی  را  مابقی  و  تائید  را  و عمر  ابوبکر  و    یعنی حکومت  نموده 
السالم را با کسانی قیاس   وده است که نهایت همه امت را مچاله کرده دریک کفه بگذارد و... اناهللا واناالیه راجعون و علی علیهفراموش نم

 پرست و شرابخوار از دنیا می رفتند(  می کنند که اگر رسول خدا مبعوث نمی شد و یا پانزده سال دیرتر مبعوث می شد مشرك و بت 

 بوبکر مسلمان نشد: پدر هیچیک از مهاجرین جز ا

نمودند که    )از عایشه نقل نموده اند که پدر هیچیک از مهاجرین مسلمان نشد مگر ابوبکر .....( و ..... نیز از قول علی بن ابی طالب نقل
ن شوند  فضیلت حاصل نشد که پدر و مادرش مسلما  )....... پدر و مادر ابوبکر مسلمان شدند و جز او هیچیک از مهاجران صحابه را این

ی اال ابوبکر .....( و عده اي نادان هم این حدیث را گرفته و بدون فکر وتأمل آن را از جمله مناقب ابوبکر که مورد اتفاق همه است نقل م
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از آن می تر  پاك  را  و عایشه  زبان علی  ما  البته  برخالف آن    نمایند...،  تاریخ  باز شود، در حالی که  نقل چنین دروغهایی  به  دانیم که 
شهادت می دهد و...، پس زندگی نامه تنی چند از مهاجران را به عنوان نمونه ذکر می   گواهی و زندگی نامه صحابه نیز بر خالف آن

 شدند و .....،   نمائیم که پدر و مادر آنان مسلمان

اسالم آورده و در زیر    هستند که این عمار بن یاسر از بزرگترین صحابه مهاجر بود که پدر و مادرش در جرگه اولین مسلمانان و کسانی  
مهاجران کسی نبود که پدر و    شکنجه مشرکین کینه جو و ستمکار در راه خدا شهید شدند، و بنا به گزارش وارده در میان هیچیک از 

 ابوبکر را نیز نفی می کند،  مادر وي مسلمان باشند مگر عمار بن یاسر، که این روایت خود به تنهایی اسالم پدر و مادر

مادرشان اسماء بنت عمیس با او بودند، این    دیگر عبداهللا بن جعفر است که پدر او از بزرگان صحابه مهاجر و دو برادر او محمد و عون با
 عمر بن ابان سعید اموي از مهاجرین است که پدر بزرگوار او در خیبر با رسولخدا بود و مادرش فاطمه بنت صفوان نیز مسلمان بود،  

ان .....، این ابراهیم بن حارث .....، این حاطب بن حارث.....، این حطاب ابن حارث .....، این حکیم بن حارث، .....، این  این خالد بن اب
ابن و  سفیان،  بن  جناده  سفیان،  .....، جابربن  بن جهم  از همسران    خزیمه  بعدها  سلمه  ام  مادرش  و  بود  مهاجرین  پدرش جزء  که  سلمه 

و... عبداهللا بن بدیل .....، عبداهللا بن عمر بن خطاب، ..... )که تعداد این گروه از حد    و ام المؤمنین گردید،  بزرگوار و ارجمند رسول خدا 
مسلم می گردد آنچه به زبان علی و عایشه نقل نموده اند جز دروغی واضح و آشکار که ریشه    شمارش و احصاء خارج است(، ..... پس

 یگري نیست، که آنها را به دلیل جهل و تعصب به خلیفه بسته اند .....،دارد، چیز د در نادانی و پلیدي دلها آنان

 مسلمان شدن پدر و مادر ابوبکر: 
جاعالن   حاال بیائید با من تا ببینیم که آیا به راستی این دو )پدر و مادر ابوبکر( مسلمان شدند و یا ..... اینکه این هم حاصل گزافه گویی

 حدیث بوده است ... 

 مسلمانی پدر ابوبکر: 

در طول    می گویند که ابوقحافه پدر ابوبکر در روز فتح مکه مسلمان شد و پسرش ابوبکر او را نزد پیامبر آورد و این تنها روزي بود که

به که  روایاتی  آن  اول  نمائیم  می  بخش  دو  را  باره  این  در  رسیده  احادیث  حال   ،..... کرد  دیدار  پیامبر  با  خود  شدن    مسلمان  زندگی 

 ابوقحافه اشاره ندارد، و سپس آن روایاتی که به مسلمان شدن او اشاره دارد:

بخش اول روایات، مؤید آن است که ابوبکر در روز فتح مکه او را نزد پیامبر برده و پیامبر گفت که اگر او را در خانه میگذاشتید من به  

سلسله اسناد سکوت نموده    احادیث در این حدیث برخالف احادیث دیگر در خصوصاحترام ابوبکر نزد او می رفتم .....، حاکم، راوي  

موضوع تخطئه می شد ..... و امّا حال و    تا موضوع )احترام ابوبکر( محفوظ بماند و اگر در خصوص زنجیره آن سخن می گفت قطعاً این

 روز زنجیره این حدیث:  

بدعت گذار و هوي پرست بوده است و عبداهللا بن احمد از قواریري نقل می    د او اول: محمد بن شجاع بغدادي ابن ثلجی: که احمد گوی 

گوید او دروغ پرداز و کذاب بوده است و .....، موسی بن قاسم اشیب گفت وي کذابی    نماید که گفت ابن ثلجی کافر است .....، ساجی

 پلید و خبیث بوده است 

  داز بوده .....، ..... ابوثور گفت من دروغگوتر از لولوي ندیدم و احمد بن سلیمان لولوي کوفی که ابن معین گوید او دروغ پر  دوم: حسین

گفت ..... روزي در نماز صورت نوجوانی را که به سجده رفته بود نیشگون گرفت و من نیز احادیث این پلید را بدورانداختم...، ابواسامه  

ن آمده: که زنجیره آنان هم نکوهیده وشایسته پیروي نیست که در  گفت او پلید و خبیث بوده است، و روایت دیگري به همین مضمو

او چگونه از پدر خود می تواند روایت    میان زنجیره هاي آن قاسم بن محمد ابی بکر است که در آن سال که پدرش مرد بدنیا آمد، پس
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پدرش روایتی شنید و از  قاسم  نه  نویسد  این روایت می  ادامه  لذا ذهبی در  باشد و  این روایت کذب  نموده  )یعنی  ابوبکر  از  پدرش  نه 

 محض و دروغ است( ..... و یا به همین مضمون و با زنجیره هاي غیرقابل اعتنا و.....، 

اتفاق مورخان در سال   به  چگونه می    مرده است پس  355متولد و در    285و از جمله در زنجیره آن ابن جعابی معلوم الحال است که 

درگذشته است حدیث نقل نماید و ..... و نیز ذهبی در خصوص ابوشعیب میگوید ما او را متهم نمی    298ر سال  توانسته از ابوشعیب که د

 کنیم ولی او براي نقل احادیث پول دریافت می کرد و ابن حجر او را لغزش کار و موهوم پرور میداند .....، 

آوردن او توسط عمر تصریح شده    ابوقحافه توسط ابوبکر به   و روایت دیگري به همین مضمون آمده ولی در این روایت بجاي آوردن

من حیث المجموع داللت بر مسلمان شدن    ..... که این هم به گواهی حافظان ضعیف و... به گفته ابن حزم مردود است که این احادیث

 ابوقحافه نمی نماید،  

داللت نماید بر مسلمان شدن ابوقحافه یافت نشد مگر   ابوقحافه چیزي که  و در بخش دوم در کتب حدیث و زندگی نامه هاي گسترده 

بلندي برد و چون سپاه مسلمانان وارد شد ..... کسی  گزارش احمد در مسند که آورده )....... دخترابوقحافه دست او را گرفته و باالي 

رخاست و گفت ..... همه را به حق خدا و اسالم  گردنبند دختر او را گرفت .....، ابوبکراو را نزد پیامبر آورد و او مسلمان شد پس ابوبکر ب

سوگند می دهم که هرکس گردن بند خواهرم را برداشته بدهد و کسی پاسخ او را نداد و او به خواهرش گفت به حساب خدا بگذار و  

 م درست نیست ..... زیرادیگر ..... که به خدا سوگند آدم حسابی و درستکار در میان مردم امروز کم است(، که این روایت ه  در عبارتی

محمد بن اسحاق از دروغ پردازان پلید است و... مالک او را دجالی از دجاالن دروغ پرداز می داند ..... و هشام بن عروه گفتابن اسحاق 

وع مسلمان  بررسی موض  از قول همسرم فاطمه بنت منذر حدیث نقل می کرد در حالی که هیچگاه او را بخدا قسم ندیده بود و... این بود 

و درجه ابوبکر که سه سال بعد    شدن ابوقحافه که نیست مگر ادعاهاي توخالی و متکی بر سخنان بی پایه و اساس ..... و این هم منزلت

ولی کسی حرف او را به حساب نیاورده و به    خلیفه آنها شد در میان اصحاب و سپاه اسالم تا چه پایه اي بود که او به قسم جالله می داد 

خیر هم پیش از اسالم پدرش    مسلمانی مادر ابوبکر ام آل  اعتنا نمی کرد تا آنکه او گفت بین اینها آدم درستکار کم است... و درباره   آن

عمري آورده که ذهبی، ابن حجر و نسایی او را کذاب و دروغگو    ابوقحافه چیزي معلوم نیست مگر ..... حدیثی که تنها عبیداهللا بن محمد

 می شمارند و... 

راوي آن بوده گوید صحیح نیست چون تنها راوي آن عمري است و احادیث او همه سست    دارقطنی نیز درباره حدیثی دیگر که فقط او 

زنجیره حدیث نیز مجهول الحال و ناشناخته اند و... از طرفی هیچگاه ابوبکر جزء کسانی نبوده است که   و بی پایه است و سایر راویان این

دیده باشد و... و نقل این حدیث که مؤید درگیري ابوبکر و سپس مسلمان شدن مادرش است ..... از سوي عایشه    اسالم شکنجه در راه  

  که در زمان وقوع این قضیه موهوم یکساله بوده و در آغوش مادرش شیر می خورده است چگونه توجیه پذیر است ..... پس   بالواسطه

شده بود    تراشان براي کسی ساخته اند که زندگی نامه او قبل از این گزافه گویی در هم نوردیده   جز این نیست که این را دست فضیلت

 ..... 

می شد    نیز در زنجیره حدیث دیگر، هیثم را می بینید همان کسی که کنیز او می گفت هیثم تا صبح نماز می خواند سپس چون بامداد   و

نشانه محکم در    جوزجانی این حدیث را به دلیل حضور هیثم ساختگی دانسته اند ..... وبه دروغ بافی می نشست و ..... بیهقی، نقاش و  

  6حسب ادعاي آنها او در سال   نتیجه گیري آشکار ما بر این که ام الخیر مادر ابوبکر در همسري ابوقحافه بود و در شهر مکه ماند با آنکه 
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این زن و شوهر حداقل سیزده سال فاصله   هجرت پس میان اسالم  8در سال    بعثت مسلمان شد و ابوقحافه نیز براساس ادعاي این جماعت

اسالم جدایی میان این دو بوده است و با کدام فرمان   بوده پس چه عذري این دو را نزد هم نگاه داشته و حال آنکه شعار مسلمانان صدر

او ادعا دارندکه  ابوبکر پس چگونه  اند آن هم مادر کسی مانند  بوده  او را مسلمان می   کنار هم  او چگونه  برنامه  این  با  و  اسالم آورد 

 شمارید ...؟

 ابوبکر و پدر و مادرش در قرآن: 

دست هاي هواپرستان کتاب خدا را نیز به بازي گرفته و معانی آن را تحریف می کنند و کارشان به جایی رسیده است که میگویند آیه  
مادر سفارش کردیم   ر این آیه می فرماید )....... ما انسان را به نیکی کردن به پدر وسوره احقاف درباره ابوبکر است که خداوند د  15

بکر  ..... و بارداري و شیر دادن او را سی ماه قرار دادیم .....( که نقل آن را به علی و ابن عباس بسته اند که..... این فضیلت مخصوص ابو
.....( آیا کسی نیست از این بزرگان بی خبر    نبود که پدر و مادرش مسلمان شوند   است و هیچیک از مسلمانان از مهاجران را این فضیلت

این  مگر  است  بکر  ابی  شیردهی مخصوص  و  بارداري  ایام  این  که چگونه  تهمت    بپرسد  و  دروغ  نیز  و   ..... نیست  انسانها  قانون جاري 
بالً و بطور مفصل ذکر نمودیم بحث گروه کثیري از صحابه  آشکاري که از اسالم اختصاصی پدر و مادر ابوبکر به علی بسته اند که ماق

 عمار یاسر هر دو در راه اسالم شهید هم شده بودند ..... الی آخر. مهاجران را که پدر و مادر گرامی آنان مسلمان بودند و مانند 

 بستن آیه اي دیگر به ابوبکر و پدرش: 

بینیاز سوره مجاد  22)مضمون( این حدیث جعلی مربوط به آیه   با    له است )....... گروهی که به خدا و روز جزا ایمان دارند نمی  که 
کتک زد و نزد پیامبر    مخالفان خدا و رسول دوستی کنند .....( و نقل نموده اند که ابوقحافه پیامبر را دشنام داد پس ابوبکر او را به سختی

فسران اتفاق نظر دارند که سوره احقاف جز سوره هاي مکی است و  می کشتم و...، م  آمد و گفت اگر تیغی در نزدیک دستم بود او را
است پس چگونه این تضاد برطرف می شود در آیه اول به تصریح می گویند که وقتی ابوبکر به    سوره مجادله هم جزء سوره هاي مدنی

به نیز  ابوقحافه  ابوبکر    چهل رسید  ولی آیات قسمت دوم داللت می کند که  و  سال   53ایمان رسید  ابوقحافه همچنان در کفر  بوده و  ه 
شرك بوده است وتوجه به متن نیز دروغ بودن آن را آشکار می نماید زیرا در زمان نزول این آیات ابوبکر در مدینه و ابوقحافه در مکه  

 کشتن با شمشیراست   ط امکان کتک کاري بین آنان نبوده است و... و از طرفی آیا وجوب کشتن کسی که به پیامبر دشنام دهد فق بوده و 

محکم روي    )کلب گوید اگر سخن راوي درست باشد او می توانست اگر می خواست او را با دستهاي خود نیز خفه نماید یا چیزي را 
 سر او بکوبد(...،  

 پس می بینی که چگونه و تا چه حد گزافه گویی باعث کور و کر شدن جاعالن می شود  

بینی که چگونه حقیقت از پس پرده هاي جهل و تعصب توسط قهرمان و پهلوان امت محمد )ص(، یعنی حضرت   )کلب   گوید و می 
ی ببار می آورد آري و البته آنها نمیتوانند فریب  عالمه با بررسی و تحقیق دقیق او خارج می شود و براي حدیث سازان و جاعالن رسوای

 دهند مگر افراد عامی و ساده دل و بی سواد را(. 

 هدف از بگو و مگو: 

به مسلمانی    من گمان نمی کنم این دار و دسته نیازي داشته باشند به اینکه پدران مهاجران مسلمان باشند یا نباشند و یا نیازي داشته باشند 
القا نمایند که سرور    ابوبکر بلکه آنان فقط به این دلیل هوچی گري و عربده کشی می نمایند که می خواهند به عوام الناس پدرو مادر  

نمایند، باهللا کافر معرفی  العیاذ  امیرالمؤمنین را  ابوطالب پدر  امامان معصوم یعنی حضرت  نتوانستند به بدگویی    مکه و سردودمان  و زیرا 
پدر روانه نموده اند و بعضی مانند    زند به این دلیل از روي کینه و عداوت تیرهاي تهمت و افترا خود را به سوي پیرامون فرزند او بپردا

حافظ عاصمی جسارت را تا آنجا رسانده اند که این زبان درازي را به سمت توهین واهانت به پدر و مادر رسول خدا صلی اهللا علیه وآله  
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ه می گوید )....... پیامبر با همه نعمتهایی که خداي تعالی به او ارزانی داشت ..... باز هم قسمت او نکرد  نیز تسري داده اند ..... تا جایی ک 
مرتضی نیز با همه برتري ها و بزرگی ها که به او داد قسمت او نکرد که پدر و مادر او    که پدر و مادرش مسلمان شوند ..... و همین گونه 

 مسلمان شوند .....( .....،

گوید تو به بدبختی اینها نظر کن، همان کسانی که اکنون در زیر خروارها خاك مدفون هستند و ببین که چگونه باخود جسارت    )کلب  
میان مردم عوام باقی    به این بزرگواران یعنی اولیاء اهللا را به همراه خود به داخل گور خود برده اند و این گفتار کفرآمیز و زشت را در

دروغ از جانب خدا سخن گفتند و    که نیازي به این اهانت ها نداشتند ولی آنها به دلیل کینه توزي و پست فطرتی بهگذاشته اند در حالی  
افترا خود و شدت  تهمت و  ترسناك،  آنان جزاي  قطعاً  و  نکرد و...،  و حیثیت آن    گفتند خدا قسمت  آبرو  بردن  عذاب خداوند را در 

آنان هولناك تر است، را مالحظه مینمایند( )مضمون( آري آگاه باشید آنکس که جناب    عزیزان درگاه الهی که از قتل جسم و پیکر
بشناسد و باید بداند که او باالترین حافظ و نگهدار رسول خدا و    ابوطالب را می شناسد، می شناسد و آنکس که او را نمی شناسد باید 

ایام غربت پیامبر بوده است، و او در گفتار و کردار آشکار و معلوم و ..... دفاع همه جانبه اي از    اسالم  شریعت او در خطرناك ترین 
 شریعت اسالم و وجود نازنین پیامبر و با تمام توان .....،بر همگان معلوم و محرز است،  

مکه رسول    گردید این ابوطالب بود که در  آري: اگر ابوطالب و پسر او نبودند، دین ما با تمام عظمت خود پدیدار نشده و استوار نمی
چه زیانی خواهد رسید اگر نادان و جاهلی سخن یاوه    خدا را در پناه خود گرفت و پشتیبانی کرد و البته به عظمت و بزرگواري ابوطالب

کسی اگر  که  همانطور  بزند،  کوري  به  را  خود  بینایی  علیرغم  و  بگوید  زیانی    اي  بامداد  آمدن  به  نماید  تصور  تاریکی  را  روشن  روز 
 انید  نخواهد رس

 آب دهان سگ هاي کافر و مشرك آب دریا فضایل آل اهللا نجس نمی شود(  )کلب گوید و ما و همه مؤمنین می گوئیم آري به 

 دالیل واقعی بر آنچه قطعی و مسلم می نماید که ابوطالب مسلمان بوده است: 
 براي شناخت روحیات و شخصیت افراد چهار طریق وجود دارد:

 سخنانی که بر زبان رانده است بررسی و نتیجه گیري از .1

 یا کارهایی که در انجام آن کوشش خود را بکار برده است .2

 یا آنچه خاندان و نزدیکان او درباره او گزارش نموده اند .3

 یا از نسبت هایی که کسانی از اطرافیان او درباره او اعالم نموده اند .4

 سروده هاي بسیار آن حضرت:

گوهرهاي آبدار از سروده هاي او که در کتب حدیث و زندگی نامه ها و کتب تاریخ ثبت شده است:حاکم در گفتار ابوطالب: اینک  
تشویق  را  پادشاه  است که آن  نجاشی آورده  به  ابوطالب خطاب  از حضرت  را  اسناد خود قصایدي  با سلسله  از    مستدرك  به محافظت 

او نیز براي ما دینی آورد    انند که محمد، دستیار موسی و مسیح بن مریم است،مهاجران مسلمان نموده است )....... نیکان مردم جهان بد
می    مانند آنچه آنان آوردند، همه این پیامبران ما را به فرمان خدا راهنمایی می کنند و از بدي ها باز میدارند، و البته شما در کتاب خود

هل نیست، .....( و نیز ازآن حضرت است )..... راه هدایت فردا دانسته  خوانید که او گفتاري راست و صادق دارد و سخنان او از روي ج
نادانی آرزوهاي خود را درباره  با  و  نیست،  از فرمان گمراهان و کجروان    خواهد شد و نعمت روزگار جاودانی  بکار نگیرید و  محمد 

که ما محمد را به دست شما می سپاریم و یا فکر می    پیروي نکنید ..... به خدا قسم شما توان کشتن او را ندارید ..... و تصور میکنید
زمین خود  امر  تحت  افراد  و  توان  تمام  با  او  از  محافظت  براي  سوي    نمائید  از  و  است  پیامبر  او   ..... کرد  نخواهیم  تنگ  شما  بر  را 
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و شما گروهی از هاشمیان را  از پشیمانی لب به دندان خواهد گزید،    پروردگارش به او وحی می شود و هر کس چنین سخنی را نپذیرد
 می بینید که گرداگرد او می چرخند و خطر گزند وآسیب هر ستمکار و گردنکش پلید را از او دور می نمایند .....(  

و نیز از سروده هاي آن حضرت درباره رویداد صحیفه است)که مذکور خواهیم نمود( که )..... مگر نمی دانید که ما محمد را پیامبري  
از او یاد شده است، یک روز براي شما همچون نوزاد شتر صالح پیامبر خواهد بود که   وسی می دانیم، که در کتب آسمانی قبلهمچون م

ها    مادر خود را جستجو و شیون می کرد )وخدا عذاب خود را بر آن قوم نازل نمود(، به هوش آئید به هوش آئید قبل از آنکه گودال
از جنگ  براي مدفون نمودن شما حفر شود  ..... ما  به دست شما نخواهیم سپرد،  به خانه خدا کعبه مقدس که ما احمد را  ،..... سوگند 

ی خسته نمی شویم تا جنگ رابه ستوه آوریم .....(، سیره ابن هشام، شرح ابن ابی الحدید، بلوغ االدب، خزانه بغدادي، تاریخ ابن کثیر، اسن
 المطالب، و...،  

البته آنکس که از ستم کاریپرهیز  نیز از سروده هاي آن ح  و ضرت است )..... خوابهاي پریشان آنانکه خواستند بر محمد ستم کنند، و 
به ما امیدوارند که به کشتن محمد توسط آنان رضایت خواهیم داد ..... سوگند به خانه خدا که دروغ    نکند خود ستم خواهد دید ..... 

  .. بنابراین از ستم و ظلم بر پیامبري که از سوي خدا آمده و مردم را به راه راست و به پیروي و به آرزوي خود نخواهید رسید ... پنداشتید
 از دستور عظیم که از نزد پروردگار عرش نازل شده است می خواند خودداري نمائید(،  

به به تو  پیامبر اعظم عرض می کند )..... اي محمد به خدا سوگند که هرگز    و هم آن حضرت است که خطاب  دست این فرومایگان 
گور به خاك سپرده شوم و در آن آرام گیرم، پس بدون هیچ ترس و خواري رسالت خود را آشکارا دنبال    نخواهد رسید تا من در میان

  به  کن و دل خوشدار و دیده ات روشن باد، تو مرا به راه راست دعوت کردي و من یقین دارم که خیرخواه من هستی و البته تو به دعوت 
است(، این    اسالم قیام نمودي در حالی که امین و درستکار هستی و من به حقیقت یافتم که اسالم و دین محمد بهترین ادیان براي مردم

عباس و قسم بن محضره   سروده ها را ثعلبی در تفسیر خود آورده و از آنها تعریف و از حضرت ابوطالب تمجید نموده و نیز مقاتل و بن
 ابوالفداء، .....   نار و... در خیر و خوبی آن اتفاق نظر و در آثار بغدادي، ابن کثیر، ابن ابی الحدید،و عطاءبن دی

باال آورده اند، که )..... اگر   نیز مذکور و نکته حایز اهمیت اینکه، ابن کثیر در تاریخ خود و نیز قرطبی این بیت را نیز به دنبال سروده هاي
دشنام نبود البته می دیدي که من آشکارا در راه دین حق ایثار مینمایم...((، احمد زینی می گوید بعضی گفته  بیم از سرزنش یا پرهیز از  

اند پس تو بر این  ابوطالب نیست و در اشعار او آورده  فرض نما که این بیت هم واقعاً از اشعار و سروده هاي    اند این بیت از حضرت 
بود که ابوطالب از آن پرهیز و اجتناب می نمود و می ترسید با    در واقع این ننگ و دشنامی  حضرت ابوطالب باشد زیرا آنچه مسلم است 

است داشته  قریش  بزرگان  نزد  پایگاهی که  از  به آن  اقدام    دچار شدن  علیه وآله  اهللا  پیامبر صلی  یاري  به  نتواند  و دیگر  سرنگون شود 
 خود را علنی و آشکار در ردیف پیروان این کیش مشهور نماید   نماید، و در واقع این ترس مانع از آن شده بود که نتواند

رسول خدا )ص( و نیز طرفداران و سایر مسلمانان دفاع کند و ایمان علنی    )کلب گوید و در صورت اعالم ایمان علنی دیگر قادر نبود از
واقع، این چتر حمایتی حضرت ابوطالب بود که بر سر نابودي همه مسلمانان بود پس در   او باعث وقوع جنگ نابرابر می شد که نتیجه آن

شد تا شریعت قوام گرفته و توانست اندیشه آن در جهان منتشر گردد و در واقع هر مؤمن و مسلمان    رسول خدا و تمامی مسلمین انداخته
سالم خدا بر پیکر پاك و    فداکاري و مرهون خدمات حضرت ابوطالب سالم اهللا علیه است پس رحمت و رضوان و  تا قیام قیامت مدیون

 نثار باد تا آن زمان که خدا خدایی می فرماید یعنی تا ابداآلباد آمین رب العالمین .....(   مطهر وروح و روان طیب و طاهر او 

  در آن زمان که بر قریش خشم گرفت در رابطه با دشنام و شکنجه اي که آنان نسبت به عثمان بن   و لذا از سروده هاي آن حضرت است
هاي نادان و جاهل که بر هر کس که مردم را به سوي دین می خواند می تازند به  مظعون روا داشتند که ).....آیا از یادآوري عمل گروه  

  گریه نشستی..... آري ما براي ظلمی که به عثمان بن مظعون روا شد به خشم آمدیم ..... پس به کتابی اعجاب آور ایمان بیاورید که بر 
 ون موسی و یونس نازل شده است .....(،  پیامبري همچ
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و نیز از سروده هاي آن سرور است در مدح و ثناي رسول خدا صلی اهللاعلیه وآله )..... به راستی که خداوند پیامبر خود محمد را گرامی  
و احترام به او نامش  داشت، پس در میان مردم گرامی ترین و بهترین خالیق وآفریدگان خداوند، احمد است و خداوند براي بزرگداشت  

عرش محمود است و این نیز محمد است(، این گزارش را بخاري در تاریخ صغیر و ابونعیم در    را از نام خود گرفت زیرا خداوند صاحب
و دیار  دالیل النبوه و ابن عساکر درتاریخ و ابن ابی الحدید در شرح خود و ابن کثیر در تاریخ و ابن حجر، عسقالنی، در آثار خود آورده 

 خود می نویسد که حضرت ابوطالب در ستایش پیامبر ابیاتی سروده که یکی از آنها این است: بکري در تاریخ

است شاید   )..... و براي بزرگداشت او، نام وي را از خود گرفت...( و حسان بن ثابت نیز در اشعار خود این معنی را آورده و زرقانی گفته 

سروري بزرگ و رهبر    ه باشد ..... و نیز از اشعار معروف آن حضرت است )..... تو محمد پیامبر هستی،او شعر ابوطالب را تضمین کرد

انتخاب شده، براي سروران گرامی و پاکان پاکزاده شده، ..... چگونه بر تو از سوي فرومایگان امکان ستمگري وجود دارد در    امت و 

همچون شیران بیشه هستند که از خشم براي تو   ري رزمجو هستم و... عموزاده هاي تو حالی که من زنده هستم و هنوز نمرده ام و خود دلی

 راستگو هستی و زبان خود را به دروغ آلوده نمی کنی .....(   برافروخته شده اند، من گذشته تو را می دانم و یقین دارم که در سخن خود

دید آن حضرت در سجده است پس خواست سنگی را که در دست    د و و نیز ابوجهل پسر هشام به نزد رسول خدا صلی اهللا علیه واله آم

را باال برد سنگ به دست او چسبید و نتوانست به آن حضرت صدمه بزند و در    داشت به سوي حضرت پرتاب کند پس چون دست خود

  هوش بیائید و به پاره اي از این گفتار پیامبر این اشعار را سرود: )..... اي فرزندان غالب به    این زمان حضرت ابوطالب درباره این معجزه 

ایستید وگرنه من می ترسم که بالهاي سهمناك در خانه هاي شما فرود آید .....مگر از عاد    )کالم خدا قرآن( از گمراهی و کجروي باز 

هاي قبل بود واقع شد و    امتو ثمود چه برجاي ماند ..... از خشمی که از خداوند بر آنان فرود آمد ..... نشانه اي عجیب تر از آنکه در  

صابر راستگوي و پرهیزگار صدمه    آن چسبیدن سنگ در کف دست آن کسی است که از روي خباثت و بد ذاتی بپا خاست تا به آن

او چسبانید، در نام    بزند ولی خداوند برخالف میل آن بی خرد ستمگر، سنگ را در کف دست  به  دستان همان احمق مخزومی شما، 

ابی الحدید در شرح خود می نویسد: از عبداهللا مأمون    ز گمراهی گمراهان به پرتگاه افتاد و دین خدا را حق نشمرد .....(، ابن ابوجهل که ا

ابوطالب با سرودن این اشعار اسالم آورده بود: )من رسول خدا همان    رضی اهللا چنان معروف شده بود که می گفت به خدا سوگند که 

با شمشیري یاريپیام آور خداوند فرمانرواي عا پاسداري    لم را،  نمودم که همچون آذرخش ها می درخشید و همیشه مانند محافظ و 

ر  دلسوز از رسول خدا پشتیبانی و پاسداري میکنم و چنان نیست که در برابر دشمنان او به نرمی رفتار کنم... بلکه مانند شیر در بیشه اي پ

 سر می دهم(   درخت در برابر آنان غرشی بلند 

بود که عمروبن عاص    سرور ما حضرت ابوطالب قصایدي دیگر نیز سروده و آن را براي نجاشی پادشاه حبشه فرستاد و این بعد از آن و  

را تشویق می نماید که جعفربن    براي قتل عام مسلمانان به سوي کشور حبشه حرکت کرد... در این سروده ها حضرت ابوطالب، نجاشی

به آن ها آمده است روي خود را بگرداند    بول به اسالم گرامی داشته و از عمروعاص که براي صدمه زدنابی طالب را براي گرایش و ق

و به آنها بی اعتنایی کند در این سروده ها می فرماید: )آگاه باش که تو به راستی با)شهرت خود در( دوري از کردار ناپسند، )در بین  

بجوید قطعاً ناامید نخواهد شد .....( و باز ابن ابی الحدید می گوید   س در کنار تو پناهیمردم( مردي بزرگ و بزرگوار هستی و لذا هر ک 

اهللا علیه وآله است که به این وسیله نگرانی او را برطرف کرده و از او خواسته تا   و این هم از سروده هاي مشهور او خطاب به محمد صلی

پاك خود نشر شریعت  براي  را  و    دعوت خود  آید  پیش می  تو  آزار  براي  هایی که  مبادا دست  اي محمد   .....( و آشکار سازد  علنی 
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که براي اظهار آن )یعنی دین اسالم( قیام کرده اي باز دارد، ..... دست تو دست من است و    هیاهوي فرومایگان ترا از انجام امر حقی

 و سپر قرار می دهم( .....نیز من جان خود را در پیش جان ت   آگاه باش در سختی ها و شداید

مکه است ..... سوگند به خداوند که    سوگند به خانه اي که در دل  و نیز از سروده هاي آن حضرت است )..... سوگند به کوه ثور ..... 

دادید )که ما    دشمنان محمد دروغ گفتید و به ما پیام  هرگز غافل نیست ..... سوگند به حجراالسود...، و سوگند به خانه کعبه که شما اي

را به شما تسلیم خواهیم کرد نه هرگز چنین نخواهد شد مگر    در کار محمد شکست ایجاد می کنیم و .....(، و تصور نمودید که ما او

همسران و فرزندان خود را به فراموشی بسپاریم ..... و به خدا سوگند اگر    آنکه همه ما در اطراف او به خاك و خون غوطه ور شویم و 

شمشیرهاي ما با پیکر بزرگان آنها آشنا خواهد شد و... )محمد( آن درخشنده رویی    می بینم با خطر بیشتر همراه شود البته و قطعاً  آنچه 

خواهند و او سرپرست یتیمان و نگهبان بیوه زنان است و مستمندان هاشمی به پناه او می روند، و در    است که به آبروي او از ابر باران می

و نعمت اوآرامش می یابند، او را گواهی دادگر از سوي خویش است ..... مگر نمی دانید فرزند ما کسی نیست که نزد ما سایه رحمت  

  دروغگوشمرده شود و قطعاً ما از سخنان یاوه آنان پروایی نداریم ..... به جان خودم سوگند چندان در دوستی احمد شادمان هستم که 

 شادمانی را به ستوه آورده ام(  

محمد و تالش ها و زحمات تو، نام تو و    )کلب گوید یا حضرت ابوطالب این شادمانی تو بی دلیل نبوده است زیرا محبت و عشق تو به 

خدا بر تو که یاور رسول خدا و مسلمین نبودي اسالمی وجود نداشت و بر اثر مساعی و جانفشانی هاي عاشقانه و سیاست هاي    ....یاد تو  

رس جان  تو  یعنی  مدبرانه  خاندانت  از  دالوري  و  شجاعت  بیشه  شیران  تو  تشویق  و  امر  به  و  شد  تقویت  اسالم  وشریعت  خدا حفظ  ول 

امیرالمؤمنین و جناب جعفرطیار، و جناب حمزه سیدالشهداء و .....، همواره جان خود را سپر بالي رسول خدا نمودند تا آنکه خداوند  

ست شریعت محمد و همه کسانی که ال اله اال اهللا و محمد رسول اهللا را بر زبان آوردند و  کرد و لذا تا جهان باقی ا  دین خود را پیروز 

رستگارشدند مدیون تو هستند و بر کسی که چنین اعتقادي ندارد لعنت خدا و رسول و ائمه اطهار و همه مالئکه و الناس اجمعین بادآمین  

 رب العالمین، 

تا زمانی که خدا خدایی می کند تو را در بر گرفته وموجبات شوق و شادمانی    آري این رحمت و رضوان خداست که از آن زمان و 

ظاهر و باطن ترا فراهم آورده است خداوند ما و همه مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات را نیز ازاین شادمانی بهره اي عطا فرماید  

 آمین رب العالمین(،  

محافظ او بودم و با همه نیرو و توانایی    دور نمودم و پاسدار و  صدمات و گزندها را از او و نیز می فرماید: )آري بر او مهربانی نموده و  

او را پشتیبان باشد و دینی را آشکار نماید که باطل    هاي خودم از او پشتیبانی نمودم پس )امیدوارم( که پروردگار بندگان با یاري خویش 

 را در سرزمین وجود آن راه نیست .....(، 

ابی الحدید در شرح خودپس از آوردن بخشی از سروده هاي حضرت ابوطالب می نویسد: )..... بودن همه این اشعار از ابوطالب    ..... ابن

است چون اگر تک تک آنها نیز از این نظر متواتر نباشد مجموع آنها داللت بر امري واحد می نماید که در همه آنها    در حکم متواترات

 شمردن و تصدیق و تائید دعوت محمد صلی اهللا علیه وآله )شریعت پاك اسالم( است(،   است و آن نیز راست  مشترك

 رحمت و رضوان خدا بر تو باد اي ابن ابی الحدید که چه زیبا استدالل و احتجاج می فرمایی(   )کلب گوید
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از همان زمان که بحیرا راهب و دیگران    ..... ابن التین می گوید )اشعارابوطالب دلیل بر آن است که او پیش از مبعوث شدن رسول خدا و

رسول خدا )ص( به او گزارشهایی دادند پیامبري او را شناخته بود، و نیز از حافظان و مفسران بسیاري همین مضامین را در    درباره عظمت

 حضرت ابوطالب ذکر نموده و...  باب

بر همه کسانی که قدردان زحما پناه اسالم و قرآن و آن    ت حضرت)کلب گوید خدایا رحمت و رضوان خود را  ابوطالب، یعنی آن 

محمد صلی اهللا علیه و آله و سلم و خاندان او هستند،   مؤمن کامل به دین و شریعت تو یعنی همان یاور دین و شریعت و پیامبر تو حضرت

 نازل بفرما آمین رب العالمین(، .....، 

شرح خود بر کتاب بخاري به همین مضمون آورده و اضافه می نماید )..... این  عبدالواحد سفاقسی در    سید احمد زینی آورده که امام

بر آن است که پیش از مبعوث شدن رسول خدا و از همان زمان که بحیراي راهب و دیگران در باب مقامات آن    شعرهاي ابوطالب دلیل 

  رفت خود را با آنچه خود از احوال او می دید ..... و حضرت)ص( گزارشهایی به او دادند به موضوع پیامبري او آگاه شده بود و این مع

نماینده    از جمله خواستن نزول باران به برکت وجود او در کودکی و... استوار گردانید و مؤید این حقیقت، صرف نظر از شعرهایی که 

 ما رسیده است.....(، .....  معرفت ابوطالب به نبوت او صلی اهللا علیه و آله است گزارش ها و احادیث فراوان دیگري است که به

دانم براي اثبات گواهی    آري ..... اگر یکی از این سخنان در آثار نظم و یا نثر کسی باشد آن را دلیل بر مسلمانی او می آورند و من نمی  

سروده هاي حضرت ابوطالب  بخشی از    و اقرار به نبوت آن حضرت دیگر چه باید کرد ..... پس به شگفت بیا و عبرت بگیر ..... این بود 

  شهر آشوب مازندرانی ..... می گوید )به راستی آن   که از هر فراز آن ایمان خالص و اسالم واقعی او نمایان است و دانشمند یگانه ما ابن

از مرگ    براي پس  بیت هم بیشتر است ..... و این اشعار را نیز به عنوان وصیت  3000مقدار از اشعار ابوطالب که نماینده ایمان اوست از  

خاندان عباس و    خود سروده است )چهار نفر را براي یاري پیامبر خوبی ها، سفارش مؤکد و مخصوص می نمایم، پسرم علی و بزرگ

نمایند، اي فداي شما باد مادرم و   حمزه آن شیري که پاسدار حقیقت او است و هم جعفر را تا گزند و آسیب مردم )فرومایه( را از او دور

 محافظ باشید(،   فرزندان او، من از شما می خواهم که در یاري احمد و در برابر دشمنان او مانند سپرهايهمه 

بهترین شکل به وظایف خود    )کلب گوید یا حضرت ابوطالب به خوبی و به خوب کسانی وصیت کردي و آنان هم به احسن وجه و به

آنها قرار بده و در دنیا و آخرت به برکت    د، خدایا ما را نیز از محبان و دوستانعمل کردند و تا جان خود را فداي او و شریعت او نمودن

 وجود آنان ما را هم رستگار بفرما آمین، آمین، آمین رب العالمین(. 

 اعمال نیکو و سخنان شایسته حضرت ابوطالب علیه السالم: 

داشت ..... که   رت ابوطالب )ع( در یاري پیامبر اسالم عرضه...، پس این هم از اعمال نیکو و کوششهاي شایسته اي که سرور مکیان حض
این   هر کدام دلیلی آشکار بر اسالم واقعی و ایمان ناب و بر تسلیم او در برابر قرآن خداوند و ..... است و اکنون بیاو ببین تا اهل سنت در

 باره چه آورده اند: 

گفت مرا به   در کاروان تجاري قصد شام کرد رسول خدا نزد او آمد وابن اسحاق آورده است )مضمون( )که چون حضرت ابوطالب  -1

بحیراي راهب رسیدند..... برخالف هر زمان  به صومعه  بین راه  ..... در  برد  با خود  ابوطالب آن حضرت را  ..... و آنگاه  که می سپاري 

کرد و او صاحب علم کتب انبیاء    و .....، از آنان پذیراییبحیرا به دلیل نشانه هایی که از آنان دید و آن ابري که بر آنها سایه افکن شد  

پاسخ ده آن حضرت فرمود هرگز با سوگند به    گذشته بود ..... او از آن حضرت سؤال کرد ترا به الت و عزي سوگند که به پرسش من 
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پس حضرت فرمود هر چه می به سؤاالت من پاسخ ده    الت و عزي چیزي از من مپرس، پس بحیرا گفت پس ترا به خداوند سوگند که

خواهی بپرس ..... و او شروع به سؤال کرد و رسول خدا او را پاسخ میداد و بحیرا مالحظه کرد که تمامی پاسخ رسول خدا با نشانه هایی  

ر این باره  که او از پیامبر موعود می داند هماهنگ است، پس به مهرنبوت که مابین دو کتف آن حضرت بود نظر نمود ..... و ابوطالب د

 سرود: 

سرزمین فرود    )..... به راستی که جایگاه پسر آمنه که پیامبر خداست، نزد من از فرزندان من هم باالتر است ..... چون در سفر شام در آن
جده کنندگان سرش س  آمدیم ..... در این هنگام بحیرا آمد و ..... چون دید سایه اي از ابر او را دائماً از گزند آفتاب بدور می دارد مانند

تورات را تفسیر کرد تا به درستی   را خم کرد ..... در آن میان گروهی آمدند در حالی که قصد قتل محمد را داشتند ..... و او بر ایشان
نی رنگ هر  سخن او یقین نمودند ..... به آنها گفت آیا می خواهید محمد پیامبر را بکشید ..... در برابرشما خدا براي او بس است و او 

ابوطالب، تاریخ ابن عساکر،   نیز از معجزات اوست و هرگز روز روشن مانندتاریکی ها نیست(، دیوان  فرومایه را پاسخ می دهد و این 
 سیوطی، بیهقی .....،

 طلب باران ابوطالب به برکت وجود رسول خدا:
خشکسالی بر ما    وارد شدم و قریش گفتند اي ابوطالب  )مضمون( ابن عساکر در تاریخ خود آورده است )..... در ایام خشکسالی به مکه 

باران بیا و ابوطالب آمد در حالی که کودکی به  به نماز  با ما  همراه داشت که گویی    غالب شد و ما در معرض هالکت افتاده ایم پس 
ت او را گرفت ..... ناگهان ابرها  انگش   خورشیدي بود در تاریکی ها و... پس ابوطالب او را گرفته و به خانه کعبه چسبانید و آن کودك

 که به آبروي او از ابر باران می خواهند .....( روي آورده و باران به شدت باریدن گرفت ..... در این زمینه ابوطالب گوید سپیدرویی

 است...شرح بخاري، ..... و نیز شهرستانی در ملل و نحل خود این واقعه تاریخی را با همین مضمون نقل نموده 

 ابوطالب در زاده شدن امیرالمؤمنان:

فرمود مرا از    از قول جابربن عبداهللا آورده اند که گفت من از رسول خدا از چگونگی بدنیا آمدن علی بن ابی طالب سؤال کردم ایشان
نور من آفرید و مرا از    بهترین کودکی که زائیده شد پرسش کردي که تولد او مانند تولد مسیح بود و خداي تبارك و تعالی علی را از

پاك به ارحام پاك منتقل نمود و    نور علی آفرید و ما هر دو از یک نور هستیم پس خداوند عزوجل ما را از صلب آدم و از صلب هاي
ر داد و  من از صلب هیچکس انتقال نیافتم مگر علی هم با من بود و ما به همین گونه بودیم تا مرا دربهترین رحم ها که از آمنه بود قرا

 علی را در بهترین رحمها که از فاطمه بنت اسد بود قرار داد  

سال خدا را پرستش کرد و چیزي از او نخواست پس    270زندگی می کرد و    پرهیزکار و خداپرست به نام مبرم   و در روزگار ما مردي 
..... و گفت اي مردم به درستی که خداي علی    او را دید برخاست و سر او را بوسید  خداوند ابوطالب را به سوي او فرستاد چون مبرم

اینکه اي ابوطالب از صلب و پشت تو فرزندي متولد می شود که دوست خداي عزوجل است ....،  اعلی چیزي در دل من الهام کرد و آن
ر خانه کعبه  متولد شد زمین درخشندگی یافت، ابوطالب بیرون آمده و می گفت اي مردم دوست خدا د  پس در شبی که علی در آن 

صبح شد به خانه کعبه آمده و می گفت اي پروردگار این تاریکی آغاز شب و اي پروردگار ماه درخشان روشن، از    متولد شد و چون 
پیامبر   کار خاندان  اي  گفت  می  که  شنید  را  هاتفی  و  بده، پس صداي سروش  خبر  مبارك  کودك  این  نام  درباره  را  ما  خود   پنهانی 

خداوند علی    دادن فرزندي پاك ویژگی بخشیدیم و به راستی که نامش را از واالیی علی نام نهادیم و این علی از نام   برگزیده، شما را با
خالد و تنها بازگوگر آن    گرفته شده است( این حدیث را حافظ گنجی در کفایه الطالب آورده و می گوید تنها گزارشگر آن مسلم بن

 زد ما مشهور است.نیز عبدالعزیز بن عبدالصمد است که ن

 آغاز کار پیامبر با ابوطالب:
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)مضمون(  نماید که  نقل می  ابن عباس  از  به طور مفصل  نهایه خود  دینوري در کتاب  بن محمد  بن علی  ابراهیم  به    فقیه حنبلیان  پیامبر 

نمایم نظر خود را   به مردم آشکار  ایشان عباس عموي خود گفت که خداوند مرا فرمان داده است تا دین خود را  گفت از سوي    بگو 

به نزد او آمده و شرح ماوقع رادادند .....، پس حضرت   قریش صدمات مهلک بر تو می رسد مگر آنکه در پناه ابوطالب درآیی، پس 

واقف بود به من خبر داد که از نسل    ابوطالب گفت ..... به راستی و حقیقت قسم، پدرم که تمام کتب )آسمانی( را می خواند و به آنها 

بیاورم پس هر کس از فرزندان من روزگار او را    من پیامبري خواهد آمد و من دوست داشتم که روزگار او را دریابم و به وي ایمان 

 این حدیث را از پدر خود نقل می کند...   دریابد بایستی که به او ایمان بیاورد( پس می بینی که ابوطالب با چه پشت گرمی

ن و  اوالد  نماید پس)کلب گوید و تمامی  او می  به  ایمان  الزام در  امر و  ائمه اطهار و همه مؤمنین و    سل خود را  لعنت خدا و رسول و 

ابوطالب و پدر و مادر رسول خدا و سایر مقدسین درگاه الهی    مؤمنات بر کسانی باد که افترا و بی ادبی نسبت به ساحت مقدس حضرت

با این توهین و را آتش می زنند خدایا به حکم آیات کتاب تو آنان اصحاب النار هستند پس    جسارت، قلب رسول خدا  می نمایند و 

 نثار این افاکان اثیم بفرما آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(.  آتش ابدي خود را 

 ابوطالب پیامبر را گم می کند:

ابوطالب به    با او گفتگو نمودند و از پاسخابن سعد واقدي نقل نموده است که )مضمون( )قریش به نزد ابوطالب آمده و درباره محمد  
فرا رسید، رسول خدا به    خشم آمده از نزد او بیرون شده و...، گفتند بهترین رأي آن است که محمد را بقتل برسانیم پس شامگاه آن روز

همه جوانان هاشمی و بنی مطلب را    ابوطالب خانه نیامد پس حضرت ابوطالب به همراه عموها در پی او روان شدند ولی او را نیافتند پس  
و  بیایند  به مسجدالحرام  و  برنده مسلح شده  به سالحی  تا هر یک  داد  فرمان  نموده و  ابن    احضار  بزرگان قریش که  هر کدام در جمع 

او همه آنان را قتل عام  اشاره  به  ابوطالب را    کنند، پس زید بن حارثه   حنظلیه )ابوجهل( در میان آنان هستند قرار گرفته و  سر رسید و 
  پریشان دید و خبر سالمتی پیامبر را به او داد و او پیامبر را به خانه آورد و فرداصبح با او به مسجدالحرام وارد شد و سپس دست او را 

د صدمه  گرفت و در جمع قریشیان بلند نمود و گفت اي گروه قریشیان میدانید چه قصدي داشتم گفتند نه گفت تصور کردم که به محم
سوگند اگر او را کشته بودید یک نفر از شما را باقی نمی گذاشتم ..... پس آن    زده بودید و قصد داشتم شما را قتل عام کنم و به خدا

از همه از فقیه حنبلی    گروه همگی درمانده و سرشکسته و  به همین مضمون  ابوجهل مرعوب و ترسان شده بود(، و این گزارش  بیشتر 
 ی بن محمد دینوري وسید فخار بن معد و ..... نیز نقل گردیده است.ابراهیم بن عل

 ابوطالب در آغاز دعوت پیامبر: 

مردم گفت اگر    چون این آیه نازل شد )..... و خویشاوندان نزدیک خود را بیم بده .....(، )مضمون( )رسول خدا از کوه صفا باال رفته و به
ما تو را آزموده ایم و از تو   وه می خواهند بر شما هجوم آورند قبول می کنید؟ گفتند آريمن به شما خبر دهم که سپاهی در پشت این ک 

بار دیگر آنان را دعوت کرد و باز هم    سخن دروغ نشنیده ایم و آنگاه رسول خدا آنان را بیم داد ولی ابولهب مجلس را بهم زد ..... پس 
گفت ..... اي محمد فرمانی را که گرفته اي بکار    وردگار هستم ..... و ابوطالب بعد از حمد و ثناي خداوند اعالم فرمود که من رسول پر

از کیش عبدالمطلب   ببند  اینکه دلم راه نمی دهد که  تنها  تو پاسداري می کنم و  از  تو هستم و  روي    که بخدا سوگند همیشه در کنار 
نبوده است جز همان دین یگانه پرستی   البته دین عبدالمطلب  و...،..... ولی آن  بگردانم،( و  به خدا و رسوالن و کتب آسمانی  ایمان  و 

سعد در طبقات حدیث    بزرگوار از روي تقیه با این فراز از سخن خواسته است تا دیگران را از کینه توزي و عناد با او دور نماید... ابن
نموده ام یاور من باشد تا بهشت از آن    به آن قیام دعوت را از زبان علی چنین آورده است... که )..... پیامبر گفت کیست که در کاري که 

او بوده و برادر من باشد پس من پاسخ دادم اي رسول خدا، من حاضرم هرچند که ازهمه خردسال تر و ساق هایم از همه باریکتر است،  
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ي او هرگز در نیکوکاري  بینی گفت او را واگذارید که پسرعمو  پس آن گروه خاموش شدند و سپس گفتند اي ابوطالب پسرت را نمی
 به او کوتاهی نخواهد کرد ....(،  

و ابوعمرو زاهد طبري .....آورده است )که ابن اعرابی درباره واژه اعور به معنی پست ترین هر چیز، استناد به روایت ابن عباس و حدیث  
 میان گفتار او افتاده و با سخنانی به تحریک  نموده است که )مضمون( ... ).. که چون پیامبر خواست سخن بگوید ابولهب   وارده از علی

حاضرین پرداخت و آنگاه گفت برخیزید پس برخاسته و رفتند و چون فردا شد مرا امر فرمود تا همان خوردنی ها و نوشیدنیها را فراهم  
ابولهب برخاسته و گفتار او    ه نمایم و آنان را دعوت کنم ..... پس آنان آمده خوردند و نوشیدند و رسول خدا برخاست تا سخن بگوید ک 

رسد که در این باره سخن گویی؟ و    را با خرده گیري قطع کرد پس ابوطالب وي را گفت ساکت شو اي اعور )یعنی فرومایه(، تو را چه
ن برخیز ابوطالب به پیامبر گفت که اي سرور م  فرمان داد که هیچکس از جا برنخاسته و مجلس را ترك ننماید پس همه نشستند و آنگاه 

راستگو شمرده می شوي(، پس ببین که چگونه این حامی   و هرچه می خواهی بگو و پیام پروردگار خود را برسان که تو راستگو بوده و
نمی شود در حالی که با تمام وجود و به قیمت آزار خاندان خود به    پیامبر و مسلمانان به دید عده اي کینه توز و گمراه مسلمان نامیده 

 یامبر در اداي رسالت و ..... می پردازد. تشویق پ

بهترین جزا و   )کلب السالم و عجل فرجهم،    گوید یا حضرت ابوطالب خداوند به حق عزت خود و آبروي محمد و آل محمد علیهم 
ن زحمات ومرارت پاداش را به شما عطا فرماید و لعنت و عذاب ابدي خود را بر دشمنان تو نازل فرماید و ما را از ارادتمندان و شاکرا

یعنی اسالم قرار داده و از شفاعت شما ما را در دنیا و آخرت بهره مند فرماید آمین،    هاي شما در راه اسالم و شریعت برگزیده خداوند 
 آمین، آمین یا رب العالمین( 

 گفتار ابوطالب به علی، با پسرعمویت همراهی کن:
خدا   رسول  که  اند  گفته  دانشمندان  گوید  اسحاق  نمازمی ابن  اقامه  و  خداوند  عبادت  به  مکه  هاي  دره  در  نماز،  هنگام  به  )مضمون( 

فرمود که پدرم    پرداختند ..... پس ابوطالب به علی گفت با پسرعمویت همراهی کن ..... در شرح ابی الحدید آمده که علی علیه السالم
دور خواهی بود پس با    خداوند از هر گزندي در حال و آینده گفت )اي پسرك من پسرعموي خود را همراهی کن زیرا تو به یاري  

و جعفرپشتوانه من هستند در روزهاي   به راستی علی   .....( باره  این  او در  از سروده هاي  نویسد که  نیز می  و   )..... محمد همراهی کن 
ابن ابی الحدید نیاورده که )..... مائیم و   گرفتاري، پس عموزاده خود محمد را یاري کنید و دست از او برمدارید( و بیت هایی است که 

 این پیامبر که او را یاري می کنیم و دشمنان را با سرنیزه ها از او دور می نمائیم .....(. 

 و سخن ابوطالب به جعفر و حمزه علیهم السالم که خود را به پهلوي عموزاده ات پیوند بزن و ....: 

و گفت    علی را دید که نماز می گزارند و علی در سمت راست او است پس جعفر را امر کرد  ابن اثیر آورده است که ابوطالب پیامبر و
ابویعلی )کنیه    خود رابه پهلوي عموزاده ات پیوند بزن و در سمت چپ او به نماز قرار بگیر و ..... نیز به حضرت حمزه گفت )..... اي

کسی که از نزدپروردگار خود، دین    تا با صبر تو رسول خدا یعنی آن  حضرت حمزه( بر دین احمد صبور و نمونه اي براي دین او باش
پاسدار و پشتیبان او باش و در زمره  حق )یعنی شریعت اسالم( را آورده است به پیروزي رسد و اي حمزه به حقیقت، با اراده محکم خود،

به او آورده اي و در راه خدا پیامبرش را یاري    ایمانکافران قرار نگیر که به حقیقت و راستی من شادمان و مسرور می گردم که بگویی  
فرستاده خداست و جادوگر و ساحر نیست...(، اسدالغبه،    کن و آنچه را آورده آشکار و علنی در میان قریش تبلیغ کن و بگو که احمد 

المطالب .....، ابوطالب پیامبر را دوست می  برزنجی می گوید اخبار متواتر    شرح ابن ابی الحدید، االصابه، سیره حلبی، اسنی  داریم که 
او را یاري می داد و در تبلیغ و گسترش شریعت اسالم او را همراهی می کرد و   داشت و از او پشتیبانی کرده و او را حمایت می کرد و

فرزندان  و  نمود  بود تصدیق می  را آورده  ا  آنچه  و  و...  فرمود  امر می  او  یاري  و  پیروي  به  را  و جعفر  اخبار همگی    ین همهخود علی 
 آشکارا داللت بر آن دارد که قلب ابوطالب سرشار و لبریز از ایمان به پیامبر بوده است.  
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کن و ببین که چگونه حضرت ابوطالب با در نظر گرفتن برتري واضح قواي کفار و مشرکین و ضعف مسلمانان،    دقت)کلب گوید پس  
  وازنه قوا را مدیریت نموده و با اتخاذ سیاست هاي هوشمندانه خود و با پیش گرفتن گرفتن سیاست هاي مدبرانه خود، این م  با در پیش 

بر رشد و در عین حال  اسالم جلوگیري  اهل  نمودن  و ریشه کن  و مشرکین  ناگهانی کفار  از هجمه  مناسب  هاي  و    استراتژي  جمعیت 
بزرگ خاندان آل    ت همان سیاست هوشمندانه، تقویت جمعیت دین خداوند دقت و همت و تالش خود را معطوف می نمود و این اس

سالم و رضوان خدا بر حضرت  محمد علیهم السالم، که بواسطه او همه مسلمانان تا پایان جهان مرهون آن حضرت هستند پس رحمت و
و نسیم ها با وزش  خداوند نغمه سرایی می نمایند    ابوطالب تا آن زمان که خورشید طلوع و غروب می کند و پرندگان بر شاخساران براي 

 خود رحمت خداوند را بر جهان طبیعت نثار می نمایند آمین، آمین، آمین یارب العالمین( 

 ابوطالب و دلسوزي او براي پیامبر:
ابوجعفر محمد بن حبیب )ره( در امالی آورده است که )..... ابوطالب گاهی که رسول خدا را می دید گریه می کرد و میگفت چون او  

خدا آنقدر زیاد بود که    بینم به یاد برادرم عبداهللا می افتم و نیز عبدالمطلب نیز او را دوست داشت شدت عالقه ابوطالب به رسولرا می  
علی به او گفت پدر مرا می کشند او    می ترسید مشرکین به او صدمه بزنند پس شبانه او را بیدار و علی را در بستر او قرار می داد و شبی

تابان و کریم و بزرگوار شوي ..... پس علی به او   و را دادیم و سختی را بر خود هموار کردیم تا فداي نیک مردي با گوهرگفت ..... ما ت
داشتم تو یاري مرا ببینی و بدانی که من همیشه فرمانبردار تو    پاسخ داد اي پدر به خدا قسم آنچه گفتم از روي بی تابی نبود بلکه دوست

 کوشید(،  در یاري پیامبر راهنما احمد، ..... خواهمهستم و در راه خدا و 
.....، پس می بینی عشق و عالقه ابوطالب را تا این حد و قطعاً رعایت خویشاوندي حد و مرز معینی دارد و این فداکردن نور چشمان و  

عالقه به شریعت و دین است که    به انگیزه همه تبار و خاندان به راه رسول خدا، همانطور که از گفتگوي آنان نیز معلوم است تنها و فقط  
 او را وادار به اینکار می کند  

خداوند علی اعلی بر رسول خدا و بر این پدر و فرزندان او و دوستان و طرفداران آنها نثار و تقدیم    )کلب گوید رحمت و درود و سالم
 ابداآلباد آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(. باد تا آن زمان که حکم اودر جهان هستی نافذ است یعنی تا  

 ابوطالب و پسر زبعري: 

بخواند نماز  و می خواست  به سوي خانه کعبه روانه شد  پیامبر  اند که )روزي  تفسیر خود می گوید، مورخین آورده  چون    قرطبی در 
تباه نماید پ یک شکمبه    س ابن زبعري برخاسته و از درون داخل نماز شد، ابوجهل لعین گفت کیست که به سوي او رود و نماز او را 

ابوطالب آمد و ایشان    خون و سرگین بیرون آورد و با آن سر و صورت رسول خدا را آلوده کرد پس پیامبر از نماز خارج شد و به نزد
شانه اش قرار داد   شمشیر خود را روي  سؤال کرد چه کسی با تو اینکار را کرد رسول خدا گفت عبداهللا بن زبعري پس ابوطالب برخاسته

خدا قسم هر کس از جاي خود برخیزد او را با    و به نزد آنان آمد آنها چون ابوطالب را دیدند قصد فرار نمودند پس ابوطالب گفت به
  و ریش و لباس همه آنها مالید و به آنها بد و ناسزا گفت   شمشیر خود خواهم زد پس ابوطالب سرگین و خون شکمبه را گرفته و بر چهره 

 .....( ..... داستان این عکس العمل حضرت ابوطالب در بسیاري ازکتب اهل سنت نقل گردیده است... 

 سرور ما ابوطالب و قریش: 

خدایان آنان را   ها و )مضمون( ابن اسحاق می گوید ..... )چون رسول خدا بطور آشکار و علنی قوم خود را به اسالم فرا خواند و...، و بت
ترك رسالت الهی مالحظه    ی در دشمنی با او متحد شدند ..... و در این زمان که رسول خدا تالش و فشار قریش را دررد نمود ..... همگ

من قرار دهند که رسالت خود را رها    کرد گفت اي عمو به خدا قسم اگر قریش خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ
ود را آشکار نماید و یا من جان خود را دراین راه فدا کنم پس اشک در دیدگان رسول  کنم من اینکار را نخواهم کرد تا خدا دین خ

خدا آمد و آنگاه ابوطالب گفت اي برادرزاده ام برو و هرچه در رسالت خودداري بازگو نما و تبلیغ کن که بخدا هرگز و در برابر هیچ  
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شده و آتش جنگ برافروخته شد و در این زمان ابوطالب در مقابله با    سخت  کاري تو را به دشمن نخواهم سپرد .....، ..... و در ادامه کار
قریش در میان هاشمیان و مطلبیان بپاخاست و ایشان رابه یاري خود و در پشتیبانی از رسول خدا فراخواند و .....، همگی درخواست او را  

درخشان ترین مدح و ثنایی است که او درباره پیامبر سروده و در  و ..... ابوطالب اشعاري سرود که از   به جز دشمن خدا ابولهب پذیرفتند
 آن حضرت محمد راصادق و راستگو خطاب کرده است...، ... 

 سرور اهل مکه و نامه قریش:

ا  از آنان ب  )مضمون( در این مرحله قریش بدور هم گرد آمده پیمان نامه اي را تنظیم نمودند که در آن عهد و پیمان بستند که هیچکدام 

  هاشمیان و مطلبیان پیوند زناشویی نبسته و هیچگونه داد و ستد و خرید و فروشی با آنان ننمایند و هیچگونه صلح وسازشی با آنها نکرده و 

به  بر آنها هیچگونه ترحمی روا ننمایند .....، مگر آنکه رسول خدا را به آنها بسپارند که کشته شود ..... وآن را مکتوب نموده در خانه کع

  آویختند ..... پس همگی آنها رانده شده و با او به دره درآمدند مگر ابولهب پس ایشان دویا سه سال در آن دره رنج بسیار بردند تا آنکه 

خود وحی فرمود که آن پیمان ستمکارانه توسط موریانه ها    مجبور به خوردن برگ درختان شدند .....، ..... پس خداي تعالی به رسول

گزارش را به عموي گرامی حضرت ابوطالب داده و ایشان پرسیدند اي    فقط نام خدا بر آن باقی است پس رسول خدا اینخورده شده و  

برادرزاده من آیا پروردگار تو چنین خبري را به توداده است رسول خدا فرمود آري پس ابوطالب گفت به ستارگان درخشان قسم می  

پس در میان گروهی از هاشمیان و مطلبیان به راه افتاد تا به مسجد رسید و سپس به قریشیان  اي    خورم که تو هیچگاه به من دروغ نگفته

خبر داده و دروغ هم نمی گوید که خداوند بر سر پیمان نامه شما جانوري را فرستاده تا آن را نابود کند    گفت محمد برادرزاده ام به من

گوید شما از راهی که در پیش گرفته اید برگردید و به هوش بیائید که به خدا قسم ما او را  اگر چنان باشد که او می    مگر نام خدا را پس 

او را بکشید    تسلیم اگر خواستید  نمائیم  بود ما او را تسلیم شما می  او دروغ  نفر قوم ما بمیرد و اگرسخن  تا آخرین  شما نخواهیم کرد 

همانگونه    و قرار راضی هستیم پس پیمان نامه را آورده و آن را گشودند و دیدند یازنده بگذارید پس بزرگان قریش گفتند ما به این قول  

رسول خدا باز هم    است که خداي محمد خبر داده بود پس گفتند این جادو و سحر برادرزاده توست و باز هم علیرغم این معجزه روشن

 بر ستم و دشمنی خود اضافه کردند 

ابوطالب بر پیام خداي محمد اعتماد کرد و چگونه با قریش سخن   کن و ببین که چگونه حضرت)کلب گوید بر این فراز از تاریخ دقت  

به آنچه این گمراهان و    اهللا و شریعت پاك حضرت محمد داشت و اگر بنا  گفت که این دلیل بر عظمت ایمان و اعتقاد او به حضرت

ابوطالب روي عالقه خانوادگی و د افترا می گویند که حضرت  به  این حمایت راجاهالن  داشت در تحت هیچ شرایطی   وستی فامیلی 

به او  کامل  ایمان  ولی  کرد  نمی  واگذار  آنان  به  را  خود  زاده  برادر  پیام،  آن  بودن  اشتباه  یعنی    حتی  او  رسول  کالم  و صدق  خداوند 

معجزه آشکار با کل جمعیت حضرت محمد صلی اهللا علیه و آله و سلم و عجل فرجهم تا حدي بود که با قاطعیت و درراستاي تبین این  

و ..... تسلیم نشدند همانگونه که خداوند می فرماید مانند   کافر و مشرك به احتجاج برخاست ولی آن کوردالن علیرغم آشکار شدن حق 

این همه  علیرغم  که  ابوطالب  ساحت حضرت  به  مفتریان  از  یعنی  بعضی  خسارا  االّ  الظالمین  یزید  ال  و  شوند  نمی  هدایت  ها  از    نشانه 

ابوطالب که در این آیه همین دشمنان حضرت  بارز  ناسپاسان و   مصادیق  کالم خدا مشرکین یعنی دشمنان رسول خدا و کافرین یعنی 

همگی در گروه اعداء اهللا یعنی ظالمین هستند که جززیان بر آنها اضافه نمی شود و به حکم کتاب خدا در دوزخ جاوید معذب خواهند  

 بود(. 
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 در هنگام مرگ:سفارشهاي ابوطالب 

از قول کلبی نقل نموده اند )مضمون( که آن حضرت به هنگام مرگ بزرگان قریش را احضار کرده و چنین وصیت نمود ).....اي گروه  
به بزرگداشت و احترام به خانه خدا و دوستی و محبت با خویشاوندان و  دوري از ستمگري و    قریش ..... من شما را سفارش می کنم 

رو قوم عرب و سود تمام آن    ..... شما را وصیت می کنم به دوستی و محبت با محمد که او امین قریشیان است و راست  مردم آزاري و
آورد )دین اسالم( که دل آن را پذیرفت و    سفارشهایی که به شما کردم در احترام به او جمع شده است و به راستی که او چیزي براي ما

یرش آن خودداري کرد و به خدا قسم گویا میبینم که افراد عادي عرب و مردمان اطراف ..... دعوت او زبان از بیم دشمنی دیگران از پذ
زیردست شوند و... ..... هان اي گروه قریش پیرامون این خویشاوند    را بپذیرند و ..... او را یاري نمایند ..... و سران قریش و بزرگان آن

آورندگان به او باشید و به خدا قسم هیچکس راه او را در پیش نمی گیرد مگر به راه    بان ایمانپدري خود را بگیرید و کارگزاران و پشتی
آورد مگر آنکه رستگار گردد و قطعاً اگر عمر من روزگاري بیش از این طول می کشید و مرگ    راست افتد و هیچکس به او ایمان نمی

 هاي او و مشکالت او قیام می کردم و گرفتاري ها را از او دور می کردم(،  البته براي پاسخ گویی به سختی   دیرتر به سراغ من می آمد

می ترسید که مردم چنان بر دشمنی او قیام کنند    چگونه این وصیّت ها لبریز از عشق و ایمان به هدایت است و... قبل از این   پس ببین که 
از پیامبر دفاع نماید ..... و چون مرگ را نزدیک دید و    نتواند   که موجب شوند که نبردهاي دفاعی مسلمین از هم بپاشد و... و دیگر او

خدمت نماید پس آنچه را که سالها در جانش بود را آشکار ساخت    دانست که دیگر با پنهان نمودن اعتقاد خود نمی تواند به بهترین نحو
 ... و آن سفارشهاي جاودانی را درباره پیامبر بر زبان آورد 

 برادران:  وصیت هاي ابوطالب به

)مضمون( ابن سعد در طبقات آورده است که ابوطالب به هنگام مرگ فرزندان عبدالمطلب را احضار کرد و گفت )شما تا آنزمان که از  
و  نمائید تا راه راست بیابید   محمد اطاعت نمائید و دستور او را بکار بندید در خیر و سعادت هستید بنابراین از او پیروي کنید و او را یاري

الکبري، سیره حلبی، سیره زینی، در   در عبارتی دیگر ..... تا رستگار شوید(، این وصیت ها به همین مضمون در تذکره سبط، الخصایص
ابوطالب و چه نیکو نشانه اي هم ارائه داده است و    اسنی و... و برزنجی با قاطعیت اعالم می دارد که این حدیث داللت تام دارد بر ایمان

و همه را به آن در تمام عمر سفارش نماید ولی خود را از آن   چگونه او سعادت رستگاري و راه راست را در پیروي پیامبر بداند آن اینکه 
روي برتابد .....، .....، عقل سلیم و درست نمی تواند تصور کندکه این همه سخنان، و عکس العملهاي ابوطالب و...، هیچکدام نشانه اي  

پاسخی بیابد بر اینکه چرا با قریشیان آنگونه باید مبارزه نماید که، خود و خاندانش    برابر دین اسالم نبوده است .....، ..... و از تسلیم او در  
سکونت گزیند، نه زندگی ساده و نه معیشتی و نه .....، مگر اعتقاد به شریعت پاك اسالم و    آنگونه در معرض انواع خطرات در دره اي

اینگونه او را در شمار گروه و جمعیت باالترین فداکاران راه خدا قرار دهد و... کتاب خدا بر صحت راه و    باعث شد   ایمانی استوار که 
 دهد ... روش او گواهی 

 حدیثی از ابوطالب:

ابورافع آورده است که گفت شنیدم که ابوطالب می گفت )..... از برادرزاده ام محمد بن عبداهللا  شنیدم که    ابن حجر در اصابه ..... از 

را شریک در پرستش  گفت پروردگارش او را فرستاده است براي صله رحم بین خویشاوندان و براي اینکه تنها او را بپرستند و با او کسی

نیز بسیار دیگر  از طرق  با همین مضمون  این روایت  ندهند و محمد قطعاً راستگو و درستکار است(،  ..... و در    قرار  نقل گردیده است 

برپاداشتن نماز و دادن زکات و ..... و اینکه سپاسگزار باش تا روزي تو افزون گردد و کفرورزي    ز نسخ اضافه نموده اند )و برايبعضی ا

 مکن تا عذاب نشوي(. 

 آنچه خاندان و کسان او در مورد آن حضرت روایت نموده اند: 
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 اقوال اهل سنت: 

رسیده است    عبدالمطلب و فرزندان ابوطالب رسیده است نظر نمائیم می بینیم که هرچه در این زمینه اگر در آنچه از هاشمیان و فرزندان  
با انگیزه  اینکه آنچه او انجام داده خالصاً و مخلصاً  بلند است به ایمان استوار او و  اطاعت از دعوت و    هر کدام به تنهایی آوایی رسا و 

عموهاي پیامبر ایمان نیاوردند    ت ..... ابن اثیر می گوید )..... به عقیده اهلبیت هیچکدام ازرسالت او و ایمان به شریعت پاك او بوده اس
 مگر حمزه و عباس و ابوطالب(،  

آنها عباس بن عبدالمطلب و در رأس برخی دیگر ابوبکر بن ابی قحافه قرار   ابن ابی الحدید می گوید با اسناد و روایات بسیار که در رأس
نرفت مگر پس از آنکه گفت الاله االاهللا و محمد رسول اهللا( و این حدیث هم معروف    ست که )..... ابوطالب از دنیا دارد حدیث شده ا

سخنی آهسته بر زبان راند که برادرش عباس شنید و هم از علی علیه السالم روایت شده است که    است که ابوطالب در هنگام رحلت
نرفت مگر پس ازدنیا  ابوطالب  به راستی  نیز    فرمود  نمود و  از خود راضی و خشنود  اهللا علیه و آله و سلم را  از آنکه رسول خدا صلی 

از ایشان فرمود اي عمو آن کلمه    ابوالفدا و شعرانی  به  ابوطالب سخت شد رسول خدا  بیماري  اند که چون  نموده  نقل  ابن عباس  قول 
را روا بشمارم ابوطالب گفت اي برادرزاده اگر بیم از دشنام و    توحید و رسالت پیامبر را بگو تا در روز قیامت شفاعت از تو  گواهی به 

 اینکه قریش گمان نمایند که من از ترس آن را گفته ام البته آن را می گفتم 

نبود و اینکه تو در خطر قرار گیري البته اعتقاد من از قبل همین بوده و اآلن هم همین    )کلب گوید یعنی اینکه اگر موضوع غوغاي عوام
اینکه قریش تصور نمایند که   است البته که اعتقاد من همین است و البته آن حضرت تا پایان عمر این    و یا  من از ترس گفته ام وگرنه 

 او موجبات حمله و هجمه کفار قریش را بر او فراهم نماید و او قادر به دفاع از او نباشد(   دغدغه را داشت که ایمان علنی

چون مرگ ابوطالب نزدیک شد شروع به تکان دادن لبهاي خود و نجوا نمود و عباس گوش خود را    گوید، ولیو در ادامه روایت می  
بگوید به راستی که آن را بر زبان    را شنید و گفت اي برادرزاده ام به خدا سوگند کلمه اي که به او دستور دادي  نزدیک برده و سخن او

ا  ابدي( را به تو نشان داد، ..... و سید احمد    ي عمو الحمدهللا که خداوند راه )سعادتراند و آن را گفت پس رسول خدا )ص( فرمود 
بسیاري از صاحبان مکاشفات ثابت شده و مسلمان بودن    زینی دحالن در سیره آورده است که صحت حدیث باال یعنی حدیث عباس نزد

 او نزد آنان عقیده اي حق و صحیح است .....، 

 وایی با این گروه آورده ایم وگرنه ابوطالب چه نیازي داشت که هنگام مرگ آن دو کلمه را بر زبان براند  هم ن  ما این حدیث را براي

)کلب گویدیعنی در حالی که عمل و شیوه و روش او مصداق حقیقی ایمان به خدا و رسول و روز قیامت بوده است و در تمام عمر 
 تلف و... بیان نموده است...(،  خود با صراحت تمام این معانی را با الفاظ مخ شریف

و به    مترنم بوده است، در شعرها و در نثرها و به دعوت مردم به پذیرفتن شریعت محمد  در حالی که همیشه به مفاهیم آن عمالً و قوالً
 رسول خدا .....    دفاع از شریعت پاك وجود نازنین

در معجزه رسول خدا و    ده خداوند است در کالم و وعده او به قریش)کلب گوید ایمان خالص او به گفتار رسول خدا و اینکه او فرستا
واسطه عالقه  به  ابوطالب  اگر حضرت  یعنی  است  موریانه آشکار  توسط  قریش  پیمان  نابودي  پیامبر دفاع می کرد و    خبر  از  خانوادگی 

بود او را به شما تسلیم می نمایم تا او را  خالف    اعتقادي به دین اسالم و نبوت او العیاذباهللا نداشت به قریش نمی گفت اگر سخن محمد
ابوطالب به رسالت پیامبر و کلمات صدق او از جانب    بکشید یعنی عالقه عشیره اي مانع بود و همین دلیل قاطع است بر اینکه حضرت

 دین او برحق است( .....  خداوند و نبوت او ایمان کامل داشت و بیشتر از هر کسی می دانست که

تکرار مکررات یعنی وظیفه اي که    پس از اینهمه فداکاري چه نیازي داشت که این دو کالم را بر زبان بیاورد )مگر براي پس در واقع  
مترنم باشد و همانگونه که اگر در پایان عمر   براي همه ما مسلمانان است که در پایان راه زندگی زبان ما انشاءاهللا به این کلمات گهربار 

 عینی این شهادت ها است( .....  جدید نیست و عمل و راه و روش ما در واقع گواه  بگوئیم این کلمات را قول
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شهادت ها را بارها به شیوه هایی که دقیقاً    پس به عبارتی او کی العیاذ باهللا کافر بود تا ایمان بیاورد با گفتن این دو عبارت ..... مگر این 
نفر ننموده است: مگر  بیان  افاده می کند  براي ما  همین معنی را  او  بدانندکه محمد دستیار موسی و مسیح است و  نیکان مردم   .....( مود 

سوي پروردگارش به او وحی می شود و هر کس سخن او را    دینی را آورد مانند دینی که آنها آوردند و...( و یا )او پیامبري است که از
می دانید که ما محمد را پیامبري از سوي خداوند همچون موسی می ن  نپذیرد از پشیمانی لبهاي خود را به دندان خواهد گزید(، و یا)مگر

یا )به راستی که   تا مردم را به راه راست هدایت کند( و  پیامبري که ازسوي خداوند آمده  بر  از ظلم و ستم  نمائید  یا )دوري  دانیم( و 
امبر خداي فرمانرواي عالم وجود و جهان هستی را با  دانستم که دین تو از بهترین ادیان خداوند است( ویا )من پیامبر را یعنی همان پی

آذرخشها می درخشید ..... و من مانند محافظی دلسوز از رسول خدا پشتیبانی و پاسداري می نمایم(،    شمشیري یاوري نمودم که همچون 
در حد و مرز و سرزمین آن راه ندارد(  و یا )پس خداوند بایاري خود او را پشتیبان باشد تا دین خود را آشکار نماید همان دینی که باطل  

)به یا  و   و  نکشیده  پیامبر خدا  از حمایت  باشد دست  داشته  پاك  و گوهري  نهاد  فرزندان من که  از  نه هیچکدام  و  نه من    خدا سوگند 
او دور مینمائیم( و یا    نخواهد کشید و این ما هستیم و این پیامبر که او را یاري می نمائیم و دشمنان او را با سرنیزه هاي خود از اطراف 
او باش تا با شکیبایی    )آیا می خواهید محمد رسول خدا را بکشید ..... اي ابویعلی بر دین احمد صبور باش و نمونه و اسوه اي براي دین

اري کن( و یا  خدا، رسول خدا را ی  به پیروزي برسی ..... و به راستی من مسرور و شادمان می شوم که بگویی ایمان آورده اي پس در راه 
به از سوي خداوند رسولی  )به حقیقت  و آمده است که   ..... ابوالفرج  به روایت  از او  او    آنچه  از  اعمال شایسته  با  سوي شما آمد پس 

اوست و قطعاً هیچ کس بر او غالب و پیروز نخواهد    پذیرایی کنید و احمد را یاري نمائید که از سوي خداوند جامه زیبا رسالت بر تن
 و یا )بهترین هاشمیان احمد است که رسول خداست در دوران فترت.....( شد( 

آري اگر درباره یکی از صحابه اي که مورد نظر آنها هست یکی از صد این مناقب آمده بود البته آن را با ساز و دهل وبوق و کرنا به  
ابوطالب را دریابند چرا اینطور    ..، سخت است که مسلمانیگوش عالمیان می رساندند و... ولی با وجود این دریایی از فضایل و مناقب و.

 است من نمی دانم...! 

شد در آنجا که امام حسین جگرگوشه رسول خدا فرمود آیا    )کلب گوید اي حضرت عالمه من می دانم رمز و راز آن در کربال معلوم
.....، پاسخ دادند ما به کینه پدر تو علی در صدد قتل تو  حرامی را حالل و    من از شما خونی ریخته ام که می خواهید قصاص کنید و یا

فقط به کینه علی علیه السالم که عالمت کفر و نفاق آنان است به خود حق جسارت به    هستیم آري اي حضرت عالمه این گروه ناصبی 
 ست(،  رسول خدا و ..... را می دهند و البته خدا در کمین ستمکاران ا حضرت ابوطالب و یا پدر و مادر

از  )او  و  رافع  ابی  بن  عبیداهللا  قول  از  است که گفت   ابن سعد در طبقات  ابوطالب آگاه    زبان علی آورده  از مرگ  را  چون رسول خدا 
نما و فرمود خداوندا او را بیامرز و رحمت خود را بر   ساختم آن حضرت گریست و امر فرمود برو و او را غسل بده و کفن کرده و تدفین

 او نازل فرما،(،  

به سختی گریه کرد )پس  است  ابن    و در عبارت واقدي آمده   ..... را  این حدیث  و...(،  بده  را غسل  او  برو  فرمود  امر  را  و سپس علی 
و ابوداود و ابن جارود و ابن خزیمه نیز آن را حدیث    عساکر، بیهقی، سبط ابن جوزي و ابن ابی الحدید،حلبی، سید زینی، برزنجی .....

 نموده اند  

)رسول خدا براي پرهیز از گزند بی خردان قریش بود که در پی جنازه او حرکت نکرد و نیز نماز نخواندن بر    و نیز بعضی آورده اند که: 
آمده است که ابوطالب در نیمه شوال و ده سال پس از    او هم به دلیل آنبود که آن روز نماز میتّ واجب نشده بود(، از اسلمی و دیگران 

قلب    رسول خدا به نبوت مبعوث گردید از جهان رفت و حضرت خدیجه نیز یک ماه و پنج روز بعد از او دار فانی را وداع گفت و  آنکه 
پیامبر نامیدند .....   عنی سال اندوه رسول خدا در ماتم او و عموي او ابوطالب لبریز اندوهی سخت شد تا جایی که آن سال را عام الحزن ی
شرکت نمود و لذا بیهقی از ابن    و نیز بسیاري از محدثین را اعتقاد بر آن است که رسول خدا در مراسم تشیع و تدفین آن مجاهد راه خدا 
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خویشاوندي باد و  پاداش تو با همان پیوند    عباس روایت می نماید که چون رسول خدا از تشیع جنازه ابوطالب برگشت گفت اي عمو
ابن تاریخ  بغدادي،  تاریخ خطیب  بیهقی،  النبوه  )دالیل  دهد،  تو جزاي خیر  به  ابراهیم حنفی،    خداوند  الطلب  نهایه  تذکره سبط،  کثیر، 

 اصابه، شواهد، .....( 

حضرت بسیار سنگین و  خبر وفات ابوطالب را دادند این خبر ناگوار بر قلب آن    و یعقوبی در تاریخ خود می نویسد )چون به رسول خدا
آمد و )با آه و ناله( چهار بار سمت راست و سه بار سمت چپ پیشانی او را نوازش کرده   گران آمد و به سختی بی تابی کرد پس نزد او

کودکی مرا پروردي و در یتیمی سرپرستی نمودي و در بزرگسالی یاري دادي خدا از سوي من به تو   و دست کشید و گفت اي عمو در
فرمود پادا می  و  آن می گشت  به دور  تابی(  بی  )از  و  افتاد  راه  به  آن حضرت  تابوت  در جلو  پس  فرماید،  و جزاي خیرعطا  نیکو  ش 

 پاداشت با همان پیوندخویشاوندي باد و سزاي نیکو از خداوند دریافت فرمایی( 

ر و خوبی را براي ابوطالب از خدا انتظار داري  اي رسول خدا چه خی  و از قول اسحاق بن عبداهللا بن حارث نقل نموده اند که عباس گفت 
براي او امیدوارم یعنی اینکه خداوند او را از تمامی خیرات که براي عزیزان و    رسول خدا فرمود من از پروردگار خود تمامی خیرها را

آورده است که تمام زنجیره    طبقات خود با سندي صحیح  این حدیث را ابن سعد در  مقربین خود در نظر گرفته است بهره مند فرماید،
بن بن مسلم، حماد  مانند عفان  هستند  از محدثان صحاح  موثق و  ابن    آن  را  این حدیث  نیز  و  بن عبداهللا  اسحاق  بنایی،  بن  ثابت  سلمه، 

نی به نزد  اند و نیز از انس بن مالک نقل نموده اند که شخص عرب بیابا  عساکر، دینوري، ابن ابی الحدید و سیوطی ..... نیز نقل نموده 
نزد تو آمده ایم که از فرط قحطی و خشکسالی نه شتري براي ما باقی مانده تا براي ما  رسول خدا آمد و گفت اي رسول خدا ما در حالی

رم  خورده باشد و... و سپس این اشعار را بر زبان راند )..... در حالی به نزد تو آمدیم که از سینه دخت  ناله نماید و نه کودکی که صبحانه
خون می آمد و مادرکودك شیرخوار از فرط پریشانی خود به کودك توجه نمی کرد ..... و ما هیچ چاره اي نداشتیم مگر آنکه به سوي  

جامه    بیاوریم زیرا مردم جز آستان پیامبران پناهگاهی ندارند .....( پس رسول خدا در حالی که از ناراحتی و نگرانی و غصه، دامن  تو پناه 
سرشار و پیوسته    ن کشیده می شد بر فراز منبر رفته و خداي تعالی را حمد و ثنا گفت و سپس دعا کرد که خدایا ما را با بارانیاش بر زمی

جانوران پر از شیر گردیده و    سیراب کن که بر همگان ببارد و توقف نکند مگر آنکه آنچه کاشته شده است بواسطه آن بروید و پستان
ه بودن آن زنده گردانی ..... و هنوز دعا به پایان نرسیده بود که رعد وبرق در آسمان پدیدار شد و مردم عوام  زمین مرده را پس از مرد

ما را غرق نماید پس رسول خدا گفت خدایا این    ترسان و شیون کنان آمده و گفتند اي رسول خدا ما می ترسیم که بارش فراوان باران 
مدینه برطرف و رسول خدا خندید تا حدي که دندانهاي    د ما پس ابرها مانند پرده اي از آسمانباران را به اطراف شهرها ببر نه بر خو

اگر امروز زنده بود چشمش به این )معجزه( روشن می شد و فرمود    مبارك او پدیدار شد و گفت خیر کثیر خداوند بر ابوطالب باد که 
اهللا وجه گفت اي رسول خدا گویا مقصود تو همان شعر است که ایشان    کیست که شعر او را براي ما بخواند پس علی بن ابیطالب کرم

فرخندگی آبروي او از ابر باران می خواهند او پناه یتیمان و نگهبان زنان بدون سرپرست است( حضرت   سروده اند: )..... سپیدرویی که به
مدام براي ابوطالب طلب آمرزش و مغفرت می نمود و ابیاتی از این قصیده را می خواند و رسول خدا بر روي منبر    فرمود آري پس علی

و ستایش همه ستایشگران و شاکران مخصوص توست که به آبروي پیامبر خود ما را    برخاست و چنین سرود )خدایا محمد  سپس مردي
جوشش    ریده و مسیل ها بهباران سیراب نمودي که از خداوند و پروردگار خود با دعا طلب باران نمود ..... و ابرها هرچه سخت تر با  از

  رسول خدا همانطور که عمویش ابوطالب می گوید همان سپیدروي درخشان چهره است که به آبروي او خداوند ابرها را به   آمدند پس 
شاعري بتواند با    ریزش باران وادار می نماید و این )معجزه( دیدنی همان شنیده و ظهور همان حدیث است(، پس رسول خدا فرمود اگر

 مغنی سیوطی، زینی، .....،   عر خود حق مطلب را ادا کند تو در زمره همان شعرا هستی(، ماوردي، ابن ابی الحدید، حلبی، قاري، شرحش

پیامبر بر سر منبر از خدا باران می    برزنجی گوید: )اینکه پیامبر فرمود: خیر کثیر خدا بر ابوطالب باد(، گواه آن است که اگر او می دید
به جهت همان   خواهد شاد نداشت مگر  این امر علتی  او روشن می گردید  او سنگینی می کرد و آن    شده و چشمان  رازي که در دل 
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خدا داشت، و البته گروه اندکی این حدیث باران    تصدیق نبوت رسول خدا و معرفتی بود که آن بزرگوار به کماالت و عظمت رسول
که فرمود )خیر کثیر خدا بر ابوطالب باد( را ذکر ننموده اند و    گفته رسول خدا درباره ابوطالب خواستن پیامبر را نقل کرده ولی این فراز  

که زده اند چه مقصودي را دنبال می نمودند و چه هدفی داشته اند که از    تو بهتر از من و هر کس دیگري می دانی که در این دستبردي
که به دست    ایت نمود که در روز بدر، پاي ابوعبیده بن حارث بن مطلب با زخمیرو  علت آن نبایستی غافل شد ..... و ابن ابی الحدید 

و حمزه به کمک او آمده و او را از دست آن خبیث رها نموده و با شمشیر خود )آن ملعون    عتبه بن ربیعه یا شیبه خورد قطع شد و علی
ابد( را کشته )و به جهنم از میدان جنگ به سوي هودج بردند و در برابر رسول خدا    واصل نمودند( پس یار و هم رزم خود را   ازل و 

استخوان پاي او جاري شده بود و او گفت اي رسول خدا اگر ابوطالب زنده بود درمی یافت که راست گفت    آوردند در حالی که مغز
  سداري از او به نیزه پرانی و تیراندازي آنجا که گفت)..... سوگند به خانه خدا دروغ پنداشته اید که ما محمد را رها می کنیم و در راه پا

به خاك او  اطراف  او جانفشانی می کنیم که خود در  او را چنان یاري و در راه  بلکه ما  نیست  افتیم و    نخواهیم پرداخت هرگز چنین 
از خداوند طلب    طالب و نقل کرده اند که در آن وقت رسول خدا براي او و براي ابو  همسران و فرزندان خود را به فراموشی سپاریم...(

 آمرزش نمود، 

بودیم و سعادت یاري رسول خدا نصیب    )کلب گوید خدایا ما نیز این عزیزان فداکار را دوست داریم و دوست داشتیم که در آن زمان 
ال ائمه علیهم  نام ما را در زمره شهداءراه رسول خدا و  نمایی آیا  ثبت می  نام ما را در زمره آنان  ابا  ما می گردید، آیا  سالم و حضرت 

کنا معکم فافوز معکم فوزاً عظیما خدایا نام ما را ثبت    لیتنا  عبداهللا حسین ثبت می فرمایی که همگی در راه عشق تو جان نثاري کردند یا
 بفرما و رستگاري جاوید نصیب بفرما آمین رب العالمین(  

 و دلیل دوست دارم یکی براي اینکه با من خویشاوند هستی و نیز آورده اند که آن حضرت به عقیل گفت )که من تو را به د  )مضمون( و

به و  کرده  عبور  واحد  خبر  مرتبه  از  الحدید  ابی  نقل  به  این حدیث  داشت(،  را دوست  تو  ابوطالب  عمویم  دانم  می  اینکه  مرتبه    دیگر 

بودن عموي خود    علیه و آله به مؤمنمشهور و مستفیض رسیده است(...، و این خود گواهی صادق است به اینکه رسول خدا صلی اهللا  

شگفت نمی آیی پناه بر خدا می   ایمان کامل داشته وگرنه هیچ دلیل نداشته که فرزند او را به دلیل محبت ایشان به او دوست بدارد آیا به

او نیز باز محبت خود را    بریم که ابوطالب دین پیامبر را گردن ننهاده باشد ولی باز هم رسول خدا او را دوست بدارد وحتی پس از مرگ

داشته و به او بسیار اظهار محبت می نمود و... و چون    به او آشکار نماید و... و نیز آورده اند که ابوطالب پیامبر را از فرزندان خود مقدم 

کی از اوباش قریش ابوطالب جرئت آن را نداشتند ..... تا حدي که ی  از دنیا رفت قریش چنان آزارهایی به او رسانیدند که در زندگی

آن حضرت ریخت، رسول خدا به منزل آمد در حالی که خاك بر روي سر و    خود را به آن حضرت رسانده و خاك بر سر و صورت

صورت حضرت باقی بود و یکی از دختران اوبرخاسته در حالی که خاك را از سر و صورت او می شست گریه می کرد و رسول خدا به  

که خداوند پدر تو را حفظ خواهد کرد ولی تا ابوطالب زنده بود از دست قریش هیچ حادثه ناگواري   ریه نکن او فرمود دختر کوچکم گ

به من نرسیده بود و درعبارتی دیگر همیشه قریش از آسیب رساندن من در هراس بودند تا ابوطالب از دنیا رفت و نیز از عبداهللا نقل نموده  

در که  کش  اند  به  خدا  رسول  بدر چون  چگونه روز  که  دید  می  بود  زنده  ابوطالب  اگر  گفت  ابوبکر  به  انداخت  نظر  مشرکین  هاي    ته 

ابوطالب است که این قسمت شعر حضرت  گفت:    شمشیرهاي ما گردن گردنکشان قریش را درهم شکسته است و منظورآن حضرت 

ارج شود شمشیرهاي ما باپیکر گردنکشان شما  )..... دروغ گفتید و سوگند به خانه خدا که اگر آنچه که می بینم از حد حرف و سخن خ

 آشنا خواهد شد(، 
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که اگر من خواستم که کسی را به جانشینی خود    و نیز حافظ گنجی ..... از ابن عباس نقل می نماید که )رسول خدا )ص( به علی گفت  

سول خدا خویشاوند نسبی و سببی هستی و سیده  داري، و با ر  برگزینم البته کسی از تو الیق تر نیست زیرا تو در اسالم سابقه اي درخشان

نازل شد براي من انجام داد و من مشتاق    که ابوطالب از زمانی که قرآن  زنان عالم از اولین و آخرین در خانه توست و جانفشانی هایی

 هستم که خدمت وي را پس از او درباره فرزندش جبران کنم،( .....،

 احادیث )العیاذ باهللا( با کافر بودن ابوطالب سازگار است، ..... آیا او هیچگاه وصی خود و جانشین خود را هیچیک از این    آیا مضمون 

دیدیم آن    دستور می دهد که )استغفراهللا( کافري را غسل و کفن و دفن نماید و یا براي او طلب آمرزش نماید و طلب رحمت نماید و 

است از انجام اینگونه    از خدا می خواهد ..... زیرا نعوذ باهللا کافر بودن افراد مانعحضرت چگونه طلب همه خیرات را براي آن بزرگوار  

الگو و اسوه عملی کالم خداست در   و حال آنکه رسول خدا خود  استاعمال و چگونه عمل رسول خدا با آیات قرآن کریم سازگار  

به ایمان  که  کسانی   .....( که  مجادله  در سوره  فرماید  می  که خداوند  روز   آنجا  و  او    خدا  و رسول  با خدا  که  را  کسانی  دارند  قیامت 

 مخالف باشند را به دوستی نمی گیرند هرچند پدران با پسران و یا برادران یا تبارآنان باشند(  

آن حضرت مطرح نبود    )کلب و قطعاً مشرك بودن عملی است که از مصادیق مخالفت با خدا و رسول تلقی می گردد و اگر بحث ایمان

است که از اتحاد و یاري خواستن از    ل خدا از یاوري خواستن با آن بزرگوار اجتناب می نمود زیرا روش و سنت قطعیه آن حضرترسو

اسالم خودداري نموده است و براساس دستور خدا    مشرکین براساس حکم قرآن در هر شرایطی حتی حفظ خود و یا براي تعالی نهضت

خالص و بدون شک و شبهه حضرت ابوطالب آورده است دیگر    ما حضرت عالمه در اثبات ایماندر قرآن و براساس آنچه که موالي  

باقی نمی گذارد و روش آن براي هیچ مسلمان  تردید  به    جاي  ایمانی امت محمد را  بیان حقایق اسالم، برادران  با  اینست که  بزرگوار 

بل این دریاي از فضایل حضرت ابوطالب هنوز کسانی باشند که خداي  قضاوت عادالنه و تفکر منصفانه سوق دهد و لذا اگرباز هم در مقا

بزرگوار نسبت به آن خادم دین و شریعت که بر گردن همه مسلمانان تا قیام قیامت حق پدري و حق    ناکرده با اعتقاد به عدم ایمان آن 

بحرانی ترین زمانها و غربت اسالم و غربت  مسلمین در واقع نعمت ایمان خود را مدیون آن حضرت هستند که در    سروري دارد و همه

شریعت پاك خداوند را یاري رسانید، توهین اهانت نمایند، ما در مقابل به آنها بد نمی گوئیم و خداي نکرده زبان به ناسزا    رسول خدا،

ولی بر    ل به قابیل گفت بازنمی کنیم و به پیروي از روش موالي خود حضرت عالمه همان کالمی را به آنها می گوئیم که حضرت هابی

غربت آن حضرت گریه می کنیم و با قلب پر از درد به تأسی از رسول خدا براي آن بزرگوار طلب مغفرت و آمرزش ورحمت و رضوان  

  خدا صلی اهللا علیه و آله که در غم ابوطالب غمگین شد و بر فقدان او گریه کرد و عزاداري   الهی می نمائیم و پیروي می نمائیم از رسول

نمود و با خیر از او یاد می کرد وشک و شبهه اي نیست که اگر هر شخصی آن اعتقاد بد و پلید را نسبت به حضرت ابوطالب و یا العیاذ  

مادر آن حضرت داشته باشد قطعاً روح حضرت رسول خدا صلی اهللا علیه و آله، دچار رنجش غیرقابل جبران گردیده    باهللا نسبت به پدر و 

  سول خدا هم مساوي با غضب خداوند و عذاب او خواهد بود و خداوند در کتاب خود به اینگونه مجرمین وعده و ناراحتی ر  و رنجش

او ومقدسین   و رسول  او  را صورت دهیم که موجبات رنجش  اینکه عملی  از  بریم  پناه می  به خداوند  ما  است و  داده  دوزخ جاودانی 

 می گوئیم اناهللا و انا الیه راجعون( شریعت او گردد و بر این مصیبت عده اي ناصبی گمراه 

خداوند که می فرماید )اي مؤمنان دشمن من و دشمن خود را دوست مگیرید که علیرغم )کفر و شرك( با    و یا این فراز از آیات کالم 

خداي تعالی را    افکنید در حالی که آنها به این حق که سوي شما آمده کفر می ورزند( )سوره ممتحنه( و یا این گفتار  آنان طرح دوستی
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انتخاب نکنید و کسانی که از شما با آنهادوستی   که اند به دوستی  فرمود: )اي مؤمنان پدران و برادران خویش را اگر کفر را برگزیده 

شتند  شده ایمان دا   کنند خودشان جزء ستمکاران هستند( )سوره توبه( و یا این گفتار خداوند که )اگر به خدا و پیامبر و آنچه بر وي نازل 

 کافران را به دوستی نمی گرفتند( )سوره مائده( و... آیات دیگر و ....،  

و آشکار و   دلیل واضح  والدین خود  ابوطالب و  به حضرت  و عالقه  ببین که چگونه عملو روش رسول خدا در عشق  و  )کلب گوید 

و اینگونه با آیات الهی    استران و مادران خود  ایمان حضرت ابوطالب و ایمان ابراهیمی و دین حنیف براي پد  روشن به پاکی و طهارت

 و با روایاتی که از آن حضرت آمده نیز منطبق است(.   تطابق داشته

 سخنانی پاکیزه: 

شود من    امام رازي در کتاب فواید خود، به اسناد خود از عبداهللا بن عمر نقل نموده است که گفت: )رسول خدا فرمود چون روز قیامت
و الدرج سیوطی و   مادرم و براي عمویم ابوطالب و براي برادري که پیش از اسالم داشتم شفاعت خواهم کرد(، ذخایر العقبیبراي پدر و 

رپیامبر برادر شیري آن حضرت    مسالک الحنفا، ..... و می نویسد: )ابونعیم و دیگران آن را نقل نموده و در آن تصریح کردند که براد
به اینکه طریق   دیگراست و به این صورت آن قول حتی اگر    این حدیث فقط یک طریق نیست، برخی از آنها موید برخیبوده و نظر 

که    حدیث ضعیف هم باشد به دلیل داشتن طرق مختلف قوي می شود و در این حدیث باالترین طریق آن حدیث ابن مسعود است   یک
 حاکم آن را صحیح می داند و...( 

ست که آن )حضرت صلی اهللا علیه و آله فرمود:خداي عزوجل به راستی و حقیقت مرا وعده فرمود  در تاریخ یعقوبی هم مذکور شده ا 
اسالم داشتم نیکی خواهد نمود(، و نیز ابن جوزي از علی علیه   درباره چهار نفر از کسان خود، پدر و مادرم و عمویم و برادري که قبل از

نازل شد و گفت: خدا تو را سالم می رساند و می گوید آتش دوزخ    ر منالسالم آورده است که )رسول خدا )ص( فرمود: جبرئیل ب
حرام شد بر کسی که تو را از پشت خود فرود آورد و برکسی که تو را در شکم خود جاي داده و حمل کرده و بر کسی که تو را در  

وطالب و همسر او حضرت فاطمه  عبداهللا و آن شکم حضرت آمنه و آن دامان حضرت اب  کنار خود سرپرستی کرد که آن پشت حضرت
  بنت اسد(، التعظیم و المنه از سیوطی،

و در شرح ابن ابی الحدید آورده که )رسول خدا فرمود که جبرئیل به من گفت که خداوند شفاعت تو را در مورد شش نفر ازکسان تو  
ه تو را از پشت خودآورد یعنی عبداهللا بن  می پذیرد: کسی که تو را در شکم خود جاي داد و برداشت یعنی آمنه بنت وهب و کسی ک 

را در خانه خود پناه داد یعنی    عبدالمطلب و کسی که تو را در کنار خود سرپرستی کرد یعنی ابوطالب و فاطمه بنت اسد و کسی که تو
 عبدالمطلب و برادري که در روزگار پیش از اسالم داشتی(،  

یی بوده که وجود داشته است و حکم آن از سوي خدا جاري شده که اصالب و ارحام  بواسطه زمینه ها )کلب گوید و قطعاً تمامی این ها
به   و...  اند  بوده  به کتب آسمانی  متدین  و  ابراهیم  بر دین حنیف  و  بوده  و کفر دور  از شرك  پاك خاندان محمد وآل محمد همگی 

که مسلمین    شرحی  و  اسالم  بر  بزرگواران  آن  از  که  حقوقی  صرف  نه  گردید،  حضرت معروض  درباره  خصوصاً  است،  شده  جاري 
  که بر او حق پدري و همسر گرامی او یعنی حضرت یعنی فاطمه بنت اسد، بر او حق مادري و در نتیجه آنها بر همه مؤمنین و   ابوطالب

آنان وارد    زنینمسلمین، مؤمنات و مسلمات حق پدري و مادري دارند تا ابداآلباد و خداوند رحمت و رضوان و سالم خود را بر وجود نا
 نماید تا خدایی می کند و آنها را در رحمت واسعه خود قرار دهد آمین رب العالمین(  

خود مرثیه اي را که علی علیه السالم در سوگ پدر گفته است را نقل می نماید که: )..... اي ابوطالب اي    و سبط ابن جوزي در تذکره 
ن رحمت در خشکسالی ها و اي نور درخشان تاریکی ها، با از دست رفتن تو مرز نام و ننگ  پناه کسانی که به توپناه می آوردند و اي بارا
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نگهبان    که   کسانی  و حریم تو  نازل کرد و پروردگار  تو سالم و درود خود را  بر  بودند در هم شکست و خداوند کریم  پاك و مطهر 
 هترین عموها بودي .....(  به دیدار تو فرستاد که تو براي پیامبر پاك اسالم از ب بهشت خود را 

ذیل نیز از علی در رثاء و سوگواري حضرت ابوطالب است: )..... براي پرنده اي بیدار ماندم   و نیز ابن ابی الحدید می گوید که سرودهاي
نغمه اش دل با  پایان شب  اندوهی بزرگ که هر لحظه در دل من تازه می شود را زنده می  که در  یاد  به شور می آورد و  ساخت،    را 

تهیدستان و اي کریم و بخشنده اي که چون دستور می داد آن کار به سامان و انجام می رسید، )مشرکین و کفار(    ابوطالب اي پناهگاه 
آنها   قریش باشند،  داشته  جاوید  زندگی  زندگان  از  هیچیک  که  بینم  نمی  من  و  کنند  می  شادمانی  او  مرگ  به  و  برداشته  سر    اکنون 

ی کنند که افکارشان در چشمان آنها زینت داده است و سرانجام هم روزي آنان را در پرتگاهی ازگمراهی سرنگون  چیزهایی را آرزو م
قبل با  می سازد آنها امید آن دارند که پیامبر را دروغگو معرفی نموده و به قتل برسانند و بر او افترا و تهمت زده وسخن او را نپذیرند و از  

طعم شمشیرهاي تیز را و یا ما شما را از    ه خانه خدا دروغ گفتند تا ما به شما بچشانیم طعم سرنیزه ها وهم همدست شدند پس سوگند ب 
دودمان و تبار ما خیر است، اگر نه کل قبیله و تبار    میان ببریم یا شما ما را و یا چنان که صالح ببینید با ما صلحی نمائید که البته این براي 

 نهاد و بنیادي برتر و واالتر دارند(،   و بدانید که هاشمیان از همه آفریدگان خدا  و خاندان ما فداي محمد باد

این سروده ها و با همین مضمون در دیوان منسوب به علی بن ابی طالب نیز موجود است..... و این فقرات را اضافه دارد ..... )و هرگز  
هر الهامی بهره خود را آورده است و خداوند من در    مبري است که ازنخواهی دید که حبیب خدا بی کس و تنها و غریب بماند، او پیا

نورانی او به نورانیت ماه شب چهاردهم می ماند که ابر از روي    نامه خویش او را محمد نامیده است همان رخشنده صورت که رخسار
ده است و اگر سختی در آن میان ها باشد بسی  که خدا در قلب او قرار دا  آن کنار رفته و پرتوش آشکار، امانت دار همان سپرده هایی

استوار است(، )اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم و فرجنا بهم،( پس بشنو سخن امام سجاد را در گفتار ابن ابی الحدید  
ه راستی که خداي  در زمینه ایمان ابوطالب سؤال کردند پس فرمود اي شگفت از این سخن، ب   که می نویسد )از حضرت علی بن الحسین

اینکه هیچ زن مسلمانی را در همسري یک کافر رها کند و فاطمه بنت اسد از نخستین زنان پیشگام در    تعالی رسول خود را منع نمود از
 همسري ابوطالب ماند تا او در گذشت(،    در اسالم است که همچنان

در آبگینه اي از آتش دوزخ است نظر شما چیست    یند که ابوطالبو )سخن امام باقر در آن زمان که از ایشان سؤال شد که مردم می گو
نهاده و ترازو  را در یک کفه  ابوطالب  ایمان  اگر  فرمود  او سنگینی    پس آن حضرت  ایمان  البته  را در کفه دیگر  آفریدگان  این  ایمان 

نمی دانید که امیرمؤمنان علی علیه  نمود و سپس فرمود مگر  از سوي عبداهللا و  السالم در زندگی    خواهد  نیابت  به  خود دستور می داد 
 نیز فرمود که از سوي آنان حج نمایند( )شرح ابن ابی الحدید(،   فرزند او و ابوطالب حج بگزارند و سپس در وصیت نامه خود 

نهان نموده و  خدا که فرمود: به درستی اصحاب کهف ایمان خویش پ  و )نیز سخن امام صادق علیه السالم که نقل نموده اند از رسول
نیز ابوطالب نیز ایمان خود را پنهان نمود و تظاهر به بت پرستی نمود و خدا دو    تظاهر به کفر کردند و خدا نیز دو پاداش به آنها داد و

 پاداش به او داد( شرح ابن ابی الحدید،  

ایشان    صادق علیه السالم نقل نموده و عبارتاین حدیث را با همین مضمون جناب ثقه االسالم کلینی با سلسله اسناد )از حضرت    و نیز
آنها دو پاداش    چنین است که مثل ابوطالب مثل اصحاب کهف است و ایمان خود را نهان نمودند و تظاهر به بت پرستی دادند و خدا به

)ابوطالب از دنیا بیرون نرفت    به ایشان داد( و این حدیث را سید ابن معد از حسین بن احمد مالکی آورده و این فراز را اضافه دارد که:
محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا   مگر آنکه از سوي خداي تعالی به او بشارت و مژده بهشت جاویدان رسید(، )اللهم صل علی

 بهم( 

 سخن امام رضا: 
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خداد، خداوند   آن حضرت پاسابان بن محمود به علی بن موسی الرضا مکتوب نمود که فدایت شوم من در اسالم ابوطالب تردید دارم و  
قدم بگذارد و...( و سپس    می فرماید: )..... هر کس پس از آنکه راه راست براي او آشکار شد مخالفت با پیامبر نماید و جز به راه مؤمنان

 فرمود اگر تو معتقد به ایمان ابوطالب نباشی )قطعاً( جایگاه تو در آتش دوزخ ابدي خداوند خواهدبود(  

را شفا داد،    یا حضرت رضا کالم نورانی تو و وعده خداوند به اهل آتش بودن دشمنان حضرت ابوطالب قلب مجروح ما)کلب گوید  
حضرت ابوطالب    داران   خداوند به شما برترین پاداش ها را که به بندگان خالص خود عطا می فرماید عطا فرموده و ما را که از دوست 

 ره مند فرماید، آمین، آمین، آمین یا رب العالمین( هستیم از شفاعت شما در دنیا و آخرت به

 سخن نهایی: 

هر یک از این بندها که مانند مرواریدهاي درخشان در گردنبندهاي زرین می    گفتار بزرگان اهل سنت درباره شخصیت سرور اهل مکه  
 قطعی و یقینی است که فرزندان ابوطالب علیه  باشد، هر کدام به تنهایی براي اثبات منظور ماکافی است چه رسد به همه آنها و این کامالً

دیگران می شناختند و این احادیث را نیز جز براي بیان حقیقت بر زبان نیاورده اند، زیرا مقام عصمت آنان    السالم حاالت پدر را بهتر از 
ه نیکو می نویسد در اسنی المطالب:  غرض دیگري داشته باشند و به راستی که مفتی اعظم شافعیان در مکه مکرمه چ   مانع از آن بود که 

ابوطالب پیش گرفته هیچ کس بر او پیشی نگرفته پس    )..... دراین روشی که عالمه سید محمد بن رسول برزنجی در اثبات رستگاري 
زیور عدل   به خداوند به او بهترین پاداش و اجر عطا فرماید و روشی که او اتخاذ نموده است مورد رضایت و قبول تمام مؤمنینی است که

ضعیف بشماریم و نکته   و انصاف آراسته باشند زیرا این روش مستلزم آن نیست که چیزي از نصوص احادیث و یا اخبار را باطل بدانیم یا
اي که در روش او متمایز است آن است که او برخی از احادیث را حمل بر معانی خوب آن نموده وبه این وسیله ایرادات مخالفان را  

از افتادن در ورطه عیبجویی و یا دشمنی با    گفته و راه چون و چرا را بسته و با کار خود چشم پیامبر اسالم )ص( را روشن ساخته وپاسخ  
تعالی فرموده است که آن کسانی که خدا و رسول او    حضرت ابوطالب برکنار مانده زیرا در غیر این صورت پیامبر را می آزارد و خداي 

ر دنیا و آخرت بر آنان نفرین و لعنت کرده وکیفري خوارکننده براي آنان آماده ساخته است و نیز گفته خداي تعالی  را می آزارند خدا د
 دردناك واقع می گردد...(،   )آنان که رسول خدا را آزار می دهند برایشان عذابی

هجري( می نویسد:   454سالمه )متوفی    محمد بن امام احمد بن حسین موصلی مشهور به ابن وحشی در شرح خود بر کتاب شهاب عالمه  
عالمه علی اجهوري در فتواهاي خود آشکارا به    )..... به راستی که دشمنی با ابوطالب کفر است و به همین گونه از میان ائمه مالکی هم

الب جز به عنوان یاور و حامی و  همین قول عمل نموده و نیز تلمسانی در حاشیه خود بر شفاء آورده است ).....سزاوار نیست که از ابوط
خدا را پشتیبانی کرده، پس هر کس او را به گونه اي بد و ناخوش یاد    پشتیبان پیامبر )ص( یاد نمایند زیرا او با گفتار و عمل خود رسول

 ستی کشت  پیامبر کافر است و قتل او واجب است و کافر را بای دهنده  نماید به منزله آن است که پیامبر را آزرده و آزار

از ونیز  است،  کافر  دارد  دشمن  را  ابوطالب  کسی  هر  گفته:  ابوطاهر  رستگاري    و  زمینه  در  را  برزنجی  هاي  بررسی  که  اموري  جمله 
ابوطالب تائید می کند اینست که بسیاري از دانشمندان وپژوهشگران و اولیاء و عرفا که صاحب مکاشفات بوده اند، حضرت ابوطالب را  

سبکی، شعرانی و... گروه بسیار دیگر و گفته اند که: این اعتقادي است که داریم و آن را جز    ده اند از جمله قرطبی،از رستگاران شمر
و پرستش خدا می دانیم و هر چند ثابت شدن این حقیقت نزد آنان از راههایی صورت پذیرفته غیر از    دین خود و در راستاي رضایت 

ا براو ثابت شده  پیشوایان و  آنچه برزنجی رفته و  این  نظر دارند و سخن  اتفاق  ابوطالب همگی  به رستگاري  اعتقاد  این همه در  با  ست 
  رستگار ابوطالب نزد خداوند براي بندگان به سالمت نزدیک تر است خصوصاً با داشتن این دلیل و برهان هایی که عالمه   اعاظم دین در

 برزنجی اقامه نموده است. 
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آن خیر کثیر عطا فرماید که گفته ).....  ی المطالب سروده هاي زیر را آورده و گوید که خداوند به سراینده و نیز سید زینی دحالن در اسن
خواهان و کسی که روش ها و منش هاي او گرامی    آنجا توقف نما که سراي سعادت است ..... پشتیبان عهد و پیمان و پناه دهنده پناه 

آري او ابوطالب عموي پیامبراست که هرگز حسادت او را از یاري او باز نداشت و خود در  گردید و کسی مانند او به سرافرازي نرسید  
قلعه اي محکم و بلند که وجود پیامبر را احاطه نماید از او محافظت می    به دست آوردن خشنودي او بسی تندروي نمود و پیوسته مانند

ول خدا امید همه گونه پاداش و اجر نیکو و خیر را از سوي خداوند  است که رس  کرد و در این کار موفق و پیروز بود، او همان کسی
با توفیق این سعادت که بتوانی و موفق شوي از پیامبر خدا نگهداري کنی ویژه و مخصوص    براي او داشت ..... اي ابوطالب خداوند تو را 

د تا او را بستایی، زیرا تو اراده نمودي که در راه پیامبر گردانید و با این گردن فرازي تو رابه ارجمندي دنیا و آخرت رسانید و توفیق دا
طه دوستی نمایی و از آنطریق به رستگاري جاوید دست یابی، آري قطعاً هر کس به دوستی )محمد( طه چنگ اندازد رستگار خواهد  

ر دم جان خود و پسران خود را فداي  خالیق خداوند را از روي مهربانی و رأفت، در زمان یتیمی او سرپرستی کردي و ه  شد.، تو بهترین
بامدادي   ساختی ..... اي آنکه در زندگی، کوششهاي تو به خوشبختی و سعادت جاوید منتهی گردید به درگاه تو آمده ام و از ابرهاي  او

ببارد و اعتراف دارم که نهال بار   آن می خواهم که روان گردند و از تو، نیکو ابري سپید می خواهم که  وشنی و پاکی آن  هاي آرزو 
 نگاهداشته شده و روئیده خواهد شد...(  

که  شنوند  می  چون  افتند  می  گریه  به  دلها  که  راستی  )به   ..... دوست   و  را  او  آنکه  درباره  از    ابوطالب  چه  محمد  یعنی  داشت  می 
زرگانی به ایمان حضرت ابوطالب  چه ب  خودگذشتگی ها کرد ..... پس پیروي از کسانی کن که او را مؤمن شمرده اند ..... آیا می دانی

پیشوا و مقتداي دین هستند کسانی مانند سیوطی،    اعتقاد دارند، آنها کسانی هستند که خود هر کدام به تنهایی ارکان دین و شریعت و
پاسداران مرز دیانت و  ،..... نقبا  با گروهی که همچون شمار  نیز صاحبان مکاشفات مانند شعر  سبکی و...،  انی، قرطبی و  دین هستند و 

 سحیمی و... که همه از موثقان هستند(،  

برادران ایمانی بر امر حتمی اجماع می نمایند چگونه قلب انسان شفا می یابد و راههاي رستگاري واضح و    )کلب گوید ببین که وقتی
ردد خداوند همه ما را توفیق  راههاي سعادت و نیکبختی و رضایت خداوند و رسول او به حیات جاوید هموار می گ  آشکار می گردد و 

 و بهشت و رضوان خود را روزي ما فرماید آمین رب العالمین(،   عطا فرماید

امّا آنچه که از وابستگان آن حضرت از شیعیان اهلبیت آمده  است، اینکه هیچکدام از ایشان در ایمان خالص حضرت ابوطالب هیچ    و 
می دانند و این عقیده از روزگار صحابه و پیروان نیکوکار آنان به بعد بوده و نیز    ایمان  شک و شبهه اي نداشته و او را در باالترین مرتبه

است تصدیق نموده اند ..... از جمله شیخ مفید می آورد: شیعیان امامی اتفاق نظر دارند بر اینکه    احادیث آشکاري را که از امامان رسیده 
اوند عزوجل ایمان داشته و یکتاپرست بوده اند ..... و نیز اتفاق نظر دارند که حضرت  تا عبداهللا همه به خد   همه پدران پیامبر خدا از آدم 

رحلت فرمود مؤمن بود و آمنه بنت وهب نیز از یکتاپرستان بود ..... و نیز شیخ ابوجعفر طوسی در تبیان از قول امام    ابوطالب چون از دنیا
   مسلمان بود و در این زمینه تمامی شیعیان امامی اتفاق نظر دارند و... و استاد ما طبرسی و صادق حدیث نموده اند که ابوطالب    باقر و امام

سید مختار بن معد و شیخ فتال، سید بن طاووس و... همگی با همین مضمون مطالب و دالیل خود در ایمان خالص آنحضرت را آورده  
کار به پیامبر ایمان آورده و    فاق نظر دارند که او مسلمان بوده و در همان آغازاند ..... عالمه مجلسی در بحار آورده است: ..... شیعیان ات

معروف تشیع است ..... و از طریق شیعه و    هرگز بتی نپرستیده بلکه از جانشینان ابراهیم )ع( بوده و عقیده به مسلمانی او یکی از نشانه هاي
 ... سنی نیز در اثبات این موضوع اخبار متواتره در دست است 

 چهل حدیث در مورد مسلمانی حضرت ابوطالب علیه السالم:

 پشتوانه این اتفاق نظر سخنانی بوده که مردان خاندان وحی درباره سرور اهل مکه حضرت ابوطالب )ع( آورده اند: 
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یا محمد    نازل شد و گفت   شیخ ابوعلی فتال و ..... عده اي دیگر از حضرت صادق علیه السالم آورده اند که فرمود: جبرئیل بر پیامبر.1
آورد و بر کسی که تو    پروردگار تو به تو سالم می رساند و می گوید که آتش دوزخ را حرام کردم بر کسی که ترا از پشت خود فرود 

عبدالمطلب و آن شکم آمنه بنت وهب و    را در شکم خود برداشت و بر دامنی که تو را سرپرستی کرد پس آن پشت، پدرت عبداهللا بن 
کلینی نیز با همین مضمون این حدیث را آورده است    امان ابوطالب و در روایتی فاطمه بنت اسد نیز اضافه شده است...، ثقه االسالمآن د
 ،..... 

خداوند شفاعت    از امیرالمؤمنین روایت شده است که رسول خدا فرمود که جبرئیل امین بر من نازل شد و گفت یا محمد به راستی که.2
حضرت عبدالمطلب و    د شش نفر می پذیرد )مضمون( )..... حضرت آمنه بنت وهب، حضرت عبداهللا، حضرت ابوطالب،تو را در مور

 برادري که در روزگار قبل از اسالم داشتی و حلیمه که تو را شیر داد...(

گزارش وفات او راداد پس قلب  از شیخ مفید نقل گردیده که چون حضرت ابوطالب از دنیا رفت امیرمؤمنان به نزد رسول خدا آمد و  .3
کار او بپرداز و غسل و    رسول خدا به شدت به درد آمد و بسیار غمگین و اندوهگین گردید و آنگاه به علی علیه السالم فرمود برو و به 

ل خدا بر  کرد پس چون رسو  حنوط و کفن او را بر عهده بگیر و چون او را بر تابوت نهادي مرا آگاه کن پس علی علیه السالم چنین
استوار را  فرمود اي عمو حق خویشاوندي  اندوه  نهایت  تو در    پیکر آن حضرت رسید دلش سوخته و در  یافتی  نیکو  پاداشی  و  داشتی 

کودکی مرا پرورش دادي و در بزرگی مرا یاري نمودي آنگاه رو به حاضرین نموده وفرمود: بخدا قسم در روز قیامت به گونه اي براي  
 م نمود که جن و انس به شگفت آیند...  عمویم شفاعت خواه

  )کلب گوید یارسول اهللا همین انتظار هم از شما سزاوار است به جهت آن اخالق پسندیده شما که محبت هاي خالصانه به خود را جبران 
تا در این دنیا و    محبت شما را داریم   فرمایی خصوصاً براي حضرت ابوطالب علیه السالم و ما هم علیرغم دست خالی و روي سیاه انتظار 

شفاعت بر سر گرامی شما و آل شماست و    در آن دنیا یعنی در روزي که خداوند سلطنت آن روز را به دست شما خواهد داد و تاج
همه ما را شفاعت فرمایی آمین، آمین، آمین یا رب    سعادتمند خواهد شد هر آنکسی که تو و علی و خاندان تو را دوست داشته باشد 

 العالمین( 

اند که عباس بن عبدالمطلب از رسول خدا سؤال کرد که درباره ابوطالب چه امیدي داري حضرت محمد )ص(فرمود من از  .4 آورده 
 پروردگارم امید همه گونه نیکویی را درباره او دارم، 

دوم براي    وجود خودت و  آورده اند که رسول خدا به عقیل بن ابوطالب فرمود اي عقیل من تو را به دو دلیل دوست دارم یکی براي.5
 اینکه عمویم ابوطالب ترا دوست داشت. 

از رسول خدا نقل نموده اند که فرمود چون من در مقام محمود بایستم درباره پدرم و مادرم و عمویم و برادري که پیش ازاسالم با من  .5
 برادري می نمود شفاعت خواهم کرد... 

نشسته بودند پس    ه علی علیه السالم در رحبه نشسته بود و مردم نیز در اطراف آن حضرتاز امام سبط، حسین بن علی نقل نموده اند ک .6
پدرت در آتش دوزخ کیفر می   مردي برخاست و گفت اي امیر مؤمنان تو در این جایگاه رفیع هستی و خدا ترا در آن جاي داده و آنگاه 

راستی به پیامبري فرستاد که اگر پدرم    کسی محمد را به  آن  بیند پس حضرت فرمود ساکت شو که خدا دهان تو خرد کند، سوگند به
درباره تمام گنهکاران که در روي زمین هستند به شفاعت برخیزد خدا شفاعت او را میپذیرد )اي جاهل نادان(، پدر من در آتش کیفر  

است، سوگند به آنکه محمد را به راستی مبعوث نمود که    ببیند در حالی که پسر او قسیم الجنه و النار یعنی تقسیم کننده بهشت و دوزخ
محو و خاموش می کند مگر پنج نور را که نور محمد، فاطمه، حسن و    در روز قیامت نور پدرم ابوطالب روشنی هاي همه آفریدگان را

 سال قبل از خلقت آدم آفریده است... نور او از نور ماست که خدا آن را دو هزار  حسین و نور فرزندان او از امامان را پس آگاه باش که
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فرمود که اگر تو اي نادان با اعتقاد به آن کالم کفرآمیز که گفتی از دنیا بروي کافر مرده اي    )کلب گوید اي کاش حضرت در ادامه می 
 ابدي جهنم خود می نماید که انتها ندارد تا ابداآلباد(.  و خدا ترا با سر وارد آتش غضب 

هیچکدام هرگز   ه السالم روایت شده است که فرمود به خدا قسم که پدرم و جدم عبدالمطلب و هاشم و عبد منافاز حضرت علی علی.7

هنگام نماز رو به خانه خدا   بتی را نپرستیدند سؤال شد پس چه چیز را می پرستیدند فرمود آنان بر آئین ابراهیم بوده و در آن چنگ زده و

 می نمودند...

علیه وآله    بن واثله آمده است که علی علیه السالم فرمود که چون زمان رحلت پدرم فرا رسید، رسول خدا صلی اهللا از ابوالفضل عامر  .8

)منظور حضرت این بود    نزد او حاضر بود و درباره او خبري به من داد که از همه جهان و هر چه در آن است نزد من محبوب تر است،

 شگاه خدا و بهشت برین و .....، را بشارت داد( که جایگاه و رفعت مقام آن حضرت را در پی

ابوطالب از دنیا نرفت مگر آنکه رسول خدا را از خود خشنود.9 از قول    ساخت  از علی علیه السالم نقل شده است که فرمود حضرت 
سلمان بود و ایمان خود را  م شعبی آورده اند که علی علیه السالم فرمود: به خدا سوگند که ابوطالب بن عبد مناف بن عبدالمطلب مؤمن و

از حضرت علی علیه السالم را نقل    از ترس این موضوع پنهان می نمود که می ترسید هاشمیان از سوي قریش رانده شوند ..... و شعر
به را  بهشت  تو دربان  پروردگار   ..... پناه جویان  نگهدارنده  اي  و  ابوطالب  اي   .....( اند  برا  نموده  تو  فرستاد که  تو  ي رسول خدا  دیدار 

 بهترین عموها بودي...( 

قریش که براي    از اصبغ بن نباته نقل شده است که گفت شنیدم از علی علیه السالم )مضمون( که می فرمود، رسول خدا به گروهی از .10
ازآنها عبور کرده پس آنها  بت ها قربانی نموده و نام آن قربانی ها را فهیره می نامیدند عبور فرمود و به آنها اعتنایی نکرد و بدون سالم  

گفتند یتیم عبداهللا بر ما عبور کرده و سالم نکرد پس عبداهللا بن زبعري خون و پلیدي شکمبه ها راگرفته به نزد پیامبر آمد در وقتی که آن  
لب رسید .....  پیامبر با همان وضعیت به حضور ابوطا  حضرت در حال سجده بود، لباس و سراسر پیکر رسول خدا را با آنها آلوده نمود و

روانه شدند پس آن گروه با دیدن آنها خواستند که فرار کنند    پس حضرت ابوطالب با چهل نفر از خاندان خود مسلح به سوي آن گروه 
سنگی بزرگ که در آنجا بود زده و با سه ضرب آن را سه قطعه نمود ..... و   پس حضرت ابوطالب آنها را تهدید کرد و شمشیر خود را بر

سرود: )..... تو محمد پیامبري و سروري بزرگ بر مردم و...(، پس عبداهللا بن زبعري را احضار    ه پیامبر اشاره نموده و این شعر راسپس ب
اي وارد کرد و آن را خونین نمود و سپس خون و سرگین شکمبه را گرفته بر سر و صورت آن گروه    کرده و محکم بر بینی او ضربه 

تو از من سؤال کردي که کیستی تو محمد بن عبداهللا بن ..... و پدران او تا حضرت آدم را یاد کرد و  محمد    ریخت و سپس فرمود اي 
 گوهرت از همه باالتر و پایگاهت از همه رفیع تر است .....، فرمود به خدا قسم

چنین کردید   ا آمد گفت آیا شمااز علی علیه السالم روایت شده است که فرمود )من و پیامبر در سجده بودیم که پدرم ابوطالب نزد م.11
 کرد .....، و سپس دست مرا گرفت و گفت توجه کن که چگونه او را یاري می کنی ..... و مرا در این کار تشویق و ترغیب

آن  که بود    از علی علیه السالم نقل شد که از حضرت سؤال کردند که پیش از پیامبر ما محمد، آخرین نفر از جانشینان انبیاء گذشته .12
 حضرت پاسخ داد پدرم ابوطالب،  

)کلب گوید سالم خدا و رحمت و رضوان الهی بر حضرت ابوطالب نثار باد تاابداآلباد و خداوند ما را در دنیا و آخرت از شفاعت او  
 بهره مند فرماید آمین، آمین، آمین یا رب العالمین( 

حضرت فرمودند آري او مؤمن بود پس گفتند عده اي میگویند او کافر  از امام سجاد در خصوص ایمان حضرت ابوطالب سؤال شد  .13
کنند یا رسول خدا را، آیا   بود پس حضرت فرمود اي شگفت و بسی شگفت آیا این گروه با این سخنان کفرآمیز ابوطالب را سرزنش می

از زنان با ایمان در همسري یک کافر  هد کسیاین خداي تعالی نبود که آیات متعدد کتاب خود رسول خدا را نهی کرد از اینکه اجازه د
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زنان پیشگام در اسالم بوده و با اینحال همچنان    باقی بماند، در حالی که هیچکس هم تردید ندارد که حضرت فاطمه بنت اسد )رض( از
شریعت پاك محمد صلی اهللا علیه و  ابوطالب در ایمان کامل به  در همسري حضرت ابوطالب بود تا ایشان از دنیا رفتند ..... )یعنی حضرت

 آله بود( 

از آتش    ابوبصیر از امام باقر نقل فرموده است که به آن حضرت عرض کردم عده اي از مردم می گویند که ابوطالب در آبگینه اي .14

بوطالب در یک  ا   است که بر اثر آن مغز او می جوشد پس آن حضرت فرمود به خدا قسم که دروغ می گویند و به خدا قسم اگر ایمان

 کفه ترازو و ایمان این خالیق را در کفه دیگر قرار دهند قطعاً کفه ایمان او بر ایمان آنان افزون خواهد بود...، 

ناپاك آن زمان هم براي دشمنی با آل محمد و رنج    )کلب گوید از فحواي حدیث معلوم می شود که گفتار این ناصبیان حرامزاده و 

امیه و بنی عباس شایع بود ولی خداوند نور خود را کامل می فرماید اگرچه آنان اکراه داشته    از سوي بنیدادن و شکنجه روحی آنان  

آزار به رسول خدا و اهانت و جسارت به آن حضرت به حکم آیات قرآن مجرم و در گروه ظالمین و    باشند و قطعاً به جرم همین افترا و

 جاودانی معذب خواهند بود(  اعداءاهللا در دوزخ

ابوطالب مثل اصحاب کهف بود که ایمان خود را پنهان نمودند و تظاهر به بت .15 پرستی   حضرت صادق علیه السالم فرمود که )مثل 

داشتند و خداوند هم دو بار به ایشان پاداش داد ..... پس در روایتی دیگر به همین مضمون آمده و اضافه دارد که .....و حضرت ابوطالب  

دنیا رحلت نکرد مگر اینکه از    نهان نمود و تظاهر به بت پرستی نمود و خدا هم پاداش او را دو برابر داد و ابوطالب از نیز ایمان خود را پ

حضرت را چنین یاد می نمایند در حالی    سوي خداوند تعالی براي او بشارت بهشت نازل شد و سپس فرمود چگونه )آن فرومایگان( آن

یا محمد از مکه خارج شو که پس از ابوطالب    ابوطالب فرود آمد و به رسول خدا گفتکه حضرت جبرئیل در شب رحلت حضرت  

 براي تو در مکه یار و یاوري نیست... 

 )کلب گوید انا هللا و انا الیه راجعون(

با سلسله اسناد خود از اسحاق بن جعفر آورده است که گفت به پدرش علیه السالم گفتند که بعضی.16 ور می  تص  ثقه االسالم کلینی 
حد سروده او مشهور    کنند که ابوطالب کافر بود پس آن حضرت پاسخ داد دروغ گفته اند چگونه چنین چیزي می شود با آنکه تا این 

است که می گفت )..... مگر ندانستید که ما محمد را پیامبري یافتیم همچون موسی که نام او در کتابهاي آسمانی تورات و انجیل ..... 
 آمده است...(

کافر باشد با    ثقه االسالم کلینی از حضرت صادق علیه السالم نقل نموده است که فرمود که چگونه امکان دارد که حضرت ابوطالب.17

سپیدرویی که به آبروي    آنکه از سروده هاي )مشهور( اوست: )..... به راستی دانسته اند که فرزند ما نزد ما دروغگو شمرده نمی شود .....

 می خواهند .....( او از باران 

بزرگان قریش وصیّت نمود در هنگام رحلت.18 به  ابوطالب  السالم نقل نمود که )مضمون( حضرت  از امام صادق علیه  .....    فتال  خود 
 و...( )..... اي گروه قریش ..... او هم )منظور رسول خدا( سرور فرمانروا در میان شماست و هم خوش اخالق و کریم است

شو که تو را    ق علیه السالم )..... چون زمان رحلت ابوطالب فرا رسید خداوند به رسول خدا وحی نمود که از مکه خارج از امام صاد.19
 در آن یاوري نیست پس آن حضرت بسوي مدینه مهاجرت نمود .....(.

درباره    ون گفتگوي قریش راآري ..... این موضوع حقیقت داشت که ابوطالب قلعه محکم رسول خدا بود ..... تا جایی که ابولهب چ

این از  دست  گفت:  آنان  به  شنید،  خدا  رسول  از  ابوطالب  حضرت  حراست  شدت  به  توجه  با  خدا  رسول  قتل  و  یعنی   هجوم  پیرمرد 
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ابوطالب و ابوطالب کشته    ابوطالب بردارید که او فریفته برادرزاده اش محمد است و به خدا قسم محمد کشته نمی شود مگر پس از قتل

شوند و تبار عبد مناف هالك نمی    شود مگر پس از قتل هاشمیان و هاشمیان کشته نمی شوند مگر آنکه همه تبار عبدمناف کشته نمی  

 شوند مگر مردم مکه همه هالك شوند و... پس دست از او بدارید ... 

پاسخ دادم فداي    ی گویند، او گفت من حضرت صادق علیه السالم از یونس بن نباته سؤال کرد، اي یونس مردم درباره ابوطالب چه م.20

راستی که ابوطالب از دوستان    تو شوم می گویند او در آبگینه اي از آتش است ..... پس حضرت فرمود دشمنان خدا دروغ گفتند و به 

 پیامبران و صدیقین و شهداء و صالحین و آنان بهترین دوستان براي او هستند 

دارایی من   گفت بر حضرت صادق علیه السالم وارد شدم و مردي به من بدهکار بود )و این تمام..... از داوود رقعی آورده اند که  21

یک طواف از جانب    بود( پس من مشکل خود را به حضرت صادق علیه السالم عرض کردم آن حضرت فرمود چون به مکه رسیدي

رکعت نماز بگزار و به نیابت از    ابوطالب یک طواف نموده و دو عبدالمطلب کرده و به نیابت او دو رکعت نماز بگزار و سپس به نیابت  

حضرت آمنه نیز یک طواف نموده و دو رکعت نماز بگزار و به نیابت از فاطمه بنت اسد نیزیک طواف نموده و دو رکعت نماز بگزار و  

فا خارج شده ناگهان بدهکار خود را  کردم و از باب ص  سپس خداوند عزوجل را بخوان تا دارایی تو را به تو پس دهد پس گفت چنین

 دیدم که ایستاده و می گوید داوود بیا تا حق تو را به تو برگردانم.

داشت در مسجد    ثقه االسالم کلینی از حضرت صادق علیه السالم نقل نموده که )مضمون( )یکبار رسول خدا با جامه اي نو که بر تن.22
آنان رفت و دستور داد تا    تند ..... حضرت ابوطالب حمزه را احضار کرد و مسلح به میان الحرام بود پس مشرکان پلیدي شتر بر او ریخ

مالید ..... و سپس روي به پیامبر نمود و گفت اي برادرزاده ام این است ارج و مقام تو    جناب حمزه آن پلیدي ها را به ریش و سبیل آنان 
 در میان ما ..... 

 باد، و این هم ارج و مقام توست نزد ما و همه مؤمنین و مؤمنات تا قیام قیامت(. )صلی اهللا علیک یاابوطالب الی ابداآل

حدیث نموده    ابوالفرج از حضرت صادق علیه السالم نقل نموده است که فرمود امیرالمؤمنین )ع( دوست داشت که اشعار ابوطالب را.23
خدا بوده و در این اشعار    آموزش دهید زیرا پدرم ابوطالب بر دینو جمع آوري نماید و می فرمود آن را بیاموزید و به کودکان خود نیز  

 دانش فراوان است... 

می.24 نماز  خدا  که رسول  بود  آنجا  نماز جماعت  اولین  گفت  که  است  آورده  السالم  علیه  صادق  امام  از  صدوق  ما  و    استاد  گزارد 

فرمود پسرك من    آنها عبور نمود و جعفر نیز با او بود پس   امیرمؤمنان علی بن ابی طالب )ع( با آن حضرت بود پس حضرت ابوطالب بر

شادمان و مسرور برگشت و می    به پهلوي عموزاده ات بپیوند و چون رسول خدا این را دانست بر آن دو مقدم ایستاد و حضرت ابوطالب 

 سرود )..... به راستی علی و جعفر پشتوانه من هستند براي روزهاي گرفتاري و خطر .....(.

بررسول خدا  .25 ابوطالب حجیتی  آیا  پرسید  از آن حضرت  نماید که راوي  نقل می  السالم  علیه  امام کاظم  از   ،..... کلینی  االسالم  ثقه 
سپرد، راوي سؤال    داشت حضرت فرمود نه، ولی ابوطالب امانت هایی از سپرده هاي پیامبران نزد خود داشت که آنها را به رسول خدا 

داشت امانات را به آن حضرت    ا به این دلیل که بر او حجیت داشت تسلیم کرد حضرت فرمود اگر حجیت بر اوکرد آیا آن سپرده ها ر
ایمان آورده و امانت ها را به او سپرد و همان    نمی داد راوي سؤال کرد پس ابوطالب را چه حال بود فرمود او به پیامبر و به آنچه او آورد 

آوردن، ..... پس روشن می نماید که ابوطالب گذشته از    ن جایگاهی است باالتر از جایگاه ایمانروز از جهان رفت، پس می بینی که ای
بوده و وضوح آن براي راوي تا این حد بوده که فکر می کرده است    ایمان ساده از جانشینان پیامبران و حجت هاي خدا در روزگار خود 

آن را رد نموده و همان جانشینی پیامبران را بر او آشکار کرده ..... و اینکه او    که پیش از بعثت رسول خدا بر وي حجیتی داشته که امام 
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نموده و سپس در برابر دین محمد تسلیم شده و اماناتی که داشته به منادي این شریعت    از کیش یگانه پرستی راستین ابراهیم پیروي می
 تحویل داده است...،  یعنی حضرت محمد صلی اهللا علیه وآله 

فداي شما شوم    ما ابوالفتح کراجکی از امام رضا نقل نموده است که به ابان بن محمد گفت به حضرت رضا مکتوب نمودم که   استاد.26
الهی   تو درآتش ابدي دوزخ  بازگشت  نباشی محل  ابوطالب  ایمان  به  تو معتقد  اگر  .....، که مذکور گردید آن حضرت پاسخ داد   .....

 خواهد بود...، 

ابوطالب این    مفسربزرگ ابوالفتوح در تفسیر خود آورده است که امام رضا )ع( فرمود ..... که نقش نگین انگشتر حضرتاستاد ما  .27
 بود )خشنودي دارم به پروردگاري خدا و پیامبري برادرزاده ام محمد و اینکه علی جانشین او باشد(... 

با اسناد خود از حضرت عبدالعظیم حسنی مدفو.28 حضرت    ن به ري آورده است که آن بزرگوار بیمار بود پس به شیخ جعفر صدوق 
اثر آن مغزش می   ابوالحسن الرضا )ع( نوشت که مرا از این گزارش آگاه کن که می گویند ابوطالب در آبگینه اي از آتش است که در 

دا  تردید  و  شک  ابوطالب  ایمان  در  تو  اگر   ..... خداوند  نام  به  داد:  پاسخ  او  به  حضرت  پس  باشیجوشد  که    شته  باش  آگاه  و  بدان 
 بازگشتگاه تو به سوي آتش ابدي دوزخ خداوند است، .....  

این کالم حضرت البته  و  گوید  القائات    )کلب  از  پیروي  و عواقب سوء  اعتقاد  این  بزرگی  و  اهمیّت  به  همگان  توجه  براي  عبدالعظیم 
د و بدور باشد از قرار گرفتن در کنار ظالمان به حکم کتاب خدا و  مسلمان با اعتقادات پاك از جهان برو  دشمنان ناصبی است تا مؤمن

 جاودانی(.  خلود در دوزخ

رسول خدا    استاد فقیه ما ابوجعفر صدوق به اسناد خود از امام حسن بن علی عسگري ..... آورده است )که خداوند تبارك و تعالی به .29
گروه دیگر آنان که ترا    ي نمودم اول پیروانی که در نهان ترا یاري می نمایند و )ص( وحی فرستاد که من تو را با دو گروه از پیروان یار

در آشکار یاري می نمایند و سرور و برترین گروه اول که ترا در نهان یاري می نمایند عموي توابوطالب و سرور و برترین کسانی که ترا  
ابوطالب مانند مؤمن آل فرعون بود که ایمان خود را    گفت که به راستیآشکارا یاري می نمایند پسر او علی بن ابی طالب است و سپس  

 پنهان می داشت. 

شیخ ما صدوق در کتاب امالی خود ..... از عباس نقل می کند که گفت ابوطالب به رسول خدا صلی اهللا علیه وآله گفتاي برادرزاده  .30
احضار کن، ابوطالب چون    اي به من نشان بده فرمود آن درخت را ام آیا خدا ترا مبعوث به رسالت کرد، فرمود آري، پس گفت نشانه  

در برابر او به خاك افتاد و سپس برگشت پس ابوطالب گفت من شهادت می دهم    آن درخت را احضار کرد درخت به سوي او آمد و 
د بزن، این روایت به همین مضمون از  السالم فرمود:، اي علی به پهلوي پسرعمویت خود را پیون   که تو راستگو هستی و آنگاه به علی علیه 

 ابوعلی فتال و ابن معد و .....،نقل گردیده است

آگاهی بده    ابوجعفر صدوق ..... آورده است که مردي از عبداهللا بن عباس سؤال کرد اي پسرعموي رسول خدا مرا درباره ابوطالب .31
راستی دانسته اند که فرزند    ه گفته او در کمال شهرت است )..... بهکه آیا مسلمان بود، پس ایشان پاسخ داد چگونه مسلمان نباشد با آنک 

ابوطالب مانند مثل اصحاب کهف است که ایمان خود را پنهان نموده و    ما نزد ما دروغگو شمرده نمی شود و...( و به راستی که مثل 
 تظاهر به بت پرستی نمودند و خداوند نیز دوبار به ایشان پاداش داد...

خدا مالقات    ا ابوعلی فتال نیشابوري آورده است که ابن عباس روایت می نماید که ابوطالب همراه با پسرش جعفر با رسول استاد م.32
پس ابوطالب به جعفر   نمودند در حالی که آن حضرت در مسجدالحرام نماز نیمروز می خواند و علی علیه السالم در سمت راست او بود 

بگزارد و در این باره ابوطالب    د پیوند بزن ..... پس در پشت سر رسول خدا صف زدند تا نماز راگفت خود را به پهلوي پسرعموي خو
مضمون نقل نموده و در عبارت او ).....   گفت )..... به راستی که علی و جعفر پشتوانه من هستند .....( و ابن معد این روایت را با همین 

خدا نیز در برابر دو بال به تو خواهد داد تا به یاري    د اي جعفر به پهلوي پسرعموي خود پیوستیچون نماز را به پایان برد پیامبر به او فرمو
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علی و جعفر پشتوانه من هستند در روزهاي گرفتاري و دردسر   آن در بهشت پرواز کنی پس ابوطالب این اشعار را سرود )..... به راستی
از پیامبر نخواهیم کشید، هرچند که سرهاي ما و شما به تیغهاي بران جدا    نهاد من دست..... به خدا نه من و نه هیچکدام از فرزندان پاك  
دشمنان را با سرنیزه ها از اطراف او دور خواهیم نمود، و اگر شما با همه جمعیت خود    شود ما هستیم و این پیامبر که خاندان او هستیم و 

 رین آنها خواهیم بود...(،  قوم عرب پست ت بتوانید به او دست یابید پس ما در میان

ابوطالب پیامبر را    این حدیث را کراجکی از راه دیگر از ابوضوء بن صلصالل آورده که گفت من قبل  اینکه مسلمان شوم به همراه  از 
به نزد من آمد  نشسته بودم که ناگهان ابوطالب با ناراحتی فراوان  یاري می نمودم تا روزي که در تابستان بسیار گرم نزدیک خانه ابوطالب

از آن زمان که اینجا نشسته ام نه پس فرمود بیا به جستجوي آنان    گفتم   و گفت اي ابوغضنفر آیا این دو جوان پیامبر و علی را ندیدي
برسانند،  قتل  به  مخفیانه  را  آنها  قریش  ترسم  می  زیرا  را    برویم  پیامبر  ناگهان  و  رسیدیم  مکه  کوههاي  از  به کوهی  کرده  پس حرکت 

رکوع و سجود بودند، پس ابوطالب به پسرش جعفر که او نیز همراه ما بود فرمود خود   م که علی سمت راست او بود و آندو مشغولدیدی
او در کنار علی ایستاد و... نماز را تمام کردند و من دیدم که شادمانی و سرور از چهره ابوطالب    را به پهلوي پسرعمویت پیوند بزن پس

 برخاست و این اشعار را سرود )به راستی علی و جعفر پشتوانه هاي من هستند .....(   نمایان گردید و سپس

)کلب گوید ببین عظمت ایمان ابوطالب راکه در اوج غربت اسالم که فقط رسول خدا و علی منادي اسالم بودند با بصیرت واالي خود  
ان خود و خاندان و عشیره در برابر کفر و الحاد و شرك قریش  حقانیت اسالم را دریافت و باتمامی توان و قدرت و سپر قرار دادن ج

ایستاد تا آنکه اسالم جان گرفت و ..... نداي آن در عالم طنین انداز شد پس هر گوینده الاله االاهللا و محمد رسول اهللا    فرومایه و کوردل
عظیم و    ان است و امید است که خداوند اجربداندکه حق حضرت ابوطالب بر او در اینکه بر شرف اسالم مشرف شده است غیرقابل جبر

 جزیل خود را بر ساحت آن بزرگوار نازل فرماید و ما را نیز از دعاي خیر آن بزرگوار بهره مند فرماید آمین ربالعالمین(. 

33 .....34 ....... 

الاله االّاهللا و   هنگام رحلت گواهی داد کهاز عکرمه نقل شد که ابن عباس گفت که پدرم به من خبر داد که ابوطالب رضی اهللا عنه در  .35
 محمد رسول اهللا .....،

حبشه  36اهل    در تفسیر وکیع آمده است که ابوذر غفاري گفت به خدایی که جز او خدایی نیست، ابوطالب نمرد مگر آنکه به زبان.36
راستی که خداوند علم    د آري اي عمو به )رمز( اظهار مسلمانی کرد و به رسول خدا گفت آیا زبان حبشیان را می دانی آن حضرت فرمو

می دهم که خدایی جز خداي یگانه   همه زبانها را به من تعلیم کرد پس گفت )اي محمد اسدن لمصا تاقاطا الها .....( یعنی خالصانه گواهی
 نیست پس رسول خدا گریسته و فرمود که خدا چشم مرا به ابوطالب روشن ساخت .....، 

ان دوست داشت که این گواهی را به زبان حبشیان بازگو نماید و این بعد از آن بوده که بسیار بارهاآن را به  پس در این جا سرور مکی
 زبان قوم خود عرب بازگو نموده است .....

به.37 بنا  ابوطالب  نمود  عبدالمطلب رحلت  که چون  فرمود  اسد  بنت  فاطمه  که  است  آورده   ..... راوندي  الدین  قطب  ما  وصیت    استاد 
رش سرپرستی پیامبر را برعهده گرفت و من نیز پرستار او بودم و در بوستان خانه ما درخت هاي خرمایی بود و آنزمانی که خرما نوبر  پد

کنیزم هر دو فراموش کردیم که  بود و من و کنیزم هر کدام هر روز یک مشت یا بیشتر از خرما برمی داشتیم تا روزي پیش آمد که من و
از خجالت این که محمد بیدار شود و    ودکان آمده و هرچه خرما بر زمین ریخته بود گرفته و رفتند و من خوابیدم وخرما برداریم و ک 

انداختم پس محمد بیدار شد به درون بوستان نباشد آستین خود را روي صورتم  آمد و خرمایی روي زمین ندید پس به درخت    خرما 
درخت شاخه هایش را که خرما روي آن بود پائین آورد تا    ه هستم پس من دیدم کهخرما اشاره کرد و گفت اي درخت خرما من گرسن

او هرچه خواست از آن خورد و سپس آن را برسر جاي خود باالبرد و من از این امر شگفت زده شدم و آن هنگام ابوطالب در خانه نبود  
رده و آنچه واقع شده بود را شرح دادم و او گفت جز این نیست  و چون به منزل آمد و در زد من پابرهنه به سوي اودویدم و در را باز ک 



 627ص : 

                       

 

  که او پیامبري خواهد بود و تو نیز پس ازنازایی خود دستیاري براي او خواهی زائید پس همانگونه که او گفته بود من علی علیه السالم را 
 زائیدم...(.  

ابی    )کلب گوید سالم  ابی طالب و همه مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و  و رحمت و رضوان خدا بر محمد و آل محمد و  طالب و آل 
اول خلقت تا آخر خلقت خصوصاً مادر بزرگوار ما حضرت فاطمه بنت اسد که براي رسول خدا مادري نمود و از شفاعت    مسلمات از

 آنحضرت ما را در دنیا و آخرت بهره مند فرماید آمین، آمین، آمین یا رب العالمین( 

بابویه صدوق ..... از حضرت ابوطالب نقل می نماید که )..... عبدالمطلب گفت که من در حجراسماعیل استاد ما فقی.38 ابن  ه واالمقام 
پس او  ....بودم .....    خوابیده بودم و خوابی دیدم که مرا ترساند پس به نزد پیشگوي قریش که یک زن بود رفتم ..... و من بزرگ قوم

چه اتفاق افتاده که رنگش دگرگون است...، گفتم دیشب در حجراسماعیل خوابیده بودم دیدم که  راست نشسته و گفت سرور عرب را  
گویا درختی بر پشت من است که سرش به آسمان رسیده و شاخه هاي آن به خاور و باختررسید و روشنی آن را دیدم که آشکار می  

را   عجم  و  عرب  و  است  بیشتر  خورشید  روشنایی  از  بار  هفتاد  که  درشود  که  و    دیدم  برشکوه  روز  هر  و  اند  افتاده  به خاك  برابرش 
نزدیک می شدند جوانی که پاك    روشنایی آن افزوده می گردد و گروهی از قریش را دیدم که می خواستند آنرا ببرند و چون به آن 

س آن پیشگو گفت اگر راست گفته  کند .....، پ  جامه ترین مردم بود آنها را می گرفت و پشت آنان را می شکست و چشمان آنان را می
مردم پیامبري نماید پس اندوه از دل من رفت پس اي    باشی از پشت تو فرزندي ظاهر شود که بر خاور و باختر فرمانروایی و در میان

که به خدا  داستان را بازگو می نمود پیامبر ظهور کرده و او می گفت    ابوطالب توجه کن شاید آنکس باشی و آن زمان که ابوطالب این 
 قسم آن درخت همان ابوالقاسم محمد امین است(. 

پیامبر بوده و    )کلب گوید پس نظر کن که چگونه امري به این شهرت در بین این خاندان واضح و معلوم بوده و همگی منتظر ظهور این

با بهترین و ه سیاست مدبرانه خود    مه امکانات خاندان وخداوند از طریق رویا به آنان خبر داده و ..... و پس از ظاهر شدن امر نبوت، 

رسول خدا را تقویت و تشویق نمودند تا اسالم عزیز پایدار و بر جهان اشاعه یافت سالم و رضوان خدا برحضرت ابوطالب و حضرت  

را    محمد را می گرفت و چشمان آنان   عبدالمطلب و حضرت آمنه و حضرت عبداهللا و حضرت فاطمه بنت اسد و آن جوان که دشمنان 

و از شفاعت آنان در دنیا و آخرت ما را بهره مند   می کند یعنی علی بن ابی طالب صلوات اهللا علیه نثار و ایثار باد تا خدا خدایی می نماید

 فرماید آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(. 

نیامده بود و    رفت آن زمان دستور نماز میت..... سید نسب شناس علوي عمري معروف به موضع ..... می گوید چون ابوطالب از دنیا  39

و حمزه نشسته بودند    از این رو پیامبر نه بر او و نه بر خدیجه نماز نکرد بلکه جنازه ابوطالب را که گذر می دادند پیامبر و علی و جعفر

ردگان و نزدیکان خود که بت  م  پس برخاسته و پیکر او را تشیع کردند و براي او آمرزش خواستند پس گروهی گفتند پس ما هم براي 

براي آنان طلب آمرزش خواهد کرد زیرا  نیز  بودند آمرزش می خواهیم و رسول خدا  ابوطالب در بت    پرست  بود که  این  تصور آنان 

ا  به ایمان کامل او آمرزش خواهی کرده بود و لذ  پرستی مرده است و حال آنکه او ایمان خود را مخفی نموده بود و رسول خدا با توجه

میان برد و پیامبر خود و آن سه تن را از نسبت از خطا برکنار  خداوند این پندار آنان را که ابوطالب بت پرست بوده با نزول آیات قرآن از

نه مؤمنان را نمی رسد که براي پیامبر و  نه  .....(، پس    داشته و فرمود ).....  باشند  از خویشان آنان  بت پرستان آمرزش بخواهند هرچند 

تعالی    و پیامبر را در این کار به لغزش و خطا منسوب نموده و حال آنکه خداي   ی که ابوطالب را کافر بخواند پس به پیامبر افترا زده کس

 گفتار و کردار او را از لغزش برکنار شمرده است. 
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پدرم  است که  بن حمید آورده  از محمد  با همین مضمون  ابول  ابوالفرج  از  پرسید  گفت  بن حذیفه  نماز  جهم  ابوطالب  بر  پیامبر  آیا  ند 

نیامده بود( و دستور اینگونه نماز پس از رحلت او رسید و البته رسول خدا بر    گزارد گفت آن روز نماز میت کجا بود )یعنی احکام آن 

هم  ابوبکر  و  او حاضر شد و عباس  بر جنازه  و خود  برخیزد  او  تابه کار  بفرمود  را  و علی  اندوهگین شد  بسیار  او    ابوطالب  به مسلمانی 

نیز راستی سخن آن دو را گواهی می نمایم چون او ایمان خود را مخفی می نمود و )قطعاً( اگر تا ظهور پیروزي    گواهی دادند و من 

 خود را آشکار می نمود ... اسالم زندگی او ادامه می یافت ایمان

از دنیا برود    ت )مضمون( ..... با هم پیمان بستند که چون ابوطالباز مقاتل روایت نموده اند که چون قریش دیدند کار پیامبر باال گرف40

همه قبایل را براي قتل پیامبر متحد نمایند پس خبر این توطئه به ابوطالب رسیده همه هاشمیان و هم پیمانان آنها راجمع نموده و سفارش  

ما داده اند و به راستی که محمد    نشمندان ما قبالً خبر آن را به پیامبر را به آنها نمود و گفت هرچه این برادرزاده ام می گوید پدران و دا 

بر    پیامبري صادق و درستکار و... برترین شخصیت را دارد و جایگاه او نزد پروردگارش بسیار بپذیرید و  رفیع است پس دعوت او را 

ابداآلباد موجب سرافرازي جاودانه شماست و سپس این    داستان شوید و از پیرامون حریم او دشمنانش را با تیر بزنید زیرا او تا یاري او هم

فرزندم علی و نیز آن عموي خوب عباس را و نیز حمزه آن شیري که از    اشعار را سرود )..... به یاري مستقیم پیامبر خیر سفارش می کنم

اد مادرم و همه فرزندان او، شما در یاري احمد و  به دور دارند ..... اي فداي شما ب  حمله او می ترسند و نیز جعفر را تا گزند مردم را از او

 در پیش آمدهاي هولناك مانند سپرها باشیدو...(  

به  تو  باد که همه آن کسانی که  تو  تو و خاندان پاك  ابوطالب سالم و درود و رحمت خدا بر  آنها سفارش   )کلب گوید اي حضرت 

پیامبر جا توان در راه شریعت  نهایت  تا  پیشگاه خداوند  رسول خدا را نمودي  تو رادر  تو عمل کرده و روي  به وصیت  نفشانی نموده و 

 سفید و نورانی نمودند سالم اهللا علیکم اجمعین(،  

)مضمون( این بود نمونه هایی از آنچه وجود دارد برایمان حضرت ابوطالب ..... که اگر همه آن چیزها که وجود دارد جمع آوري شود  

تنهایی اثبات کننده ایمان خالص و اسالم استوار اوست ..... و شک نیست که در اظهار نظر و    ام به قابل شمارش نیست هرچند که هر کد

با یک نقل قول مجهول و یک    داوري معاندین، رازي  هست که با هزاران دلیل نمی توان ایمان او را ثابت کرد ولی ایمان دیگران را 

 ادعاي واهی میتوان اثبات نمود پس بخوان و داوري کن 

 نگارشهاي مستقل در مورد مسلمانی حضرت ابوطالب:

که به قلم    هاي یاد شده برجستگان فرقه ما به مشروح سخن گفته اند مانند مجلسی، شریف فتونی، ..... و امّا بهترین کتابهایی   درباره دلیل 
 بزرگان اهل سنت و... نوشته شده است عبارتند از:

 :346احمد بن محمد بن عمار متوفی .2 در کتاب فضل ابوطالب و عبدالمطلب و عبداهللا پدر پیامبر 299سعد بن عبداهللا اشعري متوفی .1

علی  .6  ابوسعید محمد بن احمد بن حسین خزاعی.5  375ابونعیم علی بن حمزه متوفی  .4  370سهل بن احمد بن عبداهللا دیباجی متوفی  .3
شمرالدین    -10  ،413محمد بن محمد بن عثمان متوفی    -9بن طوفان،  احمد بن محمد بن احمد    -8احمد بن قاسم،    -7بن بالل ازدي،  

به پاداش  سید فخار او همان کسی است که عالمه سید محمد صادق بحرالعلوم درباره او گفت )..... اي فخار ترا بشارت هایی که    باد 
بزرگ مکه و پدر شیر خدا را از    خود، رهبر   آفریدگار در روز رستاخیز به تو عطا خواهد نمود که با دالیل روشن و با نگارش درخشان

به یاري ابوطالب اسالم بر پاي ایستاد و با    تهمت بت پرستی پاك نمودي و هم از تهمت مردود کفر که داعیان شر به او بسته اند ..... که 
لی نمی شد پس از سوي خداوند  دین ما در جهان متج فضایل او سرافرازي یافت و سوگند به دوستی ابوالحسن علی که اگر ابوطالب نبود
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  -11دوزخ تا ابداآلباد(،(، سید حسین طباطبایی معروف به واعظ،    بر او رضوان و خشنودي ابدي نثار باد و بر دشمنان او آتش افروخته از
 ...  -14 شیخ محمدعلی بن میرزا جعفر، ..... -13شمس العلماءمیرزا محمدحسین گرگانی،  -12مفتی شریف سید محمد عباس تستري، 

 سروده ها در ستایش ابوطالب:

بسیاري از بزرگان شیعه در این زمینه اشعاري سروده اند از جمله سید ابو محمد عبداهللا بن حمزه حسنی زیدي که در قصیدهاي گوید  
نیاورده بودند ولی او اسالم و  حالی که مردم به اسالم روي    )..... پدر ما ابوطالب همان کسی که پیامبر را حمایت و پشتیبانی نموده در

 هیچگاه دوستی خود را به پیامبر پنهان ننمود...( .....،   ایمان آورد و به راستی که او اسالم خود را پنهان نمود ولی

ه سخن اینکه  و یا سید علی خان شیرازي ..... و یا آیه اهللا سید میرزا عبدالهادي شیرازي،..... و یا استاد ما اورابادي که گوید )..... چکید
پدر علی را دینی ریشه دار و پایدار بود ولی چون به دشمنی وکینه توزي با فرزند او برخاستند و نتوانستند که فضایل شیر خدا را از او  
  جدا نمایش دهند، به این دلیل پدر را به باد ناسزاگرفتند ..... آري فروغ ماه شب چهاردهم درخشان است هرچند که سگان بسیار پارس

 کنند،

پدر وصی    و... شیخ محمد نقی صادق عاملی .....، شیخ محمد سماوي، ..... شیخ جعفر بن حاج محمد نقدي ..... گوید )..... هر زمان که 
پیامبر و خلیفه او را صدا کنم چهره قلبم درخشان می گردد، همان عبد مناف، ابوطالب پاك، عموي بزرگوار محمدکه هم پدران و هم  

دارد ..... نیاي امامان و بزرگ    داشت ..... هر که او را بخواند پناه می یابد و در منظر مجالس به ماه شب چهاردهم شباهت  نیاکانی پاك
امت محمد، ..... او بود که جایگاه و منزلت خود و هستی و دارایی و فرزندان و جان خود رابراي فدا کردن در راه بهترین پیامبران الهی  

به یاري او قیام کرد تا شریعت او در جهان یعنی احمد آماده ک  عالمگیر شد، ..... و درباره او سرود که به راستی    رده بود و او بود که 
که از محمد دیدي و با گروه هاي حسودان درباره او به نفرین   محمد فرزند آمنه نزد من از فرزندانم باالتر است .....، و چه بسیار معجزات

نامه، نزولخوانی برخاستی، از چسبی باران و سخن گفتن جمادات .....، هیچ سرافرازي نیست مگر سرافرازي    دن سنگها و دریده شدن 
برکندي ..... خداوند ترا براي کارهاي درخشان تو تمجید کرد، همان اعمال در حمایت   واالي تو که اینگونه چشم کینه توزان را از جاي

 آنهافرشتگان هفت آسمان را شاد و مسرور نمودي .....(محمد و دین خدا که با انجام 

 اشاره:
شعرا و اساتید .....، سروده هاي بسیاري را در ستایش این کتاب براي ما فرستاده اند مثل شیخ قاسم محی الدین و دکتر میرزامحمد خلیلی  

چهاردهم خواهد آمد و...سید آل جمال الدین گوید:    و... ..... که سروده هاي آنان به همراه شرح حال زندگی آنها در قالب شعراي قرن
چشم حسودان با جاللت و درخشندگی    )..... آن حقیقت است که در الغدیر ..... اکنون در برابر مشتاقان او آشکار شده است و به کوري

دهند   د و به غیر او دل به چیزي نمیمی نماید ..... حقیقت )دین( را آن عدالت پیشگان دوست دارند که از دوستی آنها برنمی گردن جلوه 
ایثار کرده بدون    پس مانند امینی پسر احمد همان کسی که آشکارا به یاري آن )دین خدا( برخاسته ..... و در راه آن هر چیز گرانبها را 

اي پیروزي رسید، اي حضرت عالمه امینی،  به  تا آنکه در زنده ساختن حقیقت  از کسی بخواهد  پاداشی  پ  آنکه  یمان حقیقت، چه  هم 
را در میان مردم آشکار نمودي تا    بسیار بدعتها که در پرده هاي جهل و نادانی بود و تو آن پرده ها را از هم دریدي و آن حقایق شریعت

ب  از آن اجتناب نمایند، آري و این کتا  همگان بدانند که راه راست را از کدام طریق باید طی کنند و پرتگاههاي این راه کجاست تا
پذیرد و خیر آن سالهاي دراز بر جاي می ماند، اي    شریف الغدیر است که به راستی معجزه اي در خود دارد که عظمت آن پایان نمی

امینی بزرگوار، گوارا باد بر تو نامی نیکو که برجاي مانده و از بین نخواهدرفت و فردا نیز در سراي جاویدان بهشت در نعمتهاي الیزال  
 اهی کرد و به رستگاري جاوید تا ابداالبادخواهی رسید(...  الهی زندگی خو

باید آن را قدردانی نمود با مجاهدت ها و کوششهایی که  امینی  نیز شیخ خالصی می گوید )..... به راستی  بر تمامی   و  در میان خالیق 
ل را  دانشی است که همواره کشیده شدن آب آن همه جا  او دریاي   ..... را شرمگین می  گذشتگان سبقت گرفت،  و دریاها  بریزنموده 



 630: ص 

               

 

سربلندي و عظمت و افتخار را بدست آورد    نماید، حمد و سپاس خدا را که اینگونه چنین رادمرد پرفضیلتی، با نگارش این کتاب خود،
ی شود تا همواره  هر چند زندگی او براي اینکار طوالن  و البته هر کسی که به ستایش او قیام نماید و هرچند در فضایل او سخن بگوید و 

تواند رسید ..... خدایا تو را سپاس در بزرگی این دانشمند و این    سعادت مدح و ثناي او را داشته باشد، هرگز به یک از ده فضایل او نمی
 خدا قسم که با آنچه آورد به آفرینشی نو در علم دست یافت .....   عالم کوشا و محقق که در عرصه علم و دانش آمد و البته به

عالمه امینی درود نفرستادي که اینگونه سخن او یعنی کتاب شریف الغدیر   و استاد دجیلی گوید )..... آیا تو بر آن یگانه مرد توانا، یعنی
بی مانند و با اندیشه اي استوار جلوه نمایی مینماید همان بزرگوار که یک تنه با همت عالی خود در کام دریاي معانی درخشان فرو رفته  

حقیقت را دیدار کرده است، آري تو با ما سخن می گویی و خود امین ما هستی و به همین دلیل عالمه    گوهرهاي گرانبها مردم تشنه  و با
 امینی خوانده میشوي، نگارش تو درباره غدیر، یعنی موضوع غدیرخم به دریایی از هنرها پیوند خورده است .....(

 

 حضرت عالمه امینی رحمه اهللا علیهخالصه جلد پانزدهم: کتاب شریف الغدیر 

 شعراي غدیر در قرن نهم هجري : 

 غدیریه حافظ برسی: 

 قرآن حکیم و یاد از ابوطالب: 

به راستی کار این گروه در دشنام گویی و جسارت به علی علیه السالم قهرمان اسالم و نخستین مسلمان امت )فرزند نکوکارابوطالب( و بر  
یاور و   ابوطالب همان  اینکه  حضرت  تا  قانع نکرده  اند آنهارا  بافته  یاوه ها که  به جایی رسیده که تمامی آن  یگانه حامی دین خداوند، 

سخنانی به هم بافته اند ...:، آیه اول   دست پلید خود را به سوي کتاب خدا برده و معنی آن را تحریف نموده اند و... در اطراف سه آیه آن
دوري می گزینند ولی بی آنکه بدانند جز خودشان    مردم را از نزدیک شدن به پیامبر باز می دارند و از او  ، ..... و آنها26)سوره انعام آیه  

سفیان ثوري ..... گزارش نمودند که )العیاذباهللا( این فراز درباره    کسی دیگر را به پرتگاه نیستی نمی اندازند .....(، طبري و دیگران از زبان
 جلوگیري می کرد ولی خود به سوي اسالم نمی آمد .....،  سیب رساندن به پیامبرابوطالب آمده که مردم را از آ

برخورد و مجازات ابن زبعري و گروهی از قریش اشاره نمود و پس از    و )مضمون( و قرطبی آورده ..... و در استناد به آن به گزارش
کرده پیامبر گفت عمو این آیه درباره تو آمد پرسید چیست  آیه نازل شد و اضافه    شرح مجازات آنان توسط ابوطالب می آورند که این

گفت قریش را مانع از آزار من می شوي وخودت ایمان نمی آوري و ابوطالب گفت به خدا سوگند که دست این دشمنان به تو نمی  
، و نیز می آورند که بعضی شوم، و سپس سروده هاي او را ذکر می نمایند که ترجمه آن گذشت .....  رسد مگر من به بستر خاك سپرده 

از پیامبر سؤال کردندآیا یاري هاي ابوطالب سودي دارد ایشان گفتند )العیاذ باهللا( در جهنم گردنبند آتش بر گردن او نمی گذارند و در  
  مغز سر او به عقرب ها نمی اندازند و مجازات او سبکترین مجازات است و آن اینکه دو کفش آتشین به پاهاي او می کنند که    چاه مار و

  اسناد که در   جوش می آید .....(، این گفتار به دالیل فراوان و وجوه کثیر نادرست است اوّل به لحاظ )شکلی یعنی سلسله اسناد( سلسله
او آمده    میان آنان حبیب بن ابی ثابت است که شخصیت ناشناس در بین محدثان است و او نیز تنها کسی است که این گزارش از سوي 

 است و کسی دیگر آن را نقل ننموده ..... و این خود دلیل بر جعلی بودن آن است  
با حدیث این گزارش  مخالف  نیز  در    و  آیه  )این   ..... گوید  می  نقل شده که  عباس  ابن  از  اسناد درست  سلسله  با  که  متقن  و  صحیح 

 که عالوه بر اینکه خود ایمان نمی آوردند مردم را نیز از ایمان آوردن به پیامبر منع می نمودند...(،   خصوص بت پرستانی نازل شد 
ابن ابی شیبه، ابن منذر، ابن ابی حاتم و... عبدالرزاق، ابن منذر ..... به صراحت آورده اند که این فراز از آیه    و نیز این حدیث از طبري،

  ا از شنیدن قرآن و توجه به قرآن نهی می کردند و در ضمن خود نیز ایمان نمی آوردند و... که در این نازل شد که مردم ر  درباره کسانی
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ابوطالب به حضرت  انتساب آن  افترا و  بوده و  با بت پرستان  ابوطالب نیست و این می رساند که خطاب سخن  از  نامی  کذب    احادیث 
 ست که می تواند معنی و تفسیر آن را برساند  محض است و نکته مهم دیگر توجه به قبل و بعد از آیه ا

گوید،  است    )کلب  آمده  قرآن  در  بگوید  مثال  بطور  دهد  قرار  مالك  را  آیات  از  بعضی  به  استناد  تواند  نمی  کسی  است  بدیهی 
انتم س باید گفت در ادامه آن آمده و  به نماز نزدیک نشو بلکه  یعنی    کاري التقربالصلوه پس نماز خواندن حرام است چون خدا گفت 

محمد ستمگرانه    مست هستید به نماز نزدیک نشوید تا بدانید چه می گوئید، و تا چه اندازه کینه و عداوت آنان با امیرالمؤمنین و خاندان
به    آنان را حتی از طریق افترا   است که براي یزید و معاویه که آل محمد را قتل عام نموده اند علت تراشی می نمایند تا به نحوي جنایات

نسبت به کسی که اسالم و قرآن و دین خدا تأویل هاي شیطانی توجیه کنند ولی  مدیون جانفشانی هاي اوست علیرغم   کتاب خدا و 
مطالبی را عنوان می نمایند که سزاي گوینده    وجود دریایی از مدارك و شواهد و مستندات که داللت بر ایمان کامل آن حضرت دارد

 ش سوزان ابدي خداوند انشاءاهللا تعالی(، جنایت کار آن نیست مگر آت
  یعنی اگرقبل آیه را دقت نمائید به صراحت معلوم می شود که گفتار درباره بت پرستانی است که به نزد پیامبر آمده و با او بگو مگو و 

باشد با گفتار وکردار و    بحث می نمودند و خود ایمان نمی آوردند و دیگران را نیز منع می نمودند و... چگونه سیاق آیات منطبق می
پیامبري همچون    ابوطالب که پیامبري محمد را به صراحت تصدیق می کرد و...، در آنجا که می گوید: آیا نمی دانید که ما محمد را

جمله گفتار طبري در   ..... از  موسی یافته ایم .....، که این ایراد را بسیاري از مفسرین امت نیز براي رد این افترا بر ابوطالب ذکر نموده اند
کسانی است که می گویند اشاره    ها براي تفسیر این فراز از آیه، به صحت برداشت  تفسیر خود که می گوید )..... برترین این استنباط 

رد و این  واقع این آیه ارتباطی به ابوطالب ندا سخن خدا به بت پرستانی است که خود ایمان نیاورده و دیگران را نیز نهی می نمودند و در
نداریم که بگوئیم تا این قسمت آیه سخن خدا با آنان بود و    آیه بایستی با توجه به مقدمه آیه درباره این بت پرستان باشد، زیرا نشانه اي

و لذا نظم آیات گواهی می دهد که این کالم افترا، درباره ابوطالب    سپس در ادامه آیه مخاطب عوض شده و خطاب به ابوطالب است 
اشاره نموده و می گوید )مضمون( )..... اینکه این آیه ارتباطی به ابوطالب ندارد    ا است و نیز رازي هم در تفسیر خود به همین معنینارو

نکوهش می کند کسانی را که پیامبر را در ایجاد مانع و با جلوگیري مردم از ایمان به او    صحیح است زیرا مفاد آنچه از این آیه آمده،
ابوطالب نسبت دهیم امر متناقض خواهد بود زیرا او نه تنها از ایمان آوردن به پیامبر منع نمی کرد و   یند و لذا اگر آن را بهآزار می نما

 پیامبر ایمان بیاورد نمی شد بلکه برعکس مردم را در ایمان آوردن و یاري پیامبر تشویق هم می کرد .....،  مانع از از اینکه کسی به 
دنبال آیه می گوید و جز خود را به پرتگاه نیستی نمی اندازند که معنی هم فقط به گروه کفار می خورد نه به آن کسی    و دیگر اینکه به

 و...    نیست مردم را از آزار به پیامبر باز می دارد زیرا این کار، جلوگیري از آزار خود بخود کاري نیکو است و انگیزه افتادن به پرتگاه  که
سران بزرگ دیگر چون ابن کثیر، نسفی، زمخشري، شوکانی ..... آن را بیان نموده اند.....، در نهایت می بینی که  و به همین مضمون مف

سلسله اسناد این گزارش را از کجا   چگونه قرطبی این گزارش را از این طرف و آن طرف جمع آوري و بهم بافته است و معلوم نیست
ابوطالب در روز درگیري با ابن زبعري سروده است   می کنند و چه کسی گفته که این اشعار راآورده و کدام یک از حافظان او را تائید  

 و چرا مفاد این اشعار با گفتار گزارش ضد و نقیض است و چگونه میتوان هشدارهاي پیامبر را با سروده هاي ابوطالب جمع نمود ..... 
فردي نهایت تالش در خدمت را به کسی معمول دارد و سپس آن شخص    )کلب گوید عقل یار خوش انسان است آخر معنی دارد که 

نماید آخر این عمل العیاذ باهللا با اخالق رسول خدا سازگار است، و دقت به روند و    در پایان کار به جاي تشکر به او ناسزا و فحش نثار
دیث باشد زیرا با آن مفاد مطابق نیست، در این  حدیث الحاقی به آن بوده است و نمی تواند جزء ح  سیاق حدیث نشان می دهد که ادامه

دفاع در  خدا  رسول  دشمنان  هاي  مجازات  و  رشادتها  آن  از  پس  اي    حدیث  می گوید  تلویحاً  باهللا  العیاذ  پیامبر  که  بینیم  می  پیامبر  از 
مبر می گوید من تا جان  دفاع کردي و سپس ابوطالب نیز در پاسخ پیا  ابوطالب خدا به تو بشارت آتش دوزخ داد چون از من حمایت و

پیامبر بگوید این جمع اضداد حاصل نمی شود مگر از افکار متحجر قرطبی    دارم از تو دفاع می کنم و سپس اشعاري در مدح و ثناي
 ،)..... 
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حاظ شکلی  آري سخن همان است که همه بزرگان ومحدثین و مفسرین آورده اند که این آیه اصالً ارتباطی به ابوطالب نداشته و چه به ل
 ناسازگار است.  و چه ماهیتی با این افترا عظیم

باشند و این    : پیامبر و مؤمنین نباید براي بت پرستان آمرزش بخواهند هرچه از بستگان آنان113و نیز آیه دوم و سوم )..... سوره برائت  

دوست داري راه بنمایی و   می توانی هر که را: تو ن56دستور براي آن است که براي آنان آشکار شد آنان اهل دوزخند( و )سوره قصص 

آورده است که )..... به هنگام مرگ    این خداست که هرکه را بخواهد راه می نماید و او به راه یافتگان داناتر است(، )مضمون( بخاري 

له االّاهللا و آن دو نفر می گفتند اقرار  ابوطالب بر بالین او، پیامبر و ابوجهل و عبداهللا بن امیه حاضر بودند پس پیامبر می گفتاي عمو بگو الا 

امیه نپذیرفت که بگوید الاله االّاهللا پس از دنیا رفت و پیامبر براي    نکن و بگو من بر دین عبدالمطلب هستم و... بر اثر اصرار ابوجهل و ابن

یگر از مفسرین هم به تبع بخاري و  بعدي هم اشاره دارد .....( و تعدادي د  او طلب آمرزش کرد پس این آیه باال آمد و هم به این آیه

 بایستی مورد توجه قرار گیرد:    مسلم این قول را آورده اند پس این نقل از چند منظر

امیرالمؤمنین علی را داشته و از عدالت خارج بوده،    )مضمون( اوال اگر این اقرار وجود دارد که سعید بن مسیب از کسانی بوده که بغض

سرور یا پدر و خانواده او بگوید هیچگاه نمیتواند مبناء و مالك کار قرار گیرد، چنانچه ابن ابی الحدید آورده  قطعاً آنچه که درباره آن  

علی با گفتار تندي او را تحقیر کرد ..... در آن زمان که سعید بن مسیب به    که سعید بن مسیب از آن حضرت روي گردان بود و عمربن

انند برادران وپسرعموهایت که بسیار به مسجد رسول خدا می آیند نمی بینم پس عمر بن علی با  ایشان گفت اي برادرزاده، من تو را م

ترا   بدهم، سعید گفت من نخواستم  تو نشان  به  بیایم خود را  بایستی  پا به مسجد گذاشتم  ناراحتی گفت اي پسر مسیب آیا من هرزمان 

ایگاه و منزلتی دارم که براي فرزندان عبدالمطلب بهتر است از تمام  می گفت به راستی من از خدا ج  خشمگین کنم بلکه شنیدم پدرت

کسی از    پس عمربن علی به او پاسخ داد من نیز از پدرم شنیدم که می گفت هیچ گفتار حکیمانه اي در دل   آنچه بر روي زمین است، 

ده مرا از منافقین میدانی، ایشان گفت حرف  منافقین نیست مگر آنکه قبل از مرگش از زبان او آشکار می شود، پس سعید گفت برادرزا

همین بس که بر جنازه امام سجاد علی    همان است که به تو گفتم پس از او روي گردانیده و رفت و در پلیدي و خباثت سعید بن مسیب 

ان پاکان پیامبر نیز است نماز  شایسته که از خاند  بن الحسین بن علی بن ابی طالب عبور کرده ولی بر او نماز نخواند گفتند آیا بر این مرد

 مرد شایسته .....، .....، نمی خوانی گفت دو رکعت نماز در نزد من محبوب تر است از نماز بر این

بیشتر با این خبیث آنچه ابن حزم درباره او آورده کافی است که گفت )قتاده از سعید بن  مسیب پرسید آیا پشت سر    و براي آشنایی 

بخاري و تعدادي دیگر ادعا شده که دو    و پاسخ داد ما به دنبال بدتر از او هم نماز می گذاریم( و نیز در گزارشحجاج نماز بگزاریم ا

ابوطالب نازل شده و حال آنکه این مدعا درست نیست زیرا فراز دوم در مکه نازل شده و فراز اول در    فراز آیات باال در زمان وفات 

اتفاقمدینه پس از تصرف مکه، که در این خص بنابراین میان نزول این دو آیه حداقل ده    وص تمام دانشمندان حدیث  نظر دارند .....، 

و نیز فرازي که درباره آمرزش خواستن است و آن در مدینه و    سال فاصله است که این خود مؤید واهی بودن این ادعاي کذب است

زمان مرگ ابوطالب گفت من به    گفته ادعایی آنان که پیامبر در  پس از حداقل هشت سال بعد از مرگ ابوطالب نازل شد و باتوجه با 

هشت سال مداوم ادامه داشت و حال آنکه بعد از وفات ابوطالب خداوند در آیات   خدا براي او آمرزش می خواهم، این آمرزش خواهی

اً آمرزش خواهی از مصادیق بارز و آشکار  دوستی با منافقین و بت پرستان برحذر می داشتند و قطع  پی در پی رسول خدا و مؤمنین را از

 این دوستی بوده که نمونه 



 633ص : 

                       

 

و قیامت    می بینید که خداوند می فرماید )..... هیچ گروهی را نمی یابی که پس از ایمان به خدا   22اي از این آیات را در سوره مجادله  

با خدا و رسول دشمنی دارند هر چند از پدرا به    ن یا فرزندان یا برادران و یا خویشان دوستی کسانی را داشته باشند که  باشند .....( که 

سال پس از مهاجرت پیامبر از   گواهی ابن ابی حاتم، طبرانی، حاکم، ابونعیم، بیهقی، ابن کثیر و... این آیه در واقعه بدر نازل شده که سه 

چشم پوشی از مؤمنین کسانی را که بیرون   سوره نساء )..... اي کسانی که به آئین راستین ایمان آورده اید با  144مکه بوده و .....، و یا آیه 

پدید آورید...( که به    و به زیان خود نشانه اي روشن   از دین شما هستند را سرپرست و دوست خود نگیرید آیا می خواهید براي خداوند

 80و    28سوره آل عمران و ..... و آیات    28.....، و یا آیه    139گفته نحاس و علقمه ..... این آیه در مکه نازل شده و یا سوره نساء آیه

 سوره برائت و .....  

صحیح و درستی که طیالسی و ابن  مخالفت واضح و صریح دارد که از آن جمله اند حدیث    و نیز احادیث بسیاري که با این مدعاي آنان 

ابویعلی، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابوالشیخ، حاکم و ..... که هر کدام ضمن گواهی و   ابی شیبه و احمد و ترمذي ونسایی و 

این براي پدر و مادر بت    شهادت به صحت  اند که گفت )..... شنیدم مردي  نقل نموده  السالم  از علی علیه  پرست خود  حدیث آن را 

ابراهیم نخواست و من این گفتگو را براي    آمرزش میخواست گفتم براي پدر و مادر بت پرست خود آمرزش می خواهی گفت مگر 

نزدیکان    پیامبر )ص( بازگو کردم پس این آیه نازل شد ..... پیامبر و مؤمنین را نمی رسد که براي بت پرستان آمرزش خواهند هرچند از

بکار گرفته می شد    از این حدیث نکاتی مهم مستفاد می شود و آن اینکه اوالً اینکه عدم آمرزش خواهی روشی بود که  آنان باشند .....(

نکته دیگر اینکه آن مرد    و لذا علی علیه السالم از آن نهی کرد و استدالل آن مرد براي روشن شدن موضوع را نزد رسول خدا برد و 

موضوع ایمان ابوطالب را مطرح نکرد و   تدالل خود نمود و نه به رسول خدا و نه به علی علیه السالمآمرزش خواهی ابراهیم را دستاویز اس

هاي    شده و تائید شده و جا افتاده بوده و این دست  این نشان می دهد که تصدیق ایمان ابوطالب در آن زمان و در بین مردم امري قبول

علیه السالم آن را مطرح نموده اند .....، چنانکه سید زینی    که بعداً براي دشمنی با علیپلید و خبیث از جمله سعید بن مسیب ناصبی بوده  

آمرزش  براي  آیه  این  بگوئیم  که  است  آن  ).....، پس صحیح  می گویدکه  و  است  نموده  تصریح  به آن  اسنی خود  کتاب  در  دحالن 

 زش خواهی براي ابوطالب .....(،  درباره آمر خواهی گروهی از مردم و براي پدران بت پرست آنها بوده نه 

داشته از جمله آنچه مسلم و احمد و... آورده اند که    و نیز احادیث بسیار دیگري نقل شده است که این فراز آیه شأن نزول هاي دیگري

 پیامبر براي مادرش می خواست آمرزش طلب کند این آیه نازل شد .....، 

ندارد .....،    حاکم و ابن ابی حاتم .....، نیز تأکید نمودند که نزول این آیه ارتباطی به ابوطالبو ..... مفسرین از جمله زمخشري، قسطالنی، 

نیست که من حیث المجموع در راستاي تخریب بیش  یاوه سرایی  تمام آن گزارشات  نیز مانند  این گزارش  شخصیت و سلب    هرچند 

 احترام رسول خدا و اهلبیت طاهرین اوست .....

شأن نزول این آیه پس از آمرزش خواهی پیامبر براي پدرش بوده ..... که   گري که طبري از قول قتاده آورده و... کهو یا گزارش دی

 خداوند با نزول آن ایشان را از این نهی کرده .....  

این   و این دو گزارش واضح می شود که  بوده و درباره عمو و مادر  از  یارانش  از  براي پدر و پدران کسانی  نیز    دو آیه  نبوده و  ایشان 

نزول این آیه آورده است که در آن پیامبر فرمود )..... من نشنیدم که خداوند مرا از نماز بر کسی    گزارشهاي دیگري را نیز طبري از شأن

سازگار است ..... باز دارد مگر بت پرستان.....( که این آیه نازل شد .....، که البته این تفسیر نیز اگر صحیح باشد با همه احادیث قبل نا
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آشفته و متناقض و ضد و نقیض این روایات به صراحت نشان می دهد که بهیچ وجه نمی توان به صحت آنان اعتنا نمود و    بنابراین بازار 

 ما

ي را از  مجاهد   هرگز نمی توانیم آنها را زمینه بحث و گفتگوي براي این مقصود نمائیم و بر اساس آن اراده نمائیم تا مسلمان نیکوکار و 

با ظلم و ستم ازچهار دیوار و حریم   نموده است را  اعتالي شریعت  بشماریم و کسی را که آن همه جانفشانی در راه  مرز آئین خارج 

 اسالم بیرون کنیم .....  

گمراهان دارد که  و تمامی این قرائن و شواهد و دالیل که مذکور شد همگی داللت بر یاوه سرایی ودروغ بودن این ادعاي واهی این  

این  و  بنمایی  راه  داري  را دوست  هر که  توانی  نمی  تو  آیه).....  به  این گروه که  آویز دوم  نیز دست  و   ،..... بیان شد  نیز مشروحاً    قبالً 

ورده اند تماماً بعضی از آنچه تا بحال نقل شد آنچه آنان در این زمینه نیز آ  خداست که هر کس را بخواهد راه می نماید...( ..... به استناد

 ناروا و نادرست است .....

ایمان یعنی ارسال رسول را در    و الزم است ذکر شود   ابزار  بر آن دارد که خداوند  بعد خود داللت  این آیه در میان آیات قبل و  که 

ه ضاللت می افتد .....، پس  اختیار همه قرارداده، پس هر کس بهره گیرد نجات یافته و هر کس نپذیرد خدا او را رها می کند و آنوقت ب

در این رابطه به دو صورت در کتاب خدا آمده، اول آیاتی که همه امور مربوط به هدایت و گمراهی را به دست خدا می داندکه    آیات

که را بخواهد    ....، هر که بخواهد گمراه و هر  93و... نحل    88، نساء  81، نمل  40، زخرف  37، نمل  272بسیار در قرآن ذکر شده )بقره  

الزمر  108هدایت می کند( و در فرازهاي دیگر از این آیات، این هدایت و ضاللت را به خواست و اراده مردم می داند)یونس    ،41 ،

زیان خود گمراه می شود...( به    ، .....، هر کس راه یافت تنها براي خود راه می یابد و هر که گمراه شد15، اسراء  28، تکویر  29کهف  

 که البته میان این آیات ناسازگاري نیست  

خیرکننده انجام داد و هم خدا توفیق داد و هر عمل بد را که می توان گفت آن را فرد    )کلب مانند عمل خیر است که می توان گفت 

هوي نفس و شیطان را در انجام عمل بد پیروي کرد   خود رها کرد چون از او هدایت نخواست و  بدکار انجام داد و خدا نیز او را به حال

اگر  و کالم خدا را توجه نکرد براي دومی  بهشت و  اولی  براي  ابدي خداوند یعنی دوزخ    پس  او نشود عذاب  غفران و بخشش شامل 

جبر در اعمال( مانند  خدا آنان را بر عمل مجرمانه مجبور کرده )طرفداران    نصیب آنان می شود و البته آن گمراهانی که فکر می کند

البته بویی از مفاهیم آیات کتاب خدا به مشام   بنی عباس و معاویه و یزید و....،آنوقت آنان را به سوي آتش می برد  اشقیاء بنی امیه و 

 جز خیر نمی رسد و هر شر و بدي یا از نفس آنان یا از سوي شیطان است(   نجس آنان نرسیده و نمی داند از خداوند

گف این  وپس  است  بندگان  و  خدا  بین  عادي  این    تگوي  از  هیچیک  طرفی  از  و  ندارد،  ابوطالب  یعنی  ویژه  شخص  با  پیوندي  هیچ 

درست ندارد و راوي همه آنها، تنها ابوهریره است که در زمان رحلت ابوطالب گداي سمج    گزارشاتی که ذکر نموده اند سلسله اسنادي

  7اهل یمن که مسلمان نبودند زندگی فالکت بار داشته و به اجماع دانشمندان بعد از گذشت   و ستیزه جویی از قبیله دوس بودکه در میان

رسول خدا به مدینه در سالی که جنگ خیبر واقع شد به اسالم روي آورد پس او به هنگام درگذشت ابوطالب کجا بود    سال از مهاجرت

اس   که از کسی هم نقل نکرده زیرا  بوده این گفتگوها را گزارش کند و  او  البته این روش و منش  و   ..... که    م کسی را ذکر نمی کند 

واقعی او آگاه    مواردي را نقل می نموده که مدعی بود آنها را دیده ولی هرگز آن را ندیده ..... که اگر کسی می خواهد از شخصیت 

 نماید ..... شود از محقق عالی قدر، صاحب کتاب با عنوان ابوهریره گردآوري شده پس به آن مراجعه 
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  دیگر ابوسهل سري است که مذکور نمودیم که چگونه او از دروغگویان پلید حدیث ساز است و به حدیث دزدي معروف و   و راوي 

است که    مشهور بوده است و نیز عبدالقدوس ..... که او نیز از بزرگترین دروغپردازان و جاعالن حدیث است، و راوي دیگر ابن عباس 

به دنیا آمد و به    ان را به گوش شنیده و به چشم دیده و... و حال آنکه به قول ابن حجر او سه سال قبل از مهاجرتمی گوید این داست

قطعاً نمی توانسته در آن    هنگام وفات عموي بزرگوارش ابوطالب، کودك شیرخواري بود که در آغوش مادر بزرگوار شیر می خورد و

شرح آنچه در اثبات ایمان ابوطالب    ز طرف دیگر تمامی این موارد با انبوه احادیث وارده بهمجمع بوده و حدیث روایت نماید و... و ا

 مذکور شد کامالً منافات دارد و نیز با احادیث فراوانی که از عباس و... روایت شده است.

مجرمیت    همین گناه آشکار براي اثبات ..... پس ببین با همه این تناقضات و دالیل و شواهد و قرائن چگونه بر خداوند دروغ می بندند و  

 آنان و ظلم به آن حضرت که به منزله ستم به رسول خداست کفایت می نماید و البته لعنت خدا بر ستمکاران است. 

 داستان آبگینه:

تنها می ماند    اثبات نمودیم و تا اینجا همه تیرهایی که این گروه یاوه گو در تیردان خود داشتند رها کرده و ما همه را نقل و بطالن آنها را  
داستان آبگینه و هوچی گري هاي دشمنان )خدا و رسول( در دشمنی با ابوطالب و آن اینکه بخاري و مسلم ازسفیان ثوري با این مضمون  

من نبود( در    که پیامبر گفت پاداش ابوطالب )العیاذ باهللا( اینست که او را در آبگینه اي از آتش می نهند و اگرمن نبودم )یعنی شفاعت
که در دل آتش سهمگینی بود پس او را به    پائین ترین جاهاي دوزخ قرار می گرفت، در گزارشی دیگر، پیامبر گفت آري او را یافتم 

روز رستاخیز به او سود رساند و او را در آبگینه اي از    سوي آبگینه اي بیرون فرستادم، باز به نقل دیگري ..... گفت شاید شفاعت من در
می آید، ..... باز به عبارتی ..... پوسته اي که مغز او در آن است    ش قرار دهند که تا استخوان پشت پاي او می رسد و مغز او به جوشآت

 را به جوش می آرد .....،  

از این گزارشها  نمو  ما در زنجیره  پنهان می  را  احادیث  او ضعف  را ذکر کردیم که چگونه  قبالً آن  ثوري که  از  شخصیت سفیان  د و 
کذاب نقل حدیث می کرد و .....، بحث نمی کنیم و نه از عبدالملک بن عمیر که می گوید، عمر او به حدي    دروغگویان و جاعالن 

قدرت حافظه اش از دست رفته و تباه گردیده و خرفت شده بود به نحوي که ابوحاتم گفت نمی توان او را از جمله    طوالنی شد که
به و    حافظان  آورد  از  شمار  سخن  یا  و  اند  نموده  رد  را  او  دالیل  همین  و  مضمون  همین  به  احمد  خراش،  ابن  معین،  ابن  و  احمد 

  عبدالعزیزدرآوردي نداریم که احمد بن حنبل می گوید اگر گزارشی از حفظ بگوید آن گزارش بی پایه و اساس است ..... و چون به 
نمی کنیم    ا ابوحاتم و ابوزرعه به همین مضمون او را رد نموده اند و... و بحثبازگوگري احادیث بپردازد یاوه سرایی ها می نماید و لذ

بیندازند وگرنه جایگاه او    که نقل کالم از ایشان )..... شاید در روز قیامت شفاعت من بر او سودمند شود .....( یعنی شاید او را به آبگینه 
سخت یافتم پس او را به سوي آبگینه اي    ه می گوید )او را در دل آتشیآن آتش اصلی است و یا مخالفت این سخنان با هم در آنجا ک 

تمام این مطالب گذشته، می گویم شفاعت اثر ندارد    بیرون فرستادم .....(، و معنی این عبارت آن است که شفاعت او قبول شده و ....، از
ی محدثان و...، قطعیت دارد که فرمود من درخواستم را براي  تمام  مگر در مورد کسی که قائل به الاله االّاهللا باشد و این روایت هم بین 

 دهند الاله االّاهللا .....  روز قیامت براي شفاعت آن کسانی قرار دادم که گواهی

گزارشات همگی ضد و نقیض یکدیگرند و از طرفی دیگر وجود احادیث و روایات کثیر صحیح و    پس محرز می گردد که تمامی این 
آنها اتفاق نظر بر ایمان ابوطالب دارند و همه آنها یکدیگر را تحکیم و همدیگر را تائید می کنند، ....، من حیث    درست دیگري که همه 

 اساساً این گونه گزارشات یاوه و بی اساس را پراکنده و باطل می نمایند .....،   المجموع

بر ابوطالب  فراز که  این  نمائیم در  اگر فرض  به خ  و  بوده که  پرستی  با همه  دین بت  آبگینه  داستان  بریم، پس  پناه می  این سخن  از  دا 
آوردیم ناسازگار است زیرا پیامبر براساس آن براي عموي خود شفاعت می کند تا کیفر او سبک    فرازهایی که از کالم خدا و پیامبر او
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یستی به دور انداخته شود زیرا در حدیثی  بگیرد و البته هر حدیثی که با کالم خدا و سنت پیامبر مخالف باشد با  شده و در آبگینه جاي
  رسول خدا نقل شده است که پس از من احادیث زیاد نقل می شود، پس اگر حدیثی براي شما آوردند ابتداء آن را با کتاب  صحیح از

 خدا روبرو کنید اگر موافق بود بگیرید واالّ نپذیرید

کرده درست و صحیح است زیرا کتاب او که آن را صحیح    چون بخاري نقل  و همچنین نبایستی فریب خورد به اینکه داستان آبگینه را 
 از لغزش هاست که در آینده ترا از چگونگی آن آگاه خواهیم نمود.،  می نامند در واقع مجموعه اي از یاوه سرایی ها و گنجینه بزرگی

ناصبی عنود سعی در دشمنی و ستمگري به موالي ما    )کلب گوید علیرغم تمامی این مدارك و مستندات وشواهد و .....، باز هم عده اي 
به آتش ابدي خداوند و من نمی دانم از دشمنی هاي ستمگرانه خود چه سودي می برند و    حضرت ابوطالب دارند حتی به قیمت ورود

یعنی در زمان بروز شبهه  بایستی امر بر آنها شبهه می شد و رسول خدا می فرماید قف عند الشبهه    حال آنکه اگر ذره اي شعور داشتند
تفسیر خود کلمه شرك را در قرآن معنی نمودیم و ثابت کردیم که در کتاب خدا کلمه شرك داراي معانی   متوقف شو، ما در کتاب 

و حرب با رسول خدا و امام معصوم از مصادیق بارز آن است پس کار خدا را ببین که چگونه همه آن دشمنان عنود که   گسترده اي است
خداوند    فتراي شرك به موالنا حضرت ابوطالب مظلوم جسارت می نمودند از دنیا نرفتند مگر به حالت شرك و خلود در عذاب جهنم ا  با

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بهم( 

 سرودهایی در ستایش ابوطالب:
پایان می   استاد محمد حسین اصفهانی نجفی در مدح و ثناي حضرت ابوطالب بهدر این جا سخن را با اشعاري از استاد فقه و فلسفه .....،  

و پوشیده است بسیار آشکار و هویداست ..... یگانه یاور    بریم... )انوار هدایت در دل عموي پیامبر مصطفی در عین حال که خیلی پنهان 
آن  ..... رسالت  آغاز  در  استوار  ستون  و  او  غربت  زمان  در  بنیادهاي  بزرگ  رسول خدا  تا  نمود  ایستادگی  چنان  واال  پیامبر  یاري  در  وار 

  شریعت اسالم استوار گردید ..... و کار پیامبر به سامان رسید .....او بود که با صبر و شکیبایی خود بر هر دردسر و اندوه پیروز شد که 
سخنان او آنقدر فراوان است که جهان را لبریز از    اندوه است، ..... سروده ها و   داستان پناهنده شدن به دره خود گوشه اي از آن همه 

او  قلب  باورهاي  از  را  ما  و  نماید  می  پدر    روشنایی   ..... است  بوده  مستقیم  بر صراط  پروردگارش  از سوي  او  اینکه  و  نماید  می  آگاه 
نبود کار رسالت  که به زندگی ام سوگند که این باالترین سرافرازي هاست ...  جانشین و وصی پیامبر و پدر جعفر طیار .. آري اگر او 

حضرت ابوطالب علیه السالم اساس و رکن دین اسالم یعنی دین پسندیده خداوند جهان آفرین است،    پیامبر به انجام نمی رسید بنابراین
. )اگر او نبود جاي  که جز به او به کسی عطا نشد .....(، و این هم از چکامه استاد عبدالحسین صادق عاملی ....  ..... و این سعادتی است

محکم نمی شد و آب زالل چشمه یگانه پرستی، در جوي هاي خود روان نمی گردید، اگر روح و روان پیامبر برگزیده با    پاي مسلمانان
با هم رحلت    آنهمه فضایل و مناقب پاکیزه نگردد پس هیچ گفتاري انگیزه رستگاري نیست، آري در آن سال که عمو و همسر پیامبر 

مرگ او یکسال    مردي ..... که  این پیامبر بود که تمام آن سال را با گریه و سوگواري بر آن دو سپري نمود آري چه بزرگ راد کردند  
امامت و سروري .....، آري این    پیامبر را به گریه و اندوه مجبور کرد ..... از نسل او بود اولین آنها علی مرتضی و به دنبال او اندوخته هاي 

مکتوب ننمودیم مگر براي رضاي خدا ..... و    ي از نشانه هاي ایمان و باور خالص ابوطالب به شریعت محمد )ص( و آنها رابود فشرده ا
داشتند و در دلهاي ما از کسانی که ایمان آورده اند کینه    مؤمنین بگویند پروردگارا بیامرز ما را و برادران ما را که در ایمان بر ما سبقت 

 درستی تو پروردگار مهربان و آمرزنده اي(   اي قرار نده که به

کسانی    گوید خداوند به حق مقدسین درگاه خود از آمرزش محروم فرموده و نیامرزد و در جهنم ابدي خود داخل نماید همه آن   )کلب
حضرت ابوطالب و یا    به  را که با امثال این سخنان ناروا و بدون هیچ دلیل و مستمسکی مگر ذات نجس خود و با افترا و دروغ مطالبی را

پدر و مادر بزرگوار آن حضرت نسبت می دهند و با این گونه امور قلب نازنین رسول خدا را بدردآورده و به مصداق یوذون النبی خود  
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می  داخل می نمایند، پس خدایا غضب و قهر و خشم الیتناهی خود را بر این دشمنان نازل بفرما و تا خدایی    را در آتش ابدي خداوند
 فرمایی آنان را درجهنم سوزان ابدي خود ساکن بفرما آمین، آمین، آمین یا رب العالمین( 

 پاسخ فرشته به دشنام گوي خلیفه: 
بود و چون    یوسف بن ابی یوسف ..... از ابوحنیفه آورده که )مضمون( )مردي به ابوبکر دشنام می داد و او جواب نمی داد و پیامبر نشسته 

دادي فرشته اي به    اب دادن کرد پیامبر برخاست و رفت ابوبکر سؤال کرد پیامبر گفت تا زمانی که تو جواب نمیابوبکر شروع به جو
 جاي تو به آن مرد جواب می داد، چون تو شروع به فحاشی کردي، او رفت من هم رفتم(  

چون آن مرد بسیار ناسزا گفت ابوبکر پاسخ گفت    مضمون )..... که مردي به ابوبکر دشنام می داد و پیامبر لبخند می زد  و احمد با همین
تنها    و ما در بررسی اسناد این گزارش نمی دانیم که از چه راهی به ابوحنیفه رسیده تا با شناخت آن افراد راوي نظر دهیم، گرچه  و...(،

ابویوسف قاضی کذاب و جاعل در میان این گزارشگران کافی است که فالس او را داراي   لغزش هاي بسیار میداند، ابوحفص  وجود 
گواهی داد و او نپذیرفت    راستگو ولی داراي لغزش بسیار بخاري گفت او را رها کرده اند، یحیی بن آدم گفت ابویوسف نزد شریک

 و...،

گوترند، عبداهللا  او گفت بگو کدام دروغ و از ابن مبارك آورده اند که ..... پرسیدند ابویوسف و محمد بن الحسن کدام راستگوتر هستند
بن دکین گفت که شنیدم ابوحنیفه به ابویوسف می    بن ادریس گفت که ابویوسف تبهکاري از تبهکاران بوده است ..... و ابونعیم فضل

  آنکه من آنها را نگفته ام ...؟ و این هم سخن ابن ابی کثیر به   گفت واي بر شما چه اندازه دروغ در این نوشته ها بر من می بندید و حال
ابویوسف یعقوب در آن آرمید ..... کسی که قضاوت هاي خودسرانه را با دوز    هنگام خاك سپاري ابویوسف )..... این گوري است که

باده انگور پس از ناروا بودن آن کاري شایسته گردید و اگر    و کلک در آئین و دین خدا وارد نمود تا حدي که به حکم او نوشیدن 
و نمی مرد و)او به همین روش ادامه می داد( .....، براي کسی که اهل تردید باشد شناختن و یافتن کار ناروا و  روزگار او سپري نشده بود 

 زشت بسیار دشوار میگردید.(،  

و در میان سلسله اسناد احمد، نام سعید بن ابوسعید مدنی به چشم می خورد که به شرح تهذیب چهار سال قبل ازمرگ دچار آشفتگی  
این حدیث نیز در آن زمان از مغز او تراوش نموده و ....، اما در ماهیّت حدیث نیز، سخن ازحد فزون می رود: و آن اینکه  مغزي شده و  

به فریاد و عربده کشی رسیده که این مجلس کار  به    آیا در  ناسزاگویی  اساساً فرشتگانی دارد که کارشان  ..... آیا خدا  بلند شد  پیامبر 
بهناسزاگویان است، در حال نویسد    ی که ما در احادیث  این گزارش می  اینکه خطیب در دنباله  نهایت   ..... اینگونه مطالب برنخوردیم 

 بوده است... سهل، از دروغگویان حدیث ساز و جاعل

 سخنرانی پیامبر در برتري ابوبکر: 

کرد   مردم سخنرانی  براي  وقتی رسول خدا  که  )مضمون(  کرده  نقل  ابوسعید خدري  از  ازهمه  بخاري  بیش  که  و گفت آن کسی   .....
ابوبکر را انتخاب    مردمان با دادن دارایی ها و همراهی بر من منت دارد، ابوبکر است و اگر من دوستی به غیر خدا انتخاب می کردم البته

آن ابوبکر است(  می کردم ولی برادري و دوستی اسالمی هست پس همه باید درهایی که به مسجد باز می شود ببندند مگردري که از  
ما در قبل در خصوص حدیث مسدود    گزارش ابن عساکر اضافه دارد )که عده اي گفتند ما دانستیم که ابوبکر جانشین خواهد شد...(، 

و اکنون شما ببینید علیرغم این موضوع قطعی که    نمودن همه درها مگر درب خانه علی و زهرا به مسجد پیامبر شرح و بسط الزم را دادیم
 گري ها و گرد و خاك ها براي ابوبکر بپا کرده .....  جماع همه از فضایل علی است این ابن تیمیه )نادان و گمراه( چه هوچیبه ا

پیامبر سازگار نیست زیرا هر کس نیکویی کند به خود می کند و    و یا این کالم پیامبر که دارایی خود بخشید به من منت گزارده با سنت
آوردن شریعت آنان را از بیغوله هاي قمارخانه ها و بتکده ها و شرابخانه ها    ی کند و این در واقع پیامبر بوده که بابد نیز به او بازگشت م

 خارج نموده و بر آنها منت دارد و گمراه برحقیقت این موضوع کالم کتاب خداست .....، 
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آوردیم و قبل از این هم، بودن شخصی مثل اسماعیل در میان    و نیز در باب دوست گرفتن پیامبر ابوبکر را، قبالً سخنان به طور مشروح
نظر داشت و او آن کسی که ابنابی خثیمه می گوید راستگو ولی با عقل و خردي ناتوان است که نمی    گروه راویان را می بایست مورد

ابراهیم بن  ناتوان و ابن معین می گوید او و پدرش حد  تواند خوب حدیث نقل کند، و معاویه بن صالح او را  یث دزدي می کردند و 
 جنید از قول بحیی بن معین آورده که اودروغگوي بی ارزش و آشفته گو بوده است، ..... 

اویس شنیدم که می گفت   ابو  بن  اسماعیل  از   .....( بن شبیب آورده که اوگفت  راه سلمه  از  نسایی  و   ..... اند  به همین مضمون آورده 
در   کارشان  مدینه  مردم  دستگیهرگاه  چند  به  موضوعی  به    خصوص  مبادرت  آنان  رهایی  براي  من  کردند  می  اختالف  و  کشید  می 

 حدیث سازي می کردم .....(،  

هستند   توجه و خوب نظر کن که این کتاب صحیح آنان است که احادیث آنها اینگونه و راویان آنها هم مشابه این احادیث دروغ  خوب
صحیح ترین کتاب،    یاوه سرایی و گزافه گویی نووي که می گوید )دانشمندان می گویند پس از قرآنو .....، پس بشنو و توجه کن به  

 کتاب هاي صحیح بخاري و مسلم است( آیا وحشتناك نیست اگر صحیح آنها اینست غیر آنها آنهاچگونه خواهد بود. 

 ستایش امیرالمؤمنین از خلیفه:

)چ گفت:  علی  )مضمون(  که  نموده  نقل  جوزي  را ابن  ابوبکر  پیامبر  چون  نگریستیم  خود  کار  در  ما  درگذشت  خدا  رسول  براي    ون 

پیشنمازي انتخاب کرد ما هم او را جلو انداختیم .....( و به همین مضمون محب طبري بدون زنجیره پیوسته آورده که علی)ع( گفت ).....  

او را جلو انداخت و پیامبر  به کسی راضی شدیم که  پیشوایی خود  براي  ازما  این گروه  ببینید که  نقل و     ...( آري  حافظان حدیث در 

آنان به پرتگاه نادانی و ..... تا چه    گزارش چنین دروغ هاي شاخدار و مطالب دروغ و انداختن آن در دل مردم عوام ساده دل و کشیدن 

رد است ..... و چه اندازه دالیل فراوان که  وا  ها  حد گستاخ و بی شرم هستند، و حال آنکه خود می دانند که چه ایراداتی بر این گزارش

بیابند و دروغ بودن این گزارش  پژوهشگران از میان آنچه که ما تاکنون آورده ایم می توانند براحتی بر بطالن این  هاي باال را    یاوه ها 

مت و سرپیچی علی از دست بیعت  و تاریخ در موضوع مقاو آشکار نمایند و چه بسیار فاصله است بین این گفتار و آنچه پاسداران حدیث

فاطمه زنده بود علی در نزد مردم احترام داشت ..... چون او درگذشت و   دادن به ابوبکر نقل کرده اند ..... تا آنجا که قرطبی می گوید )تا

به که  احترامی  از  مردم  بود  نداده  بیعت  دست  هنوز  و    او  سازان  آري حدیث   ،)..... شدند  روگردان  نهادند  می  بر  وي  پردازان  دروغ 

امیرالمؤمنین خیلی دروغ بسته اند و این امر تاحدي بود که عامر بن شراحیل می گوید در میان امت مسلمان کسی که بیش از همه به او  

حالی  این هم نمونه اي از این دروغگویی ها که گزارشی را در فضیلت ابوبکر به زبان او بیاورند در    دروغ بسته شد امیرالمؤمنین است، و

پاك است مانند این سخن هاي یاوه که به دروغ به امیرالمؤمنین نسبت دادند اینکه )مضمون( )از علی آوردند    که زبان او از این گفته ها

  بهشت وارد می شود ابوبکر و پس عمر و مرا با معاویه بازداشت می نمایند تا حساب پس بدهیم(، )یا پیامبر گفت اي علی  اولین نفر به

پیامبران دو پیرمرد اهل بهشت هستند .....(،    ابابکر و عمر را ناسزا گوید براي او گذرنامه بهشت نمی نویسند زیرا آن دو پس از  کسی که

)یا پیامبر گفت پس از من ابوبکر و سپس عمر و آنوقت کار به چند دستگی میکشد(، )پیامبر گفت اي علی من سه بار به خدا گفتم ترا  

ط اصرار داشت و می گفت ابوبکر .....(، )پیامبر ازدنیا نرفت مگر اینکه به من گفت که پس از او ابوبکر و بعد عمر و  پیشوا نماید خدا فق

ند با  بعد عثمان و بعد من به خالفت می رسیم(، ).....(، ).....(،)..... مردي به علی گفت اي امیرالمؤمنین چرا صحابه، ابوبکر را جلو انداخت

ابوبکر براي    مه باالتر بودي و...، علیوجود آنکه تو از ه نه این بود که مسلمان در پناه خداست ترا می کشتم، واي بر تو،  گفت اگر 
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به آن   پیامبر  با  و در همراهی خود  به مدینه مهاجرت کرد  از من  افتاد، زودتر  از من جلو  اول درخالفت  است  باالتر  از من  چهار چیز 

 را نبینم که مرا از ابوبکر باالتر بداند مگر اینکه با شالق به او حد دروغگویی می زنم(،   شکاف کوه در غار رفت .....پس هیچکس

از درگذشت پیامبر، علی و ابوبکر به دیدار آرامگاه او رفتند علی به ابوبکر گفت جلو برو ابوبکر گفت نه من    و یا )..... شش روز پس

انند منزلت من است نزد خدا و علی گفت نه من پیش نمی افتم چون از پیامبر  نمی روم چون ازپیامبر شنیدم که منزلت علی نزد من م

 گفت همه شما سخن مرا دروغ می دانستید مگر ابوبکر ..... پس هر دو با هم وارد شدند(  شنیدم 

ت(، ..... از علی که پیامبر  بر کسی که باالتر از ابوبکر باشد .....( و یا )علی گفت برترین ما ابوبکر اس  و یا )خورشید طلوع و غروب نکرد 

گفت خوبی در سیصد وهفتاد ویژه گی است و اگر خدا خیر براي کسی بخواهد یکی به او می دهد تا به واسطه آن وارد بهشت شود  

گفت    من هم دارم پیامبر گفت همه آن سیصد و هفتاد تا همه یکجا در تو جمع شده .....(، از علی که )پیامبر به ابوبکر  پس ابوبکر گفت 

ابوبکر    همه مؤمنین تا زمان من مال من و پاداش همه تا قیامت از مؤمنین مال تو .....(، )ابوبکر و علی با هم مالقات کرده خندیدند   پاداش

کسی گذرنامه    گفت پیامبر گفت کسی بر صراط عبور نمی کند مگر علی به او گذرنامه دهد و علی گفت پیامبر به من گفت تو براي 

 مگر ابوبکر را دوست بدارد .....( ..... نمی نویسی 

هایی از فریبکاري و ناراستی است که یکی بر روي دیگري افتاده است یا    این ها مصادیقی از تاریکی هاي دروغ و کینه توزي و پرده 

یا و  شده  بازنویسی  که  است  االولین  اساطیر  بافت  بگو  بهم  که   ..... است  خردانه  بی  و سرگذشت  یاوه  ما  داستانهاي  سرور  به  و  شده  ه 

 مشروحاً به آنها پرداخته ایم.   امیرالمؤمنین بسته اند که ما در این کتاب

امر خیر جعل نموده و    مختلف و براي  )کلب گوید اناهللا واناالیه راجعون بعضی از آن ابلهان می گویند که آنها سخنانی را به نیت هاي

شفا نیست و در گمراهی مردم    شاید که اصالحاتی را انجام دهند ولی ندانستند که در حرامقصد خیر و اصالح بین مردم را داشته اند تا  

تضیع حقوق صاحب حقی بکار رود و یا    هدایت نخواهد بود خصوصاً دروغی که مستلزم ستمی بر بنده اي از بندگان خدا باشد یا در

شریف خود به این گروه وعده دوزخ جاوید داده است    در کتاباختالفی را موجب شود و خونهاي ناحقی را بر زمین بریزد و خداوند  

 در آنجا که می فرماید فمن اظلم ممن افتري علی اهللا کذبا و .....(

 ابوبکر و شبی که در آن شکاف کوه بسر برد: 

پاره می    اس خود را بونعیم ..... آورده است: )مضمون( )که چون به غار رسیدند ابوبکر پیش افتاد و در داخل غار دست می کشید و لب

کرد و در هر سوراخی فرو می نمود تا آنکه لباسهایش تمام شد و یک سوراخ باقی ماند پس پشت خود را به آن قرارداد و رسول خدا  

 داخل شد و چون صبح شد پیامبر گفت ابوبکر لباس تو کجاست او شرح داد و پیامبر او را دعا کرد .....(  

گسسته    همین مضمون آورده و ابن کثیر این گزارشات را ذکر نموده و می گوید این داستان از هر دو طرف   ابن هشام این داستان را با   و

دستش را در آن فرو    است و نیز در گزارش طبري که زنجیره پیوسته ندارد آمده است )..... ابوبکر داخل غار شد و هر جا سوراخی دید

را با پریشانی از نیش ماري که    تا ران در آن فرو برد و پیامبر داخل شد و ابوبکر شب   می کرد تا به سوراخی بزرگی رسید و پاي خود را 

است پیامبر گفت چرا مرا صدا نکردي گفت    او را گزیده بود به صبح رسانید چون صبح شد پیامبر سؤال کرد این چیست گفت نیش مار

 .(نخواستم شما را ناراحت کنم پس پیامبر دست کشید و او خوب شد ....
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از    هایی پر از مار بود و ابوبکر ترسید که  باز درگزارش دیگري که زنجیره پیوسته ندارد از قول عمر آورده اند )..... در آن غار سوراخ 

کردند تا    آن چیزي بیرون بیاید و پیامبر را آزار برساند پس پاي خود را در دهانه آنها نهاد و مارها نیز شروع به نیش زدن و گزیدن او 

 جایی که اشکهاي او روان شد و پیامبر به او گفت ناراحت نباش خدا با ماست .....(  

مضمون آورده و گفته است اگر زنجیره اش گسیختگی نداشت درست بود، و گزارش دیگري را نیز ابن    گزارشی را هم حاکم با همین

به این گزارش توجه کنند اول شناختن  شگران بایستی از چند جایگاه  گسیختگی زنجیره اش آورده .....، پس پژوه   کثیر با گواهی نمودن 

با زنجیره هاي  راویان و  بعدي، همواره  نوشته هاي کهن و چه نویسندگان  از روزي که ساخته شده چه در  این گزارش  اینکه  به    توجه 

ا پیامبري و کرامات  احادیث که در آن معجزات  این گونه  آنکه  است و حال  نقل شده  از راههاي گسسته  بایستی  بسیار و    بوبکر است 

 راویان کثیر نقل شود ..... 

ابونعیم عبداهللا بن محمد بن جعفر جاي دارد و او همان کسی است ابن یونس سازي و جعل    می گوید )کار او در دروغ   و در زنجیره 

د و بر دست نوشته هاي مشهور مطالب  شده جعل کر  حدیث به آشفتگی و رسوایی کشید زیرا او مطالب دروغ در زمینه احادیث شناخته

او )به دلیل خیانت( سوزاندند( و حاکم از زبان دارقطنی می   خود را اضافه کرد تا اینکه رسوا شد و نوشته هاي او را در حضور و برابر

بدنیا آمد پس    336مرد و ابونعیم در سال    315عبداهللا بن محمد در سال    گوید که او دروغگو است و نیز به گفته صاحب لسان المیزان

 نقل قول از او بی معنی است ..... 

  محمد بن عباس بن ایوب است ..... که گزارشات او را بی پایه و ناپسند دانسته اند و ..... و نظر به اینکه هیچکدام از این   و نیز از راویان او

ننموده    هاي مهاجرت پیامبر، ابداً آنها را نقلگزارشات پایه و اساس درست نداشته سیوطی در کتاب خصایص خود در بخش شگفتی  

   است گویا می دانست که آوردن اینگونه احادیث از ارزش نوشته هاي او می کاهد و آنها را بی ارزش خواهد نمود،

را به  مطالب    و... همچنین سایر کسانی که در خصوص معجزات پیامبر و نشانه هاي رسالت اخبار را جمع آوري نمودند هیچ کدام این 

بنیاد اند و همچنین در نوشته هاي کهن در سده هاي نخستین که زیر  ننموده  قضاوت است تنها این    دلیل سستی و بی ارزشی آن ذکر 

هاي جعل حدیث درسده چهارم داستان پاره کردن   مورد مذکور شده که ابوبکر زودتر از پیامبر به داخل غار رفت ..... و آنوقت دست

نهادن را اضافه کرد و در سده اي که    هاي غار و ماندن یک سوراخ و پشت خود را به او   کردن قطعات لباس در سوراخلباس و فرو  

محب طبري در آن بدنیا آمده آن را آب و تاب بیشتري داده و سپس حلبی آمده و پیامبرخدا را خوابانیده و سرش را روي دامن ابوبکر  

او بر صورت پیامبر ریخته .....، و پاي خود را تا ران در    نه کرده که از درد نیشهاي آن مارها اشکنهاده و مارها را به سوي ابوبکر روا

این نیش مارها به او تکانی نداده بلکه از اشک او پیامبر بیدار شده    سوراخ مارها فرو برده و پیامبر سؤال نکرده این چگونه نشستن است و 

عقل و خرد است که خداوند پیامبرش را از چشم قریش مخفی نماید بر در    یا از روي انصاف و و نه از عکس العمل نیش مارها و ..... آ

دو کبوتر النه بگذارند و عنکبوت تار بزند ..... ولی از نیش مارها حفظ نکند و در    غار درختی سبز نماید تا در پناه آن پنهان شوند و

ماست ..... آري این تعصب کورکورانه است که آنها را    م ناراحت نباش خدا با می کشد بگوئی  حالی که مارها ابوبکر را نیش زده و درد

 گزارشات ناچیز و بی ارزش را بهم ببافند به عوام ساده دل تحویل دهند ... وادار به گزافه گویی و فضیلت تراشی می نماید تا اینکه این

 اهریمن خود را شبیه ابوبکر نمی نماید: 
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اهریمن    یخ خود آورده ..... )پیامبر فرمود هر کس مرا در خواب دید به راستی مرا در خواب دید که البتهاین گزارش را خطیب در تار
و  نمی تواند خود را شبیه من نماید و هر کس ابوبکر صدیق را نیز در خواب دید به راستی او را دیده زیرا اهریمن نمیتواند خود را مانند ا 

بینی که این گروه هیچ و مردمانی را شریک در فضایل   یژگی را براي پیامبران و برگزیدگان خلقت نگذاشتند مگر آن کهنماید(، می 
نیستند، آري بخاري و مسلم این سخن    آنان نمودند در حالی که در اخالق و رفتار و سرمایه هاي روانی و فضایل بهیچ وجه مانند آنان

من نمی نماید( آورده اند و حافظان نیز آن را    زیرا اهریمن خود را به مانند  پیامبر را که )هر کس مرا در خواب دید به راستی مرا دیده 
اند و سیوطی آن را متواتر شمرده و ..... و هیچ یک از مفسران نیافتم که گزارش    گزارش نموده  حدیث چه از قدما و چه متأخرین را 

همگی از آن روي گردانیده و ساختگی و دروغ بودن آن را  گویا    خطیب را که ساخته و پرداخته او در سده پنجم است را آورده باشد، 
هاي دین و دانش    گزافه گویی و فضل تراشی این و آن می پردازند بر امانت   دریافتند ..... پس بدینگونه است که دست تبهکاران که به 

 ورند. آنها نوشت و واي بر آنها از آنچه بدست می آ داغ ننگ می زنند، پس واي بر آنها از آنچه دست

 ابوبکر هرگز پیامبر را اندوهگین نساخت:

  خلعی و ابن منده ..... از قول سهل بن مالک آورده اند که چون پیامبر از آخرین دیدار خود از خانه خدا آمد بر منبر رفته وگفت اي مردم 
گزارشی است که فقط از    منده گوید این  به راستی که ابوبکر مرا هرگز اندوهگین نساخت پس این پایگاه را براي او بشناسید( ..... ابن

طریق خالد بن عمرو اموي آمده ..... ابن حجر پس از نقل آن گوید گزارش هاي خالد بن عمرو رهاشده و بی اساس است ..... و احمد  
یسته اي نیست،  گفت روایات او مورد و مطلبی شا نیز گوید گزارشات او ناستوده است و احادیث نادرست نقل می کند و یحیی بن معین

 زیرا او دروغ پردازي بوده که کار او دروغگویی بوده و دروغ می بافته است..... احمد بن حنبل گوید احادیث او جعلی است .....،  

بنگرید که چگونه احادیث دروغ را بازگو می    محب طبري را  کاري و صداقت  این ها را مطالعه کردید و آگاه شدید و آنگاه درست
ره هاي سست اسناد آن را حذف کرده و آن را از فضایل ابوبکر میشمارد و چنین وانمود می نماید که هیچ ضعف و چون و  کند و زنجی

نموده و گمان می کنند کار نیکویی انجام می دهند ولی بدانید که آنها    چرایی ندارد و نویسندگان دیگر نیز در این تبهکاري از او پیروي 
 دروغگویان هستند  

 گوید و قال اهللا تبارك وتعالی ..... و اذا قیل لهم ال تفسدوا فی االرض قالوا انما نحن مصلحون .....(.)کلب 

 فرازهایی از کتاب خدا که درباره ابوبکر نازل شده: 

ا باشد به  قدم  عبیدي مالکی می گوید چون چکامه محمد بکري را بر نواده او خواندند و به این سروده رسیدند که )اگر نامه هایی ستایش
ابوبکر است و یا بغوي    راستی که ما سرآغاز آیات قرآن هستیم( و گفت می خواهد بگوید که در آغاز آیات قرآن الم منظور از الف

توانگران  ) مفسران درباره این آیه    گوید اینکه خدا می گوید )از راه کسی پیروي کن که به سوي من بازگردد( منظور ابوبکر است و یا
العابدین گوید، ابوبکر داراي سیصد و شصت    نخورند که .....(، منظور از توانگران ابوبکر صدیق است و شیخ محمد زینشما سوگند  

دیگر گفتگو از فضایل ابوبکر را به پایان می بریم و    تخت بود و بر هر تختی روپوشی گران بها به بهاي هزار دینار زر .....، در این جا
بپردازیم که این گروه به زور می خواهند آن را به ابوبکر بچسبانند    یم که به بررسی فرازهایی از کتاب خدا دیگر گنجایش آن را نمی بین

یاوه و بی پایه و اساس که شاعران آنان براي او سروده اند ..... مانند مالحسن    ..... و رسوایی ببار آورده اند و همچنین از اینگونه سخنان
 بلند است ..... و جهان در یاد او سرگردان ماند...(  یگاه ابوبکر صدیق افندي )..... به راستی که پا

 نگاهی به دارایی ابوبکر:

 ؟    آري حاال ببینیم این دارایی که ابوبکر بخشیده و با دادن آن پیامبر و دین ما و همه مسلمان ها را زیر بار منت او رفته اند چیست

به دارایی پدرم که در ایام جاهلیت یک میلیون اوقیه بود نازیدم و بالیدم،در خانه او    در گزارش نسایی می خوانیم که عایشه گفت: )من
انداختند .....(، خوب این    سیصد و شصت تخت می چیدند و بر روي هر تخت روپوشی گران بها که هر کدام یک هزار دینار زر بود می
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دارد از کاالهاي نیاز خانه، جامه هاي    زهاي دیگري نیز بهمراه تخت کذایی قطعاً چی  360حدیث را خواندي پس خوب می دانی که این  
پشتی ها و آوندها ..... که با آن تخت ها افسانه اي هماهنگ باشد و نیز نوکران و خادمان و... که این ثروت و مکنت را در    گران بها، 

دانم    ها قاعدتاً الزم و ملزوم آن هستند و من نمی  آنجاي دهند آن قصرها و اسبان و شتران و کشتزارها و گاوان و... که اینگونه ثروت 
تخت ها حداقل    کدام زمین فراخی بوده که تمام این ثروت عظیم افسانه اي را در خود جاي می داده است، کجایند مردانی که بر این

سخنی مانند آن نمی شنوي ..... و   هیچ جاماهی، و یا سالی، ..... یکبار نشست برگزار نموده و حدیث آن را نقل نمایند ..... نه هرگز تو در  
این کدام کسب و کار بوده که به یاري آن می توانستند هزار هزار اوقیه حاصل نمایند .....آیا آن ایام دوران فقر و فالکت قریش نبوده  

و دسته اش چه گفت )..... سخنرانی خود به ابوبکر و دار    است آیا فراموش کردند که حضرت زهرا دختر پاك و راستگوي پیامبر در آن 
از زیادي غوطه وري در ادرار و سرگین از آن می خوردید و خوراك شما    نوشابه شما آبی بود که  تار شده بود که  حیوانات تیره و 

پیامبر  برگهاي درختان بود، مشتی مردم خوار و ذلیل که میترسیدید که مردم اطراف شما را بربایند ..... تا آن زمان که خداوند با دست  
ثروت کذایی کجا بود که ..... ماوردي از انس بن مالک آورده رسول خدا به درون مسجد آمد    خود شما را رهایی بخشید .....( ..... این

پس عمر و ابابکر را دید ازآنها پرسید چرا از خانه بیرون آمدید گفتند از شدت گرسنگی پس پیامبر گفت من هم همینطور پس به نزد  
 التیهان رفتند تا دستور داد با گندم و یا جویی که نزد او بود خوراك درست کردند .....، ابن  ابوالهیثم 

توانست در زمان مسلمانی بود، چگونه می  بدنیا آمده  بعثت رسول خدا  از  بعد  پنج سال  یا  از طرفی دیگر عایشه که چهار  به    و  خود، 

اگر یک دهم آن را    دارنده آن اکنون با گرسنگی دست به گریبان است ..... و ..... حال آنکهدارایی بنازد که پیش از اسالم بر باد رفته و  

نیز می داشت، آوازه او جهان را پر می کرد، ذهبی درباره این گزارش می گوید قطعاً از عبارت هزار هزاراوقیه هزار دومی اضافه است  

 و...    می آمد و ابن حجر نیز او را تائید کندوگرنه چنان دارایی براي پادشاهان آن روزگار هم بدست ن

دریافت مزد    و اگر ابوبکر چنین ثروتی داشت دیگر پدرش ابی قحافه نیازمند آن نبود که براي عبداهللا بن جذعان مزدوري کند و براي

چنان ثروت افسانه اي    ابوبکر  ناچیز و یا سیر کردن شکم خود با فریاد و عربده خود مردم را بر سر سفره او دعوت نماید، ..... آري اگر

استفاده از سفره عبداهللا بن جذعان مزدوري کند و    داشت دیگر چه لزومی داشت که پدرش مجبور باشد که از راه خبر نمودن مردم براي 

فکر می فراهم آورد. اگر ابوبکر آن چنان ثروتی داشت که اینان    از اجرت آن، درآمدي ناچیز براي سیر کردن شکم خود و خانواده اش

به پیامبر هدیه کرد ولی پیامبر قبول نکرد و فرمود باید پول آن را بگیري و    کنند پس چگونه در زمان مهاجرت دو شتر خرید و یکی را

نداشت مگر آنکه ابوبکر خود فقیر و ندار بود و یا پیامبر صالح ندید که زیر منت او باشد    پولش را به زور به ابوبکر داد و این هیچ دلیل 

 از مردم صادر شود .....، .....  بعداً امثال این حرف ها و سخن ها و

خرید و فروش پارچه می نمود آنهم    و آگاه باش که روزگار خودش و پدر او در مکه چگونه بود، شغل ابوبکر این بود که در مدینه 

دوش خود براي فروش عرضه می نموده و    روي   بطور سیار و مغازه و یا تجارت خانه نداشته بلکه در شهر پرسه می زد و پارچه ها را

عطا نقل می نماید که چون ابوبکر به خالفت رسید،    کاري در این حد براي گذران معیشت خانواده داشته است و نیز ابن سعد از طریق

می کرد، پس عمربن    بامدادان به سوي بازار شتافت و پارچه ها و جامه هایی که بر دوش خودبار کرده بود براي فروش به مردم عرضه 

ابوعبیده جراح او را دیدند و به او گفتند اي جانشین بازار گفتند براي چه کاري تو خلیفه شدي    خطاب و  پیامبر کجا می روي گفت 

یک  ما براي تو مقرري تعیین می کنیم پس با آن دو نفر رفته و قرار شد که روزانه  گفت پس به خانواده ام چه بدهم که بخورند گفتند بیا

 نیمه گوسفند به او برسانند و پوشاك سر وتن او را هم بدهند  
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این اولین اسراف و تبذیر به    )کلب گوید و در واقع با توجه به عسرت شدید مسلمانان صدر اسالم و محرومیت هاي غیرقابل وصف و...،

آنکه مقتداي مردم و جانشین رسول    اه بوده و حال بیت المال مسلمین در تعیین این مقرري بود زیرا آنچه تعیین نمودند در حد ایجاد رف

مشکالت آنان باشد و اینگونه روشها مخالف با سنت    خدا می بایست مانند ضعیف ترین مردم مسلمان زندگی نماید تا بتواند در فکر حل

میه و بنی العباس چه به روزگار مسلمین  آنجا که دیدید که بنی ا پیامبر بوده است و بعداً مبناء حیف و میل اموال مسلمین را فراهم آورد تا

 آري ز باغ رعیت گر ملک خورد سیبی، درآورند غالمانش درخت از بیخ...(،   آوردند و در نهایت کار به آنجا رسیده است که می بینید،

گزاف خود را در راه  نقل نموده اند، پس این کدام روز بود که او این دارایی کذایی و    و دیگران نیز با همین مضمون این گزارش را

منتی بر پیامبر داشته باشد، این ثروت عظیم را چه زمان بخشید که هیچکس ندید و کسی گزارش    پیامبر و مسلمین داد که با عطا آنها 

 نمونه نیز در تاریخ ثبت نشده مگر آن شتر که پیامبر پولش را داد .....، ننمود و حتی یک نکرد و هیچ مورخی ثبت 

او مصرف شد و این ثروت عظیم مادر ما حضرت خدیجه بود که به مصرف   از مهاجرت که ثروت ابوطالب براي کفالت ..... در قبل   

ابوبکر ثروتی نداشت و همیشه در فقر بود و پس از ورود در مدینه نیز مردان بنی سالم    اسالم و مسلمین رسید و بعد از مهاجرت نیز، که

که دایی هاي رسول خدا بودند همگی آمادگی همه جانبه خود را براي یاري پیامبر و شریعت    یعدي  بن عوف و... مردان بنی حرث و بن 

و    او اعالم نمودند، .....دیگر کجا نیازي به کمک مالی امثال ابوبکر بود که قادر نبودند حتی معیشت روزانه خانواده خود را تأمین نمایند 

 بر منت بگذارد.،  رسد به اینکه بر سر بخشش آن به پیام ..... تا چه

درهم داشت که یک درهم را شب یک درهم را روز یک درهم را    و شگفت و هزاران شگفت که امیرالمؤمنین علی علیه السالم چهار

سوره بقره را که می فرماید )..... کسانی که دارایی هاي خود را در    274پنهان و یک درهم را آشکار در راه خدا داد پس خداوندآیه  

آنها است پاداش ایشان در نزد پروردگار آنان نه بیمی بر آنان است و نه اندوهی( در حق   و در آشکار و نهان می بخشند براي   شب و روز 

:  55السالم انگشتري خود را به سائل داد و خداوند در کتاب خود در حق او فرمود در مائده آیه    او نازل فرمود و نیز آن حضرت علیه

سرپرست شما خداست و رسول او و کسانی که ایمان آورده اند همان کسانی که نماز را بر پاي می دارند و در    )..... جز این نیست که

  حال رکوع درپیشگاه خدا زکات می دهند .....( و نیز او و خاندانش که مسکین و یتیم و اسیر را خوراك داده و خداوند درباره آنان این 

مشروح آن را    دهند به دلیل محبتی که به خدا دارند، به مسکین و یتیم و اسیر ..... سوره هل اتی( که آیات را نازل فرمود )..... و طعام می  

می بخشد و بزرگترین    قبالً و بطور مفصل مذکور نمودیم و... و آنوقت ابوبکر که به گمان دروغ آنها همه دارایی خود را در راه خدا

منت دارد ..... ولی با این همه، در    کند که او با همراهی و دادن دارایی خود، بیش از همه بر اوانبیاء الهی هم از او به عنوان کسی یاد می  

 البته شما علت را می دانی؟! .....   کتاب خدا راجع به بذل و بخشش او هیچ آیه اي نازل نمی شود، به نظر شما علت چیست و

پن یا  با دادن چهار  ابوبکر،  به زعم آنان  اینکه  اینکه آنو شگفت تر  بر  با فرض  بر رسول خدا منت    ج هزار درهم،  مقدار را هم داشته، 

را شامل نشده است .....، بیضاوي و زمخشري آیه    گذاشته ولی عثمان که بر اساس گزارش دروغ ابویعلی ده هزار دینار زر فرستاده و...،

زمانی که وي چهل هزار دینار زر سرخ را   فرستاده شد در آن  اول را که در شأن علی علیه السالم است را آورده اند که در مورد ابوبکر

راه خدا داد من نمی دانم این گزارش را که سلسله   )ده هزار دینار زر سرخ شب و ده هزار دینار زر سرخ روز و...، آشکار ..... نهان( در

آمده که من چیزي در آثار آنها که متکی به پیشینیان  شاگردان آنها در اسناد آن از هم گسیخته است را از قول چه کسی از یاران پیامبر و

 در دشمنی با امیرالمؤمنین شهرت یافته و دیانت او را هم دیدم،   آنان باشد ندیدم مگر همان سعید بن مسیب ناصبی که
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علی علیه السالم می بافته اند که با همان احادیث که شأن نزول آن را به    آري مسلم است که این گزارشات را جاعالن حدیث ساز بهم

اند تا در چشم مردم عوام و ساده دالن افزونی حاصل   به ابوبکر بسته  نیز چهل هزاردینار زر سرخ  دانند مخالف بوده و نیز براي اینکار 

امی  که علی در راه خدا داده است زیادتر به نظر بیاید و حال آنکه همگی اجماع دارند که تم  شود، این بخشش موهوم از چهار درهمی

ابوبکر به هنگام مهاجرت به    ثروت  باز  این همه دارایی او بود و  پنج و یا شش هزار درهم تجاوز نمی کرد که  یا  از چهار  به مدینه  او 

سوره پس از گذشت زمان بسیار کم بعد از مهاجرت به مدینه نازل شد و لذا بر این اساس باید پرسید که این    اجماع همه مفسران، این 

به اقرار همه به جز همان شندرغاز که    يرقم افسانه ا  چهل هزار دینار طال را این خلیفه از کجا آورد که آن را بدهد یا ندهد، مگر او 

این   گزارش و سیوطی در  داشته است،  نیست، چیز دیگري  نمائیم آن هم درست  ثابت می  باشد که  هم  اگر صحیح    آن ذکر شد که 

ابوبکر نازل    این سخن دنبال می کند که ..... گزارشی را که برساند آن فراز از آیات درباره گزارش، زنجیره گسسته یاد شده آن را، با  

 شده باشد را ندیدم .....، 

با همان زنجیره گسیخته آورده که  از قول سعید بن مسیب و  بافنده اي دیگر هم آمده و  بن عفان و    و  یاد شده درباره عثمان  این فراز 

ر جنگ تبوك هزینه سپاهیان اسالم را که دچارتنگدستی بودند پرداختند که این گزارش را نیز رازي  عبدالرحمن بن عوف است که د

 است .....، در تفسیر خود آورده و سپس می نویسد آن فراز، براي بخشش عثمان 

خنان دستبرد می زنند  س  پس به راستی می بینی که چگونه تعصب و عالقه مفرط، چشم دل آنان را کور کرده که اینگونه بدون ترس به 

زینت داده است که متوجه نشدند    و حقایق را تحریف می کنند و در مورد کتاب خدا سخنانی می گویند که شیطان براي آنان جلوه و

اولین سوره اي است که در مدینه فرود آمد،    از سوره بقره که به گفته همه مفسرین کتاب خدا،   274و    262این دو فراز آیات در آیه  

ستایش از عثمان باشد و... و نیز    هیچکدام آنها نمی تواند براي   لها قبل از جنگ تبوك که در سال نهم واقع شده است فرود آمده پسسا

پس  آنچه را که حاکم و ابونعیم درباره ابوبکر آورده اند به اینکه از زبان اسماء نقل کردند که)دست پیامبر در دارایی ابوبکر بود .....(  

 حاکم، ابوبکر بن اسحاق او را دروغگو می داند .....   ه راویان زنجیره این گزارش، محمد بن احمد وراق که به گفتهتوجه کن ب

به میان   و به همین مضمون درباره سایر راویان از سوي ابن حبان و دارقطنی و...در رابطه با حدیث سازي و دروغگو بودن آنان سخن 

که از اسماء دختر ابوبکر آورده است که گفت ابوبکر تمام ثروت خود    اساس گزارش حاکم در آنچهآمده است ..... )مضمون( و نیز بر  

بن  را که پنج یا شش هزار درهم بود را یکجا با خود برد.....، که البته تمام این عیوب بر راویان زنجیره او وارد است و ما شرح حال احمد 

اق که سخنان حافظان را در اینکه او شیطانی کذاب است را آوردیم ..... و نیز آنچه که  اسح  عبدالجبار که او را دروغگو و...، محمدبن 

اشکاالت و خلل در آنچه او آورده نیز وارد است، و ما این گفتارها را براي ایشان پی در پی آورده و    ابونعیم آورده که همین ایرادات و 

 ذکر نمودیم شاید متذکرشوند ... 

 فضیلت هاي عمر:گزافه گویی در 

او یکی    )مضمون( از آنچه تاکنون درباره خلیفه دوم آوردیم و نیز آنچه که خواهیم آورد همگی، اثبات می نماید که آنچه در فضیلت
در آن زمان که با    پس از دیگري آورده اند، فقط و فقط زائیده ذهنیات و گزافه گویی و ..... است و شرح حال او از آغاز زندگی و چه

 و بند سیاسی اولین خلیفه بر تخت خالفت نشست در پیش روي ما قرار دارد .....،  زد

که در ضجنان به شترچرانی می پرداخت که او را ترس داده و زجر می نمودند و اگر در کار کوتاهی می کرد او را    او روزگاري دراز را 
پدرش خطاب هیزم کشی می کرد و بار هیزم را بر سر نهاده و میبرد    و به سختی مجازات می نمودند ..... و نیز آن ایامی که با   کتک زده 
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و چوبی در    و لباس آن دو نفر از شدت فقر و نداري، شانه و پاهاي ..... آنان را نمی پوشانید و نیز چندي که در بازار عکاظ می ایستاد
نیز که در روزگار   دست داشت که کودکان را با آن می زد و آن روز او را عمرك می گفتند و یک چند  اسالم، کار او واسطه    روز 

ستدها بود و البته این بده و بستان ها در بازارها مانع از فراگرفتن کتاب خدا و سنت پیامبرنشده بود .....، و هم روزگاري    و  گري در داد
ایام کجا چنین این  در  طول  در  او  و  فروخت  می  برگ درخت سلم  بقیع  در گورستان  نیز  و    شایستگی  چند  ابن جوزي  که  بود  یافته 

ایام  افتاده و می آورند که در  جاهلیت اگر جنگی میان قریش و دیگران در می گرفت او را به عنوان نماینده    ابوعمرو به گزافه گویی 
مل آنها  آنان بزرگان و سخن وران و...، حضور داشتند و با آن تعصبات خاص که مالك ع  گسیل می نمودند و ..... و حال آنکه در میان

 بوده است ..... )یعنی و هیچگاه درامور خود اینگونه افراد را جلو نمی انداختند( 

 سخنانی درباره دانش عمر: 
)مضمون( درباره علم او از قول ابن مسعود آورده اند که )..... اگر دانش زنده هاي عرب را در یک کفه ترازو و دانش عمردر یک کفه  

روي زمین را در یک طرف   دانش عمر می چربد و...( و یا )..... اگر دانش عمر را در یک کفه ترازو و دانش مردمدیگر ترازو قرار دهند 
مردم   البته دانش عمر می چربد .....( ..... و )و پسر مسیب گوید پس از پیامبر کسی را داناتر از عمر نمیبینم( .....، و شعبی گوید )چون کار

پراکندگی   به  با آنچهدرباره چیزي  بنابراین   ..... بگیرید...(  اینجا آمده است سخن را طوالنی نمی کنیم و    کشید شما سخن عمر را  در 
انست که از آن بررسی گسترده نتایج مطلوب آن را دریافتی د  سفارش می کنیم به مطالعه آنچه در جلد ششم آوردیم و آن زمان خواهید 

سربزرگتر است، آري تو خوب می دانی که آن حقایق و واقعیت ها با بافته    بدانی درد   یا خیر، اگر نمی دانی که گرفتاري است و اگر 
گفته هاي خود او را درباره دانش خودش معیار و مالك قرار دهیم ..... به شرحی    هاي باال سازشی ندارد و بهترین قضاوت آن است که

 که قبالً گذشت ....

 هتر است عمر از همه یاران پیامبر به قرآن و سنت آگا

)..... عمر   )از قول پیامبر آورده اند که گفت به من دستور داده شد که قرآن را بر عمر بخوانم .....( )مضمون( و از ابن مسعود که گفت

گسیخته موجب  هاي    در بین ما از همه خداترس تر و پرهیزکارتر بود و قرآن را از همه بهتر می خواند...( .....، این گزارش ها با زنجیره 

نیز همین راه را رفته ..... و تصور    گردید که حاکم از گفتگو در پیرامون سلسله اسناد آن ساکت باشد و به عدالت هم رفتار کرده و ذهبی 

ها روشن تر از آن است که نیازي به استدالل آن ازطریق نادرستی شخصیت راویان باشد و    من آن است که نادرست بودن این گزارش

سال، یا اگر جنب آب نیافت اصالً نماز    12در طی    دانش و علم او به قرآن و حدیث را بطور مشروح )در بحث آموختن سوره بقره کمال  

نخواند، یا دستور سنگسار نمودن زنی که شش ماهه زائیده بود، یاجلوگیري از مهریه سنگین، یا جهل او به معانی واضح و آشکار واژه  

.. )اب(،  مانند  قرآن  بر مضطرهاي  اجراي حد  یا  و  اینکه    ...،  یا  به حکم کالله و  او  یا علم  و  دیوار خانه مردم  از  او  باال رفتن  یا  و   .....

گریستن بر مرده باعث شکنجه مرده می شود، .....و یا حکم اشتباه او در موضوع طالق، و یا حرام نمودن حالل پیامبر در موضوع متعه  

قرآن و سنت و ارث به سراغ ابی بن کعب و معاذبن جبل و زیدبن ثابت بروید و... با همه این    ر موضوعات.....(، آیا گفتار او نبود که د

موارد ..... آیا آئین عقل وانصاف است که مثل این شخص را با آن همه فاصله از علم قرآن و سنت از همه عالمتر و قرآن شناس تر و...  

 بدانند. 

 اهریمن از عمر می گریزد:

اي رسول    ریده آورده اند )..... که پیامبر خدا به یکی از جنگها از شهر بیرون رفت و چون بازگشت دخترکی سیاه آمد و گفت از قول ب
و آواز   بزنم  تودف  به شکرانه سالمت پیش روي  برگرداند، من  از جنگ  را سالم  تو  اگر  )نذر کردم( که  بستم  پیمان  با خدا  خدا من 
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اینکار را نکن، پس او شروع کرد به زدن دف و آوازه   بخوانم پیامبر خدا گفت اگر نذر  ابوبکر آمد او    کردي بزن وگرنه  خوانی پس 
خواند تا عثمان آمد پس او همچنان    همچنان دف می زد و آوازخوانی می کرد پس علی وارد شد و او همچنان دف می زد و آواز می

ف را زیر خود قرارداد و روي آن نشست پس پیامبر گفت اي عمربه  می زد و آواز می خواند پس عمر وارد شد آن دخترك بالفاصله د
راستی که شیطان از تو می ترسد زیرا من نشسته بودم و او دف می زد وآوازه خوانی می کرد پس ابوبکر آمد او همچنان دف می زد و  

پس جمع ما چهار نفره شد من و ابابکر و  می زد و آوازه خوانی می کرد    آوازه خوانی می کرد پس جمع ما سه نفره شد ولی باز او دف 
دف را انداخته و ساکت شد    تا اینکه تو آمدي آن دختركعلی و عثمان باز او دف می زد و آوازه خوانی میکرد و ما تماشا می کردیم  

 و دیگر آوازه خوانی نکرد ..... 

خدا و امیرالمؤمنین را العیاذ باهللا لجن    صیت رسول)کلب گوید به این راوي نظر کن و ببین چگونه براي ساختن فضیلت براي عمر شخ
مجلس شیطانی با همه اصحاب حاضر و زنی در    مال می نماید و راضی می شود که به مخاطب خود القاء نماید که رسول خدا در یک 

بوده  مشغول  رقاصی  و  زنی  دف  و  خوانی  آوازه  به  زیاد  مدت  به  آنان  نیا  بین  را  رقاصی  کلمه  مفتري  راوي  به  هرچند  قطعاً  ولی  ورده 
مخاطب القا می شود که آن زن رقاصی هم می کرد چون معموالً بادف و آوازه خوانی قر و کرشمه و ناز هم عجین است و نیز راوي  

آنها شیطان بوده است با آن زن هم نوایی هم می کردند یا خیر، همراهی می    خبیث نگفته که العیاذ باهللا گروه چهار نفره ناظر که پنجم
با    ند یا خیر، تشویق می کردند یا خیر، لذتمی بردند یا خیر .....، و راويکرد با آن زن پنج نفره و  خبیث نمی گوید این جمع شیطانی 

می کردند و از این مجلس شیطانی لذت برده و به رقص و پایکوبی    شیطان شش نفره، اگر عمر نمی آمد تا کی می زدند و آوازه خوانی
گزارشات مستهجن ما به دنبال کسانی هستیم که اگر گروهی به پیامبر جسارت    اناهللا واناالیه راجعون چرا با وجود این  ادامه می دادند .....

زشت ترین گزارشات را این دشمنان خدا ساخته و در دین وارد نموده اند تا جایی که به باور    نمایند آنان را مجازات کنیم در حالی که 
ته است و براي آن شعرها هم ساخته اند و حال آنکه اینگونه روایات مستهجن خالف نص صریح کالم  گش   عده اي جاهل و نادان تبدیل

 فرمود انما الخمر و المیسر ..... رجس من عمل الشیطان و یا ..... عن اللغو معرضون و یا .....(   خداست آنجا که

تو از  شیطان  که  راستی  به  عمر  اي  پیامبر گفت  احمد،  نمودند    در گزارش  نقل  عایشه  از   ،..... به همین مضمون  و  نماید...،  می  دوري 
)مضمون( ..... که پیامبر نشسته بود که صداي بانگ وخروش و آوازخوانی کودکان به گوش رسید و ناگهان زنان حبشی را دیدم که  

د پس پیامبر گفت عایشه بیا و نگاه کن پس  خوانی( می کردند و کودکان دور آنها را گرفته بودن دست افشانی و پایکوبی )رقص و آوازه 
پیامبر قرار دادم و از میان شانه و سر پیامبر رقص و پایکوبی آنها را نگاه می کردم و پیامبر می گفت سیر نشدي،    من چانه ام را روي شانه

و  شد  نمودار  عمر  ناگهان  و  نه  گفتم  می  ببرم  پی  او  نزد  خودم  جایگاه  به  اینکه  براي  ومن  نشدي  پس    سیر  رفتند  و  کردند  فرار  مردم 
 پیامبرگفت به راستی می بینم که شیاطین چه جنی و چه انسی از عمر فرار می کنند و عایشه گفت من هم برگشتم...( ..... 

پیامبر    ابوداوودطیالسی ..... از عایشه نقل کرده که زنان سیاه به مسجد پیامبر می آمدند و بازي گري می نمودند )رقص و آوازه خوانی( و
عمر رها کن آنها    مرا می پوشانید و من که دخترکی خردسال بودم به آنها نگاه می کردم پس عمر آمد و جلوگیري کرد و پیامبر گفت

 را که آنها دختران ارفده هستند ..... 

د پس پیامبر مخالفتی نکرد .....  آوازه خوانی و دف زنی مشغولن   و نیز ابونصر طوسی آورده که پیامبر به خانه عایشه آمد دید دو دختر به
پس پیامبر گفت اي عمر آنها را رها کن که هر گروه جشن مخصوص به    عمر آمد گفت ساز و ابزار شیطانی در خانه پیامبر می آورید 

 خود دارند .....، 

به بررسی احوال راویان نیازي  رسوایی دارند که ما را از بررسی این گزارشها نیست، زیرا خود آن گزارشها، چنان زمینه مملو از    ما را 
تصدیق کند و یا بگذار دیگر حافظان انبان دانش خود را از اینگونه    زنجیره آنها کامالً بی نیازمی سازد، پس بگذار ترمذي راویان آن را 

براي اینکه فضیلتی را براي  خودش شعر در فضایل عمر بسراید و...، این بیچاره ها    گزارشات یاوه پر نمایند ..... و سراینده نیل هم براي 
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پیامبر را با یاوه سرایی هاي خود می آالیند و چهره پاك او را اینچنین مخدوش می نمایند،    عمر آشکار نمایند، ساحت مقدس و مطهر 
با زنانی که در کار دست افشا پیامبري است که دوست دارد  باهللا(  نمیگویند( که این چه جور )العیاذ  با خود  نی یعنی  )آیا مردم جهان 

عشوه و طنازي هستند مشغول شود و به هرزگی و آوازه خوانی و رقص آنان گوش هوس بسپارد و... همسرش را هم به    رقص و پایکوبی
زنان اینگونه  آوازه خوانی  و  به رقص  بعد   ..... نه  بگوید  او  بگوید سیر شدي، سیر شدي و  او  به  دائماً  و  بکشاند  چشم    اینگونه مجلس 

واضح اینگونه    چگونه غیرت و شرف حافظان و عالمان دین و شریعت، علیرغم وجود این همه احادیث معارض و مخالفت بدوزد، .....،  
 روایات دروغ با متن صریح آیات کتاب خدا و... این تهمت ها و افتراها و جسارت ها را پذیرفته اند و...  

این  فرمود   آیا  نموده که  نقل  از قول آن حضرت  نیست که  آنان آوازه   ابوامامه  به  و  نکنید  را خرید و فروش  آوازه خوان  کنیزان   .....(  
)به   وفرمود  نمود  نهی  نبود که  پیامبر  این  آیا  و... و  نقل شده  از حافظان  فراوان  احادیث  به همین مضمون   ،)..... ندهید  خوانی آموزش 

را تالوت فرمود    ا ناروا می داند و سپس این آیهراستی که خداوند کنیز آوازه خوان، خرید و فروش و آموزش و گوش دادن به آن ر
 برخی از مردم هستند که سخنان بیهوده را می خرند( و به همین مضمون احادیث فراوان نقل گردیده ..... و

 ..... آیا خداوند با این کالم که )شمائید سامدان( نهی نفرمود و آیا مفهوم سامدان، خوانندگی کنیزکان خواننده نیست ..... و آیا

 دستورهاي پیامبر درباره خوانندگی و بازي گري: 

بلند نکند مگر آنکه خداوند دو شیطان بر سر او می    در احادیث آن حضرت آمده که فرمود: )هیچ مردي آواز خود را به خوانندگی 

الخطاب آورده   از قول عمربن  نیز  ..... و   )..... بر آن شانه  این شانه و دیگري  بر  )بهايفرستند یکی  پیامبر گفت  کنیز خواننده،    اند که 

ناشایست )حرام( است(، و نیز    ناشایست )حرام(، خوانندگی او، ناروا )حرام( و نگریستن به او، ناروا )حرام( و بهاي آن مانند بهاي سگ،

د نکند مگر اینکه خداوند دو  خوانندگی بلن  در احادیث دیگر از قول رسول خدا صلی اهللا علیه و آله آمده که )هیچ مردي آواز خود را به 

ادامه دهند تا آرام و    بکوبند تا به وجد آید و این عمل را  شیطان بر او مسلط می کند که روي دو شانه او بنشینند و با دو پاشنه بر سینه او

 ساکت شود(، 

آهنگ   و  دو صدا  فرمود  )رسول خدا  که  است  آمده  دیگر  محدثان  و  ترمذي  آنها    در گزارش  از  من  و  است  تبهکارانه  و  زده  نفرین 

آوازه خوانی و دیگري صدایی که به هنگام مصیبت   جلوگیري می کنم، یکی آهنگ و صداي ساز و آواز شیطان در زمان ترانه خوانی و 

 .. و سیلی زدن و گریبان دریدن، ...

چگونه براي فضیلت تراشی براي خلیفه چنین جنایت می کنند و چنین افترا و تهمت و دروغهاي زشتی    )کلب گوید اي مسلمان ببین که 

  را به پیامبر نسبت میدهند و او را شخصیتی معرفی می کنند که در برابر او العیاذ باهللا زنان رقاصه و مطرب به دف زنی و دست افشانی و با 

و    هیکل هاي خود به خوانندگی و ناز و کرشمه و ..... می پردازند و نه تنها العیاذ باهللا پیامبر بلکه علی علیه السالم و ابوبکردادن    تکان

ناگهان با ورود    عثمان هم در این مجلس عیش و طرب حاضر و ناظر و راضی به فعل آنان و مشعوف و مشغول حال و کیف بوده اند و

و آشکار به مخاطب القاء    بهم می خورد و همه حساب کار خود را می کنند و راوي خبیث به طور صریح  عمر متقی و پرهیزکار مجلس

ولی عمربسیار باتقوي و پرهیزکار بوده است .....   ،می نماید که همه از تقوي و پرهیزکاري بدور بوده اند حتی العیاذ باهللا صاحب شریعت

می فرماید هیچ مردي آواز خود به خوانندگی بلند    ی ندارد همان پیامبري که در مورد مردانحال آنکه این یاوه سرایی ها به پیامبر ارتباط

 نکند مگر اینکه خدا دو شیطان بر او مسلط می کند .....، 
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  که به آواز شیطانی زنان را رضایت می دهد که ناز و کرشمه و دل نوازي صداي آنان بیشتر و نازکی و کشش آن براي   ..... چگونه است

مخصوص تکان    هاي خود را به شکل  شنونده غیرقابل تحمل تر و دین هاست که بر باد می رود و اینکه دست افشانی نمایند یعنی هیکل

منزله رضا به عمل آنان و هر    دهند که همان رقاصی است و نشستن در آن مجالس بطور دسته جمعی با برگزیده اصحاب که همگی به

کار و مستوجب عذاب هستند آیا جاعل    اند بداند آنها راضی به آن معصیت بوده و در حکم معصیت کس که این عمل را معصیت می د 

اینگونه احادیث جز حکام بنی امیه و بنی عباس بوده اند که به دنبال شرابخواري وعشرت و فساد و تبهکاري بوده اند ..... الی آخر اناهللا  

 وانا الیه راجعون(،  

آورده   اشعري  ابوموسی  نیز  هرکسو  گفت  )پیامبر  آواي    که  به  قیامت  فرداي  که  گذاشت  نخواهند  دهد  گوش  خوانندگان  آواز  به 

اند که )پیامبر فرمود در میان پیروان من کسانی    روحانیان گوش دهد، پرسیدند یعنی چه، گفت  نیز آورده  یعنی خوانندگان بهشتی(، و 

 را روا و جایز می شمرند .....(، .....   گريخواهند بود که پوشیدن خز، شرابخواري و ساز و آواز و بازی

با این مضامین و روایات معارض خارج از حد احصاء که توسط حضرت عالمه  آمده است باز هم نمونه هایی از آنها ذکر می    )کلب 

رب در گوش او می  و گوش سپارد در روز رستاخیز س  شود که( ..... انس از )پیامبر نقل نموده که هرکس کنار کنیزکی خواننده بنشیند 

 ریزند .....(،  

اند که )پیامبر فرمود هر کس مرد و دخترك خواننده داشته باشد بر او نماز نخوانید(، و از ابن مسعود آمده است که    از عایشه آورده 

 .....(، و ،   سه بار فرمود بر او نماز نیست، بر او نماز نیست، بر او نماز نیست، )پیامبر شنید مردي شبانه آواز می خواند پس

بیرون رفته و   ..... از رسول خدا نقل نمودند که )پیامبر خدا درفتح مکه فرمود من مبعوث شدم تا ساز و دف را بشکنم پس یاران وي 

 و می شکستند .....(،   اسباب و آالت را از دست کودکان گرفته

 آورده شده است   انی در چهار مذهب پس دانستی به یقین چگونگی حرمت آنها را به حکم شریعت، و حکم آوازه خو

مخصوص یعنی همان رقص هاي    )کلب گوید حضرت عالمه در خصوص دست افشانی که همان تکان دادن دست ها و هیکل به شکل

 قطعاً حرام تر است(   دلنواز سخن نفرموده اند که وقتی حد کم آوازه خوانی حرام است حد باالتر یعنی رقاصی

روا شمرده است و شنیدن آن را از گناهان دانسته و استادان و بزرگان کوفه نیز برهمین تشخیص رفته اند مانند  پیشواي حنفیان آن را نا

جلوگیري کرد و... و ناروا بودن اینکار از    سفیان، حماد، ابراهیم، شعبی، .....، و پیشواي مالکیان، مالک نیز از آوازه خوانی و شنیدن آن

پدرم درباره آوازه خوانی سؤال کردم او گفت که    قطعیت دارد و از عبداهللا بن احمد آورده اند که گفت من از قول گروه حنبلیان نیز  

مالک را آورد که گفت این کار را تنها بزه کاران و تبهکاران    نفاق و دورویی را در دل می پروراند و مرا خوش نمی آید و سپس کالم

می شناسند بطور علنی ناروا بودن آن را بازگو نموه و بر کسانی که روا    افعی نیز که روش او رادر میان ما انجام می دهند و نیز پیروان ش

اند، ..... ابوالطیب طبري گفته است درباره شنیدن آواز زن نامحرم باید گفت یاران    بودن آن را از برداشت هاي وي می دانند انتقاد نموده 

د یا کنیز و نیز گوید شافعی گفته است صاحب کنیز اگر مردم را براي شنیدن آواز او فراهم  شافعی آن را روا نمی دارند خواه زن آزادباش

و گواهی او پذیرفتنی نیست و سپس با درشتی فراوان در این باره سخن آورده و می گوید کنیز هم هرزه  آورد بی شعور و بی عقل است

 و فالن است .....،
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باره رسیده   ندگی در شریعت روشن شد و حاال پس از تمام آنچه که از پیامبر اکرم نیز در اینپس ویژه گی ها و احکام خوانندگی و نواز

پرسید آیا عاقالنه است که این کثافت کاري را به آن حضرت نسبت دهند و آن حضرت که    است اکنون باید از عده اي سؤال کرد و

د و... این عمر بوده که زشتی آن را آشکار نموده ..... اینها از خود  را گناهکار و معصیت کار نشان دهن   معصوم از هر خطا و خالف است 

سؤال نمی کنند که)العیاذ باهللا( این چه پیامبري است که لهو و لعب را گوش می کند و زنی نامحرم در برابر او دست افشانی و پایکوبی  

  ا و انجمن هاي رسوا، می آورد و از طرفی مدعی )رقص(می کند و آواز می خواند و دف می زند، یا همسرش را بر سر این گذرگاهه

آنان را در    است که من کاري با هیچگونه لهو و لعب ..... ندارم، العیاذ باهللا این چه پیامبري است که آوازه خوانی کنیزکان و دف زدن 

 چکار می کند، .....   خانه پیامبرخانه خود می بیند ولی براي جلوگیري از آنها سخنی نمی گوید تا عمر بیاید و بگوید ساز شیطانی در 

از جمله این روایات دروغین داراي چه حاشیه هاي فراوان دیگر است  ببین که  بیا و  تو  اینکه معناي آن اینست که    )کلب گوید حاال 

نکه پیامبر هم اعتراضی  با توجه به ای  اینگونه مجالس دائماً و معموالً انجام می گردیده و اساساً عمل جا افتاده بوده و اگر عمر نمی آمد،

کی این مجالس طول می کشید و معلوم نیست    نکرده پس زنان مدینه جمع می شدند و همه از آن مجلس فیض می بردند و معلوم نبود تا 

  اگر این مجلس بدون آمدن عمر تمام می شد چه اتفاقی می افتاد، فردا وروزهاي دیگر هم همین داستان اتفاق می افتاد و اگر مسافري 

مسافرت می کرد و مجلس را الگوي قوم خود می کرد چه اتفاقی می افتاد   می دید این مجلس را و قبل از آمدن عمر به شهر و دیار خود

موهن و مستهجن در میان عوام پخش شود یا مستمسک دشمنان خدا و رسول شود،    و..، آنچه مسلم است قبل از اینکه این گونه روایات

مردود اعالم کنند تا از روي آنها فیلمی یا قصه ها نسازند و العیاذ باهللا نگویند در روایات اسالمی    ها را علناً و قویاًبزرگان دین بایستی آن

 سند دارد و سپس مردم را درضاللت و گمراهی قرار دهند(،  

با دل  و نیز باید بدانی که خداوند منزه تر و بزرگتر از آن است که رسول خود را، که عمل او اسوه والگو   امت است را رها نماید، تا 

آوازه خوانی و عشوه گري ها و کرشمه هاي زنانه    آسوده و بدون هیچ نگرانی به هرزه خوانی زنان نامحرم گوش دهد و دست افشانی و

زمان جاهلیت انجام   است که فرمود از میان کارهایی که مردم در آنها را بنگرد ..... و این امیرالمؤمنین است که از )رسول خدا نقل نموده 

هر دو بار نیز خداوند جل جالله میان من و خواسته من جدایی انداخت و    می دادند من به هیچ یک گرایش پیدا نکردم مگر دو بار که 

گفتم آیا می شود که مواظب گوسفندان من باشی تا به مکه    با من چوپانی می کرد آن اینکه من شبی به کودکی از قریش که باالي مکه

خانه از خانه هاي مکه رسیدم آواي خوانندگان و نوازندگان را که دف    فته و مجلس شادي جوانان را بنگرم او گفت برو و من به اولینر

فالن فالنی دختر فالنی را به همسري گرفته پس من نشستم تا آنان را ببینم که خداوند    می زدند شنیدم گفتم اینها چیست گفتند فالن پسر

تا آفتاب طلوع کرد ..... پس شب دیگر نیز همین قضیه تکرار شد ..... و دیگر هرگز خواسته    ن مستولی کرد و خوابیدمخواب را بر م

 تا آن زمان که خداوند مرا به پیامبري خود گرامی داشت(،   ناپسند دیگري در من پدید نیامد 

بعثت )اگر کسی قبل  النبوه خود آورده است  به نبوت  ماوردي در اعالم  این گونه بوده  خود  به  لغزشها  از  ، مقام پاکدامنی و دوري او 

ي  است، پس قطعاً پس از بعثت به نبوت، بایستی بیشتر ازآلودگی ها دور باشد .....، تا مردم با شتاب بیشتري سخن او را بپذیرند و فرمانبر

 او را بهتر اطاعت کنند.....،(، .....

 اندیشه عمر درباره آوازه خوانی: 



 650: ص 

               

 

نشان می دهد    فت درآیی جا دارد زیرا بر اساس این یاوه هاي آنها تو تصور می کنی که آن داستانهاي خنده دار و رسواکننده اگر به شگ
کسانی به شمار آورده    که عمر از آوازه خوانی منزجر بوده و حال آنکه عینی در عمده القاري که در شرح صحیح است ..... )عمر را از 

کاري شایسته می دانند( و شوکانی نیز آورده است که )آوازه خوانی و شنیدن آنرا گروهی از یاران پیامبر و شاگردان  که آوازه خوانی را 
تعداد  و سپس  است(  بوده  عقیده  این  بر  عمر  پیامبر  اصحاب  میان  از  و  دانستند  می  روا  بن    آن  عبدالرحمن  عثمان،  مانند  نیز  را  دیگري 

منظور در لسان العرب آورده، )عمر آوازه خوانی عرب   وقاص، عبداهللا بن عمر ..... نام می برد، ابن عوف، ابوعبیده جراح، سعد بن ابی  
جبیر بن  خوات  داستان  در  و  )مضمون(  دانست(  می  جایز  را  بیابانی  و    هاي  جراح  ابوعبیده  و  عمر  با  ما  )که   ..... است،  آمده  چنین 

من گفتند براي ما آوازه خوانی کن پس عمر هم مرا تشویق و کارم   یم مردم بهعبدالرحمن بن عوف و... به قصد خانه خدا در کاروان بود
 دمید پس عمر گفت خوات دهانت را ببند که شب ما سپري شد،(   را تائید کرد و من همچنان آوازه خوانی کردم تا سپیده 

ازه خوانی کند و او گفت با عمر هماهنگ کنم جبیر خواستند که براي آنان آو   و نیز در کنزالعمال آمده که )اصحاب پیامبر از خوات بن
خوات، و...( و نیز از زبان   خوانی پرداخت و عمر به تشویق گفت آفرین خوات، زنده باد و به او گفت و عمر اجازه داد و خوات به آوازه 

ی که من کار بیهوده می کنم گفت هنگام  عالء بن زیاد آورده اند که )عمر در راهی بود و آوازه خوانی می کرد پس خودش به همراهان
بن عباس از قول حارث بن عبداهللا   ،)..... و  نباید از من جلوگیري کنید  او    آیا شما  با  اند که )یکبار در روزگار خالفت عمر ما  آورده 

نین کسانی  خوانی کرد مردي از مردمان عراق گفت اي امیرالمؤم  همراه با مهاجران و انصار در راه مکه بودیم پس عمر شروع به آوازه 
 غیر از تو بایستی آوازه خوانی کنند پس عمر شرمنده شد و برپشت شتر خود زد و از دیگران جدا شد .....(،  

خوانی... و پناه بر خدا می بریم که این توهین و اهانت به پیامبر   آري این است عمر و اینست اندیشه او و اینست روش او در زمینه آوازه 
بریم بر خدا که این فضیلت واهی و خیالی را براي عثمان هم بیان نموده اند    عثمان هم روایت کرده اند و پناه می  را از راه این فضیلت به

که احمد در گزارش خود آورده )مضمون( ).....ابوبکر از پیامبر اجازه خواست تا وارد خانه او شود چون وارد شد آنجا کنیزکی مشغول 
اجازه خواست او هم آمد در مجلس نشست و کنیزك همچنان مشغول زدن دف بود و ناگهان    عمر  دف زدن بود پس آمد و نشست پس

وارد شد پس کنیزك دست از دف زدن برداشت پس راوي می گوید و آنوقت رسول خدا گفت به راستی که    عثمان اجازه خواست و 
 باشرم است( و به همین مضمون نیز آمده است .....،   عثمان مردي

د نیل است که می گوید )..... تازیانه او مردم را از شمشیربی نیاز می کرد... و براي او مانند عصاي موسی بود...( از این  و این شاعر رو
مرد می پرسیم چه شباهتی هست بین عصاي موسی و تازیانه اوکه درباره اش گفته شده: شاید از گزند آن هیچ کس برکنار نماند مگر 

جا می رفت تازیانه در دست او بود و مردم را بیش از آنچه شمشیرها بترساند در    پیامبر که همیشه و هر   چند تن انگشت شمار از یاران 
روزي رسیده ام که مردم را کتک می زنم و جز پروردگار جهانیان هیچ کس باالي دست من    ترس می انداخت و خود او می گفت: به 

اي دختر رسول خدا را کتک می زد تا پیامبر او را نهی کرد، و یا دختر ابی قحافه را به  عزادار و سوگوار بر  نیست ..... آیا او نبود که زنان
کتک زد، ..... یا آن گروه را براي نماز پس از عصر کتک زد حال آنکه سنت پیامبر بود یا کسی را که دو روز    گناه گریه بر پدرش 

  اي آمدن از بیت المقدس کتک زد یا آن کسانی که براي روزه خانه اش گوشت می خرید کتک می زد یا آن مرد را بر  متوالی براي
مسلمانی را    گرفتن ماه رجب کتک زد، ..... یا کسی را به گناه پرسیدن معنی یک فراز از کتاب خدا که آن را نمی دانست کتک زد، یا

بوعیسی داشت کتک می زد یا آنجا که  شده در زمینه دانش ها توجه کرده اي، یا هر کس را که کنیه ا  کتک زد که چرا به متن نوشته 
بدون هیچ خطا کتک زد ..... یا معاویه را بدون هیچ علت کتک زد، یا آن شخص را که روزهاي زیادي را روزه بود    رئیس تیره ربیعه را

 می زد، .....   کتک
نجوم و ریاضی و فیزیک و   ب پزشکی و)کلب گوید و البته اگر کارگزاران او کتابخانه هاي عظیم امپراطوري جهان را که مشحون از کت
نمی کردند قطعاً از ضربات تازیانه او در    شیمی و ادبیات و .....، که در واقع تاریخ تمدن انسانها و متعلق به همه بشریت بود را طعمه آتش 

و آبروي اسالم و مسلمین را نزد  ضربات تازیانه هاي ا   امان نبوده و حیثیت آنها بر باد می رفت، آري می توان استنباط نمود که در واقع 
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دانشمندان جهان و جامعه بشریت برد و مسلمانان را تا روز قیامت دربرابر علم و دانش و فرهنگ و سنت رسول خدا شرمسار نمود اناهللا و  
 انا الیه راجعون(. 

 چهار نمایش شگفت انگیز از عمر: 

دخترکی را    گفتند ما رسم داریم که در ماه بونه براي روان ماندن آب نیلچون مصر فتح شد مردم آن زمان )مضمون( به عمروعاص  .1
نیست، پس نامه به عمر    آورده و با بهترین لباسها و آرایش کرده به آب می اندازیم )قربانی می کنیم(، عمروعاص گفت در اسالم روا 

عد اگر خودت روان میشدي دیگر روان مشو و اگر خدا  نوشت، عمر پاسخ داد و نامه اي خطاب به نیل نوشت )از سوي عمر به نیل اما ب
 ترا روان می کرد پس از خدا می خواهیم ترا روان کند( پس نوشته او را به نیل انداختند ودر نیل آب روان شد .....،

شو پس آرام    خدا آرام   رازي در تفسیر خود آورده که زلزله اي در مدینه واقع شد پس عمر تازیانه خود را بر زمین زد و گفت با اجازه .2
 شد و دیگر در مدینه زلزله نیامد. 

آتش با اجازه   باز در تفسیر رازي آمده است که در بعضی از خانه هاي مدینه آتش سوزي واقع شد پس عمر بر پارچه اي نوشت اي.3
 خدا آرام شو پس آن را در آتش انداختند بالفاصله آتش خاموش شد،

ین زلزله در اسالم بیست سال بعد از مهاجرت پیامبر به مدینه بود و در زمان خالفت عمر،پس او نیزه اش از سکتواري آمده است که اول.4
 را به زمین زد و گفت آرام باش مگر من بر روي تو عدالت نکرده ام پس آرام شد... 

است و آنچنان که مذکورشد او یکی از   و اما درباره گزافه پردازي و داستان سرایی نیل، باید گفت تنها راوي آن عبداهللا بن صالح مصري
حدیث سازان و دروغپردازان بزرگ است و احمد بن حنبل گوید ..... سرانجام کارش به تباهی کشید .....صالح جزره می گوید ..... به  

دشمنی و عداوت بود    داشت که بین آنها  اعتقاد من دروغگو بوده است ..... ابن حبان گفت که من از ابن خزیمه شنیدم که او همسایه اي 
انداخت و عبداهللا فکر می کرد مال   او می  به خط عبداهللا می نوشت و درخانه  با خطی شبیه  تنظیم و آن را  آن همسایه احادیث جعلی 

زنجیره را از جابر جعل کرد که پیامبر گفت خداوند اصحاب    اوست و آن را حدیث می کرد ..... و او همان است که آن حدیث بدون
چهار نفر را ابوبکر و عمر و عثمان و علی و... و اصحاب من همه صالح و    جهانیان به جز پیامبران برگزید و از میان یاران من  مرا بر همه

 گردید و حافظان و دانشمندان در رد آن اتفاق نظر دارند   خوب هستند که موضوع جعلی بودن آن اثبات 
نقل می کنند، اندکی تأمل شود تا نادرستی آن براحتی آشکار شود    دیث که )کلب گوید خوب است به ماهیت بعضی از این ظاهراً احا
یعنی کسانی اگر همه صحابه  توجه کن  اي مسلمان  این مجموعه    .....،  بودند،  بودند آدمهاي خوب  او  اطراف  و در  را دیده  پیامبر  که 

اند آیا با قوم یهود و یا قوم    داده است در کجا و با چه کسانی  منافقین که یک سوره را در قرآن به خود اختصاص  زندگی می کرده 
جزء اصحاب رسول خدا بودند ..... پس عشق و عالقه ما به رسول خدا نبایستی چشمان ما    نصارا و یا در پشت کوه قاف بودند و یا اینکه

اهللا خالف قرآن خدا سخن گفته ایم  همه آنها خوب بوده اند اگر چنین تصوري داشته باشیم پس العیاذ ب  را بر روي حقایق ببندد و بگوئیم
 فاحذرهم قاتلهم اهللا...((،  ..... هم العدو 

نیز داستان زمین لرزه اي که رازي   نگرش بر راویان داستان نیل گویاي دروغپردازي و داستان سرایی گزافه گویان در این مورد است، و
رویدادهاي زمان عمر بیابیم زیرا آن را تاریخ   یوسته، در اخبار وآن آورده است که نمی توان آن را چه با زنجیره گسسته و چه با زنجیره پ

گفته که پس از آن دیگر زمین لرزه اي در مدینه واقع    نگاري نیاورده و حافظان حدیث نیز آن را نقل ننموده اند و اینکه در انتهاي آن 
 نشد نیز خالف واقع است، زیرا پس از آن سال، بارها زلزله واقع شد، 

زمین می     که تا چند روز  654حجاز که رکن یمانی فرونشست و گوشه اي از مسجد رسول خدا ویران شد و...، و سال    515)سالهاي  
 لرزید و...( و از طرفی زمین لرزه اول شش سال پس از مهاجرت رسول خدا و در زمان ایشان واقع شد که آنحضرت فرمودند )به راستی

خشنود سازید .....( و در باره داستان سخن عمر که گفت )ساریه کوه، کوه( نیزسید محمد بن    خدا از شما خشنودي می خواهد پس او را 
ساریه را که نهاوند از    درویش الحوت در اسنی آورده که این از گفتار عمر است در هنگامی که پرده از پیش چشمش برداشته شد و
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این گزافه گویی سیف بن عمر   ه اي ضعیف آورده اند ..... در زنجیره سرزمین فارس بود دید و داستان آن را واحدي و بیهقی با زنجیر
بن عمر ابن حبان می گوید که سیف  اند،  نفی کرده  را  او  بزرگان حدیث  تمام  همان که  زبان    است  از  را  و ساختگی  احادیث جعلی 

دینی و خروج از شریعت متهم بود،    بدکه به    راویان خوب بازگو می کرد و گفته است که او گزارش سازي می کرد و از کسانی است
حاکم و ابن عدي و.. نیز با همین مضمون او را نکوهش کرده اند و نیز برقانی ازقول دارقطنی و ابن معین و ابوحاتم و نسایی و سیوطی  

 ..... تأکید در شخصیت حدیث ساز و جاعل او دارند ..... 
نیز درباره  باید گفت که این هم یاوه اي است که عقل و شریعت و    سوختن دهکده براي خودداري آن شخص از  و  تعویض نام خود 

بی    آن را نمی پذیرد که اوالً این کج فکري در خلیفه بود به شرح آنچه قبالً مذکور شد در تغییر القاب مردم و.. با دست آویزهاي   منطق
معقول است که    که با ما چه خواهد شد .....( و ..... نه   پایه و اساس و می گفت که رسول خدا رحلت کرد و آمرزیده شد و ما نمی دانیم

نشنید که اسم خود را عوض    خداوند دهکده اي را با جمیع زنان و کودکان و پیران و... به آتش بکشد زیرا که آن شخص حرف عمر را
ر دورهستند که از پذیرفتن اینگونه دروغهاي  کند .....، ..... که البته خداي عادل از اینگونه ستم ها بدور است و نیز بزرگان امت ما بسیا

 بزرگ و امید است خدا عظیم الشأن اینگونه دوستی هاي کورکورانه را که منتهی میشود به حدیث سازي و حدیث بافی را نابود کند. 

 نامیده شدن عمر به امیرالمؤمنین: 

سرایی   ن نامید او گفت پیامبر، ..... امّا ابوحرزه پس او افسانه آورده اند که ابوعمرو از عایشه پرسید عمر فاروق را چه کسی امیرالمؤمنی
با ساختن فضیلتی تا  ببندد  المؤمنین دروغ  ام  او  بر رسول خدا و همسر  و دوست داشت که  داستان سرایی می کرد  براي عمر   بود که 

از روزگاري چند دروغگ بعد  اگرچه  تاریخ  فراموش کرده که  و  را خشنود سازد  اوشنوندگان خود  و عمل زشت  را آشکار می    ویی 
سازد، حاکم نقل نموده است که عمربن عبدالعزیز از ابوبکر بن سلیمان سؤال کرد که چرا در روزگار ابوبکرنامه ها را با عنوان )از سوي  

)  جانشین نوشت  زمانی  چه  از  پس   ..... ابوبکر  جانشین  سوي  از  نوشت  می  ابتداء  در  نیز  عمر  و  نوشتند  می  خدا(  سوي رسول    از 
با پیامبر بود به من حدیث نمود که عمر بن  به    امیرالمؤمنین(، او پاسخ داد: شفا که از نخستین زنان مهاجر به مدینه در همراهی  خطاب 

آمده به عمروعاص    کارگزار عراق نوشت )مضمون( که دو نفر را نزد من بفرست که من در مورد مردم عراق تحقیق کنم ..... آن دو 
اجازه   و گفتند  آمد  عمر  نزد  و  برجست  آمد  خوشش  لقب  این  از  عمرو  برویم،  امیرالمؤمنین  نزد  ما  اي    بخواه  تو  بر  درود  گفت 

حقیقت اینست که آن دو نفر که    امیرالمؤمنین، عمر گفت این چه نامی است عمروعاص گفت خدا می داند این اسم به تو می آید، ولی
گفت بعد از آن روز دیگر نامه ها را با این    استی تو امیر هستی و ما مؤمنین پس پسر سلیماناز عراق آمدند اینگونه ترا لقب دادند و به ر

عنوان نوشتند و این گزارش را حاکم در مستدرك، ذهبی در تلخیص، سیوطی درشرح شواهد مغنی و .....، آورده اند و زنجیره آن را  
چون عمر بر سر کار آمد به او می گفتند )اي جانشین جانشین    ست کهدرست و صحیح می دانند و... نیز طبري در تاریخ خود آورده ا

رسول خدا( عمر گفت به این گونه سخن دراز می شود و اگرپس از این هم کسی بیاید می گویند اي جانشین جانشین جانشین رسول  
 ....  که او را امیرالمؤمنین خطاب کردند، . خدا، پس شما مؤمنین هستید من هم امیر شما این بود 

جحش( او را اینگونه خطاب کرد پس مردم پسندیده و    و نیز ابن خلدون در تاریخ خود می آورد ..... که یکی از یاران پیامبر )عبداهللا بن 
شعبه این لقب را بر او نهادند و نیز پیکی که نوید پیروزي آورده بود    او را اینگونه خطاب کردند و یا گفته اند که عمروعاص و مغیره بن

و به ..... جانشینان وي در آینده رسید .....، از این روایات به صراحت معلوم می   ت و مردم پسندیدند ..... پس او را به آن نام خواندندگف
مورد این لقب می دانست نه از دیگران شنیده بود و به همین دلیل آن را شگفت انگیز و دور از   شود که نه خود عمر قبل از این چیزي در

او گفت این لقب به تو می آید و لذا نه عمروعاص آگاهی داشت و نه آن دو مرد و... از بقیه گزارشات نیز   انست که عمروعاص به باور د
لقب را خود او یا دیگران بدون برنامه ریزي و تصادفی براي او ساخته اند ..... )و امّا بنگرید بر مجموعه کثیر احادیث    بر می آید که این

خود    سی را که رسول خدا امیرالمؤمنین نامید او سرور ما علی علیه السالم است ..... ابونعیم در حلیه االولیاء با سلسله اسنادآن ک   بر اینکه
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آورده که )رسول خدا صلی اهللا علیه وآله به انس گفت اي انس براي وضوي من آب بریز پس از وضو برخاسته و دورکعت نماز بجاي  
کسی که از این در وارد شود او امیرالمؤمنین است و اوست سرور مسلمانان و پیشواي مؤمنین خالص و ..... انس اولین    آورد و فرمود اي 

روز قیامت صورت هاي آنان نورانی است و آخرین نفر که وصی اوست و وصایت را او اجرا می کند پس انس گفت من باخود    که در
پس حضرت با    علی وارد شد پیامبر سؤال کرد انس کیست من گفتم علی استگفتم خدایا این شخص را از انصار قرار بده پس ناگاه  

 آنها را تفسیر می نمایی(،   شادي برخاست و او را در آغوش گرفت ..... و فرمود تو دیون مرا می پردازي و کالم مرابه آنها می رسانی و

و   بود  اش  )رسول خدا در خانه  پسر عباس گفت:  ابن مردویه آورده که  اهللاو  ابی طالب کرم  بن  نزد آن    علی  به  ابتداء صبح  وجه در 
را دید که سر او بر دامن دحیه بن خلیفه    حضرت رفت تا کسی از رفتن نزد آن حضرت بر او سبقت نگیرد چون به درون خانه آمد پیامبر

خدا و در نزد من ستایشی    خوب است اي برادر رسول  کلبی است پس به دحیه گفت سالم بر تو، رسول خدا چگونه است، دحیه گفت 
بلکه   نبود  دحیه  او  علی  یا  فرمود  خدا  رسول  پس  هستی،  و.....  قیامت  روز  هاي  نورانی  صورت  رهبر  و  امیرالمؤمنین  تو  توست،  براي 

 جبرئیل بود(  

این   که  بشنو  و  باش  گواه  سلمه  ام  اي  فرمود  سلمه  ام  )پیامبربه  که  است  آورده  عباس  ابن  از  ابوالعالء  حافظ  طالب  و  ابی  بن  علی 
که )پیامبر فرمود به راستی که خداوند در آن شب که مرا به معراج برد به گونه اي    امیرالمؤمنین است(، و طبرانی در معجم ..... آورده 

هاي درخشان با چهره  )مؤمنین(  و رهبر  پرهیزکاران  پیشواي  امیرالمؤمنین،  او  این که  براي من ذکرنمود  را  ویژه گی علی  و    نهانی سه 
ر  تابناك است، و...(، احادیث دیگرکه احادیث باال را تائید و استوار می نماید، از جمله آنچه ابونعیم آورده است از ابن عباس که )پیامب

 فرمود که خداوند هیچ 

 .(،  آیه اي نازل نفرمود که در آن آیه )اي کسانی که ایمان آورده اید( باشد مگر اینکه علی امیر و فرمانرواي آنان است

را جز  گزارش طبرانی ..... )مگر علی امیر و بزرگ آنان است و به راستی که خداوند بارها اصحاب محمد را سرزنش نمود ولی علی و به

رسول خدا در    به نیکویی یاد نکرد( و گزارش خطیب که حاکم نیز آن را آورده و صحیح شمرده است که جابربن عبداهللا گفت )شنیدم

است و هرکه او را یاري    که دست علی را گرفته بود می گفت این فرمانرواي نیکوکاران و نابودکننده تبهکاران  روز حدیبیه هم چنان 

 کرد خود یاري شده و هر که او را رها کرد خود را رها شده است،(،  

 و امیر و سرپرست منافقان دنیا و ابن عدي از علی علیه السالمنقل نمود که )پیامبر فرمود علی امیر مؤمنان و ولی و سرپرست آنان است  

اند و    و ابن حجر  طلبی است( ..... دمیري می آورند که )امیرالمؤمنین علی کرم اهللا وجه را در میان مؤمنین به شاه زنبوران تشبیه کرده 

ی دینان و منافقان ..... است،( که فرمود من امیرالمؤمنین و ولی آنها هستم و دنیاطلبی و دارایی جهان امیر ب  .....(، باز از )علی علیه السالم

به فرمان یاوه گویان حدیث ساز گزارشی را تراشیده و از    ..... این بود گوشه با آن، گروهی  اي از آن حقیقت استوار که براي برابري 

 ابوحرزه دروغپرداز که آن را دیدي و...،  زبان

 عمر نادرستی را دوست ندارد:

خداوند    یع به پیامبر گفت که من در وصف خدا و شما شعر سروده ام پس آن حضرت گفتابونعیم آورده )مضمون( که اسود بن سر

شد و رسول خدا به    بزرگ و گرامی، حمد و ثنا بندگان را دوست دارد، و من شروع به خواندن سرودها نمودم تا اینکه مردي ..... وارد

من شروع کردم و ایشان سه    اره آمد پیامبر قطع کرد و رفت ومن گفت خاموش باش و وقتی او رفت و من دوباره شروع کردم و او دوب

فرمود او عمربن خطاب است همان کسی  باره و چهار باره آمد و من سرود را قطع نمودم و دوباره می خواندم پس سؤال کردم او کیست 

 که نادرستی را دوست ندارد  
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لعیاذ باهللا نادرستی را دوست دارد و آن را اشاعه می دهد ولی عمر  )کلب گوید راوي خبیث می خواهد به مخاطب القاءکند که پیامبر ا

می کند و با این مطالب کفرآمیز براي تراشیدن فضیلتی براي خلیفه به رسول خدا جسارت و    نادرستی را دوست ندارد و آن را ریشه کن

براساس آیات کتاب خدا در دوزخ جاودانی معذب    توهین روا می دارند و حال آنکه  به منزله شرك و مشرك  با رسول خدا  محاربه 

 خواهد بود و واي بر کسانیکه اینگونه اکاذیب را در بین امت منتشر می کنند(  

د که پس از آن دانستم،  دیگر و در ادامه )..... که بخدا سوگن  و به همین مضامین از اسود تمیمی نیز نقل گردیده است ..... و به عبارتی

سخن بگوید پاي مرا گرفته و تا بقیع بکشاند .....(، به گزافه گویی و برتري    اگر از من چیزي می شنید براي او ساده بود، بی آنکه با کسی

و یا دانسته چنین  نمی دانستند که چه سخنانی بر زبان می آورند و سپس فرو می برند    تراشی در میان این گروه نظر کن و...، یا آن مردم

تراشی براي عمر بن الخطاب و .....، آنان را اینگونه کور و کر نموده است و کسی نیست از    یاوه هایی را سروده اند و عالقه به برتري

د بنابراین  آن مرد می خواست بخواند حمد و ثناي خدا و رسول او بود و براي همین پیامبر به او اجازه دا  اینها سؤال کند که این اشعار که 

آن جلوگیري می کرد و    وجود داشت که عمر آن را دشمن بدارد و اگر نادرست بود که رسول خدا پیش از عمر از  چه نادرستی در آن

العیاذ باهللا این چه پیامبري است که از مردي از پیروان خود می ترسد ولی از خدا نمی ترسد، و یاچگونه آن مرد ترسید که عمر پاي او را  

 تا بقیع ببرد و دفن کند ولی از پیامبر نترسد که چنین کند   کشیده و

مسلمان از تو سؤال می نمایم، عملی که پیامبر انجام داد کدام قسم از اعمال پنج گانه اسالم است یا واجب و یا مستحب    )کلب گوید اي

آن    اول است که با توجه به اسوه و الگو بودن   و یا مباح است که پیامبر آن را ترك کرد و یا حرام و مکروه، اگر بگویی سه قسم  است

بهیچ وجه بودن،  قبیح  بواسطه  بود  یا مکروه  و  بگویی حرام  اگر  و  نیست  امت سازگار  نمودن سنت در  براي جاري  آن عمل    حضرت 

امام و رهبر و هادي    شایسته پیامبر نیست زیرا شایسته پیامبر نیست که عمل خوب را ترك کند و عمل بد را بجاي آرد. زیرا در واقع او

به کذب، این افترا وحشتناك    امت به سوي بهشت جاویدان و بشیر و نذیر و اسوه و الگو امت است و آنچه این یاوه گویان آورده اند و

سنت    است و سنت او باالتر و ارجح از  را بر آن حضرت بسته اند، فقط این معنی را در ذهن تداعی می نماید که عمر امام و رهبر پیامبر

مصطفی کجا و این فرد عامی و عادي کجا، کسی   رسول خداست که این معنی کفر کفور است، و البته مقام و منزلت هادي بشر محمد

چگونه آنها را شرح داد و تاریخ چگونه عمل ننگین او را در    که علم و روش و منش او در امت در آن پایه بود که دیدي حضرت عالمه

کتبی که تمدن بشري و علوم علمی را پایه ریزي می نمود ثبت کرده زیرا    چند هزار ساله و در رابطه با سوزاندننابودي فرهنگ و تمدن  

او فکر کرده بود بشریت نیاز به پزشک، فیزیکدان وشیمی دان و .....، ندارد و با این عمل نابجا و جاهالنه موجبات سرافکندگی اسالم و  

نمود و نیز سایر اعمال او را که موجبات اشاعه خشونت و بی منطقی در بین عوام بجاي تثبیت    فراهممسلمین در پیشگاه جامعه بشري را  

براي جبران خسارات آنچه او بعمل آورد و آنچه    حاکمیت منطق و حکم عقل و بهترین کار  ..... شده است، پس  حکم شرع مقدس 

برپایه  کوردل  ا  جاعالن  براي  آنان  دروغ  عمل  آنکه  تصور  و  احادیث  دروغ  این  جلوي  که  است  آن  اند  نموده  جاري  است  خیر  مت 

شود و تعالیم روحبخش اسالم و معنی واقعی تعالیم رسول خدا به مردم جهان هدیه شود تا رستگاري همه را به دنبال    ساختگی گرفته

 باشد انشاءاهللا تعالی...( داشته 

اگر آگاه نیستند که    ،آورند از همه این تباهی ها آگاه هستند یاخیر آري..... و آیا این راویان و نویسندگان که چنین احادیثی را می   

 دردسر بزرگی است و اگر آگاه هستند که دردسر بزرگتري است. 
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 فرشتگان با عمر بن خطاب سخن می گویند:

می گفتند    سوي خداوند( سخنبخاري از قول ابوهریره آورده که پیامبر گفت به راستی پیش از شما در بنی اسرائیل مردانی بودند که )از 
ز  )یعنی به آنها وحی می شد( بی آنکه از پیامبران باشند و اگر کسی از پیروان من از آنها باشند همان عمر است، و باهمین عبارت )..... ا

 جهان غیب به آنها گزارش می رسید .....( و .....، 

براي چه بوده است آیا به او از سوي فرشتگان وحی می شد که با هم صفا  او    آري و من نمی دانم سخن گفتن فرشتگان )و وحی( بر
 محفوظ دارند و یا او را آموزش دهند...   کنند و یا او را از لغزش ها و خطاها مصون و 

ب  )کلب گوید ببین و توجه کن و به شرحی که حضرت عالمه فرمود و آن را شرح دادکه چگونه اعمال او به هنگام بت پرستی و شرا
نموده است، مگر می شود که از یک منبع وحی دو گونه سخن    خواري و .....، مغایر با وحی رسول خدا و سنت اوست و با آن مخالفت

دیگري به فحشاء و ظلم و ستم ..... و اگر دوگانه شد کدام یک قابلیت اجرایی   معارض هم و ضد هم صادر شود یکی به نیکی امر کند و
اول و دوم و سوم با روش و سنت رسول خدا و کتاب خدا داللت بر کذب بودن ادعاي    مخالفت اعمال خلیفه ها  و پیروي دارد و البته

خلفاء نیز ابداً چنین اعتقاداتی نداشتند بلکه در سده هاي بعد این گزافه گویان و غلوکنندگان این    این حدیث سازان دارد و البته خود آن 
 نموده اند آنهم از راه دوستی افراطی و...،( .....،  مراتب را به آنها منسوب 

سخن نابجا از دهانش خارج نشود و .....، پس به جلد    یا بواسطه آن مردم را راهنمایی نماید و یا موجب شود که خودسرانه و بی پروا 
در سخنان نابجا او و در اعمال بی خردانه   کنید و در لغزش هاي او و ششم مراجعت نموده و آنگاه گام به گام اعمال و رفتار عمر را دنبال

چرت زدن بوده که در وظیفه خود کوتاهی نمود ..... یا اینکه این داستان جعلی   او و ..... نظر کنید، آیا آن فرشته در آن زمان ها در حال 
 .... است که احتماالً بر بخاري هم پوشیده نبوده با این همه   و ساختگی است و قطعاً بهترین پاسخ همین

 کاغذي در جامه مرگ عمر: 

داد  هزار درهم  به هر کدام  و  بوسیده  را  هر دو  او  ..... پس  وارد شدند  بر عمربن خطاب  و حسین  اند که حسن  آنها    )مضمون( آورده 

و نفر  پس آن د  داستان را به علی تعریف کرده و او گفت شنیدم پیامبر گفت عمر در جهان فروغ اسالم و در بهشت چراغ بهشتیان است 

داد و وقتی مرد، صبح هنگام کاغذ روي قبر او دیدند که روي آن نوشته   این را به عمر گفتند عمر آن را مکتوب کرده در کفن خود قرار

 بود حسن و حسین راست گفتند و پیامبر راست گفت.....،

احادیث جعلی آورده و میگوید شگفت از  یاوه بودن این داستان به حدي است که به گزارش سیوطی، حافظ ابن جوزي آن را در جمله  

بزرگترین آئین دانان نشان    کسی است که در بیشرمی در آن پایه رسیده که همانند این سخنان را بنویسد و به این بسنده نکرده و آن را

را نابود نماید که به  فضایل دروغین    دهد نادرست بودن آن را با نوشته خود گواهی کنند، آري خداوند گزافه گو و یاوه گو در ایجاد

 نموده است .....   راستی آوازه بزرگترین آئین دانان را زشت نموده چنانچه نامه و اوراق تاریخ را سیاه 

تاریک نیست و تاریک    )کلب گوید توجه به متن و ماهیت این حدیث جعلی هم داللت کامل بر دروغپردازي جاعل دارد اوالً بهشت

هدایت آنان باشد و آن کاغذ روي قبر    ا کردن راه نیاز به چراغ داشته باشند و یا گمراه نیستند که او مایه نمی شود که بهشتیان براي پید

چرا حفظ نکردند سندي به پایه اهمیت را که خدا    که در واقع سند مکتوب خدا بوده است را مردم دیدند این مردم چه کسانی بودند و 

 مکتوب نمی فرستاد و گفتار خود را از طریق وحی ابالغ می کرد(  دا براي پیامبر خود سند بطور مکتوب فرستاد براي عمر در حالی که خ

 زبان و دل عمر:
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پیشواي حنبلیان احمد در مسند از قول ابوهریره آورده است که پیامبر گفت به راستی که خدا درستی را بر زبان و دل عمرنهاده است،  
 ..... 

نهفته در آن را فقط خدا می    مر بن الخطاب البته باید گفت که ما را راهی به آن نیست زیرا اسرارآري درباره دل و قلب آن مرد یعنی ع
احمد بپرس آیا درستی و حق بر زبان عمر    داند و البته اي بسا که آنچه بر زبان او جاري می شود پرده از آن رازها بردارد، حاال تو از امام 

جلوگیري نمود از جاري شدن فرمان آن حضرت که    چون تازیانه بر صورت رسول خدا کوبید و بود در آن زمان که سخن تند خود را  
از رحلت او مسلمانان به گمراهی سقوط نکنند به شرحی که    دوات و استخوان شانه گوسفندي را خواست تا نوشته اي بگذارد که پس

بود باز هم حق بر زبانش جاري بود ..... به شرحی که قبالً در  لغزش    مذکور خواهد شد( و... آیا در آن یکصد جایی که دائماً در حال
باال و امثال آن که دست هاي دروغ گزافه گویان و حدیث سازان بهم بافته    جلد ششم مذکور نمودیم و آنها را وسیله سنجش گزارش

بسیار است    مون که به گفته ابن حبان لغزش اوو ناتوان این گزارش از قبیل نوح بن می  است قرار دهیم .....، گذشته از اینها زنجیره سست 
یحیی بن سعید، یعقوب   و یا عبداهللا بن عمر عمري که به قول ابوزرعه وي راویان را اضافه کرده و ناسازگاري می نموده و علی بن مدین،

 شناخته شده اي نیست و .... فرد بن شیبه و ابن حبان و .....، همگی او را نکوهش نموده اند و دیگري ابن ابوجهم است که ذهبی گفت 

 خواب دیدن رسول خدا درباره دانش عمر:

پس آن   )مضمون( بخاري در صحیح آورده که پیامبر گفت من خواب دیدم که شیر خوردم و دیدم که آن شیر از ناخن هایم می چکد
 را به عمر دادم پرسیدند این خواب را چه دریافتی گفت دانش .....،  

پیامبر و بعد از اسالم عمر این خواب دیده شده و معلوم نیست که قبل از آن آیا خود    ش می رساند که بعد از بعثت ..... ظاهر این گزار
دانش او در نارسایی بوده و...، و یا منظور پیامبر آن است که می خواهد پایه دانش عمر را معرفی   پیامبر از دانش و علم تهی بوده و یا

مغز او ریخته ..... آیا در چنین حالتی کسی که در این پایگاه و منزلت باشد آیا از پاسخ پرسشهاي واضح و  نماید که علم دانش غیب رابه  
می شود و یا سزاوار است که چون در علم قرآن درمانده شود این سخن را بهانه بیاورد که بده و بستان هاي بازار و دالل    آشکار درمانده 

براي من این علوم  مانع آموختن  از عمر  گریها  بگوید همه مردم  او ریخت چه معنی داشت که  پیامبر در جان  مانده علوم  اگر  و   شد، 
داد و بعد    داناترند حتی زنان تازه شوهر کرده و پیره زنان ..... و به راستی خداوند بر امت مهربانی نمود که از آن پیمانه علم پیامبر به او

کرد و نشانه هاي    خالفت می رساند دیگر محصول نادانی او چه اندازه در وقایع جلوه می  خلیفه نمود که اگر قبل از این، کار او را به
نسنجیده در علم او تا چه حد و مرزي می رسید .....، آري اي کاش سازنده این داستان مضحک و خنده آورآن را به گونه اي دیگر می  

 ا ... ساخت که زمینه آن با پیامبر و جانشین او سازگار شود و... امّ

 عمر و گریختن اهریمن از او: 

بودند پس    بخاري از سعد بن ابی وقاص نقل کرده که )مضمون( )نزد پیامبر عده اي از زنان قریش بودند که صداي خود را بلند کرده 

من می ترسید و از    عمر اجازه گرفت و وارد شد زنها ترسیده پشت پرده رفتند پس عمر گفت اي زنانی که دشمن خود هستید آیا از

جان من در دست اوست هرگز   پیامبر نمی ترسید آنها گفتند چون تو از پیامبر درشت تر و تندتر هستی و پیامبر گفت سوگند به آن که 

 راهی غیر راه تو رفت( .....،   شیطان تو را ندید مگر اینکه 

یاوه سرایی ها سزاوارتر است زیرا اول    نکه آوردن آن در شمارببین که چه گزارشگر بی شرمی این داستان را در شمار فضایل آورده با آ

روند، پس باید گفت که این زنان یا همسران    فکر می کند که آن زنان از پیامبر ترس نداشته ولی از عمر می ترسند و پشت پرده می

ین یا با حجاب نزد پیامبر بودند و یا بی حجاب که  همچن  پیامبر بودند یا زنان بیگانه قطعاً همسران پیامبر نبودند پس زنان بیگانه بودند و 

غریبه هم بودند و صدا بلند نموده بودند و عمر آمده و آنان ترسیده   البته بی حجاب هم نبودند پس حاال که با حجاب پشت پرده رفتند و
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لی که آنان در پناه رسول خدا بودند و آیا  پیامبر آنها را با تازیانه می زد در حا  رفته اند یعنی اگر می ماندند چه می شد عمر در حضور

فته  عمر از پیامبر خدا دین شناس تر است یا براحکام آن پایدارتر و یا در آنچه خدا فرموده سخت گیرتر یا پرجرئت تر ..... که ما از این با

دیگر رفت ..... چگونه می شود پذیرفت که شیطان  اینکه پیامبر فرمود شیطان تو را ندید مگر آنکه از راه    و دیگر  ها به خدا پناه می بریم  

 از رسول خدا نمی ترسد   از عمر می ترسد ولی

پیامبر آزادانه به تحریک زنها می    )کلب گوید آیا شیطان می ترسد که عمر او را با تازیانه بزند یا گلوي او را بفشارد ولی در مجلس

 کار خود مشغول است...(   جلوگیري او نیست زیرا در حضور پیامبر بهپردازد تا پیامبر را آزار نمایند و پیامبر قادر به 

و زنان نابکار که آشکارا در برابر او    و عظمت پیامبر او را در هراس قرار نمی دهد و باعث نمی شود که دیگران از بدي خودداري نموده 

بر پیامبر آشکار می شود و نماز او را می    گویند که اعمال ناشایست انجام دهند ..... و از این نیز بدتر اعتقاد آنان است که می   شیطان 

شکند همانطور که بخاري نقل کرده و سپس پیامبر گلوي او را می فشاردیعنی شیطان در هنگام نماز هم به پیامبر گستاخی می نماید و...  

ذان براي نماز را بشنود به او پشت کرده و  شیطان از هر مسلمانی صداي ا  و حال آنکه در هر دو صحیح آمده است که پیامبر فرمود چون 

از خود بیرون می کند .....، راستی که من دوست ندارم با یادآوري کارهاي این    از ترس می گریزد و از روي بی تابی و بی صبري باد

مان شدن او تا سال فتح مکه  نداشته دل ها را بخراشم و زخم بزنم و نمی دانم از آغاز مسل  مرد که هیچ انگیزه اي به جز همراهی اهریمن

برنمی   با تهدید در تحریم شراب و شراب خواري آیه نازل شد که آیا شما دست  تا آنگاه که  از مهاجرت(و  )حدود هشت سال پس 

ابوطلحه   در سراي  بزم شراب خواري  آن  که  آن روزي  تا  و  برداشتیم(  برداشتیم، دست  )دست  مردگفت  همین  که  تا روزي  و  دارید 

 ا شد و...  انصاري برپ

اوقات و روزگاران شیطان از او می ترسیده و می گریخته و راهی دیگر به غیر راه او می رفته است و از طرفی وقتی رسول    آیا درهمه این

پشتبان    خداکه قادر بود گلوي شیطان را گرفته و او را پاسخ مقتضی دهد مگر روزي که این زنان قریشی نزد او بودند آن دالوري که

عمل ناشایست باز    خود نموده بود گم شده بود که نتوانست به یاري آن بار دیگر گلوي شیطان را فشار دهد که آن زنان را از آن  نماز

عمر آورده اند شناخت و .....   دارد .....، و بسیار ایراداتی دیگر که با نگارش بر هر کدام می توان ارزش این فضیلت را که در خصوص

دوستی که کور و کر کننده است و به    صحیح بخاري را که چگونه افراط گري و گزافه گویی در بیان فضیلت وهم ارزش علمی کتاب  

 این یازده افسانه افزوده می شود آنچه که در فضایل عمر در جلد پنجم آوردیم ...

 گزافه گویی ها در برتري هاي عثمان

پایه اي بوده    ما در اینجا قبل از آوردن فضایل او باید بدانیم که دانش او در چهعثمان بن عفان بن ابوالعاص بن امیه خلیفه اموي نژاد که  
 است و... و تقوي او در چه پایه اي و ایمان او به اسالم چه جایگاهی براي او فراهم آورده و...

 قضاوت و داوري او درباره زنی که شش ماهه زائید: 

ا زنی   .....( که  اند  آورده  حدیث  حافظان  دنیاآورد،  )مضمون(  به  فرزندي  خود  ازدواج  از  ماه  شش  گذشت  از  پس  جهنیه  خاندان  ز 
علی علیه السالم    شوهرش نزد عثمان رفت و گزارش کرد و عثمان دستور داد تا زن را به جرم زناي محصنه سنگسار نمایند پس خبر به

آنگاه دستور داد زن را آزاد   سوگند نمی دانستم  دادند آن حضرت نزد عثمان رفت و با کتاب خدا استدالل کرد و عثمان گفت به خدا
بود اي خواهر اندوهگین مباش که به    کنند ولی کار از کار گذشته بود و زن سنگسار شده بود و قبل از مرگ خود به خواهرش گفته

بزرگ شد و به پدر  پس راوي گفت آن کودك  خدا قسم من خطا و خالف نکردم و دست هیچکس به جز شوهرم به من نرسیده است،
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گفت که آن مرد را دیدم که به بدترین حالت مرد در حالی    بسیار شبیه بود و مرد هم نسبت خود را به او گواهی کرد و باز همین راوي 
ابی  (، مالک، ابن منذر، ابن  6این گزارش را به گونه اي که دیدیم )جلد    که زنده بود و پاره پاره اندام هایش روي بسترش می ریخت...(

  شگفت می آیی که چگونه پیشواي مسلمین شناخت الزم از آیاتی از کتاب خدا را که   حاتم و بیهقی و... آورده اند پس می بینی و به 
امت  از مؤمنات  دامن  پاك  به جایی می رسد که زنی  او  نادانی  و  داند و کار جهل  نمی  را  است  امت  و  افراد جامعه  را    نیازمند  محمد 

مالء عام او را به    جرم زناي محصنه و زدن داغ روسپی گري و بعد از ریختن آبروي او و کسان و خاندان او در  دستگیر می کند و به
 بدترین وضع سنگسار می کند و...،  

جمیعا که قتل این زن بی گناه می تواند از مصادیق آن باشد و مانند   )کلب گوید، خداوند می فرماید من قتل نفس زکیه کمن قتل الناس
ه  است که تمام مردم به قتل رسیده باشند و البته آبرو وخون و ..... مسلمان از خانه کعبه نیز باالتر است و تهاجم به مؤمنین و مؤمنات ب آن  

شریعت پاك رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و نیز جزاي قتل عمد مؤمن هم خلود در آتش    منزله تهاجم به ساحت مقدس حضرت اهللا و 
تواند درحکم عمد تلقی و جهنم ابدي خداوند سزاي آن باشد و دانشندان علوم قضایی جهان و قانونگذاران همگی ابدي و این عمل می  

رافع مسئولیت نمی دانند و شخص مرتکب را گناهکار می دانند بطور مثال کسی که وسیله اي نقلیه را هدایت نماید در    جهل به قانون را 
خذ گواهی نامه دریافت ننموده باشد قتل او در هنگام رانندگی در حکم عمد تلقی میگردد و که صالحیت راندن آن را از طریق ا  حالی

خدا و رسول او    این قاعده منطبق است بر این حکم در رهبري جامعه و امت محمد که اگر تصدي نمایند این منصب را در حالی که از 
اشد من القتل است اناهللا و   و امثال آن که نمونه هاي بارز فتنه هایی است کهکه این داستان  گواهی نامه هدایت دریافت ننموده باشند ..... 

 اناالیه راجعون((،  

نمی دانست حداقل با یاران و اصحاب پیامبر مشورت    و چرا او در چنین حکم عظیمی یعنی قتل آن زن بی گناه وقتی پاسخ پرسش را
ن و رسوایی  بار گناه آدمکشی  این  تا گرفتار   ..... آنکه ننمود،  و... ولی    شود، و حال  بود  واقع شده  نیز  این قضیه در زمان عمر  مانند  به 

بیان شد، و اگر او به فرض، آن دو آیه را فراموش کرده  6در جلد   امیرالمؤمنین و ابن عباس از خطاي عمر جلوگیري کردند که مشروحاً
نیز از یاد برده بود ..... او به چه چیز استناد کرد، کتاب خدا، سنت  علیه السالم را   بود، قضیه مشابه آن در زمان عمر و ارشاد حضرت علی

خودسرانه داده آفرین بر دستور دهنده، زنده باد دستور و هورا براي این خالفت و این جانشینی،   پیامبر، داوري خودش .....، اگر دستوري
 ترین میوه هایی است که از آن درخت چیده شده است... شخصیتی که خاندان اموي پرورش داده و این از گوارا آري اینست باالترین

 عثمان نماز سفر را شکسته نمی خواند: 

ابوبکر و عمر  بخاري و مسلم و سایرین آورده اند که عبداهللا بن عمر گفت پیامبر نماز را با ما در )سفر( منی دو رکعت )شکسته( خواند و

 ز مدتی از آن نماز سفر را چهار رکعت می خواند، ..... و عثمان نیز در آغاز خالفت دورکعتی ولی عثمان بعد ا

ابن مسعود    نیز آورده اند که به ابن مسعود خبر دادند که عثمان بن عفان نماز را در منی بجاي دو رکعت چهار رکعتی خواند، و آنوقت   و

نماز را دو رکعتی و   گفت من با پیامبر این  آیه استرجاع را که در هنگام مصیبت می خوانند تالوت کرد )اناهللا واناالیه راجعون( و سپس

را در منی شکسته نخواند و براي    سپس با ابوبکر و عمر هم دو رکعتی و .....، ..... بیهقی از قول حمید آورده است که عثمان بن عفان نماز

و عمر( شکسته  )ابوبکر  او  یار  دو  و سنت  مردم سنت رسول خدا  اي  که  کرد  نماز شکسته    مردم سخنرانی  ترسیدم  من  و  بود  خواندن 

خواندن شیوه دائمی تصور شود .....، ابن حزم گزارش نموده است که سالی عثمان درمنی مریض شد و مردم به نزد علی آمده و گفتند بر  

خواند رضایت    آنها گفتند ما جز به چهار رکعتی که عثمان می  مردم نماز بخوان او گفت من به سنت رسول خدا دو رکعتی می خوانم

 نمی دهیم و علی هم نپذیرفت .....، .....، 
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اي  و    )کلب گوید  به حکومت  پا  پشت  از رسول خدا  پیروي  قیمت  به  السالم  علیه  علی  ما  موالي  اینکه  از  بري  نمی  لذت  تو  مسلمان 

  رسول خدا قرار داد و به غیر آن ریاست و ..... و دنیا و هر چه در آن است زد و پاي مبارك خود را درست در جاي پاي    خالفت و

 راضی نشد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم( 

گفت به    )مضمون( طبري می گوید در سالی ..... گروهی از اصحاب پیامبر در این رابطه گفتگو نموده و با علی به نزد او آمدند و علی
رکعت نماز می خواند و   در دست است و پیامبرت را به یاد داري که او دوخدا سوگند نه پیش آمد تازه اي رخ داده نه پیمانی از گذشته 

گردد، او پاسخ داد اندیشه اي است که    پس از او ابابکر و سپس عمر و تو هم در آغاز دو رکعت و من نمی دانم این بدعت به کجا برمی
 ت .....، و....  خود پذیرفته ام ..... در عبارتی دیگر این فکري است که به مغز من رسیده اس

به این توجیه شیطانی اجتهاد که در سده هاي بعد توسط  طرفداران    )کلب گوید اي مسلمان تو در این روایت و امثال آن توجه کن و 
شرعی   این عمل توجیه متعصب ساخته شد که چگونه اصحاب رسول خدا به بدعت هاي خلیفه اعتراض می نمایند در حالی که اگر براي

شکستن حکم قرآن    سول خدا هرگز آن را مطرح و در عملی که مستوجب ثواب اخروي براي شکننده سنت رسول خدا و بود اصحاب ر
 بود به بدعت گر اعتراض نمی کردند(. 

 نگاهی به برداشت خلیفه: 

سنت پیامبر    دا و چهپس می بینید آنچه آن مرد انجام داد بر اساس برداشت بی پشتوانه خود او بود که با هیچ اساس اسالمی چه کتاب خ
بدعت می آورند ولی    سازگار نبود ..... )مضمون( و از زبان او دالیل شخصی او را براي توجیه عمل شکستن سنت رسول خدا و ایجاد

تائید  بوده و مورد  او شخصی  اوال دالیل  باشد زیرا  بالوجه و سخیف می  و    اینگونه توجیهات همگی  السالم  علیه  و علی  نبوده  صحابه 
بدعت به مغز او رسیده است و در پاسخ به    لرحمن بن عوف به خوبی به او پاسخ دادند و از همه مهمتر، دلیل اصلی او بود که اینعبدا

دالیل شخصی )همسر گرفتن و... دارایی داشتن و...(    یاوه گویانی که در فکر توجیه بدعت آشکار او از طریق مستمسک شدن عثمان به
حجت بوده است چرا در جامعه اسالمی سنت شده و خلیفه از    ینکه دالیل شخصی که براي خود خلیفهاست بایست گفت که بفرض ا

اند ..... پس همه این موارد داللت بر آن دارد که این چیزي بود که به    آن جلوگیري نکرده است و مردم که همه توجیهات او را نداشته
فرض اینکه دلیل شرعی شخصی داشته باشد نبایستی مسلمانان به دالیل شخصی او   به  مغز او رسیده بود نه اینکه دلیل شرعی داشته باشد و

عبارتی دیگر اگر کار عثمان در شکسته نخواندن نماز با استناد به دالیل واهی و ....، ....، ذکر    اقتدا نموده و سنت رسول خدا را بشکنند به
ن برنامه براي کسی است که پایگاه پیشوایی دارد و دیگران همه بایستی نماز  مردم بانگ برمی آورد که ای  شده باشد می بایستی در میان

بخوانند ..... وگرنه او با کار خود همه مردم را به پرتگاه نادانی می افکند و با روشن نساختن دالیل آن باعث تباه شدن    خود را شکسته
این آگهی بلند ننمود و چنین بهانه هایی را هم دست آویزکار نماز واعمال عبادي مسلمانان می گردید پس چون او صداي خود را به  

فند  خود در برابر خرده گیران قرار نداد .....، تنها انگیزه او همان بود که از مغزش تراوش کرده بود ..... و نیز یاوه سرایان درآخرین تر
فرود می آمد وطن او بود    ر رکعتی می خواند چون هر جاخود براي توجیه کار خلیفه آوردند که عایشه ام المؤمنین نماز را در سفر چها

.....، آخر کسی نیست از این یاوه پردازان سؤال کنند که اگر همه جا بر مادر مؤمنین به محض فرودآمدن وطن می شود این حکم بر  
باطن    رسول خدا که  به  نمی شود هرچند چنین باشد  اولی به مؤمنین از انفس آنهاست سزاوارتر است و از طرفی احکام شریعت حکم 

خداوند    هرچند همه عالم تعلق به رسول خدا دارد و همه جا وطن اوست ولی در مسافرت نماز او شکسته خواهد بود و این حکم  یعنی
است که نماز مسافر شکسته است پس قطعاً جاري نمودن یک دستور براي کسی که بنیادگر اسالم است سزاوارترخواهد بود و در ضمن  

دیث معارض این حدیث یاوه جعلی خارج از حد احصاء است از جمله ..... )از عمر بن خطاب و.....، یعبی بن امیه...، عبداهللا بن عمر احا
همان که گفت )نماز مسافر دو رکعتی است و هر    ..... و ابن عباس و...، و عایشه و...، موسی بن مسلمه .....، ابوحنظله .....، عبداهللا بن عمر
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است(، ابن عباس .....، عمران بن حصین ..... عمر بن خطاب  سنت پیامبر مخالفت نماید از دین خدا خارج شد و کافر گردیده  کس با این
.....، ..... که همه با این مضمون که نماز مسافر شکسته است .....،)حفص بن عمر گفت انس بن مالک ما را که چهل نفر از انصار بودیم  

رد در راه بازگشت نماز نیمروز را با ما دو رکعتی خواند و مردم دو رکعت اضافه کردند پس او گفت خدا این  به شام نزد عبدالملک ب
بیرون می روند   چهره ها را زشت نماید ..... پیامبر فرمودکسانی در دین خدا به فکر خود )برخالف سنت( فکر می کنند، از دین خدا 

. پس قطعاً در برابر دستورهاي آشکار و چون و چرا ناپذیر هیچ جایی براي آن نیست که کسی براي  مانند تیر از چله کمان .....(، .....،.... 
  ویژه از اندیشه خود، دست و پا بزند .....، و تا زمانی که او از این بدعت را بپا کرد امت اسالمی همه در اجماع و هم  رسیدن به برداشت

 بودند...، ... داستان

 گذشتگان همان سیاست روز بوده است: دین این 

بسیاري از صحابه   )مضمون( ..... این گزارشاتی که درباره نماز خلیفه رسید همراه با نمونه هاي فراوان دیگر داللت بر آن دارد که مردم و
است  سنت  خالف  او  عمل  دانستند  می  آنکه  با  مثال  بطور  دانستند،  می  سزاوارتر  را  روز  سیاست  با  که  ول  هماهنگی  داشتند  اعتقاد  ی 

را عادل و نیکوکار دانسته و تقیه    سرپیچی از فرمان خلیفه بدتر است .....، و آنگاه این گروه و یا کسانی که از آنها حمایت می کنند آنان
لفاء و هم  قرار دادند، آري هم در نظر خ  را روا نمی دارند، این گونه اعمال خالف سنت و بدعت را به لحاظ سیاست روز سزاوار اجرا

پایه این موضوع چرخش داشته است ..... اولین    پیروان آنان، احکام شریعت پشتوانه اي جز سیاست روز نداشت و اجبار و منع مردم بر
ن الهی  آنکه بزرگترین و برترین پیامبرابا آن را ندارم .....،   آنها می گوید اگر مرا با برنامه هاي پیامبرتان انتخاب کرده اید من تاب و توان 

سخن می گویم اگر درست باشد از خداست اگر    سنت و روشی بسیار ساده و آسان آورده بود و نیز می گوید من بر اساس فکر خودم
نادرست باشد از من و شیطان است، و کسی که بعد از او می آید صرف نظراز آنچه که در کتاب خدا و سنت پیامبر آمده و علیرغم 

بزرگ دستور   پیامبر  با کمالآنکه  او  هم  باز  است  او آموخته  به  را  به آب دسترسی   تیمم  فرد جنب  اگر  باکی دستور می دهد که  بی 
نیز همین مرد است که در رکعت اول  بار می    نداشت نباید نماز بخواند و  از نماز خود سوره حمد را نمی خواند و در رکعت دوم دو 

نمی خواند و به همین بسنده می کرد که هنگام رکوع و سجود خدا را خوب    خواند و گاهی هم در هیچ یک از رکعتهاي نمازش آن را 
 آورده و نمی خواند و .....،  پرستش کرده و گاهی نیز اصالً آن را بجا نمی

این کار مبادرت می   به  نماز پسین )عصر( منع می کرد وکسانی را که  از  نمازهاي مستحبی پس  بجا آوردن  از  همو است که مردم را 
سنت محمد رسول خداست ولی باز هم توجه نمی   با تازیانه می زد و با آنکه مردم به او خبر داده و آگاهی می دادند که این عمل نمودند 

داد...، و نقل قول مشهور اوست که گفت که در روزگار    کرد...، و یا درباره ارث پدربزرگ که داوري هاي مختلف و متناقض ارائه
کس را که نپذیرد کیفر می نمایم و یا قول مشهور دیگر او که    بود که من از اجراي آنها منع می کنم و هر  پیامبر دو متعه جایز و روا

گفت اي مردم سه کار بود که در روزگار رسول خدا انجام میگردید و من آنها را ناروا می دانم و از انجام آنها شما را نهی می کنم و هر  
حج و گفتن حی علی خیر العمل...، و دیگر موارد را که تحت عنوان دانش و علم عمر    زنان و متعه کس نپذیرد او را کیفر می دهم، متعه  

از بدعت عثمان که سنت واضح و آشکار و استوار پیامبر را در خصوص عمل مهم عبادي، چون    در جلد ششم مذکور نمودیم و این هم 
ن فکر من و برداشتی است که به مغز من رسیده است،... و پس از اذان و  پایمال کرده و بهانه اش اینست که ای  نماز که ستون دین اوست 

  گفتن اذانی دیگر می دهد که امت مسلمان نیز آن را سنت و برنامه شهرهاي خود می نمایند، و امیرالمؤمنین علی را از متعه اقامه دستور به 
خدا را رها    فرماید: من براي سخن هیچ کس از مردم سنت رسول حج منع می نماید و با آنکه از قول وي می شنود که علیرغم منع او می  

است و با سرپیچی از    نخواهم کرد، و بر اسب مالیات می بندد با آنکه خداوند با گواهی پیامبر پاکش از این موضوع صرف نظر کرده 
بدون خواندن حمد و سوره    ت نمازصبح را سنت قطعی پیامبر سنت سخنرانی در نماز فطر و قربان را قبل از نماز انجام می دهد و دو رکع

برگزار می کند و این سنت واجب و مهم را به دو رکعت پس از آن واگذار می نماید، و نیزبرداشتی که از عده طالق زنی که با طالق  



 661ص : 

                       

 

یی ها و صدقات روشی را  اساسی دارد، و نیز درباره دارا  خلع آزاد شده با سنت پیامبر که همه آن را تائید نموده اند، مخالفت و مغایرت
 متفاوت است، .....  انتخاب می کند که با آنچه در سنت و کتاب خدا آمده است نیز

و به همین گونه بسیاري از برداشت هاي او که فرمانها و سنت هاي موجود در آئین اسالم را پایمال مینماید که مذکور خواهد گردید، و  
چون مروان و پسر عثمان به سراغ او می روند از   ( خود را با پیروي از سنت پیامبر انجام می دهد واین هم از معاویه که نماز نیم روز )ظهر

به گواهی خودش جزء از سنتی که  پسین  نماز  پیرو    این سنت روگردان شده در  و  نماید  از آن سرپیچی می  است  پیامبر  سنت حتمی 
کسی که می بینی که به داوري و قضاوت او، ازدواج با دو خواهر   ..... همانسیاست روز می گردد تا بدعت عموزاده اش را زنده کند و  

صحابه به او اعتراض می کنند اعتنایی نمی کند و نیز اوست که بهره وام را جایز    در یک زمان اگر برده باشند ناروا نیست و چون مردم و 
درداء    و چون ابو  «د و فروش را حالل و ربا را حرام گردانیدخداوند خری» می داند علیرغم اینکه خداوند در کتاب خودآورده است که  

او را آگاه می نماید که پیامبر ازاینگونه داد و ستد جلوگیري کرده می گوید من جاي حرف و سخنی در آن نمی بینم و آنوقت ابودرداء  
خدا را به او گوشزد می کنم و او برداشت    بتواند براي من عذري براي )این ظلم( معاویه بیاورد؟ من دستور رسول   می گوید کیست که 

من گزارش می دهد اي معاویه من در هیچ سرزمینی در کنار تو نخواهم بود پس از مرزهاي فرمانروایی معاویه بیرون رفت    خود را به
خود    ر آن را در خزینه کسی که خونبهاي غیرمسلمانان که در پناه مسلمانان زندگی می کنند هزار دینار زر شناخته و پانصد دینا  وهمان

با آن که این کار بدعت است که آشکارا و بدون هیچ عذري با سنت  باقی را به خانواده کشته شده می دهد  پیامبر مخالف    می نهد و 
 است  

براي با آنکه هیچ دستوري  بگوئید  اذان  به قول شافعی دستور می دهد که در روز عید فطر و عید قربان  این دو    و  روز  اذان گفتن در 
یکدیگر باج گرفته و به قول شافعی او    ، و از هدایاي مردم بهنیستنرسیده و اذان هم جز در مواضعی که دستور آن بایسته است جایز  

 اولین کسی است که این شیوه را بنیاد نهاده است  

ثیر وقتی دزدانی را نزد او می آورند  کسی است که یک تکبیر را کم کرده و به قول ماوردي و ابن ک   و به گزارش ابن ابی شیبه او اولین
او و مادرش خشنود شده رها می سازد، و خطبه نماز عید فطر و قربان را قبل از    به میل خود برخی رادست می برد و برخی را که از کالم 

نین علی را برنامه خود می  است و او همان )خبیث است( که نفرین و لعن نمودن بر امیرالمؤم نماز انجام می دهد که با سنت پیامبر مخالف
پیشوایان و پیشنمازان خائن گروه خود دستور می دهد که در همه شهرها و دهکده هاي مسلمانان این عمل را    گرداند و به سخن رانان و

ب و  پیروي نکن  نادان هستند  از هوس کسانی که  بینایی عمل کن و  و  به بصیرت  نمایند.....، پس اي مسلمان در کار خود  از  پیاده  ترس 
 تو را گمراه کنند و زندگی و مرگ براي آنها یکسان است و بد داوري و قضاوت می کنند.  اینکه

 خلیفه احکام کیفري را پایمال می کند: 

رکعت نماز   )مضمون( بالدرزي آورده است که ولید بن عقبه شراب خواري نمود و مست شد و نماز صبح را بر مردم امامت کرد و دو 
و انگشتر او را )که   به آنان روي آورده و گفت آیا دوست دارید براي شما بیشتر بخوانم پس دو نفر به او نزدیک شده خواند و آنگاه  

نجا  نشانه امارت او بود( از دست او خارج کردند و او از شدت مستی متوجه نشد ..... و به عبارت ابن اسحاق،..... چون به نماز ایستاد، از آ
عثمان رفتند و گزارش دادند پس عبدالرحمن  ورده بود در محراب استفراغ کرد پس چهار نفر به عنوان شاهد نزدخارج نشد تا آنچه را خ

و خطاب آنها را ترسانیده و به جندب گفت آیا تو دیدي   بن عوف گفت دیوانه شده آنها گفتند نه مست بوده است، پس عثمان به عتاب
می دهم که او را دیدم که مست و بی عقل بود و آنچه را خورده   به خدا قسم من گواهی که برادرم شراب خواري کند گفت نه، ولی  

او درآوردم و او از فرط مستی متوجه نشد، پس عثمان به آنها اعتنا نکرده و   بود استفراغ کرد و من انگشتري )نشان امیري( او را از دست
آنها را بیرون کرده و به سخنان آنها اعتنایی ننموده است پس عایشه صدا  آن گروه نزد عایشه رفتند و گزارش دادند وگفتند که عثمان  

بلند کرد که به راستی عثمان حدودکیفري اسالمی را پایمال کرده و به جاي مجازات ولید گواهان را ترس داده است و به نقل واقدي  
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گزارش دادند و او به نزد عثمان رفت و گفت  علی رفتند و  عثمان بعضی از گواهان را تازیانه زد پس آنان به نزد   .....، بعضی گفتند که
 حدودکیفري اسالم را پایمال می کنی و گروهی را که به زیان برادرت گواهی دادند کتک زدي و فرمان را زیر و رو کردي با آنکه 

نظر من   لی علیه السالم گفتعمر گفت امویان و به ویژه خاندان ابی محیط را بر گردن مردم سوار نکن پس عثمان گفت چکار کنم ع
او را از کار برکنار نمایی و سرپرستی مسلمانان را به او نسپاري و از گواهان بازجویی کنی اگر راست می گویند برادرت را   آن است که

تو باید   دارد و  مجازات برسانی و نیز گوید نقل کردند که عایشه با عثمان درشتی کرد و او هم پاسخ تندي داد و گفت به تو چه ربطی به
درگیر شده و با   در خانه ات بنشینی ..... و عده اي او را تائید کردند و عده اي دیگر در جهت مخالف سخن گفتند پس دو گروه با هم

مسلمانان واقع شد، و به گزارش  لنگه کفش ها به جان هم افتادند و این اولین درگیري و نزاع جمعی بود که پس از رحلت پیامبر میان
هشدار دادیم و تو قبول نکردي و اکنون   دیگر طلحه و زبیر نزد عثمان رفته به او گفتند ما تو را از سپردن امري از امور مسلمین به ولید 

سعید بن عاص را به فرمانداري کوفه فرستاده و ولید   گزارش شده که او چنین و چنان کرده پس او را برکنار کن ..... و عثمان مجبور شد
فرمانداري را شستشو دادند و ولید را فرستاد و گواهان شهادت   ر کرد و سعید چون به کوفه رسید دستور داد منبر و ساختمانرا احضا

لباسی آراسته بر او پوشانیده و به خانه اش فرستاد. و هر کس از قریش که براي  دادند و عثمان خواست که او را مجازات نماید پس 
سوگند می داد و ازکینه عثمان می ترسانید و با این طریق کسی جرئت نکرد او را حد بزند و علی بن ابی    اجراي حد می رفت او آنها را 

برداشته با پسرش حسن وارد شد، ولید همان سخنان را گفت و علی گفت اگر من چنین کنم و بترسم   طالب که چنین دید تازیانه خود را
زیانه دوشاخه خود او را حد زد ..... و به ولید که او را سوگند می داد گفت خاموش باش که  اعتقاد ندارم و با تا پس خدا را باور و به او

 تنها براي تعطیلی حدود الهی سقوط کردند... و این داستان در نزد تمام محدثان حتمی و مشهور است )مسند احمد، سنن  بنی اسرائیل
نمازیکرد و نماز   ب االصابه آورده که این داستان او که مست بود و بر مردم پیش بیهقی، تاریخ یعقوبی، کامل ابن اثیر، .....( ..... و صاح

 صبح را چهار رکعت خواند مشهور همگان است و همه آن را نقل نموده اند...،  

فت،  او بر مردم کوفه پیشنمازي کرد و نماز صبح را چهار رکعت خواند و هنگام رکوع و سجود می گ و سیوطی و حلبی آورده اند که،
بنوش و مرا بنوشان وآنگاه در محراب استفراغ کرد و نماز را به پایان برد و گفت دوست دارید بیشتر بخوانم و آنوقت ابن مسعود گفت  

 خوبی هاي خود بر تو و هم به آنکسی که تو را به سوي ما فرستاد اضافه نکند، پس یک لنگه کفش را برداشته و بر صورت خداوند بر
می  ردم نیز سنگ ریزه ها را به سوي او انداختند و او تلو تلو خوران به سوي کاخ خود فرار کرد و مردم هم او راسنگریزه ولید کوبید و م

کرد ..... پس در   زدند .....، ابوالفرج در اغانی آورده که ولید بن عقبه فردي هرزه و روسپی باز و شرابخواره بود و در کوفه باده گساري
پیدا کرد آن هم پس از پیر   و به آواز بلند در میان نماز براي مردم این ترانه را می خواند )..... دل به رباب اشتیاقمحراب استفراغ کرد  

 شدن دلبر و دلداده .....( و نیز از قول عمربن شیبه با همین مضامین این داستان نقل گردیده .....،

گویی در کنار   تو از چگونگی او و روزگار او آگاه می شوي آنچنان که  آري ولید همان کسی است که داستان او را شرح خواهم داد و
خداوند در کتاب خود او را   او ایستاده اي، اکنون می بینی که باده گساري می کند و در محراب استفراغ می نماید و... قبل از این هم

بهکاري می نماید.....( و نیز با این گفتار که )..... اگر فاسق تبهکار خواند که ..... )آیا کسی که ایمان آورده مانند کسی است که فسق و ت 
در استیعاب نوشته است که در میان حافظان حدیث و   و تبهکاري براي شما خبري آورد در خصوص آن تحقیق کنید .....( و ابن عبدالبر

لید نازل شده است ..... پس آیا سزاوار است  این آیه درباره و  کسانی که به تفسیر کتاب خدا می پردازند هیچ چون و چرایی نیست که
امیر و فرماندار بر جان و مال و ناموس و آبرو و... مسلمانان مسلط نماید   که خلیفه به عنوان پیشواي مسلمین این چنین کسی را به عنوان

... پس این سخنان را از من سؤال نکن  نمازهاي جماعت و جمعه خود بشناسند .. نماز و... مردم احکام شریعت را از او گرفته و او را پیش 
و  ..... فرماندار کرد  را  او  بکن که  اي  و   از خلیفه  کلبیان  به کارپردازي و جمع آوري صدقات  امین  را  او  ها  این همه رسوایی  از  پس 

 بلقینیان فرستاد 
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 زنند، واي به روزي که بگندد نمک( داستان خاص خود دارد که حدس بزن ..... هر چه بگندد نمکش می  )کلب گوید که آن خود 

 اذان سوم به دستور خلیفه: 
داشت و   بخاري و غیر او آورده اند که برنامه اذان گفتن در روز جمعه در زمان رسول خدا شروع شد و در روزگار ابوبکر و عمر ادامه 

اضافه شد پس در زوراء   روزگار عثمان رسید اذان سوم همزمان آن هم در موقع بیرون آمدن امام و پیشوا بود در موقع اقامه نماز و چون  
..... آمده   نسایی، ترمذي  از جمله بخاري،ابوداوود،  به همین مضمون در آثار حافظان دیگر  ..... و  تا کنون ادامه دارد  آن را گفتند که 

بدعت دانسته و پسند نکردند و گفتند این امر    است و بالدرزي می گوید )..... تا عثمان در سال هفتم اذان سوم اضافه کرد که مردم آنرا
 بدعت و خالف و خطاست،( .....  

بدعت خلیفه توجیه  براي  بعضی  که  آنچه  را و  ازدیاد جمعیت  براي   موضوع  بدعت  این  زیرا  نابجاست  و  بالوجه  کامالً  نیز  اند  آورده 
 رسول خدا به این علت و یا به علل دیگر تغییر نماید...   که اساساً سنت محلهایی که جمعیت کم دارد مستثنی نشده و دلیلی هم نداشته 

خدا و دین او گام برمی دارد و بعد از او معاویه و مروان و زیاد و حجاج می آیند   آري این خلیفه است که در راه جسارت و گستاخی به 
گیرن  می  بازي  به  را  دین خدا  هوس خود  و  براساس هوي  می خواهند  که  به هرگونه  کدام  هر  ستم  و  و  ظلم  هر  کننده  آغاز  البته  و  د 

 ستمکارتر از بقیه تابعان است. 

 خلیفه، خانه خدا یعنی کعبه را بزرگ می نماید:

را خرید و   هجرت مسجد مسلمانان را وسعت داد و ساختمان عده اي  26طبري در تاریخ خود آورده است )مضمون(، که عثمان در سال  
ویران نمود و بهاي آن را در بیت المال قرار داد و چون اعتراض کردند آنهارا به زندان انداخت و  خانه بقیه که حاضر به فروش نشدند را 

آنها را تهدید کرد که بردباري من، شما را گستاخ کرده است ..... در نقل بالدرزي آمده است .....مردم گفتند که پرستشگاه پیامبر را  
نخورده بود که تصرف اموال مسلمانان روا نیست   ، گویا کالم رسول خدا به گوش اوگسترش می دهد و سنت او را نابود می کند .....

و دل خشنود باشد و... و شگفت انگیز آنکه در روزگار عمر   مگر از روي رضایت ..... یا به عبارتی دیگري مگر اینکه آن مسلمان از جان 
بوده  رابطه  همین  در  پیامبر  عموي  عباس  با  عمر  درگیري  ناظر  داستان   .....  دیگران  و  ابوذر  و  کعب  بن  ابی  چگونه  که  است  دیده  و 

داده و عمر نیز از سنت آگاه شده و تسلیم گردید، و نیست مگر اینکه این   ساختمان بیت المقدس به دست داوود نبی را براي عمر شرح
 و آنها را زندانی نمود ....مرد ترسی نداشت که سنت پیامبر پایمال شود ..... وتا جایی که خانه هاي مردم را ویران 

 فکر خلیفه درباره متعه حج:

انجام حج و   بخاري می گوید که مروان بن حکم گفت در راه مدینه تا مکه با عثمان و علی بودم و شنیدم عثمان مردم را از متعه حج و

مرا چنان می بینی که   ، و عثمان گفتعمره با هم منع می کرد و علی که چنین دید براي حج و عمره با هم شروع به لبیک گفتن نمود

رسول خدا را رها نمی کنم  مردم را از کاري منع کنم ولی تو آن را انجام دهی، و علی گفت من براي سخن هیچ یک از مردم، سنت

 ،..... ،..... 

و منع آن   سنت پیامبر او بود .....آن کتاب خدا و   ما در قبل به طور مبسوط احادیث فراوان در جایز بودن متعه حج را آوردیم که پشتوانه  

فقط به دلیل برداشت شخصی عمر بود ..... که آیه کتاب خدا را پایمال و سنت پیامبر را در هم شکسته است .....آري عثمان همه اینها را  

این باشد  نیست و آنچه به جز  نداشت )علم به جز کتاب خدا قرآن و سنت رسول اهللا  ت هوس و  نیست مگر یک مش دید ولی ترسی 

 دشمنی هاي به هم آمیخته، پس مبادا بیهوده پردازي از دارندگان آن تو را بفریبد(  
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 آري کاراین خلیفه به جایی رسید که به جاي پیروي از کتاب خدا و سنت رسول وصی رسول خدا و آگاهترین امت به کتاب خدا را 

دروازه علم و داناترین و باالترین آنها در قضاوت و...است و او را  تهدید و سرزنش نمود، یعنی امیرالمؤمنین را که نفس رسول خدا و  

سازگار نیست مخالفت   بازخواست می نمود که چرا با برداشتهاي بی ارزش و بی محتوي و بی اساس خلیفه که با فرمان خدا و کتاب او

امیرالمؤمنین علی را براي انجام حج تمتع   می رساند کهمی نماید و آنگاه در ادامه تهدیدات خود، کار را در عسفان و در جهنه به جایی  

 که سنت رسول خدا بود در معرض کشته شدن قرار می دهد  

را زنده می نماید در واقع رسول خدا را زنده می نماید و کسی که سنت رسول خدا را می میراند   خداسنت رسول   )کلب گوید هر کس

 یرا رسول خدا به واسطه دین و شریعت و قرآن و سنت خود زنده است(  رسول خدا را به قتل رسانده است، ز در واقع

 گویی و یاوه سرایی این جاعالن تا حدي و تا جایی است که ابن سیرین بگوید در میان امت داناترین مردم به احکام حج  و ..... گزافه 

 ..... باشد پس اسالم را باید بدرود گفت  عثمان و سپس عبداهللا بن عمر است آري اگر آگاه ترین امت روش او و داستان او این

 خلیفه خون بی گناهان را پایمال می نماید

وچون    کرابی دیدم  را  ابولولو  و  هرمزان  من  کشته شدن عمر  از  قبل  ابوبکر گفت  پسر  عبدالرحمن  که  )مضمون(  است  کرده  نقل  سی 
را از عبدالرحمن   که عمر با آن کشته شد پس چون عبیداهللا بن عمر این برخاستند از میانشان دشنه دو سر بر زمین افتاد و شبیه بود به آنچه  

شنید به سرعت حرکت کرده و رفت، هرمزان و دختر کوچک ابولولو را به قتل رسانید و... تا مردم او راگرفتند. .....، چون عثمان روي  
نیست و این در زمانی واقع شد که تو خلیفه    ران توکار آمد عمروعاص )براي فراردادن عبیداهللا( به عثمان گفت این موضوع مربوط به دو

 نبودي، پس خون هرمزان پایمال شده .....، این گزارش را طبري، ابن حجر و... باهمین مضمون آورده اند 

گذشتم شما    وارثی ندارد و من از او  و نیز بالدرزي از قول مدائنی آورده است که عثمان بر فراز منبر گفت... هرمزان از مسلمانان بود و 
وحشتناك کرده و مسلمان بی گناهی را کشته و به    هم می گذرید گفتند آري پس علی گفت این فاسق را بکش که کاري جنایت بار و

 خواهم کشت ........   عبیداله نیز گفت اگر روزي دستم به تو برسد به قصاص هرمزان تو را 

مقداد بن عمرو برخاست و گفت    و را براي خدا و بخاطر عمر بخشیدم، پس یعقوبی در تاریخ خود آورده است... که عثمان گفت من ا 
به خدا و رسول او تعلق دارد را، ببخشی    راستی اینست که هرمزان در پیمان خدا و رسول او بوده و تو آن اختیار را نداري آنچه را که

فرود آورد و منزل داد و آن ها را به نام او کوفک   ا در خانه اي عثمان گفت ببینم و ببینید، پس عبیداله را از مدینه به کوفه فرستاد و او ر
 پسر عمر نامیدند. .........،  

خورد عبیداله پسر عمر به هرمزان حمله نموده و او را کشت و وقتی به عمر خبر دادند    و بیهقی در سنن آورده است که چون عمر زخم
بیاورد و اگر گواه نداشت  سؤال کرد چرا، گ  که عبیداله پسر تو، هرمزان را کشت، فتند می گوید او تحریک کرده است، گفت گواه 

هرمزان به قتل برسانید. چون عثمان بر سر کار آمد به او گفتند سفارش عمر را درباره این موضوع بکار نمی    عبیداهللا را در برابر قصاص
 دم .....  بازخواست خون هرمزان با کیست گفتند با تو گفت من او را آزاد کر گیري گفت 

خواست به خونخواهی عمر، همه بردگان مدینه و تعدادي از مهاجرین را به حدس و گمان    در طبقات ابن سعد آمده... که عبیداهللا می
خود بقتل برساند. پس او راگرفتند... و عثمان موي او را می کشید و او موي عثمان را و عثمان به او می گفت خدا ترا بکشد که مردي  

به خالفت رسید،    نمازگزار و دختري بعداً به شگفت آمدم که عثمان چون  بود کشتی... و  پناه رسول خدا  کوچک و کسی را که در 
را  او  عبیداهللا گفت دختر    چگونه  به  اند که علی  نیز آورده  و  از قصاص منصرف کرد...  را  او  یافتم که عمروعاص  آزاد کرد و اطالع 

ر  ابولولو  او  که  داشت  گناهی  عملش  چه  سزاي  به  را  او  باشم  قادر  و  برسد  عمر  بن  عبیداهللا  به  دستم  اگر  گفت  می  علی  و  کشتی...  ا 
شریعت   میرسانم، از مجموع گزارشهایی که نقل شد... عثمان علیرغم پافشاري اصحاب پیامبر در قصاص عبیداهللا بن عمر، براساس احکام
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پیامبر، حکم کتاب خدا و حتی دستور خود عمر،   تباه    عبیداهللا را به تحریک عمروعاص آزاد کرد و حکماسالم و سنت  دین خدا را 
 کرد...،  

گریخت تا در صفین کشته شد و در    در استیعاب ابن عبدالبر آمده است که... چون علی بر سر کار آمد، عبیداهللا ترسیده به سوي معاویه
دریده و شمشیر او به آنچه در   زره آهنی تن او را همروج الذهب آمده است که علی او را )در جنگ صفین( به ضرب شمشیر چنان بزد ک 

فشار، اجراي حکم الهی را در مورد قصاص    اندرون او بود فرود آمد...، تمام این گزارشات مؤید آن است که امیرالمؤمنین با پیگیري و
بلیت پیروي نداشت وگرنه علی علیه  بود که بهیچ وجه قا عبیداهللا اعالم کرد و بخشش عثمان بی مورد و خودسرانه و هم قضاوت او نابجا

او را به رخ او کشید و به او گفت... واي بر تو اي پسر عمر براي    السالم او را تعقیب نمی کرد و نمی کشت و... در روز صفین نیز گناه 
ت تو خونخواهی  چه با من می جنگی. به خدا قسم اگر پدرت عمر زنده بود بامن نمی جنگید. او گفت به خونخواهی عثمان پس او گف

پس مالک اشتر را به سوي او فرستاد...، .....، در اینجا دیگر بهانه هایی که براي گناه    عثمان می کنی و خدا از تو خونخواهی هرمزان،
از  عبیداهللا و زنده نگاه داشتن او می آوردند به پایان می رسد، با این همه قاضی القضاه سر خود را    چشم پوشی خلیفه، از قصاص جنایت

آورده و به استاد خود ابوعلی افترا بسته، که او گفت عثمان ترسید عبیداهللا را بکشد و دشمنان بگویند، مردم    مخفیگاه نیرنگ بازي بیرون 
کشتند و فرزند او را هم کشتند و مسلمانان را سرزنش کنند، آیا کسی هست از این مرد بپرسد کدام سرزنش بر مسلمانان    پیشواي خود را 

دست به    تور دین خود را عمل کنند و قضاوت خلیفه قبلی خود را عمل نمایند که خون فرزند تبهکار خود را به قصاص اینکهاستکه دس
برعکس سرزنش تنها    قتل بیگناهان زد بریزد... حال آنکه این مایه سرفرازي دین است که بایستی مدام براي او آفرین و تبارك گفت و 

هاي اسالم را پایمال شده و مردم    احکام خدا سستی شود. و به بهانه هاي پوچ و واهی احکام مجازات  در جایی وارد است که در انجام
در پی هوي و هوس بروند... و آنچه خلیفه انجام داد گره کوري بود که براي کسانی پدیدآورد که خواستند از شیوه او پیروي کرده و  

ه که صراحتاً با کتاب خدا وسنت پیامبر مخالف است، به دست و پا افتاده اند...، براي توجیه و پاك کردن افتضاح آنچه او بعمل آورد
ببخشد چون خلیفه بود... دیگري می گوید  ببخشند... دیگري گفت وارث    یکی گفت اختیار داشت  او را  از مردم خواست که  عثمان 

 زنش ها و ننگ ها پدید می آمد و .....،  دیگري گفت اگر می کشت سر نداشت... آن یکی گفت وارث داشت نامش قماذبان بود 

اینها سؤال کند آیا این سرزنش ها و  نبود که تنها در یک روز خاندان پاك پیامبر را قتل عام    و کسی نیست از  ننگ براي این امویان 
زندان و خاندان وي از  کشتار جمعی و سید جوانان اهل بهشت را بی جرم و بی گناه، با فر  نمودند و با بی رحمی و قساوت تمام در یک

جنایاتی که در جهان مثل و مانند نداشت...، ..... آري با نگرش به    تا پیرمرد و میانسال را سر بریدند،   کودك شیرخواره و نوجوان گرفته 
ست و جعلی این گزارش را که بازماندگان هرمزان عبیداله را بخشیدند نادر  تمامی همین ایرادات بود که ابن اثیر در کتاب کامل خود،

آن گزارش درست تر است که علی چون به خالفت رسید در پی او آمده تا وي را به    می داند و می نویسد: در چگونگی رهایی عبیداهللا 
چنگ او گریخت و به نزد معاویه فرار کرد و لذا اگر رهایی او به دستور و رضایت بازماندگان بود،    قصاص هرمزان بقتل برسانند و او از

اه کاري به کاراو نداشت و نیز گذشته از این موضوع، زنجیره گزارش آن نیز پر از کژي و کاستی و بیماري و محل )اما و  علی هیچگ
 اگر( و )چون وچرا( است .... 

 بهانه ساختگی:

داشت  شک    )مضمون( به راستی که مهر عثمان بن عفان موجب کري و کوري، محب طبري شده تا جایی که می گوید... چون عثمان
 عبیداهللا آشوب شود...   که هرمزان در قتل عمر دست داشته یا نه در مجازات عبیداهللا شک کرد و دیگر اینکه عثمان ترسید با کشتن

و این مدعی است که باید بینه    )کلب گوید، این جاهل نادان نمی داند که قاضی اصل را بر برائت می داند مگر خالف آن ثابت شود
حکم کرد و همه مهاجر و انصار نیز چنین   است که واقع شده و بر عبیداهللا بوده که دلیل بیاورد، همانگونه که پدرش  اقامه نماید و این قتل

با    نظر داشتند و این امیرالمؤمنین علی بود که به حکم کتاب خدا و سنت پیامبر عمل  نموده و در نهایت حکم اسالم را در نبرد صفین 
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واهی و بالوجه است، زیرا اگر احکام قطعی و مبتنی بر نص    و استناد به موضوع آشوب هم کامالً  دریدن زره آهنی او و...، اجرا کرد
 شریعت تعطیل شده و علی االسالم والسالم.(،    صریح قرآن و سنت، به دالیل واهی معطل شود پس تمامی احکام

قاطع داده و با دالیل روشن تر از خورشید، خطا  پاسخ    در ادامه حضرت عالمه به تمامی شبهات سخیف و بی اساس دوستان کروکور او
و خالف محرز خلیفه در این رابطه را در چشمان آنها اثبات می نماید تاحتی آن کسانی که چشمان خود را نیز بسته اند نتوانند بگویند که  

 روز روشن شب تار و تاریک است.

 فکر خلیفه درباره حکم جنابت:

چه کند    آورده است... که از عثمان بن عفان سؤال شد )اگر مردي با زن خود بیامیزد ولی انزال نشود)مضمون( مسلم در صحیح خود  
وضو بگیرد و نیز    عثمان گفت )او جنب محسوب نشده( و باید معامله خود را بشوید و همانگونه که براي نماز وضو می گیرد اینجا هم

 ... گفت این دستور را از پیامبر شنیدم(، ............

او نیست و    بخاري نیز با همین مضمون این گزارش را از او آورده است که )چون مردي با زن بیامیزد و نطفه خارج نشود غسل بر گردن
آنان این موضوع را    گفته این حکم را از پیامبر شنیده است( و راوي همین پرسش را از علی و زبیر و طلحه و ابی بن کعب نموده و همه 

خلیفه را در زمان تصدي پست    زگو کردند...، احمد در مسند خود این گزارش را نقل نموده...، پس می بینی علم و آگاهیاز پیامبر با
هنگام جنابت مگر آنکه مسافر باشید تا غسل    هب)..... و    43خالفت از موضوع احکام ساده، علیرغم اینکه به صراحت در سوره نساء آیه  

در هنگام جنابت واجب کرد و در زبان عرب جنابت از    عی در کتاب خود گفت که خداوند بزرگ غسل راکنید .....( آمده است، ...شاف
نباشد با خروج آب جهنده همراه  و کیفر براي زنا و جز آن هم به اینگونه واجب می شود...(، و    آمیزش زنان حاصل می شود هرچند 

با زن پدید می آید که با فرو کردن اندام نر در اندام نهفته زن صورت    آمیزشاحکام سنت پیامبر نیز داللت بر آن دارد که جنابت یا از  
 و یا از بیرون آمدن آب جهنده )منی( هرچند آمیزشی روي ندهد...،    می پذیرد، هرچند تنها کالهک اندام نر در آن فرو رود

ز رسول خدا در گوش او بوده است... که )ابوهریره گفتگو و شنیده هاي آنان ا  پس این احکام چگونه بر خلیفه پوشیده بود در حالی که 
در کنار اندام نهفته زن جاي گیرد و ختنه گاه آن دو به هم متصل شود باید غسل کنند    آورده که پیامبر گفت چون مرد میان ران ها و

است و گویا خلیفه از این همه حدیث  همین مضمون از ابوموسی، زهري، عایشه، عمربن شعیب... آمده  )یعنی هر دو جنب شده اند(( و به 
 شنیده و نه در مغز خود نگاهداشته و یا شنیده ولی رأي خود را بکار برده....   بدور بوده و نه آنها را

 نسبت هاي دروغین به صحابه: 

برداشت با عثمان    آنچه در گزارش هاي اولیه این بخش مالحظه شد می رساند که سرور ما امیرالمؤمنین و ابی بن کعب و دیگران در آن
و نادانی خلیفه پرده اي افکنده شود و ما در جلد    هم نظر بوده اند و حال آنکه این دروغی واضح است که برایشان بسته شد تا بر جهل

نه  ششم دیدیم که چگونه پیشواي ما در همین زمینه بر خلیفه دوم ایراد گرفت وسخن او را نپذیرفت و گفت هر زمان ختنه گاه مرد از خت
تا سخن علی تائید شد و خلیفه تسلیم شد و گفت به گوش من نرسد    گاه زن گذشت باید غسل کنند و آنگاه عمر به سوي عایشه فرستاد

سختی کیفر می دهم...، پس همه از آن آگاه شده و اختالف در آن باره زایل    که کسی چنان کرده و سپس غسل نکرده وگرنه او را به
از  ولی  )مضمون(  از   شد....  پس  بخاري  گوید    گفتار  العربی  ابن  قول  از  حجر  ابن  و  و...  آیی  می  شگفت  به  اسالم  علماء  بندي  جمع 

).....اصحاب رسول خدا و تابعین اتفاق نظردارند که در چنین جایی باید غسل کرد و در این باره هیچکس جز داوود مخالفت نکرده و  
ار می نماید ناسازگاري بخاري است که او می گوید که این غسل مستحب است و  آنچه کار را دشو  مخالفت او نیز بی ارزش است ولی 

 یکی از پیشوایان دین ما و از بزرگترین دانشمندان است( .....،   واجب نیست و او خود

مبر خدا آورده  این حکم، نظر و برداشت کسی مانند عثمان را بر آنچه پیا  ..... آري از بخاري چه عجب خواهد بود که براي معلوم نمودن 
باالتر  برتر و  را،  دارند  نظر  اتفاق  بر آن  بن حطان همان شورشی    و همه اصحاب  نیست که گزارش عمران  او همان کسی  آیا  بشمارد، 
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بن محمد شایسته تر می داند، آري پس اگر تو از هوس هاي آنان پیروي کنی، آنهم    جعفر  ناصبی و دشمن علی را از گزارش امام صادق 
 دانش و یقین براي توحاصل شد و )حق را معلوم نمود(، به راستی که در آن هنگام از ستمگران خواهی بود.  پس از آنکه 

 خلیفه گزارش پیامبر را پنهان می کند: 

رسول خدا    احمد در مسند خود آورده است که ابوصالح گفت ).....شنیدم که عثمان روي منبر می گفت اي مردم من حدیثی را که از
براي شما بازگو کنم...  از شما پنهان کردم چون دلم نمی خواست از پیرامون من پراکنده شوید و سپس دیدم بهتر است آن را  شنیده بودم

بیاورد، در راه خدا بهتر است از هزار    که پیامبر فرمود )یک روز مواظبت و نگهبانی از جایی که بیم آن هست که دشمن بر آن یورش
مصعب نقل گردیده است که ).....بهتر از هزار شب    ري شود...(، به همین مضمون این گزارش از قول روز که در محل هاي دیگري سپ

گفت براي شما حدیثی می گویم که اگر یک آیه قرآن نبود آن    که نماز بخوانند و روزش را روزه بگیرند( و از قول حمران ).....عثمان
 بخواند و مابین دو نماز آنچه انجام دهد آمرزیده می شود...(  و سپس نماز ردرا براي شما نمی گفتم و آن اینکه هرکس خوب وضو بگی

براي یاد دادن حدیث به پیروان محمد را چگونه می توان روا شمرد. دو    .....، کاش کسی به من می گفت که این همه دریغ ورزیدن  
در راستاي تشویق سپاه اسالم است... و دیگري خوب    گزارش اول مربوط به فضیلت نگهبانی و پاسداري ازحدود و ثغور اسالم است که 

، پس این دریغ ورزیدن او براي چه بوده است و راز این پنهان  استاست که از پایه هاي اسالم    وضو گرفتن و عبادت کردن براي نماز
می شود و یا سرزنش ها به او روي  وحال آنکه کسی که علم و دانش پیامبر را پنهان نماید یا آمرزش از او دور    نمودن چه بوده است ...

 می آورد...

نفرین می    چنانچه از ابن عمر، ابن مسعود و ابوهریره آورده اند و نیز از ابوسعید نقل شده که پیامبر فرمود پنهان کننده دانش را هر چیزي
 فرستد از ماهی دریا تا مرغ آسمان 

د مجازاتی  چنین  دانش  کننده  پنهان  خدا  رسول  یا  گوید  نابودکننده )کلب  پس  دوم    ارد  خلیفه  که  بشري  دانش  و  علم  هاي  مجموعه 
از علوم  او داد و میراث تمدن هاي جهان  امثال  به عمروعاص و  بنیادي در طب، نجوم،    زحمت آن را  و  مختلف و دانشهاي کاربردي 

چگونه مسلمانان بایست با این اقدام ضد بشري و  جایگاهی دارد و    فیزیک و شیمی، ریاضی و ادبیات و...، را طعمه آتش .....، نمود چه
 بیاورند و...، اناهللا و انا الیه راجعون(    ضد اسالمی سر خود را در پیشگاه دانشمندان جهان باال

هرکس دانش را از آنان که سزاوار یادگیري    و نیز این گفتار را هم با همین مضمون ابن مسعود از رسول خدا نقل نموده که پیامبر فرمود
ابن عدي( و به روایت ابن ماجه از قول ابوهریره با همین   آن هستند، پنهان نماید روز قیامت لگامی از آتش را بر او قرار می دهند )حدیث

بگیرد و سپس آن را پنهان سازد، مگر آنکه در روز رستاخیز با لگامی   مضمون )که پیامبر فرمود هیچ مردي نیست که دانشی را در اختیار
 ش بر او نهاده خواهد شد خواهد آمد،  که از آت 

 و نیز...با همین مضامین آمده و نیز ابن جوزي از ابن عمر آورده است )که پیامبر فرمود هرکس از دادن دانشی که در اختیار او قرارگرفته
 ه باشند(و...  دریغ ورزد روز رستاخیز او را به گونه اي می آورند که در زنجیر بسته و لگامی از آتش بر دهان او نهاد

حبان،    نیز باز به گزارش خطیب )هرکس دانشی را بپوشاند روز رستاخیز خداوند لگامی از آتش را بر او خواهد نهاد( )گزارش از ابن  و
الکامل و سجزي و خطیب، آمده  ابن عدي در  الکبیر،  به گزارش طبرانی در  ابن مسعود  از  باز  نیز  و  )پیامبر    حاکم و منذري(  است که 

 هرکس دانشی را که مردم از آن سود برند پنهان دارد خداوند در روز قیامت لگامی از آتش بر اوخواهد نهاد( ... فرمود

چگونه خلیفه دوم برخالف قول رسول خدا و حقیقت اسالم عمل کرده و اسالم راستین از عمل او دور است    ) کلب گوید پس ببین که
نیاورده   و رسول خداوند نیز به حکم عقل، چیزي را براي این گونه اعمال مانع و توجیه کننده پاسخگوي این عمل خود نیز باشد  و او باید 

همانطوریکه اگر کسی بدون   و لذا همانطور که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست پس جهل به آنچه او کرد نیز رافع مسئولیت او نیست،
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است، خلیفه نیز که بدون توجه به قوانین    تل کسی شود از نظر قانونی مجرمگواهی نامه رانندگی خودرویی، را هدایت نموده و باعث ق
 خداوند به چنین عملی مبادرت نمود در پیشگاه خداوند مسئول است الی آخر(  

  شده  شاید خلیفه در پنهان نمودن احادیث رسول خدا از افکار آن دو پیرمرد پیروي می کرد و معلوم نیست که آیا قلت احادیث نقل  آري
مردم که سیوطی    از او به دلیل کمی بضاعت علمی و کم مایگی او از سنت پیامبر و کتاب خدا بوده یا دریغ داشتن و پنهان نمودن آن از

عدد می دانند. و خداوند می داند آنچه را که در سینه هاي خودپنهان و آنچه را که آشکار    146و دیگران کل احادیث نقل شده او را  
 می نمایند.

 خلیفه درباره زکات اسب: فکر 

گفت    بالدرزي از قول زهري آورده است که عثمان از اسب زکات می گرفت و لذا این کار او را ناپسند شمرده و گفتند رسول خدا
خلیفه در کتاب    براي )رعایت( شما از زکات اسب و برده چشم پوشیدم و... به همین مضمون آمده است، اي کاش این دستور خودسرانه 

فکر و برداشت شخصی    و سنت پیامبر پشتوانه اي داشت ولی افسوس که او کامالً خودسرانه و براساس میل و سلیقه خود و رأي وخدا  
اسب نبایستی زکات گرفت و بر    خود عمل می نموده است که گزارشات خارج از شماره معارض با این نظر او حاصل شده است که از

امیرالمؤمنین علی و همه اصحاب رسول خدا وتابعین که اتفاق نظر داشتند... در اینکه اسب به    این سنت عمل کرد خلیفه اول و حضرت
هشدار داد که گرفتن زکات از اسب به شکل باج درمی آید و    هیچ وجه زکات ندارد. ...و نیز سرور ما امیرالمؤمنین به عمر در این رابطه

بینی آن حضرت درست بود و عثمان فراموش نمود که این عمل او بدعت امر  یش در روزگار عمر چنین شد. و در روزگار عثمان همین پ
اند که هیچ کس را نمی    ناروا و ناشایست در دین ما بوده است... و به  قول ابن حزم درباره چگونگی زکات اسب، برداشتی را آورده 

 شناسیم که بیش از آنان آورده باشد...

 م داد:عثمان خطبه نماز را قبل از نماز انجا

و  نماز می خواند  اوّل  بود حال آنکه در آغاز خالفت  از نماز خطبه خواند عثمان  اولین کسی که پیش  سپس    ابن حجر... آورده است 
 خطبه می گفت... پس اولین کسی که سنت پیامبر را شکست و بدعت روش دیگري را نهاد عثمان بود، ...

  دو عید فطر و قربان )به خالف سنت پیامبر عمل کرد( و پیش از نماز، خطبه خواند عثمان دیگران آورده اند اولین کسی که در  سیوطی و
باشد و ترمذي   بود، آري آنچه که بودنش در سنت پیامبر جاي بحث و چون و چرا ندارد اینست که در آن دو عید باید خطبه پس از نماز

خدا و دیگران، سنت این بوده که نماز دوعید فطر و قربان پیش از    در صحیح خود می گوید نزد دانشمندان و دانایان از صحابه رسول
که گفت من گواهی می دهم که    خطبه خوانده شود...(، و این را بخاري، مسلم، ابوداوود، ابن ماجه، نسایی، بیهقی... از قول ابن عباس 

نمود و نیز به همین مضمون از عبداهللا بن عمر    می  پیامبر خدا)ص( در روزهاي عید فطر و قربان اول نماز می خواند و سپس خطبه ایراد
نماز عید را  ابوبکر و سپس عمر  پیامبر و    نقل شده است که گفت: رسول خدا )ص( و  به گزارش شافعی  از خطبه می خواندند و  قبل 

افعی، ابن ماجه، ...و به همین  ابوبکر و عمر نماز دو عید )فطر و قربان( را قبل خطبه سخنرانی میخواندند... )بخاري، مسلم، مالک احمد، ش
 عبداهللا، ابن عباس، ...آورده اند.(   مضمون ابوسعید خدري عبداهللا بن سائب، جابربن

دگرگون گردیده، چگونه می توان به حضور    ...کاش می دانستم با آن نمازي که حکم دگرگون ناپذیر آن با هوي و هوس و خودسرانه 
سنت پیامبر که می بایست پیروي می شد مخالفت نموده   وي نیز از بدعت او پیروي کردند و با پروردگار رسید...، پس از عثمان قلدران ام

 و سخنرانی را قبل از نماز آوردند... 

و به گفته جاحظ و بالدرزي وابن سعد و... عثمان بر فراز منبر رفت و سخنرانی بر او دشوار گردید و گفت به راستی که این ابوبکر و  
خنرانی در این جایگاه متن و گفتاري آماده می کردند و اکنون شما به پیشواي عادل بیشتر از پیشواي سخنران احتیاج  س  عمر براي انجام 

 و من اگر خدا خواست در آینده سخنرانی ها براي شما خواهم نمود...،  دارید
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همان جایی که پیامبر می نشست قرار گرفت و حال  یعقوبی این داستان را بدینگونه نقل می نماید که ).....عثمان بر فراز منبر رفت و در  
پائین تر از ابوبکر می نشست پس مردم در این باره شروع به حرف زدن نمودند و عده اي    آنکه ابوبکر یک پله پائین تر و عمر یک پله

زبان نیاورد )قفل کرده بود(   بی حرکت ایستاده بود و هیچ سخنی بر شد، پس سخن بر وي دشوار آمد و  گفتند امروز بدي و زشتی زائیده 
گفتاري آماده می کردند... و اگر زنده بمانید براي شما سخنرانی خواهم کرد.   و در نهایت گفت راستی که ابوبکر و عمر براي سخنرانی

 سپس فرود آمد...(،  

پرداخت بعد از گفتن ستایش خداي  العلماء در بدایع می آورد )..... که چون در نخستین روز جمعه به سخن رانی    به همین مضمون ملک
ین  را...نتوانست دنباله سخن را بگیرد و .....، و شاید اساساً براي گریز از تنگناهاي خود در سخنرانی بوده که چون بر فراز منبر میرفت ا

 ...، دست و آن دست می کرد و با کسب خبر از مردم و پرسش از گزارشات و نرخهاي آنان وقت را می گذرانید...،(،..

باید دانست که ایشان در یاوه گویی هاي خود بر فرازمنبرها، سرور ما   نیز  و این سخنی کوتاه بود درباره بدعت خلیفه و درباره امویان 
از نشستند و  یاوه هاي آنان نمی  براي شنیدن  بود که مردم  ناسزا می گفتند و این  لعن و  پراکنده می   امیرالمؤمنین علی را  اطراف آنان 

ناروا، خطبه نماز را قبل از نماز قرار دادند تا مردم مجبور به  شدند،  با این ترفند و انجام بدعت  شنیدن آن باشند... زیرا این سخن    پس 
علی را ناسزا گوید به راستی که به من ناسزا    رسول خدا را که از قول ابن عباس و ام سلمه بازگو شده بود به یاد داشتند که فرمود )هر که 

 رکس مرا ناسزا گوید خداوند را ناسزا گفته است( گفته و ه

ابوسعید خدري آورده اند که گفت یک روز عید مروان منبر را بیرون برد و خطبه می خواند پس مردي برخاست و    ... پیشوایان حدیث 
بیرون برده نمی ش  گفت اي برده در حالی که  بیرون  با سنت پیامبر مخالفت کردي و روز جشن منبر را  از نماز خطبه مروان    د و پیش 

این مرد    خواندي در حالی که اینگونه رفتار نمی شد پس مروان گفت آن کاري است که رها شده است پس ابوسعید می گوید درباره 
باید از آن جلوگیري    باید بگویم که وي واجب خود را انجام داد زیرا من از رسول خدا شنیدم که گفت هرکس کار ناپسندي ببیند پس 

 که از مؤمنان باید خواست...   اگر نتوانست با زبان خود و اگر نتوانست با قلب خود آن را انکار نماید و این کمترین کاري است نماید

ابوسعید گفت من سه بار آواز دادم و گفتم به خدا قسم که جز بدتر از آن چیزي را نیاورده اید...در عبارت دیگر سه بار گفتم به خدا  
بهتر از آنچه را من می دانم نخواهید آورد .....، ابن حزم در المحلی مینویسد: امویان به بدعت برخاسته و خطبه را پیش از  سوگند شما  

به این دلیل که آنها علی بن ابی طالب را نفرین می فرستادند و    نماز قرار داده و بهانه آنها این بود که مردم چون نماز انجام شود می روند 
کاري بایسته نبود ..... عده اي گفته اند اولین    این برنامه می گریختند و سزاوار هم بود چه رسدکه نشستن پس از نماز هممسلمانان از  

نیز مروان را ذکر نموده اند، پس ابن منذر می گوید )در    کسی که خطبه را قبل از نماز قرار داد معاویه و عده اي گفته اند زیاد و عده اي 
نیست زیرا مروان و زیاداین گزارشات رنگار او و سپس    نگ ناسازگاري  اول  باید گفت  اند، پس  الهاویه( بوده  )علیه  کارگزار معاویه 

 ایادي او به پیروي او برخاستند...(  

ها در )مضمون( نکوهش بر خلیفه یک موضوع باشد، در مروانیان دو موضوع است اول هم برهم زدن سنت پیامبر و    ..... پس اگر انگیزه 
بقیه    بنیاد نمودن ناسزاگویی به امیرالمؤمنین و من از این سه نفر )معاویه و زیاد و مروان( تعجبی ندارم که به بدعت قیام کنند چون م همدو

با دل و جان با این شیوه هماهنگ است، و پرده دري، ریشخند و مسخره کردن شریعت پاك رسول خدا  آنها سرشته    اعمال آنها هم 
نسبت به اولین مسلمان    ارشاد و هدایت مردم در راه ضاللت و گمراهی بکارگیري می شد، آنهم بی ادبی و بی احترامی بود... که به جاي

این افراد و شبیه به آنان را که از    و حامی اسالم، پیشواي معصوم به گواهی کتاب خدا .....، ولی همه شگفتی هاي ما از کسانی است که 
صرفاً به بهانه اینکه آنها صحابه پیامبرند چرا که    ود پیروي نموده اند را عادل و درستکار می شمارندهوي و هوس و خواسته هاي نفس خ

روشهاي باطل در بسیاري از بخشهاي فقه، گفتار و کردار    نزد آنان همه اصحاب پیامبر عادلند و از این عجیب تر اینکه علیرغم اینگونه
 مور فقهی مردم قرار میدهند... آنان را پشتوانه برداشت خود براي انجام ا
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را قبل از رحلت    )کلب گوید اگر همه اصحاب پیامبر عادلند پس سوره منافقین براي چه کسانی نازل شد و آیا رسول خدا همه منافقین
 خود به خاك سپرده و سپس از جهان رفته بود ...؟ آري اگر انسان پیرو عقل خود گردد قطعاً رستگار خواهدشد(. 

 یفه درباره خونبها و مجازات قاتل:دستور خل

او و  نمودند  عثمان گزارش  به  را  ماجرا  پس  رسانید،  قتل  به  را  شام  بومیان  از  مردي  ابن شاس جذامی،  که  است  آورده  دستور    بیهقی 
نیز از    قصاص داد، پس زبیر و بعضی از اصحاب پیامبر او را از اینکار منع کرده و زهري گفت براي وي هزار دینار دیه قرارداد ..... و 

و عمداً کشت و داوري را    طریق عبداهللا بن عمر آورده که مردي مسلمان، شخصی از غیرمسلمین را که در ذمه کشور اسالم بود آگاهانه 
نزد عثمان بردند، عثمان او را قصاص نکرد بلکه وادار کرد که دیه مانند دیه یک مسلمان بپردازد،...گاهی از این به شگفت می آیم که  

دیه مسلمان قرار داده است   دیه او را به اندازه   گونه خلیفه می خواست مسلمان را در برابر غیرمسلمان بکشد و گاهی از اینکه چگونهچ
است منع نماید و چون دستور خود را    .....، این چه خلیفه اي است که آن زبیر که تو حال او را می دانی بیاید و او را از آنچه اراده نموده 

 د و باز خطا کند ساکت شوند و سخنی نگویند .....  عوض کن

مسلمان   دیه  او نصف  دیه  و  نشده  مقتول  غیرمسلمان  برابر  در  مسلمان  که  این مضمون  به  است(  احصاء  ازحد  در آن   ..... احادیث  )که 
اس از پیامبر، عمروبن شعیب... از  است...، )بوحجیفه ازعلی بن ابی طالب، قیس بن عباد از علی، عایشه، معقل بن یسار از پیامبر، ابن عب

بن حصین از پیامبر و...( این است سنت رسول خدا که امت نیز بر همان روش رفته اند و همه اتفاق نظر دارند مگر ابوحنیفه   پیامبر، عمران
از کتاب خد  که و شناخت احادیث و آگاهی  پیامبر  او در درك سنت  دانش  بر کمی  نموده که داللت  را ذکر  داردکه  مطالبی  ا و...، 

به  اند که به عنوان نمونه می توان  بیهودگی آن را اعالم نموده  گفتار امام    بسیاري از بزرگان برداشت او را تجزیه و تحلیل و سستی و 
نیز رد نمودن گفته بی پایه ابوحنیفه و حدیث با زنجیره نادرست او را در مقابل دیث  آن همه احا  شافعی در کتاب االم اشاره کرد... و 

و نیز بیهقی هم نیز ناروا    معارض با زنجیره صحیح که دارقطنی، ابن حازم و... دیگران گفتار بی پایه او را نقد و بررسی و رد نموده اند 
 بودن گفتار ابوحنیفه را با ذکر دالیل مذکور نموده است 

 برداشت خلیفه درباره خواندن حمد و سوره در نماز: 
خواند و    آورد: )عمر در نماز شام در یکی از دو رکعت اول حمد و سوره را نخواند و در رکعت آخر بلندملک العلماء در بدایع می  

 مضمون...،  عثمان هم در نماز خفتن در دو رکعت اول حمد و سوره را نخواند و در دو رکعت آخر آن را بلند خواند( و به همین 

قرائت حمد و سوره و    پیامبر مخالف است اول برگزار نمودن یک یا دو رکعت بدونآنچه دو خلیفه انجام دادند به دو جهت با سنت  

دیگر براي آنچه در خود آن رکعت   دوم دوبار خواندن حمد در یک رکعت یا دو رکعت آخر )یکبار براي قضاي آنچه از دست رفت و

کسري را داشته باشد قبول نیست و باطل است که  واجب است( که با سنت روشن پیامبر مخالف است و اساساً نمازي که این دو نقص و

احادیث در این زمینه فراوان است از جمله عباده بن صامت آورده که پیامبرگفت هرکس سوره حمد و اضافه بر آن را نخواند نمازش  

لم، صحیح ابوداوود،  نمازش باطل است... صحیح بخاري، صحیح مس  درست نیست و.. یا هرکس امام باشد یا مأموم سوره حمد را نخواند

ماجه، ابن  دارمی،  نسایی،  بیهقی،  ترمذي،  ابوهریره،   سنن  از  بزرگان حدیث،  از  همین مضامین  با  و   ،..... بغوي  ابن حزم،  احمد،  مسند 

ندان  عایشه، ابوسعید خدري، ابوقتاده، رفاعه بنرافع، وائل بن حجر... و عبدالرحمن بن غنم )او همان است که گفت ابوملک اشعري به خا

با شما نماز بخوانم پس ما پشت سر او صف بستیم و او تکبیر گفت و    خود گفت برخیزید تا  همانگونه که رسول خدا نماز می خواند 

 حمد و بعدي را خواند... که صورت مشروح آن را احمد نقل نموده است و...(   سپس سوره 
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در نمازهاي واجب باشد و چه غیر آن و دستورهاي پیشوایان سایر   حمد در هر رکعت چه .....، اینست سنت رسول خدا در خواندن سوره 

 فرقه ها نیز بر همین بنیاد است، ازجمله برداشت شافعی که می گوید: )..... رسول خدا این سنت را قرار داده که نمازگزار باید سوره حمد 

 را بخواند و...(  

نیز )یکبار عمر    و  پیشواي مالکیان که می گوید:    حمد و سوره را نخواند و چون به وي گفتند تو حمد و سوره را قرائت کالم مالک 

اساس کار   نکردي پرسید رکوع و سجود من چطور بود گفته شد خوب بود گفت پس باکی نیست .....، ولی من معتقدم این سخن را 

هرچند که زمانش گذشته    بل باطل است(، نمی توان قرار داد و من می گویم که هرکس چنین کند باید نماز خود را از سر بگیرد )نماز ق

حزم... در هر رکعت الزم از نماز، خواندن   باشد... و نیز اگر حمد و سوره را نخواند نمازش پذیرفته نیست...( و کالم حنبلیان در گفته ابن

 حمد واجب است چه به تنهایی و چه به جماعت .....،

 سنت پیامبر با هوي و هوس و پیروي هاي خودسرانه پایمال گردید و...آشکار گردید که چگونه  ..... با بیان آنچه گذشت 

 برداشت خلیفه درباره نماز مسافر 

اند که )عثمان نوشت به من گزارش رسیده است که گروهی به قصد بازرگانی یا    ابوعبید و عبدالرزاق و طحاوي و ابن حزم... آورده 

ند و نماز خود را شکسته می خوانند پس من می گویم که نمازشکسته تنها بر کسی  پایان بیرون می رو  گرفتن مالیات یا چرانیدن چهار 

 است که او را در پی کاري فرستاده باشند و یا در برابر دشمن باشد(  

انان،  و از قول قتاده آورده اند که ).....عثمان براي بعضی از کارگزارانش نوشت که اقامت کننده در یک شهر و نیز بیابان گردان و بازرگ

 نخوانند و نماز شکسته فقط براي کسانی است که توشه و توشه دان به همراه داشته باشند( ...:  نماز خود را شکسته 

نماز شکسته در سفر از کجا آورده است... مگر این آیه قرآن را نخوانده بود که با صراحت، بیان حکم   نمی دانم عثمان این قید را براي 

ثوري و    ی که در سفرمطلق می فرماید )وهنگام او و  پیروان  نیست که نماز را شکسته بجاي آورید( و ابوحنیفه و  باکی بر شما  هستید 

دستور آیه چنان تند رفته اند که این را ویژه سفر مباح ندانسته و گفته اند حتی در سفر معصیت هم بایستی    ابوثور نیز در عام شمردن این

 بخوانند...    نماز را شکسته

که خلیفه اعالم کرده   ی نماز در مقابل دشمن )یا نماز خوف( به گونه اي ویژه و دستورهاي خاص خود دارد... و تفکیک هاییو از طرف

آن توجه کرد زیرا گفته او در    فقط نظرهاي خودسرانه بوده و این نظر شخصی ویژه خود اوست و سخنی من درآوردي که نبایستی به

دین و...، فاقد هرگونه ارزش و مستحق    اصحاب رسول خدا و اجماع مسلمین و ائمه حدیث و پیشوایان مقابل نصوص نبوي و اتفاق نظر  

اي که این فرد از دانش و علم دین داشته آگاه شود    عدم توجه است. و ما نیز تنها به این دلیل آن را ذکر نمودیم تا خواننده از میزان بهره 

بدون د از تعجیل او در اعالم نظرهاي  یا بگو ترسو هم  نتیجه، نظر و سخنی در    الیل شرعی  با وجود شناختن آن و در  نداشتن دلیل، 

بیاورد، مانند آن  نظر و قول رسول خدا  با  از جاي    مقابل و در مخالفت  پیاپی شاخ می زند تا آن را  بزکوهی که به صخره سنگ خارا 

 می کند... برکند و آن را زیان نمی دهد و تنها شاخ خود را نابود 

 نظر خلیفه درباره شکار حرم: 

و کرده  را شکار  کبکی  و گروهی  آمد  مکه  به  عثمان  )مضمون(  که  اند  آورده  اسناد صحیح  با  و دیگران  احمد  حنبلیان  او    امام  براي 
ران    گفت پیامبر چون  آوردند... عثمان گفت آیا می توانیم آن را بخوریم، پس به دنبال علی فرستاد چون او بیامد علی خشمگین شد و
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نیستند بدهید و من هر مردي را که    گورخري را براي او هدیه آوردند گفت ما در لباس احرام هستیم آن را به کسانی که در لباس احرام 
دادند... شهادت  صحابه  از  نفر  دوازده  پس  دهد  گواهی  که  دهم  می  سوگند  بود  را    و  شاهد  غذا  آن  و  برداشت  غذا  از  دست  عثمان 

   شکارچیان خوردند...،

تمایل به خوردن داشت ولی به او خبر دادند علی مخالف است پس به دنبال    و به همین مضمون )..... کبکی را پخته و آوردند و عثمان 
ناسازگاري می کنی علی گفت پیامبر در حال احرام بود چون گورخري را آوردند گفت ما در   علی فرستاد... و به او گفت تو خیلی با ما

 کسانی بخورانید که در حال احرام نیستند...(   آن را به  حال احرام هستیم

بیانگر آن است که دانش خلیفه تا چه اندازه کم بوده و    هاي دیگر آمده است...، این داستان   و به همین مضمون در احادیث دیگر و قول 
کسانی که در حال احرام هستند گوشت    پیروي کند که گفت )برخالف سنت پیامبر(،  یا چه میزان اشتیاق داشته که از حکم خلیفه دوم

 تازیانه تهدید می کرد  شکار بخورند و مخالفین را با مجازات

که اختالف بین علی و او بسیار    و کالم عثمان که به امیرالمؤمنین گفت به راستی که تو با ما خیلی ناسازگاري می کنی، این می رساند
بس، زیرا که رسول خدا فرمود علی با حق    دیگر اختالف باشد حق با علی است و  بوده است و بدیهی است هرگاه میان علی و هر کس

است و حق با علی است و آن دو از هم جدا نمی شوند تا اینکه در روز قیامت کنارحوض کوثر بر من وارد شوند و نیز فرمود علی با  
ر من وارد شوند، چرا که او دروازه علم پیامبر و وارث علم  ب قرآن است و قرآن با علی و این دو از همدیگر جدا نشوند تا در کنار حوض

و ظرف علم و بهترین قاضی و داوران امت است... و او پاك تر ازآن بود که براي پیروي از هوي و هوس با این و آن، ناسازگاري و  
آن دور دانسته و اوست که آگاه    که خدا در کتاب خود، آن حضرت را از  اختالف نماید زیرا این شیوه ها نوعی رجس و پلیدي است

 ترین افراد به سنت برادرش رسول خداست  

سخن    همین دلیل بود که چون عمر خلیفه دوم، عبداهللا بن جعفر را از پوشیدن جامه رنگ شده در حال احرام نهی نمود امام با این  و به
بتواند سنت پیامبر ر بیاموزد پس عمر خاموش شد( زیرادهان او را بست که فرمود )..... گمان نمی کنم که کسی  به ما  چاره اي جز   ا 

علی روي می آورد و    تسلیم ندارد و اگر به جز علی کسی در برابر او بود البته تازیانه اش را بلند می کرد ولی او در هر کار دشواري به
اگر علی نبود عثمان هالك می   چون مشکل او حل می شد می گفت اگر علی نبود عمر هالك می شد و عثمان هم چنین بود، میگفت 

 شد...  

ثابت می کند که حافظان در کتب خود اعم از صحیح و    و نیز مؤید نظر آن حضرت و پیروان او، احادیث فراوانی است که سنت پیامبر را
ده اند و آنچه مسلم  عبداهللا بن حرث، هشام بن عروه، نافع... نقل نمو  مسند این احادیث را از ابن عباس، صعب بن جثامه، سعیدبن جبیر،

است در این مسأله و حکم باید مالك عمل و استناد، مفادکتاب عزیز خداوند و سنت ثابت و شریف رسول خدا باشد و هر چه را که با  
خواهد باشد باید آن را به دیوار زد پس تو هم از این دو هادي و رهبر یعنی قرآن و سنت    آنها مخالف باشد و نظریه هر کس که می

 نادانان و جاهالن نباش.   وي کن و پیرو هوي و هوسپیر

 دعوایی که خلیفه قضاوت آن را به نزد علی می فرستد:

داده بود و    احمد و دورقی... آورده اند که )عیس و صفیه از برده هاي خمس بودند و صفیه به مردي که او نیز از اموال خمس بود زنا 
دعوي را به نزد علی برد    کدام مدعی پدري آن فرزند بودند و دعوي به نزد عثمان بردند و عثمانفرزندي زائید و مرد زناکار و عیس هر  

و علی گفت در این باره همانگونه که پیامبر )ص( داوري کرد قضاوت خواهم کرد: ))قانون اینست(فرزند متعلق به شوهر قانونی است و  
 بزن...(    تند( به هریک پنجاه تازیانهزناکار بایستی سنگسار شود )و این دو نفر چون برده هس

خود مایه اي از علم   آیا می دانی چرا خلیفه قضاوت و حکم دادن را به امیرمؤمنان واگذار کرد، اگر نمی دانی بدان که علتش این بود که
ستی که خلیفه در ارجاع  به را  نداشت و حیران بود و نمی توانست حقیقت دعوي را درك نماید و مجازات متناسب را اعالم نماید... و
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الیقین می دانسته که پاسخ آن نزد خاندان    داوري درباره این مسئله به کسی که داناي کتاب و سنت است انصاف ورزیده، زیرا او به علم
 پاك پیامبر است، نه نزد دودمان اموي  

کتاب شریف قرآن است تا قیام قیامت    )کلب گوید و مسلمین می دانند که قضاوتهاي آن حضرت که برگرفته از سنت رسول خدا و
تمامی قضات جوامع اسالمی و حتی دانشمندان قضایی جهان خواهد بود و مسلمانان بایستی که به وجود    الگوي عملی و آموزشی علمی

 ایند. آمین( افتخار نموده و سالم و درود دائمی خدا را بر وجود نازنین آن موال و سرور تقدیم و نثار و ایثار نم آن حضرت همیشه

 نظریه خلیفه در عده طالق خلع: 
سؤال کرد و    )مضمون( از قول نافع آورده اند که )..... ربیع دختر معوذ در زمان عثمان با طالق خلع از شوهرش جدا شد و ..... حکم را

چون بیم آن می رود که   دداري کند،عثمان گفت از خانه او بیرون رود ..... و او بایستی به اندازه یک بار خون دیدن از ازدواج مجدد خو
همین مضمون از عبدالرزاق ..... آمده   فرزندي در شکم داشته باشد( اینجا عبداهللا بن عمر گفت )عثمان بهترین و داناترین ما است( و به

 است( 

خداست    نصی از کتابقرآن می گوید زن هایی که طالق داده شدند از شوهر نمودن خودداري نمایند تا سه پاکی بر آنها بگذرد این  
از طرف زن باشد    بدون آنکه هیچ تفاوتی میان اقسام طالق گذاشته شود زیرا اگر نارضایتی تنها از طرف شوهر باشد رجعی و اگر تنها 

خاصی براي نگهداري عده وجود ندارد. و براي همه ثابت است که در    خلعی و اگر از دو طرف باشد مبارات و براي هر کدام نیز حکم
 خصوص اصحاب رسول خدا و تابعین و علماء بعداز آنان و نیز امامان چهار مذهب در این مورد اتفاق نظر دارند...  این

همگی    )مضمون( که در این رابطه از سوي طرفداران متعصب و جاهل، سعی در توجیهات بالوجه، براي دفاع از خلیفه بعمل آمده که
 مخالف قرآن و سنت پیامبر است  

 گوید و شک نیست که علم او اندك و ادعاي او بزرگ بوده است(. )کلب 

 نظر خلیفه درباره زنی که شوهرش گم شده است:

چهار ماه و ده   مالک از... عمر آورده است که گفت هر زنی که شوهرش گم شود و نداند کجاست، بایستی چهار سال صبر کند و سپس

مسأله باشد و مرا خبر    عمر، عثمان هم اینگونه حکم می کرد:...، کیست که داناي این   روز منتظر بماند و آنگاه آزاد می شود و پس از 

 دهد که چرا مردي که گم شد همسر او بایستی چهار سال صبر کند آیا این حکم را از قرآن گرفته اند، 

اینکه بیشترین    یگري یافته اند و آن اگر پاسخ مثبت است از کجاي آن و اگر از سنت پیامبر است پس کدام حدیث... ولی آنان دستاویز د
حداکثر توقف بچه در شکم    مدتی که بچه در شکم می ماند چهار سال است و بقاعی در فیض خود می آورد که علت تعیین چهار سال

بوده است و مالک هم  نقل کرده که زن و شوهر راستگویی    مادر است چنانکه شافعی می گوید خودش در شکم مادرش چهار سال 
سال دوران بارداري او طول کشید و هریک از بچه ها چهارسال در شکم او ماندند و او    12ایه ما بودند و سه بچه زائید و روي هم  همس

مستند می شد به ذکر مردمانی که قبل از خلیفه زندگی می    این ماجرا را از زنان دیگر هم دیده است... ولی اي کاش این دلیل تراشی
زگاري دراز پس از او به جهان پا میگذارند که، صرف نظر از اینکه راست و دروغ آن هم معلوم نیست...، پس  کردند نه مردمی که رو

یک جز  اساسی  شده  تعیین  مدت  که  هم  ظهور    شاید  با  روزگار  آن،  صدور  از  پس  که  است  نداشته  خودسرانه  نظر  و  ربط  بی  فتوي 
مدت در میان فقهاي آنان مورد اختالف است، ابوحنیفه و یاران او، آن را دو    جالب اینکه این  طرفداران متعصب براي او علتی تراشید و

قاسم، پنج سال و مالک آن را هفت سال می داند، زیرا به قول وي زن ابن عجالن یک بار فرزندي زائید که   سال و شافعی چهار سال، ابن
اند براي  شکم او بود...، و این احتمال است که از این ابن عجالن ه  هفت سال در نتوانسته  اند که  اي دیگر در گوشه و کنار دنیا بوده 

همسران خود را تعریف کنند تا معلوم شود که آنان فرزندان خود را هشت، نه، یا ده سال در شکم نگاه می داشته    و شافعی جریان  مالک
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  ابن عجالن آورده و مالک به مقتضاي آن حکم   اند و نیز رهاکردن عقل و حکم طبیعت و استدالل و برهان را که همه در برابر آنچه زن
خوب خواهی   داده هیچ است و هم در برابر آنچه مادر شافعی آورده و اساس فتواي فرزندش گردیده است... و پس از اینهمه مقدمات تو

یشوایان از آن روگردان  پ  دانست که اگر مبانی حکم و فتوي به ضعیف ترین حالت در نظر این دو خلیفه مراعات می شد تا این حد، همه 
شوهر کرده و سپس آمده نمی گفت   نمی شدند و از همه باالتر امیرمؤمنان با آن دو مخالفت نمی کرد و درباره مرد گمشده اي که زنش

 نیست...   آن زن همسر اوست، می خواهد طالق دهد و می خواهد نگاه دارد و اختیاري با زن

شوهر کند تا از سرنوشت او مطلع شود و نمی گفت آن زن نباید شوهرکند و نمی گفت... و  و نمی گفت زنی که شوهرش گم شد نباید  
و   گوئیم...  می  را  همین  مانیز  گوید  این حدیث  از ذکر  پس  نیز  شافعی  که  است...  ارزش  بی  گفته  باره  این  در  آنچه عمر  نمی گفت 

درباره حکم این مسأله به او رجوع می   انان... اي کاش دو خلیفهامیرمؤمنان را چنانکه می دانی اعلم همه صحابه است و اعلم همه مسلم
گروه پیروان خود آنها از نظریات آنها روي گردان    کردند... و براي حل آنچه نمی دانستند نظرات بی دلیل نمی دادند ..... تا جایی که

 شوند...  

از سنت من و بفرماید که  پیامبر  امکان دارد که  )..... دو صاحب    سنت خلفاء  آري و چگونه  اطاعت کنید و...  یافته  راشدین و هدایت 
 پس میان ما حکم کن و ستم مکن...(.   دعوي هستیم که یکی از ما بر دیگري ستم کرده است

با مبانی علوم پزشکی  ،..... و  بقاعی و شافعی  تعارض گفتار  از  نظر  آیا فکر نمی کنی گفتار آن زنان مشکوك و    )کلب گوید صرف 
 ده است( دوپهلو بو

 عثمان حکم خدا را از ابی فرا می گیرد: 
بیهقی... می گوید که عثمان نزد ابی فرستاد و پرسید مردي زنش را طالق داده و سپس در هنگامی که او براي سومین بارخون دیده با  

گرفتن او سزاوارتر است و    بهوي درآمیخته، اینک تکلیف چیست ابی گفت به نظر من تا آن زمان که از سومین خون پاك نشده، شوهر  
است که خلیفه حکم این مسأله را نمی    راوي می گوید فکر نمی کنم که عثمان جز همین نظر را بکار گرفته باشد...، صریح روایت آن 

 بهتر است...   دانسته تا این را از ابی آموخته و فتوي او را بکار گرفته و بی تردید آموزگار او از او 

می کرد که در هیچ یک از مسائل دین ناچار به سؤال از دیگري نبود، البته او از دروازه علم به شهر    کار را به کسی واگذار آري اگر او  
القاري خود   امّا براي آگاهی از اندازه دانش عثمان همین مقدار کفایت می کند که بدانی عینی در عمده  علم رسول خدا وارد میشد، 

ه تر از عثمان بوده و ما در جلد ششم کتاب خود، حدود و میزان علم و دانش عمر را معلوم کردیم و آثار  داناتر و فقی   آورده که عمر
 نادري رادر زمینه دانش بدیع او آوردیم پس تو آنجا را بنگر تا چه می بینی...( 

 خلیفه سنت پیامبر را از یک زن می آموزد: 
بردگان فراري   ضمون( زنی به نام فریعه نزد پیامبر رفت و گفت همسرم در جستجوي دو امام شافعی و مالک و دیگران... آورده اند که )م

به او گفت بعد از چهار ماه  به قبیله خود برگردم... و پیامبر  و ده روز... پس فریعه   خود بود و بدست آنان کشته شد، آیا من می توانم 
نمود...، شافعی می گوید عثمان با    آگاه نمودم و او بر اساس آن قضاوت گوید روزگار عثمان فرا رسید او به دنبال من فرستاد و من او را

قرار داد،.. ابن قیم می گوید این حدیث صحیح    آن پیشوایی و برتري دانش قضاوت میان مهاجر و انصار، خبر یک زن را معیار و مالك 
 ،  نموده است است که در حجاز و عراق شهرت دارد... و مالک آن را مبناء مذهب خود

این داستان هم مثل داستان قبل داللت بر اندك بودن دانش خلیفه دارد و نشان می دهد که او چگونه از آنچه آنزن می دانسته آگاهی  
خلیفه اي که نشانه هاي دین خود   نداشته است و در اینجا نیز همان اشکاالتی که آنجا گفتیم وارد است... و تو نظر نما و به شگفت آي از

باید در مسائل مشکل و حاد به او مراجعه و    ن امت خود می گیرد با آنکه خود باید در آن روز مرجع یگانه ملت باشد... و امترا از زنا
این شواهد و قرائن و...، به شگفت بیا، از پسر عمر بن    اتکا نمایند و حال آنکه او به این مسائل ساده و پیش پا افتاده آگاه نیست و پس از
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اندازه بضاعت و سرمایه علم را، داناترینالخطاب که مرد آري زنده باش و شگفتی هاي    صحابه در روزگار خود می داند...    ي با این 
 روزگار را ببین  

خود داللت بر جهل خلیفه دارد زیرا چه بسا آن زن به دالیل مختلف از روي اشتباه یعنی تصویر    )کلب گوید اتکاء خلیفه به قول آن زن
یا از دست دادن حافظه، یا افکار پوچ خودش براي خیرخواهی همنوعانش، همانطور که نیت بسیاري از    ت، یا تعمد،نادرست از حقیق

پردازي خود داشته اند و یا اینکه سخن پیامبر را خوب متوجه نشده باشد و ....، موجب شود    که نظر خیر در دروغ  جاعالن حدیث بوده 
  ...، پس عدم دادن هیچگونه احتمال خطا به قول راوي، در حقیقت خود داللت بر عدم بینایی و را پیامبر نگفته روایت کند  که او آنچه 

بصیرت عثمان است و قرار دادن آن و امثال آن از سوي تابعان آنان بعنوان مبناء براي اجراي احکام شریعت محمد )ص( تاقیام قیامت  
 ن( براي امت اسالمی خود جهلی دیگر... اناهللا وانا الیه راجعو

 نظر خلیفه درباره احرام پیش از میقات:
قصد زیارت    بیهقی در سنن خود آورده است... که چون عبداهللا بن عامر خراسان را فتح کرد، گفت به شکرانه این پیروزي از نیشابور به 

ع را که مردم از آن  موض  خانه خدا احرام بست، چون به عثمان وارد شد عثمان او را براي اینکار سرزنش نمود و گفت کاش تو همان
مغرور شدي... و به عبارت دیگر به    احرام می بندند رعایت می کردي... و در عبارتی دیگر، تو با بستن احرام از نیشابور به عمره خود

ت  خود مغرور شدي... و سپس گفته اند این داستان از عثمان معروف است... و نیز بخاري درزندگی نامه او آورده است که عثمان دوس
 نداشت کسی از خراسان و یا کرمان احرام ببندد...،  

ها به مکه براي احرام بستن    احرام بستن حج و یا عمره ثابت است اینست که این میقات ها نزدیکترین محل  حکم شرعی در آنچه در
جا بگذرد و اگر کسی شهر خود یا  جاهایی که می توان احرام بست به این معنی که حاجی نباید احرام نبسته از آن    است و نیز آخرین

ثواب    سکونت خود را میقات شرعی حساب کند و از آنجا احرام ببندد این حرام است و بدعت ولی اگر اینکار را به قصد آنکه   محل
یا این وسیله شکر نعمتی بگذارد و  به  یا  یا به حکم مستحبی عمل کرده و  باشد  انجام داده  بیشتري  ببرد و عبادت  نذري وفا  به    بیشتري 

کند... این عمل او ممدوح است و نمونه آنچه در روایات است: )پیشوایان حدیث... از ام سلمه مرفوعاً آورده اندکه هرکس براي حج یا  
شنیدن این حدیث به بیت المقدس    عمره از مسجداالقصی احرام ببندد خدا گناهان گذشته او را می آمرزد و اخنسی گفت، ام حکیم با

و آینده او را می آمرزد...( و یا )بهشت بر او    آنجا به قصد عمره احرام ببندد( و در عبارات دیگر )..... خداوند گناهان گذشتهرفت تا از  
 واجب می شود...(  

اي اتمام  فوق )..... حج و عمره را براي خدا تمام نمائید...( گوید از نشانه ه  ..... حافظان حدیث آورده اند که امیرالمؤمنین در تفسیر آیه 
اقوام خود ببندي... و به همین مضمون احادیث بسیاري نقل شده است از )ابوهریره،   حج و کامل بودن آن اینست که احرام را از خانه

اسود و   عمر، سعیدبن جبیر، طاووس، ابن مسعود،ابن عباس...( و ابن منذر گفت ثابت شده است که پسر عمر از ایلیا یعنی بیت المقدس و
به میقات جایز    عبدالرحمن و بواسحاق و...، از خانه هاي خود احرام می بستند... پس اجماالً اینکه احرام بستن پیش از رسیدن   علقمه و 

 نموده است   است... ولی خلیفه بدون تأمل یا کوشش در خبرگیري و عدم اطالع از سنت پیامبر، عبداله بن عامر را سرزنش

اینگونه اعمال را که پس    ه دیگران قادر به اجراي کامل نیستند تا بهره بیشتر ببرند و یا نذر به انجام )کلب گوید و گویا علم غیب داشته ک 
واجبی که بر فرد به واسطه برآورده    از قبولی و برآورده شدن حاجت واجب می گردد را برخالف سنت رسول خدا می داند و یا انجام

دیگر از میزان علم و اطالع خلیفه از احکام الهی    تقبیح می نماید... پس این هم شاهدي شدن نذر او جاري شده را قبول نداشته که آن را  
 و دلیل مالمت و سرزنش مسلمانان در زمان انجام واجبات و یا در زمان اقدامبه عبادات بیشتر براي جلب رضاي خدا...(  
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ناروا آن زمان در شریعت واقع می شود ک  البته اهانت و امر  با و ..... آري و  نظریات و آراء خودسرانه و دلخواه خود در آن دخالت    ه 
زبانهاي شما به دروغ وصف می کند نگوئید آن حالل است و این   گردد ....، و خداوند جل جالله در کتاب خود می فرماید: آنچه را که 

 .  116..( نحل حرام تا بر خدا دروغ ببندید زیرا کسانی که به ناروا به خدادروغ ببندند رستگار نمی شوند.

هوسرانان را که با کتاب خدا و احکام او بازي می کنند را ثابت   )کلب گوید و ما در کتاب تفسیر خود خلود در دوزخ الهی این گروه از
 نموده ایم( 

 اگر علی نبود عثمان هالك می شد: 
نزد اتی... آورده است که در روزگار عثمان )مضمون( مردي  انسان مرده   حافظ عاصمی در شرح سوره هل  اي در    او آمد و جمجمه 

آن است و    دست او بود و گفت شما تصور می کنید آتش بر این عرضه می کنند و در گور او را عذاب می کنند و دست من روي

  آتش زنه اي بیاورند   گرماي آتش را احساس نمی کنم پس عثمان پاسخ نداد و در پی علی فرستاد ..... علی گفت تا اول سنگی و چوب 

و از زدن آن دو به هم آتش افروخت و سپس به مرد گفت دست خود را بر سنگ بگذار، و چون قرارداد گفت دستت را بر چوب یا  

مبهوت شد و آنگاه عثمان گفت اگر    آهن آتش زنه قرار بده، چون قرار داد گفت آیا حرارت آتش از آن احساس می کنی پس مرد

نبود عثمان هالك می شد...، آري م اسرار آفرینش است  علی  از  این علوم که  امثال  توقع نداریم کهبه  اموي  از عثمان مولود خاندان  ا 

او و البته این رازهاي الهی در ظرفی از دانش هاي الهی   آگاهی داشته باشد زیرا داناتر از او در این شناخت، درمانده هستند تا چه رسد به

او خود به آن اعتراف نمود و... ولی توقع ما از عثمان این بود که حداقل پس از  است که    در سینه آن حضرت از سوي خداوند پر شده 

پیامبر را که در دلهاي صحابه ریخته شده بود و او آن ها را می شنید و می دید و آنوقت به خرد خود    رسیدن به خالفت، احکام سنت 

درمانده نشود و آن خطاهاي بزرگ را مرتکب نشده و برخالف رسول  گرفت تا در سؤاالتی که از او می کنند،    عرضه می کرد و فرا می

 و عقیده اي را که مستلزم ترك راه راست است انتخاب نکند ولی افسوس که...   خدا نظر ندهد

 عقیده خلیفه در جمع میان دو خواهر برده: 

این کار را   تواند با هم نگاه داشت عثمان گفت یک آیهمالک آورده است که مردي از عثمان پرسید آیا دو خواهر که برده هستند را می 
اصحاب رفت و او    حالل و یک آیه حرام نموده ولی من دوست ندارم که چنین کنم پس راوي می گوید آن مرد نزد یکی دیگر از

ه نظرم این دومی علی بن  گفت ب  پاسخ داد من اگر قدرتی داشته باشم و ببینم کسی این کار را می کند او را کیفر می دهم و ابن شهاب 
و من قدرتی با هم جمع کنی  را  اگر دو خواهر  عبارتی دیگر...،  و در  است  بوده  بدي می رسانم...   ابی طالب  کیفر  به  ترا  باشم  داشته 

م و انجام آن می دهم و نه از اجراي آن نهی می کن  جصاص می گوید... عثمان این کار را جایز می دانست...، و می گفت نه دستور به
 این داللت دارد بر اینکه او در این حکم مردد بوده است...، 

  مسئله در دو جهت گفتگو می شود اول اینکه نگاه داشتن دو خواهر برده با هم چه حکمی دارد که به گفته رازي مشهور بین  درباره این
مضمون    دیگران همین است... و بقیه نیز با همین  فقها، حرام بودن آن است و ابن کثیر می گوید مشهور از قول جمهور و ائمه اربعه و

نیز طرفداران متعصب در راه توجیه کار خلیفه، روایت دروغی بر علی بسته اند که در این خصوصبا عثمان موافقت   اتفاق نظر دارند و 
ن کار را یک آیه حرام و  ای  نمود. جصاص در احکام القرآن آورده که ایاس بن عامر گفت به علی گفتم آنان می گویند تو گفتی که

حرمتی که در قرآن آمده است را استثناء    یک آیه حالل کرد گفت دروغ می گویند... دوم اینکه آیا آیه اي وجود دارد که بتواند حکم
که از او سؤال شد  نماید آنطور که عثمان ادعا نموده است... البته او معلوم نکرده ولی عبدالرزاق و ابنابی شیبه... از ابن مسعود آورده اند  

کار را رد می کرد، پس به او گفتند خدا می گوید )..... مگر    در حکم فردي که دو خواهر برده را براي خود با هم نگاه دارد و او این
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ن  توست... و البته بزرگان اهل سنت بیانات گسترده و ارزنده اي در ای  مملوك  آنچه ملوك شماست...( ابن مسعود پاسخ داد شتر تو هم 
یکدیگر نیستند و اقامه استدالل در این رابطه داللت بر دوري و درك مفاهیم اولیه    زمینه دارند و اثبات می شود که این دو آیه معارض

 دارد...،   کتاب خدا و عدم شناخت شأن نزول آیات

نیست و روا نیست یکی   بودن با هم برابرو به گفتار جصاص در بین آنان بسنده می شود که می گوید... این دو آیه در میان حالل و حرام 
دیگري بوده که نازل شده و .....   را معارض با دیگري تلقی کنیم، زیرا موردي را که یکی از آن دو براي آن نازل شده به غیر از مورد 

ت و چیزي از شأن و  این ها را نمی دانس  پس جایز نیست نص قانونی را که دلیلی بر تخصیص آن نداریم تخصیص بزنیم... ولی عثمان
می شمرد، بر دلیل تحریم که همه آن را پذیرفته    علت نزول آیات به یاد نداشت و به همین دلیل آنچه را که به تصور خود دلیل اباحه 

دلیل حرام بودن را مقدم نمود تا از ضرر احتمالی جلوگیري    بودند، مقدم نمود و حتی به این حکم عقلی هم توجه نکرد که الزم است
راست رفته است و هیچکس هم در این فکر و خیال با او موافقت ننمود مگر    شود و او با این کار چنانکه تفصیل آن آمد راهی به غیر راه 

معارض در انتساب این موضوع به آن هم فراوان که ضد و نقیض آن است و نیز در خصوص    آنچه که به ابن عباس بسته اند که روایات
با اصول مسلمه شریعت وجود دارد، زیرا در آنجا می گوید )هر زنی که خداوند آزاد آن را بر مردم    گري هم سخن خلیفه مخالفت دی

نیز حرام کرده مگر در مورد جمع میان دو خواهر مملوك که جایز است...( پس این سخن هم در استثناء آن    حرام کرده مملوك آن را
اء، همه امت به استناد نصوص قرآنی و سنت نبوي، متفق القول هستند که جمع میان دو  در مستثنی منه که در مورد استثن  باطل است و هم

قرار گیرد   خواهر منه  باید مستثنی  امت  اتفاق همه  به  را که  آنچه  باید گفت خلیفه  نیز  منه  است و در مورد مستثنی    مملوك هم حرام 
 چهار زن مملوك جایز است. .....  ندانسته، زیرا بیش از چهار زن عقدي جایز نیست ولی داشتن بیش از  

 آري متاسفانه او بانظیر این خیالهاي باطل و مخالف با قرآن و فقه اسالمی، باب کشمکش میان مسلمانان را از همه طرف باز کرد  

  گفتیم  )کلب گویدصرف نظر از حاشیه هاي ناامنی که این نظرات خالف قرآن در طول قرون و در خرابی حرث و نسل پدید آورد، زیرا
 که چگونه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و به حکم قرآن انسان بایستی به طعام خود نظر نماید .....(  

 ( 145پس اگر پس ازآنکه دانش براي تو آمد باز از هوسهاي آنان پیروي کنی به راستی در آن زمان از ستمکاران خواهی بود )بقره 

 فتواي خلیفه درباره اینکه دو برادر مانع از رسیدن ثلث میراث به مادر می شوند: 

ادر، سهم االرث مادر را به یک ششم تقلیل میدهند با آن که  طبري در تفسیر خود آورده است که... ابن عباس به عثمان گفت چرا دو بر
عثمان گفت آیا من می    در قرآن آمده است اگر میت برادرانی داشته باشد، آیا در زبان قوم تو، دو برادر برادران به حساب نمی آیند، 

است...، در عبارت حاکم و بیهقی    هرها جریان یافته توانم قانونی را بشکنم که قبل از من بود. و مردم برطبق آن ارث برده اند و در میان ش 
 )..... من نمی توانم قانونی را که پیش از من بوده و در شهرها جریان یافته و مردم برطبق آنارث برده اند را رد کنم...(، ....،

اند، .. بیهقی، ابن حزم، رازي، ابن کثیر، سیوطی، آلوسی در آثار خود آورده  به ابن    ...، از آن جوابی که خلیفهاین گزارش را حاکم، 
عباس داده است کامالً معلوم می شود که خلیفه حتی از معانی واژه هاي زبان مادري خودش هم اطالع نداشته است واگر اندك دانشی  

رفته، نه اینکه  صورتی عام بکار   در این زمینه داشت پاسخ می داد که اطالق جمع بر دو تن نیز صحیح است و در کالم عرب این معنی به
پاسخ او شگفت انگیزتر از پاسخ پیشاهنگان او    ناتوانی خود را در تغییر از آنچه همه مردم به غلط آن را فهمیده اند اعالم نماید و البته این 

ر نیافته اند،  نبوده که در روزگار خود معنی اب را که اصل و ریشه عربی داشته و معنی آنهم بالفاصله پس از همان واژه آمده است را، د
اطالق می کردند و بر این موضوع که وجود دو برادر براي میت، سهم    و حال آنکه اساساً در زبان عرب بر دو برادر هم کلمه برادران 

..،  دهد، تمام صحابه، تابعین و فقیهان و...، به استناد همین آیه اتفاق نظر داشته اند.  االرث مادر او را از یک سوم به یک ششم کاهش می
ولی تو می بینی که او چگونه افسوس میخورد که آنچه را که واقع شده است را نمی تواند تغییر دهد...، اینست نمونه اطالع این مرد در  

 احکام و واجبات مسلم میان مسلمانان.  پیرامون کتاب خدا و ادله
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 فتواي خلیفه درباره زنی که معترف به زنا بود: 

بودند را آزاد    ه چون حاطب از دنیا رفت آن گروه از بردگان خود را که نماز خوانده و روزه گرفته )مضمون( یحیی بن حاطب گفت ک 
کرد و یک کنیز زنگی داشت و آنها متوجه شدند که او حامله است، پس او را نزد عمر آورده و او اعتراف کردکه او خود را به مرغوش 

تعریف می کند و آن را مخفی نمی    که وي این قضیه را با گشاده رویی و خوشحالی  در برابر دو درهم واگذار کرده است و .....، دیدند 
عبدالرحمن بن عوف و عثمان سؤال کرد چه کنم و علی و عبدالرحمن گفتند باید او را حد بزنی و عثمان گفت    نماید پس عمر از علی و 

  آن را بد نمی داند و حد نیز تنها بر کسی واجب است که آن را گشاده رویی این زن به هنگام نقل داستان می رساند که او    به عقیده من
  100را    بداند، پس عمر گفت راست گفتی راست گفتی سوگند به خدا حد فقط بر کسی واجب است که آن را بد بداند، پس عمر او بد 

 ضربه تازیانه زد و یکسال تبعید نمود، 

سخن راندیم و گفتیم که چگونه دستور او به تازیانه زدن    پیرامون فتواي خلیفه دوم ما قبالً این حدیث را در جلد ششم آوریدم و در آنجا 
 عثمان و نظر او در این باره که حد بر آن کنیز واجب نیست   و تبعید از مرز قانون دین بیرون است و حال بنگریم به برداشت

چه او  معناي  بی  و  ارزش  بی  نظر  این  چگونه  که  ببینید  گوید  ب  )کلب  چه  اثراتی  و  داشته  او  از  پس  مردم  قضایی  و  اجتماعی  نظام  ر 
نمود و استدالل نمود به چیزي که خالف شرع و عقل و... است و نزد    انحرافاتی را پدید آورده که نتایج آن همچنان باقی است، او بیان

قضایی جامعه  اندیشمندان  و  اجتماعی  علوم  قان  دانشمندان  به  اینکه جهل  و  است  مردود  نیز  چگونه  جهانی  و  نیست  مسئولیت  رافع  ون 
هوي و هوس به عنوان دستورالعملی اجرایی اسالمی در کنار کتاب خدا و سنت پیامبر    اینگونه نظرات شخصی و برداشت هاي از روي

اسالمی و نگرشهاي  ها تسري داده می شود و حال آنکه فرسنگها با نظام عدل    زمینه ها و بخش  در جامعه اسالمی رایج و در همه ابعاد و
 نظرات موجبات اشاعه فساد و بی نظمی در جامعه را فراهم می آورد و ..... اناهللا وانا الیه راجعون...(،   منطقی او فاصله دارد و چگونه 

ر همه  و لذا اگر آنچه خلیفه میگوید درست باشد تمامی اقرارها و اعترافات در موقعیت هاي مشابه این داستان بی ارزش می شود زیرا د
گفت که اعتراف کننده، از تعلق حد به عملش ناآگاه است و اگر آگاه بود از ترس اجراي حد، جرم خود را می پوشانید    موارد می توان 

امید آنکه    پیامبر هم اقرار را موجب حد می دانست ولی براي رفع شبهه بررسی کامل را انجام می داد و در حکم دادن صبر می کرد به  و
شاید او فقط ترا    ش آید و لزوم حد را منتفی نماید و لذا به کسی که اعتراف به زنا کرده بود می فرمود آیا جنون داري یاشبهه اي پی

 بوسیده و یا او را فقط لمس کرده اي یا فقط به شهوت بر او نگاه کرده اي و...  

بسیار اوقات که زن بدون رضایت، مورد کامجویی قرار   آیا نمی بینی که عمر به آن زنکه زنا داده بود می گوید چرا گریه می کنی چه
خبر داد که در حال خواب مردي با او در آمیخته، پس عمر او را رها کرد و نیز علی به شراحه که اقرار به زنا کرده   می گیرد، پس به او

ام شد پس حضرت او را رجم کرد و  اینکار بدون رضایت تو بود، پس گفت بدون اکراه و با رضایت خود عمل زنا انج  شاید   بود گفت 
پیشوایان    آنکه اقرار در دین داراي قانون است و...، و چون این مسئله بر خلیفه پوشیده بوده لذا این نظر خالف او مؤثر در احکام  علیرغم

این سخن خلیفه    . و امّامذاهب گردیده و هر کدام رأي خاصی را برگزیده اند مانند ابن الرشد، مالک، شافعی و ابوثور، طبري، داوود..
است تعلق حد به عمل زنا    نمی داند منظور او کدامبد که گفت می بینم که با چنان گشاده رویی آن را تعریف می کند که گویی آن را  

به تحقق زناست و دوّمی رافع  اولی منوط  نیست زیرا  پذیرفته  البته هیچکدام  یا حرمت عمل زنا که  نیست زیرا  ئمس  و  در  ولیت مرتکب 
مجرمی را در جهل به حکم بپذیریم حدود    جامعه اسالمی زندگی می کند و جزء آداب اولیه اسالم است... و اگر قرار باشد که عذر هر

تباهی دامنه دار و هرج ومرج حاکم می شود و امنیت   خدا معطل می شود و هر زن و مرد زناکاري این گونه عذر را پیش می کشند، پس 
و خلفا نمائیم می بینیم که در مقابل اقرارکنندگان به زنا مواردي    ت برمی بندد و اگر توجه به روش و سیره پیامبراز عصمت و ناموس رخ

جنون، خیاالت و تصورات و یا اکراه... ولی در هیچ روایتی جهل به حرام بودن    را براي جلوگیري از اجراي حد مطرح می کردند مانند
 زنا پیش کشیده نشده است  
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ید و نیزبعید بوده که احکام این موضوع مهم امري مورد اطالع مردم نبوده باشد، با اینکه اسالم در زمان آنها جدیدتر و عدم  )کلب گو
 غیر قابل قبول تر بوده پس قطعاً این توجیه بالوجه قابل قبول نبوده است(.   آگاهی

قطعاً و بدون تردید بایستی از آن هم یاد می شد. و از طرفی عذر به  از حد داشت،    و اگر مطلق امر جهل تأثیري در معاف کردن شخص
جاهل باشد، نه استنباط از حالت چهره مرتکب و همچنین این استنباط مخصوص خود او بود   جهل قاضی و حاکم بایستی مستند به ادعاي 

ست گفتی، راست گفتی ولی در عمل خالف گفته او  و اال دیگران چنین درکی ازموضوع نداشته اند و امّا این کالم عمر به عثمان که را
معلوم نمی    رفتار کرد  و مجازات  نمی زد  تازیانه  را  را تصدیق می کرد وي  او  به راستی  اگر  نمود زیرا  را مسخره  عثمان  می شود که 

 نمود....

 

 خالصه جلد شانزدهم: کتاب شریف الغدیر حضرت عالمه امینی رحمه اهللا علیه

 در فضایل عثمان:ادامه گزافه گویی 
 :موقوفه خوري خلیفه

 عثمان مال وقف شده رسول خدا را که وقف به مسلمین بوده می خرد:

در گوشه و روزي  کرد  می  او حرکت  پیشاپیش  نماز  براي  که  داشت  دربانی  عثمان  که  است  آورده  اوسط  در  طبرانی  اي    )مضمون( 

حقی دارد و    فالن خاندان را خریدي با اینکه وقف پیامبر در آب آن  استراحت می کرد تا علی سر رسید و به عثمان گفت آب و ملک

پس، فردا دیدند که    من دانستم که آن را جز تو کسی نمی خرد یعنی جرئت آن را ندارد، پس درگیر شدند و عباس آنان را جدا کرد

 دست در دست گفتگو می کنند.....،

حرام بوده    ده که در آن حقی براي وقف پیامبر بوده که خریدن آن جایز نبوده و از این داستان می فهمیم که خلیفه آب و ملکی را خری
روایت الحاقی باشد    است و کالم امام که من دانستم که آن را جز تو کسی نمی خرد و مجادله و درگیري چه معنی داشته است و ذیل 

 اگر... 

او که جز تو کسی آن را نمی خرد یا  حرامی هشدار داد و در آن کالم )کلب گوید امام او را امر به معروف و نهی از منکر کرد و از فعل
در مقابل امر به معروف امام به ذیل روایت برمی   مدعی جهل یا مدعی حرص و یا مدعی سوء استفاده او از مقام شده است و مقاومت او 

 گردد که اگر نپذیریم که آن قسمت که )دست در دست گفتگو می کردند(،

رفع کرده و   ، باید بپذیریم که عثمان توبه کرده و دست از حرام خود برداشته و آن ملک را برگشت داده و اعتراض امام راالحاقی باشد
 .....). در مقام دلجویی او برآمده است که باز هم داللت بر جهل او در احکام شرعی و یا حرص او در جمع مال دارد

 خلیفه در شب وفات ام کلثوم:

قبر او    صحیح خود... از انس بن مالک آورده است که ما در هنگام دفن دختر رسول خدا حاضر بودیم و رسول خدا بر سربخاري در  
شب مقارفه نکرده باشد، ابوطلحه زیدبن سهل انصاري    نشسته و دیدم دیدگان او گریان است پس گفت آیا میان شما کسی هست که در

 و او قدم در قبر نهاده و او رابه خاك سپرد... گفت من، فرمود پس در قبر او قدم بگذار 

گزارش را ابن سعد، احمد،    ابن مبارك می گوید من فکر می کنم منظور پیامبر از مقارفه همان گناه است و بخاري هم این را گفت، این
د بود به نزول در قبر چون شوهرش  افرا حاکم، بیهقی نیز آورده اند و سهیلی می گوید ابن بطال گفته است: هرچند که عثمان سزاوارترین

خواست که او را از گام نهادن در قبر همسرش محروم    بود، زیرا با مرگ او پیوندي جبران ناپذیر را از دست داده بود، با این حال پیامبر
یرا در شب وفات  همسرش نیامیخته، عثمان خاموش ماند و نگفت من، ز  کند، چون وقتی پیامبر گفت کدام یک از شما شب گذشته را با
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براي او روي داد به نحوي که پیوند دامادي او را از پیامبر گسیخت هم موجب    ام کلثوم با زنی آمیخته بود و لذا غصه این مصیبتی که
نشد که او به احترام پیامبر از آمیزش با زن)حتی یکشب( خودداري کند و این بود که از آنچه حق او بود محروم شد، با آن که براي  

ازو قبر سزاوارتر  از راه وحی دریافته و    ارد شدن در  این قضیه را  پیامبر  بود و این در حدیث آشکار است و شاید  ابوطلحه و دیگران 
زیرا او کار حاللی مرتکب شده بود، با این همه چون مصیبتی با این عظمت که روي داد ولی چندان تأثیري در    چیزي به او نگفته باشد، 

شده در    که با کنایه اي و بدون تصریح از حق خود محروم گردید و خدا داناتر است، این حدیث را به غیر منابع یاد  بود   او نکرد، این 
 ابن اثیر، لسان العرب، اصابه، تاج العروس و... نیز می توان یافت... نهایه 

نیز آن را گناه معنی کرده است،    217ریح متوفی  بخاري نیز او را تائید کرد و س  کلمه مقارفه را به گناه معنی کرده و  163فلیح متوفی   
 را به معنی آمیزش با زنها اختصاص داده   پس از اینها به کالم ابن بطال می رسیم که آن

بود و کسی سؤال نکرد از رسول خدا معنی این   )کلب گوید و این معنی صحیح تر است زیرا کالمی که پیامبر فرمود واضح و آشکار
چیزي شبیه به این بوده که دست تعصب آن را دگرگون نموده   دیگران بعد از قرنها آن را معنی نمایند و احتماالً مقاربه یاکالم را تا اینکه 

با پیامبر   و به کلمه اي دیگر بدل نموده، بهر حال هرچه بوده عمل او از النبی بوده و به واسطه آن از افتخار همدردي  مصادیق یوذون 
 محروم شده است(، 

گناه به قسمی بوده که در رسول خدا )ص( تأثیر نموده و از پایگاه عثمان کاسته و قطعاً این عمل اگر    ال اگر معنی اول باشد، این بهر ح 
اغماض می نمود، ولی این گناه و آزار تا آن اندازه بود که پیامبر هیچ ارج و احترامی براي انجام دهنده آن قائل   کوچک بود حضرت

اینگونه بوده در مرتکب آن خیري نباید سراغ نمود و اگر مقصود پیامبر آمیزش مشروع با زنان   کسی که گناه او به  نگردید والبته براي
باز هم انجام آن در آن با مروت و شخصیت و مستلزم سخت دلی و درشتخویی و بی ادبی بوده است و    بوده  زمان براي عثمان منافی 

با پیامبر و هیاهوي  دلش راه دهد که در سه  کدام انسان است که مناکترین شب زندگی همسر او و شب بریده شدن افتخار دامادي او 
مصیبت  آن  و  نکرده  رعایت  را  پیامبر  احترام  و  قدر  عظمت  چگونه  و  باشد...  مشغول  زنان  از  گرفتن  کام  به  اراذل(    عزاداري،)مانند 

پر با زن دیگر  به لذت مجامعه  ناچیز شمرده و  به رسول خدا را  از نخستینسهمگین  توقع ما از خلفا اینست که  روزشان    داخته است و 
 شعوري بیشتري از این داشته باشند .....، 

قضایا را مپرس، خوب حاال قضاوت کن با این فضاحت، آیا    آري این بود آن چه به نظر ما می رسد، اما تو گمان نیکو بدار و حقیقت
باشد که در همان گزارشی که به موجب آن در همان روزي که شبش    ر بسته درستوجدان تو می پذیرد سخنی را که ابن سعد به پیامب

 روز که چنان سخن نیشداري را از پیامبر شنید.   را عثمان به گناه یا کامجویی جنسی گذرانیده و همان

اگر دختر سومی هم داشتم به همسري او بگوید  به  به  عثمان در می    آري در همان روز پیامبر  اگر ده تن هم بودند  بگوید  یا  آوردم... 
همسري عثمان در می آورم یا در گزارشی ابن عساکر آورده، اگرچهل دختر داشتم یکی بعد از دیگري به همسري تو در می آوردم تا  

به من خبر می دهد، خدا ام    عثمان، پیامبر به عثمان بگوید این جبرئیل است که  تمام شوند یا از زبان ابوهریره که روز تزویج ام کلثوم به
 او هم مانند رقیه رفتار کنی...،   کلثوم را به همسري تو درآورد به شرطی که با 

حتی دختران رسول خدا جعل شده باشد    )کلب گوید شاید اینگونه گزارشات براي رفع شهرت موضوع خشونت رفتاري او با همسران
 اهللا اعلم(. 

است و همین خدشه براي او بس که در آن نام عبدالرحمن بن ابوزناد قرشی را میبینیم که ابن    ... اسناد این حدیث از چند لحاظ مخدوش
نسایی گویند حدیث وي    معین و ابن مدینی و ابن ابی شیبه و عمروبن علی و ساجی و ابن سعد او را ضعیف القول داشته و ابن معین و

 شایسته دلیل آوردن نیست و.... 

 و اقوام خود چراگاه خصوصی قرار می دهد: خلیفه از انفال براي خود 
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به صورت    اسالم علفزارها و چمن زارهایی را که بر اثر باران روئیده و مالک خصوصی ندارد را حق همه مسلمانان می داند که می توانند 
هاي  کناره  و  بیابان  هاي  میانه  از  اصلیه  مباحات  همه  در  که  اي  گونه  به  و  از    مساوي  است،  معمول  ها  و  خشکی  شوند  مند  بهره  آن 

هیچکس و  بچرانند  آن  در  را،  خود  شتر  و  اسب  و  گوسفند  از  اعم  چراگاه    چهارپایان  خود  براي  هیچکس  و  نشود  دیگري  مزاحم 
اهللا علیه و آله فرمود که مسلمانان در سه چیز با هم شریکند    اختصاصی قرار ندهد و دیگران را از آن محروم نسازد و رسول خدا صلی

 آتش... مرغزار، آب، 

خود   شتران  و  چهارپایان  براي  داشتند  دوست  که  را  زمین  از  اي  قطعه  هر  زورگو  واوباش  ها  کلفت  گردن  جاهلیت  روزگار  در  ولی 
می کردند... و رسول خدا همراه با نابود کردن عادات دیگر این روش گردنکشان و این سنت    اختصاصی نموده و قرق و آن را غصب

نیز ریشه کن   اینکه مانند روزگار    نمودزورگویان را  از  پیامبر منع کرد  لذا  براي خدا و رسول و...  نیست مگر  و فرمود هیچ چراگاهی 
اختصاصی اختیار کرده و دیگران را از آن محروم نماید... و البته این قانون در میان مسلمانان مورد اتفاق بود تا    جاهلیت کسی چراگاه 

 خالفت رسید...   آنکه عثمان به

خود و او و همه بنی امیه،    بالدرزي و حلبی او چراگاه را براي خود و به روایت واقدي براي خود و حکم بن ابی العاص و یا برايبه نقل 
ساخت مگر آنچه از آن بنی امیه    به نقل ابن ابی الحدید، عثمان چهارپایان همه مسلمانان را از استفاده از چراگاه پیرامون مدینه محروم

می گفت: )و ما او را سرزنش کردیم براي   ن کار او نیز از جمله کارهایی بود که مسلمانان بر عثمان ایراد گرفته و عایشهبود...، آري ای
تازیانه به مضروب نمودن این و آن پرداخت پس مردم    فالن کار و براي آن که مرغزارها را چراگاه اختصاصی خود نمود و با عصا و

 دور کنند در هم فشردند،(،   مانند پیراهن تري که آبش را با فشردنقصد قتل او را نمودند و او را 

خلیفه در غصب چراگاه اختصاصی در    ابن منظور در ذیل حدیث می گوید... )به همین علت مردم عثمان را سرزنش می کردند و کار
بین رفته از  نو کردن رسوم  اوباش و  ایام جاهلی زورگویان و  به عادات  نابود کرده و  ستم گرا  واقع، رجعت  پیامبر آن ها را  نه بود که 

دشمن می دارد یکی از آن سه شخص آن کسی است که   ها شریک نموده بود و می فرمود سه شخص را خداوند مسلمانان را در چراگاه 
مسلمانان براي    المال و قرق نمودن آنها براي خود و جلوگیري از   سنت جاهلیت را در اسالم زنده کند و بر این مرد قبل از غارت بیت 

دستبرد به قوانین آن جلوگیري نماید و سنت پیامبر را احترام نموده و براي    بهره برداري، واجب بود تا حریم اسالم را مواظبت نماید و از 
 نکند( و...    حفظ منافع شخصی خود سنت جاهلیت را زنده 

غارت    خاص به منزله   نمودن دیگران و اختصاص دادن آنها به افراد)کلب گوید غصب انفال و یا ثروت هاي عمومی مسلمانان و محروم  
مجري قانون هستند،    حق الناس و غارت اموال مسلمین و... است و هیچکس از مسلمانان و خصوصاً کسانی که از بدنه مراجع نظارتی و

کارگزاران او که در واقع بایستی    از خلیفه و   حق ندارند به این حریم تجاوز نمایند و البته این غصب از هر کس قبیح و ناروا است ولی
نظر از خسارات مادي، خسارات معنوي که   حافظ منافع مسلمین می شدند ولی خود به غارت آن پرداختند قبیح تر و نارواتر بود و صرف

و حاکمان که می بایست    خواري و مذلت کشانید و خلفاء  همان اشاعه این روش در سرتاسر کشور اسالمی بود امت اسالم را به پرتگاه 
مجسمه عدل و عدالت می باشند به دیوهاي غارتگر تبدیل شده و...که در مجموع موجبات هتک حرمت و آبروریزي اسالم و مسلمین را  

از    فریب تقدس خالفت آنها را به عنوان جانشین پیامبر خورده و ستم هایی را  در طول تاریخ را فراهم آوردند، زیرا افراد ساده و عوام 
 خدا و رسول از آن بري بودند... اناهللا و اناالیه راجعون(.  آنها به نام اجتهاد و .....، تحمل می نمودند که 

 خلیفه فدك را تیول مروان می نماید:

و این از   شد  ابن قتیبه و ابوالفدا در آثار خود آورده اند که )واگذاري فدك که صدقه پیامبر براي فقرا بود، از طرف عثمان به مروان داده 
ارث آن را مطالبه کرد و    موضوعاتی بود که مردم بر عثمان ایراد گرفتند: ابوالفدا می نویسد: فدك صدقه پیامبر بود که فاطمه به عنوان

ل  است، ولی بعداً عثمان آن را به تیو  ابوبکر روایت کرد که پیامبر گفت ما گروه پیامبران ارث نمی گذاریم و آنچه از ما می ماند صدقه



 682: ص 

               

 

عبدالعزیز که آن را از آنها گرفته و به حالت صدقه   مروان بن حکم داد و فدك همچنان در دست مروان و فرزندان او بود تا زمان عمربن
 برگردانید.(، ..... 

ا تیول  مردم بر عثمان عیب گرفتند، می خوانیم )عثمان فدك که صدقه پیامبر بود ر  در عقدالفرید در بخشی از کتاب، تحت عنوان آنچه 
پنجم غنائم آن را گرفته و به مروان بخشید و ابن ابی الحدید می نویسد: عثمان فدك را تیول    مروان نموده و چون افریقا فتح شد یک

وفات پیامبر دخترش فاطمه آن را، یکبار به عنوان میراث و یکبار به عنوان هبه شدن از سوي رسول خدا از    مروان نمود، با آنکه پس از
ولی آنها از دادن آن به او استنکاف نموده و سر باز زدند...، من نمی دانم داستان این تیول دادن و حقیقت این کار چه   مطالبه کرد،ابابکر  

مروان    است، زیرا اگر فدك غنیمتی براي همه مسلمانان است آنطور که ابوبکر مدعی شد، پس چه دلیل داشت که آن را خاص  بوده 
طاهره در خطبه هاي خود بر این امر استدالل کرد و هم پس از او امامان    رثی خاندان پیامبر بوده چنانکه صدیقه نمایند و اگر از حقوق ا

 امیرالمؤمنین آن را حق فاطمه می دانستند و .....، راهنما از آل محمد و در پیشاپیش همگی

الت در آن نداشته و اگر بخششی هم از پیامبر به جگرگوشه  دخ و در این صورت نیز با توجه به اینکه مروان از ایشان نبوده پس خلیفه حق
و هم امیرالمؤمنین و دو فرزند آنها و نیز ام ایمن که رسول خدا بهشتی    بی گناه و پاکش بود. همانطور که خود آن بانو مدعی آن بود

ونه اي رد شد که مورد پسند خدا و رسول  ولی به گواهی تاریخ، شهادت آنان به گ  بودن او را گواهی کرده بود، و بر آن شهادت دادند
 تطهیر درباره آنها نازل شد رد شود پس دیگر به چه چیز می توان اعتماد نمود...   او نبود، و اگر شهادت کسانی که آیه

  که روایت نمود باطل است پس سند مالکیت فدك را براي زهرا نوشت و این عمر بن   آري در واقع ابوبکر قبول کرد که آن حدیث 
الخطاب بود که فکر او را عوض کرد وآن سند را پاره نمود و بزودي سخن امیرالمؤمنین را درباره عثمان و واگذاري اینگونه اموال به  

 دیگران را خواهی خواند.

 برداشت خلیفه از اموال و صدقات: 

نداشت زیرا او    غنایم و صدقات ..... تازگی و شگفتیتصمیم خلیفه درباره فدك نسبت به برنامه هاي کلی او در خصوص اموال مسلمین، 

درباره همه آنها و درباره کسانی که حق استفاده از آن را دارند، عقیده خودسرانه خود را داشت و فکر می کردکه مال مال خداست و او  

د و هر چه دلخواه اوست عمل ده   چون خلیفه است به خود حق می داد که آن را براي هر مصرفی که دلش می خواهد می تواند قرار

دادنش خودپسندانه می  بیرون  و جاي  میان خوردنگاه  و  برخاسته  امیرالمؤمنین:  به گفته  و  بپا    کند  او  با  نیز  فرزندان خاندانش  خرامید و 

 خاسته بیت المال مسلمین و اموال خدا را چنان می خوردند که شتران گیاهان بهاري رامی خورند  

که   گوید  السالم )کلب  علیه  علی  تشبیه  این  لذا  و  دهند  می  قورت  نجویده  زیاد  ولع  دلیل  به  را  بهاري  گیاهان  این    شتران  مورد  در 

 چپاولگران اینگونه بوده است که آنان اموال ناحق را با حرص بدون توجه به حالل و حرام آن می خوردند(  

افراد جامعه اسالمی اعم از سائلین و محرومین حقی مشخص درآن    با اموالی صله رحم می کرد که مال مسلمین بود و هر یک از  آري

از صدقات    داشتند... سنت ثابت درباره صدقات آن است که مردم هر اجتماعی تا وقتی که در میان آنها یک نیازمند هست، به استفاده 

اموال را به پایتخت و به سوي خلیفه  کارگزاري و سرپرستی صدقات براي این نیست که باجگیري نموده و    خویش سزاوارتر هستند و

براي آن است که در همان منطقه، اموال از توانگران اخذ و به محرومان و تهیدستان برسد و رسول خدا آنگاه که    سرازیر کنند، بلکه

جب نموده که زکات اموال  را به یمن فرستاد تا مردم را به اسالم و نماز دعوت نماید... به او می فرمود... خداوند به شما وا  معاذبن جبل

  دستانتان داده شود... عمروبن شعیب گفت معاذبن جبل به امور لشکري می پرداخت تا پیامبر او را به   از توانگران گرفته و به تهی   شما

براي عمر    ت را یمن فرستاد و او همانجا ماند تا پیامبر و ابوبکر درگذشتند آنگاه عمر او را بر همان کار فرستاد و معاذ یک سوم از زکا
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دستان همانجا رد    تهی  فرستاد عمر گفت من تو را براي باج گیري و جزیه گرفتن نفرستادم بلکه ترا فرستادم تا از توانگران بگیري و به

 بگیرد   کنی پس معاذ پاسخ داد آنچه را براي تو فرستادم به این دلیل بود که کسی را نیافتم که آن را از من

بنگر در آنچه از مال خدا نزد تو جمعو به همین مضمون، نا به    مه علی علیه السالم امیرالمؤمنین را به کارگزار خود در مکه  شد آن را 

به کسانی که را  تا آن  برسان  ما  براي  آنچه زیاد آمد  و  برسان...  پیرامونت  و گرسنگان  عیالمندان  از  تقسیم    هزینه کسانی  ما هستند  نزد 

 کنیم... 

زن عرب گفت اي امیرالمؤمنین من    و زن یکی عرب و یکی غیرعرب نزد او رفتند او به هر دو یک اندازه داد پس و نیز آورده اند که د

عرب هستم و سهم من با او یکی است پس علی علیه السالم فرمود من در کتاب خدا نظرکردم و در آن برتري براي فرزندان اسماعیل 

 )عرب( از فرزندان اسحاق )نژاد یهود( ندیدم..  

صحابه قبول نداشتند که خلیفه دوم برخی از مردم را به برخی دیگر در حقوق مالی مقدم بدارد مثل زنان    و... به همین مالحظات بود که 

مؤمنین حساب می شدند یا جنگاوران بدر و یا مهاجرین و انصار... را بر دیگران و حال آنکه می گفت هر کس مال    پیامبر که مادران

نزد من   پیامبرمیخواهد  قانون  با  و  نادیده گرفت  بود  قرآن  را در  آنچه  عثمان  بود ولی  او  این سنت خدا و سنت رسول  به    آید...، پس 

همان میوه هاي    مخالفت پرداخت و از روش گذشتگان عدول کرده و از جاده عدالت و انصاف دور شد و فرزندان خاندان فرومایه اش،

آن سوگند پیشه حقیر که    ر و هرزه و شراب خوار و بدسگال از آن زشت کردار نفرین شده تاشجره ملعونه در قرآن، همان مردان تبهکا

و از صحابه پیامبر باالتر می دانست و    عیبجو و پادوي سخن چینی است، آري عثمان اراذل و فرومایگان پست را از بزرگان نیکوکار امت 

یعنی طال و نقره می بخشید... و آنها را بر همه مقدم می داشت   ره هاي زر و سیماموال مسلمین، را دیوانه وار و میلیون میلیون به صورت پا

چرا که با چشم خود می دیدند که چه رفتاري با اینگونه مسلمانان دارد،    و کسی جرئت امر به معروف و نهی از منکر به او را نداشت

 بود و به دنبال آن هم تازیانه و چوبدستی او می آمد و .....، ها با آن شالق که ازشالق عمر هم بدتر    پرده دري ها، تبعیدها و کتک

 و اکنون نمونه چپاولگري هاي او و خاندانش: 

 بذل و بخشش هاي خلیفه به حکم بن ابی العاص: 

بودکه او را به  عثمان صدقات قضاعه را به عمویش حکم بن ابی العاص که رانده شده و تبعیدي پیامبر بود واگذار کرد و این پس از آن  

و فالکت وارد مدینه   خود نزدیک نمود و یعقوبی می گوید که حکم بن ابی العاص در روز اول با لباس کهنه و پاره پاره در نهایت فقر

تن  دیدند که پیراهنی از خز به   شد و شغل او چوپانی و راندن بزها بود و پس با آنهمه فالکت به خانه عثمان وارد شد و وقتی بیرون آمد 

 دارد و عباي اشراف را در بر گرفته است،... 

درهم جمع نمود چون نزد او آورد عثمان همه آنها را به او بخشید. ابن    000/300عثمان بعد از آن، او را به کارگزاري قضاعه فرستادو او  

مان رانده شده و تبعیدي پیامبر بود  قتیبه و ابن عبدربه و ذهبی گویند ازجمله نکوهش هاي مردم به عثمان در خصوص حکم بن العاص، ه

و یکصد هزار سکه به او بخشید با آنکه عمر و ابابکر به او پناه ندادند. و آورده، )عبدالرحمن بن یسار کارگزار  که عثمان او را پناه داده 

ب صدقات  ن العاص بده و عثمانمسلمان را در مدینه دیدم که چون شب شد )مضمون( عثمان به او گفت آن مقدار حواله را به حکم 

قرار می داد،   عادت داشت که وقتی به یکی از افراد خانواده اش جایزه می داد آن مقدار را براي او به صورت حقوق ماهیانه از بیت المال

ه تو دادیم بگیر و  چیزي ب عبدالرحمن او را منع می کرد تا سرانجام عثمان به تأکید و اصرار افتاد و به او گفت تو خزانه دار ما هستی وقتی
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و  تو  دار  خزانه  من  گفتی  دروغ  سوگند  خدا  به  گفت  او  کن  سکوت  هم  تو  کردیم  سکوت  دار   چون  خزانه  بلکه  نیستم  تو  خانواده 

مسلمانان عثمان فکر می کند من خزانه دار او   مسلمانان هستم، پس روز جمعه در زمانی که عثمان خطبه می خواند نزد او آمد و گفت اي

و حاال این شما و این هم کلید بیت المال شما، پس کلید   ه او هستم و حال آنکه من خزانه دار مسلمانان بودم و دیگر کافی استو خانواد

 را بر زمین انداخت و عثمان آن را برداشته و به زیدبن ثابت داد...(  

همسایگی پیامبر زندگی می کرد   بود و در مکه در امّا آیا می دانی حکم بن العاص پست و رذل که بود، شغل او اخته گري گوسفندان   و

آزارهایی که به پیامبر می رساند، کسی مانند  و از کسانی بود که کار را بر پیامبر سخت و دشوار نموده بود و به گفته ابن هشام از کثرت

خن می گفت او با حرکات  نشست و چون آن حضرت س ابولهب به حساب می آمد، طبرانی ذکر می کند که آن خبیث نزد پیامبر می

هنگام کارش دید، و بر او نفرین کرد و فرمود به همین حالت بمان و پس   چشمش به استهزا و توهین می پرداخت و روزي پیامبر او را در

 مرد و به جهنم واصل شد   از آن، همیشه چشمانش پرش داشت تا زمانی که

حکم شروع به استهزا به پیامبر نمود    حکم بن العاص حاضر بود عبور کرد پس  و در گزارش مالک بن دینار آمد که پیامبر از محلی که

و با حرکات انگشتانش آن حضرت را مسخره می کرد و پیامبر او را در این حالت دید وگفت خدایا او را به لرزش و ارتعاش دچار کن،  

این بیماري پس از یکماه بیهوشی او بود و بالدرزي می   پس بالفاصله دچار لرزش و ارتعاش شد و حلبی اضافه می نماید ابتالي او به

ظهور اسالم بیشتر از همه همسایگان دیگر به آن حضرت آزار می   آورد که حکم بن العاص در ایام جاهلیت همسایه پیامبر بود و پس از

ر به راه می افتاد و با تکان دادن دهان و بینی  و تردید داشتند، او پشت سر پیامب رسانید، او پس از فتح مکه، به مدینه آمد و در دین او طعن

تقلید در می آورد و چون آن حضرت به نمازمی ایستاد وي در پشت سر آن حضرت می ایستاد و با حرکات انگشت خود مسخره بازي  

ان خود بود او دزدانه به  ارتعاش ماند و به جنون مبتال شده و یک روز که پیامبر در خانه یکی از همسر در می آورد پس به همان گونه در 

رسول خدا صلی اهللا علیه و آله نگاه می کرد و چون رسول خدا متوجه او شد، با نیزه اي کوچک بیرون آمد و   داخل حریم خصوصی

 که این قورباغه ملعون را از طرف من جواب دهد و سپس فرمود به خدا قسم که او و خاندانش نباید با من در یکجا باشند،  گفت کیست 

او عمر قبول   اه همه آنان را به طائف تبعید نمود و چون رسول خدا از دنیا رفت، عثمان سعی کرد آنها را برگرداند که ابوبکر و بعد ازآنگ

 آورد...   نکردند، ولی وقتی خود او به خالفت رسید بالفاصله حکم بن العاص را که عموي او بود با کسان او به مدینه

عثمان در خطبه نماز خود دستور داد کبوترها را سر ببرند و گفت زیاد شده اند و سنگپرانی هم زیاد شد... پس  سعیدبن مسیب می گوید  

همچنین از اعمال جنایتکارانه دیگر او این   یکی از مردم گفت رانده شده هاي پیامبر را پناه می دهد و کبوترهاي بی گناه را می کشد... و

 به طایف فرستاد...  را افشاء می کرد، و لذا پیامبر او را نفرین کرد وبود که سخنان محرمانه رسول خدا  

برگردانیدن او توسط عثمان یکی از دالیل مهم نارضایتی و سرزنش مردم به او بود. و نیز ابوعمر در استیعاب می گوید که .....او راه   و

 آنها را نقل کنم،   سري از کارهایی که دوست ندارم از ناراحتیرفتن پیامبر و برخی از حرکات پیامبر را به مسخره تقلید می کرد و یک 

پس استخوانهاي او را بیفکن   ..... و حسان بن ثابت در هجو عبدالرحمن بن حکم گفت )..... به راستی که پدرت نفرین شده پیامبر بود،

 ت...(  که اگر چنین کنی در واقع دیوانه اي که مبتال به رعشه بود را بر زمین خواهی انداخ

 بوعمروآورده است که من با عمروبن عاص به سوي پیامبر رفتیم و عمرو رفت تا لباس بپوشد پس پیامبر فرمود اکنون مردي ملعون بر

 شما وارد می شود پس من ترسیدم آن شخص عمرو باشد ولی دیدم حکم بن العاص وارد شد... 
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بر اجازه ورود خواست پس حضرت صداي او را شناخت و فرمود به او  مره آورده است که حکم از پیام بن و به همین مضمون عمرو

خدا بر او باد و بر هر کسی که از نسل او بدنیا می آید مگر آنهایی که مؤمن هستند که البته تعداد آنها کم است و   اجازه بدهید که لعنت

 از آخرت بهره اي ندارند، .....  آنها صاحبان نیرنگ و فریبکاري هستند، دنیا به آنها داده می شود ولی اکثریت

عساکر آورده اند که عبداهللا بن عمرو گفت شبی به نزد پیامبر رفتم پس علی آمد پیامبر به علی گفت نزدیک بیا   دارقطنی، طبرانی و ابن 

فردي نگران سر بلندکرد و  همچنان به وي نزدیک شد تا گوش بر دهان پیامبر نهاد و حضرت همانطور با او نجوا کرد و علی مانند  پس او 

که گوش آویخته   پیامبر به علی گفت برو و او را همانگونه بیاور که گوسفند را به سوي شیر دوشنده می برند و من ناگهان علی را دیدم

پس گفت او را در  کرد و س حکم را به دست گرفته و او را به نزد پیامبر کشید و در برابر پیامبر نگه داشت، پس پیامبر سه بار او را لعنت

البته  نفرین کرد و گفت  لعنت فرستاد و  بر او  او بروند، سپس  به طرف  انصار  ببر که مهاجر و  او   جایی  با کتاب خدا و سنت رسول  او 

به آسمان می رسد او فتنه ها خارج خواهد شد که دود آن  از نسل  او کمتر و   مخالفت خواهد کرد و  از اصحاب گفتند  پس گروهی 

خواهد شد که گفتم و البته بعضی از شما نیز در آن روز   ین است که بتواند چنان اعمالی انجام دهد پس حضرت فرمود چنانخوارتر از ا

 از پیروان او خواهید بود. و .....  

زبان پیامبر  پروردگار این خانه محترم و این شهر محترم مکه که حکم بن ابوالعاص و فرزندان او به   عبداله زبیر بر منبر گفت که قسم به

 نفرین شده اند، .....

معاویه،   )مضمون( عبداهللا گفت من در مسجد بودم که مروان بن حکم خطبه خواند و خبر جانشینی یزید را از سوي معاویه داد و گفت

صر روم است  خود کرد، همانطور که ابوبکر عمر را تعیین کرد، عبدالرحمن بن ابوبکر گفت مگر کشور اسالم دستگاه قی یزید را جانشین 

به   مروان چنین نیست که تو می گویی، ابوبکر خالفت را نه در فرزندان خود قرار داد نه در خانواده اش، ولی معاویه براي عالقه  و اي

عبدالرحمن گفت   فرزندش یزید چنین کرد، پس مروان گفت آیا تو کسی نیستی که به پدر و مادرش گفت )ننگ( اف بر شما باد، پس

شنید گفت به خدا دروغ   همان ملعونی نیستی که پیامبر، پدرت را لعنت کرد و عایشه چون این سخن راجع به عبدالرحمنتو مگر پسر  

 گفتی... 

تو در صلب او بودي، پس تو اي مروان   در عبارتی دیگر گفت، تو همان هستی که رسول خدا پدرت مروان را در حالی لعن کرد که

 لعنت رسول او هستی...،(.،  .. به عبارتی دیگر تو چکیده اي پلید از لعنت خدا و خرده ریزه اي از لعنت خدا هستی.

خود آورده است که روزي حویطب با   آري حکم بن العاص همان بود که مردم را از مسلمان شدن ممانعت می کرد، ابن کثیر در تاریخ

پیري مس تو چرا در سنین  او گفت )مضمون(  به  بودند و مروان  نشسته  بارها می   لمان شدي،مروان  به خدا قسم من  حویطب پاسخ داد 

شدن من می شد و می گفت براي ایمان به یک دین تازه  خواستم مسلمان شوم، ولی در هر بار، پدرت حکم بن العاص مانع از مسلمان

می شوي...؟ پس مروان ساکت اجداد خود را رها می کنی و پیرو اینها   سیادت و بزرگی و آقایی خودت را پائین می آوري و دین آبا و

 شد و از آنچه به او گفته بود پشیمان شد  

 و نیز درخصوص اینکه از حکم در قرآن چگونه یاد شده است، ابن مردویه در انتهاي همان داستان عبدالرحمن بن ابوبکر با مروان بن

پیشه حقیر   حکم نازل کرد )..... فرمان نبر از هر سوگندحکم آورده ..... که عایشه گفت به راستی که این آیه را خداوند در حق پدر تو  

 که عیبجو و پادوي سخن چینی است(  
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ابوالعاص بن امیه می گفت، مقصود خدا از شجره ملعونه اي   و نیز عایشه به مروان گفت شنیدم که رسول خدا به پدرت حکم و جد تو

ا نام آن را در قرآن کریم آورده است، شما خاندان هستید،  گزارش را سیوطی، حلبی، شوکانی، آلوسی، قرطبی و... و ابن ابی   ینکه 

در خواب بنی امیه را بر منبرهاي زمین دیدم و زود است که بر شما سلطنت   حاتم از قول یعلی بن مره آورده است که )رسول خدا فرمود

تا خدا این آیه را فرستاد که )رویایی که به تو نشان  بیابید و لذا رسول خدا غمناك شد   نمایند و شما آنها را صاحبان بدي ها و ستم ها

ا  دادیم و نیز شجره ملعونه در قرآن راتنها آزمایشی قرار دادیم براي مردم، ما آنها را می ترسانیم اما جز طغیان بیشتر و سخت تر بر آنه

 ((، 60اضافه نمی شود اسراء 

دوهگین بود به او گفتند اي رسول خدا چرا اندوهگین هستی فرمود در  حسین بن علی گفت )روزي رسول خدا ان و ابن مردویه از قول 

 که گویا بنی امیه این منبر مرا دست به دست می گردانند، پس به او گفتند اي رسول خدا اندوه مخور که این امور دنیایی خواب دیدم 

 دادیم...،((،   است که به ایشان می رسد، پس خدا این آیات را نازل نمود )رویایی که به تو نشان 

و ابن عساکر به همین مضمون این حدیث را نقل نموده اند و به همین مضمون طبري و قرطبی و دیگران نیز   و ابن ابی حاتم و ابن مردویه

 آنرسول خدا در خواب بنی امیه را دید که مانند بوزینه ها بر منبر او می پرند، پس غمگین شد و دیگر خنده بر لبهاي   آورده اند )که 

 حضرت دیده نشد تا از جهان رفت و خدا این آیه را فرستاد )رویایی که بر تو نشان دادیم...،(،  

نیشابوري نیز آورده اند که شجره ملعونه در قرآن امویان یعنی بنی امیه هستند و ابن ابی حاتم از قول فرزند   و به همین مضمون قرطبی و 

که در خواب فرزندان حکم را دیدم که مانند بوزینگان از منبرها باال می رفتند... )مضمون(    آورده اند که )پیامبر فرمود عمر بن الخطاب

بایستی   آلوسیمی گوید، در این آیه وما جعلنا... اال فتنه، مقصود از جعل فتنه، آن است که آنها را وسیله آزمایش گردانیده و این امر را 

ک  و سفاك که  از خلفاء ستم گر  تعداد  به آن  نمودند و  نسبت  و ستم وجنایت  پایمال و ظلم  را  آنچه کردند و سنت رسول خدا  ردند 

خونهاي بیگناهان و تعرض به   همچنین نسبت به کارگزاران ستمکار آنان دانست ..... و لعنت بر آنها به واسطه جنایاتی که سرزد از ریختن

روند و نیز آن لعنت بر ایشان که در قرآن   باشند و از یادها نمی  نوامیس و غارت بیت المال و... تا آن زمان که شب و روزها برقرار می

 آمد به وجه خاص که شیعه می گوید و یا وجه عام که ما می گوئیم، خواهد بود..... 

مون  بن عبدالعزیز و معاویه داخل نیستند و البته ما نمیخواهیم پیرا قرطبی پس از گزارش حدیث رویا می گوید در این رویا عثمان و عمر

العاص جد عثمان که از آن   خاصه خرجی قرطبی سخن بگوئیم و در تعمیم حکم عام لب تر کنیم و درباره عموم بنی امیه مخصوصاً ابی

بردگان و مال خدا را عطایی براي خود   حضرت روایت شد و ابوذر آن را نقل می کند که )چون امویان به چهل تن رسند بندگان خدا را

 اي براي تبهکاري خود خواهند گرفت(   و کتاب خدا را مایه 

رسید که گفت پیامبر فرمود )چون پسران ابوالعاص به سی مرد رسند مال خدا را مانند گوي دست به دست دهند   و نیز این سخن از ابوذر

بندگان  را   و  حدیث  این  صحت  گفت  جفال  بن  حالم  پس  گیرند(  تبهکاري  براي  اي  وسیله  را  خدا  دین  و  بردگان  را  ابوذر  خدا  بر 

خصوص گفت اوالً من گواهی می دهم که از رسول خدا شنیدم که آسمان سایه نیفکند و زمین   انکارکردند و علی علیه السالم در این

راستگوتر از ابوذر باشد و نیز گواهی می دهم که آن حدیث که او گفت را رسول فرموده است و به همین   در بر نگرفت کسی را که 

 ده است، مضمون ..... ...آم
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مالحظه این موارد که   و نیز این سخن از امیرمؤمنان است که فرمود هر امتی را آفتی است و آفت این امت امویان هستند...، ولی پس از

ها ثبت کرده اند و پس از احاطه   بعنوان مشت نمونه خروار آمده و به خصوص پس از توجه به آنچه تاریخ هاي مدون و سرگذشت نامه 

احوال   و...،به  گمراهی  گرداب  در  سقوط  چگونگی  و  اند  کرده  آنچه  و  مردمان  اوصاف  عهده   و  به  را  قرطبی  درباره سخن  قضاوت 

 وجدان شما خوانندگان گرامی می گذاریم  

  شناخته می شود و میوه آن کسانی که قرطبی می گوید تلخ تر و زهرآگین تر از بقیه و بدتر از   )کلب گوید آري نوع درخت از میوه او

آن است که بیان شود و .....البته مالحظه کردي که چگونه بدي و سوء آثار اعمال و بدعت هاي آنان عمالً بر جوامع اسالمی بروز کرد و  

نیز ما در تفسیر کتاب خود خلود در دوزخ و    آثار آن تا اناهللا واناالیه راجعون و  باقی است  قیامت و تا زمان ظهور حضرت مهدي عج 

انی که پیامبر را آزار و اذیت نموده اند اثبات نمودیم خصوصاً این گروه منافقین که به حکم قرآن با کسانی که درکنار را براي کس جهنم

 آنان قرار می گیرند در جمعیت ظالمان در دوزخ الهی جاوید وارد خواهند شد(. 

 و امّا نگاهی در سخن ابن حجر: 

هر که را    پسرش را لعنت کرد زیانی براي آنها ندارد... ...زیرا او از خدا خواسته که  ابن حجر در صواعق آورده...، اینکه پیامبر حکم و

از اصحاب پیامبر   دشنام گفت و یا لعنت کرد یا بر او نفرین فرستاد این ها براي او موجب رحمت و پاکی و تزکیه قرار گیرد و... حکم

 ن او بوده است...، بوده و... بیماري او احتماالً مربوط به قبل از اسالم آورد

چه می گوید یا نه؟ اما اینکه گفت لعنت پیامبر زیانی به حکم و پسرش نمی رساند این حرف را براساس  من نمی دانم ابن حجر می فهمد

بخاري به آن    گزارشی که  و چیزي  نموده  را تحریف  اینکه مطلب  نکته مهم  و  است  نقل کرده  اند،  ابوهریره آورده  از طریق  و مسلم 

آن را دگرگون نموده است و اصل آن اینست.، )خدایا... اگر مؤمنی را آزردم و یا دشنام دادم... اینها را براي او کفاره   وده و معنیافز

گردان و موجب شود به درگاه تو تقرب یابد...(، آیا پیامبر از روي هوي و هوس خشم می گیرد و یا رضایت می دهد جزاین    گناهان

 دیگران گردد. ی شود و از روي هوي نطق نمی کند چگونه می شود که لعنت موجب رحمت و کفاره گناهاننیست که به او وحی م

بیان می کرد و  نفرین و آثار آن را  لعن و  الغدیر خود، مفاهیم  معانی آنها را هم می    )کلب گوید اي کاش حضرت عالمه در دریاي 

رحمت خدا براي لعن شونده و   ي دارد آنچه مسلم است لعن موجب دوري ازشکافت و براي ما بیان می نمود که لعن چیست و چه آثار

لعنت کنندگان در مسیر جمعیت خداوند را    موجب تقرب و رضاي لعن کننده در پیشگاه خداوند را فراهم می نماید و خداوند نیز لعنت

اینکه نیز در روز قیامت ظالمین را لعن نموده است و اما  بنماید و    بگوئیم  دوست دارد و خود  کسی یک عمر خیانت و جنایت و ظلم 

لعن او بی اثر باشد و بلکه برعکس موجبات رحمت را براي آن    موجبات غضب پیامبر را فراهم بیاورد و چون پیامبر آنان را لعن نماید 

ت انسانهاي فهیم است امّا  مطلب اساساً بر ضد تمامی مفاهیم عقلی و ادراکا  جنایت کاران و یا آن مسخره کننده فراهم آورد خوب این

تفاوت دارند که همین موجب   با هم  نقل گردیده و درمضمون و.. هر دو یکی است، فقط در یک کلمه  این روایت که  به  می رسیم 

حضرت فرمود هر که را دشنام گفت و یا لعن کرد... الی آخر یک معنی استنباط می شود و اگر از    اشکال کار است در اوّلی اگر بگوئیم

نقل صحیح که هر مؤمنی را که من دشنام گفتم و یا لعن نمودم معنی دیگري استنباط می شود، ..... پس بین    ن حضرت نقل شود با اینآ

معنی فاصله زمین تا آسمان است، در حدیث اوّلی آمده هر که را و این غلط است بلکه صحیح آن است که هر مؤمن را    مفهوم این دو

 ،..... 
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مؤمنی خطایی   دومی توجه نمائیم می بینیم که با کتاب خدا و سنت او موافق است و معنی آن اینست که اگر غفلتاً به  پس اگر به مفهوم 

خواهد بود، که هر که را    کردم، خدایا تو عفو کن ولی آن حضرت این استغفار را براي غیرمؤمنین نیاورده است، معنی متقابل آن این 

آزار دهد این همان چیزي است که    عاً او از ایمان خارج است زیرا هر که رسول خدا را سب کند و یاپیامبر لعن فرمود و یا بد گفت قط

رسول خدا، بیاید یعنی از ایمان خارج است و این    او را وارد آتشی جاویدان دوزخ می نماید که انتها ندارد، زیرا آنکس که تحت لعنت

قرآن مخالف و در عبارت دوم از مصادیق عالی قرآنی بهره    زارش به عبارت اول با وعده اي است که خدا به ظالمان داده است و این گ

هاي ابلهانه ابن حجر و امثال اوست از احادیث    تعجب از اینگونه استنباط   می گیرد و راهگشاي مسلمانان در راه دین و شریعت است و

تعصبات به جهت  آنهم  زدن  وارونه  نعل   ،.... و  ن  وارده  کسی  و  است  که آنان  کند  سؤال  او  از  که    یست  را  کسانی  پیامبر  اگر  چگونه 

نفرین نماید و در عوض آن اند را  او را قتل عام کرده  ابدي    فرزندش حسین را کشته و خاندان  بهشت  قاتالن به جاي جهنم ابدي در 

ر شیطان محفوظ و قرین رحمت  بروند، اگر اینگونه توجیهات، توجیهات شیطانی نیست تو نام آن را چه می گویی،خداوند ما را از ش

 واسعه خود بفرماید... آمین رب العالمین( 

 بازخواستی از عثمان در پناه دادن به حکم: 

چگونه در    با من بیائید تا از خلیفه بپرسیم چرا لعنت شده و طرد شده رسول خدا را پناه داده است با آنکه می دانست آیات کتاب خدا

هستند، این کار عثمان چه   لعنت هاي مستمر به سوي او و نسل او سرازیر بود به جز مؤمنان آنها که اندكمذمت او آمده و از رسول خدا 

مجوزي داشت و چرا او را به مدینه رسول خدا برگشت داد، با آنکه آن حضرت او و پسرانش را ازشهر طرد و تبعید کرده بود، تا آن  

که او را برگشت دهند آنها هرکدام گفتند    زمان که عثمان از ابوبکر و عمر خواستشهر را از لوث وجود امویان پاك نماید و در آن  

 ي را که پیامبر زده من باز نمی کنم،  گره 

حلبی در سیره خود آورده است)مضمون( )..... که ابوبکر در پاسخ عثمان و اصرار او به بازگشت حکم و اینکه او عموي من است و...،  

آتش است هیهات هیات که چیزي از آنچه را که پیامبر انجام داده من تغییر دهم، به خدا قسم که هرگز او  سوي    گفت راه عموي تو به 

شده   را باز نمیگردانم و چون ابوبکر مرد، عثمان همین خواسته را از عمر مطرح کرد و عمر گفت واي بر تو اي عثمان که تو درباره لعنت

این کار او بر    من سخن می گویی و پس از آن چون خود خالفت یافت او را به مدینه آورد و   و طردشده پیامبر و دشمن خدا و پیامبر با 

نابجا دانسته و این خود یکی از عوامل بزرگ نارضایتی و    مهاجران و انصار ناگوار و سنگین آمد و بزرگان صحابه آنرا بسیار زشت و 

 شورش علیه او بود  

خبیث ملعون از جامعه مسلمین دور بود زیرا او فردي بود که    ود که چیزي حدود سی سال این )کلب گوید بخت با اسالم و مسلمین یار ب 

شریعت و رسول خدا را رواج می داد و نیز اعمال جنایتکارانه آن ملعون را با   حضور او جسارت ها و اهانت ها و دهن کجی ها به دین و

را در دل داشته باشد مجازات نشدن این منافق عنود یعنی کسی که آن    رسول خدا در ذهن تداعی می نمود و براي کسیکه عشق پیامبر

قابل تحمل است و نیز حاال که کمترین مجازات با رأفت پیامبر در تبعید او اعمال و صورت    غیر  جنایت ها را مرتکب شده بود سنگین و 

  وگیري از مجازاتی است که پیامبر امر نموده است و قطعاً برگشت او به مدینه در واقع به منزله دهن کجی و مخالفت و جل  گرفته است،

خیانت امر    جوالن دادن و رفت و آمد او در آن شهر به منزله استهزا و اهانت به پیامبر و مؤمنان و مسلمانان بوده است و کسی که به این

در   او  ورود  دهد  می  نشان  تاریخ  که  همانگونه  قطعاً  و  است  شریک  منافق  آن  ظلم  در  البته  مسلمانانکند  در    جرگه  گیرنده  تصمیم 
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گذشته بود امّا فراموش نشد و    سرنوشت مسلمانان تأثیر بسیار ناگوار در امت اسالم داشته و با وجود اینکه حدود سی سال از آن جنایات 

سایر ایادي کفر   دردآور شود و حضور او و عالقه مردم و صحابه به پیامبر باعث شد که آن زخمهاي کهنه دوباره سر گشوده و چرکین و

جوامع مسلمین ساري و جاري بوده و خواهد بود. و این    و نفاق، فتنه اي را در اسالم برپا نماید که تا قیام قیامت اثرات بد و ناگوار آن در 

و    از عواقب نامطلوب تخلف، از آنچه رسول خدا صلی اهللا علیه   پیامدهاي سوء و ناگوار در حرمت شکنی و پرده دري، نمونه اي است

از آن تا قیامت بدترین زشتی ها را در پی داشته و دارد که مسبب اصلی و   آله به آن امر فرمود که براي جامعه اسالمی در آن زمان و پس

 )مضمون( تنها عامل آن عثمان بوده است پس اناهللا وانا الیهراجعون( 

و خاندان او را بر خود وخاندانش ترجیح نمی داد مگر  آري مگر او عمل رسول خدا را اسوه و الگوي خود نمی دانست و یا رسول خدا  

از )اگر زن و فرزندان و...  توبه چه فرموده است که  بود که خدا در کتاب خود در سوره  او و جهاد در راه خدا    ندیده  خدا و رسول 

د...( حاال پس از این عصیانگري  هدایت نمی کن  محبوب تر است پس منتظر باشید تا خدا فرمان خود را بیاورد که خدا گروه عصیانگر را 

را با سلیقه شخصی خود به او بدهد )و آیا این از مصادیق    به شرح قرآن خدا، خلیفه چه مجوزي داشت که آن همه از حقوق مسلمانان

ابکار  سرپرستی به او در کار صدقات و آن هم به شخصی خبیث و پلید و ن  غارت بیت المال نیست( و آن هم پس از دادن پست و منصب

 مثل او .....

 بازخواستی در مورد صدقات قضاعه:

چه دلیلی    )مضمون( .....، و پس از این همه مسائل، اکنون ما از خلیفه و این کارگزار او، در خصوص این بدعت ناروا سؤال می کنیم که

شرح آن گذشت،    احکام شریعت کهداشت که اموال و صدقات قضاعه به جاي تقسیم بین محرومین آن منطقه، وفق سنت رسول خدا و  

پس از آن، حاکمان جور آن را    به مرکز خالفت ارسال و به عثمان تحویل گردد و متعاقباً این عمل به سنت و بدعتی ناروا تبدیل شود که 

روان، سعید و  موجبات ظلم و ستم بر مسلمانان را فراهم آورند، و آن هم پس از باجگیري ستمگرانه امثال حکم، م  بکارگیري نمایند و 

  ولید...، وآنگاه این اموال را با خاصه خرجی مشهور خود بین اقوام و عزیزان خود تقسیم نماید...، در حالی که هنوز گوش او از آواي 

 آنچه خالدبن ولید تبهکار با مالک بن نویره مظلوم و زن و اقوام و دارایی هاي او نمود پر است... 

نیز براي آن ارزشی قائل ر  البته ما هیچ ارزشی براي این نیستیم و گمان نمی کنیم که پژوهشگران  وشهایی که او در پیش گرفت قائل 

که پیامبر به کعب بن عجره گفت اي کعب خدا ترا از امارت بی خردان پناه دهد سؤال کرد یا رسول اهللا حکومت    شوند و... ، همانگونه

از من بر مردم حکومت می کنند در حالی که نه به راهنمایی هاي من به    حضرت فرمود آنان کسانی هستند که بعد ؟  چیست  بی خردان

ایشان را به دروغگویی آنها تصدیق   راه  تمام آن کسانی که  نه سنت مرا راه و روش خود می گیرند، پس آگاه باش  کنند    می آیند و 

و به این وسیله به   من به عنوان پیامبر الهی اسالم است )یعنی از آنها اطاعت کنند و به دروغ تصدیق نمایند که عمل آنها مطابق با دستوران

و بر حوض من وارد نمی   ظلم و ستم آنها مشروعیت بدهند( و آنها را بر ستمکاریشان یاري دهند از من نیستند و من نیز از آنان نیستم

قلب( و بر ستمکاري هایشان، آنان را    به  شوند و در عوض کسانی که ایشان را به دروغ گویی آنها تصدیق نکنند )به عمل یا به حرف یا

نجات و رستگاري می یابند(( پس با این حساب    یاري ننمایند آنان از من و من از آنان هستم و آنها بر حوض بر من وارد می شوند )و 

رسول خدا صلی اهللا    واقع از مصادیق آشکار این سخن  دادن این اموال و صدقات به آن امیران و اقارب و نزدیکان از سوي خلیفه، در
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توزي و ظلم و ستم که خداوند در کتاب خود امر به دوري آن    علیه وآله است و نیز از نشانه هاي آشکار کمک به گناهکاري و کینه

 )مضمون( علی االثم و العدوان...(،  داده و فرموده است )..... تعاونوا علی البر والتقوي وال تعاونوا 

اوست زیرا امیرالمؤمنین فرمود که خداوند در    ام و اشاعه فقر و فحشا و... بر گردن خلیفه و اعوان و انصار و گناه این برهم زدن نظم و نظ

برهنه بمانند یا به سختی و اضطرار دچار شوند، به دلیل آن    اموال اغنیاء حقوق فقراء مسلمین را قرار داده است پس اگر ایشان گرسنه و 

 ننموده اند و در آن زمان برخدا واجب است که آنان را حساب کشیده و عذاب فرماید   است که اغنیاء حقوق آنان را پرداخت

)کلب گوید و حساب این تبهکاران که حقوق را از اغنیاء میگیرند و به فقرا نمی دهند از چند جهت خواهد بود یکی به جهت خیانت در  

سرقت آن اموال توسط آنان و غارت آن توسط خودشان و ایادي    ومرد ننموده اند د   امانت که مال را از اغنیاء گرفته ولی به صاحبش

باعث شکست   اهللا( که  و دین خدا )حق  اسالم  بر  و ستم  الناس(و چهارم ظلم  )حق  فقراء مسلمانان  و  بر رعایا  و ستم  و سوم ظلم  آنها 

اسالم تا انقراض عالم که خون پاك    آرمانهاي دین رسول خدا می شود و پنجم ظلم و ستم برمجاهدان و تالشگران و... اسالم از صدر

فا  خود را در راه تعالی آرمانهاي خداوند نثارکردند از بدریون، شهداء احد و... و ششم ..... و البته انتقام خدا قلب مجروح مظلومان را ش 

 خواهد داد انشاءاهللا(  

باز را  او وعده کرد که حکم  به  پیامبر  ادعاي دروغ کرد که  ازطرفی خلیفه  نیز  بود چرا و...  اي  اگر چنین وعده  است  بدیهی    گرداند، 

مهاجر و    هیچکس به جز عثمان از آن آگاه نشد، چرا دو خلیفه سابق از آن آگاه نشدند، چرا هیچیک از صحابه از آن آگاه نشدند تا 

 انصار او را در این کار نکوهش ننمایند و...  

برگرداند شاید نظر به برگشت مرده آن خبیث به مدینه بود،    که حکم را  )کلب گوید اگر هم پیامبر به فرض محال این وعده داده بود 

می یعنی اگر حکم می مرد شاید پیامبر اجازه می داد او را برگردانندکه البته این هم بعید بود و از طرفی شامل خاندان و ایل و تبار حکم ن

 شد و ....( 

ده که عمر دستور داد که حکم را از آن جایی که پیامبر دستور داده بود  و نحل خود آور  ... الزم به ذکر است که شهرستانی در ملل

کیلومتر(دورتر تبعید کنند و به همین دلیل ابن عبدربه حکم بن العاص را هم تبعید شده رسول خدا و هم رانده    240چهل فرسنگ )یعنی  

ل خدا هم در رابطه با آنچه او گفت چیزي نشنیده بودند  شده و تبعید شده هر دوخلیفه عمرو ابابکر می داند و... هیچیک از اصحاب رسو

نمود   نمی  بیان  رحم  صله  را  آن  انگیزه  عثمان  بود  راست  اگر  زیرا  بود  خالف  هم  کالم  آن  البته  و  کردند  نمی  راسرزنش  او  وگرنه 

آورد    بوبکر و عمر را به مدینه آنطورکه، ابن عبدربه آورده است که چون عثمان حکم بن العاص یعنی رانده شده پیامبر و رانده شده ا

به او اعتراض کرده و او را سرزنش نمودند و او گفت مردم براي چه به من اعتراض می کنند من صله رحم کرده و چشمی را   مردم 

 روشن نموده ام...،  

بن العاص و زادگان او را بشناسی،  حکم  ..... ما نمی خواهیم با بررسی سخن خلیفه عواطف این و آن را جریحه دار نمائیم و...، اما تو اگر

به آنها و بخشیدن اموال مسلمانان  به مدینه و سپردن کارها  تبهکاري بزرگی در حق امت    می دانی که آوردن آنها  به آنها و...، ظلم و 

 اسالمی بود که نه قابل آمرزش است و نه خیري در آن می تواند باشد...،

اعمال  از    )آري کلب گوید درخت  نیز  تو  تو  اعمال  بر درخت  اي  میوه  ببین که در روز جزا چه  تو شناخته می شود پس  میوه کردار 

 رضایت اهللا است خود را در بهشت و اگر میوه دشمنی با خدا است خود را در دوزخ جاویدان ببین(.  روئیده است اگر میوه 
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 بذل و بخشش هاي خلیفه به مروان: 

العاص   ابی  بن  بن حکم  مروان  به  عثمان  غنایم جمعخلیفه  پنجم  بود، یک  دامادش  یعنی(  ابان  ام  او  دختر  )شوهر  و  پسرعمو  شده    که 
 ( دینار طال می شد را یکجا بخشید و... 000/500مربوط به قاره افریقا را که بالغ بر ) 

اد می نمایم... که چنین سروده است )..... با سخت ترین گونه اي که بتوان سوگند خورد من سوگند ی  در این باره عبدالرحمن بن حنبل
اي آفریدي ..... و آن لعنت شده را احضار کردي و به خود مقرب نمودي و... با ستمکاري در حق مسلمانان    تو براي ما آشوبی و فتنه 

 را به مروان بخشش کردي و چراگاه اختصاصی درست کردي...،(،  خمس اهل اسالم 

م بناوس می داند همان کسی که از دفن عثمان در بقیع جلوگیري کرد و .....، و نیز  و بالدرزي شعرهایی شبیه آن را آورده و آن را از اسل
اثیر... در آثار خود با همین مضمون آورده اند که ام بکر دختر مسور گفت )چون مروان    این داستان را بالدرزي و طبري، واقدي، ابن 

ور را دعوت کرد و مروان هنگام گفتگو گفت به خدا قسم براي  گرفت و مردم را از جمله پدرم مس  خانه خود را در مدینه ساخت جشن
ساختن این خانه حتی یکدرهم یا بیشتر از مال مسلمین خرج نکردم، مسور گفت اي مروان اگر غذایت را می خوردي و حرف نمی زدي  

  امّا پسر عفان یعنی عثمان، خمس   براي تو بهتربود، تو همان کسی هستی که با ما به جنگ در افریقا آمدي، از همه کمتر تالش کردي
پس   ،..... و  کردي...  غارت  را  مسلمانان  اموال  تو  و  گردانید  صدقات  کارگزار  را  تو  و  بخشید  تو  به  را  افریقا  المال  بیت  مروان    اموال 

 شکایت او را به نزد عروه برد و گفت با آنکه من او را اکرام می کنم ولی با من درشتی می کند...،(،  

می گوید که عثمان فرمان داد تا یکصد هزار سکه از بیت المال مسلمین به مروان دادند و دختر خود ام ابان را به همسري    لحدید ابن ابی ا 
کردم    درآورد و زیدبن ارقم مأمور بیت المال با کلیدها آمد و آن را پیش عثمان نهاد و گریست عثمان گفت براي اینکه صله رحم  او

بایستی عوض از بیت    من گریه می کنم که تو خیال می کنی به عوض مالی که در زمان پیامبر خرج کردي  گریه می کنی گفت نه ولی
بینداز و برو که ما    المال برداري که اگر چنین باشد اگر صد درهم هم به مروان بدهی زیادي دادي، عثمان گفت پسر ارقم کلیدها را 

با    کسی دیگر را پیدا می کنیم و روزي ابوموسی  بنی امیه  که  ثروت هاي کالن از عراق آمد، و عثمان تمام آنها را میان اقوام خود از 
از جمله اموري که مقدمه اعتراض و سرزنش عثمان شد آن بود که وي به پسرعموي خود مروان بن حکم،  تقسیم کرد و نیز حلبی آورده 

 هزار اوقیه از بیت المال بخشید.، )مضمون(   یکصد و پنجاه 

نیز  حاکم در مست به دنیا آمد پیامبر درباره او گفت)قورباغه پسر قورباغه و ملعون پسر ملعون( ...و معاویه  درك آورده که چون مروان 
که گفت ما با پیامبر بودیم که حکم بن العاص از نزد ما عبور کرد،  مروان را بچه قورباغه خطاب کرد و از جبیر بن مطعم نقل شده است

مرد حاصل می شود(، ابن ابی الحدید از استیعاب نقل می کند که )روزي علی    بر امت من از نسلی که از این  پس )پیامبر فرمود اي واي 
واي بر امت محمد از دست تو و خاندان تو هنگامی که موي دو بناگوش تو سفید شود( و به   به مروان نگاه کرد و به او گفت واي بر تو و

 بر امت محمد از دست تو و پسران تو...(،    عبارت ابن اثیر )واي بر تو، و واي

قتل عثمان با من بیعت نکرد، من نیازي به بیعت او    روزي )حسنین به امیرمؤمنان گفتند مروان با تو بیعت می کند، فرمود مگر او پس از 
لطنتی خواهد بود که به  کند با پشتش نیرنگ می زند و او را س  ندارم زیرا دست او دست یک یهودي است و اگر با دستش با من بیعت

 اندازه لیسیدن سگ بینی خود را طول می کشد و اوست پدرچهار قوچ و مردم از دست او و فرزندانش روزي سرخ خواهند دید. .....(،  

ذکر بسیار زیاد روایت شده و زیادتی در آن روایت است که صاحب نهج البالغه آن را    و ابن ابی الحدید می آورد که این خبر به طرق
گفت )..... مروان پس از آنکه موهاي دو بناگوش او سفید شد پرچم ضاللت و گمراهی را برمی    ننموده و آن اینکه علی درباره مروان

 دارد و او را سلطنتی خواهدبود...(،  

اوسروده بودند )..... زشت  بالدرزي می گوید مروان را خیط باطل لقب داده بودند چرا که دراز بود و باریک مانند تار عنکبوت و درباره 
روي گرداند خدا گروهی را که خیط باطل را بر مردم فرمانروا کردند تا به هرکس خواهد ببخشد وهر که را خواهد محروم نماید...( و...  
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ما حکومت می  راند و این دختر جعفر است که بر و مالک الریب در هجو مروان گوید )..... به جان تو سوگند که مروان بر ما فرمان نمی
کند اي کاش آن زن بر ما حکومت می کرد و اي کاش که تو اي مروان از...داران بودي...(. )مضمون( هیثمی آورده است که مروان  

هستید، نفرین شده  امام حسن گفت شما خاندان محمد  به  داد  خطاب  پاسخ  امام حسن خشمگین شد و  نفرین    پس  می گویی خاندان 
را سیوطی، ابویعلی و ابن عساکر    ا تو را در همان زمان که در صلب پدرت بودي لعنت فرمود...( این گزارششده؟ به خدا قسم که خد

 و... آورده اند. 

 مروان را بهتر بشناسیم:

باطل    لذا از   آنچه دانشمندان و کاوشگران با تعمق در روش مروان دریافته اند اینست که او هیچ ارزشی براي قوانین دین قائل نبوده و... و 
 کردن سنت و یا تغییر آنها هیچگونه ترس و واهمه نداشته است...،  

از پذیرفتن و باال کشیدن اموال دزدي شده و غارت شده بیت المال که عثمان به او داد    )کلب گوید جنایت و خیانت این منافق خبیث 
مه یافت تا اینکه اعمال مجرمانه اش او را به وادي  چپاولگري و دشمنی با قرآن و سنت رسول خدا ادا  شروع شد و ستمگري او از طریق 

 دشمنی با خدا و رسول وذوالقربی وارد و به سوي دوزخ جاوید سوق داد و .....(،  

 و دیگر جنایات او:

ن آن را  عثما  امام حنبلیان می گوید معاویه به حج رفت و نماز خود را به سنت پیامبر و به روش ابابکر و عمر شکسته خواند، با آن که.1
تمام می خواند پس مروان بن حکم و عمروبن عثمان به او گفتند تو آبروي عثمان را بردي و کار تو مخالفت باعثمان است، پس معاویه  

پیروي براي  با احکام دین، آنهم نماز،  از عثمان که می دانند خالف    نماز خود را تمام خواند آري وقتی مروان و خلیفه وقت، معاویه 
 ر عمل نموده است چنین رفتار نمایند، براي سایر احکام چه ارزشی قائل خواهند بود. روش پیامب

سنت رسول    و بخاري آورد که ).....مروان در روز عید فطر یا قربان خطبه را قبل از نماز خواند پس ابوسعید به او اعتراض کرد و گفت .2
در گستاخی و دشمنی با    پس ببین که چگونه رها کردن سنت که ریشه خدا را تغییر دادي و... او گفت آنچه تو می شناسی متروك شد(

 خدا و رسول داشت، به این صورت مجوزي براي آن است که به زعم این پلید همیشه متروك باشدو...،  

امیرالمؤمنین به    به آري این خبیث به دو دلیل این عمل را انجام داد اول براي پیروي از عثمان و دیگر اینکه مردم به جهت اساعه ادب او  
 سخنرانی و بعد از نماز توجه نکرده و پراکنده می شدند...  

این   اصلی  عامل  و  بود  گو  هرزه  و  فحاش  پست  مرد  مروان  گفت  زید  بن  )مضمون(اسامه  علی،  به  او  دادن  دشنام  خصوص  در  امّا  و 
 تحریک نیز عثمان بود که او را گستاخ کرد،

کشیدي... و گفت مگر    السالم گفت بگذار که مروان بر سر تو تالفی کند چون تو به او بد گفتی و شتر او را آورده اند که )به علی علیه  
براي تثبیت بدعت ناسزاگویی به علی   تو از او بهتري و...( به همین طریق معاویه نیز او را تحریک می کرد... تا جایی که از هیچ کوششی

بیشتر از علی از عثمان دفاع نکرد، از او سؤال    ... و آن زمان که او اقرار کرد و گفت هیچکسفروگذار نکرد... تا رایج و متداول شد
 سیاست روبراه می شود...،   کردند پس چرا شما به )کینه عثمان( او را ناسزا می گوئید، گفت کارها با این 

علی را بر منبر دشنام می داد و چون    روز جمعهماه طول کشید. او در زمان امارت خود در مدینه و    9آري، حکومت کوتاه آن خبیث  
یافت دشنام گویی را تجدید کرد پس امام حسن    سعیدبن عاص به جاي او آمد اینکار را انجام نداد و او چون دوباره به مدینه حکومت

دشنام دادن به تو چیزي از آن    او بگو به خدا قسم که من با   در پاسخ به دشنام گویی او به کسی که پیغام از سوي او آورده بود گفت )به 
ناسزا پاسخ ناسزا آمده است و یا به تصور تو با دشنام متقابل اثر این گناه    چه را گفتی از میان نمی برم )یعنی فکر کنی پاسخ تو داده شد و

 ست...(، .....  عظیم را کم نمی کنم( ولی وعده گاه من و تو درپیشگاه خداوند است که اگر دروغگو باشی عذاب خدا شدیدتر ا
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وجود ندارد که دشنام و ناسزا به امام علی و لعنت به او از گناهان نابخشودنی و مهلک    و از شیعه و سنی اجماع در این است و اختالفی
  عثمان یا طلحه یا کسی از یاران رسول خدا را دشنام دهد، دجال است که روایات او نباید نوشته شود   است و ابن معین می گوید هرکس

 مالئکه و مردم است پس اگر این گفتار صحیح است پس دیگر کالم مروان چه ارزشی دارد.  و بر او لعنت خدا و

حداقل موضوع اینست که علی علیه السالم از اصحاب رسول خداست و شامل این سخن ابن معین می شود،    ما هرقدر که اغماض کنیم
ر بی چون و چراي همه صحابه است چنانچه رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم  اعتقاد ما در آن است که او سرو  چه رسد به اینکه 

 فرمود)هرکس علی را دشنام دهد مرا دشنام داده و هر که مرا دشنام دهد خدا را دشنام داده است...(  

گفت نمی گذارم که پسر    مروان با شرارت تمام از به خاك سپردن حسن در خانه پیامبر جلوگیري کرد و  ...ابن عساکر آورده است که
این کار می  با  و  بود  بقیع دفن شده و مروان در آن روزها معزول  با رسولخدا در یک جا دفن شوند، در حالی که عثمان در  ابوتراب 

 خشنودي معاویه را بدست آورد و همچنان با هاشمیان عداوت و دشمنی داشت تا مرد   خواست

لسالم می فرماید للحق دوله و للباطل جوله پس تو اي مسلمان به عاقبت این منافق شقی و امثال  ا  )کلب گوید و موالنا المظلوم علی علیه 
 به جهنم واصل شدند و سیعلمون الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون(... حکم قرآن او توجه کن که چگونه به 

ولی محروم شده و گفت )پس از ابولیلی و به نقلی  عبداهللا بن عمر جنگ نماید    او پس از کشته شدن عثمان در پی فتنه بود تا با کمک
تعلق  به کسی  )پیامبر( سلطنت )خالفت(  از    ابوزهرا  بود شرح حال مروان پس حاال  این  ...پس  به زور آن را تصاحب کند...(  دارد که 

لح امت با او مشورت نموده و...  قورباغه ملعون را پناه داده و کار صدقات را به او سپرده و در مصا  خلیفه سؤال می کنیم که چگونه این
تبهکاري ها سر در نمی آورم... ولی شک نیست که مسلمانان روزگار خودش او را معذور نداشتند... از    من به دالیل خلیفه براي این

...، به  خلیفه آن بود که خمس را به جاي مصرف در موارد تعیین شد یعنی اختصاص به رسول خدا و خاندان او و ..  جمله اعمال زشت 
اصحاب    لعنت شده طرد شده واگذار نماید...، و بیت المال مسلمین را غارت و چپاول و آن را با معاونت خاندانش تباه گرداند و  مروان

و خوار و ذلیل    رسول خدا و برگزیدگان امت را به جرم امر به معروف و نهی از منکر و .....، تا سرحد مرگ شکنجه و تبعید و تهدید 
 ....نماید و 

 بذل و بخشش هاي خلیفه به حارث بن حکم بن ابی العاص: 

کرد و    بالدرزي آورده است که خلیفه به حارث پسر حکم و برادر مروان و شوهر دختر )دیگرش( عایشه، سیصد هزار درهم بخشش
ابن   نیز  و  بخشید...،  پسر حکم  به حارث  را  یکجا همه  بودند،  گرفته  براي زکات  که  را  پیامبرشترانی  که  است  آورده  اي    قتیبه  منطقه 

آن  عثمان  ولی  نمود،  جاري  وقف  مسلمانان  استفاده  براي  را  بود  معروف  مهزون  به  که  مدینه  در  را  مهم  و  تصرف    تجاري  را  موقوفه 
این تبهکاري هاي او  نمائید    غاصبانه نموده و آن را به حارث بخشید. ...حاال شما در کار دو خلیفه و در کار عثمان نظر فرموده و مقایسه

که )به عنوان نمونه( عقیل برادر او می    در غارت و چپاول اموال مسلمین و حتی غارت موقوفات و ..... که دانستی و رفتار سرور ما علی
نمود تا   نماید... پس آهن گداخته اي را به او نزدیک آید و از او یک پیمانه گندم بیش از مقرري می خواهد تا در خانواده خود گشایشی

تابی بی  آهن  این  از حرارت  تو  فرمود،  او  به  علی  پس  بلند شد  او  المال    فریاد  بیت  تقسیم  در  تبعیض  با درخواست  مرا  ولی  کنی  می 
 مسلمین در معرض آتش دوزخ قرار می دهی.

 بهره سعید از بخشش خلیفه: 

زبیر، طلحه    کردند و بعضی از صحابه از جمله علی،))مضمون( خلیفه به سعید پسر عاص صد هزار درهم پرداخت کرد و مردم اعتراض  
خاندان خود امید ثواب    و سعد و... نزد او رفتند و به او اعتراض نمودند، پس او گفت ابوبکر و عمر با جلوگیري از رسیدن بیت المال به

 آخرت داشتند، و من از دادن بیت المال به خاندان خود امید ثواب دارم...(، 
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توجیه توجه کن اگر از روي سهو باشد داللت بر سفاهت و نادانی گوینده دارد و اگر از روي عمد باشد داللت بر    این   )کلب گوید تو به 
  شمردن احکام شریعت و مسخره نمودن موازین آن و تجري و جرئت او به خداوند است( عاص پدر سعید از جمله همسایگان   کوچک

می نمود و امیرالمؤمنین علی، او را در جنگ بدر با دیگر بت پرستان به درکواصل نمود و  بدکار و ستمگر رسول خدا بود که او را آزار  
حکومت کوفه از سوي عثمان   فرزندش سعید نیز فردي خودخواه و جاه طلب و متکبر و خودرأي و ستمگر بود او بدون هیچ تجربه اي به

به اموري زد   که اعتراضات مردم را درپی داشت از جمله به صحابی عالیقدر  انتخاب شد و به محض استقرار و آغاز کار خود، دست 
توهین نموده و ناسزا گفت و خانه اش را آتش زد،   پیامبر هاشم بن عقبه مرقال که یک چشم خود را در جنگ یرموك از دست داده بود

 کاب آن حضرت شهید شد  پرچمدار علی بود و در پاي ر ..... ....، هاشم بن عقبه همان نیک مردي است که در جنگ صفین

گفت کدامیک از شما ماه نو را دیده است پس هاشم بن عتبه بن ابی    از ابن سعد نقل شد، که یکبار سعیدبن عاص به مردم در ماه رمضان
میان این همه مردم تو یک چشم آن را دیده اي هاشم گفت مرا به نقص چشمم    وقاص گفت من دیده ام سعید به طعنه و انکار گفت در

دست داده ام، پس چون صبح شد هاشم در خانه اش افطار کرد و مردم هم نزد او صبحانه    سرزنش می کنی که آن را در راه خدا از 
 بدون مقدمه کسی را فرستاد تا هاشم را مضروب نموده و خانه او را آتش زد. .....،  خوردند چون به سعید خبر دادند او 

ا  از ستمگري هاي  بهبار دیگر مردم کوفه  از حمایت    و  بیشتر  اطمینان  با  ننمود و سعید  اعتنا  او  بردند ولی  به عثمان شکایت  ستوه آمده 
با دستوري که از خلیفه گرفت بسیاري از بزرگان   33آنجا ضرر و زیان هاي فراوان رساند و نیز در سال  عثمان به کوفه برگشت و به مردم

از کوفه به سوي عثمان رفت و در آنجا به گروهی    34شناسان آنجا را به شام تبعید کرد... و نیز بار دیگر در سال    و نیکان کوفه و قرآن
که نزد  رسید  او  هاي  ستمگري  از  شکایت  م  براي  یزیدبن  حارث،  اشتربن  جمله  از  بودند،  رفته  زیدبن  عثمان  زیاد،  بن  کمیل  کنف، 

صوحان، صعصعه بن صوحان، حارث اعور،...که از خلیفه خواستند که سعید را برکنار کنند ولی باز هم عثمان نپذیرفت و به وي دستور  
 داد بر سر کار خود برگردد.  

سوي    ز ورود او به کوفه شد و او را بهآن گروه قبل از او به کوفه برگشته و مالک اشتر بن حارث در میان لشکري سوار شد و مانع ا  پس
 عثمان برگردانید و شد آنچه شد و... 

)کلب گوید علتّ اقدام مالک و دیگر صحابه در واقع به دلیل منش و اخالق وآزادي عملی بود که شریعت اسالم در سایه آموزه هاي  
مر به معروف و نهی از منکر نمایند و عثمان در واقع در مقابله  شجاعت ا  رسول خدا به مسلمانان داده بود تا در مقابل ظلم و ستم قیام و با

با خودکامگی خود امت اسالم را به    با سنت رسول خدا و  دچار تفرقه و جنگ و خونریزي کرد و آن روش تبهکارانه را براي معاویه 
 ارث گذاشت و اسالم را تا دامنه قیامت گرفتارکرد(. 

 لمین: بخشش خلیفه به ولید از بیت المال مس

وام گرفته    )مضمون( خلیفه به برادر مادري خود ولیدبن عقبه ابن ابی محیط آنچه را که به وسیله عبداهللا بن مسعود از بیت المال مسلمین 
هستم ولی اگر قرار    بود بخشید و ابن مسعود کلیدهاي بیت المال را نزد او انداخت و گفت من گمان می کردم که خزانه دار مسلمانان

 نه دار شما باشم مرا نیازي به آن نیست،  باشد خزا

و  جو  ستیزه  و  شرور  همسایگان  از  عقبه  یعنی  ولید  کوشش    ...پدر  آن حضرت  به  رساندن  آزار  در  همه  از  بیش  که  بود  پیامبر  بدکار 
از جمله آزارهایی که  از بدترین همسایه ها خانه داشتم یکی ابولهب و دیگر عقبه، و  داشت... و رسول خدا می فرمود من میان دو همسایه

شکمبه هاي حیوانات را آورده و پشت در خانه من خالی می کردند و هرچه را که می خواستند   آنها می نمودند این بود که مدفوع درون
 دور بریزند از زباله و... را درخانه من می ریختند، .....،  

دوستی نزدیک داشت و شنیدکه عقبه اسالم آورده، پس دوستی    ابن هشام در سیره خود آورده که شخصی به نام ابی بن خلف با عقبه 
دیگر بدترین ناسزاها را بگوید و در عبارتی    خود را با او بهم زد مگر آنکه عقبه به صورت رسول خدا آب دهان بیندازد و در عبارتی
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شد براي این دو نفر که )..... روزي که    دیگر سیلی به صورت و گردن پیامبر زند، پس عقبه نیز چنان کرد پس آیه ازسوي خداوند نازل
ستمگر دست به دندان می گزد و می گوید اي کاش با رسول یکراه را در پیش می گرفتیم و اي کاش که فالنی را به دوستی انتخاب  

 نمی کردم(  

مکه پیدا کنم گردنت را می زنم،  هاي   را بیرون کوه   کار او کاري نکرد و فقط گفت اگر تو   و در عبارتی دیگر پیامبر در عکس العمل به 
رسول خدا به علی گفت گردن او را بزن، عقبه گفت در میان این    پس جنگ بدر آغاز شد و او در میان هفتاد نفر قریشیان اسیر شد آنگاه 

طغیان تو از  انداختی و به گزارش طبري به خاطر کفر و تبهکاري تو و براي    همه فقط مرا می کشی فرمود براي آنکه آب دهان بر من 
 او را به دوزخ واصل نمود    فرمان خدا و رسول او، پس علی گردنش را بزد و

به دل گرفتند تا کردند السالم کینه  از علی علیه  این قریشیان معاند  از    )کلب گوید حاال دانستی که چرا  انتقام خود را  تا  آنچه کردند 
با قتل عام خاندان او که حرم رسو ....، آري علی فرزندان علی در کربال  اینان در راه    ل خدا بودند گرفتند و  در راه خدا چنان کرد و 

 شیطان، اال لعنه اهللا علی الظالمین(  

نابکار او، همان کسی است که خداوند اما ولید فرزند  در کتاب خود او را فاسق خطاب کرد، او فردي زناکار و خالفکار و همیشه    و 
شرع مقدس را زیر پا می گذاشت و.. خداوند درباره او فرمود )اگر فاسقی براي شما    دائماً دستورهايمست و دائم الخمر و... بوده و  

خبري آورد تحقیق کنید( و نیز آیه )آیاکسی که مؤمن است مانند کسی است که کافر است... البته که مساوي نیستند( در مورد او نازل  
فه از شدت خوردن مشروبات الکلی استفراغ کرد و به جاي نماز آواز می خواند  است که در محراب مسجد کو شد. او همان خبیث فاسق

  و ابن مسعود اورا با کفش زد و مردم به او سنگ می زدند و از عبداهللا بن جعفر بپرس که چگونه پشت او را براي مجازات شرب خمر با 
شدي که    دي و از اعمال ولید در محراب مسجد کوفه آگاه ضربات تازیانه به درد آورد.، حال تو احوال و اخبار ولید را از قرآن شنی

را از عبداهللا جعفر   چگونه در حالی که آواز )دل به رباب آویخت .....(، را بجاي آیات قرآن براي مردم زمزمه می کرد، .....، و اخبار او
و اجراي حد او پس از شور    ا فتنه بپا نمودکه چگونه مجازات حد شرابخواري را در مورد او اجرا کرد آنهم در زمانی که براي عدم اجر

 و غوغایی بود که مردم براي تأکید در اجراي مجازات بپا کرده بودند...، 

نیز حال او را از بن عاص بپرس )که علیرغم همه خباثت ها که در او بود براي رضایت مردم محل عبادت او را    عموزاده اش سعید  و 
  بر و محراب مسجد کوفه را شستشو دهند...، و احوال او را از سبط رسول خدا امام حسن بپرس که کرد( و دستور داد که من  نجس اعالم

چون در مجلس معاویه به سخن پرداخت گفت: امّا تو اي ولید به خدا قسم که ترا سرزنش نمی کنم که چرا با علی دشمنی میکنی، زیرا  
هستی که خداوند    د و نیز پدرت را در مقابل رسول خدا کشت و تو آنکسی ترا براي باده گساري و شرابخواري هشتاد ضربه تازیانه ز

کتاب خود ترا فاسق نامید و علی را مؤمن خطاب کرد و این در آن زمان بود که تو به او گفتی خاموش باش اي علی که من    تبارك در
م و تو فاسقی و خداوند علی اعلی درتائید  ازتو شجاعتر و سخنورتر هستم و علی به تو گفت خاموش باش اي ولید که من مؤمن هست

 سخن او این آیه را بر محمد صلی اله علیه واله نازل کرد که )..... افمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً الیستوون...( 

آورد    ري براي شماو نیز دراین آیه دیگر که در تائید سخن او درباره تو، بر محمد صلی اله علیه واله نازل کرد ).....که هرگاه فاسقی خب 
او گفت ).....با   در پیرامون آن تحقیق کنید...( و واي بر تو اي ولید هر چه را فراموش کردي سخن آن شاعر را از یاد مبر که درباره تو و

پس در  تبهکار مساوي نیست،    آنکه کتاب خدا گرامی بود... علی را مؤمن و ولید را فاسق خواند و هرگز مؤمن خداشناس با فاسق خائن 
پاداش ولید )خبیث ملعون( جهنم ابدي خداوند   آینده اي بسیار نزدیک آشکارا به سوي حساب می روند و پاداش علی بهشت جاویدان و 

 خواهد بود...(،  

دین و   تغلبیان و سپس حکومت کوفه روانه کرد و این فاسق تبهکار را بر احکام و یا بیا از خلیفه عثمان بپرس که او را به سرپرستی زکات
 المال مسلمین را به او بذل و بخشش کرد و...   نوامیس مردم و... مسلط نمود... و اموال بیت 
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)کلب گوید و یا از وجدان خود سؤال کن که گناه این گونه اشخاص بیشتراست یا گناه خلیفه آیا نمی دانی که در هر جامعه امثال ولید 
..... و  هرزه  و  لیاقت  بی  و  آبرو  بی  و  هتاك  فراوان   که  و    هستند  اعمال  به  مبادرت  شود  داده  میدان عمل  آنها  به  اگر  که  دارند  وجود 

اگر به حجاج ها، عمرسعدها و یزیدها و مروانها .....، فضاي ستمکاري داده نمی  جنایاتی می نمایند که چهره بشریت را سیاه می نماید آیا 
می شد، آري به حکم عقل، دستور دهنده، به این عمل از انجام دهنده این عمل  طول تاریخ روا  شد آیا اینگونه ستمها بر مردم مسلمان در

کسی اگر  زیرا  است  اینگونه    ستمکارتر  که  نبود  قادر  تباهی  و  فساد  جرثومه  این  مثل  داد  نمی  فرصت  و  کار  میدان  او  به  عثمان  مانند 
یریت در جامعه فضاي آلوده شد که مانند این تفاله هاي  جنایات ببار آورد هرچندکه در جامعه حضور داشته باشد پس در واقع فضاي مد

 سرعت در آن رشد کرده و امت را به تباهی کشیدند، اناهللا واناالیه راجعون و ما در کتاب تفسیر خود اثبات نمودیم که چگونه  جامعه به

از جمعیت و در گروه مجرمان و مخلد در جهنم   اعداءاهللا و  از مصادیق  منافقان شقی و فاسق  لعنه اهللاعلیهم  این  سوزان خداوند هستند 

 اجمعین(.

 بخشش خلیفه به عبداهللا از بیت المال مسلمین:

است که در    )مضمون( خلیفه به عبداهللا بن خالد ..... سیصد هزار درهم و به هریک از بستگان او هزار درهم بخشید...، ابومخنف آورده 

نوشت و براي ابن ارقم    بود... عثمان حواله اي براي عبداهللا بن خالد و اقوام اودوره عثمان عبداهللا بن ارقم کارگزار بیت المال مسلمین  

به او گفت تو خزانه دار ما هستی و ابن ارقم گفت من خود را خزانه دار    فرستاد و او از دادن آن مبالغ به آنها خودداري کرد، عثمان 

 که مسئولیت این کار را مسلمانان می دانستم و خزانه دارتو غالم توست و بس و به خدا قسم 

درهم براي    به عهده نمی گیرم.. پس کلیدها را آورده به سوي عثمان پرت کرد و عثمان آن را به ناتل برده اش داد... و او سیصد هزار
 عبداهللا بن ارقم فرستاد، ولی او آن را نپذیرفت...  

  000/600همسري عبداهللا بن خالد در آورد و دستور داد تا    )بالدرزي(، و یعقوبی در تاریخ خود آورده است که عثمان، دخترخود را به
و هرج ومرج طلبی در بذل و بخششهاي جنون آمیز خلیفه در امور مالی تا حدي    درهم به او داده شود...، ..... )مضمون( لجام گسیختگی

توانستند وجدان خود را زیرپا گذاشته و به  که خود خلیفه آنان را انتخاب نموده بود، هم ن  شد که مسئولین امانت دار بیت المال مسلمین
کار خود ادامه دهند و ترجیح میدادند که کلیدهاي خزاین بیت المال را نزد او پرت کنند و خود را به عواقب قیامتی و آتش دوزخ الهی  

 دچار نکنند. 

 بخشش خلیفه به ابوسفیان: 

که داد  دستور  )عثمان  که  است  آورده  خود  شرح  در  الحدید  ابی  روز    ابن  آن  داده   000/100در  مروان  به  را  المال  بیت  از  و    درهم 
دلیل و موجبی    درهم را هم به ابوسفیان بپردازند، ..... و من براي ابوسفیان که شایسته محروم دانستن از همه خیرات است هیچ   000/200

بهره مند سازد.(، )مضمون(    ستان مسلمان است،نمی بینم که خلیفه او را از بخشش کاالي بیت المال مسلمین که روزي محرومان و تهید
براي منافقین بود و در جاهلیت نیز او را   ابوعمرو از گروهی از محدثین آورده که ابوسفیان از همان آغاز مسلمانی ظاهري خود پناهگاهی

 به زندقه نسبت می دادند و نیز در روز یرموك،  

بر مسلمانان یورش آورده و گروه گروه را کشتار می نمودند و رزمندگان اسالم  آن روز سپاه روم    )کلب گوید و آن روزي است که در
  خبیث ناپاك بجاي حمایت و یا حداقل دعا براي مسلمانان در قالب ستون پنجم دشمن به تضعیف روحیه   به شهادت می رسیدند، این 

این سخن    ائید اي شاهزادگان رومی، و چون زبیر خبرمسلمانان می پرداخت( و علناً از پیروزي آنان اظهار شادي می کرد و می گفت بی
از  بهتر  او  براي  ما  آیا  را طی نمی کند،  نفاق راهی  راه  برساند که جز  را  او  پسرش شنید گفت، خدا مرگ  از  را  شاهزادگان رومی    او 

چون خالفت به عثمان رسید    هنیستیم، و علی نیز به او گفت تو همیشه دشمن اسالم و اهل اسالم بودي و از قول حسن نقل شده است ک 



 697ص : 

                       

 

خالفت به تو رسید، پس آن را مانند گوي    ابوسفیان به نزد او رفت و گفت اي عثمان پس از تیم و عدي )قبیله هاي ابوبکر و عمر( کار
حکومت و    بساط )یعنی اسالم که دین محمد است( جز  بازي بین بنی امیه بگردان و میخ هاي این خالفت را از امویان قرار بده که این

حرفها همه دروغ و بیهوده است و من اعتقادي به بهشت و جهنم    سلطنت چیزي نیست و من نمی دانم بهشت و جهنم چیست )یعنی این
بیرون من  نزد  از  و  برخیز  زد  فریاد  او  بر سر  عثمان  پس  در    ندارم(  را  تو  همواره  )یعنی  است  کرده  که  کند  آنچنان  تو  با  رو که خدا 

 گمراهی بدارد(  

پسران عبد مناف خالفت را مانند گوي بازي به سرعت در دست بگیرید که در آن دنیا یعنی   و در تاریخ طبري آمده است که گفت اي
نه دوزخی )العیاذ باهللا اسالم و دین رسول خدا دروغ است اناهللا واناالیه راجعون( و به گزارش مسعودي    جهان آخرت نه بهشتی هست و 

امویان این حکومت را مانند گوي بازي به سرعت در اختیار بگیرید که سوگند به آن که ابوسفیان به او سوگند    ابوسفیان می گفت اي
به    می خورد)یعنی الت و عزي و هبل( من همیشه امید تصاحب خالفت را براي شما داشتم که )البته به شما رسید( و به صورت ارث 

 کودکان شما خواهد رسید،  

اینجا کسی هست )یعنی در مجلس غریبه   انس آورده است که ابوسفیان پس از کورشدنش بر عثمان وارد شد و پرسیدابن عساکر از قول 
این خالفت را مانند  نه )همه خودمانی هستیم( پس گفت خدایا کار  به صورت    هست( گفتند  بده و کشورداري را  زمان جاهلیت قرار 

ابوسفیان در روز احد و روز احزاب که در آنها جمع بسیاري از    ، ابن حجر می گویدقلدري و امویان را میخهاي )این خالفت در( زمین
و سرکرده مشرکان عرب بود و ابن سعد درباره روزگار او پس از تظاهر به   مسلمانان به بدترین وضع به شهادت رسیدند، فرمانده و رئیس

ام برمی دارند، بر او حسادت برده و با حسرت در دل گفت اي کاش دنبال پیامبر گ  اسالم می گوید، ابوسفیان چون مردم را دید که به 
مرد یعنی رسول خدا و جنگ با او متحد نمایم و ....، پس رسول خدا به علم الهی از ضمیر او    می توانستم دوباره گروهی را بر علیه این 

به سینه او کوبید وگفت در آن ترا رسوا می کند و در عبارتی   آگاه شد و  نفهمیدم که چطور    زمان خدا  ابوسفیان در دل گفت  دیگر 
پشت او زد و گفت به حول و قوه خداوند بر تو پیروز شدم، زیرا در کالم آن حضرت آمده است که   محمد بر ما پیروز شد، پس پیامبر بر 

و پدرش ابوسفیان همواره با    فرزند طلیق و آزاد شده و حزبی است از این حزب ها )یعنی کفر و نفاق(، آري او   معاویه طلیق و آزاد شده 
 دشمن بودند تا به اجبار و با کراهت مسلمان شدند.   خدا و رسول او

 و براي تو همین بس باشد که حضرت در نامه اي به معاویه می فرماید:

واسطه آن    مذکور شد که به )اي پسر صخر )نام ابوسفیان( و اي ملعون زاده(، که ظاهراً با این کالم خود اشاره به این روایت دارد که قبالً  
ابوسفیان بر مرکب سوار و    پیامبر، او یعنی ابوسفیان و معاویه و یزید را لعنت فرمود و این در زمانی بود که آن حضرت مشاهده کرد که 

ن بدست  آنکه می راند و آنکه افسار آ  یکی از آن دو دهانه مرکب را گرفته و دیگري می راند پس رسول خدا فرمود خدایا، سواره و
السالم را خطاب به معاویه آورده که فرمود اي    گرفته است را لعنت بفرما و ابن ابی الحدید در شرح خود نامه اي از نامه هاي علی علیه

مانند آنان از خاندانت افتادند که همگی صاحب کفر و کینه    معاویه به راستی که تو در راهی افتادي که پدرت ابوسفیان و جدت عتبه و 
 حقی ها بودند  و نا

نیز در شناخت ماهیت ابوسفیان می توان به ابوذر )همان راستگو که پیامبر صدق گفتار او را تصدیق کرد و در حق او فرمود    و  سخن 
بر نگرفت و آسمان سایه اي    زمین در  او گفت  به  باشد و...( هم استناد کرد که چون معاویه  ابوذر  از  بر کسی که راستگوتر  نینداخت 

حضرت ابوذر پاسخ داد من دشمن خدا و رسول او نیستم بلکه تو و پدرت دشمن خدا و رسول او هستید که تظاهر    ا و رسول،دشمن خد
  کردید و کفر را در درون خود پنهان نمودید...( )مضمون( این بود شخصیت ابوسفیان و اول روزگار و آخر روزگار او پس   به اسالم

 نمود،  را دارد و حال آنکه خلیفه از کیسه مسلمانان او را در بخششهاي )جنون آمیز( خود غرق چگونه استحقاق ذره اي از بیت المال

 بخشش هاي خلیفه از غنایم افریقا:
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به برادر    سکه دینار طال بود را یکجا بجاي تقسیم بین مسلمانان   000/500)مضمون( عثمان یک پنجم از غنایم جنگ آفریقا که بالغ بر  

با ظلم و ستم در    رضاعی خود عبداهللا بن ابی سرح بخشید... او همچنین ابن ابی سرح را بر کشور پهناور مصر حاکم کرد و او چند سال

ه داد و مضروب کرد تا کشته شدند پس هفتصد  گروهی از شاکیان را آنقدر شکنج  آنجا بماند تا مردم مصر از او شکایت کردند... و او 

آمده  مدینه  به  مردم مصر  نمایندگان  از  اعتراض    نفر  که  کسانی  از جمله  دادند،  پیامبر  اصحاب  به  را  ابی سرح  ابن  و گزارش جنایات 

ز تو می خواهند به جاي ابن ابی  عایشه، علی... بودند و علی علیه السالم به عثمان گفت این مردم ا   شاکیان را به عثمان انتقال دادند طلحه،

حکومت مصر بفرستی و مدعی هستند که او در رابطه با قتل عمد بایستی قصاص شود پس او را برکنار کن و بین    سرح کسی دیگر را به

 قضاوت کن، پس اگر حق با آنان بود دادگستري نما و حق آنان را بگیر .....،   آنان

ش ازفتح مکه مسلمان شد و پس از فتح مکه مرتد شد و به مشرکان قریش پیوست و به مکه آمد.  و ابن ابی سرح همان پلیدي است که پی

سرح را در زیر پرده هاي خانه خدا نیز پیدا نمودند او را بکشند و ریختن خون او در همه جا و... واجب    پیامبر دستور داد که اگر ابن ابی

آورد و براي او امان خواست و پیامبر    داده و در فرصتی مناسب او را نزد پیامبر  برخالف دستور رسول خدا او را پناه   است، پس عثمان

از شما  مدت تا شاید یکی  بودم  اطرافیان گفت من ساکت  به  عثمان رفت رسول خدا  وقتی  و  باشد  و سپس گفت  بود    زیادي ساکت 

پیامبر سزاوار    با چشم به من اشاره نکردي فرمود بربرخاسته و گردن ابن ابی سرح را بزند، پس مردي از انصار گفت اي رسول خدا چرا  

 نیست که نگاه پنهانی و دزدانه داشته باشد  

)کلب گوید پس تو به ماهیت عثمان و عشق و عالقه او به خاندانش تاجایی که امر صریح خداوند و رسول او را زیر پا گذاشت و به  

داد و .....، و براي او مهم نبود حکم رسول خدا و ..... و این در زمانی بود    پناه جاي قتل ابن ابی سرح که بر هر مسلمان واجب بود او را  

 زمان که حاکم مطلق امپراطوري اسالمی شد چه بر سر خود و امت اسالم آورد(،   که هیچ قدرتی نداشت پس قضاوت کن در آن 

فر ابن ابی سرح خبیث است که می گفت من هم می توانم  نازل فرمود در بیان ک   93انعام آیه    و نیز آن آیه که خداوند در سوره مبارکه

بگویم و لذا خداوند ماهیت این خبیث را اعالم و در کتاب خود فرمود )..... کیست ستمکارتر از آن که به    شبیه آنچه بر پیامبر نازل شد 

اع مفسرین بر آن است که این آیه در بیان  ببندد... بگوید من هم آیه نازل می کنم مثل آنچه خدا نازل کرد( و اجم  دروغ بر خدا افترا

  و او کسی بود که پس از   ابی سرح )خبیث( است. )تفاسیر بالدرزي، قرطبی، بیضاوي، زمخشري، رازي، خازن، شوکانی، .....(  کفر ابن 

 قتل عثمان از بیعت با امیرالمؤمنین خودداري نمود  

خبیث مانند دیگر اشقیاء، کفر باطنی خود را ظاهر نمودند،    این  بعد از رسول خدا)کلب گوید و البته این امري کامالً طبیعی هم بود زیرا  

نه مانند عثمان غارت و چپاول اموال مسلمانان و لذا معلوم است که او    زیرا علی مانند پیامبر عمل می کرد و در نزد او عدل بود و انصاف،

 و امثال او از بیعت با آن حضرت خودداري می کنند...( 

مسلمین به ناحق    ین عثمان است و منطق او ..... و این رسول خداست که می فرماید )به راستی مردانی در مال خدا یعنی بیت المالآري ا

 فرو می روند )یعنی به چپاول مشغول می شوند( و روز قیامت بهره آنان آتش غضب الهی است( 

 المال مسلمین: گنج هاي اندوخته شده به برکت بخشش هاي خلیفه از بیت 

 از کسانی که از بازار آشفته بذل و بخشش هاي خلیفه  

 جنون آمیز و یا بگو غصب بیت المال مسلمین و یا بگو ....(   )کلب گوید و یا بگو آن غارت ها و چپاول ها و یا بگو بخشش هاي
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ه خانه در مدینه و دو خانه در بصره و خانه هایی بن عوام بود که یازد  زبیر  براي خود ثروت هاي افسانه اي جمع نموده بودند و...، یکی

او )پس از کسر ثلث(، یک میلیون و دویست هزار سکه طال ارث رسید و تمام ثروت   در کوفه، مصر و... داشت و به هر یک از چهار زن 

و کوفه نیز زمینهایی داشت و در  طال بوده است. او بنا به گفته ابن سعد در مصر و اسکندریه    او پنجاه و نه میلیون و هشتصد هزار سکه

همچنین محصوالت غالتی که از زمینهاي دیگر او به او می رسید و مسعودي می گوید از او هزار اسب و    بصره هم خانه هایی داشت و

ز ارزش  هزار غالم و کنیز وزمین و... باقی ماند و دیگري طلحه بن عبداهللا تیمی است که خانه اي در کوفه ساخت که معروف بود و نی

  غله او از عراق، روزانه هزار دینار طال قیمت داشت و عمروعاص می گوید که طلحه به اندازه یکصد پوست گاو پر از طال از  محصوالت

 خود بجا گذاشت که در هر یک از آن ها، یکصد پیمانه پر از طال و نقره جاي داشت  

د پوست گاو پر از طال و نقره پیدا کردند، و به گفته ابن جوزي، طلحه  ماترك و ارثیه طلحه سیص  و به گزارش ابن عبدربه... در میان 

باقی گذاشت و بالدرزي می گوید که عثمان در روزگار خالفت خود دویست هزار دینار طال به طلحه داد...    سیصد شتر بار طال از خود 

ین و چنان پوست هاي گاو پر از طال و نقره و... به  از عثمان است که گفت )واي بر پسر زن خضرمی )مادر طلحه(، من چن  و نیز این سخن

 دادم ولی او خون مرا می خواهد و مردم را بر علیه من و علیه جان من تحریک می کند )تا مرا بقتل رسانند(( .....   او

ه کشاروزي او  منطق  اسب برجاي گذاشت و   100گوسفند و    3000شتر و    1000عبدالرحمن بن عوف بود که به گفته ابن سعد    و دیگري

بین وارث از تبر استفاده کردند و   با بیست شتر مخصوص آبکشی آبیاري می شد و نیز آنقدر شمش طال بجا گذاشت که در هنگام تقسیم

آبله زد، از عبدالرحمن بن عوف چهار زن باقی   مقدار طالها آنقدر زیاد بود که دست کارگرانی که با تبر این طالها را تقسیم می کردند

با پرداخت    سکه طال رسید و با یکی از زنان او که در  000/80ند که به هر کدام  بود مرض منتهی به موت خود او را طالق داده بود، 

درهم داشت    000/250ابی وقاص که به گفته ابن سعد در روز مرگ    دینار طال از طریق عثمان صلح کردند .....، دیگري سعد بن   83000

امیه  بن  از خود    و در قصر خود در عقیق مرد...، دیگري یعلی  از طلبی که از مردم    000/500است که  برجاي نهاد و به غیر  سکه طال 

دینار طال می شد، ..... و دیگر زیدبن ثابت تنها مدافع    000/100داشت، و نیز اموالی که از آب و زمین و...داشت که بهاي آن بالغ بر  

 000/100باقی مانده از او نیز با تبر تقسیم می شد و این غیر از دیگر اموال او بود که برآورد قیمت آن    بود که طالها و نقره هاي   عثمان

 دینار طال بود ..... 

المال مسلمین که در دوره عثمان واقع شد و مسلم آن است که تاریخ تمام تباهکاري هایی  این که    نمونه هایی از غارتگري هاي بیت 

 ها معلوم خواهدبود   روي داده است را ثبت نکرده...، امّا مقدار آنچه که خلیفه براي خود اندوخته بود نیز از این بذل و بخشش 

خداوند می فرماید ان   )کلب گوید و البته این گونه روشها از مصادیق اسراف و تبذیر است که به حکم قرآن عامل به آن محکوم است و

 خوان الشیاطین .....(،  المبذرین کانوا ا

پوشید. محمد ربیعه می گوید رداي خز چارگوشه نگارینی در بر و تن    دندانهایی با طال پهلوي هم قرار می داد و جامه امپراطورها را می

بپوشم او  می گفت این براي خشنودي نائله )همسر عثمان( است و من چون آن را    دینار طال بود و عثمان  800خلیفه دیدم که بهاي آن  

بیت المال خزینه اي وجود داشت که در آن گوهرها و جواهرات گرانقیمت جمع آوري    خوشحال می شود...، بالدرزي گوید که در

برداشته  آنها  از  عثمان  بود، پس  اعتراض کردند و    شده  او  به  به مردم رسید و همه  داد و خبر  با آن زینت  را  از خانواده خود  بعضی  و 

گفتند و او درعوض خشمگین شد و گفت این مال خداست به هر کس بخواهم می دهم و هر که را بخواهم محروم  سخنان تندي به او  
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می نمایم، پس خدا برهر که مخالف باشد خشم گیرد...، و در عبارتی دیگر گفت ما هر چه نیاز داریم از این بیت المال و غنائم و خراج  

اریم پس علی به او گفت )بر این روش نرو( پس در آن زمان مردم به جلوگیري ازکارهاي تو  ها میگیریم و اعتنایی به اعتراضات مردم ند

 و خواسته ات جدایی می اندازند .....،   اقدام می کنند و میان تو

تقسیم کرد و  آورده اند که ابوموسی با محموله هایی از زر و سیم )طال و نقره( به نزد او آمد و اوتمام آنها را بین زنان و دختران خود  

 مصرف کرد...،   البته او بیشتر اموال بیت المال را براي آباد کردن امالك و خانه هاي خود

ابن سعد گوید روز کشته شدن عثمان نزد خزانه دار او سه میلیون و پانصد هزار درهم و یکصد و پنجاه هزاردینار طال بود که همه غارت  

بجا ماند، مسعودي آورده که در مدینه    مان هایی که ارزش آن دویست هزار دینار طال بودشد، از عثمان هزار شتر در ربذه و دست پی

نیز اموال و چشمه ها و باغها ..... براي خود ذخیره   قصري با سنگ و ساروج برافراشت و درب آن را از چوب درخت ساج هندي و...، و

 قابل شمارش نیست بدست آورد،...  ن کهکرد... و ذهبی آورده که عثمان هزار برده داشت و ثروت هاي کال

میلیون و سیصد و ده هزار دینار طال و یکصد و    نمونه سیاهه بخشش هاي )جنون آمیز( خلیفه به مروان و ابن ابی سرح و... بالغ بر چهار 

فتار علی را درباره عثمان  نمونه ها را بخوان و فراموش مکن گ  بیست و شش میلیون و هفتصد و هفتاد هزار درهم نقره بوده است پس این

دادنش می خرامید و فرزندان نیاکانش نیز با او برخاسته بیت المال مسلمین را با    که فرمود )..... خودپسندانه میان خوردنگاه و جاي بیرون

 شتر گیاه بهاري را می خورد(،   ولع باال کشیدند )و غارت کردند( آنچنان که 

و هر مالی که از بیت المال بخشیده به    د )آگاه باشید که هر زمینی را که عثمان به تیول داده و نیز این سخن آن حضرت که خواهد آم

امتیازات و حقوق براي او و خاندانش بود و آیا    بیت المال برمی گردد...(، حاال فقط این سؤال می ماند که از خلیفه سؤال کنیم چرا همه 

پرداخت حقوق و سهم بیت المال به اصحاب پیامبر و نیکان    خدا براي جلوگیري و تحریمجهان براي آنان خلق شده بود و یا دستوري از  

محرومان واجب بود که با فقر و گرسنگی و برهنگی بسازند و...، و یکی    امت محمد مانند ابوذر، عمار، ابن مسعود و... داشته و یا این

و این سخن علی علیه السالم است که می فرماید )..... بنی امیه از    به یکی اهانت شود  تبعید شود، یکی شکنجه شود، یکی مضروب شود،

حضرت به دست رسیده، چنان نسبت به من بخل می نمایند و اندك اندك می دهند که گویا    میراث محمد و غنایمی که به برکت آن 

بخشش این است که فرد آن را از مال خود    می خواهند شیري را به بچه شترهنگام دوشیدن مادرش بدهند...(، ..... و آیا اساساً جود و

کیسه دیگران ببخشد... البته من خلیفه را نیافتم تا از وي سؤال کنم و شاید اگر از او می پرسیدم تازیانه اش بر سر و   بدهد یا مانند خلیفه از

 من، بر پاسخش سبقت می گرفت.، صورت

از بین    که شایسته است به آن توجه شود از جمله اثرات سوء روش عثمان)کلب گوید آنچه عثمان کرد داراي ابعاد سوء مختلفی بود  

السالم به این موضوع    رفتن حرمت و جایگاه و قداست مکان خالفت به عنوان جایگاه جانشینی پیامبر بوده است و همانطور که علی علیه 

خلیفه گردد و این امر به روش و    ه نهضتی منتهی به کشتناشاره و بسیار اکراه داشتند که این جایگاه بدینگونه با اعتراض مردم تبدیل ب

چاه مدیریت هاي اسالمی بود که هزار عاقل   سنتی پس از آن تبدیل شود و از دیگر اثرات سوء اقدامات عثمان انداختن سنگهاي عظیم به

 قادر به بیرون آوردن آن نبودند،  

هاي غیراسالمی و ناعادالنه عثمان به روشهاي عادالنه رسول خدا رجعت    آري اگر حضرت علی علیه السالم اعالم نمودکه بایستی روش

را با بی اعتنایی به مبانی شرعی آن پذیرفته و گوشت و پوست و خون آنها از آن اموال حرام روئیده    داده شود، قطعاً آنانی که این اموال 
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حتی اگر شمشیر به میان آنان و خاندان آنان می افتاد، پس یکی   برگردانیدن آن اموال به بیت المال مسلمین نمی شدند  شده بود، حاضر به

اجراي سنت   دالیل مبارزه بی امان این دشمنان کینه توز با علی علیه السالم، همین بی عدالتی از سوي عثمان و همین عدالت خواهی و  از

ال  با این جرثومه هاي فساد و تباهی بود و  به آن حضرت می    بته اگر حکومت بعد از ابابکر و عمرپیامبر از سوي امام علی علیه السالم 

می یافتند و اسالم به سرعت و    رسید قطعاً مردم جهان معنی عدالت اسالم و عظمت دین و شریعت و مفهوم احکام حکیمانه اسالم را در

نابجاي و روشهاي  اثرات سوء  از دیگر  و  تردید جهانگیر می گردید و...  و  هیچ شک  تغییر  بدون  از    عثمان  امت  مبانی هدایت  بستر و 

روشهاي آزادمنشانه رسول خدا به روشهاي جابرانه و قلدرانه اعراب بدوي وحکومتهاي بربري بوده است که با نهایت تأسف با افتادن آن  

خدا  امت رسول خدا واقع شد و عظمت اسالم و حاصل زحمات رسول بدست معاویه و سپس فرزند حرام او یزید نکبت و بدبختی آن بر

حکومتها و قدرتهاي دیگر تکه تکه و پاره پاره شد و به شرحی که در این زمان مالحظه    و مجاهدان صدر اسالم در این سراشیبی بدست 

علیرغم جمعیت قابل توجه خود به اینگونه دولتهاي ضعیف تبدیل شده اند...، و از دیگر اثرات سوء و    می شود، که چگونه امت اسالم

شدن و شهادت مظلومانه بسیاري از مؤمنین و مقدسین صدر اسالم و صحابه عالیقدر رسول خدا و ریختن خونها و    شتهشوم اعمال او، ک 

بر حکم    کشته شدن  که  بوده  دنیاپرستان  و  آن گمراهان  به دست  شریعت  احکام  استقرار مجدد  براي  امت محمد،  نیکان  از  این گروه 

یا( است و لذا در نتیجه این فتنه شوم برپا شده، گروه کثیري که با تبعیت از سرکردگان زکیه مانند قتل الناس جمع  قرآن)کشتن هر نفس 

  با وصی رسول خدا که به منزله نفس رسول خدا بوده به نبرد برخاستند و به حکم قرآن بر آنچه می خوردند نظر نکردند تا   گمراه خود

 نظر االنسان الی طعامه...(.، اینکه آنان را با وارد شدن به آتش دوزخ ابدي هالك کرد )فلی

اثرات سوء روش  باز از دیگر  از جهان    هاي  و  او  فتنه هاي مختلف  با گذشت زمان، اصحاب رسول خدا در  بود که  نابجاي عثمان آن 

... یا به  و گرسنگی و تبعید مانند ابوذر و یا در درگیري هاي مختلف و در جبهه هاي جنگ مانند عمار و  رفتند یا با ایجاد شکنجه و فقر

  غم و غصه که ظاهراًبه عمر طبیعی از دنیا رفتند و .....، که با عوض شدن تقریبی نسل و حضور تابعین و...، بازار احادیث دروغ و جعلی و 

  تفسیر به رأي کتاب خدا و تأویل خالفکاري و... داغ گردید و فتنه اختالف نظر و... حاصل شد که تا این زمان و بعد از این  توجیه و

المال مسلمین در آن  برهه از    ادامه خواهد داشت و از جمله اثرات سوء دیگر روشهاي خالف عثمان آن بود که این مال و اموال بیت 

در خداپرستی و    زمان به منزله آب گوارا و حیات بخش بود که می بایست به محرومین امت محمد برسد و جانهاي آنان را در اطاعت

به مرگ   ي کلمه اهللا احیاء نماید ولی قطع این آبیاري و در نتیجه هرز روي این منابعتقویت شریعت محمد و اعتال  حیات بخش، عمالً 

نابودي راه  این مرگ و  تهیدستان امت محمد منتهی گردید و  بار محرومان و  نداشت، جز آنکه در حضور    دهشتناك و غم  بازگشت 

 خداوند و در روز قیامت دادخواهی شوند و...،  

ایجاد شبهه در امت رسول خدا و شکستن حرمت اصحاب پیامبر بود و این سبکسري ها تا آنجا    دیگر اثرات سوء عملکرد عثمان،و نیز از  

جان رسول خدا و یکی از پنج تن آل عبا و کسی که خورشید براي او رجعت کرد و وصی رسول رب    پیش رفت که حرمت نفس و 

مجاهد که جان و عمر و هستی خود را وقف دین خدا نمود. و..، یعنی امیرالمؤمنین کم رنگ و شکسته  و باالترین  العالمین و اول مسلمان

و    شده تاجایی که آن حضرت را در ردیف معاویه خطاب می کردند، به شرحی که آن حضرت خود ذکر نمود به این مضمون که دهر

اظهار وجود    گفتند علی و معاویه و یا آنچه که آن مروان خبیث گفت و   روزگار مرا پائین آورد و پائین آورد و پائین آورد تا جایی که

 کرد و... که خداوند جزاي جسارت او را آتش ابدي خود قرار داد .....، و دیگر از اثرات سوء ..... اناهللا واناالیهراجعون(  
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اب بیعت مردم با علی پس از قتل عثمان، این کالم از آن حضرت است که کلبی از  ن عباس آورده است که)..... فرمود آگاه  و پس از 

زیرا  زمینی که عثمان از بیت المال به دیگران اختصاص داد و هر مالی که از بیت المال به کسی بخشید به بیت المال برمی گردد باشید هر

شده به بیت المال    ر شهرها پخش هیچ چیز )حق( قدیمی را از بین نمی برد پس اگر آن را بیابم که مهریه زنان در ازدواج قرار گرفته و د

 برمی گردد زیرا در عدالت گشایشی است و هرکس حق بر او ناخوش و سخت بیاید قطعاً ستم بر اوناگوارتر و سخت تر است،( ..... 

م داد اي  بودند او در شام بود و به معاویه پیغا  پس این خبر و امثال آن به عمروعاص رسید و از زمانی که مردم بر عثمان شورش کرده 

معاویه هر کار می کنی بکن ولی بدان که پسر ابوطالب چنان ترا برهنه می کندکه چوب دستی را از پوسته روي آن برهنه می کنند و  

و  ولید زره  و  برگردانیدن شمشیر  در  آن حضرت  دستور  از  پس  عقبه  اي    بن   .....( گوید  می  المال  بیت  به  خلیفه  بهاي  گران  شترهاي 

گران بهاي عثمان نزد علی است ..... برادر مرا کشتید تا جاي او باشید،    ان ما چگونه تواند بود با آنکه زره و شترهاي هاشمیان سازش می

 همانگونه که مرزبانان خسرو به او نیرنگ زدند.(  

هم که مانند او بود وشیوه و    عبداهللا بن ابوسفیان بن حارث در ابیاتی بلند به او پاسخ داد )..... او را به خسرو شبیه کردي و به راستی  پس

سرشت و خلق و خوي او به خسرو شبیه بود...( و کلبی گوید که مقصود او آن بود که وي هم مانند خسرو کافر بود ولذا منصور هرگاه 

نیز مسعودي    انداخت...( و...   این شعر را می خواند می گفت )خدا لعنت کند ولید را که با گفتن این شعر میان فرزندان عبدمناف جدایی

با این اضافه ).....، در همه جا علی  نیز    در مروج الذهب جوابیه ولید را به فضل بن عباس نسبت داده  همراه محمد بود و پس از محمد 

زمانی بود که تو همراه مشرکین بدبخت و شقی   جانشین او بود، علی دوست خداست که دین او را یاري و سربلند کرد و اي ولید این در

ا  نازل نمود که تو فاسق وتبهکار هستی پس تو سهمی در اسالم نداري که آن را  با  تو آن کسی هستی که خدا آیه  بودي...  نبرد  و در 

 مطالبه کنی...(.

 بنی امیه، شجره ملعونه در قرآن کریم: 

به ابن عباس گفت: اگر عثمان به خالفت برسد فرزندان ابی محیط را بر گردن مردم سو ار می کند و اگرچنین کند ... عمربن خطاب 
مردم او را خواهند کشت، و به همین مضمون از ابوحنیفه و قاضی ابوسعید نقل شده و بالدرزي آورده )مضمون(که )علی و طلحه و زبیر  

تو وصیت نکرد که به  او گفتند مگر عمر  به  نمود  ابومحیط و اموی  در زمانی که عثمان، ولیدبن عقبه را فرماندار کوفه  بر  خاندان  ان را 
 در پاسخ آنان چیزي نگفت...( )مضمون(   گردن مردم سوار نکن... او

لذا همه دوست دارند خود را به محمد و آل محمد    آري تمام تالش او بر آن بود که عزت را بر بنی امیه پایدار کند ولی به عکس شد و 
سوایی و تبهکاري آنان، مقرب بداند .....، ابوعمر آورده است  ر نزدیک نمایند ولی کسی نمی خواهد خود را به بنی امیه به واسطه ننگ و

از بنی بر عثمان وارد شد در زمانی که غیر  بن خالد  نیازمندي،    که شبل  نبود، پس گفت آیا در میان شما خردسالی،  او  نزد  امیه کسی 
ناسب است آنها گفتند عبداهللا بن عامر داده اي... پس عثمان گفت چه کسی م  گمنامی نیست که شما عراق را به این ابوموسی اشعري

براي حکمرانی کوفه فرستاد...( و او از جمله کسانی بود که خام و بی تجربه عمل کرد و   ساله بود را 16پس عثمان عبداهللا بن عامر را که 
نیز از کسانی  نقش داشت و...، که از  بود که در ایجاد نارضایتی عمومی بر علیه عثمان به دلیل ستم و ظلم خود    نیز سعیدبن عاص هم 

تباهی امت من به دست کودکانی بی خرد از قریش خواهد بود و یا به همین مضمون که هالك این امت به    پیامبر آورده اند راستی که
 قریش خواهد بود   دست کودکانی از
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اینگونه احادیث صرف نظر از تطبیق ظاهري که با روش و منش خلیفه عثمان و سا البته  امیه در نصب کودکان به    یر بنی)کلب گوید: 
حکومت دارد با عملکرد خام آنان که به منزله مدیریت هاي کودکانه و بی خردانه پیران آنها ازجمله خود عثمان است نیز، منطبق خواهد  

 نابودي امت اسالم را فراهم آورد...(،   بود که اینگونه من حیث المجموع، عملکرد بی خردانه و کودکانه آنان موجبات

با  آنکه پیامبر )ص( گفت: هرکس کارگزاري از    آري عثمان آنان را به کار می گمارد و خود بهتر از هر کسی آنها را می شناخت و 
امبرش هست پس به خدا و  و داناتر به کتاب خدا و سنت پی مسلمانان را به کاري بگمارد، در حالی که بداند در میان ایشان شایسته تر از او 

است  باقالنی آورده  نیز  است و  و همه مسلمانان خیانت کرده  از    رسول  میان گروهی  بیند در  فرمود هرکس که می  از رسول خدا که 
 خدا و رسول و مسلمانان خیانت کرده است  مسلمانان برتر از او هست، ولی خود را بر آنان مقدم نماید به 

فرماید عقل تصدیق می کند و هرچه را عقل امر کند    ا صلی اهللا علیه و آله است که هرچه را شرع امر)کلب گوید این قول رسول خد
امري عقلی است که رسول خدا نیز آن را تبیین فرموده و لذا    شرع تصدیق می کند و لذا امر هدایت جامعه توسط فرد الیق تر و داناتر

از آنان برتر و باالتر هستند، در واقع علت سقوط جوامع خواهد بود و    حالی که  اساساً پذیرش براي حکمرانی و یا نصب هر حکمران در
ویژگی هاي و از علل اصلی عقب ماندگی امت اسالم از همه ابعاد گردید و لذا    اینگونه رهبري ها اصوالً به دلیل مدیریت غلط آنها، از

هدي عادل و گواهی صادق و دلیل بارز و روشن در اثبات همین  پدیدار و سپس ادامه یافت، شا  این انحطاط که در دوره خالفت عثمان
 اجتماعی و عقلی است(،    قول و بیان همین قانون

بهشت را به من دهند همه بنی امیه    آري او فکر کرده بود که آن طرف هم مثل اینطرف بی حساب و کتاب است که گفته بود اگر کلید 
 را داخل بهشت می کنم 

و آنگاه که  ها   )کلب گوید  به دوزخ    در محکمه عدل خداوند حسابرسی  تبهکاران  بهشت و  وارد  نیکان  او خواهد دید که  آغاز شود 
عمل به سنت رسول خدا ناجی و معیار حسابرسی است و فامیل پرستی و تعصب    خواهند رفت و تبار و تعصب ارزش ندارد بلکه ایمان و

خواست که بداند عمل مطابق سنت و قول خداوند در کتاب او قرآن، شاخصه ورود  ندانست یا ن کورکورانه، داللت بر جهل او دارد. و او
 خداوند تبارك و تعالی خواهد بود والسالم(.  به بهشت و جهنم ابدي

 خلیفه ابوذر را به ربذه تبعید می کند: 

دیکتاتوري او در    استبداد و بالدرزي آورده است )مضمون( بذل وبخشش هاي خالف شرع و خالف سنت رسول خدا از سوي عثمان و  
کسانی را که زر و سیم را جمع    این کار باعث شد که ابوذر او را امر به معروف و نهی از منکر کرده و با استناد به آیه قرآن بگوید )آن 

و عثمان غالم    او را به عثمان منتقل کرد  می نمایند و در راه خدا مصرف نمی کنند را به کیفري دردناك بشارت ده(... مروان سخنان
اعتراض به کسی که دستور خداوند را رها کرده   خود ناتل را به سوي ابوذر فرستاد و ابوذر پاسخ داد که عثمان مرا از خواندن قرآن و

بدست  عثمان  با خشم  را  اگر خشنودي خدا  به خدا قسم  با خشنود کردن عثمان،    منع می کند، پس  اینکه  از  است،  بهتر  نزد من  آورم 
دینار طال براي او فرستاد و ابوذر سؤال کرد این حق همه    300را به خشم آورم، در این زمان عثمان او را به شام فرستاد، ومعاویه  خداوند  

در شام معاویه پسر ابوسفیان که کاخ سبز براي خود ساخته بود را مورد انتقاد قرار  مسلمانان است گفتند نه گفت بنابراین من نمی پذیرم و
خدا ساختی پس خیانت کردي و اگر از مال خودت ساختی پس اسراف نموده اي و معاویه    او گفت اگر این کاخ را از مال  داده و به 

خدا قسم کارهایی صورت گرفته است که آنها را ناروا می دانم و به خدا سوگند که این گونه اعمال در   ساکت ماند و ابوذر می گفت به
باطلی را که زنده می شود و سخن راستی که تکذیب    به خدا قسم حقی را می بینم که می میرد وپیامبرش نیست و    کتاب خدا و سنت

 دزدیده شده و به سرقت می رود...،   می شود و سنتی را که از تقوي به دور است و حقوق نیکان امت را که

عث به  معاویه  تباه خواهد کرد پس  تو  بر  را  شام  ابوذر  معاویه گفت،  به  بن مسلم  نوشت که    مانحبیب  معاویه  به  عثمان  و  گزارش کرد 
راهها نزد من بفرست پس معاویه چنین کرد و او را    جندب )نام ابوذر در زمان جاهلیت( را بر بدترین مرکب ها سوار کرده و از بدترین
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عالیقدر صحابی  این  ابوذر  و چون  فرستاد  مدینه  به  یکسره  و  استراحت  عثمان گفت:    بدون  به  رسید  مدینه  به حکومت  به  را  کودکان 
شده ها را به خود نزدیک   اموال مسلمین می سازي و فرزندان آزاد  مسلمین نصب می کنی و براي خود و خاندانت چراگاه خصوصی از 

 می کنی و... 

ابوذر به عثمان سخنانی  پس عثمان او را به بیابان ربذه تبعید کرد و درآنجا مجبور به ماندن نمود تا از جهان رفت،... از قتاده آورده اند که  
اینکه    گفت و عثمان وي را دروغگو  او پاسخ داد گمان نمی کردم هیچ کس مرا دروغگو خطاب کند آن هم پس از  خطاب کرد و 

 پیامبر در حق من گفت)زمین در بر نگرفت و آسمان سایه نینداخت بر سر کسی که راستگوتر از ابوذر باشد(  

ابعاد و اعمال و رفتار او نسبت به رسول خدا و سنت او را مالحظه می نمایی که او چگونه با    ه )کلب گوید تو حرمت شکنی را در هم
پیامبر و ..... قیام کرده و البته در چنین حالت دروغگو خطاب کردن کسی که رسول خدا صلی اهللا علیه    جسارت علیه احکام خدا و سنت 

 ف خاص داده است البته خیلی نباید سخت باشد(.  راستگو بودن او آنهم با آن تعری و آله و سلم شهادت به 

به مدینه پیامبر، مرا به بیابان نشینی برگردانید...، و نیز چون عثمان از مرگ ابوذر در ربذه آگاه  و... ابوذر گفت عثمان پس از مهاجرت من
عثمان گفت اي گزنده... پدرت   کند، عماربن یاسر گفت آري خدا از سوي همه ما او را رحمت کند پس  شد گفت خدا او را رحمت

من از تبعید او پشیمان شدم... مسعودي آورده است )مضمون( .....، معاویه او را با وضع فجیع به مدینه فرستاد، و در    آیا فکر می کنی
نشوم    تا تبعید رسیدن کشاله هاي ران او پوست انداخته و مشرف به موت شد، به او گفتند تو از این زخم خواهی مرد گفت نه، من    وقت

 نخواهم مرد و سپس آنچه بر سر او می آید و حتی اینکه چه کسی او را دفن می کند را ذکر نمود...  

به نزد عثمان آمد و گفت...، )این    و این از اخبار غیبی رسول خدا و از معجزات آن حضرت بود و لذا چون از آن مرض بهبود یافت 
ا  حدیث را( که بندگان خدا را بردگان خود قرار داده و... پس عثمان گفت تو را پیامبر فرمود چون پسران  نفر برسند    بوالعاص به سی 

عثمان    تبعید می کنم گفت اگر مرا از مدینه که براي یاري پیامبر به آن مهاجرت نمودم بیرون نمایی، قصد هیچ شهري را نمی کنم و
خواهد رسید از معجزه   بر راست گفت رسول خدا که همه آنچه را که به منگفت من تو را به ربذه تبعید می کنم، ابوذر پاسخ داد اهللا اک 

کالم خود به من پیشگویی کرده و خبر داده است، عثمان گفت به تو چه گفت ابوذر پاسخ داد مرا خبرداد که از اقامت در مکه و مدینه  
 می روند به عهده خواهند گرفت...  سوي حجازممنوع می شوم و در ربذه می میرم و کار کفن و دفن مرا گروهی که از عراق به 

و از روي تکبر اوال حرمت صحابه راستگو    )کلب گوید به راستی انسان تعجب می کند که فردي تا این حد کینه توز و متعصب باشد 
به نصایح اصحاب خیرخواه توجه ننماید و ثالثاً حتی  ابوذر از معجزه    پیامبر را نگه ندارد و ثانیاً  پیامبر در خصوص آگاهی از  زمانی که 

قلدري و زورگویی او کم ننمود و لذا رفتارهاي او نشان می دهد    مظلومیت خود سخن گفت باز این مورد عظیم هم او را متنبه نکرد و از
لی این نه  که او به غیر از مواردي که ذکر شد به سنت پیامبر عمل می کرد و  که او چیزي از خشونت خلیفه دوم کم ندارد با این تفاوت

خشونت تمام حرکت می نمود... تا جایی که امت را به مرز جنون رسانید تا بر او یورش   تنها عمل نمی کرد بلکه در جهت مخالف با
بردند و با مرگ او فتنه اي دیگر درجامعه مسلمین پدید آمد که منجر به فتنه معاویه و سپس یزید و قتل عام خاندان رسول خدا و .....،  

 راجعون...( اناهللا واناالیه گردید 

..... پس دستور داد هیچ کس او را بدرقه نکند و به حالت کامالً منزوي و خوار و ذلیل و غریبانه از شهر اخراج وبه ربذه تبعید شود و   
و عبداهللا بن جعفر و  برادرش عقیل   مأمور تبعید او را هم مروان قرار داد و همانطور که مروان او را می برد علی به همراه حسن و حسین و

السالم به سرعت جلو آمده و محکم با تازیانه    عماربن یاسر جلو آمدند و مروان گفت که عثمان از مشایعت ابوذر منع کرد پس علی علیه 
به آتش  ترا  بر میان دو گوش مرکب مروان کوبید و گفت دور شو خدا  به سوي عثمان    خود  اندازد، سپس مروان وحشت زده  دوزخ 

وداع کرد و چون خواست که برگردد ابوذر گریست و گفت خدا    ارش نمود و علی با ابوذر رفته و او را بدرقه کرد و وي رارفت و گز
من تو و فرزندانت را می دیدم از وجود شما به یاد پیامبر صلی اهللا علیه وآله    شما خاندان را رحمت فرماید و اي ابوالحسن علی، هرگاه 
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آمده و گفتند عثمان بر تو غضب نموده پس علی فرمود خشم اسب بر لگامش باد    زگشت عده اي نزد علیوسلم می افتادم و...، در با
به او گفت مگر مروان به تو نگفت که من مردم را از بدرقه ابوذر    نمی رساند( ..... پس عثمان  )شاید کنایه به اینکه خشم او به من زیانی

تو   به انجاممنع کردم، علی گفت مگر هر کاري که  انجام    دستور  بایستی  باشد ما  پیامبر و حقیقت دین مخالف  با سنت  آن دهی ولی 
عثمان گفت پس داد مروان را بده علی گفت چگونه گفت تو میان دو گوش مرکب   دهیم، خیر قسم به خدا که ما چنین نخواهیم کرد،

 ر که من به مرکب او زدم او هم به مرکب من بزند...،مرکب من اگر می خواهد قصاص کند و آنطو  او کوبیدي پس علی گفت این هم 

ابوذر به عثمان گفت واي بر تو عثمان مگر تو پیامبر و ابوبکر و عمر را ندیدي، آیا شیوه آنان این بود، اي    واقدي آورده است... )که
گوید به عثمان خبر دادند که ابوذر او  سخت گیري تو بر من شیوه قلدران و جباران و گردنکشان است...( یعقوبی    عثمان تاخت و تاز و 

می کند و در اعتراض به روشهاي او از تغییراتی که به دست او در سنت هاي پیامبر و روشهاي ابوبکر و عمر راه یافته سخن    را سرزنش
گفت او   ان خبر داد و عثمانمیگوید پس عثمان او را به شام تبعید کرد، ابوذر پس در آنجا نیز همان سخنان را تکرار کرد و معاویه به عثم

ریخته بود و وقتی بر    را بر شتري سرکش با پاالن بدون روي انداز سوار کن پس چون ابوذر به مدینه رسیده بود گوشت هاي پاهایش 
میه به  است هنگامی که فرزندان ا  عثمان وارد شد گروهی نزد او بودند، عثمان گفت به من خبر داده اند که تو می گویی پیامبر فرموده 

بردگان خود می نمایند و دین خدا را وسیله    سی مرد تمام برسند شهرهاي خدا را پایگاهی براي فرمانروایی خود گرفته و بندگان خدا را
به مردم گفت آیا شما هم این را از پیامبر شنیدید و    تبهکاري، و ابوذر گفت آري از رسول خدا )ص( شنیدم که این را فرمود، عثمان

ابوذر حدیث می نماید تو هم از پیامبر شنیدي پس علی گفت    ه دنبال علی فرستاد و چون او بیامد از وي سؤال کرد آیا آنچه را کسی را ب
بر   نیفکنده و زمین خاکی در  ابوذر فرمود که )آسمان سایه بر سر  اینکه پیامبر درحق  آري گفت چگونه گواهی می دهی گفت براي 

روز، عثمان به ابوذر گفت باید از مدینه خارج شوي گفت مرا از حرم پیامبر   ابوذر باشد(، پس از چند نگرفته کسی را که راستگوتر از  
 بیرون می کنی گفت آري براي خوار کردن تو 

)کلب گوید پس چگونه و به کدام راه و به کدام شیوه انسان بایستی به صراط مستقیم ارشاد شود خلیفه با ستم بر مانند ابوذر،که پیامبر  
او را با قلدري از    ول و فعل او را تصدیق کرده خود را در معرض هالکت ابدي انداخت، پس ببین که چگونه با او مخالفت نموده و ق

یاران رسول خدا و نه    حرمت  حریم رسول خدا که حریم امن الهی است اخراج می نماید و نه حرمت رسول خدا را نگاه می دارد و نه
 ت او... اناهللا واناالیه راجعون(  حرمت کتاب او و نه حرمت سن

د  پس گفت ترا به بیابان ربذه تبعید میکنم...، احنف بن قیس می گوید... به شام رفتم مردي را دیدم که مردم از او می گریزند ..... من نز
نر تو  به  تا آسیبی  برو  احنف گفت  تو کیستی گفتم  اباذر هستم پس سؤال کرد  توکیستی گفت من  نشستم و گفتم  زیرا  او  است  سیده 

 معاویه ازمعاشرت با من مردم را نهی و آنان تهدید نموده است.

 سخن امیرالمؤمنین در هنگام تبعید ابوذر به سوي بیابان ربذه:

دنیاي خود    اي ابوذر تو براي خدا بر آنان غضب کردي پس به همان کسی امیدوار باش که براي او غضب کردي امّا این گروه از تو بر
و تو از ایشان بر دینت ترسیدي... اگر تو دنیاي آنان را قبول می کردي تو را دوست می داشتند و اگرچیزي از آن براي خود  ترسیدند  

 جدا می کردي تو را در امان می داشتند...،  

.... داستان ابوذر و تبعید  آورده و آن را مشهور و تائید شده می داند و می گوید: ). ابن ابی الحدید داستان مظلومیت ابوذر را بطور مشروح 
نکوهش و اعتراض مردم به عثمان شد و به واسطه از ابن عباس آورده که چون ابوذر به ربذه    او به ربذه یکی از وقایعی است که موجب

ابوذر ایستاده و آن گروه با او وداع کردند ذکوان موالي   ابوذر آمد و... و  با یاران خودبه بدرقه  ام هانی دختر ابی  تبعید شد .....، علی 
ابوذر تو براي خدا بر آنان خشم    طالب که با آنان بود  به او گفت اي  حافظه نیرومند داشت و گفتار آنان را به خاطر سپرد... پس علی 

این با کینه توزي هاي خود   گرفتی و  تو را  )تباهی( دینت ترسیدي پس  از ایشان در  تو  )تباهی( دنیاي خود ترسیدند و  از تو بر    گروه 
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در بال انداختند و به دشت بی آب و علف تبعید کردند ..... اي ابوذر جز با حق انس نگیر و جز از باطل وحشت نکن، .....،پس   آزرده و
رستگاري است...،    عقیل گفت چه بگوئیم تو می دانی که ما ترا دوست داریم و تو نیز ما را دوست داري، پس تقوي پیشه کن که تقوي

گفت اي عمو جان ..... شکیبا باش تا چون پیامبر خود را دیدار می کنی از تو خشنود باشد..... پس حسین فرمود اي عمو  پس امام حسن  
است... و سپس عمار با خشم گفت اي ابوذر   بدان که خداوند قادر است آنچه را که می بینی دگرگون سازد و خداوند هر روز در کاري

او را بترساند و خدا او را امان ندهد و به خدا سوگند اگر   دل او را ببرد و هر کس ترا بترساند خدا  هر کس تو را نگران کند خدا آرامش
به ابوذر که    دنیاي آنان را می خواستی تو را در امان قرار می دادند و اگر  اعمال آنان رضایت می دادي ترا دوست می داشتند... پس 

گریه کرد و گفت اي خاندان )محمد( رحمت خدا براي آمرزش شما    بزرگ بود   ري خداوند او را رحمت و آمرزش عطا فرماید که پی
افتادم و یاد رسول خدا می  به  با دیدن شما  باد من  اندوه    نازل  او  براي  یا  او آرام گیرد  به  دلم  به جز شما که  نبود  مرا در مدینه کسی 

انی به جز خدا که البته به جز خدا هیچ یاوري را نمی خواهم و با  یاوري دارم و نه پشتیب   بخورم... پس عثمان مرا به جایی فرستاد که نه 
ندارم و در  بندي آنان بود، زیرا    وجود خدا هیچ ترسی  نمودند که قدرت گروه  به طرفی  عبارت دیگر و عمار گفت: مردم... گرایش 

به این طبقه حاکم فروختند و آن  خالفت به کسی تعلق دارد که با قلدري آن را تصاحب کند، و دین خو  اعتقاد دارند سلطنت و د را 
دنیایی که در دست آنها بود به آنان بخشیدند و همگی زیانکار دنیا و آخرت شدند که البته این زیانی آشکار است...    گروه نیز از متاع

را بیامرزد ومن هر    ابوذر رحمه اهللا علیه که پیري بزرگ مقام بود گریست و گفت اي خاندان مهر و رحمت و مهربانی، خداوند شما  پس
نداشتم که دلم به    زمان که شما را می دیدم با دیدن شما به یاد پیامبر صلی اهللا علیه وآله می افتادم و من در مدینه به جز شما کسی را

م را  خود، کار اطاعت مرد  وجود آنها آرام گیرد و یا براي آنها غصه و اندوه بخورد... و عثمان نمی خواست که من با افشاگري هاي
به جز خدا یار و یاوري نمی خواهم و    درباره او تباه کنم پس مرا به جایی فرستاد که نه یاوري دارم و نه پشتیبانی مگر خداوند که من هم

 با وجود او البته هیچ هراسی از کسی یا چیزي ندارم. .....،  

جرا نکردید و علی فرمود آیا هر دستوري از تو که مستلزم  برگشت و عثمان اعتراض کرد که چرا دستور مرا ا  پس علی با یاران به مدینه
باشد بایستی اطاعت کنیم، عثمان گفت پس درباره مروان عدالت کن حضرت گفت...، اما در مورد ضربه اي که به شتر   معصیت خدا هم

بدان    او  ناسزا گوید، پس  اینکه بخواهد  امّا  او را بگو اگر خواست قصاص کند  این هم شتر من  به زدم  ناسزایی  من    به خدا سوگند هر 
سخنی بر زبان    بگوید من مانند آن را نثار تو خواهم کرد با این تفاوت که در آن ناسزا دروغی در ضمن آن نگفته باشم و جز حقیقت 

 نرانده باشم  

اینکه اگر سخن و  واقعیت است که    )کلب گوید در همین کالم موال و سرورمان علی یک جهان حرف و حدیث و سخن و حقیقت و 
ناسزاي مروان هرچه بوده باشد از کمترین تا باالترین و بدترین ناسزاها به تمام و کمال درمورد علی البته دروغ و غیرحقیقی است ولی  

  نباشد و حقیقت محض باشد یعنی هر آنچه به عنوان ناسزا   حضرت می فرماید من مانند آن را نثار تو می کنم به وجهی که در آن دروغ 
به اثبات آن هستم و...،    یعنی همه   در ذهن مروان بیاید تو به حقیقت و راستی مستحق آن خواهی بود در تو صدق می کند و من قادر 

برگرداند به عثمان می دهد دلیل آن است که این سگ هار را عثمان به   دهنده یعنی مروان اینکه چرا حضرت بجاي آنکه ناسزا را به ناسزا
درگیري و مستحق بدترین پاسخ است با این توجه که نهایت درجه شخصیت طرف را    ته، پس در واقع او مسبب اینسوي او گسیل داش

سؤال می کند اگر مروان بدترین ناسزاها را به علی می داد آیا امیرالمؤمنین علی آنها را بر عثمان    هم با تهدید اعالم کرده و حاال کلب
 بود مروان به اشاره عثمان در دادن ناسزا تردید نمی کرد(  غیر این  ثابت می کرد پاسخ آري اگر

نهایت عثمان گفت یا علی امّا آنچه بر سر آن سوگند یاد نمودي من می گویم   پس مردم در میانه براي میانجیگري و اصالح افتاده و... در
 بر سینه خود چسبانید  خود را نزدیک بیاور، پس دست او را گرفته و  که تو نیکوکار و راستگو هستی، پس دست
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خواسته قلب علی را بدست آورده و از خشم آن حضرت جلوگیري نماید زیرا در    )کلب گوید احتمال دارد در این قسمت آخر عثمان
این مضمون( آنان که )به  پیدا نمایند دست همدیگر را بگیرند و...    روایات وارد است  از هم کدورتی  نسبت فامیلی دارند چون  با هم 

 کدورت می شود...(   د قلب ها را مهربان و باعث رفعخداون 

پس چون علی از آن مجلس برخاست عده اي به تحریک مروان پرداختند و گفتند چرا براي آنکارهایی که علی با تو کرد مقابله به مثل  
ثانیاً( اگر هم می خواستم پاسخ علی را بدهم  بگویم و    نکردي و به او پاسخ ندادي و مروان گفت )با این مضمون که اوالً چیزي نداشتم 

 بر این کار قدرت نداشتم .....، ....

 درگیري ابوذر با عثمان: 

را از شام    ابن ابی الحدید آورده است )مضمون( که افشاگري هاي ابوذر در شام و مدینه عثمان را خشمگین و ابتدا با آن وضع فجیع او
رسول هر روز می آیی و    د، معاویه قبل از اعزام او به مدینه او را خواسته و گفت اي دشمن خدا واحضار و سپس به بیابان ربذه تبعید کر

رسول هستید. که تظاهر به مسلمانی   بر ما فتنه می کنی و او به معاویه گفت من دشمن خدا و رسول نیستم بلکه تو و پدرت دشمنان خدا و
بارها برتو لعنت فرستاده و تو را نفرین نموده فرمود  می نمائید ولی کفر را در درون خود پنهان نموده   اید، و به راستی که رسول خدا 

رهبري مردم با کسی خواهد افتاد که سیاهی، قسمت بیشتر   هیچگاه سیر نشوي و از رسول خدا شنیدم که می گفت زمانی فرا می رسد که
ود پس در آن زمان امت اسالم بایستی راه خود را از او جدا کند  نمی ش   چشم او را فرا گرفته و حلقومی فراخ دارد که می خورد و سیر

تو دقیقاً همان فرد هستی و این را نیز رسول خدا صلی اهللا علیه وآله به من خبر داد    معاویه گفت آن شخص من نیستم ابوذر فرمود بلکه 
که فرمود خدایا او را لعنت کن و جز با    از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم شنیدم   که چون از نزد آن حضرت عبور می کردي

فرمود که قسمت پائین تنه معاویه در آتش است پس معاویه )به مسخره و استهزاء( خندید و دستور    خاك او را سیر مکن و باز شنیدم که
 نمودند    داد که ابوذر را حبس

پیامبر   ابوذر که  مانند  بزرگی  بگیر که چگونه شخصیت  و عبرت  ببین  علیه )کلب گوید  اهللا  وآله، صدق    راستگو محمد مصطفی صلی 
معاویه می دهد ولی    گفتار او را در آن حدیث معروف، به مسلمانان اعالم کرده و او خبر از وضعیت و خبر از عاقبت بد و سرانجام تباه 

به استهزاء خبر غیبی پیامبر  بدتر  تن نحس او از این خبر غیبی و وحشتناك رسول خدا نمی لرزد و سعی نمی کند خود را نجات دهد بلکه
که از معجزات آن حضرت است می پردازد و به جاي آنکه دهان و لبهاي کسی که از رسولخدا حدیث می گوید را ببوسد و احترام  

اید و جز  قتل او در نحوه اعزام به مدینه آماده می نم  نماید، به عکس او را تهدید به قتل نموده و حبس می نماید و تمهیدات الزم را براي 
فتح مکه بوده و هیچگاه به پیامبر ایمان نداشت که آن سخنان    این نیست که او همان بی ایمان به خدا و رسول و قاتل مسلمانان در قبل از

 را در مورد خود بپذیرد و زین لهم الشیطان اعمالهم،  

ببین جاي    پس  به  کرد  نافرمانی  خدا  به  چون  که  است  شیطان  عمل  مانند  او  عمل  شرارت  که  براي  فرصت  خدا  از  گذشته  جبران 
  خواست.....(، واقدي می گوید )ابوذر چون به مدینه رسید عثمان او را تحقیر نموده و گفت خدا هیچ چشمی را با دیدار تو خوشحال 

نمودم، پس    نهاده انتخاب نکند اي جندب، و ابوذر پاسخ داد من جندبم ولی پیامبر مرا عبداهللا نامید و من نیز همین نام را که پیامبر بر من  
 عثمان گفت تو هستی که تصور می کنی ما می گوئیم دست خدا بسته است و خدا بی چیز است و ما توانگر،

چون فرزندان    ابوذر پاسخ داد آري اگر چنین نمی گفتید مال خدا را به بندگان او انفاق می کردید ولی من شنیدم رسول خدا می فرمود

بردگان قرار داده و دین او را    برسند بیت المال مسلمین را چون گوي دست به دست می گردانند و بندگان او را  ابوالعاص به سی مرد تن

واي بر تو اي ابوذر که بر پیامبر دروغ می    مایه تبهکاري قرار می دهند، عثمان از حاضران پرسید آیا شما شنیدید گفتند نه، عثمان گفت 

علی را طلب نمود و از او سؤال کرد که آیا    ن راست می گویم گفتند نه به خدا نمی دانیم،پس عثمان بندي، ابوذر گفت آیا نمی دانید م 
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این حدیث فرزندان ابوالعاص را شنیدي، علی فرمود من نشنیدم ولی شهادت میدهم که ابوذر راست می گوید، عثمان گفت از کجا می 

از رسول خدا شنیدم که می گف فرمود  را که دانی راست می گوید،  نگرفت کسی  بر  و زمین در  نیفکند  بر سر کسی  ت:آسمان سایه 

سخن را در حق ابوذر از رسول خدا شنیدیم، ابوذر با تأسف گفت من از رسول    راستگوتر از ابوذر باشد، حاضران گفتند آري ما همه این 

به دروغ می کنید و من گمان نمی کردم  خدا براي شما حدیث می گویم ولی شما مرا  از    متهم  برسد که  به آنجا  کار من در زندگی 

 اصحاب پیامبر چنین چیزي را بشنوم،

 )کلب گوید اناهللا واناالیه راجعون خدایا ما را در مصیبت ابوذر شریک بدان(،  

بیابان به  باید  او گفت  به  از مدتی عثمان  ابواال  ..... پس  از قول  .....، واقدي  بیابان ربذه  بیابان گفت  سود دوئلی تبعید شوي گفت کدام 

عهد رسول خدا در مسجد خوابیده بودم که حضرت به من عبور کرد و با نوك پاي خود مرا    آورده است ..... که ابوذر گفت شبی در

مسجد بخوابی من گفتم یا رسول خدا پدر و مادرم به فداي تو باد، خواب بر چشمانم غلبه کرد و خوابم    بیدار کرد و فرمود نبینم که در

خواهی کرد آن زمان که تو را از این شهر )من( بیرون کنند عرض کردم یا رسول اهللا به شام می روم تا با دشمنان    رمود چهبرد حضرت ف

بیرون  نیز تو را  بیرون کنند عرض کردم برمی گردم به مسجد )الحرام( فرمود اگر از آنجا    خدا پیکارکنم پس فرمود از آنجا هم تو را 

آري    کردم  رفته و با آنان جهاد می کنم پس فرمود آیا من راهی بهتر از آن به تو نشان ندهم، عرض کنند چه می کنی گفتم شمشیر گ

به خدا سوگند    فرمود، اي ابوذر به هر جایی که تو را تبعید کردند برو پس من هم شنیدم و اطاعت کردم و می شنوم و اطاعت می کنم و 

 اي عثمان من در حالی خدا را دیدار خواهم کرد که تو با ستمگري در مورد من مجرم و تبهکار هستی، .....،(  

اندازه   تو اي دانش پژوه آیا می دانی ابوذر در ایمان به خداوند چه جایگاه بلند داشته است و مبانی عقیدتی او در جهان فضیلت تا چه  و

منزلتی را صاحب    ت و در راستگویی تا چه حد رفعت یافته است و در پارسایی و زهد و سختگیري در دین خدا چه واال و رفیع بوده اس

 شده و رسول خدا صلی اهللا علیه وآله او را در چه مرتبه اي قرار داده است و... و اگر نمی دانی بیا و بنگر:

 خداپرستی ابوذر قبل از بعثت پیامبر:

قبل از اسالم   نی و پایداري او در مبانی حق، ابن سعد در طبقات خود آورده است که ..... ابوذر گفت من سه سالامّا در تقدم او در مسلما
بت نمی پرستید و می    آوردن و شرف حضور یافتن در نزد پیامبر، نماز می خواندم براي خدا و... گفت که ابوذر در دوره جاهلیت نیز

به همین مضمون روایت نموده    ت حدیث نحوه اسالم ابوذر را بیان می کند...، ابن عساکر و ابونعیم و... گفت الاله االّاهللا .....، ..... و آنوق
یز  اند... و ادامه داده و می گوید که ابوذر گفت من پنجمین نفر بودم که به پیامبر ایمان آوردم...و در عبارت دیگر چهارمین نفر بودم و ن

بو بر پیامبر درودفرستادم و گفتم السالم علیک یا رسول اهللا، پس آن  نقل شده است که گفت من اولین کسی  با تحیت اسالمی  دم که 
ابوذر خبر بعثت پیامبر را    حضرت فرمود بر تو باد رحمت خدا...، ابن سعد و بخاري و مسلم از قول  ابن عباس آورده اند ..... که وقتی 

علی علیه السالم به پیامبر رسید و سخن او را شنیده و بالفاصله مسلمان    ریقشنید، برادر خود را فرستاد و سپس خود راهی مکه شد و از ط
یا رسول اهللا وظیفه من چیست حضرت یا    شد و سؤال کرد  ابوذر گفت  تو برسد، ولی  به  تا دستور من  قبیله ات برگرد  به سوي  فرمود 

به آن خدایی که جانم در دست اهللا سوگند  تا در مسجدالحر  رسول  نمی گردم  بر  و  اوست  االاهللا  یعنی الاله  به شعار مسلمانی  فریاد  ام 
خدایی جز    وارد شد و به اعلی صوت و بلندترین فریادها ندا داد که گواهی می دهم که   محمدرسول اهللا بلند نکنم پس به مسجدالحرام 

زدند تا بیهوش افتاد و  رسول اوست، پس بت پرستان و مشرکین مکه بر سر او ریخته و آنقدر او را    خداي یگانه نیست و محمد بنده و 
عباس خود را رسانده وروي او انداخت و مانع شد و گفت اي گروه قریش شما این مرد را کشتید آیا توجه ندارید که شما بازرگان  
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ز فردا  از کنار قبیله این مرد عبور کنید آیا می خواهید که به شما حمله کنند، پس با این کالم آنان را متفرق کرد و با  هستید و بایستی 
  ههمین گونه رفتار کرد و باز بت پرستان بر وي هجوم آورده و آنقدر او را زدند تا بر زمین افتاد و عباس باز خود را روي او   ابوذر ب 

 انداخت و سخنان دیروز را تکرار کرد تا متفرق شدند...،  

با  مکه  در  ابوذر گفت  که  است  به همین مضمون آورده  کرد  ابونعیم  اقامت  قرآن  رسول خدا  مقداري  و  آموخت  من  به  را  اسالم  و  م 
آشکار کنم فرمود می ترسم تو را بقتل برسانند، من عرض کردم باید این کار را    خواندم و گفتم یا رسول خدا می خواهم دین خود را 

ه در چند حلقه  رضایت کردم( و آمدم و بر گروه قریش ک   انجام دهم حتی اگر کشته شوم پس رسولخدا پاسخی نداد )و من تعبیر بر
محمدرسول اهللا( پس حلقه ها از هم پاشیده شد و همگی برخاسته و بر    نشسته بودند وارد شدم و گفتم گواهی می دهم که)الاله االّاهللا و

اند، پس من به    من حمله کردند و آنقدر مرا زدند که وقتی مرا رها کردند غرق در خون شده بودم و آنها گمان کردند که مرا کشته 
حضرت گفت آیا من تو را منع نکردم و من عرض کردم یا رسول اهللا عشق و نیازي در قلب    ده به سوي رسول خدا آمدم و آن هوش آم 

من بود که قلب خود را به آن شفادادم، پس در کنار رسول خدا بودم تا آن زمان که فرمود، به قبیله خود برگرد و هر زمان از دعوت  
 حرکت کن و به همین مضمون این حدیث از احمد، مسلم، طبرانی نیز ..... نقل شده است. طرف من  آشکار من خبردار شدي به 

 حدیث دانش ابوذر غفاري:
و  از قبول  نمود که دیگران  ابوذر چنان دانشی را در خود جمع  نموده است که ).....  از علی روایت  نگهداري آن    ابن سعد در طبقات 

عالی در دین حریص بود و در حفظ دین خود بسیار مواظبت می نمود و نیزدر تحصیل علم حریص  ناتوان شدند و در رسیدن به مقامات  
 را پر کرد که لبریز شد(،   بود بسیار می پرسید پاسخ او گاهی داده می شد و گاهی داده نمی شد و او چندان ظرف دانش خود

اند که   از اصحاب رسول خدا روایت نموده  به همین مضمون گروهی  نیز  از پیمانه هاي دانشو  و    ابوذر  به نحوي که در زهد  بود  پر 
 ابوذر کسی است که علومی را در دل نگاه   پارسایی و پرهیزکاري و حق گویی به مقام برتر رسید و علی علیه السالم در حق او گفت که

 از آن را از دست نداد، ..... حفظ نمود که چیزي  داشت که مردم از حفظ آن ناتوان شدند پس او آن را حمل کرد و به گونه اي 
جبرئیل و میکائیل در سینه او ریخته بودند هر چه بود همه را در    و محاملی می گوید... از ابوذر روایت شد که گفت رسول خدا از آنچه

 سینه من ریخت، .....
آن چهارمین مسلمان و آن رهاکننده تیرها  خداپرست بسیار پارسا آن یگانه مطیع همیشگی خداوند،    ابونعیم در حلیه می نویسد: ابوذر آن 

پیش از فرو آمدن شریعت و احکام آن، او بود که سالها و ماهها قبل از پیدایش و ظهور اسالم خدا را پرستید و او    )به سوي( بت پرستی،
با تحیت مسلمانی درود فرستاد و کسی بود که در راه حق از سرزنش هیچ س  نخستین    رزنش کننده هراس کسی بود که رسول خدا را 

گفت و بر    نداشت و از خشم فرمانروایان و امیران ترس به خود راه نداد و او اولین کسی بود که در علم فنا در خدا و بقاء به خدا سخن 
 کرد... تا از جهان رفت   سختی ها و مصائب شکیبایی

رها شود را رها نمود و نیز آورده که    نچه می بایستآري او بود که رسول خدا را خدمت نموده و اصول و مبانی شریعت را آموخت و آ
حریص بود و در عمل نمودن به آنچه از آن حضرت    شیخ گوید: ابوذر همنشین و همراه رسول خدا بود و در تحصیل علم از رسول خدا

سخنان به نزد خداوند    می آموخت انس و الفت داشت و درباره اصول و فروع دین، ایمان وعمل صالح، لقاء پروردگار و محبوب ترین
می رود یا نه سؤال کرد، و حتی درباره اینکه مس نمودن سنگریزه در نماز    و... سؤال کرد و اینکه آیا شب قدر با رفتن پیامبران از میان 

 یک بار لمس کن و یا رها کن، ..... چه حکمی دارد سؤال کرد، تا آنکه پاسخ شنید یا
ابوذر گفت تا  و احمد در مسند آورده که  پیامبر درباره هر چیزي پرسش کردم  از  او    من  از  نیز  آنجا که درباره مس نمودن سنگریزه 

 پرسیدم و آن حضرت فرمود: یکبار و یا رها کن، و ابن حجر او را در علم همپایه ابن مسعود می داند  
دانش او نمی رسد، زیرا عظمت مقام    ه علم و)..... کلب گوید آنچه در روایات نقل شده است، بیانگر آن است که ابن مسعود هم به پای

 عاشقانه و عرفانی او در راه باطن و معنا به روشهاي سلمان فارسی بیشتر شبیه است تادیگران...(. 
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 راستگویی و زهد و پارسایی ابوذر: 

بر سر کسی  که پیامبر فرمود آسمان سایهابن سعد و ترمذي مرفوعاً از عبداله بن عمروبن عاص و عبداله بن عمر و ابودرداء ..... آورده اند 
ابوذر و شبیه به عیسی    نیفکند و زمین در بر نگرفت کسی را که راستگوتر از ابوذر باشد و در عبارت ترمذي... که راستگوتر و باوفاتر از

ها همه ویژگی هاي اوست  این    بن مریم باشد .....، پس عمر بن خطاب مانند کسی که به این فضایل حسد برده باشد گفت یا رسول اهللا
ماجه و ابونعیم نقل گردیده و در روایات ابن    حضرت فرمود آري و شما به این ویژگی ها او را بشناسید، به همین مضمون از حاکم و ابن

ر نگاه کند، و  که فروتنی و تواضع عیسی را ببیند به ابوذ سعد این اضافه دارد که... راستگوتر از ابوذر باشد و هرکس عالقه و دوست دارد
صالح ابوذر است، ..... در روایات ابوهریره ..... راستگوتر از ابوذر    در روایت ابونعیم شبیه ترین مردم به عیسی در پارسایی و زهد و عمل

ابوذر، ..... و  باشد پس اگر می خواهید شبیه ترین مردم را به عیسی در به  باد  به همین    عمل صالح و خداپرستی و رفتار بنگرید بر شما 
 مضمون از ابودرداء، مالک بن دینار، ابن ماجه،احمد، ابن ابی شیبه، ابن جریر، ابوعمرو، ابونعیم، بغوي و حاکم و... نقل گردیده است و 

 کند....  طبرانی نیز این عبارت را دارد که هرکس دوست دارد که کسی را مانند عیسی در آفرینش اخالق بنگرد پس به ابوذر نگاه 

 برتري ابوذر: احادیث 

  از قول بریده آورده اند که پیامبر فرمود: خدا به من دستور داد که چهار تن را دوست بدارم و نیز مرا آگاه کرد که او نیز آنانرا دوست 
آورده   در آثار خود دارد، علی، ابوذر، سلمان، مقداد. این حدیث را ترمذي، ابن ماجه، حاکم، ابونعیم، ابوعمر، ابن حجر، سیوطی، مناوي

شاید هم مستحب بوده باشد،    اند و سندي در شرح سنن ابن ماجه می گوید: ظاهر آن است که دستور خدا در این مورد حکم واجب و
در هر صورت آن دستوري که خدا به پیامبر داد، بر امت هم واجب است یعنی که بر مردم)مسلمین( واجب و سزاوار است که به ویژه 

 دارند.  این چهار تن را دوست ب

پیامبر در حق ابوذر فرمود که خدا بیامرزد ابوذر را، که تنها می رود و تنها می میرد و   و نیز ابن هشام در سیره بطور مرفوع آورده است که
ن  تنها برانگیخته می شود...، ابن هشام درسیره و ابن مسعود در طبقات در ضمن گزارش دفن ابوذر می نویسند که: )..... پس در آن زما

بلند گریسته و گفت راست گفت رسول خدا صلی اهللا علیه و آله وسلم که تنها می روي و تنها می میري و تنها   عبداهللا بن مسعود به آواي
برانگیخته میگردي،(، این حدیث را ابوعمر، ابن اثیر، ابن حجر در آثار خود آورده اند و نیز ابویعلی آورده است، که جبرئیل بر پیامبر  

 گفت اي محمد خدا سه تن از یاران ترا دوست دارد پس تو هم آنان را دوست بدار، علی، ابوذر، مقدادبن االسود، .....فرودآمد و 

می گفت    و نیز طبري از ابودرداء آورده که رسول خدا آن زمان ابوذر را امین می شمرد که کسی را امین نمی دانست. و زمانی با او راز 
ابودرداء همسفر بودم    میان نمی گذاشت...، احمد در مسند آورده است که )عبدالرحمن بن غنم گفت من باکه با هیچکس راز خود در  

اناهللا واناالیه  ابوذر داد و آنگاه من و ابودرداء ده مرتبه  ابودرداء همان    تا مردي از شام بر ما وارد شد و... خبر از تبعید  راجعون گفتیم و 
شکیبایی کن(، و گفت خدایا اگر آنها ابوذر   نی که ناقه او را پی کردند گفت )که مواظب آنها باش و سخن خدا به صالح پیامبر را در زما

تهمت نمی زنم و اگر آنان او را خیانت کار شمردند من او    را تکذیب کردند من او را تکذیب نمی کنم و اگر آنها به او تهمت زدند من 
که هیچکس را امین نمی دانست و هنگامی با او راز می گفت که با    را امین می دانست را خیانت کار نمی شمارم زیرا پیامبر زمانی او  

با او    هیچ کسی رازگویی برید  ابوذر دست راست مرا می  ابودرداء در دست اوست که اگر  به آن کسی که جان  نمی کرد و سوگند 
نیفکند و زمین در بر نگرفت کسی را که راستگوتر  دشمنی نمیکردم آن هم پس از آنکه از رسول خدا شنیدم که فرمود: آسمان سایه  

 ازابوذر باشد .....(،  

روایت شده که ابودرداء گفت    خالصه این حدیث را نیز حاکم در مستدرك و ذهبی در تألیف خود آورده اند و نیز از طریق ابن حارث 
می کرد و چون غایب بود سراغ او را می   خود نزدیکبه خدا قسم که چون ابوذر نزد ما می آمد رسول خدا ما را رها کرده و او را به  

سایه بر سر نمی افکند انسانی را که راستگوتر از    گرفت و به راستی که پیامبر درباره او گفت زمین بر روي خود برنمی دارد و آسمان
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بود... و گفت یا رسول اهللا سوگند به آن کسی که  رسول خدا  ابوذر باشد...، .....، از شهاب الدین نقل شده است که... )جبرئیل در حضور
ابوذر در هفت طبقه  به پیامبري مبعوث کرد که  آسمان معروف تر است تا در روي زمین و آنگاه پیامبر سؤال کرد که    تو را به راستی 

 در برابر دنیاي فانی، ....(. چگونه به این مقام رسیده گفت از راه زهد و پارسایی

 با ابوذر:  پیمان و عهد پیامبر 

محاصره باشی و   حاکم در مستدرك... نقل کرد که پیامبر به ابوذر فرمود چگونه خواهی بود در آن زمان که در میان فرومایگی و پستی
به خوبی معاشرت کنید و    انگشتان خود را از هم باز کرد عرض کردم یا رسول خدا چکار کنم، فرمود صبر کن، صبر کن، صبر، با آنان

 شان با آنها مخالف باشید  در کارهای

ابوذر تو مردي شایسته هستی و بعد از من بالیی به تو خواهد رسید، پس    و از ابونعیم آمده از ابوذر که گفت رسول خدا به من فرمود اي 
 گفتم خوشا به امر الهی...،  من گفتم در راه خدا فرمود آري در راه خدا و من

اس ابوذر آورده  از  طبقات  ابن سعد در  بودو  ابوذر چگونه خواهی  اي  فرمود  به من  در آن زمان که حاکمان )جور    ت که رسول خدا 
سوگند به آن کسی که تو را به حقیقت    برخالف سنت من( بیت المال مسلمین را به خود اختصاص دهند، من پاسخ دادم یا رسول اهللا

فرمود راهی بهتر به تو نشان ندهم و آنگاه فرمود اي    ضرتمبعوث کرد در آن زمان آنقدر شمشیر می زنم تا به خدا ملحق شوم، و آن ح
 ابوذر صبر و شکیبایی کن تا مرا دیدار کنی، ..... 

احمد و امامان و رهبران    در روایات  با  بود  ابوذر چگونه خواهی  اي  فرمود  است، که رسول خدا  این مضمون  به  این حدیث  ابوداوود 
گفتم به خدا سوگند در آن زمان شمشیر    خود مخصوص می کنند، و ابوذر می گوید، من  از من که این بیت المال را به  )ستمکار( پس

به تو ملحق شوم ولی آن حضرت فرمود آیا راهی   خود را بر شانه هاي خود می گذارم و آنقدر زد و خورد می نمایم تا تو را دیدار و 
تا مرا در قیامت دیدار کنی...، ..... این حدیث را احمد به دو    ی کنبهتر از این را به تو نشان ندهم، عرض کردم بلی فرمود صبر و شکیبای 

آدم، زهیر بن معاویه، یحیی بن ابی بکر و مطرف( که همگی از راویانی    طریق آورده و زنجیره هاي آن را تائید نموده و آنان )یحیی بن 
مل دارند...، و نیز ابوالجهم و خالدبن وهیان...، و به  محدثین به روایات آنان اعتماد کا  هستند که صاحبان هر شش کتاب صحیح و دیگر

ابوالسلیل از  را  این حدیث  وثوق    همین مضمون  و  تائید  مورد  همه   ،..... ها  آن  راویان  سلسله  که  اند  نموده  نقل  دوئلی  ابواالسود  از  و 
 هستند...،  

آنوقت ابوذر گفت اهللا اکبر صدق رسول اهللا صلی اهللا    عثمان به ابوذر گفت من تو را به ربذه تبعید می کنم،  و نیز به شرحی که گذشت
ابوذر گفت    علیه وآله که مرا از به تو چه خبر داد و آنوقت  پیامبر  بر من وارد می شود خبر داد، و عثمان گفت مگر  همه مصائبی که 

   رسول خدا بهمن فرمود که از بودن در مدینه و مکه منع شده و در بیابان ربذه در تبعید می میرم .....

عثمان به جاي  من  اگر  او    )کلب گوید  از  و  درگذرد  من  معصیت  و  گناه  از  تا  کردم  می  زاري  آنقدر  و  افتادم  می  ابوذر  پاي  بر  بودم 
خود می خواستم حتی اگر به قیمت واگذاري حکومت به صاحب حق و توبه از اعمال گذشته باشد تا    راهنمایی براي سعادت آخرت

ر عثمان عشق به خاندان و عشیره بر رضاي خدا و رسول او مقدم بود همانطور که از قبل در زمان خود  افسوس که ب  بداء حاصل شود ولی 
 اینگونه بود که او دشمن خدا و رسول را که قتل او واجب بود را پناه داد و خداوند می فرماید کل یعمل علی شاکلته(،  رسول خدا

در    واالي او در اسالم و ایمان و بزرگواري ها و جوانمردي ها و روحیات اواین است ابوذر و فضایل و خصایص و دانش و درجه    آري
اخالق برتر و آغاز و پایان کار او و..، پس آیا در کدامیک از این ها خلیفه دلیلی بر علیه او پیدا کرده که )با هتاکی وخشونت تمام(  

تبعیدگاهی مرگبار کشانیده و دستورجلب و بازداشت و زجر او را   اقدام به زجر و شکنجه )روحی و جسمی( او نموده و او را از زندان به
)و او پوشش نداشت قرار دهند و پنج برده خشن  پاالن  بر روي مرکبی که  او را  تا آنکه  باد    می دهد  او را مانند  از خزریان که  نفهم( 

مرگ افتاد و... همچنان او را با بدترین نحو و    ت حرکت داده تا به مدینه آوردند، به طوري که کشاله هاي ران او از بین رفت و به حال
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همانجایی که نه آب و نه گیاه و    وحشتناك ترین وضع شکنجه و آزار نمودند تا سرانجام جان مقدس او را درتبعیدگاهش در ربذه یعنی
حالی که هیچ یار و یاور و پرستاري  غربت در    نه علفی داشت و...، گرفتند و گرماي توان فرسا بر سر و وجود او حاکم شد و در نهایت 

پاك او را به خاك بسپارد...، )تا تمام شود آن خبر غیبی و    نداشت و کسی از قبیله او )بواسطه همین تهدید( در کنارش نبود تا حتی بدن
آله براي او )از عالم  شود. همانطور که رسول خدا صلی اهللا علیه و  معجزه رسول خدا که فرمود(، ابوذر تنها می میرد و تنها مبعوث می

 غیب( خبر داده بود )اناهللا واناالیه راجعون(...، 

سبحان بهترین حامی و پشتیبان و دادخواه براي ستم دیدگان است پس بنگر که در آن روز، سعادت ابدي و رستگاري از    پس خداوند
فرومایگان را در    خود و خاندان خود نموده و آن   آنچه کسی خواهد بود...، آري و این خلیفه عثمان بود که بیت المال مسلمین را وقف 

فضایل و برتري ها به ابوذر برسد   ثروت هاي بی کران غارت شده غرق نمود و علیرغم اینکه در میان آنان هیچ کسی نبود که در سوابق و
هره ناچیز به او خودداري نمودند و او  حقوق و ب   و در هیچ بزرگواري با او برابر باشد با این وجود حقوق مقرر او را قطع کرده و از دادن 

با او همنشینی نکند )هم تحریم اقتصادي و هم تحریم    را از درون خانه اش و از جوار رسول خدا بیرون کشیده و جار زدند که کسی
 ..  اجتماعی و هم تحریم سیاسی و... سپس بدینگونه او را مقتول نمودن درغربت و تنهایی انا هللا و انا الیه راجعون( و.

به  انگیز و وحشتناك مجبور  نهایت غربت و مظلومیت در مکانی هراس  براي شکنجه شدن    سرانجام در  ابوذر  نمودند و گویا  سکونت 
حیات الهی سوگند که ماجراي شهادت غم انگیز او تا ابد لکه    روحی و جسمی آفریده شده بود و .....، آري و باید همگان بدانند که به

 هیچگاه فراموش نخواهد شد )اناهللا واناالیه راجعون(، .....    اسالم و خلیفه عثمان خواهد بود کهننگی بر دامن تاریخ 

غارت بیت المال ..... و آنطور که ابونعیم از او نقل کرده ابوذر می گوید   و گناه ابوذر مقدس آن بود که منع کرد خلیفه و خاندان او را از
زمین براي من محبوبتر است از روي زمین و فقر محبوبتر    تهدید کردند و حال آنکه زیر  و قتلکه بنی امیه مرا به فقر و تهیدستی و مرگ  

دین خود را به آنان واگذار نمایم... و این ابوذر بوده است که در زمان ابوبکر و عمر سخن نمی    است از توانگري در زمانی که بخواهم
سنت رسول خدا بود و تفاوت آشکار در کلیات نداشت ولی در زمان عثمان گفت زیرا روش آن دو درتوزیع ثروت بیت المال در مسیر  

برخالف سنت رسول خدا و دستور شریعت بود و لذا ابوذر عقاید خود را اعالم نمود... زیرا رسول خدا به او هفت مورد    عمل او درست 
ین عهد و پیمانی بود که او با رسول خدا بسته بود...  بگوید هر چند تلخ باشد و ا  سفارش نمود و... یکی از آن هفت مورد آنکه حق را   را

به معروف و نهی از منکر(، او را به دروغ متهم نموده و می گفت با این پیر دروغگو چه    و این خلیفه بود که در برابر حق گویی )و امر
دیث فرزندان عاص را از او شنید ابوذر راستگو را  و نیز آنگاه که ح  زندان انداخته و یا به قتل برسانم...    کنم آیا او را مضروب کنم یا به

 نمود و...   به دروغگویی متهم

قطعاً اگر در آن    )کلب گوید و سرانجام با تبعید و شکنجه او را به قتل رسانید زیرا کامالً احمقانه است بگوئیم در تبعید از دنیا رفت و
نکته بسیار مهم آنکه گفتار    اقع در حکم صدور دستور قتل او بوده است و شرایط مرگبار نبوده کشته نمی شد پس تبعید آنگونه او، در و 

ابوذر و تصدیق او از سوي رسول خدا پاسخ دندان شکن دیگري به یاوه گویان )اجتهاد شیطانی(است که اگر عمل عثمان را بخواهند در  
صریح رسول خدا مخالفت با عثمان داشته است پس    رجرائم مرتکب شده به اجتهاد نسبت دهند زیرا ابوذر به امر رسول خدا و با دستو

بگویی جنگ مجتهدین خالف گفتی چون کالم رسول خدا متکی با    اگر  منزله جنگ  به  با کالم رسول خدا  معارضه  و  است  به نص 
 براساس آیات کتاب خود به دوزخ جاودانی بشارت داده است(   رسول خدا و شرك محسوب و خداوند اینگونه مجرمین را

 کاري تاریخ: تبه
زندگانی آنها و    )مضمون( چه بسیار تبهکاري تاریخ را می بینیم که بر صاحبان فضایل و خصایص که امت اسالمی از آنها الگو گرفته و

سرعت  به آنها می رسد به    خلق و خوي آنها را سرمشق قرار داده اند و .....، واقع شده است... ولی در این زمان می بینی که چون تاریخ
را  ورق می خورد و یا یاد آنها را از دلها برده و فضایل آنها را ناچیز می شمارد یا به سخنی کوتاه وتحقیرآمیز بسنده می نماید یا گفتار  
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منظور نظر دارند، تائید کنند و براي خواسته خود    پیچ و تاب داده و یا گزارشهاي زشت و دروغ در هم می آمیزد و...، تا مقصودي را که 
روشن شدن حقیقت و ثابت شدن آن به شخصیت و آبروي   طرفدار بسازند و با تعصب بر بدي هاي گروه هاي موردنظر پرده بکشند، زیرا

آنان لطمه وارد می نماید و همچنین براي آنکه از خواسته ها وتمایالت حاکمان و سیاستمداران ستمکار معاصر و پیشوایان ظالم روزگار  
رابطه تاریخ از شرح و بسط الزم در شرح زندگی ابوذر قصور نموده، در حالی که او از    و به همین دالیل و در این  خود پیروي نمایند...

اسالم از راه و روش و مشی زندگانی و فضایل و خصایص او در پرهیزگاري و اعتقاد به مبداء و معاد الگو    بزرگانی است که بایست امت 
 بگیرد،.

 بالدرزي: 

احادیث او به    ن ستمهاي روا شده در تاریخ( گفتار بالدرزي است که داستان تبعید ابوذر را آورده و در میان تمامی این)نمونه اي از ای

گفت ابوذر به میل خود به آن   گفتار دروغ سعید بن مسیب که از دشمنان کینه توز خاندان پاك پیامبر و پیروان آنها بوده تمایل نموده که

سپس به تأویل و توجیه اعمال    نموده و...،  لف رفته و سعادت اقامت در جوار رسول خدا و خانه خدا را رهابیابان خشک و بی آب و ع

 نامربوط ستمکاران پرداخته است  

صحابی ارجمند العیاذباهللا مازوخیسم داشته است که خود را بیازارد و یا سادیسم داشته که   )کلب گوید او و امثال او فکر می کنند که آن 

کاري که هیچ اشکال شرعی نداشته دائماً به او تذکر بدهد و براي اینکه او را آزار بدهد به بیابان رفته و    ی گناه را بیازارد، و برايخلیفه ب

 تبعید کرده تا به این وسیله خلیفه بی گناه را بیازارد و او را رسوا نماید... الاله االّاهللا(   به همه گفته او مرا

می کنند که درروزگاران بعد صاحبان عقل و عدل و انصاف از راه خواهند رسید و این سیاهه را در برابر خود  آیا او و امثال او فکر ن

بندگان من که کالمی را می شنوند و   نهاده و بهترین آن را دنبال میکنند، همانطور که خداوند فرمود )بشارت بده اي رسول ما به آن 

دنباله رو پیامبر آزادمنش و پاك رفتار و انسان و آگاه هستیم که آن حضرت این اصل آزادي  می کنند(... آري ما    بهترین آن را تبعیت 

پیشانی ستمگران قرار دهد   بیان و بر  ننگی  تبعید خود داغ  با  ابوذر  تا جایی که مانند  برابر هر ستمگر و جابري روا دانسته  گفتار را در 

 نان و... آگاه شوند، تاآیندگان به روشها و منشهاي ستمگرانه و جابرانه آ

ناشایست و تبهکارانه آنان که اسالم و امت اسالم را ذلیل و خوار نمود، دارد ولیکن    آري بالدرزي با این روش سعی در توجیه اعمال 

از مدینه  روش، قول رسول خدا را دروغ می شمارد که با معجزه خود از آینده خبر داد که ابوذر را   مردك نادان فکر نمی کند که با این

نیز تبعید کند )..... که اي عثمان از خدا    تبعید می نمایند و یا سخن ابوذر قصد نمود عمار را  امیرالمؤمنین علی را به عثمان که پس از 

  مردي را از مسلمانان تبعید کردي تا اینکه در تبعیدگاه کشته شد و...( و یا سخن ابوذر را دروغ می شمارد که گفت   بترس زیرا تو نیک 

و یا حتی سخن خود عثمان را انکار می کند که    پس از مهاجرت با رسول خدا با تبعید به بیابان نشینی عصر جاهلیت برگردانید   عثمان مرا

هستم...، و یا گفتار گروهی از مردم کوفه را که به او گفتند اي    به عمار گفت... آیا گمان می کنی من از تبعید ابوذر ناراحت و پشیمان

 کنیم و...   و پرچمی را بلند کن تا ما در زیر آن با عثمان جنگاباذر ت

 آري ولی چه باید کرد که او این گفتار را آورد ولی فراموش کرد که اینگونه سخنان را هیچ خردمندي نمی پذیرد

آزاد و بی   د و اگر در مجلسی)و کلب گوید و تنها اینگونه سخنان یاوه براي کسانی فایده دارد که دوست دارند مثل این کلمات را بشنون

 غرض طرح شود جز ندامت و رسوایی چیزي دیگر براي مطرح کننده به همراه ندارد(... 

 ابن جریر طبري: 
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در سال    تو می بینی که طبري در تاریخ خود چون به ابوذر می رسد )براي دفاع از معاویه چگونه قلم خود را بکار می گیرد( می گوید
معذور می دارند در    درگیري هاي بین ابوذر و معاویه شد که علت و چگونگی ذکر آنها را دوست ندارم و اما کسانی که معاویه را   30

مستقیم و غیرمستقیم حقایق موضوع    این باره داستان نقل نموده اند...( و تو از خود سؤال نمی کنی که چرا طبري آن همه احادیث را که 
نمودن آن معاویه و سپس خلیفه را تبرئه نماید...،    می نماید و داستان بی پایه و اساسی را نقل می نماید تا با دست آویزرا بیان نموده رها  

حدیث و...، نکته هایی برجا می ماند که هم براي کسانی که    و نادان ندانسته که در گوشه وکنار روزگار و در میان اوراق تاریخ و کتب
و هم براي کسانی که بخواهند صدق گفتار رسول خدا از خبر غیبی که   کینه توز ابوذر را بشناسند کافی است  بخواهند روحیات مخالفان

ابوذر بدانند و...، و سپس داستان ابوذر را به گونه اي که خود خواسته آورده تا آن    از جمله معجزات آن حضرت است را در خصوص 
ذیب نماید و... و حال آنکه سستی آنچه که او نقل نموده را خدشه بر راویان کذاب او  احادیثی را که همگان صحت آن راپذیرفته اند تک

دروغگویان بزرگ است و احوال او ذکر شد و شعیب بن ابراهیم و...، تائید می کند و راستی که طبري روي تاریخ    چون سري که از
و    حدیث ساز کذاب و از قول سیف که او نیز به دروغگویی  سیاه کرده است آنهم از طریق گزارشاتی که از )سري( یعنی همان  خود را 

 حدیث سازي در بین مسلمانان شهرت داشته که احواالت او که متهم به بی دینی است قبالً مذکور شد...،  

مخصوصی را ذکر می نماید که همگی داراي یک سیاق و سبک و... موید آن است که همگی زائیده یک دست و یک    او روایات
زیربنا و اصول و عقاید خاص را ترویج نمایند و شک نیست که این ضعفها و کاستی هاي آن نمی توانست بر    ت تا بتوانند سنگفکراس

 پوشیده باشد ولی...   امثال طبري 

نیز بطور خودکار دنباله رواو گردیدند... از   بقیه  نماید و... در این راه  انسان را کور و کر می  ابن  این عالقه و تعصب است که  جمله، 
محمد بوده است و مردم تصور کرده    عساکر، ابن اثیر و ابن کثیر... و این روشی بوده که از روز اول تا روزگار ما سرگذشت واقعی امت

با قابلیت پیروي داشته که جاي شک و شبهه در آن نیست... و حال آنکه بزرگان    اند که آنچه او در تاریخ سرهم کرده است اساسی 
حلقه هاي زنجیر آن را تشکیل دهند، آن حدیث بی    نظر دارند که هر حدیثی که یک نفر از این اشخاص کذاب و جاعل  حدیث اتفاق

ارزش است ولی مالحظه می نمایی که این شخص نادان همه آنها را دریک زنجیره جمع و ارائه و آن را مبناء قرار داده است و آنگاه  
نه که زایده هوي وهوس و مأخذ آن همان یاوه هایی است که چگونگی آن را شناختی و در  بعضی از متأخرین هم، آن سخنان بی خردا

 قرار داده اند،   آینده نیز مذکور می گردد، را مورد بهره برداري 

عمل می کند و عالوه بر    و ابن اثیر جزري که در کتاب خود پیرو همین سیاست طبري است در ذکر و عدم ذکر گزارشها بطور دلخواه 
معاویه آن توسط  ابوذر  اعزام  )مضمون( در قضیه  و می گوید:  است  نیز آورده  نقل    ها گرفتاري دیگري  و سخنانی گفته شده که  دالیل 

براي عثمان درست کرد زیرا امام می تواند به    کردن آنها کار صحیحی نیست و اگر هم گزارشات رسیده صحیح باشد، بایستی عذرهایی
وسیله اي براي انتقاد از او نماید که ذکر آنان را دوست    خود را ادب نماید و کسی نباید کارهاي او را   هرگونه که می خواهد زیردستان

 ندارم...(، ........،  

فردي و جمعی به مردم و اظهارنظر و اظهار عقیده و ...... به حدي بود که حتی خود    )کلب گوید روش رسول خدا در اعطاء آزادي هاي 
مسلمانان از کسی ظلم و ستم می دیدند به راحتی آن را بازگو کرده و حقوق خود را استیفاء می  می داد و اگر را در معرض قصاص قرار

رحلت رسول خدا جانشینان براي استقرار حکومت جابرانه به خشونت متوسل شدند و هرچه از سنت رسول    نمودند ولی کم کم پس از
ی مردم با افزایش فشار و خشونت بیشتر می شد و این درست در مقابل آموزشی بود  کتاب خدا فاصله می گرفتند نارضایت  خدا و احکام 

رسول خدا به امت داده بود تا جایی که مردم در مقابل کسی قرار گرفتند که علنی به بیت المال دست اندازي کرده و آن رابرخالف    که
ای پیرو  او  طرفداران  و  نماید  می  غارت  خدا  کتاب  احکام  و  پیامبر  که حکومت سنت  هستند  جاهلیت  ایام  لوژي  ایده  سایه    ن  در  فقط 

شده و باقی می ماند و این آن حقیقتی است که قابلیت توجه دارد نه اینکه صاحبان قلم سعی نمایند براي توجیه    خشونت و شمشیر حاصل
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  و رد راستی ها و تائید دروغ و آنگاه شرع حاکمان ستمگر با تعصب دلیل تراشی نمایند آنهم به بهاي گزاف نابودي حقایق   اعمال خالف 
توجیهاتی را جعل و آن را به عوام القاء نمایند و گمراهی آشکار پدید آورند و از خدا و رسول و روز قیامت هراس ننمایند...،غافل از 

پایداري کرد و توجیه    واناینکه اینگونه حرکتها قطعاً داراي انحراف در امت خواهد بود و آنچه مسلم است در مقابل حقایق مسلم نمی ت
اعمال و رفتار خودسرانه خلیفه و    و تأویل ناصحیح آنها فقط بر غضب خداوند می افزاید و لذا نمی توان این حقیقت را انکار کرد که 

رخاستند،  البته کسانی که به خونخواهی او ب  ایادي او سبب نارضایتی عامه شد و مردم بر او شورش کردند تا اینکه خون او ریخته شد و 
 نداشتند و .....   یعنی معاویه و طرفداران او هیچ هدفی جز تأمین خواسته هاي خود و طلب دنیا

آفتاب درخشان است و    تمامی این طرفداران این حقایق در متن و حاشیه تاریخ ثبت است که با تأمل خوانندگان و توجه محققین چون 
 داده خواهند شد.( ..... )مضمون(  ان سهیم و در شمول ظالمان به سوي دوزخ جاوید سوقنکته مهم اینکه با اینگونه اعمال در جنایات آن

بایست از خود و از ولید شرابخوار، عبیداهللا بن  عمر و مروان و ..... شروع نماید و اعمال و    آري اگر خلیفه در پی ادب کردن بود می 
باشد که رسول خدا عمل و مشی او را به عیسی بن مریم    پی ادب کردن کسیرفتار خود را با سنت و کتاب خدا منطبق نماید نه اینکه در  

 نینداخت بر کسی که راستگوتر از ابوذر باشد .....(،    تشبیه کرده و فرموده است که زمین در بر نگرفت و آسمان سایه

لی که از او الیقتر در جامعه مسلمانان بود(  مروان می سپارد )در حا  آري این خلیفه بود که .....، کارهاي خطیر جامعه را به شخصی مانند 
مردم  سایر  و  اصحاب رسول خدا  ارعاب  و  تهدید  او  کار  کند   و  نمی  توجه  ناصحان  نصیحت  به  که  تا جایی   ..... تذکر    می شود  به  و 

ترا خارج نمی نماید .....    خیرخواه امت حضرت امیرالمؤمنین را که می فرمایند)..... بخدا قسم مروان تو را وارد به پرتگاهها می نماید و 
 کارهایت شکست خوردي .....(    تو احترام خود را از بین بردي و در

کردي تا هرجا که دلش می خواهد تو را ببرد...  و یا حتی به سخنان همسرش نائله نیز توجه نمی کند که به او گفت )..... از مروان اطاعت
اند پس به دنبال علی بفرست و اصالح کار از او بخواه زیرا    به خاطر او، تو را ترك کرده مروان در نزد مردم ارج و احترام ندارد و مردم  

 او هم با تو خویشاوند است و هم مردم از دستور او تخطی نمیکنند...(  

شنوا داشت و به سخنان حکمت آمیز همسرش که رستگاري دو جهان در آن بود توجه می کرد و کار صحیح    و اي کاش خلیفه گوش 
  خلیفه ابوذر را به خود نزدیک کند و از دانش و علم و تقوي او بهره مند شود... و آیا نمی توانست آن کاري را که با ابوذر   ین بود کها

 کرد و با ابوسفیان و ..... امثال او نماید  

رفته بود را نادیده گرفت و ..... نغمه    که بر ابوذر  و نیز عمادالدین ابن کثیر که او هم در بستر پیشینیان خود حرکت کرد و تبهکاري هایی
گوید که ابوذر جمع آوري ثروت را بد می داشت..... تا .....   هایی را نیز از خود ساز کرد تا جایی که براي توجیه کار خلیفه و ..... می

ست و...، تا جایی که از این گونه سخنان  آخر گفتار او ..... که براساس آن اوالً او را متهم نمود که ابوذرکالً اندوختن ثروت را بد می دان 
فراوان شد و به جایی رسید که در روزگار ما ابوذررا به کمونیسم نسبت دادند دوم اینکه او سعی در این داشت که به دیگران القاء کند  

 که ابوذر به میل خود به ربذه رفت ..... 

بنی امیه یا    رین آنها ..... این در حالی است که چون بخواهد در فضایلاینکه در فضایل او حدیث هاي بسیاري آمده است و از مشهورت  و
از فضایل اهل بیت یا    وابستگان آنها سخن بگوید، از دروغپردازي و افسانه بافی و ..... خسته نمی شود ولی چون نوبت به آن می رسد که 

بزرگی بر او تنگ می شود و    ان آمد، جهان با این فراخی و پیروان و خاصان آنان و یا از بزرگان امت اسالم همچون ابوذر ذکري به می
پاي گفتار او لنگ و ناتوان می گردد و گویی زبانش را بریده و یا لبانش را دوخته اند... وگوشهاي او سنگین و اگر مجبور به ذکر آن  

می داند با آنکه خود می داند گزارش این    داراي ضعفی  شود آن را به گونه اي ناچیز و کم اهمیت بیان می کند و... مشهورترین آن را
ماجه و حاکم که دیگران آورده اند نیست بلکه از طریق امیرالمؤمنین    حدیث صرفاً از طریق ابن عمرو که او ذکر کرده و ابن سعد و ابن 

ي در صحیح خود چندین  عبداهللا بن عمر و ابوهریره نیز گزارش شده است و ترمذ  علی و ابوذر و ابودرداء و جابربن عبداهللا انصاري و 
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طریق او را صحیح شمرده است و احمد و.....، حاکم و .....، ذهبی همگی به صحت آن تأکید دارند .....، صرف نظر از آنچه که او نیز به  
 اساس مردود است.  عنوان ضعف آورده که بر این

 نظریه ابوذر درباره ثروت ها: 

بکار گیرند   پیروي از کتاب خدا و سنت پیامبر، آنچه ناروا بود که حکام در بیت المال مسلمینسرور ما ابوذر مانند سایر همگنان خود در 
او متوجه کسانی بود که حقوق انتقاد  به آنان گوشزد می فرمود و... و  المال را غارت    را  اموال بیت  محرومان امت محمد را غصب و 

و در خانه هاي خود روي هم چیده بودند و براي تقسیم شمش هاي    ه انباشته کرده بودند و از این غارت پوست هاي گاو را از طال و نقر
اموال براساس احکام شریعت و سنت رسول خدا و احکام کتاب خدا )قرآن(، می    طالي آنان از تبر استفاده می شد و... و حال آنکه این 

اسالم و تجهیزات نظامی و تقویت استحکامات... برسد نه اینکه خودسرانه یک پنجم غنایم    بایست در اختیار محرومان و تقویت سربازان 
آن که مذکور شد...، بدون آنکه ترسی از ناسازگاري کار خود با سنت پیامبر و قرآن داشته باشد...    افریقا را به مروان ببخشد و... امثال

ینه او ریخت و پیشگویی هاي آن حضرت و با توجه به شناختی که از روحیات  علمی که خدا به برکت پیامبر بر س  آري ابوذر به واسطه 
به خرج شد،  نادرست خرج خواهد  راه  در  انبار شده  هاي  ثروت  آن  که  دانست  می  دید،  می  به چشم خود  را  آن  و  و...داشت    مردم 

عصمت و کنج    همسر پیامبر را از پشت پرده گردآوري سپاهیان براي جنگ با امام پاك که بیعت او را می شکنند و اینکه با آشوبگري  
براي کسانی که بریزند و دستمزد شود  بر زمین  فتنه هاي هولناك  با  بیرون کشیده و خون مسلمانان را  امیه    خانه اش  بنی  براي فضایل 

ند و این گنج ها را به کسانی  ده حدیث بتراشند و مردان خاندان پیامبر را نکوهش نمایند و به کتاب خدا دستبرد زده و مفاهیم آن را تغییر
آل محمد را بقتل برسانند و یا بسیاري از آن    بذل و بخشش نمایند که سرور ما امیرالمؤمنین را نفرین فرستاده و نیکان و پاکان از دوستان 

 شود   اموال به هزینه باده گساري ها و تبهکاري ها ..... و دیگر اقسام اعمال بد مصرف

کند با سر وارد    ن در روایات آمده است که خداوند اطعام کننده اي را که براي ریا کاري به مردم اطعام می)کلب گوید به این مضمو
با ریاکاري کار خوب می براي کسانی که  این کیفر عمل است  نمود، اي دوست عزیز  پاداش    آتش دوزخ خواهد  ببین  تو  دهند پس 

کنم آن کسانی مانند طبري و بالدرزي و..... که تفریحانه نظر می دهند و بدون    خیانت و جنایت و قتل و... چه خواهد بود و من فکر می
رعایت تقوي و در نظر گرفتن انصاف و رضاي خدا و حقایق کار می کنند، از خدا نمیترسند و از عذاب دوزخ او واهمه اي ندارند و  

مال می نمایند و مظلومیت ها را نادیده گرفته و با تعصب  پای براساس حدس و گمان خود طی طریق می کنند و خونهاي به ناحق ریخته را
در معرض انتقام دردناك خدا و دوزخ ابدي او قرار می دهند زیرا    بر ظلم و جرم و جنایت سرپوش قرار می دهند و در نهایت خود را

دائمی به صراط مستقیم او را مسئلت    حرکت  خدا رضایت او را می طلبیم و امید  راضی به قتل ابوذر قاتل ابوذر محسوب می شود و ما از
 خدا می خواهیم آمین رب العالمین...(،   داریم و عاقبت به خیري خود و همه مسلمین و مسلمات و مؤمنین و مؤمنات را از

ابوذر نیز به وظیفه دینی خود در امر به معروف و نهی از منکر به حکام جابر، در کار پرداخته و آنان را از خودسري و خودرایی    پس 
نموده اند نیست، زیرا آنان از حرام و غارت بیت المال ثروت    شریعت باز می دارد و نظر او به مردم عادي که ثروت را به دور خود جمع

اینگونه آوري  براي جمع  منعی  اسالم  در  و  اند  نکرده  کرد،    اندوزي  تو واجب  به  که خدا  را  آن  تو حقوق حقه  که  زمانی  در  ثروت 
ن  ننموده ايبپردازي وجود  بایستی در    دارد، چون کار خالف شرع  المال ثروت اندوزي کنی قطعاً  ولی اگر از مال حرام و غارت بیت 

بر همین اساس باشی و  از    انتظار عذاب و کیفر خدا  از دوستان و هم عصران خود که  به مسلمانان دیگر  این جهت اعتراضی  از  ابوذر 
کسانی نداشت  بودند  برخوردار  می  مان  توانگري  هزارهزار  خود  دینی  واجب  حقوق  پرداخت  از  غیر  به  که  عباده  بن  سعد  بن  قیس  ند 

هیچ خاندانی را در میان انصار نمی شناسم که ثروت او از ما بیشتر باشد و یا عبداهللا بن جعفر طیار    بخشید و یا ابوسعید خدري که گفت
 او مشهور و معروف است و.... هاي که ذکر ثروت و بخشش

 لک اشتراکی: ابوذر و مس
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  و امّا تو بر تیرهایی که در تیردان پیشینیان بود که آن را به سوي بنده صالح خداوند و شبیه عیسی بن مریم در امت محمد رهاکردند آگاه 
به    می کنند و ابوذر را  شدي، و حاال به سراغ لجن کاران دیگر از مقلدان روزگار اخیر برویم که بدون هیچ بصیرت به یاوه گویی اقدام 

مسلمین که چگونگی آن بیان    دلیل همین امربه معروف و نهی ازمنکر جهت جلوگیري از ثروت اندوزي حکام و اطرافیان از بیت المال
گویان می گوئیم ..... ابوذر در این راه و روش  شد، به مسلک اشتراکی و گاهی به کمونیست ها نسبت می دهند و ما در پاسخ به این یاوه 

 تنها نبود بلکه همه اصحاب رسول خدا با او هم عقیده بودند و هیچکدام راندیدي که با او مخالفت نموده باشند...  

پایی نظامی که در  بر  -1اصل با هم اتفاق نظر دارند )  امعان نظر در اصول کمونیسم و گروههاي اشتراکی داللت دارد بر اینکه آنها در سه
تقسیم شود،   بین مردم  بطور عادالنه  ایجادکننده ثروت است مانند سرمایه، زمین،    الغاء مالکیت خصوصی  -2آن ثروت  به آنچه  نسبت 

الغاء    -3کارخانه   دارند و آن  اصل، دو اصل دیگر هم  این سه  بر  بگیرند( وکمونیست ها عالوه  براي دولت کار کنند و دستمزد  همه 
 و تقسیم ثروت به مقدار نیاز و کار...، .....  خصوصی بطور کلیمالکیت 

و آنچه که در شرح حال ابوذر مطالعه کردي به کدام یک از اینها شبیه است، درکجا او اصل تصرف اموال را نکوهش کرد و کجا انتقاد  
اینکه او جز  آیا  داد  تسري  امت  اشخاص  به  را  اندوزي  ثروت  غارت  این  در  را  کار   روش حاکمان  دهد،  قرار  انتقاد  مورد  المال  بیت 

  ؟دیگري کرد

امت اسالم بود و مردم در این مورد با او هم عقیده و همداستان بودند زیرا روش و سنت    )کلب گوید: او کاري را انجام داد که اعتقاد
 در شورش مردم و قتل خلیفه بوده است...(،  بارز آن هم بازتاب خیره سري هاي خلیفه و ایادي او،   پیامبر پایمال شده بود و دلیل قاطع و

که چون ابوهریره از بحرین آمد به او گفت اي دشمن خدا و کتاب او، آیا اموال بیت المال را دزدیدي او    و این عمر بن الخطاب است 
خدا را نیز ندزدیدم، .....  دشمن خدا هستم و نه دشمن کتاب او بلکه دشمن کسی هستم که با آن دو دشمنی دارد و اموال  پاسخ داد من نه

اختصاصی    از سخنان اوست که گفت شهرها، شهرهاي خداست و تنها براي شترانی که از بیت المال باشند بایستی چراگاه ها قرق و  و یا
چارپایانی که در  نبود    شود و تنها در راه خدا بایستی از آنها استفاده شود .....، و باز هم از او نقل شده است که گفت به خدا سوگند اگر

 خصوصی درنمی آوردم، .....   راه خدا از آنها استفاده می شود، زمین را به مساحت یک وجب در یک وجب را هم به صورت چراگاه 

نفر از آن گروه برخاست... و با فرزندان    و نیز این کالم علی علیه السالم در خطبه شقشقیه است که می فرماید )..... تا هنگامی که سومین
بهاري را ریشه کن می نماید( ..... و در یکی از نامه   نیاکانش، بیت المال مسلمین را می خوردند مانند شتري که در فصل بهار، گیاهان

خردان و تبهکاران امت به سرپرستی بیت المال برسند و سپس اموال    هاي آنحضرت به مردم مصر آمده است )..... من نمی خواهم که بی 
بردگان خود گرفته و با صالحان بجنگند و با افراد اوباش و بزهکار دار و دسته    ي در میان خود بگردانند و بندگان او راخدا را مانند گو

به عبداهللا بن عباس آمده است )..... در آنچه که از دارایی خدا نزد تو جمع شده است،    تشکیل دهند...( و در نامه اي دیگر آن حضرت
کسانی از گروه گرسنگان و تهیدستان و عیالمندان برسان...( .....، و همه این روایات داللت بر الزام به   هزینهتوجه کن و با دقت آن را به 

و صرف آن در مسیرهاي تعیین شده داشته است و نیز روایاتی که تعلق دارایی به افراد را ثابت می کند و اثبات    حفظ بیت المال مسلمین 
با که  نماید  پ  می  جز  آن  آوري  مسلک  جمع  پیروان  چه  است  فرد  به  متعلق  بقیه  و  نیست  مال  صاحب  گردن  بر  حقی  زکات  رداخت 

 خشمگین شوند.   پسند نمایند و یا  اشتراکی

و در روایات بسیاري، فضیلت هاي فراوان براي صاحبان ثروت که به انفاق، اطعام، دستگیري فقرا و ..... میپردازند، بیان شده است که  
مالکیت شخصی و اختیار صاحب آن براي بهره برداري و بهره مندي و...است و نیز در ..... روایاتی به رسول خدا  همگی گواه بر تصدیق  

انجام با  را  پاداش  تمام  مالی...(  عبادات  و  انجام خیرات  )با  ثروت  نیست، پس    گفتند که صاحبان  ما چیزي  براي  و  بردند  خیرات خود 
است که در چشم و گوش شما است تا با آن به دیگران    ات هست و آن توان و قوه ايحضرت فرمود در شما هم توان خیرات و صدق

 دارندگان ثروت مدح و تشویق شده اند   کمک نمائید...، در تمامی این احادیث توانگران و ثروتمندان و 
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دیگران رفاه و کار و اشتغال    خانواده هاي خود و  )کلب گوید این ثروتمندان هستند که با کار و کوشش و مدیریت هاي توانمند براي
المال مسلمین را غارت می    ایجاد می نمایند و در آخرت و در دنیا سعادتمند می شوند... و اگر مذمتی بوده براي کسانی بود که بیت 

ابوذر انتقاد  توجه می کردند، ولی عثمان چون رعایت نکرد حضرت    کنند، این مذمت از قبل هم بوده و دو خلیفه قبل هم به این اصل
نمود تا رسید کار به آنجا که رسید و از طرفی ابوذر براي رضاي خدا و ابقاء    کرد و جو عمومی هم روش و منش عثمان را پسند نمی

این  احیاء احکام و سنت رسول خدا،  او و  بر    دین  انتقاد  این کار او یعنی  انجام می داد و خداجو و خداپرست بود و  جهاد و تالش را 
   ن بیت المال، چه ربطی به آنهادارد که این یاوه ها را بر هم ببافند و از صالحان امت اسالم براي خود آبرویی دست وپا کنند...(  غارتگرا

به افراد و مشروعیت مالکیت آنها بوده، هرچند که    و در تمامی این احادیث،  سنت رسول خدا و کتاب خدا موضوع اثبات تعلق اشیاء 
 سرایی هاي خود از آن روي بگردانند.  کمونیست ها با یاوه 

 نگاهی به سخنانی که در مدح و ثناي ابوذر رسیده است: 

که به ابوذر    از میان ستایشها و مدح و ثنایایی که پس از تبعید او آورده شده است جمله زرین و کالم رساي سرورمان امیرالمؤمنین است 
به تو  امید  براي خدا خشم گرفتی، پس  تو   .....( براي در خطر  فرمود  تو  از  این گروه  به راستی که  باشد و  دنیاي خود    خداوند  افتادن 

گفت )..... از کیفر خدا بترس، تو   ترسیدند و تو از آنها براي صدمه به دین خود ترسیدي...( ..... و یا کالم دیگر آن حضرت که به عثمان
 شد...( و سخنانی که امام حسن مجتبی فرمود  و فرستاده بودي نابود یکی از صالحان امت محمد را تبعید کردي و او در تبعیدگاهی که ت 

)..... که    )..... اي ابوذر شکیبایی کن که چون رسول خدا را دیدار کنی از تو خشنود باشد...( و یا آنچه را که ابوعبداهللا الحسین فرمود
و یاري از خدا    ازي به دین خود منع کردي، پس صبر کناین گروه ترا )از دسترسی( به دنیاي خود بازداشتند و تو آنها را از دست در

ایمنی ندهد به آنکسی که    بخواه...( و یا آنچه را که عماریاسر فرمود )..... اي ابوذر خدا آرامش نبخشد به کسی که ترا اندوهگین نمود و 
 ترا ترسانید...(  

مصیبت دانسته که قابلیت پیروي ندارد...، و به گواهی تاریخ   ه گناه وو ..... گفتگوي آن حضرت با عثمان که منع از بدرقه ابوذر را به منزل
ابوذر بود و... بالدرزي آورده که پیش از این هم    نگاران و از میان کارهایی که یاران پیامبر بر عثمان ناپسند  دانستند یکی همین تبعید 

ر دلهاي هذبلیان، بنی زهره، بنی غفار و هم سوگندان آنها، آتش  عثمان اعمال بدي بر عبداهللا بن مسعود و ابوذر وعمار روا داشته بود و د
براي  هایی، خصوصاً  ....، و    کینه و خشم  بود،  برپا شده  و راستگوي رسول خدا آورده  رفتار  پاك  به عنوان صحابه  ابوذر  بر سر  آنچه 

در می یابیم که ابوذر همان مرد نیکوکار و    ابوذر و آنچه که به او سفارش کرد، به شرح آنچه مذکور شد   همچنین از ستایش پیامبر از 
هی  پرهیزکار و اصالحطلب است... ولی حق او را نشناختند و دنیاي او را ..... و سفارش رسول خدا را درباره او تباه کردند .....، امّا نگا

 دهندگان االزهر مصر درباره ابوذر آورده اند   آنچه هیئت فتوا بینداز به

آنکه از غارت بیت المال مسلمین و جنایات و خودسري هاي خلیفه و    استناد همان قولهاي طبري و ابن اثیر و... و بجاي)کلب گوید به  
 معاویه دم بزنند(  

ابوذر آن بود که انفاق شود... و )سپس بر مبناي این دروغپردازي داستان    می گویند که اعتقاد  بایستی  نیاز خانواده بطور کلی  بر  مازاد 
م و چون روشسرایی  کنند(  یا سرپرستی   ی  داخله  اگر وزارت   ،..... تبعید کرد و...،(  را  او  بود پس عثمان  ایجاد آشوب در کشور  او 

امر خطیر را به هیئتی واگذار می نمودند که از احوال ابوذر آگاه بود و گفتار او را می شناخت و به احادیث و    جامعه االزهر، بررسی این
  و دیگران آشنایی داشتند... در آن هنگام قضاوت آنان نتیجه اي حق و آشکار داشت و به شرحی )مضمون( که ما   تفسیر و زندگینامه او 

خدا به اهل    آورده ایم، اعتراض او فقط رودرروي کسانی بود که بیت المال مسلمین را غارت می نمودند و آن را بر اساس سنت رسول 
نیز کار آنان به ج ایی می رسد از جانب او عذر آورده و می گویند او مجتهد بوده واشتباه کرده و ثواب می  آن نمی رساندند و...، و 

 برد... 
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آنان را عمل صالح و هر خیانت آنان را    )کلب گوید تعصب و عالقه آنان به این گروه، چنان آنان را کور کر نموده است که شرارت
این دارند که اعمال خالف قرآن و سنت پیامبر آنان را توجیه و تفسیر کنند و  و من نمی دانم آنها چه اصراري بر    مستحق پاداش می دانند 

آیا این رفتارآنها عمل شیطان را براي تو تداعی نمی کند که به جاي اقرار به اعمال زشت به توجیه و تفسیر با حکم صادره خدا پرداخت  
شیطانی    ناروا است مثل این جماعت که می خواهند ثابت کنند عملجایی که می خواست به خدا ثابت نماید که العیاذ باهللا حکم خدا    تا

بایستی در مقابل عقل و   عثمان منافاتی با قرآن و سنت ندارد و علیرغم وجود مغایرت هم مشکلی ایجاد نمی نماید و فکر نمی کنند انسان
عقل انسان نمی خندند، در حالی که    هزا نمی کنند و بهنیز افکار دانشمندان جهان هم پاسخگو باشد با این نحو استدالل آیا انسان را است 

 این استدالل را عقل کودکان نیز نمی پذیرد... 

عقیده و عمل خود محشور می گردد و بهشت و جهنم ما را همین اعتقادات می سازد، حاال تو اگر   شک نباید داشت که هرکس با فکر و
از مجرمان بپذیر و براي آنها بی اعتنا به آیات قرآن و سنت رسول خدا صلی    سنت رسول خدا، بدعت ها را  جرئت داري بجاي عمل به 

  توجیه و تأویل بساز تا وقتی که تو را داخل گور تو قرار دهند و سزاي بیدادگري تو را بدهند .....(، و بیدادگري هاي این   اهللا علیه و آله 
طبیعی است    ویس مسیحی با آهنگ آنان شروع به رقص نماید وهیأت داوران در صدور حکم... باعث شد که جبران ملکون روزنامه ن

به گفتار آلوسی و ابن    زیرا این بیچاره نه بنیان هاي اسالمی را می شناسد نه جایگاه بزرگ مردان مسلمان .....، این هیأت در داوري خود 
هی نمایند که در میدان گفتار و استدالل  نموده و وانمود می  استناد  ابن حجر  پیروان    چ کس جز همینکثیر و  پیامبر و  دشمنان خاندان 

اند... و ما آنان را معذور می داریم زیرا آنان در  نیافته  ابوذر  بلکه در جستجوي    ایشان چیزي در خصوص  اند  نبوده  جستجوي حقیقت 
نمی نمایند و تناقضات آن را  پژوهشگران به اصل آن کتب مراجعه    چیزي بوده اند که ادعاي ایشان را ثابت کند... و تصور می نمایند که

که از زروسیم گنجینه مهیا می نمایند .....(، از چند جهت جاي توجه دارد اوالً    در نمی یابند... و گفتار آلوسی در تفسیر آیه )..... آنانی
ی همه انفاق شود، حال شما  آنکه می گوید ابوذر ظاهر آیه را گرفته و میگفت مالی که زکاتش داده شد اگر بیش از اندازه نیاز بود بایست

تائیدکننده، تهمتی که آنها به ابوذر می زنند می تواند باشد، کجا ظاهر این آیه این را نشان می دهد... و    به ظاهر آیه توجه کن و ببین آیا
ه وي می دهند تائید  به شرحی که ماآوردیم اثبات شد که در هیچ گفتار و حتی اشاره، از ابوذر نرسیده است که تهمت و نسبتی را که ب

مخالفت می نموده است و دیگر اینکه درگیري او با معاویه را بر سر مفاد و ظاهر و    بلکه برعکس همه این موارد با این افترا آنان  کند
 یم... بخاري علت کشمکش که در مورد نزول آن بوده و نه مفاد آن را قبالً ..... ذکر نمود  باطن آیه دانسته و حال آنکه ما از صحیح

کعب االحبار آورده است که ما چگونگی آن را بیان نمودیم و روشن است که بافته هاي آلوسی در    و نیز آنچه را که در مورد داستان
از خود آنها را الحاق کرده است مانند جایی که مدعی است کعب به ابوذر گفت )به راستی کیش یگانه پرستی(    آن یافت نمی شود و او 

ه)کعب به پشت عثمان پناه برد و ابوذر پرواي آن نکرد و ضربتی که ابوذر می خواست به کعب بزند به عثمان خورد( .....  ..... و این ک 
او درواقع   ولی  نمود  یاد می  پردازي  یا داستان  کتابی  هر  از  یافته هاي خود مأخذي هرچند سست  براي  و  برمی گشت  آلوسی  ایکاش 

برزخ است به زدن ضربه اي بر عثمان متهم نماید و شورشی را علیه او ایجاد نمایدکه ما به یاري  خواسته است که ابوذر را که در جهان  
به آنچه احمد درمسند خود آورده دقت   اگر  برسد و  او تعبیر شده و به آرزویش  انجام دادیم نگذاشتیم که خواب خوش  تحقیقی که 

اموال بیت المال را بوسیله خلیفه جمع    رایی عبدالرحمن بن عوف بود کهشود... مالحظه می گردد که درگیري ابوذر و کعب مربوط به دا
نیز آن و  ندارد...  است  به مسلمانان  هایی که مربوط  به ثروت  ارتباطی  و  بود  نموده  ایجاد    آوري  )به تصور خود  آلوسی  تندخویی که 

را در خداپرستی و پارسایی و خلق وخوي مانند  وي    کرده( و به ابوذر نسبت داده است مخالف است با حدیث رسول خدا درباره او که
 عیسی بن مریم در میان امت تشبیه نموده است و...  

به ربذه به میل خود آورده و حال اینکه این سخن دروغ محض است و عثمان او را تبعید کرد و در تبعید از دنیا    دیگر اینکه رفتن او را 
 رفت که...
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و   آلوسی  تعصب  و  ورزي  گوید غرض  ستم)کلب  و  ظلم  این  با  را  خود  آنان  البته  و  شود  می  محرز  ابلهانه  گفتار  این  از  او  و    امثال 

بیدادگري در خون ابوذر شریک نموده و آیا آنها از خود سؤال نمی کنند که ابوذر وارسته چرا باید مدینه رسول خدا را رهاکند و به  

کرده است احادیث    و غریبانه از جهان برود و نیز آلوسی فراموش  بیابان بی آب و علف برود که زجر بکشد و در تشنگی و گرسنگی

اینکه علی علیه السالم به عثمان فرمود که تو یکی از صالحان امت افتراي خود را از جمله  با این  محمد را تبعید کردي تا در    معارض 

 تبعیدگاه از جهان رفت و .....( که بطور مشروح بیان شد. ..... 

خود به یاوه هایی که آنها را بهم بافته است به عنوان )آنچه بایستی اطمینان داشت( نام می برد پس    سی در پایان گفتارو دیگر اینکه آلو

را بر طبق خواسته هایش انکار می کند و می پندارد که مردم چشم بسته یاوه هاي او را می   نگاه کنید که چگونه اینمرد حقایق ثابت

منتسب می نمایند، گواه بعدي آن هیأت ابن کثیر است و تو چه میدانی ابن کثیر کیست و چه میدانی    عه پذیرند و گفتگوي آن را به شی

که کتابی که در تفسیر وتاریخ نگاشته چیست، آري آنها مجموعه هایی از دشنام و دائرالمعارفی از تهمت و طومارهایی از دروغ که از  

غ گفته است که او روا نمی دانسته کسی بیش از هزینه خانواده اش پس انداز کند و...، و  جمله او دراینجا آن را به ابوذر بسته و به درو

مثل و مانند   توچیزي از ابوذر در این باره سراغ نداري ولی می بینی که چگونه دروغ سازان در روزگاران نزدیک آنها را به هم بافته اند و

نمودند که همیشه به علی    ی مدعیان به این دلیل ابوذر را هدف تیرهاي کینه خودآنچه که ابوذر گفته بود در آثار آنان آمده است، ول

بدنام کنند و حال آنکه در میان اصحاب   گرایش داشت و نیز با بنی امیه و اعمال ننگ آور آنان مخالفت می نمود، پس خواستند که او را

ثل این گفتار راآورده اند... و در مورد گواه سوم یعنی ابن حجر،  رسول خدا هم کسانی چون ابن مسعود، ابوهریره، بالل و... دیگران م

سر و ته آن را نمی زد زیرا گفتار او با ادعاهاي هیأت داوران   اي کاش هیأت داوران سخن ابن حجر را به صورت اصلی بازگو می کرد و

الفاظی که داللت بر مظلومیت ابوذر و ستم کشی او    ابوذر آنهم در قالب  سازشی ندارد از جمله پیش بینی )معجزه( پیامبر درباره تبعید

دارد... از جمله مطالب ابن حجر همان است که درفتح الباري گزارش شده است که گفت: )..... درست و صحیح آن است که اعتراض  

 ق نمی کردند...( ..... دارایی ها را براي خود می گرفتند و آن را در راهی که می باید انفا  ابوذر در واقع به حاکمانی بوده که

آنچه از سخنان )تحریف شده( و کوتاه شده ابن حجر برمی آید پذیرفتنی نیست و... نمی تواند آن را    آري صحیح هم همین است پس

 بنیاد استدالل قرار داد.

نیز   بیدادگري می نمایند... و  آنان قدم    کسان دیگر که در طریق..... این ها بودند گواهان هیئت داوري... که ندانسته در قضاوت خود 

آن را داشته باشند...    نهاده و به زور خود را در گیرودار پژوهشهاي تاریخی و بررسی هاي ترسناك انداخته اند، بدون آنکه توانایی علمی

ان سري و شعیب و  که از زب  و برخی که گفته اند که ابوذر اصل کمونیسم را از عبداله بن سبا گرفته و مدرك آنها روایت طبري است

تبهکار بوده است... و نیز عبداهللا بن    سیف و... که مذکور شد و ثابت کردیم که آنان افرادي دروغگو، جاعل حدیث ساز و منحرف و

  دیگر نقش داشته... و آنگاه همه دردسرها نصیب   سبا که معروف است یهودي بود. و در پراکنده نمودن صف مسلمانان و تبهکاري هاي 

مالک اشتر بن    یکان امت گردید که از یاران و پیروان نیکوکار رسول خدا بودند مانند ابوذر، عبداهللا بن مسعود، عماربن یاسر وپاکان و ن

جایگاه بلندي داشت و عامربن    حارث، زید و صعصعه فرزندان صوحان، جندب بن زهیر، کعب بن عبده پارسا، یزید ارحبی که نزد مردم 

بوده است و عروه بارقی صحابی جلیل القدر   روبن حمق که به واسطه دعاي رسول خدا در حق او مشهورقیس آن خداپرست پارسا و عم

مورد اعتماد و... که می بینیم که عثمان بعضی را آواره    رسول خدا و کمیل بن زیاد آن مرد امین و مورد اعتماد و حارث همدانی آن فقیه
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حدي که دنده هایشان شکسته و بعضی دیگر در معرض اهانت قرار    و مضروب شده تانمود تا در تبعید از جهان رفته و بعضی بدست ا 

سرور ما امیرالمؤمنین صالح مؤمنین که عثمان تبعید او را، الزم تر از همه آنان    گرفته و بعضی در معرض تهدید و... و پیش از همه اینها

می گوید پسرعموي خود را از من دور کن... به او بگو تا در سرزمینی که در  ابن عباس    می داند و پیاپی او را به ینبع می فرستد ..... و به 

شوم و نه او از من و او این پیام را به علی گفت و... او پاسخ داد که عثمان مرا بیش از یک شتر    ینبع دارد برود تا نه من از او ناراحت

ونه باید رفتار کرد من زخم او را درمان می کنم و او بهبود می یابد  این سروده را خواند )..... که با او چگ  آبکش ارج نمی نهد و سپس

می شود نه از دارو...( ..... اي پسر عباس... آنقدر از او پشتیبانی کردم که می ترسم گناهکار باشم ..... آخرین سخن   ولی نه از درد خسته

ب  اینکه اگر ابوذر  استادان سخن هم حقیقت کمونیسم و اصول آن را بررسی کرده  ودند و هم حقیقت داناي اصحاب رسول خدا یعنی 

نخواهد شد    را.....، پژوهشی داشتند که می توانستند این فرسنگها فاصله اي را که در میان است را پیدا نمایند، آري کمونیست کمونیست 

دنبال را  بیشتر کسانی که هدف هاي کمونیستی  و...  باشد  ناآگاه  از حقایق دین  هستند که آگاهی    می کنند کسانی  مگر آن زمان که 

را دنبال نمی نمایند و نیز    هایی   درستی از قوانین دینی ندارند اما در کشورهایی که دانایان در علم دین در آن فراوان باشند چنین هدف 

 هر کسی که اندك بهر ه اي از دانش دین داشته باشد... تا چه رسد به ابوذر که ظرف لبریز از دانشاست. 

 و انجام خدا را سپاس می گوئیم و خالصه جلد شانزدهم از ترجمه پارسی الغدیر در اینجا به پایان می رسد. در آغاز

 ستایش نامه هاي منظوم:

 اثر گروهی از شاعران امروز با سپاس پیوسته براي همگان:

نماید...   تو شادي می  با سرافرازي و بزرگ منشی در وجود  الغدیر، همان کتابیسید محمد هاشمی: )جهان جاودانگی  که در    الغدیر، 

بین آن راآرایش داده و   روزگار جاودانه می ماند و کتابی فرخنده و پاك است که، برتري و شیوا گویی مردي سخن سنج و باریک 

سزاوارترین و برترین  آن    نیکو گردانیده است .....، ..... و اگر مدال )بزرگی و لیاقت( شایسته باشد که به کسی اعطا شود البته امینی براي

یکی پس از دیگري به یاري علی    افراد است...،( و نیز سخنور بلندآوازه شیخ کاظم آل علی )..... در روزگاران گذشته سه تن بودند که 

پ پیامبر  از آستان جانشین  و شمشیرهاي خودپیاپی  ها  دارایی  با  کار  آغاز  در  که  هستند  کسانی  آن  به جز  اینان  البته  و  اسداري  شتافتند 

رستاخیز در میان ما خواهد بود و سومی ابوفراس... و    کردند، اولین ایشان فرزدق بود و دومی ایشان اقساسی که ابیات منظوم او تا روز 

چهارمی که مانند خورشید در روزي روشن براي همه آفریدگان آشکاراست او همان امینی امین و درستکار است، همان نگارنده اي که  

ر را نوشت که براي آن دومی وجود ندارد... تا اوجلوه نکرده بود تمام سرافرازي هاي ما در پرده کوري و تاریکی پنهان بود  کتاب الغدی

که خویشتن را در رنج افکندي تا پیروان پیامبر مصطفی به یاري تو راه یافته و رستگار   و تو اي امینی آن را بر ما آشکار کردي ..... تویی

 دهد که آحاد آفریدگان از شمارش آن عاجز باشند...( آمین رب العالمین،   ر جهانیان به تو پاداشیشوند... پروردگا

محمدرضا خالصی کاظمی )امینی دانشوري باریک بین است که در روزگار ما همانندي    و نیز از سخن سراي خاندان محمد )ص(، شیخ 

..( و نیز استاد یگانه سید شمس الدین خطیب موسوي )..... آیا اینها کلمات پرهیزگاري آراسته کرد.  ندارد و خداوند او را به جامه هاي

  است یا مرواریدها یاگردنبندي که از گوهرها فراهم آمده است... که سرور دالور امت امینی پرده از رخسار آن کنار زده...( و از سخن 

هیچکس    با چنان اراده اي )الغدیر( را گردآوري نمودي که نیکوسخن حاج شیخ محمد شیخ بندر )..... اي عبدالحسین امینی تو    سراي

درستکار، بر تو مژده   چگونگی آن را وصف نتواند کرد... و غدیر تو آن داوري است که به کشمکش ها پایان می دهد... اي عبدالحسین
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د و پیروان اورا نیز البته نوید رستگاري باد...( و  باشد ..... که پاداش تو نزد پیشواي راهنما است و جایگاه تو در سایه بلند مقام او خواهد بو

شیخ محمدباقر هجري... )..... اندیشه اي از حقیقت آشکار، پرتوافشانی کرد ..... هان اي امانت دار حق به دنبال   نیز از فاضل ارجمند حاج

و این غدیر تو است که با کالم رسا و صحیح    هستند که به گفتار تو گوش فرا داده و می خواهند پیوسته سخنان تو را بشنوند   تو گروهی 

را بیان    آب پاك و خوشبوي خود، سینه تشنه کامان را سیراب می نماید... تو واالتر از آن هستی که چگامه هاي ستایشگر، برتري تو  با

 کند چرا که دهان روزگار با مدح و ستایش خوانی خود، پاداش تو را خواهد داد،(  

باد که در دوستی تو گام در راه نهاد... اي پدر حسین )علی(، در راه    شیخ محمد  و نیز سخن سراي مبتکر  آل حیدر )..... دل مرا مژده 

را گرامی می دارم که با بزرگی و سروري، عقلها را به دوستی تو گرایش دادند... آن مرد درستکار خاور    خدمت به تو بزرگ مردانی 

 فتگانه غدیر به نمایش قرار دادي...(  خویش را در جلدهاي ه زمین .....، تو هنر 

اهللا الرحمن الرحیم... من از ستایش و مدح افراد روگردان بودم زیرا که    و نامه اي که از شیخ محمدرضا آل یاسین کاظمی نجفی: )بسم

در کتاب الغدیر...   مداح در بعضی از مداحی هاي خود گزافه گویی میکند و پاي خود را از اندازه شایسته فراتر می گذارد... ولی من

است که دست سخن به آن نرسد... و دریافتم که خودداري از ستایش این کتاب به منزله    کاوش نمودم دیدم ژرفاي آن به حدي عمیق

دوري از یاري حق و حقیقت وسستی در انجام وظیفه است، به آن شخصی که خداوند به او توانایی ایمان، علم و تفسیر عطا فرمود... که 

او تاب ایستادگی ندارد... و به حیات الهی سوگند این موهبتی بزرگ است که به آن نمی رسد مگر کسی که بهره    قدرتی در مقابل  هیچ

 از سعادت داشته باشد و کیست کسی که از این مجاهد بزرگ سزاوارتر باشد که جان خود را وقف براي یاري حق و پیکار با  اي بزرگ

در آغاز و    است... و خداوند این فیض را بر دست او جاري نموده همانگونه که معجزات را بر دست هاي پیامبران پسنادرستی ها کرده  

 پایان، درود و رحمت و برکات خداوند بر او باد...(  

نامه اي از سیدمحمد صدر آن مرد دانش و سیاست )نخست  کاوشگر یکتا،  وزیر پیشین عراق(: )..... پیشگاه دانشمند یگانه و محقق    و 

تو مسلمانان به دست  امیدوارم خداوند  امینی که  به زندگانی خودم    استاد  ربود...  از سر من  تو هوش  کتاب  نماید...  و گرامی  را عزیز 

توست و عصاره موهبت هایی که دیگران را به آن دسترسی نیست... و من در این هنگام که    سوگند که این کتاب ثمره شخصیت یگانه 

م شادي بخش خود رادر برابر پیروزي درخشان شما تقدیم می نمایم بی شک و تردید می دانم که این موفقیت شما حاصل  بهترین کال

به تو برسد... خداوند از سوي    امیرالمؤمنین  فیض ها و مرحمت هاي  علیه السالم است و خداوند اراده نموده که اینچنین نعمتی بزرگ 

 پاداشی را که به نیکوکاران عطا می فرماید به تو عطا فرماید...( بهترین  امیرالمؤمنین علیه السالم

پست هاي وزارت فرهنگ، اقتصاد، کار و ارتباطات صاحب خدمات بوده است ).....    و نیز گفتاري از جناب عبدالمهدي منتفکی که در

به جز اندکی از آنان... آنچه را می خواهند  بسم اهللا الرحمن الرحیم... هر روز صدهاکتاب از چاپخانه ها خارج می شود که خوانندگان  

الغدیر همین اندازه ستایش و آفرین کافی است که بگوئیم اثر این شخص یگانه بزرگ است... دانشمند بزرگ   نمی یابند. ..... آري براي

 عبدالحسین پسر احمد امینی است...(،   استاد ما شیخ 

سالم، درود، رحمت و فضل خداوند علی اعلی بر    رم اي حضرت عالمه امینی)کلب آستان حضرت عالمه گوید اي یگانه موال و سرو

علی بن ابی طالب وصی رسول خدا و خاندان مظلوم محمد    آن کسی که تو را به عنوان یک یاري کننده راستین موالي مظلوم ما یعنی

 علیهم السالم و عجل فرجهم و .....، دوست بدارد آمین ربالعالمین( 
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 ا در جامعه اسالمی درهم می فشرد: الغدیر صف ها ر

هم پیمانان دروغ که با حقیقت نمی سازند... آنها راه را در این یافتند که کوششهاي سهمناك و کمرشکن ما را در راه باالبردن پرچم  
هرگز نه از باال و پائین    حق و اصالح جامعه، به عنوان وسیله اي براي تفرقه وانمود کنند )مضمون( ..... به حیات خداوند سوگند که ما 

هاي خشمناك آنان داریم یعنی آن   رفتن آنان ترس و واهمه اي داریم نه به آن فریادها و هیاهوي آنان توجه می کنیم و نه ترسی از گفته 
طل به راه  کسانی که در برابر آواي آشکار حق و کتاب گرامی خدا، قرآن و آواي اسالم پاك وآواي بزرگترین قانونگذاران، هیاهوي با 

و  رهبران  و  امت  بزرگان  و  دین  پیشوایان  آنکه  از  پس  هم  آن  واکنش    اندازند...  این  و  نموده  هماهنگی  ما  آواي  با   . سیاستگران... 
همه در زیر پرچم دوستی خاندان پاك پیامبر علیهم السالم جاي    بزرگوارانه... موجب شد تا صف هاي درهم فشرده اي پدید آمد که

تند )پروردگارا از نزد خود رحمتی بهره ماگردان و براي ما ایستادگی در راه راست آماده فرما و آنان کسانی هستند که  داشتند... و گف
 درودها و رحمتی از سوي پروردگارشان برآنهاست و آنها همان راه یافتگان هستند...( 

 الغدیر در مصر: 

حترام به    زهایی درمی یابیم که همه در ستایش و تشویق این کتاب وااینک در نشریات درخشان اسالمی در گوشه و کنار جهان... فرا
آمد... که نمونه ي    تحقیقات ارزنده آن است مانند... )الکتاب(، )الرساله(، ..... و آن از کالم استاد پژوهشگر محمد عبدالغنی حسن پدید

گوناگون دارند می توانند یک    سلمانان اگرچه مواهب هاي استوار است در دعوت به یگانگی و آشتی و اعتراف به حقایق ثابت و... که م
 دل و یک صدا شوند و در زیر پرچم اسالم و مهر خاندان پاك پیامبر دست به دست هم دهند، 

آري این سروده ها مانند مشک و عنبر است که هرچه آن را بیشتر عرضه نمایی بوي خوش آن پراکنده تر می شود... ).....امینی بزرگ را  
و دلیرانه با دالوران سخن    د برسان و بگو که تو از خاندان پیامبر به خوبی پشتیبانی نمودي... جنگجویانه به نبردگاه تفسیر فرود آمديدرو

پدید می آورد و همه ما خاندان پیامبر    به کارزار برخاستی ..... و ما هرچند در راه هوس گام برداریم باز هم اسالم میان دلهاي ما مهربانی
چنان خالصانه دوست می داریم که تن و جان ما با مهر آنان آمیخته شود خداوند تورا پاداشی نیکو عطا فرماید همانگونه که تو از روز    را

غدیر نیکو پاسداري کردي...( و نیز الغدیر در حلب نمونه اي دیگر بردرستی آن دعوي که کردیم در مکتوب بزرگوارانه شیخ محمد  
الغدیر را گرفتم و خواندم و پیش از    چه شیخ محمدسعید دحدوح آورده حسین مظفري و از آن است... )بسم اهللا الرحمن الرحیم... من 

انبوه موجهاي آن برسم در آن به شناوري  پرداختم و مشتی از آن را برداشته و مزه آن را چشیدم و دیدم همان غدیر نخستین    آنکه به 
المال از روانی و گوارایی است... آري اگر رویداد غدیر را از همان آغاز در پشت پرده ها  است با آبی که هیچگونه دگرگونی نیافته وما

با خاروخس نمی بستند البته سراسر زمین را فرا گرفته و همگی آفریدگان خدا از آن سود می بردند...    نمی نهفتند و راه رسیدن به آن را
نگهدارش باشد تا براي دفاع از حق چون شمشیري بران و بیرون از نیام و یا مشعلی عبدالحسین را پاداشی نیکو داده و  خدا نگارنده کتاب

  بماند...( و گفتاري پر از گوهر و مروارید از استاد بزرگ حجه االسالم و آیت اهللا حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی... )..... یکی از   فروزان
محقق نامور و    دانش و دین و حقیقت نموده است، استاد بزرگ و  دانشمندان یگانه اي که زندگی گرانبهاي خود را اختصاص به خدمت 

موضوع را از همه اطراف    پژوهشگر توانا و سرور ما حاج شیخ عبدالحسین امینی است... امینی را خداوند با روح لطف خود یاري داد تا 
با آن آشنا باشند   اختیار گرفت و به آن احاطه یافت و آن معانی گرانبها را در قالب هایی که عوام   آن در  نزدیک    و خواص و دور و 

 ریخت پس خدماتی که امینی دانشمند در این کتاب به مسلمانان نمود بایستی بزرگ داشت و آن را ستایش نمود...( 

 روش امیرالمؤمنین، روش شیعه، روش امینی: 
دشنام داده و از   رین گو و دشنام دهنده باشید وسرور ما امیرالمؤمنین به حجربن عدي و عمروبن حمق فرمود: من دوست ندارم که شما نف

و کارهاي ایشان چنین و    دیگران بیزاري بجوئید ولی اگر کارهاي زشت ایشان را بازگو کنید و بگوئید: شیوه ایشان چنین و چنان است
ر آنها و بیزاري جستن بگوئید:  فرستادن ب  چنان است، سخن شما به راستی نزدیک تر است و هم در مقام دلیل رساتر و لذا به جاي نفرین
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تا  خدایا خونهاي ما و خون هاي آنان را از ریختن نگاهدار و میان ما و آنها آشتی قراربده و ایشان را از گمراهی به راه راست هدایت فرما 
ازگردد، آري این  سخن از گمراهی و دشمنی می گوید به راه راست ب  هرکس از ایشان حق را نمی شناسد بشناسد و هرکس از ایشان که 

ها هم براي شما بهتر است و هم در نزد من محبوب ترپس آن دو نفر عرض کردند: اي امیرالمؤمنین ما پند شما و نصیحت شما را می  
امینی هم سخنی مانند آن دو یار و یاور امیرالمؤمنین می گوید و گفتار همه شیعیان نیز چنین    پذیریم و روش شما را بکار می گیریم پس

   ست والسالم علی من التبعا

 الهدي.  

انشاءاهللا تعالی آمین    )کلب گوید واهللا و تاهللا و قسم به خداي یگانه اي حضرت عالمه که روش ما هم با برادران ایمانی همین خواهد بود 
 رب العالمین(. 

 

 خالصه جلد هفدهم: کتاب شریف الغدیر حضرت عالمه امینی رحمه اهللا علیه 

 نامه و تقریظ آیت اهللا حسین موسوي حمامی:
ائره  درباره د  )بسم اهللا الرحمن الرحیم. حضرت عالمه امینی سالم بر شما و رحمت و برکات خدا بر شما باد، این نامه را به همراه سخنی

المعارف الغدیر تقدیم می کنم .....، خداست که از نیت خیر حمایت می کند و اوست که راه راست را نشان میدهد و من از خداوند می  

و مؤید فرماید...( و نیز فرماید ).....    خواهم بر عنایتش بر شما بیفزاید و همیشه الطاف بی کرانش را شامل حال شما نموده و شما را موفق 

عالمه امینی است که زندگی گرانبهاي خود    اهللا الرحمن الرحیم... نویسنده ما استاد درستکار و امین و فقیه مورخان و مورخ فقیهانبسم  

اسالم نموده است... هرکس جویاي حق باشد و راه راست   را وقف خدمت به دین و پیروز کردن عقیده راستین و جهاد در راه آئین پاك

سخن راست را می گوید و نمی گذارد که ستم ظلمت گمراهی و نادانی   پیش روي اوست و این کتابی است که را طلب نماید، غدیر در

 بر کسی وارد شود...(. 

 و نیز نامه گرانقدر سید حسین موسوي هندي:

برکاته و رحمت خدابر شما باد...  )بسم اهللا الرحمن الرحیم... حضرت محقق و استاد توانا و مرشد عالیقدر ما شیخ عبدالحسین امینی دامت 
از خورشید اقدامات جاویدان شما،  پرتو  پناه مؤمنان...  باشید و پشت و  براي مسلمانان افتخار جاویدان  استوار شما می    امید است  اراده 

د بزرگوار درود می فرستم، مرا  درخشد و نور تعلیمات شما، را در کران تا کران می گستراند... هزاران تمجید نثار )غدیر( باد... تو را اي 
 شده است...(  درود مریدي پاکباز و سالم می گویم، سالم آنکسی که در دریاي فضیلت و دانایی تو غرق

 نامه اي از دانشمند توانا و نویسنده عالیقدر شیخ حیدر قلی سردار کابلی: 

حال تو اي    وم ربانی را در خود جمع نموده و... خوشا به)..... بسم اهللا الرحمن الرحیم... کتاب الغدیر کتابی است که معارف الهی و عل
و کرمش ما را هم به    امینی و خوشا به حال آنان که جملگی بر آستان پر مهر موال علی بن ابی طالب به خدمت ایستاده اند، خدا به فضل

 جرعه اي از آن غدیر خوشگوار بنوشاند که او آمرزنده و مهربان است...(

 استاد محمد نجیب زهرالدین عاملی استاد علوم اسالمی:  و نیز سخنور نامی 

شما پاداشی    )..... الغدیر عالمه امینی، کتاب عظیم و جاودانه و اثر باشکوهی که همه کتابها را به طاق نسیان نشانده است ..... خداوند به
امینی و هزار آفرین بر    .. هزار سپاس بر خدمت عالمه بسیار ارزشمند عطا فرماید... غدیر کتابی گرانمایه و حقیقت پرداز و جاودانه است.
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در اشاعه آثارش کوشا خواهم بود    مجاهدت علمی وي و بر اثر سودمند او... و باید به محضر مبارك سرورمان امینی عرض نمایم که من 
 و معارف وي را در هر جا در مدرسه، جامعه، فراز منبر و کرسی خطابه نشر خواهم داد...(. 

 توانا مسلمان دواح زبیدي:  و استاد

بی مبالغه می گویم که شما یافتم... اي سرور من،  بررسی کرده و آن را مجموعه اي عظیم  اثري   )..... من هشت جلد کتاب غدیر را 

اند بوجود آورند و نه آیندگان از عهده مانند آن برخواهند نتوانسته و نمی توانسته  ..... اي  آمد    بوجود آورده اید که گذشتگان هرگز 

سرور من، غدیر کتابی سرشار از گوهرهاي درخشنده است ..... و چه بسیار کسانی که برافراشتگی پرچم حق راآرزو می کردند... که با  

 ظهور این اثر بزرگ به مقصود دیرین رسیده و سرافراز گردیدند...(. 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

در حق   دوستی انتخاب کنیم و من به راستی و درستی می گویم که حتماً و بایست کهخداوندا تو منزهی و ما حق نداریم جز تو مراد و 
می کند و به زبان   خدا، جز کلمات و گفتار راست نگویم ..... و ما کتابی داریم که سخن به راستی می راند، کتابی که حقیقت را تصدیق 

از شما مزد و اجرتی نمی خواهم جزاینکه خاندانم را دوست   رسا و روشن است )بگو اي پیامبر: من در برابر زحمات پیامبري خود 
 بدارید...( امینی.

 عثمان عبداهللا بن مسعود را با خشونت از مسجد بیرون می اندازد و...: 

شریعت و    بالدرزي در انساب خود می آورد )..... عبداهللا بن مسعود وقتی دسته کلید خزانه را پیش ولید انداخت به او گفت هرکس در
بر او خشم خواهد    سنت رسول خدا تغییر دهد خدا حال او را تغییر خواهد داد و هرکس در شریعت و سنت رسول خدا تبدیل کند خدا

کرده است، آیا روا و سزاوار    گرفت و من هرچه فکر می کنم می بینم که رفیق تو عثمان، شریعت و سنت رسول خدا را تغییر و تبدیل
 ص را برکنار کنند تا به جاي او ولید را استاندار نمایند ....(،  سعدبن وقا است که شخصی مثل

نیز همواره این سخن را بر زبان می راند، )......راست ترین سخن متن کتاب خدا قرآن است و نیکوترین وسیله براي هدایت، سخن   و 
برخالف شریعت و سنت( بسازند و هرکار خودساخته  بدترین اعمال، عملی است که )خودسرانه    پیامبر هدایت گر محمد )ص( است و 

 مایه گمراهی است و هر گمراه در آتش دوزخ است(،...   اي بدعت است و هر بدعتی

که ابن مسعود عیوب ترا به شماره آورده و اعمال تو به شدت انتقاد   پس ولید اعمال و گفتار ابن مسعود را به عثمان گزارش داد و نوشت 
مدینه اعزام نماید، و وقتی مردم به دور عبداهللا بن مسعود جمع شدند و گفتند    کند، پس عثمان پاسخ داد که او را به  و به آن اعتراض می

ناراحتی کند، او گفت من وظیفه دارم بروم و نمی خواهم اولین کسی باشم که    همین جا بمان و ما نمی گذاریم کسی براي تو  ایجاد 
پس مردم کوفه همگی او را مشایعت و بدرقه نمودند و عبداهللا بن مسعود آنان را به تقوي و    شود،  باعث شورش داخلی علیه عثمان می

همدمی با قرآن سفارش کرد، و آنان در جواب گفتند خدا ترا پاداش نیکو دهد زیرا که تو، به مردم بی    ترس از خدا و پرهیزکاري و
ساختی و براي ما درس قرآن گفته و ما را دین شناس گردانیدي و تو    آموختی و گامهاي دانشمندان ما را استوار  سواد ما علم و دانش 

بهترین دم و  برادر مسلمان  مابهترین  به مدینه رسید که   براي  ابن مسعود زمانی  و  برگشتند،  و  نموده  او خداحافظی  با  بودي... پس    ساز 
کنید که    و اهانت به او کرد و گفت هان توجه  عثمان روي منبر سخنرانی می کرد و چون چشمش به ابن مسعود افتاد شروع به توهین

 اکنون حیوانکی بد عمل از راه رسیده که اگر کسی به خوراکش گذر نماید استفراغ کرده و یا مدفوع می ریزد...، 

در و  بدر  غزوه  در  او  یاور  و  یار  و  هستم  خدا  رسول  صحابی  واقع  در  بلکه  نیستم  گفتی  که  چنان  من  گفت  مسعود  بن  بیعت    عبداهللا 

توجه نکرده و دستور    ضوان... و عایشه فریاد برآورد که واي عثمان این حرف را با صحابی و یار رسول خدا )ص( می زنی؟ پس عثمان ر

اند که در حقیقت یحموم، نوکر   داد تا او را با خشونت از مسجد بیرون بیندازند و در این زمان عبداهللا بن زمعه او را بر زمین زد و نیز گفته 
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حال او را به شدت بر زمین کوبید تا اینکه    ا بر شانه خود برداشته، بطوري که پایش بر دوطرف گردن وي آویخته و در همین عثمان او ر

ولید با صحابی محترم پیامبر خدا اینگونه رفتار می کنی    دنده او شکست، در این وقت علی علیه السالم گفت اي عثمان به اتکاي گزارش

به او گفت ریختن خون عثمان   ارش ولید نکردم بلکه زبیدو عثمان گفت من براساس گز بن صلت راکه به کوفه فرستادم، ابن مسعود 

 نیست و...،   حالل است، علی گفت اي عثمان گفتار زبید مورد اعتماد

چون عثمان از رسیدن او   واقدي این قسمت ماجرا را با این عبارت نقل می نماید )..... وقتی ابن مسعود قدم به مدینه نهاد شب جمعه بود و

قی نموده و مدفوع می ریزد پس    خبردار شد گفت اي مردم امشب حیوان پستی به سراغ شما آمده که هرکس بر خوراك او گذر کند

در جنگ بدر و یاور او دربیعت رضوان و    ابن مسعود پاسخ داد، من آنچنان که تو می گویی نیستم بلکه من در حقیقت یاور رسول خدا

زد اي عثمان، تو اینگونه سخنان را با صحابی محترم    و در نبرد خندق و یاور او در نبرد حنین هستم و... و در این حال عایشه فریادیاور ا 

عبداهللا بن زمعه نمود و گفت او را با خشونت از مسجد بیرون کن   رسول خدا می گویی پس عثمان به او گفت ساکت شو و آنوقت رو به 

را به دوش بلند کرد و به بیرون برد وتا به درب مسجد رسید او را محکم به زمین کوبید تا اینکه یکی از دنده هاي  پس عبداهللا بن زمعه او  

 او شکست و ابن مسعود گفت مرا ابن زمعه کافربه دستور عثمان کشت، .....، 

رسانید و ابن مسعود در مدینه به دستور    زلبالدرزي ادامه می دهد پس در این زمان علی به پرستاري ابن مسعود برخاست تا او را به من

برود و وقتی از آن بیماري شفا یافت و خواست به    عثمان مجبور به اقامت شد و عثمان اجازه نمی داد که او به هیچ شهر و دیار دیگري

لیه تو تحریک کرده است آیا  مسعود عراق را بر تو شورانده و ع  جهاد برود باز عثمان جلوگیري کرد و مروان به او گفت اي عثمان، ابن

همچنان در مدینه بود تا دو سال قبل از کشته شدن عثمان درگذشت و او سه   می خواهی شام را نیز برعلیه تو به شورش وادار کند، پس او 

و نیز هنگامی که مریض شد، در آن مرضی که    (تحت نظر سعدبن ابی وقاص بود )اند    سال در مدینه مجبور به اقامت شد و بعضی نوشته 

رفت و... پرسید می خواهی دستور بدهم حقوقت را بپردازند، گفت آن زمان که نیاز داشتم آن را    به مرگ او انجامید عثمان به دیدن او 

را می رساند عثمان گفت  نیاز ندارم می خواهی بپردازي گفت براي اوالد تو می ماند گفت خدا روزي آنان    قطع کردي و این زمان که 

در حق من دعاکن ابن مسعود گفت از خدا می خواهم که حق مرا از تو بگیرد، و وصیتّ کرد که عثمان پس از مرگش بر او نماز نخواند  

اینکه من    زمانی که او را در گورستان بقیع دفن کردند، عثمان همچنان بی خبر بود و چون خبردار شد خشمگین شد و گفت قبل از  و

که تو بر او نماز نخوانی، ابن کثیر    خبردار شوم و بر او نماز بخوانم بر او نماز خواندید و عماریاسر در پاسخ گفت، او وصیّت کرده بود

 و .....   این روایت را با همین مضمون آورده است و بالدرزي گوید که او وصی خود را زبیر آورده 

اب حضار به عثمان    ن مسعود به خانه اش آمد و... و وقتی عثمان از در بیرون می رفت یکی از و نیز آورده است )..... عثمان در بیماري 

 اشاره کرد و گفت ریختن خون عثمان حالل است...( ..... 

ابن ابی الحدید آورده )مضمون( )که ابن مسعود درآخرین لحظات زندگی گفت چه کسی عهده دار وصیت من می شود بدون آنکه  

شدند چون می دانستند مقصود او چیست و از عکس العمل خطرناك عثمان می ترسیدند، و    ت مرا بداند، همه ساکتقبالً مضمون وصی

او دوباره  اینست که    همه ساکت بودند و  من  ابن مسعود گفت وصیتّ  این زمان عمار گفت من می پذیرم و آنوقت  تکرار کرد و در 

ن مسعود، وقتی عثمان خبردار شده، به عمار پرخاش کرد که چرا از من اجازه نگرفتی و  نگزارد... و لذا بعد از دفن اب   عثمان بر من نماز 

شد    پاسخ داد او از من قول گرفته بود که از تو اجازه نگیرم(، یعقوبی در این خصوص آورده است... )مضمون( )ابن مسعود مریض  عمار
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رفتاري که تو با    گوش من رسیده است ابن مسعود گفت من هر  عثمان بدیدن او رفت و گفت این چه حرفهایی است که از طرف تو به

نماز ظهر و عصر افتادم و    من کرده اي را ذکر نموده ام، که به دستور تو تن مرا کوبیده و رنجور ساختند تا حدي که بیهوش شدم و از

که احتیاج ندارم می خواهی بدهی    حاال   آنوقت حقوق مرا از خزانه عمومی قطع کردي ..... گفت می دهم گفت وقتی نیاز داشتم ندادي 

 رفت(...،   و آنوقت عثمان رفت و عبداهللا بن مسعود همچنان از عثمان خشمگین بود تا از جهان 

ابوذر را دفن کرده بود چهل ضربه تازیانه زد، ..... در سیره   محمد بن اسحاق می گوید که عثمان عبداهللا بن مسعود را به این دلیل که 

تبعید کرد و مستمري ابن ابی    ز جمله اعتراضاتی دیگر که به عثمان می شد این بود که عبداهللا بن مسعود را زندانی وحلبیه آمده است ا

کتک زد و کعب بن عبده را بیست تازیانه    کعب را قطع نمود و عباده بن ثابت را در اثر گزارش معاویه از شام تبعید نمود و عمار یاسر را

 انی تبعید کرد و به عبدالرحمن بن عوف گفت تومنافقی و...، ..... زد و به یکی از مناطق کوهست

برابر اصحاب محترم رسول    )کلب گوید نکته مهم اینکه اعمال خالف قرآن و سنت و رفتارهاي خشن و بدون توجه و برنامه عثمان در

نشان می داد که بحث اجتهاد که طرفداران متعص اعتراض مردم  افزایش این خشونت و  اعمال مجرمانه عثمان و    ب خدا و  براي توجیه 

و کتاب شریف قرآن   معاویه و سپس یزید و حجاج و زیاد و ....، طرح نمودند در واقع سخنی یاوه و باطل وخالف سنت رسول خدا

یامبر آموزش یافته مکتب پ  است زیرا اگر این امور منطبق بر سنت بود هیچگاه اصحاب محترم رسول خدا و مسلمانان صدر اسالم که

می پذیرفتند و یا حداقل خود عثمان به   بودند با آن مخالفت نمی نمودند و با توجه آن دستورالعمل آنها تمامی خودکامگی هاي عثمان را

و ضد سنت و احکام کتاب خدا قرآن است و    این دلیل استناد می نمود و یا ....، که همه نشان می دهد که بحث اجتهاد بحثی شیطانی

فراوان نیز شاهد و گواه آن و مخالفت با نص کتاب و سنت    تعصب در سده هاي بعد آن را ساخته اند و البته روایات معارضطرفداران م

نپذیرفتند و این وضع اسالم و مسلمین است اگر آن را می پذیرفتند چه اتفاق    نیز مصدق آن است البته این مسلمانان این توجیه شیطانی را 

 می افتاد(.

 ت واالي عبداهللا بن مسعود:مقام و شخصی

باید مقام و منزلت با عبداهللا بن مسعود تا چه حد گستاخانه بوده است  اینکه خواننده عزیز آگاه گردد که رفتار عثمان  عبداهللا بن    براي 
او را در    زشتی عمل  مسعود را بداند... آنوقت خواهد دانست که هیچکس نمی تواند مرتکب آن اعمال جنایتکارانه را معذور دانسته و یا

 نظر نگیرد: )مضمون( 

اند که آیه شریفه )..... کسانی را که هر صبح و شام پروردگار خود رابه دعا می .1 مسلم و ابن ماجه از قول سعدبن ابی وقاص آورده 
شش نفر نازل شد که   درباره خوانند و رضایش می جویند از خود دور مکن... و اگر تو آنان را از خود برانی از ستمکاران خواهی بود...(  

 عبداهللا بن مسعود در شمار آنان است...

به دعوت    ابن سعد مورخ معروف در کتاب طبقات خود از خود او )عبداهللا بن مسعود( روایت نموده است که آیه شریفه )کسانی که .2
تقوي پیشه کردند    ل صالح کردند وخدا و رسول با وجود اینکه زخمی شده بودند جواب موافق دادند براي آن گروه از آنان که عم

در تفاسیر خود ابن مسعود را    پاداش عظیمی خواهد بود( درباره هجده نفر نازل شد که او نیز در شمول آنان است، و ابن کثیر و خازن نیز
 جزء کسانی آورده اند که این آیه در مدح و منقبت آنان نازل شده است

بیمناك است...(    )آیا کسی که سراسر شب را در حال قنوت و سجده و عبادت است و از آخرتشربینی و خازن آورده اند آیه مبارکه .3
 درباره عبداهللا بن مسعود، عماریاسر و سلمان فارسی نازل شده است. 
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عبارتی  از علی علیه السالم نقل شده است که عبداهللا بن مسعود هنگام قیامت در میزان گرانتر و وزین تر از کوه احد خواهد بود وبه  .4
دیگر سوگند به آنکه جانم در دست اوست دوساق عبداله )بن مسعود( در روز قیامت عظیم تر و باصالبت تر از دوکوه )احد و حرا(  

 خواهد بود... 

ر قرائت  از پیامبر حدیثی با این مضمون نقل کرده اند که )..... هرکه از قرائت قرآن به آنگونه که نازل شد خشنود می شود باید آنرا بناب.5
خزیمه، ابن ابی داوود، ابن   ابن ام عبد یعنی عبداهللا بن مسعود بخواند( این حدیث را ابوعبید، احمد حنبل، ترمذي، نسایی، بخاري، ابن ابی

 انبازي، عبدالرزاق، ابن حبان، دارقطنی، ابن عساکر، ابونعیم... روایت کرده اند، ... 

بن مسعود(    شده است که )..... براي امت خود آنچه را خدا و ابن ام عبد )یعنی عبداهللا حدیث دیگري با این مضمون از رسول خدا نقل  .6
 خشم خواهم آمد(.  دوست بدارند من هم دوست دارم و براي امت خود هرآنچه که خدا و ابن ام عبد را به خشم می آورد من هم به 

مودند: )..... به تو اجازه می دهم که پرده خانه امرا کنار زده  و از خود او )عبداهللا بن مسعود( روایت شده است که رسول خدا به من فر.7
 براي شنیدن سخن خصوصی و محرمانه من با من مجالست کنی تا آن زمان که ترا از آن منع کنم...(.

ش عمار  رو  ترمذي آورده که رسول خدا فرمود به روش عبداهللا بن مسعود متمسک باشید و به عبارت احمد حنبل )..... فرمود که به.8
کنید...(، و نیز از علی علیه    تمسک نمائید و هر سخن و حدیثی را که عبداهللا بن مسعود نقل می کند، راست و درست بشمارید و تصدیق

آموختن کشید و همین علم براي او کافی   السالم آورده اند که درباره او فرمود )عبداهللا بن مسعود قرآن و سنت را آموخت و دست از
 است(  

نیز از می نمودند، نقل شد که حضرت فرمودند )..... من هم    آن حضرت در زمانی که عده اي از عبداهللا بن مسعود مدح و ستایش  و 
براي اوست که او قرآن را فرا گرفت و هرچه قرآن حالل شمرد او    همین سخنان را در حق او می گویم و باالتر اینکه این مدح و ثنا هم 

 دین شناس و سنت شناس است(.   حرام دانست، آري او   روا دانست و هرچه را حرام نمود،

از لحاظ عقیده  )از میان مردم آنکس که  بن یمان آورده است...  از قول حذیفه  نیز ترمذي  به    و  از هرکس  بیش  و روش و طرز رفتار 
یده و روش و طرز رفتار نمی شناسم که از لحاظ عق  محمد )ص( شباهت دارد عبداهللا بن مسعود است یا به عبارت بخاري )..... کسی را

باشد( و ترمذي می افزاید که یاران مخصوص و باایمان رسول    بیش از ابن ام عبد )یعنی عبداهللا بن مسعود( به پیامبر خدا )ص( نزدیک
ع و واسطه  تر است و یا به عبارت ابونعیم )..... او در روز رستاخیز به شفی  خدا می دانستند که ابن مسعود از همه آنان بدرگاه خدا مقرب

نزدیکتر است...(، و به عبارت ابوعمر و... )که حذیفه به خدا قسم می خورد و می    )یعنی رسول خدا )ص(( و اهل بیت او از همه کس
خروج از خانه و بازگشت به آن از لحاظ رفتار و منش بیشتر از عبداهللا بن مسعود به پیامبر خدا   گفت که کسی را سراغ ندارم که از هنگام

اصحابشباهت   و  باشد  رسول خدا)ص((    داشته  )یعنی  واسطه  و  شفیع  به  آنها  همه  از  قیامت  در  او  که  دانند  می  )ص(  محمد  خاص 
نیز مسلم اند )که من و برادرم وقتی از یمن آمدیم از کثرت رفت وآمد عبداهللا بن    نزدیکتر است( و  و بخاري از قول ابوموسی آورده 

می کردیم که آنها از اعضاي خانواده رسول خدا هستند( و احمدبن حنبل از طریق عمرو بن   خدمت پیامبر )ص( فکر مسعود و مادرش به
با همین   العاص نیز  از دنیا رفت که عبداهللا بن مسعود و عماریاسر را دوست می داشت و هیثمی  پیامبر خدا در حالی    نقل می کند که 

مسعود آورده    ن مسعود راضی بود و همچنین بخاري از قول عبداهللا بنمضمون آورده که پیامبر خدا در حالی از دنیا رفت که از عبداهللا ب
کودك بود، و در عبارت    است که می گفت من هفتاد سوره قرآن را از دهان رسول خدا )ص( شنیدم در حالی که هنوز زیدبن ثابت

و باز در    یکه او با بچه ها بازي می کرددیگر من آن سوره ها را درك کرده و فهمیده بودم قبل از آنکه زیدبن ثابت مسلمان شود و زمان
عبارتی دیگر هیچکس در دریافت این سوره ها با من برابري نمی توانست بنماید...، ونیز بغوي آورده است که من با یاران رسول خدا  

به آخرت باشد یا چنانکه آرزو کنم صالحی مانند صالح او    معاشرت نمودم و ندیدم کسی را که بیش از عبداهللا بن مسعود زاهد و مشتاق
 داشته باشم،  
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بن مسعود رازدار رسول خدا صلی اهللا علیه وآله بود، ابودرداء می گفت )..... آیا از    و نیز عبیداهللا بن عبداهللا بن عتبه می گوید که عبداهللا 
 پیامبر را نداشت؟...(،   میان شما عبداهللا بن مسعود افتخار رازداري

از   بالش و مسواك و و  اشیاء خصوصی و  بن مسعود حامل  نقل شده است که عبداهللا  بن شداد  ابن    کفش  عبداهللا  نیز  بود و  پیامبر  هاي 
و یا آیه اي در قرآن نیست که ندانم    مسعود می گفت من از همه آنها بهتر نیستم ولی قرآن را از همه آنها بهتر می فهمم و هیچ سوره 

ابن مسعود نقل نموده است می گوید    از قول  یا در چه زمانی نازل شده است و ابووائل که این سخن رادرباره چه چیز و یا چه کسی و  
 نشنیدم که کسی این سخن او را رد کند و تکذیب نماید، .....،  

دا و...، و  شخصیت و مقام عبداهللا بن مسعود و این است علم و عقیده و طرز رفتار و مقام قرب و نزدیکی او با رسول خ  آري چنین است
مدینه    اینها او از پیشاهنگان اسالم بوده و ششمین نفري است که به اسالم گرویده و نیز از جمله مهاجرین به حبشه و مهاجرین به   عالوه بر

استیعاب روایت    بوده است و در غزوه بدر و تمامی غزوات و جنگهاي رسول خدا حضور و شرکت داشته است و بطوري که ابوعمر در
 یکی از ده نفري است که از سوي رسول خدا )ص( به بهشت بشارت داده شده اند، و ....،  می کند

این    بررسی کوتاهی که در کتابهاي شرح حال و تاریخ بعمل آمده است، جاي هیچ شک و شبهه اي نمی ماند که وي کاري جز  پس از
آموزش دهد و... در طی این مسیر پاي در جایپاي پیامبر قرار  نداشته که علوم قرآنی و سنت رسول خدا )ص( را نشر داده و به دیگران  

اي گرفته و یا نقطه ضعفی    می داده است و در هدایت و طرز رفتار و حرکاتش شبیه به رسول خدا بوده و هیچکس نمی تواند بر او خرده 
 در او بیابد و...  

بیاموزد و نیز عمار را به استانداري عراق مأمور نمود و به   ین و شریعتو نیز این عمر بود که او را به کوفه فرستاد تا به مردم عراق درس د
بنابراین از   اند،  بدر شرکت داشته  نبرد  از گروهی که در  یاران محمد )ص(هستند و  ترین  از اصیل  نفر  نوشت )که این دو  مردم عراق 

با فرستادن عبداهللا بن مسعود شما را از او بهره مند و خود  آگاه باشید که من    ایشان پیروي کنید و سخنان آنها را بشنوید و اطاعت کنید و
 را از وجود او محروم نموده ام و...(،

مردم کوفه را درباره او که قبالً ذکر شد...، و نیز ابن مسعود اولین کسی بود که در مکه قرآن را با صداي بلند و آشکار    و نیز ستایش 
اند که روزي اصحاب رسول  قرائت به گوش قریش  کرد، و آورده  تاکنون آواي قرآن    خدا دور هم جمع شده و گفتند به خدا قسم 

می ترسیم  نرسیده است چه کسی داوطلب می شود که آن را در برابر آنها قرائت کند پس عبداهللا بن مسعود گفت من حاضرم آنها گفتند 
ب قبیله و عشیره  به تو بزنند و ما کسی را می خواهیم داراي قوم و  از او در مقابل قریشکه صدمه اي  بتوانند  دفاع کنند، پس    اشد که 

عبداهللا بن مسعود گفت اجازه بدهید من اینکار را انجام دهم و خدا مرا حفظ خواهد کرد، پس در نیم روزآمده و در کنار مقام ایستاد و  
حمن الرحیم، الرحمن، علم القرآن...( الر  در حالی که قریش در انجمنهاي خود جمع بودند به بانگ رسا چنین قرائت کرد )..... بسم اهللا

کنیززاده چه می گوید    پس به تالوت آن ادامه داد و قریش در فکر فرو رفته و از همدیگر سؤال می کردندکه این ابن ام عبد یعنی آن
او حمله بردند و بر    برخاسته و بر  پس از لحظه اي، یکنفر از آنها پاسخ داد، او قسمتی از آنچه را که محمد آورده می خواند پس همگی

و چون اصحاب رسول خدا آثار ضربات    صورت او می کوبیدند ولی او همچنان به تالوت ادامه داد و سپس نزد برادران خود بازگشت
  پاسخ داد: من دشمنان خدا را اکنون خوارتر و ناتوان تر   را بر صورت او دیدند گفتند ما از همین موضوع بر تو ترس داشتیم و ابن مسعود

از هر زمانی می بینم، اگر بخواهید حاضرم فردا نیز این عمل را تکرارکنم، و آنان گفتند نه همین مقدار کافی است زیرا تو آنچه را که  
 آنان مکروه می داشتند به گوش آنان رساندي...،  

شکوه   به نزد رسول خدا و اصحاب او احترام و اینگونه مجاهدت ها ..... او را به درجات عالی رسانده و... )مضمون( ..... تا آنجا که  آري،
و آورده اند که    خاصی داشته است و همگی از اینکه با او اختالفی نموده و یا سخنی برخالف گفتار او بر زبان آورند احتراز می نمودند
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خبر به عمر رسید آن مرد    پس ابن مسعود به شخصی که دامن لباسش بر زمین کشیده می شد تذکر داد، پس آن مرد نیز به او تذکر داد،  
 را احضار و تأدیب کرد و گفت تو به ابن مسعود جواب سرباال می دهی و... 

و گفت مردي در کوفه کتاب خدا را از حفظ می خواند پس عمر به شدت عصبانی شد و گفت واي بر او، او    نیز شخصی نزد او آمد 
و نشسته و آرام شد و گفت: کسی را سراغ ندارم که در این مورد شایسته  عبداهللا بن مسعود است و بالفاصله خشم او فر  کیست گفت او 

 باشد...، ..... تر از او

المال قطع شود و به بدترین    پس چرا چنین صحابه محترم و مجاهد بدري عظیم الشأن... بایستی حقوق قانونی او به عنوان مجازات از بیت
اه خدا تظلم خواهی نموده و دعا کند که خداحق او را بگیرد و...، در حالی که به  صورتی آزرده شود... و کار به جایی برسد که بدرگ

 آزرده بر او نماز نگزارد .....،  سوي بهشت جاویدان رهسپار است وصیت کند که آن شخصی که او را جسماً و روحاً

چهل ضربه تازیانه به عنوان حد به علت    اجرايآري ابن مسعود از دار و دسته حاکم ظلم دیگري نیز دیده است و آن تحمل مجازات  
 دفن ابوذر آن صحابی عظیم الشأن دیگر رسول خدا بوده است  

مجازات چهل ضربه تازیانه بر ابن مسعود که مجازاتی خوارکننده به لحاظ جسمی و روحی می باشد. داللت تام و    )کلب گوید اجراي
واقع    عثمان است که بر فضاي جامعه آن روز سایه انداخته بود و این مجازات در کامل بروجود جو اختناق و دیکتاتوري و خشونت است

براي ایجاد فضاي رعب و وحشت بیشتر در دیگران و براي مخالفت ننمودن در سایر احکام و دستورات برخالف سنت وکتاب خلیفه  
 اناهللا وانا الیه راجعون(،   بوده است...

بود و حال آنکه اگر کسی کافر و    ، دفن کسی بود که در زهد و تقوي شبیه به عیسی بن مریمآري او مجازات شد در حالی که گناه او
که در واقع اراده نموده است تا با امربه معروف   مشرکی را دفن کرده باشد، چنین مجازاتی نمی شود چه رسد به دفن مجاهد بدر و کسی

کند و ازخودرأیی و خودکامگی و خودسري در شریعت خدا جلوگیري و نهی ازمنکر، روشهاي رسول خدا و آیات کتاب خدا را زنده  
 کند و...

 رفتار عثمان با عماریاسر:

به برداشته  را  آن  از  مقداري  عثمان  و  بود  از جواهرات  مملو  اي  کیسه  المال  بیت  در خزانه  که  است  انساب آورده  در  افراد    بالدرزي 
خشم آمده و طی    کنند، پس مردم اعالم نارضایتی نمودند و سخنان تند به او گفتند و او به خانواده خود بخشید تا خود را با آنها آرایش  

نمی دهیم(، و در این زمان    سخنرانی گفت )ما از این اموال هر قدر نیاز داشته باشیم برمی داریم و به اینکه عده اي ناراضی باشند اهمیت
دراز کنی... و عماریاسر گفت خدا را    جلوگیري شده و نمی گذاریم دست به آنها علی علیه السالم به او گفت و در این موقع از کارت  

بد می شمارم، پس عثمان گفت در باشم که آن را  اولین کسی  برابر من اي پسر زن... گستاخی می کنی پس   گواه می گیرم که من 
ام سلمه همسر گرامی پیامبر بردند و او بیهوش بود تا نماز   زلدستور داد او را دستگیر کرده و... آنقدر زد تا بیهوش شد... آنگاه او را به من

ظهر و عصر او فوت شد، چون بهوش آمد وضو گرفته نماز خواند وگفت خدا را شکر که اولین روزي نیست که در راه خدا آزار و  
ن گفت اي عثمان در مورد نهی علی، از  قبیله اي عمار بود، برخاسته به عثما شکنجه می شوم و آنگاه هشام بن ولید مخزومی که هم پیمان

خرج دادي، پس بدان و آگاه باش اگر عمار بمیرد ما یکی از گردن کلفت هاي بنی    او و قبیله اش ترسیدي ولی در مورد عمار جرئت به
نزد ام سلمه رفت و دید  پس عثمان به او فحش و ناسزا گفت و او را بیرون انداخت...، و هشام به    امیه را به قصاص او به قتل می رسانیم،

ناراحت است و نیز عایشه موي و جامه و کفش پیامبر را بیرون آورده و فریاد برمی آورد که چه زود سنت    او از رفتاري که با عمار شده 
نی شد که  کردید درحالی که اینها پوسیده نشده اند و در نتیجه این عکس العمل ها، عثمان آنقدر ناراحت و عصبا  پیامبرتان را فراموش

زدن خود را نمی فهمید، خبر این اعتراضات و تجمع باعث شد که عثمان کسی را فرستاد و از حضرت ام سلمه سؤال کرد   دیگر حرف
اند، او به عثمان پیام داد، این به تو مربوط نیست و تو   که اینجا اجتماع کرده  با طرز    چرا مردم  دست از این سؤاالت بردار و در ضمن 
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ردم را وادار به کارهایی نکن که مایل نیستند دست به آن بزنند)کنایه از اینکه مردم را به شورش وادار نکن تا خون تو را  حکومت خود م
 بریزند(،  

تقبیح کرده و چون خبر آن بین مردم منتشر شد، دامنه مخالفت عمومی شدت    و از طرفی مردم رفتاري را که عثمان با عمار کرده بود
 گرفت، 

گفت این مال خداست و من آن را به هرکه دلم بخواهد می دهم تا کور شود هرکس که نمی   آورده است که )..... عثمانزهري نیز  
 تواند ببیند...(  

ادامه آورده است که )..... مقداد، عمار، طلحه، زبیر و عده اي دیگر از یاران پیامبر خدا )ص( نامه اي تنظیم نموده و در    و بالدرزي در
خواهند    ها و اعمال نارواي عثمان را شماره کرده و... به او هشدار دادند که اگر دست از این رویه خود برندارد بر او تهاجم  بدعت   آن

حمله به من پیشقدم    نمود، آنگاه عماریاسر نامه را گرفته و پیش عثمان برد و عثمان تا ابتداء نامه را خواند به او گفت از بین آنها تو در
به اطرافیان    عمار گفت چون من براي تو دلسوزتر از همه آنان هستم ولی عثمان گفت دروغ می گویی اي شدي، و   پسر سمیه و...، و 

آنقدر بر شکم و زیرشکم عمار زد که آن  خود گفت تا دستها و پاهاي او را دراز کردند و خودش با لگد در حالی که کفش به پا داشت
 ارده دچار فتق گردیده و بیهوش شد...(،  پیرمرد سالخورده از شدت ضربات و

ابی الحدید نیز این واقعه را با همین مضمون آورده است که )عمار آن پیرمرد سالخورده دچار فتق گردیده و بیهوش شد(، .....و نیز    ابن
بنی مخزوم    او شکسته شد، ابوعمر در استیعاب آورده است ..... )او را به شدت زدند تا جایی که شکمش شکافته و یکی از دنده هاي  

به قتل می رسانیم(، .....  اجتماع کرده و نزد عثمان رفتند و گفتند اي عثمان به خدا قسم اگر عمار بمیرد یکی از سران بنی امیه به غیر تو را
آن کارهایی را که عثمان   نوشتند و در ابن قتیبه مشروح ماجرا را نقل نموده و آورده است که )جمعی از یاران پیامبر جمع شده و نامه اي

برخالف سنت پیامبر و روش دو خلیفه قبل صورت داده بود، شماره و مکتوب نمودندکه از جمله آنها )بخشش خمس سرزمین آفریقا را  
که  بوده و او تمام آن را یکجا به مروان بخشید، و هفت قصري    که حق خدا و رسول و ذالقربی رسول خدا و نیز یتیمان و بیچارگان امت

و خانه اي دیگر که براي دخترش عایشه و...، کاخ مروان در ذي خشب از    در مدینه براي خود ساخت و نیز خانه اي دیگر که براي زنش
محل درآمد بیت المال و خمس و...، سپردن امورکشور به افراد ناالیق از بین خویشاوند خود از بنی امیه، عدم مجازات ولید، که در حال  

استبداد در رأي و عدم مشاوره با اصحاب رسول خدا، غصب و تصرف مراتع مدینه    کرد و...،  اند و استفراغ در محرابمستی نماز خو
 تازیانه بر مردم بجاي )دره( و )خیزران( که درد حاصل از آن وحشتناك بود، و...(،   براي خود و خاندانش و...، و زدن ضربات

مان وارد شد...، عثمان به او گفت بقیه کجا هستند، گفت از ترس تو پراکنده شدند، عثمان  عث  پس نامه را به دست عمار دادند و او بر

مروان گفت اي امیرالمؤمنین، این بنده سیاه مردم را علیه تو تحریک کرده اگر او را بکشی بقیه حساب    گفت پس تو جرئت کرده اي و

را زد تا جایی که شکمش دریده شد و بیهوش افتاد و آنها او را کشیده و  کار خود را می کنند،آنگاه عثمان با اطرافیان خود آنقدر او  

ار بیرون ازجایگاه عثمان انداختند و حضرت ام سلمه دستور داد عمار را به خانه او برده... و ولید بن مغیره عثمان را تهدید کرد که اگرعم

 ید...(، کشته شود به قصاص او یکی از سران بنی امیه را به قتل خواهند رسان

شد و طلحه و زبیر را نزد عمار فرستاد و تقاضاي عفو و بخشش و یا دریافت دیه و یا قصاص    ابن عبدربه می گوید که عثمان بعداً پشیمان 

نپذیرفت تا خدا را مالقات کند، بالدرزي در انساب آورده است )مضمون(، وقتی خبر مرگ ابوذر به عثمان    کرد ولی عمار هیچیک را

او را بیامرزد، عماریاسر گفت آري خدا او را از دست ما نجات داد، پس عثمان به او پرخاش کرده و گفت اي فالن    خدا   رسید گفت 

  می کنی از تبعید ابوذر پشیمان شده ام، و در حالی که به عمار حمله ور شده و به پشت گردن او ضربه می زد گفت برو به   .....، خیال

اسالم را تبعید    بست .....، علی به نزد عثمان آمد و گفت اي عثمان از خدا بترس تو یکی از صالحان امت   جاي او و چون عمار بار سفر را 
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شد و آنگاه عثمان به علی   کردي تا در تبعیدگاه نابود شد و حاال یکی دیگر مانند او را می خواهی تبعید کنی و آنوقت سخنانی رد و بدل

بده، و در این زمان وقتی مهاجرین بر   ذه هستی، و علی گفت اگر می خواهی همین کار را انجامگفت تو بیش از عمار مستحق تبعید به رب 

 علیه او اجتماع کردند، عثمان دست از قصد خود برداشت...،  

عثمان که  است  آورده  نیز  عمار    و  به  مسعود  بن  عبداهللا  طبق وصیت  و  او  به  بدون خبردادن  که  مسعود  بن  عبداهللا  تدفین  در خصوص 

 عمار را زد تا فتق گرفت...(، .....   رفته بود آنقدرصورت گ

از ایمان داشته و شب تا سحر را در عبادت    این است رفتار خلیفه با مردي که خدا در قرآن گواهی نموده است که او قلبی آرامش یافته

خانواده یاسر که جایگاه شما بهشت است  شکیبا باشید اي    خدا و... بسر برده است و... کسی است که رسول خدا درباره خاندان او فرمود

خانواده یاسر درگذر و قطعاً آنها را آمرزیده اي    خواهد بود و خدایا از   و اي خانواده یاسر بشارت بر شما باد که جایگاه شما در بهشت 

 و...، 

کشته خواهی شد و آخرین خوراك   دست گروه ستمکار متجاوز و نیز در حق او فرمود به )معجزه نبوت و اخبار غیبی، که تو اي عمار به 

خواهد بود( و... این همان حدیث است که از حد تواتر عبور کرده و از   تو از دنیا جرعه اي از شیر و قاتل تو در آتش دوزخ ابداآباد

بن مالک،  عمروعاص، معاویه، حذیفه بن یمان، عبداهللا بن عمر، خزیمه بن ثابت، کعب    مسلمات است و از طرق بسیار از طریق عثمان،

بن انصاري، عبداهللا  قتاده،   جابربن عبداهللا  ابی  ابی رافع،  امامه،  ابی سعد ابی  بن مسعود،  ابوهریره دوسی، عبداهللا  بن مالک،  انس  عباس، 

 زیدبن ابی اوفی، عماریاسر..... روایت شده است  

شک و شبهه اي ندارد و در حد    )کلب گوید اگر به معجزه کالم رسول خدا دقت شود آنهم در این روایت که قطعیت آن جاي هیچ

دامنه روز قیامت معلوم و مشخص می شود    تواتر و... . مورد تائید تمامی محدثین اسالم است، راههاي هدایت و ضاللت در همه ادوار تا 

بدانند زیرا پیامبر فرمود قاتل اعمال مجرمانه آنها مبرا    و نمی توانند عده اي الف اجتهاد شیطانی بر معاویه و امثال او ببندند یا آنان را از

دوزخ ابدي است و این کالم خداوند گواه صادق آن است که    عمار گروه )فئه باغیه( یا گروه طغیانگر هستند و اینکه قاتل او در آتش

یعنی مباشر  قاتل مؤمن اهل آتش است به نص صریح قرآن کریم و رسولخدا صلی اهللا علیه وآله وسلم قاتل عمار را گروه معین فرمودند،  

معجزه غیبی خود گروه طغیانگر و اهل دوزخ ابدي اعالم فرمود پس دیگر توجیه و    و عامل و معاون در قتل جناب عمار را حضرت به 

تاریخ انداخته خواهد شد زیرا در واقع عمار در فتنه اي کشته شد که آن را معاویه و یاران او برپا    تأویل اجتهاد شیطانی آنها به زباله دان

 اشد من القتل است به نص قرآن،   کرده بودند، همان فتنه که

پس مالحظه می گردد که چگونه این فئه باغیه یعنی گروه طغیانگر، نه تنها گناه قتل عمار برعهده آنان است بلکه گناه قتل تمام کسانی  

بر زمین ریخته به حق  امام  آنان در رکاب  پاك  فتنه خونهاي  این  ب  از مؤمنین که در  واقع در زمره شد  آنان در  آنهاست زیرا  ر گردن 

را رسول خدا به عنوان نمادي از مظلومیت علی علیه السالم    کسانی هستند که در مظلومیت به عمار اقتدا کرده اند و به عبارتی دیگر عمار

معجزه خود به امر خداوند که از  طرفداران او معرفی فرمود از روي وحی و    و یاران او در مقابل گروه طغیانگر و عاصی یعنی معاویه و

 کشند و... الی آخر   غیب خبر داد که فرمود تو را گروه طغیانگر می

 کتاب خدا و رضایت از عمل   و لذا این شاخصه تا روز قیامت جدا کننده اهل آتش و اهل بهشت بواسطه انجام اعمال مجرمانه و خالف
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ابلیس خواهد   نابودکننده هرگونه تأویل شیطانی براي توجیه جنایات معاویه بدتر ازآن تبهکاران و به منزله شاخص دو سپاه حق و باطل و 
صفت با نام اجتهاد در پی    بود که بعد از اثبات آن به معاویه و بطالن موضوع توجیه شیطانی اجتهاد بر بقیه مجرمین که گروهی شیطان

معین کننده حق و باطل تا روز قیامت    روان پاك عمار باد که شاخصهتأویل آن هستند تسري می یابد پس درود بی انتها و ابدي خدا به  
 براي مسلمانان جهان گردیده است...(  

عماربن یاسر و او کسی بود که در زمان حیات خود، خداوند خالق هستی در کتاب خود از   آري اینچنین بود صبح و شام فرخنده زندگی
 او تعریف و تمجید نموده است. 

مردویه و ابن    سی که سراسر شب دست به دعا برداشته و در سجده و در نماز است و از آخرت بیمناك...(، ابن سعد، ابن آیه اول: )آیا ک 
عساکر و... در تفاسیر خود آورده اند که این آیه در شأن عماریاسر است زمخشري، قرطبی، خازن، شوکانی،آلوسی... به همین مضمون  

 .در آثار خود این مطلب را آورده اند

زیرا هیچ    آیه دوم: )..... کسانی را که روز و شب به درگاه پروردگار خود دعا نموده و رضاي او را طلب می نمایند از خود دور مکن،
آیه در خصوص    مقدار از حساب آنان بر عهده تو نیست(، ابن ماجه در تفسیر این آیه شریفه و در ذیل یک حدیث می گوید که این

 دیگر نازل شده است و... عمار و سه نفر 

گفته اند این    و آیه سوم: )..... جز کسی که مجبور می شود و در آن حال دلش با ایمان مطمئن و مستحکم باشد...( گروهی از حافظان

ز قرطبی و  نظر دارند. و نی آیه در شأن عمار است و ابوعمرو در استیعاب گوید این حقیقتی درباره عمار است که همه مفسران بر آن اتفاق

می گوید این آیه در حق عمار نازل    ابن حجر و... می گویند که همه اتفاق نظر دارند که این آیه در حق عمار نازل شده و... ابن عباس 

شهادت رساندند و آن دو نخستین شهداي اسالم    شد، در زمانی که سمیه مادر عمار و یاسر پدر او را به بدترین وضعیت و با شکنجه به 

 رحمه اهللا علیهم   هستند 

بود که عثمان حداقل به  البته سزاوار  پیشگاه    )کلب گوید  احترام می کرد، که جایگاه واالي آن شهیدان در  به او  احترام والدین عمار 

معلوم بود زیرا در غربت اسالم و غربت رسول خدا به یاري دین خدا برخاسته و جان شیرین خود    خداوند در نزد همه اصحاب آشکار و 

قرآن و خدا و امت اسالم کردند اما مالحظه می شود نه تنها به این دو شهید احترام نمی کند بلکه در آن روایت   عاشقانه فداي اسالم و را

 به مادربزرگوار ایشان جسارت می نماید و اگر این روایت راست باشد واي بر عثمان از غضب خداوند(  

فشار آنان، آنچه را مشرکان می خواستند بر زبان آورد پس به پیامبر خبر دادند که عمار   مشرکین به اجبار و تحت   و عمار در اثر شکنجه 

رسول خدا صلی اهللا علیه وآله فرمود نه هرگز، زیرا وجود عمار لبریز از ایمان از سر تا به پا است و ایمان با گوشت و خون    کفر گفت،

رسول  و  آمد  خدا )ص(  رسول  نزد  گریان  عمار  و  است  را   اوآمیخته  عمار  چشمان  اشکهاي  که  حالی  در  وآله  علیه  اهللا  صلی  از    خدا 

آنچه آنان می    صورت او پاك می کرد به او گفت اگر دوباره اینکار را با تو کردند تو باز هم آنچه را که قبالً گفتی دوباره بگو )یعنی

عمار را حافظان ابن منذر،    شأن نزول این آیه در حقخواهند بگو تا رهایی یابی( پس خداوند این آیه را در حق او نازل فرمود، حدیث و  

 ابن ابی حاتم ابن مردویه، طبري و عبدالرزاق، ابن سعد و ابن جریر و ابن ابی حاتم و...، در آثارخود آورده اند. 

به او داده ایم و او آن وعده را درمی یابد، مانند آن کسی است که   بهره مند    او را از دنیاآیه چهارم )..... آیا کسی را که وعده نیکو 
آیه درباره عمار و    نمودیم و سپس در روز قیامت در زمره احضارشدگان )براي کیفر الهی( است(، واحدي روایت نموده است که این

 ولید بن مغیره نازل شده است...
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پیماید   یم که با آن در میان مردم راه میآیه پنجم: )..... آیا کسی که مرده بود پس او را زنده نمودیم و براي او چراغ هدایتی قرار داد
 ابوعمر از ابن عباس آورده است که این آیه شریفه در شأن عماریاسر است و... و...(

 مدح و ثنا و تمجید رسول خدا از عمار یاسر: 

آکنده از    )عمار از سر تا قدم و البته سخنانی که رسول خدا در ستایش از عمار فرموده است فراوان است و نمونه اي از آنها عبارتند است 

 ایمان است و ایمان با گوشت و خون او آمیخته است(، ..... و با همین مضمون ..... 

همان طرف خواهد رفت و آتش سزاوار نیست که چیزي از وجود او را در بر بگیرد(، این روایت با    و نیز )حق به هر سو برود او نیز به 

نقل گردیده است و نیز از علی علیه السالم نقل نموده اند که به عمار فرمود: )..... خوش آمدي اي   و... دیگران  همین مضمون از عایشه

 شده، من شنیدم که رسول خدا فرمود: عمار سراسر وجودش آکنده از ایمان است...(،   پاك و منزه 

ند )..... عمار با حق و حق با عمار است و حق به هر  نیشابوري و ..... از رسول خدا )ص( آورده ا  و نیز ابن سعد و طیرانی و بیهقی و حاکم

خواهد رفت و قاتل عمار در آتش دوزخ خواهد بود...(، و در عبارت دیگر )هرگاه مردم اختالف نمودند    سو برود عمار به همان طرف

کار ه  چ  آشوب داخلی رخ داد   سمیه همراه حق خواهد بود( و با همین مضمون از ابن مسعود آورده اند که شخصی از او پرسید اگر  پسر

یا در عبارتی    و... او گفت )من از رسول خدا شنیدم که فرمود هرگاه مردم با هم اختالف کردند پسر سمیه با حق خواهد بود و   ؟کنیم

 دیگر در کنار پسر سمیه باشید زیرا تا زمان مرگ خود حق را ترك نخواهد کرد...(، و...،  

از رسول خدا آورده شده است که )عمار کسی است که محال است زمانی که دو کار به او عرضه شود و  دیگران   و نیز از طریق عایشه و

 باشد، کاري را انتخاب نکند که به هدایت و حق نزدیکتر باشد.(،    او مختار

ان نیز از  به اوفرمود: )خوش آمدي اي پاك منزه گشته(، و  اجازه ورود خواست  نیز رسول خدا در زمانی که او  س آمده که )پیامبر  و 

طالب، عماریاسر، سلمان فارسی، مقداد(، و به همین مضمون از دیگران در خصوص    فرمود بهشت مشتاق چهار نفر است، علی بن ابی

ر  شده است که )خون عمار و گوشت او بر آتش حرام است( و...، و یا )..... آنها را چه نسبتی با عما عمار .....، و نیز از رسول خدا روایت

او آنها را به  او    است که  با  با عمار دشمنی کند خدا  )..... هرکس  نیز  ..... و  به آتش دعوت می کنند(،  او را  بهشت می خواند و آنان 

و هرکس با عمار کینه بورزد خدا با او کینه ورزي خواهد نمود( و در عبارت دیگر )هرکس به عمار دشنام دهد خدا او    دشمنی می کند 

 شمرد(،  داد و هرکه به عمار کینه جوید خدا با او کینه خواهد ورزید و هرکس او را نادان شمارد خدا او را نادان خواهد دشنام خواهد را

داد با عمار باشید    ..... و نیز از حذیفه صحابی معروف نقل شد که از او سؤال کردند )..... حاال که عثمان کشته شد چکار کنیم جواب  

انسان راپس آنان پاسخ دادند که   از هر چیز دیگر  از علی جدا نمی شود پس حذیفه گفت حسد بیش  نابود می کند و حقیقت    عمار 

علی آنقدر بر عمار برتري دارد که    اینست که نزدیکی عمار با علی سبب می شود که شما از علی دوري کنید و حال آنکه به خدا قسم،

 ابر از خاك فاصله دارد و عمار از نیکان است(  

گفت )..... کسی را ندیدم که مانند عماریاسر و محمد بن ابی بکر، که به اندازه یک لحظه نمی    ز از عبداهللا بن جعفر نقل گردید که و نی

خواستند که نافرمانی خدانمایند( و نیز از رسول خدا )ص( روایت شد که )در جنگ احد جبرئیل نازل گردیده و... گفت اي رسول خدا  

از وجود تو دفاع و پاسداري می کند رسول خدا فرمود عماریاسر پس جبرئیل گفت او را به بهشت بشارت  پیش روي تو    چه کسی در

 بده وبگو که آتش بر عمار حرام گردیده است...(  
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توجیهی ندارد... سنت رسول خدا و   پس مالحظه می فرمائید که )مضمون( رفتار ناشایست به شرحی که مذکور شد باعماریاسر هیچگونه 

احترامی قائل نبودن و با استبداد و دیکتاتوري    احکام کتاب خدا را به پشت سر انداختن و براي هیچیک از صحابه رسول خدا ارزش و 

هستی و هیچ گردنکشی نیست مگر آنکه تو را پشت و پناه    حکومت نمودن یا این کالم او به موالي متقیان که تو بیش از او مستحق تبعید

مسعود و... دیگر بزرگان صحابه می باشند و گویا هرگز سخنان رسول    او از عاصی و گردنکش، ابوذر و عمار و ابن   خود گرفته و منظور 

خدا را درباره آن حضرت نشنیده و ..... یا کتاب خدارا نخوانده که چگونه عبداهللا بن مسعود عالمه امت اسالم، سیصد آیه در فضایل آن  

ست... کار عثمان به جایی رسیده است که مصلحت عمومی را در تبعید علی می داند و حال  ا  حضرت را از رسول خدا روایت نموده 

 مصلحت اسالم است...   آنکه علی خود عین صالح و 

السالم را به همان تهمت ها و بهتان    آري به خدا قسم اگر مدافعان متعصب عثمان می توانستند براي تبرئه عثمان ساحت مقدس امام علیه

و... حقیقت آن است اگر عثمان به نصایح امام    وذر و عمار و ابن مسعود وارد نمودند آلوده نمایند، قطعاً آن را انجام می دادند ها که به اب

 عزیز بود و هم امت اسالم ولی چه فایده .... توجه می کرد، قطعاً به پرتگاه گمراهی و ستم و جنایت نمی افتاد و هم خود

 ح طلب کوفه را به شام تبعید می کند: عثمان مردان پاك دامن و اصال

بزرگان    )مضمون( بالدرزي می نویسد: عثمان رضی اهللا عنه ولید بن عقبه را معزول و سعید بن عاص را والی کوفه نمود و دستور داد با 
صوحان، ..... کعب بن   زیدبنکوفه مدارا نماید ولذا او با قاریان کوفه و بزرگان شریعت مجالست می کرد که از جمله آنان )مالک اشتر، 

از عباد و زهاد امت بود، عدي بن    عبده و او همان کسی است که به دست بسر بن ارطاه )سردار سفاك معاویه( مقتول شد، در حالی که
 حاتم طایی و .....،  

نظامیان رئیس  خنیس  بن  عبدالرحمن  روزها  از  یکی  در  اند  آورده  زمینهاي  .....  که  شد  می  خوب  خیلی  استاندار    گفت  مال  )عراق( 
)سعیدبن عاص( بود و به شما مردم عراق، زمینهایی بهتر از آن میرسید، پس مالک اشتر گفت براي استانداري زمینهایی بهتر از این آرزو  

هاي  باشد پس سخن باال گرفت و مالک گفت آیا آنچه را که خدا به قدرت نیزه    کن ولی حق نداري آرزو کنی که زمینهاي ما، مال او
به مالکیت  به ما داده است را می خواهی  قبیله ات درآوردي، آیا مگر هوس سرنگونی داري و سپس درگیر شدند، پس    ما  خودت و 

 .....، کرد و در نامه خود به آنان توهین و اهانت کرد و این اساتید قرآن و قاریان را مشتی ابله نامید  سعید این موضوع را به عثمان گزارش

پس در آنجا    مه اي تهدید آمیز براي مالک فرستاده و او را متهم به فساد در مردم نمود و سپس آنان را به شام تبعید کردپس عثمان نا
را داد... و گزارش کار    گفتگویی بین مالک اشتر و معاویه بوجود آمد که به خشونت کشیده شده و معاویه دستور زندانی نمودن مالک

عبدالرحمن بن خالد بن ولید بود و .....   دستور داد آنان را به حمص )شهري در سوریه( که فرماندار آنجا را به عثمان فرستاد و عثمان  
تبعید نمایند، واقدي از رفتار خشونت آمیز عبدالرحمن بن خالد با آنان سخن رانده و...تا زمانی که به کوفه بازگشت نمودند آري این  

از بزرگان اسالم، جماعتی بودند که   تبعید قرار    همه مردم در پاکی و صالح وگروه  نظر داشتند... ولی مورد آزار و  اتفاق  تقوي آنان 
رانده شدند ..... اما معاویه با آنان مالیمت کرد به قصد آنکه مخالفت    گرفتند و آواره شده و از شهري به شهري و از دیاري به دیاري 

حکومت خود فراهم آورد و عبدالرحمن بن خالد بن ولید با آنان خشونت کرد   مردم با عثمان شدیدتر شود و زمینه را براي سقوط او و
براي آنکه عثمان را راضی نماید و در واقع هردو عمل غیراخالقی و ناپسند نموده اند اکنون مختصر از شرح حال آنان آورده می شود تا  

 تا چه حد دور از عدل و انصاف است ..... .  آنان گفته اند از جمله ابن حجر و...، معلوم شود که آنچه دشمنان در حق

 مالک اشتر:
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..... فرمایشات موالي متقیان علی علیه او را ستوده است  نموده  یاد  او  از  افتخار مصاحبت رسول خدا را داشته و هرکس  السالم در    او 
فی می فرماید)..... پس از درود،  تجلیل وي براي عظمت مقامش کفایت می کند، آن حضرت براي مردم مصر، مالک اشتر را چنین معر

و  خوابد  نمی  وقوع خطرات  هنگام  در  که  فرستادم  شما  نزد  را  خدا(  بندگان  )یا  خداپرستان  از  تن  یک  در    من  و  کند  نمی  استراحت 
ز او  او مالک بن حارث است ..... ا  هجومهاي دشمنان از ترس فرار نمی کند و بر جنایت کاران از شعله هاي آتش آسیب رسان تر است

از شمشیرهاي خداست که کندي نمی پذیرد و در زمان فرود خود بر هدف خطا نمی کند... من خود را از    اطاعت کنید که او یکی 
 مصاحبت او محروم نمودم تا شما را از او بهره مند سازم...(  

السالم از او آورده است می گوید که این تعریف با همه  و به این مضمون ..... نیزآمده است... ابن ابی الحدید در تمجیدي که علی علیه  
  گویا است که با هیچ سخن مشروحی نمی توان مفاهیم آن را بیان نمود و بجان خودم سوگند که مالک اشتر به حق سزاوار   اختصار چنان

 این تعریف و تمجید است،  

و انا الیه راجعون والحمد هللا رب العالمین خدایا من درگذشت او  اناهللا    )وقتی خبر درگذشت مالک اشتر به امیرالمؤمنین علی رسید فرمود
هموار می سازم که با این وسیله رضایت تو را حاصل نمایم، پس فرمود خداوند   را که از پیشامدهاي بد روزگار است، برخود با این امید

یل شد و با اینکه ما خود را آماده نمودیم تا پس  او درگذشت و به دیدار رحمت پروردگار نا مالک را بیامرزد که به عهدش وفا می کرد،
باز هم مصیبت درگذشت مالک بر ما سخت و    از مصیبت رحلت رسول خدا که از بزرگترین مصائب بود بر هر مصیبتی شکیبا باشیم 

 ناگوار می آید(  

اي اشتر  و عده  بودند می گویند، وقتی خبر مرگ مالک  اشتر  قبیله مالک  قبیله نخع که  نزد آن  از سران  امیرالمؤمنین علی رسید ما    به 
اگر از کوه    حضرت رفتیم و دیدیم )که بی تاب است و پیوسته بر مرگ او اندوه می خورد، پس فرمود خدایا مالک چه مرد خوبی بود... 

ا( و عالمی دیگر را  مؤمنین ر  بود صخره اي بود و اگر سنگ بود سنگ سختی بود، آه به خدا مرگ او عالمی را )از غم( می لرزاند )یعنی
 مانند مالک وجود دارد...(،   شاد می نماید )یعنی کافرین را(، اي مالک در مرگ مانند تو بایستی گریست و آیا کسی دیگر

شیعه که به والیت علی بن ابی طالب    ابن ابی الحدید می نویسد )او سوارکاري شجاع و فرماندهی بزرگ و از زمره بزرگان عالی مقام 
در حق او فرمود )..... خداوند مالک را بیامرزد    ه و پایبند بود و در یاري او می کوشید و او کسی است که علی علیه السالمسخت دلبست 

 که براي من چنان بود که من براي رسول خدا بودم...(  

اد تا از اثر آن درگذشت و چون خبر  معاویه )علیه الهاویه(برده آزاد شده عمر را وادار کرد تا نزد مالک رفته و شربتی زهرآلود به او د
معاویه رسید در میان مردم به سخنرانی پرداخت و... گفت علی بن ابی طالب دو دست راست داشت یکی در صفین قطع شد    مرگ او به 

 آن عمار یاسر بود و آن دیگري مالک اشتر بود که امروز قطع شد...( .....  و

و پدرش)مض این دیکتاتور عاصی که خود  و سپس  آري  قتل رسانده  به  ناجوانمردانه  را  اولیاء خدا  اند،  فتح مکه  برده آزاد شده  مون( 
 به قول رسول خدا به امر او مردم را امر می کند که به آن رادمردان ناسزا بگویند .....    اظهار شادي می کند، رهبر )فئه باغیه(

زخ افتاد، خواهند فهمید که گمراه ترین و بدبخت ترین افراد خلقت  وقتی چشمان آنها به عذاب دو  آري او و پیروانش کسانی هستند که
 چه کسانی هستند  

خدا    گوید و آن روزي است که در آن مؤمنین شادي می کنند و این اشقیا و طرفداران متعصب آنان آرزو می کنند که اي کاش  )کلب
 آنان را خلق نمی کرد .....(، 

شما در صحرایی از    فرموده است )..... یکی از  کرده اند که رسول خدا درباره دفن ابوذر غفاري  حاکم نیشابوري، ابونعیم، ابوعمر روایت
جماعتی از مردان صالح عهده دار    زمین )عربستان( می میرد که جماعتی از مؤمنان بر بالین او حاضر می شوند و یا به عبارت بالدرزي

اند و ابن ابی الحدید پس از نقل این روایت می   و دوستان اهل کوفه او دفن کرده دفن او می شوند( و مسلم است که ابوذر را مالک اشتر  
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می نماید و نیز شهادت قاطعی است از پیامبر صلی اهللا علیه    گوید )..... این حدیث فضایل بزرگی را براي مالک اشتر رحمه اهللا علیه ثابت
کجا و حرف ابن حجر )گمراه( کجا که مالک اشتر را )العیاذباهللا( به    و آله بر اینکه مالک اشتر مؤمن بوده است...(، این شهادت وگواهی

  نادانی و بی عقلی و خروج از دین ..... متهم میکند و او و یاران او را لعن می کند و فراموش می کند که خدا کالم او را شنیده و ثبت و 
 به حساب او خواهد رسید،  

ب دریا فضایل مالک نیز نجس نخواهد شد و البته براي او روزگاري می آیدکه  گوید البته به آب دهان سگی چون ابن حجر آ  )کلب
 آرزو کند اي کاش خدا او را خلق نکرده بود و آن زمانی است که از قبر وارد در دوزخ جاویدان خداوند گردد(  

آ  ما سخن فاضل  دو  از  اشتر  مالک  فضایل  درباره  که  مستقل  کتاب  دو  به  کنیم  می  اشاره  و  کوتاه  و  را  رضا حکیم  محمد  سید  قایان 
 سیدمحمد تقی حکیم تألیف شده و در آنها دریایی از فضایل این صحابی عظیم الشأن پیامبر مذکور گردیده است...

 زیدبن صوحان : 

آله و  علیه  اهللا  صلی  خدا  رسول  اصحاب  بزرگان  از  خوب  و  نیکوکار  زید  یعنی  )زیدالخیر(  به  مشهور  عبدي  صوحان  است،    زیدبن 

دیندار و در میان    ابوعمرو، ابن اثیر، ابن حجر در فرهنگ اصحاب رسول خدا )ص( از او یاد نموده و ابوعمر گفته است که )زید فاضلی

)ع(  از طریق علی  ابن عساکر  و خطیب و  منده  ابن  و  ابویعلی  بر عهده داشت...(،  را  قوم خود  اند که    قبیله خود ریاست  نموده  روایت 

اعضاء بدن او قبل از خود او    و خبر غیبی خود( فرمود )هرکس خوشحال می شود که کسی را ببیند که بعضی از  رسول خدا )در معجزه 

 وارد بهشت می شود باید به زیدبن صوحان بنگرد...(  

شود(  زید است که زید مردي از امت من است که دست او قبل از وجود او وارد بهشت می    و در حدیث دیگر )خردمند دست بریده 

معجزه رسول خدا و خبر غیبی آن حضرت(، در جنگ قادسیه، جنگ معروف مسلمانان با ارتش شاهنشاهی    دست زید بعد از این )سخن

 ساسانی قطع شد...

رکاب او را گرفت تا به راحتی سوار    ابن عساکر آورده است که )روزي زیدبن صوحان خواست که بر اسب خود سوار شود پس عمر
و به حاضران نمود و گفت با زید و برادران و دوستان او باید اینطور رفتارکنید( و... نیز زمخشري از قول رسول خدا می شود و آنگاه ر

نیکوکار است...(، ابن قتیبه آورده است که رسول خدا فرمود:   گوید که )..... زید نیک مرد که دستش بریده خواهد شد از بهترین مردان
ابوذر غفاري( که مرد خوبی است گفتند اي رسول خدا دو مرد را با هم    و بریده می شود جندب )اسم اصلی)..... زیدالخیر که دست ا 

قبل از او وارد بهشت می شود و دیگري کسی است که با زدن یک ضربه حق را    ذکر می کنی فرمود دست یکی از آن دو نفر سی سال 
 از باطل جدا و متمایز می کند...(  

 ید بن صوحان است که در جنگ جوالء دست او قطع شد و سالها بعد در جنگ جمل در رکاب علی علیه السالم با از آن دو ز آري یکی

ابا اي  یا امیرالمؤمنین مرا کشته خواهی یافت حضرت علی فرمود  این را فهمیدي  معاویه جنگید و روزي گفت  از کجا  گفت    سلیمان 

 کشد و زمانی نگذشت که عمروبن یثربی او را کشت...(  دیدم که دستم از آسمان فرود آمده و مرا باال می 

خدایا ما این مقدسین ترا دوست داریم پس ترا قسم می دهیم که ما را بیامرزي و از شفاعت آنان بهره مند سازي آمین،    )کلب گوید

 آمین،آمین یا رب العالمین(،  

وزها را به روزه سپري میکرد و هر شب جمعه را تا به صبح به  خطیب بغدادي می گوید )زید کسی بود که شبها به نماز برمی خاست و ر

مرا با جامه ام دفن کنید زیرا من به اقامه دعوي و    نماز و تسبیح خداوند زنده می داشت...، او در جنگ جمل کشته شد و وصیت کرد که 
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را از تن من خارج نکنید جز نعلین مرا و مرا   نکنید و لباسهایم  دادخواهی برمی خیزم و در عبارتی دیگر گفت خون مرا از تن من شستشو

 بر روي خاك قرار دهید زیرا من مردي صاحب حجت و دلیل بردشمنان خود هستم...(  

اقامه دعوي کرده و حجت می آورم    و ابونعیم این عبارت را نیز روایت نموده )..... در رستاخیز علیه خصم خود )یعنی معاویه و یاران او( 

 خداوند خواهم نمود(   شهادت مظلومانه خود را بر آنها دلیل و حجت براي دادخواهی نزد)کلب گوید یعنی 

اي ابن عباس در مردانگی بلند    .....، ...)ابن عباس گوید صعصعه دو برادر خود زید و عبداهللا را چنین وصف کرد که زید به خدا قسم

تبهکاران   ..... و آن زمان که سخن می گفت  برادري شریف  ابن عباس    مردان  را می لرزاند و آزاد مرتبه و  نمود پس  را خوشحال می 

 گفت او مردي بهشتی است خدا او را بیامرزد و قرین رحمت خود فرماید( 

 صعصعه بن صوحان: 

رسول خدا    او برادر زید و در زمره اصحاب بزرگوار رسول خداست و ابوعمر می گوید که او در دوره رسول خدا اسالم آورد ولی نه او
را دید و نه پیامبر او را، او رئیس قبیله و مردي سخن ران و خوش بیان و دیندار بود...، عقیل بن ابی طالب میگوید: )صعصعه مردي عظیم  

رجنگ تن به تن بر خاك می اندازد، او    الشأن و خوش بیان است و در جنگ سواره نظام، فرمانده است و همه هم رتبه هاي خود را د 
 بی نظیر است ....(،   را به سامان آورده و بساط منظم تبهکاران را برهم می زند، او مردي کارهاي نابسامان

نسایی، ابن حبان، ابن عساکر و... او    ابن اثیر ضمن تمجید از وي او را جزء یاران پرفضیلت علی علیه السالم برشمرده است و نیز ابن سعد،
خالفت عمر اموالی را فرستادند و عمر آن را    بن شعبه آورده است )مضمون( که )در زمانرا از راویان ثقه و مورد اطمینان آورده اند و ا 

جوانی که  صعصعه  پس  کرد،  اقدام  مشورت  به  عمر  و  آمد  زیاد  پس  کرد  در    تقسیم  فقط  تو  امیرالمؤمنین  اي  گفت  و  برخاست  بود 
را معلوم نکرده باشد ولی در آن موارد که آیات قرآن    تکلیف آن  مواردي می توانی با مردم مشورت کنی و نظر بخواهی که آیات قرآن

ندارد و از من    نازل شده و موارد مصرف معلوم شده مشورت لزوم  تو  باید مصرف شود، پس عمر گفت راست گفتی  در همان مسیر 
 لمانان تقسیم کرد(.  و در اداره و مسولیت یکسان هستند پس بقیه را بین مس هستی و من از تو، یعنی همه مسلمانان اجزاء یک امت 

دید که باطل بودن حکم اجتهاد در مقابل نص صرف نظر از تطبیق آن بر قرآن و    )کلب گوید اگر در معانی کار دقت نمایی خواهی
در این روایت معلوم است صعصعه اجتهاد احتمالی خلیفه را باطل اعالم نموده و خلیفه نیز    سنت، بر عقل نیز منطبق است و همانگونه که

تحسین نیز نموده است و اگر موضوع اجتهاد شیطانی اینگونه که طرفداران معاویه می گویند در مقابل    ن را پذیرفته و گفتار او را تائید و آ
 داشت عمر بن الخطاب به آن استناد و عمل می کرد( نص واقعیت و صحت

 جندب بن زهیر ازدي: 
او در    و جنگ جمل و صفین رشادت هاي فراوان از خود نشان داده و شرح احوال او نیز از اصحاب باوفا علی علیه السالم بوده و در د

طایی آن صحابی    استیعاب، اسد الغابه، اصابه آمده است کعب بن عبده که او نیز به القاب پارسا و زاهد معروف بود و نیز عدي بن حاتم

همگی بر ثقه و مورد اعتماد بودن او اتفاق نظر دارند و همه    شرفیاب شد و .....، عالی مقام که در سال هفتم هجري به خدمت رسول خدا

او روایت نموده اند و )وقتی او از عمربن خطاب سؤال کرد اي امیرمؤمنان مرا می شناسی   ائمه حدیث اهل سنت در هر شش صحیح از

شناسی و معرفت نایل کرد   ر بهترین دینآري به خدا ترا خوب می شناسم، خداوند تو را به افتخا  عمر از او تجلیل فراوان نمود و گفت

می دانم وقتی که همه کافر بودند تو ایمان آوردي و آن زمان که همه حق را انکار می کردند تو آن را    آري به خدا ترا می شناسم و

تند تو روي می آوردي و زمانی که همه خیانت و پیمان شکنی می کردند تو وفادار بودي و آنگاه که همه می گریخ  شناخته و ایمان
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  نیز شکی وجود ندارد که اولین صدقه )زکات( که خنده را بر چهره پیامبر و اصحاب او پدیدار نمود همان بود که تو از قبیله   آوردي و

 ات قبیله طی براي رسول خدا آوردي و .....(،  

نیز از اصحاب رسول خدا صلی اهللا علیه وآله  ارحبی که او   مالک بن حبیب که از اصحاب رسول خدا صلی اهللا علیه وآله و یزید بن قیس

عزت و احترامی فراوان داشته است از یاران علی علیه السالم بوده اند و    بوده و از رؤساي بزرگ و معتبر قبیله و قوم خود بوده و نزد مردم

به ریاست و فرماندهی آن منطقه  کردند، بزرگان قرآن کوفه اجتماع نموده و او را    این قیس بود که وقتی مردم کوفه بر عثمان شورش

علیه السالم شرکت داشته و از سوي آن حضرت ریاست شهربانی کوفه را در اختیار داشت و   انتخاب نمودند، او بود که در جنگهاي علی

خشانی  استانداري اصفهان، ري و همدان منصوب نمود او در دوره جنگ صفین اقدامات و نطق هاي در  سپس علی علیه السالم او را به 

 روحیه عالی و ملکات فاضله او بود و یاد او را با نیکنامی مقرون نموده است   داشت که حاکی از

سلیم کسی است که دین و آراي او سالم بماند و این جماعت یعنی دار و دسته معاویه با    )مضمون( از جمله آنکه می گفت )..... مسلمان

اند ما دین را ضایع کرده و یا عدالت را از بین برده ایم، آنها فقط به این دلیل با ما جنگ می دیده    ما جنگ نمی کنند به این دلیل که 

کنند که دنیاي خود را برپاکنند و در حکومت، عده اي مستبد و دیکتاتور باشند که اگر بر شما چیره شوند که خدا نکند پیروز و شادمان  

  و ولید و عبیداهللا بن عامر ابله را بر شما تحمیل می کنند که یکی سخن یاوه بگوید و صورت افرادي مانند سعید بن العاص    شوند، در آن 

من نخواهد    دیگري اموال بیت المال مسلمین را غارت کند و بگوید این مال من است و هرگونه بخواهم مصرف می کنم و گناهی براي

غی قوانینی  با  که  ستمکار  این جماعت  با  خداپرستان  اي  پس   ،.... و  کنندبود  می  فرمود حکومت  نازل  خدا  آنچه  از  جهاد    ر  و  جنگ 

 نمائید...(. 

قوانین    گوید به این فتوي و نظر جناب قیس مقدس توجه نما که چگونه برخالف حکم اجتهاد شیطانی می فرماید جماعتی که با  )کلب

 است(   جایگاه ظالمان دوزخ جاودانیغیر از آنچه خدا نازل فرمود حکومت می نمایند ستمکار و تبهکار هستند و به حکم خدا 

 عمروبن حمق خزاعی: 

چون به    او از یاران و از اصحاب محترم پیامبر گرامی صلی اهللا علیه و آله و سلم و حافظ احادیث بسیار بود و به این افتخار نایل شد که

دعاي رسول خدا و    وردار گردان و بر اثرآن حضرت شیر تقدیم نمود رسول خدا در حق او دعا کرده و فرمود خدایا او را از جوانی برخ

بود... هیچیک از بزرگان دین    معجزه آن حضرت تا هشتاد سالگی یک تار موي سفید نداشت... او از یاران حجربن عدي سالم اهللا علیه

به خانه عثمان وارد شده و  اقدام کرده و    کلمه اي بر او ایراد نگرفتند )مضمون( و با آنکه گفته اند او از جمله کسانی بود که علیه عثمان

سخنرانی هاي جاودانه او گویاي ایمان خالص و روح    بعداً از شیعیان علی شده اند...، او در نبردهاي صفین عملیات درخشانی نموده و

 شهر موصل معروف و زیارتگاه عمومی است... پاك و منزه او بوده است. ..... و ابن اثیر می گوید که آرامگاه او بیرون 

 ه بن جعد: عرو

او از یاران و اصحاب رسول خدا )ص( و مورد رضایت آن حضرت بوده است و نیز اصعر بن قیس که او نیز دوره مصاحبت بارسول خدا  
ازل و ابد( شهید شد،   بدست حجاج بن یوسف )آن ملعون 42را درك کرده و نیز کمیل بن زیاد نخعی که از اشراف قبیله نخع و در سال 

 ث او را ثقه و از راویان مورد اعتماد شمرده اند... همه بزرگان حدی

 حارث بن عبداهللا همدانی: 
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آورده اند، ابن    او از راویانی است که مؤلفان چهار صحیح از صحاح شش گانه اهل سنت روایات او را به عنوان روایات صحیح و راست
شعبی سردسته آنان است او را    برجسته ترین فقیه می دانند و بعضی که   معین، ابن ابی داوود، ابن ابی خثیمه، و... او را مورد اعتماد و ثقه و 

ساز است، مورد    حارث گفته است دروغ   رد می کنند و ابن عبدالبر در این رابطه می نویسد به نظر من شعبی در این خصوص که درباره 
الهی واقع خواهد شد بلکه گ  مؤاخذه  نیاورده که حارث دروغی گفته باشد،  این جهت که در عشق و دوستی علی  زیر دلیلی  از  ناه او 

 خرده گرفته است...،  افراط کرده را بر او 

محبت و دوستی که خدا و رسول،    آري بر حارث خرده اي نگرفته اند اال اینکه دوستدار علی و شیفته علی بن ابی طالب بوده است همان
 آن دوستی را امر و آن را تحسین و ستایش کرده اند.  

ساز معرفی کرده در حالی که هیچ کالم    شک نیست که شعبی براي این افترا که حارث را دروغ  د االنصاف نصف االیمان)کلب گوی
فقط به دلیل دوستی و ارادت حارث به موالیمان علی علیه السالم، به او جسارت و اهانت نموده قطعاً مورد  دروغی از او وجود ندارد و او

ستمگري داللت بر شخصیت بی ادب و مفتري و کینه توز شعبی دارد که در واقع او را از راه عدالت    خواهد بود و این   مؤاخذه الهی
 بیرون ودر ایمان او خدشه و خلل وارد می نماید( 

 عثمان کعب بن عبده را می زند و او را تبعید می کند: 

سعایت نسبت    ن( که )..... سعید بن عاص والی کوفه درعده اي از بزرگان دین و قرآن، نامه دسته جمعی به عثمان نوشتند با این )مضمو

اعمالی را انجام دهی که در    به جماعتی از مردان پارسا و زاهد و بافضیلت، زیاده روي نموده و ترا تحریک کرد به اینکه نسبت به آنان

اعمال نسبت به امت محمد )ص( به تو    ونهشریعت پیامبر روا نیست و ضمناً حیثیت و شهرت آنان را لکه دار می سازد و ما در مورد اینگ

مسلمانان سوار کرده اي و ما از این ترس داریم که به   هشدار داده و خدا را به یاد تو می آوریم، زیرا تو خویشان و اقوام خود را بر گردن

ستم دیدگان هستند و آن    که حامیان تو ستمگران و مخالفان تو  دست تو وضع امت اسالمی به سوي فساد گرایش کند و تو آگاه باش

مخالفت نمایند دو دستگی و اختالف بوجود می آید و ما اي عثمان خدا را    هنگام که ستمگران از تو حمایت کنند و ستم دیدگان با تو

ا هستی  علیه تو به شهادت می گیریم و همان یک شاهدکفایت می کند و تو تا زمانی که مطیع خدا و بر راه راست اسالم باشی، فرمانده م

بخشی نخواهی داشت( و سپس نامه را بدون آنکه نامشان را در ذیل آن بنویسند به شخصی به نام ابوربیعه   و جز خدا پشت و پناه و نجات

عبده نیز نامه اي نوشت و نام و نشان خود و به بدست همان ابوربیعه داد و چون عثمان آنها را دریافت کرد از ابوربیعه    دادند و کعب بن 

به  نام سعید    نویسندگان را خواست او خودداري کرد خواست که او را بزند علی )ع( مانع شد و گفت او پیام آور است... پس عثمان 

 به ري تبعید کند... و گویند بعدها عثمان پشیمان شد و...،  نوشت که کعب را بیست ضربه تازیانه بزند و او را

سعید نوشت او را به مدینه بفرست ..... وقتی او را که جوانی کم سن و    ه کعب را خو د به و نیز آورده اند )مضمون( که وقتی عثمان نام 

می خواهی حق را به من بیاموزي در حالی که تو در کمر مردي مشرك بودي من    سال و الغر بود نزد عثمان بردند به او گفت تویی که

شرط به تو داده شد و تو در برابر شوري با این شرط با خدا عهد و پیمان  فرماندهی بر مردم به این  قرآن می خواندم، پس کعب پاسخ داد:

عمل نموده و کوتاهی ننمایی و حال اگر مردم با ما درباره تو مشورت کنند و از ما نظر بخواهند ما آنچه را که    بستی که به سنت پیامبر او

آگاه باش که کتاب خدا براي همه کسانی است که به آن چنگ زده و آن  براي آنها تعریف می کنیم و اي عثمان بدان و    از تو می بینیم

هم آن    می خوانند و ما با تو در خواندن قرآن شریک و مثل هم هستیم، پس اگر کسی که قرآن می خواند به مضامین آن عمل نکند،   را

کعب پاسخ داد او در   انی پروردگار تو کجاستقرآن حجتی بر علیه وي خواهد بود و عثمان به او گفت به خدا قسم که فکر نمی کنم بد
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درآورده و بیست ضربه تازیانه    کمین ستمکاران است، در این زمان مروان عثمان را تحریک کرد، و عثمان دستور داد که لباس کعب را 

ز مأمور سؤال کرد چرا این مرد را  روستایی ا  بر تن او زدند و او را به دماوند تبعید کردند، چون به تبعیدگاه در خانه دهقانی وارد شد، آن 

مثل این شخص جزء افراد بد و اشرار آن باشند قطعاً   مجازات کرده اند، گفت چون آدم بد و شروري است دهقان پاسخ داد ملتی که

 ملّت نیکویی است،  

و شریف در زندان و تبعید توسط    )کلب گوید آن دهقان به طعنه و کنایه این حرف رازد و منظور او این بود ملتی که افراد حر و آزاده 

 هستند که راضی به اینگونه حکومت هاي ستم گر هستند(   حاکمان آنها باشند قطعاً ملت شروري

کسانی که در پایتخت و شهرهاي مهم با او مخالفت و مبارزه اعتقادي و    ..... وضع این خلیفه خیلی جالب و شگفت انگیز است زیرا همه

صالح ترین افراد جامعه اسالمی بوده و از طرف دیگر همه کسانی که در پیرامون او   بهترین شخصیت هاي امت اسالم وسیاسی داشتند از 

تحریک می کردند عناصري پلید و بی بند و بار و الابالی و بدنام و... از باند امویان بودند و... هر    جمع شده و او را علیه صالحان امت

 باال می برده کسی را جز آنان نمی یافته تا بر سر و صورت آنان بزند )مضمون(  زمان که او تازیانه خود را 

دیکتاتوري و مستبد و... او داشت و سپس طرفداران او سخنانی درآورده اند که عثمان از رفتار خود    ..... عملکرد عثمان داللت بر روحیه

با روحیه این کار  پیشنهاد  ع   پشیمان شده و توبه کرد و.....، و حال آنکه  او را محاصره کردند  نبوده، زیرا زمانی که خانه  ثمان سازگار 

داده بود ارائه نمودند ولی او زیر بار نرفت و آن را نپذیرفت و وقتی او در بحرانی    جام انهمین قصاص را براي مجازات هاي ناروایی که  

 امی، سیاسی، و ....، قصاص را بپذیرد .....  چگونه امکان دارد در اوج قدرت نظ ترین شرایط آن پیشنهاد را نپذیرفت پس

سري راویان معلوم الحال، چون سیف، .....، صفحات تاریخ خود را سیاه کرده و براي رد    )مضمون( طبري با آوردن مجموعه روایاتی از 

ساز آورده است   بی که این دروغروایتی جعل نموده که آثار دروغ از آن نمودار شده و...، از جمله مطال انتقاداتی که به عثمان شده است 

تبعید این استادان قرآن و زاهدان کوفه به شام و کتک زدن و...، کعب بن عبده در دوره استانداري ولید بوده و حال   اینست که می گوید

 ، و .....،  دروغ گفته و این اعمال در زمان استانداري سعیدبن عاص بوده و اینکه می گوید... و یا اینکه می گوید .....  آنکه

پردازي هاي او دارد، ..... پس بگذار او و امثال او در دروغ گویی و نارواپردازي خود غوطه ورشوند تا   داللت بر یاوه گویی و دروغ همه

 آنگاه چشم باز کرده رستاخیز و عذاب موعود را بنگرند.  

باز هم می گویم چه اصراري است دفاع کردن از   )کلب گوید،  از    این اشخاص جاهل  به اشتباهات خود دارند  اقرار  کسانی که خود 

به نظامی  هجوم  از  بودند  نادم  که  عمر  و  ابابکر  جبران    جمله  صدد  در  که  عثمان  حتی  یا  و  زهرا  حضرت  یعنی  ذوالقربی  مظهر  خانه 

وان و اطرافیان عهد و پیمان  و یا ..... می رفت و صد بار تعهد نمود ولی به تحریک مر  اشتباهات خود بود و یا براي عذرخواهی نزد عمار

دفاع از روي تعصب، شخصیت مروان و امثال او را براي هر پژوهنده تداعی می نماید یعنی اگر    خود را نقض می نمود و در واقع اینگونه 

یی و خیرخواهی با  این اشخاص در زمان ابوبکر ویا عثمان و معاویه و یزید .....، بودند قطعاً جزء کسانی بودند که آنها را بجاي راهنما

و به ستمگري تشویق می نمودند و لذا این اشخاص به حکم قرآن قطعاً افراد بد و مجرم هستند و خداوند مجرمان   توجیه در ظلم تحریک

دوزخ به  که    را  در حالی  هستند  آنها شریک  در جنایات  ظالمانه  اعمال  اینگونه  انجام  و  با رضایت  زیرا  است  داده  بشارت  ابدي خود 

 ندبه آنها هشدار داد و فرمود والترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار( خداو

 تبعید عامربن عبد قیس زاهد و پارساي نامی و مشهور: 
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اي را    طبري از قول عالء بن عبداهللا آورده است که )..... )مضمون( عده کثیري از مسلمانان اجتماع نموده و تصمیم گرفتند تا نماینده 
و او به عثمان گفت: عده کثیري از مردم اجتماع    عثمان و بازخواست اعمال او اعزام نمایند پس عامربن قیس را فرستاده براي گفتگو با  

داده اي بنابراین از خدا بترس و به درگاه خدا توبه کن و از    جامان نموده و اعمال تو را بررسی کردند و دیدند که اعمال نارواي مهمی  
مان با او گفتگو کرده و... عثمان)همان کالم معروف خود را( به عامر گفت که به خدا قسم تو نمی دانی که  این اعمال دست بردار و عث

عثمان گفت آري، قیس گفت آري و بخدا قسم می دانم و می دانم اي عثمان که خدا    خدا کجاست، عامربن قیس گفت من نمی دانم
یه و عمروعاص و سعیدبن عاص و .....، و یاران خود فرستاد تا با آنها مشورت کند  عثمان به دنبال معاو  در کمین توست... و در این زمان

جمع شدند عبداهللا بن عامر گفت من مصلحت می بینم که این مخالفان را به جهاد با کفار مجبور کنی و آنان را در    ..... و وقتی همه آنها 
هایشان و شپش هاي لباسهایشان شود، پس سعیدبن عاص گفت.....  جنگ فروبري ..... تا تمام هم و غم آنان معطوف خودشان و مرکب  

خود بگویی که    هر جمعیت رئیس و رهبر دارند اگر آنها را نابود کنی بقیه متفرق می شوند و...، معاویه گفت به هر کس از فرمانداران 
دلشان را بدست آور .....،    به دامن آنها بریز و  مخالفان منطقه خود را سرکوب کنند و...، عبداهللا بن سعد گفت ..... از اموال بیت المال

خالفت کناره گیري کنی و اگر   عمروعاص گفت به نظر من تو باید از کارهاي نارواي خود دست برداري و اگر نمی خواهی باید از
همه رفتند گفت .....   ساکت بود و زمانی که  نمی خواهی بایستی با جدیت به امورت ادامه دهی، عثمان به او اعتراض کرد و عمروعاص

گوش مردم می رسد پس خواستم کلماتی را بگویم که    حقیقت این بود که می دانستم سخنانی که در این مجلس مشاوره مطرح شود به 
 آنها، کاري براي خلیفه انجام دهم و شرور را از او دفع کنم... بگوش آنها برسد و بمن اعتماد کنند و آنوقت با استفاده از اطمینان 

پس عثمان به استانداران خود دستور داد تا بر مخالفان سختگیري نموده و مردم را گروه گروه به اجبار به جهاد بفرستند و حقوق آنان را  
 قطع کنند  

حکومت جابرانه عثمان امر جهاد که ناشی از عشق به شهادت در راه خدا و امري عبادي بوده    )کلب گوید حاال بیا و ببین که درزمان
نابودي و قتل مخالفان او می شود و این عمل در واقع رذیالنه ترین وسیله براي استقرار و استحکام حکومت    چگونه وسیله اي براي   است

بسیار دیگر که گفتن آنها شایسته نیست و بیان آنها به منزله آب دهانی است که مسلمان بر هوا می اندازد و به صورت    است و ..... مسائل
 انا هللا و انا الیه راجعون(،  اوبرمی گردد. 

امربه معروف و نهی ازمنکر اصالح طلبان وخیرخواهان بر خشونت و نیست چرا عثمان در مقابل  شدت عمل وحشیانه خود    ..... معلوم 
د ستمکار و  و رذل ترین عناصر و افرا  افزود و...، ..... و معلوم نیست چرا بجاي تشکیل جلسه اي از بزرگان امت، انجمنی را از پست ترین

تعالی و پیامبر گرامیش بر آنها لعنت فرستاده اند    منافق و فاسد تشکیل داد، از شاخه هاي کثیف خانواده شجره ملعونه که خداي تبارك و 
می خواهد که خود شاهد فحشاي او در ازدواج با زنی که    و...، و شگفت تر اینکه گزارشات خود را از جاسوسی به نام حمران بن ابان

یا رازي که با او در میان گذاشت ولی او آن را به عبدالرحمن بن    او تمام نشده بود بوده و او را براي همین موضوع کتک زده و  عده 
سقم قضیه ولید، او را به کوفه فرستاد و ولید به او رشوه داد و ..... و وقتی    ن صحت ویعوف گفت و او را به خشم آورد و یا براي تعی

ولی خانه اي مرفه و .....، از امالك عمومی به او بخشید و... و در مقابل اینگونه    او شد و او را به بصره تبعید کرد  عثمان متوجه دروغ
ابوذر که چگونه او را به جرم درخواست اجراي حکم خدا و سنت پیامبر به بیابان مرگبار    مجازات ها، تبعید نمودن او را ببینید نسبت به

کند ولی این شخص خائن و معلوم الحال را به بصره تبعید می کند و به او مال و اموال می بخشد    و را قطع میتبعید می کند و مقرري ا 
 و...، ..... 

آري چگونه میشود که خلیفه کسی مانند عامر را نشناسد و سخن او را که در صالح و مصلحت امت به او می گوید توجه ننماید و...،  
در    تبه زهد و علم او از شهر به شهر و دیار به دیار در بالد اسالمی روایت می شده است و عبادات اوهمان کسی را که آوازه مر  سخن
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مذکور کرده   حدي بود که توجه همه را به خود جلب می کرد و... تا جایی که او را از اولیاء مقرب الهی و از سرآمد زاهدان هشتگانه
 قائل شده اند و...، انا هللا و انا الیه راجعون.اند و کرامات و مقامات عالی معنوي براي او 

 تبعید عبدالرحمن جمعی: 

اند، یعقوبی آورده است که عبدالرحمن یار و  صحابی    عبدالرحمن بن حنبل جمعی در شمار کسانی است که توسط عثمان تبعید شده 
اطالع پیدا کرد که    و علت این تبعید آن بود که   بزرگوار رسول خدا صلی اهللا علیه وآله، از سوي عثمان به قموس از توابع خیبر تبعید شد 

در استیعاب آمده است که    عبدالرحمن کارهاي زشت و ناپسند پسر و دایی او را تقبیح و خود او را نیز هجو کرده است، ..... از جمله
خداي یگانه آن سوگندي که از    وقتی عثمان خمس غنایم آفریقا را یکجا به مروان بخشید عبدالرحمن در هجو او سرود: ).....سوگند به 

در واقع( مایه آزمایش ما    روي جد و تأکید است همان خداوند که او هیچ کاري را بیهوده و بی ثمر قرارنداده است و تو را )اي عثمان
د بازگرداندي و مقرب  قرار داد، تا ما را به وسیله تو آزمایش کند یا تو را امتحان کند، )اي عثمان( تو آن تبعید شده رسولخدا را نزد خو

و تو اي عثمان خویشاوندان خود را به حکومت   درگاه خود نمودي و این برخالف سنت رسول خدا و روش و رویه مصطفی )ص( است 
غنایم آفریقا را به مروان بخشیدي و او را بر دیگران برتر    بر خداپرستان نصب کردي و این هم برخالف روش گذشتگان بود و خمس

خود و خانواده ات غصب و مخصوص خودت کردي و آنچه از    تو اي عثمان مراتع )که بیت المال مسلمین است( را براي   نمودي و نیز
 حقوق بیت المال که اشعري آورده بود را به نزدیکان خودبذل و بخشش نمودي و...،(  

روده است)..... از زنجیرهاي گران و تنگی زندان که  پس دستور داد تا او را در خیبر زندانی کردند و مرزبانی از قول او در زندان چنین س
ابوالحسن در خیبر و در اعماق غموص که به نظر می آید    در خیبر بر وجود من آمده است به خدا شکایت می برم نه به مردم مگر به

زندان براي علی و عمار چنین    آورده شود باید کشته شوم و...( و از  عمیقترین و دورترین محل ها است ..... آیا اگر سخن حقی بزبان
هستند و همه باید به آن برسند بگو: هیچ نادانی را اگرچه سخت بیمار اعتقادي   نوشت ..... )..... به علی و عمار که در سرمنزل دین شناسی

نمانده است ..... و او می  و روحی باشد رها نکنید و آنقدر به اوبیاموزید تا به افتخار دین شناسی نایل شود... جز شمشیر چیزي براي من  
هستم...( پس علی )ع( همچنان با عثمان در مورد آزادي عبدالرحمن گفتگو می کرد ..... تا آنکه مسلمانان    داند که من بی گناه و مظلوم 

نی آن علی کرده و از همه کشور به سوي او سرازیر شدند و در آنوقت عبدالرحمن چنین سرود )..... اگر علی نبود یع  بر عثمان شورش
براي  مرا به دست او از بند و زنجیر رهانید هرگز در آن زمان که غل و زنجیر بر اندام من فشار می آورد از کسی خواستار کمک که خدا

ندیده می گرفت    رهایی خود نمی شدم پس جانم فداي علی باد که مرا از چنگ کافري که خدا را در زندگی خود در نظر نمی آورد و 
 .  نجات داد.(

هنگام رزم خود می خواند )..... اگر می    طبري آورده است که او در جنگ صفین در رکاب علی علیه السالم بود و او این اشعار را به 
هجو کردم...( آري او از جمله کسانی بود که در زمان   خواهید مرا بکشید بدانید، من آن کسی هستم که در میان شما نعثل یعنی عثمان را

بود و... و... اشعار این صحابی عالی قدر و ایمان سرشار او و عشق    ان در معرض آزار روحی و جسمی و شکنجه و... درآمده استبداد عثم
 کامالً گویا و رسا است .....، او به احیاء سنت رسول خدا و مبارزه با کافرمنشی عثمان

 تبعید امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب:

را جریحه   عثمان میان او و امیرالمؤمنین علی اتفاق افتاده اگر به اختصار بیاوریم شاید عواطف جماعتیدر بحث از آنچه در ایام خالفت  
بیان واقعیات آن ایام و    دار نمایند و عاقبت خوشی هم نداشته باشد، گرچه تاریخ جز اندکی از آنها را نقل ننموده ولی همان مقدار براي

توقف نمی کنیم و می دانیم که آن    ز بر سر کلمات زشتی که از دهان عثمان خارج شده ماهیت شخصیت عثمان کفایت می کند و هرگ
سرایی او که علی را با مروان طرد شده و لعنت شده   یاوه ها بر دامن کبریایی علی علیه السالم غباري را نمی نشاند، از آن جمله همان یاوه 

یا یاوه دیگر او که هیچ گردنکشی را نمی بیند مگر آن که آن    برتري نداري،خدا و رسول مقایسه کرده و می گوید تو در نظر من از او  
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باالتر نیستی و... دستور تبعید آن حضرت را به ینبع بدهد و به ابن عباس پیغام    حضرت را پشتیبان خود قرار داده و... یا بگوید تو از عمار
بپرسد چرا امام پاك و منزه که معصوم و پیراسته از لغزش است را بیش از  نیست از او    تبعید او را به ینبع را می دهد... العیاذباهللا کسی

ساز و یا مانند ابن مسعود که    می داند، آیا )العیاذباهللا( او را نیز مانند ابوذر راستگو، پیري دروغ  دیگر صالحان تبعید شده، مستحق تبعید
شبیه رسول خدا او  منش  و  مثل    رفتار  یا  و  دانسته  می  را،    عماربود، حیوانکی  بوده  پیامبر  دیده  دو  میانه  منزله  به  که  همان کسی  یاسر 

دروغگو که در برابرش گستاخی می کند و مردم را بر او می شوراند، و یا او را مثل کعب بن عبده آن نیکوکار   گردنکشی می داند بسیار
  عامربن قیس ..... و یا مانند دیگر مردان پاك و عظیم الشأن کوفه که شخصی نیرنگ باز و شعبده باز می داند، یا او را مانند   پارسا و زاهد،

درباره او رود    آنان را تبعید کرد نابخرد، غیرمتدین، شیطان سخن ..... می دانست، قرین پیامبر مصطفی برتر از آن است که گمان لغزش
کرده و همان نوري که یکی   ا نفس و شبیه رسول خدا معرفیآنهم پس از آنکه پروردگار دانا او را از هرگونه آالیشی پاك دانسته و او ر

فرمانده خجستگان، امام پرهیزکاران و سرور    را نبی و یک را وصی نموده است...، کسی را که رسول خدا ولی مؤمنین، فرمانرواي ابرار، 
ن در مدینه دچار غم و اندوه می شود،  حضور موالي متقیا  مسلمانان و...، معرفی نموده ولی کار این شخص به جایی رسیده است که از

پرخاشگري هاي او به موالي متقیان، راه اهانت به آن حضرت را بر روي    آري با نهایت تأسف کلمات زشتی که عثمان بر زبان آورد و 
امام  اسالم و  با  دنیاپرستانی که  تبهکاران و  یاوه سرایی هاي  دیگر  این  نمود و در واقع  بودند هموار  با زشتگویی  عثمان    دشمن  بود که 

هایش در حضور مردم به امویان و عناصر پست از جنس آنان جرأت داد تا گستاخی او را تکرارنمایند ..... و برادر رسول خدا و نفس  
  می آزارند خدا آنها را در دنیا و آخرت لعنت   رسول خدا و در واقع رسول خدا را بیازارند و )بدون شک کسانی که خدا و پیامبر او را

را می آزارند عذابی دردناك خواهند داشت و کسانی    می کند و عذابی خوارکننده براي آنان فراهم می آورد و کسانی که پیامبر خدا
 که مردان و زنان مؤمن را بدون آنکه کاري کرده باشند می آزارند بارتهمت و گناه آشکاري بر دوش خود نهاده اند(.  

گذشت زمان و .....، فضاي اجتماعی چنان دگرگون شد که    با تصدي نابجاي پست خالفت و   )کلب گوید با نهایت تأسف باید گفت
تمامی آموزه هاي رسول خدا به وادي فراموشی سپرده شد واحترام رسول خدا و وصی او اینگونه شکسته شد و عثمان جرئت پیدا کرد به  

به    رسید که حسین او را در  هتک حرمت آل محمد و ..... و کار به جایی کربال کشتند و خاندان او را قتل عام کردند و خانه خدا را 
مهاجر و انصار در مدینه تجاوز کردند و .....، آیا اگر رسول خدا زنده بود اینگونه اعمال می توانست    منجنیق بستند و به ناموس مسلمانان

مجرمان مانند کافران حربی و نیز با آن منافقان که با  رسول خدا به همراهی علی و دیگر اصحاب خود، با این    صورت بگیرد و یا اینکه
 اجتهاد در پی نابودي قرآن و سنت او بودند قتال می کرد مانند قتالی که با کافران و مشرکان در بدر و احد و حنین و ..... توجیه شیطانی

 نموده بود( 

 آیه اي درباره عثمان: 

و دیگر    سوره نجم )..... آیا دیدي کسی را که روي برگردانید و اندکی بخشید  35و    34و    33واحدي و ثعلبی ..... آورده اند که آیات  
عبداله بن ابی سرح به او   بخشش نکرد آیا علم غیب دارد بطوري که می بیند .....( و )مضمون( چون عثمان اندکی صدقه می داد برادرش

بگیرم و عثمان پذیرفت ..... و در تفسیر   ین شترت را با پاالن و کجاوه اش به من بده تا در عوض من گناهان تو را گردنگفت .....، تو ا
موضعی که براي او تعیین کرده بودند را ترك کرد...،   نیشابوري آمده که معنی روي برگردانید مربوط به عثمان است که در نبرد احد، 

اسالم و رجعت او به کفر و...، امري شگفت نیست و تعجب آور این    که طرز فکر و کردار او در دوره کفر و  البته از عبداله بن ابی سرح
را معیار خود با او معامله قرار می دهد که این خود دلیل گویا و قاطعی در کفر   است که عثمان این سخن یاوه و پوچ او را پذیرفته و آن 

فرازهاي فراوان آورده است که کسی بار گناه کسی را بدوش نمی کشد و    در حالیکه قرآن دربرادرش به معاد و نیز نابخردي اوست،  
که چنان حرف مسخره اي را باور، و آنچه را که به منزله استهزاء امر دین است را    ..... پس بیائید به کم خردي و نادانی کسی بنگریم

ولی نه از روي عتاب خداوند زیرا اگر چنین می نمود در هنگام قدرت از  خود برمی گشت    قبول نموده است و ..... اي کاش او به عقل 



 745ص : 

                       

 

خود بذل و بخشش می نمود نه از بیت المال مسلمین که حقوق مسلمین را به نفع خود و خاندانش مورد    دارایی و اموال خود به خاندان
رسته    )مال خدا را آنچنان می خوردند که شتر گیاه نو   شرحی که در تاریخ ثبت است و بنا به گفته موالي متقیان   تهاجم قرار دهد... به 

 بهاري را میچرد و آن را می بلعد( ....

 عثمان راه رستگاري را نمی داند: 

و  ابوبکر صدیق رفته  به او سالم کرد جوابی نشنید پس نزد  به عثمان برخورد و  شرح    ابن عساکر آورده است که )..... )مضمون( عمر 
نپرسیدیم که چگونه   نزد عثمان آمدند و عثمان گفت فکرم مشغول بود به اینکه رسول خدا از دنیا رفت و ما از اوماجرا گفت پس آن دو 

ابوبکر گفت ولی من شنیدم عثمان گفت پس بگو و به    می توان رستگار شد و از آتش دوزخ رهایی یافت  ابوبکر گفت پیامبر فرمود 
رستگاري و نجات و رهایی از دوزخ    سؤال می کنم آیا این مرد در دوره حیات پیامبر ..... راه   پیوند استوار الاله االّاهللا چنگ بزنید( و من

شهادت دهد به الاله االاهللا و محمدرسول اهللا    را نیافت و حال آنکه شعار رسول خدا بود قولوا ال اله اال اهللا تفلحوا، یا هر که به اخالص 
راه هدایت نیاسود و...، ولی چه سود براي کسانی که    تردید پیامبر گرامی لحظه اي در   آري بی   آتش بر او حرام می شود و یا .....، .....  

 گوش دل به آن نسپرده باشند.  

شک معقول بود زیرا براساس حکم قرآن مشرك رستگار نمی شود و ما در کتاب تفسیر خود    )کلب گوید البته این شک براي عثمان
مودیم که یکی از این مصادیق شرك، حرب با رسول خدا و ذوالقربی است و لذا بطور  قرآن اثبات ن  مصادیق شرك را براساس آیات

 اعتقاد به ال اله اال اهللا در دوزخ جاودانی معذب خواهند بود(  مثال منافقین علیرغم

 عثمان تکبیر در حرکات نماز را ترك می کند: 
انداخت که    ه السالم نماز خواندم و نماز او مرا به یاد نمازهاییاحمدبن حنبل از عمران بن حصین نقل می کند که )..... پشت سر علی علی

با پیامبر خدا و دو جانشین او خوانده بودم پس ..... دیدم هرگاه به سجده می رود یا سر از رکوع برمی دارد تکبیرمی گوید پرسیدم چه  
پیر شد و صدایش ضعیف شد پس آن را ترك  رضی اهللا عنه در آن هنگام که    کسی اولین بار تکبیر گفتن را ترك کرد گفت عثمان

تکبیر در نماز در زمان رفتن به رکوع و سجود و برخاستن از آن سنت رسول خدا صلی اهللا    کرد( و مذکور می گردد که چگونه گفتن 
دارند ولی    قطعی است که صحابه عمل نموده و همه ائمه مذاهب اسالمی نیز بر آن اجماع و اتفاق نظر  علیه وآله است و سنتی ثابت و 

ترك کرد عثمان بود و سپس معاویه و بنی امیه از او پیروي کرده و تا این زمان مردم بر آن عمل و عادت نموده و   اولین کسی که آن را
 سنت رسولخدا فراموش و از بین رفته است و مسئولیت شروع و ادامه آن برعهده بانی این بدعت است .....، )مضمون(  

گذشت آنچه  دستهاي  مخت  .....  همان   ..... مانده  برجاي  سیاه  روزگار  آن  از  و  نوشته  موجود  آلود  غرض  تاریخهاي  در  که  بود  صري 
توانسته حقایق مهم را در پرده نگهداشته و نوشته هاي خود را با تمایالت و تعصبات توده هاي گمراه و حکام قلدر و    تبهکاري که تا 

اند، در حالی که  متعصب نموده  آنچه   روزگار، سازگار  مانند  نه  و...،  و در آزادي کامل مرقوم گردد  انصاف  بایستی در کمال    تاریخ 
فراوانی    طبري آورده است و می گوید که )..... واقدي در علت آنچه موجب شد تا مردم مصر به سوي عثمان حرکت کردند مطالب 

مطالبی آمده که من    )..... در نامه هاي محمدبن ابوبکر به معاویه آورده که از ذکرش خودداري کردم چون زشت و زننده بود...( و یا  
مسعودي، ابن اثیر و ابن کثیر    خوشم نیامده آنها را بیاورم زیرا در آنها مطالبی است که عامه طاقت شنیدن آن را ندارند و... ( و یا سخن

کسانی که معاصر و معاشر و شاهد اعمال و    ارنظر و رفتار و موضع و... با همین مضامین آمده است، ..... و لذا در اینجا نمونه هایی از اظه
 رفتار عثمان بوده اند را جهت تبیین شخصیت عثمان می آوریم:

 سخن امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب درباره عثمان: 

می نمودم    م و اگر از کشتن او منعیکی از سخنان آن حضرت درباره قتل عثمان )..... اگر دستور قتل او را داده بودم قطعاً قاتل او بود.1
هم تبعیض قائل شد و   یاورش بودم ..... من درباره کار و سرنوشت عثمان سخن جامع و کاملی می گویم: تبعیض قائل شد و به طرز بدي
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د کسی که تبعیض  خدا در مور  مزیت نهاد و شما اظهار ناراحتی کردید و این اظهار ناراحتی و بی تابی را به طرز صحیح انجام ندادید و 
الحدید می گوید مقصود امام این است که    قائل شود و کسی که بی تابی نماید قانون و فرمانی دارد که به تحقیق می رساند...( ابن ابی

ن و... حمایت کردند مانند مروا  بیشتر کسانی که از او   کسانی که عثمان را یاري نکردند بهتر از کسانی هستند که او را یاري نمودند زیرا
 نکردند...،  امثال او فاسق و بدکار بودند و مهاجرین و انصار کسانی بودند که او را واگذاشته و یاري 

آورده    سخنی است که حضرت به ابن عباس در آن زمان که پیام و دستور عثمان را دائر بر تبعید آن حضرت به مزرعه اش در ینبع .2
پیغام می دهد که    ان می خواهد مرا به صورت شتر آبکش درآورد تا دائم بروم و بیایم، یکبار است که می فرماید: )..... اي ابن عباس عثم

 ترسیدم گناهکار شوم(.  برو و بعد پیام می فرستد که بیا حاال دوباره پیام داده برو...، به خدا قسم من آنقدر از او دفاع کردم که

خدایی که    ه بر باالي منبر سخنرانی می کرد و من می شنیدم که گفت قسم به بالدرزي از قول )ابوحاده( آورده که: )علی رضی اهللا عن .3
 جز او خدایی نیست من او را نکشتم و نه به کشتن او کمک کردم و نه از آن ناراحت شدم...( 

دم که میگفت من از  ابن سعد از زبان عماریاسر می گوید: ).....علی علیه السالم را به هنگام کشته شدن عثمان بر منبر پیامبر)ص( دی .4
جعیل شاعر طرفدار معاویه    کشته شدن او نه خوشحال شدم و نه ناراحت و نه دستور قتل او را دادم و نه از آن منع نمودم .....( و کعب بن

ت نه  دهد و می گوید نه راضی اس  در این رابطه می گوید )..... اگر از او بپرسند حرف شبه ناکی بر زبان می آورد و جواب مبهم می
 خشمگین و نه برحذر داشته و نه دستور داده و نه بدش آمده و نه خوشش آمده و...(. 

)کلب گوید اي کعب بن جعیل ابله و تبهکار این عکس العمل موالي ما حضرت علی علیه السالم مانند عکس العمل ما درروز قیامت 
نجات می نمایی و در آن   ابدي دوزخ می نمایند و شما استغاثه از جگر برايبراي تو و امثال توست، در حالی که شما را با سر وارد آتش  

 زمان ما نه راضی هستیم نه خشمگین نه بدمان می آید نه خوشمان می آید.( 

تند  ابومخنف آورده که عبدالرحمن بن عبید می گوید )..... معاویه هیأتی را نزد علی فرستاد ..... از جمله سؤاالت آنها این بودکه گف.5
آنان گفتند ما از کسی   آیا شهادت می دهی که عثمان رضی اهللا عنه مظلوم کشته شد آن حضرت فرمود من چنین چیزي نمی گویم، پس

  که تصدیق نمی کند عثمان مظلومانه کشته شده بیزار و برکناریم آنگاه برخاسته و بیرون رفتند و در اینحال علی علیه السالم تالوت فرمود 
آورنده    ی که تو تبلیغ را به مردگان و کرها در آن زمان که روي برگردانیده و میروند نمی توانی برسانی و تو هدایت گر و )..... به راست

و  بیاورند  ایمان  ما  آیات  به  که  بخوانی  کسانی  گوش  به  توانی  می  را  آن  فقط  تو  نیستی،  حق  راه  به  گمراهی  از  مسلمان    کور  ایشان 
 هستند...(  

شده و راه خود را می روند و کسی    نماید موالي ما علی علیه السالم با این جاهالن عنود که شیطان بر آنها مسلط  )کلب گوید چه چاره 
کرده و زبانش هرکسی را گزیده و تازیانه اش    نبود که به آنها بگوید مظلومانه کشته شدن تعریف دارد و حاکمی که اینگونه یکه تازي 

او به خون صحابه رسول خدا آلوده است و .....، به نحوي    شمشیر جهل او بر سر همه افتاده و دستبه سوي هرکسی دراز می شده و سایه 
است، در واقع  برده  آبرو و حرمت مسلمانان  از  را  امنیت  و  امان  و چنین کسی چگونه مظلوم است در واقع    که  است  مقتول ظلم خود 

برود وکشته شود نه اینکه بر صراط باطل برود و به عمل خود گرفتار شود و لذا  مظلوم کسی است که مانند ابوذر و .....، بر صراط حق  
باشد که این جمع اضداد است کلب تصور می نماید که اگر او قدرت داشت و رسول    نمی تواند فرد در عین حال ظالم بودن مظلوم هم

اجماع مسلمین و کتاب خدا و ذوالقربی پیامبر از اعمال او  او در امان نبود، همانطور که سنت و    خدا هم زنده بود هرگز از آسیب اعمال
 در امان نبودند... اناهللا وانا الیهراجعون( 

نیز از آن حضرت درباره عثمان نقل نموده است که فرمود: )..... اي عثمان، حق سنگین و شفا.6 است و    بخش  بالدرزي این سخن را 
دروغ بگویند خشنود    ی که اگر به تو راست بگویند به خشم می آیی و هرگاه ناحق سبک ولی مایه رنج و بالست و تو چنان کسی هست

 می شوي...( 
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عثمان می    و نقل شده است که هر وقت مردم از حکومت عثمان به علی شکایت می کردند )مضمون( حضرت فرزندش حسن را نزد.7
کند هیچکس نیست    به امام حسن گفت پدرت فکر میفرستاد و چون اینکار زیاد تکرار شد، عثمان جسارت کرد و حرف سرباال زد، و  

بردارد، و بعد از آن حضرت دیگر    که آنچه را او می داند، بداند و حال آنکه ما بهتر می فهمیم که چکار کنیم پس بگو دست از سر ما
م که بیمار بودند نزد او رفتند و دیدند  علیه السال   امام حسن را نزد او نفرستاد و نیز گفته اند روزي عثمان به همراه مروان براي عیادت علی 

که علی علیه السالم به او توجه الزم را نمی کند و )مضمون( عثمان گفت .....کاش تو وضعت را با ما معلوم می کردي تا تکلیف خود را  
بنابراین مرا وسط آسمان و زمین با ما دوستی یا دشمن،  بتوانم باال رو   معلق  بدانیم که  نه  نه پائین بیایم و در این زمان نگاه ندار که  م و 

 ارتباطی ندارد که دخالت کنی و...، مروان سخنی گفت که عثمان به سینه او کوبید و گفت به تو 

برده و بر    و نیز آن حضرت در نامه اي به معاویه می نویسد: )..... اما اینکه گفتی من از بیعت با خلفاء خودداري کرده و به آنها حسد .8
کرده ام درباره تجاوز )قیام مسلحانه( باید بگویم که به خدا پناه می برم از چنین مطلبی و اینکه از آنهاخوشم نمی آمده به  آنها تجاوز  

تو   .....عثمان کارهایی کرد که  نیز  نمود... و  بازگشت نخواهم  برابر مردم عذر نخواهم خواست و  این کار خود در  از  خدا سوگند که 
دادند ارتباطی به من نداشت مگر آنکه    ي کردند که خبرش به تو رسید و نیز می دانی از آنچه که مردم انجام میدانی و مردم با او کار

)با تهمت این عمل( جنایت را نسبت به من روا داري پس در آن صورت هر به دنبال    بخواهی  اینکه  اما  جنایتی می خواهی روا دار و 
اهی خود برنداري خواهیم دیدکه آنها به سراغ تو خواهند آمد و زحمت این را به تو  کشندگان عثمان هستی ..... اگر تو دست از گمر

 نمایی...(.  نمی دهند که در دشت و کوهستان و یا خشکی و دریا آنان را تعقیب 

را اجرا کن   طبري آورده است ..... )عثمان روز جمعه باالي منبر رفت و در حال سخنرانی بود که مردي برخاسته به او گفت کتاب خدا .9

یکدیگر آغاز شد چنانکه    و برقرار کن که عثمان به او گفت بنشین تا سه بار این عمل تکرار شد و سپس پرتاب سنگ و شن به سوي

ابی طالب )ع( نزد او آمد و گفت    آسمان دیده نمی شد و عثمان از منبر پائین افتاد و بیهوش شد و او را به خانه اي بردند پس علی بن

صدا به او گفتند اي علی ما را کشتی و این بالرا به سر ما آوردي ..... در این حال علی )ع(   اي امیر المؤمنین، بنی امیه یک  چطور شده 

 خشمگین از جاي برخاسته و رفت.(.

فرمود نه    حضرت  ابن قتیبه آورده که عمروعاص از سواره اي پرسید چه خبر، او گفت عثمان کشته شد و مردم با علی بیعت کردند و .10

 سخنانی نامربوط گفته است...  دستور دادم و نه منع کردم و نه خوشحال شدم و نه بدم آمد ..... عمروعاص گفت به خدا قسم ابوالحسن

پیش تازید    اعمش آورده است که قیس بن ابی حازم گفت )..... علی بر منبر کوفه می فرمود اي فرزندان مهاجران به طرف ائمه کفر.11
جنگ با کسانی حرکت نمائید که بر سر خون کسی   باقی مانده قبایل مشرك جنگ طلب و طرفداران شیطان و نیز به طرف  و به طرف

شکافت و آدمی را بیافرید او گناهانی را که اینها تا قیامت مرتکب   که بار گناهان را بدوش داشت می جنگند و قسم به خدایی که دانه را 
 مسئولیت او هیچ از سنگینی بار گناه آنان نخواهد کاست. .....(. ر عین حال که می شوند بر دوش خواهد داشت و د

که عثمان   امیرالمؤمنین در نطقی مردم را سرزنش می کرد که در جنگ با معاویه سستی می نمایند پس اشعث گفت چرا کاري را.12

نیز انجام نمی دهی فرمود کاري که عثمان کرد مایه ننگ است و براي ک  مورد اطمینان و    سی که دین ندارد و دستور و آئینکرد تو 

او  تا  اجازه دهد  نیست ننگ و خواري می آورد، و شک نیست کسی که به دشمن خود  او  اختیار  را بکوبد و پوستش را    محکمی در 

 برکند پس او آدمی است سست رأي و گندیده عقل...( 

امیرالمؤمنین به ملتی    اشتر براي حکومت مصر می فرماید: )..... از بنده خدا علی و نیز آن حضرت در نامه اي به هنگام انتصاب مالک  .13
خشم آمدند و در زمانی که    که براي خدا و در زمانی که در روي زمین به فرمان و قانون او عمل نمی شد و حق او پایمال شده بود به

   قیم استیال یافته بود...(،حاکمیت غیراسالمی بر مردم از نیک و بد و همه خلق چه مسافر و چه م
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کسانی هستند    ابن ابی الحدید در رابطه با این نامه می گوید تأویل این قسمت براي من مشکل است زیرا شک نیست که مردم مصر همان 
زمین به فرمان که عثمان را کشتند بنابراین وقتی امیرالمؤمنین شهادت داده و تصریح می نماید که آنها براي خدا و در هنگامیکه در روي  

عثمان به قانون خدا عمل نمی کرده و در    و قانون او عمل نمی شد به خشم آمده اند در حقیقت این مطلب را تصدیق و تصریح نموده که 
 و...،   برابر خدا عصیان می ورزیده و به منکرات و رویه غیراسالمی عمل می نموده است

 ان می نماید که مؤثر در مقام نیست و توجیهاتی بالوجه است...، و سپس ابن ابی الحدید در ادامه تأویالتی را بی

اگر    گوید آیا عثمان منکرات نمی کرده و آیا رویه او اسالمی بوده آیا به فرمان و قانون خدا عمل می شده است و آیا .....، آري   )کلب
تربیت رسول خدا    أویل و توجیه کرد ولی آموزش واینگونه اعمال پس از هزار سال بعد از رحلت رسول خدا بود، شاید می شد آن را ت

ومرج طلبی نمی دادند هر    از مسلمانان، افراد حر و آزاده و شریف ساخته بود و مسلمانان به حکام و زمامداران اجازه خودسري و هرج
 چند عثمان باشد و...( 

بیان داشتند آن حضرت نزد عثمان رفته وگفت )مضمون(:  هنگامی که مردم شکایت عثمان را به آن حضرت برده و انتقادات خود را  .14
قسم تو از نابینایی به بینایی    )..... ترا به خدا، ترا به خدا اي عثمان در کار خودت توجه کن و در عمل و رفتارت مراعات کن زیرا به خدا

برافراشته است، پس بدان که برترین    هاي دین و از نادانی به دانایی در نمی آیی در حالی که می بینی راههاي هدایت آشکارند و پرچم
بشناساند و سنت آشکار و مسلم پیامبر را اجرا و برقرار   بندگان در نظر خدا آن پیشواي عادلی است که دین را شناخته باشد و به دیگران

دین و فرمان خدا است، آن کسی که  نماید و بدعت و روشهاي ناشناس را از بین ببرد... و نیز بدترین مردم درنظر خدا پیشواي منحرف از 
من از رسول خدا شنیدم که می فرمود در روز قیامت پیشواي منحرف از    گمراه شده باشد و دیگران از گمراهی او گمراه شوند و... و

کنند و در آن  هیچ عذر و دلیلی از او پذیرفته نمی شود و او را در آتش دوزخ می اف  دین را در حالی می آورند که هیچ یاوري ندارد و 
به قعر آن این امت    مانند سنگ آسیا می چرخد تا  پیشواي مقتول  اینکه  از  به خدا سوگند می دهم و هشدار می دهم  ترا  بچسبد و من 

میان این امت، پیشوایی کشته می شود که با کشته شدن او کشت و کشتار به راه می افتد که تا قیامت    باشی، زیرا گفته شده است که در
خواهد داشت وکارها و حقایق براي امت مشتبه شده و شرایط لغزش و گرایش به کفر در آن ثابت می ماند به طوري که حق از  ادامه  

  تشخیص نیست و... پس زمام اراده ات را به مروان نده تا ترا که پیر شده اي به هر جا که دلش می خواهد بکشد، پس عثمان   باطل قابل 
مدینه است    ن مهلت دهند... فرمود کارهایی که در مدینه است مهلت بردار نیست ولی آنچه در خارجگفت با مردم صحبت کن تا به م

 مهلت آن تا اندازه اي است که دستور تو به آنجا برسد...(.  

فرماید که حق نصیحت و حق خویشاوندي را بجا آوردي ولی آنکس که می بایست    )کلب گوید خداوند ترا اي اباالحسن علی رحمت
 د ببرد جز ضرر براي خود ذخیرهنکرد.(.سو

من روبراه    ابن سمعان از قول عطاء آورده است که عثمان علی را خواست و به او گفت اي ابوالحسن اگر تو بخواهی کار این ملت با .15

د نمی توانستم  من بو  می شود بطوري که هیچکس با من مخالفت نخواهد کرد پس علی )ع( گفت اگر همه ثروتها و جواهرات دنیا مال

کاري راهنمایی می کنم که از آنچه تو از من خواستی بهتر است و آن اینکه به روش   دست مردم را از تو دور کنم ولی من تو را به انجام

 من نیز عهده دار مردم خواهم بود که هیچکس با تو مخالفت نکند...( دو برادر خود ابوبکر و عمر رفتار کنی و

این حالو در خطبه معروف  .16 به  برخاست  به حکومت  آنان  نفر  آنگاه که سومین  تا   .....( فرماید:  )خطبه شقشقیه( می  میان    خود  که 

  خوابگاه و مراتع خود رفت وآمد می کرد و همراه او بنی امیه به بلعیدن اموال بیت المال پرداختند همانطور که شترعلفهاي نورس بهاره را 

به سستی کشیده شد و کردارش او را از پا انداخت و حواشی و دارو دسته و ایادي او نیز با او به زمین  بچرد و ببلعد تا آن زمان که کارش 

 خوردند...(
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دستور قتل    ابن عبد ربه آورده که حسان بن ثابت به علی گفت: )..... تو می گویی که من عثمان را نکشتم ولی او را خوار گذاشتم و .17

 شریک قاتل اوست(،  نکردم پس کسی که او را خوار گذاشت مثل قاتل اوست و کسی که سکوت نمود او را ندادم ولی از آن نهی هم  

بهترین وجه مانند آندوستی که در حق دوست خود   به  این علی بود که عثمان را یاري کرد  نادان توجه نکرد که  )کلب گوید حسان 

باشد، و او را یاري نمود به وجه نصیحت و   شرکت در ظلم و گناه او شده ایثارگري کند و ....، تا جایی که نزدیک به شراکت در عمل و  

ولی افسوس، و آیا یاري آن است که تو ابله و تبهکار    هشدار و خیرخواهی و وساطت، ..... تا شاید به راه راست آمده و سعادتمند گردد 

ثمان، علی بود که حق دوستی و خویشاوندي را در باب عثمان  ع  و یا مروان و یا سعید و... سایر ایادي غارتگر او کردند، یا دوست واقعی

دوري از مروان و امثال او به عثمان هشدار نداد و آیا خطرات این جهان و    بجا آورد، آیا علی او را نصیحت و ارشاد نکرد و آیا در باب

ح نداد، آیا ..... ولی چه کند که او نصیحت پذیر  آن جهان را به او گوشزد نکرد آیا خطراتی که هرلحظه او را احاطه می کرد به او توضی

بود که این  نادان  با شمشیر خود در مقابل مردم مصر و معترضانی که خواستار اجراي حکم قرآن و سنت    نبود، آیا تصور حسان  علی 

بودند  به استهزا گر  رسول خدا و حقوق حقه  براي حمایت عثمان ستمگر و گمراه که احکام دین را  بزرگان صحابه را  ایستاده و  فته و 

نموده و کتاب خدا و سنت او را پشت سر انداخته بود .....، به قتل عام آنان بپردازد تا عثمان پیروز شده و به اعمال    خوار و ذلیل و مقتول

  ان بن ثابت هاي خود با شدت هرچه تمامتر ادامه دهد هرگز، بلکه بر عکس قاتل عثمان در واقع، مروان و معاویه و همین حس  جنایت بار

وسیله    را   نادان و...، امثال آنها بودند که اعمال عثمان را در نظر او زینت دادند و او را از عواقب کار او نترسانده و براي اهداف خود، او 

ل  و شریک قات   قرار دادند، آري پس کسی که از اظهار حق و راهنمایی و ارشاد سکوت نماید در واقع آن کسی است که سکوت کرده 

باالتر بوده و این معاویه و    است و کسی که ارشاد کرده و راهنمایی کرده و دائماً قسم می داده است در واقع فریاد او از فریاد هر مدافعی

او خودداري  براي  دلسوزي  و  ارشاد  از  و  کردند  اهداف خود سکوت  براي  که  بودند  و...  که    مروان  هستند  آنان  واقع  در  و  نمودند، 

ستمگر بر عثمان هستند و البته هیچگاه کلمه   آنان قاتل و شریک در خون او هستند و با همین تعابیر آنها بدترین ظالم و  سکوت کردند و

خیرخواهی موالنا علی براي نجات دنیا و آخرت عثمان انجام   ناصح و خیرخواه در اینگونه موارد نمی تواند مفهوم مانند آنچه که از روي

بین تمام امت این موالي ما علی بن داد را برساند و در واق ابی طالب بود که حق برادري و خویشاوندي و دوستی و محبت را با    ع در 

نماید و دشمنان او در واقع کسانی بودند که حق را بر او پنهان کردند و براي    عثمان بجا آورد تا او را از خطرات دنیایی و آخرتی حفظ

او را فداي امیال و هوي و هوس خود کردند، مانند معاویه و مروان و سایر ایادي او و    ریاست آن،نیل به مطامع خود و رسیدن به دنیا و  

امر حق در شبهه افتاده و واقع شود بر امت محمد آنچه که تاکنون واقع شده و آنچه خواهد شد   این فتنه شوم را در امت باقی گذاشتند تا

 اناهللا واناالیه راجعون(. 

اب.18 از قول  از علی شکایت کرد که اي دایی، علی حق خویشاوندي مرابالدرزي  به عباس  )..... عثمان  محترم    ن عباس آورده است: 

واسطه و میانجی    ندارد و پسرت هم مردم را علیه من تحریک می کند و... پس عباس مواضع حق را اعالم و سپس عثمان گفت... کار

حکم نزد او رفته و رأي او    نزدیک نمایی و وقتی ما از نزد او خارج شدیم، مروان بن  گري بین من و آنان برعهده تو باشد تا ما را به هم

تأخیر انداز... پس پدرم به من گفت    را تغییر داد و عثمان فرستاده خود را فرستاد که اي عباس کمی صبر کن و کار میانجی گري را به

و... است پس دعا کرد خدایا کاري کن که به    ار او در دست مروانپسرم این مرد هیچ دخالت و قدرتی در حکومتش ندارد. یعنی اختی

 آشوب داخلی نرسم و مرا چندان عمر نده ..... پس جمعه فرا نرسید که پدرم ازدنیا رفت...( انا هللا و انا الیه راجعون. 
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ن گفت ..... بهمن خبر رسیده تو  بالدرزي از قول صهیب غالم آزاد شده عباس بن عبدالمطلب آورده است )مضمون( )..... عباس به عثما

 می خواهی علیه علی و دوستان او اقدام )سوء( کنی، عثمان گفت من تو را در 

بیرون   بیرونبروم  ام  با علی کرد او گفت اگر عثمان بگوید که از خانه  این مورد واسطه قرار می دهم ..... چون عباس همان صحبت را 
 خواهم رفت...( 

تو را به خاطر   ه نوشت... )..... به خدا قسم جز تو کسی پسرعموي تو )عثمان( را به قتل نرساند و من امیدوارم کهامیرالمؤمنین به معاوی.19
 گناهی مانند گناه او یا بزرگتر از آن به او ملحق سازم...( ...

که از مرگ    اي عادلی نمی دانسته)مضمون( از دقت در احادیث یاد شده به این نتیجه می رسیم که امام علی بن ابی طالب عثمان را پیشو
او ناراحت شود یا آنچه بر سر او می آید براي او اهمیّت داشته باشد یا اجتماع و شورش مردم علیه عثمان او راخشمگین نماید، بلکه از  

و نیز کسانی را که علیه    شمرده شود...  حکومت او دوري گزیده و دفاع بیشتر از او این ترس را براي او ایجاد کرد که مبادا از گناهکاران
او قیام نمودند گناهکار نمی دانسته و گرنه قیام آنان را نکوهش می نمود ..... و مقصودآن حضرت از اظهار عبارت اگر عثمان به من  

ر سر رویه  اختالف من با او بر سر مسائل شخصی نیست بلکه ب دستور دهد از خانه ام بیرون روم بیرون خواهم رفت، کنایه از این است که
پس از بیعت مردم دقت نمائید که فرمود )..... آگاه باشید هر قطعه ملکی    و رفتار اوست... و اگر به مفاد سخنان آن حضرت در روز دوم

به و...  امالك عمومی تصاحب کرده  از  عثمان  و مشخص می شود که آن    را که  معلوم   )..... داده می شود  برگشت  المال  بیت  خزانه 
 الهی نمی دانسته است وگرنه اوامر او را در این موارد ابطال نمی کرد ...  را حاکم عادل و مجري قانونحضرت عثمان 

 سخن عایشه ام المؤمنین دختر ابوبکر:

نزد عایشه که    ابن سعد می نویسد )..... در هنگامی که عثمان در محاصره بود، مروان بن حکم براي دفاع او می جنگید و عده اي با او.1
گفت من بار سفر بسته ام   عازم حج بود آمدند و گفتند عثمان در محاصره است تو در میان مردم نفوذ داري و می توانی دفاع کنی، عایشه

کشید و چون شعله ور شد راه خویش    بار تکرار شد در این زمان مروان این بیت را خواند که کشور را علیه من به آتش   و این سخن چند 
آوري به خدا قسم که آرزو دارم تو و رفیقت را    ایشه به او پرخاش کرد که اي مروان که براي من شعر و مثال میگرفت و رفت پس ع

طرف مکه به راه افتاد در    به دریا می افتادید و سپس به   که خیلی به سرنوشت او عالقه داري به پاي هر کدامتان سنگی بسته می بود و 
هاي سفرم می بود و من این قدرت را    ا دلم می خواست که او )عثمان( در یکی از جوالها و کیسهعبارت بالدرزي ..... اي مروان به خد

 داشتم که او را حمل کرده و به دریا می انداختم .....(

بین   بالدرزي آورده است )..... عبداهللا بن عباس که از طرف عثمان متصدي سرپرستی کاروان حج بود در یکی از منزل.2 به    هاي  راه 
این دیکتاتور و    شه برخورد کرد و عایشه به او گفت اي ابن عباس خدا به تو عقل و فهم و قدرت داده پس مبادا مردم را از تعرض بهعای

بکوبی و مردم را درباره او به    مستبد )خودرأي( بازداري )مضمون( و در عبارت طبري ..... عایشه گفت مبادا مخالفان این مرد )عثمان( را
کرده و اگر به خالفت برسد رویه ابوبکر   نی، زیرا دیده عقل آنها نسبت به او بینا شده ..... و طلحه درهاي بیت المال را قفلتردید دچار ک 

بیفتد براي عثمان  اتفاقی  اگر  )یعنی حضرت علی علیه   را در پی می گیرد، پس عبداهللا بن عباس گفت اي مادر  مردم فقط به رفیقمان 
 بحث کنم .....(  ه گفت آه از تو، من نمی خواهم با تو مجادله والسالم( روي می آورند عایش

عثمان تحریک   بالدرزي آورده است ))مضمون( ..... در سالی که عثمان کشته شد عایشه و ام سلمه به حج رفتند و عایشه مردم را علیه.3
ابوسفیان در جنگ بدر براي قوم    همانطور که می کرد و چون خبر کشته شدن عثمان به عایشه رسید در مسجدالحرام گفت به عقیده من  

 خود مصیبت به بار آورد عثمان نیز براي قبیله خود مصیبت به بار می آورد .....(



 751ص : 

                       

 

طبري می نویسد )..... عایشه در ایامی که عثمان در محاصره بود از مدینه خارج شد )مضمون( مردي به نام اخضر به او درمکه گفت  .4
شت پس عایشه گفت اناهللا واناالیه راجعون، آیا مردمی که آمده اند درخواست حق میکنند و ظلم را تقبیح می مصري ها را ک   ،که عثمان

عایشه از او سؤال کرد و او گفت    کنند باید کشته شوند و به خدا قسم، به این کار رضایت نخواهیم داد، سپس مردي دیگر از راه رسید
جب دروغگویی است مقتول را قاتل میشمارد، و لذا این داستان ضرب المثل شد بطوري  مردم مصر عثمان را کشتند عایشه گفت اخضر ع

 که می گویند )..... دروغگوتر از اخضر .....(. 

به عایشه    این کتاب( کسانی که به شرابخواري ولیدبن عقبه شهادت داده بودند، از ترس عثمان   8همانگونه که مذکور شد )در جلد  .5
عراقیان کافر شدند و بدکاران عراق پناهگاهی جز خانه    ت عثمان سخنان خشونت آمیز و درشت گفت از جمله آیا پناهنده شدند، و آنوق

آورد و فریاد زد سنت و رویه پیامبر خدا، صاحب این کفش را    عایشه نیافتند و عایشه چون سخنان عثمان را شنید کفش پیامبر خدا را
 ترك کرده اي ....

با عماریاسر را دید خشمگین شده و مقداري از موي پیامبر وو مذکور شد در همین ج.6 لباس و    لد )..... که عایشه چون رفتار عثمان 
است و عثمان چنان    کفش او را آورده و فریاد زد زود سنت پیامبر خود را رها کردید در حالی که مو و لباس و کفش او پوسیده نشده 

 ..(خشمگین شد که حرف زدن خود را نمی فهمید ...

این رابطه است و در آن حضرت.7 به عایشه و طلحه و زبیر که سند دیگري در  امیرالمؤمنین  السالم  از علی علیه  نامه اي  نیز  فرمود   و 
موظف به انجام    ))مضمون( )..... اي عایشه تو با سرپیچی از دستور خدا و رسول او، از خانه ات بیرون آمدي و به دنبال کاري افتادي که 

بمن پاسخ بده که فرماندهی   نیستی )و ارتباطی به تو ندارد(، پس آنگاه ادعا می کنی که می خواهی جامعه مسلمین را اصالح کنی،آن  
دارد، در اینکه بین اهل قبله و مسلمین فتنه    سپاه و جنگ در میدان و نبرد در کنار مروان چه ارتباطی به زنان دارد و عمل تو چه توجیهی

خونخواهی عثمان آمده اي، این موضوع هم ربطی به تو    ونهاي ناحق بر زمین بریزد و همچنین تو ادعا می کنی که به انگیزي شود و خ
انبوه اصحاب رسول خدا    ندارد، زیرا عثمان از قبیله بنی امیه و تو از قبیله تیم هستی و از این  نیستی که در میان  گذشته تو همان کسی 

کافر گردیده است و اکنون به خونخواهی او برخاسته اي، پس از خدا بترس و به    و خدا او را بکشد که  فریاد می زدي که نعثل را بکشید
 والسالم(.  خانه ات برگرد و حجاب بر خود قرار بده 

او پاسخ   هستند  طبري و ابن قتیبه آورده اند )..... جوانی در جنگ جمل از قبیله جهنیه از محمد بن طلحه پرسید قاتلین عثمان چه کسانی.8
دیگر به گردن صاحب آن    داد خون عثمان سه قسمت می شود یک قسمت بر گردن آن زن در کجاوه است )یعنی عایشه( و یک قسمت

کرد و گفت پس من با قرار داشتن در    شتر سرخ مو یعنی طلحه است و قسمت سوم بر گردن علی بن ابی طالب، پس آن نوجوان خنده 
خواند )..... از پسر طلحه درباره مردي پرسیدم که در  به سپاه علی علیه السالم ملحق شد و این شعر را میاین سپاه در گمراهی هستم پس 

مدینه کشته شد و مدفون نگردید، گفت خون او سه قسمت است .....،گفتم راست گفتی در دو نفر اول ولی درباره سومی یعنی آن مرد 
 تابناك )علی علیه السالم( بر خطا رفتی...(. 

که همان    طبري از دو طریق روایت کرده است که )..... عایشه رضی اهللا عنه در راه بازگشت به مدینه )مضمون( به عبد بن ام کالب.9
عایشه گفت به خدا    عبد بن ابی سلمه است، برخورد نموده و اخبار مدینه را می پرسید، گفت عثمان را کشتند و با علی بیعت کردند پس

برگردانید، به خدا قسم عثمان    ع دوست تو تمام شده باشد بهتر است که آسمان بر زمین فرود آید، زود مرا به مکه اگر کار خالفت به نف
مخالفت برخاست تو بودي که می گفتی    به ناحق و مظلوم کشته شد... عبدبن ام کالب گفت به خدا قسم اولین کسی که علیه عثمان به 

و... حرف آخرم بهتر از حرف اول من است، پس    فت آنها او را توبه دادند و آنوقت کشتند نعثل را بکشید چون کافر گشته است، او گ
ماگفتی که او کافر شده است و ما برخاسته در اجراي فرمان   عبد بن ام کالب گفت: )..... تو بودي که دستور کشتن خلیفه را دادي و به 

و مردم با آن ابرمرد پیمان حکومت بستند که تیرگی و گژي را زایل   ه است...را کشتیم و به عقیده ما قاتل کسی است که فرمان داداو  تو 
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شک نیست که امین وفادار و خیانتکار یکی نیستند پس عایشه به مکه رفته و    می کند و لباس رزم در برکرده و به نبرد برمی خیزد و... 
 ادعاي خونخواهی او را نمود .....(.

سیاستمدار و...، بود    است )مضمون( )..... احنف بن قیس مردي خردمند و صبور و دیندار و باهوش و ابوعمر نویسنده استیعاب آورده .10
عایشه به او گفت واي بر تو اي   چون عایشه به بصره رسید او را احضار کرد احنف قبول نکرد و چون اصرار کرد احنف به نزد او رفته و

یکسال نمی گذرد که تو را می دیدم که از    ن نمی کنی ..... احنف پاسخ داد احنف چه عذري در پیش خدا داري که خونخواهی عثما
عثمان بد می گفتی و اعتراض کرده حکم قتل او را می داري من حکم ترا درحالی که از قتل عثمان راضی بودي قبول می کنم و حکم  

 بعدي تو را در حالی که از قتل او خشمگینی رد می کنم .....(. 

زبان ابومسلم گوید )..... وي چون دید که مردم شام به عایشه به خاطر رفتارش و گفتارش به عثمان بد میگویند گفت    ابن عساکر از.11
او مانند چشم دردناکی در سر است المؤمنین عایشه( مثالی می زنم  )ام  براي شما در مورد مادرتان  او مدارا    اي مرم شام  با  بایستی  که 

 کرد(. 

بوده است    وید همه مورخان و شرح حال نگاران اتفاق نظر دارند که عایشه از جمله تندروترین مخالفان عثمانابن ابی الحدید می گ.12
خدا را از بین برد و گفته اند اولین نفر که به عثمان لقب    )مضمون( ..... و به همه می گفت لباس پیامبر از بین نرفته که عثمان سنت رسول

 نعثل را بکشید که او را خدابکشد .....(.  نعثل داد عایشه بود و می گفت که

خالفت می    مدائنی در کتاب جمل خود درباره عایشه آورده )مضمون( ..... )که چون عثمان کشته شد ..... شک نداشت که طلحه به.13
ه مردم دارند با او  ک   رسد و مستمر می گفت مرگ بر نعثل و مرده باد نعثل خوشا به حال طلحه خوشا به حال پسر عمویم گویا می بینم 

 بیعت می کنند .....(.

به حال تو اي    ابومخنف آورده است )..... عایشه چون از مکه خبر کشته شدن عثمان را شنید از خوشحالی می دوید و می گفت خوشا.14

ه او داد او دائماً )اي  ب   طلحه که مردم جز تو کسی را شایسته حکومت نمی یابند، وقتی )مضمون( عبید بن ابی سلمه خبر خالفت علی را 

جواب نداد( در عبارات بسیار دیگر    واي( و )اي واي( می گفت و وقتی من به او گفتم چه کسی شایسته تر از علی و تو چرا ناراحتی، او

ناروایش براي خود  سرنوشت را خودش با کارهاي    آمده که چون خبر کشته شدن عثمان را به او دادند گفت )خدا او را نابود سازد، این

 فراهم نمود و خدا به بندگان خود ظلم نمی کند .....(

بودم )مضمون(    قیس بن حازم می گوید )در سالی که عثمان کشته شد به حج رفتم و وقتی خبر قتل عثمان را به عایشه دادند من آنجا .15

از عثمان یاد می نمود میگفت خدا او را نابود کند... و  پس او به سوي مدینه حرکت کرد و در راه می گفت خوش به حال طلحه و چون  

کشتند من به او گفتم همین تازگی گفتی    وقتی که خبر بیعت با علی به او رسید سخن خود را دگرگون کرد و گفت عثمان را به ناحق

ه او می زدي ..... او گفت که آنها بعد از آن  حرفها را ب  خدا او را نابود کند و قبالً هم از همه مردم بیشتر با او مخالفت کرده و زشت ترین

 که او توبه کرده بود، او را کشتند  

می کردند، حتی اگر توبه هم کرده بود می گفت توبه گرگ مرگ است و توبه او قبول نبوده زیرا    )کلب گوید اگر مردم با طلحه بیعت

 است ..... الی آخر( مظلومیت عثمان به حکومت رسیدن طلحه بوده  مالك او در گمراهی و یا

انتقام کارهاي    به طرق دیگر روایت شده است که وقتی خبر مرگ عثمان به عایشه رسید گفت )او را گناهانش به کشتن داد و خدا .16
  نشانید شما را غمگین و   ناروایش را از او گرفت اي قبیله قریش مبادا قتل عثمان همانطور که مرگ تبهکار قوم ثمود، آن قوم را به غم

خالفت طلحه است ولی چون پی درپی خبر بیعت مردم با علی به او رسید گفت خاك بر   ناراحت کند ..... و بدانید که شایسته ترین براي
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  سر این مردم آنها به هیچ وجه نمیخواهند که خالفت به قبیله ابوبکر برگردد و طلحه و زبیر بوسیله عبداهللا بن زبیر به او پیغام دادند که 
 بلند کند و ام سلمه که با او بود به شدت مخالفت کرده و حمایت خود را از علی با جدیت دنبال کرد...(. واهی عثمان رانداي خونخ

شروع کرد  ابومخنف می گوید ..... )مضمون( )عایشه نزد ام سلمه رفت تا او را بفریبد و براي خونخواهی عثمان او را تحریک کند و.17
خونخواهی عثمان    . ام سلمه گفت تو براي چه منظور این سخنان را می گویی گفت با ما بیا و علیه علی بهاز ام سلمه تعریف کردن و..

می کردي و بدترین حرفها    حرکت کن، پس ام سلمه گفت )من ام سلمه هستم و تو عایشه(، دیروز مردم را علیه عثمان به شورش وادار
خواندي و تو به یقین می دانی که علی بن ابیطالب در نظر پیامبر )ص( چه مقام بلند و چه  را به او می زدي و همیشه او را با لقب نعثل می  

 جایگاه رفیعی داشته است و .....(. 

فرزندم بر    ابن عبدربه می نویسد )مردي از قبیله بنی لیث می گوید )از زبیر سؤال کردم در چه حالی، گفت تحت تعقیب و مغلوب،.18
مرا گناهم  و  است  غالب  کشت،   من  که  را  عثمان  کردم  سؤال  وقاص  ابی  سعدبن  از  مدینه  در  پس  کند(،  می  را    تعقیب  عثمان  گفت 

به کشتن اشاره کرد(، و    شمشیري کشت که عایشه از نیام بیرون آورد و طلحه تیز کرد و علی زهرآلود نمود و زبیر با دست در سکوت
است که ممکن است از فرط هیجان    وید )طلحه چنان شیفته و عاشق خالفتابن قتیبه به همین مضمون از عمروعاص آورده ..... و می گ

 شکم خود را پاره کند...(.

که  .19 میدیدي  در جنگ جمل  مرا  کاش  اي  او گفت  به  عایشه  و  عایشه آمد  نزد  به  )مضمون(  شعبه  بن  )مغیره  گوید  می  عبدربه  ابن 
تنم نشسته بود، پس مغیره گفت به خدا دلم میخواست یکی از آنها به تو  چگونه تیرها از دیواره کجاوه ام عبور کرده و بعضی به پوست  

 اصابت می کرد و ترا می کشت به سزاي کارهایی که علیه عثمان کردي .....(.

در این    ابن عبدربه از ابوسعید خدري آورده است که گفت )مضمون( )در مکه عده اي به دور خیمه عایشه بودند، از جمله من و.20
 بود تهدید کرد .....(. ان از آنجا رد شد و همه به او ناسزا گفتند، مگر من پس چون به مدینه رسید عثمان مردي را که اهل کوفه وقت عثم

عثمان را به او    ابن اثیر و فیروزآبادي و ابن منظور و زبیدي می گویند نعثل یعنی پیرمرد احمق و او فردي یهودي ساکن مدینه بود که .21
یا مرد ریش درازي از مردم مصر بوده که می گویند شبیه عثمان بود و در حدیث عایشه که میگفت نعثل را بکشید که    تشبیه کردند و

عثمان را شایسته مسند خالفت نمی    خدا او را بکشد و منظورش عثمان بود ..... )مضمون( پس اینها روایاتی است که می رساند که عایشه 
علیه او تحریک می نموده است ..... ولی   دانسته که قتل او واجب و الزم بوده است ..... و مردم را  دانسته و حتی او را جنایتکاري می

او  بعدي  اقدامات  و...  شده  ناراحت  نرسید  طلحه  به  خالفت  که  کرد  مالحظه  که  بهانه    وقتی  به  او  خالفت  براي  تالش  واقع  در  نیز 
ظاهر شدن در میدان کشمکش و از گردش و خرامیدن    همسران رسول خدا را از خونخواهی عثمان بود .....، و حال آنکه خدا او و همه  

از  اهللا علیه وآله او را مخصوصاً  بود و رسول خدا صلی  برحذر داشته و هنگامی که در    منع فرموده  قیام تجاوزکارانه جمل  شرکت در 
بیاد خبر غیبیخ افتاده و تصمیم می گیرد که برگردد ولی دوباره با تمام  و معجزه پیامبر    واب حوالی بصره سگها به او پارس می کنند 

به و  قرار می دهد  پا  را زیر  تمامی    وجود حرف خدا و رسول  آنکه طلحه کشته شده و  تا  برمی خیزد  قیام مسلحانه علیه خالفت علی 
 . تالشهاي او بی ثمر شده و خالفت علی استوار میشود

 سخن عبدالرحمن بن عوف: 
 راي انتخاب خلیفه و یکی از ده نفري که می گویند مژده بهشت دریافته اند .....،مجاهد بدري، رئیس شو

بن عوف کارهاي عثمان را یادآوري .1 ابوذر در ربذه درگذشت علی و عبدالرحمن  از سعد آورده است که چون  نمودند و    بالدرزي 
کردي، و عبدالرحمن    یشنهاد خالفت دادي و با او بیعتعلی به او گفت همه اینها نتیجه کار توست یعنی که در شوري شش نفره به او پ

گفت اگر حاضر باشی من حاضرم که تو شمشیر خود را و من شمشیر خود را علیه او بکار بریم زیراتعهداتی را که سپرده )مبنی بر عمل  
 به قرآن و سنت و...( را زیر پا نهاده است.
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کرده و می   ضمون( سر زد آنچه سر زد مردم به عبدالرحمن بن عوف سرزنشابوالفداء آورده است که چون از عثمان رضی اهللا )م.2

خدا عهد می بندم که با    گفتند اینها نتیجه اعمال توست و او می گفت من فکر نمی کردم که عثمان چنین اعمالی مرتکب شود و حاال با 

ناراضی بود و با او سخن نمی گفت،    ثمان قهر و از او او هرگز سخن نگویم و به این قول خود عمل کرد و از دنیا رفت در حالی که با ع 

 وقتی در بیماري منتهی به مرگش که عثمان به دیدار او رفته بود رویش را به سمت دیوارکرد و یک کلمه با عثمان سخن نگفت.  

 صحابه رسول خدا شد(.   )کلب گوید گویا روش حضرت زهرا در اظهار نارضایتی از ستمگران سنت بین

دهد کار او را    بالدرزي آورده که نزد عبدالرحمن که بیمار بود نام عثمان را آوردند گفت پیش از آنکه بیشتر از این به سلطنتش ادامه .3

آبی که تا آن وقت استفاده    بسازید، پس این سخن به عثمان رسید، دستور داد نگذارند گله هاي گوسفندان و رمه هاي او و .....، از چاه 

 ستفاده کنند ....می کردند ا

نماز نگذارد    بالدرزي آورده که عبدالرحمن بن عوف قسم یاد نمود که هرگز با عثمان سخن نگوید و نیز وصیت کرد که عثمان بر او .4
 ..... و وقتی از دنیا رفت زبیر یا سعد بن ابی وقاص بر او نماز خواندند ...

نموده، پس او    سطه کارهاي ناروایی که از عثمان سر زد، مردم عبدالرحمن را سرزنشابن عبدربه به همین مضامین آورده .....، که به وا.5
ابوبکر و عمر رفتار کنی، عثمان گفت من صله رحم می کنم،   نزد عثمان رفت و گفت من ترا بر دیگران مقدم کردم تا با ما به روش 

 ....عبدالرحمن گفت من به خدا قسم یاد می کنم که هرگز با تو سخن نگویم و 

به مدینه آوردند و عثمان آنها را به یکی از اعضاء خاندان حکم.6 بابت مالیات هاي اسالمی  بخشید، ولی    طبري آورده که رمه اي را 
 عبدالرحمن دستور داد آنها را آورده و بین مردم تقسیم کردند .... 

( در حالی مردند که با هم دشمن و قهربودند .....، و  )مضمون( ابوهالل عسگري می گوید: )از دعاي علی آن دو )عثمان و عبدالرحمن.7
کرد از جمله عبدالرحمن   هنگامی که عثمان ساختمان یکی از کاخهاي خود را تمام کرد، جشن مفصلی به راه انداخت و مردم را دعوت

تو می گفتند و ما قبول نمی کردیم، روز فهمیدم که همه راست و  ام  بن عوف که به عثمان گفت، اي پسرعفان آنچه را مردم درباره 
 را از میهمانی بیرون انداختند و دستور داد  درست است و من از اینکه با تو بیعت کردم به خدا پناه می برم و... آنوقت عثمان دستور داد او

امّا اشاره ابوهالل به دعاي امیرالمؤمنین و گفتار آن حضرت است در جلسه شور با او معاشرت نکند .....( و  ایی که عمرساخته و  کسی 
رفیق شما دو نفر    پرداخته بود که فرموده بود )..... اي عبدالرحمن به خدا قسم که تو اینکار را کردي زیرا به او همان امیدي را داري که

به عثمان نیز گفتار عبدالرحمن  .....( و  بکشاند  تو می  که    از رفیق خود داشت و امیدوارم که خدا میانه شما را به دشمنی  آنچه درباره 
گفت )..... من می دانم که آنها    گفتند و ما قبول نمی کردیم .....، اشاره به کالم علی علیه السالم است در روز شورا که به عبدالرحمن 

ذکر خواهم  عثمان را منصوب می کنند و او بدعتها و کارهاي خودسرانه خود را انجام خواهد داد که اگرعمري باقی باشد آنها را به تو مت
دست خواهند گردانید و اگر زنده باشی مرا در وضعی    شد و اگر عثمان کشته شود و یا بمیرد، بنی امیه حکومت را میان خود دست به 

 خواهی دید که دوست نداري ببینی .....( )مضمون(  

تند و آن عمل به روش عمر و ابوبکر بود  مطرح می شود و آن اینکه اساساً تعهدي که از عثمان در زمان خالفت خواس  در اینجا سؤاالتی
پیروي    توجیه است یا خیر و آیا اوال عمل دو خلیفه یا موافق قرآن و سنت است که لزومی به ذکر ندارد و یا مخالف که لزومی به  قابل

ابوبکر نرفت و شرط خالفت خود را پیر خدا و سنت    وي از کتاب ندارد و لذا علی علیه السالم در شورا زیر بار تعهد تبعیت از عمر و 
تبعیت تعهد  که  اینکه حال  و  است  پرسش  قابل  عثمان  از  این سؤاالت  عین  و   ..... کرد.  اعالم  اجتهاد خود  و  اجرا    پیامبر  کردي، چرا 

مشیر  بخواهی حاضرم قیام به ش  نکردي و اگر نمی توانستی اجرا کنی چرا رها نکردي و... و کالم عبدالرحمن به علی علیه السالم که اگر 
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را بسازید .....، ..... و وصیت می کند که    نمایم و یا گفتار او که قتل او را الزم دانسته و گفت پیش از اینکه به سلطنتش ادامه دهد کار او
 عثمان بر او نماز نخواند و ....

 نظریه طلحه:

 او عضو شوراي شش نفره و یکی از ده نفري است که می گویند مژده بهشت یافته است: 

اقدام کرد    موالي متقیان درباره طلحه می گوید: )..... به خدا قسم که طلحه فقط به این دلیل با عجله به خونخواهی عثمان  -1)مضمون(  
با لذا  بود و  نکرده  اقدام  او در تحریک مردم  اندازه  به  هیچکس  نیز  کنند و  تعقیب  عثمان  قتل  به جرم  را  او  ترسید  این عمل خود    که 

یکی از این سه حالت را    به خونخواهی عثمان مغلطه گري نماید و دیگران را به شک و تردید بیندازد و به خدا قسم او   خواست با تظاهر
 داشته است و غیر این نیست، 

اگر عثمان را ظالم می دانست بایستی به قاتلین او کمک می کرد و یا به طرفداران عثمان حمله می نمود و اگر مظلوم میدانست بایستی  
می گرفت ولی او هیچ    مقابل مخالفان قد علم می کرد و اگر شک داشت و نمی دانست که او ظالم است و یا مظلوم، بایستی کناره  در

 یک از این سه کار را نکرد و لذا دالیل او پذیرفتنی نیست...(. 

مردم را از    ا به خدا قسم می دهم کهطبري آورده است: )علی علیه السالم در روزهایی که عثمان در محاصره بود به طلحه گفت تر.2
پس از نقل این روایت    عثمان دور کن، طلحه گفت به خدا قسم اینکار را نمی کنم، تا بنی امیه کیفر خود را پس دهند( و ابن ابی الحدید 

 نین کرد(. او با عثمان چ  گوید به همین دلیل علی می گفت )خدا سزاي طلحه را بدهد که عثمان آنهمه بخشش به او کرد ولی

)مضمون( .....    طبري در روایت دیگر می گوید: )..... عبداهللا بن عباس بن ابی ربیعه می گوید به خانه عثمان رضی اهللا عنه وارد شدم .3

هستید یکی می گفت شاید    پس دست مرا گرفت تا صحبت افرادي که او را محاصره کرده بودند بشنویم پس یکی می گفت منتظر چه

گفت هیچکس را نگذارید که وارد این    خود برگردد، پس طلحه به گوش پسر عدیس چیزي گفت و پسر عدیس به رفقایشاز رویه بد  

اآلن طلحه به او داد و سپس گفت خدایا خودت طلحه   خانه و یا از آن خارج شود و آنوقت عثمان به من گفت این دستور تهاجم بود که

است و به خدا امیدوارم که دستش به خالفت نرسد و به کشتن    رده و علیه من شورانده را چاره کن چون اوست که اینان را تحریک ک 

ریختن خون مرا روا دانست ..... به جایگاه خود برگشت و چون می خواستم    رود چون اوست که احترام مرا و حقوق مرا پایمال کرد و

 ور داد بگذارند من خارج شوم و...(خارج شوم مانع شدند تا آنکه محمد بن ابی بکرسر رسید و به آنها دست 

پولها را تحویل   طبري از حسن بصري آورده است که )..... طلحه زمینی داشت که به عثمان به مبلغ هفتصد هزار درهم فروخت و وقتی.4
ل نیست، پس برخاسته  معقو  گرفت .....، گفت این همه پول را نگهداري کردن، با اینکه انسان نمی داند فردا براي او چه اتفاق می افتد،

 همه آنها را بخشش کرد و حسن بصري گوید بعدها هم از پی همین درهم و دینار برمی خیزد)یعنی علیه عثمان( .....(. 

حاضر است    ابن ابی الحدید از قول طبري آورده است )..... عثمان از طلحه پنجاه هزار طلبکار بود، در راه مسجد به عثمان گفت پولت.5
در محاصره بود با اشاره به این خوبی ها می گفت، طلحه    مال خودت باشد تا به مردم کماکان بخشش کنی و وقتی عثمانعثمان گفت  

جواب برعکس داد(، ابن ابی الحدید می گوید طلحه بیش ازهرکس تحریک می کرد و زبیر در مرتبه بعد از او قرار داشت و می گویند  
زر وسیم به او بخشیدم و حاال او می خواهد مرا بکشد و مردم را به کشتن من تحریک می کند  عثمان می گفت مرگ بر طلحه که اینهمه 

بهره ببرد و به خالفت دست یابد ..... و نقل نموده اند که طلحه روز قتل عثمان صورت خود را پوشانده    خدایا مگذار که او از کارهایش 
دازي می کرد و وقتی نتوانستند به خانه عثمان وارد شوند، طلحه آنان را از بام خانه  بود تا مردم او رانشناسند و به طرف خانه عثمان تیران

 از انصار راهنمایی کرد تا به خانه عثمان وارد شده و او را کشتند ... یکی
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مردم بیعت    بامدائنی گوید: )طلحه تا سه روز اجازه نداد که عثمان را دفن کنند و علی هم تا پنج روز از کشته شدن عثمان نگذشت  .6
براي دفن عثمان کمک خواستند و طلحه عده اي را مأمور کردکه در کمین جنازه  از علی  ..... )مضمون( پس طرفداران عثمان  نکرد 

و نبود  عثمان  با جنازه  نزدیکان عثمان، کسی  از  نفر  از چند  غیر  به  و  کنند،  را سنگباران  او  نشسته و  کنار   عثمان  آنها می خواستند در 
در مدینه که به نام )حش کوکب( معروف بود و یهودیان مرده هاي خود را آنجا دفن میکردند او را دفن کنند که مردم آن را    دیواري

رفتند و عثمان در همان محل دفن شد، در تشیع    سنگ باران نمودند و... پس علی علیه السالم به مردم پیام داد که او را رها کنند، و مردم 
صداي بلند گریه می کرد و طلحه گروهی را که به کمین بودند   ختر عثمان و سه تن از نوکران او بودند که دخترش باجنازه او مروان و د

قبرستان   )که  همانجا  را  او  پس  دیوار(  طرف  به  دیوار  به طرف  نعثل  زدند)نعثل،  می  فریاد  و  کردند  سنگباران  را  او  جنازه  داد  دستور 
 یهودیان مدینه بود( دفن کردند. 

قبرستان یهود و    اقدي آورده است وقتی عثمان کشته شد براي دفن او گفتگو شد پس طلحه دستور داد در )دیر سلع( دفن شود یعنیو.7
 طبري این را نقل کرده و بجاي طلحه آورده که یک نفر گفت ... 

گردن تو حق    گفت ..... من به   در کتاب تاریخ طبري آمده است ))مضمون( چون خانه عثمان به محاصره درآمد، علی را خواست و.8
سی از  دارم ..... و پیامبر میان من و تو پیمان برادري بست و... و اگر ما در جاهلیت هم بودیم، براي ما قبیله ما یعنی عبدمناف بد بود که ک 

)ابوبکر و عایشه و طلحه( حکومت را از تیم  ..... پس علی علیه السالم به سوي طلحه رفت  قبیله  بگیرد و  ه و گفت اي طلحه این چه  ما 
کاري است که کرده اي، او گفت ایابوالحسن این کار را وقتی انجام دادم که کارد به استخوان رسیده بود، و علی به سوي خزانه بیت  

ن عبارتی  قفل آن را شکست و اموال را بین مردم تقسیم کرد ..... چون خبر به عثمان رسید شاد شد...،(، و ای  المال رفت و )کلید نبود( 
 کتاب جدید تاریخ طبري )چاپ شده موجود(، آمده است )یعنی ..... پیامبر میان من و تو پیمان برادري بست .....(، با خود  است که در

دادند و    آنچه که طبري نقل کرده فرق دارد و این داللت بر آن دارد که عده اي تبهکار در نوشته هاي او دست بردند و آن را تغییر

آورده و ..... در آن    را آوردند که همه مسلمانان در نادرستی آن اتفاق نظر دارند تا .....، ابن ابی الحدید همین روایت را از طبري مطالبی  

ابن ابی الحدید جعل شده است    عبارت )و پیامبر میان من و تو پیمان برادري بست(، وجود ندارد و معلوم است که این مطلب بعد از زمان 

یگر در جلد سوم الغدیر حدیث برادري رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلم باعلی علیه السالم بطور مشروح آمده و ثابت  و از طرفی د

 نمودیم که این برادري مخصوص به آن حضرت است و بس ....

آمیز نکردم    گفت من کار بدعت بالدرزي آورده است )..... طلحه به عثمان گفت تو کارهاي بدعت آمیز و ..... انجام داده اي، عثمان  .9
 شما مردم را تحریک می کنید .....(.

به خانه اش    بالدرزي از قول ابومخنف و دیگران می گوید: )..... چون حلقه محاصره عثمان تنگ و تنگتر شد، طلحه رساندن آب را.10
 .....(.ممنوع کرد بطوري که علی بن ابی طالب از این امر به خشم آمد پس به او آب رساندند 

 شد ...  بالدرزي نیز با همین مضمون آورده است که چون طلحه و زبیر بر اوضاع مسلط شدند طلحه مانع از رسیدن آب به عثمان.11

پاسخ داد    بالدرزي از مجمع که از انصار است، آورده که )به طلحه گفت به خدا فکر می کنم شما عثمان را خواهید کشت طلحه.12
 ب است و نه نبی مرسل که اهمیّت داشته باشد...(. عثمان، نه فرشته مقر

و نیز بالدرزي آورده است که )عثمان به گروهی که طلحه نیز در بین آنها بود سالم کرد و دید که آنها جواب او را نمیدهند، پس به  .13
ماجراي محاصره دوم است که    .....( و این غیر ازطلحه می گوید فکر نمی کردم روزي را ببینم که به تو سالم کنم و تو جواب مرا ندهی 

 مذکور خواهد شد. 
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)..... که اگر   بالدرزي آورده است که در روزهاي محاصره، رهبري مردم با طلحه بود، پس عثمان به علی پیام فرستاد با این بیت شعر.14

طعه قطعه شوم مرا دریاب .....(پس در آن روز امامت  قرار است خورده شوم تو مرا بخور و اگر قرار نیست خورده شوم، قبل از اینکه ق

 مردم را به عهده گرفت و مردم از دور طلحه پراکنده شدند و... 

 ... بالدرزي از ابن سیرین نقل کرد که از اصحاب رسول خدا )ص( هیچکس بیش از طلحه در قتل عثمان تندروي نمی کرد.15

ست که در  ا این  گ جمل طلحه می گفت ما در کار عثمان آلوده شدیم و لذا بهترین کارابن سعد و ابن عساکر آورده اند: )که در جن.16
 راه او فدا شویم وبا این قصاص عثمان از ما راضی شود...( 

به .17 امروز  از  بعد  بود گفت  زبیر(  )عایشه و طلحه و  لشکر  است که در جنگ جمل مروان بن حکم که در  دنبال    ابن عساکر آورده 
گفت به جاي تو   ن نخواهم بود، و این سخن را بعد از اینکه با تیر خود طلحه را کشت گفت و سپس به ابان فرزند عثمانخونخواهی عثما

است که مروان، طلحه را در    بعضی از قاتلین پدرت را به کیفر رساندم، ابوعمرو می گوید این موضوع محل اتفاق نظر همه دانشمندان
را به انتقام خون عثمان کشته است در    ر او بود کشت ..... و این مطلب که مروان بن حکم طلحه)جمل( و در حالی که در حزب و لشک

 کتب تاریخ و حدیث و... آمده است.

ابن سعد آورده است که راوي از عبدالملک بن مروان شنید که می گفت اگر امیرالمؤمنین مروان به من خبر نداده بودکه طلحه را به  .18
 ته است من هرکس را که از اوالد طلحه بود به قصاص عثمان می کشتم...(  قصاص خون عثمان کش

  )کلب گویدپس تو اي مسلمان به افکار این اشقیا بنگر که چگونه خارج از قواره دین و شریعت در فکر کشتار و قتل و غارت هستند و 
 عمل این مجرمین را در کربال و در قتل عام خاندان پیامبر مالحظه کن( 

یدي از قول عبدالملک بن مروان آورده که موسی پسر طلحه نزد ولید آمد و ولید به او گفت هر وقت نزد من میآیی من می و حم.19
 عثمان( کشته است.  خواهم ترا بقتل برسانم، ولی آنچه مانع من می شود این است که مروان به من گفت که طلحه را )به قصاص

باید توبه کردطبري می گوید )طلحه و زبیر در  .20 براي گناهی بزرگ  به سخنرانی پرداخته و می گفتند اي مردم بصره  ما می   بصره 
تو نامه هایی که  در  دادند ولی  به طلحه پاسخ  و مردم  نادان عجله کردند و...،  افراد  ولی  کنیم  مؤاخذه  را  عثمان  ما می   خواستیم  براي 

 فرستادي چیز دیگري نوشته بودي...(

اینکه قیام    ه با جنگ جمل می گوید )..... علی رضی اهللا عنه پس از بازگشت زبیر، طلحه را صدا زد و گفت علتمسعودي در رابط.21

 کند(   کرده اي چیست گفت خونخواهی عثمان، پس علی گفت خدا هر کدام از ما دو نفر را که مسئول قتل اوست هالك

 توجه بفرما که چگونه به سرعت مستجاب گردید( )کلب گوید پس بر استجابت دعاي موالنا المظلوم امیرالمؤمنین 

و از طلحه    و آورده اند )طلحه و زبیر چون به بصره رسیدند عبداهللا بن حکیم تمیمی نامه هایی که قبالً آنها به او نوشته بودند را آورد.22

وقتی او را کشتی، براي    می کردي و  پرسید آیا این نامه ها، نامه هاي تو نیست گفت آري گفت دیروز ما را دعوت به خلع و قتل عثمان 

خود به کفر و آشوب خود شرکت    انتقام خون او قیام می کنی... و سپس با علی بیعت کردي و بیعت شکستی و آمدي مرا در انحراف 

 دهی و...( 

آمدي و...،    ا از خانه بیرون ابن قتیبه آورده است وقتی طلحه و زبیر و عایشه وارد بصره شدند .....، مردم از عایشه سؤال کردند تو چر.23
گوید، پس آشوب    او پاسخ داد براي ..... خونخواهی عثمان ..... از مردم یکی می گفت درست می گوید یکی می گفت نادرست می

دیروز  طلحه را آورد و ..... گفت    برپا شد و... تا جایی که به صورت همدیگر می کوبیدند پس یکی از اشراف بصره نامه اي از نامه هاي
جاریه بن قدامه آمده و به عایشه گفت )اي    ما را تشویق می کردي عثمان را بکشیم و اکنون می گویی انتقام خون او را بگیریم ..... پس
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براي  این شتر لعنتی شده اي  بیرون آمدي و سوار  اینکه تو از خانه خود  المؤمنین  تو    ام  براي  از قتل عثمان است زیرا خدا  ناگوارتر  ما 
مثل آن است که قتل تو را روا بداند، پس اگر به    امی قرار داده بود که تو آن را از بین بردي و هرکس که جنگ با تو راروا بداند احتر

 اراده خود آمدي برگردد و اگر تو را وادار کردند آنهایی که تو را به اینکاروادار کردند مؤاخذه کن.(.

با من شکست او کسیابومخنف در روایتی آورده است که علی علی .24 بیعت خود را  بود که    ه السالم فرمود: )..... خدایا طلحه پیمان 

خدایا  و  نده  مجال  و  مهلت  او  به  خدایا  نمود،  متهم  مرا  سپس  و  کشت  را  او  تا  کرد  تحریک  عثمان  علیه  را  مردم  پیوند    آنقدر  زبیر 

می دانی شر او را از    یت کرد ..... پس هرگونه که صالحخویشاوندي خود را با من گسست و بیعت خود را شکست و از دشمن من حما

 من دفع کن(. 

طبري آورده است که علقمه بن وقاص لیثی نقل نمود )..... که طلحه به من گفت ..... از من در حق عثمان کارهایی سرزده که جبران .25
تسلیم اولیاء مقتول کند،    ن راه آن بود که خود راآن فقط از راه خونخواهی اوست...(، آري اگر طلحه می خواست که توبه کند بهتری

 و...  کنند نه اینکه فتنه اي بپا کند که در آتش آن هزاران هزار خون مسلمان بی گناه بر زمین ریخته شود 

 نظریه زبیربن عوام: 

 او عضو شوراي شش نفره و یکی از ده نفري است که می گویند مژده بهشت یافته اند: 

باعث شد    جمل آورده است .....، )..... علی سوار بر اسب در روز صفین زبیر را احضار کرد و به او گفت چه  طبري در شرح جنگ  -1

که آمدي در حالی که ما ترا از اوالد عبدالمطلب )و یاور پیامبر( می دانستیم تا پسر شوم تو بزرگ شد و ترا از ماجدا کرد و سپس برخی 

رسول خدا به او و زبیر برخورد کرده    را براي او شماره کرد و نیز به او یادآوري نمود آن روز را کهکارهاي ناروا که او انجام داده بود  

بناحق با تو جنگ نماید .....، و در این زمان زبیر    بود و به علی فرمود: یا علی پسر عمه تو زبیر چه می گوید در حالی که با ستمکاري و

نمود و پسر )شوم( او عبداهللا زبیر او را به ترس از جنگ    من با تو نخواهم جنگید، پس بازگشت  پاسخ داد )حاال به یادم آمد(، بنابراین

فهمیدي در زیر آن پرچمها مرگ کمین کرده و ترسیده اي پس    متهم کرد و گفت چشم هاي تو به پرچمهاي پسر ابی طالب افتاده و

که با او جنگ نکنم، پس پسرش گفت کفاره قسم بده و جنگ کن  خوردم    زبیر به خشم آمد و گفت واي بر تو من در برابر او سوگند 

 .....، ..... پس دوباره به میدان آمد و .....، 

کدام از ما که با عثمان تندتر    نیز علی)ع( به زبیر گفت )تو عثمان را کشته اي و قصاص خون او را از من می خواهی( خدا امروز براي هر

السالم آن حدیث رسول خدا صلی اهللا    ن جهت سوگند خورد که با علی جنگ ننماید، زیرا علی علیهبود ناگواري آورد(، آري زبیر از آ 

با علی عین ستمکاري و حرکت در  او آورده و دانست که جنگ  به خاطر  امّا پسر )شوم( او عبداهللا،    علیه وآله را   ،..... راه باطل است 

 .....، ا تحقق یافتباعث تحریک او شد و با علی )ع( جنگ نمود و کالم رسول خد

است نمی    مسعودي آورده است که مروان بن حکم در جنگ جمل گفت، زبیر از جنگ منصرف شد و طلحه هم در حال انصراف.2
 دانم به کدام طرف نیزه بیندازم پس طلحه را به تیز زد و کشت. 

قرار داشت و    م را تحریک می کرد و زبیر در مرحله بعد ابن ابی الحدید می نویسد .....، )..... طلحه از همه کس بیشتر علیه عثمان مرد.3
می گفت عثمان را بکشید که دین شما را تغییر داده است...، و به او گفتند پسرت بر در خانه او ایستاده و از اوحمایت می کند گفت بدم  

 نمی آید که عثمان کشته شود و اگرچه قتل او با کشتن پسر من آغاز شود .....(.
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عثمان بیرون    بالدرزي آورده است )مضمون( )زبیر به عثمان گفت با این مخالفان نزد همسران پیامبر برو و داوري را نزد آنان ببر و تا .4
 آمد، مردم مسلح به او حمله کردند و او مجبور شد و دوباره به خانه خود رفت و... 

حاضرم با    دیدم که )عثمان با زبیر دعوا کرد و زبیر به او گفت اگر بخواهیبالدرزي می گوید در نوشته اي متعلق به عبداهللا بن صالح  .5
 تو نبرد کنم عثمان گفت چگونه، گفت با شمشیر و تیر و کمان(.

 رابطه طلحه و زبیر با عثمان: 

را می خواهند   صاص خونیموالي متقیان درباره این دو می فرماید )مضمون( )..... آنها حقی را مطالبه می نمایند که خود رها کرده و ق.1
اند ..... و قطعاً آنان گروه عصیانگر و متجاوز فتنه گر )داخلی کشور( هستند که مایه تمام فساد و  شرارت در آن جمع    که خود ریخته 

ستند  قطعاً آنان گروه تجاوزگر ه  است( و در عبارت دیگر با همین مضمون )..... مسئولیت قتل عثمان برعهده هیچکس جز آنان نیست و
 و... به خدا قسم طلحه و زبیر و عایشه بطور یقین می دانند که من بر مدار حق هستم و آنها برباطل و امر ناحق .....(

 امیرالمؤمنین در نامه اي به مردم کوفه می فرماید )..... من درباره عثمان به شما مطالبی می گویم که با شنیدن آن مثل آن .2

طلحه و زبیر    را بوده باشید، ..... مردم از عثمان انتقاداتی داشتند و من هم او را زیاد مؤاخذه می کردم، پسباشد که شما عیناً شاهد ماج
او راکشتند و مردم در کمال  بارید و...، عده اي آمده و  او می  بر  تندروي و خشونت می کردند... و عایشه شراره هاي خشم خود را 

 اشند با من بیعت کردند...(. آزادي و بدون اینکه تحت هرگونه فشاري ب

شنید که با    بالدرزي آورده که علی علیه السالم از کنار خانه یکی از افراد خانواده ابوسفیان عبور می کرد صداي دختران آن خانه را .3
دو نفر بودند که    ایندایره آواز می خواندند و می گفتند )..... مسئولیت ظلمی که به عثمان شد با زبیر و ظالمتر از او طلحه است زیرا  

بکشد که چه خوب دانستند    آتش شورش را علیه او بپا کرده و در رسوایی او کوشیدند...( پس علی علیه السالم فرمود خدا آن دخترها را
 که انتقام خود را از چه کسی باید بگیرند...(

فالن جا    ؤال کرد از طلحه و زبیر چه خبر گفتم درطبري آورده است که: )عبداهللا ابن عباس .....، گفت نزد علی )ع( رفتم از من س.4

جمع شده اند... فرمود آنها از شورش منصرف نخواهند شد و با شعار خونخواهی عثمان هم شورش می کنند در حالیکه به خدا قسم آنها  

 خود قاتل عثمان هستند...( 

دنبال آنها هستید   ثمان کجا می روید، آنان که شما بهطبري آورده است که سعید بن عاص به مروان بن حکم گفت براي خونخواهی ع.5
زبیر گفت در صورت پیروزي    سوار این شترها هستند )یعنی طلحه و زبیر(، پس آنها را کشته و برگردید ..... و سعیدبن عاص به طلحه و 

انتخاب به    کنند،  ما خالفت به چه کسی می رسد، راست بگوئید گفتند به هریک از ما دو نفر که مردم  و او پاسخ داد و گفت آن را 
 فرزندان عثمان واگذار کنید مگر شما براي خونخواهی او قیام نکردید...

)ع( جنگیدیم   ابن عباس به معاویه نوشت )..... ما با طلحه و زبیر که براي عثمان شر به پا کرده و...، و نیز به دلیل نقض بیعت آنها با علی.6

 جنگ داخلی تجاوزکارانه نبرد می کنیم...( و با تو به دلیل ایجاد فتنه و 

از.7 بود )مضمون( را نزد معاویه آورده  قبیله طی، پسرعموي خود را که شاهد جریان قتل عثمان  بن سعد رئیس  او    حابس  راستگویی 
ر سرنگونی او کوشش  عهده دار او بودند و سه نفر د  تعریف کرد و او ماجرا را اینگونه شرح داد و گفت )محمد بن ابی بکر، عماریاسر

طلحه و زبیر که سخت تالش می کردند، و در قتل عثمان از    بن حمق و دو نفر دیگر یعنی  می کردند عدي بن حاتم، اشترنخعی، عمرو
عثمان مردم با اشتیاق براي بیعت با علی هجوم آوردند تا جایی که    همه پاکدامن تر و بی گناه تر علی بن ابی طالب بود، و بعد از قتل

 شدند و نام عثمان هیچ برده نشد و مردم از او یادي نکردند.(  کفش ها گم شد و عباها از دوش افتاد و پیرمردها لگدمال 
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ابواسود دوئلی را نزد آنان فرستاد و اواز عایشه  .8 چون عایشه و طلحه و زبیر به بصره آمدند، عثمان بن حنیف فرماندار علی در بصره، 
بسیج کنم .....، ابواسود   فت براي خونخواهی عثمان... و من آمده ام که مردم بصره را علیه علی علیه السالمسؤال کرد براي چه آمدید گ

گفت ترا به تازیانه و شمشیر چکار است، تو به دستور رسول خدا )ص( بایستی در خانه ات بنشینی ومطابق حکم او، تو خانه نشین شده  
خونخواهی ندارند و از طرفی علی از لحاظ    بخوانی و مطالعه کنی و زنان موظف به جنگ نبوده و حق اي و بایستی در خانه خود قرآن  

خویشاوندي از تو به عثمان نزدیکتر است، زیرا آنان از اوالد عبدمناف هستند و...عایشه گفت من برنمی گردم و تو اي ابواسود فکر می  
قسم با تو به شدت خواهند جنگید جنگی سخت و مرگبار، و    اد آري به خداکنی کسی جرأت می کند با من جنگ نماید، او پاسخ د

خود را روي قبضه شمشیر خود گذاشته و می گفتی کسی الیق تر از علی    آنوقت نزد زبیر رفت و گفت تو در روز بیعت با ابوبکر دست
بر جنگ پافشاري می کند و در گمراهی خود  براي خالفت نیست، پس چرا اآلن چنین می کنی..... و سپس به سوي طلحه رفت دید او  

 غوطه ور است... 

و بیعت با    عثمان بن حنیف با دوستان خود نزد طلحه و زبیر رفتند و آنها را به خدا قسم دادند تا مصالح اسالم و مسلمین را حفظ کنند .9
شما به عثمان پرخاش می کرد..... پس طلحه و زبیر  علی را نشکنند پس آنان خون عثمان را بهانه کردند و او پاسخ داد آیا کسی بیش از  

 هاي زشت دادند فحش هاي رکیک و فحش مادر .....، به او دشنام 

رفته و او گفت    وقتیکه طلحه و زبیر و عایشه به سمت بصره حرکت کردند به خیبر رسیدند، سعیدبن عاص با مغیره بن شعبه نزد عایشه.10
به بصره براي خونخواهی عثمان، او گفت قاتالن عثمان اکنون با توهستند این دو تا یعنی طلحه و    اي ام المؤمنین به کجا می روي گفت

نرسیدند این شعار را سر داده اند... پس عایشه را به خانه او برگردانید و اگر شما براي  به ان    زبیر او را کشتند تا به خالفت برسند و چون
شما او را کشته اند و اگر از یکی از کارهاي علی ناراضی هستید بگوئید چکار است و باید آن   رؤساي  عثمان به خشم آمده اید بدانید که

خدا بترسید و بدانید روا نیست که در یکسال دو آشوب برپا شود ولی آنها نپذیرفتند و اصرار داشتند که مردم را به    را ذکر کنید پس از
 شورشوادار کنند... 

آنان فرستاد    ردو زدند عثمان بن حنیف، عمران بن حصین صحابی رسول خدا و ابواسود دوئلی را نزدچون طلحه و زبیر در بصره ا.11
ابواسود گفت ..... شما عثمان را کشتید و با علی بیعت کردید ..... حال تغییر عقیده    )مضمون( آنها به طلحه خطاب کرده و چون آمد 

نیز رهبر شما علی هیچکس را در    با همین مضمون سخن گفت ..... طلحه پاسخ داد   دادید ولی ما بر عقیده خود ثابت هستیم و عمران 
ابو اسود گفت اي به قتل برسانیم پس  باید حتماً او را  عمران این مرد اعتراف کرد که براي    حکومت دخالت نمی دهد و به خدا قسم 

 وصول به حکومت شورش کرده است .....،(.

ی گوید: )مضمون( )..... خدا زنده بدارد آنکسی را که قرآن و تعالیم آن را زنده میکند و هالك  عمار یاسر در خطابه اي در کوفه م.12
فرماید آنکس را که آن را می میراند، پس آگاه باشید طلحه و زبیر اولین کسانی بودند به عثمان حمله کردند وآخرین کسانی که دستور  

 بیعت خود را با علی شکستند .....(.  دند و چون به آرزوي ریاست خود نرسیدند پیمانقتل او را دادند و اولین کسانی که با علی بیعت کر

طلحه و زبیر    بالدرزي از مدائنی آورده است که عبدالملک، علقمه بن صفوان را به استانداري مکه منصوب نمود و او بر فراز منبر به.13

عثمان شریک می دانم   به خدا، بلکه ناراحت هم شدم زیرا ترا هم در قتل  و از ابان بن عثمان سؤال کرد آیا شاد شدي گفت نه  دشنام داد 

 .... 

بیعت.  14 بیعت کردند و سپس  با من  بودند که  اولین کسانی  نفر جزء  این دو   .....( السالم فرمود:  خود را    به موجب روایتی علی علیه 
دند تا اتحاد شما مسلمین را بر هم بزنند وجنگ برپا کنند، پس  شکسته و خیانت نمودند و عایشه را حرکت داده به سمت بصره به راه افتا
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نده، زیرا آنها حقی را طلب می    خدایا این دو نفر را به خاطر اعمال آنها به چنگ انتقام خود بگیر و هیچ مهلت زندگی و بهره برداري
 تو می خواهم که به وعده خود وفا کنی که  ایا ازکنند که خود رها کرده و در پی انتقام خونی هستند که خود آن را ریخته اند، پس خد 

از او حمایت خواهد کرد پس اي خدا وعده   قیام تجاوزکارانه شده باشد و خدا قطعاً  او  با کسی است که علیه  به    ت افرمودي حق  را 
 تحقیق رسان و مرا به خویشتن وامگذار، زیرا تو بر هر کاري توانایی...(.

خالفت من    یت نموده است می فرماید )..... طلحه و زبیر چه می گویند در حالیکه آنها هیچ ایرادي به در نطق دیگري که کلبی روا.15

آنها مدعی  ندارند...،  براي نقض آن  با من، هیچ حق شرعی  بیعت آزادانه  از  البته که پس  و   ..... بگیرند  توانند  عثمان    نمی  خونخواهی 

مقدار راضی هستم که خدا    به گردن خود آنهاست نه شخص دیگر ..... و من همینهستند ولی به خدا قسم مسئولیت خون عثمان فقط  

 آنها را محکوم کرده و مجرم شناخته است(.

هرگز ما را   مالک اشتر می گوید: )..... اي امیرالمؤمنین به خدا جرم و جنایت کار طلحه و زبیر و عایشه براي ما مسلم و روشن است و.16
و...، من خدا را شاهد    هد انداخت )مضمون( ..... و آنها به خونخواهی کسی آمده اند که خود او را کشته اندبه وهم و تصور غلط نخوا

دنبال به  را  آنها  ما  نشوند،  ملزم  اند  کرده  که  بیعتی  تعهد  به  و  نیامده  تو  فرمان  تحت  اگر  که  گیرم  زیرا   می  فرستاد،  خواهیم  عثمان 
امروز هم بر همان راه و روشی هستیم   خدا بر دوش ما و دلهاي بی تاب ما در سینه هاي ما قرار دارد وشمشیرهاي ما براي یاري تو و دین 

 که دیروز بوده ایم...(.

رأس جمعیتی   آري، مطالعه در این روایات که تعداد آن به حدود پنجاه فقره می رسد، کامالً روشن می نماید که چگونه طلحه و زبیر در
جایی که آب را بر عثمان    یه عثمان تحریک می کردند ..... )مضمون( و خصوصاً وضع طلحه کامالً روشن بود تابودند که مردم را عل

نموده و ..... تا در نهایت در قبرستان    بسته و جواب سالم او را نداده و مانع دفن او در گورستان مسلمانان شده و جنازه او را سنگباران 
را دفن   زبیریهودیان )حش کوکب( عثمان  اینکه طلحه و  به  با توجه  .....، حال  دارند که    کردند  اعتقاد  اي  و عده  بوده  پیامبر  صحابی 

صحابه همه عادل و راست رو هستند و نیز عقیده دارند که پیامبر آنها را درگروه ده نفري که مژده بهشت گرفته اند قرار داده است .....  
. و مضافاً به اینکه باوانمود نمودن به توبه از خون عثمان، خون هزاران مسلمان را که در دو  چگونه اعمال آنها را توجیه می کنند...، ....

از حالت   اند و همسر رسول خدا را  بر زمین ریخته  اند را  اند و همگی ازخون عثمان بري بوده  سپاه متخاصم در جنگ جمل جنگیده 
صد خود بیرون آورده و به میدان جنگ و کشت و کشتار سپاهیان کشانده و .....، امر فرموده بود، براي مقا  احترام و حالتی که پیامبر به او 

دالیل همگی داللت بر آن دارد که اعمال مجرمانه آنها توبه نبوده بلکه به بهانه توبه و در حکم جنایاتی مسلم و محرز    که مجموعه این
 وغیرقابل توجیه و غیرقابل بخشش بوده است.

 مسعود صحابی بدري و عالی مقام: سخن عبداهللا بن 

در این جلد احادیث و روایات تاریخی مذکور شد که در آن عبداهللا بن مسعود درباره عثمان انتقادات شدید داشته ..... تاجایی که عثمان 
نداخته و او را به گونه اي بر  ا  او را تبعید و زندانی و حقوق او را از بیت المال قطع کرد و دستور داد او را از مسجد پیامبر با تحقیر بیرون

 زمین کوبیدند که دنده هایش شکست و خود عثمان به او چهل ضربه تازیانه زد و... 

  می گوید آورده اند که عبداهللا بن مسعود زمانی که در کوفه بود، ریختن خون عثمان را حالل و او را واجب القتل و مهدور   طه حسین
الشأن است،    بدعت است و گمراهی و هر گمراهی در آتش .....، این نظر یک صحابی عظیم  الدم می دانست و می گفت بدترین کارها

است که بعضی عثمان را با    درباره عثمان، او همان ابن مسعود است که روش و منش او شبیه به رسول خدا بوده است و .....، پس چگونه
   ند ...آن گونه رفتارها .....، تقدیر نموده و براي او حرمت قائل هست

 سخن و نظریه عمار یاسر، صحابی بدري عظیم الشأن و کسی که قرآن و رسول خدا او را ستوده اند: 
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عمار در اثناي جنگ صفین در طی خطابه اي می گوید: )..... اي جماعت .....، خداپرستان با من به جنگ کسانی برخیزیدکه ادعا می .1
برخاسته اند ولی حقیقت آن است که او را مردمانی صالح ونیکوکار و مخالف تجاوز و  کنند به خونخواهی مردي که ظالمانه کشته شده  

خونخواهی او قیام کرده اند که اگر دنیا به    ستمکاري و کسانی که به امربه معروف می کنند به قتل رسانده اند و در این زمان کسانی به
می گوئیم عثمان بخاطر کارهاي بدعت آمیز خود    ارند، و وقتی مامراد آنان حرکت کند، اندوهی براي متروك شده احکام شریعت ند

غارت و چپاول باز بود و... می دانند اگر صاحب حق یعنی علی   کشته شد، آن را انکار می کنند، زیرا در دوره حکومت او دست آنان در
 ..(. علیه السالم بر آنان حاکم شود، قادر به غارتگري و چپاول وسوءاستفاده نخواهند بود.

عثمان را به    و نیز در گفتگویی که میان هیأت اعزامی امیرالمؤمنین علی )ع( با معاویه صورت گرفت معاویه می گفت )..... شما قاتلین .2

اعزامی گفت آیا تو اي    ما تحویل دهید تا ما آنها را بکشیم تا آن زمان دعوت شما را به اطاعت از علی بپذیریم شبث بن ربعی از هیأت

او را به ازاي قتل ناتل، غالم آزاد    ه از اینکه به عمار یاسر دست یافته و او را بکشی خوشحال خواهی شد معاویه گفت من حاضرممعاوی

آسمان که عادالنه و برحق سخن نگفتی بلکه    شده عثمان بکشم پس شبث بن ربعی پاسخ داد سوگند به خداي زمین و سوگند به خداي 

انبوه پشتهبه خداي یگانه قسم که تا خو تو  نریزد و از کشته هاي سپاه  تو تنگ    نها بر زمین  بر  ها فراهم نشود و عرصه زمین و آسمان 

 نگردد، دست تو به عماربن یاسر نخواهد رسید .....(. 

سینه خود    علی )ع( فرزندش امام حسن )ع( را با عماربن یاسر به سوي کوفه فرستاد ..... پس ابوموسی وارد شد و حسن بن علی را به .3
در میان بدکاران قرار    چسبانید و سپس رو به عمار کرد و گفت اي ابایقظان تو در میان کسانی بودي که بر عثمان حمله کردند و خود را

ابوموسی چرا مردم را از ما دور می  دادي عمار گفت من اینکار را نکردم ولی از کار آنها ناراحت هم نشدم ..... پس امام حسن فرمود اي
زودي فتنه اي برپا می شود که در آن فتنه هر که    نی ..... ابوموسی گفت پدر و مادرم فداي تو ..... از رسول خدا شنیدم می فرمود به ک 

راه می رود ..... و هرکس مؤمنی را متعمداً بکشد جزاي او    بنشیند بهتر از آن کسی است که ایستاده و آنکه ایستاده بهتر است از آنکه 
... در این هنگام عمار خشمناك شد و برخاست وگفت اي مردم بدانید که این سخن شامل حال همین شخص است، اي  جهنم است ..

 باشی بهتر است از آنکه ایستاده باشی و .... ابوموسی تو هستی آن کسی که در این فتنه اگر نشسته

کالم او البته    ( و سپس اعمال او را نکوهش می نماید و اینباقالنی روایت می نماید که )عمار یاسر می گفت که عثمان کافر است و....4
آن روایات را نیز بزرگان    مخالف با تمامی آن فضایل است که رسول خدا در باب عمار نقل نمود که شمه اي از آن نقل گردید و تمامی

احادیث رسول خدا را تکذیب نمائیم   اي او، احادیث صحیح و ثابت و مسلم دانسته اند و ما حق نداریم براي تبرئه کسی و یا توجیه خطاه
مدح او نازل شد، و ..... از جمله اینکه رسول خدا    ..... از جمله اینکه پیامبر خدا در حق عمار فرمود آنچه فرمود و آن آیات قرآن که در 

را فئه باغیه )گروه طغیانگر( به    و عمار مشتاق وجود عمار است،  فرمود عمار سرتاپا ایمان است، عمار با حق است و حق با اوست، بهشت
دشمن او بوده و با او جنگیده و ..... همگی در آتش    قتل می رسانند و قاتل عمار اهل دوزخ است )یعنی معاویه و دارودسته او و هر که

 دوزخ خواهند بود.(. 

افسوسی کشنده    یدم که می گفت اي دریغ وابومخنف از راوي نقل می نماید که با حسن و عمار به قادسیه رسیدیم، )..... از عمار شن.5
 که در دل دارم، که چرا جسد عثمان را از قبر بیرون نکشیده و نسوزاندیم .....(

که او را    نصربن مزاحم آورده است که )عمروعاص از عمار پرسید ..... تو جزء قاتلین عثمان بودي او گفت من همراه کسانی بودم .6

نشنیدید که چه گفت   می جنگم، چون عثمان خواست دین ما را تغییر بدهد، عمروعاص به اطرافیان گفتکشتند و امروز هم همراه آنان  

 خود گفت نشنیدید .....(. او به قتل عثمان اعتراف کرد عمار گفت این حرف تو را قبالً فرعون هم زد در آن زمان که به اطرافیان
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اند، پسعمار در جنگ صفین فریاد نمود که کجا هستند آنان ک .7 گروهی    ه در پی خشنودي خدا هستند و دل از دنیا و فرزند بریده 
خدا قسم بر خود ستم    آمدند به آنان گفت با من به جنگ کسانی بیائید که مدعی خونخواهی عثمان هستند و... حال آنکه عثمان خود به 

 کرد و او بود که مطابق غیر از آنچه خدا وحی نمود حکومت می کرد .... 

 داد یگانه سواره جنگ بدر: سخن مق 

از قریش در شگفتم که  پیامبر می گفت ).....  چگونه    )مضمون( یعقوبی آورده است که راوي می گوید کسی را دیدم که در مسجد 

عموي رسول خدا و    حکومت را از خاندان پیامبر خود دور نمودند و حال آنکه در این خانواده کسی هست که اولین ایمان آورنده، پسر

دین و شریعت را بهتر از همه    داناترین و دین شناس ترین فرد امت است و کسی است که بیش از همه در راه اسالم زحمت کشیده و راه 

از کسی دور نمودند که هادي و هدایت    می داند و از هر کسی بهتر در صراط مستقیم دین حرکت می کند و...، به خدا قسم حکومت را 

و نخواسته اند که کار مذهب و روش حکومت و    است آري آنها با این کار نخواسته اند کار امت به اصالح آید  یافته و پاکدامن و منزه 

رفتم و گفتم خداي    مرگ بر جماعت ستمکار .....(، نزد او   نحوه اداره آن به سامان برسد، بلکه دنیا را بر دین خدا ترجیح داده اند، پس

بن عمرو هستم و آن مرد علی بن ابی    می کنی کیست، گفت من مقداد  آن کس که از او تعریفترا رحمت کند به من بگو تو کیستی و  

حکومت او قیام نمی کنی تو حرکت کن من هم به تو کمک می کنم، گفت اي برادر جان    طالب، پس به او گفتم چرا براي برقراري

این کار با امداد یک یا دو نفرصورت نمی گیرد، پس نزد ابوذر رفتم و جریان را تعریف کردم او گفت برادرم مقداد درست می گوید و  

گفت ما خبر یافتیم )از سوي رسول خدا )ص( به این هدف  سپس نزد عبداهللابن مسعود آمدم و آنچه دیده و شنیده بودم تعریف کردم  

 نمیرسیم( 

پیامبر و روش دو    و به همین مضمون ..... آمده است و...، )عبدالرحمن بن عوف علی را خوانده و گفت عهد کن که به قرآن و سنت

همین را گفت و او قبول    ا فرا خواند و خلیفه بعد از او عمل کنی پس علی گفت من به علم و اجتهاد خود عمل می کنم و او عثمان ر

بیعت کنی و این اولین بار نیست که    کرد، پس با او بیعت کرد در این هنگام علی)ع( گفت دوستی و رفیق بازي تو باعث شد با عثمان

گذار نماید و ..... و لذا  بعداً حکومت را به تو وا  علیه ما متحد شده اید. و بخدا قسم تو فقط به این دلیل حکومت را به عثمان سپردي که

کردي که مطابق حق و قانون اسالم حکومت و قضاوت می    مقداد به عبدالرحمن بن عوف گفت: به خدا قسم حکومت را از کسی دور

کرد و به وسیله آن عدالت گستري می کرد ..... و افزود من بعد ازرسول خدا احدي از امت را هم رتبه با این خاندان ندیده ام و که  

به ک   ،..... نمی شناسم  را  باشد  و علمی  داراي چنین فضل  برقراري حکومت    سی  براي  پیدا کنم،  و همرزمانی  اگر مددکاران  خدا قسم 

اقدام خواهم کرد، پس عبدالرحمن بیمناکم    خاندان رسول خدا  تو  بر  از عواقب آشوب  بترس و من  از خدا  بن عوف گفت اي مقداد 

  ،....)،..... 

است )..... عمار یاسر در مسجد به سخنرانی پرداخت و گفت اي قبیله قریش حال که خالفت را از    مضمون آورده و مسعودي به همین  

کرده و یکجا به این و یا به آن می دهید، من می ترسم که خدا )غضب نموده( و حکومت را از شما سلب کرده    خاندان پیامبر خود دور 

زد، همانگونه که شما آن را از صاحب و الیقش سلب کرده و به غیر صاحب و ناالیق آن  و به دیگران)غیرمسلمانان و کفار( منتقل سا

مورد آزار    اید و سپس مقداد به نطق ایستاده گفت: ندیدم کسی و یا خاندانی را که پس از پیامبر خود به مانند آل محمد که اینگونه  داده 

به خدا قسم به واسطه   به تو مربوط نیست، مقداد گفت اي عبدالرحمن من  و اذیت واقع شدند، آزار و اذیت شده باشند. عبدالرحمن گفت
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آنها است و من از قریش که تو    عشق و عالقه اي که پیامبر خدا دارم آنها را دوست دارم و می گویم که حق با ایشان است و متعلق به 

دست خاندان او با تو متحد شده اند و لذا    امبر خدا ازآنها را بر این خاندان مسلط کرده اي، در شگفت هستم که براي ربودن خالفت پی

با  به بر ضد قریش یاري دهند، بدون فوت وقت و حتماً  بیابم که مرا  اگر کسانی را  یاد می کنم اي عبدالرحمن که  آنها    خدا سوگند 

 خواهم جنگید، چنان جنگی که همراه رسول خدا )ص( در بدر علیه آنان نمودم و .....(. 

ور گردید که مقداد ازکسانی بود که نامه اي به عثمان نوشته و در آن بدعتها و امور نارواي وي را به شماره آورده و او را از  و نیز مذک 

 دادند که اگر از کارهاي بد و سوء خود دست برندارد بر او تهاجم خواهند نمود .....،  خدا ترسانده و هشدار

و جلیل فضیلت  با  صحابی  مقداد  ا  آري  از  القدر  او  که  آورد  می  او  در خصوص  ابوعمر  و  است  خدا  رسول  یاوران  و  یاران  جمله  ز 

اسالمی است، او در دو هجرت شرکت نموده و در نخستین جهاد رسول خدا که همان غزوه بدر   شخصیت هاي عالی و بزرگان امت

اره جهاد نموده است و اهل سنت او را یکی از  سپاهیان اسالم شرکت داشته و نخستین مسلمانی است که سو است و تمامی دیگر نبردهاي

دانند که اظهار اسالم نموده و از آن حمایت نموده اند و یکی از چهارده نفر معاون و همرزم و همراه رسول خدا صلی اهللا    هفت نفري می

ار( داده است، و سایرفضایل و براساس روایتی که ابوعمرو آورده است رسول خدا صلی اهللا علیه وآله به او لقب )شب زنده د  وآله  علیه

او نیز آنها را    واالي او از جمله اینکه رسول خدا فرمود که خدا بمن دستور داده که چهار نفر را دوست بدارم و به من اطالع داده که 

 سلمان و مقداد(  عمار، دوست دارد و آنها عبارتند از علی و مقداد و ابوذر و سلمان( و نیز فرمود که بهشت مشتاق چهار نفر است )علی،

بدعت ها و خالفکاري ها ضد شریعت   .....، ..... آري این عقیده او بود درباره عثمان و شوري و انتصاب عثمان قبل از اعمال نارواي او و  

به  عثمان  ارتکاب  از  پس  او  نظر  و  عقیده  که  است  معلوم  کامالً  این حال  با  و  رف  اسالم،  و  او  هاي  کاري  و خالف  بدعتها  تار  ارتکاب 

 ددمنشانه او با اصحاب رسول خدا .....، چگونه خواهد بود. 

 نظر حجربن عدي پارساي مشهور کوفه: 

)مضمون( مورخان آورده اند که معاویه استاندار خود در کوفه، یعنی مغیره بن شعبه را احضار کرد و به او در خصوص بکاربردن نهایت  
را تأکید کرد .....، مغیره  السالم و لعن و دشنام به آن حضرت و تعریف و تمجید از عثمان و .....،سعی و تالش براي بدگویی از علی علیه  

این تمام  و در  تا مرد  ننمود  اعمال خودداري  اینگونه  از  لحظه  استانداري کوفه، یک  هر زمان حجربن عدي    در طی هفت سال  مدت 
  شهادت می دهم کسانی را که شما   وهش و لعنت کرده است ..... و منسخنان مغیره را می شنید می گفت این خداست که شما را نک

که هستند  کسانی  نمائید  می  تمجید  و  مدح  که شما  را  کسانی  و  هستند  احترام  و  تجلیل  شایسته  کنید  می  بدگویی  و  شایسته    نکوهش 
اي که نمی دانی چه میگویی و به چه کسی  بدگویی هستند و ..... و از جمله می گفت اي مغیره تو از فرط پیري چنان نادان و خرف شده 

امیرالمؤمنین علی دشنام می دهی و   بدگویی می نمایی تو سهیمه ما را از بیت المال و خواربار بده ..... تو کار را به جایی رسانده اي که به
 51و را تهدید نموده و ..... تا اینکه در سال  ا  تبهکاران را ستایش می کنی ..... پس مردم او را تائید کرده .....، و مغیره در اینگونه مواقع

 مرد و زیادبن ابی سفیان به جاي او حکمرانی کرد،  

می کرد، زیاد نامه اي سراسر تحریک به معاویه فرستاد و معاویه دستور داد، حجر را در غل و زنجیر به    پس چون حجر دائماً سخنرانی
در مرج عذراء دستور معاویه مبنی بر اعدام آنان رسید، پس به حجر و یاران او گفتند از  حجر را با یاران او فرستاد تا    شام بفرست پس او 

آنان    بیزاري جسته و او را لعنت کنید تا شما را آزاد نمائیم، گفتند خدایا شاهد باش که ما هرگز چنین کاري نمی کنیم پس قبرهاي   علی
مأموران   فرداي آن روز  آماده شد، و  آنان  هاي  و کفن  به درگاه حفر  و  نماز خوانده  را  خدا دعا    معاویه گفتند شما دیشب تمام شب 

منحرف گشته و به    کردید، به ما بگوئید نظر شما درباره عثمان چیست گفتند او اولین کسی است که در حکومت خود از رویه اسالمی
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بجوئید گفتند نه تنها بیزاري    ه السالم( بیزاريچیزي جز حق )قانون اسالم( عمل کرد پس جلو آمده و گفتند از آن مرد )یعنی علی علی
هر مأموري مأمور قتل یکی از آنها   نمی جوئیم بلکه اظهار عشق و عالقه می کنیم و از کسانی بیزاري می جوئیم که از او بیزارند، پس 

مقام و نظریه یاران بزرگوار و   آن صحابی عالی  شده و آنان را یک به یک سر بریدند، پس بدان و آگاه باش که این نظریه حجر بن عدي
اسالم منحرف شده و برخالف کتاب خدا عمل نموده و در    پاك و صالح او درباره عثمان به عنوان اولین کسی است که از راه و روش

     عقیده به محل اعدام رفته و شهید راه خدا گردیده اند. و با اعتقاد راسخ به همین  شمار تبهکاران قرار گرفته است ..... 

وفاي او نثار و ایثار بفرما    )کلب گوید خدایا درود و سالم و صلوات بی پایان خود را به روح وروان حضرت حجر و یاران و اصحاب با
پس از مرگ در راه خدا و رسول و شریعت او و حقانیت علی علیه السالم    تا زمانی که خدایی می کنی که او وجود خود را در حیات و

در آن زمان و آنچه از دشمنان خدا و رسول در عصر ما از نبش    عذاب دوزخ ابدي خود را برقاتالن و ستمکاران بر او  فدا کرد و لعنت و
 العالمین( قبر آن مظلوم واقع گردید وارد بفرما آمین، آمین، آمین یا رب

 سخن عبدالرحمن بن حسان: 

به اهللا علیهم  او سالم  یاران  پنج تن از  بن    )مضمون( وقتی حجربن عدي و  شهادت رسیدند، عبدالرحمن بن حسان عنزي کوفی وکریم 
در حضور او بگوئیم،    عفیف که از همراهان حجر و دوستان او بودند به جالدان معاویه گفتند ما را نزد معاویه ببرید تا سخن دلخواه او را

عبدالرحمن گفت اي حجر دور از ما    حجر نموده و   آنها پس از اجازه از معاویه آن دو را به دمشق اعزام نمودند و آن دو نفر رو به جسد 
رفتند، کریم بن عفیف گفت ترا به خدا و ترا به خدا    نخواهی بود آرامگاه تو از نظر ما خواهد نخواهد رفت، .....، پس از آنکه نزد معاویه 

اهند پرسید، چرا ما را کشتی و به چه دلیل  قطعاً در آنجا از تو خو   اي معاویه هر زمان که مرگ به تو برسد و تو به دنیاي جاودانی بروي 
درباره علی چه می گویی او گفت همان چیزي را می گویم که تو می    ، معاویه پرسید؟خون ما را ریختی، آنگاه تو چه پاسخ می دهی

مشروط آزاد کرد و آنگاه  خداپرستی داشت بیزاري بجویی ..... پس معاویه او را بطور    گویی، مگر می توانی از دین علی و روشی که در 
علی پرسید او گفت من شهادت می دهم که او از کسانی بود که در ذکر کثیر خداوند بوده و امر    معاویه از عبدالرحمن بن حسان درباره 

  معاویه گفت در حق عثمان چه می گویی گفت او اولین کسی است که باب ستمکاري را باز و باب حق را   به معروف می کرد و .....،
گفت خودت را به کشتن دادي او گفت از آن جهت به کشتن می روم که کسی از قبیله ام اینجا نیست پس معاویه او    بست، پس معاویه 

شکل    ابن زیاد فرستاد و گفت این از همه کسانی که فرستادي بدتر است پس او را به کیفري که سزاي او است برسان و به بدترین را نزد
 آن مظلوم را نزد زیاد بردند دستور داد او را زنده بگور کردند.  بقتل برسان، و وقتی 

این جنایات را معاویه انجام داد هرگز بلکه مجریان دستور او هم در درجه او در عذاب ابدي دوزخ    )کلب گوید آیا به نظر می رسد که
مردان حق    او .....، نبودند ظلمی و ستمی بر اینگونه راد اگر اینگونه جالدان و هواخواهان و توجیه کنندگان کار   خواهند بود انشاءاهللا زیرا

جاري می    طلب  قرآن  در  که  است  خداوند  کالم  خالف  توجیه  این  معذور  و  اند  بوده  مأمور  آنان  بگوید  کسی  اینکه  و  شد  نمی 
 روحی بایستی نظر نماید .....  فرماید)فلینظر االنسان الی طعامه( انسان به غذاي خود، چه جسمی و چه

او در طول اعصار( و به تعبیر و تفسیر    نکته دیگر براي کسانی است که قرآن را در پیش روي خود نهاده )مانند ابن تیمیه و ..... امثالو  
آن رسول خدا و سنت اوست و حافظان بایستی    خودسرانه و به رأي و با عقل ناقص خود پرداخته اند آگاه باشند که قرآن صاحب دارد و 

و سنت صحیح را پس از تطبیق آن با قرآن معلوم و آنگاه   سیر احادیث و پیروي از سنت رسول خدا به قرآن مراجعه نمایند براي بیان و تف
و تعبیر خود عبارات قرآن را کنار هم گذاشته و استنباطات شیطانی    در صراط مستقیم پیروي شریعت رسول خدا نمایند، نه اینکه با تفسیر

نمایند که نتیجه توجیهات آنان در عمل از مسلمانان جاهل و گمراه افراد خونخوار   دا به مردم عوام القاءخود را بر خالف سنت رسول خ
آن  و  بسازد  جنایتکار  و  القلب  قسی  و    و  بدانند  هم  از سوي خداوند  مأجور  و  یافته  نجات  را  جنایات، خود  تمامی  علیرغم  ها  بدبخت 

 بگویند اجتهاد کردیم و .....، 
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نبودند معلوم نبود که این جاهالن با این تعبیرهاي شیطانی خود چه بر سر امت محمد می آوردند آیا از تفسیریداهللا فوق    اگر آل محمد  و
نکرده و حاصل آن را   ایدیهم معتقد به جسمانیت خدا نشدند، آیا از تفسیر جزاي عمل نیک به ده برابر و عمل بد به یک جزا، دزدي

از تفسیر آیات تحریم شراب به    اعمال باطل خود را براي نیل به ثواب، خیرات نمی کردند و آیا   بخشش نمی کردند و یا ثمر و حاصل
آتش دوزخ نجات داده اند و آیا مالحظه    شراب خواري نیفتادند و یا .....، پس چه کسانی به غیر آل محمد )ع( مردم را از پرتگاه هاي 

بچه و پیر و جوان رحم نمی کنند و ذره اي هم وجدان    بی گناه را سر بریده به زن و نمی شود که چگونه در روزگار ما به نام اسالم مردم 
اخالق از سوي خداوند مبعوث و در حالیکه حضرت محمد صلی اهللا    آنان آزرده نمی شود در حالی که رسول خدا براي تکمیل مکارم 

و ها  مهربانی  پیامبر  فرجهم  عجل  و  سلم  و  آله  و  ا  علیه  بود،  انسانیت  دانند  منادي  می  مالک  و  صاحب  بدون  را  قرآن  مفسران  ینگونه 
 برحسب شیوه هاي ددمنشانه خود، قرآن تفسیرنموده و کردند آنچه تا بحال کرده اند، اناهللا واناالیه راجعون .....(،

 سخن هاشم بن عتبه )المرقال( : 
کرد به    هر سو شمشیر می زد و آنگاه شروع روایت شده است که در جنگ صفین جوانی جنگجو از سپاه معاویه رجز می خواند و به  

دارد ..... پس از خدا    ناسزاگویی به علی )ع(، پس هاشم بن عتبه )المرقال( به او گفت حرفی که تو می گویی بازخواست و مؤاخذه الهی

انید و نیز چون علی عثمان  گفته اند علی نماز نمی خواند و شما هم نماز نمی خو  بترس ..... او گفت من با شما جنگ می کنم چون به من 

پس هاشم به او گفت تو چکار در کار عثمان داري زیرا عثمان را اصحاب محمد و معلمان و    را کشته و شما هم او را کمک کرده اید،

قرآن کشتند، عالمان  و  باش که اصحاب محمد    اساتید  و آگاه  قرآن عمل کرد  برخالف  و  او سر زد  از  بدعتها  همان  وقتی دیدند که 

هستند ..... پس آن جوان گفت من فکر می کنم تو خیرخواه من باشی، پس هاشم گفت و اما اینکه گفتی رهبر ما    اصحاب دین و دیانت

دارد و    نماز نمیخواند بدان و آگاه باش که او اولین کسی بود که همراه رسول خدا نماز خوانده است و از همه خلق به دین آگاهی بیشتر

و ..... پس آن    ه رسول خدا نزدیکتر است ..... و این کسانی که همراه او هستند همه اساتید قرآن و همراهان قرآن هستند از همه امت ب

ببین  و  نظر کن  پس   ،..... هاشم گفت آري  من هست  براي  اي  توبه  راه  آیا   ،..... اي خداپرست   ..... هاشم    جوان گفت  گفتار  این  که 

 ....  قهرمان عالی قدر اسالم است و این عقیده او در باب عثمان و قتل او المرقال صحابی مقدس رسول خدا و 

 سخن جهجاه بن سعید غفاري صحابی عالیقدر رسول خدا و از اصحاب بیعت رضوان: 

می رفت    )مضمون( ابوجبیبه گوید که عثمان براي مردم خطبه می خواند پس جهجاه بن سعید غفاري برخاسته در حالی که به طرف او 
در عبارت بالدرزي   فریاد زد اي عثمان )در عبارت بن حاطب( اي نعثل از منبر پائین بیا تا در عبایی تو را پیچیده و دستهاي تو را ببندیم و

ترا به کوه دخان، همانجایی که مردان پاك و صالح را تبعید کردي بفرستیم و ..... و عثمان پس از آنروز، بیش از یک یا دو بار از خانه  
رون نیامد تا آنکه کشته شد .....، آري جهجاح ابن سعید جزء کسانی است که در زیردرخت )رضوان( با رسول خدا بیعت کرد و خدا  بی

  اهانت به او را روا می داند و معتقد به تبعید او است ..... و   در کتاب خود قرآن اعالم کرد که از آنان راضی بوده است، او خلع عثمان و

 یف جنگجوي غزوه بدر، رفاعه بن رافع جنگجوي غزوه بدر، حجاج بن عزیه از انصار: سخن سهل بن حن
شکم تو    )مضمون( بالدرزي از قول ابومخنف آورده است که زیدبن ثابت از عثمان دفاع می کرد، سهل بن حنیف گفت اي زید عثمان

عزیه انصاري گفت ..... به خدا او را میکشیم تا با قتل او به خدا  را با نخلستانهاي تازه به ثمر نشسته مدینه پر کرده است ..... و حجاج بن  

بهمراه هیزم آورده و  ابن مدینی می گوید    تقرب جوئیم پس رفاعه بن رافع آتشی  ..... و  به خانه عثمان وارد شدند.  آتش زده و مردم 

 فتاد.حکم را آنقدر زد تا روي زمین ا حجاج بن عزیه در روز تسخیر خانه عثمان مروان بن

 سخن ابوایوب انصاري، صاحب احترام و بزرگ صحابه رسول خدا و جنگجوي غزوه بدر:
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بندگان خدا    )مضمون( او در خطابه اي پس از استقرار حکومت علی علیه السالم در طرفداري از آن حضرت چنین می فرماید: ..... اي

آیا همین دیروز )ایام    خار بزرگی نایل کرد که قدردان آن نیستید .....،بدانید که خدا شما را به دلیل پیروي از علی بن ابی طالب به افت

بندگان خدا سایه گسترده و در   حکومت عثمان(، شاهد تجاوز و انحراف عثمان از اسالم نبودید تا جایی که آن تجاوز و انحراف بر همه 

از حق خود محروم و   بطوري که صاحب حق  بود  پیدا کرده  او جامعه اسالمی شیوع  تازیانه    مقدسات  او  بر  اهانت قرار گرفته و  مورد 

و بر خاك )مذلت( می انداختند و .....، پس    خورده و یا بر صورت صاحب حق سیلی می زدند و یا شکمش را با لگد پاره می کردند

داد را بگسترانید و براساس دستور  برقرار ساخت و عدل و   وقتی امیرالمؤمنین )علی علیه السالم(، به روي کار آمد و حق و قانون اسالم را

شکرگزاري نموده و مانند تبهکاران روي از خدا و نعمت هاي او نگردانید و    قرآن عمل نمود .....، پس نعمتی که خدا به شما عطا فرمود

ذیرایی از رسول خدا  رسول خداست که خداوند از میان تمامی انصار او و منزل او را به پ  .....، آري این ابوایوب انصاري بزرگ اصحاب 

شد و این افتخار براي او کافی است او جنگجوي غزوه بدر بوده و در تمامی غزوات و جنگهاي    مشرف ساخت و این افتخار نصیب او 

ایوب بد نبینی(، لذا او زمان عثمان و بعد آن را    دعاي رسول خدا بهره مند شد که در حق او فرمود )اي ابو   رسول خدا شرکت نموده و از 

در سالمت نفس)روحی و جسمی( طی نموده و اگر هیچ گواه و شهادتی جز شهادت و گواهی او، که روزگار عثمان را روزگار تجاوز  

نفر براي    انحراف از اسالم و ستمکاري بر اصحاب رسول خدا و .....، می دانست وجود نداشت، همان شهادت و گواهی او تنها و یک  و

برسد به اینکه گواهی و شهادت او توسط انبوه اصحاب رسول خدا از مهاجر و انصارتائید و تحکیم شده  محکومیت عثمان کافی بود. چه 

 است.

 سخن قیس بن سعد بن عباده: جنگجوي غزوه بدر و رئیس قوم و قبیله خزرج: 

باطل را نابود    حق را آورد و سخن او در مصر براي تشویق و دعوت ملت مصر به بیعت با علی بن ابی طالب: )..... الحمدهللا که خداوند  .1
بیعت کردیم پس شما    کرد و ستمکاران را درهم کوبید، اي مردم ما با کسی که می دانیم بعد از پیامبر ما محمد )ص( بهترین امت است

 هم بیائید و با او بر این اساس که طبق کتاب خدا قرآن و سنت رسول او حکومت کند پیمان بیعتببندید .....(

حکومت ما شوي    د قبل از شروع جنگ صفین نامه اي از معاویه دریافت نمود که در آن معاویه گفته بود )..... اگر تو مطیع قیس بن سع.2
به تو خواهم داد و حاکمیت حجاز را براي هر کس از خانواده تو که به  من معرفی نمایی و هر    من حکومت دو عراق را تا آخر عمر 

شرکت در قتل عثمان کردي پس  ا می کنم .....، پس او در جواب معاویه نوشت )..... مرا متهم بهدرخواست دیگري هم داشته باشی اجر
را علیه عثمان تحریک کرد و ..... امّا در    بدان این کاري است که من در آن شرکت نداشته ام و درباره رهبرم علی نوشتی که او مردم

قبیله من بودند و با این عمل الگو براي سایر مردم    قیام علیه عثمان شرکت کردند  مورد قبیله من آگاه باش که اولین کسانی که در مورد
 شدند ....(.

نکردید تا کشته    قیس بن سعد در اثناء جنگ صفین با نعمان بن بشیر گفتگو می کند و نعمان به او می گوید: )..... شما عثمان را یاري.3
..... پس   و  تااین حد گستاخ شوي و  شد و در جمل طرفداران او را کشتید  اي نعمان که  قیس خندید و گفت به خدا فکر نمی کردم 

با خود خیانت می کنی پس  نعمان به خدا قسم  تو اي  ..... و  بدهی  این کار و حرف را به خود  تو براي دیگران    جرأت  ادعا راهنمایی 
برتر نیستی و نیز کسانی که عثمان را رها و    د که تو از آنها حرفهاي پوچ و یاوه است و امّا در مورد عثمان بدان که عثمان را کسانی کشتن

بیعت  پیمان  این دلیل که  به  تو بهترند و در مورد سپاه جمل ما  از  را بدون دلیل شکستند جنگ نمودیم و در مورد    او را یاري نکردند 
.. پس اي نعمان بیا و نظر کن و ببین که در سپاه معاویه  جنگید ... معاویه بدان که اگر همه اعراب با او بیعت کنند باز انصار با آنان خواهند

بیابان به نوعی به این جنگ کشانده    گردان بی شعور، یا   جز عده اي برده هاي آزاد شده یا  بادیه نشینهاي یمنی که معاویه هر کدام را 
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صار و همه اصحاب رسول خدایند، همان کسانی  بنگر تمام آنها گروه مهاجرین و ان  است کسی را می بینی، و در مقابل ..... به سپاه علی
نیز از خدا خشنودند و در میان همراهان معاویه جز تو و   که به    بهترین نحو خدا و رسول را پیروي کرده و خدا از آنان خشنود و آنها 

افتخارآمیز در اسالم    نه سابقهرفیقت کسی نیست و شما دو نفر هم به خدا قسم نه از جنگجویان بدر هستید و نه از بیعت کنندگان عقبه و  
 دارید و نه آیه اي از قرآن در ستایش و مدح و منقبت شما نازل شده است(.  

رضوان و سالم خداوند بر قیس بن سعد و دیگر یاوران موالنا امیرالمؤمنین وصی مظلوم رسول خدا، که اینگونه    )کلب گوید رحمت و 
  بر سفاکان و خونخواران سپاه شیطان تمام نموده و آنها را به همراه امامانی که به سوي آتش اقامه دلیل نموده و حجت را    زیبا و مستدل 

 العالمین(  دعوت نموده اند راهی دوزخ ابدي خداوند نموده اند. خدایا عذاب آنان را روز به روز افزون بفرما آمین، آمین، آمین یا رب

نابینا به خدا    قیس بن سعد به مدینه آمد حسان بن ثابت که طرفدار عثمان بود او را سرزنش کرد پس قیس به او گفت: )اي کوردل   .4

پس از سر راه من گم    قسم میان جماعت من و جماعت تو حالت جنگ نیست وگرنه گردن تو را )به خاطر یاوه هایت( قطع می کردم

 شو .....(.

 و روش این جوانمرد انصاري که رئیس قبیله خزرج و ..... بود.   آري این بود اعتقاد

 سخن فروه بن عمرو انصاري جنگجوي غزوه بدر: 

نام او را    مالک در کتاب موطا، حدیثی را از این صحابی بزرگوار با ذکر لقب او نقل می کند و وضاح و ابن مزین می گویند که مالک 
حرف آنها بی معنی   که به قتل عثمان کمک کرده اند و ابوعمر در استیعاب توضیح می دهد کهذکر نکرده زیرا او را از کسانی می داند  

 عثمان و قتل او بی خبر است.  است زیرا کسی که این حرف را می زند معلوم می شود از نقش و موضع انصار در قضیه تسخیر خانه 

اجتهاد مجتهدین اگر صحیح باشد دو صواب    ویه می گویند)کلب گوید چگونه سخن یاوه کسانی که بجاي محکوم نمودن جنایات معا
رجس و نجاست و خیانت معاویه و امثال او را به اسالم و    و غلط باشد یک صواب و کسی نیست به این جاهالن بگوید شما می خواهید

درك قرآن هستید در حالیکه فرق   جاهالنه تفسیر می نمائید و مدعی  مسلمین با اینگونه توجیهات بالوجه پاك کنید و قرآن را اینگونه 
 فکر آبروي اسالم و مسلمین در پیشگاه اندیشمندان جهان و ..... نیستید.(  بین خطا و جرم را در قرآن فهم ننموده و نمی دانید و به

 سخن محمدبن عمرو بن حزم انصاري: 

ز افتخارات اوست .....، ابوعمرو مینویسد: )..... می او از کسانی است که رسول خدا صلی اهللا علیه وآله او را محمد نامیده است و این ا
ابی بکر )فرزند خلیفه اول(،    بن  گویند در میان تندروترین و سخت گیرترین مخالفان عثمان چند نفر بودند که نام محمد داشتند، محمد

 بن حزم انصاري ....  محمدبن ابوحذیفه، محمدبن عمرو 

 اب رسول خدا:سخن جابربن عبداهللا انصاري و جمعی از اصح

)مضمون( حجاج بن یوسف )خبیث علیه لعنه و العذاب السعیر( پس از جنگ با عبداهللا بن زبیر، استاندارد مکه و مدینه شد .....چون به  
مدینه وارد شد با مردم به شدت بدرفتاري کرد و می گفت اینها قاتلین عثمان هستند از جمله دست جابربن عبداهللانصاري را با عده اي  

گردن انس بن مالک مهر زد و    را مانند اهل ذمه )یهود و نصاري .....(، مهر کرده و عالمت گذاري نمود .....، او به جاي دست بر  دیگر
یاري کردم، گفت دروغ  او گفت  نکردي  یاري  را  عثمان  و گفت چرا  را احضار  بن سعد  با سرب   سهل  تا  داد  می گویی پس دستور 

اینطور شهرت داشته که اصحاب رسول خدا متفقاً در    .....، از روایات تاریخی معلوم می شود .....، که در میان مردم گردن او را مهر زدند  
به اند و لذا حجاج  با عثمان و یا عدم یاري و یا قتل او سهیم بوده  استناد همین شهرت .....، دست به آزار آنان زده است ..... و    مبارزه 

آ مورد  که  اصحابی  هیچگاه همچنین  گرفتند  می  قرار  اهانت  و  آن    زار  تبعات  تحمل  بر  بلکه  شوند  رها  آزار  از  تا  نشدند  منکر  را  آن 
 شکیبایی می نمودند. 
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 سخن جبله بن عمرو انصاري مجاهد غزوه بدر: 

در زمانی که   داشت و طبري آورده است .....، )جبله بن عمرو ساعدي در کنار خانه اش نشسته بود و بند افسار چهارپاي خود را در دست 

آتشفشانی )دماوند( می فرستم    عثمان از نزد او عبور کرد به او گفت اي نعثل به خدا ترا می کشم و بر ستور زخمی قرار داده و به منطقه 

زا به عثمان باز کرد و  زبان به دشنام و ناس  .....، و نیز در زمانی دیگر عثمان را از باالي منبر به زیر آورده و .....، و او اولین کسی بود که

م  علیه او جرأت به خرج داد و ..... و در عبارتی دیگر به او گفت اگر اطرافیان )نابکار(خود را طرد نکنی همین افسار را به گردن تو خواه

ار نموده اي و در  معاویه، عبداهللا عامر، عبداهللا سعد و .....، را اختی  بست عثمان گفت به خدا قسم من اطرافیانی ندارم پس گفت تو مروان،

نموده و به ریختن  میان آنان کسانی هستند که قرآن آنها را مذمت  او گفتند    پیامبر  به  ..... و وقتی   ،..... خون آنان دستور داده است و 

اه دین  قیامت بگویم ما از حاکمان خود اطاعت کردیم و آنها ما را از ر  عثمان را رها کن گفت به خدا نمی شود زیرا نمی خواهم فرداي 

عثمان را در بقیع دفن کنند، او مانع شده و ناچار او را در قبرستان یهودیان دفن کردند    خارج کردند( و .....، نیز آورده اند وقتی خواستند 

ر  بزرگ و با فضیلت و دین شناس و فقیه اصحاب رسول خدا بود ..... که روایات و مشاهدات او د .....، ابوعمرو آورده است که او مردي

 است.  فقه مورد استناد محدثین

 سخن محمدبن مسلمه انصاري مجاهد بدر: 

رفتم ..... و در   )مضمون( طبري از قول محمدبن مسلمه آورده است: )..... من با تعدادي از اهل قبیله خود نزد .....، )نمایندگان( مردم مصر

براي )قتل( او اختیار    ترك خواهد کرد و اگر ترك نکرد آنهاکار عثمان سخن گفتم و از طرف عثمان قول دادم که کارهاي ناروا را  

آنها براي قتل تو آمده اند و همه    دارند پس آنها خوشحال شده و رفتند و من به سوي عثمان رفته و گفتم اي عثمان بر خودت رحم کن

و ..... و به من گفتند تو به ما قول دادي    ه تو را ترك کرده اند .....، ولی او برخالف توصیه من عمل کرده .....، مصریان برگشت نمود

نارواي خود برمی دارد .....، پس ورقه اي را که با قلم سربی که از شتر دولتی مخصوص عثمان و از نوکر و    عثمان دست از کارهاي 

ک  عثمان  که  بیند  می  وقتی  او  شودکه  می  مالحظه  لذا  و   ،..... دادند  نشان  بودند  نموده  کشف  او  مخصوص  از  مأمور  که  نیست  سی 

 نمی شود تا از ریختن خون او دفاع کند .... خالفکاري خود دست برداشته و .....، او را رها کرده و براي او احترامی قائل

 )مضمون( سخن عالمه امت اسالم عبداهللا بن عباس، پسر عموي پیامبر گرامی: 

می  .1 السالم  علیه  علی  امیرمؤمنان  متقیان  موالي  در شرح حال  گفتند آمده ابوعمر  و  آمده  عباس  ابن  نزد  اي  عده   .....( تا    نویسد:  ایم 
بود   تند  .....، جزاینکه  بود  بود گفت سراپا خوب  ابوبکر چگونه آدمی  گفتند  بپرسید،  می خواهید  هرچه  کنیم، گفت  مطرح  سؤاالتی 

ه، دامی قرار دارد.....، گفتند عثمان چگونه  گفتند عمر چگونه آدمی بود گفت او مانند پرنده بیمناکی بود که تصور می کرد که بر سر را 
مردي بود گفت وجود او سرشار از    آدمی بود گفت او آدمی بود که خواب آلودگیش مانع از بیداري او شده بود، پرسیدند علی چگونه

ایثار به محرومین ..... و خویشاوند  .....،    اهللا علیه وآله نزدیک به رسول خدا صلی    رأي حکیمانه و متین و دانش و شجاعت و کمک و 
 ،)..... ،..... 

که اینگونه همگان بر بزرگی   )کلب گوید سالم و درود و رضوان بی نهایت خدا بر تو یا موالنا یا مظلوم یا ابی الحسن علی بن ابی طالب
مرحمت و شفاعت شما در دنیا و  و عظمت تو اقرار دارند خدا به شما جزاي خیر بی حد و بی نهایت عطا فرماید تا ابداآلباد و نیز مارا از  

 آخرت بهره مند فرماید آمین، آمین، آمین یا رب العالمین( 
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ریختند .....،( پس    معاویه به ابن عباس می نویسد: )..... تو از کسانی هستی که علیه عثمان تالش نموده و او را خوار نموده و خونش را .2
تو در انتظار قتل عثمان و مشتاق مرگ او بودي و با علم وتعمد نگذاشتی مردم به کمک  ابن عباس به او پاسخ داد )..... به خدا سوگند که 

توجه نکردي ..... در حالی که یقین داشتی    عثمان بیایند، در حالی که نامه عثمان و ناله و فریاد استمداد او به تو رسیده بود ولی تو به آن
تعلل کردي که طبق میل و آرزو و پیش بینی تو بقتل    او برنخواهند داشت و آنقدر   که محاصره کنندگان تا او را به قتل نرسانند دست از 

این  تو از همه در  اگر واقعاً مظلوم کشته شده باشد  .....، پس  بی    رسید  پیوسته در فریب مردم  ..... ولی  تر و مسئول تري  موضوع ظالم 
اطالع و جاهل کوشیدي تا به بهانه خون خواهی او آنچه میخواستی را بدست آوردي و نمی دانم شاید این برخورداري موقتی آزمایشی 

 براي شما باشد(، .....،  

به عنوان دا  حضرت عالمه فرماید ابن عباس  اینکه جناب  نشمند عالی مرتبه و عالمه امت اسالمی هیچ دخالتی در تسخیر خانه  علیرغم 
اتفاق نظر داشته و هیچ ارزش و احترامی   عثمان و قتل او نداشت .....، ولی با سایر اصحاب رسول خدا )ص( در مورد وضعیت عثمان 

محاصره    استمداد او از حجاج می آورد آنهم در زمانقائل نبوده است .....، بطوري که وقتی نافع بن طریف نامه عثمان را مبنی بر    براي او 
نامه عثمان به پایان    خانه اش، عبداهللا بن عباس که مشغول سخنرانی بوده است به نافع اجازه قرائت دعوت نامه را می دهد و چون قرائت

نموده یا به امدادخواهی او پاسخ    می رسد، ابن عباس به نطق خود ادامه می دهد بدون اینکه هیچ عکس العملی نسبت به محاصره عثمان
به او گفت: اي ابن عباس خدا به تو عقل و    مثبت داده و یا حاجیان را براي امداد او تحریک کند و ..... و این عایشه بود که در راه مکه 

 ، ...مردم به این زورگو شوي فهم و قدرت بیان داد، مبادا مردم را از این دیکتاتور بازداري یعنی مانع از تهاجم

 سخن عمروبن عاص معلوم الحال:
طبري می گوید: )..... پس از عزل عمروعاص از حکومت مصر، عمروعاص به مدینه آمده و علیه عثمان سخن می گفت .....،پس روزي  

م دروغ می  گفت مرد  عثمان به او گفت ..... به خدا قسم اگر موضوع اختالس و چپاول مالی تو نبود ترا عزل نمی کردم ..... عمروعاص
کج نمی رفتی ولی من مالیمت به   گویند ..... و من در زمان عمر در مصر بودم .....، عثمان گفت اگر من هم مثل عمر مواظب تو بودم راه 

تحریک می کرد ..... تا روزي که در کاخ خود    خرج دادم و تو گستاخ و جري شدي ..... پس عمروعاص از او ناراضی و همه را علیه او 
 فریاد برآورده و می گفت من عمروعاص هستم و .....   الن نشسته بود خبر قتل عثمان را به او دادند، پس با شادي و شعفدر عج

را که عثمان  از حکومت مصر خواهر  از عزل  او پس  اند  نیز آورده  دلیل    و  به  باري که مصریان  اولین  نیز  و  داد.،  بود طالق  او  همسر 
همراه سی تن از مهاجران و انصار نزد آنان رفته و آنان را راضی به بازگشت   ینه آمدند علی علیه السالم بهنارضایتی از اعمال عثمان به مد

نمودند ..... پس مروان عثمان را تحریک نموده وگفت در مسجد اعالم کن که مردم مصر گزارش غلط به آنان رسیده و وقتی فهمیدند  
اص فریاد زد آي عثمان از خدا بترس تو مرتکب گناهان بزرگی شده اي و ما را با خود  پس عمروع که آن حرفها بی اساس بود برگشتند،

اي و .....، ..... پس عمروعاص به فلسطین رفت و ..... می گفت به خدا قسم اگر چوپانی را در بیابان ببینم او را    به آن گناهان وارد نموده 
عثمان  ابن    علیه  نیز  و   ..... نمایم  می  به شورش  که وادار  دید  و  رفت  معاویه  نزد  )برد(  بنام  قبیله همدان  از  مردي  که  است    قتیبه آورده 

اند که آن  علیه وآله شنیده  اهللا  از رسول خدا صلی  ما  بزرگان  اي عمروعاص  او گفت  به  ناسزا می گوید  به علی  حضرت    عمروعاص 
کالم راست است یا    علی هم موالي اوست .....( آیا این  فرمود: )من کنت مواله فعلی مواله .....(، یعنی )هر کسی را که من موالي اویم

خدا هیچکس در فضیلت و منقبت   نادرست پس عمروعاص گفت صحیح و درست است و نیز اضافه می کنم که در میان اصحاب رسول 
آنها را از بین برد،    و منزلت به او نمی رسد، پس آن جوان )برد( حیرت کرد و عمروعاص ادامه داد ولی اوکاري با عثمان کرد که همه

کرد: عمروعاص گفت هیچکدام بلکه او قاتالن عثمان را   برد سؤال کرد آیا او دستور کشتن عثمان را داد یا خود شخصاً عثمان را هالك
شکستی،    پناه داد. )برد( سؤال کرد و با این وجود مردم با او بیعت کردند،گفت آري )برد( پرسید پس چرا تو پیمان بیعت خود را با او 

ولی من به فلسطین    عمرو گفت چون او را متهم به قتل عثمان کرده ام )برد( گفت تو خودت هم متهمی عمرو گفت درست می گویی
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خودشان محکوم نمودیم پس   رفته ام .....، پس آن جوان به نزد قوم و قبیله خود آمده و گفت ما به نزد عده اي رفتیم که آنها را با سخنان
 ه علی برحق است، پس همه از او پیروي و اطاعت کنید، آگاه باشید ک 

واقدي آورده است که )چون خبر کشته شدن عثمان رضی اهللا عنه به عمروعاص رسید، گفت مرا ابوعبداهللا گویند    و نیز طبري به نقل از
به    .....، اگر علی بن ابی طالب هستم که او را کشتم در حالی که در دره سباع بودم، چه کسی ممکن است بعد از او خلیفه شود    من کسی

حکومت برسد حتماً قانون اسالم را جاري خواهد ساخت و البته خالفت هیچکس به اندازه خلیفه شدن او براي من ناگوارنیست .....(، و  
به آتش او  علیه  را  دنیا  که  بودي  تو  این  عثمان،  قضیه  درباره   .....( فرمود  که  به عمروعاص  مجتبی  امام  به  کشی  نیز سخن  و سپس  دي 

من کسی هستم که اگر زخمی  فلسطین رفتی و وقتی خبر مرگ او به تو رسید )با کبر و غرور و شادي گفتی(، مرا ابوعبداهللا می گویند و 
کردي و دینت را براي خوشگذرانی و    را بخارانم تا آن را به خون ریزي نیندازم آن را رها نمی کنم و آنوقت خودت را وقف معاویه 

او را یاريعزت   بود  تو کسی هستی که وقتی عثمان زنده  ..... و  او فروختی  به  به خشم    دنیا  او  از مرگ  به قتل رسید  نکردي و وقتی 
مسلم است و آن اینکه ما به آن جماعتی که او را از اصحاب    نیامدي .....،(، ..... پس حضرت عالمه فرماید ..... در هر صورت یک امر

 عمروعاص چنین نظري درباره عثمان داشته است. رند، این مطلب را می گوئیم کهعادل و راست رو می شما

 سخن عامربن واثله )ابوطفیل( صحابی سالخورده و محترم رسول خدا )ص(: 

ترم به نزد  مح  ابوطفیل به شام آمد تا برادرزاده اش را که در سپاه معاویه بود ببیند و چون خبر به معاویه رسید به دنبال او فرستاد و آن مرد

عثمان را کشتند گفت نه    او رفت، معاویه به او گفت تو ابوطفیل عامربن واثله هستی گفت آري گفت آیا تو هم جزء کسانی بودي که 

چرا، عامر پاسخ داد چون مهاجران و    ولی از کسانی بودم که شاهد تسخیر خانه و قتل او بودند و او را یاري نکردند، معاویه سؤال کرد

وظیفه آنان بود، عامر گفت تو چرا او را کمک   سول خدا او را یاري نکردند، معاویه گفت اما کمک به عثمان هم وظیفه تو و همانصار ر

عامر خندید و گفت    خونخواهی از کمک محسوب نمی شود   نکردي، در حالی که مردم شام تحت حکومت تو بودند، گفت مگر اآلن

و نوحه سرایی خواهی کرد، در   من و توست: )..... می دانیم که پس از مرگ من براي من گریهاین بیت شاعر عبیدبن ابرص مناسب حال 

.....( پس در این زمان مروان بن حکم و سعیدبن عاص و عبدالرحمن بن حکم وارد   به من نکردي  حالی که در زندگی هیچ کمکی 

وفاي علی بن ابی طالب و جنگجوي سواره در    با  و یار صمیمی وشدند، معاویه به آنان گفت این پیرمرد را می شناسید گفتند نه گفت ا 

را مجازات نمی کنی و همگی به ابوطفیل دشنام داده و    صفین و شاعر مردم عراق، این ابوطفیل است پس سعیدبن عاص گفت چرا او 

عامر پاسخ داد نه بدگویی آنان را می نمایم و  ناسزا گفتند معاویه به آنان اعتراض کرد .....، سپس از ابوطفیل پرسیدآیا اینها را می شناسی  

سؤال کرد آیا هنوز هم علی را دوست داري گفت اي معاویه محبت و عشقی    نه خیري از آنها دیده ام )یعنی نظري ندارم(، پس معاویه 

کردم به درگاه خدا پناه  مادر موسی به فرزندش داشت و من از اینکه در حق او کوتاهی    که امروز به علی دارم، عشق و محبتی است که 

اینها چنین عقیده اي نسبت به من ندارند .....، حضرت عالمه می فرماید ..... از گفتار این صحابی    می برم، پس معاویه خندید گفت اما

ه با او هم عقیده  جلیل القدر معلوم می شودکه او عثمان را یاري ننمود و .....، و گروه مهاجران و انصار رسول خدا نیز در این روش و روی

  بوده اند و او ازآنچه انجام داده پشیمان نیست و اعتقاد دارد که او و اصحاب پیامبر در روش خود خطا نکرده اند ..... و تا آخرین لحظه 

 خود بر بصیرت و استنباط و درك فقهی خود ثابت و پابرجا ..... مانده اند.  مرگ

 سخن سعدبن ابی وقاص: 

 و یکی از ده نفري است که می گویند مژده بهشت را دریافت نموده اند .....، ابن قتیبه آورده است: او عضو شوراي شش نفره 
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پاسخ نوشت:    )عمروعاص نامه اي به او نوشت و از او در خصوص موضوع قتل عثمان، قاتالن و مسئوالن قتل او سؤال کرد پس سعد در

خارج کرد و طلحه آن را    الع می دهم که او با شمشیري کشته شد که عایشه از نیام.....، تو درباره قتل عثمان سؤال کردي، پس به تو اط

ما دست روي دست گذاشتیم ولی    تیز کرد و علی بن ابی طالب آن را به زهرآلود و زبیر خاموش مانده و با دست اشاره به قتل او کرد و 

می حکومت را( تغییرداد ..... او هم کار درست و هم نادرست کرد  اگر می خواستیم می توانستیم از او دفاع کنیم ولی عثمان )رویه اسال

 .....(،   پس اگر کار ما خوب بود پس کار درستی کردیم و اگر نادرست بود از خداآمرزش می خواهیم

با  مشاهده هجوم مردم    و نیز ابوحبیبه می گوید: )روز قتل عثمان، دیدم که سعدبن ابی وقاص وارد خانه عثمان شد و بعد بیرون آمد و 

من توبه کرده و از کارهاي    ترسید و گفت من با عثمان صحبت کردم و او گفت من بیش از این به این گمراهی ادامه نمی دهم ..... و

یا  خود دست می کشم .....، مروان گفت به سوي علی برو .....، پس سعد نزد علی آمده گفت: .....،اي ابوالحسن پدر و مادرم به فداي تو ب

کنی او جلوگیري  ریختن خون  از  تا   ..... کن  توست کمک  که خویشاوند  عثمان  به  این    و  اآلن  او  و  کند  طرز صحیح حکومت  به  تا 

 کرده ام که دیگر شرم دارم که از او دفاع کنم.   آمادگی را دارد پس علی علیه السالم گفت ..... به خدا سوگند آنقدر از او دفاع 

عهدهاي مکرر عثمان شکسته شد و اقدامات سوء عثمان نسبت    لی علیه السالم با فتنه انگیزي مروان و نقض)کلب گوید بارها ضمانت ع

او و  بودن  نمود و زنده  او را فراهم  به مردم منتهی به کشتار جمعی معترضین و قتل عام    به معترضین مقدمات قتل  او نسبت  اراده سوء 

جبران در دین و آئین امت می شد و نصایح آن حضرت در او بی اثر بود فلذا حضرت    غیرقابلصحابه و طرفداران آنان و مهمتر انحراف  

 کنم(،   فرمود دیگر شرم دارم که از او دفاع

ابی بکر آمد و    و فرمود ولی مروان، معاویه و عبداهللا بن عامر و سعید بن عاص این بال را به سر او آورده اند ..... در این هنگام محمد بن 

برآمد که عثمان کشته    علی )ع( گفت، علی )ع( دستم را گرفته برخاست .....، به خدا قسم به خانه ام نرسیده بودم که صدایی  چیزي به 

جان او دفاع کنیم و .....، پس نظر    شد .....(، پس با توجه به اینکه او می گوید اگر می خواستیم )اصحاب رسول خدا( می توانستیم از

ابی از دفاع از جان  صریح و قطعی سعدبن  عثمان در آخرین لحظات کاري صحیح و    وقاص این است که قرار گذاشتن و خودداري 

 برحق بوده است.

 سخن مالک اشتر:

تا راه تفرقه    )مضمون( بالدرزي می نویسد )..... عثمان نامه اي براي مالک اشتر و دوستانش نوشته و به عبدالرحمن بن ابی بکر و ..... داد 

خطا رفته و از سنت    انبردار شوند و .....، و مالک در پاسخ نوشت: )..... از مالک بن حارث به خلیفه اي که در بال افتاده و بهنرفته و فرم

تو و وزیران و استانداران تو    پیامبر خود منحرف شده و قانون و دستور قرآن را پشت سر افکنده است .....، نامه تو را خواندیم، باید که

  تو ادعا کردي که ما بر خود ستم   تجاوز و تبعید مردان پاکدامن بردارید تا ما هم حاضر شویم از تو اطاعت کنیم .....  دست از ظلم و 

گستري و   نموده ایم بدان و آگاه باش که این تصور توست همان تصوري که ترا به ورطه گمراهی انداخته و ستمگري را براي تو عدالت

 باطل را حق جلوه داده است ...

 سخن عبداهللا بن حکیم: 
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قتل عثمان    ابن سعد و بالدرزي می گویند که عبداهللا بن حکیم جهنی از اصحاب رسول خداست و او همان است که گفت )من پس از

او شرکت کردي قتل  نیز در  تو  آیا  او سؤال کردند  از  وقتی  .....( و  نمی کنم  اي شرکت  هیچ خلیفه  گفت من شرح    در ریختن خون 

 و را شرکت در قتل او تلقی می کنم .....، خالف کاري هاي ا

 سخن محمدبن ابی حذیفه:

محمد بن    او از کسانی بود که در تحریک مردم علیه عثمان سعی و تالش فراوان داشته است بالدرزي می نویسد، محمد بن ابی بکر و
معایب عثمان را برمی   بن ابی حذیفه   ابی حذیفه در آن سال که عبداهللا بن ابی سرح به مصر رفت به طرف مصر حرکت نموده و محمد 

شمرد و انتقاد می کرد از جمله می گفت که عثمان مردي را به استانداري منصوب کرده که رسول خدادر روز فتح مکه ریختن خون او  
ا سعی و تالش  را واجب نموده و آیات قرآن براي اثبات کفر او نازل گردید و .....، پس مالحظه می گرددکه این صحابی عظیم الشان ب

قدر مسلم آنکه جمعی از اصحاب عادل و صالح علیه    تمام در راه محو انحرافات و بدعتهاي عثمان تالش می نموده است و .....، پس
 .عثمان اتفاق نظر داشتند و .....، در مخالفت با عثمان اجماع نموده اند وگفته اند که امت محمد )ص( بر نظر خطا، اجماع نخواهند کرد ..

 سخن عمروبن زراره: 

تبلیغ نمودند عمروبن  با علی  بیعت مردم  زراره بن    بالدرزي و بعضی دیگر از مورخان می نویسند، اولین کسانی که براي خلع عثمان و 
  قانون اسالم را می  قیس نخعی و کمیل بن زیاد نخعی بودند، از جمله سخنان عمروبن زراره آن است که )..... اي مردم عثمان با آنکه

شناخت آن را ترك کرد و با سپردن مقامات و پست هاي دولتی به بدترین افراد می خواهد مردم پاك وصالح را بفریبد و گمراه نماید  
به  این شعر را سرود: ).....  بن فهدان  .....، وقیس  و  او را از کوفه به دمشق صادر کرد  به عثمان رسید و دستور تبعید    .....، پس خبر آن 

.....( و ابن اثیر    گمراهی است از حکومت خلع نمایم  سوگند .....، می کوشم تا ولید و رفیق او عثمان بن عفان را که اساس خداي یگانه  
 است.  می گوید عثمان او را نیز به دمشق تبعید کرد. پس نظریه این صحابی بزرگوار نیز در این خصوص کامالً روشن

 نظریه صعصعه بن صوحان رئیس قبیله عبدالقیس: 

و بر اثر    ابن عساکر می نویسد: )..... عثمان در باالي منبر بود پس صعصعه برخاسته و گفت اي امیرالمؤمنین از راه اسالم منحرف شدي
سخنان بسیار گفته بود    آن ملت هم از راه اسالم منحرف شدند، به راه راست بیا تا مردم هم هدایت شوند ..... و نیز در روزي دیگر که او

مردم گفت ..... این یاوه گو نمی داند خدا کجاست و .....، صعصعه پاسخ داد ..... او درکمین ستمکاران است و سپس آیه قرآن    عثمان به
را تالوت کرد که ..... به کسانی که ستم دیده اند اجازه جهاد و پیکار داده شده است.....(، پس مالحظه می شود که چگونه صعصعه که  

و پاکی و سالمت نفس و .....، آراسته است معتقد است که    و معلوم بود که چگونه به زیور فضایل و قهرمانیشرح حال او مذکور شد  
استناد آن اعالم می دارد که جنگ با عثمان روا و جایز است ..... و این    عثمان از راه حق و اسالم منحرف شده و ..... و با تالوت آیه و

 بر منبر است و کسی در برابر او برنخاسته و سخنان و گفتار او را رد نمی نماید.  ید که عثمانسخن را در حضور مردم در حالی می گو

 سخن حکیم بن جبله شهید جنگ جمل:

بصره بوده و    ابوعمر در وصف او می گوید )او مردي بزرگ، صالح و دیندار و ..... بوده است(، و وي یکی از سران مخالفان عثمان در

پاي او را قطع کردند و    است که راهی مدینه شده است، ..... او همان کسی است که ابوعبید می گوید در جنگ جمل.....، او از کسانی  

او پاي قطع شده خود را آنقدر بر سر ضارب زد تا او را بقتل رسانید و این شعر حماسی را می خواندکه )اي جان آرام نباش زیرا بهترین  

 زمامداري عادل و بر صراط مستقیم اسالم نبوده است. ...(، ..... و عمل او نشان می دهد که عثمان دعوت کننده ترا احضار کرده است ..

 سخن هشام بن ولید برادر خالد بن ولید: 
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به او گفت اي افتاد،  عثمان    هشام بن ولید مخزومی همان کسی است که وقتی عثمان، عمار یاسر را آنقدر زد که بیهوش شد بر زمین 
و   از علی  تا سرحد مرگ چون  را  ما  قبیله  و عضو  ما گستاخی کرده  برابر  ولی در  نکردي  اقدامی  او  به  نسبت  ترسیدي  او می  خاندان 

بمیرد یکی از افراد سرشناس و مقتدر بنی امیه را خواهم کشت ..... پس شعري   مضروب کردي، پس آگاه باش که به خدا قسم اگر عمار
.....شمشیرم از زبان من رساتر و درازتر است پس برحذر باش .....(، پس نظر این صحابی عادل و    سرود که )..... زبانم رسا و دراز است و 

 جماعت درباره عثمان چنین است.  راست کردار به اعتقاد آن

 سخن اصحاب رسول خدا به معاویه بن ابوسفیان اموي:

حمایت از او    حمایت از عثمان به نفع تو بود اقدام کردي و آن زمان کهامیرالمؤمنین به معاویه نوشت: )..... حقیقت این است که وقتی  .1
 به نفع او بود او را تنها گذاشتی .....، .....(.

 و در مرقومه اي دیگر به او می فرماید: )..... به خدا قسم پسر عمویت )عثمان( را کسی جز تو نکشت .....(.2

به او می فرماید: ).3 باز در مرقومه اي دیگر  دفاع رها    ..... بجان خودم سوگند عثمان را کسی جز تو نکشت و کسی جز تو او را بیو 

نکرد، تو همواره چشم انتظار حوادث بد براي عثمان بودي و آرزوي مرگ او را داشتی تا به مراد دل خود برسی وکار تو بهترین دلیل بر  

 این حقیقت است( 

بن عباس،   هاي عبداهللا  از مرقومه  بهبه همین مضمون   ،..... انصاري  و محمدبن مسلمه  انصاري  ابوایوب  ربعی و  بن  این    و شبث  معاویه 
همان عثمان  قتل  برابر  در  معاویه  که  آید  می  بدست  نتیجه  این  پس   ،..... مورخین  گفتار  و  گردد.  می  آشکار  که    حقیقت  را  موضعی 

تقسیم می شدند او موضع    دو دسته مهاجم و خوارکننده اواصحاب رسول خدا اتخاذ نمودند، انتخاب کرد با این تفاوت که اگر آنان به  
با تأخیر و تعلل در اعزام سپاهیان    دوم را داشت با این انگیزه که با قتل او زمینه حکومت را براي خود فراهم نماید ..... و به همین دلیل

 زمینه قتل او را فراهم نمود ...

 سخن عثمان درباره خود:

پس اگر    رضی اهللا عنه که در معاصره بود آمده و گفت اي امیرالمؤمنین این جماعت علیه تو اجتماع کرده اند   مغیره بن شعبه نزد عثمان
دي  مایلی به مکه برو و یا به شام و یا بیرون رفته با مردم صحبت کنیم و .....، عثمان گفت من از پیامبر خدا شنیدم که میفرمود در مکه مر

من نمی خواهم انشاءاهللا آن    شود که نیمی از عذاب این امت اعم از جن و انس بر او واقع می شود واز قریش کافر شده و مدفون می  
می    اند، از این روایت تاریخی معلوم   شخص باشم و .....، این روایت را احمد حنبل، خطیب بغدادي حلبی ..... با همین مضمون آورده 

نموده اند مثل   اشته بیش از اینکه به مفاد روایاتی که هواداران او برایش جعل و نقلشود عثمان در اثر یقینی که به جرائم و گناهان خود د
نامعلوم آمده است و .....   احادیث بشارت به بهشت .....، اعتماد داشته باشد به انطباق حدیثی بر خود اطمینان داشته که درباره یک قریشی

 اساس، دروغ و ساختگی است.  که براي او نقل نموده اند همگی بی پس معلوم می شود که همه این )وعده هاي بهشتی( احادیث 

 اشعاري در تائید آنچه گذشت:

باد که بر    بالدرزي این شعر را از )ابومنقذ( که در جنگ جمل در سپاه علی علیه السالم بوده است نقل می نماید: )..... دیده اي گریان
و خواسته هاي    هم جدا و پراکنده کرد و در حالی که قانون اسالم را رها کرده   عثمان بگرید، بر همان عثمان که صفحات قرآن را از 

نعثل)یعنی و روش  دین  از  درگاه خداوند  به  من  داد،  قرار  میراث  به  را  و جنگی خونین  داد،  می  انجام  را  پسر    خالف خود  و  عثمان( 
سروده است )..... و عثمان    ه علی بن غدیر یا اهاب بن همامابوسفیان یعنی این دو مردك بی مقدار بیزاري می جویم .....( و یا شعري ک 

قطعه که اشعار رزمی همام بن اغفل    شر مستمري را از خود باقی گذاشت و من هر گمراهی را نکوهش و سرزنش می کنم .....( و یا این
ر و نفاق چون به گروه هاي منظم و سران کف  در جنگ صفین است که نصربن مزاحم در کتاب صفین نقل می کند )..... چشم بدکاران
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رفته را کشتیم، آن سردار تجاوزکاران و تفرقه افکنان،    سپاه عراق افتاد، برق زده و خیره گشت، سپاهی که می گفت ما آن از دین بیرون
ر پیچیده بودند .....(  فرط ضربات نیزه و شمشیر ما مدافعان او بهم د  عثمان را به روز تسخیر و آتش زدن خانه اش و در آن هنگامه که از

نعثل را کشتیم، زیرا راه را بر بزرگان روشن ضمیر ما بست و با روشی منحرف  و این شعر نیز از محمدبن ابی سبره است )..... ما بودیم که
انتقام جوي ما، او را در خون غلطا  و دور از اسالم حکمرانی کرد، ما بودیم که قبل نیزه هاي  نید.(، و فضل بن  از او مغیره را کشتیم و 

عجل   و  سلم  و  آله  و  علیه  اهللا  صلی  خدا  رسول  محمد  از  پس  انسانها  بهترین  که  باشید  ).....آگاه  گوید  عقبه  بن  ولید  پاسخ  در  عباس 
وصی اوست، ..... همین عیب و ننگ براي او )عثمان( بس است که انصار به کشتن او اشاره نموده و    فرجهم، در نظر خدا و خردمندان، 

کردند(، و مالک اشتر در رجز حماسی خود در صفین می گفت )..... کسی جز عثمان نیست و نابود مباد، ..... و    به مصریان واگذاراو را  
 کسی قیام کردید که مخالف خداي رحمان و بنده شیطان بود .....(  شما به یاري

 نظریه مهاجرین و انصار رسول خدا: 

نمی گرداند    بجان خودم سوگند من جزء مهاجران بوده ام ..... و خدا آنان را بر گمراهی همداستان امیرالمؤمنین به معاویه نوشت ).....  .1
 ..... من نه دستوري داده ام ..... و نه به قتل رسانده ام .....(

شدت متنفرم،    جماعت به بالدرزي از قول مدائنی می نویسد )..... چون چشم ثابت بن عبداهللا بن زبیر به سپاه شام افتاد گفت: من از این  .2
اینقدر از آنها متنفري او گفت    سعید بن خالدبن عمروبن عثمان به او گفت شاید به این دلیل که آنها پدرت )عبداهللا بن زبیر( را کشتند تو 

 .....(. بزرگ تو )عثمان( را مهاجرین وانصار رسول خدا به قتل رساندند  راست می گویی پدرم را اوباش و اراذل شام کشتند ولی پدر

به او گفتند اي معاویه تو به چه دلیل با علی میجنگی در .3 ابودرداء در صفین نزد معاویه رفته و  ابوهریره و    ابن قتیبه آورده است )..... 
آزاد شده حالی که فضایل و مناقب او را می دانی و می دانی که .....، ..... بر تو برتري دارد پس در خالفت از تو سزاوارتراست .....، تو  

که از او براي خالفت شایسته تر    فتح مکه و پدرت از قبایل مشرك و مهاجم به اسالم بوده است .....، معاویه گفت من هم ادعا ندارم
آمدند و مالک اشتر به آنها گفت آیا شما فکر   هستم ولی می خواهم قاتالن عثمان را به من تحویل دهد و .....، آنگاه آنان به اردوي علی

کنید معاویه واقعاً در پی قاتالن عثمان است و .....، پس صبح به حضورعلی علیه السالم رفته و گفتند یا علی فضایل و برتري تو قابل    می
است، او می خواهد که تو قاتالن عثمان را تحویل دهی و .....، علی علیه    انکار نیست و جنگ تو با معاویه جنگ با یک دیوانه بی سروپا

بروید و آنها را دستگیر کنید پس آنها به نزد محمد بن ابی بکر، عماربن یاسر و مالک    مود آنها را می شناسید گفتند بلی گفتالسالم فر
هستید و ما دستور داریم شما را دستگیر کنیم، پس در این هنگام بیش از ده هزار نفر مرد جنگی   اشتر رفته و گفتند شما از قاتالن عثمان

را کشتیم .....، در این زمان آنها به شهر خود حمص برگشتند و عبدالرحمن بن عثمان آنها را دیده و آنها    ند ما عثمانبیرون آمده و گفت
تعریف کرده و او گفت من از شما دو نفر که از اصحاب پیامبر هستید تعجب می کنم ..... شما نزد علی رفته و قاتالن    جریان کار را

  خواهید در حالی که می دانید که اگر مهاجرین و انصار قتل عثمان را ناحق می دانستند او را یاري کرده و از او دفاع از او می    عثمان را
می    علی  می کردند و در موقع بیعت با علی، قصاص خون عثمان را شرط بیعت قرار می دادند ..... و تعجب من بیشتر می شود وقتی به

هستند بهتر از    کار را به شورا واگذار کن در حالی که می دانید کسانی که از حکومت علی راضیگوئید از خالفت کناره گیري کن و  
اند ..... و شما واسطه    کسانی هستند که از او راضی نیستند و کسانی که با او بیعت کرده اند بهتر از کسانی هستند که با او بیعت نکرده 

 تصدي خالفت ندارد .....  معاویه شده اید که از آزادشدگان مکه بوده و حق

چگونه راه راست از راه شیطان معلوم و مشخص است و چگونه تشخیص عقل، انسان متفکر و منصف را به حیات   )کلب گوید که ببین
 جاویدان وتبعیت از هوي و هوس او را به سوي آتش ابدي سوق می دهد(،  

گوش معاویه رسید و قصد قتل او را نمود ولی به لحاظ مخالفت قوم و  پس گفتگوي عبدالرحمن با این دو در بین مردم منتشر شد وبه  
اینکار منصرف شد و به همین مضمون  نصربن مزاحم می نویسد )..... چون قاتالن عثمان را از علی مطالبه کردند ..... بیست    قبیله او از 
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ودند و جز چشمان آنها چیزي معلوم نبود و همه یکصدا  حالی که همه غرق در زره و لباس رزم ب   هزار مرد جنگی یا بیشتر جلو آمدند در
هستیم به معاویه بگو بیاید انتقام بگیرد( و به همین مضمون روایاتی که مؤید شرکت مردم مدینه مستقیماً و یا با   گفتند، همه ما قاتل عثمان

 عثمان و یاري نکردن در هنگام قتل او بوده است .....،   فرار نمودن

علیه السالم آمده و از او خواهش کردند که نزد عثمان رفته و او را    اصحاب رسول خدا از مهاجران و دیگران نزد علی هجري 34در سال 
و فرمود )..... مردم پشت سر من هستند و درباره حکومت تو با من صحبت    پند داده و ارشاد نماید پس علی علیه السالم نزد عثمان رفته

به تو چه بگویم .....تو آنچه را ما می دانیم می دانی ..... و هر آنچه ما دیدیم و شنیده ایم تو هم دیده اي و  کردند، به خدا قسم نمی دانم  
کسانی را به مقامات دولتی منصوب کردم که عمر منصوب کرد ترا به خدا مگر عمر، مغیره بن    شنیده اي .....، ..... عثمان پاسخ داد من

نکرد در حالی که صالحیت آن را نداشت پس چرا وقتی من عبداهللا بن عامر را که فامیل من است به  منصوب    شعبه را به مقامات دولتی 
منصوب کردم مرا مالمت می کنید علی )ع( فرمود من براي تو توضیح می دهم، عمربن خطاب هر کس را منصوب می کرد   همان مقام 

کرده و   ر و حساب او را می رسید ولی تو چنین نمی کنی و سستیاورا گوشمالی می داد و اگر مطلع می شد کج رفته است او را احضا
ر به  توبه نمی کنی .....، معاویه بیشتر از یرفاء )یعنی نوکر عمر(، از عمر می ترسید و بیشتر از او فرمان بردار عمر بود ولی اودر حال حاض

ت و به تو خبر آن را می آورند ولی تو او را مؤاخذه نکرده  صادر می کند و می گوید عثمان این فرمان و دستور را داده اس  نام تو فرمان
 واز اینکار منع نمی کنی .....، و .....،

 نامه مردم مدینه به آن گروه از اصحاب رسول خدا که در مناطق مرزي سرگرم جهاد بودند:

دوردست    ینه بودند به اصحابی که در مناطقطبري می نویسد )..... مردم چون اعمال تباه عثمان را دیدند، آن گروه از اصحاب که در مد

دین محمد است در    سرگرم جهاد بودند نوشتند: شما از مدینه بیرون رفته اید و به جهاد در راه خداي عزوجل پرداخته اید و مقصود شما 

نموده است پس بشتابید   کرده و رها  حالی که اکنون آن کسی که بجاي شما در مدینه حکومت می کند )یعنی عثمان(، دین محمد را تباه 

 و بیائید و دین محمد را نجات دهید .....(.

 نامه مهاجران به اصحاب و تابعینی که در مصر بودند: 

بیائید .....   )بسم اهللا الرحمن الرحیم از مهاجران پیشاهنگ و بازمانده شورا، به اصحاب و تابعینی که در مصر زندگی می کنند، ..... نزد ما

و   اي که سنت  تازه  مقررات  به  را  ابوبکر(، جاي خود  و  )عمر  قبل  مقررات دو خلیفه  ..... پس    رویه رسول خدا دگرگون شده و  داده 

به ما بدهید، اگر به خدا    اصحاب و تابعینی که این نامه را دریافت می نمایند را به خدا قسم می دهیم که بیائید و حق را براي ما بگیرید و 

در آن هر که بر هر چه دست یابد آن   ..... که خالفت امروز به سلطنت دردناك و بی رحمانه تبدیل شده است که و روز جزا ایمان دارید

 را غارت می کند .....(.

 نامه مردم مدینه به عثمان: 

هشدار دادند   ده وطبري می نویسد که عبداهللا بن زبیر از پدرش زبیر نقل می نماید که: )مردم مدینه در نامه اي به عثمان او را نصیحت کر

و به خدا قسم خوردند که اگر تعهدات خود را انجام ندهد او را به قتل خواهند رسانید ..... پس عثمان ترسید و باخانواده اش به مشاوره  

 پرداخت و .....( 

 عثمان و اجماع: 

ع درباره  را  انصار  و  مهاجر  از  اعم  خدا  رسول  اصحاب  نظریه  و  تاریخی، سخن  روایات  انبوه  ذکردر  )که   ..... دریافتیم  دویست    ثمان 
مخالفت و ضدیت با او هم عقیده و هم داستان   اظهارنظر و سخن(، ثابت می نماید که همه اصحاب رسول خدا در انتقاد از روش عثمان و
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اصحاب رسول خدا  ساعدي(، که به غیر این چهار نفر تمامی    بوده اند جز چهار نفر )زیدبن ثابت، حسان بن ثابت، کعب بن مالک، اسید
را شماره کرده و محکوم نموده و عده اي در تزلزل حکومت او تالش    هریک به نوعی با عثمان مخالفت نموده اند، عده اي بدعتهاي او 

تجمعی کرده و عده اي زبان به دشنام و ناسزا به او گشوده و.....، عده اي از یاري او خودداري نمودند و .....، .....، که نظر اجماعی و دس
اصحاب نمی تواند خطا شمرده شودچنانچه امیرالمؤمنین می فرماید: خدا نمی گذارد آنان بطور دستجمعی گمراه و یا دچار عدم بصیرت  
شوند، پس آن کسانیکه اجماع اصحاب را در انتخاب ابوبکر دلیل و حجت شرعی می دانند، ناچارند اجماع آنان را در محکومیت رویه  

  تر و یا حداقل در ردیف آن بدانند، ..... اشخاص مهم و بزرگان زمان او از جمله )امیرالمؤمنین علی علیه السالم،   حجتی قاطع  عثمان،
مقداد، حجربن عدي، یاسر،  بن مسعود، عمار  بن عوام، عبداهللا  زبیر  بن عبداهللا،  بن عوف، طلحه  عبدالرحمن  المؤمنین،  ام  هاشم    عایشه 

سفیان ..... عدي بن    سعد، ..... عبداهللا بن عباس .....، مالک اشتر .....، عمروعاصی .....، معاویه بن ابی   مرقال ..... ابوایوب انصاري، قیس بن
حزم، در این جمع بزرگترین و    حاتم طایی .....، محمدبن ابی بکر، کمیل بن زیاد .....، ثابت بن قیس .....، عمروبن بدیل .....، عمروبن 

اتفاق نظر چنین جماعت، اجماع وحجت شمرده نشود پس چه اجماعی می   معروفترین اصحاب رسول خدا و ..... قرار دارند پس اگر 
تواند حجت بشمار آید. .....، پس در پرتو آنچه گفتیم تباهی و سستی بسیاري ازسخنان و گفتارها برمال و روشن می شود که براي فریب  

ابن کثیر که می گو اند مانند سخن  به    یدو گمراهی مردم عوام ساخته  بداند  از عثمان  برتر  اند هرکس علی را  ایوب و دارقطنی گفته 
بخندید ..... زیرا حقیقت آن است که پس از این اجتماع هرکس عثمان را نه از    مهاجران و انصار اهانت کرده است .....، پس بخوانید و

 انصار اهانت کرده است ....برتر بداند به جمع مهاجرین و   امیرمؤمنان بلکه از هر مسلمان مؤمنی باالتر و 

 نخستین محاصره: 

)مضمون( بالدرزي و دیگر مورخان آورده اند که یکسال قبل از کشته شدن عثمان، مردم سه منطقه کوفه و بصره و مصر درمسجدالحرام  
نزد عثمان رفته و او را از    مناطق به   اجتماع نموده و ..... و متفقاً عمل عثمان را محکوم و مقرر نمودند تا در سال بعد با نمایندگان مردم این 

نیز به آنها پیوستند ..... و این اولین    روش خالف خود بازگردانند و .....، سال بعد چون به مدینه رسیدند عده اي از مهاجرین و انصار 
مان روانه نمودند ولی عثمان آن  رویه او بود، مصریان بنا به قول طبري نامه اي تنظیم و به سوي عث  محاصره خانه عثمان توسط معترضین به 

و دستور داد آوردنده نامه را از خانه او بیرون کردند، در این نامه نوشتند )..... اي عثمان بدان و آگاه باش    نامه را خواند و جواب نداده 
خود را به زمین نخواهیم  خدا خشم آمده و براي رضاي او خشنود می شویم و تو تا توبه آشکار ننمایی ..... شمشیر    که ما براي رضاي 

 ..... و خدا تو را درباره ما بازخواست خواهد کرد .....(. گذاشت، 

 هجري: 35تعهد عثمان در سال 

جمعیت رفتند   بالدرزي از قول ابومخنف می نویسد: )..... در محاصره اوّل ابتداء مغیره بن شعبه و سپس عمروعاص از سوي عثمان نزد

نمایندگی از سوي او با مردم    ناسزا جمعیت روبرو شدند ..... پس عثمان از علی علیه السالم درخواست کرد تا به که با اعتراض شدید و  

پیمان ببندي که آنچه را که به وکالت    مذاکره نماید و علی علیه السالم به او گفت به شرطی قبول می کنم که با خدا در برابر من عهد و 

علیه السالم او را وادار نمود تا با محکم ترین و با    ی نمایم به انجام برسانی، پس عثمان قول داد و علیاز طرف تو در برابر آنان تعهد م

جمعیت تعهد نماید را انجام دهد پس از آن علی به سوي آن    تأکیدترین عبارات با خدا عهد و پیمان ببندد که آنچه را علی در برابر آن 

پیش می آیم و آنگاه آن حضرت فرمود قرآن را حاکم می نمائیم و .....،    ود برنمی گردم و جمعیت رفت به او گفتند برگرد، علی فرم

پیمان خود وفا نماید حضرت فرمود آري تضمین می کنم، پس نمایندگان آن جمعیّت به   پرسیدند آیا تو تضمین می کنی که او به عهد و

از عثمان   ..... درنهایت تعهدي مکتوب  امیرالمؤمنین براي مؤمنان و  خانه عثمان وارد شده و  بنده خدا عثمان  این را  صادر شد که )..... 
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ناراحت شده بودند می نویسد ..... که برطبق قرآن و سنت رسول خدا حکومت کنم، محرومان به حقوق خود برسند،   مسلمانانی که از او

 می کند که عثمان به تعهدات خود عمل نماید(،   تبعیدیان به شهرهاي خود برگردند .....، علی بن ابی طالب ..... ضمانت .....

مملکت    .....پس حضرت علی علیه السالم به عثمان گفت حاال بیا و برو براي مردم نطقی کن تا مردم آن را شنیده و منتشر نمایند ..... زیرا

از کوفه و بصره و مصر اند و احتمال آن هست که کاروان هاي دیگر  اگر چنین   اسالمی علیه تو شورش نموده  نکنی )و کار   بیایند و 

و   نصیحت  عثمان  پس   ،..... گذاشتی  پا  زیر  را  حقم  و  نیاوردي  بجا  مرا  خویشاوندي  حق  تو  گفت  خواهی   ..... بگذرد(،  ازکار 

او شاد  از نطق  امور داد پس مردم  تعهد به اصالح  اعتراف،  و    نظرخیرخواهانه حضرت را پذیرفت و براي مردم سخنرانی کرد و ضمن 

شوید چرا جمع   رور شدند و با شادي بسیار به دور خانه او )براي قدردانی( جمع شدند که ناگهان مروان به آنان پرخاش کرده که گممس

شدید و .....، چون این خبر به علی علیه السالم رسید خشمگین نزد عثمان رفت و فرمود تو از مروان و مروان ازتو به یک صورت راضی  

که او تو را به چاه بیندازد و بیرون    او ایمان و دین تو را خراب و عقل تو را از تو بگیرد و من پیش بینی می کنم  می شوید و آن اینکه 

دستورات مروان را بکار بستی در حالی که او   نیاورد و دیگر حاضر نیستم که نزد تو بیایم پس نائله زن عثمان به او گفت اي عثمان ..... تو

عبدالرحمن بن اسود گفت که خدا روي مروان را سیاه کند .....    ارزشی ندارد .....، ابن سعد می نویسد ..... که  پیش مردم هیچ احترام و

گریست که اشکش روان شد ولی مروان آنقدر به او فشار آورد تا عقیده او را    عثمان با تقاضاي مردم موافقت کرد و بر روي منبر آنقدر

رسول خدا و منبر آن حضرت یافتم در حالی که عمار و محمد بن ابی بکر نزد او بودند،    را بین مزار  عوض کرد ..... من نزد علی رفتم او

 انجام داد گفتم آري .....،   پرسیدند مروان کار خود را علیه مردم

واسته و توبه می  کرده ام آمرزش خ  این روایت به مضمون دیگر نیز آمده است که عثمان به مردم گفت )..... من از خدا به خاطر آنچه 

به   اثر اینگونه سخنان عثمان  بیایند و با نظریات خوب خود مرا راهنمایی و هدایت کنند.....( دل مردم در  کنم ..... پس نمایندگان شما 

  رقت آمده و بعضی براي او گریه کردند ..... پس سعید بن یزید برخاست وگفت اي امیرالمؤمنین بر جان خود رحم کن، و ..... آنچه 

مروان و عده اي از بنی امیه که به عنوان )اعتراض( به مسجد نرفته بودند    قول دادي و به زبان آوردي عمل کن چون عثمان به منزل رفت

به خدا قسم این   نداري  به مروان گفت تو حق صحبت  نائله همسر عثمان  و  پابگذارد  او را تحت فشار قرار دادند که قول خود را زیر 

او را می ک  باید به قولجماعت  او  .....، و آنگاه مروان پس از گمراه نمودن    شند و  تو مربوط نیست و  به  خود عمل کند مروان گفت 

شدت پرخاش کرد و آنها را تهدید نمود و مردم نزد علی رفته و علی خشمگین نزد عثمان آمد و گفت    عثمان، بیرون آمده و به مردم به

 ا به هر سوي که می خواهد بکشد و ..... می بري تا تر  ..... تو فرمان از مروان

موافقت نمود و گریه کرد ..... و    و نیز به همین مضمون طبري آورده است که )..... عثمان به منبر رفت ودر حضور مردم با تقاضاي آنها

رفتم نزد من بیائید ..... که من شما را خشنود و    گفت خدایا من به درگاه تو توبه می کنم و سه بار آن را تکرار کرد و گفت وقتی به خانه 

خانه شد دستور داد در خانه را باز بگذارد پس مروان نزد او    راضی خواهم نمود و مروان و اطرافیان او را طرد می نمایم و .....، وقتی وارد 

.....، و چون خبر به علی علیه السالم دادند ..... آمده به مردم پرخاش کرد    رفته آنقدر به او فشار آورد تا عقیده اش را عوض کرد و بیرون 

به هر طرف که می خواهد می کشد و عثمان با وجود سالخوردگی و شاگردي    فرمود مروان او را بازیچه خود قرار داده است و او را 

که بر باالي منبر پیامبر به مردم دادي .....   عثمان نزد او آمد به او فرمود ..... پس از آن وعده ها پیامبر، بازیچه او شده است ..... و وقتی که
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خانه در  بر  باید  مروان  هاي    آنوقت  توصیه  بر  را  مروان  سخنان  که  بینم  می  را  تو  و   ..... برنجاند  را  آنان  و  بگوید  ناسزا  مردم  به  تو 

 خیرخواهانه من ترجیح میدهی ....

 دومین تعهد و التزام عثمان: 

او، عمل   مقابل مردم مبنی بر التزام به تغییر روشهاي ستمگرانه و عمل به کتاب خدا و سنت رسول پس عثمان در نخستین تعهد خود، در  
دوم باز در برابر    نکرد و در اثر تحریکات مروان و اطرافیان، کما فی السابق و همچنان به روشهاي ستمگرانه خود ادامه داد و در مرحله

ناروا   از امور  ..... پس   و ستمگرانه دست برداشته و طبق کتاب خدا و سنت او عملمردم سوگند خورد و تعهد کرد که   ،..... و  نماید 
نیروهاي کمکی نظامی برسند و   مروان حکم به او گفت: )..... اي امیرالمؤمنین اگر تظاهر به دوستی با آنها کنی و آنها را معطل نمایی تا

حالی که نزدیک تو هستند باتو دشمنی کنند .....( پس عثمان به دنبال    آنوقت حساب آنها را برسی بهتر از این است که اجازه دهی در
باشند به دادگري تو نیاز دارند ..... تو قبالً وعده دادي    علی علیه السالم فرستاد آن حضرت فرمود )..... مردم پیش از آنکه محتاج قتل تو

از طرف تو با درخواست هاي حق آنها موافقت می کنم، پس    و عمل نکردي پس دوباره به دنبال آن نباش که مرا فریب دهی زیرا من
عثمان دوباره تعهد کرد و وعده داد که به قول خود عمل مینماید، ..... و عثمان براي اطاله موضوع زمان خواست، و آن حضرت فرمود 

ینه است مهلت آن به اندازه اي است که  تأخیر برنمی دارد و براي آنچه در خارج از مد دستورات تو، آنچه مربوط به مدینه است مهلت و
سه روز مهلت بگیر .....، پس براي مرتبه دوم علی علیه السالم قرار داد    کرد ولی گفت براي مدینه   فرمان تو به آنجا برسد، عثمان قبول

ا، با یک نفر از بندگان  قرارداد سخت ترین و مؤکدترین عهد و سوگند هایی را خد  کتبی میان عثمان و آنان نوشت ..... و سپس در آن 
او   از  از آنها امضاء گرفت پس مسلمانان  انصار را شاهد و  افراد مهاجر و  برعهده عثمان قرارداد و برجسته ترین  تواند داشته باشد،  می 

ها آماده  تعهدات او شدند ..... ولی برعکس عثمان بالفاصله خود را براي جنگ و سرکوبی شدید آن  دست برداشته رفتند و منتظر انجام
بردگان   از  به سرعت  بود و  اسلحه  و  نظامی  نیروي  و گردآوري  تدارك  پی  انجام مکاتبات در  باسرعت ضمن  نظر مروان  طبق  و  کرد 

گران فراهم کرد ..... در این میان نامه اي که از طرف او به سوي استاندار مصر، در خصوص مجازات مصریان، ارسال    حکومتی سپاهی
نامه مخصوصبود، کشف شد و م  شده  ..... در آن  به سوي عثمان برگشتند  با گذشت سه روز مهلت تعیین شده دوباره  حکومتی    ردم 

ابن  بزن و دستهاي  به آنجا رسید گردنش را  نوشته شده بود )..... وقتی عمروبن بدیل  استاندار مصر  به سوي  عدیس و کفانه و    ارسالی 
نامه اظهار بی اطالعی کرد .....   .. پس مردم با علی علیه السالم به نزد عثمان آمدند عثمان از آن عروه را قطع کن و ..... تا بمیرند و .....( ...

تو می گویی خبر نداشتی و .....، پس آدمی  مردم گفتند این انکار تو بدتر است زیرا از قول تو حکم دولتی صادر و چیزي می نویسند که
بن مسیب .....، آنها فهمیدند که خط، خط مروان است    ر مسلمانان باشد ..... به روایت سعید مثل تو ناالیق و بی خبر، نباید عهده دار امو

عثمان را به محاصره درآوردند ..... عثمان گفت به علی خبر دهید که    پس به عثمان گفتند مروان را تحویل بده و او نپذیرفت ..... و مردم
برساند، پس علی سه مشک بزرگ آب به ما آب  ..... و در روایت  به    علی  او رساند که در جریان رساندن آن عده اي زخمی شدند 

واقدي از قول محمد بن مسلمه می آورد: ).....عثمان شروع کرد به قسم خوردن که نه آن نامه را نوشته و نه خبر دارد .....، محمد بن  
پس علی علیه السالم گفت پس اجازه بده آنها داخل  راست می گوید و این کار را مروان کرده    مسلمه می گوید من گفتم به خدا او

بشنوند ..... پس عثمان اجازه داد ..... آنها گفتند استاندار تو )عبداهللا بن سعد( ستمها و جنایات کرده و ..... و   شوند و دالیل و عذر ترا
و تو با تعهدات محکم خود عهد و پیمان  وقتی مردم به اواعتراض می کنند می گوید دستور کتبی عثمان است ..... پس نزد تو آمدیم  

نفس   بستی و عثمان راست می گوید پس عثمان  السالم گفتیم  علیه  و علی  و من  را دستگیر کردیم  تو  نوکر مخصوص  و  برگشتیم    ما 
که    است گفت نمی دانم پس آنها گفتند: گستاخی در برابرت تا به اینجا رسیده است  راحتی کشید پس آنان گفتند پس کار چه کسی

اي  نامه  دولتی  مخصوص  شتر  با  فرمان    نوکرت  چنین  تو  استاندار  براي  و  زنند  می  آن  پاي  در  ترا  مخصوص  مهر  و  کند  می  را حمل 
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خطرناك و جنایت بار صادر میکنند و تو خبر نداري و ..... پس استعفا بده ..... پس منازعه باال گرفت و عثمان به مصریان گفت از خانه  
 آنها بیرون آمدند و ما هم بیرون آمدیم تا خبردار شدیم که او را کشتند. .....،  من بیرون روید پس 

که یسار آورده  عبدالرحمن  از  نقل  به  که    طبري  همان کسی  بود،  اسلمی  ابواعود  رفت  می  به مصر  عثمان  از طرف  که  اي  نامه  حامل 
سفیان بن ابی العوجاء نوشته است )..... مصریان به عثمان گفتند   لعن و نفرین می کرد، طبري از قول امیرالمؤمنین در قنوت نماز خود او را

کشتن ما با او بود یا فرستاده تو بود یا نبود و تو از موضوع آن یا اطالع داشتی و یا نداشتی، اگر در این موضوع    قاصدي که نامه دستور
  ا را صادر کردي و اگر در این موضوع که اطالع نداشتی نداشتی دروغ بگویی بایستی برکنار شوي زیرا به ناحق دستور قتل م  که اطالع

راحتی به  تو  ناپاك  اطرافیان  و  هستی  غافل  و  ضعیف  بسیار  امر خالفت  در  تو  زیرا  شوي  برکنار  باید  هم  باز  بگویی  هم  چنین    راست 
با ما   فرمانهایی را با نام تو صادر می کنند و .....، و لذا ما در راه برکناري تو اقدام می کنیم و اگر جنگ کنند    قوم و قبیله تو بخواهند 

پس عثمان گفت این    آنقدر می جنگیم تا به تو دست یافته تو را بکشیم و یا خود کشته شویم و با شهادت روحمان به خدا بپیوندد. .....
 که می گوئید از خالفت کناره بگیرم اگر مرا به دار بیاویزند براي من بهتر از کناره گیري است .... 

 رسی این روایات تاریخی: بر

و   وانصار  اند گروه مهاجرین  داده  عثمان خاتمه  و زندگی  به حکومت  دانسته می شود، کسانی که  نمودیم  نقل  بررسی روایاتی که  از 
یان  و .....، و در م  اصحاب رسول خدا صلی اهللا علیه وآله بوده اند و از آن جماعت فقط چهار نفر که نام بردیم در آن شرکت نداشته اند 

فضیلت و متقی و دین شناس    مردمی که از والیات و بالد اسالمی به مدینه آمدند اصحاب عظیم الشأن و معروف و نیز انبوهی از مردان با 
نموده و یا بر آن خدشه اي وارد نماید .....    از گروه تابعین حاضر بوده اند که هیچکس نمی تواند در ایمان و دینداري و صالحشان تردید

کعب بن عبده، عمرو بن اهتم، عمروبن حمق خزاعی    یل زید ملقب به )زیدالخیر(، مالک اشتر که محضر رسول خدا را درك کرده،از قب
بن  عبداهللا  بدیل،  عمروبن  است،  فرموده  دعا  او  حق  در  خدا  رسول  رزمنده   که  بزرگ  .....،   بدیل  و  تبوك  طایف،  حنین،  در  جهاد 

 ه و رضوان، محمد بن ابی بکر، حکیم بنجبله عبدي، و .... عبدالرحمن بن عدیس از اصحاب بیعت شجر

 

 خالصه جلد هجدهم: کتاب شریف الغدیر حضرت عالمه امینی رحمه اهللا علیه

 فارسی به عون و فضل الهی:  18آغاز خالصه جلد 
شریعت   تعالیم  و  قوانین  به  دیدند  آنکه  براي  و  خدا  رضاي  خاطر  به  فقط  که  بودند  کسانی  و  برآشفته...،  شود  نمی  عمل  و    خداوند 

کند و )آنها    خشمگین شده و قیام نموده اند و وقتی یقین کردند که او لجاجت کرده و هر بار تعهدات و عهد و پیمان خود را نقض می

به آن  نامه اش  ..... چنانچه علی علیه السالم در  برنمی دارد  بازیچه قرار داده(، و از ستمکاري هاي خود دست  به    مردم  را  فرمود: )..... 

 پایمال گردید قیام نمودند .....(،   مردمی که براي خدا و آنگاه که شریعت او در زمین او مورد نافرمانی قرار گرفت و حق او نادیده و

استنباط می شود این است که عثمان جرم این روایات  از  اقرار داش  هایی را مرتکب  دومین مطلبی که  به آن  ..... و خود  بود  ته و  شده 

 داده و آلت دست مروان و بازیچه او می شد و .....،   هرگاه توبه می نمود و سپس آن توبه را می شکست ..... و به ستمکاري خود ادامه

ضمانت دار می نوشته و سپس آنها را زیر پا می گذاشت، آنهم    و سومین مطلبی که به دست می آید آنکه او تعهدات و پیمانهاي مؤکد و

شرایطی   در در  شورش  به  اسالمی  کشور  والیات  و  استانها  و    که  مردم  مقابل  در  را  آن  اجراي  که  پیمانهایی  همان   ،..... بودند  آمده 

مخالفان، شخصیت هایی چون علی بن ابی طالب و محمدبن مسلمه و ..... تضمین و به عنوان شاهد امضاء نموده بودند و .....، و نشان می  
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انجام تعهدات را واجب نمی دانسته است و براي کسانی که در برابر مردم ضامن او شده    عهد و پیمان و   داد که او بهیچ وجه ایفاي به

 خلق رهایی دهند هیچگونه احترام قائل نبود .....    بودند تا او را از آتش خشم و کینه 

و ..... با انجام این تعهد به مخالفت و    رسول خدا عمل نماید  و مطلب چهارم آنکه متعهد شده بود )در محاصره اول( که به قرآن و سنت

معارضه کسانی که از بدعتها و ستمکاري هاي او به ستوه آمدهبودند پایان دهد .....، که این داللت بر آن دارد که او در نحوه حکومت  

رسول خدا )ص(    است و در پستی حاکم همین بس که در کار خود از قرآن و سنت  خود از صراط مستقیم قرآن و سنت منحرف بوده 

 منحرف باشد .....، 

مروان بن حکم   مطرود پسر مطرود، یا به گفتار رسول خدا )ص( قورباغه پسر قورباغه و ملعون و ملعون زاده، یعنی  و مطلب پنجم آنکه 

السالم، تا جایی که دین و    علیهاینگونه در روحیات او نفوذ داشته است و عثمان نیز بی نهایت تحت تأثیر او بوده است که بنا به قول علی 

است، ..... تا آنجا که در نهایت او را در    عقل عثمان را دزدیده و او را به صورت شتر مهار گسیخته به هر طرف می خواسته می کشیده 

وجه ننمود از  ورطه هالکت انداخت تا آنچه باید بر سرش بیاید آمده است و در این جریان به هیچوجه به نصایح خیرخواهانه اصحاب ت 

 جمله علی علیه السالم و .....، با آنکه می دانست آنها دلسوز او بوده و جزخیر و صالح او و امت اسالمی چیزي نمی خواهند .....،  

مدت محاصره او را از بیست روز تا دو ماه و بیست روز ثبت نموده اندکه این اختالف می تواند از محاسبه شروع قیام و مبداء محاصره  

محاصره خود نوشته است طبري آورده است )..... علت بازگشت مردم مصر   اشد و .....، و نیز در رابطه با نامه هایی که عثمان در دوره ب

مخصوص عثمان و .....، کشف نمودند که در آن دستور قتل عده اي از آنان را صادر کرده   پس از ترك مدینه، نامه اي بود که از نوکر

 کرد   و آن را انکار میبود و .....( و ا 

اند وقتی نامه به   و نیز نامه اي که او به معاویه نوشت که )..... مردم مدینه کافر شده اند و سر از فرمان من پیچیده و پیمان بیعت مرا گسسته

ماید .....( ابن قتیبه نامه  مخالفت ن  معاویه رسید آن را پنهان نمود زیرا مایل نبود با اصحاب رسول خدا که می دانست برعلیه عثمان هستند 

من شتاب می ورزند ..... و مرا مخیر نموده اند   عثمان به اهالی شام را چنین آورده است )..... من در میان مردمی هستم ..... که براي کشتن

..... عجل برسید  بدادم  .....،پس  یا من از خالفت کنار بروم  نشانده )تبعید کنند( و  اینکه مرا بر مرکبی  ه کن اي معاویه و خودت را  بین 

 برسان و به داد من برس هرچند می دانم که به داد من نخواهی رسید.....(،  

نوشت که جماعتی   و نیز در نامه او براي عبداهللا عامر به اهل بصره از قول بالدرزي آمده است )..... عثمان به عبداهللا بن عامر و معاویه نامه 

به مصریان رسید ..... در کشتن   هیچ چیز راضی نمی شوند مگر قتل او و .....،( پس خبر این نامه هاتجاوزگر جمع شده اند و می گویند به 

 او تعجیل کردند.  

)کلب گوید و نیز از مدت زیاد محاصره معلوم می شود که مردم اصراري درقتل او نداشتند بلکه مقصود آنها به راه راست آوردن عثمان  

اسالمی و دستور بسیج همگانی و جنگ براي سرکوبی و قتل عام آنان و    یروي نظامی از سراسر کشوربود ولی لجاجت او و درخواست ن

معترضین و .....، از روي ناچاري و اضطرار، به دفاع از خود تبدیل، و قتل عثمان تنها    انتقام گیري بعدي بنی امیه از قبایل و خاندانهاي

نشان می داده که با انجام تعهدات ظاهري و تظاهر به حرف شنوي و در    عملکرد عثمان  است و  چاره براي نجات خود و پایان فتنه بوده 

نقض عهد و پیمان که به منزله استهزاء و مسخره نمودن مردم بوده است، مردم را    عمل استماع و اطاعت از مروان و اطرافیان او و سپس

در آنها  و  داد  قرار  شده  انجام  کار  مقابل  اي جز    در  از  واقع چاره  اسالم  امت  نجات  و  نجات جان خود  براي  که  اند  نداشته  این کار 
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کودکانه و کهولت سن که موید جهل و نادانی او و عدم توجه به اجراي قوانین شریعت رسول خدا و    خودکامگی او که در اثر مدیریت 

فته بود اقدام نمایند و اگر کشمکش  دستورات کتاب خدا وسنت رسول او و نجات اصحاب از اعمال او که در انحطاط کامل قرار گر

  معاویه و عمروعاص و .....، و شبهه اي که این دنیاطلبان براي رسیدن به حکومت ایجاد کردند، نبود بدون هیچ شک و شبهه  بیجاي بعدي

قطعاً ج و  افتاد  و در مسیر اصلی خود می  برمی گشت و اسالم در آرامش کامل  اصلی خود  بستر  به  پاك  اسالم  نهر  صورت    هانآب 

که شیطان اعمال بد    دیگري از حاکمیت اسالم و بهره گیري از نعمت هاي هدایت خداوندي پیدا می کرد ولی افسوس و هزاران افسوس

 آنها را در نظرشان جلوه داد تا انجام شد آنچه انجام شد اناهللا وانا الیه راجعون(،  

ستانهاي تابعه مملکت اسالم نوشته و ..... )..... گستاخی )مردم( زیادتر شده و  و نیز عثمان در نامه دیگرخود به مردم تمام استانها و شهر

است که در جنگ   و کافري  قبایل مشرك  مانند  آنها  و کار  اند  .....، هجوم آورده  بر من  به جایی رسید که  آنها دربرابر خدا  عصیان 

به ما یورش بردند و تنه  احزاب به بنابراین هر کس  ما حمله کردند و یا آنها که در احد  ا فرق آنها اظهارات زبانی آنها به اسالم است 

وسیله که    میتواند خودش را به من برساند به سرعت به سوي من بیاید .....( وقتی نامه او به مردم اقصی نقاط مملکت اسالمی رسید با هر

و حاج اهالی مکه  به  اي  نامه  نیز در  و  او حرکت کردند،  به سوي  داشتند  اختیار  بن طریف در حالیدر  نافع  توسط  ابن عباس    یان  که 

هستم .....، هر کسی    امیرالحاج و مشغول خطبه بود، براي مردم قرائت شد که، )..... من در حالی این نامه را می نویسم که در محاصره 

به ظلم و کار باطل و ناروا    رد مننامه مرا دریافت می دارد را به خدا قسم می دهم که بیاید و به داد من برسد و حق مرا بگیرد و نگذا

 موضوع بیان شد، ... )یعنی کناره گیري از خالفت( مجبور شوم .....(، که موضع عبداهللا بن عباس قبالً در خصوص این 

 نگاهی به نامه هاي عثمان: 

تند علیه   العمل  براي تحریک عواطف مسلمانان معترض و عکس  نامه ها متضمن مفاهیمی است که  این  کفایت می    نویسنده اشمفاد 
می کنند تا او را کیفر   نماید و اگر کسی حتی هیچ سابقه بدي هم نداشته باشد و فقط همین مطالب را نوشته باشد، مسلمانان علیه او قیام 

مدینه کافر شده اند    دهند .....، از جمله این گفتار او در مورد مهاجران و انصار که در واقع مردم مدینه را تشکیل می دادند،که )..... مردم
مشرك و کافر و جنگویی هستند که در جنگ    و از فرمان من سرپیچی و پیمان بیعت مرا شکسته اند( و یا اینکه .....، )مردم مانند قبایل

ان و  معروف احزاب به ما مسلمانان حمله کردند و یا آنهایی که در جنگ احد به مایورش آوردند .....(، که در واقع مقصود او مهاجر
 همگی اشخاصی عادل و صالح و متقی و پرهیزکار بوده اند، .....  انصارند که اصحاب رسول خدا و همه اهل سنت اتفاق نظر دارند که 

مسلمانان به بسیج لشکر و احضار واحدهاي نظامی از سراسر مملکت اسالمی    و از طرفی دیگر عثمان پس از ایراد این تهمت و افترا به
تا اصحاب رسول خدا و مردم خداپرست و غیور را قتل عام نماید و مسلمانان چون خود    و با مظلوم نمایی قصد می نماید   اقدام می نماید 

جویی دیدند قبل از آنکه او بتواند به جنایاتی که در سر می پروراند جامه عمل بپوشاند کار او را    را در معرض کشتار و غارت و انتقام
بن کرز به مهاجرین و انصار می رسید آنها را باقی نمی گذاشتند که می   جالدان و دژخیمان او همچون یزید  تساختند .....، زیرا اگر دس

 مدینه می رسیدم و عثمان زنده بود هیچ آدم بالغی را زنده نمی گذاشتم و .....(،   گفت )..... اگر به 

تصور تو چیست و چه منظوري داري که مکرر می گویی جامه   و از او سؤال می کنیم که  صرف نظر از این موارد سخنی با عثمان داریم
از تن بیرون نمی آورم .....، آیا تو فکر نمی کنی که به این حرف تو نیز مثل سایر حرفها و اعمال تو    خالفت را که خدا بر تن من آراسته

..؟، حال آنکه می دانیم که کسی که آن را بر تو  محاکمه شوي .....، خداوند چه وقتی این جامه را بر تن تو آراست .  رسیدگی و در آنها
را    پوشاندیعنی عبدالرحمن مرد و قبل از مرگ خود به مخالفت با تو اقدام کرد و تو را شایسته تصدي آن ندانست و خواست تا آن جامه 

کرد و    ز عدالت و سایر امور خارجبر تن تو پاره نماید و تو به همین دلیل به او پرخاش کرده و او را منافق خطاب کردي و او تو را ا
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برمی   علی تو شمشیر خود را بردارو من هم  ايوصیت نمود که تو به عنوان رهبر مسلمین بر او نماز نخوانی و به علی علیه السالم گفت  
خود ادامه    حکومت   دارم زیرا عثمان برخالف تعهدات خود عمل کرده و مردم را علیه تو تحریک می کرد و می گفت پیش از اینکه به

با تو داشته و همه مخالف با تو    دهد باید کار او را بسازیم و قسم خورد که هرگز با تو سخن نگوید ..... و سایر اعضاء شورا هم رویه او را
 شدند .....، 

رقانونی و ناقص  شد و جامه خالفت را با انتخابات غی  آري در بررسی اجمالی می بینیم که چگونه نخستین حاکم پس از رسول خدا پیدا 
با    توأم با زور و خشونت بر تن نمود .....، در حالی که بفرمایش موالي متقیان یقین داشت که در میان امت کسی است که رابطه اش 

با آسیا است و داراي مقام بلنداي آن را ندارد، سرچشمه علوم    خالفت مانند رابطه محور آسیا  شامخی است که کسی قدرت پرواز تا 
به این ترتیب  الهی و   انداخته و  آسمانی و مایه و منبع هر خیر و برکت و .....است، پس به هنگام مرگ آن ردا را به دامن پسر خطاب 

دومی به موجب وصیت اولی آن را به تن میکند در حالی که به فرمایش علی علیه السالم یقین داشت که در میان امت کسی که شایسته  
بر تن تو اي عثمان، این جامه را عبدالرحمن بن عوف پوشید در حالی که به علی علیه السالم می گفت   د وتر و برتر از اوست حضور دار

را می زنم در حالی که فقط او شمشیر داشت و کسی دیگر مسلح نبود و علی علیه السالم غضبناك بیرون رفت    بیعت کن وگرنه گردنت 
 مودند ..... .....،او را تعقیب کرده و تهدید به قتل ن و اعضاء شورا 

تعیین و به تعیین شده آن عطا نماید و پیامبر اکرم )ص( موضوع    آري ردا و پوشش خالفتی را می توان خلعت الهی نامید که خدا آن را
به اطالع امت رسانده  نموده و  ابالغ  تعیین و به مردم  .....  آن را  به مردم اعالم کرد  همان    باشد، همان مطلبی که در آغاز رسالت خود 

انتخابات کذایی کجا   .....، آري این خلعت آرایی خدایی کجا و آن  او قرارگرفته است  حکومتی که در ردیف والیت خدا و رسول 
 .،..... 

 جنگ بر در خانه عثمان:

بن شیم    ابن سعد می نویسد )..... روز جنگ بر در خانه عثمان، مروان بن حکم جلو آمد و گفت چه کسی به مبارزه من می آید عروه 
حرکت کرده و از خانه    جلو آمد و شمشیري بر پس گردن او زد که بزمین غلطید .....(، بالدرزي می آورد که )..... مردم بطرف عثمان

تا به  اشتر  بودند کشتند، مالک  از قریش را که حاضر  نفر  او وارد شدند و سه  به خانه  انصاري  تنها است    بنی حزم  عثمان رسید و دید 
پدرت رها کن مگر نمی بینی بی دفاع و   کسی به او گفت تو ما را دعوت به قتل او کردي حاال برگشتی مالک گفت: ترا به جانبرگشت 

و در حال برگشتن بود که ناتل غالم آزاد شده عثمان از پشت سر قصد قتل مالک را نمود که عمروبن عبید فریاد زد و او   بی وسیله است
حفصه    تی به او زد که دست او قطع شد و فرار کرد و عمرو او را دنبال کرد تا کشت، طبري از قول ابیآگاه کرد، پس مالک ضرب  را

مردم روشن کردم و    آورده است که، )..... مروان به خانه عثمان آمد و من همراه او بودم و به خدا قسم من بودم که آتش جنگ را میان
پیغام دادند ناتل را تسلیم کن .....(،    زدم و کشتم و بر اثر آن جنگ شروع شد ..... آنها به عثمان از باالي خانه مردي را از قبیله اسلم با تیر  

کردند او هیچ شرطی را قبول نکرد و اصرار بر    حسین بن عیسی نقل می نماید )..... چون مردم در خانه عثمان رضی اهللا عنه را محاصره 
جمع شوند .....، یکی از اصحاب سالخورده رسول خدا به    نزدیکان خود پیام داد تا  آنکه بر حکومت و رویه خود بماند و به لشکریان و

جلو آمد یکی از یاران عثمان او را به تیر زد و به قتل رساند، پس مردم    نام نیار بن عیاض جلو آمد و عثمان را صدا کرد پس چون عثمان
کنیم و عثمان گفت من حاضر نیستم مردي را که مرا یاري می کند براي    قصاص  به عثمان گفتند قاتل نیاربن عیاض را به ما تسلیم کن تا

کشتن تحویل دهم .....، مردم چون وضع راچنین دیدند به خانه اش هجوم آوردند ..... و آنچه باعث تشدید جنگ شد این بود که به آنها  
یروهاي نظامی شام هم حرکت کرده اند پس مردم نبرد  بصره براي یاري عثمان آمده و نزدیک مدینه است و ن   خبر رسید نیروي نظامی از

سختی بر درخانه عثمان نمودند ..... پس مدافعان فرار کرده و معترضین به داخل قصر عثمان رفتند و در آنجا هم جنگ سختی در گرفت  
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آمده فرار    را باز گذاشتند و آنها بیرون و..... مردم از خانه عمروبن حزم وارد خانه عثمان شده و در آنجا با مدافعان جنگیدند و در خانه  
 کردند و در شهر پراکنده شدند و عثمان و چند نفر افراد باقی مانده کشته شدند .....(،  

دهد که همراه عثمان و مدافعان او کسی نبود مگر تعدادي از امویان و نوکران و بردگان آزاد شده او که    این روایات تاریخی نشان می 
توده انبوه مهاجرین و انصار از عثمان دفاع می کردند و لذا در این تهاجم فقط چند نفر کشته شدند مابقی در خانه ام    ابلاین تعداد در مق

 مخفی و بقیه به کوچه هاي مدینه فرار کردند.   حبیبه

قیام علیه خودکامگی هاي عثمان یک تصمیم عمومی و بر صحیح    )کلب گوید در واقع  بود و همه  اعتقاد داشتند و  اسالمی  بودن آن 
اغواي معاویه شیطان صفت، مردم عوام فریب خورده و با غلبه نظامی    اطرافیان عثمان هم منفور جامعه بودند ولی بعد از قتل عثمان در اثر

عمومی مصیبت  به  تبدیل  الهاویه  علیه  معاویه  عاملی  او، حکومت  و  عا  اسالمی  و  جاهلی  اعراب  شیوه  به  گیري  انتقام  کشتار  براي  مل 
 واقع شد آنچه واقع شد انا هللا و انا الیه راجعون(  مخالفان آن شقی در بین صالحان امت محمد صلی اهللا علیه و آله شد و 

 کشته شدن عثمان: 
هنگام مرگ   طبري و دیگر مورخان می نویسند )..... عثمان در محاصره در برابر مردم ظاهر شد و گفت شما را به خدا قسم می دهم مگر

نفرامیرا بهترین  بیاورد و کاري کند که  براي شما خیر پیش  انتخاب شود، آیا عقیده    لمؤمنین عمربن خطاب شما دعا نکردید که خدا 
مسلحانه مبادرت کردي و مانع    دارید که خدا آن دعا را استجابت نکرده است .....، مردم پاسخ دادند .....، مسلم است که تو به تجاوز 

تا قصاص آنان که عمداً به آنها ظلم کرده  ی و در مقابل حق ایستاده اي و گردنکشی می کنی و مانع می شوي انجام حق و تحقق آن هست
قانون اسالم منحرف شده و ستمگري می کنی ..... و اگر   اي از تو گرفته شود و به حکومت بر ما اصرار داري و در بیت المال مسلمین از

 ی با ما نخواهند کرد(، تو کناره گیري کنی طرفداران تو نیز جنگ

عبداهللا بن    بالدرزي و سایر مورخان نوشته اند )..... وقتی به مصریان و دیگر مردم در زمان محاصره خبر رسید که عثمان چه مطالبی به
من به نزد عامر و معاویه نوشته، پس حلقه محاصره را تنگ تر کردند .....، جبیر بن مطعم می گوید: عثمان در محاصره قرارگرفت .....،  

خانه اش دسترسی نداشته باشد .....   علی رفتم و گفتم آیا راضی هستی که خویشاوند تو چنان محاصره شود که به آبی جز آب حوضچه 
اند، گفتم آري پس انداخته  این وضع  به  او را  بر خدا آیا  پناه  به    پس آن حضرت فرمود:  به سراغ مشکهاي آب رفته آنها را  حضرت 

 و را سیراب کرد،  عثمان رساند و ا

ابی بکر و یاران او وارد خانه عثمان شدند ..... محمد بن ابی بکر پیش رفته و ریش عثمان    ابن سعد و طبري آورده اند که )..... محمد بن 
 رسوا و ذلیل کرد ..... و دیدي که معاویه و فالن و فالن به درد تو نخوردند .....(    را گرفت و گفت خدا ترا اي نعثل

در آغوش فشرد و گفت بندگان خدا هر حقی در این ثبت است به شما داده و از هرچه ناروا    و بالدرزي آورده است )..... عثمان قرآن را 
نی در حالی که قبالً سرپیچی می کردي و از تبهکاران بودي .....(،  بن ابی بکر گفت حاال قبول می ک   است دست می کشم .....، محمد 

ابن کثیر نوشته است)محمدبن ابی بکر در گروه سیزده نفري آمد و ریش عثمان را به چنگ گرفت و باال کشید و گفت معاویه به درد تو  
هم براي تو فایده اي به همراه نداشت .....(، ابن    ی(عبداهللا بن عامر به درد تو نخورد و نامه هاي تو )براي احضار نیروهاي نظام  نخورد،

عثمان گفت قرآن بین من و شما حاکم باشد، پس محمدبن   عساکر می نویسد: )..... محمد بن ابی بکر گفت چه دینی داري اي نعثل .....،
از حاکمان خود اطاعت نمودیم و در  پذیرفت که ما بگوئیم: خدایا ما    ابی بکر جلو رفته ریش او را گرفت و گفت روز قیامت نخواهند

 نمودند .....،( پس کنانه بن بشر ..... شمشیر خود را بر او زد تا کشته شد .....(،   نتیجه آنها ما را از راه راست خارج کرده و گمراه 

نویسد )عثمان مرا اشتر را دعوت کنم چون آمد عثمان گفت مردم    بالدرزي از قول وثاب می  بن  از جان من چه می فرستاد تا مالک 
ناروایی را که صادر کرده اي از تو بگیرند در غیر این    خواهند گفت پیشنهاد می کنند تا کناره گیري کنی یا بگذاري قصاص احکام 

 عثمان گفت من استعفا نمی دهم و کناره گیري هم نمی کنم .....(،  صورت ترا می کشند .....،
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 کفن و دفن عثمان: 
صحبت کردند   مان رضی اهللا عنه سه روز افتاده بود و او را دفن نکردند ..... پس درباره دفن با علی علیه السالمطبري آورده است که: )عث

ار  .....، چون خبر به مردم رسید عده اي در راه با سنگ به کمین نشستند ..... و تابوت را سنگ باران کردند .....پس علی علیه السالم خبرد

وند ..... پس او را در حش کوکب که یهودیان مرده هاي خود را درآن دفن می کردند بردند ..... که بعداً  شد پیام داد که مانع دفن نش

ملحق نمود. ..... روایات تاریخی نشان می دهد که    معاویه آن را یعنی قبرستان یهودیان، حش کوکب را براي حفظ آبروي عثمان به بقیع

کردند ..... ابوعمرو می نویسد )..... جماعتی از انصار به حاملین    ت بر جنازه عثمان جلوگیريانصار و اصحاب رسول خدا از اقامه نماز می

جنازه عثمان برخورد نمودند و با آنها جنگ کرده تا آنهاجنازه را بر زمین انداختند و سپس عمیر بن ضابی که پدرش مظلومانه در زندان  

زد .....( ..... و چون او را دفن کردند گورش را پوشانیده و پنهان نمودند و نیز از    عثمان می  عثمان مرده بود، پیش آمده و لگد بر شکم

عثمان رضی اهللا عنه کشته شد سه روز نعش او در محل زباله افتاده بود ..... چون خواستند او را دفن    قول مالک می نویسد: )..... چون

به خدا قسم اگر ساکت نشوي بر صورت و چشمان تو خواهم کوبید    نوحه سر داد که عبداهللا بن زبیر گفت   کنند دخترش عایشه فریاد

 و عثمان را دفن کردند .....(،  پس او ساکت شد 

داده و به    را روي یک در چوبی قرار  سمهودي نقل می نماید که عثمان بن محمد می گوید من با چهار نفري بودم که عثمان بن عفان

 کردند .....(،   او به چوب در را می شنیدم )تپ، تپ( تا به حش کوکب برده دفن عجله می بردند به نحوي که صداي برخورد سر

نداریم و هر یک را انتخاب    در اینجا با صفحه اي از تاریخ روبرو می شویم که دو مطلب را نزد ما قرار می دهد و جز اختیار یکی چاره 

سر عثمان آوردند از سختگیري و محاصره و کشتن آنهم به صورت  کنیم بر ما دشوار و گران است، اول آنکه تاریخ می گوید که چه بر 

سخنان تند و سنگباران جنازه و .....، این امور یا ثابت   کامالً خشن و تند و سپس جلوگیري از کفن و دفن و غسل و نماز میت، ..... و آن

که عثمان از راه راست دین انحراف داشته است  ثابت می کند    می کند که جمع اصحاب رسول خدا صلی اهللا علیه وآله فاسق بودند و یا

.....، و هرگاه پاي اجتهاد و مجتهد بودن به وسط بیاید براي هردو طرف صادق است .....، و اگر گفته شود که عثمان یک تنه در اجتهاد  

به خطا بوده و آن جماعت بی شمار متفقاً  به گزاف و گستاخانه گفته شده   بر صواب  نیز سخنی  اند  نیز در خصوص   رفته  ..... و  است 

 روایات جعلی و دروغین که درباره محاصره وجنگ خانه عثمان و توجیه اعمال او و تبرئه او ..... نقل شده است، .....، 

  غ سخنان بزرگان نقل گردید .....، چگونه می توان به تعدادي روایات دروغ از درو  و با توجه به مطالعه تاریخ و روایات صحیح و آنچه از

نمود .....، که تمامی آنها یک سلسله دروغ و مطالب بی اساس ساخته شده و جعلی است که    سازانی که احوال آنان معلوم است اعتنا 

با یک سند در را تشریح    ابوجعفر طبري  ایم و آن  ثابت کرده  را  نادرستی آن  است، همان سندي که سستی و  نموده  نقل  تاریخ خود 

رجال آن سند را در جلد هشتم به تفصیل آوردیم و ثابت نمودیم که از چه قماش هستند .....، تأملی تحقیقی در    نمودیم و شرح حال 

  مجعول و ساختگی نشان می دهد که چگونه این روایات ساختگی و بی اساس در مقابل و بر ضد تاریخ صحیح و مورد اتفاق   روایات

بزرگ و    ده و با روایات متواتر و بی شماري که متضمن آراء و نظریات اصحابمورخین که با صدها روایت متین و مستحکم عجین ش 

که در میان آنها    عالیقدر و نامدار پیامبر )ص( و .....، که همگی از گفتگوها و درگیري ها و برخوردهایشان با عثمان حکایت می کند

را گرفته اند و جمعی از    ه نفري که می گویند مژده بهشت باقی مانده اعضاء شوراي شش نفره و تنی چند از )عشره مبشره( یعنی آن د

مجاهدان بدر ..... حضور دارند که حاوي اظهارنظر ایشان درباره عثمان است که عدد آن به یکصد وپنجاه می رسد و .....، قرار گرفته  
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ساختگی و جعلی را که با    ....، مفاد روایاتاست، ..... این حقایق که تواتر و صحت روایات متعدد تاریخی نیز، آن را به ثبوت رسانیده.

روایات دروغی  ..... دهد  می  باد  به  را  است  پرداخته شده  و  عثمان ساخته  هواخواهان  ورزي  علی    غرض  امیرالمؤمنین  آن  براساس  که 

رت در مدینه حضور تاریخی و .....، حض  آمادگی خود را براي جنگ دفاعی از عثمان اعالم نموده و .....، و حال آنکه براساس متون

حسن و سینه حسین سیلی زده و یا پاسداران خانه را در    نداشته و ..... یا این دروغ که پس از کشته شدن عثمان بر او گریسته و بر صورت 

 ضعف از دفاع دشنام گفته باشد .....، 

ظاهراً این روایت ضعیف است زیرا علی در هنگام رد نمودن یک حدیث از این قماش می گوید ).....    هیثمی در مجمع الزواید خود به

عثمان در مدینه نبوده و در کشته شدن او حضور نداشته است .....( و به ..... عبارتی در تبعید عثمان در مزرعه خود    موقع محاصره شدن 

و    نکه براساس روایات صحیح بوده است .....، و یا در خصوص طلحه که روایات جعلی در بیان عالقه او به عثمان آمده و حال آ  در ینبع

زمانی که طلحه    ..... او از همه مردم نسبت به دشمنی با عثمان سختگیرتر و تندروتر بوده است ..... و این گفته مروان به ابان پسر عثمان در 

....  )..... از قاتالن پدرت را کشتم  ..... من بجاي تو یکی  ابان  نیز مشهور است که گفت )اي  به قتل رساند  نقیض    و   .نکته دیگر ضد را 

دهد  را کم جلوه  عثمان  مخالفان  تعداد  اینکه  براي  از طرفی   ..... که  است  این  روایت  کننده  و    گویی جعل  پیامبر  اصحاب  می گوید، 

آیند جعل می کند که علی فرمود من   فرزندان آنها جزء مخالفان عثمان نبودند و در زمانی که همین گروه براي بیعت یا علی )ع( می

علی مطالبه می کند ده هزار مرد جنگی جلو آمده    رم دارم با قاتالن عثمان بیعت کنم .....، در حالی که وقتی معاویه قاتالن عثمان را ازش

عمار یاسر، مالک اشتر، محمد بن ابی بکر، مجاهدان بدر و .....    و همه یکصدا فریاد کردند قاتالن عثمان ما هستیم که در پیشاپیش آنان

حاکم بر مدینه و مخالفت عمومی را با عثمان، را در حالی که سه روز جسد او   ارند، و از طرفی چگونه توجیه می کند جو نفرتحضور د

و  بود  به حال خود رها  بود و  افتاده  مزبله  با در    در  او  بردند و سر  از ترس مردم می  به سرعت  بر روي دري که  را  او  از سه روز  پس 

 قبرستان یهودیان و بدون کفن و نماز و ..... دفن کردند و جاي آن را نامعلوم نمودند تا .....، .....  او را در برخورد می کرد و با عجله  

در زنده بودن و چه پس از مرگ در نظر اصحاب روا بوده که به زعم جعل کننده روایت، براي عثمان معتقد    آیا چنین رفتار با عثمان چه 

 قاتل عثمان ستمکار بود و متجاوز ..... است و ..... بودند و اعتقادداشتند به اینکه 

کسی که با علی علیه السالم بیعت کرد سعدبن ابی وقاص است و    هاي شاخدار در این روایت ساختگی آن استکه اولین  از دیگر دروغ

ا امام نشده است ..... و نیز از  که تا آخرین لحظه حیات خود حاضر به بیعت ب  حال آنکه اجماع تاریخی وجود دارد که او از کسانی است

جعلی این است که بالدرزي از قول ابن سیرین نقل می کند که )..... عثمان در حالی   مضحک ترین و خنده دارترین مطالب این روایت

داد همه مخالفان    کشته شد که در خانه اش هفتصد نفربودند از جمله حسن بن علی، عبداهللا بن زبیر و ..... که اگر عثمان به آنها اجازه می

با اسالم، قرآن، سنت، عقل، منطق، اجماع، روایات و تاریخ ..... منطبق می گردد   را سرکوب می کردند..... این مطلب مسخره چگونه 

پاره اي از تألیفات، کامالً نشان می دهد که چگونه عده اي از مورخان در جنایت خود روایات بی اساس و دروغین که    .....، نگاهی به

براساس   درباره  نوشته هایی که  ترویج می کنند،  تاریخی  ثابت شده  متواتر و حقایق  به جاي روایات صحیح  را  اند  نموده    عثمان جعل 

ها را    تبهکاري بر لبه دوزخ قرار داده شده است و هر عثمانی مسلک و اموي مذهب در کتاب و نوشته اش جز این یاوه ها و نادرستی

اینکه این سخنان    از این، عده از مورخان مانند طبري، باقالنی، ابن اثیر، و عده اي از نویسندگان آمده و به گمان نیاورده است و ..... پس  

بافی افتاده اند ..... از جمله    درست است بر اساس آن تألیفات نموده اند و ..... و ندانسته بر پندار غلط .....، در منجالب گمراهی و دروغ
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خدا بر تو ببخشد هر گناهی که در    ( عثمان ده هزار دینار در دامن پیامبر ریخت و پیامبر به او فرمود اي عثمانآنکه به روایت )حذیفه 

و .....، و تو پیروي نکن از آنچه به آن علم    پنهان و آشکار کردي و هرچه تا رستاخیز انجام خواهی داد .....، این است مقدار علم آنان

 نداري، زیرا گوش و چشم و دل همگی در مورد آن مسئول هستند .....، 

و   خصوص کتاب شورش بزرگ نوشته دکتر طه حسین، می بینیم که در ابتداي کتاب می گوید من تصمیم دارم که بدون غرض   نیز در

همه ادعاهاي    ..... و لیکن به محض آنکه به تحقیق پرداخته و دست به نوشتن زده است از  در کمال انصاف و ..... این کتاب را بنویسم

خود به دور افتاده و یکسره بر هواخواهی و جانبداري و تمایالت مغرضانه خود تکیه زده است ..... و چیزي رابیان نکرده جز همان یاوه  

طبري و همدستان آنها ساخته و با    وده اند ..... و همان افسانه هاي تباه کهها و دروغها که دالالن و واسطه هاي عثمانی مسلک جعل نم

او در واقع همان   .....، و کتاب  بودن آن راثابت کردیم،  یاوه  ..... که ما بی ارزش و  اند  نموده  اعتبار پردازش  اسناد سست و بی  همان 

ک  این  در  او   ،..... است  تاریخی  علیه حقایق مسلم  بزرگ  فتنه  و  اشاره شورش  مرام   تاب  می خواهم  )من  که  ابی    دارد  و روش سعدبن 

ایشان زمانی صحیح است که نه    وقاص را در پیش بگیرم نه از این دسته دفاع کنم و نه به آن دسته حمله کنم و .....(، و البته این سخن

..... و حال آنک باشد و نه رسول خدا، که راه هدایت را معلوم نماید  خداوند در کتاب خود می فرماید هر گاه    ه اسالمی وجود داشته 

 عرضه نمائید و مراجعه کنید( .....،  اختالف کردید اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید آن اختالف را به خدا و پیامبر

یعنی راه او خطا  بود پاسخ: خیر، منطبق نبود    )کلب گوید آفتاب آمد دلیل آفتاب. سؤال، آیا عمل عثمان با کتاب خدا و سنت او منطبق

سؤال بعدي، آیا عکس العمل او چه بود پاسخ، خشونت    بود، سؤال بعدي، آیا او را امر به معروف و نهی از منکر نمودند، پاسخ آري، 

صحابه چه بود، پاسخ، او را نصیحت کردند سؤال، آیا کارگر و    کرد و عده اي را تبعید و ..... ستمگري کرد سؤال بعد، عکس العمل

العمل مردم چه بود پاسخ از خودکامگی و ستم گري او به ستوه آمدند و احکام   واقع شد، پاسخ، خیر مؤثر نبود، سؤال بعدي عکسمؤثر  

آنوقت چکار کردند پاسخ، اعتراضات جمعی خود را نشان دادند، سؤال عکس العمل او چه    شریعت را در معرض نابودي دیدند، سؤال 

خود و روش خود را اصالح کند، سؤال، آیا به عهد و پیمان خود عمل کرد، پاسخ، خیر عمل نکرد،   بود، پاسخ، عهد و پیمان بست که 

العمل صحابه چه بود پاسخ، بعضی در صف معترضین و بعضی به عنوان ناصح و امین او را پند و اندرز دادند سؤال،    سؤال بعدي، عکس

  ماع مجدد انجام دادند، سؤال، آیا قصد قتل او را داشتند یا می خواستند او برابر لجاجت و بی توجهی او چه کردند پاسخ، اجت  مردم در

و از راه    روش خود را اصالح کند، پاسخ زمان زیاد محاصره نشان می داد که آنها می خواهند با صحبت و مذاکره این بحران حل شود 

خصوصاً مروان    اتفاقی افتاد پاسخ او به تحریک اطرافیاناصالح روش و یا کناره گیري یا تهدید به قتل، موضوع فیصله یابد سؤال، چه  

افتاد، پاسخ، معترضین که   خبیث به فکر سرکوبی و قتل عام معترضین افتاد و درخواست نیروي نظامی کرد. سؤال، پس از آن چه اتفاقی

معترضین خصوصاً و ..... را در خطر   دین و احکام و اقتصاد جامعه و بیت المال مسلمین و نیز جان اصحاب رسول خدا عموماً و در صف

چگونه بود، پاسخ سراسر نفرت و انزجار علیه او    هالك دیدند چاره کار را در قتل او خالصه کردند سؤال، پس از قتل او افکار عمومی

....، سؤال مردم چه کردند،  در قبرستان یهودیان دفن شد .  بود به نحوي که تا سه روز بدن او بر زمین یا در زباله دانی افتاده و در نهایت 

آري سؤال، پس از آن چه اتفاقی   رسول خدا عمل می کرد، پاسخ  پاسخ با علی بیعت کردند سؤال آیا او بر حکم قرآن و روش و سنت

قتل  غیرمستقیم در  و  بطور مستقیم  الهاویه که  علیه  معاویه  پاسخ عده اي در رأس آن  بدست آورد  افتاد،  براي  داشتند  ن  عثمان دخالت 

کردند تا به منافع خود برسند و در این فتنه خود خون    ریاست و غارت بیت المال، خونخواهی عثمان را بهانه و عوام الناس را تحریک
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از غلبه مردم را قتل عام نمودند، سؤال اگر این فتنه بپا نمی شد    مقدسین امت محمد صلی اهللا علیه و آله و سلم را بر زمین ریختند و پس

و آله و سلم بر حکم قرآن و سنت پیامبر، امت اسالم را بر سرچشمه هاي    می افتاد پاسخ، علی وصی رسول خدا صلی اهللا علیه چه اتفاقی  

پس جا دارد که بگوئیم اناهللا و انا الیه راجعون پاسخ آري البته سزاوار است بگوئیم    نور و هدایت و سعادت دو سرا رهبري می کرد سؤال 

 انا هللا و انا الیه راجعون(  

و با همین روش وسیاق است کتاب عثمان بن عفان نوشته صادق عرجون که او نیز در ابتداء با معرفی خود به عنوان فرد بی طرف و .....، 

به موضوعات کتاب او، مالحظه می شود که چگونه نعره هاي کینه توزانه فرقه اي را سر داده و فضایل   اقدام  نگاهی  از    نموده و پس 

جاد المولی    ز و ..... را آراسته و آن را پیش می کشد ..... و بهمین مضمون کتاب انصاف در حق عثمان، نوشته محمدساختگی و غلو آمی

و .....، و تاریخ الخلفاء نوشته عبدالوهاب نجار و ..... که همگی مشحون از همین یاوه سرایی هاست ..... و دیگرشیخ محمد حضري که  

 مجموعه اي پر از یاوه و افترا و ..... است.  کتاب او تحت عنوان تاریخ اسالم،

 حدیث دروغین وصیت پیامبر بزرگ اسالم به عثمان بن عفان:

عفان را    احمدبن حنبل در کتاب مسند خود با سلسله اسناد از عایشه رضی اهللا عنها روایت می نماید که )..... رسول خدا عثمان بن  -1

بیاورند اجازه نده تا    پیراهنی به تن تو بپوشاند هرگاه منافقان خواستند آن را از تن تو بیروناحضار و به او گفت ..... خدا ممکن است  

نعمان بن بشیر است که علیه امام    کشته شوي و نزد من بیایی .....(، رجال این حدیث همگی اهل شام و از هواخواهان عثمان و رئیس آنها

با معاویه و عمروعاص و یاران آنها حضور    رده و در دسته متجاوزان )الفئه الباغیه( یعنیزمان خود یعنی علی علیه السالم قیام مسلحانه ک 

است، و مضمون و متن روایت محرز می نماید که این    داشته است و به روایتی قیس بن سعد انصاري می گوید او گمراهی گمراه کننده 

رانی نیز نقل شده است و نیز ابن کثیر این روایت را در کتاب  طب  روایت دروغی آشکار و مطلبی نادرست است و به همین مضمون از 

 تاریخ خود نقل نموده و می گوید )..... ابویعلی آن را از.....، نقل نموده و سیاق متن آن غریب و بیگانه از ذهن است، اهللا اعلم.  

حمد و ..... او را سست، کذاب، بی  که احمد حنبل، عبداهللا بن احمد، صالح بن م  و در خصوص رجال سند، )عبداهللا بن صالح مصري(

نیز به همین سیاق احمد    اعتبار و ..... می دانند، و )سعید بن هالل نیز به همین معانی مردود هستند( و  مصري( و )ربیعه بن سیف( .....، 

.....، و سپس روایتی را  حنبل و دیگران روایاتی نقل نیستند  تائید و وثوق  اند که راویان آنها مورد  بن    نموده  در فضیلت عثمان، احمد 

حنبل نقل می نمایدکه راویان آن .....، هستند و سند روایت به عبداهللا شقیق ختم می شود و در مورد او که از تابعین اهل بصره است ابن  

و   کرده است  گوید از طرفداران عثمان است .....، احمد بن حنبل می گوید مورد اعتماد است ولی به علی علیه السالم حمله می  سعد می

 ابن خراش می گوید ..... دشمن علی بوده است،  

و حال آنکه در احادیث مسلم و ثابت و صحیح به ما رسیده است که ).....هیچ منافقی علی را دوست نمی دارد و هیچ مؤمنی به او کینه  

که در صحیح مذکور گردیده و محدثین    می ورزد( و نیز این حدیث   نمی ورزد، فقط مؤمن او را دوست دارد و فقط منافق به او کینه 

ه  درستی آن را تأکید نموده اند که علی علیه السالم فرمود)..... سوگند به آنکه دانه را شکافت و جان را خلق نمود که وصیت پیامبر امی ب

)اگر بر پیشانی  ندارد و جز منافق دشمن نمی دارد(، و همچنین این حدیث آن حضرت که    من اینست که مرا کسی جز مؤمن دوست 

که با من دشمنی کند هرگز دشمنی نخواهد کرد و اگر همه دنیا را در کام منافق بریزم تا مرا دوست    مؤمن با همین شمیشر ضربت بزنم
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بدارد، دوست نخواهدداشت(، ..... و نیز احادیثی که از اصحاب رسول خدا نقل شد که )ما منافقان را از روي کینه ورزي آنان با علی  

 اسایی میکردیم(، شن

روزه سپري کند و    و این حدیث که در صحیح به ثبت رسیده است که )..... اگر شخصی میان رکن و مقام تمام عمر خود را به نماز و

دیگر )..... اگر بنده اي هفت    سپس به دیدار خدا رود در حالی که دشمن آل محمد باشد به دوزخ افکنده خواهد شد .....( و در حدیث

را انکار نموده و والیت او را گسسته    سال خدا را بپرستد و از دنیا برود در حالی که نسبت به علی علیه السالم کینه داشته و حق او  هزار

 خواري و مذلت در خواهد آورد.(   باشد، خداوند روز خوش او را به روز بدبختی و بیچارگی تبدیل می نماید و او را به

بپرستد کهو در حدیثی دیگر از رسول خد بنده اي خداي عزوجل را چنان  به    ا )ص( )هرگاه  نوح در میان قومش و مانند او پرستید و 

هزار بار پیاده به خانه خدا رفته و حج نماید و بعالوه    اندازه کوه احد طال داشته باشد و آن را در راه خدا انفاق کند و چندان عمر یابد که 

نداشته باشد نه تنها به بهشت وارد نمی شود بلکه بوي بهشت نیز به    د، ولی تو را اي علی دوستدر میان صفا و مروه مظلومانه کشته شو

مشام او نخواهد رسید(، و در حدیثی دیگر رسول خدا)ص( فرمود )..... اگر یکی از بندگان خداي عزوجل هزار سال میان رکن و مقام به  

سبت به علی و خاندان من کینه در دل داشته باشد خداوند در روز قیامت او را با  در حالی که ن  عبادت خدا بپردازد و سپس از دنیا برود

 خود خواهد انداخت(،   صورت در آتش دوزخ ابدي 

دوست داشته است و هر که به او    و نیز در صحیح با تائید شیخین آمده است که رسول خدا فرمود )..... هر کس علی را دوست بدارد مرا

با   نماید  یا علی  کینه ورزي   .....( است  ازرسول خدا )ص( آورده  نیشابوري در مستدرك خود  و حاکم  است(،  نموده  کینه ورزي  من 

راست بگوید و بدبختی و نکبت به حال کسی نثار باد که    سعادت و خوشی به حال کسی نثار باد که ترا دوست بدارد و در حق تو سخن 

 به تو کینه بورزد و در حق تو دروغ بگوید(،  

در  چیزي    و  به  را  شما  خواهید  نمی  آیا  انصار  جماعت  )اي  فرمود:  و  فرستاده  انصار  جمعیت  دنبال  به  )ص(  خدا  دیگررسول  حدیثی 

که هرگاه به آن متوسل شوید هرگز و هیچ زمان و هیچگاه گمراه نخواهید شد، گفتند چرا یا رسول اهللا فرمود: این علی    راهنمایی کنم

از    قه اي که به من دارید دوست بدارید و او را به خاطر بزرگداشت من گرامی دارید، زیرا جبرئیلپس او را به خاطر عشق و عال  است

 طرف خداي عزوجل به من دستور داد که این را به شما بگویم(،  

دوست بدارد  دشمن بدارد قطعاً خدا و رسول او را دشمن داشته و هرکس او را    و یا به این مضمون )..... آگاه باشید هرکس این علی را 

داشته است(، و یا این حدیث که )فرشته وحی به من خبر می دهد که خوشبخت و خوشبخت   بطور قطع و یقین خدا و پیامبر او را دوست

زندگی و پس از مرگ خود دوست داشته باشد و بدبخت و بدبخت واقعی کسی است که علی را در    واقعی کسی است که علی را در 

 ن داشته باشد(، و ..... دشم زندگی و پس از مرگ

فرموده خداوند تبارك و تعالی است در    و بسیار احادیث دیگر که در جلد سوم الغدیر بنگارش درآورده ایم و باالتر از همه اینها، امر و

اوندان  اجر و مزدي نمی خواهم مگر آنکه به خویش  کتاب و قرآن مجید که )اي رسول ما به مردم بگو من در عوض رسالت خود از شما

اند خدا براي آنان نهاد دوستی قرار خواهد داد( و یا )کسانی    من دوستی بورزید(، و یا )کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده 

عظیم در جمع پرشکوه مسلمانان در حجه   عالم هستند .....( و آن دعاي  که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند آنها بهترین موجودات

کسی باش که او را دشمن دارد، و یاري کن هرکس او    اع که فرمود )..... خدایا دوستدار کسی باش که او را دوست دارد و دشمنالود
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.....( پس چه  نماید  او را خوار  نما هر کس  پلید    را یاري می کند و خوار  براي عبداهللا بن شقیق آن منافق  بهایی خواهد بود.  ارزش و 

او وبدبخت و دشمن خدا و رسول   .....، که هیچ خیري در  با    و  او را  به روز رستاخیر، خداوند  .....، همان کسی که  او نیست  روایت 

 صورت در آتش دوزخ ابدي خود خواهد انداخت  

خود می    ).....کلب گوید و ببین که چگونه مجموعه این روایات استنادي حضرت عالمه با متن قرآن سازگار است زیرا خداوند در کالم

نخواهد کرد و مطیع    ید خداوند عمل را از اهل تقوي می پذیرد و نیت بنده اگر اطاعت از خدا و تقرب به او باشد قطعاً چون و چرا فرما

امر موالي خود خواهد بود ..... و مفهوم تقوي نیز چنین است همانگونه که خداوند به فرشتگان امر فرمودبه آدم سجده نمائید پس همه  

اب مگر  کردند  حبط سجده  او  اعمال  پس  نمود  استدالل  خداوند  براي  و  کرد  چرا  و  چون  که  ابدي    لیس  آتش  شایسته  و  نابود شده  و 

با دشمنان خداست و    خداوند گردید پس محبت علی بن ابی طالب هم در این امت شاخصه و عالمت دوستی دوستان خدا و دشمنی 

قطعاً وجودش شایسته آ نماید  الهی عدول  فرمان  این  از  ابدي خداوندهرکس  و    تش  نمی شود  پذیرفته  او  از  هیچ عملی  و  بود  خواهد 

آزمایش خواهد بود و اطاعت کنندگان در گروه حزب اهللا و    پذیرش والیت علی علیه السالم مانند امر خدا به سجده به آدم و وسیله

رانده شده، خواهند بود همانگونه که ذکر    مانند ابلیس در حزب شیطان   عاصیان که در واقع به دنبال برتري تراشی و چون و چرا هستند 

به منزله اجماع است مانند دو رکعتی   گردید نکته مهم اینکه هر روایتی را که همه امت  اسالم بر صحیح بودن آن اتفاق نظر دارند آن 

مت است ولی روایاتی  علیه السالم مانند همان روایت دو رکعتی بودن نماز صبح محل اجماع ا  بودن نماز صبح و والیت و دوستی علی

ناصبی فقط در نزد طرفداران متعصب عثمان است در واقع محل اجماع امت نبوده و بدین لحاظ فاقد اعتبار    مانند روایت عبداهللا بن شقیق

 حافظان حدیث و ..... او را از راویان مورد اعتماد و از مسلمانان نیکوسیرت بشمارند   است(، پس بگذار

نزدیک)کلب گوید که حساب و کت به منزله قماربازان    اب  ..... آري آنها  بینند و  بینیم و آنها دور می  است ما آن را بسیار قریب می 

 خود به قیمت غضب حضرت اهللا، قمار می نمایند .....(،  هستند که با عمر و زندگی و هستی 

عثمان فضیلت  در  که  نیز  را  دیگر  روایت  ادامه حضرت عالمه چند  شده   در  ذکر  جعل  را  .....،    است  فرماید  می  اسناد  در خصوص  و 

نموده اند و ابن کثیر در تاریخ خود به نقل از احمد بن حنبل    ابونعیم در حلیه و حاکم در مستدرك و ابوعمر در استیعاب آنها را ثبت

گوید مشهور است که اعتقاد  علیه السالم حمله می کرده و ابن حجر می    اسناد آن را به قیس بن ابی حازم می رساند که گفته اند به علی

محدثین کوفی متقدم از نقل روایت او پرهیز می نمودند، وي آنقدر عمر کرد که به    به برتري عثمان داشت و به همین دلیل بسیاري از

 یکصد و چند سالگی رسید و فرتوت وخرفت گشته و عقل خود را از دست داده بود .....،  

متکلمین و اساتید ما، قیس را مورد انتقاد و حمله قرار داده و گفته اند    ه است )..... مشایخ و بزرگانو ..... سخن ابن ابی الحدید که آورد

قابل قبول نیست .....( الی آخر، با تأملی در این روایات مالحظه می شود که    که او فاسق و بدکار بوده و روایاتی که او نقل می نماید

گویا رسول خدا به عثمان سفارشی کرده است .....، که در جعل این احادیث یک عده    ن کهاینها یک سلسله روایت است با این مضمو

اسامی کسانی در سند آنها به چشم می خورد که یا اموي یا شامی و بصري و یا از هواخواهان     کار همکاري کرده اند و   حقه باز و دغل

ي متقیان علی علیه السالم حمله می کرده اند و همان کسانی که در نقل  سرور خاندان رسول خدا یعنی موال متعصب عثمان بوده اند که به 

به اینکه متن آنها معیوب تر از سند آنهاست زیرا    حدیث، ضعیف یاکذاب، دروغ  ساز، متروك، مطرود، بی اعتبار و ..... هستند مضافاً 

  ه باشند، زیرا در چند روایت آنها آمده است که متن آنها مستلزم آن خواهد بود که همه اصحاب رسول خدا فاسق و منافق بود  صحت 
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و و شکوه  داراي عظمت  اصحاب  از  بسیاري  آنها  دانیم  می  ما  آنکه  و حال  اند  بوده   )..... و  فاسق  و  منافق  )جمعی  و    مخالفان  پاکدل 

 نیکوکار و صالح و ..... بوده اند و ..... 

منحرف بود دفاع کنند آیا حضور عمار بطور مثال شاخصه   ینگونه از راه خدا)کلب گوید نمی دانم آنها چه اصراري دارند از مثل او که ا

صحابی رسول خدا را به زعم اینکه آنان مستقیماً و یا غیرمستقیم عثمان    حق و باطل بودن گروه ها نبوده است و آیا آنها حاضرند تمامی

ه از فردي مانند عثمان و یا انسان تبهکاري چون معاویه دفاع کنند  فقط براي اینک   را یاري نکرده اند فاسق و تبهکار و منافق بشمار آورند 

همه ما را به آن زمان ببرند و بر ما ثابت شود که خلیفه به قرآن و سنت عمل نمی کند، ما    و حاال سؤالی از آنان می نمائیم، فرض نمائید 

کس بر خشونت خود اضافه و قصد قتل عام ما را بنماید چه  به هیچ صراطی مستقیم نمی شود و برع  شرعاً چه راهی را باید برویم و وقتی

طلب و عمروعاص    و افراد با ایمان رفته اند که اگر فتنه معاویه دنیا   داشت جز همین راه که اصحاب رسول خدا   عکس العملی خواهیم 

را در تعالی دیگري  اسالم رشد و  قطعاً  نبود   ..... و  نمودن    حیله گر  با سعادتمند  این  پیش روي خود  آیا در  همه جانبه مسلمین داشت 

 موضوع کسی شک دارد(.  

احادیث جعلی در آن زمان وجود داشت چرا در زمان   این  اگر  داشته و  اطالع  نفر  این چند  فقط  بااین مضمون  احادیث  این  بر  و چرا 

 هجوم مردم بر درخانه عثمان از سوي هیچ کس به آن استناد نشده است و ..... و چرا ...؟ 

 تمجیدها و تعریفهایی که براي عثمان ساخته اند: بررسی 

تر از دیگرصفحات    تا اینجا صفحه اي از صفحات زندگی عثمان را مرور کردیم و نمیدانیم که این صفحه سفید حیات اوست و یا سیاه 
 آن .....، 

عایشه را بروي خود کشیده بود    آرمیده بود و جامهاحمدبن حنبل و مسلم ..... از قول عثمان و عایشه آورده اند که )رسول خدا در بستر  
پیامبر با عجله به عایشه گفت خودت را جمع    پس ابوبکر و عمر آمدند و پیامبر در همان حالت به آنها صحبت کرد و رفتند و عثمان آمد

ه دهم چون عثمان مردي باحیا است که داشتیم به او اجاز  و جور کن عثمان آمد ..... پس از رفتن پیامبر گفت ترسیدم اگر در آن حالت
آورده اند که )پیامبر در خانه من آرمیده بود و ساق پا و قسمتی از ران او    حرف خود را نزند(، و نیز مسلم و دیگر محدثان از طریق عایشه

و لباسش را جمع و    حالت با آنها صحبت کرد و چون عثمان آمد دست وپاچه شده   عریان بود پس ابوبکر و عمر آمدند پیامبر در همان
 فرشتگان از او شرم دارند خجالت می کشم(، .....،   جور کرد .....، و فرمود من از مردي که

فریب، حیله، پیمان شکنی، هرزگی، شهوترانی و .....، همگی   براساس روایاتی که از رسول خدا وارد شده است فحش، بددهنی، خیانت،
جستجو کنیم ..... می بینیم اعمال و رفتار و سخنان او .....، همگی داللت بر    در زندگانی عثمان از مصادیق بی شرمی است .....، حال اگر  

 به اینکه باحیاترین فرد بشر باشد و .....،   آن دارد که او اصالً شرم و حیا نداشته تا چه رسد

نظر من از مروان بهتر نیستی، و این حرف بی شرمانه    ر از جمله اینکه به موالي ما امیرالمؤمنین علی علیه السالم می گوید به خدا قسم تو د
و وجود خود پیامبر طبق آیات کتاب الهی و .....، بوده است و    از دهان عثمان خارج می شود در حالی که می دانست علی به منزله نفس

و ملعون پسر ملعون بوده است، و یا  می دانست که مروان بن حکم تبعیدي مطرود فرزند تبعیدیخبیث مطرود و قورباغه اي پسر قورباغه  
توسط معترضین کشف می شود و ..... در زمان تحقیق وقتی علی علیه السالم از او سؤال می کند    وقتی نامه سربه مهر دولتی از قاصد او

و یا با بی شرمی علی علیه  بی شرمی می گوید من تو را به این کار متهم می کنم و منشی خودم مروان را .....،   باز با چه کسی آن را نوشته 
تحریک مردم معرفی می نماید و یا چون حضرت درباره تبعید عمار به او نصیحت می کند در کمال بی شرمی می گوید   السالم را عامل

ابوذر که او را در تبعید در کمال بی شرمی به هالکت انداخت و رسول خدا درب  تو او    اره بیشتر از او مستحق تبعید هستی، و یا درباره 
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این پیرمرد    فرمود آسمان سایه نینداخت و زمین در بر نگرفت کسی را که راستگوتر از ابوذر باشد و با بی شرمی تمام می گوید درباره 
تمام( کلمه )با بی شرمی  به عمار یاسر  یا  برسانم  بقتل  او را  یا  بزنم یا زندانی کنم و  او را  بدهید که  نظر  رکیک و زشت می    دروغگو 

اوگوید: ) .....( آن هم عماري که رسول خدا درباره  پشیمان هستم  ابوذر  تبعید  از  .....، خیال کردي  ابن    اي  یا در مورد  .....، و  فرمود 
بدخوي به سمت شما می آید که اگر کسی    مسعود که در میان جمع او را به حیوان تشبیه کرد و ..... گفت )اي مردم ببینید که حیوانکی

ا  به به خوراك او برسد  عبدالرحمن بن عوف که می گویند از عشره مبشره است می    و استفراغ کرده و مدفوع خود را می ریزد( و یا 
گوید .....، به مغیره بن ولید مخزومی در زمان دفاع از عمار فحش رکیک   گوید تو منافقی و یا به صعصعه بن صوحان آنگونه سخن می

کافر شده اند .....، در نامه دیگر آنان را مانند قبایل مشرك و کافر در جنگ احزاب   مدینهمی دهد در نامه اش به معاویه می گوید مردم  
شاخدار به مردم می گوید )که این مردم مصر سوءتفاهم شد آمدند و رفتند و .....( و عهد و پیمان    و بدر خطاب می کند، و دروغ هاي

 ه را در کمال بی شرمی نقض کرد .....، را شاهد و ناظر گرفت و ..... هم هایی که مؤکد بست و خدا

خونریزي و ایجاد فتنه اي خواهد شد که اشد من القتل است ولی با کمال بی شرمی   )کلب گوید و ..... و می دانست لجاجت او موجب
 خون مسمانان را هدر داد(  

او  ا  آیا واقعاً  برده است و در شبی که همسرش یعنی دختر عزیز رسول خدا  از حیا  او عزادار  بویی  ز دنیا رفت و رسول خدا و خاندان 
موضوع    هستند.....، اندوهی به دل راه نداده و حتی با همسر دیگر خود می آرامد و می آمیزد و این بر پیامبر گران می آید و تلویحاً این 

ان را ازتصدي دفن دختر خود  را می فهماند و به کنایه می گوید در میان شما کسی هست که دیشب با همسرش نخفته باشد و سپس عثم
خدا که ابوبکر یک پله پائین تر و    محروم می سازد و به این ترتیب لکه ننگی بر پیشانی او می چسبد آیا بی شرمی نبود که بر منبر رسول 

 پائین تر از ابوبکر خطبه می خواندند او مستقیماً به جایگاه رسول خدا نشست و .....،   عمر یک پله

فشاري براي ادامه انحراف و ..... از مصادیق بی شرمی نیست آن خودکامگی ها که )در نهایت بی    پا  یا اساساً انحراف از قرآن و سنت و 
المال  بیت  با  .  شرمی(  نمود و آن خیانت هاي آشکار  به  مسلمین  ..... را  تا کار تهدید و  بکار می گرفت  برابر بدعت هایی که  .... و در 

جایی رساندکه نزدیک بود علی علیه السالم را در همین رابطه به قتل برساند و آیا این امور از مصادیق بی شرمی نیست، عبیداهللا بن عمر  
و زد و    .....، و موضوع شرابخواري ولید و استفراغ او در محرابراکه قاتل جمعی بی گناه بود و می بایست اعدام می شد را رها نمود و  

گردن مسلمانان سوار    خورد مسلمانان با او را رها کرد و ..... و رانده شده هاي پیامبر را بر خالف رأي رسول خدا به نزد خود آورد و بر
 نمود .....، )آیا اینها از مصادیق بی شرمی نیست(،  

جایی می رسد که می گویند عثمان گفته است از زمانی که با دست راست خود با    ن حدیث سازان بی مغز به)کلب گوید ..... کار ای
خود نزدم، ...پس چطور طهارت می گرفت و چطور خودش را می شست و اگر زدن دستی    پیامبر بیعت کردم آن را به آلت و عورت

آلت  به  شده  کرده  بیعت  آن  با  ست  که  و  ظلم  طهارت  براي  یا  در و  را  نمود دست چپ  می  معاونت  که  تو  راست  است پس دست  م 
با    شستشوي آلت و مخرج تو هم گناهکار و شریک جرم است و .....، پرت و پالهایی که در قوطی هیچ عطار نیست و حال آنکه او 

ه و با مسلمانان از جمله  بقول او آن را به عورت خود زده و براي طهارت استفاده می نموده به قرآن دست می زد  همین دست چپ که 
  مصافحه می کرده و آن را بد نمی دانسته یعنی با دست چپ خود که آلوده و مانند دست راست نبوده وضو گرفته و قرآن را   مقدسین

 مس می کند آیا براستی خداوند دشمنان خود را افراد عاقل و فهیم قرار داده است .....(،  

سول خدا را اینگونه معرفی می کنند که ران خود را در معرض دید دیگران به غیر از عثمان قرار  ر  و جسارت را به جایی رسانده اند که
احادیث از جمله بزرگان ..... از رسول خدا آورده اند با این مضمون که باالتر از زانو و پائین تر از کمر جزء   می داده و حال آنکه کتب

 انسان مسلمان است ..... مناطق پوشیدنی
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اي می بود براي ریختن آب و شستن   آنها به جایی رسیده است( که مؤلفان در صحیح آورده اند که )عثمان اگر در خانه در بسته  و )کار
کنند و این حیا را که براي زاده شجره معروفه در   تن خودش لخت نمی شد از فرط اینکه باحیا بود(، ببینید که پیامبر را چگونه معرفی می

کرده اند مانند اینکه در زمان بنا   ا ببینید و ..... سایر احادیث را که در باب کشف قسمتهاي پوشیده از رسول خدا نقل قرآن و تفاوت آن ر 
 کعبه تن خود را برهنه کرده است .....، .....،  

فکر نکردند که بایستی  بودند که براي عثمان فضیلتی بتراشند حتی باالتر از پیامبر ولی    )کلب گوید و راوي اینگونه احادیث درصدد آن 
بیاید مانند روایت باال که اگر می خواست حمام کند لخت نمی شد .....، راوي احمق نمی داند که    این گونه سخنان با عقل هم جور در

کردن نیست مگر انسان براي عوض کردن لباس نبایستی لخت شود آیا انسان نبایستی براي غسل کردن لخت    لخت شدن تنها براي حمام
اگر موقع فالن کار لخت نشود و لباس او کثیف شود و موقع غسل در نیاورد خوب غسل اشکال شرعی پیدا می کند و    ود بدیهی است ش

کدام  در  پذیرند  می  را  احادیث  اینگونه  که  آنان  و  دیوانه  یا  بود  احمق  جاعل  راوي  دانم  نمی  من   ..... شود  می  باطل  همه  و.....    نماز 
 گروهند؟(، 

توجیه می نمایند که    د. )در کنار این روایات جعلی( این روایات را که بزار از ابن عباس نقل نموده است و آن را چگونهحاال حکم شو 
پوشیدنی او را ندیده است( و    )..... رسول خدا صلی اهللا علیه وآله در پشت دیوار و درون اطاق شستشو می کرد و هیچکس قسمت هاي

قول عایشه رضی اهللا عنها آورده که گفت:    ت و مهمتر از این روایت، روایتی است که قاضی عیاض از می افزاید سند این روایت نیکو اس
 )من هرگز قسمت هاي پوشیدنی بدن رسول خدا )ص( را ندیدم .....(،  

  بزرگوار و پاك المؤمنین میان ما و این راویان و ناقالن یاوه سرا داوري کن و منصفانه در حق کسانی قضاوت کن که به همسر    تو اي ام
فهمید که   تو اموري را نسبت می دهند که افراد فرومایه از آن عار دارند ..... شک نیست که دروغگویان و حدیث سازان بزودي خواهند

جرم سهل و ساده اي    غلو درباره دیگران و فضیلت تراشی براي آنان به قیمت هتک حرمت و حیثیت پیامبر گرامی و عزیز، ابداً و هرگز
 ت و فردا خداي قادر و توانا در کار آنها داوري و رسول خدا به دادخواهی خواهند پرداخت و .....،نیس

روایات    نظر بایستی مورد توجه باشد و آن اینکه بسیاري از  توجه به یک قاعده اساسی در جعل روایات براي بیان فضایل اشخاص مورد
براي اشخاص   نشان می دهدکه یک قاعده    موردبه منظور ایجاد فضایل و مناقب  نظر جعل و ساخته شده است و مطالعه بر روي آنها 

صفت واقعی آنها بسیار    نظر جعل نمایند که از  اساسی در تمام آنها وجود دارد و آن اینکه سعی شده است فضیلتی را براي شخص مورد
انتقاد دیگران را از بین ببرند و لذا می    بپوشانند تا اسباب حمله و دور و بیگانه است تا به این ترتیب ضعف و مایه ننگ و فرومایگی او را  

زندگانی آنان خالف آن را ثابت کرده است بطور مثال درباره فضیلت    بینیم آنان براي ممدوح خود فضایلی را زیاد گفته اند که تاریخ 
نشانده اند در حالی که در تاریخ ثابت است که او در    به مقام شجاعترین صحابی   شجاعت ابوبکر چنان مبالغه کرده اند به حدي که او را

ولی در هیچکدام شمشیري نکشیده است و ..... و نه به نبرد تن به تن با کسی رفته و نه مبارزي    همه نبردها و جنگهاي پیامبر حضور یافته
 از خود نشان داده است  طلبیده و نه شجاعت و قهرمانی

و ضعف او در جنگ و نبرد است،   اد جعل نموده اند ..... تا بتوانند عیب او را در تاریخ که مؤید بزدلیلذا به همین دلیل از شجاعت او زی 
خداترسی سوخت دود از آن به آسمان بلند می    ..... را بپوشانند یا چنان در زهد و تقوي او مبالغه کردند که گفتند وقتی دلش در آتش

ر عبادت و خداترسی و ..... ذکرنگردیده و روایت نشده که در نماز یا روزه یا هر عبادتی .....  شد .....، و حال آنکه از او هیچ امتیازي د
عمر زیاد جعل نموده اند و او را دانشمندترین صحابی و سرآمد فقیهان    پیشرفت و یا همتی داشته باشد، و یا در خصوص علم و دانایی

وعلم او بر همه مردم روي کرده زمین افزون شده ..... و از اینگونه یاوه سرایی ها  گفته اند و آورده اند که نه دهم علم در او جمع شده  
که او به معامالت داللی بازاري اشتغال داشته و وقت آموختن قرآن و سنت نداشته و همه    که درباره او گفته اند و حال آنکه می دانیم

نکر کردن و ..... مخالفت او با آوازه خوانی و .....، در حالی که مسلم است  بوده اند و یا در نهی از م  مردم حتی زنان از او دین شناس تر 
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بسیار هوس  به  او  و  بوده  و    باز  تاریخ صحیح  اند  قاعده وقتی دیده  و  اساس  بر همین  است و  دانسته  را جایز می  پرداخته و آن  آن می 
معرفی نموده اند ..... پس شرم و حیاي او درست مانند شجاعت   بهره گی او از حیا و شرم وجود دارد او را بدینگونه حقایقی داللت بر بی

 دانش عمر است یعنی اصل و ریشه اي ندارد .....،   ابوبکر و

مانند جعل امانت داري معاویه و دانشمند بودن او از زبان رسول خدا که)..... معاویه از بس علم و دانش داشت و در مورد کالم خدا  
 برانگیخته شود .....( بود که نزدیک بود به پیامبريبقدري امین و طرف اعتماد 

معاویه در روایتی که ابوبکر    و یا امین ها خلقت هفت تا هستند )لوح، قلم، اسرائیل، میکائیل، جبرئیل، محمد، معاویه(، که امانت داري
عثمان را درآغوش گرفته و گفت .....، تو ولی من  هذلی آورده کامالً نمایان است .....، و یا روایتی که براي عثمان آورده اند که )پیامبر  

رسول خدا به علی علیه السالم ساخته اند که    هستی در دنیا و آخرت .....(، و آن را در مقابل آن حدیث راست و محکم و متین کالم
حدیث را احمد حنبل با سلسله    ین فرمود برطبق حدیث مفصلی ..... )..... یا علی تو ولی و دوستدار من هستی در دنیاو آخرت .....( که ا

اسناد صحیح در مسند خود ثبت نموده که رجال آن همه ثقه و مورد اعتماد هستند از جمله)یحیی بن حماد، ابوعوانه، ابوبلج، عمروبن  
نموده  نقل  ثبت و  از حافظان حدیث  کثیري  را جمع  بن عباس(، و آن  ابویعلی  میمون، عبداهللا  طبرانی،  )نسایی،  از جمله  نیشابوري،    اند 

 ابن کثیر، هیثمی، ابن حجر، عسقالنی .....(   حاکم نیشابوري، بیهقی، ابوالمؤید، ابن عساکر، الکنجی، محب طبري، حموي،

که )در محاصره عثمان، او از طلحه سؤال کرد ..... آیا    و نیز )در روایت جعلی دیگري( بزار از طریق خارجه بن مصعب ..... آورده است
دنیا و ولی من در آخرت است طلحه گفت آري(، ابن حجر با    که پیامبر دست مرا گرفت و گفت عثمان هم نشین من در  تو بیاد نداري

نوشتن نیست، و عبداهللا بن احمد گفت )پدرم مرا منع کرد و گفت هیچ    واسطه از احمد حنبل می گوید که روایات خارجه قابل ثبت و 
 یک از روایات او را ننویسم(، ..... 

قو میاز  کثیر  ابن  دروغ   ل  نیست،  اعتماد  مورد  )خارجه  ابواحمد،    گویند  خراش،  ابن  سعد،  ابن  نسایی،  معین،  ابن  است(،   ..... و  ساز 
اند، که صرف نظر از سند در موضوع متن هم مردود است زیرا طلحه که به عقیده آنان صحابی   دارقطنی و .....همگی او را رد نموده 

اهل بهشت   نفر  نیز در حدیث جعلیعادل وجزء ده  بود، و  او  تا مرحله کشتن  افراد علیه عثمان  تندروترین  تا آخرین لحظه جزء   است 
کلثوم ام  که خدا  داد  من خبر  به  جبرئیل  عثمان گفت  به  پیامبر   .....( که  است  آورده  عثمان  از محمدبن   ..... ماجه  ابن  که  به    دیگر  را 

جزء کسانی می    رقیه داشتی(، که باز محمد بن عثمان و عبداهللا بن ابی زناد را به ترتیب  همسري تو درآورد با همان مهریه و رفتاري که با 
 دانند که روایات جعلی آورده و دیگري سست و پریشان گو و ..... بوده است، ..... 

نیام است و چون کشته  از .....، عمروبن قائد آورده است که )خدا شمشیري دارد که تا عثمان زنده است در    و نیز ابن عدي روایتی را 
آید و .....(، سیوطی در خصوص این روایت می گوید این روایت جعلی است و دلیل آن حضور عمروبن قائد در سلسله    شود بیرون می

ساز است و به همین مضمون، دارقطنی، ابن مدینی، عقیلی، ابن عدي، نسایی،ذهبی،    سندآن است و استاد حدیث او نیز جاعل و دروغ 
 .....، عمروبن قائد را مردود و روایات او را باطل می دانند  

در حالی که سوره بقره را می خوانی کشته می شوي و خون تو روي آیه    و حاکم در مستدرك آورده است )..... پیامبر به عثمان گفت 
ریزد .....(، ..... ذهبی درباره این روایت میگوید که دروغ محض است ..... که صرف نظر از سند در متن هم دچار اشکال است  ..... می  

نشنیده اند مگر به ادعاي راوي ابن عباس که در زمان رسول خدا ده ساله یا بیشتر    زیرا که این روایت را هیچ یک ازاصحاب رسول خدا 
که نامه او را آوردند اینگونه بی تفاوت نبود و قطعاً عکس العملی نشان می داد .....، و به همین    داشت زمانی بود و اگر این سخن حقیقت

العیاذ باهللا آرزوي   اند، در رابطه با اظهار تأسف علی از مبادرت به جنگ جمل و  مضامین )روایات جعلی که آنرا به امیرالمؤمنین بسته 
ظر از خدشه در اسناد و وجود راویان کذاب با روایات مسلم و ثابت نیز در تعارض آشکار است  مرگ کردن و ..... وحال آنکه صرف ن

فرمود که   که  و خونریزي  در جنگ  از حضور  نهی  و  بود  فرموده  عایشه  به  هشدار  از  آنچه   ..... و  مارقین  و  قاسطین  با  تو    رسول خدا 
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نموده    کاري فرج بن فضاله است که نقل  سفسطه و دروغ بافی و دغل  حضرت عالمه مشروحاً بیان فرموده و نیز روایت جعلی دیگر، که
سطلی آب پائین    از عبداهللا بن سالم که نزد عثمان رفت و )عثمان به او گفت دیشب پیامبر را در این پنجره دیدم و چون دید تشنه هستم

و من افطار را انتخاب    هی فردا افطار نزد ما هستی فرستاد و خوردم ..... و پیامبر گفت اگر بخواهی بر آنها پیروز می شوي و اگر بخوا
 کردم .....(، 

نامی از او وجود ندارد و نیز بر متن حدیث،    ..... صرف نظر از ایراد بر راویان و ..... خصوصاً در اسناد او مروان که در فرهنگ رجال 
آنکه به عقیده این جماعت سه روز بعد از قربان روزه مورخان در خصوص روزه عثمان، مرگ او را دو روز بعد از قربان می دانند وحال  

فضیلتی ساختگی و دروغ براي او بوده است .....، و یا روایتی که )در    جایز نیست ..... که نشان می دهد روزه دار بودن او در روز قتلش 
قلب حضرت فرو ریخت و سپس به خدا گفت  مردم به او امیرالمؤمنین گفتند    خصوص بیعت مردم با علی علیه السالم آورده که .....، تا

 شود .....(،   خدایا داد عثمان را از من بگیر تا عثمان خوشحال

سند و راویان آن از    عجیب است از حاکم نیشابوري که چنین روایت مسخره و خنده آوري را نقل می کند که صرف نظر از آنچه در
امیرالمؤمنین مخصوص آن حضرت بوده و .....این لقب را رسول خدا به نقل از  ضعف و سستی و دروغ سازي و جعل وجود دارد، لقب  

پیمان برادري او با پیامبر آورده اند که در    سوي خدا و توسط فرشته وحی به او داده است و .....، و یا روایت جعلی که در رابطه با بستن 
اامیرالمؤمنین علی علیه السالم را تصریح می نماید، آورده شده  جلد سوم پنجاه حدیث از احادیث مسلم که موضوع برادري رسول خدا ب

فرماید )من بنده خدا و برادر پیامبر او هستم و هرکس غیر من این ادعا را    و اثبات گردیده است و اینکه حضرت در روایات بسیار که می
 داشته باشد قطعاً دروغگو است(، ..... 

که  روایتی  یا  از   و  آدم    ابونعیم  که  حامدبن   ..... است  داده  آید  می  او  سر  بر  که  بالهایی  بابت  عثمان  به  بهشت  مژده  پیامبر  که  آورده 
او را کذاب و دروغگو و احمد بن علی سلیمانی او را در زمره کسانی ذکر کرده است که در جعل حدیث شهرت    جوزجانی و ابن عدي 

 او را لعنت کند،  ساز و جاعل حدیث است خدا   دارند و .....ابن معین گفت او دروغ 

خطیب بغدادي ثبت کرده که می گوید )..... پیامبر به منبري نمی رفت و خطبه نمی   و نیز مضحک ترین و مسخره ترین روایت جعلی را 
 بهشت است .....(،   خواند مگر آنکه می گفت عثمان در

با س بی مقداري را  بغدادي چنین حرف پوچ و  اینکه خطیب  ..... که گویا حضرت عالمه فرماید شگفت  ند بی اساس آنذکر می کند 
 است، صرف نظر از توجه به متن که .....، سخن بخاري، مسلمه بن قسام، ابوذرعه، نسایی، ابوحاتم .....، را درباره رجال این حدیث نشنیده 

براي ردیف کردن فضایل عثمان آورده   ابن کثیر  باز حدیث مضحک دیگري که  اند    و  )..... که رسول خدا  است که جاعالن آورده 
تا زیربغلش معلوم شود مگر زمانی که  برد  باال نمی  ..... سپس حضرت عالمه    هیچگاه دستهاي خود را   ،)..... براي عثمان دعا می کرد 

ام نمی  اعمال نارواي عثمان از ابتداء تا انتها را مشروحاً بیان و اثبات مینماید که دو قسمت زندگی او سر و ته یک کرباس است و هیچکد 
رد  توانسته زمینه اي براي دعاي خیر براي او باشد و.....، نیز گفته اند که پیامبر در موقع تدارك سپاه )تنگدستی( در حق عثمان چند دعا ک 

بی   پیامبر درباره عثمان دارد، همگی سست و بهم ریخته و  از دعاهاي  انسان محقق و دانا می داندکه همه روایاتی که حکایت  اما   .....
ناتمام و داراي مضامین متفاوت و متعارض است و ..... لذا در این روایت   اساس است و یا رجال سندآن ضعیف و یا روایت مرسل و 

آن سپاه ادعایی چگونه بوده و عثمان چقدر کمک کرده و ..... تا بحدي موارد ضد و نقیض است که بطالن آن ها    اینکه جریان تدارك 
  هزار دینار، کلبی می گوید یکهزار شتر با پاالنش،   بطوري که براي تجهیزات این سپاه )ابن هشام می گوید یکمی نماید .....،    را ثابت 

ابویعلی می   قتاده یکهزار شتر با هفتاد اسب، بالدرزي می گوید هفتاد هزار، طبرانی می گوید دویست شتر با پاالن و دویست اوقیه طال،
زار دینار، ابونعیم هزار دینار، احمدبن حنبل سیصد شتر با پاالن، ابن عساکرتدارکات یک سوم  گوید هفتصد اوقیه طال، ابن عدي دو ه

در   سپاه، حلبی ده هزار دینار بهمراه هفتصد شتر و یکصد اسب و توشه و .....، .....، و روایت دیگر ده هزاردینار(، به خدمت پیامبر آورد و
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هزار( کمک کرد   عباس بن عبدالمطلب که )نود  در تدارك آن سپاه اقدام نمودند از جمله   برابرش ریخت، ..... و حال اینکه دیگران نیز
 و رسول خدا به او فرمود چیزي براي خودت نگاه نداشتی گفت من خدا و رسول را براي خود نگاه داشتم و.....

.....، که در ادامه    نان مدعی هستند برخوردار نشدند یا ابوبکر که به زعم آنان )تمام هستی خود را بخشید(، ولی از این گونه ادعیه که ای 
 حضرت عالمه به تجزیه و تحلیل و تشریح این احادیث و جرح راویان و ..... پرداخته است  

المؤمنین حضرت خدیجه سالم اهللا علیها که تمام هستی خود را وقف اسالم و رسول خدا و    )کلب گوید آیا ام  تعجب نمی کنید که 
نمود و در نهایت مظلومیت دار فانی را وداع گفت و از عرش به فرش براي عشق و محبت به خدا و رسول رسید و.....، به  شریعت    ترویج

مورد ستایش قرار    نحوي که تا دامنه قیامت همه مسلمین و مسلمات و مؤمنین و مؤمنات مدیون ایثارگري او هستند، به مانند این شخص
رسیدن به قدرت، اینگونه اموال بیت المال را حیف و میل می نموده و.....، دلیل آن هم کامالً واضح    نگرفته است در حالی که او پس از 

امثال او بوده تا براي توجیه حضور خود در صحنه خالفت    و روشن است زیرا قلم بدست طرفداران شیطان و حزب او یعنی معاویه و 
فریبی و اشکهاي    بین امت بوده است به این عوام  ین که به منزله رسول خدا دراسالمی با وجود حضور شخصیت واالیی مانند امیرالمؤمن
 تمساح ریختن تظاهر بنماید و ..... اناهللا واناالیه راجعون(،  

خطیب بغدادي آن را نقل نموده است که )..... هر پیامبري از میان امتش دوستی دارد و دوست من عثمان است .....(،   و نیز این روایت که
بن معین می گوید خالل جاعل و دروغ   اوي دو ر اولی را یحیی    ساز است، دارمی و  کذاب و دروغگوي آن یعنی خالل و ملطی که 

افراد است    ابوداوود و ..... می گویند روایات او سست و ضعیف و ..... است، و ملطی که احمد درباره او می گوید او از دروغگوترین
آشکارا حدیث جعل می   بن حیان و ..... می گویند او در دروغ سازي مشهور است، او دجال و دغلکار و.....، ابن ابی مریم و نسایی و ا 

 نمود، .....، 

و خوابی که دختر عبدالملک نقل می کند که )..... عمربن عبدالعزیز در خواب دید واردکاخی شد ..... عثمان به او گفت خدا را شکر  
مطالب خود را با خواب و رؤیا ثابت نمایند و واقعیات را    نان با جماعتی روبرو هستم که می خواهند که مرا آمرزید .....( آري و من همچ

پوشالی مردم ساده دل و عوام را به ورطه گناه بکشانند ..... تا عثمان    با خیاالت و اوهام خود رد نمایند .....، و با چنین یاوه ها و حرفهاي 
 را .....، مبرا از هرگناهی نشان دهند .....،   آن فرد فرو رفته در گناه و زشتکاري

بیرون آمد    درب را بستند ..... پس علی   یا خواب دیگر که از او نقل می نمایند )که ..... علی علیه السالم و معاویه را داخل اطاقی کردند و 
تردید سرانجام همه به    .(، بدون شک وو گفت به خدا حکم به نفع من صادر شد و معاویه بیرون آمد و گفت من هم آمرزیده شدم ....

و معاویه و طرفداران آنها در روز   پیشگاه خداي دادگر و حق ستان خواهیم رفت و او در میان ما و دشمن، میان علی از یکطرف و عثمان
 .، از خیالبافی و .... قیامت داوري خواهد فرمود و البته در آن هنگام نه از خواب و رؤیا کاري ساخته است و نه 

که دو سال پس از خالفت    و یا از سعیدبن مسیب آورده اند که درباره عثمان )..... این مؤمن متقی شهید، شبیه ابراهیم است( این راوي
عمر بن الخطاب به دنیا آمده است چنین دروغی را به پیامبر نسبت داده و این شخص را که باتبهکاري خود و به جرم انحراف از اسالم و  

ابراهیم تشبیه نماید    در منجالب گناه، بدست اصحاب رسول خدا یعنی مهاجران و انصار به   غوطه وري  قتل رسیده است را به حضرت 
 ،..... 

سازي و جعل و .....    خالدبن عمرو، عمرو بن ازهر ..... که به دروغ   و به همین مضمون و با آن رجال معلوم الحال چون مسیب بن واضح، 
ان  به  معروف و شهرت داشته  ایستادم پس .....، عثمان  د، و یا بالدرزي روایتی آورده که.....، عبدالرحمن می گوید در حجر به عبادت 

رکعت خواند و رفت .....، راوي این حدیث )بن اسود( را، ابن عدي دزد حدیث معرفی  جاي من به نماز ایستاد و او تمام قرآن را در یک
نیست ..... و توجه به متن نیز ناقض حدیث است زیرا عثمان همان عثمان است که از سخنرانی    پیروي  نموده و می گوید روایات او قابل

 عاجز شد و روي منبرقادر به سخنرانی نبود ..... پس چگونه کل قرآن را در یک رکعت می خواند.  
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 پی ببر(،   ختم قرآن چقدر طول می کشد و سپس به دروغ آنان )کلب گوید زمان براي قرائت قرار بده و ببین

افراد کاروانهایی که یافتم که همه  ابن عساکر چنین اطالع  یا  او روانه شدند، عموماً دیوانه شدند و قرمانی    و  براي قتل  به طرف عثمان 
ت  گوید )همه کسانی که به کشتن عثمان اشاره کرده ودستور دادند دیوانه شدند .....(، .....، آیا گفتن این حرف خود نوعی دیوانگی نیس

حبیب و سپس آن جماعت از حافظان حدیث که این یاوه ها را در شمار فضایل عثمان ثبت و ضبط    بن ابی  نخست عقل راوي یعنی یزید
و روایت کرده اند، .....جمعی که ما از آنان می شناسیم به اجماع همه تا زمان وفات و یا شهادت همگی ستارگان علم و دانایی و .....،  

  آنان عمار یاسر، مالک اشتر، کعب بن عبده، زیدبن صوحان، صعصعه بن صوحان، عمروبن بدیل ورقاء، محمدبن ابی   جمله   بوده اند از
بکر، عمروبن حمق، ..... که از جمله رجال روایت صحاح و مسندهاي اهل سنت هستند و دانشمندان فراوان احادیث خود را ازطریق آنان  

ه نمائیم وضع بدتر است زیرا اگر نگوئیم همه اصحاب رسول خدا و تمامی مهاجرین و انصار،  قرمانی را توج   نقل نموده اند و اگر لفظ 
  از شمار دیوانگان استثناء نخواهند بود، زیرا همه آنان به قتل عثمان اشاره نمودند و جلوتر از همه آنها، طلحه، زبیر،   الاقل بزرگان آنان

 عمروعاص، عایشه ام المؤمنین، .....، 

مضحک و یاوه آلوده کرده و سیاه می نماید .....،    یقت سوگند که دیوانه آن کسی است که صفحه تاریخ را با چنین حرفهايآري به حق
و یا آنچه واحدي در تفسیر این آیه از عکرمه از ابن عباس آورده که ).....آنکه از روي عدالت فرمان می دهد .....( منظور عثمان است  

به )برد( گفت اي    رسی این سند دروغین اوالً بهترین شاهدکه ما براي به تحقیق و بر را گفتار و سخن سعید بن مسیب می آوریم که 
ابن  زبان  از  که عکرمه  همانطور  من  قول  از  تو  مبادا  .....،    )برد(  کنی  بسازي و حدیث جعل  دروغ  می ساخت،  دروغ  اگر    عباس  ثانیاً 

 قسمت زندگی او با عدالت سازگار بود .....  کدامصفحات زندگی عثمان را ورق بزنیم .....، 

 ،..... از شدت عدالتش کشته شد  عثمان  مینمودند که  داشتند جعل حدیث  اگر فرصت می  او حتماً  متعصب  )کلب گوید و طرفداران 
 الیه راجعون(  عوام الناس می سازند ..... اناهللا وانا تعجب است که چگونه براي توجیه اعمال عثمان نعل وارونه براي گمراهی

 و نیز این حدیث جعلی که سیوطی و ابن عساکر ..... آن را ثبت کرده اند ).....که اگر مردم )منظور معاویه( به خونخواهی عثمان قیام نمی
سخن این  راوي  از   )..... بارید  می  امت  بر  سنگ  آسمان  از  آیا    کردند  کرد  سؤال  باید  داده  نسبت  عباس  ابن  به  را  آن  که  سند  بی 

بود، اگر صحیح بود چرا رسول خدا به علی علیه السالم امر نمود با    نخواهی عثمان )توسط معاویه و اعوان و انصار او( کار صحیح خو
آنها به علی علیه السالم حمله کردند او را یاري کند و چرا )با شاخص قرار دادن   آنان جنگ نماید و به بزرگان صحابه وصیت نمود وقتی

 عایشه به آنها اخطار میدهد که اگر با علی جنگ نمایند در زمره ظالمان و ستمگران خواهند بود .....،   عمار و( هشدار به

ترین اصحاب رسول برجسته  بودند و در    در جنگ جمل  السالم حاضر  علیه  لواي علی  اسالمی زیر  امت  هاي واالي  خدا و شخصیت 
ین و بنا به روایت حاکم دویست و پنجاه نفر از بیعت کنندگان بیعت  الجنه( یعنی حسن و حس  جنگ صفین دو امام )سیدي شباب اهل

بوده اند، و نیز گفته اند هشتصد نفر و از میان آنان سیصد و شصت نفر به شهادت رسیدند ..... یا به روایت    رضوان، همراه علی علیه السالم
مالک یکصد مجاهد بدري .....، و بزرگان اصحاب رسول خدا  نیشابوري هشتاد تن از مجاهدان غزوه بدر ..... و سخن    ابن دیزل و حاکم

صفین با علی بودند و در مقدمه و صفوف مقدم آنها مجاهدان غزوه بدر حاضر بودند و تحت لواي آن حضرت: )اسیدبن    که درجنگ
بدري،    بدري، جبله بن ثعلبهمجاهد بدر، ثابت بن عبید بدري شهید در صفین، ثعلبه بن قیظی مجاهد بدري، جبیر بن انس مجاهد    ثعلبه

ابوایوب انصاري  به  بدري، حزیمه بن    حارث بن حاطب بدري، حارث بن نعمان بدري، حصین بن حارث بدري، خالدبن زید معروف 
بن عدي بدري، خویلدبن عمرو بدري، ربعی بدري و شهید در صفین، خلیفه  به ذوالشهادتین  بن    ثابت معروف  بن عمرو بدري، رفاعه 

حنیف بدري، سماك بن اوس بدري،    ، زیدبن اسلم بدري، جابر بن عبداهللا انصاري بدري، جناب بن ارت بدري، سهل بنرافع بدري
و شهید در صفین، عمرو بن انس بدري، عمرو    صالح انصاري بدري، عبداهللا بن عتیک بدري، عقبه بن عمرو بدري، عماربن یاسر بدري

دري، مسعودبن اوسبدري، ابوهیثم مالک بن تیهان بدري و شهید در صفین، ابوحبه  بن حمق بدري، قیس بن سعد بدري، کعب بن عامر ب
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بدري، ابوعمره بدري و شهید در صفین، ابوفضاله بدري وشهید در صفین، ابومحمد انصاري بدري، ابوبرده بدري، ابویسیر بدري، اسود  
بن مدرك، احنف بن قیس، اعین بن ضبیعه از فرماندهان  راست سپاه علی در صفین، انس    بن عینی بدري، اشعث بن قیس فرمانده جناح 

سپاه علی، برید اسلمی شهید درصفین، براء بن عازب، بشر بن ابی زید، بشیر بن ابی مسعود، ثابت بن قیس، جاریه بن زید شهید در صفین،  
کعب، حارث بن عمرو، حازم بن ابی  جبله بن عمرو، جبیر بن حباب، جندب بن زهیر از فرماندهان سپاه، جندب بن    جاریه بن خدامه،

 حازم شهیددر صفین، حبشی بن جناده، حجاج بن عمرو، حجربن عدي کندي معروف به حجرالخیر از فرماندهان سپاه علی )ع(، حجربن 

ولی سپاه، خالدبن  فرماندهان  از  معمر  دجانه، خالدبن  ابی  ابی خالد، خالدبن  ابجر، خالدبن  بن  حیان  نعمان،  بن  انصاري،    دیزید، حنظله 

بود پس وقتی عمار   خرشه بن مالک، رافع بن خدیج، ربیعه بن قیس، ربیعه بن مالک، زبید بن عبد خوالنی که او پرچمدار سپاه معاویه

بودن معاویه و یاران او پی برده    کشته شد با توجه به کالم رسول خدا که فرمود عمار را گروه یاغی و ستمکار به قتل می رسانند به ظالم

حنظله، و   زیادبن  حیله،  زیدبن  جاریه،  زیدبن  ارقم،  زیدبن  پیوست،  السالم  علیه  علی  عمرو،    سپاه  سعدبن  صفین،  شهید  حارث  سعدبن 

ابی عبید ثقفی، سلیمان بن صرد خزاعی نظام سپاه علی )ع(، سهیل بن    سعدبن مسعود ثقفی عموي مختاربن  پیاده  فرمانده جناح راست 

ربعی  بن  شیث  شهید صفین،  هانی،عمرو  بن  شریح  عبداهللا،  بن  سبیب  باهلی،    ،  ابوامامه  به  معروف  بن عجالن  بن محرث، صدي  شیبان 

بن صوحان، به    صعصعه  معروف  واثله  عامربن  عائذبن عمرو،  شهید صفین،  عائذبن سعید  ربعی،  بن  شهید صفین، صیفی  صفربن عمرو 

بن ورقاء خزاعی شه بدیل  بن  بن هاشم فرمانده ابوطفیل، عبداهللاسلمی شهید صفین، عبداهللا  بن عبدالمطلب  ید صفین، عبداهللا بن عباس 

شهید    چپ سپاه در صفین، عبداهللا بن خراش ابویعلی، عبداهللا بن خلیفه، عبداهللا بن ذباب، عبداهللا بن طفیل، عبداهللا بن کعب مرادي  جناح

صفین، عبدالرحمن    ء خزاعی شهید دردر صفین و از برجسته ترین یاران امیرالمؤمنین )ع(، عبداهللا بن یزید، عبدالرحمن بن بدیل بن ورقا

بن   عبداهللا  یار  و  عمرودوست  عبیدبن  عازب،  براءبن  برادر  عازب  عبیدبن  سهیل،  بن  عبیداهللا  خالد،  عبیدبن  صفین،  در  شهید  بن حسل 

، عقبه  صفین و مورد ستایش امام )ع(  مسعود، عبدخیر بن یزید از یاران بزرگ امام )ع(، عدي بن حاتم، عروه بن مالک اسلمی شهید در 

بن سعد    بن عامر، عالءبن عمرو، علیم بن سلمه، عمروبن بالل، عمیربن حارثه، عمربن قره، عماربن بن عبداهللا، فاکه  ابی سالمه، عوف 

شهید صفین، قیس بن ابی قیس، قیس بن مکشوح شهید صفین، قرظه بن کعب،کرامه بن ثابت، کعب بن عمرو، کمیل بن زیاد نخعی،  

بن ورقاء خزاعی شهید در صفین، محمدبن جعفربن ابی طالب    مالک اشتر، مالک بن عامر، محمدبن بدیل  مالک بن حارث معروف به

هاشمی شهید صفین، مخنف بن سلیم در سپاه علی )ع( پرچمدار)ازد( بود، معقل بن قیس، مغبره بن نوفل، منقذبن مالک )برادر عروه بن  

ن عبید، نعمان بن عجالن، هاشم بن عتبه بن ابی وقاص معروف به هاشم المرقال نضله ب   مالک( شهید صفین، مهاجربن خالد شهید صفین،

نعمان از فرماندهان سپاه علی علیه السالم، وداعه بن ابی زید، یزیدبن حویرث، یزیدبن طعمه، یعلی بن    پرچمدار و شهید صفین، هبیره بن

 بن عمیر، ابوشمربن ابرهه شهید صفین، ابولیلی انصاري، ابوحجیفه، ابوعثمان، ابو ورد بن قیس .....،  امیه شهید صفین، یعلی

مقدس، برخالف قاعده خالصه برداري از باب تبرك ذکر گردید تا نام و اسامی یاران علی علیه السالم که    )کلب گوید که این اسامی

اهللا و ترویج شریعت پاك رسول خدا جانفشانی کردند به منظور قدردانی از تالش  آن حضرت، در یاري و اعتالي کلمه  در دوران غربت

خداوند و    مساعی آنها بر صحیفه دل نگاشته و قلوب زخمی ما با یاد آنها پاك و منزه گردد، از خداوند علو درجات همه شهداء راه   و

عج( خواستاریم و امیدواریم که خداوند مارا با آنان محشور  خصوصاً این شهداء راه خدا را از اوّل خلقت تا ظهور و قیام امام مهدي )

بر مانظر مرحمت فرماید آمین،   این آبرومندان درگاه خود  به آبروي همه  بهره مند و  از شفاعت آنها ما را در دنیا و آخرت  فرموده و 

 آمین، آمین یا رب العالمین(،  
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 طلحه و زبیر: 

در  امّا  زبیر، حضرت    و  و  طلحه  اعمال  دست  خصوص  خدا  رسول  به وصیت  اقرار  علیرغم  آنها  ولی  کرد  اتمام حجت  آنها  دو  هر  به 

نزنم امت    ازجنگ ستمکارانه خود نکشیدند، ..... و کالم عمربن الخطاب درباره زبیر تحقق یافت که )..... اگر من بر این ماجراجو لگام 

جمل حکیم بن جبله و   ایشه ام المؤمنین و .....، پیش از شروع جنگمحمد را به گمراهی و نابودي می کشد(، طلحه و زبیر و ابن زبیر و ع

بدون آنکه هیچ جرم و گناه مرتکب شده  قبیله عبدالقیس را قتل عام کردند  از  .....   هفتاد بی گناه دیگر  بن جیله  باشند و وقتی حکیم 

ازاي خ زبیر گفت در  ابن  را جایز می شمارید،  ترسید چرا خونریزي  از خدا نمی  این    ون گفت  بن جیله گفت آیا  عثمان، پس حکیم 

 مسلمانان که شما کشتید عثمان را کشته بودند .....، آنها حکیم بن جیله و هفتاد نفردیگر را قتل عام کردند بی جرم و بی گناه  

حیوان صفت در این    یاد قصابی هاي موجودات ه  ب  هاي هار فقط براي ایجاد ارعاب و ..... قتل عام نمودند و انسان   )کلب گوید آن سگ

زمان می افتد که هر زمان با اسامی مختلف ظهور می کنند و امت محمد رابی جرم و بی گناه قتل عام می نمایند و براي خود دالیل می  

 در آتش ابدي خود مخلد و جاودان معذب نخواهد کرد .....(،  تراشند و .....، حق این است که خداوند هرگز کسی را بی دلیل 

مسئولیت ریخته شدن خون شش هزار مؤمن یا بیشتر را که در آن جنگ   ن طلحه و زبیر و مادرشان عایشه ام المؤمنین است کهآري ای

خداوند است که )هر کس مؤمنی را عمداً بقتل برساند کیفرش جهنم است و در آن    خونین که مقتول شدند را به عهده دارند و این قول 

را بدون اینکه کسی را کشته باشد یا در کشور فساد کرده باشد بقتل برساند مانند آن است که    صیجاودانه خواهد بود(، و هرکس شخ

 همه مردم را کشته باشد(،  

که    این طلحه و زبیر بودند که )فتنه بپا نموده( و پرده حرمت عایشه را دریده و او را از خانه رسول خدا بیرون کشیدند )در حالی  آري

اطراف شتر    وفق فرمان نبی مکرم در خانه هاي خود ساکن بودند .....( و جماعتی بی سروپا و عرب بدوي که  سایر همسران رسول خدا 

عایشه را گرفته و مدفوع آن حیوان را که بر زمین می ریخت جمع نموده با دست گرد می کردند و می بوئیدند ومی گفتند به به مدفوع  

اي بی سروپا و عوام نادان .....    عنبر می دهد و نیز در سپاه معاویه که در آن جز عده شتر مادرمان عایشه چه خوشبو است بوي مشک و  

معاویه در یک شبانه روز در شب   .....آري  بودند،  نشده  .....( جمع  و مهاجم عرب  قبایل مشرك  مانده  )باقی  امیرالمؤمنین  تعبیر  به  که 

هزار نفر از سپاهیان علی علیه السالم بودند    و پنج  زار نفر از سپاه او و بیست)هریر( باعث قتل عام هفتاد هزار نفر گردید که چهل و پنج ه

)با نیرنگ( به تخت نشست و باز )اینهمه خونریزي    که باز از ادعاي ننگین خود دست نکشید و همچنان به کشتار مسلمانان ادامه داد تا 

هرکه را از یاران و دوستداران علی بن ابی طالب یافت قتل    اسالمیطبع سفاك او را اقناع نکرد و( راضی نشد تا آنکه در سرتاسر بالد  

 علی و .....،  عام کرد ولی دیگر آنجا به بهانه عثمان نبود بلکه فقط به محبت 

می دادي حال آنکه    )کلب گوید اناهللا واناالیه راجعون اگر تو به جاي خدا بودي جز دوزخ ابدي چه سزایی به معاویه و یاران خبیث او 

 خداوند به قتل یک مؤمن بر قاتل جهنم ابدي را واجب می نماید((.  

و نیز خطیب بغدادي از طریق احمدبن محمد حدیثی دیگر را در فضیلت عثمان نقل کرده که رسول خدا گفت ام کلثوم را بنا به وحی  

تعصب اینگونه چشمان او را کور کرده و نظر نمی نماید به آنچه  درآوردم .....، و شگفت از خطیب است که    آسمانی به همسري عثمان

و جاعالن حدیث،  دروغگویان  میان  در  می گوید  ابن عدي   ،..... اند  آورده  احمدبن محمد  و حتی خودش درباره    محدثین وحافظان 

دروغگویان    یان ..... او را از جاعالن وهیچکس را تا حد احمد بن محمد بی شرم و بی حیا ندیدم، ..... ابن قانع، ابن ابی فوارس، ابن ح
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متقیان علی علیه السالم و   آورده اند .....، و سایر راویان مانند عبدالکریم بن روح و ..... مجهول و ناشناخته اند و وجه تمایز دامادي موالي

بود و رسول خدا  با آن حضرت  نهایت وفاداري و مهربانی  امام است که در  .....، آن  بنگر  این    و آنها  او را  از یکدیگر راضی بودند و 

ناراضی است ..... و با دیگر همسرانش بدون    شخص که شب وفات حضرت ام کلثوم مرتکب کاري می شود که خدا و رسولش از آن

 توجه به آن مصیبت بزرگ هم آغوش می شود .....، 

سالم بر تو اي پیامبر خدا از جانب من و از جانب دخترت که  که در سوگ فاطمه می گرید و می نالد ).....،    و این علی علیه السالم است

به تو پیوسته است، اي پیامبر خدا من تاب شکیبایی از فقدان دختر پاك تو را ندارم، و به خاطر مصیبت    به کنار تو آمده و  به سرعت 

 و توان من رفته است    عزاي او تاب

است و ..... اینها همه داللت بر    مقام صبر و استقامت اسوه و سرمشق امت اسالم )کلب گوید این سخنان را کسی به زبان می آورد که در  

از پنج تن آل عبا و .....، دارد اناهللا واناالیه    عظمت مصیبت مادر حسن و حسین و زینب و ام کلثوم یعنی فاطمه سیده نساء العالمین و یکی

 راجعون(،  

مایه تسلی خاطر است و من بودم که ترا در آرامگاهت در    کن تو براي منفقط یادآوري فقدان سهمگین و عظیم تو و مصیبت کمرش

داشتی از بدن مطهر تو خارج شد، اناهللا واناالیه    بودي و بر سینه من قرار  داخل مزار تو قرار دادم و روحت در حالی که به من تکیه دادي 

ولی اندوه من جاودانه خواهد بود و شبانگاه من، تیره و    شد راجعون، یا رسول خدا اینک ودیعه و امانت بازگردانده شد و امانت گرفته  

ساکن آن  در  که  تو  سراي  و  جایگاه  به  مرا  خداوند  که  آنگاه  تا  از    غمبار،  تو  براي  )فاطمه(  دخترت  اهللا،  رسول  یا  آري  ببرد،  هستی 

خن خواهد گفت، پس از او  مصادیق آن حق خالفت و حق فدك(، س  همدستی امت تو بر غارت و نابود کردن آن )حق ذوالقربی که

کن و این مصیبت در حالی بر من واقع شد که از فقدان تو زمانی نمی گذشت و    سؤال کن و از اوضاع بپرس و جویا شو، و زیاد پرسش

نی  یاد تو از خاطر من نرفته بود پس سالم خدا برشما )اي رسول خدا و دخترت فاطمه( باد، سالم خداحافظی و نه سالمی از روي روگردا

می روم نه از روي خستگی و ماللت است و نه اگر اینجا بمانم به آن دلیل است که به وعده اي که    و بامالمت، پس اگر از حضور شما 

 بدگمان باشم یا کم ایمان )انا هللا و انا الیه راجعون(...(،   خدا به صابران داده 

ب با من در بهشت باشی .....(،   ه عثمانو یا روایتی که ازدي از قول عبدالواحد می گوید ..... )پیامبر  با من عهد بسته تو  گفت ..... خدا 

گوید )..... این روایتی است باطل و بی اساس که ازدي آن را آورده است    ذهبی در میزان االعتدال خود در شرح حال عبدالواحد می

چون بمیرد فرشتگان آسمان بر او نماز می خوانند و .....(  خطاب گفت ..... عثمان    .....(، و یا طبرانی روایتی ثبت کرده که ..... عمربن 

روایتی است جعلی و ساختگی و ابن حجر می گوید جعلی بودنش از خودش معلوم است    ذهبی در میزان االعتدال خود می گوید این

 آن بکربن سهل .....، بی اعتبار و ناشناس هستند.   .....، و ما اضافه می کنیم که راویان 

 صبح زود برخاسته و تا عصر هشت ختم قرآن کردم .....(،    ت دیگر بکربن سهل دمیاطی این سخن است که )..... روز جمعه اياز جعلیا

و نیز خطیب بغدادي روایتی را آورده و می گوید )شیخی در مسجدکوفه براي ما از نعمان بن بشیر روایت کرد که علی بن ابی طالب  

از یاران عثمان هستم .....(، ما از خطیب بغدادي راجع به راویان آن یعنی   از آتش بدور هستند و منگفت ایشان یعنی عثمان و یارانش  

کیستند و چکاره هستند، و آن شیخ که از او روایت کرده کیست که نام او را نبرده آیا    عیسی بن محمد و محمد همدانی می پرسیم که

آیا منظور از نعمان بن بشیر همان دشمن )خدا و رسول( است که در صف تجاوزگران    است ..... و  وجود داشته و یا اصالً به دنیا آمده 
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قیام کرده و ..... قیس به او گفت )به خدا قسم تو دغل باز و گمراه و گمراه کننده اي .....(، و اگر ..... منظور از   ستم گر برعلیه امام خود

چگونه ..... عثمان کشته می شود و نعش او سه روز در مزبله می افتد و باد می    علی بن ابی طالب بوده باشد  علی که ازیاران عثمان است

را ترسان و لرزان با لباسش بدون کفن در قبرستان یهودیان دفن می نمایند و فحش و ناسزا روانه او کرده و سنگ بر    خورد و سپس او

 نداخته و مشتی خاك بر او ریخته و بگریزند ..... جنازه او می بارد و آنها با سرعت و تعجیل او را در گودالی ا حاملین

شک نیست که جو حاکم بر کشور اسالمی خصوصاً در مدینه علیه عثمان و ستم کاري هاي او به حدي بود که معاویه و    )کلب گوید 

و این    ایجاد زمینه براي شروع فتنه بوده سایرامویان جرئت ورود به جنگ را نداشته اند و این امور نشان می دهد که هرگونه اقدام نیازمند  

به از آن و  و محرومیت  دنیایی  به خاطر مطامع  و صرفاً   ..... فریبی  با عوام  زبیر  و  و طلحه  تأسف عایشه  نهایت  با  را  دلیل عدالت    بهانه 

خواهان عثمان اعم  خون  گستري علی علیه السالم و نحوه حکومت و اجرا صحیح آن توسط وصی رسول خدا، پیش کشیدند وگرنه تمام

داشتند و همانطور که قتل او در مسیر    از طلحه و زبیر و عایشه و معاویه و عمروعاص و .....، بطور مستقیم و غیرمستقیم در قتل او دخالت 

بعدي  نتیجه مطلوب خود قدم  به  به دلیل عدم حصول  بود،  اهداف آنان  بهانه براي رسیدن به هدف خود قر  پیشبرد  او را  ار  خونخواهی 

مملکت اسالمی جاري نمودند که در آن بسیاري از اصحاب رسول    دادند و ..... در فتنه سراسر گناه و معصیت خود سیل خون در بین

و شریعت خدا را ملعبه و بازیچه قرار دادند و بزودي معلوم می شود که گناه    خدا و مقدسین امت کشته و مقتول شدند و البته آنان دین 

جاویدان خود را براي چه کسانی آماده نموده است ..... اناهللا واناالیه راجعون    چگونه حسابرسی می شود وخداوند دوزخ آنان نزد خداوند  

 ،)..... 

اند که )..... می خواستند زره علی بن ابی طالب را براي مخارج عروسی او با فاطمه زهرا به چهارصد درهم    و نیز در روایتی دیگر آورده 

  آن چهارصد درهم را داد و ..... و چون صبح از خواب بیدار شد در خانه خود چهارصد کیسه یافت که در هر کدام عثمان    بفروشند پس

جبرئیل این    چهارصد درهم بود و روي هر درهم نوشته بود این درهمی است که خداي رحمان سکه زده براي عثمان بن عفان .....، پس

 و گوارا باد اي عثمان(،  را به پیامبر خبر داد و پیامبر فرمود بر ت

سیوطی این روایت را رد نموده و ابن حوت میگوید این روایت، دروغی جنایت آمیز است و البته متن آن نیز گواهی بر دروغ بودن آن  

 دارد  

نه  هزار سکه که بر روي آن نقش مخصوص عثمان باشد و آن را خدا ضرب نموده باشد و .....، و آن را    )کلب گوید یکصد و شصت 

که در آن خرج شده معلوم باشد نه روایتی در خصوص هجوم مردم براي زیارت    هیچ بشر دیده باشد و نه آن بازاري  هیچ صحابی و نه

مالئکه آن ها را آورده و در خانه عثمان در زمانی که او خوابیده است چیدمان کرده و .....،  این سکه ها که خداوند آن را ضرب کرده و

فکر می نمودند که همه مردم مغز خر خورده اند و راویان بعدي فکر آبروي اسالم نبودند و به حاشیه    ا جاعلین حدیثنمی دانم که چر

..... وگرنه    متون دروغ خود توجه  باید جاي آن را آماده کنند  بلند می کنند قبالً  نمی کردند و فکر نمی کردند که وقتی مناره اي را 

 شد .....(،  رسوایی آن دامنگیر آنها خواهد 

 زنجیره روایات جعلی 

هاي زیر را بنویسد و با آبی که    نام   و اکنون زنجیره روایات جعلی عثمان را با این روایت ختم می کنیم که جردانی می نویسد کسی که

را آن  که  کسی  و  شد  نخواهد  کور  هرگز  بشوید  را  خود  صورت  ریزد  می  نوشته  روي  از   بر  بخورد  صبح  در  را  آبش  و    بنویسد 
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می آورد( و آن نام ها چنین است، عثمان بن    فراموشکاري مصون می شود و کسی که آن را نوشته و بنوشد ناتوانی جنسی به او روین

 عفان، معاذبن جبل، عبدالرحمن بن عوف، زیدبن ثابت .....(،  

این   نمی ترسد  ناتوانی جنسی  و  فراموشکاري  به کوري،  ازابتالء  و روایات  آري هر کس  افسانه ها  این  بر  و  بندد  بکار  را  دستورالعمل 

اند باید آن مناقب جعلی دیگر که در جلد پنجم مذکور  ننگین و به ثبت رسانده    رسوا که در مدح و فضیلت عثمان ساخته و نوشته و 

د می  پایان  اینجا  در  را  عثمان  فضایل  در  جعلی  روایات  بررسی  ما  آري   ،..... و  شود  اضافه  دنیاپرستاننمودیم  که  را  آنچه  و  و    هیم 

کینه توز آل    کامجویان دوره حاکمیت اموي به طمع جایزه و پاداش و .....، جعل و ساخته اند که بیشتر آنان اهل شام و بصره و دشمنان

زیاده روي و مبالغه که در    محمد )ص( بوده اند، و دروغ پردازي از چنین افرادي البته کامالً طبیعی بوده است و ..... و نیز آنچه از غلو و 

این سه براي  که  گرفته  عثمان( صورت  )ابوبکر، عمر،  هر سه حاکم  براي  دروغین  هاي  فضیلت  بی    بیان  همه جعلی،  اند،  تراشیده  نفر 

صحیح و  مسلم  و  ثابت  احادیث  و  تاریخی  حقایق  با  وجه  هیچ  به  که  بوده  ضعیف  از    اساس،  تاریخ  که  آنچه  با  نیز  و  نبوده،  سازگار 

 هیچگونه سازگاري ندارد.  حیات و شرح اعمال و رفتار و خصوصیات اخالقی آنان براي ما بیان می نمایدرو

را طرفداران متعصب آنان براي توجیه    )کلب گوید و البته تمام این روایات جعلی روایاتی است که صاحبان آن از آن خبر ندارند و آنها

 هکاري خود را به سوي دوزخ جاویدروانه ساختند( حکومت حاکمان جور و ستم ساختند و با این تب

از روایات   ما در گذشته روایاتی را بررسی نمودیم که در فضیلت یکی از این سه نفر ساخته و رایج شده بود ولی در اینجا شما را با نوعی

نمائیم ..... مانند یاوه    گفته اي اعتنا نمی  آشنا می سازیم که هر سه را در بر دارد البته ما به روایات تاریخی می پردازیم و به هر حرف و

بصورت یاوه از دهان تفتازانی    هاي ابن حزم، ابن تیمیه، ابن جوزي و .....، و کجا این توان و حوصله است که در برابر تصورات آنان که

ما براي اثبات اینکه معصوم بودن  و امثال او بیرون آمده شرح و بسط دهیم مانند آنچه در شرح المقاصد خود می گوید که .....جماعت  

 رضی اهللا عنهم شده استدالل کرده اند   حاکمی واجب نیست به اجماعی که در زمان زمامداري ابوبکر و عمر و عثمان

است .....، ما صفحاتی از نامه اعمال این معصومان    یا .....، نورمحمد افغانی که در کتاب مزار شریف سخن از معصوم بودن عثمان آورده 

خودشان سپري کرده اند از نظر شما گذراندیم و توضیح دادیم که    ا که بیشتر عمر خود را در جاهلیت و بر عادات و رویه هاي خاص ر

آنها اجازه نمی دهد که عادل و راست رو شمرده شوند تا چه رسد به معصوم    چگونه حتی اعمال و رفتار آنان در دوره اسالم آنها هم به

آنچه   و   ،..... اسالم  بودن  اساس  با  که  اموري  و  آنان  هاي  نامردمی  و  بدعتها  و  و گناهان  از جنایات  وهشتم  هفتم  و  در جلدهاي ششم 

 و سنت رسول خدا را ثبت نمودیم، براي اثبات این امر کفایت می نماید، .....،  سازگاري ندارد و انحرافات آنان از قرآن

ت که از فاحش ترین غلط هاي اوست، در خصوص حاکمیت ابوبکر که از طریق  اجماع ام امّا در خصوص استنتاج تفتازانی در خصوص

روي او را سیاه کرده و تا ابد لکه ننگی پاك نشدنی بر دامن امت نهاده و آن اینکه حاکمیت او با    اجماع نبود و بلکه به شکلی بود که

 صورت گرفت بیعت یک یا دو و یا پنج نفر

 تاي سیاسی(  )کلب گوید در واقع به شکل یک کود

و لذا عده اي آن را حجت دانسته و می گویند خالفت بابیعت این تعداد استقرار می یابد و ..... در این رابطه جمع کثیري از بزرگان و  

ا حاضر شدند که به آن چند نفر ملحق شوند که تهدید و ارعاب و ..... برق شمشیر ..... ر  صحابه و ..... خودداري نمودند و ..... وقتی

جمعی جن بودند که بعدها رئیس قبیله خزرج یعنی سعد بن عباده را هدف آن قرار دادند و پس از    دیدند و لشکرکشی هایی که در آن
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او را او، کشتن  با اجماع، در حالی که    ترور و قتل  نه  ابوبکر صورت گرفت  انتصاب  به  اما تصدي عمر که   ..... نسبت دادند و  به جن 

اض داشتند از جمله این گفتار به او در اینکه )تو که یک آدم خشک و خشنی را بر ما مسلط کردي فردا جواب  اعتر  بسیاري از اصحاب

 پروردگارخود را چه خواهی داد .....(،  

کرده    عثمان از طرف شوراي شش نفره منصوب شد که با هم اختالف داشتند و این عبدالرحمن بن عوف بود که عثمان را منصوب  و امّا 

دانیم که حجت بودن   لی علیه السالم می گفت بیعت کن وگرنه گردن تو را با شمشیر می زنم .....، و لذا ما اجماع را وقتی دلیل میو به ع

رسول خدا و در رأس آنان سرور    آن ثابت باشد و .....، و لذا در اجماع اول، اجماع ادعایی شما جمع کثیري از اصحاب صالح و ستوده 

فاطمه زهرا سالم اهللا علیها که اصحاب کسا    ا و امام امت امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین و صدیقه طاهره ودودمان پاك رسول خد

پلیدي پاك فرموده و منزه  از شرکت در اجماع    هستند یعنی همان کسانی که خدا آنان را از هر شر و   ..... گردانیده و دیگر اشخاص 

 خودداري نمودند  

مصادیق موافقت خارج است صورت گرفت ..... و علی علیه السالم به دالیل فراوان از    اثر تهدید و جبر و زور که ازو موافقت بعدي بر  

جلوگیري از سوءاستفاده خارجی، پرهیز از آشوب و تفرقه و ..... از کشیدن شمشیر و دست بردن    جمله مالحظه شرایط سیاسی جامعه و

یده و موقتاً از حق خود و حکومت بر امت چشم پوشی نموده اند ..... همانگونه که می بینیم  روي گردان  ریزي  به اسلحه و جنگ و خون

دوره  گذشت  از  خلعت    پس  قسم  خدا  به  باشید  آگاه   .....( فرماید  می  کوفه  ملی  اجتماع  در  السالم  علیه  امیر  گانه حضرت  سه  حکام 

 ت موقعیت من نسبت به کار خالفت مانند موقعیت استوانه آسیا نسبت به خالفت را پسرابوقحافه در حالی به تن نمود که به خوبی می دانس

پروازکننده    سنگ آن است )یعنی خالفت بر مدار من می چرخد(، سیل از قله )مقام رفیع و رهبري کننده من( سرازیر می گردد و هیچ

کردم، و در این فکر بودم    آن انداخته و صرف نظراي را یاراي پرواز و وصول به اوج مقام من نیست، پس )بنا به مصلحت( پرده بر روي  

که تنها قیام کنم و یا بر جریان کورکورانه جامعه صبر کنم .....، بر شرایطی که بزرگ را فرسوده میکند و جوان را پیر می کند و انسان  

بر  نایل شود، پس دیدم که صبر کردن  به دیدار پروردگار خود  تا  یط و احوال به مصلحت )شریعت  آن شرا  مؤمن آنقدر رنج می برد 

که خار  آن کسی  مانند  نمودم  در حالی صبر  پس  است،  نزدیکتر  امت(  و  می   رسول خدا  و  باشد،  داشته  گلو  در  استخوان  و  دیده  در 

نگریستم که چگونه میراث من به باد رفته است، تا آنکه اولی راه خود را گرفت)مرد( و خالفت را پس از خود در چنگ پسر خطاب 

صبر و شکیبایی نمودم، تا آن زمان که او رفت و امر خالفت را به    اخت .....، پس از آن مدت طوالنی و با همه شدت و ناگواري آن اند

)به تو شکوه می کنم(، این چه شورایی است و    من مانند آنان هستم، خدایا  جماعتی )شوراي شش نفره( واگذار نمود که به تصورش

که حاال مرا با چنین افرادي شبیه و قرین می سازند، با این    نسبت به اولی )ابوبکر( تردید و ابهامی بوده است  کدام زمان درباره منزلت من

که  آنجا  تا  نمودم  هماهنگی  به  تظاهر  و  آنها همداستانی  با  من  پیوند    همه،  دیگري  و  سپرد  دیرینه خود  تصمیم  به  آنها گوش  از  یکی 

سومین نفر از آن گروه به حکومت برخاست، در حالی که باد در پهلو انداخته    دیگر چیزها، تا   خویشاوندي خود را در نظر گرفت و .....

او قوم و خویشاوندان او مال خدا را چنان خوردند که شتر، سبزه نورسته بهاري را می    بود و میان اصطبل و آخورش می لولید و همراه 

ارهاي ستمگرانه او(، گریبانگیر او شد و دار و دسته اطراف او، او را سرنگون  و کارش )یعنی ک   بلعد، تا آنکه رشته حکومت او پنبه شده 

 نمودند .....(، ..... 
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  اي که به معاویه نوشته است )..... تو سخن از خودداري من در برابر خلفا گفته اي و درباره حسادت من و تجاوز مسلحانه به   و نیز در نامه 

امّا   اي  از آنانآنها مطالبی آورده  اینکه  اما  افترایی درست باشد و  اگر چنین  بر خدا  پناه  بگویم  باید  نفرت    درباره تجاوز مسلحانه پس 

و  بر عثمان  با ستم من  رابطه  و در  از آن عذرخواهی نخواهم کرد  برابر مردم  است که در  این چیزي  قسم  به خدا  احترام    داشتم  اینکه 

ن است که عثمان به رویه اي که تو می دانی عمل کرد و مردم با اوچنان کردند که به تو خبر  خویشاوندي خود را نداشتم .....، حقیقت ای

را از این دنیا برد، قبیله قریش به زیان    داده اند(، و نیز در نطقی که در زمان لشکرکشی به بصره ایراد فرمود )..... چون خداوند پیامبر خود 

سزاوارتر بودیم دور ساخت پس صالح دیدم که    دسترسی به حقی که از عموم مردم به آن   ما خالفت را به خود اختصاص داد و ما را از

)با جنگ نمودن اینکه  براي استقرار حق(، موجبات تفرقه اعتقادي مسلمانان و    )صبر نمایم زیرا( صبر کردن بر آن حالت بهتر است از 

لمان شده اند و آثار دین و شریعت هنوز بر روح آنان نقش نبسته و  مس  ریخته شدن خون آنها فراهم آید، آنهم در شرایطی که مردم تازه 

از هم دریده می شود، پس در نتیجه عده اي متصدي خالفت گردیدند که در    با کمترین تزلزل به تباهی می گراید و با اندك شکافی

هده دار بررسی کارهاي بد آنها و صاحب  نمودند، و سپس به سراي مکافات رفتند و خدا ع کار حکومت، هیچگونه فکر و استنتاجی نمی

آنهاست .....(، ..... و یا زمانی که ابوبکر قنفذ را نزد او فرستاد که )خلیفه رسول خدا ترا احضار می کند .....   هاي   اختیار گذشت از لغزش

بکر گفت بگو )امیرالمؤمنین ترا  فرمود خیلی زود رسول خدا را تکذیب نموده اید(، پس قنفذ پیام را برده دوباره آمد و ابو  پس حضرت

  می خواند تا با او بیعت کنی .....( پس چون این پیغام را گرفت حضرت با صداي بلند فرمود )که پناه بر خدا از ادعایی که به   نزدخود

 گزاف و ناحق می کنند و .....(، و .....، 

آگاه مینماید، .....، و نیز در رابطه با روایاتی که در فضیلت  و دیگر فرمایشات، که ما را به خوبی بر حقیقت امر و نظریات آن حضرت  

به پیامبر عرضه داشت برترین مردم بعد از پیامبر ابوبکر بعد عمر   خلفاء سه گانه آورده اند که )..... محمدبن عکاشه در خواب دید ..... که

 ... از خواب بیدار شدم هشت روز نه آب خوردم نه غذا .....(  و بعد عثمان و بعد علی ..... و پیامبر گفت سه بار عثمان وسپس علی پس ..

نیازي ندارد به توضیح ما و بحث درباره این افسانه و موهومات و مطالب خنده آور .....، که ابن عساکر از قول    و ..... خواننده گرامی 

و بسیار دروغگو است و روایاتش قابل نوشتن و ثبت  محمدبن عکاشه ..... دروغ پرداز است، .....    سعیدبن عمرو از ابوزرعه می گوید که

می گوید: احمد جویباري، محمدبن تمیم و محمد بن عکاشه بیش از ده هزار حدیث از زبان پیامبر خدا )ص(   نیست ..... و سهل بن سري

مه  .....( که  کرده  نقل  بزار  خلف  از  بالدرزي  که  دیگري  روایت  نیز  و  اند،  داده  نسبت  ودروغ  کرده  ابوبکر،  جعل  امت  ترین  ربان 

سختگیرترین عمر، راستگوترین عثمان .....، و امین ابوعبیده جراح(، افسانه شگفت انگیز و خنده آور که خلف بزار شراب خوارآورده  

نیاورده است، و    ..... و من از کسی که این روایت را جعل کرده تشکر می کنم که در آن نام موالي ما امیرالمؤمنین را در شمار آن افراد

زنده به آتش کشیده اند و    ..... )و فقط نعل وارونه براي ابوبکر زده( که او را مهربانترین معرفی نموده در حالی فجائه را به دستور او زنده 

اوز به  جنایت قتل مالک بن نویره و تج  به دستور او خالدبن ولید آن جنایت معروف را در حق بنی حنیفه مرتکب شد و مجازات نشد و

 همسر او را ندیده گرفته  

مسلمان و تجاوز به ناموس او، در واقع به منزله شکستن حرمت همه مسلمانان    )کلب گوید آیا کسی شک دارد که شکستن حرمت یک

جنایتی این  و  است  آنان  ناموس همه  به  تجاوز  مجازات    و  و  این قصاص  در  او  و  شریکند  آن  در خونخواهی  مسلمانان  که همه  است 

 مسئول دیگر است. ..... اناهللا واناالیه راجعون(،   مودن خالد پلید ملعون ستمکارتر از هرنن
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 که گفت که پیامبران ارث نمی گذارند   یا آنچه در بی اعتنایی و ندادن حق صدیقه طاهره مرتکب شد و روایت دروغی

بنابه کالم رسول خدا می بایست اینگونه احادیث به  )کلب گوید این روایت نقل شده از او با کتاب خدا در چند موضع مخالف بود که  

  مخالفت آن با کتاب خدا و اثبات جعلی بودن آن توسط حضرت   دیوار کوبیده می شد، که موضوع تناقض آشکار این روایت جعلی و 

ه، انا هللاو انا الیه  صدیقه طاهره اثبات گردید، و خلیفه با قبول ضمنی آن سند فدك را پس داد ولی دومی آن را پس گرفت ولی چگون 

 راجعون .....(، .

خدا را به خشم آورده بود .....، یا    .... و در آن روز که از دنیا می رفت از او ناراضی بود زیرا او را به خشم آورده بود که در واقع رسول

ت منحوسی که به سبب آن سلمان  همان بیع  درباره مهربانی او از علی سؤال شود در روز بیعت که چگونه او را براي بیعت بردند براي

تبعید و شکم عمار دریده شود، اسالم و  ابوذر  ببیند، مقداد طرد شود،  بیراهه کشیده شود و خمس مال خدا به کیسه    خشونت  به  قرآن 

...، کعبه  لعنت کرده بر جان و مال و ناموس مردم مسلط شوند ..  غارتگران و آزادشده گان مکه رود و زاده آنان که رسول خدا آنان را

بی   اسیر  انصار  و  مهاجران  دختران  و  شده  نظامی  حمله  است،  ومؤمنان  پیامبر  هجرت  خانه  که  مدینه  در  حره  جنگ  در  و  شود  ویران 

لباس به قتل عام    ناموسان هرزه شوند و مورد تجاوز قرار گیرند و  با کمترین شبهه دست  تا  به جالدان اجازه داده شود  بپوشند و  ننگ 

 گرفته و یاران او را بکشند و منبر او را در هم شکسته و ..... )اناهللا واناالیه راجعون(،   بزنند ..... خاندان او را به اسارت دودمان پیامبر

مناقب از محمدبن حنفیه آورده شده ..... )که به پدرم علی گفتم بهترین نفر پس از پیامبر کیست او    و یا آنچه که در صحیح بخاري فصل

ابوبکر و سپ اولین لغزش و گفت  این  .....، آري   )،..... از مسلمانان هستم  نفر  .....، من گفتم آنوقت شما گفت من فقط یک  س عمرو 

نیست و او از این خطاها بسیار دارد، هر کس نظر و عقیده امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب را درباره سه خلیفه بداند .....   خطاي بخاري

اینگو  شکی او نمی ماند که  بهتان سنگین و سهمگین براي  افترا و  تا چه حد  اند  نسبت داده  به آن حضرت    نه روایت هاي دروغین که 

است، آیا محمد بن حنفیه پدر خود را نمی شناسد ..... و عثمان را نمی شناسد .....، آیا نمی دانست رسول خدا، )خیرالبریه(بهترین مردم  

ر او نسرود ..... )تو پسر بهترین فرد مردم پس از پیامبري و توفرزند علی هستی که  عالم وجود را پدر او معرفی کرد آیا شاعر در حضو

فاطمه سالم اهللا علیها زنده بود    همتاي او کسی نیست و .....(، ..... اگر بهترین مردم را ابوبکر می دانست چرا از بیعت با او تا زمانی که

بنی هاشم و دیگر بزرگان و ..... اصحاب    حیات فاطمه نزد مردم مقبول بود و   خودداري کرد و بنا به نقل بخاري این عدم بیعت در دوره 

با او هم عقیده بودند، ..... آیا علی علیه السالم فاطمه را بر ستوري نشانده  و شبانه به انجمن انصار می برد تا از ایشان علیه    رسول خدا 

 بهترین مردم استمداد نماید .....، 

مورد قبول مردم آن زمان نبوده و صرفاً از جعلیات معاویه و طرفداران بنی امیه و در    روایات  اساً اینگونه)کلب گوید شک نیست که اس

 است( .....،   راستاي تحکیم حکومت ننگین آنها بوده 

م داستان  براي مرد  جنیدبن عبدالرحمن گوید از حوران به دمشق آمدم تا حقوق خود را بگیرم، نماز جمعه را خواندم .....، پس شیخی

ابوتراب پایان دهید، آنها هم دشنام    تاریخی می گفت ..... تا آنجا که وقتی داستانهاي او تمام شد گفت مجلس خود را با دشنام دادن به 

پسرعمو پیامبر و دامادش و اوّل کسی است که   داده رفتند سؤال کردم از کسی که کنارم بود که ابوتراب کیست گفت علی بن ابی طالب

تقبیح کرد و سپس  اسالم این کار را  .....، جنید  او به هشام بن    آورد و پدر حسن و حسین و  بر صورت آن شیخ زد و  سیلی محکمی 

حال تبعید بود تا از دنیا رفت .....(، ..... آري و کار گمراهی این    عبدالملک گزارش داد و هشام او را به )سند( تبعید کرد و در آنجا به
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و میگساري و .....، را نادیده بگیرند و براي جنایات او عذر و بهانه  تبهکاري   که جنایات و جرائم یزید پلید و اسوه جماعت به جایی برسد 

دچار که  بوده  امامی  او  که  این حرف  با  و  از آن    بتراشند  مدافعات  اینگونه  از   ..... و  کنند  او جلوگیري  لعن  و  تکفیر  از  و  اشتباه شده 

 تبهکاران کافر مسلک ..... 

و فراموش کرده اندکه رسول خدا در حق علی علیه السالم فرمود: ).....، بهترین مردان شما علی و بهترین زنان شما فاطمه است، علی  

  ذیرد قطعاً کافر گردیده است و یا هرکس اقرار نکند که علی بهترین خلق است قطعاً کافر گردیده است و هرکس این را نپ  بهترین انسان 

همی گوید    است .....، ..... و کسانی که جلد ششم و هفتم الغدیر را مطالعه کرده باشند شاید بیش این، بر ماهیت آن یاوه و افسانه اي ك

مطالب و بحثهاي پنج جلد    اشته باشند و .....، و ما یقین داریم که هر خواننده با انصاف کهابوبکر و عمر بهترین افراد بشر هستند آگاهی د

هستند که در فضیلت   ها..... کسانی  افسانه  و  ها  یاوه  این  راویان  ماند که  نمی  ابهامی  تردید و  هیچ  او  براي  را مطالعه کرد  الغدیر  اخیر 

 ا را از حد عقل، دین و ادب بیرونگذاشته اند و ...تراشی براي رهبران خود بسیار زیاده روي کرده و پ

 

 

 خالصه جلد نوزدهم: کتاب شریف الغدیر حضرت عالمه امینی رحمه اهللا علیه

 به حول و فضل الهی و عنایات حضرت اهللا :  19آغاز جلد 
امینی   پیشواي عالی قدر حضرت شیخ عبدالحسین  بر غدیر: استاد و  اهللا سید صدرالدین صدر  .....، مدتی بودکه می  تقریظ آیت  نجفی 

براي آن قائل هستم و احساس خوشوقتی خود را    خواستم درباره کتاب ارزنده و عزیز الغدیر، تقریظی بنویسم، و مقام و اهمیتی را که
دست آورده و در  آورده و درخشان ترین مروارید و مرجان را ب  بیان نمایم .....، .....، دیدم شما به هر دریایی فرو رفته و گوهري به چنگ

 تصاحب کرده اي، .....،  هر میدان تاخته اي و سبقت نموده اي و جایزه قهرمانی را

دائرالمعارف اسالمی است که در بوستان    غدیر شاهکاري است که در آن تتبع استادانه و امانت و نقل صحیح و ..... جمع شده است .....،
از کسی که یکی از مفاخر شیعه و خوبان پایتخت    .....، آمده است و شگفت نیستآن گلهاي گوناگون و ریاحین از فضایل و معارف  

نگهدارنده آن امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب .....، پس بیراه نخواهد    دین و دانش یعنی نجف اشرف است که هزار سال برپاست ..... و 
است .....، خداوند مؤلف را و ما را توفیق دهد در دو سرا نیکبخت  دانشگاه نجف    بود اگر بگوئیم که این غدیر در واقع پایان نامه او در 
 باشیم و سعادتمند و رستگار، و بر او درود وتحیت باد. 

 تقریظ حجه السالم و المسلمین شیخ مرتضی آل یاسین: 

ام ..... ولی هرگز و نه حتی  ستایش از ستایشگران شما را خواند  عالمه توانا و محقق بزرگ سالم و درود بر شما .....، بسیار تقریظ و  ه 

معجزه آسا بیان ننموده .....، به همین سبب برایم تردیدي نماند در اینکه همان    اندکی احساس خروشان و جوشان مرا نسبت به آن کتاب

اعصار جاودانه خواهد    بیان، ..... که خداوند آیتی را به دست تو پدیدار کرد که در قرون و  بهتر که هیچ به زبان نیاید جز اعتراف به عجز

ماند ..... که حاکی از قدرت قلم و.....، عظمت کوشش شما و پشتکار قهرمانانه شما .....، گوارا باد بر شما این پیروزي عظیم و پرشکوه  

   ..... بر شما درود می فرستم و سالم و سپاس می گویم و رحمت پروردگار را مسئلت دارم،  که بدست آورده اي،

 تقدیرنامه حجه االسالم سید محمد شیرازي:  
مجاهد و نابغه عصر امینی بنویسم ..... و اکنون با همه تالشم   ..... در خاطر داشتم نامه تقدیرآمیز و ..... را به آستان عالمه عالیقدر، آیت اهللا

بینم ..... نمی توانم سپاسی را که درخور آن عالمه یگانه آورم، ..... اي سرور عزیز من در دریاي بی کران کتاب باشد بجاي    ..... می 



 807ص : 

                       

 

بار تو سیر کردم ..... و دیدم از هر لحاظ بی مانند و..... است، ..... قطعاً در بناي اسالم بنایی استوار ساخته اي که جاودان خواهد    گوهر
ه رنج برده اي و ریشه باطل را از بیخ و بن بیرون آورده  بود، ..... خداوند ترا پاداش دهد ک  ماند و تا آسمان و زمین برپاست برقرار خواهد

و بدعتهاي جماعت و بطالن آن راآشکار نموده و افسون و نیرنگ آنان را بر باد داده اي و سیلی حقیقت را بر گوش آنان نواخته اي و  
. و پیوسته بر درگاه )علی علیه السالم( آمد و  را برمال نموده اي ..... تو در سرزمین مقدس اقامت داشتی ....  آنان  دروغ و نیرنگ روایات

رفت نموده وکسب فیض نموده اي ..... از کسی که جانبازي ها و نبردها نموده تا خلق به حقیقت درخشان )الاله اال اهللا و محمد رسول  
حمله    ا تیغ بران حقیقت بر منافقاناهللا(زبان گشوده اند ..... و بدور نیست تا در دانشگاه ..... تابناك او، خدا مردي را پرورش دهد که ب

جامعه   میکند  سنگینی  ها  اندیشه  بر  و گمراهی  جهل  که  در عصري   ..... است،  اهللا  ولی  علی،  امیرالمؤمنین  که  نمایند  اعتراف  تا  آورد 
 اسالمی نیازمند چنین کتابی بود ..... الحمد هللا رب العالمین و درود و رحمت الهی بر شما باد.  

 ر از ....گرانقد و چند تقریظ

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

ایمان نیاوریم   خداوندا تو منزهی و با سپاسگزاري از تو، ترا منزه و مقدس می دانیم و حق نداریم به خدا و حقایقی که به ما رسیده است

اینکه به علم دریافتی که    و در عین حال، طمع داشته باشیم که پروردگارمان ما را به جمعیت مردم صالح وارد نماید، )درباره خدا پس از 

و زنان شما را و خودمان و خودتان    به بهانه آوري و دلیل تراشی برخاست بگو: بیائید فرزندانمان و فرزندان شما را احضار کنیم و زنان ما 

 را، آنگاه با دعا از خدا بخواهیم تا لعنت خود را بر دروغگویان نازل فرماید .....(.

زمان    تمجید از خلفاء سه گانه آورده اند، بخاري در صحیح خود از عبداهللا بن عمر آورده است )..... ما درو در ادامه روایاتی که در  
اصحاب را رها    پیامبر افراد مردم را به لحاظ خوبی و برتري امتیاز می دادیم، ابتداء می گفتیم ابوبکر، بعد عمر، بعد عثمان و .....( و بقیه

شنید و تکذیب نمی کرد   ائل نمی شدیم( ....( و به عبارت دیگر به نقل ابوداوود و طبرانی )..... پیامبر میکرده و در میان آنها امتیازي ق
ابوبکر و عمر و عثمان ..... و مشروعیت    .....(، این روایت را آن جماعت اساس و پایه اي قرار داده اند براي به کرسی نشاندن حاکمیت 

ا تاریخ  .....، همان سقیفه که  امروز درآورده سقیفه  به  تا  پراکنده و..... مصیبت ها بر سرشان  به نکبت آن آلوده و مسلمانان را  سالم را 
می خواهد پیروي حقیقت نماید در سایه مشعل فروزان    است، پس با توضیح این مطلب ماهیت آن را روشن تا هر کس بر صراط راست

بن   به ذکر است که عبداهللا  .....، الزم  بوده و حداکثر سن او در زمان    عمر در دوره آن طی طریق نماید  رسول خدا در عنفوان جوانی 
 رحلت پیامبر بیست سال بوده است  

جعلی بایستی ده یا    اینکه می گوید پیامبر می شنید و تکذیب نمی کرد پس سن او در زمان این روایت   )کلب گوید با توجه به ادعاي
و مقداد و عمار و .....، او در    رجال بود که با وجود اصحاب عالیقدر مانند علی و سلمانحداکثر پانزده سال باشد و از طرفی مگر قحط ال

قرار گیرد و نیز متن این روایت بر بطالن    نظر کند تا جایی که سخن او مورد تائید رسول خدا  خصوص درجه بندي اصحاب پیامبر اظهار
موالي ما امیرالمؤمنین در نزد رسول خدا و اصحاب   دارد، زیرا جایگاه آن که ناشی از تعصب کامل دشمنان ناصبی صادر گردیده داللت 

عظمت جایگاه آن حضرت داشته اند و لذا این نعل وارونه براي    و .....، معلوم و جایگاه این سه خلیفه نیز معلوم بوده و هر سه نیز اقرار به
می گویند گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر می گفت دروغ هرچه بزرگتر  تعبیر که    توجیه اعمال بد آنها از سوي راویان کذاب زده شده با این 

این روایت یاوه را بخواهی بپذیري بایستی حداقل نود درصد روایات اسالمی را که    باشد قبول آن بر مردم آسانتر است و از طرفی اگر
عی شده علی علیه السالم حداقل هم ردیف با  است را کنار بگذاري زیرا در بدترین روایات س  در فضایل علی علیه السالم ذکر گردیده 

روایت جاعل ناصبی سعی دارد که آن حضرت را در حد مردم عادي نشان بدهد، در حالی که صداي بخ   سایر اصحاب باشد ولی در این
 ت و .....،  بخ خلیفه ثانی درروز غدیر به گوش ما می رسد و .....، لوال علی لهلک العمر و .....، او همچنان طنین انداز اس
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با بستن چشمان خود جلوگیري نمایند ..... خداوند نور خود را   آري دشمنان خداتصور می نمایند که می توانند از تابش نور خورشید 
 کامل مینماید، اگر چه کافران و مشرکین کراهت داشته باشند.( .....،  

بن عمر خوانده شد ..... پس او گفت این پسرك را نگاه کنید که  عبداهللا    ابوغسان دوري می گوید نزد علی بن جعد بودم و این روایت
 افراد را بر یکدیگر تعیین می کردیم .....،  بلد نبود زنش را طالق دهد و ادعا دارد که ما برتري 

می باشد،  خوانده  را  او  زندگی  سیاه  تاریخ  و  شناخته  را  عمر  بن  عبداهللا  که  کسی  جوانی،    آري  عنفوان  در  تنها  نه  که  در  داند  بلکه 
نابخرد و هواپرست بوده .....، .....، ابوعمر مینویسد که ابن معین این روایت را نادرست و زشت   سالخوردگی هم سست رأي و خام و 

عقیده داشته باشد، برخالف اجماعی سخن گفته که تمامی   خوانده و درباره آن سخنی تند و خشن گفته، زیرا کسی که چنین بگوید و
ها و ..... داشته اند، ..... و این حدیث ابن عمرتوهم و غلط است و اگر سند آن هم صحیح باشد باز متن و معنی آن  علماء حدیث و فق 

غار پیامبر بودن بزرگترین فضیلتی بود که به او شایستگی و حق خالفت بخشید و    یار  نادرست است ..... ابن حجر می نویسد این فضیلت 
که در غار بوده پس براي تصدي خالفت از همه سزاوارتر است( .....  او یکی از دو نفري است   ).....با این فضیلت بود که عمر می گفت  

او با پیامبر که به صورت هاي گوناگون ممکن است مورد بررسی قرار بگیرد و    و کسی نیست که از ابن حجر بپرسد مصاحبت دو روزه 
چنانچه چند یهودي نزد ابوبکر آمده و گفتند دوست و مصاحب خود را براي ما  بوده .....،  در آن خیلی حرف هم هست .....، چه فضیلتی

یهود من در غار همراهش بودم .....، ولی سخن گفتن من درباره او سخت است امّا علی بن ابی طالب    توصیف کن، گفت اي جماعت 
.....، ..... سپس حضرت عالمه در ادامه به دریایی    خدمت علی رفته و حضرت براي آنها اوصاف پیامبر را بیان نمود   اینجاست پس آنان به 

  متناقض و ردکننده این روایت جعلی اشاره و با استناد به آنها این سخن یاوه را مردود اعالم و اشاره می فرماید که اینگونه   از روایات
میگسار و جانی    و فرزندان هرزه و بلهوس جریانهاي فکري ..... به برقراري سلطنت خشونت بار و استبدادي کشیده و به حاکمیت معاویه  

 ..... آنان منتهی شده است، .....

او مانع از بیعت او با علی گردید در حالی که او همان بود    اینست مقدار فهم پسر عمر و میزان درك او از حقایق امور، و همین نابخردي 
 و خیانت کشانید تا اینکه او را به کشتن داد،    تباه که با عثمان بیعت نمود ..... و در نهایت عثمان را فریفته و به اش

پیشنهاد مغیره بن اخنس سؤال کرد که گفت اي عثمان این   بالدرزي از قول نافع از قول عبداهللا بن عمر گفت )..... که عثمان از من درباره 
کناره گیري نکنی آنها باالتر از کشتن  جماعت دنبال خلع تو هستند پس کناره گیري کن و اال تو را میکشند، پس من به او گفتم اگر  

نمی بینم که چنین روشی را باب کنی که هرگاه مردم از حاکم ناراضی باشند او را    کاري با تو نمی توانند انجام دهند، پس من مصلحت 
 تو کرده بیرون نیاور( .....  خلع کنند پس تو خلعتی را که خدا به تن 

کنندگان گفت او را نکشیم بلکه برکنار   که )عثمان بر فراز خانه اش شنید که یکی از محاصره   و به دنبال آن این روایت تاریخی آمده 
 نمائیم، پس عثمان پاسخ داد برکناري امکان ندارد ولی کشتن ممکن است(، .....

اول بدتر وپرآشوب تر است،    آري این ابن عمر، برکناري را باب می داند ولی قتل زمامدار را باب نمی داند و حال آنکه فتنه دوم از فتنه
نمی داد و ..... ولی پسرعمر به    و قطعاً اگر عثمان کناره گیري می کرد و زنده می ماند بسیاري از اختالفات و آشوب ها و قتل عام ها رخ

 خیال خام خودش خلیفه را راهنمایی و ارشاد کرد و ..... او را به قربانگاه فرستاد  

پیشنهاد خود رها کرد و اگر واقعاً راست می گفت و به حرف خود اعتقاد داشت می بایست تا آخرین    او را در بحران  )کلب گوید و
می شد ولی مصلحت او و اسالم را در نظر نگرفت و با زندگی او و سایر مسلمانان قمار کرد .....(   لحظه درکنار او می بود و با او کشته

 ،..... 
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.. و هر جنگی که در آن دوره بوقوع پیوست یا زائیده قتل عثمان بود و یا زائیده یکی از نتایج آن  می نویسد )...  ابن حجر در فتح الباري 
  د .....( و .....براساس روایات وارده )..... هرکس با امامی بیعت کرد و دست و ثمره دل خویش به او عطا کرد بایستی به او وفادار و متعه

 کشمکش برخاست باید گردن آن دیگري را بزنید .....( و با همین مضمون .....، باشد و هرگاه دیگري آمد و با آن امام به 

به پایبند  اگر  نماید و  بود جنگ  قیام کرده  امام پاك و خلیفه واقعی  با معاویه که علیه  بود که  این  تکالیف    پس وظیفه شرعی پسرعمر 

می بایست بعنوان    جنگید و حتی اگر دیندار و مؤمن هم نبود،شرعی بود ..... می بایست بر حکم شریعت با علی بیعت و با معاویه می  

و عقابی هم   ثواب  ).....هرگاه  مرقال گفت  بن هاشم  داد، چنانچه عبداهللا  انجام می  را  این کار  باید  انسانی،  ارزشهاي  به  معتقد  انسان و 

از برتر  علی  پرچم  تحت  در  هم جنگ  باز  نبود،  کار  در  هم  بهشتی  و  دوزخ  و  داشت  نمی  هند  وجود  پسر  معاویه  فرمان  زیر  جنگیدن 

 جگرخوار بود .....( ..... 

گفته بود )..... هیچ اسیر آزاد شده اي یا پسرش یا کسانی که در فتح    اي کاش که عبداهللا بن عمر حداقل تسلیم نظر پدرش می شد که

..... با هم اختالف نکنید چون اگر اختالف  مکه مسلمان شده اند به هیچ وجه حقی در تصدي امرخالفت ندارند .....( و نیز گفته بود )

  کنید، معاویه از شام و عبداهللا بن ابی ربیعه ازیمن بر سر شما می تازند و آن وقت هیچ امتیاز و فضیلتی را براي سبقت شما در اسالم قائل 

 ست( .....،  حکومت براي آزادشده گان فتح مکه یا پسران آنها روا و به مصلحت نی  نمی شوند و مسلم است که تصدي 

همین نکته اشاره می کنند و ابن عباس در نامه خود به معاویه می گوید )..... تو را چه به اینکه    علی علیه السالم و ابن عباس و .....، هم به 

تو از بیاوري،  قبایل مشرك مهاجم به اسالم هستی و پسر زنی که    اسم خالفت را  جگر  اسیران آزادشده دولت اسالمی و پسر فرمانده 

 است(، .....  شهیدان بدر را خورده 

به   ننموده و اصحاب وتابعین او را که  با او بیعت  بیعت می کند در حالی که صلحان امت و رجال دین  و همین عبداهللا بن عمر با یزید 

 شهوترانی، هوسبازي، میگساري، کثافتکاري .....، معروف است، محکوم کرده اند .....، 

آن اختالف، براي او اجماع و اتفاق عمومی ساخت، همانگونه که براي  آري )صد هزار(رشوه اي که از معاویه براي بیعت گرفته بود از  

در   دیگر چنین کرد و ..... آنگاه بود که فرصت طلبان پول پرست و ..... پیشاپیش آنان پسرعمر دویده و با یزید بیعت نمودند .....  بسیاري

در کنارش و در برابر چشم او بود ..... و به این گفتار رسول    رسول خدا حسین بن علی  حالی که امام بر حق و سرور آزادگان .....، فرزند

محسین در سرزمینی که کربال خوانده می شود کشته خواهد شد و هر کدام از شما که شاهد آن    خدا اعتنایی ننمود که )..... این فرزند 

شام برگشت و اعالم نمود )..... ما از نزد کسی می    بودید باید او را یاري کنید.....،( و حتی آن زمان که هیئت نمایندگی مردم مدینه از 

اراذل    آئیم که دین  اوباش و  با  و  بازي می کند  نوازند و سگ  کنیزکان می  زند و در حضورش  و ساز می  و شراب می خورد  ندارد 

همچنان دراطاعت یزید    همنشینی می نماید و ما شما را شاهد می گیریم که او را از حکومت خلع کردیم و مردم تبعیت کردند( ولی او

نماز را ترك می کند و   بن معاویه از سر مستی  باقی ماند و یا پیامی که ابوعمروبن حفص آورد که اي مردم به خدا قسم دیدم که یزید

 ،..... 

ید خبردار  یزید فاسق و شرابخوار است، یز  و یا زمانی که مسوربن مخرمه آن صحابی عضو هیأت نمایندگی مردم مدینه، شهادت داد که

  شد و به استاندار خود نوشت که او را حد بزند و ابوحره در این باره این اشعار راسرود )..... شراب صبوحی مشکین بو را ابوخالد )یزید( 

حدیثی    مقابله با اصحاب و مردم مدینه که یزید را متفقاً خلع کردند،   می نوشد، و حد را به مسور می زنند...(، و این پسرعمر بود که براي
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نه  را نقل کرد که )پیمان شکن را روز قیامت پرچمی میافرازند و .....(، و خود را به نادانی می زند که بیعت مردم براي تعالی اسالم بوده  

بیعت امت  اتفاق  به  بنا  و  اسالم  نابودي  عل  براي  تا  موجب گردیدند  معاونت  این  با  او،  امثال  و  او  آري   ،..... ندارد  اعتبار  فاسق  یرغم  با 

نیکوسیرت، سلطنت یزید استوار گردد و موفق به جنایات خود گردد و بتواند سپاه جرار مسلم بن عقبه    مخالفت اصحاب صالح و تابعان

را مجهز و اعزام نماید وخون و مال و شرف و آبروي ساکنان حرم امن رسول خدا در مدینه را براي آنان حالل سازد و دستور دهد تا سه  

خواستند بکشند، هرچه خواستند سرقت نمایند و در جریان آن قتل عام هفتصد نفر از پیروان و حامالن قرآن بیرحمانه    را  روز هر کس 

 عام گردیدند،   قتل

انصار است که کشته شدند    بالدرزي می نویسد )در جنگ حره از بزرگان قریش هفتصد و اندي به قتل رسیدند و این تعداد غیر از گروه 

به قتل  و در میان آنها رسیدند: معقل بن سنان، عبداهللا بن زید،    جمعی از صحابه رسول خدا بودند و .....، از اصحابی که تحت شکنجه 

فضل بن عباس، اسماعیل بن خالد، یحیی بن نافع، عبداهللا بن عقبه، مغیره بن عبداهللا،عیاض بن ربیعه، محمدبن عمرو، عبداهللا بن ابی عمرو،  

 جابربن عبداهللا انصاري و سهل بن سعد را نجات داد(   م که خدا از آن مهلکه ابوسعیدخدري وعبیداهللا بن عاصم و سلیمان بن عاص 

و رسول خدا درباره شهیدان واقعه حره می فرماید )..... آنان پس ازاصحاب من بهترین افراد امت من هستند .....(، پس از این قتل عام،  

مضمون بیعت نمایند که )برده یزید( هستند، و هر که از این نحو بیعت خودداري    آن تعداد که زنده مانده بودند مجبور شدند که با این

رسول خدا و حرم پیامبر خدا جنایات و فجایعی رخ داد که روي تاریخ را سیاه کرد .....، در  می نمود کشته می شد، در آن ماجرا در شهر

عصمت هزار دوشیزه دریده شد و هزاران نفر از آنان بدون شوهر    آن چند روز حدود هزار نفر غیراز زن و کودك به قتل رسیدند و پرده 

چون خبر آن تبهکاري به آن حرامزاده رسید این اشعار را خواند )کاش اجدادم که در بدر کشته شدند می دیدند که    آبستن گردیدند و

 خزرجیان )انصار(، از ضربه شمشیر به خود می پیچند .....(   چگونه

گروه را عذاب می فرماید یکی آنان که معصیت نمودند و دوم آنان که   آگاه باش که خداوند در روز قیامت دو )کلب گوید اي مسلمان

تنها سپاه یزید نکرد بلکه افراد جاهل و نادانی مانند عبداهللا بن عمر نیز مقصر اصلی    به معصیت آنان راضی بودند و این جنایات را در واقع

طلبی آنان داشت    با حمایت هایی که ریشه در کینه توزي و جهل و نادانی و کج فهمی و دنیا  نمودند و   بودند که زمینه این کار را فراهم 

امت اسالم را چنین بی حرمت وبی آبرو و هالك نمودند، آیا او این آیه قرآن را نخوانده بود و الترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار  

واناالیه اناهللا  البته خدا  .....،  و  پی آنان  راجعون  ابدي واصل شدند و در  به جهنم  است آري آن جنایت کاران  وند در کمین ستمکاران 

 طرفداران وکسانی که به عمل آنها راضی هستند روانه هستند و سیعلم الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون(.  

علی و نیز در قتل عام اصحاب و تابعین و    آري او با یزید بیعت کرد و با اودر کشتن فرزند پیامبر و سرور جوانان اهل بهشت حسین بن 

نوامیس و خانواده هاي آنان همدست گردید که خدا به حساب هر دو آنان خواهد رسید، و همین پسرعمر کسی    مردم مدینه و هتک 

.....، مردان صالحی   است که  و  از گرفتن رشوه  را پس   ،..... معاویه  یعنی  او  و تجاوزگر  کافر ملحد و پدر گمراه  و   یزید   ..... داند    می 

 معاونت نمود با همان کسی که چون صحابی زاده محمد بن ابی جهم بر شرابخواري آن پلید شهادت داد به قتل رسید ....

 گفته ها و کارهاي عجیب پسر عمر: 

باشد،    تواند داشته این طرز فکر پسر عمر در موضوع خالفت و بیعت بود و اساساً نظر او در این خصوص و سایر موارد چه ارزشی می  
بر نادانی و کج فهمی و سست بودن افکار و نظریات او دارد، و  برخی از این    اخبار تاریخی که از او در دسترس است همگی داللت 
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تجاوزکار بنی امیه تمایل    اخبار داللت بر آن دارد که او از بدخواهان علی علیه السالم بود. تا حدي که از آن حضرت نفرت و به دسته
دار و دسته امویان حجت محسوب    اشته و این خود دلیل واضحی است که نظر او درباره هیچیک از طرفین خواه علی و یارانش و خواه د

 نمی گردد،

اندازه من به    و اما نمونه اي از اخبار که )گویاي شخصیت نابهنجار اوست(، این سخن او که گفت )..... هیچکس بعد از رسول خدا به 
شهوتران بوده و سروکار   با زنان دست نیافته است(، همانگونه که از این کالم مشهود است، معلوم می شود که او مردي  نعمت همبستري

اینکه آن حضرت را مانند خود پنداشته    او با اینگونه امور بوده و از بی عقلی و نادانی و جهل او در اهانت و جسارت او به رسول خدا در
موضوع شهوت گرایی او بود که چون اجازه شرکت  ، .....، و پدرش عمر با توجه به همین ضعف عقل او وو حتی شهوت ران تر از خود

البته شایسته این بود که او    در جهاد خارجی را خواست گفت )..... اي پسرم من از این نگران هستم که مرتکب زنا شوي .....( .....، و 
سیرین نقل می نماید که )..... عمربن الخطاب گفت از کارهاي عصر    و .....، محمد بنخود را به پدرش تشبیه نماید نه به رسول خدا  

چه کسی ازدواج می کنم و یا چه کسی به ازدواج من در می آید .....(، و به    جاهلیت چیزي در من نمانده جز اینکه ترسی ندارم که با
ثبت است از جمله آنکه براي همبستري نزد کنیز خود می رود و کنیز  غلطید که در تاریخ   همین دلیل بود که عمر در منجالب گناهان در 

است ولی عمر بی توجه به تذکر او با او در می آمیزد و سپس متوجه می شود که او در عادت زنانه    به او می گوید که در عادت ماهیانه
اي اباحفص خدا از گناهت بگذرد، نیم دینار    خدا می رود و ماجرا را بیان می نماید و رسول خدا می فرماید  است، پس خدمت رسول 

  در شب رمضان قبل از آنکه همبستري با زنان در آن جایز شود، عنان اختیار خود را به خواهش تن سپرده و با همسرش   صدقه بده، و یا
تو پوزش می خواهم چون هواي نفس من مرا فری از  از خدا و  پیامبر آمد و گفت  به حضور  تاهمبستري  همبستري کرد و فردا  ب داد 
است    )..... خدا دانا  کردم، آیا راه خالصی هست، حضرت فرمود اي عمر سزاوار نبود که چنان کاري انجام دهی و این آیه نازل شد که 

 که شما به خودتان خیانت می کردید پس .....(،  

زید و همسر عبداهللا بن ابی بکر بود و عبداهللا قبل از    و نیز ابی سعد در )طبقات الکبري( این روایت را ثبت کرده که: ).....که عاتکه دختر
مرگ خود با او شرط کرد که به ازدواج کسی در نیاید..... پس عمر از او خواستگاري کرد او قبول نکرد پس عمر به ولی و سرپرست  

رد و با عمر گالویز شد و عمر برایش عقد کرد، پس عمر به خانه عاتکه رفت و عاتکه امتناع ک   آن زن گفت او را براي من عقد کن و او 
 به زور با او همبستر شد و .....(،

ام یک روز    ..... و دیگر از اخبار تاریخی اینکه، از هیثم و از قول او نقل شده است که گفت: )..... مردي نزد من آمده و گفت نذر کرده 
مسئله را طرح کرد پس    آنگاه نزد ابن عباس رفته و همان  از صبح تا شام برهنه بر کوه حرا بایستم پس من به او گفتم به نذرت وفا کن،

ابن عباس گفت مگر نماز نمی خوانی گفت آري گفت پس می خواهی برهنه نماز بخوانی گفت نه.....، ابن عباس گفت شیطان خواسته  
گفتم چه کسی از ما می تواند فهم  من آمده و من    است ترا به مسخره گرفته و خود و سربازانش به ریش تو بخندند .....، پس آن مرد نزد

 ابن عباس را داشته باشد(، ..... 

ي  آري شرح حال این مرد، ما را از میزان علم واطالع او بر احکام فقه باخبر می سازد .....، و نمی داند آنچه عقالً ناپسند است چنین نذر
از معضالت و مطالب عالیه فقه است که کسی بر قله هاي آن دست  اساساً منعقد نمی گردد و .....، و ازطرفی مگر این مطلب ساده و .....  

 نیابد االّ ابن عباس .....،

که حرام را   )کلب گوید اگر در فهم این شخص توجه شود مالحظه می گردد که او اساساً نذر حرام را منکر نیست و ایرادي در نذرهایی
شدن و برهنه دیده شدن از   ام نذر داخل نمی داند .....، و فکر نمی کند که برهنهبر دیگران تحمیل نماید نیز نمی بیند و عقل را هم در انج

کند عاجز است و چون ابن عباس این    سوي دیگران و .....، حرام است و .....، و از درك این مسئله ساده که هر کودك آن را درك می
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علم فقه می داند و آن سخن را می گوید آنوقت تو    از معضالت عظیمه نذر مسخره را تخطئه می نماید و .....، باز به هوش نیامده و آن را 
 از مثل او انتظار داري با معاویه و یزید بیعت نکرده و از آنان تبعیت ننماید.....(، 

خود  چگونه زن    و نیز در جهل و بی اطالعی او در دین و علم فقه و در احکام شریعت از جمله احکام طالق همین بس که آگاه نبود که
نادانی نمی دانست طالق زمانی از    را طالق دهد، چنانکه در )صحیح( مسلم آمده است که از روي جهل و  صورت می گیرد که زن 

لذا در کتاب صحیح مسلم آمده  باشد و  نگرفته    است که او زنش را در حالی که در   عادت ماهانه پاك شده و همبستري هم صورت 
براي خالفت نمی دید و درعادت ماهانه بود سه طالقه   نیز الیق  او را حتی در سالخوردگی  الخطاب  لذا پدرش عمربن  پاسخ    کرد، و 

تو در به خداوند که  از سوي خدا(، قسم  باد  تو  بر  نماید )مرگ  ترا هالك  بود گفت )خدا  پیشنهاد نموده  او را  پیشنهاد    کسی که  این 
 ا خلیفه کنم که بلد نیست زن خود را طالق دهد(،  خودت خدا را در نظر نگرفتی، آیا انتظار داري کسی ر

عمر فهم   خود عمر هم در این مسئله وضعی شبیه پسرش داشت لذا حکم آن را از رسول خدا سؤال کرد و .....، نکته مهم اینست که، البته 
مالزمت دائمی داشته و    ی با اوپسرش را در هنگام پیري به مانند جهالت او در جوانی می داند که نشان می دهد، این جهل و کج فهم

 صفتی خاص براي او بوده است به نحوي که با آن صفت از دیگران متمایز بوده است .....، 

بدعت و    و نیزاخباري که از میزان دین شناسی او به ما رسیده داللت بر آن دارد که چگونه و تا چه حد پیرو هوي و هوس و در پی احیاء 
شکسته خوانده است    جمله آنکه نماز جماعت را در سفر تمام )چهار رکعتی( و در اقامتگاهش به صورت  ترك سنت الهی بوده است از

 تا بدعتی را تائید و تثبیت نماید که عثمان در شریعت محمد )ص( پدید آورده است و .....

  پاپوش زنان احرام پوش را می برید و وقتیکارهاي دیگر او آن است که ابوداوود در سنن نقل نموده که )..... عبداهللا بن عمر    و از جمله
است از کار   صفیه دختر عبید کالم رسول خدا را از قول عایشه نقل کرد که رسول خدا پوشیدن پاپوش و کفش را براي زنان اجازه داده 

 خود دست کشید(،  

توسط مأمورین زن انجام دهد ولی این شخص   )کلب گوید تو در همین کار او نظر کن که می بایست این فکر را به فرض شرعی بودن
پوش را ببرد گویا هیچگاه در آیات کتاب خدا نظر نکرده  بخود اجازه می داد که به حریم زنان مسلمان وارد شده و پاپوش زنان احرام

 ست(  متوسل به چه خشونت و بی ادبی می شده ا بود تا او را هدایت کند و تو تصور نما که او براي انجام کار خود 

است که پسرعمر در دوره رسول خدا و در زمان حکومت  و دیگر اعمال جاهالنه و کج فهمی او، براساس روایات مسلم و بخاري آن
ر  ابوبکر و عمر و عثمان و بخشی از خالفت معاویه، دهقانی را که باوي پیمان مزارعه بسته بود را به اجاره دیگري می داد تا آنکه در اواخ

رسول خدا مبنی بر نهی از این عمل نقل می نماید، پس نزد او رفته و سپس آن   دانست که رافع بن خدیج حدیثی از   حکومت معاویه
 عمل را ترك کرد، .....، 

در حاشیه اي که برصحیح مسلم نوشته شده آورده اند که )..... در شگفت هستم که چگونه او براي سه خلیفه لفظ حکومت را بکار برده 
عنوان خلیفه یاد می کند )که داللت بر غرض ورزي دارد((، ..... و شگفت آور است که فرزند   از قلم انداخته و از معاویه به چهارمی را و

ا از  خلیفه در پایتخت کشوراسالمی و .....، تا آخر دوره سلطنت معاویه از راه نامشروع ارتزاق نماید و .....، تا رافع بن خدیج آمده و او ر
 رگی و گمراهی بیرون بیاورد، ..... و حال آنکه در احادیثی مانند حدیث جابر عمل او به منزله محاربه با خدا و رسولنکبت حرامخوا

 است، و یا با سایر احادیث که با این مضمون نقل گردیده، .....، 

باطل می نماید سخن او را رد نموده و  پسر عمر نظر داده که بوسیدن وضو را  و نیز روایتی که دارقطنی آورده است که )عایشه چون شنید 
گفت رسول خدا در حالی که روزه داشت میبوسید و بعد وضو هم نمی گرفت .....(، و این مروان حکم است که درباره او می گوید  

 من سالخورده تر و .....(، .....  )..... من از او دین شناس ترم و او از
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راوي پاسخ داده است تو به حرف او چکار   عمر در عطر زدن در زمان احرام سخن گفته اند به و وقتی از ابراهیم نخعی درباره فتوي پسر  
 داري یعنی حرف او را رها کن و شاید به همین دلیل شعبی گفته است پسر عمر درعلم حدیث دستی دارد ولی در فقه مهارتی ندارد، .....  

بدتر از فقه اوست و فقهش بدتر از حدیث او .....، از جمله آنکه   ه نقل حدیث او ولی نظر ما اینست او نه تنها در فقه مهارتی ندارد، بلک 
طبرانی ذکر نموده است )..... که به عایشه خبر رسید که پسرعمر به مردم روایت می نماید مرگ ناگهانی خشمی است که گریبانگیر  

ناگهانی تخفیفی )براي آمرزش( مؤمنان و خشمی است   مؤمنان می شود پس عایشه )سخن او را رد کرده(، وگفت پیامبر فرمود: مرگ
 که )براي عذاب( گریبانگیر کافران میگردد( .....، 

کشتگان بدر ایستاد و فرمود   و نیز بخاري آورده )که ..... به عایشه خبر دادند که عبداهللا بن عمر روایت می نماید که حضرت در مقابل
می شنوند(، پس عایشه )این سخن را   ما داد راست درآمد، و افزود اینها آنچه را می گویمآیا دیدید وعده اي را که پروردگارتان به ش

 .  رد نموده( و گفت در عبارتی او اشتباه کرده پیامبر خدا این چنین فرمود: اینها اکنون میدانند آنچه بر ایشان می گویم راست است(، ....

از مرگ سعدبن معاذ به لرزه در آمد .....( ..... از پسر عمر   فرمود: )..... عرشو نیز حکیم ترمذي در خصوص این روایت رسول خدا که  
 بلکه منظور تابوت معاذ است که به لرزه درآمده .....(، .....  آورده اند که گفت عرش به خاطر مرگ کسی به لرزه نمی آید 

ورده اند معلوم می شود که تأویل و توجیه پسر عمر در و با مالحظه با روایاتی که بخاري و حاکم در مستدرك از جابر درتصریح آن آ
 آن باره تا چه حد سخیف و نامربوط است .....  

نیز شاه  از پیامبر و  نویسد که پسر عمر  باعث عذاب شدن   صاحب در کتاب انصاف می  روایت کرد که گریستن خویشاوندان بر مرده 
گفت پسرعمر حدیث را درست نفهمیده زیرا رسول خدا )ص( در کنار نعش زنی  مرده می شود، پس عایشه این را شنید و رد کرده و  
او گریه می کردند پس رسول خدا )درباره آن مرده یهودي( فرمود اینها براي او   یهودي عبور می کرد در حالی که خویشاوندان او بر

 م براي همه مردگان است  و پسر عمر تصور نموده که این حک گریه می کنند و او در گورش معذب است،..... 

فهمی ها صرف نظر از اینکه داللت بر جهل و نادانی او دارد مطمئناً اگر توسط   )کلب گوید نکته بسیار مهم اینکه این کجروي ها و کج 
فکري و بکارگیري روشهاي غلط اجتماعی مردم عوام را، در مناسبت هاي مختلف بوجود   دیگران اصالح نمی شد، موجبات انحراف

 آورد که قطعاً داراي آثار و باربسیار منفی شدید در جامعه مسلمانان و غیرمسلمانان داشت .....( و .....  می

اذان  فضیلت  در  کتاب صحیح  در  بخاري  آنچه  یا  پس   و  گوید،  می  اذان  شب  در  بالل  فرمود  خدا  رسول  گفت  عمر  پسر  که  آورده 
ام مکتوم تا آن زمان که ابن  بیاشامید  اشتباه  ندا   بخورید و  ایراد گرفته و گفته پسر عمر  او  به  به عایشه رسید  .....، و چون خبر  در دهد 

ام مکتوم )که فردي کور بوده و طلوع فجر را نمی دید( در شب ندا در می دهد پس )توجه   فهمیده و صحیح حدیث آن است که )ابن
 زمان که بالل اذان بگوید .....(،   نکرده( بخورید و بیاشامید تا آن

است .....، این روایت را نیز به عایشه گفتند او   نیز احمد حنبل باز روایتی را از او آورده که گفت رسول خدا فرمود ماه بیست و نه روز  و
ماه گاهی بیست و نه روز می شود .....(، و این پسر عمر   این حدیث را از قول رسول خدا رد نموده و گفت که ..... )رسول خدا فرمود

بیست و نه روز می دانست و با کج فهمی خود .....، آن را به پیامبر   تصور خطاي خود عمل نموده و تمامی ماه هاي سال را   بود که به 
 نسبت می داد،  

ه  و نیز روایتی را که از ابوهریره به او میگویند )که هرکس از پی جنازه اي برود یک قیراط پاداش می گیرد .....،( پس فرستاد تا از عایش
 کرد و او گفت پاداش هاي بسیار از دست دادیم و .....،   کنند و او تصدیق سؤال

نظریه او و .....، اعتبار نخواهند داشت و لذا هیچگاه به حدیث او نیز   آري اینست اندازه فقه و دین شناسی او .....، پس نه خودش و نه
 اعتماد نمی توان نمود.  
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آن گمراه نیز از وصی رسول خدا یعنی برادر او علی بن ابی طالب علیه السالم صحیح   دوري و نفرت )کلب گوید اگر موضوع دشمنی و 
و دوستی  بر  تأکید  باب  در  که  روایاتی  آن  باتمامی  آن حضرت   باشد پس چگونه  محبت  و  وارد شده  آن حضرت  با  دشمنی  از  نهی 

 تبین کرد(،  شخصیت او را می توان  شاخصه و عالمت بر ایمان و نفاق مردم بوده است و .....

 عقیده پسر عمر درباره جنگ داخلی و نماز: 

پیروز شود نماز   ابن سعد از او نقل می نماید که گفت )..... من در زمان آشوب هاي داخلی به جنگ نمی پردازم و پشت سر هر کس که 

 می خوانم .....(  

اشت(، و هرکس حاکم می شد پسر عمر پشت سر او  و ابن کثیر می گوید )..... او در مدت جنگهاي داخلی )کاري به حق و باطل ند

 نماز می خواند و )به عنوان تائید حکومت او( زکات مالش را به او می پرداخت.....(،  

خودش بود و کاري   )کلب گوید راحت مانند علف هرز که باد به هر سمت بیاید به همان طرف خم می شود و .....، و البته دنبال زندگی

 آنکس است که غلبه کند .....(،  .... نداشت حاکم هر کس می خواهد باشد و در واقع حرف اعراب جاهلیت که حق بابه دین و ایمان .

تا  است  این حرفهاي غلط می کوشیده  با  پسر عمر  اینجا مالحظه می شود که چگونه  و   پس در   ..... و  را  ننگین خود  ناروا و  موقعیت 

خدا امیرالمؤمنین در جمل و صفین .....، به بهانه   و مجاهده در تحت لواي خلیفه رسول  موضوع فرار خود را از شرکت در جنگ و جهاد

 فتنه بپوشاند ..... و آیا .....،  

افسوس می خورد که چرا در جنگها به حمایت از علی علیه السالم جنگ نکرده و او را   آري البته او در نهایت از کرده اش پشیمان شد و

زمانی اظهارکرد که این پشیمانی سودي ندارد ..... و می گفت از هیچ کاري در زندگی افسوس نمی خورم    یاري ننموده است ولی در

 با گروه و دسته تجاوزکار داخلی نجنگیدم .....( .....،   جز اینکه در تحت لواي علی

آخر کار براي خالی نبودن عریضه  و حال خود را نموده و در   )کلب گوید زندگی خود را کرده و به هر طرف خواسته چرخیده و عشق

او کامل باشد ..... برو تا وقتی سر تو به لحد بخورد آنوقت بر فرودگاه  افسوسی را هم چاشنی زندگی خود نموده تا کلکسیون زندگی

 دشمنان خود آماده نموده است آگاه خواهی شد(.  خود یعنی دوزخ جاویدان الهی که خداوند براي 

 سراغ نماز پسر عمر برویم: اکنون بیائید به 

هاي جهل   موضوع نماز خواندن او در پشت سر هر کسی که با قدرت زور و اسلحه بر مردم چیره و غالب گردیده است، در واقع از نشانه
د )فتوي( داده  ندارد، و با توجیه و تفسیر )جاهلی( خو اوست و موید اینکه درباره احکام عبادي کم اطالع و به احکام دین پایبندي و .....

و پشت سر علی علیه السالم که به منزله وجود و نفس رسول خدا )ص(و .....، بوده است نماز نخوانده ولی پشت سر دژخیم کافر، حجاج 
 نماز خوانده است. بن یوسف ثقفی  

ونریزي هاي سفاکانه او تا  نجس که ننگ بر جامعه اسالم و مسلمین و بشریت بوده و جنایات و خ )کلب گوید همان موجود پلید و کافر
 مؤمنین قرار داده است(   هاي قیام قیامت داغ بر قلب

یعنی اولی که از خوارج پلید بوده و دومی که از   آري این مرد براساس نقل ابن سعد و ابن حزم ..... به حجاج و نجده اقتدا می نموده 
 زشتکارترین و خبیث ترین موجودات .....، 

نقل می کند که گفت من به ذر مرهبی می گفتم که حجاج کافر است .....، حاکم نیشابوري این روایت   کمیل  سفیان ثوري از سلمه بن
ذیل )یعنی عبداهللا  هقول مجاهدبن جبر نقل می نماید که گفت )..... به خدا من شنیدم که حجاج می گفت از عبد  را صحیح دانسته و از
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 یی را می خواند یعنی قرآن از جانب خداست و حال آنکه )قرآن( از سرودهاي بن مسعود(تعجب می کنم که ادعا می کند آن چیزها
 رزمی و ساخته ادبی اعراب است، به خدا اگر دستم به عبد هذیل می رسید گردنش را می زدم(، ..... 

ن اثري نیست و در عوض به  نویسد حجاج در سخنرانی خود گفت )..... از خدا تا می توانید دوري کنید زیرا در آ و نیز از ابن عساکر می
امیرالمؤمنین عبدالملک توجه کنید و اطاعت کنید که در آن پاداش است، به خدا قسم اگر من به مردم دستور بدهم از درمعینی از    فرمان

 درهاي مسجد خارج شوند ولی آنها از در دیگر بیرون بروند خون و مال آنها بر من هدر خواهد بود( و .....

ده که حجاج در کوفه نطق می کرد و درباره کسانی که به مدینه به زیارت قبر پیامبر خدا می رفتند گفت ).....مرگ بر  جاحظ آور  نیز 
عبدالملک طواف کنند آیا    آنها که دور تکه هاي چوب و استخوان پوسیده طواف می کنند و چرا نمی روند به گرد کاخ امیرالمؤمنین

 باالتر از پیامبر اوست(،   مگر نمی دانند که خلیفه خدا بهتر و

و ابن عساکر از قول شعبی نقل میکند که گفت .....، )او مؤمن به بت و قدرت حاکمه ستمگر و کافر به خداي بزرگ است( ..... براساس 
جه کشته  ترمذي و ابن عساکر ثبت کرده اند آورده اند که این )حرامزاده( یکصد و بیست هزار نفر را در زیر شکن  روایات تاریخی که

  هاي او هشتاد هزار زندانی محبوس بودند که از این تعداد فقط سی هزار نفر زن بوده اند .....، آیا این کشتارها و این   است و درزندان
زندانها پیش چشم پسر عمر نبوده است ..... آیا چنین موجود )کافر( و جنایتکار و جالد خون آشام درخور آن است که درنماز امام باشد  

وآن مؤمنان  به جاي سرور  از    هم  )اگر  که  نفرمود  آیا رسول خدا   .....  ،..... و  شرافت  و  پاکی  و  عفاف  و  قدس  مظهر  و  متقیان  موالي 
نماز شما باشد زیرا در واقع پیش نماز شما نماینده    خوشحال می شوید پس باید بهترین شخص بین شما پیش   خوشحال شدن نماز خود

 درگاه خداوند خود معرفی می نمائید(. .....  اي است که شما به 

حالی که غلبه با او بود در جمل و نهروان و در صفین نیز    و نیز اگر مالك او غلبه و تسلط نظامی بود پس چرا به حضرت اقتدا نکرد در
د که به او اقتدا کند ..... که  و ..... و یا نجده خارجی چه کسی بو  مغلوب نشد مگر ساده لوحان سپاه او که فریب عمروعاص را خوردند

 سگهاي دوزخند و .....،  رسول خدا امر به قتل آنان نموده و فرموده است که خوارج

البته بیعت با موالي متقیان دید ..... و  با  نهایت پسر عمر کیفر این جسارت خود را در عدم  بیعت در دست    آري در  اینکه دست  کیفر 
و .....، قرار نداد آن بود که با حجاج تبهکار بیعت کند..... و بدتر اینکه حجاج خونخوار او را پست    مبارك و فرخنده نفس و جان پیامبر

او دراز کرد و به او دستور داد اي پسر عمر با پاي من    تر از این دید که دست خود را براي بیعت با او دراز کند و پاي خود را به سمت 
 رد بیعت کن، و پسر عمر با پاي حجاج بیعت ک 

)کلب گوید آورده اندکه عبداهللا بن عمر پس از کشتارهایی که توسط حجاج واقع گردید و رعب و وحشتی که ایجاد نمود به مدینه  
ننموده بود به سوي او شتافت و بر او وارد شد در حالی که    وارد شد و بیعت  با علی علیه السالم  عبداهللا عمر که از روي تکبیر و عناد 

پیامبر   شغول خوردن انگور بود پس عبداهللا بن عمر گفت اي حجاج دست خود را دراز کن تا با تو بیعت نمایم که دراز کشیده و م حجاج
است پس اي    فرمود هرکس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است و حجاج گفت می بینی دست من مشغول

گفت آیا مرا مسخره می کنی حجاج گفت آن زمانکه الزم بود با علی بیعت    پسر عمر بن الخطاب با پاي من بیعت کن و عبداهللا بن عمر
کسانی که بر نخلها آویزان کرده ام براي    کنی این روایت در خاطر تو نبود پس تو به این دلیل براي بیعت نیامدي بلکه به خاطر کشتارآن 

از فرار از عدل علی به ظلم حجاج روي آورد و خود    سبیعت آمدي و آنوقت پسر عمر بن الخطاب با پاي حجاج بیعت کرد، آري او پ
امت اسالمی معمول کرد و مشمول آیه والترکنوا الی الذین    را عمالً در اعمال پلید او شرکت داد و رضایت داد به آنچه حجاج درباره 

 ظلموا فتمسکم النار گردید، اال لعنه اهللا علی الظالمین .....(،  

برگشته    ش از نماز خواندن پشت سر علی به این کیفر داد که پشت سر حجاج نماز خواند و به نجده ازدین وخداوند او را به خاطر امتناع
اقتدا کرد، و همین ذلت و خفت براي کیفر دنیایی او کافی است و البته کیفر آخرت سخت تر و طوالنی تر است و نیزاین کیفر دیگر 
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دعایی که ستمگري زشت    و سپس بر او نماز میّت خواند .....، چه نمازي و چه نصیب او شد که حجاج بر او مسلط شده و او را کشت  
 کار و بی دین بر او بخواند .....،  

از یاري علی علیه السالم خودداري نمود و عمالً خود را دین شناس تر    آري همان عبداهللا بن عمر که به بهانه عدم جنگ با اهل الاله االّاهللا
 علیه السالم تصور می نمود و   ار و در رأس آنان علیاز همه بزرگان مهاجران و انص

نشأت می گرفت عمالً با فریب مردم عوام    )کلب گوید که او با این عمل خود که از روي هوي نفس و تکبر جاهالنه و غرور و از نادانی
نادان خود را مطرح کرده و به زندگی و  در بین عوام   شکست در جبهه علی علیه السالم ایجاد نمود و با این ظاهرفریبی و تظاهر به تقدس

براي استقرار حق و جلوگیري از باطل در جبهه هاي جهاد و    خوشگذرانی خود پرداخت در حالی که مجاهدان و مقدسین امت محمّد
عاقبت    نبرد حسب امر رسول خدا با ناکثین و قاسطین و مارقین جنگ مینمودند و خون شریف خود را نثار شریعت پاك می نمودند پس

حکم آخرت او را هم نظاره کن آنها عذاب خدا را دور می بینند ولی ما نزدیک می    کار دنیایی او را ببین و آنوقت براساس آیات خدا 
 بینیم(،  

بهانه پدرش شباهت دارد در روزي که رسول خدا به او دستور داد تا )ذوالثدیه( را که رئیس خوارج بود    و آري بهانه پسر عمر چقدر به
هالك نماید و او ازکشتن او خودداري کرد به این بهانه که با خشوع و خضوع سر بر آستان خدا نهاده است .....، بررسی هاي تاریخی  
 نشان میدهد که چگونه از بدعتهاي پدرش پیروي نموده و نظریات او را که برخالف قرآن و سنت بوده، به عنوان روش خود برگزیده 

 است، ..... 

متعه نساء پرسیدند    فظ هیثمی آورده که از پسر عمر درباره متعه پرسیدند گفت حرام است و بیهقی آورده که از او درباره از جمله حا
با   گفت حرام است، آیا مگر عمربن خطاب رضی اهللا عنه اگر کسی را که متعه کرده بود دستگیر و سنگسار نمی کرد .....(، این مرد 

ا و پیامبر او دروغ می بندد و از بدعت پدرش می گوید و با اینفرق که پدرش آن بدعتها را به خود  اظهار قطعی حرام بودن متعه به خد 
 منتسب می نماید و او اشاره اي به آن ندارد و .....، 

که رسول خدا و تقریر آن حضرت به تقلید از پدرش از گریستن بر مرده نهی می کند ..... )به شرحی  و دیگر آنکه برخالف قول و روش
جلد آورده ایم(، و نیز به پیروي از دستور پدرش )به شرحی که در جلد ششم آمد(، از نقل و آموختن احادیث    در جلد ششم و همین 

یکسال و نیم یا دو سال با پسرعمر نشستم و جز یک حدیث نشنیدم که او از رسول خدا نقل    پیامبرخودداري کرد و شعبی می گوید ).....
 نماید .....(،

طواف وداع براي کسی که در حال حیض باشد که او به تقلید از پدرش و برخالف سنت رسول خدا )ص( نظر داد   یز سخن او درباره و ن  
  این عقیده بود و چون دید کسی به آن اعتنا نمی کند ناچار آن را رها کرده و به سنت تسلیم شد، و دیگر اینکه به تقلید از  و مدتی بر 

شر می    ی کرد که او برقرار نموده بود و آن اینکه مردم درباره آنچه به وقوع نپیوسته سؤال نکنند و این سخنرا نپدرش بدعتی را دنبال م
داد که عمر مرتکب آن را لعنت می کرد، .....، و شما از بدبختی امت محمد )ص( تعجب نمی کنید که بدعت را بادشنام تحکیم می 

صورت می داد و علیرغم آنکه    برخالف سنت و به پیروي از بدعت پدرش درباره عطر زدن در حال احرامنمایند و .....، و نیز سخنی که  
عایشه سخنان او را رد می کرد .....، و آنچه مسلم و بخاري از قول مجاهد ثبت نموده اند که)..... عروه بن زبیر از عایشه سؤال کرد که  

عمره  چهار  خدا  رسول  که  گوید  می  عمر  بن  عمر    عبداهللا  پسر  از  خدا  گفت  عایشه  پس  بود  رجب  درماه  آنها  از  یکی  که  آورد  بجا 
بود و هرگز در ماه رجب عمره به جاي نیاورد .....(، از این    درگذرد زیرا پیامبر خدا هر بار که به عمره می رفت او )یعنی پسر عمر( با او 

جام عمره رسول خدا در ماه رجب جعل نموده است و گرچه مجاهد و  ان روایت پیداست که پسر عمر عمداً از خود روایتی را در رابطه با
که او این را از آن جهت جعل نموده تا بتواند به وسیله آن نظر خالف سنتی را که    عروه نخواستند او را دروغگو نمایند و اعتقاد دارند

 پدرش درباره متعه حج اظهار نموده راتأویل و توجیه نماید،  
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جاي بسیار تأمل و نیز تفکر و    فرق نمی کند که سرش را براي عروسی ببرند یا عزا و این عمل پسرعمر در واقع،  )کلب گوید براي مرغ
عایشه شرکت می کرده با این وجود این    تفسیر دیگر هم دارد و اینکه این فرد با وجود اینکه در تمامی مناسک با پیامبر بنا به شهادت

او مهم نیست، چون نفس امر خالف است و ما به    است، حاال با هر هدف که می خواسته باشد توجیه   دروغ عظیم را بر پیامبر وارد نموده 
نمی پذیریم و نام جاعل در زمره کسانی است که امر دروغ    هیچ وجه هیچگونه تأویلی را براي توجیه دروغ بستن به پیامبر به هر نیت را 

هستند فمن اظلم ممن افتري علی اهللا کذبا و قطعاً دیگر اعتمادي به سایر  مشمول آین آیهرا به ظلم و ستم به پیامبر نسبت می دهند و البته  
 او دروغ و ناروا نسبت داده اند .....(،    اعمال و رفتار آنان نیست چون عمداً به خدا و شریعت

خدا شنیدم که در مکه یکی از قریش به  رسول    ابن عساکر از طریق احمدبن حنبل آورده است که )عثمان به عبداهللا بن زبیر گفت: من از
مردم را بدوش دارد و من فکر نمی کنم آن شخص کسی جز   خدا کافر )و یا در آن مدفون( خواهد شد به نام عبداهللا که نیمی از گناهان

 تو و یا عبداهللا بن عمر باشد(،  

ن روایت را به او نسبت داده و به او هشدار داده است  آورده که عبداهللا بن عمر نزد عبداهللا بن زبیر رفته و ای  و احمدبن حنبل در مسند خود
روایاتی که درباره پسر عمر یا از او در دست هست که هرچه بخواهید نایاب است و می بینید از شدت دشمنی و کینه    .....، و نیز نوع دوم 

  نمی شود که نام علی را بر زبان آورد و یاامیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و عشق مفرطی که به خاندان اموي دارد دلش راضی    اي که با
نیاورده زیرابه علت   نام خالفت علی را بر زبان  به میان آورد ..... آنطور که ابن حجر می گوید )..... پسر عمر  ایام خالفت او  سخن از 

 اختالفی که وجود داشته با وي بیعت نکرده .....(  

نیز روایتی را که ابن عساکر آورده که دوازده   ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه، یزید .....( که همه آنها    خلیفه از قریش می و  شمارد )..... 
پس ببین که این مرد تا حد پست و بی عقل و سست رأي بوده که خالفت علی    صالح هستند و نظیر آنها یافت نمی شوند .....( .....، آري

حد سلطنت یزید کافر هم نمی داند و .....، چگونه او هیچ یک از فضایل علی آن را در    علیه السالم را نعوذباهللا نامشروع دانسته و حتی
او نازل شده و در مدح و ثناي او هزاران حدیث از رسول خدا رسیده است و یا روایاتی که به    امیرالمؤمنین را که سیصد آیه در حق

که ما بسیاري از جنایات آن جعلی بودن را بر عهده راویان قرار  ابوبکر و عثمان و معاویه ساخته و پرداخته اند   دروغ بر بیان فضایل عمر و 
 روایاتی وجود دارد )مثل بیان برتري بعضی از اصحاب بر دیگران، .....( که قطعاً از زبان پسر عمر جعل شده است   دادیم ولیکن 

 ... که بیانگر شخصیت منحرف اوست و البته گوید که دروغگویی او با شهادت عایشه در بیان عمره رسول خدا اثبات شد و .. )..... کلب

است و در   دشمنی او با وصی رسول خدا که به منزله دشمنی با رسول خداست خود دلیل قاطعی بر انحراف او از حق و دخول او در نفاق

پاك لطمه نخواهد    مثل مناقشه نیست )که هیچگاه به آب دهان سگی دریا نجس نخواهد شد( و لذا با اینگونه روایات، هیچگاه شریعت

 دید زیرا خداوند حافظ و نگهبان آن است .....(،  

نیز در خصوص روایاتی که در تمجید از خلفاي سه اند روایتی است که انس آورده که )پیامبر بر فراز کوه حرا بود و    و  گانه آورده 

وقف کن که پیامبر و صدیق و دو شهید روي تو ایستاده  پیامبر فرمود حرا لرزش خود را مت   ابوبکر و عمر و عثمان با او بودند پس لرزید و

پردازي که بیش از هزار حدیث از قول پیامبر   محمدبن یونس کدیمی همان کذاب و جاعل و دروغ   اند(، این روایت را خطیب از قول 

اهل قبله مرا به خاطر گناهی که    نقل کرده است آورده و.....، و نیز حدیثی را که دارقطنی آورده است که )..... پیامبر گفت: هیچکس از 

ابوبکر و عمر و    اند هرچند کبیره باشد کافر به حساب نیاورید، پشت سر هر پیش   مرتکب شده  نمازي نماز بگذارید، جهاد کنید، و از 

 و ..... قرار دارند   عثمان وعلی جز به خوبی یاد ننمائید،( ..... که در سلسله اسناد آن راویانی مانند ولیدبن فضل و عبدالجبار بن حجاج

عثمان نظیر   نیز از انس آورده اند که )پیامبر گفت در میان امت من هر پیامبر شبیه دارد، شبیه ابوبکر ابراهیم است و عمر شبیه موسی و  و

 هارون و علی شبیه من( که در سلسله اسناد این روایت افرادي مانند غالبی و احمد بن عطا و ..... وجود دارند،  
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می    مدینی می گوید روزي نزد احمد بن عطا رفتم و در مجلس حدیث او نشستم دیدم طوماري نوشته و از روي آن حدیث نقل  )ابن

احادیث خوبی    از او پرسیدم اینها را خودت شنیده اي گفت نه اینها را خریده ام و در این طومار  کند چون شاگردان او پراکنده شدند

نه تبدیل سنتی ..... به او    است که آن را نقل می کنم تا مردم به آن عمل کرده و به خدا نزدیکتر شوند و در آنها نه حکمی وجود دارد 

 ن به خدا و رسول او )ص(، مردم را به خدانزدیک گردانی .....(،  گفتم از خدا نمی ترسی که می خواهی با دروغ بست

و تفسیر می نمودند و حال آنکه    )کلب گوید بسیاري از این راویان مقدس، مانند عبداهللا بن عمر و ....، عمل دروغ و حرام خود را توجیه

یا احم و  ابن عمر  مثل  نبود که  احتیاج  بوده و  نیست و دین خدا کامل  را  در حرام شفا  هاي خود آن  پردازي  با دروغ  دبن عطاء و..... 

تکمیل و تقویت نمایند بلکه آنان خود عامل ایجاد خلل در شریعت بودند و خداوند درخصوص اینگونه افراد می فرماید و اذا قیل لهم  

 التفسدوا فی االرض قالوا انما نحن مصلحون .....(،  

فت ..... من و ابوبکر و عمر و عثمان و علی هزار سال قبل از خلقت نورهاي بودیم در  نموده است که )پیامبر گ  و محب طبري ..... نقل 

  عرش ..... پس هر کس اصحاب مرا بد گوید مرا بدگویی کرده .....، و هر که خدا را دشنام دهد خدا او را به رو در آتش   جانب راست

این موضوع    د حذف شده آن توجه نمائیم ولی هرچه را ندیده بگیریمدوزخ خواهد آورد( ما در ابطال این روایت نیازي نداریم که به سن

یاد شده است ..... و    را نمی توانیم ندیده بگیریم که نسل اموي نسل ناپاك است و همان سلسله اي که در قرآن از آن به شجره ملعونه

بهشت   دودمانی تباه دارند، آنان که به   هستند و بنی امیهزمخشري این ابیات را از ابوعطاء افلح آورده است که )..... نیکان خلق بنی هاشم 

سراب فریب می    دعوت می کنند بنی هاشم هستند ولی بنی امیه مبلغان جهنم هستند، با خاندان هاشم کشور آباد شد ولی بنی امیه چون

 دهند( .....،  

نفی نمی کنند و لذا سؤال ما اینست اگر    وده و آن را )کلب گوید تعجب ما از علماء قرون اخیر است که چرا توجه به متن حدیث هم ننم

کدام گروه از مسلمانان را مورد نظر قرار داده بود    اصحاب پیامبر همه خوب و مقرب هستند پس خداوند در قرآن با خطاب به منافقین 

الزم است بر معانی آیات کتاب خدا   آیا این عده در سلک اصحاب رسول خدا صلی اهللا علیه و آله نبوده اند اگراین اعتقاد را ندارند پس

 نمایند(   بیشتر توجه نمایند شاید در آنجا سوره اي به نام منافقین پیدا 

بفرست چون .....،  و نیز طبري آورده )..... که پیامبر فرمود خدایا بر ابوبکر درود بفرست چون تو و پیامبرت را دوست دارد، بر عمر درود

.... بفرستبر عثمان درود بفرست چون  بر عمروعاص درود   ،..... ابوعبیده جراح درود بفرست چون  بر  البته اي کاش   .،  .....،( و  چون 

 پرداز در آن کیست و .....، محب طبري سند این روایت را نشان می داد تا معلوم شود جاعل دروغ

ت و حال آنکه اجماع امت است برآنکه او خدا  )کلب گوید معلوم است که راوي آن ناصبی است زیرا از علی علیه السالم نامی نبرده اس

 و رسولش را دوست دارد و .....(،  

مرتبه مانند سلمان و ابوذر و مقداد وابن عباس و ابن مسعود و عمار و ..... وجود دارند و راوي    و از طرفی اینهمه اصحاب عالیقدر و بلند

همان فرزند نابغه، آن کنیز سیاه دیوانه و شهوت پرداز که خود را نجس   به جاي همه آنها از عمروعاص یعنی آن پست فطرت نام می برد،

یک روز با چهل نفر زنا می کرد، پسر عاص، پسر کشتارگر، پسر کسی که شش   در  می کرد و دائماً با اوباش و اراذل همبستر می شد و

ا نمایان نمود، آنکه چون بیگانه اي را بر بستر  براي نجات خود در میدان نبرد عورت خود ر  نفر ادعاي پدري او را کردند، آنکس که

هرزه همان پست، همان فرومایه اي زناکار، همان دشمن خدا و رسول .....، و یا ابن عدي با واسطه این    همسر خود یافت ناراحت نشد،



 819ص : 

                       

 

سب تقدم در اسالم یکی پس از  است که پیامبر گفت )..... من اولم و ابوبکر دوم و عمر سوم و دیگر مردمان برح حدیث جعلی را آورده 

را   دیگري.....(، سیوطی در لئالی گوید این روایت جعلی است و آفت آن اصرم یکی از راویان آن است که ذهبی او را گمراه و یحیی او

در بررسی    و یا  کذابی پلید می نامد .....، فالس می گوید مطرود است و معتقد به ارجاء و .....، نیز ضحاك یکی دیگر از راویان .....،

دارم ابوبکر ..... که    مناقب ابوسفیان، ابن عساکر ..... آورده است که پیامبر فرمود )..... از خویشاوندانم آنکه او را بیشتر از همه دوست

و چهارم  سپس عمر که خدا کاخی به او می دهد از مروارید هزار فرسخ در هزار فرسخ .....، سوم عثمان .....    پیروزترین اهل بهشت و 

 از او ابوسفیان که دین اسالم بواسطه او قبل وبعد از مسلمان شدن او تقویت یافت .....،(،   علی .....، و پس

افتضاح است که ابن عساکر خود می گوید این روایتی نکوهیده و نادرست است .....، آري ابوسفیانی که   این روایت به اندازه اي رسوا و

سپاه مشرکین بوده و جنگ معروف احزاب یا خندق را بپا کرده ..... و آنوقت او اسالم را قبل از مسلمان شدن  فرمانده    در جنگ احد

 یاري کرده است و   خود

به هر قیمت امیه  بنی  او فقط یاري  نیت  بلکه  لذا تعصب    )کلب گوید راوي فکر نکرده که شنونده مغز خر خورده است  بوده است و 

مسلمانان این زمان است که اینگونه یاوه ها   را تاریک نموده بود و تعجب از مردم عوام آن زمان نیست بلکه از چشمان او را کور و دل او 

 را نقل می نمایند(، .....،  

ا او  ی  آیا او همان ابوسفیان نبود که آیات قرآن در بیان کفر اونازل شد .....، یا در دارالندوه گرد آمدند تا رسول خدا را شبانه ترور کنند،

سپاه مشرکین پول خرج کرد ..... و دو هزار برده حبشی را اجیر کرد تا به همراه بقیه کفار و   همان نبود که در جنگ احد چهل اوقیه براي

مشرکین با رسول خدا )ص(جنگ نمایند و .....، یا همان ابوسفیان نیست که رسول خدا در مواضع مختلف اعم از احد و در هفت موضع  

نمود از جمله در روزي که آن حضرت براي ارشاد قبیله ثقیف می رفت این خبیث ملعون آنگونه با آن حضرت گالویز   لعنت دیگر او را

هبل سر نعره  احد زمانی که  یا در  فراهم کرد،  را  بدر  اسباب جنگ  یا زمانی که  و.....، و  و   شد  قبایل مشرك  یا روزي که  بوده،    داده 

بست و    گ مسلمانان وادار نمود و یا در روزي که راه حج را به همراه کفار قریش در حدیبیه بر پیامبرمهاجم را با غطفان و یهود به جن 

لعنت قرار می گیرند    پیامبر آنها را لعنت فرستاد ..... و مردم سؤال نمودند ..... اگر در بین آنها امید مسلمان شدن وجود دارد چگونه مورد 

هیچکدام رستگار نشده و از اثر    نت گریبانگیر پیروان آنها نخواهد شد ولی سران و فرماندهان آنان،.....، پیامبر فرمود در آن صورت لع

 این لعنت نجات نخواهند یافت .....(، 

و یا در زمان واقعه جنگ )جمل سرخ موي( و یا درروزي که در )عقبه( به کمین پیامبر نشستند تا شتر آن حضرت را ترسانده و با آن  

سقوط دهند و .....، ..... وگویا او همان ابوسفیان نیست که با نیزه به سر مقدس بریده جناب حمزه سیدالشهداء می کوبید    حضرت به دره 

نافرمان( و گویا او همان ابوسفیان نیست که پس اسالم ظاهري خود با لگد به مزار حضرت حمزه می کوبید و می   و می گفت )بچش اي 

داشتیم امروز به چنگ جوانان ما افتاده و با آن بازي می کنند .....(، یا او همان    ن با شمشیر کشمکشحکومتی که بر سر آ  گفت ).....

ه  نیست که علی علیه السالم او را دشمن رسولخدا، تبهکار، ملعون و ..... خطاب کرده است، ..... یا پس از تظاهر به اسالم، چون نابینا شد 

ا کسی هست گفتند نه پس گفت خدایا این حکومت را به عصر جاهلیت برگردان و ..... از آن بنی  اینج  بود به نزد عثمان آمد و گفت آیا 

تم به  امیه گردان .....، و یاوقتی که دید انبوه مردم از پی پیامبر روان هستند گفت )..... اگر می شد دوباره با جمعیتی به سر اینها می ریخ

 کوبید و فرمود: در آن موقع خدا ترا خوار و ذلیل می کرد .....، و .....، .....،  می کردم پس رسول خدا بر سینه او آنها حمله 
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مختصري آب    این  دار  عهده  این خدمات  به جهت  او  و  گرفت  قوام  او  از  اسالم  آیا  پس  اسالم،  و  جاهلیت  در  این شخص  وضع  از 

  چنین موجودات پلیدي است، اگر چنین شود باید فاتحه   پیامبر در عرش می شود .....، آیا اساساً فضاي عرش آماده پذیرش  نوشاندن به

..... کسی را که ارزشیابی عثمان گفته  این روایت در محاسبه و  .....، آنگاه گزافه اي که جاعل  معلوم شد    عرش و عرشیان را خواند، 

 اصحاب رسول خدا چه عقیده اي درباره او و بدعت هایش داشته اند و .....، 

پیامبر فرمود )..... اي مردم من از ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و سعد و عبدالرحمن    .....، آورده اند کهو نیز ابن عساکر و  

نخستین راضی هستم .....، اي مردم بدگویی مسلمانان نکنید و چون یکی از مسلمانان درگذشت از او به نیکی یاد    بن عوف و مهاجران

  روایت او بر محور خالدبن عمرو می چرخد و او کذاب و روایتش متروك و پس از ذکر این روایت می گوید عبدالبر گوید  کنید،(، ابن

زشت و    روایتی زشت و جعلی است، و نیز ابن منده، عقیلی، .....، او را جاعل، متروك، مطرود، ساقط، متهم به زندقه، عموم روایاتش 

 نامعلوم و غیرقابل پیروي است و .....، 

راویان آن .....، داللت بر جعلی بودن اینگونه روایات دارد و    ید ..... متن این گونه احادیث هم صرف نظر از وضعیت نابهنجار)کلب گو

جمله عناد راویان و یا طمع و دنیاطلبی آنان و یا حتی قصد خیر براي رفع    معلوم شد که راویان این دسته از روایات به دالیل مختلف از

بین مرد کنند همه  اختالفات  القاء  به مخاطب  دنبال آن هستند که  به  اند،  نموده  نقل  را  یانادانسته آن  و  دانسته  نیز  .....، که دیگران  و  م 

اصحاب خوب هستند، و حتی یک درجه بیشتراز همه مسلمانان خوب هستند و ..... و باز یک درجه باالتر حتی اگر مسلمانی مرد از او به  

جاعالین گونه روایت قصد دارد تا همه منافقین و مشرکین یعنی آن گروه از مسلمان نماهایی که با رسول  نیکی یاد کنید، بدیهی است  

و مخالفت می نمایند به حکم قرآن و سنت اهل آتش دوزخ هستند .....، را مسلمان و    منصوب از سوي خداوند جنگ   خدا یا امام به حق 

خدا و رسول او ..... مانند یزید و معاویه و حجاج و .....، را توجیه نماید و بدینوسیله    دشمنان  بهشتی وانمود نماید تا بدینوسیله جنایات

از بدگویی آنان که هالك به حکومت حاکمان    مردم  اولی تن  نموده و به طریق  اند، خودداري  ابدي خداوند واصل شده  به جهنم  و 

ویه نیست بدهند و پشت سر هرکس نماز بخوانند و .....، وقتی هم که  بعدي که اعمال آنها کمتر از یزید و معا  مسلمان فاسق و جنایتکار

هاي و سنت رسول    این جرثومه  قرآن  مخالف  و  احادیث جعلی  این  که  است  معلوم  و   ،..... ننمایند  هم  بدگویی  مردند  تباهی  و  فساد 

نیز اهل بدعت و کسانی که منافقان که خداوند یک سوره قرآن را در مذمت آنها نازل فرمود اهل آتش    خداست زیرا   خواهند بود و 

این  خداوند وعده حبط اعمال و یا وعده آتش ابدي به آنان داده است مانند کسانی که مؤمنی را متعمداً به قتل برسانند و .....مانند آنان و  

ارکوبیده شود و قطعاً مسلمانان به  گونه روایات به حکم و فتوي رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلم با متن قرآن مخالف و بایستی به دیو

المثل مسلمان بی گناهی را متعمداً به قتل    صرف گفتن الاله االاهللا اهل نجات نخواهند بود و اعمال آنها سنجش شده و هر کدام که فی 

طالب یعنی یزید و  جایگاه دشمنان امام حق علی بن ابی    رسانیده باشند وارد آتش ابدي خواهند گردید حاال با حکم قرآن تو تعیین کن

اینگونه معاندین از جعل اینگونه روایات صرفاً قصد آن داشتند که    معاویه و عمروعاص و حجاج و ..... را، پس کامالً معلوم است که 

ان پاك نمایند و  تبهکاري ها و کارنامه هاي سیاه و تباه امثال معاویه و یزید وپدر و مادر و اجداد آنان را که زانی و زانیه بوده اند را از اذه

نمونه در مورد هند جگرخواره  بعنوان  براي قتل بزرگان اسالم وعده زنا می داد و    مردم  الهاویه نگویند که آن کافره  مادر معاویه علیه 

گردنبند درست کرد و نگویند او چگونه سینه حضرت حمزه را شکافت و جگر مطهر آن حضرت    نگویند از گوش و دماغ شهداء احد

و پیامبر می فرمود که نبایست زنا کنید و    کشید و .....، و نگویند این زن زانیه اي که چون با پیامبر بیعت نمود   آورده و به دندان   را بیرون 
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جنسی داشته باشید گفت آیا مگر این امر امکان پذیر است، پس پیامبر به تبسم و دیگر زنان و حاضران از کالم او به    با دیگران ارتباط

این    آري براي یک چنین جرثومه هاي فساد و تبهکاري بایستی چنین روایاتی جعل نمایند تا بتوانند بواسطه  زاء او درآمدند،  خنده واسته

 یاوه ها وجود پلید امثال یزید و معاویه را براي ریاست بر مردم توجیه و تأویل نمایند .....، اناهللا واناالیه راجعون(، 

داشتنی گرچه    ت روایت شده که )..... رسول خدا فرمود ..... همه اصحاب براي من عزیزند و دوست یا به همین مضمون از عباده بن صام

 برده اي حبشی باشند .....،( .....، 

وارد مسجد شد در حالی که دست ابوبکر و عمر را گرفته   ابن عساکر در تاریخ خود از طریق سعید بن مسلمه ..... آورده است که )پیامبر

چنین برانگیخته می گردیم .....(، بدران سند این روایت را به منظور    سمت چپ یکی سمت راست و آنگاه فرمود در قیامتبود یکی  

به   ننموده و حال آنکه صرف ذکرنام سعیدبن مسلمه به تنهایی براي بی اساسی آن کفایت می نماید و .....، و  پوشاندن عیوب آن ذکر 

معاویه وعثمان و ..... آورده اند که رجال سندهاي آنان را افرادي مانند بشیر بن زاذان، که از سوي    همین مضمون روایاتی در مدح و ثنا

سازي در دنیا    صبح که ابن راهویه در حق او گوید )سه تن از خراسان برخاستند که در بدعت و دروغ   همه مردود است و .....، عمربن

ن سلیمان( و نیز رکن شامی ..... که عبداهللا بن مبارك در حق او گوید اگر راهزنی  صفوان، عمربن صبح، مقاتل ب  نظیر ندارند جهم بن 

  است تا از عبدالقدوس شامی روایت نقل نمایم و اگر از عبدالقدوس شامی روایت کنم باز بهتر است از اینکه از صد نفر مانند   بکنم بهتر

 رکن شامی روایت نمایم، و .....

 معجزه اي براي خلفاء: داستان درنده خلیفه شناس و ذکر
  از قول انس آورده اند که )پیامبر یکی از اصحاب را به نام سفینه، به سوي معاذ در یمن فرستاد در راه حیوان درنده اي به اوبرخورد کرد 

.....، و آن  هم همینطور    پس سفینه گفت من نماینده پیامبر به سوي معاذ هستم، و آنگاه حیوان غرش کرد و کنار رفت و در راه برگشت
روایتی و چنین معجزه اي براساس قاعده   حیوان درنده گفت: سالم مرا به پیامبر، ابوبکر، عمر، عثمان، ..... برسان(، ..... بدیهی است چنین

را    همه آفاق نشر می یافت ..... نه اینکه فقط آن  عقل و منطق می بایستی زبانزد عام و خاص و چنین کرامت می بایست براي خلفاء در 
 جاعالن حدیث شام روایت و تنها ابن عساکر آن را نقل نماید،  

به تنهایی روایت و ثبت کرده  ابن بدران درچند موضع در حاشیه خود بر تاریخ ابن عساکر آورده است که هر آنچه ابن عساکر خود 
است .....، و سؤال اینکه این درنده ازکجا ضعیف و سست است و نیز آثار ساختگی و جعلی بودن نیز در این روایت کامالً مشهود    باشد

درندگان نصیب    خلفاء را می شناخت که نامشان را دو بار ذکر کرده و ظاهراً پاره اي از علم غیب )که مخصوص خداست( هم بر این 
معروفیتی نداشته و در عین حال )این  تعدادي از اصحاب را که  گردیده تا جانشینان پیامبر را پیش از رسیدن به خالفت می شناخته و آنهم

 منتهاي عظمت و داراي مقامی بلند بوده اند غافل و بی خبر مانده است   درنده با این همه علم وافر( از حال جمعی از اصحاب که در
امبر فرمود هر کس و .....، یا ابن عساکر از پسر عمر روایت نموده است که)..... از رسول خدا سؤال شد چه کسی حقی بر خدا دارد پی

ابوبکر و عمر و عثمان را دوست بدارد و هرکس هیچکس دیگر را از آنها برتر نداند .....(، ابن عساکر خود می گوید این حدیث واقعاً  
د  آن به عهده احمد بن محمد جبیلی است ..... و او کسی است که ابن حجر و دیگران او را رد نموده ان   عجیب و بیگانه است و مسئولیت 

ثابت کردیم )در    و متن روایت متین ..... همان که  توزانه( پسر عمر است  بیان کننده نظر )کینه  نادرستی آن و  ترین شاهد بر بطالن و 
 چهارمین حدیث( که چگونه این احادیث مخالف بر قرآن و سنت است و بایستی آن را بر دیوار کوبید .....،  بررسی

پ  نموده که  نیز روایتی دیگرنقل  ابوبکر در حال مالیمتش  و  به  بنگرد  ابراهیم را در مقام خلیلی  )..... هر کس دوست دارد  یامبر فرموده 
هرکس دوست دارد به نوح در شدتش بنگرد به عمربن خطاب و .....، ادریس به عثمان و .....، یحیی بن زکریا به علی .....بنگرد(،    بنگرد

نام عده اي است که ابن عساکر خود می گوید این روایت بطور کلی   نامعلوم و    غیرعادي و استثنایی است و در سندش هم  وضعشان 
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و بی پایگی .....، و .....، و   مجهول است و قابل اطمینان نیستند و این حدیث در واقع به جعلی و دروغ بودن نزدیکتر است تا به سستی
رون نشده است،.....، و نیز از ابودنیا اشجع آورده اند که  ذهبی گوید که این حدیث سندي تاریک دارد یا خبري است که به صحت مق

ابن سمعانی  )..... برآورده نمی شد  ابابکر، عمر و عثمان و علی  به عشق  باطل است و رجال سند آن    )..... عرش جز  گوید این روایتی 
شرمی پس از گذشت سیصد سال از قول    در نهایت بی  ساز و کذاب بزرگ است، و او  ناشناس و .....، ذهبی گوید: ابودنیا اشجع دروغ 

 علی بن ابی طالب روایت کرده و با این روایت رسوا شده و .....،  
پیامبر    عقیلی در بخش راویان ضعیف روایتی را ثبت کرده که ..... به پیامبر نسبت داده که فرمود )..... برترین افراد این امت پس از  و یا

ذهبی گفته اند که    ....(، عمروبن عبید از راویان این حدیث جعلی را، ابوحاتم ضعیف و ابن حبان و ابوبکر است و بعد عمر و بعد عثمان .
 او شراب فروش بوده است و .....، 

فضایل را با تعصب کامل به عثمان ختم می نمایند )ابوبکر، عمر،   )کلب گوید این سلسله روایات مؤید ناصبی بودن راویان آن است که
خود اقرار به واالیی مقام آن    یچ جاي بحث و شک در رد آن نیست زیراکسانی که خود براساس اجماع فریقین همگیعثمان(، و لذا ه

بر ساحت قدس او با عبارات )لوال علی    حضرت چه بطور مستقیم و یا چه بطور غیرمستقیم دارند و خصوصاً کالم عمر که ارادت خود را 
روایت کذایی گویی نامی از آن حضرت نیست و     این گفتار از او مشهور است ولی براساس اینلهلک عمر و .....( همیشه اعالم و امثال  

 جعلی بودن و ناصبی بودن راویان اموي آن است .....(،   تلویحاً عثمان را برتر از او عنوان می نمایند که این خود دلیل قاطعی بر
رضی اهللا عنه آمد و گفت کسی را بهتر از تو ندیدم ایشان پرسید    ردي نزد علیو یا قاضی ابویوسف ..... از ابوحنیفه آورده است )..... م

پیامبر را دیدي گفت نه گفت ابوبکر و عمر را دیدي گفتنه گفت اگر گفته بودي پیامبر را دیدي گردنت را می زدم و اگر گفته بودي  
 ابوبکر و عمر را دیدي ترا کیفري دردناك میدادم .....(،  

در حال ابویوسف در جلد هشتم آوردیم احتیاجی به استدالل در رد این روایت او و امثال او نیست..... و نیز مفاد اینگونه    با توجه به آنچه
این روایت مخالف قرآن و سنت    احادیث با مفاد آن احادیثی ثابت از رسول خدا که فرمود )اولئک خیرالبریه( ناسازگار است و ..... پس

کوبیده شود .....، و نیز ابن عدي از محمد بن نوح آورده است که..... )پیامبر فرمود هیچ مالی مانند مال ابوبکر  است و بایستی به دیوار  
هارون است با موسی .....، در سند روایات نام عمار مستملی   براي من سودمند واقع نشد .....( و یا منزلت ابوبکر و عمر نسبت به من مانند

ابویاسر که موسی بن هارون گفت روایات عمار ابویاسر متروك و مطرود   د او روایات را می دزدید و .....،که .....، ابن عدي می گوی
 است ..... 

ثروت افسانه اي مادر بزرگوار ما ام المؤمنین حضرت خدیجه کبري سالم اهللا علیها بود که آنگونه   )کلب گوید اتفاق اهل اسالم است که
شاخ و برگ آن را جهانگیر نمود و از کسی مانند رسول خدا اظهار تشکر و قدردانی از مانند او شایسته  و    نهال نوپاي اسالم را آبیاري 

بانوي بزرگ و شهیده راه دین و شریعت هستی و وجود خود را در راه خدا بذل   نه ابوبکر، وهمه بزرگان واقفند که چگونه آن  است 
  معظم امت اسالم و ام المؤمنین حضرت خدیجه سالم اهللا علیها بود که پس از این از عظمت مقام و رفعت شخصیت این بانوي    نمود که 

ایثار و تقدیم اموال خود به درگاه حضرت حق که براي تقرب به حضرت اهللا و رضایت رسول او انجام داد، در نهایت عسرتو فقر و با  
  شهادت رسیده و جان   در شعب ابی طالب در واقع به   تحمل شکنجه هاي روحی و جسمی از ناحیه دشمنان اسالم و قرآن مظلومانه و .....،

از دنیا رفت بلکه آن حضرت به    سپرد و و البته کسی حق ندارد که بگوید مادرمان حضرت خدیجه کبري سالم اهللا علیها به مرگ طبیعی
 اجعون .....،(، که مذکور گردید در واقع از ظلم و ستم مشرکان و کافران شهید گردیده است انا هللا و انا الیه ر گونه اي 

  عاصمی در زین الفتی روایتی را از یک سلسله افراد ناشناس که قول خود را ..... به ابی محجن ثقفی و به پیامبر می رسانند که  و نیز حافظ
حکام قضایی  فرمود )..... دلسوزترین فرد بشر به حال این امت ابوبکر، تواناترین در اجراي حکم عمر، پرشرم ترین عثمان و داناترین درا

بگذریم می رسیم به علی بن   علی، دانا به واجبات زید بن ثابت ..... امین امت ابوعبیده جراح .....(، ..... از رجال سند آن گروه ناشناس که
نهایت  به جرم شرابخواري حد زده و در    زید که .....، و ابی محجن ثقفی همان پلید دائم الخمر میگسار که عمربن خطاب او را هفت بار

را سروده که )..... وقتی از دنیا رفتم مرا در کنار    به جزیره اي در دریا تبعید کرده که او از دست مأمور گریخته و ..... این شعر معروف
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سیراب کند، و مرا در صحرا دفن نکنید زیرا می ترسم پس از   درخت تاکی دفن کنید تا ریشه هایش استخوانهاي مرا پس از مردن من
 مرگ دیگر مزه شراب را نچشم .....(،  

آري این ابومحجن است واین هم روایاتش پس اساساً دو راه بیشتر نیست یا تمسک به قرآن و حکم آن که بر خبر فاسق بیندیشید و یا به  
 گی را عادل و راست کردار می دانند و .....  پردازي این جماعت که اصحاب رسول خدا هم رد خرافه

القاء نمایند که همه آن جرثومه هاي فساد و    )کلب گوید آنها برخالف قول  با دروغ به مخاطبان  خدا و کالم او در قرآن می خواهند 
قائلین به  نعوذباهللا داراي اجر    تباهی از جمله  یافته و بلکه  االّاهللا و نجات  ..... و شیطان   هستندالاله  الهام کرده که وصی    و  به آنان چنین 

بکشند و ثواب ببرند و یا میوه دل رسول خدا و اهل بیت او را در کربال قتل عام کنند و چون مجتهد بودند بجاي دو ثواب    رسول خدا را
معارضه با    در  یکثواب ببرند و حال آنکه کتاب خدا خالف آن حکم می نماید و وعده داده است اگر مردم امامی را انتخاب کنند که 

اول امامی که تو را به   خداوند باشد او رهبر و امامی است که به سوي آتش رهنمون خواهد بود پس دقت کن که تو دو امام بیشتر نداري
برند و آنها دشمنان محمد و آل    بهشت می برد و آن محمد و آل محمد هستند و دیگر آن امامی که تو را به سوي آتش ابدي دوزخ می

هستند و اگر به فکر توجیهات شیطانی هستی پس منتظر باش تا سر تو به لحد قبراصابت کند و اثر دشمنی هاي خود را مالحظه  محمد  
 نمایی، و سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون .....(،  

روایت عاصمی  حافظ  نیز  به خدمت رسول  و  مصطلق  بنی  قبیله  افراد  از  یک   .....( که  آورده  هم  را  نحوه    دیگري  براي  تا  رفت  خدا 
گفت به من هم خبر بده ..... او رفت پیامبر گفت بعد از من به    رحلت آن حضرت سؤال نماید و علی بن ابی طالب  پرداخت زکات بعد

گفت بعد از عمر به عثمان و چون علی گفت برو بگو بعد از عثمان چه    ابوبکر بده دوباره رفت گفت بعد از او به عمر و دوباره رفت
 بپرسم .....( .....  کسی زکات بدهم گفت من دیگر خجالت می کشم

عمر و عثمان مورد تائید    )کلب گوید اگر در مفاد متن دقت شود معلوم می شود راوي ناصبی چگونه می خواهد القا کند که ابوبکر و
سگ آب دریا فضایل علی علیه السالم    ه پوزه اینپیامبر هستند ولی حضرت علی معلوم نیست مورد تائید پیامبر باشد و ..... و حال آنکه ب 

امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب اقرار دارند و نیز سایر   نجس نخواهد شد، همان فضایلی که خلفاء سه گانه بر عظمت آن براي موالي ما
ه سرایی هایی چند اموي ناصبی مشتبه  حقایق مسلم به اباطیل و یاو  صحابه و کتاب خدا و رسول او بر آنها شاهد و گواه هستند و البته این 

 نخواهد شد .....(،  
که همان احمدبن عبداهللا جویباري است که ابن عدي که او می گوید براي ابن کرام وفق دلخواه   امّا رجال سند این روایت ابوعلی هروي

پیشوایان و اساتید علم حدیث نقل    این حبان می گوید دجالی از دجاالن است و هزاران حدیث از زبان   او حدیث جعل می کرد .....،
سازي بزرگ و ..... که در دروغگویی ضرب المثل هستند ..... و، مامون بن احمد که ابن حبان    می گویند دروغ  کرده و نسایی و ذهبی

ابن هشام  دجال است و دروغ می گوید به او گفتم تو چه زمان وارد شام شدي گفت سال دویست و پنجاه پس به او گفتم    می گوید او 
 عمار که تو از او روایت می کنی سال دویست و چهل و پنج مرده است گفت این یک هشام بن عمار دیگر است و .....  بن
سزاوار    ابونعیم می گوید او پلیدي کذاب و روایت ساز است و از افراد ثقه چون هشام و دخیم روایت جعل نموده و او کسی است که   و

داده باشد خواهد   مسلمانان او را لعنت کنند و حاکم می گوید ..... هر کسی را که خدا ذره اي فهم و شعور است که خدا و رسول و همه
 دانست که چنین احادیثی جعلی است و به دروغ از زبان پیامبر جعل کرده اند و .....، 

یا روایتی را که ب  و  باغی  پیامبر در   .....( نقل می کند که  ابوذر  از  با واسطه  او رفتم گفت اآلن مرد صالحی می آید  بخاري  ود من نزد 
پس گفت مرد صالحی می آید پس عمر آمد و گفت مرد صالحی می آید پس عثمان آمد )پس راجع به علی چیزي نگفت    ابوبکر آمد 

کر وسپس به  علی خودش آمد و سالم کرد(، پس پیامبر جواب سالم داد و شن و سنگ را در دست گرفت و آنها تسبیح گفتند به ابوب  و
 عمر و سپس به عثمان داد در دست آنها تسبیح گفتند(  
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به علی علیه السالم به اینکه    )کلب گوید و راوي خبیث ناصبی روایت را اینجا قطع میکند که به مخاطب القاء کند که رسول خدا راجع
شود در دست او تسبیح می گویند یا نه اال    علوم صالح است سخنی العیاذ باهللا نگفت و آن شن و سنگ به علی توسط پیامبر داده نشد که م

 لعنت اهللا علی الظالمین(،  
رجال سند آن اسحاق بن ابراهیم معروف به ابن زبریق که..... محمدبن عون می گوید شک ندارم که دروغ می گوید و .....، عمروبن  

ابوداوود افترایی هولناك که وارد کرد و بر اساس آن  همیشه او را به خاطر گفته اش    حارث ..... عبداهللا بن سالم شامی که  )یعنی آن 
با علی ثابت شد( که گفت او  او دور    دشمنی  ابوبکر و عمر، سرزنش می نمود، پس او ناصبی است و حرف  به قتل  علی کمک کرد 

دشمنی با علی از این روایت می بارد .....، ..... این روایت جعلی را به همین مضمون بیهقی نیز آورده است    انداختنی و ..... و نشانه هاي
 ،..... 

  که از زید بن ابی اوفی نقل شده که )در مسجد رسول خدا بودیم و رسول خدا وارد شد و ..... به ابوبکر گفت تو مثل پیراهن   و یا روایتی
و .....   گفت ..... تو نفر سوم این امت و با من در بهشت خواهی بود پس بین آن دو نفر عقد برادري است  تن من هستی و ..... به عمر

..... جبرئیل می گوید آلود هستی  نزد من می آیی در حالی که خون  قیامت  او گفت در روز  به  و   ..... فراخواند  را  عثمان    عثمان  این 
تو ارث گذاشتم و    بن عوف و ..... طلحه و زبیر .....، اي علی کتاب و سنت را برايفرمانرواي خوارماندگان است، سپس عبدالرحمن  

 ،)..... 
راویان ..... یزید بن سفیان ..... که    ابن سکن می گوید حدیث او از سه طریق روایت شد که صحت هیچکدام ثابت نشد و ..... و درباره 

به او بدهند یک حدیث ج دیگران او را رد می نمایند و .....، موسی بن   عل می کند و ابن حبان وابن شعبه می گوید اگر یک درهم 
باز این امت است    صهیب که ابن حجر می گوید او حدیث جعل می کرد و می دزدید .....، .....یحیی بن معین می گوید او دجال و دغل

نه  ..... بنابراین این سخن جاعل کذاب که می گوید به نزد  در مدینه    .....، و نیز پیمان میان مهاجران در مکه و قبل از هجرت بسته شد 
 در واقع گویاترین شاهد است بر جعلی بودن روایت .....،  شد و .....،  رسول خدا در مسجد او در مدینه بودیم که رسول خدا وارد

این حدیث ابوبکر و عمر و عثمان و    حدیث سست ببین که می گوید پیامبر براساس  پس اینجا تو حمله عاصمی به شیعه را به استناد همین
و سنت را به او ارث داده پس خیبر را براي او ارث قرار نداد و .....، واقعاً حیرت آور است    طلحه و زبیر را ستود و در ضمن علم کتاب

ابواب دانش را بر او گشوده است ..... و این    که عاصمی تصور کرده که این چه علمی است که  روایت پوچ و بی اساس، دو باب از 
 از شک و وهم و کذب و جعل دارد .....   ریشه در مجموعه عظیمی

بالً  یا اینکه واقعاً عاصمی خود را به نادانی زده و بر شعله هاي دوزخ تکیه می زند و عقیده خود را از اباطیل دوزخی می گیرد.....، و ما ق و
..... و حال آنکه ارثی که    ار میراث پیامبر به علی در علم کتاب و سنت و .....،همه را توضیح داده و نیاز به ذکر مجدد نیست و نیز انحص

دارند و از براهین خالفت آن حضرت    شیعه براي امام علی بن ابی طالب ادعا می کنند، چیزي است که اهل سنت بر صحت آن اجماع 
پسرعمو از عمو ارث نمی برد و با این اجماع    نیست که است، ..... چنانچه حاکم می گوید در میان علماء بر سر این موضوع اختالف  
برده است پس همین ارث اختصاصی علی از رسول خدا    معلوم است که تنها علی از میان مسلمانان علم را از رسول خدا )ص( به میراث

ثبات می نماید زیرا که به خاطر آن )ص( .....، تعبیر دیگري است که حقانیت خالفت علی علیه السالم وجانشینی او در مقام پیامبر )ص( ا
 همواره اوصیاء از انبیا ارث برده اند .....، 

 آیا واقعاً سه خلیفه مژده بهشت گرفته اند: 
برلبه چاه   در دو صحیح مسلم و بخاري آمده که ..... ابوموسی اشعري می گوید )..... به دنبال پیامبر به چاه اریس رسیدم ..... دیدم پیام 

بده ..... پس مژده    خود را به درون چاه آویخته و ساق خود را برهنه نموده پس ابوبکر در زد پیامبر گفت به او مژده بهشتنشسته پاهاي  
مژده بهشت بده و .....، سپس    دادم و ابوبکر بر لبه چاه ساق خود برهنه و طرف راست پیامبر نشست و ..... عمر آمد پیامبر گفت به عمر

 فت مژده بهشت بده و .....،(،  عثمان آمد پس پیامبر گ
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نمی کشیم زیرا وضعیت ناهنجار آن کامالً معلوم است، و درباره ابوموسی اشعري نیز سخنی نمی    ما سند این روایت را به بحث و بررسی
حکم قرآن را  در خصوص او و عمروعاص فرمود )..... آگاه باشید این دو که به عنوان داور انتخاب کردید    آوریم که علی علیه السالم 

انداختند .....(، و نمی گوئیم چه عنایت خاصی آن   پشت سر  پیامبرش و مؤمنان صالح  بیزار و بري است و  از آن دو  .....، پس خدا  و 
 داشته که فقط این بشارت بهشت را از میان کل جمعیت اصحاب رسول خدا به آن سه نفر بدهند .....، که حکایت از اسراري  جماعت

ناراحت می نماید(،دارد که   بیان شود شما را  فقط می   نمی خواهیم پرده از آن برداریم )و از چیزهایی سؤال نکنید که اگر براي شما 
قراین و شواهد بر    گوئیم اگر به راستی پیامبر وعده بهشت داده باشد و این اشخاص پیامبر را راستگو می دانند چرا دالیل و احادیث و 

بود همیشه درباره خودش   عمر از حذیفه یمانی که خدا او را از تعداد و شخصیت و نام منافقین آگاه نموده ضد آن حکم می کند، چرا  
 او را قسم می داده که بگوید آیا او هم از جمله منافقین است یا خیر،   سؤال می کرده و

شنیدم در مکه مردي از قریش به گور سپرده می به مکه نمی روم چون از پیامبر    و یا ..... گفتار عثمان که در محاصره خود می گفت من
 انس به گردن دارد و می گفت من نمی خواهم آن شخص باشم و .....، شود که نیمی از عذاب این امت را از جن و 

ور در  آن را از عبداالعلی ابی مساور نقل نموده است که وجود عبداالعلی ابی مسا   با همین مضمون در بشارت به بهشت سه خلیفه، بیهقی
جمله راویان آن، که شرح حال او را درهمین جلد بیان نمودم خواننده هوشیار را از شناخت سایر راویان بی نیاز می نماید که در آنجا  

چگونه شخصی او  که  شد  دغل  اثبات  جاعلی  و  پلید  سازي  دروغ  و  و    کذاب  اساتید  زبان  از  حدیث  هزاران  نحوه  چه  به  و  است  باز 
که هیچکدام از آن احادیث را آنان به زبان نیاورده اند و کسی را نیافته اند که بیش از او حدیث دروغ    جعل کرده پیشوایان علم حدیث  
 کسی است که در دروغگویی و جعل حدیث ضرب المثل است،   جعل نموده باشد و او

ئین تر از علی بن ابی طالب می دانند  خود را در سه نفر که همیشه خود را پا  )کلب گوید و در ضمن ناصبی پلید هم هست زیرا کالم
بلکه در هم ردیف آنان نیز خودداري نموده تا به خواننده خود افکار پست و منحط    محدود کرده و از ذکر چهارمی نه بعنوان برترین

 امویان و ناصبیان دشمن خدا و رسول راالقاء نماید .....(

 آیا حسین از سه خلیفه و از معاویه تجلیل می نماید:

نقل کرده   ابن عساکر در تاریخ خود آورده است )..... که حسین نزد معاویه آمد و گفت .....، پدرم از جدم از فرشته وحی و او از خدا 
که زیر جایگاه عرش نوشته الاله االّاهللا و محمدرسول اهللا و اي شیعه آل محمد هر که از شما روز قیامت بگوید ایندو عبارت را خدا او را  

بگو شیعه آل محمد چه کسانی هستندوارد بهشت م ترا به خدا  اباعبداهللا  اي  به    ی کند پس معاویه گفت  امام حسین گفت کسانی که 
روایتی زشت و نادرست است و .....، و ما می    ابوبکر و عمر و عثمان و پدرم و تو اي معاویه دشنام ندهند .....(، ابن عساکر می گوید این 

سازي است که دست او به جنایت ها و خیانت ها آلوده و    دروغ  ابوعمرو زاهد از رجال این سند،  گوئیم دروغی آشکار و واضح است،
 معاویه تهیه نموده است .....،  همان کسی است که کتابی از روایات جعلی و دروغ در مدح

ه شهادت رسیده زیارت نموده  هجري ب61بوده می تواند سرورمان حسین بن علی را که در سال    179چگونه وقتی راوي آخر آن، متوفی  
 به جهنم واصل شده دیده باشد و .....،  60و یا معاویه را که در سال 

  دیگر اگر قرار باشد براساس این روایت کسانی که علی را ناسزا و دشنام گفته باشند از ورود در بهشت ممانعت شوند پس   و از طرف
خواهند بود    سالم و دو سبط رسول خدا حسن و حسین لعنت می فرستاده اند اهل آتش معاویه و اعوان و انصار اموي او که بر علی علیه ال

صحابه رسول خدا که    و نیز علی علیه السالم که معاویه را لعنت فرموده بود نیز به زعم راوي جاهل )العیاذ باهللا( رستگار نشود و نیز اعظم
روایتی بهتان آمیز، دروغ و جعلی   درباره این روایت مسخره همانا آنست که گفته شودعثمان را ناسزا گفته اند و .....، پس بهترین سخن  

 است، و .....، 
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عثمان و علی و طلحه و زبیر و .....، آورده که خطیب خود   و یا روایاتی را که خطیب بغدادي به همین مضمون در مدح ابوبکر و عمر و
آن را نقل نموده اند که بدترین آنها سیف بن عمر است .....، که    راویان ضعیفدر حاشیه آن می گوید که این روایت جعلی است و  

وجود هر کدام از این افراد در ایراد خدشه بر روایت کفایت می کند چه    شرح حال سري و شعیب و سیف بن عمر را نقل نمودیم که
ستاد خود و او از .....، آورده است که )..... جبرئیل براي  رسد به اینکه همه آن اراذل یکجا جمع شوند و .....،و نیز خطیب بغدادي از ا

تسبیح می گفت و چون راوي سؤال کرد پیامبر گفت خدا در بهشت عدن یک میلیون کاخ   پیامبر یک عدد )به( آورد که در دست او 
هر برگ یک میلیون فرشته، زیر   جایگاه هر جایگاه یک میلیون تخت و بر هر تخت زیبارویی ..... زیر  آفرید و در هر کاخ یک میلیون

هر بال یک میلیون سر برهر سر یک میلیون صورت بر هر صورت یک میلیون دهان در هر دهان یک میلیون زبان .....، که خدا را تسبیح  
  ین مضمون ثواب آن براي دوستان ابوبکر و عمر و عثمان و علی است، سیوطی می گوید این روایت جعلی است و ..... به هم می گویند و 

،..... اند  نموده  رد  را  واسطه  آن  به  عبدالجبار  مبارك  یعنی  بغدادي  استاد حدیث خطیب  به  موتمن ساجی  بدگمانی  شاید علت  این    و 
 سازي می نماید و .....،  حدیث و امثال آن باشد که ایشان خطیب را متهم به دروغگویی و دروغ

ی اسناد، اوال در این روایت، بهشت خداوند محدود به یک میلیون کاخ شده  موضوع ضعف راویان در بررس  )کلب گوید صرف نظر از 
  ضعف مغز جاعل را می رساند که فکر کرده یک میلیون غایت قدرت خداوند در خلق بهشت است و نیز شما تصور فرمائید  که این خود

میلیون سر بر  شته یک میلیون بال، زیر هر بال یکموجودي دهشتناك را که او جعل کرده ..... در زیر هر برگ یک میلیون فرشته، هر فر
شمااین نظر  به  آیا   ..... زبان  میلیون  دهان یک  هر  در  و  دهان  میلیون  هر صورتی یک  بر  میلیون صورت  و    هر سر یک  موجود زشت 

 وحشتناك نیست و آیا خداوند چنین چیزي خلق کرده یا راوي کذاب ملعون .....(،  

ایتی را از احمدبن علی، ..... محمدبن حمید و ..... آورده که )عربی بیابانگرد از پیامبر سؤال کرد در تفسیر  خود رو  نحاس در کتاب معانی
گوید    آیه کسانیکه ایمان آورده و کارهاي پسندیده کرده اند و .....، پیامبر فرمود آنها ابوبکر، عمر، عثمان، علی هستند .....(، و سپس می

نو  تفسیرش  در  قرطبی  را  بزرگاین  مفسري  که  است  آور  تعجب  کردیم،  روایت  اجازه  با  الحمدهللا  آنرا  همه  ما  و  و    شته  دروغ  چنین 
با اجازه روایت کرده و سپس خدا را شکر می کند در حالی که سخنی با سندي سست و واهی  به    رسوایی را  بیجا گفته و  نامربوط و 

تدبر و بی تعقل، احمد بن علی مجهول   خدا از روایت بی درایت و نقل بیپروردگار خود و رسولش دروغ بسته و بهتان آورده که پناه بر 
نموده بر او اعتماد ندارند فضلک رازي گوید من    و ناشناس، محمد بن حمید که یعقوب بن شیبه، بخاري، نسایی، جوزجانی ..... او را رد

ان نقل نمی کنم )یعنی آنها را دروغ و خالف می دانم( و  دیگر  از ابن حمید پنجاه هزار روایت نوشته دارم که کلمه اي از آن را براي
حمید هرچه براي ما روایت می کرد ما او را متهم به دروغ می کردیم و .....   آنها را آموزش نمی دهم و صالح اسدي، ..... می گوید، ابن 

می گرفت و بهم می آمیخت و زیر و رو می    به خدا گستاخ باشد، او روایات مردم را   من کسی را ندیدم که بیشتر از او در دروغ بستن 
 سازي ماهرتراز این دو نفر ندیدم، سلیمان شاذکونی و محمد بن حمید، .....،   کرد و من کسی را در دروغ

حمید احادیث او را خواستم و او طوماري آورد که تمام آن سیصد و شصت   محمدبن عیسی گوید چون هارون بن مغیره مرد از محمدبن
بعدها چند ده هزار حدیث از هارون ثبت و منتشر کرد ..... از ابوزرعه آمده است که او    حدیث بود ولی جعفر گوید ابن حمید و چند  

 دروغ و در جعل حدیث تعمد داشت .....، .....،   دروغ می گفت و در نقل احادیث

رمود )..... من شما را دوست دارم چون خدا شما را دوست  و یا روایتی را که ابن عساکر ..... آورده است که رسول خدا به ابوبکر و عمرف
دارد ..... و خدا هر کس که شما را دشمنی می کند در دنیا وآخرت دشمنی کند .....(، که راویان آن عبدالوهاب میدانی و .....، مورد  

 نکوهش و ناپسند هستند .....، 

ن کذاب با کتاب خدا و سایر احادیث صحیح و ..... معارض است زیرا فقط  )کلب گوید ..... و اینگونه روایات صرف نظر از ضعف راویا
  این درجه می رسند که مانند علی علیه السالم از سوي خداوند منصوب شده باشند که دوستی آنها دوستی خدا و دشمنی آنان   کسانی به 
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ال آنکه از سوي خداوند هیچ نصی براي نصب آنها  رسول خدا باشد و ح  دشمنی با خدا باشد و وجود و نفس آنها به منزله نفس و وجود
بر اریکه قدرت و جنگ بر سر پست خالفت .....، به جاي احترام به وجود و پیکر بی   نرسید مگر توطئه و کودتاي سیاسی سقیفه و نشستن 

آنان به جهان آخرت نیز کشیده می  عزاداري ..... و لذا این کالم که دشمنی خدا با دشمنان    جان رسول خدا و تجهیز و کفن و دفن و 
است که از سوي خدا نصب می شوند و در حکم نمونه، الگو و اسوه پیامبر و وصی او هستند مصداق    شود فقط در خصوص کسانی

شمول افراد عادي خارج است چه رسد به کسانی که اعمال و رفتار آنان مخالف دستور خدا و رسول باشد که    داشته و جاري است و از
بایستی    ر این صورت د نیز  البته کالم خدا و رسول او اینگونه معجزات را  انتفاع و ضد و نقیض خواهد شد و  کالم خدا سالب بر اصل 

 داشته باشد(،   بهمراه 

نیز متن روایت که نیرومندترین گواه و  نیز وجود ندارد و  اینها بود عیوب سند که در میان آن یک راوي ثقه  اي  رساترین شاهد بر  ..... 
 بطالن آن است، 

 بررسی روایتی که آن ده تن را از بهشتیان معرفی می نماید:

احمد حنبل در مسند خود آورده که پیامبر فرمود )ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص،سعیدبن  
اهمیت ندارد زیرا    .....، البته به عقیده ما این روایت چندان  زید، ابوعبیده جراح در بهشت هستند(، با همین مضمون ترمذي آن را آورده 

متمایز نمی نماید زیرا در قرآن   فضیلتی را براي آن ده نفر که می گویند مژده بهشت یافته اند ثابت نمی کند و نیز آنان را از جمع مؤمنان
 بهشت خواهد بود .....(، و .....،   کار صالح نماید درامثال این مژده ها و بشارت ها بسیار است که )..... هر کس ایمان آورده و 

حدیث صحیح دیگر که فرشته وحی گفت    یا این حدیث که به صحت پیوسته که فرموده است )علی و شیعه او در بهشت هستند( یا این 
خواهد شد( و .....، .....،   نداند و نسازد به بهشت وارد  )اي رسول خدا امت خود را بشارت بده که هرکس بمیرد و چیزي را شریک خدا

بدون تردید بهشتی خواهند بود ..... و در ضمن غیر از این ده نفر   پس این گروه ده نفري هرگاه مؤمن بوده و پایبند به قرآن و سنت باشند
است )علی بن ابی    خاندان عمار و یا این حدیث که بهشت مشتاق چهار نفر  نیز عده اي از اصحاب مژده بهشت یافته اند از جمله عمار و

طالب، عمار یاسر و سلمان فارسی و مقداد( و .....و این حدیث مشهور که )حسن و حسین دو سید جوانان اهل بهشت هستند( و یا )حسن  
دایی بهشت،  در  بهشت، خودشان   و حسین، جدشان  در  که    هایشان  این حدیث  یا  و   )..... بهشت  در  هم  آنها  دوستداران  و  دربهشت 

هر جا بخواهد پرواز می نماید .....(، یا )در حق عمروبن ثابت که اهل بهشت   ی طالب در بهشت است دو بال دارد که با آن به)جعفربن اب
 است(  

باد بر تو به بهشت( و ..... و )ثابت بن قیس که خوب خواهد زیست و شهید خواهد شد و به    و یا )به عبداهللا بن مسعود که فرمود بشارت 
و .....،)قیس که خوب خواهد زیست و شهید خواهد شد و به بهشت وارد می شود( و .....، پس این چه جار و    بهشت وارد می شود(

بر سراجنج ..... و    لی است که  نفر  براي آن چند  افتخارات  اند و وسیله  اند و آن را سندي گرفته  انداخته  به راه  روایت )عشره مبشره( 
مارند چنانکه در نامه احمد آمده است که )..... روا نیست که بگویی فانی در بهشت و فانی  جزء معتقدات ضروري می ش اعتراف به آن را

.....، همانگونه   در ..... پس در متن و سند روایت حق بررسی داریم   )..... نموده  بهشت  پیامبر گواهی  نفري که  که    دوزخ، مگر آن ده 
سعید بن زید منتهی می شود و کسی غیر از این دو نفر آن راروایت ننموده  مالحظه می نمائید سند این روایت به عبدالرحمن بن عوف و  

از عبدالرحمن پدرش که گاهی  از  عبدالرحمن زهري  به حمیدبن  منتهی می شود  عبدالرحمن که  از طریق  از    است  بن عوف و زمانی 
به زمان با توجه  ناتمام، زیرا  و  است  باطل  این سند  او    درگذشت   رسول خدا مستقیماً روایت کرده که  معلوم می شود که  عبدالرحمن 

 صحابی نبوده بلکه تابعی بوده و لذا عبدالرحمن را ندیده تا از او روایت کند .....  

  دلیل ابن حجر روایت او را منقطع می داند ..... پس قطعاً سند این روایت صحیح نیست، پس طریق روایت منحصر می شود به   و به همین 
تا قبل از    خود را از عشره مبشره شمرده است و آن را در دوره معاویه در کوفه روایت نموده است و این حدیثشخص سعید بن زید که  
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مکتوم نگاه داشته و آن    آن زمان از او شنیده نشده ..... و کسی از این صحابی نپرسیده که چرا این روایت )با این اهمیّت( را تا آن زمان
و ..... جلوگیري نماید .....، ..... و   را نقل نموده و قبل از آن بیان ننموده تا از اینهمه قتل و خونریزي  وقت که معاویه بر قدرت نشسته آن

احتمال دارد که این روایت را براي خشنودي معاویه و نجات از خطر مرگ و شکنجه و .....،جعل نموده باشد .....، در حالی که همه می  
دیگران است و جمع اضداد ممکن نیست و او همان    الم در طول حیات آن حضرت غیر از رفتاردانند که رفتار و روش علی علیه الس

به او دیکته می نمایند و آن را شرط حکومت قرار می دهند    آقایی است که در شوراي شش نفره وقتی پیروي از شیوه ابوبکر و عمر را
و سپس آن کشمکش ها را با عثمان پیدا کرد و از کشتن او ناراحت    داشت  چشم از خالفت پوشید ..... و مخالفت خود را صریحاً اعالم

ناحق کشته شده و ..... خطبه شقشقیه را ایراد فرمود و در میان مردم فریاد برآورد که    نشد و حاضر نشد شهادت بدهد به اینکه عثمان به 
از باشید هر قطعه زمینی که عثمان  باشد و    آگاه  به مالکیت کسی داده  .....  ملک عموم  به خزانه عمومی برگشت خواهد نمود،  و    ..... 

 او برخاسته و به راه مخالفت او قیام نمودند    سپس آن دو بیعت شکن به جنگ

رسول خدا بر زمین ریختند و نسل امت اسالم را قطع    )کلب گوید و خون مقدسین صدر اسالم را بر براي استقرار احکام قرآن و سنت
اصحاب و یاران او عوض زنده شدن دین محمد صلی اهللا علیه    کربال بردند، تا اینکه قتل عام حسین و خاندان و  نمودند و و انحراف را تا

 و آله قرار گرفت انا هللا و انا الیه راجعون .....(، 

ا عبدالرحمن بن  با علی در بهشت وارد می شوند و بررسی بیشتر متن روایت نیز ما را از تصدیق آن باز می دارد، ..... آی  پس چگونه آنها 
همان نیست که در شوراي شش نفره شمشیر خود را بر علی کشیده که بیعت کن و اال تو را می کشم ..... و وقتی فساد وآشوب در   عوف

را برعلیه عثمان زیرا    کشور را پس از انتخاب عثمان دید به آن حضرت گفت اگر می خواهی شمشیر خود را بردار و من هم شمشیر خود
ف تعهدش به من عمل کرده و ..... و از بیعتی که با عثمان کرده بود پشیمان بود و در حالی مردکه بر عثمان خشمگین و ناراحت  او برخال

 بوده است،  

ابوبکر و عمر که مژده بهشت یافتند همان دو نفري هستند که جگرگوشه رسول خدا یعنی صدیقه طاهره به هنگام وفات از آنها    و آیا 
فرمود خدا و فرشتگان او را گواه می گیرم که شما دو نفر مرا به    ناك بود و آیا آنها همان دو نفري هستند که به ایشان ناراضی و غضب

از شما به او شکایت خواهم برد، و این مادر حسن و حسین آن دو سید    خشم آوردید و خشنود ننمودید و اگر پیامبر را مالقات کردم
شکایت برداشت ...که )آه پدر اي رسول خدا پس از تو چه مصیبت ها که از دست پسر    فر فریاد و ناله جوانان اهل جنت علیه همین دو ن

خطاب و پسر ابی قحافه نکشیدیم( و..... همان ها که میراث خاندان محمد را به غارت بردند و سخن امیرالمؤمنین علی علیه السالم در  
زیدم مثل کسی که خار در دیده و استخوان در گلو داشت و دیدم که چگونه  صبر نموده و شکیبایی ور  حق آنان راست در آمد که 

 میراثم به یغما می رود.....، 

او  نشود و  او حاضر  تشیع جنازه  و در  نگزارد  نماز  او  بر  نمود که  علیها وصیّت  اهللا  فاطمه سالم  است که  ابوبکر  این همان  و رفیقش    و 
نفرین می کنم، همان که حرمت    ل خدا به او گفت در هر نمازي که می خوانم ترا محروم شدند و آیا همان است که دختر عزیز رسو

 خانه فاطمه را پایمال نمود و پیامبر را آزرد و قطعاً کسانی که پیامبر را آزار نمایند و  

نبودند را    ن و حسنی گوید آیا کسانی که اجر رسالت که مودت و محبت به ذوالقربی که مظهر تام آنها حضرت زهرا و امیرالمؤمنی  )کلب
 ضایع نمودند می توانند مصداق این بشارت باشند( .....  

منافقان آگاه بود سؤال می کرد که آیا او جزء آنان است یا خیر و ..... پس اگر او   و این عمر بن الخطاب بود که دائماً از حذیفه که از نام
آید و .....، و ..... آیا این همان عمر است که در بیعت با ابوبکر به علی    از این روایت اطالع داشت چطور نمیدانست که چه بر سر او می

کشته خواهی شد، ..... و یا می دانست که یگانه مخالف آن انتخاب نادرست در شورا علی خواهد بود پس زمینه    گفت بیعت کن وگرنه
بکشد   را عمداً  مؤمنی  هرکس  آنکه  و حال  نمود  طرح  مخالفت  را درصورت  او  و  قتل  طلحه  آیا  و   ..... و   ،..... و  است  جزایش جهنم 
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زمان   زبیرهمان کسانی هستند که عثمان را به کشتن دادند و مردم را علیه او به شورش وادار نمودند و ..... و همان دو نفري که بر امام 
و روشن ترین   ر آن کشته شدندخود که اطاعت او واجب است شورش نموده و بیعت او را شکسته و آتش جنگ داخلی را افروخته تا د 

کفر( از دنیا رفته است    مصداق این کالم رسول خدا شدند )..... هرکس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت )در حالت
بیرون آورده و به صحنه جنگ ر که پیامبر کشیدند ..... همان زبی  .....(، و همان دو نفري که فتنه نموده و همسر رسول خدا را از خانه 

جنگ نماید جاي او بهشت خواهد بود .....،   فرمود با علی می جنگی در حالی که ستمکار هستی ..... آیا مگر کسی که ستمگرانه با علی
درباره حدیث غدیر والیت و اقرار خواست و او بهانه آورد   آیا این همان طلحه است که در اثناي جنگ جمل امیرالمؤمنین او را قسم داد

به  که با او  با علی علیه السالم  بیعت  از  با    آن را فراموش کرده و پس  به خونخواهی عثمان  او را  تا آنکه مروان   ..... و  برخاست  جنگ 
پرتاب تیري هالك کرد، آیا این همان طلحه نیست که آیه)حق ندارید پیامبر را بیازارید و نه اینکه به هیچ وجه همسران او را پس از او  

با آنچه با جسارت و  به همسري خوی ش درآورید، آن کار شما درپیشگاه خدا گناهی سهمگین است(، درباره او نازل شد و در رابطه 
  اهانت گفته بود که )..... اگرپیشامدي براي او یعنی پیامبر نمود یعنی از جهان رفت، ما بعد از او با همسران او ازدواج می کنیم و گفت 

 که دختر عموي من است ازدواج می کنم(   با عایشه   اگر پیامبر بمیرد من

می شود که ما در کتاب    سخنان ممکن است از دهان کسی خارج )کلب گوید: آیا بدتر و نامربوط تر و گستاخانه تر و کفرآمیزتر از این
 تفسیر خود جایگاه دشمنان رسول خدا را براساس آیات قرآن در دوزخ جاوید ثابت نمودیم(  

  این سخنان کفرآمیز او به گوش پیامبر رسید و او را دل آزرده کرد و سپس آن آیه نازل گردید، و نیز عمر وقتی زخم برداشته   و وقتی
  .....( به طلحه گفت  تو خشمگین بود  از  گفتی  آیه حجاب  نزول  روز  در  که  آن سخنی  از  که  در حالی درگذشت  و    پیامبر خدا  بود( 

  .....( رساندندگفت  پیامبر  به  را  او  که حرف  کسانی  در حضور  نازل شد  آیه حجاب  که  طلحه در روزي  می گوید:  ابوعثمان جاحظ 
 ردا که می میرد ما زنان او را به ازدواج خود درمیآوریم(،  حجاب امروز زنان پیامبر چه فایده اي براي آنان دارد زیرا ف

اینگونه سخنان قبل از اینکه در قالب سخن از دهان یاوه گو آنان خارج شود در دل  بپا    )کلب گوید خوب توجه کن که  آنها جهنمی 
   کرده بود از بی حیایی و بی شرافتی نسبت به حریم خصوصی رسول خدا انا هللا و انا الیه راجعون(

   و ..... و یاسعدبن ابی وقاص ..... و یا ابوعبیده جراح گورکن مدینه ...

 روایتی از ابوذر در فضیلت عثمان ...:

ابوذر باشد    آن ابوذر که پیامبر در خصوص او فرمود )آسمان نیلگون سایه نیفکنده و زمین تیره در بر نگرفت کسی را که راستگوتر از 
فرم که  همان کسی   ..... برسند.....(،  تن  به سی  امیه  بنی  )..... چون  که  زند  می  عثمان  بر صورت  را  را    ایش رسول خدا  سرزمین خدا 

  مایملک خود می سازند و بندگان خدا را برده و دین خدا را مایه گمراهی و .....( و عثمان او را دروغگو میخواند و البته هرکس ابوذر را 
غگو نامیده است، ..... و یا عایشه که فریاد مینمود نعثل را بکشید خدا او را بکشد و .....، با  دروغگو بخواند )العیاذباهللا( رسول خدا را درو

 احترامی ندارد(، .....،   این همه درگیري آمده و فضایل او را روایت می کند در حالی نزد آنان هیچ 

سفر دریایی رفته بودم و کشتی ما   ن شدي گفت بهمحمدبن آدم روایت نماید، )در مکه اسقفی را دیدم، از او سؤال کردم چگونه مسلما
غرق شد و من به جزیره اي افتادم نیمه شب درنده اي را دیدم که خدا را اینگونه تسبیح میگفت )..... ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان 

ي بود که سر شترمرغ، صورت انسان،  آنان باد، و آن جانور  کشته در خانه، علی شمشیر بر کنار، بر بدخواهان آنان لعنت و دوزخ جایگاه 
مسلمان شو وگرنه کشته می شوي ..... پس من مسلمان شدم و .....(،    دست و پاي چارپایان و دمی مثل دم ماهی که به من دستور داد

در    هم هیچیک از علماء حدیث و رجال شناسان نمی شناسند و ..... و آن اسقف    جاعل این حدیث مزخرف و چرند، یعنی ابن آدم را 
لعنت فرستیم   شناسایی دست کمی از این ابن آدم ندارد ..... و در ضمن اگر متن روایت را تصدیق کنم که بر بدخواهان خلفاء چهارگانه 
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رو    اصحاب عادل و راست  و جایگاه آنان را دوزخ بدانیم می دانید که دشنام خود را نثار چه کسانی کرده ایم، .....، به توده عظیمی از
 که با یکی از خلفاء چهارگانه خصومت و مخالفت داشته اند و ..... ..... 

خالف کتاب خدا هم هست در آنجا که خداوند می فرماید ال اکراه فی الدین، راوي خبیث طرفدار مسلمان    )کلب گوید این حدیث 
خدا و نه به روش و سنت پیامبر و نه بر    نمودن به زورشمشیر و تهدید به قتل بود و حال آنکه این گونه اسالم آوردن نه بر حکم کتاب

آنانرا    حکم به قتل و کشتار  با تهدید دیگران  بایستی  به درد عده اي زورگو و قلدر می خورد که فکر می کنند  عقل و شعور است و 
 مسلمان نمود و این طرز تفکر عهد جاهلیت اموي مسلکان است( 

 آیاتی که در مناقب خلفاء نازل کرده اند: 
در که   قرطبی  کسانی  مگر  )ابوجهل(،  کرد  زیان  که  انسان  آن   .....( گوید  والعصر  سوره  تفسیر  در  پیامبر  که  آورده  خود  ایمان    تفسیر 

آوردند )ابوبکر( و کارهاي خوب کردند )عمر( و به حق سفارش نمودند )عثمان( و به صبر سفارش کردند )علی( و.....(، آیا رواست که  
ب ..... در حالی که دراین مقوله روایات ناقض و  با چنین روایت مسخره اي که  و  ببندند  به خدا و رسول او دروغ  دون هیچ سند است 

که ایمان آورده و عمل صالح کردند    معارض آن فراوان است از جمله قول ابن مردویه که از ابن عباس آورده که منظور از )جز کسانی
روایت خیلی واضح و روشن بوده به غیر ازدو نفر )قرطبی و شربینی( کسی دیگر آن را نقل  علی و سلمان است( و .....، چون دروغ بودن  

از قول  این سوره هیچ حدیث صحیح  تفسیر  .....،    ننموده و ابن حجر می گوید در  نیافتم  نیز معلوم می شود همه    پیامبر  از سیاق آیه  و 
 اوصاف یک گروه است نه افراد مستقل .....، 

آیه دریایی از معانی است و منظور این انسان و بشر است که در طول عمر و زندگی خود با جهل و نادانی    فسیر این)کلب گوید در ت
نمایند و   و صبر سفارش می  به حق  را  داده و یکدیگر  انجام  و عمل صالح  ایمان می آورند  میشود مگر گروه کمی که  دچار خسران 

آن    اظبت بر حفظ خود و عدم سقوط و انحراف از صراط مستقیم دارند و ..... که مصداقدارد که این گروه پس از ایمان نیز مو  داللت
نموده در   همان موالنا المظلوم امیرالمؤمنین علی و پیروان او هستند که به حبل و ریسمان الهی چنگ زده و در مسیري که خدا تعیین

 حرکت هستند .....(،  

  این آیه درباره ابوبکر، عمر و علی نازل شد که )..... هر دشمنی که بر دلهاي آنان بود زایل   روایتی را ثبت کرده ..... که  و نیز واحدي 
می چسبانید    کردیم و .....( ..... و چنان بود که اگر کمر ابوبکر درد می کرد علی دست خود را داغ می کرد و براي مداوا به کمر ابوبکر

فضیلتی حاصل نمی شود    که از عبدالرحمن عدل و محمد فحام تشکیل شده هیچ افتخار و   .....( ..... آري از این روایت با این سند سست 
و دروغ  بهتان  از  است  نمونه هایی  اینها   ..... و  این   .....،  براي  تراشی که  به قصد فضیلت  و ساده   سازي جاعالن  اند  داده  و آن صورت 

تاریخ را به آن آلوده نموده و حقایق را    اجیف پر و تفسیر و حدیث و لوحان آنها را حقیقت دانسته و صفحات تألیفات خود را از این ار
 لجن مال نموده اند ... 

 فضیلت تراشی براي معاویه پسر ابوسفیان: 

پلید او پی    فکر می کردیم که درباره معاویه نیازي نیست که سخن را به شرح و بسط بکشیم چون مسلمانان او را می شناسند و به روحیه
کثیف او با خبر هستند    هکاري ها و جنایات سهمگین او و از رذایل بی حد و حساب و دودمان تباه و نسب ناپاك، و خانواده برده و از تب

و تصور می کردیم که هرکس زبان به مدح او باز کند عرق شرم بر پیشانی او چون سیل روان خواهدشد ولی پندار ما درست از آب در  
ستاخ و خیره سر پیدا شده که براي این عنصر پست و پلیدمدح و ثنا تراشیده اند .....، و ما در این کار  نیامد و دیدیم که چگونه افراد گ

و ..... و توجهی به خواب عمربن عبدالعزیز و نه سخن    اعتنایی به قیل و قال ابن کثیر نکردیم و نه به نداهاي موهوم و نه به خواب و خیال 
سست و هاتف مجهول و خواب و خیال ..... کاري نداریم و براي    د .....( ما به چنین یاوه ها و عقاید احمد حنبل که )به معاویه چکار دارن

 رسول خدا درباره معاویه و .....، هیچ می شماریم: آنها ارزشی قائل نیستیم ..... و آنها را در مقابل فرمایشات
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 روایاتی مستند از رسول خدا صلی اهللا علیه وآله در مذمت معاویه: 

بود و معاویه و    علی بن اقمر از قول عبداهللا بن عمر آورده است )..... پیامبر از راهی پست باال آمد و در حالی ابوسفیان را دید که سواره .1
برادرش همراه او بودند و یکی دهانه مرکب او را گرفته و دیگر آن را می راند پس آن حضرت چون نظر برآن سه نفر انداخت فرمود  

شنیدي گفت آري و اگر دروغ بگویم    ا لگام گیر و مرکب ران و سوار را لعنت فرما .....( پس گفت از او سؤال کردم خودت )..... خدای
 گوش هایم کر و چشمانم کور باد .....(

به معاویه    آنجا کهطبري آن سه نفر را ابوسفیان، معاویه و یزید فرزند معاویه می داند .....، و امام مجتبی به همین حدیث اشاره دارد در  

و فرمود )خدایا    می فرماید )..... ترا به خدا قسم می دهم اي معاویه آیا بیاد داري پدرت و تو و برادرت را .....، که پیامبر آنها را دید

 سوار، دهانه کش و ستورران را لعنت فرما( ..... و یا محمدبن ابی بکر به او گفت اي معاویه تو ملعون پسرملعون هستی.

بفرما و خدا آن    براءبن عازب می گوید: ابوسفیان همراه معاویه آمد پس رسول خدا فرمود )خدایا تو آن جلویی و دنباله رو او را لعنت .2
 چموشک را بگیر پس براء از پدرش )راوي حدیث( پرسید چموشک کیست او گفت معاویه، .....(.

بودیم و آن    ورده اند که ابن عباس گفت ..... )در سفري همراه رسول خدااحمدبن حنبل در مسند و نصربن مزاحم در کتاب صفین آ.3
.....، رسول خدا فرمود به هم جواب می دادند  نوبت  به  نفر را شنید که آواز می خواندند و  ببینید آنها چه کسانی    حضرت صداي دو 

دعا برداشته فرمود)خدایا آن دو را نگونسار فرما و  هستند و خبر آوردند که آن دو نفر معاویه و عمروعاص هستند و رسول خدا دست به  
 در دوزخ خود به آتش انداز(، ...

رسول خدا صلی اهللا علیه وآله فرمود: )..... از این راه مردي از امت من می رسد که در رستاخیز برانگیخته می شود درحالی که دینی  .4
 د شد .....(، غیر از دین من )یعنی دین اسالم( دارد .....، پس معاویه وار

در حدیث مشهوري آمده است که رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلم فرمود )..... معاویه در تابوتی از آتش در پائینترین طبقه دوزخ  .5
به داد من برس که قبالً اینک  از آنجا فریاد می زند، اي خداي پرمهر، اي خداي نعمت بخش  از تبهکاران    است و  نمودم و  سرپیچی 

 بودم(.  

کرد در آنجا که وقتی به او گفتند تو وقتی می    )کلب گوید آري به خدا قسم این روایت صحیح است زیرا معاویه خود آن را تصدیق 
این همه خونریزي و کشتار مسلمانان باعث  نترسیدي گفت شما    دانستی جایگاه علی حق است چرا  شدي گفت براي حکومت گفتند 

است  واسعه  دانید رحمت خدا چقدر  اي   نمی  است  مهربان  این دوزخ    و خدا چقدر  ببین  را  اعمال خود  و سفاك سزاي  احمق  معاویه 
 خود و مشرکین یعنی دشمنان پیامبر و ذوالقربی او وعده داده بود(  جاویدان است و این همان عذاب ابدي است که خداوند به دشمنان

معاویه به    یه وآله شنیدم که فرمود: معاویه در آتش خواهد بود، ولیابوذر غفاري به معاویه می گوید: )..... از رسول خدا صلی اهللا عل.6
 در جلد هشتم آمد ...  حدیث پیامبر استهزا و به آن خنده می کند و دستور می دهد ابوذر را زندانی کنند، .....( که روایت آن بطور کامل

فرمود: خدایا    در حالی که تو از کنار او می گذشتی شنیدم که   ابوذر غفاري به معاویه می گوید: )..... از رسول خدا صلی اهللا علیه وآله .7
 او را لعنت کن و او را جز با خاك )گور( سیر مگردان .....(.

اشد من    )کلب گوید ..... هیچ شکی نباید داشت که تمامی این روایات با قرآن کریم مطابقت دارد در آنجا که خدا می فرماید )الفتنه
فساً زکیه کمن قتل الناس جمیعاً .....( و یا )من قتل مؤمناً متعمداً فجزاه جهنم خالد فیها ابداً(، و..... شک نیست که  القتل(، و یا )من قتل ن

داشته و .....، و جنگ او با وصی   او در امت اسالم فتنه اي نموده و مؤمنین بی گناه را به خاك و خون کشید، و در راه انحرافی خود تعمد 
مسلمانان به منزله حرب با رسول خدا صلی اهللا علیه وآله و حرب باخداوند علی اعلی است و ما در کتاب تفسیر خود  رسول خدا و خلیفه  

 .دوزخی بودن محاربان با رسول خدا و ذوالقربی او را با آیات کتاب خداثابت نمودیم ..... و سیعلم الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون .....(
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شود، امت   لیه وآله نقل شده که )چون بر امت اسالم شکم باره اي که می خورد و سیر نمی شود حاکماز زبان رسول خدا صلی اهللا ع.8

است و در عبارتی    باید از او برحذر و در احتیاط شود، پس ابوذر فرماید که رسول خدا صلی اهللا علیه واله به من خبر داد که او معاویه

 ر حکومت مردي فراخ معده و گشاده شکم .....،(.دیگر فرمود: کار این امت به خرابی نمی رود جز د

خدري و عبداهللا    نصربن مزاحم در کتاب صفین و ابن عدي و عقیلی و خطیب بغدادي و مناوي .....، از قول رسول خدا به نقل ابوسعید .9

.....(، ویا به لفظ دیگر فرمود )..... بن مسعود آورده اند که آن حضرت فرمود: )..... هرگاه معاویه را بر فراز منبر من دیدید او را بکشید  

این   نقل  ابوسعید خدري پس از  بزنید.....(،  لفظ دیگر گردن  او را بکشید در  بر فراز منبر من دیدید که نطق می کند  هرگاه معاویه را 

.....(، و حسن نشدیم  لذا رستگار  و  نکردیم  را  اینکار  ما  )..... که  نماید  اضافه می  )  حدیث  این دستور  بصري می گوید:  ..... مسلمانان 

اعمش    موسی، جریربن عبدالحمید، اسماعیل بن خالد،   رسول خدا را انجام ندادند و رستگار نشدند .....(. ..... رجال این سند یوسف بن

صحیح  .....،این حدیث    هستندسلیمان بن مهران، حسن بصري، همگی از رجال ثقه صحاح شش گانه و بخاري، ابوداوود و ترمذي .....  

 است و بی اشکال و مرسل بودن آن به وسیله سند متصلی که وجود دارد تکمیل می شود،  

  بالدرزي میگوید: اسحاق بن ابی اسرائیل ..... از ابوسعید خدري روایت می نماید که )..... یکی از انصار خواست معاویه را بکشد به او 

شنیدم که   مر کتباً سؤال کنیم، او گفت من از رسول خدا صلی اهللا علیه وآلهگفتیم در دوره حکومت عمر شمشیر نکش تا جریان را از ع

ولی    فرمود هرگاه معاویه را دیدید که بر پاره تخته ها خطابه می خواند او را بقتل برسانید .....، گفتند آري ما نیز اینحدیث را شنیده ایم

داد پس آن نخواهیم  انجام  نکنیم  استعالم  از عمر  تا  را  هیچ جوابی  این کار  او  نوشتند ولی  براي عمر  این سند    را  تا مرد(، رجال  نداد 

)ابویعقوب مروزي، ابومحمد اعور، ابوسلمه بصري، ابوالحسن بصري، ابونضره، ابوسعید خدري(..... همگی ثقه و از رجال صحاح سته و  

د ونیز ابن حبان از طریق ..... این روایت را نقل نموده که  ..... هستند. این روایت را با همین مضمون ابن حجر، حسن .....، روایت نموده ان 

رجال سند آن )ابوسعید کوفی، شریک نخعی، ابوبکر مقري، زربنحبیش، عبداهللا بن مسعود( همگی از رجال اصحاح و ثقه هستند و .....، 

 خدا را در مورد )ذوالثدیه( اجرا ننمودند   برجسته ترین این جماعت، امر رسول ..... ولی اصحاب به این عمل ننمودند ..... همانطور که 

آنان به صحت ثابت است .....، که )هرگاه براي دو خلیفه بیعت گرفته شد، نفر دومی را    و یا این دستور رسول خدا که روایات آن نزد

بکشید .....( یا ..... )هر کسی خواستکار این امت را در حالی که متحد هستند به تفرقه بکشد، هر کس می خواهد باشد او را با شمشیر  

یا )هرگاه   ،)..... پ  بزنید  با آن امام به کشمکش  .....( که همگی در احادیث صحیح آمده  دیگري آمد  و  رداخت، گردن دومی را بزنید 

 است .....،(،

)کلب گوید که بر اساس این روایات صحیح معاویه علیه الهاویه واجب القتل بوده است ولی تخطی امت آنان را گرفتار و درمنجالب  

 بدبختی و نکبت فرو برد انا هللا و انا الیه راجعون(.

زیدبن ارقم و عباده بن صامت، روایتی آمده است که منسوب به رسول خدا صلی اهللا علیه وآله است که ).....هرگاه معاویه و  از طریق  .10
 .....)، ...  عمروعاص را در کنار هم دیدید آنها را از هم جدا کنید زیرا آن دو نفر براي کار خیر گرد هم نمی آیند 

وقتی می    علیه وآله که می فرماید )..... از این راه مردي در برابر شما خواهد آمد که   روایتی دیگر منسوب به رسول خدا صلی اهللا .11
 میرد بر غیر سنت من مرده است، ..... و سپس معاویه سر می رسد .....(، ...

 سخنانی از علی علیه السالم در نکوهش معاویه:
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بصیرتی ندارد تا    معاویه چنین آمده است: )..... نامه ات رسید، نامه کسیکهدر نامه اي از موالي متقیان امیرالمؤمنین علی علیه السالم به .12
د  او را هدایت نماید و رهبري ندارد تا او را به راه خردمندانه ارشاد نماید بلکه هواي نفس او را احضار نموده وگمراهی او را به سوي خو

خویشاوندي من با پیامبر خدا صلی اهللا علیه وآله   در دوره اسالم و موضوع کشیده و او به دنبال او کشیده شده است .....، اما افتخارات من
و منزلت و جایگاه من را نسبت به قریش می دانی و به جان خودم اگر میتوانستی آنها را انکار و یا رد نمایی البته رد و انکار می کردي 

 ،)..... 

شود و دو سپاه علی علیه السالم و معاویه بن ابی سفیان در مقابل هم صف   تکرار  )کلب گوید ..... اگر زمان برداشته شود و همان وضعیت
رسول خدا علی علیه السالم، حسن و حسین دو سید جوانان اهل بهشت و دو سبط رسول خدا و    آرایی کرده باشند، در یک طرف وصی

.، می دیدي و در طرف دیگر یعنی طرف مقابل معاویه  از پیروان محمد را از جمله عمار، سلمان، مقداد .... اصحاب بدر و یاران و بزرگان
پسر هند جگرخوار و ارازل و اوباش گمراه او را .....، می دیدي ترا به خدا قسم، به کدام سمت می رفتی و بدان و آگاه    فرزند ابوسفیان و

راهی    اویدان و دوزخ جاویدان پس بهکه اآلن هم در همان طرف هستی و فردا بعد از مرگ هم دو راه بیشتر وجود ندارد بهشت ج  باش
برو که پشیمانی نداشته باشد انشاءاهللا و هرگاه شک کردي آگاه باش که شمشیر به روي وصی رسول خدا و حسن وحسین و اصحاب  

 رسول خدا و .....، کشیدن ترا به دوزخ جاوید سوق خواهد داد ....(، ... 

سپري شدن    است )..... این گمراهی و بیراه روي را که در ایام سالخوردگی و علیرغم ودر نامه اي دیگر از امام به معاویه چنین آمده  .13
عمرت در وجودت ریشه دارد را از وجود خود دور نما، زیرا تو امروز شبیه جامه و لباس پوسیده اي هستی که هرگوشه اش را اصالح  

کردي و با بیراهه روي فریب دادي،   پر تعداد از مردم را گمراه  کنند قسمت دیگر آن پاره می شود، آگاه باش اي معاویه که تو یک نسل
صحیح    و به دریاي خود افکنده اي و ظلمت ها آنان را فراگرفته و شبهه هاي متالطم آنان را بهاین سو و آن سو پرت می نماید و از راه 

 اند ...  پس از شناختن تو، ترا ترك نموده منحرف و به یک طرف رفته اند و .....، مگر آن عده که با بصیرتی از تو برگشته و 

به    و در نامه اي دیگر از امام علیه السالم به معاویه چنین آمده است )..... تو گمراهی هایی را از خودت بروز دادي که بی.14 شباهت 
حسدورزي نسبت به محمد    ا بهآنچه خاندان و خویشاوندان تو بروز دادند نیست، همان کسانی که کفر و آرمانهاي باطل و ناروا، آنان ر

ها، حریف آنان  صلی اهللا علیه وآله وادار نمود تا در آن محلها که تو از آنها خبر داري به خاك هالکت غلطیدند..... و من در آن رزمگاه 
گمراهی را کشت و اگر  بست و بزرگان آنان و سران    بودم، همان رزم آور و جنگجویی که به آنها در می آویخت، و راه را بر آنان می

بر احوال آن فرزندي که از پی جدي برود که جایگاه و قرارگاه  خدا بخواهد اوالد آنان را نیز به آن نیاکان ملحق خواهم ساخت و اي بد
 او آتش ابدي دوزخ الهی است .....(،  

ند علی اعلی را شاکر و سپاسگزاریم که ما را به  امیرالمؤمنین ما سگان روسیاه درگاه تو به شما افتخار می کنیم و خداو  )کلب گوید یا 
و والیت شما مفتخر فرمود الحمد هللا رب العالمین و شکراً هللا تعالی، الحمد هللا الذي جعلنا من المتمسکین به والیت موالناالمظلوم    دوستی

 علی بن ابی طالب و اوالده المعصومین علیهم السالم(.

مطرود هستند،    یه است )..... دیرزمانی است که تو و طرفداران تو که دوستداران شیطاناین قسمت دیگري از نامه حضرتش به معاو.15
نور خدا را خاموش گردانید   حق را افسانه هاي پیشینیان خوانده اید و آن را به پشت افکنده اید و درصدد برآمده اید که با دست و زبانتان

افران نخواهند و آن را مکروه دارند.....، به جان خودم سوگند آن نور هرچند  و حال آنکه خدا نور خود را به کمال می رساند اگرچه ک 
البته تو به سزاي کارت خواهی    تو آن را نخواهی و آن را مکروه داشته باشی به کمال خواهد رسید و دانش دین منتشر خواهد شد و 

انی تبهکاري نما ولی گویا هم اکنون می بینم، روزگار  می تو  رسید پس در زندگی دنیایی خود که از تو جدا خواهد شد تا می خواهی و 
رواگري تو به پایان رسیده و امور ریاست و حکومت توبر باد رفته و تو به سوي شعله هاي فروزان و سوزان دوزخ کشانده شده    باطل و نا 

 ستم کننده نیست .....(.  باشد و البته پروردگارت به بندگان خود  اي و در حالی که خدا به هیچ وجه به تو ستم نکرده 
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روزي که ما به چشمان خود ببینیم این جرثومه فساد و تبهکاري امت اسالم    )کلب گوید یا امیرالمؤمنین یا قسیم الجنه و النار آیا می آید 
...، که درآتش ابدي  یاران او که اینگونه امت اسالم را به تباهی کشیدند و تخم نفاق و پراکندگی را در مسلمانان پراکنده نمودند و .  و

 خداوند معذب گردند آري خواهیم دید انشاءاهللا تعالی(. 

وضع تو دارد،    این هم قسمتی از نامه آن حضرت به معاویه است )..... کارهاي بدي که کرده اي، همراه با اطالعی که خداي متعال از .16
پسر ملعون )یا در عبارتی    بهکاري گرداند، اي پسر صخر، ايموجب گردید که خدا وضع و کار تو را به اصالح نیاورد و دلت را آماده ت

مایه شناخت و حل و فصل است و    اي پسر صخر ملعون(، ادعا کرده اي که بردباري تو به اندازه کوهستان و دانش تو میان اهل شک،
 .....)، حال آنکه تو منافقی سبکسر و گمراهی عنود و بی عقل و ترسویی پست و رذل هستی

پناه بر خدا    در نامه اي دیگر به او می نویسد )..... نامه ات رسید، دیدم مقصودي باالتر از آنچه سزاوار توست اراده کرده اي و .....،و  .17
و ترك نمودن حقایق  پایمال  بعالوه  و   ..... اي  آمیز چنگ زده  بدعت  تمایالت  به  با دشواري  اندازه  تا چه  تو  به    که  موازینی که خدا 

 ازخواست خواهد کرد و براي بندگانش حجت به شمار می آید .....(موجب آنها ب

و من می    و وقتی معاویه آن حضرت را به قرآن دعوت نمود آن حضرت چنین پاسخ داد )..... تو مرا به حکم قرآن دعوت کرده اي .17
 د خواست .....(.دانم که تو نه اهل قرآن هستی و نه اینکه خواهان حکم و نظر آن هستی و از خدا بایستی مد

گیري نمایی    و در نامه اي امام علیه السالم به او چنین می نویسد )..... اکنون وقت آن رسیده که از درك امور واضح و روشن بهره .18
 ..... بنابراین پس از روگردانی از حق چه چیز باقی می ماند جز گمراهی آشکار و رسوایی .....(.

کامیاب شود،    ی نویسد: )..... تو اي معاویه کی اداره کننده خلق بوده اي ..... مگذار شیطان در مورد توو در نامه اي دیگري به او م.19

شد( ..... علّت آن    گویند )یعنی تو چنین نخواهی کرد و پیرو شیطان بوده و هدایت نخواهی  هرچند که می دانم خدا و پیامبرش راست

 مانند خون جریان یابد .....(. شیطان توانسته است ترا در اختیار گیرد و در وجودتاست که تو خوشگذران و عشرت طلب هستی و لذا 

و نیز در نامه اي دیگر از آن حضرت علیه السالم به معاویه چنین آمده است )..... در مورد آنچه تحت اختیار توست ازخدا بترس ..... .20
کارهایت به پایان رسد، به    یح را به تو نشان داده است و آن هنگام کهو به حال خودت فکر کن و در فکر خودت باش زیرا خدا راه صح

 سرگردانی مبتال ساخته است.(.  نتیجه پر زیان خواهی رسید و به سرمنزل کفر، که هواي نفس، تو را به درون شرارت انداخته و به 

آوردیم و شما    بودیم که ذکر نمودي .....، امروز ما ایمانو نیز در جوابی به او می نویسد )..... پس از آنکه به حال الفت و وحدت  .21
متنفر بود و در حالی که با    کافر و منکر شدید ..... از شما هرکه مسلمان شد از روي ناچاري و اضطرار مسلمان شد و در حالیکه از اسالم

در یک زمان اثرش را بر جد و دایی    ست که رسول خدا )ص( در حال جنگ و ستیزه بود .....، آگاه باش که همان شمشیر در دست من ا
و برادرت دیدي و تو را اي معاویه به خدا قسم تا وقتی که بیاد دارم شخصی سنگدل وعنود و نابخرد بوده اي، ..... و مانند آن است که  

اندازه به عموها و دایی هاي خود    خواهد نمود ..... و تو تا چه   تو از نردبانی باال رفته اي که در فراز آن بدبختی به تو و خاندانت روي
شباهت داري که پستی و بدنهادي و افکار ناروا، آنها را به انکارحق و انکار رسالت محمد )ص( وادار نمود تا در آنجاها که تو به آن  

د و هرگز سست و  آگاه هستی به خاك هالکت در غلطیدند ..... و درمقابل شمشیرهایی قرار گرفتند که هیچ نبردي از آنها خالی نمان
 کندي نگرفت .....(،  

)کلب گوید سالم وصلوات خدا بر موالي ما امیرالمؤمنین وصی رسول خدا و امام برحق و آیت عظماي پروردگار و هادي و رهبر پاك  
  ل اسالم به و مظلوم که یاوران او کم و دشمنان او زیاد و رنج و محنت او خارج از وصف، خدایا از سوي خود و از سوي اه  و معصوم 

ملک و  عالم  بر  تو  و  نمایند  می  سرایی  نغمه  شاخساران  بر  پرندگان  که  مادامی  فرما  عطا  عظیم  نهایت  بی  پاداش  حضرت  هستی    آن 
 فرمانروایی داري آمین، آمین، آمین یا رب العالمین( 
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اینکه نوشته اي  .22 اما  نیز آن حضرت در جوابی که به معاویه می دهد می فرماید )..... و  بنی عبد منافو  بر    ما همه از قبیله  هستیم و 
داریم ولی امیه با هاشم    یکدیگر برتري نداریم ..... ولی به جان خودم سوگند که در حقیقت ما فرزندان یک پدر هستیم و نیاي مشترك

می، و نه آنکه نسب مشخص و  اسال   برابر نیست، و نه حرب مانند عبدالمطلب و نه ابوسفیان هم شأن ابوطالب و نه مهاجر با آزادشده فتح
خانواده اي چسبانیده و منسوب گردیده است و نه آنکسی که بر مدار حق است مانند کسی است که بر مدار    واال دارد با آنکه به کسی و

د که به  مؤمن چون منافق و حیله گر و البته چه تیره روز و بدبخت و پست است آن فرزندي که از اجدادي پیروي نمای  باطل است، و نه 
خاطر    دوزخ درافتاده اند .....(، ابن ابی الحدید در شرح این فرمایش موالي متقیان مطرح می سازد که آیا مسلمان را می توان به   آتش

او قرار دهد و از    کافر بودن جدش سرزنش نمود و سپس جواب می دهد، )آري، در صورتی که از جدش پیروي کرده و قدم جاي قدم
 .....(.  او تقلید نماید،

و در نامه اي دیگر خطاب به او می فرماید )..... ترا چه به این که چه کسی برتر است و چه کسی پائین تر .....،آزادشدگان فتح مکه و  .23
یم خود دراز  فرزندان آنها را چه مربوط است که به تعیین مرتبه مهاجران پیشرو و ..... اقدام نمایند ..... آیا نمیتوانی پایت را به اندازه گل

 کنی و بدانی که پست تر از آن هستی که به چنین اموري بپردازي .....(.

جماعت حرکت    و در نامه اي که آن حضرت به مخنف بن سلیم می نویسد، فرموده است )..... ما تصمیم گرفته ایم که به طرف این.24
کرده و درآمد عمومی و غنایم رابه خود اختصاص داده اند    نمائیم که در مورد بندگان خدا به موجب چیزي غیر از وحی الهی حکومت

بین برده و در کشور اسالمی اند و قانون و تعلیم اسالم را از  به تبهکاري پرداخته اند و به جاي    و قانون جزاي اسالمی را تعطیل کرده 
نانرا گناه و بزرگ به حساب آورده، کینه او را  مؤمنان، فاسقان را به دوستی و مشورت گرفته اند ..... و وقتی دوستان خدا بدعت هاي آ 

و  بدل گرفته و او را تبعید و محروم نموده اند ..... آنان بر ستمگري اصرار میورزند و بر مخالفت با اسالم و جدایی از ما متحد شده اند  
 (،نموده و ستمکار بوده اند .....  دیرزمانی است که راه بر اسالم بسته و در گناه ورزي همکاري

ناروایش همراهی نکن، زیرا معاویه مردمرا حقیر  .25 با معاویه در کارهاي   .....( نوشته است فرموده:  العاص  به عمربن  نامه اي که  و در 
 شمرده و اسالم را نابخردانه خوانده است .....(.

..... اگر خدا    رو دست از انسانیت کشیده اي و در نامه دیگر به عمروبن العاص می فرماید )..... تو که به خاطر مردي زشتکار و بی آب.26

تو و پسر هند جگرخوار را به چنگ من درآورد، پس شما را به آن تعداد از قریش ملحق می کنم که بر پیامبرخدا ستم کردند و خداوند  

ی به حساب شما خواهد رسید و  نیفتید و بعد از من زنده بمانید، البته خداوند به تنهای  آنان را هالك فرمود و در صورتی که به چنگ من

 می کند و هم کیفر او کافی است .....(.   براي انتقام گیري از شما، انتقام او کفایت

 )کلب گوید صدق موالنا المظلوم امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السالم( 

ت.27 از   .....( فرماید:  نویسد می  بکر و مردم مصر می  ابی  به محمدبن  اي که  نامه  پسر هند   بلیغات آن دروغو در  یعنی  جگرخوار    ساز 

هیچگاه وصی رسول خدا با   برحذر باشید و فکر نموده و بدانید که امام هدایت گر هیچگاه با پیشواي گمراه کننده برابر نیستند و همچنین

 داشته و از آنان خشنود است(. دوست  دشمن رسول خدا برابر نخواهد بود، خداوند ما و شما را در زمره کسانی قرار دهد که آنها را 

او، به محضر    و نامه آن حضرت به محمدبن ابی بکر در رابطه با نامه هاي که معاویه و عمروعاص براي او نوشته بودند و آن نامه ها را .28
کافرزاده راخواندم، نامه آن دو نفر که در  امام علیه السالم فرستاده بود ..... )..... نامه معاویه زشتکار فرزند زشتکار و عمروعاص زشتکار  
حکومت با هم توافق دارند و در زندگی    نافرمانی و عصیان به خدا به هم عشق و عالقه می ورزند و در کار ریاست و رشوه خواري در

 دنیا نکوهیده سیرت هستند .....( ... 



 836: ص 

               

 

شده    با آزاد   ا را رحمت نماید ..... و حقیقت چنین است که شما و آن حضرت در نامه اي به مردم عراق چنین می نویسد )..... خدا شم.29
نمودند و آن کسی که در    گان فتح مکه و فرزندان آنان می جنگید، با آنان که ستمکار و سنگدل هستند و از روي ناچاري اظهار اسالم 

خدا   دشمنان  همان  بود،  دشمنی  و  جنگ  و  ستیزه  سراسر  وآله  علیه  اهللا  صلی  خدا  رسول  همانبرابر  همان    و  و  قرآن  و  سنت  دشمنان 
هاي   آسیب  از  خدا(  رسول  عهد  اسالم)در  اهل  که  کسانی  همان  کاري،  و خالف  بدعت  اهل  و  مهاجم  و  مشرك  قبایل  به  وابستگان 

  حساب می آمد، همان رشوه خواران دنیاپرست،  جنایتکارانه آنها ترس و خوف داشتند و وجود آنان همواره خطري بزرگ براي اسالم به
نشد تا اینکه معاویه به او چیزي داده و او براي معاویه شرط    به من خبر رسیده است که پسر نابغه )عمروعاص(، حاضر به بیعت با معاویه

قدرت و سلطه اي که در چنگ دارد ..... و در میان آن جماعت کسی    کرده که به او رشوه اي بدهد، سنگین تر و گران تر از همه آن 
مسلمانی بر او حد )شراب خواري( جاري گردیده و فساد عقیده و دینش و زشتکاري او    شما شراب خورده و در دوره هست که در میان  

او داده نشد، حاضر به قبول    رمیان آن جماعت )ناپاکان( کسی هست که تا سهمی از مال مسلمین به   معروف و ضرب المثل است و نیز د
پیشوای و  سران  اینان   ،..... نگردید  آن اسالم  نیز  و  دهند  می  تشکیل  را  )ناپاك(  جماعت  آن  آنها    ان  زشت  اعمال  ذکر  از  که  کسانی 

تبهکارتر و با ضرر و زیان بیشتر .....، این کسانی که    خودداري کردم و آنها هم مانند همان کسانی هستند که به آنها اشاره کردم و بلکه 
خواهند زد و در مملکت اسالم فساد و تبهکاري برپا خواهند نمود    تجاوز   یادآوري کردم در صورت تسلط بر شما .....، دست به تعدي و 

به  کنید زیرا  اطاعت  از من  و  داده  فرا  به من گوش  و در    ..... پس  نخواهید شد  کنید هرگز گمراه  اطاعت  فرمان من  از  اگر  خدا قسم 
با    صورتی که از فرمان من سرپیچی نمائید به صواب با شما  نخواهید رسید، پس آماده جنگ  نبرد  آنها شوید زیرا ..... زشتکاران براي 

را بندگان خدا  که  این هدف  با  شده،  که کوشش    آماده  باشید  آگاه  و  نمایند  را خاموش  دین خدا  مشعل  و  نمایند  و شکنجه  بیازارند 
ت  و  کوشش  از  نبایستی  هستند  سنگدالن  و  پردازان  حیله  و  ورزان  طمع  درگروه  که  کسانی  و  شیطان  مجاهدت  دوستداران  و  الش 

و آنانی که فناي در حق و عقیده درست و محو فرمانبرداري از خداوند خود شده اند بیشتر باشد و به    نیکوکاران و صالحان و پارسایان
آنان روي کره زمین را پر کرده باشند و من یک تنه با آنها روبرو شوم، نه اهمیتی می دهم و نه احساس ترس و    خدا قسم اگر جمعیت

  نمایم، زیرا من آن ضاللت و گمراهی، که آنها در آن فرو رفته اند و آن هدایتی را که ما بر آن هستیم را کامالً می شناسم و   یی میتنها
برم، ولی مرا   در مورد این واقعیت یقین و اطمینان کامل دارم و من به دیدار پروردگار خود مشتاق هستم و پاداش نیکوي او را انتظار می

خود درآورده و بندگان   کومت بر این امت را گروهی بی عقل و بدکار عهده دار شوند و مال خدا را غارت و ملک انحصارياز اینکه ح
 خدا را برده خود نموده و .....، در اندوه فرو می برد و دچار غمی می نماید که جان مرا می خراشد.....  

ر درد و رنج و چشمان ما براي غربت شما اشکبار است چکارکنیم که زمانه )کلب گوید یا امیرالمؤمنین قلوب ما براي مظلومیت شما د
خدا و رضایت حضرت اهللا    قابل خود را در پیشگاه شما براي دین  بین ما و شما فاصله انداخت و ما آرزو می کردیم که اي کاش جان نا

داریم که دشمنان خونخوار و شقی تو    ز خداوند مسئلت فدا می کردیم تا اسالم و قرآن بر آن گروه تبهکار پیروز شود ولی افسوس و ما ا
را   فرزندت مهدي موعود  فرماید وهرچه سریعتر فرج  بدترین عذابها معذب  به  و  ابدي خود مخلد  اعصار در جهنم  و  ادوار  را در همه 

 برساند که فرج همه اهل اسالم در آن است آمین، آمین، آمین یا رب العالمین( 

انسان از    ه زیادبن ابیه چنین می فرماید ...) ..... آگاه باش که مثل معاویه مانند شیطان رانده شده است که به و حضرت در نامه اي ب .30
باش،   باز هم در پرهیز واحتیاط  برحذر باش و  باز هم  باش و  برحذر  او  از چپ و راست رو می آورد، پس از  از پشت سر و  روبرو و 

 والسالم.( 

با معاویه بودند می فرماید )..... به طرف دشمنان خدا رهسپار شوید، به سوي  و در خطبه اي به یاران خود .31 دشمنان    که عازم جنگ 
و انصار رسول    سنت هاي رسول خدا )ص( و دشمنان قرآن، به سوي باقی مانده قبایل مشرك و مهاجم، یعنی آن کسانی که مهاجران

 خدا را به قتل رسانده اند .....(، 
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کسی براي    اي که مردم را براي جهاد بر ضد معاویه ترغیب نموده بودند می فرماید: )..... ما انشاءاهللا به طرف   و آن حضرت در خطبه.32
دست یابد، ما به سوي    جهاد خواهیم رفت که عقل خود را از دست داده و به دنبال چیزي است که حق او نیست و نه می تواند بر آن 

فرماندهی می کند و با برق فریب ها و    تجاوزکار و گردنکش و زورگو می رویم که شیطانی آنها را معاویه و سپاه گمراه او، آن جمعیت  
 حیله هایش آنها را به راه خود می کشاند(. 

خودداري کردم و از    و در خطبه اي که در صفین ایراد می فرماید: )..... آنگاه مردم به سراغ من آمدند و به من گفتند بیعت کن و من.33
اگر خالفت را نپذیري مردم دچار   استند تا بیعت کنم و گفتند امت جز به حکومت و خالفت تو رضایت نمی دهند و ما می ترسیممن خو

به شگفتی وادار نکرد و در بیعت کردم و مرا هیچ چیز  با آنها  ننمود جز بدخواهی و    تفرقه و دسته دسته شوند، پس  نگرانی  ایجاد  من 
سابقه خوبی در اسالم نصیب او نگردانیده بود و نه    بیر( که با من بیعت کردند و عصیان معاویه که خدا هیچعصیان آن دو نفر )طلحه و ز

اینکه درستکاري و اخالصی در دوره اسالم انجام داده است، آزاد شده ایکه فرزند آزادشده اي دیگر است و یکی از افراد قبایل مشرك  
با خدا و ر ناچاري و از روي ترس و اضطرار    سول او و و مهاجم که خود و پدرش همیشه  به  تا  مسلمانان دشمنی و عناد می ورزیدند 

آمدند، و من از شما در تعجب هستم که چگونه او را همراهی نموده و سر به طاعت او    در  مسلمان شدند )و در فتح مکه( به )پناه( اسالم
نمائید و    براي شما جایز نیست که با آن اختالف نموده و در برابرش نافرمانی  نموده اید خاندانی که  نهاده اید و خاندان پیامبر خود را رها

یا کسی از مردم را همتاي آنان بدانید، من شما را به کتاب خداي عزوجل و به سنت پیامبر او )صلی اهللا علیه وآله( وبه از بین بردن و  
 نابودي باطل و احیاي نشانه ها و ارکان دین دعوت می نمایم( ...

نادان ترین آن جماعت فرمانده آنان.34 به خدا قسم   ..... بروید  به طرف آنها   .....( است و    و در خطابه اي دیگر در صفین می فرماید 

نابغه و ابواالعور سلمی و ابن ابی محیط شراب خوار که او را در دوره اسالم حد اند    جنگ طلب آنان معاویه و پسر  شرابخواري زده 

اند داللت بر آن دارد که آنها و    ت می فرماید در دوره اسالم آن پلید و آن ولید ناپاك تر از او و...، را حد زده )کلب گوید اینکه حضر

به این امر پلید می پرداخته اند و در آن    هم قطاران آنها در قبل از اسالم و در دوره اسالم همچنان به شرابخواري اشتغال داشته و دائماً

تبهکاري نه قبل و نه بعد از اسالم احترامی براي    ده است حد بر آنان جاري شده یعنی آن جرثومه هاي فساد و زمان که این امر عیان ش

حدود خداوند قائل نبوده و دست از جنایات خود بر نمی داشته اند. پس آیاجز این اشخاص پست و رذل می توانسته اند دشمنی با آن  

 ي نمایند...(،  حضرت را با فریب عده اي نادان گمراه، رهبر

البته آنها فقط امروز با من در جنگ   آري با من باشند و    بنابراین بیش از همه، از این گروه سزاوار است که در پی تحقیر و کشمکش 

سپاس می   نبوده اند، از همان زمان که من آنها را به اسالم و آنها مرا به پرستش بت ها دعوت می نمودند، در جنگ بودیم و خداي را

ذلیل ساخت...،گو و  را خوار  آنان  و سپس خداوند  اند  دشمنی ورزیده  من  با  زشتکاران  این  دیرگاه  از  که  که جامعه    یم  جنایتکارانی 

به  اکنون  و   ..... بودند  و هراس  مایه خطر  و مسلیمن  اسالم  براي  نبود و همیشه  آنها خشنود  از  نور دین    مسلمین  نمودن  منظور خاموش 

عقیده و سخنان آنان را متعدد و متفاوت ساز،   لیه ما برافراشته اند، خدایا صفوف آنان را پراکنده گردان، وخداي عزوجل، پرچم جنگ ع

و آنها را در برابر گناهان آنها به هالکت برسان زیرا بی گمان و بی تردیدآنکسی که تو او را دوست بداري و سرپرست او باشی خوار و  

 قدرت نخواهد یافت(،   شمن بداري عزت و ذلیل نخواهد گشت و آن که تو او را د

حضرت است که آثار آن در    آن   )کلب و همه مؤمنین و مؤمنات گویند آمین، آمین، آمین یا رب العالمین، آري و این دعاي مستجاب

او معلوم و مشهود است و ق پلید وطرفداران  براي آن  ایجاد ذلت  او و در  این  ظهور جاللت آن حضرت و رفعت مقام دوستداران  طعاً 
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نزدیک شویم عذاب براي آنان سخت تر و ابدي تر و بر مؤمنین و صالحان امت    خواري و مذلت که حضرت فرمودند هرچه به قیامت

 مبشارت نعمت هاي ابدي الهی ظاهرتر و شکوفاتر خواهد بود آمین رب العالمین(،.  محمد صلی اهللا علیه و آله و عجل فرجه

آن چشم    می فرماید: )..... رسول خدا صلی اهللا علیه وآله به من سفارشی نموده است که از اجرايو در خطبه اي دیگر در صفین  .35
آنان را به سوي آتش    پوشی نخواهم کرد و شما اکنون با دشمنان خود روبرو شده اید و می دانید که فرمانده آنان منافق زاده اي است که

پسرعم و در سپاه حق من هستم،  نماید  به سويدوزخ رهبري می  را  و شما  با شماست  پیامبرتان که  از    وي  اطاعت  بهشت جاویدان و 
پیامبر نماز خواند، آري هیچکس در نماز   پروردگار و عمل به سنت پیامبرتان دعوت می نماید، همان کسی که قبل از هر مرد دیگري با 

منزلت من با معاویه که از دشمنان آزادشده فتح مکه    و با پیامبر خدا بر من سبقت نگرفت و من از مجاهدان و جنگاوران غزوه بدر هستم  
 و پسر آزادشده )ابوسفیان دشمن کینه توز اسالم( است هرگز برابرنخواهد بود  

)..... کلب گوید آري این کالم حضرت در گله و شکوه از روزگار آمده است که فرمود الدهر انزلنی ثم انزلنیثم انزلنی حتی یقول علی  
و معاویه پس اناهللا واناالیه راجعون    یعنی روزگار مرا پایین آورد و باز پائین آورد و باز پائین اورد تا جایی که مردم گفتند علیو معاویه  

کسانی که لیاقت نداشتند به امور اقتصاد و    آري سرچشمه شاید گرفتن به بیل چو پر گشت نتوان گرفتن به پیل مالحظه شد که چگونه
که خداوند او را در غدیرخم بوسیله رسول خود نصب    ..، امت بپردازند متصدي امور گردیده و صاحب آن خالفت اجتماع و احکام و ..

کشاورزي بود و محرز است که در این زمان که یک عمر محسوب می    و بر همه برتري داده بود حدود سی سال در باغستان ها مشغول
ناآگاه و خام  به زیر خاك و جوانان  پیران  پنهان و فضایل دروغین دشمنان خدا    گردد  بزرگ و اجتماع متحول و فضایل صاحب کار 

 آشکار و ..... و مردم می گویند علی ومعاویه انا هللا و انا الیه راجعون(  

 و بخدا قسم ما جمعیت خداوند و بر طریق حق و راه اسالم هستیم و آنها بر طریق باطل و راهنادرست...(. 

او بیاورید    اید )..... خداوند شما را به خوبی آزموده است... پس بی درنگ رو به سوي معاویه و طرفدارانو در نطق دیگري می فرم.36
 زیرا طرفداران ستمکار او قرآن را پشت سر افکنده و آنرا به بهاي اندکی فروخته اند...(.

خداي عزوجل    د علیه او مایه تقرب و نزدیکی به و در خطبه اي دیگر می فرماید )..... اي مردم آماده جنگ با دشمنی شوید که جها.37
براي حمایت و نموده و بدانید که خدا  او... بر خدا توکل  نیل به آستان  براي  عهده داري کفایت می    است و وسیله و رابطه اي است 

 کند...(.

بندگان.38  .....( نمودند  بلند  ها  نیزه  بر  را  ها  قرآن  اهالی شام  از همه واجب تراست که    و خطبه آن حضرت در زمانی که  بر من  خدا 
دین و قرآن نیستند و    دعوت به کتاب خدا را بپذیرم ولی معاویه و عمروبن عاص و ابن ابی معیط و حبیب بن مسلمه و ابن ابی سرح، اهل

ان هم نشینی داشتم،  شدند با آن  من آنها را بهتر از شما می شناسم و از زمانی که کودك بودند با آنها مصاحبت داشتم و وقتی بزرگ هم 
آن اراده باطل شده است و اینها به خدا    آنها بدترین کودکان و شرورترین مردان بودند و این دعوت به قرآن سخن حقی است که در

ا فقط  این فریب و نیرنگی آشکار است و...، شم  قسم قرآن را بر سر نیزه نکرده اند تا به آن قدر و احترام نهاده و به آن عمل نمایند بلکه 
بسپارید، زیرا اینک حق به موقعیت تعیین کننده و نهایی رسیده    یک ساعت بازوان و سرهاي خود را به من قرض دهید و آنها را به من

 براندازیم...(.  است و چیزي باقی نمانده است تا ارکان ستمکاران را از بنیان 

امیرالم افسوس بر غربت موالي ما  او )کلب گوید هزاران اشک و آه و  یاران  بنیان آن    ؤمنین که چگونه تقدس و جهل  موجب شد تا 
اسالم به این قهقرایی که مالحظه    خبیث از ریشه در نیاید و این جرثومه فساد و تبهکاري با حیله و نیرنگ بر جامعه مسلمین مسلط شود و 

ت اناهللا واناالیه راجعون، آري  بشود آنچه شد...  ازمی فرمائید در طول زمان دچار شود و  نادان آن    مرد  یاران  فرمان آن حضرت توسط 
عام شیعیان و مسلمانان پس از سلطه آن خبیث در    حضرت، بهاي سنگین و تاوان سهمناکی در طول تاریخ داشت که کمترین آن قتل

اهللا تعالی فرجه  است با ظهور موالیمان حضرت مهدي عج    تمام بالد اسالمی و انحراف از قرآن و سنت و خواري امت اسالم بود و امید
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آماده و عزت اسالم و مسلمین دوباره به جوامع اسالمی باز بازگشت    الشریف با انتقام از این دشمنان خدا مقدمات عذاب جاودانی آنان 
 نموده و کلمه حق بر سرتاسر گیتی حاکم و جاري گرددآمین، آمین، آمین یا رب العالمین(. 

که آنها    به قرآن را بنویسند از علی علیه السالم پرسیدند آیا اعتراف و اقرار می نمایی  و روزي که خواستند قرار حکمیت و مراجعه.39
همراهان و طرفدارانش که مؤمن یا مسلمان هستند    مؤمن و مسلمانند؟ حضرت فرمود من اعتراف نمی نمایم نه درباره معاویه و نه در حق 

 طرفدارانش را هرچه می خواهد بنامد...(،   و خود وولی معاویه هرچه می خواهد براي خود و طرفدارانش بنویسد  

می کند، آیا دشمنان خدا و رسول و قرآن و امام    )کلب گوید تو از شعور و کم عقلی سؤال کننده تعجب نمی کنی که اینگونه سؤال 
مسلمان باشند پس به حکم بهترین  حق که به حکم قرآن مجید از مصادیق بارز اعداء اهللا و گروه منافقین و .....هستند، می توانند مؤمن یا  

مبین در حق معاویه و یاران او صادر فرموده و بر طرفداران و راضی به    قاضی امت اسالم یعنی موالنا المظلوم که براساس احکام قرآن 
 اعمال آنان تسري دارد بسیار دقت کن و آنها را دردوزخ الهی مخلد ببین( 

 و مذمت معاویه: سخنانی از یاران بزرگ رسول خدا در نکوهش

بن خالد و    علی علیه السالم در قنوت نماز ظهر خود می فرمود: )خدایا معاویه، عمرو)عاص( و ابواعور سلمی و حبیب و عبدالرحمن.40
 ضحاك بن قیس و ولید را لعنت بفرما( 

العالمین   )کلب گوید و ما و همه مؤمنین و مؤمنات علینا صلوات اهللا در طول تاریخ تاقیام قیامت می گوئیم آمین، آمین، آمین یا رب 
 وسیعلم الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون...(  

 صیل آوردیم.و نیز عایشه نیز پس از هرنماز، معاویه را نفرین می نمود... که روایات تاریخی آن را در جلد دوم به تف

علیه.41 به علی  را  ابوایوب آن  نوشت و  و دوست رسول خدا )ص(  انصاري صحابی  ابوایوب  به  اي  نامه  الهاویه(  )علیه  السالم    معاویه 
 اطالع و گفت که اي امیر المؤمنین، معاویه پناهگاه منافقان نامه اي به من نوشته است...( 

نامه اي براي معاویه می نویسد )..... اي معاویه تو بت و بت زادهاي، تو  قیس بن سعدبن عباده پیشوا و رهبر قوم و قب.42 یله خزرج در 
تظاهر به اسالم تو   کسی هستی که از روي ترس و ناچاري و اضطرار مسلمان شدي ولی با اختیار و آزادي تمام از اسالم بیرون رفتی، پس

و دشمن آن دینی هستیم که    ر و یاران آن دینی هستیم که تو از آن خارج شديطول نکشید و نفاق تو نیز امر تازه اي نیست، ..... ما انصا
پرست بیشتر نیستی، تو کسی هستی که از    تو آن را براي خود ساخته اي .....، و در عبارت دیگر )..... تو یک بت پرست پسر یک بت

رخود و آزادانه از دین پیامبر بیرون رفتی، و خدا بهره روي ترس و ناچاري مسلمان شدي و براي اختالف افکنی در آن ماندي و به اختیا
و امر تازه اي نیست و تو در ادامه راه گذشته ات همچنان با    اي از اسالم در تو قرار نداد و تظاهر به اسالم تو خیلی طول نکشید و نفاقت

ادامه دهنده راه رسول خدا است به منزله  علی علیه السالم که وصی رسول خدا و    خدا و رسول او در حال جنگ هستی )یعنی جنگ با
قبایل مشرك و مهاجم به اسالم و مسلمین هستی و همچنین دشمن خدا و رسول او و بندگان    جنگ با رسول خداست( و تو یکی از افراد

 مؤمن به خداوند...( .....  

کوبنده    راي ما در امروز به منزله حربه ايگوید سالم و رحمت و رضوان خدا بر حضرت قیس بن سعد که گفتار او در آن روز ب  )کلب
نموده و سعی    براي خرد نمودن بت یاوه هایی است که دشنمان خدا و رسول براي این منافق بت پرست یعنی معاویه علیه الهاویه جعل

 .(.نمودند تا اعمال تباه این جرثومه فساد و تباهی و ملعون و ملعون زاده را با توجیهات شیطانی تأویل نمایند

و وقتی براي معاویه بیعت گرفته شد قیس چنین گفت: )اي مردم شما بدي را به جاي نیکی انتخاب کردید و عزت را باذلت عوض  .43
و  مؤمنان و سرور مسلمانان  امیر  از آنکه دوستدار و تحت حکومت  نمودید و پس  مبادله  با کفر  را  ایمان  و  پسر عموي رسول    کردید 

ذلت را بر شما تحمیل می    ون به حالتی درآمدید که آزاد شده فرزند آزاد شده بر شما حاکم گردیده است و خداي جهانیان بودید، اکن
 نماید و .....(.
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همه براي امر    و قیس در نامه اي به معاویه می نویسد )..... به من دستور می دهی که به اطاعت تو درآیم، یعنی به اطاعت کسی که از .44
حکومتی شرك آمیزي که تو   ناشایسته تر است و از همه دروغگوتر و حیله گرتر و گمراه تر و دورتر از پیامبر خدا )ص( و .....حکومت 

 داري یکی از حکومت هاي شرك آمیز شیطان است(. 

یعنی معاویه پسرصخر، سالم و محمدبن ابی بکر به معاویه می نویسد )..... بسم اهللا الرحمن الرحیم، از محمدبن ابی بکر به گمراه شده  .45
 بر کسانی که فرمان خدا می برند و بر آن پیروان که در برابر صاحبان والیت الهی تسلیمند 

جناب   سالم  نحوه  خدا،  راه  بزرگ  مجاهد  و  دانشمند  آن  بکر  ابی  بن  محمد  حضرت  بر  خدا  رضوان  و  ورحمت  سالم  گوید  )کلب 
از   پیروي  به  نامه  این  ابی بکردر شروع  بر علم و آگاهی و  محمدبن  نامه داللت  او در ادامه  اینگونه صورت گرفته و گفتار  رسول خدا 

  احاطه او براحکام شریعت و عظمت او در شناخت طریق حق از باطل دارد و... او بدواً معاویه خبیث را مسلمان نمی داند تا بر او به شیوه 
می نماید    یرمسلمین یعنی یهودیان و مشرکان نامه خود را اینگونه شروعاهل اسالم سالم نماید بلکه به سنت رسول خدا که بر جماعت غ

منافقین و این دشمنان خدا و رسول    عمل کرده است و نیز آنچه در ادامه گفتار آورده که همگی داللت بر مقام باالي او در شناخت این 
 و امیرالمؤمنین دارد او در ادامه می فرماید(، 

یش رسول خدا)ص(، ..... خداوند با جالل و عظمت و با قدرت و...، خلقی را آفرید ..... و از میان آنان  پس از سپاس پروردگار و ستا
نمود... و براي الهامش اختیار نمود و...، و نخستین کسی که دعوت او را اجابت نمود و اطاعت نمود و    محمد )ص( را به پیامبري مبعوث

د، برادرش و پسر عمویش علی بن ابی طالب )ع( بوده است، همان کسی که در امور غیب آن  کرد ..... و اسالم آور  رسالت او را تصدیق
صدیق کرده و گفتار او را راست شمرده و وجود او را بر هر عزیز و خویشاوند خود ترجیح داده و از همه گرامی تر داشته    حضرت رات

وجود آن حضرت را با وجود خود برابر دانسته و براي اوجانبازي    هر بیم و گزندي در امان نگاهداشته و در هر موقعیت خطرناك  و از
صلح بوده است و    نموده است و با هر کس که با آن حضرت در جنگ بوده، جنگ نموده و با هر کس که با آنحضرت صلح نموده، در 

همیشه آماده شهادت بوده است    و  علی الدوام در تمامی هنگامه هاي سختی و شدت و مخاطرات سهمگین، جان خود را در راه او نهاده 
دین و شریعت او، بی نظیر و در کار او بی    تا آنکه پیشاهنگ و سرآمد همه امت گردیده و در امر جهاد و جنگجویی و در راه اعتالي 

تی )که خودت  همتا و بی رقیب شده است .....، و تو خود عظمت و بلندي و رفعت مقام و منزلت اورا دیده و شاهد بوده اي، و تو تو هس
خودت را خوب می شناسی و بر پستی و ذلت خود آگاهی( و او اوست)یعنی همان کسی که همه به عظمت وجود او و مناقب و فضایل  

سبقت در امور خیر برجسته و نمایان تر از همه است، او اولین کسی که اسالم    او آگاهند(، اوست که پیشاهنگ هر کار خیري است و در
ترین انسان و داراي پاکترین خاندان ها، و کسی که مقام همسرش )فاطمه زهرا سالم اهللا علیها( از همه زنان باالتر    آورد و خوش نیت 

است )سیده نساءالعالمین( و پسرعموي بهترین و برترین انسانها و تو ملعون فرزند ملعون و تو آن کسی هستی که با پدرت بطور دائمی و  
ه اید و براي خاموش نمودن مشعل خدایی اسالم تالش نموده اید و در این راه سپاهیان گردآوري و  خدا توطئه کرد  مستمر بر ضد دین 

ادامه دهنده راه و  او شدي و  بسته اید و پدرت در حال این کار و توطئه مرد و تو جانشین  قبایل  با  پیمانها  اید و    ثروت هاخرج کرده 
گاه خود    ین مطلب، حضور همین کسانی است که به تو پناهنده شده و تو را تکیهاعمالش و گواه صدق گفتار من علیه تو و بر درستی ا

همگی در پناه تو و همراه   ساخته اند که همان باقی مانده قبایل مشرك و مهاجم و سران نفاق و اختالف و بدخواهان پیامبر خدا )ص( که 
پرافتخار    فضل و برتري آشکار و درخشان او و پیشاهنگی و سابقههستند و از طرف دیگر شاهد صدق گفتار من براي علی، عالوه بر    تو

دیرینه اش، وجود یاران اوست که در فضایل و مناقب آنان آیات قرآن کریم از سوي خداوند نازل شده است وخداوند آنان را که جزء  
ها و دسته هاي    و به صورت گروه   او هستند   گروه مهاجر و انصار هستند، تمجید و تحسین نموده است، و این بزرگان امت اسالمند که با
را نثار وجود او می نمایند و تمام فضیلت و    جنگجو و رزمنده پروانه وار به دور او با شمشیرهاي برهنه خود دفاع می نمایند و خون خود

ر تو مرگ و نیستی باد، چگونه خودت  عاقبتی را در نافرمانی از آنحضرت، پس بر تو و ب افتخار را در پیروي از او می بینند و بدبختی و بد
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وارث رسول خداست و وصی آن حضرت و پدر فرزندان او و اولین کسی   را در مرتبه و رتبه و طراز علی قرار می دهی در حالی که او
کارش شرکت داده  و کسی که پیامبر رازهاي خود را با او در میان گذاشته و او را در   که از او پیروي کرده و آخرین کسی که با او بوده 

هستی و پسر دشمن آن حضرت، پس تا می توانی از گمراهی خود و راه باطل خود بهره برداري و    است و تو در واقع دشمن آن حضرت
تا  بگذار  و  کن  جویی  هم    کام  از  ات  حیله  و  رسد  بسر  اجلت  که  نمانده  چیزي  زیرا  رساند،  مدد  ترا  گمراهی  این  در  عاص  عمروبن 

براي تو روشن و واضح خواهد شد که عاقبت خوب و سعادت جاویدان به چه کسی تعلق خواهد داشت و من    گاه گسیخته گردد و آن
می دانم که توبه پروردگار خود یعنی همان پروردگار که از تدبیر کیفرگونه او خود را در امان یافته و از رحمت او مایوس شده اي،  

سالم    از او غافل و در غرور، خدا و خاندان رسول او، ما را از تو بی نیاز گردانیده اند و مکروحیله می نمایی ولی او در کمین توست و تو  
 بر کسی که دین را اساس هدایت و چراغ راه خود قرار دهد(.  

با    سوي خداوند بر روح مطهر و با عظمت محمد بن ابی بکر نثار باد که اینگونه  )کلب گوید اي هزاران هزار سالم و درود بی پایان از
حق و حریم پاك ولی خدا و وصی رسول گرامی او، یعنی موالي مظلوم ما علی علیه    ادب و متانت و قوت کالم خود، از راه و طریق

السالم دفاع نموده و به بهترین وجه آنحضرت را یاري نموده است، که قلب مجروح ما از آن شفا یافت خدایا دین ما مانند دین محمد بن  
مانند اعتقاد پاك او پس نام ما را نیز در طومار دوستداران او ثبت و درج بفرما آري رحمت و رضوان خداوند    تقاد ماابی بکر است و اع

نازنین نثار و ایثار باد و خداوند به فضل خود ما را از شفاعت آن    جل جالله تاآن زمان که خدایی می نماید یعنی تا ابداآلباد بر آن وجود
 دنیا و آخرت برخوردار و بهره مندبفرماید آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(.مجاهد نستوه اسالم در 

و خداوند    و در نامه اي دیگر محمدبن ابی بکر به معاویه می نویسد: )..... من امیدوارم که وضعیت جنگ بر علیه شما به پایان برسد.46
یاري کرده و چه بسیار    ید ..... به جان خودم سوگند که بسیار ستمکار راشما را در اثناء جنگ نابود نماید ..... و در صورتی که پیروز شو

بود و امور به خدا برمی گردد و او   از مومنین را کشته و پیکر آنها را پاره پاره کرده باشید و سرانجام شما و آنان به درگاه خداوند خواهد 
 ارحم الراحمین است...( 

موجودي شرورتر  ز مجاهدان )بدر( به معاویه می نویسد )..... هیچ زن قریشی از مردي قریشی معن بن یزید سلمی صحابی بزرگوار و ا.46
 و خبیث تر از تو به دنیا نیاورده است...(.

زده اي باید از    امام مجتبی نواده رسول خدا )سید شباب اهل الجنه(، در نامه اي به معاویه می فرماید: )..... اي معاویه امروز هر شگفت .47
موضوع به شگفت آید که چگونه تو به طرف تصدي امري پریده اي که لیاقت و صالحیت آن را نداري.....، آگاه باش که خدا به    این

و نیک به چه کسی تعلق دارد، و به    حساب تو خواهد رسید و به دادگاه الهی کشیده خواهی شد و آنگاه خواهی دانست که عاقبت خیر
که کرده اي کیفر خواهد داد و البته خدا در    ردگارت قرار خواهی گرفت و آنگاه ترا به خاطر جنایاتیخدا سوگند بزودي در برابر پرو

 رفتار خود با بندگان ستمگر نیست...(،

پس از حمد و    معاویه چون به مدینه وارد شد به منبر رفته و گفت: )پسر علی کیست و علی کیست، پس امام حسن مجتبی برخاسته و .48
)اي معاویه( من پسر    فرمود: خداي عزوجل هر پیامبري را که مبعوث فرمود براي او از تبهکاران دشمنی قرار داده است،   ثناي خداوند 

بزرگ من خدیجه، پس    بزرگ تو قتیله است ومادر  علی هستم و تو پسر صخر، مادر تو هند )جگرخواره( است و مادر من فاطمه، مادر
بین ما دو نفر هرکس را که خا بیشتر و شدیدتر، لعنت فرماید پس    ندان و روش پست تري دارد و شهرت کمتر و کفر و نفاقخدا از 

قطع نموده و به خانه رفت( و در عبارت دیگر   مردمی که در مسجد حضور داشتند فریاد زدند آمین، آمین، و آنگاه معاویه نطق خود را
حسین درپاي منبر بودند، پس او نام علی را آورده و جسارت نمود و    )معاویه چون به کوفه در آمد به نطق برخاست در حالی که حسن و 

پاسخ او را بدهد ..... و حسن دست او را گرفت و نشانید و خود به خطابه ایستاد و فرمود    سپس به حسن اهانت کرد و حسین برخاست تا 
عاویه اي و پدرت صخر، من مادرم فاطمه است و  نام بردي من حسن هستم و پدرم علی است و تو م  )هان اي معاویه اي کسی که از علی
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رسول خداست و جد تو عتبه بن ربیعه، من مادربزرگم خدیجه است و تو مادربزرگت قتیله، پس خدا از میان ما    تو مادرت هند، جد من
  ی شدیدتر دارد را لعنت دو نفر هرکسی را که آوازه اي محدودتر و نسبی پست تر دارد و در گذشته و حال شرارتی بیشتر و کفر و نفاق

 فرماید پس جماعت هایی از مردم حاضر در مسجد گفتند آمین...(،  

 تا آخر خلقت از صمیم قلب می گوئیم آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(  )کلب گوید ما و همه مؤمنین و مؤمنات علینا صلوات اهللا 

اهللا من از    خواست که به جنگ خوارج برود و آن حضرت فرمود: )سبحانمعاویه قاصدي را نزد امام حسن مجتبی فرستاده و از او  .49
تو تصور می کنی    جنگ علیه تو که براي من حالل است براي حفظ مصلحت امت و ایجاد الفت و محبت بین مردم صرف نظر کردم و

 من در کنار تو به جنگ خواهم پرداخت...(

گفته اند و من    .. )آگاه باش( که جاسوسان تو یعنی آن گمراهان از دین برگشته، دروغ امام حسین علیه السالم به معاویه می نویسد )....50
نیستم بلکه از خدا و از این موضوع می ترسم که تو و حزب از دین برگشته تو ..... یعنی همان   بدنبال جنگ و نقض عهد یا مخالفت 

بزنید، اي معاویه آیا تو نبودي که حجر و   ست به جنگ و نقض عهدحزب ستمکار و دوستدار شیطان این مطلب را بهانه اي قرار داده و د
بروز بدعت نگران و بی تاب می شدند و... تو آنان را   یاران عابد و سر به راه حق سپرده او را، به قتل رساندي، یعنی همان کسانی را که از

ه کشتی و در برابر خدا گستاخی کردي و عهدي را که  تجاوزکاران  پس از انجام تعهدات محکم و تضمین هاي مطمئن به طرز ظالمانه و
بن حمق نیستی همان کسی که از کثرت عبادت صورت و پیشانی او پینه    عمرو  در برابرش و با او بسته بودي به هیچ شمردي آیا تو قاتل

می شد از کوهها پائین می آمدند .....، تعهداتی کشتی که اگر به قلعه نشینان محاصره شده داده    بسته و نقش برداشته بود، تو او را پس از 
دوره اسالم به خود منسوب نمودي و ادعا کردي که او پسر ابوسفیان است و حال آنکه رسول خدا )ص(    آیا تو نیستی که زیاد را در

بر مس را  او  و سپس  زناکار سنگسار گردیدن است  و سزاي مرد  است  )بستر(  فراش  به  متعلق  فرزند  فرمودکه  لمانان مسلط  فرمان صادر 
پیکر آنان را بر تنه درختان به دار بیاویزد .....، پناه بر خدا اي معاویه .....،   کردي تا آنهارا به قتل برساند و دست و پاي آنان را قطع نماید و 

ی دانی که دین  آیا تو آن حضرمی را نکشتی که درباره او زیاد به توگزارش داده بود که او بر دین علی کرم اهللا وجهه است، و آیا نم
خدا صلی اهللا علیه وآله داشته است... به من نوشته اي امت را به فتنه داخل نکن ولی من    علی همان دینی است که پسر عمویش رسول

حکومت تو بر امت نمی بینم ..... و به خدا قسم کاري بهتر از جهاد علیه تو نمی شناسم ..... پس تا می    فتنه اي عظیم تر و سنگین تر از
بکش و توطئه کن ولی از خدا بترس اي معاویه و بدان که خداوند دفتري دارد که هر کار کوچک و بزرگی را در    وانی علیه من نقشهت

  آن ثبت وضبط می کند و بدان و آگاه باش که او فراموش نمی کند که تو به محض اینکه کمترین احتمال مخالفت از کسی بدهی او را 
با سگها    ن اتهام او را دستگیر می کنی و پسرکی را به حکومت نشانده اي که شراب خواري می کند ومی کشی و به محض وارد آمد

 بازي می کند و...(  

یاران شما محزون و دیدگان ما براي مظلومیت شما و  امام حسن قلب ما  بر    )کلب گوید یا حضرت  لعنت ابدي خداوند  اشکبار است 
 آنان باد آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(  خ ابدي خداوند جایگاه و محل استقرار جاویدان کسانی که قلب تو را بدرد آوردند و دوز

)یزید  .51 نمود وگفت  نطقی  عنوان والیت عهدي،  به  )پلید(  یزید  براي  بیعت  اخذ  نیت  به  بهانه حج ولی  به  به مدینه آمد  معاویه  وقتی 
سیدالشهداء نواده پاك رسول    بردباري او را حد و مرزي نیست(، پس امام حسینحدیث دان و قرآن شناس و قرآن خوان است و حلم و  

معاویه( دانستم که درباره یزید چه گفتی، از    خدا صلی اهللا علیه وآله برخاسته پس از ستایش خدا و درود بر پیامبر چنین فرمود )..... )اي
تع این  با  براي امت محمد )ص(، تو  او  او و سیاستمداري  بودن  اوهام وارد  کامل  به  ریف میخواهی مردم را درباره یزید گمراه کنی و 

و نظري را که باید امت درباره او داشته باشند پیدا نموده است .....،   نمایی ..... در حالی که یزید با اعمال و رفتارش خود را معرفی نموده 
می خواند و آواز می دهد و کبوتران و کبوتربازي را، و    پارس و گالویزي  تو همین اعمال یزید را در نظر بگیر که سگان را به حالت 

کنیزکان مطرب و ساز زن و ..... انواع بلهوسی ها وبیهوده گري ها ..... پس قصدي را که براي والیت عهدي او داري رها کن و تو چه  
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فه کنی و به خدا قسم تو هنوز که هنوز است،  زشتی که انجام دادي، این گناه را نیز به آنها اضا  نیازي داري که با وجود این همه کارهاي
)جنایت بار( ذخیره می نمایی ..... و حال آنکه    باز به ستمگري و ناروایی وانحراف خود ادامه می دهی و براي خود بطور مستمر اعمال

 میان تو و مرگ جز یک چشم به هم زدن باقی نمانده است...(.  

  راي حکومت چند روزه دنیا هرچه از دست تو برمی آمد انجام دادي پس لعنت و عذاب )کلب گویداي معاویه اي بدبخت و اي شقی ب
 ابدي خداوند و دوزخ جاویدان او بر تو و یاران و طرفداران و توجیه کنندگان اعمال تو باد آمین، آمین، آمین یا رب العالمین( 

جنگ می کنید    د .....، شما اکنون همراه امیرالمؤمنین علیه کسانیو ابن عباس در نطقی در بصره می فرماید )..... اي مردم آگاه باشی  .52
قرآن را نمی شناسند و به دین    که پیمان خدا را گسسته و ریختن خون مؤمنین را روا می دانند و ستمگرند و قرآن را نمی خوانند و حکم

..... خدا   و گفت:  برخاسته  عبدي  مرجوم  پس عمروبن   ،..... نیستند  پایبند  علیحق  شکنان    امیرالمؤمنین  پیمان  و   ..... و  بدارد  موفق  را 
 ستمگر را که قرآن نمی خوانند را لعنت کند و ما به خدا قسم به آنان یعنی )معاویه ویاران او(، کینه و عداوت می ورزیم .....(.

با خدا و رسول او و عمار یاسر در اثناء جنگ صفین می فرماید: )..... اي مسلمانان اگر می خواهید کسی را  .53 دشمنی    نگاه کنید که 
بلکه از ترس چنین    نموده .....، )و در روز فتح مکه( نزد پیامبر آمده و تظاهر به اسالم نموده در حالی که به خدا قسم از روي میل نیامده 

بوده است، آگاه باشید که این    نموده و همچنین هنگامی که پیامبر رحلت نموده و ما می دانستیم که او دشمن مسلمین و حامی تبهکاران 
 شخص معاویه است پس او را لعنت نمائید که خدا او را لعنت نماید و با او بجنگید .....(، 

..... و به .54 و  نیست  او  نطقی می فرماید )..... معاویه داعیه کاري را دارد که حق  اثناي جنگ صفین در  بدیل در  بن  کمک    و عبداهللا 
همراه رسول خدا   قبایل جاهل و متعصب بر شما تاخته است ..... با این دار و دسته تجاوزکار بجنگید ..... و من اعراب بیابانگرد )جاهل( و  

 با آنها جنگیده ام و به خدا قسم آنها در این موقعیت پاك تر و بهتر از آن موقعیت نیستند .....(.

که بر بندگان خود بینا است، قسم یاد می نمایم که اگرفرمانده ما  و در خطابه سعیدبن قیس آمده است )..... اي مسلمانان به خدایی  .55
آنکه   و حال  مینمود  ما کفایت  براي حقانیت سپاه  این سپاه  بدر در  هفتاد مجاهد جنگ  به دلیل وجود  فقط  بود،  نژاد  فرد حبشی  یک 

نماز خوانده و با پیامبر شما    که از کودکی  فرمانده و رهبر ما همان پسر عموي پیامبر ماست که خود قهرمان غزوه بدر است، همان کسی
دشمنان جهاد و جنگ نموده و معاویه )خبیث( همان اسیر مسلمانان است که بند اسارت به واسطه )اظهار    در جوانی و سنین رشد خود با

ان را گمراه کرده و به آتش دوزخ  شد و او را آزاد نمودند و فرزند آزاد شده است و آگاه باشید که سبکسران و نادان اسالم( از او برداشته 
عدن    است ..... به خداوند سوگند هر مردي از شما که مردي از آن نابکاران را بکشد خدا به سبب این عمل او به بهشت جاوید  کشانده 

ود...(. )خدایا  وارد خواهد نمود و آن کشته شدگان به شمشیر شما را، به آتشی سوزان که از انها جدایی نخواهد پذیرفت وارد خواهدنم
علی علیه السالم در طول    رحمت و رضوان بی انتهاي تو بر سعید بن قیس مقدس و همه یاران و یاوران موالنا المظلوم وصی رسول خدا 

 تاریخ نثار و ایثار باد و از تو می خواهیم تا شفاعت آنان را در دنیا و آخرت نصیب ما بفرمایی آمین،آمین، آمین یا رب العالمین(. 

جماعت بر باطل    و مالک بن حارث اشتر در جنگ صفین چنین می فرماید: )..... اي سپاه بدانید که شما بر صراط حق هستید و آن .56
هستند و آنها کسانی هستند همراه معاویه گمراه می جنگند ولی شما همراه مجاهدان بدري که حدود یکصدتن جنگجویان بدري و عده  

و شرکت کننده در دیگر غزوات او هستند، قرار دارید و بیشتراین پرچم هایی که رسول خدا در اهتزاز  اي دیگر از اصحاب محمد )ص( 
پرچم هایی است که )او و پدرش(، همراه مشرکان در   است همان پرچمهایی است که در نبردهاي خود بکار برده بود، و با معاویه همان

خیر نخواهد بود یا پیروزي )بر این جرثومه هاي فساد و تباهی( و یا    شما جز دو سرانجام جنگها علیه رسول خدا بکار برده اند، ..... و براي
 شهادت )در راه خدا و ورود در بهشت جاودانی( .....(، 
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به    هاشم بن عتبه می فرماید: )..... اي امیرالمؤمنین ما را به سوي آن جماعت سنگدل و از حق گریزان روانه ساز که کتاب.57 خدا را 
سر خود انداخته اند و ..... حرامش را حالل و حاللش را حرام نموده اند و شیطان تمایالت آنها را به خودجلب نموده ..... و آنها را    پشت

 از دین خارج و به پرتگاه گمراهی انداخته است...(، ...

یقی.58 )..... پسر زن جگرخوار می داند و  ابن عباس در خطابه اي می فرماید  نیز جناب  ابیطالب،  و  بن  ن دارد که در جنگ علیه علی 
اولین کسی که با    جمعی از اراذل و اوباش و افراد پست شام حامی و مددکار او هستند و او می جنگد با پسرعمو و داماد رسول خدا و با 

بوده  خدا  رسول  همراه  آور  فضیلت  و  پرافتخار  غزوات  تمامی  در  که  بدر  غزوه  جنگاور  است،  خوانده  نماز  و  ا  او  معاویه  این  و  ست 
به تنهایی تحت سلطه ظهور در    ابوسفیان در همان زمان، دو مشرك اند و آگاه باشید قسم به آن خدایی که هستی را  بت پرست بوده 

آورده و سزاوار سلطنت برهستی گردیده است که این علی بن ابی طالب همراه رسول خدا می جنگید و این علی بود که می گفت خدا  
 راست می گویند و این معاویه و ابوسفیان بودند که می گفتند خدا و پیامبرش دروغ می گویند .....(. و رسول او

نیست که    و این اشعار نیز از علقمه بن عمرو است که در جنگ صفین سروده است )..... پسر صخر یعنی معاویه را حرمت و اعتباري.59
تو آن خواهد رسید    ا او بودن پشیمانی جبران ناپذیري ببار خواهد آورد، اي کنیززاده به بواسطه او بتوان امید ثوابی از خدا داشت بلکه ب

 که به آن کسی می رسد، که وقتی با قهرمانان و دالوران رزمجو و جنگنده روبرو شوند خواهد رسید...(. 

دشمنان خود را    )..... من با شمشیر خودمجراه بن ثور سدوسی، صحابی بزرگ رسول خدا در صفین این سرود حماسی را می خواند  .60
می کوبم و از معاویه ترسی ندارم، آن گشاده چشم و آن گشاده شکم که مادر گمراهش هند جگرخوار او رابه آتش سرنگون ساخته  

به آنها نشان  است که خدا راه نجات را    است و در آنجا همنشین سگهاي پارسگر جهنم خواهد بود، او فرومایگانی را به گمراهی کشانده 
السالم نسبت داده ..... و مؤلف لسان العرب نیز آن را    نخواهد داد...(، مسعودي در مروج الذهب این سرود حماسی رزمی را به علی علیه

  را به علی علیه السالم نسبت داده است و ابن مزاحم سه مصرع  به علی علیه السالم نسبت داده است و طبري نیز در تاریخش، اولین بیت
 آن را از امیرالمؤمنین دانسته است و... ابن ابی الحدید آن را ازابن ثور دانسته ...

حضور رسیده    ابوعمر در استیعاب می نویسد )..... وقتی عثمان کشته شد و مردم با علی علیه السالم بیعت کردند، مغیره بن شعبه به.61
را   طلحه   ..... دارم  نصیحتی  امیرالمؤمنین  یا  حکومتگفت  معاویه  به  و  بصره  حکومت  را  زبیر  و  کوفه  وقتی    حکومت  و  بده  را  شام 

خدا قسم که هرگز او را تا به    حکومت تو برقرار شد با آنها هرچه می خواهی انجام بده ..... و حضرت فرمود ..... اما در مورد معاویه به
و رفت  پس غضبناك  داد...  نخواهم  باشد، منصبی  هست  که  و حال  و گفت  این وضع  به   فردا آمد  علی   ..... فرمایی  می  شما درست 

 فرزندش حسن فرمود اگر معاویه را در مقامش ابقا نمایم پس گمراهان را به همدستی ومددکاري خود گرفته ام .....(.  

براساس این حکم  نما که  تأمل  امیرالمؤمنین  ما  این کالم موالي مظلوم  است   )کلب گوید پس در  اینکه    آیات قرآن  معاویه شقی و  و 
 هم ثابت نمودیم(   طرفداران گمراه او اهل دوزخ جاودانی هستند و این را ما در کتاب تفسیر خود به شهادت آیات قرآن

خدا تو در راه    ابوعمر در استیعاب در شرح حال حبیب بن مسلمه می نویسد )..... آورده اند که حسن بن علی به او گفت ..... آري به.62
یاي معاویه از او اطاعت نموده و به شدت در پی تحقق تمایالتشان دویده اي و آگاه باش اگراو دنیاي تو را آباد کند  آبادي زندگی دن

 قطعاً دین تو را تباه خواهد کرد...(. 

کنانه شد    له بنی یک زن در مقابل معاویه او را سرزنش و علی را مدح و ثنا می نماید ..... )..... معاویه به حج رفت و جویاي زنی از قبی.63
تا سؤال  ترا احضار کردم   ،..... او گفت  به  او زنی سیاه چهره و فربه بود... پس  بود شد و  او )درامیه حجونیه(  نام  کنم چرا علی را    که 

مساوات    و در تقسیم درآمد  دوست داري و از من تنفر داري ..... پاسخ داد علی را به خاطر این دوست داشته ام که با مردم به عدالت بود
و موالي خود می دانم که رسول خدا   را رعایت می کرد و به همه سهم یکسان می داد ..... علی را از آن جهت دوست دارم و او را ولی

او را دوست داشت و ولی خود شمرد و...، و با تو دشمن هستم، زیرا خونهاي ناحق برزمین ریخته اي و در محاکم خود ستم کردي و از 
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جهت شکمت باد کرده و پستانهاي تو بزرگ شده و کمرت   منحرف شده و حکومت کرده اي پس معاویه گفت به همین  قانون اسالم
صفات که نام بردي هند مادرت ضرب المثل بود، معاویه گفت اي زن حرف    پهن شده است و او پاسخ داد اي معاویه به خدا قسم در این

..... آیا خواسته اي داري گفت آري یکصد ماده شتر سرخ مو با بچه و چوپانش، گفت  دهانت را بفهم من حرف بدي به تو نزدم .....،
براي چه می خواهی گفت براي سیرکردن کودکان و ..... صلح بین عشایر و ..... معاویه گفت اگر آنها را به تو ببخشم آیا مقامی را که  

به خدا، حتی پائین تر را نیز در نظرم به دست نخواهی آورد، ..... پس    کسب می نمایم، او پاسخ داد پناه می برم  علی در نزد تو دارد را 
  را خواند و سپس به او گفت به خدا قسم، اگر علی زنده بود ذره اي از اینها را به تو نمی داد و او پاسخ داد آري می دانم به   معاویه ابیاتی

 خدا قسم نمی داد و .....(

حسن بن علی   ا در شرح حال عمروبن عاص در جلد دوم ذکر نمودیم آمده است )..... آنگاه در روایت طوالنی که قسمتی از آن ر.64
با محمد و آل محمد    علیه السالم فرمود ..... اي معاویه اینها نبودند که به من بد گفتند بلکه این تو بودي .....، که از روي دشمنی خود

را تو به سوي من فرستادي تا به علی علیه السالم و به من اهانت و بی حرمتی   هارچنین بی حرمتی انجام دادي )کنایه از اینکه این سگان  
و به شهادت می گیرم که آیا نمی دانید آن کسی را که اکنون به او دشنام دادید، کسی    کنند...(، پس من شما را به خدا سوگند می دهم

ویه به هر دو قبله کافر بودي و نماز را گمراهی می دانستی و از روي  است که به سوي هر دو قبله نمازخوانده است در حالی که تو اي معا
بت هاي الت و عزي را می پرستیدي، و شما را به خدا قسم می دهم و به شهادت می خواهم که آیا نمی دانید که    ضاللت و تباهکاري

ن دو بیعت کافر بودي... و شما را به خدا قسم  بیعت فتح و رضوان شرکت داشت و در حالی که تو اي معاویه به یکی از آ  او در هر دو
میدهم و به شهادت می خواهم که آیا نمی دانید که علی پیش از همه مردم به اسالم ایمان آورد و تو اي معاویه در آن حال باپدرت در  

به اسالم مایل شوید، در حالی که کفر را د  بودند تا  نموده  بر شما ترحم  اهل اسالم  بودید که  ر دل خودپرورش می دادید و  جماعتی 
رسول خدا علی بن ابی طالب و    تظاهر به مسلمانی می نمودید ..... شما را به خدا قسم می دهم آیا نمی دانید که در غزوه بدر پرچمدار

  جنگ بدر و در جنگ احزاب در حالی که   پرچم مشرکان در آن جنگ به دست تو اي معاویه و پدرت ابوسفیان بود، و آن حضرت در
مشرکین در دست تو و پدرت بود، ..... و در تمام آن    پرچم رسول خدا را در دست داشت با شما جنگ می کرد در حالی که پرچم سپاه 

پیروز و  را سربلند  او  و جنگهاي سهمگین خداوند  ها  و سختی  و جنبش    اوضاع  کرد  آشکار  را  او  واالي  منزلت  و  او  و حجت  نمود 
نمود و رسول خدا در همه آن موقعیت ها از او خشنود و از تو و از پدرت   مود و سخن او را به راستی مقرونتبلیغاتی او را قرین موفقیت ن

بیاد داري آن روز را که پدرت سوار بر شتر سرخ مویی سر  غضبناك و خشمگین بود و ترا اي معاویه قسم میدهم به خداوند که آیا 
به آن را می کشاند و آنوقت که چشم رسول خدا بر شما سه نفر افتاد فرمود )..... خدایا  برادرت عق  رسید و تو آن شتر را می راندي و این

سوار و مهارکش و آنکس که شتر را می راند لعنت بفرما .....( و تو اي معاویه آیا این شعر را فراموش می کنی که به پدرت در آن زمان  
نوشتی و براي او فرستادي    که تصمیم نوشتی )اي صخر مبادا روزي به مسلمان شدن گرفت  از مسلمان شدن برحذر نمودي و  او را    و 

و عمویم و    مسلمان شوي و ما را به ننگ و رسوایی مسلمانی آلوده نمایی و پس از آنکه آن اشخاص در بدر تکه پاره شدند یعنی دائی ام 
ما و خاندان ما را در    رد، پس مبادا کاري کنی که سه عموي مادرم و حنظل )نیکو منظر( که مرگ او ما را دچار بی خوابی و بی تابی ک 

عزي    انگشت نما سازد و مرگ براي ما قابل تحمل تر و آسانتر است از اینکه دشمنان پشت سر ما بگویند که پسر حرب روي از بت  مکه
 برتافت...(  

اي جماعت به خدا قسم می   زبان آوردي و شما راو البته به خدا قسم آن چیزها که در دل پنهان نمودي وحشتناك تر از آنچه بود که بر  
از تمامی خواستنی ها محروم نمود تا    دهم که آیا نمی دانید تنها علی علیه السالم بود که میان تمامی اصحاب رسول خدا )ص( خود را

مود و روا دانست محروم ننمائید...( و  شما حالل ن اینکه این آیه در شأن او نازل گردید )..... اي مؤمنان خود را از نعمتهایی که خدا براي
ن  ..... نیز رسول خدا بزرگترین اصحاب خود را به نبرد بنی قریظه فرستاد وآنها به قلعه پناه بردند و مسلمانان کاري از پیش نبردند پس آ 
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یبر نیز چنین کرد، اي معاویه  حکم خدا و حکم رسول او گردانید و در خ  حضرت علی علیه السالم را با پرچم فرستاد و او آنها را تابع 
رسول خدا )ص( چه نفرینی بر تو نمود در آن زمان که اراده کرده بود نامه اي به    گمان می کنم که تو خبر نداري که من می دانم که 

 .....(،  پدرت ابوسفیان را لعنت کرد که نمی توانید آن را منکر شوید اول در .....، دوم  بنی جذیمه بنویسد و نیز در هفت مورد

و در عبارت سبط ابن جوزي آمده است..... و هیچ زمان واقع نگردید که پدرت با رسول خدا روبرو شود در حالی که تو با او بودي و  
 ..... و خود می دانی که در کدام بستر بدنیا آمده اي .....(.  رسول خدا او را لعنت ننماید 

روي فهم و درك و بصیرت در کنار موالي خود بودند و همگی جان   ان باوفاي او که از)کلب گوید این علی علیه السالم بود و این یار
شریعت خداوند را یاري نمایند ولی افسوس که در اثر جهل عده اي مقدس نماي نادان   خود را فداي وجود نازنین امیرالمؤمنین نمودند تا

پیروزي  بر سپاه حق  عام ها دهشتن  سپاه شیطان  قتل  یافت و  بر  ظاهري  را  به حال آنان که سعادت  و خوشا   ،.... و  پیوست  به وقوع  اك 
 شقاوت برگزیدند(. 

 تبار معاویه: 

السالم به    سبط ابن جوزي در کتاب خود می نویسد، اصمعی و کلبی در کتاب مثالب می گویند و معنی این سخن حسن بن علی علیه.65
این   به دنیا آمدي  بستر  اینمعاویه که آیا می دانی در کدام  از  از یکی  چهار قریشی است    است که درباره معاویه گفته می شد که او 

بعضی از آنها متهم به داشتن    )عماربن ولید، مسافربن ابی عمرو، ابوسفیان، عباس بن عبدالمطلب( و همه اینها همنشین ابوسفیان بودند و
مردم   عمرو می گوید، عقیده عمومی  ود و کلبی درباره مسافربن ابیرابطه با هند بودند و عماره بن ولید از زیباترین مردان قبیله قریش ب

معاویه را در شکم   این است که معاویه از اوست زیرا او بیشتر از هر کس به هند همسر ابوسفیان عشق می ورزید و وقتی هند آبستن شد و
د پادشاه حیره رفته و درآنجا مقیم شد، .....، آنگاه  خود داشت، مسافر بن ابی عمرو ترسید که بگوید از اوست و لذا فرار کرده و به نز

با   از زنان شهوترانی بود که  به هند داشت جان می سپارد، کلبی می گوید که هند)جگرخوار(  از فرط عشقی که  ابی عمرو  بن  مسافر 
داشت و به همین جهت هرگاه بچه   هستند( بسیار عالقه غالمان خود رابطه جنسی داشتند و او به مردان سیاه )که داراي قدرت جنسی زیاد

زمان خالفت معاویه، میان یزید و اسحاق بن طابه مشاجره اي لفظی    سیاهی می زائید فوراً او را می کشت )تا رسوا نشود( و می گوید در
حرف کنایه    تو خوبست که همه قبیله بنی حرب به بهشت وارد شوند و با این   در حضور معاویه در گرفت و یزید به اسحاق گفت براي

رابطه داشتن  به  اسحاق زد که  مادر  به  تو    اي  براي  او گفت و  پاسخ  اسحاق در  بود و  متهم  بنی حرب  قبیله  از مردان  با یکی  نامشروع 
به بهشت وارد شوند و چون اسحاق رفت معاویه به یزید اعتراض کرد که چرا تو قبل از اینکه بدانی    خوبست که همه جمعیت بنی عباس

حرفهایی می زنند زبان به طعنه دیگران باز می کنی، یزید گفت می خواستم به او دشنام داده باشم و معاویه گفت او    ه تو چهمردم دربار
فرزند    هم درجواب همین نظر را داشت، گفت چطور گفت مگر نمی دانی که بعضی از قریش در دوره جاهلیت فکر می کردند که من

 یار ناراحت شد .....، عباس بن عبدالمطلب هستم پس یزید بس 

بیعت از   این ماجرا اشاره نموده است زیرا وقتی هند در زمان  از  باهند به چیزي  بیعت  شعبی می گوید و رسول خدا در فتح مکه و در 
ناراحتی  کنم و چه تعهد بدهم فرمود به این مضمون که زنا نکنی و آن جرثومه فساد با    رسول خدا سؤال کرد به چه مضمون با تو بیعت 

 پس رسول خدا هند را شناخت و نگاهی به عمر انداخت و لبخندي زد .....(،   گفت مگر آزاد زن زنا هم می کند

بن   عباس  ولید،  بن  عمار  مسافر،  ابوعمروبن  بود  مرد  چهار  به  منسوب  )معاویه  که.....  است  آورده  خود  ربیع  کتاب  در  زمخشري 
و برده عمار بود( و می گویند ابوسفیان زشت رو و کوتاه قد بود و صباح جوان و خوش  سیاهپوست    عبدالمطلب، صباح آوازه خوان که 

او را به همبستري با خود خواند و می گویند که عتبه بن ابی عتبه بن ابی سفیان نیز از صباح است و هند چون    سیما و به همین جهت هند 
است نبوده  اجیاد    مایل  به  بیاید  دنیا  به  اش  است  آن طفل در خانه  او چنین سروده  است که حسان درباره  زائیده  آنجا  را در  او  و  رفته 
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..... که دختري سپیدپوست از قبیله بنی شمس )یعنی هند زانیه مادر معاویه( که گونه اي    ).....آن پسربچه در گوشه اي از سرزمین مکه
 است(،   صاف و برجسته دارد او را زائیده 

ربیه در جواب    بن   هند در مکه به زشتکاري و فحشاء معروف بود و زمخشري ..... آورده است که زیادابن ابی الحدید می نویسد که  
به  با اشاره به مادرم سمیه  اینکه  من طعنه زدي اگر من    معاویه که از مادرش سمیه در کنایه به زناکاري یاد نموده است می گوید )..... 

 قریش هستی...(،فرزند سمیه هستم تو فرزند گروهی از زناکاران 

خدا قسم تو    حافظ ابن عساکر ..... آورده است )جاریه بن خدامه نزد معاویه آمد معاویه به او اهانت کرد و جاریه در پاسخ گفت به.66
عبدربه آمده است که    معاویه هستی یعنی ماده سگی که عوعو کنان سگهاي نر را به سوي خود جلب می کند...، و در عبارت دیگر ابن

او گفتمعا و  )کنیز( گذاشتند  را جاریه  اسمت  که  نمودند  ترا چقدر حقیر  ات  او گفت خانواده  به  را حقیر    ویه  تو  تو چقدر  خانواده 
 شمردند که ترا معاویه نام گذاري کردند که به سگ ماده می گویند که .....(.

است و نام    و گفت تو زشتی و زیبایی بهتر از زشتیشریک بن اعور که مردي زشت صورت بود نزد معاویه رفت معاویه به طعنه به ا.67
بزرگ و سرور قوم    تو شریک است و خدا شریک ندارد و پدرت اعور است )یک چشم( و بینا بهتر از یک چشم با این حال چگونه

جلب می کند و تو  خود شده اي او پاسخ داد تو معاویه هستی و معاویه به سگ ماده می گویند که با عوعو کردن سگهاي نررا به خود  
پسر صخر هستی و جلگه بهتر از صخره است و تو پسر حرب هستی و صلح بهتر از حرب است وتو پسر امیه اي و امیه یعنی کنیزك با  
چنین   را  او  مادرش  چون  نداشت  چاره  .....و  و  شنید  می  را  سخنان  آن  معاویه  دانم...  نمی  اي  شده  امیرالمؤمنین  چطور  تو  حال  این 

تا اسم یکی از فرزندان خود را معاویه بگذارد .....  مود ..... پس حیله اي فکر کرد و یک میلیون درهم به عبداهللا بن جعفر دادنامگذاري ن
 آلوده ننمود ... غافل از اینکه سگ اصحاب کهف هرگز ساحت پاك آنان آزادگان را

پیمان شکنی    سیاستمدارتر از من نیست اما او خیانت می کند و  موالي متقیان در خطبه اي می فرماید )..... به خدا معاویه زیرك تر و.68
 و زشتکاري و اگر نفرت من از خیانت و پیمان شکنی نبود من از زیرك ترین و سیاستمدارترین افراد بودم...(،

نیز سخن ابوجعفر نقیب  حافظ ابوعثمان را درباره معاویه و    ابن ابی الحدید در شرح این خطابه، سخنان ارزنده اي آورده از جمله سخن
دوزخ است که علی را تهدید کرده و یا با وي جنگیده است .....،   که می گوید: )..... ما نمی گوئیم معاویه تنها به این دلیل اهل آتش

به این دلیل هم است که او اساساً عقیده درست و ایمان  باً ایمان  درستی نداشته است و او و پدرش از سران نفاق بوده و هرگز قل  بلکه 
قدر  نیاورده اند، بلکه تظاهر به اسالم نموده اند و حرفهاییکه از زبان معاویه خارج شده و سخنانی که از او بطور صحیح ثبت شده و ..... آن

 و به حدي هست تا ثابت نماید که عقیدهاش فاسد و ناخالص بوده است...(.

 عایشه معاویه را به فرعون تشبیه می کند:

بر مردم    زید می گوید در مورد معاویه به عایشه گفتم او گفت )..... در تاریخ چنین اتفاق افتاد که فرعون چهارصد سال اسود بن ی.69
 مصر حکومت کرد و مثل او کافران دیگر هم که بر مردم حکومت کردند...،(.

هوشمند و    ابوسفیان پدر همه می بود همه مردمحافظ ابن عساکر در تاریخ خود از شعبی آورده که )..... معاویه در نطقی گفت اگر  .70
یعنی حضرت ابوسفیان  از  بهتر  پدر همه مردم کسی  و گفت  برخاست  بن صوحان  این    زیرك می شدند، پس صعصعه  با  و  است  آدم 

 وجود عده اي احمق در آمده اند و برخی باهوش .....(.

بر سر    ر رفته و گفت )..... این خالفت ریسمان خداست و جدم معاویهمعاویه پسر یزیدبن معاویه چون به حکومت رسید به باالي منب.71
امر خالفت با کسی که صاحب و الیق آن بود و به تصدي آن سزاوارتر بود به کشمکش برخاست یعنی با علی بن ابیطالب و شما را به  

جنایاتش گردید و آنگاه پدرم    اسیر گناهان و  امور ناروا و کارهایی وادار نمود که می دانید، تا آنکه اجلش سر رسید و در گور خود
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نبود و با پسر دختر پیامبر خدا )ص( یعنی حسین بن علی علیه السالم، به کشمکش و    متصدي حکومت شد و در حالی که شایسته آن 
 گریست.(.   دشمنی برخاست و بر اثر آن جوانمرگ شد و بی دنباله و در گورش اسیر گناهان وجنایات خود گردید و ..... آنگاه 

از آن پند و عبرت بگیرد و با مطالعه تاریخ و چگونگی    )کلب گوید آري و روزگار بهترین معلم و بهترین آموزگار است براي کسی که
خود استفاده کند، انشاءاهللا پس نظاره کن به این معاویه و این یزید و    سرنوشت گذشتگان، درس گرفته و از این راه براي سعادت آخرت

با قدرتاین   به دست  آنگاه  و   ،..... این  و  را در زیر   ابن زیاد  تباهی  فساد و  هاي  توجه کن که چگونه همه آن جرثومه  حضرت حق 
و سر پرکینه آنها را از کرم و خاك پر کرده و آنان را به سوي مقر و جایگاه ابدي آنها یعنی جهنم ابدي خود    خروارها خاك مدفون 

 وا اي منقلب ینقلبون(. سوق می دهد وسیعلم الذین ظلم

 گفتگوي دلیرانه یکی از یاران حضرت علی با معاویه در زندان: 

زندانی نمود و    حارث بن مسمار بهرانی می گوید که معاویه، صعصعه بن صوحان و عبداهللا بن کواء و تنی چند از اصحاب علی را.72
ابن کواء گفت اگر ما را    د که من چگونه خلیفه اي هستم،روزي به دیدن آنها رفت و گفت شما را به خدا قسم می دهم راست بگوئی

نظر در  را  خدا  که  هستی  عنود  و  مستبد  حاکمی  تو  زیرا  گفتیم  نمی  بگوئیم  راست  که  دادي  نمی  و    قسم  صالح  مردان  و  گیري  نمی 
در اختیار تو و نعمت آخرت در   دنیا  درستکار را می کشی ..... تو در دنیا آسوده و در آخرت در تنگنا و به عبارت دیگر نعمت دنیا در

 آخرت از تو دور خواهد بود و ...

73...... او گفت  را می شناسی  آنان  اعراب و ریشه هاي  تو،  معاویه گفت  معاویه رفت  نزد  و    ابو مزروع کلبی گوید که صعصعه  علی 

 یارانش جزء پیشوایان درستکار و تو و همدستانت از زشتکاران و تبهکاران هستید و ... 

 وري یک تن دیگر درباره معاویه: دا

نام   .74 به  به حج رفت، در یکی از این سفرها مردي را  بار  اغانی آورده است معاویه در دوران خالفت خود دو  بن    ابوالفرج در  شعبه 
را قبول   دروغگو بودن غریض در مسجدالحرام دید .....، غریض به او گفت، اي معاویه تو هم دروغگویی و هم پست هستی معاویه گفت 

جاهلیت و چه در دوره اسالم    دارم ولی پست بودن را به چه دلیل می گویی، پاسخ داد چون در طول تمام زندگی خود، چه در دوره 
الهام آسمانی )قرآن( جنگیدي و... و در    آوردنت، حق را پایمال کردي، در دوره جاهلیت و قبل از اسالم آوردنت، با رسول خدا )ص( و

قرار گیرد و اصالً ترا که آزاد شده اي چه ارتباط با    ردن ظاهري خود مانع شدي تا امر خالفت در دست فرزند رسول خدادوره اسالم آو
داده است او را از مسجد بیرون کنید، و این قضیه را ابن حجر    امر خالفت، معاویه گفت این پیرمرد خرفت شده و عقل خود را از دست

زبیر نقل کرده و اضافه می نماید)..... پس شعبه بن غریض گفت اي معاویه من خرفت و بی عقل نشده ام، ولی  در اصابه از قول عبداهللا بن 
او را در   استقبال کرد و  از او  پیامبر  نشسته بودیم پس علی آمد و  بیاد نداري که مادر خدمت رسول خدا  به خدا قسم می دهم آیا  ترا 

تو جنگ نماید و دشمن آن کسی باشد که با تو دشمنی نماید پس معاویه سخن او را    فرمود خدا بکشد کسی را که با  آغوش گرفت و
 کرد و صحبت را عوض کرد...(. قطع

 محاکمه معاویه و صدور رأي درباره او: 

  اعتبار این   به حقیقت عالم وجود سوگند که هر یک از این شهادت ها که مذکورگردید، خود به خود و به تنهایی، براي درهم شکستن 
یکدیگر را تحکیم می   موجود و لجن مال نمودن و انداختن او به پست ترین درجه بی قدري کفایت می نماید چه رسد به همه آنها که 

آله درباره  علیه و  اهللا  بزرگان صحابه رسول خدا صلی  و  هایی که سرآمد اصحاب  همان شهادت  اند همان صحابه که    نمایند،  داده  او 
آنا  بین آنان شخصیت عظمت شخصیت و علو درجه  که در  از کسی پوشیده نیست خصوصاً  امام معصوم قرار دارد که قرآن    ن  واالي 

قرآن است و قرآن با اوست ..... تا به کنار حوض بر   کریم او را منزه دانسته و کسی است که با حق می گردد و حق با او می گردد و او با
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ا باالتر  اینها معرفیرسول خدا صلی اهللا علیه و آله وارد شوند و  با سخنان رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم    ز همه  تبهکار  معاویه 
 درباره این جرثومه فساد است که قبالً آوردیم ..... و به استنادآن همه شهادت هاي صادقانه و گفتار گواهان راستین .....  

اه او در جهنم سوزان و معذب مخلد و ملعون و ملعون  الهی و جایگ  معاویه بن ابی سفیان فردي است که سرانجام او آتش ابدي دوزخ 
فرزند آزاد شده، بت و بت زاده، سبکسر و منافق، سنگدل و حق ناپذیر، کم    زاده، بدکار و بدکار زاده، منافق و منافق زاده، آزاد شده 

سول و مسلمانان بوده است ..... کسی که  آن... پسر زن جگرخوار ..... که همیشه دشمن ر  عقل، بزدل و فرومایه ..... دشمن قرآن و احکام
در بزرگی تبهکارترین مردم بوده است، ..... و کسی که از ترس و از روي اکراه مسلمان شده ..... و    در کودکی شرورترین کودکان و

 سنگدالن خشک مغز را فریب داده و به آتش دوزخ کشانده است...   پس از رحلت رسول خدا، 

با جنایت ها، ستمگري ها، انحرافات و بدعت هایش ...)دین خدا را به تباهی    ونخواري( و تباهکاري است کهاین معاویه است همان )خ
 کشید( و .....  

 :ي معاویهپاره اي از این جنایت ها 

زادگان و    )کلب گوید و اگر پژوهش گر منصف انصاف دهد کالم معجزه آساي رسول خدا را می بیند که چگونه زنازادگان و حرام

با قتل عام مسلمانان و ..... خود را شایسته  با وصی آن حضرت و دین خدا به ستیزه و جنگ وارد شدند و  آتش ابدي دوزخ    اوالد زنا 

مقدسین درگاهت قسم می دهیم که معاویه و یزید و اعوان و انصار و پدر و مادر او   نمودند خدایا تو را به ذات اقدس خودت و آبروي 

 جهان حاکم است آنان را در دوزخ ابدي مخلد بفرما آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(  قدرت الیزال تو دررا لعنت بفرما و تا 

 شرابخواري معاویه:

دربار معاویه    پیشواي حنبلیان، احمدبن حنبل در مسند خود روایتی را از عبداهللا بن بریده آورده است که می گوید )..... من و پدرم به.1
آوردند خودش نوشید و از   دستور داد براي ما خوراك و غذا آوردند و ما خوردیم و سپس دستور شراب داد و چون شرابرفتیم ..... او 

 آن جامی به پدرم تعارف کرد و پدرم گفت من از آن زمان که پیامبر خدا شراب را حرام نمود ازآن نخورده ام...(.

..... گفتند بار   قافله اي که بار شراب داشت از کنار او عبور کرد سؤال کرد چیستابن عساکر آورده است )عباده بن ثابت در شام بود، .2

معاویه به ابوهریره پیام    شراب است و براي )فالنی یعنی معاویه( می برند، پس شمشیري برداشته و همه مشکهاي شراب را پاره کرد .....

نزد عباده رفت و گفت تو به معاویه چکارداري ..... بگذار هر کاري دلش می داد چرا جلو برادرت عباده را نمی گیري ..... و ابوهریره به 

کردیم تو نبودي ..... ما بیعت کردیم تا امر به    خواهد انجام دهد ..... عباده بن ثابت پاسخ داد اي ابوهریره وقتی ما با پیامبر )ص( بیعت 

 ...(.معروف و نهی از منکر کنیم ..... و بر سر همان پیمان هستیم ..

اشاره کرد و به    ابن عساکر در تاریخ خود روایت دیگري را نیز ثبت نموده ..... )که عباده در کنار حجره معاویه بود... و به بار قافله اي .3
بار شراب داشت حرکت بار شراب دارد ..... پس مردي به سراغ مقداد رفته و االغی را که  اینها  داده و آورده و به معاویه    مردم گفت 

این بده،  انجام  بگیر و هر کاري می خواهی  بار خودت تحویل  با  این االغت را  معاویه  اي   .....( را وارد حجره    گفت  االغ  و  را گفت 
 کرد...(. 

  فت عبداهللا بن حارث بن امیه )در حالی که نابینا شده بود( ..... نزد معاویه رفت ..... و معاویه به او گفت با ما منصفانه رفتار نمیکنی، گ.4
که اي ابوسفیان ما ترا    چگونه در حالی که سر برادرت حنظله را شکافته ام و نه جریمه داده ام و نه کیفر دیده ام و در شعري سروده ام 

رئیس و سرور خود نمی شناسیم و .....، و تو شعر گفته اي )..... چندان شراب خوردم که از خود بیخودگردیدم و ..... اگر مردم آگاه  
من که  را    شراب خوار  شوند  او  کورمال  کورمال  و  برد  معاویه حمله  به سمت  آنگاه  و  نیست...(  گاهی  تکیه  نرم  مرا جز خاك  هستم 

 معاویه خود را به کناري می کشید و می خندید .... جستجو می کرد و
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استاندار شام    عثمان و هنگامی که معاویه  ابن عساکر در تاریخ خود و ابن سفیان در مسند و ابن قانع و ابن منده آورده اند )..... در زمان.5

و متعلق به معاویه بود از    بود، عبدالرحمن بن سهل انصاري به قصد جهاد خارجی می رفت، روزي قافله اي که مشکهاي شراب بار داشت 

ه همراه قافله بودند درگیر شد  معاویه ک   برابر او رد شد و او برخاسته با نیزه خود همه مشکهاي شراب را پاره نموده و با غالمان و نوکران

خود را از دست داده ..... پس عبدالرحمن گفت به    و مأموران، ماجرا را به معاویه خبر دادند و او گفت که عبدالرحمن پیر شده و عقل

خود بریزیم و  منع کرد از اینکه شراب را به شکم و یا مشکهاي    خدا قسم من عقل خود را از دست نداده ام بلکه رسول خدا )ص( ما را

پیامبر شنیده ام را معاویه مرتکب می شود شکمش را از هم پاره می کنم و یا    به خدا سوگند یاد می نمایم تا زنده هستم اگر ببینم آنچه از

 در این راه شهید می شوم...(....

است... و هیچ عاقل و صاحبفکر و اندیشه،    بن معاویه شروع کرده  شاید عده اي فکر کنند و یا ادعا نمایند که میگساري گستاخانه را یزید
نمی تواند تصور کند که از پدر و مادري صالح و درستکار ..... فرزندي هرزه و گستاخ چون یزید سرکش وعاصی و... بهم برسد ولی  

ساد و فحشاء را رواج می  پدري که ف  این روایات تاریخی اثبات می نماید... که یزید اینگونه اعمال را از پدر نابکار خود به ارث برده،
می کرده است، آنهم در روز روشن و در برابر    داده و تشویق می کرده و مشکهاي شراب را با قافله و یا با استر و... به دربار خود حمل

..... عباده به عثمان می    شام اخراج و به مدینه تبعید می کند  همه مسلمانان .....، ..... و در آن زمان که معاویه به دستور عثمان، عباده را از
من کسانی عهده دار حکومت شما می شوند که بد را روا می دانند و    گوید )..... من از پیامبر خدا ابوالقاسم شنیدم که می فرمود پس از

افراد است و  عباده در دست اوست سوگند یاد می نمایم که این معاویه از همین    خوب را بد می دانند و .....، و به آن خدایی که جان
 عثمان کالم او را رد نکرد...(.  

شراب خواري را نیز معاویه از پدر تباهکارش ابوسفیان آموخته بود زیرا او شراب خوار بود و این میخوارگی از اعمال زشت    و البته این 
مست شد    و شراب خورده و   بوده و در داستان ابومریم سلولی شراب فروش آمده که وي در طائف نزد این شراب فروش اقامت کرد  او

با سمیه مادر زیاد این  و  براساس  ..... و  ابیه زنا کرد  اینکه او فرزند     بن  با عنوان  برادري خود خواند و  به  بود که معاویه زیاد را  واقعه 
وشی و محل زناکاري و  خود درآورد، بنابراین خانه معاویه از ابتداء دکان شراب فر  ابوسفیان از راه زنا است و او را به عضویت خاندان 

میخوارگی و زناکاري و بدکاري و... بود و لذا ارشاد الهی در قرآن کالم رسول خدا در آنها   فاحشه خانه بوده است و شعار خانوادگی او
بر ساقی، و بر    دچار شدند که پیامبر نثار آنان کرد که )..... لعنت و ننگ بر شراب باد و بر شرابخوار، و  اثر نداشت تا آنکه به آن لعنتی

شراب فروش، و برخریدار شراب، و بر حمال شراب، و بر آنکه شراب براي او حمل می شود و و بر شرابگیر و بر شراب ساز و بر هر که  
 از پوآلن امرار معاش می نماید و .....(  

ت چون از آن زاده شد و مردم  مایل اس  )کلب گوید و در روایات مذکور است که در حرام زاده سه خصلت است اول آنکه به حرام
یزید و خاندان او و طرفداران او اثبات شد( و یا    آزار است و سوم آنکه دشمن اهلبیت عصمت و طهارت است و این هر سه در معاویه و 

.....، ..... و دیگر  محرومند دائم الخمر، عاق والدین، دیوث    شراب خوار مانند بت پرست هست و یا سه نفر هستند که از نعمت بهشت
نمودند آمده   پلید وکثافت که معاویه و پدر و فرزندش به آن مبادرت می  این عمل  بسیار که در کیفر ترسناك  فرمایشات و احادیث 

 است....

 رباخواري معاویه:

ارزش وزن آن   ا به مبلغی بیش ازمالک و سنایی و دیگر محدثان ..... آورده اند که )..... معاویه رضی اهللا عنه، تنگی زرین و یا سیمین ر .1
وزن آنها فروخت، معاویه    فروخت، ابودرداء رضی اهللا عنه گفت من از رسول خدا شنیدم که فرمود چنین اشیایی را فقط بایستی به قیمت
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می خوانم و    حدیث پیامبر را براي او  گفت به نظر من اشکال ندارد، ابودردا گفت من به معاویه باید چه عکس العملی نشان دهم که من
 معاویه را نهی کرد...(. او برخالف دستور پیامبر، نظر شخصی خود را اظهار می نماید... پس نزد عمر رفت و

میان آنها    مسلم و دیگر محدثان آورده اند که )..... در یکی از لشکرکشی ها، معاویه فرمانده بود و غنایم بسیار به چنگ آوردیم در.2
بو نقره(  )از  ثابت رسید گفت تنگی سیمین  بن  عباده  به  باال رفت خبر  قیمت  و  نمودند  رقابت  براي خرید آن  پیامبر خدا    د مردم  از  من 

وگرنه ربا است ..... خبر به    شنیدم که گفت ..... طال را با طال و نقره را با نقره و ..... نمک را با نمک باید به مقدار مساوي معامله کنند
نشنیده  ما  گفت  رسید...  معاویه  معاویه  اگرچه  گویم  می  شنیدیم  چه  هر  ما  گفت  عباده  پس   ..... و  ایم  بیهقی  نیز  و  نیاید...(،    خوشش 

اند ..... پس حرمت ربا از ضروریات    دیگران از طریقی دیگر و ابن عساکر از طریقی دیگر این روایت را با همین مضمون نقل نموده 
اسالمی از آن بی اطالع    احادیث متواتر چگونه می توان پذیرفت که زمامدار کشور اسالم و ..... به منزله جنگ با خداست و با آن همه  

می گوید علما بر اظهار نظر طبق    باشد، همان معامله اي که آن به منزله شرك و زناي محارم و ..... محسوب شده است و ..... و قرطبی
گندم .....، امّا کار معاویه به جایی رسیده که    مگر به مبادله جو و   این احادیث همداستان گردیده و فقهاي اسالم بر آن اجماع یافته اند

و خشونت به خرج می دهد و...، پس اگر جاحظ حق    درباره رباخواري اظهارنظر می کند... تا جایی که از نقل حدیث آن منع می کند
شرحی که آمد، در موضوع انتساب زیاد به خانواده  ثابت و به    داشته باشد که معاویه را به این دلیل شرعی که او زیاد را برخالف سنت

و با توجه به خالف کاري هاي دیگر، او باید کافرترین کافران حساب    ابوسفیان کافر بشمارد، پس قطعاً او یعنی معاویه را به این دالیل 
 کرد.... 

 معاویه نماز را در سفر تمام می خواند: 

قصد حج    نقل نمودند از عبادبن عبداهللا بن زبیر، که گفت: )..... هنگامی که معاویه به  طیرانی و احمد حنبل، با سندي صحیح روایتی را 
آنگاه مروان حکم    نماز شد و آن را دو رکعت خواند .....، و وارد شهر ما یعنی مدینه شد، ما همراه او به مکه رفتیم، و او نماز ظهر را پیش

از را تمام می خواند، او گفت من با پیامبر و ابوبکر وعمر به همین صورت یعنی دو  و عمروبن عثمان به او گفتند مگر نمی دانی عثمان نم
برخالف او عمل کنی، در واقع به او ایراد    رکعتی خواندم ولی آنها گفتند پسر عمویت )یعنی عثمان( نماز را تمام می خواند و اگر تو

چهار رکعتی خواند.....(، ..... پس نگاه کن به پسر هند جگرخوار، همان  گرفته اي، پس معاویه در ادامه نماز عصر را که پیشنماز ما بود  
آن بوده و دو خلیفه دیگر هم به آن عمل می کردند را اینگونه    شرابخوار و رباخوار که چگونه سنت رسول خدا را که خود شاهد اجراي

ندارد که می گوید )..... نماز در سفر دو رکعت است و    گوش دنیا را پر کرده   پایمال می نماید و ..... گوش به بانگ رساي پسر عمر که 
  هر کس برخالف سنت عمل کند کافر است.....( ..... پس با این وصف، به به به این خلیفه و هزار آفرین به این حاکم مسلمانان .....،

 بدعت اذان گفتن براي نماز عید:

)..... در نماز دو عید )فطر و قربان(، براي پیامبر )ص( و ابوبکر و عمر وعثمان اذان  شافعی در کتاب )االم( از قول زهري آورده است که: 
که در مدینه از طرف    گفته نشد تا آنکه معاویه این بدعت را در شام )برخالف سنت رسول خدا( برقرار کرد و پس از او حجاج در وقتی

نماز و اذان و اقامه بدعت قرار    ان در دیر رفتن به نماز عید، خطبه خواندن قبل از او استاندار شد .....( ..... و ابن حزم می گوید )..... اموی
اقامه نمی گفت )و این در حد اجماع    دادند .....( و روایات کثیره نقل گردید که که رسول خدا در نمازهاي عید فطر و قربان اذان و

 است(...( 

 معاویه نماز جمعه را چهارشنبه می خواند: 
شتر ماده مال    اهالی کوفه در بازگشت از جنگ صفین سوار بر شتري به دمشق آمد پس مردي دمشقی با او درگیر شد که این ، )مردي از  

متعلق به مرد دمشقی است    من است و قضاوت به معاویه بردند و او از دمشقی شاهد خواست پس او پنجاه نفر را آورد که این شتر ماده 
معاویه گفت رأي قطعی صادر شد .....،   د کوفی گفت آن شتر اصالً ماده نیست بلکه شتر نر است ومعاویه رأي صادر کرد و آنوقت مر
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راضی کرد و آنوقت به او گفت برو به علی بگو من با    بعد از متفرق شدن مردم به دنبال مرد کوفی فرستاد و دو برابر به او پول داد و او را 
 آنها فرق بین شتر ماده و شتر نر را نمی داند(،    و می شوم که یک نفر ازیکصد هزار سپاهی )احمق و نادان( با او روبر

روز جمعه را چهارشنبه براي آنها اقامه نماید و یا سخن    آري آنها اینگونه فرمانبردار معاویه بودند که در راه صفین معاویه توانست نماز
خود آورده و در جنگ به کشتن داده و ..... و یا کار سرسپردگی  يعمروعاص را پذیرفتند که گفت این علی بود که عمار یاسر را به یار

نمودن بر علی را سنت و رویه اي مستمر ساخته که از کودکی شروع و تا پیري   خود را به او تا آنجا پیش بردند که العیاذ باهللا لعن و سب
 و مرگ به آن ادامه می داده اند )اناهللا واناالیهراجعون(، .....، 

عت، در زمان لشکرکشی خود به صفین ..... یک روز چهارشنبه نماز جمعه را برگزار می نمایدکه این مسأله اي است که  او در این بد
دیگر او در اینکه نماز جمعه را در    ذهن مرا به خود مشغول کرده ولی راز آن بر من کشف نشده است ..... و نیز از جمله بدعت هاي 

از زوال خورشید خواند پیش  و  راهنمایینیمروز  از سنت و  او  این خصوص تخلف  از اسالف صالح و    ه و در  انحراف  و  پیامبر )ص( 
 درستکار، انحرافی آشکار مانند سایر انحرافات اوست .....، 

  بر کفر او دارد و اینکه به این دلیل او هیچ احترامی براي پیامبر، وصی او، دین خدا،   من حیث المجموع داللت  )کلب گوید که همه آنها
پیامبر و .....، قائل نمی شود و براي او قتل عام مسلمان چه قبل از مرگ او و چه پس از مرگ او    سنت پیامبر، آیات کتاب خدا، احادیث

 عذاب ابدي خداوند را به چشم خود ببیند(. اهمیّت ندارد تا آن زمان که 

 بدعت در به همسري گرفتن دو خواهر در یک زمان: 

همسري داشته   قبیله اي از معاویه سؤال کردند )آیا جایز است که انسان دو کنیز که خواهر یکدیگر هستند را بهابن منذر آورده است که  
باشد گفت اشکالی ندارد پس نعمان بن بشیر به او اعتراض کرد ..... و گفت آه به خدا حاال فهمیدم به آنها بگوکه از این کار بپرهیزند  

و چنانچه در جلد هشتم غدیر    خویشاوندي و حرمت آن در مورد بردگان و غیر بردگان یکسان است.(،زیرا روا نیست و گفت پیوند  
نیز با او موافقت    آوردیم این کار را عثمان باب نموده بود و از جمله بدعتهاي او شمرده شده است و هیچکس از متقدمان و متأخران 

 رسوا نموده و مواضع باطل او را اثبات نمودیم.  آن را احیا نماید و ..... که ما او را  ننموده و .....، تا اینکه معاویه اي پیدا شد و خواست 

 

 خالصه جلد بیستم: کتاب شریف الغدیر حضرت عالمه امینی رحمه اهللا علیه 

 بدعت معاویه در مورد دیات:
دیه   با  رابطه  در  کردم  سؤال  زهري  از   ،..... که  است  آورده  اسحاق  محمدبن  قول  از  تحتضحاك  مذهبی  هاي  اقلیت  حمایت    افراد 

را  معاویه آن  بود، پس  )مانند مسلمانان  بیهقی  عبارت  و در  دینار(  ابوبکر و عمر هزار  و  پیامبر  و    مسلمانان گفت )در زمان  نصف کرد 
م نوشتیم، دیه اهل  هشت  نصف به خانواده مقتول و نصف به خزانه( و در عبارت ابوداوود )خود بر می داشت...( البته همانطور که در جلد

ابوحنیفه گفته و اولین نفري که هزار   ذمه )یهود و نصاري( برخالف تصور زهري یکهزار دینار نبوده و این را از ائمه مذاهب اسالمی فقط
( بنابراین کار معاویه در واقع شامل سه بدعت است  بود و...  آن را میان ورثه و    -2را هزار گرفته است    دیه   -1دینار مقرر کرد عثمان 

را در این رابطه براي خود بردارد( پس، به به    المال  بفرض غلط صحت این تقسیم، نمی بایست سهم بیت  -3خزانه عمومی تقسیم نموده  
 از این خلیفه... که چگونه دین را وسیله هوسبازي هاي خود قرار داده است.

 ترك تکبیر نماز: 

ابوهریره ثبت نموده است که اولین کسی که تکبیر نماز را ترك کرد، معاویه بود ابوعبید آن شخص را )زیاد(می داند و...  طبرانی از قول 
به تقلید عثمان و .....، ..... طحاوي می گوید)بنی امیه تکبیر گفتن به تقلید معاویه ترك تکبیر کرد و معاویه  به    منافات ندارد زیرا زیاد 
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ع و سجود ..... را ترك کردند و این اولین سنت نبود که از سوي آنان ترك میشد...(. شافعی از قول انس بن مالک  هنگام رفتن به رکو
سوره دوم را نگفت و چون به رکوع و سجود می    آورده است که )معاویه در مدینه نماز خواند و در نماز خود بسم اهللا الرحمن الرحیم

تمام   نماز  انصار فریاد زدند ايرفت تکبیر نمی گفت پس وقتی  نماز را دزدیدي و...( در عبارت دیگر    شد مهاجر و  از  معاویه جزیی 
)نمازي جداگانه با آنان بجاي آورده...(، اوالً از این اعتراض معلوم میشود که بسم اهللا الرحمن الرحیم جزیی از سوره است و آن نظري  

یه ساخته شده است، چنانکه مطرف بن عبداهللا می گوید )من و عمران بن  معاو  که می گوید نیست، جعلی است و صرفاً براي توجیه کار
وقت خواست به سجده برود تکبیر می گفت و چون سر از سجده برمی داشت تکبیر می    حصین در پشت سر علی نماز خواندیم، او هر

برمی خاست از رکوع  و چون  نماز    گفت،  مرا گرفت و گفت  بن حصین دست  نماز محمد  تکبیر می گفت پس عمران  بیاد  مرا  علی 
)با ما .....( و در روایتی    انداخت( و در عبارتی  نماز محمد را خواند،... و گفت چه کسی آن را ترك کرد گفت عثمان  نمازي چون 

عکرمه می گوید که)من پشت سر پیرمردي در مکه نماز خواندم او بیست و دو تکبیر گفت، من به ابن عباس گفتم او آدم احمقی است  
 عباس به من پرخاش کرد و گفت این سنت ابوالقاسم محمد است( و به همین مضمون روایات بسیار نقل گردیده از جمله...، ابن  پس

 معاویه از روي دشمنی با علی از گفتن لبیک اللهم لبیک خودداري می کند: 
مردم لبیک    از من پرسید اي سعید چرا نمی شنوم که   بن جبیر آورده اند که )ابن عباس در عرفه بود   نسایی در سنن و بیهقی ..... از سعید

لبیک اگرچه معاویه از    اللهم لبیک را بگویند گفتم آنها از معاویه می ترسند پس او بالفاصله از چادرش بیرون آمد و گفت لبیک اللهم 
ري رسول خدا )ص( را ترك  را لعنت کن زیرا از روي دشمنی با علی، سنت جا   این عمل بدش بیاید و سپس گفت خدایا این جماعت

 کرده اند...(، ..... 

مضمون روایت نمود و... )گفت خدا فالن کس یعنی معاویه را لعنت نماید که تعمداً عظیم ترین روزهاي    احمدبن حنبل از او به همین 
ن عقیده عامه دانشمندان و  حج را هدف قرارداد و آراستگی و شکوهش یعنی همان لبیک اللهم لبیک است را از بین بردند...( و نیز ای

حضرت   است که لبیک گفتن تا رمی جمره عقبه ادامه پیدا می کند... ولی معاویه چون با علی علیه السالم دشمن است و می بیند   فقیهان
ازه ستمکار به این سنت پایبند است تا جایی پیش می رود که سنت و احکام الهی را زیر پا می گذارد و... و این خبیث تبهکار تاچه اند

نیاز شدید به علم آن حضرت برخالف رویه و روش آن حضرت عمل می نموده است سعیدبن مسیب می نویسد که    بوده که علیرغم 
عاجز می شود به ابوموسی می نویسد تا از    )مردي از اهالی شام شخصی را با همسرش می بیند و هر دو را می کشد معاویه در داوري او 

السالم حکم علیه  به آن حضرت می گوید که   علی  ابوموسی  را سؤال کند پس  از شما سؤال کنم پس آن    آن  تا  نوشته  به من  معاویه 
 حضرت فرمود: )اگر چهار شاهد نگذراند باید طناب در گردنش نهند(.

 سنت هایی که به دلیل دشمنی با شیعه متروك ماند: 
می نمایند    طرفداران او باقی ماند که صرفاً براي دشمنی با شیعه، سنت رسول خدا را تركاین رویه ناپسند اموي پس از معاویه در بین  

این رافضیان  باشد ولی چون  بایستی شرعاً هموار  ماوردي می گویند گور  و  )غزالی   ..... ها:  این دشمنی  از جمله  را شعار خویش    ..... 
 یم بلکه مرتفع می سازیم...( ساخته اند ما براي دوري از روش آنان گور را مسطح نمی نمائ

که حنفی است می گوید )..... سنت اینست که انگشتر در دست راست باشد امّا چون رافضیان این سنت را پیش گرفته   و یا مؤلف الهدایه
 انگشتر را در دست چپ می گذاریم...( .....  اند ما 

 معاویه بود...، .....   دزمخشري می گوید اولین کسی که خالف سنت، انگشتر را در دست چپ کر
راست سست می کرده و    حافظ عراقی در خصوص نحوه آویختن شاخه عمامه می گوید )..... شاید حضرتش شاخه عمامه را از سمت

 بایستی آن را ترك کرد...(،  سمت چپ می آویخته همانطور که عده اي می آویزند ولی چون این طرز آویختن شعار امامیه است
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بن تیمیه در کتاب منهاج خود می گوید )..... به این دلیل، بعضی از دانشمندان گفته اندکه بعضی از مستحبات و کارهاي خوب  و یا ..... ا
 ترك کرد ..... زیرا شعار ایشان است و... شناختن سنی از شیعه الزم است...(   را چون شعار رافضیان است بایستی

را بخواند بایستی اول روضه سایر اصحاب را بخواند... تا به روضه خوانی رافضیان شبیه    الم و یا )..... اگر خواست روضه حسین علیه الس 
 نشده و تشبه نجسته باشد و...(  

  االسالم غزالی گوید )..... بر واعظ و غیر واعظ حرام است که روضه حسین و درگیري هاي او و صحابه را بخواند... بلکه باید   و حجه
 نموده و بگویند اشتباه در اجتهاد بوده است( و .....، منازعات آنان را توجیه 

دلیل شیطانی طرفداران متعصب بنی امیه براي توجیه جنایات معاویه و امثال اوست قبالً    )کلب گوید موضوع بحث اشتباه در اجتهاد که
هد نمی نامند و همانگونه که استدالل به  این که هر بی سر و پا و منافق و فاسق و بی دین را مجت   دالیل رد آن ذکر شد، و صرف نظر از

فقط در تخلف و انجام خطا و به شرط رعایت تمام شرایط آن مصداق دارد و بهیچ وجه در مقوله جرم    آیات قرآن گردید، این استناد
ر شرك به خدا  خداوند بر مرتکب آن وعده آتش دوزخ ابدي خود را داده است مصداق ندارد بطور مثال اجتهاد د  یعنی آن اعمالی که

واضح و    مؤمن و .....، مصداق ندارد و لذا این جماعت تصور می نمایند که مفاهیم قرآن را فهمیده اند و حال آنکه معانی ساده و   و قتل 
آشکار قرآن را نمی فهمند و استدالل هاي قوي و متین آن را درك نمی کنند و در حالیکه خود را مدعی قرآن میدانند فرق مفهوم بین  

طا و جرم را در قرآن نمی فهمند و براساس این تعبیر شیطانی از روي هوي و هوس، خود و پیروان خودرا با این اعتقاد شرك آمیز به  خ
 دوزخ ابدي خداوند وارد می نمایند .....(.

 بدعت خواندن خطبه قبل از نماز: 

عید رسول    خواند، از قول ابن عباس می نویسد. )..... من در نماز  زرقانی در شرح موطا در بیان اینکه در دو عید باید نماز را پیش از خطبه
اولین بار این بدعت را    خدا و ابوبکر و عمر حضور داشته ام و همه آنها نماز را قبل از خطبه می خواندند...(، و می گوید درباره کسی که

 قرار داده که خطبه قبل از نماز برقرار شود اختالف است...  

را پیش از نماز خواند معاویه بود و سپس حاکمان مروانی مثل مروان و زیاد... و اینها چون    یسد، اولین کسی که خطبهسکتواري می نو
ها و خطابه ها در دستور کار قرار دادند، خطبه    فشار دادند، و دشنام دادن به امیرالمؤمنین را در نطق  چنگ آهنین خود را به گلوي مردم

 مردم اجباراً آن را بشنوند و بعد از نماز متفرق نشوند...(،   د تا را قبل از نماز قرار دادن

علیه السالم آمیخته است پس توجه فرمائید به این فرمایش رسول خدا که    آري معاویه این بدعت را با جنایت سهمگین دشنام بر علی 
 هر که مرا دشنام دهد خدا را دشنام داده است...(. را دشنام دهد مرا دشنام داده و   روایات آن همه صحیح هستند که )..... هرکس علی

 معاویه یکی از قوانین کیفري اسالم را اجرا نمی کند: 

قبل از اینکه    ماوردي و دیگران آورده اند که )..... چند دزد را نزد معاویه آوردند و او دستور داد دستهاي آنان را قطع کنند، آخرین دزد
اسالم از اجراي حد اسالمی    اشعاري را خواند... پس معاویه آن دزد را رها کرد و این اولین باري بود که در تاریخدست او را قطع کنند،  

 صرف نظر می شد...(....

 معاویه لباسهایی می پوشد که شرعاً جایز نیست: 

علی مرده   مقدام گفت خبر داري که حسن بن   ابوداوود از خالد روایت می نماید )..... مقدام بن معدي و...، نزد معاویه رفتند معاویه به 
است ..... او گفت چگونه این خبر را مصیبت نمی دانم حال آنکه رسول خدا حسن را در آغوش می گرفت و میفرمود این از من است و  

به خدا قسم اي معاویه آیا می دانی که  ابی سفیان گفت ترا  بن  به معاویه  ..... پس مقدام  از علی  ا از پوشیدن پوست  رسول خد  حسین 
اي معاویه من همه اینها را در خانه تو دیده    حیوانات درنده و سوار شدن بر آن نهی کرده است گفت آري، پس مقدام گفت به خدا قسم 

 ام...(،
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اوآشکار   تجاوز کاري  و  دنیاي کسی کردي که گمراهی  تابع  را  )تو دین خود  نویسد:  به عمروعاص می  نامه خود  و  امیرالمؤمنین در 
گمراه و تجاوزکاري   فردي بی حیا و بی آبرو است(، ابن ابی الحدید در شرح این فرمایش می نویسد )تردیدي نیست که معاویه شخصی

معاویه شخصی بسیار هوسباز و بی    او آشکار بوده است و... و اینکه حضرت فرموده است بی حیا و بی آبرو بوده از آن جهت است که
السالم خود را محتاج متانت و آرامش دیده    ب نشینی و محافل عیاشی داشته ..... و پس از قیام علی علیهعفت بوده است و مجالس ش

است و در دوره عمر از ترس ریختن آبرو، خود را حفظ    است وگرنه در دوره عثمان بسیار بی حیا و بی آبرو و آلوده به هر زشتی بوده 
دیبا می پوشیده و درجام زرین و سیمین می نوشیده و قاطرهایی سوار می شد که جلی    می کرده است امّا در عین حال لباس ابریشمی و 

نوشته اند که در دوره عثمان شراب می خورد و پس از برقراري حکومتش    از دیبا و زین زرنشان داشته اند و...، و مردم در شرح حال او
پنهانی شراب اند در  نیست که گوش به آواز و موسیقی    می خورد و برخی گفتند نمی خورد  ..... گفته  این موضوع اختالفی  ولی در 

 درآمده و به آوازخوانان و مطربان انعام و اکرام نموده است....  سپرده و به رقص

 هجري(:  44معاویه زیاد را به خود منسوب می نماید: )جنایت سهمگین سال 

اینکه نسبت خویشاوندي و این اصل که براساس فرموده رسو به بستر و فراش است و مرددر زمینه  زناکار را   ل خدا )..... فرزند متعلق 
سال   در  آنکه  تا  آمد  می  به شمار  اسالم  از ضروریات  و  مسلم  اصلی  است(،  که   44پاداش سنگ  هند    هجري روز شومی  پسر  معاویه 

پیامبر متفق است که فرمود:   این قول جگرخوار، این بدعت را قرار داد و برخالف سنت و فرموده رسول خدا عمل کرد...(، امت اسالم بر
)هر کس در دوره اسالم پدري جز پدر خود براي خودش ادعا نماید بهشت بر او حرام میگردد...( و یا ..... )هر کس متعمداً خود را به  

زیاد را فرزند ابوسفیان زناکار  مکرر و موکد ..... معاویه    کسی جز پدرش منسوب نماید کافر شده است( و... .....، با همه این فرمایشات
معرفی کرد و .....، و دلیل آن هم این بود که زیاد براي نابودي مردانپاك و صالح و خداپرست دوستدار علی امیرالمؤمنین، به درد او می  

د در نامه اي در دوره  و در ناپاك ترین دامن ها پرورش یافت و...، معاویه خو  خورد، زیاد در بستر عبید، آزاد شده ثقیف به وجود آمد
و نه پدر  امام حسن مجتبی سالم اهللا علیه به زیاد مینویسد )..... از امیرالمؤمنین معاویه بن ابی سفیان به زیاد بن عبید ..... تو نه مادر داري  

 مردم را وادار کن تا با من بیعت کنند ..... تا مانع ریختن خونت شوي...(،   ..... وقتی نامه ام به تو رسید 

یه  پس از انقراض دولت اموي، زیاد را زیاد بن ابیه)یعنی زیاد پسر پدرش(، یا زیاد بی پدر، زیاد بن امه )زیاد پسر مادرش(، یا زیاد بن سم
کنیز یکی از دهقانان ایرانی بود و حارث بن کلده پزشک ثقفی او را بعنوان پاداش مداواي آن دهقان    و... می نامیدند ..... مادر او سمیه

خود که عبید نام داشت داد، ..... سمیه از فاحشه هاي بنام و مشهور طایف بود که محل رسمی براي اینکار داشت و    فته و او را به غالم گر
 پرچم و نشانه اي براي اینکار و معرفی خود به عموم مردم بود   صاحب

فی خود به مسافران و غریبه هایی که وارد می شدند بر  و بنام براي معر  )کلب گوید در آن زمان رسم بر این بود که فاحشه هاي مشهور
این معنی به  پرچمهایی نصب می کردند  براي    در خانه خود  از مردم  منزله دعوت عمومی  به  پرچم  و  این محل فاحشه خانه است  که 

  لیفه بودن او را از اینکه زناکاران محسوب می شد و تو بر این زیاد بدبخت بی آبرو توجه کن که چگونه مستی قدرت برادر خ  زناکاري
 مادرش را فاحشه خطاب کنند بی نیاز کرده است .....(، .... 

را  او  نطفه  دانم که چه کسی  به خدا قسم من می  ابوسفیان گفت  ایراد کرد...  نطقی  )..... زیاد  اند  ابن عساکر آورده  و  در دل    ابوعمر 
قسم اگر از ترس    گفت مواظب حرف زدنت باش... گفت به خدا مادرش کاشت علی بن ابی طالب گفت او کیست، پاسخ داد من پس  

نمود... و اگر معاویه به استناد این   عمر نبود وضع زیاد را روشن می کردم... معاویه به استناد همین سخن ابوسفیان، زیاد را به خود منسوب
منسوب می کرد زیرا روزي که او به دنیا آمد    ودگفته پدرش، زیاد را به خود منسوب کرد، او بایستی قبل از زیاد، عمروعاص را به خ

مادرش نهادم و عاص با او به کشمکش برخاست، ولی    ابوسفیان ادعاي پدري او را کرد و گفت تردید ندارم که من نطفه او را در شکم
اص را پدر او اعالم نمود و  براي نوزاد خود به رسمیت بشناسد و ع  نابغه چون ابوسفیان را مردي بخیل می دانست حاضر نشد پدري او را 
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بدون شک پدر تو ابوسفیان است زیرا براي ما از او دالیلی قطعی معلوم شده پس    حسان بن ثابت در این باره سروده است که )اي عمرو،
 ابوسفیان افتخار کن و به عاص افتخار نکن...(،  اگر خواستی به پدرت افتخار کنی به

ی که با سمیه مادر زیاد و نابغه مادرعمرو و هند مادر معاویه و حمامه مادر ابوسفیان و زرقاء مادر  آري معلوم است که هر زناکار بی عفت
بر سر   با همسران آنها  بنماید و  ادعاي پدري فرزندان آنها را  نام و مشهور ارتباط داشت میتوانست  مروان و دیگر فاحشه هاي صاحب 

برادر زی ابوبکر  برخیزد...،  به کشمکش  انتساب رضایت    اد وقتیپدري آنها  به این  نیز  او  برادر خود خوانده و  شنید که معاویه، زیاد را 
و    است داده، خشمگین شد و قسم خورد که هرگز با اوسخن نگوید و گفت قبول این موضوع به معنی تصدیق زناکاري مادرش سمیه  

بیبه همسر رسول خدا که دختر ابوسفیان است به عنوان اینکه با  ترك نسبت پدري او... واي بر زیادآیا با این انتساب او می خواهد با ام ح
 است مالقات نماید و...، .....   او محرم و خویشاوند 

ن عساکر  آورده اند که زیاد در زمان حکومت معاویه به مدینه رفت ..... و ام حبیبه روي از او پوشانید واجازه تشرف به او نداد .....، ..... اب 
سلولی وارد شد و به شراب خواري پرداخت تا مست    یسند که ابوسفیان به طایف رفت و در دکه شراب فروشی ابومریمو ابن اثیر می نو

آویخته و    زن عبید را می خواهی گفت با اینکه پستانهاي او  شد و از او طلب زنی فاحشه کرد او گفت آیا سمیه کنیز حارث بن کلده،
ادعاي برادري او را    ی او را آورده و ابوسفیان با او آمیزش کرد و زیاد را به دنیا آورد و معاویهزیربغل بدبویی دارد او را بیاور و سلول

گفتند از جمله ابومریم سلولی    نمود...(، معاویه براي تائید نسبت زیاد به ابوسفیان مردم را جمع کرد و شاهدان در تأیید این موضوع سخن 
ز او سؤال کرد )چه شهادت می دهی اي ابومریم، اوگفت من شاهد بودم که ابوسفیان نزد  )صاحب همان فاحشه خانه( بود که معاویه ا

چاره اي نیست او را با همه کثافت بودن و بدبویی    من آمد و از من فاحشه اي خواست و من به او گفتم جز سمیه کسی را ندارم گفت 
با  تو  پدر  ابوسفیان  و  آوردم  ابوسفیان  نزد  را  او  من  پس  بیاور،  به  اش  منی   او  که آب  در حالی  آمد  بیرون  و سپس سمیه  رفت  اطاقی 

حرف زدن خودت باش تو فقط به عنوان شاهد آمدي تا شهادت بدهی نه    ابوسفیان از تنش می چکید، پس زیاد به ابومریم گفت مواظب 
 ..( ..... معاویه زیاد را خویشاوند خود اعالم کرد. اینکه سرزنش کنی و... و بر اثر آن شهادت ابومریم،

یعنی زناي سمیه با ابوسفیان در بستر عبید بوجود آمد...( البته    و در عقدالفرید با همین مضمون آمده است که .....، )زیاد از آن همبستري
کدام  به آن دست یافت، یعنی در آن زمان که معلوم نبود معاویه نوزاد    او این مقام ظاهر را به همان طریقی حاصل نمود که خود معاویه 

البته این مادرش هند جگرخوار بوده که او را فرزند ابوسفیان اعالم کرد... و زیاد    یک از شش نفر زناکار معروف عصر جاهلیت است و
بیشتر جلب نماید و لذا .....،    نیز که خود را از پستی و ننگ بی پدري نجات یافته دید و...، تصمیم گرفت تا رضایت معاویه را هرچه 

 مسلمانان پاك و غیور و دوستداران اهل بیت و خاندان رسالت... فرو برد و .....  را تا مرفق در خون دست خود 

داشت و لذا در آن زمان که یونس بن ابی عبید، به معاویه گفت که رسول خدا فرمود فرزند   و معاویه به چنین جرثومه نجس و پلیدي نیاز
فت دوباره بگو و او دوباره گفت و سپس او را تهدید کرد و گفت اي یونس به خدا قسم اگر  متعلق به بستر و فراش است و.....، معاویه گ

 دست از اینحرف خود برنداري، بالیی بر سر تو می آورم که آن سرش ناپیدا باشد و...، ابن یحیی می گوید )اولین حکم از احکام رسول 

یکی از    شد...( و حسن بصري گوید معاویه چهار صفت داشت که اگر فقط خدا که رد و پایمال شد حکمی بود که درباره زیاد صادر  

این چهار صفت را دارا می بود براي اثبات تبهکاري او کفایت می کرد )چیره شدن به کمک افراد سفیه و نادان برامت بدون مشورت با  

مشروب خوار و دائم الخمر بوده و    پلید که   صالحان امت یعنی اصحاب باقی مانده رسول خدا، تعیین جانشینی خود براي پسرش یزید

دستور رسول خدا، ادعاي خویشاوندي زیاد    جامه ابریشمین پوشیده و لهو و لعب و علناً فسق و فجور می کرد...، بر خالف حکم و امر و 

و این کالم را دو بار  باد که حجر و یارانش را کشت    را نمود و چهارم کشتن حجربن عدي مظلوم و اي بدبختی و نکبت و لعنت بر او 

 تکرار کرد...(، 
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عمروبن عاص و مروان بن حکم به زیاد می فرماید )..... تو را اي زیاد چه    و این کالم امام حسن مجتبی است که در حضور معاویه و

و به درستی که مادرت  در اصل و نسب و تولدي شرافتمندانه نیز چیزي سراغ ندارم    ارتباط به قریش، من براي تو نه تنها در قریش بلکه

به دنیا آمدي مردم عرب براي تو پدري نمی  با او در می آمیختند و چون تو  فاحشه اي بود که مردهاي قریشی و سایرزناکاران عرب 

به )اشاره  این شخص  تا  براد  شناختند  ادعاي  ابوسفیان،  پدرش  از مرگ  افتخار  رمعاویه( پس  براي  اي  مایه  تو هیچ  لذا  نمود و  را  تو  ي 

است و ما را نسبت با وجود پاك و شریف رسول خدا )ص( و پدرم علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین که هیچ    داري و ننگ سمیه ترا بس ن

اینکه من و برادرم حسین دو    به نجاست هاي نیز جعفر طیار براي افتخار بس است، و  جاهلیت نگرائید و عمویم حمزه سید الشهداء و 

 ...(...، سیدجوانان اهل بهشت هستیم

خاندان محمد )ص( رضی اهللا عنهم مرتکب    رفتاري را در حق   سکتواري می گوید: )..... زیادبن ابیه اولین کسی بود که ننگین ترین بد 

گام  شد، ..... و هیچ دانشمند اسالمی نیست که با جاحظ اتفاق نظر نداشته باشد .....آنجا که در رساله )بنی امیه( می گوید )..... در آن هن

عمومی( خوانده اند آن سال برعکس نه تنها سال اتفاق عمومی نبود    که معاویه بر سلطنت دست یافت ..... سالی که آن را سال )اتفاق

سرکوبی مسلحانه و...، بود... و معاویه با آنچه در مورد زیاد کرد، یعنی رد علنی    بلکه سال اختالف و جدایی و اختناق و دیکتاتوري و 

 بر خدا و انکار آشکار دستوراسالم و...، به وضوح در شمار تبهکاران درآمد و در جرگه کافران وارد شد...(. حکم قضایی پیام

 بیعت گیري براي یزید: )یکی دیگر از جنایات سهمگین معاویه(:

ید و جنایتکار(است که آن  از دیگر تبهکاري ها و جنایات معاویه... یکی دیگر اخذ بیعت )به زور تهدید و تزویر و تطمیع( براي یزید )پل
سرکوبی باقی مانده جمعیت    را بر خالف خواست اهل )حل و عقد( یعنی صاحب نظران جامعه اسالمی و از طریق ایجاد رعب و ترس و 

مهاجران و انصار از اصحاب رسول خدا )ص( و علیرغم مخالفت برجسته ترین این اصحاب و .....، انجام داد، ..... از خباثت طینت او  
کار زمینه چینی نمود... و چون زیاد که مخالف با والیت عهدي یزید بود از دنیا رفت او عهدنامه اي به نام    اینکه او هفت سال براي این 

 براي مردم خواند که ..... حکومت پس از معاویه متعلق به یزید باشد و...   زیاد جعل نموده و

ازکوفه گرفت...، مغیره چون تمایل معاویه را می دانست خود را طرفدار یزید نشان داد    و نیز آورده اند چون معاویه تصمیم به عزل مغیره 
طرفدار حکومت یزید است، آگاه شد او را در سمت خود در ریاست و حکومت کوفه ابقاء کرد و    و وقتی معاویه از این امر که مغیره 

هزار درهم رشوه فریفته و سپس آنان به نزد معاویه رفته و براي یزید  برگشت و ده نفر از ایادي خود را با سی    مغیره بالفاصله به کوفه
تبلیغ کردند .....و معاویه به موسی پسر مغیره گفت پدرت دین اینها را به چه مقدار خریده است گفت سی هزار درهم، معاویه گفت دین  

یزید پیام    و از او مشورت خواست، زیاد مخالفت کرد و او به   را چه ارزان فروخته اند... و آورده اند معاویه نامه اي براي زیاد نوشت   خود
مخالفت کنند و چاره   داد که )زیاد می ترسد که مردم به خاطر کارهاي زشتی که تو انجام می دهی، شورش نمایند و با والیت عهدي تو 

نمیري این پیام را به یزید داد و او    عبید بن کعبرا در آن می بیند که تو آن کارها را ترك کنی تا بتوان مردم را قانع کرد...( و آنوقت  
کرد، و چون زیاد مرد و معاویه خواست براي    از بسیاري از کارهاي خود دست برداشت... و زیاد نامه اي نیز به معاویه داد و او را نهی

فرستاد و چون بعد از آن صحبت از  یزید بیعت بگیرد، اقدامات علنی خود را شروع کرد از جمله براي عبداهللا بن عمریکصد هزار درهم  
یعنی موضوع بیعت با یزید و دین مرا ارزان قیمت زد و آنوقت از    بیعت یزید شد عبداهللا بن عمر گفت: هان معاویه این را می خواست 

 تائید یزید خودداري کرد،

ل بهشت( را بقتل می  معاویه در شام براي یزید بیعت می گیرد و در راه اخذ این بیعت امام مجتبی )سید جوانان اه

 رساند:
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انصار خود را  اعوان و  بود و معاویه  به دمشق دعوت کرد و در میان آنها احنف بن قیس  نمایندگی استانها را  جمع    معاویه هیأت هاي 

تعریف یزید    نموده و از جمله به ضحاك بن قیس گفت وقتی من خطبه ام تمام شد، تو اجازه بگیر و خطبه بخوان و در ضمن خطبه از

کن و او را براي والیت عهدي پیشنهاد بده و سپس عبدالرحمن بن عثمان ثقفی و... برخیزند و کالم ترا تائیدکنند...، برنامه طبق دستور  

توجه   کرده اي... پس به سخنان ایشان را معاویه پیش رفت ولی احنف بن قیس برخاسته و گفت )..... تو اي امیرالمؤمنین عمرت را سپري

ضحاك عصبانی    .... و تو می دانی تا حسن بن علی زنده است، مردم حجاز و مردم عراق با یزید بیعت نخواهند کرد...(، و آنوقتمکن .

چه به سلطنت و این خداوند    شد و گفت )آري منافقان عراقی که مردانگی آنان، فقط در ایجاد تفرقه است...، حسن و وابستگان حسن را

با    است که معاویه را به جاي خود در زمین نشانده است...( و آنوقت احنف دوباره برخاست و گفت)..... اي امیرالمؤمنین تو عراق را 

خیانت کنی باید بدانی که به خدا قسم پشت سر    سلطه نظامی فتح نکردي بلکه با حسن بن علی عهد و پیمان بستی و اگر به پیمان خود 

علی در صفین به روي تو کشیده اند هنوز بر روي دوش آنها    همان شمشیرهایی را که همراه حسن سوارانی کارآزموده قرار دارند و...، و  

اند هنوز در بیشتر از علی دوست    قرار دارد و دلهایی که کینه ترا در آن جاي داده  سینه هاي آنان است و به خدا قسم مردم حسن را 

 دارند(  

آنگاه معاویه سخنانی به تهدید گفت و سپس احنف گفت )..... اي امیرالمؤمنین  و...، و   و دوباره عبدالرحمن بن عثمان ثقفی سخن گفت

تو از همه ما بهتر می دانی که یزید درشبانه روز چه اعمالی صورت می دهد و در ظاهر و نهان چکار می کند و به کجا می رود و از کجا  

برتري دهی در حالی که می دانی آنان کیستند و چه شخصیتی  اگر یزید را بر حسن و حسین مقدم بداري و    می آید و... آگاه باش که

 پیشگاه خدا هیچ عذر و بهانه اي نخواهی داشت...(،   دارند...، در

امام حسن مجتبی زنده است، تا  برهه از زمان دانست  این  به    پس معاویه در  پاکدامن حاضر نخواهند شد  مردم صالح و شخصیت هاي 

تعهدات خود پیمان بسته بود که حکومت را پس از خود به آن حضرت    ...، و از همه مهمتر او در ضمنبیعت ننگین با یزید تن در دهند

لذا چاره کار را در آن دید که امام حسن را به قتل برساند و با قتل او مانع اصلی را    واگذار نماید و هیچکس را جانشین خود نسازد...، و

 د،  بردار در راه اخذ بیعت براي یزید، از میان

شرکت نموده است    )کلب گوید معاویه علیه الهاویه تنها قاتل حسن بن علی و دیگر مقدسین از امت محمد نبود بلکه در خون حسین نیز

اثر گناه یزید کم شود در خون   و با رها کردن سگ هاري چون یزید پلید به سوي حسین بن علی، و اصرار در جانشینی او بدون اینکه از 

آن حضرت را کشت و یا اگر یزید دستور    شرکت نمود یعنی، ظاهراً جعده امام را زهر داد ولی باید گفت در واقع معاویه مظهر ذوالقربی  

واقع این معاویه بود که با روي کار آوردن یزید و    برپا کردن کربال را صادر نمود و اگرچه ظاهراً شمر سر امام حسین را برید ولی در 

 است و...،   علی ر سبکسر مورد انتظار بود، قاتل حسین بنعکس العملی که از آن خونخوا

به ظاهر اسالم آورد و... سپس اهللا علیه و آله، در معیت پدرش  با محمد صلی  ادامه مأموریت جنگ  لذا معاویه در  لباس اسالم،    و  در 

را براي دیدن انتقام گیري    جداد خودخاندان محمد را از هم تکه تکه کرد و شعري که یزید می خواند و دین خدا را مسخره می کرد و ا

واقع قاتل حسن و حسین دو سید    آرزو می نمود و...، در واقع از آرزوهاي معاویه بوده که یزید جامه عمل پوشانده است، آري او در

است همان نخل  محمد در صحراي کربال بوده   جوانان اهل بهشت و امیرالمؤمنین ساقی کوثر و وصی رسول رب العالمین و عزیزان از آل

کسانی که خداوند در کتاب خود از آنان به عنوان ذوالقربی    هاي بارور باغ رسول خدا که در جهان نظیر نداشته و نخواهند داشت، همان
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.....  نیز گروه کثیري از مقدسین امت محمد صلی اهللا علیه و آله را پس   یاد نموده و اجر رسالت را دوستی و محبت آنان قرار داده است و

منقلب اي  ظلموا  الذین  سیعلم  و  راجعون  واناالیه  و    اناهللا  ستمگران  این  جایگاه  را  خود  جاویدان  دوزخ  و  ابدي  آتش  خدایا  ینقلبون 

 طرفداران آنان قرار بده و تا خدایی می نمایی روزبه روز بر عذابشان بیفزا آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(.

 یزید: عبدالرحمن بن خالد و بیعت براي 

جانشینی خود    معاویه در طی خطبه اي به مردم شام گفت )اي مردم شام، سن من زیاد شده و اجلم فرا رسیده و می خواهم کسی را به 

با جانشینی عبدالرحمن بن اتفاق نظر اعالم کردند که ما  با  بر چه کسی است... پس مردم  نظرتان  خالد بن ولید موافق    تعیین کنم شما 

زمان که عبدالرحمن بیمار    نظر بر معاویه بسیار ناگوار و سخت آمد ولی به روي خود نیاورد و در فرصتی مناسب در آنهستیم...، این  

برساند، و پزشک سم را به عبدالرحمن داد و   شده بود، پزشک یهودي دربار خود را مأمور نمود تا با دادن زهر به عبدالرحمن او را به قتل

پنهانی با غالم خود به دمشق آمد و به کمین آن پزشک    د...، برادر عبدالرحمن از ماجرا خبردار شد و بطور عبدالرحمن در اثر آن سم مر

یهودي نشست تا شبی که او از نزد معاویه به همراه اطرافیان خودخارج شد به آنها حمله نمودند و همه فرار کرده و مهاجر آن پزشک  

کش عبدالرحمن  برادرش  به خونخواهی  را  و یهودي  مرا    ت  کرد چرا طبیب  معاویه سؤال  آوردند  معاویه  نزد  کرده  دستگیر  را  او  وقتی 

 را کشتم ولی دستور دهنده آن هنوز زنده است...(،  کشتی پس مهاجر پاسخ داد من مأمور قتل برادرم 

 سخنان سعید بن عثمان بن عفان با معاویه:

بیعت گرفتی    سان نماید و... نیز گفت تو یزید را بر من برتري دادي و براي اوسعیدبن عثمان از معاویه تقاضا کرد که او را استاندار خرا

عثمان از من برتر است...،   در حالی که پدرم از پدرش و مادرم از مادرش و خودم از او برترم .....، معاویه گفت در مورد برتري ها، آري

به عبارتی دیگر آن را نقل نموده که   با آن عوض نمی کنم...، و ابن قتیبهولی اگر غوطه )باغ پهناور دمشق( از مثل تو پر شود من یزید را  

خدا قسم می دانی پدرم از پدر او و .....، و تو این   او نزد معاویه آمد و گفت )..... چرا بجاي من براي یزید بیعت گرفته اي در حالی که به 

سخ داد...و گفت چیزي بخواه .....، و آنگاه گفت خراسان ملک و تیول  مقام و قدرت را بوسیله پدرم بدست آوردي... معاویه خندید و پا

 بیرون رفت...(.  تو باشد ..... و آنوقت سعید خشنود و خوشحال از دربار معاویه

 نامه هاي معاویه در مورد بیعت والیت عهدي یزید:

 نامه به مروان بن حکم: 

و...(، و بعد از   من زیاد شده و می ترسم پس از مرگ من در میان امت اختالف شود معاویه در نامه اي به مروان بن حکم نوشت )..... سن 

به  اشاره  با  .....، مروان  اعتراض کرد  بکر  ابی  بن  عبدالرحمن  این زمان  را معرفی کرد، در  یزید  او    انجام مکاتبه  عبدالرحمن گفت: که 

عایشه به سخن درآمد و گفت: ).....   ( براي او نازل شد و آنوقت کسی است که آیه )و کسی که به پدر و مادر خود گفت واي بر شما...

پیامبر خدا ترا لعنت کرد( پس حسین بن علی و    دروغ گفتی اي مروان، این آیه در حق فالن کس نازل شد و اما تو آن کسی هستی که 

 معاویه گزارش داد....اعتراضات را به  عبداهللا بن عمر و عبداهللا بن زبیر و... نیز اعتراض نمودند و مروان موضوع

 نامه معاویه به سعیدبن عاص:

با یزید دعوت کند بیعت  نامه اي فرستاد و دستور داد تا مردم مدینه را به  و...، و    معاویه به سعیدبن عاص که استاندار او در مدینه بود 

هایی مستقیم به    و آنوقت معاویه نامه   سعیدبن عاص گزارش داد که از خاندان محمد )ص(، از بنی هاشم حتی یکنفر هم بیعت نکرد...،
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نوشت ..... )نامه ات رسید    عبداهللا بن عباس، عبداهللا بن زبیر، عبداهللا بن جعفر، حسین بن علی رضی اهللا عنهم نوشت و... به سعیدبن عاص

  را بگیر... مخصوصاً خاطر حسین بن علی    دانستم که مردم به بیعت بی اعتنا هستند مخصوصاً بنی هاشم... پس مالیمت و نرمی را در پیش

 عزیز بدار و مگذار که کار ناخوشایندي از تو نسبت به او سر بزند زیرا او خویشاوند است و...(،  

آوردند که در دل ندارند... آري او می گوید حسین و پدرش و برادرش خویشاوند هستند... ولی در عمل دست    آري چیزي بر زبان می

 ر خون آنان فرو می برد .....،خود را تامرفق د

 نامه معاویه به حسین بن علی: 

دروغ   به من اطالع رسیده که کارهایی کردي که گمان نمی کردم انجام دهی و...، و آن حضرت در پاسخ نوشت: ..... جاسوسان تو

یمانی که بسته اي ازطرف تو و ایادي تو  گفته اند من نه به دنبال اختالف هستم و نه تصمیم به جنگ گرفته ام، من در مورد ترك عهد و پ 

ستمکار و همدست شیطان رانده    نگران هستم...، از حزب ستمکاري که مقدسات را پایمال ساخته و خون ناحق می ریزد و همان حزب

 شده...

 نامه معاویه به عبداهللا بن جعفر: 

شود و اگر   نظر خوبی دارم... اگر بیعت کنی سپاسگزاري می ... می دانی که تو را بر دیگران ترجیح می دهم و نسبت به تو و خانواده ات

دیگران ترجیح می دهی،    خودداري کنی مجبور خواهی شد و جناب عبداهللا بن جعفر پاسخ داد )..... نامه ات رسید و اینکه گفتی مرا بر 

اینکه نوشته اي مرا مجبور می کنی   االبته اگر چنین کنی خودت را به سعادت رسانده اي و اگر خودداري کنی به ضرر خود توست و ام

 راه اجبار و اکراه مسلمان شدید .....(  آگاه باش که ما قبالً تو و پدرت را مجبور کردیم تا به اسالم در آمده و شما بی رغبت و از

 نامه معاویه به عبداهللا بن زبیر:

دغلی و   رزنش کند بلکه حقه باز و فریبکاري هستی که جزبراي او این ابیات را فرستاد )..... تو پست نیستی تا سرزنش کننده تو را س
فرو رفتن در منجالب گناه و از هر کس در  تو   .....( داد  پاسخ  او  به  زبیر  بن  و عبداهللا   )..... نمی شناسد  تر    نادرستی  تبهکاري شتابزده 

بودم از دست من جان سالم به    بیعت با تو نکرده هستی... تو بردبار نیستی بلکه خود را به بردباري می زنی، ..... و قسم می خورم که اگر  
 در نمی بردي...( 

 بیعت والیت عهدي یزید: 
 ( و در هر دو سفر به دنبال موضوع بیعت گیري براي یزید بود...، 56و   50معاویه دو سفر به حج رفت )

عبداهللا بن عباس و عبداهللا بن    به مدینه آمد و )براي تشکیل یک جلسه خصوصی( به دنبال  50ابن قتیبه آورده است)..... معاویه در سال   
یزید را به جاي خود قرار دهم و علت    جعفر و عبداهللا بن عمر و عبداهللا بن زبیر فرستاد و... گفت ..... اجل من نزدیک است و می خواهم

 فرزندان همان پدرند ..... حاال شما جواب بدهید...   رم اینست آنهاآنکه حسن و حسین را دعوت نکردم با وجود اینکه آنها را دوست دا 

عزوجل محمد را به رسالت برگزید و او را براي دریافت و ابالغ    پس عبداهللا بن عباس گفت )..... خدا را سپاس می گوئیم...، خداي
تباط دارند و سزاوارترین فرد به تصدي حکومت و امر  محمد و الهام او ار  کسانی هستند که با  وحی اختیار نمود و با افتخارترین افراد آن

 اسالم، نزدیکترین آنها به او است...(،  

  جعفر گفت )..... سپاس خداي را ..... درباره این خالفت اگر به قرآن عمل شود خویشاوندان رسول خدا مقدمند و اگر به   پس عبداهللا بن 
محمد نیست و    رویه ابوبکر و عمر عمل شود باز کسی برتر و کامل تر از خاندان   سنت عمل شود امر باید متعلق به خاندان او باشد و اگر

حقیقی و شایسته اش سپرده   به خدا قسم اگر مردم علی را پس از پیامبرشان عهده دار حکومت می کردند البته حکومت را به متصدي
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کشیده نمی شد پس اي معاویه از خدا    مد و شمشیريبودند... در آن صورت حتی میان دو نفر هم در میان امت اختالف بوجود نمی آ
به خدا قسم کار درستی اما آنچه در مورد دو پسرعموي من گفتی...  ..... و  با    بترس  انجام دهی مگر  توانی  این کار را نمی  نکردي و 

و بزرگواري  و  علم  معدن  نفر  دو  آن  که  دانی  می  خود  تو  آنان  اعت  رضایت  را  این حقیقت  هستند چه  انکار  نجابت  و چه  بکنی  راف 
 نمایی...(، 

سپاس ..... این خالفت فقط متعلق به قریش است... پس اي معاویه از خدا بترس... این عبداهللا بن    پس عبداهللا بن زبیر گفت )..... خداي را
و حسین  و این عبداهللا بن جعفر ذوالجناحین پسرعموي رسول خدا و من هم پسر عمه رسول خدا و حسن    عباس پسرعموي رسول خدا 

 فرزندان علی و تومیدانی که آن دو کیستند ..... پس اي معاویه بترس .....(،  

رژیم امپراطوري رم شرقی ..... یا شاهنشاهی ایران نیست که حکومت    و سپس عبداهللا بن عمر لب به سخن گشود: )..... این خالفت مثل
ت مثل حکومت آنها می بود من می بایست حکومت را از پدرم ارث  از پدر به پسر ارث برسد و والیت عهد داشته باشد، واگر این خالف

متعلق به کسی که شایسته آن باشد و مسلمانان او را قبول نمایند، و آنکه پرهیزکارتر و بیش از    ببرم... خالفت منحصر به قریش است و
 همه مورد رضایت باشد...(، 

بیع  ابن  به  را  معاویه مردم  است )که  اصابه آورده  اینحجر در  معاویه گفت مگر  به  بکر  ابی  بن  نمود... عبداهللا  یزید دعوت  با  رژیم    ت 
یک  وقت  هر  که  است  شرقی  رم  نخواهیم    امپراطوري  چنین  هرگز  ما  بخدا  نماید،  او حکومت  جاي  به  پسرش  برود،  دنیا  از  امپراطور 

 کرد...( 

قصد حج وارد مدینه شد... و با جمع کثیري روانه خانه عایشه ام  گفتگوهاي سفر اول آمده است که )معاویه به    و نیز در بیان دیگري از
به   گردید و اجازه مالقات خواست و عایشه فقط به او اجازه داد و چون وارد شد، مستخدم عایشه یعنی ذکوان آنجا بود و عایشه المؤمنین

ابی بکر به    ا ترا به کیفر قصاص برادرم محمد بن معاویه گفت چگونه جرئت کردي و نترسیدي از اینکه کسی را به کمین تو قرار دهم ت
هستم...، و ..... و چون در   قتل برساند، گفت تو چنین کاري نمی کنی پرسید چطور گفت چون من در حریمی امن و در خانه رسول خدا 

به او گفت از خدا بترس و در جماعت چند نفره کار حق این    ادامه عایشه از حرف او پی برد که بر والیت عهدي یزید مصمم است 
که افراد عابد و پارسا و مجتهد بودند به    ناروایی نکن... در این هنگام معاویه برخاست تا برود و عایشه به او گفت، تو حجر و یارانش را

 قتل رساندي معاویه گفت این سخن را کنار بگذار .....(،  

گفت .....، و حسین برخاسته و پاسخ داد ..... )اي معاویه تو نمی توانی   عباس و حسین بن علی را دعوت کرده و و آنگاه معاویه عبداهللا بن
  پنهان کنی ..... تو در وصف کسانی که بعد از رسول خدا )ص( حکومت یافتند در مورد بعضی از آنها به طور مبالغه آمیزي به   حقیقت را 

بعضی دیگر زبان از مدح و ثناي شایسته بستی و ازحد انصاف    او را بر دیگري، برتر دانستی و در مورد  ،فضیلت تراشی پرداختی و با ستم
واقع در  می خواهی  و  گفتی  امت محمد سخن  براي  او  سیاستمداري  و  یزید  کماالت  از  که  شنیدم   ،..... درباره   خارج شدي  را  مردم 

توصیف مینمایی .....، حال آنکه یزید  شخصیت یزید گمراه و دچار توهم و خیاالت نمایی و تصور می نمایی فرد ناشناخته و محجوبی را  
او در آن زمان که آنها را به جان هم    خودش وضع و عقیده خود را نشان داده است، پس تو به کارهاي او نگاه کن از سگ بازي هاي 

ین تصمیم را  وصف خودش یاري کند پس ا  می اندازد و کبوتر بازي هاي او و کنیزکان خنیاگر او و انواع هوسبازي هایش تا تو را در
که داري کنار بگذار، آیا همان گناهان که تاکنون مرتکب شده اي براي توکافی نیست که می خواهی گناه این جرثومه را نیز به دوش  

به خدا قسم که تو به حدي در باطل و در انحراف و ستمکاري فرو    خود بکشی و با این وضع به آستان دادرسی پروردگار وارد شوي،
باقی نگذاشته اي، اي معاویه تو با مرگ فقط یک چشم بهم زدن فاصله داري    لم پرداخته اي که دیگر جایی براي ظلم بیشتررفته و به ظ

به ما هم تعرض نموده اي و ما را از حق اجدادي    و همچنین تو در  بنابراین به کاري خوب و پسندیده دست بزن... ضمن سخنان خود 
را رسول خدا از طریق والیت براي ما به میراث قرار داده است و...، همچنین    ه خدا قسم این حق خود محروم می شماري، در حالی که ب
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به دستور رسول خدا )ص( و به تعیین او توسط آن حضرت استشهاد کردي، آري این    تو به فرماندهی آن شخص )عمروعاص(، بر مردم
تا این تعیین صورت گرفت مردم اظهار نارضایتی نمودند که چرا او فرمانده   قضیه را نگفتی که  حقیقت دارد و اتفاق افتاد .....، ولی بقیه 

شمرده شده است و لذا شروع کردند به ذکر کارهاي نارواي او و آنگاه رسول خدا فرمود اي گروه مهاجر و    گردیده و بر دیگران مقدم 
ول خدا آن کار و رویه را نسخ و ابطال کرد و بنابراین تو  هیچکس جز من فرمانده شما نخواهد بود و به این ترتیب رس  انصار بعد از این 

استناد می   چگونه ابطال گردیده  به کار منسوخ رسول خدا و رویه اي که توسط حضرتش نسخ و    در مورد مهمترین کارهاي عمومی 
ت  به این مقام مهم منصوب کنی که بعضی او را دیندار نمی دانند و  کرده و    و همه مردم را رهاکنی، و یا چگونه می خواهی کسی را 

شخص بی دین و گمراهی را چسبیده اي و می خواهی مردم را فریب داده و دنیاي او را با بدبخت کردن خودت درآخرت آباد کنی،  
 آري این همان زیانکاري آشکار است...(،  

ن عباس پاسخ داد اي معاویه، به خدا قسم او  و نظر تو تلخ تر است و اب  پس معاویه رو به ابن عباس نمود که این دیگر کیست، آیا گفته
ذریه پیامبر )ص( است و یکی از اصحاب کساء و ازخاندان پاك و معصوم پس از قصد خود صرف نظر کن .....، و معاویه ..... سه روز  

بیعت گیري براي یزید  بیرون آمده مردم را جمع کرده و گفت )..... اي مردم مدینه من براي    در جایگاه خود توقف کرد و روز چهارم
اهل مدینه .....، پس حسین برخاست و گفت به خدا سوگند کسی را که به لحاظ پدر و مادر و از حیث    آمدم و همه تسلیم شدند مگر

 است رها و در معرفی او اهمال کرده اي .....(، .....   شخصیت بهتر از یزید

با هزاران بیعت گیري  براي  به  معاویه در دومین سفر و تالش  ننگین و    سوار جنگی  بیعت  از مطالعه ماجراي آن   ..... و  حجاز وارد شد 
با تهدید و ارعاب عمومی و تطمیع و پرداخت رشوه و با تهمت و افترا   انحرافی معلوم می شود که بیعت تحمیلی در محیطی خفقان آور و

ده اي را تهدید می نماید، عده اي را به قتل می رساند، عده  براي بیعت با یزید ع و فریبکاري و حیله و دروغ صورت گرفت... او سرانجام 
آنان می نماید و عده اي دیگر از افراد فرومایه و پست و دنیاپرست را غرق در پول و ثروت    اي را استاندار و یا استانی را تیول و ملک

گذارد ولی چه فایده که مردم پیرو این اندك نیستند، این  آنها اثر نمی    بودند که این ترفندها در اراده   می نماید...، و با این وجود کسانی
سبط  و  راهنما  و  گر  هدایت  پیشواي  )ع(  که    امام حسین  است  کاري  ستم  با  مبارزه  و  فداکاري  و  شهادت  رمز  و صاحب  خدا  رسول 

د... و از تهدیدهاي معاویه و  خلق را آگاه می سازد و به مخالفت برخاسته و هشدار می ده  اینگونه، در تقبیح آن کار ننگین می کوشد و
..... نمی هراسد تا آنکه معاویه باهمه ننگ ها و گناهکاري ها، به جهنم واصل می گردد و حسین با شهادت خود از جهان می رود و رو  

 پروردگار دارد، در حالی که وظیفه اش را به بهترین وجه و کاملترین نحو بپایان برده و .....،  به سوي رحمت

خداوند و رحمت بی انتهاي او می رود که قربانی بیعت یزید است، همانگونه که حسن مجتبی علیه السالم    ن در حالی به سويآري حسی
بیعتی که هزاران بدبختی و فالکت بر این امت بوجود    نیز قربانی گردید و با زهر مسموم نمودند، براي  بیعت با یزید  او را براي تحقق 

  خانه کعبه و هجوم بر حریم هجرت بر مدینه و جنگ معروف )حره( که در آن به زنان و دختران مهاجر و   باعث ویران نمودن  آورد، و
محمد تارومار    انصار تجاوز نمودند و...، باعث بوجود آمدن سهمناکترین صحنه هاي تاریخی اسالم یعنی صحنه کربال که در آن خاندان

خدا به آسمان بلند شد و    انه هاي آنان و خانه هاي هر دیندار و هر دوستدار رسولو ریشه کن گردیدند و بانگ عزا و شیون از تمام خ
دیگر هیچکس روي خوش ندید و دیگر هیچ لب به خنده باز نشد و بالیا و مصایب که پیاپی روآورد اناهللا واناالیه راجعون و سیعلم الذین  

 ظلموا اي منقلب ینقلبون(. 

 نگاهی به یزید و جنایات او:

خوان،    پلید کسی که به پست ترین رذایل اخالقی آلوده بود، بی شرم و بی آزرم، بی عفت و همنشین با کنیزکان مطرب و آوازه یزید  
رفته بودند،    باز بی حیا و...، و در این راه کافی است به سخنان و شهادت هاي هیئت نمایندگی مردم مدینه که به دمشق نزد یزید  سگ

در گزارش خود پس از   ی چون عبداهللا بن حنظله غسیل المالئکه، عبداهللا بن ابی عمرو مخزومی و...، آنهاتوجه کنیم شخصیت هاي بزرگ
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کند و در حضور او کنیزکان می    بازگشت از سوي یزید گفتند: )ما از نزد کسی می آئیم که دین ندارد، شراب می خورد، مطربی می
با و  بازي می کند  نمایند، سگ  و آوازه خوانی می  برخاست  نوازند  نشست و  اراذل  و  و شرور    اوباش  دارد کسانی که همگی راهزن 

 هستند، ما شما را شاهد گرفته و او را برکنار می کنیم...(، 

است که او را )پارسا( لقب داده اند و در قیام )حره( به شهادت رسید که در خطبه خود گفت:    صحابی عالیقدر  و این عبداهللا بن حنظله
بترسید و تقوي پیشه کنید به خدا قسم از قیام علیه یزید آنقدر خودداري کردیم که ترسیدیم از    داي بی)اي مردم مدینه از خ شریک 

ببارد، این یزید کسی است که مادر و دختر و چند خواهر را با هم به ازدواج خود در می آورد و شراب خورده و نماز   آسمان بر ما سنگ
 می نماید، .....(،   را ترك

دلیل نمی شود که من ماهیت    بیر چون به مدینه وارد شد گفت )یزید به من جایزه اي به مبلغ یکصد هزار داده است ولی اینو منذربن ز
نماز خود را ترك می کند .....(، ..... و    او را برمال نسازم، اي مردم به خدا قسم که او همیشه آنقدر شراب می خورد که از فرط مستی

شراب خواري از تو سلب می نماید .....، ترك شدن    ید می نویسد )..... اي یزید اولین چیزي که مستی حاصل ازمعاویه در نامه اي به یز
مستی و میگساري است و... بنابراین خود را از اینکه آن را در    نماز در اوقات معین است و ترك نماز در واقع از بزرگترین آفت هاي

 ر خود ادامه نده .....(. پنهان انجام می دهی دلخوش ندار و به کا

 جنایات معاویه: 

بیرون است و ما از آن میان چند  تباه معاویه را جنایت هایی سیاه نموده است که از حد شمارش و حساب  نمونه    صفحات ایام زندگی 
حضرت را لعنت    ا داده و آن ارائه می نمائیم از آن جمله ..... سالیان سال و زمانی طوالنی به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب فحش و ناسز
جمعه و عید اجرا می کرد...،   می فرستاد و در قنوت نماز بر آن حضرت لعنت می نمود و آن را به عنوان یک سنت و روش در نمازهاي

قبل از نماز  دستور داد که خطبه نماز    او براي جلوگیري از گریز مردم در رابطه با دشنام بر علی علیه السالم، سنت رسول خدا را تغییر و 
 خوانده شود و...، 

ابوتراب فحش نمی دهی گفت چون سه سخن از پیامبر درباره او   مسلم و ترمذي آورده اند که معاویه به سعدبن ابی وقاص گفت چرا به
مضمون از    سه حدیث )منزلت، رایت، مباهله( را گفت... این روایت با همین   شنیدم که موجب می شود هیچگاه او را بد نگویم ..... پس

نقل روایت طبري از  نقل و مسعودي پس  به معاویه زد و    طبري  این حرف را  ..... که )چون  در وجه دیگر آن را آورده و می گوید: 
بادي از خود بیرون فرستاد و گفت حاال بنشین تا جواب حرفت را بشنوي ..... اگر تو راست می   برخاست تا برود، معاویه بلند گوزید و

شنیده بودم تا زنده بودم نوکري علی را    نکردي و چرا با او بیعت نکردي و اگر آنچه تو شنیده اي من از پیامبر  ی را یاريگویی چرا عل
 می کردم... (، ..... و البته معاویه تمام آن احادیث را شنیده بود و...  

به منزلت امیرالمؤمنین آگاه بود و نیز عمروعاص به  )کلب گوید او میخواست سعد را تحقیر نماید و البته خود او از هر کس دیگر بیشتر  
چگونه    که قبالً مذکور شد و در شعر خود نیز اشاره و مکاتباتی که با هم نمودند و...، و در همه آنها تفکر کن و عبرت بگیر که  شرحی

آنکه فریب نفس    آنها کم جلوه نمود و..، تاشیطان اعمال آنها را در نظرشان جلوه گر نمود تا دشمنی خدا و رسول و امام بر حق در نظر  
خود به عذاب جاوید تبدیل    خود را خورده و زندگی بی ارزش فانی را با ظلم و ستم و بیدادگري و قتل عام جمعیت خداپرستان، براي
اي توجیه جنایات آنان دلیل  نمودند، خداوندا همه آنها و اعوان و انصار آنها و کسانی که به عمل آنها در طول تاریخ راضی ومایلند و بر

تراشی می نمایند...، را در جهنم سوزان و غضب ابدي خود وارد بفرما و تا خدایی میفرمایی، لحظه به لحظه بر عذاب آنها بیفزا آمین،  
 آمین، آمین یا رب العالمین..(  

ول خدا علی را لعنت نماید پس او را به واسطه  وارد مدینه شد و خواست تا بر فراز منبر رس  و نیز پس از درگذشت حسن بن علی، معاویه
المؤمنین حضرت ام سلمه خبر دادند که معاویه این چنین جنایت می نماید پس آن حضرت به او نوشت    سعد نهی کردند ..... و به ام



 864: ص 

               

 

ائید و من شهادت می دهم که  خدا و پیامبرش را لعنت می نمائید، زیرا علی بن ابی طالب و دوستان او را لعنت می نم  )شما از روي منبر،
 رسول او، علی را دوست داشته اند(، ولی معاویه به سخن او اعتنایی نکرد  خدا و 

)کلب گوید هزاران هزار صلوات و درود خداوند برمادر بزرگوار ما، حضرت ام سلمه که شهادت او در مظلومیت موالي ما علی بن ابی  
باد درخشان شد و ما به این شهادت افتخار می نمائیم و آن را سندي محکم در محکومیت و  ابداآل   طالب بر صفحات تاریخ ماندگار و تا 

 الهاویه تلقی می نمائیم...،(،  اثبات بزه هاي معاویه علیه 

و... گفت  لعنت نماید و او به منبر رفت    و نیز آورده اند که معاویه عقیل بن ابی طالب را مجبور نمود تا بر فراز منبر علی علیه السالم را
پس شما او را لعنت کنید، که لعنت خدا و فرشتگان    )اي مردم معاویه بن ابی سفیان به من دستور داد تا علی بن ابی طالب را لعنت نمایم

پهلو بود پس عقیل گفت به خدا قسم حاضر     و همه مردم بر او باد( و از منبر پایین آمد و هر چه معاویه به او اصرار کردکه لعن تو دو
 سخنگو دارد   نیستم تا یک کلمه آن را کم یا زیاد کنم و سخن بستگی به نیت

در  و  شد  رایج  تقیه  زمان  در  بود  او  و سایر حکام  معاویه  بر  لعن  واقع  در  که  نمودن  لعن  اینگونه  البته  و  براي    )کلب گوید  سنتی  واقع 
 رستند و مردم نیز آمین گویند و...(،  حضرت گردید تا در میان جمع بر معاویه و حکام او لعنت بف دوستداران آن

عمر گفت علی را بد بگو و علیه او شهادت بده که عثمان را کشته است پس او گفت به او نمی توانم بد بگویم   و نیز معاویه به عبیداهللا بن
و آگاهی... فقط می توانم  بن ابی طالب و فرزند فاطمه بنت اسد است و دلیري او مسلم است و به نحوه حکومت او هم که ت  زیرا او علی 

 او تهمت قتل عثمان بزنم...،   به

و نیز آورده اند شخصی به نام انیس به گروهی که در بدگویی به علی زیاده روي کرده بودندگفت من به خدا سوگند یاد می کنم که از  
رختان و گیاهان روي زمین است شفاعت می  شماره د رسول خدا شنیدم که فرمود من در روز قیامت براي عده اي که تعداد آنها بیشتر از

 نزدیکان خود دارد از آنها شفاعت نمی نماید و...(،    نمایم، پس آیا شما فکر می کنید با توجه به عالقه اي که رسول خدا به

حاضر بود نشسته و در این  که در بین آنها احنف بن قیس نیز    و نیز آورده اند که روزي معاویه در میان انجمنی از اعیان و بزرگان کشور
به نطق ایستاده و در پایان کار به علی لعنت  فرستاد، پس احنف گفت اي معاویه این سخنران تو اگر بداند که تو با    زمان مردي شامی 

علی بردار...  می شوي البته اینکار را انجام می دهد، پس از خدا بترس و دست از    لعنت فرستادن بر جمیع انبیاء و پیامبران الهی خوشحال
لعنت نمایی، و احنف به معاویه گفت در صورتی که مرا مجبور به این کار نمایی... خواهم    و معاویه گفت باید باالي منبر بروي و او را 

ه دیگر  پیامبران تو و همه آفریدگان تو هر یک از آن دو )علی علیه السالم و معاویه علیه الهاویه( را که ب  گفت خدایا تو و فرشتگان تو و 
لعنت بفرما و )فئه باغیه( گروه ستم کار را لعنت فرما و خدایا آنها را لعنت فرما لعنت بی انتها و آنوقت به مردم می    تجاوز مسلحانه کرده 

عالمه   گویم نیز  و  نمود،  معاف  الزام  این  از  را  او  و  برداشت  او  از  دست  معاویه  پس  نماید...(،  رحمت  را  شما  خدا  که  آمین    بگوئید 
مصالحه    ماعیل بن علی آورده است که حسن علیه السالم در نامه اي نوشت که به شرط رعایت چند تعهد از سوي معاویه حاضر به اس

معاویه پذیرفت ولی    است... از جمله آنکه به علی بد نگوید و معاویه نپذیرفت، پس از او خواست که علی را در حضور او دشنام ندهد و 
باد به زیاد گزارش داد که شخصی به نام صیفی بن فسیل از رهبران طرفدارحجر و از سرسخت ترین دشمنان عمل نکرد و نیز قیس بن ع

ابوالحسن و الحسین علیهم السالم است زیاد گفت او   تو است، زیاد او را احضار کرد و گفت تو درباره ابوتراب چه می گویی... گفت او
خواهی شد... آنگاه    خدا تعالی می رسم و تو بدبخت و بدعاقبت   را بکشی من به رضاي را لعنت کن یا گردن ترا می زنم... گفت اگر م

هجري به    51حکم نمود تا او را گردن بزنند پس او را با غل و زنجیر به زندان انداخته که بعداً کشته شد، او با حجر ویارانش در سال  
 شهادت رسید  
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روي منبر علی را دشنام داد و گفت شما به خدا قسم می   سرداران پست و سفاك معاویه در بصره در و نیز آورده اند که بسر بن ارطاه از  
نمائید پس ابوبکره برخاست و گفت خدا را شاهد می گیرم که ما ترا   دهم اگر حرف من درست است تائید و اگر نادرست است تکذیب 

 اد که او را خفه نمودند  دستور د دروغگو دانسته و حرفت را نادرست می دانیم پس زیاد

کردند و چه کسی را به شهادت رساندند...،   )کلب گوید این معاویه، این یزید و این زیاد و... چه کسی را گردن زدند و چه کسی را خفه
هی نمودند،  اشقیاء با این اعمال خود را وارد آتش ابدي ال  آري هر کس ستم نماید اول به خود و بعد به دیگري ستم خواهد نمود و این

آنها را تا ابداآلباد در آتش دوزخ خود ثابت و برقرار بدار که این    پس خدایا تا خدایی می فرمایی هر لحظه بر عذاب آنها اضافه فرما و
 جماعت در ستمکاري خود از انجام هیچ ظلمی فروگذارنکردند آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(،  

منبر به علی بسیار ناسزا می گفت پس او را در همان    شهاب را به فرمانداري ري فرستاد و او بر روي   و نیز آورده اند که معاویه کثیربن
 مقام ابقاء نمود، .....، ..... 

مبر  و نیز آورده اند که مغیره بن شعبه چون به استانداري کوفه رسید بر فراز منبر بارها به علی و شیعیان او لعنت می نمود و میگفت که پیا

 فاطمه را به او به جهت جبران محبت هاي ابوطالب داده است و علی را دوست نداشته است،   دخترش

مغیره  بن ارقم برخاسته به او اعتراض کرد و گفت اي  حاکم نیشابوري و ذهبی روایت نموده اند که )مغیره به علی بد گفت پس زید  و نیز

چون خواستند که   یا رفته اند نهی کرده پس چرا به علی بد می گویی، ..... ومگر نمی دانی پیامبر از بدگویی نسبت به کسانی که از دن 

لعنت کند و کسی را که علی بن   صعصعه بن صوحان را مجبور به لعن بر علی علیه السالم نمایند گفت خدا لعنت کند کسی را که خدا را

 ابی طالب را لعنت نماید...(،  

علی و حسن علیهم السالم را لعن و ناسزا می گفت پس حسن به او پیام    در مدینه حاکم بود و   و نیز از ابن سعد آمده است... که )مروان

محو و بی کیفر نمی نمایم بلکه از خدا می خواهم حق مرا از تو بگیرد و در میان ما    داد من با دشنام دادن به تو، چیزي از حرفهاي تو را

و اگر دروغ گفته بودي البته خدا کیفري وحشتناك تر و سهمگین تر از ما به تو    پاداش دهد   حکم فرماید تا اگر راست گفته بودي ترا 

 خواهد داد(،  

اینکه چرا علی را ناسزا می   کسی است که رسول خدا او را قورباغه پسر قورباغه خوانده و کسی بود که در   آري مروان همان جواب 

عمروبن)سعید(بن عاص را که به اشدق ملقب بود    نمی ماند و معاویه  گوئید گفت حکومت ما بنی امیه جز به این روش ثابت و پابرجا

نموده است که می فرماید )یکی از ستمکاران بنی امیه بر منبر من    فرماندار مدینه نمود و احمدبن حنبل روایتی را از رسول خدا )ص( نقل

خدا بود و آب از دهان او سرازیر می شد و این شقی از  سعید بر منبر رسول    می نشیند که آب از دهان او سرازیر می شود( و... عمروبن 

کسانی است که بر فراز منبر علی را ناسزا میگفت و قسطالنی و انصاري می نویسند او از این جهت اشدق لقب گرفت که به منبر رفته و  

 ناسزا می گفت و بر اثر آن دهان و صورتش لقوه گرفت،   خارج از حد به علی رضی اهللا عنه 

سعید همان شقی است که وقتی عبیداهللا بن زیاد براي او خبرقتل حسین بن علی را فرستاد، اظهار شعف و شادي نموده و با خنده  عمروبن  

مزار شریف رسول خدا اشاره کرده و گفت، اي محمد این قتل و کشتار به جبران    شعر می خواند... و ابن عبیده اضافه نموده که سپس به

 تقبیح نموده و به آن اعتراض کردند، .....   ر حرف او را جنگ بدر پس گروهی از انصا

)کلب گوید ببین و قضاوت کن، که رسول خدا براي رضاي خدا جهاد می کرد وآنان براي رضاي شیطان قتل عام می کردند و انتقام  

 کشتگان خود را در بدر و احد و خندق از پیامبر و علی می گرفتند(  



 866: ص 

               

 

نیشابوري آورده است نیزحاکم  و   و  بود  عنه  اهللا  ابی طالب رضی  بن  امیرالمؤمنین علی  از خدمتگزاران خاص  قیس مدري    که حجربن 

ولی از من   روزي علی به او گفت اي حجر روزي ترا بر پا نگاهداشته و دستور خواهند داد که به من لعنت بفرستی و تو مرا لعنت بفرست

مسجد بپا داشت و ملزم    حجر مدري را احمدبن ابراهیم خلیفه بنی امیه در  تبري مجو و بیزاري منما پس طاووس گوید من شاهد بودم که

لعنت نمایم به همین جهت او را لعنت   بن ابراهیم به من دستور داد علی را  نمود تا لعنت نماید و یا کشته شود پس حجر گفت )امیر احمد

 ار انداخته بودو هیچکدام از آنها مقصود حجر را در نیافتند،  کنید که خدا او را لعنت نماید( و طاووس گوید که و خدا عقلشان را از ک 

صورت سنت و رسمی عمومی و طبیعی درآمد و این رسم   ..... آري معاویه و تمامی کارگزاران او، این روش را ادامه دادند... تا اینکه به

عبدالعزیز مدت چهل سال طول کشید... تا جایی که پس از  عمر بن    از زمان شهادت علی علیه السالم تا زمان منع آن در زمان حکومت

 قطع این رویه جنایت بار مردم عوام تصور نمودند که عمربن عبدالعزیز گناهی بزرگ مرتکب شده و بدعتی نو برقرار نموده است...،

 احادیث پیامبر در نهی از دشنام گویی: 

اعتالي اسالم و    طالب )ع( در خالفت پرعظمت الهی، اعم از سوابق درخشان درصرف نظر از مقام و منزلتی که امیرالمؤمنین علی بن ابی  
فرمود و نیز آنچه رسول    دفاع از آن و دادگستري و .....، و نیز آن فضایل و افتخارات که خداوند آیات کریمه خود را در حق او نازل

مسلمان عادي هم محسوب نمی شد...،    و یک مسلمان و حتی یکخدا در عظمت مقام او بیان نمود و...، دارد این سؤال را می پرسم آیا ا 
او را دشنام داد و لعنت بر او حرام است...، آیا این    مسلمانی که انبوه احادیث نبوي و فتواهاي فقیهان اهل اسالم بر آن قرار دارد که نباید 

است .....( و .....، آیا به نظر آن جماعت او جزء    زشتکاري   فرمایش رسول خدا کافی نیست که فرمودند )بد گفتن به مسلمان مساوي با 
اعتقاد آنان همه اصحاب عادل و صالح هستند و... و جایز نمی دانند   عشره مبشره نیست و یا حداقل یک صحابی بشمار نمی آید که به 

و از آنها نکوهش می نمایند... تا جایی این دلیل که به تعدادي از اصحاب انتقاد    که کسی به آنها بد بگوید و به شیعه حمله می نمایند به
 که ..... 

اصحاب بدگویی کرد او را به نامسلمانی متهم کن... و تا حتی ابویعلی می گوید آنچه در مورد بدگفتن    می گویند اگر کسی به یکی از 
کافر نیست ولی فاسق است ..... و    اتفاق فقیهان است اینست که اگر کسی آن را جایز بداند کافر است و اگر جایز نداند  به اصحاب مورد 

اند...، شیخ   جمعی باید حتماً کشته شود و رافضیان را کافر شمرده  اند کسی که به اصحاب بد بگوید  با قاطعیت گفته    از فقیهان کوفه 
اگر بگوید    ص، و عالءالدین می گوید کسی که به یکی از اصحاب پیامبر )ص( دشنام دهد به ابوبکر، عمر، عثمان، علی، معاویه، عمروعا

درباره کسی که به    آنها گمراه و یا کافر بوده اند باید اعدام شوند و اگر ناسزا گویند باید مجازات شوند...، از قاضی ابویعلی سؤال شد
نه، سؤال شد چطور در توان خواند گفت  او می  بر  میّت  نماز  است سؤال شد  کافر  االّاهللا می   ابوبکر دشنام دهد گفت    حالی که الاله 

 رویش خاك بریزید .....  گوید...، گفت به نعش او دست نزنید )یعنی نجس است( بلکه با چوب بغلطانید و به گور اندازید و 

حفصه دشنام داده بود اعدام شد...،    و به دستور المتوکل علی اهللا، عیسی بن جعفر بن محمد را به دلیل آنکه به ابوبکر و عمر و عایشه و
تثناء از آنان سؤال کنید شاید در میان آن جماعت عده اي وقیح باشندکه با نهایت بی شرمی بگویند آري علی و دو  ..... و اگر از این اس

اصحاب    و دشنام دادن به آنها برخالف بد گفتن به دیگر  فرزند او همان دو که سید جوانان اهل بهشت هستند از این احکام مستثنی بوده 
به او نمی توانیم جسارت   اشکالی ندارد چون پسر هند جگرخوار ناسزا می گفت و لعنت می کرد... ولی ما  کنیم چون کاتب    به آنان 

وآله( مقارن بود و جز چند    وحی است و هر چند که در دوره چند روزه مسلمانی ظاهري خود که با اواخر حیات پیامبر )صلی اهللا علیه 
او دایی مؤمنان حساب می شود و بقیه    او ام حبیبه همسر رسول خدا بوده و نامه به رؤساي قبایل ننوشته است و نیز از آن جهت که خواهر  

محسوب نمی شوند زیرا دوستدار علی و در سپاه   برادر زن هاي رسول خدا مثل محمد بن ابی بکر...، خال المؤمنین یعنی دایی مؤمنین
 علوي بوده و با معاویه جنگیده اند ..... 
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معاویه و امویان ..... که مرتکب این جنایت ننگین گردیده اند... به چه مجوزي به امیرالمؤمنین موالي    هحاال بیائید از آنها سؤال کنیم ک 
اجازه می دهید به چنین شخصیت واالیی دشنام داده و    متقیان علی علیه السالم  ..... آري شما  اند،  لعنت می فرستاده  دشنام می داده و 

نامی و گناه ورزان حرامی بد نگویند و اوصاف    لعنت فرستند ودر عین حال اخطار می کنید که به زنازادگان و بی پدران و تبهکاران 
نمودند و    درخورآنان را بیان ننمایند و زبان به انتقاد میخواره گان و شرابخواران و شهوت رانان و دلقکانی که پیامبر )ص( را مسخره می

و قرآن را به هیچ    اسالم و احکامش را بازیچه ساخته و سنت را پایمال کرده   آن حضرت آنها را تبعید و طرد و لعنشان کرده و شریعت
 شمرده اند و...، نگشایند، ...

 پسر هنده جگرخوار با امیرالمؤمنین می جنگید: 

رساندن به او    آزاردر این زمینه از هر چه چشم بپوشیم این حقیقت را نمی توانیم ندیده بگیریم که موال امیرالمؤمنین خداپرستی است که  
بهتان و   بار  میرسانند،  آزار  باشند  اینکه جرمی مرتکب شده  بدون  زنان مؤمن  و  به مردان  البته کسانی که  و  است،  او حرام  با  و جنگ 

  به مسلمان مؤمن، تبهکاري و   گناهی آشکار را بر دوش گرفته اند...، و امت محمد )ص( با این حدیث اتفاق نظر دارند که )دشنام دادن
 جنگ با او کفر است(، و معاویه هر دو گناه را مرتکب شده است،  

الهاویه در پناه ایجاد شبهه در مردم عوام، فتنه اي    )کلب گوید و خداوند در القتل و معاویه علیه  الفتنه اشد من  کتاب خود می فرماید 
با حیله و تز  ایجاد کرد که ثمره  با علی علیه السالم بود و  با وانمود  آن تبهکاري و جنگ  ویر و دروغ، چهره حق را مخدوش نموده و 

تظاهر به حقانیت، با گروه طرفدار خود به سوي دوزخ جاویدان رهسپار گردید و اینکه بگویند آنان تابع فتوي بوده اند وگناهی   نمودن و
لینظر االنسان الی طعامه و منظور از  می فرماید ف  بر آنها نیست یک توجیه شیطانی است که عقل و شرع آن را پذیرا نیست زیرا خداوند

اطاعت کورکورانه رافع مسئولیت مسلمانان نیست و انسان   این نظر نمودن در واقع، بررسی و تجزیه و تحلیل نمودن امامت است و صرف
ام خود را انتخاب  سنت به شبهه افتاد توقف نماید و اگر قرار شد ام  بایستی آب را از سرچشمه طلب نماید و هرگاه در عمل به قرآن و

همه به قرآن و سنت پیامبر نزدیک باشد و البته سنت و کتاب خدا صاحب    نماید کسی را پیشواي خود قرار دهد که عمل و روش او از
  خداوند افتاده و آنها را به فکر و رأي خود تأویل نماید که البته در گمراهی خواهد   دارد و براي انسان شایسته نیست که در آیات کتاب

مفسر قرآن هستند وجود دارد اتکاي به فکر و اندیشه، حاصلی جز گمراهی ندارد، و بطور    افتاد و تا قول خدا و رسول و معصومین که
مثال وقتی در قرآن آمده است یداهللافوق ایدیهم نبایستی قیاس به مثل کنیم و قائل به جسمانیت خدا شویم و بگوئیم قرآن خود به این امر 

 خدا اشاره دارد و این دست خدا قاعدتاً به پیکري وصل است و...،   ستیعنی جسمانیت د

هدایت می کند و هر که را بخواهد گمراه می نماید، پس اعتقاد به جبر پیدا    و یا اینکه بگوئیم خداوند می فرماید هر کس را بخواهد
ن استناد کردند و در حالی که صاحبان قرآن، راه را  همانطور که شیطان گفت و اشقیاء به آ  کرده و جنایات خود را به خدا نسبت دهیم 

انتخاب ایمان و عمل خوب و صالح از آن نوري پیروي می نمایی که تو را به حیات جاویدان هدایت    براي ما معلوم کرده اند پس تو با
 آل محمد علیهم السالم(،   المستقیم و بهشت موعود و رضاي خداوند انشاءاهللا در پناه خدا و هدایت محمد و می نماید یعنی صراط

علیه السالم عالوه بر این موضوع، خلیفه وقت بوده و خالفت او صرف نظر از تصورات مختلف در این باره، به وسیله    و حال آنکه علی
  استثناء   نص واجماع اهل حل و عقد )صاحب نظران جامعه اسالمی( و بیعت مهاجران و انصار و موافقت همه اصحاب صورت گرفته به

بر علیه او با اسلحه   تعداد انگشت شمار که از راه راست منحرف گردیدند، و... علی علیه السالم واقعاً و حقاً خلیفه وقت بوده و قیام کننده 
نه  واجب القتل بوده است... و با توجه به این فرمایشات و دستورات .....، معاویه در رأس تجاوزکاران داخلی)فئه باغیه(، قرار دارد همانگو 

زندگی او چه اندازه به اول زندگی او شباهت    که در زمان بت پرستی خود در رأس قبایل مشرك و مهاجم ضد اسالم قرار داشت و آخر
 او را بکشید   یافت...، ..... و این کالم رسول خدا که هرگاه معاویه را بر روي منبر من دیدید 

 جزات آن حضرت می باشد و...(، )کلب گوید که این کالم از اخبار غیبی حضرت و جزء مع
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)رسول خدا فرمود هرکس با علی بر سر خالفت جنگ نمود او را بکشید هر کس می    مناوي در کنوز خود آورده که   و یا حدیثی که 
تکلیف  که این دو گروه در مقابل هم صف آرایی کردند قرآن اختالف آنها را فیصله داد و خدا    خواهد باشد و...( و... بنابراین آن زمان

به دیگري   از آن دو  اگر یکی  نمائید و  بین آنان اصالح  با هم به جنگ پرداختند  از مؤمنان  آنان را معلوم نمود که )هرزمان دو گروه 
با متجاوز جنگ نمائید تا به حکم خدا برگردد(، ..... و لذا دار و دسته معاویه به موجب نصی که از رسول خدا در    تجاوز مسلحانه کرد

تجاوزکار داخلی )فئه باغیه( هستند...، و قاضی ابوبکر بن عربی می گوید: این آیه در مورد جنگیدن مسلمانان با یکدیگر    دست است،
است ..... و پیامبر به همین آیه اشاره و توجه داشته و لذا فرموده است که )عمار را دار و دسته تجاوزکار داخلی به قتل میرسانند(، و    اصل

 یا در مورد خوارج می فرماید )علیه بهترین فرقه قیام مسلحانه می نمایند( ..... 

علی رضی اهللا عنه امام بوده و هر که علیه او قیام مسلحانه کرده تجاوزکار   و لذا براي علماء اسالم محقق شد و بادلیل دینی ثابت شد که
به شمار آمده و جنگ بادشمن علی واجب بوده است .....( و نیز زیعلی در نصب الرایه می گوید )حق به جانب علی بوده و دلیل آن هم  

ر داخلی خواهند کشت و شک نیست که او همراه علی بوده  خدا به عمار است که ترا فئه باغیه یعنی دار و دسته تجاوزکا  فرمایش رسول
اند، و لذا    همدستان معاویه او را کشته اند... و حسن ظن در حق آنان مستلزم این است که گفته شود قصد خیر داشته ولی به خطا رفته   و

صفین یعنی معاویه و    آنان و همچنین با سپاه اجماع بر این است که علی حق داشته با سپاه جمل یعنی با طلحه و زبیر و عایشه و همراهان  
 سپاهیان او جنگ نماید و مسلم است که عایشه بعدها اظهار پشیمانی نموده است...( ..... 

دالیل بود که موال امیرالمؤمنین جنگ با معاویه و یاران او را واجب می دانست و می فرمود )چاره اي ندیدم جز اختیار    و لذا به همین 
  ز دو راه، جنگ با آنان و یا کافر شدن به آنچه بر محمد نازل گردیده است(، بنابراین معاویه اي که جنگ با او و قتل او یکی ا  کردن

یاران او را    واجب بود چگونه به خود اجازه می داد با امیرالمؤمنین جنگ نماید و...، ..... و لذا حضرت علی علیه السالم )بارها( معاویه و
پیامبرش و به جلوگیري    نت رسول خدا نمود از جمله فرمود: .....، .....، )آگاه باشید من شما را به کتاب خدا و سنتدعوت به قرآن و س

ا  از ریخته شدن خون این امت دعوت می نمایم،(، اما آن گمراهان قبول ننموده ..... و امام خود پیشبینی نمود و به معاویه نوشت )..... تر
از بینم که فردا چون  بار  می  به ستوه آیی چون شترانی که از سنگینی  به    فشار جنگ  یاران مرا  برآوري و مرا و  فریاد می آورند فریاد 

قلب به  ولی  کنی  می  احترام  را  آن  خود  زبان  به  که  بخوانی  کتابی  به  گویی    مراجعه  پیش  پس چون  نمایی...(،  می  انکار  را  آن  خود 
د و... امام فرمود ).....به خدا قسم آنها قرآن را باال نبرده اند از آن جهت که آن را می  حضرت به تحقق پیوست که قرآن را بر نیزه بردن

 است و ایجاد سستی و تزلزل و صدمه زدن است .....(، ... شناسند و به آن عمل می کنند بلکه کار آنها خدعه و فریب 

 احادیثی در فضیلت علی علیه السالم: چهل حدیث از 

افتادن آنها به ورطه این آشوب جاهالنه از هیچ کوششی فروگذارننموده و  پیامبر گرامی براي هش دار دادن به مسلمانان و جلوگیري از 
و یا کینه او را به دل   مقام و منزلت آن حضرت را )بطور مستمر( بیان نموده که ..... مبادا با او جنگ نمایند، یا دشنام داده و یا لعنت نموده 

معاویه را قانع و مطیع نمی سازد،   کوتاهی نمایند و... و البته این همه آیات قرآن و روایات و حدیث از رسول خدابگیرند و یا از یاري او  
از جمله )در حدیث منزلت( )علی نسبت به من مانند هارون است نسبت به موسی( و...، یا)هر کس را که من موالي اویم علی نیز موالي  

تو او را دوست بدار و هر که او را دشمندارد تو او را دشمن دار( و ..... یا )هر که مرا اطاعت کند   اوست خدایا هر که او را دوست دارد
خدا سرپیچی کرده و هر که علی را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هر    خدا را اطاعت کرده و هر که از فرمان من سرپیچی کند از فرمان

است...(، یا )دو چیز گرانبها در بین شما بر جا می گذارم کتاب خدا و عترت    چیده کس از فرمان علی سرپیچی کند از فرمان من سرپی
حوض کوثر بر من وارد شوند...(، و ..... و یا )اگر بنده اي چندین هزار سال خدا را عبادت    خود را و این دو از هم جدا نمی شوند تا در 

به  باشد و سپس در حالی  او  آستان خداي عزوجل درآید که دشم  کرده  ابی طالب و منکر حق و نقض کننده تعهد والیت  ن علی بن 
او  البته روزگار  تا زار و    باشد، خدا  از امت من اگر کسی چندان روزه بگیرد  )اي علی   ..... یا  تباه و رویش را سیاه خواهد کرد.( و  را 
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با تو دشمنی نماید قطع  نحیف گردد و  اً خدا او را با صورت در آتش جهنم پرتاب  چندان نماز بگذارد تا مانند موي باریک شود ولی 
نمی    خواهدکرد،( و یا )هیچکس از پل صراط رد نمی شود مگر آنکه علی اجازه عبور او را نوشته باشد( و یا )هیچکس از صراط عبور 

خودرا به آن وارد  کند مگر تصدیق والیت و دوستداري علی و خاندانش را همراه داشته باشد و او بر بهشت نظارت دارد و دوستداران  
محمد برگه رستگاري از آتش دوزخ است و    نموده و دشمنان خود را به آتش دوزخ داخل می نماید(، و یا )شناخت و معرفت به آل

عشق آل محمد اجازه عبور از پل صراط و والیت آل محمد مایه ایمنی ازعذاب،( و یا )اي مردم به شما سفارش می نمایم تا برادرم و  
مؤمن دوست ندارد و جز منافق او را دشمن نمی دارد...(، و یا )اي    پسرعمویم علی بن ابی طالب را دوست بدارید زیرا او را کسی جز

وارد می محشر  به عرصه  در حالی  تو  و شیعیان  تو  و    علی  هستید  مورد خشنودي خداوند  و هم  و خشنود  راضی  آنها،  و  تو  که  شوید 
که خشمگین هستند و هم مورد خشم خدا پس علی سؤال نمود یا رسول اهللا دشمن من    صه محشر می شونددشمنان تو در حالی وارد عر

و عمل تو( بیزاري جوید و ترا لعنت نماید...(، و یا )مثل و تشبیه خاندان من در بین شما مانند و    کیست فرمود: هر که از تو )یعنی عقیده 
بین    مثل کشتی نوح است که...،( و رکن و مقام قرار گرفته و نماز بگزارد و روزه بگیرد تا به محضر خدا وارد شود در  یا )اگر کسی 

محمد باشد البته به آتش انداخته خواهد شد...(، و یا )خداوند مزد رسالت مرا این قرار داده است که خاندان مرا    حالی که بدخواه آل
را   نمود( و خداوند در شرح و تفسیر صحنه قیامت می فرماید )..... آنها بدارید و فرداي قیامت از شما در این باره بازپرسی خواهم دوست

رسول خدا درباره    نگهدارید و متوقف نمائید چون باید از آنان درباره والیت علی علیه السالم بازخواست شود .....( اینها چهل حدیث از
 علی علیه السالم بود .....،

 معاویه احادیث پیامبر را مسخره می کند: 
به  را  او  و...  نموده  را کور  او  تعصب چشم عقل  از کسی سر می زند که  پیامبر،  احادیث  بار مسخره کردن  منجالب    این عمل جنایت 

یعنی همان جرثومه    شهوترانی و هوسبازي و... انداخته باشد و این موجود بدبخت و مفلوك و تیره بخت کسی جز پسر ابوسفیان نیست
بی وقت، آن احادیث را مانند   و رسالت و سنت بود و بعدها که به دروغ اظهار مسلمانی نمود و در هر وقت و پلید که تا مدتها منکر قرآن

 همه عاصیان و گردنکشان خودسر و بی سر و پا مسخره می نمود .....  

افته براي این خبیث  سعدبن ابی وقاص یعنی همان کسی که می گویند یکی از ده نفري است که مژده بهشت ی  و مالحظه می کنید وقتی
 احادیثی را که از رسول خدا صلی اهللا علیه وآله در مورد علی شنیده است نقل می کند و به عنوان اعتراض از نزد او برمی  یعنی معاویه،

استگوي  ر  خیزد، معاویه او را صدا کرده و به عنوان مسخرگی براي او باد بلندي از خود در نموده و می گوزد و یا چون ابوذر غفاري آن 
می دهد او را زندانی کنند و یا    بزرگ حدیث، رسول خدا را براي او نقل می نماید )او به عنوان مسخرگی(، به او می خندد و دستور

شرابخواري او اعتراض می نماید معاویه می    زمانی که عبدالرحمن بن سهل انصاري مشکهاي شراب متعلق به معاویه را پاره نموده و به 
عمروعاص برایش حدیث رسول خدا را درباره عمار نقل    ها کنید او پیري است که عقل او زایل شده است...، ..... و یا وقتی گوید او را ر

)فئه تجاوزکار  دسته  و  دار  ترا  عمار  اي  فرمود  که حضرت  کند  اي    می  گوید  می  و  نموده  فحاشی  او  به   ،..... کشند  می  داخل  باغیه( 
می کنی حتی زمانی که می روي در مستراح بشاشی .....، ..... و یا زمانی    ائماً حدیث پیامبر را نقلعمروعاص تو پیر نفهمی هستی که د

همه مردم به دیدار من آمدند جز شما جماعت انصار و ابوقتاده گفت مرکب نداشتیم    که به مدینه می آید به ابوقتاده انصاري می گوید، 
نگ بدر در جنگ و تعقیب با تو و پدرت ابوسفیان که سردمداران لشکر کفر بودید،  آنها را در ج  گفت آنها را چکار کردید، او گفت

مسخره پاسخ می دهد آري همین طور است که تو می گویی اي قتاده، و یا زمانی که او را از دادن حقوق بیت    هالك کردیم و او به 
 ود که شما پس از من با تبعیض و ستم اقتصادي روبرو می شوید و می نماید، ابوقتاده به او می گوید که پیامبر خدا به او فرم المال محروم

و مقاومت    معاویه به مسخره می گوید آیا پیامبر دستور نداد که در آن شرایط چکار کنید ابوقتاده گفت آن حضرت به ما امر فرمود صبر

می گوید، پس شما هم   وان مسخره نمودن کالم پیامبرنمائید و آنوقت معاویه به جاي آنکه به خود آمده و راه مستقیم را پیش بگیرد به عن
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به  صبر کنید تا به دیدار او برسید!!!؟، ..... و عبدالرحمن بن حسان چون از این جواب معاویه آگاه میشود می سراید )..... هان از قول من  

وز قیامت که روز حسرت ظالمان و روز داوري  ر  معاویه پسر صخر بگو ..... ما صبر خواهیم کرد و انتظار می بریم تا گریبان شما را در 

 است بگیریم...(،  

گوید )..... پدرم به نزد معاویه می رفت و وقتی برمی گشت براي من از خوش    ..... و بنا به روایتی شعبه، ثقفی از مطرف بن مغیره می

ناراحتی غذا نخورد و من دیدم او بشدت غمگین  اینکه شبی از نزد او آمد و از شدت    رفتاري و خردمندي معاویه تعریف می کرد تا

شغل دولتی پدرم مشکلی رخ داده است، پس من از او سؤال کردم اي پدر امشب غمگین هستی    است، من فکر کردم براي ما و براي

اشتیم به او  از نزد ناپاك ترین انسانها می آیم پرسیدم چطور گفت در حالی که با او مجلس خصوصی د  پاسخ داد اي پسرم امشب من

حاال که به این مقام بلند رسیدي چه اشکالی داشت اگر احسان می کردي و با توجه به اینکه پیر شده اي به برادران   گفتم اي امیرالمؤمنین

لطف  هاشمی نظر  بنی هاشم  به  و هراس    خود و  ترس  به  ترا  و...( که  مال  و  )از قدرت  ندارند  امروز آنان چیزي  و...، زیرا  نمودي  می 

هیهات محال است که چنین کاري بکنم آن تیمی یعنی ابوبکر ..... به محض آنکه مرد، نام او هم از میان   یندازند، او در جواب من گفت ب

نام او از میان رفت و عثمان ..... به محض آنکه مرد نام او و هر چه کرد نابود شد ولیکن آن هاشمی یعنی پیامبر هر    رفت و نیز عمر...،

خواهد    ر نام او را با صداي بلند می برند و می گویند )اشهد ان محمداً رسول اهللا(، با این حال اي بی مادر چه کاري جاویدانبا  روز پنج

 ماند مگر تالش و کوشش ها در اینکه آن نام را بگور بسپاریم و نام محمد را از صفحه روزگار نابود گردانیم...، 

می کرد تا    که در قلب او مرض است که چگونه با پدر نابکار خود رودرروي پیامبر جنگ )کلب گوید بر این منافق پلید نظر کن کسی  

ببار آوردند تا به خیال    اسالم و قرآن را نابود کند و وقتی شکست خوردند به ظاهر اسالم آورده و سپس در پوشش اسالم آن جنایات را

او  به  باید  نمایند،  پاك  از صفحه روزگار  را  نام محمد  کن  باطل خود  نگاه  بدبخت  معاویه  اي  که  و    گفت  که خداوند چگونه حافظ 

نگهدار شریعت و نام محمد است و چگونه با ظهور آخرین منجی عالم بشریت یعنی مهدي عج اهللاتعالی فرجه الشریف آن را جاودانی  

خود نیز خلود در دوزخ الهی را براي    تفسیر  خواهد نمود و ..... همانطور که خدا در کتاب خود خبر داد العاقبه للمتقین و ما در کتاب

 خدا قرآن مجید اثبات نموده ایم(. کسانی که به رسول خدا اهانت نموده و به ذوالقربی ستم نمایند با آیات کتاب

 گستاخی معاویه به علی در نامه هایش .....،: 

به آنچه    ود در حق علی نازل فرمود تسلیم شود و یابا توجه به این موارد آیا امکان دارد که معاویه در مقابل آنچه خداوند در کتاب خ
را راستگو بداند    رسول خدا در مدح و منقبت آن حضرت فرموده توجه نماید و...، و آیا اساساً امکان دارد که یک مسلمان، پیامبر خدا 

بنویسد: که )..... عالوه بر اینها   ت را و... و در عین حال کلمات زشتی را مانند آنچه که پسر هنده زانیه جگرخوار به آن حضرت نوشته اس
جانشین پیامبر را در دوره حکومتشان به انتقاد    از سرزمین هجرت اخراج شدي و از برکت حرمین محروم شدي ..... و قبل از آن هم دو 

ان خودم اگر به خالفت  با آنها خودداري نمودي... و بج  گرفتی و آنها را یاري نکردي و دیگران را علیه آنان تحریک کردي و از بیعت
و   زبان رسول خدا  از  از حرف ساختن  و   ..... و مغرور هستی  نمی کردي... زیراخودخواه  و خرابی کاري  یافتی جز آشوب  دست می 

 نسبت دادن حرفهاي نزده به او دست بردار و...(،  

خانه    حمامه تربیت شده باشد و در فاحشه  کسی که از پستان هنده زانیه جگرخوار شیر خورده باشد و در دامن آن فاحشه مشهور  آري
ملعون شده و...،    هاي حجاز رشد و نمو کرده باشد و فرزند خانواده کثیف و ناپاك امیه باشد، یعنی همان شجره اي که در قرآن لعنت و 
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البته و  بدهد و...  و سرور مسلمان چنین دشنام  مؤمنان  امام  و  متقیان  به موالي  و  بگوید  اینگونه سخن  دانا در کمین    باید  توانا و  خداي 
 اوست،  

بزرگ، و فاروقی هستی که حق و باطل را از   آري و دشمنی نماید با کسی که به اجماع مسلمین، رسول خدا در حق او فرمود )تو صدیق
د شوند و هرگز  است تا در کنار حوض کوثر بر من وار  هم جدا می کنی تو یعسوب دین هستی( و یا فرمود: )علی با قرآن و قرآن با علی

 از هم جدا نمی شوند( و...، ..... 

آري آن جرثومه فساد و تباهی کار رابه جایی رسانید که حاضر نمی شد اسم آن حضرت را بشنود ..... و بنی امیه هرگاه می شنیدند که  
 ودکان خود را تغییر دادند و...  را می کشتند و لذا به گفته زین الدین عراقی به همین دلیل مردم نام ک  کودکی نام او علی است او 

فساد و تباهی با همراهی پدر و اعوان و انصار خود، همان تهاجم قبل از اسالم ظاهري خود را به شکل دیگر و    )کلب گوید آن جرثومه
یافته خود را پس از تظاهر به  به رسول خدا و دین اسالم کرد، یعنی پس از تظاهر به اسالم، با این فرق که تهاجم سازمان   بطور همه جانبه

منزله    به عوض رسول خدا و مسلمانان، به وصی رسول خدا و ذوالقربی او که به منزله جان رسول خدا بودند و به یاران او که به   اسالم
توهین لذا همان  و  بگیرد  پیامبر  با  را در جنگ  انتقام کشتگان و شکست هاي خود  تا  داد  بودند صورت  اسالم  امت  اهانت و    و   اهل و 

پاك داشت همگی   جسارت را که به رسول خدا صلی اهللا علیه وآله و همان سعی و تالش و کوشش، که در نابودي رسول خدا و اسالم 
دنباله رو این پلید، یعنی پسرش   را به مصرف فتنه انگیزي در جمعیت مسلمانان و در مقابله با علی علیه السالم خالصه نمود و سرانجام او و

عام خاندان محمد و کشتار و قتل عام    شه هاي کثیف خود را درباره محمد و اسالم و اهل اسالم اجرا کرده و با نابودي و قتلیزید، نق
نابودي قرآن و اسالم، در سر خود داشتند، بعد از    مسلمانان واقعی، مسیر حرکت اسالم و مسلمانان را تغییر داده و آنچه را از قبل براي 

به   به اسالم  اندیشه ها جامه عمل پوشیدند و نمودند آنچهتظاهر  اناهللا واناالیه راجعون و   همه آن  الذین ظلموا اي منقلب    نمودند  سیعلم 
که آنها را فریب می دهم و تو خواهی دید که این انسان ها بتو شاکر و    ینقلبون و بیاد آور کالم شیطان رجیم را به خداوند با این مضمون 

می شوند و خداوند نیز فرمود که همگی آنها را در آتش خود جاویدان معذب می فرماید و تو ببین که این    سپاسگزار نبوده یعنی کافر
 آن شقی و ستمکار را مانند معاویه متنبه ننمود .....(، .....،  وعده عذاب هم

 بخشی از پرونده تبهکاري ها و جرایم پسر هنده جگرخوار:

او رفته و از    الم در صفین کشته شد، پسرعموي او نعیم بن حارث که در سپاه معاویه بود نزد چون نعیم بن صهب از سپاه علی علیه الس .1

او تقاضا کرد تا بدن او را دفن نماید ولی معاویه خودداري نمود و گفت .....، در این زمان نعیم او را تهدید کرد وگفت که اگر اجازه  

 دفن کرد. گفت اختیار داري و او پیکر پسرعموي خود را ندهی به سپاه علی ملحق خواهم شد... و آنوقت معاویه

ایستادند، عبداهللا عامر که از دوستان.2 عبداهللا بن    وقتی عبداهللا بن بدیل از سپاه علی کشته شد، معاویه و عبداهللا بن عامر بر سر نعش او 
عاویه گفت صورت اورا باز کن و او که از  بدیل بود عمامه خود را باز کرده و صورت او را با آن پوشانید و براي او طلب مغفرت کرد، م

معاویه گفت صورتش را باز کن    نیت این خبیث آگاه بود گفت، نه به خدا قسم تا جان در بدن دارم اجازه نمی دهم تا او را مثله نمایی و
دستورات کتبی خود به زیاد گفته بود    ما وقتی او را به تو بخشیدیم او را مثله نمی کنیم، .....، ابوجعفر بغدادي می نویسد ).....معاویه در

پاره نما...(، آري سنت رسول خدا دوري و پرهیز از اینگونه    هرکس را که بر دین علی دیدي بکش و پیکرش را مثله و تکه تکه و پاره 
مثله کرد و از آن  اعمال ددمنشانه بود ولی چه فایده که معاویه فرزند همان کینه توزجگرخواره است که پیکرهاي پاك شهداء احد را  

 دندان کشید  گردنبند درست کرد و جگر حمزه سیدالشهداء را به 

 بکشد .....،   معاویه نذر کرده بود )در جنگ صفین( که زنان مسلمان قبیله ربیعه را به بردگی بگیرد و هر زنی را که جنگیده باشد .3
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است و لذا هیچ یک از    که چگونه به دین پدر خبیث خود ابوسفیان  )کلب گوید تو به اعمال و افکار این هنده زاده پلید نظر کن و ببین 
 راجعون(. معیارهاي اسالمی و انسانی و اخالقی و ..... دین محمد )ص( براي او احترام ندارد انا هللا و انا الیه

بود که در جنگ  .4 از جمله اصحابی  از اصحاب عالیقدر رسول خدا صلی اهللا علیه وآله و  نموده و در    صفین شرکت ..... عمیربن قره 

جنگ با معاویه و یاران او از خود سرسختی بسیار و شدت عمل به خرج داده بود تا جایی که معاویه قسم یاد نمودکه اگر عمیر به چنگ  

م جنگ  آیا این از دین داري است که نگذارد کسی را که در تحت لواي علی علیه السال   او بیفتد سرب داغ در گوشهاي او بریزد...، و...

مقدس این امر واجب است و یا .....، جایز است که نعش مؤمن شهیدي را فقط به جرم مخالفت با هواي   نموده دفن کنند یا آنکه در شرع

تکه و تکه و پاره و پاره نمایند و حال آنکه می دانیم رسول خدا کسی را که نعش حیوانی را مثله نماید لعنت فرموده   نفس معاویه، مثله و 

گردیده   نیز حدیث نهی از مثله نمودن نعش، از چندین طریق روایی از علی علیه السالم، انس، ابن عمر، عبداهللا بن یزید، .....، نقل   و است  

بردگی داند  بگیرد در حالی که می  بردگی  به   ..... را  ربیعه  قبیله  زنان مسلمان  نماید که  نذر می  یا چگونه  و  مرد    است...  گرفتن زن و 

پیرو هوسبازي ها و بدعت هاي   حرام است و یا... قسم بخورد که در گوش مسلمانی که صحابه عادل و عالی مقام رسول خدا که مسلمان  

 او نبوده سرب داغ بریزد...، 

جرثومه فساد و تباهی و ببین که عمل و روش او، عمل و روش چه کسی را    )کلب گوید نگاه کن به روش و سیره این کافر و بی دین و 

او   در از    ذهن تو تداعی می نماید، آري عمل و روش  الحال او را که مجاهدان اسالم را مثله کرد و  عمل و روش مادر زانیه و معلوم 

نماید   پیروزي می گرفت را تداعی می  تفاخر می کرد و جشن  بین مردم  براي خودگردنبند ساخت و در  بینی شهداي اسالم  گوش و 

دن حضرت حمزه سیدالشهداء را تکه تکه و پاره پاره کرد و جگر آن مظلوم را از سینه اش بیرون  ب   همان فاحشه فتنه جو و شرور که

خود کشید و...، آري این ارث را او از آن زن هرزه گرفته و به پسر جانی خود یزید تحویل داد تا آنجا که آن    آورده و به دندان کثیف

  فتن خاندان و حرم محمد )ص( و حرکت به سوي شام و تکه تکه کردن فرزندانخود دستور قتل و غارت و به اسارت گر  پلید به ایادي

حسین    محمد رسول خدا را صادر نمود به گونه اي که پس از کشتن به آن وضع فجیع دفن نکنند و بر بدن مطهر مظهر ذوالقربی یعنی

راسبهاي خود را نعل    تضی و خامس آل عبا، ده نفعلیه السالم، سید جوانان اهل بهشت و سرور قلب رسول خدا و فاطمه زهرا و علی مر

 ینقلبون...(،   تازه زده و بر پیکر او بتازند و آنرا خرد نمایند .....، اناهللا واناالیه راجعون و سیعلم الذین ظلموا اي منقلب

اینجا معاویه و اعمال بیگانه از اسالم او را شناخته و بار سنگین گناهان او  یم ..... او در ادامه جنایات خود علیه  را سنجش نمود  .....، تا 

حضرت آن  بر  دیگر  ناروا  و  سنگین  تهمت  دو  او،  وصی  و  پیامبر  و  نماز    قرآن  دیگري  و  بودن  ملحد  و  کافر  اول  است  نموده  وارد 

را بست  نخواندن، جاحظ می گوید که او در آخرین خطبه هاي خود می گفت)..... خدایا ابوتراب ملحد و کافر گردید و راه دین تو  

جنگ صفین جوانی از سپاه معاویه جلو آمد و رجز می خواند )..... من دین    پس او را لعنت کن...( .....، ابن مزاحم می نویسد )..... در

اند که علی عثمان را کشته است...(، و سپس حمله آورده و شروع کرد به علی دشنام دادن و در این کار زیاده   عثمان دارم و... گفته 

مودن و...، پس هاشم مرقال به اوگفت اي جوان این سخنان تو نزد خداوند مسئولیت دارد و البته مؤاخذه خواهی شد ..... و از خدا  روي ن

گفت به من گفته اند که فرمانده شما علی و خود شما نماز نمی خوانید و در ضمن رئیس شما خلیفه ما را کشته    بترس ..... پس آن جوان

و گفت تو را چه به پسر عفان، آگاه باش که او را صحابه رسول خدا و اساتید کتاب خدا به قتل رسانیدند، آنهم در  به ا   است...، هاشم 

اینکه گفتی رهبر ما نماز نمی خواند، آگاه باش که او اولین   زمانی   که بدعت ها از او سر زد و برخالف حکم قرآن عمل کرد و... و 
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تر است و... نزدیکترین شخص به رسولخدا...، پس آن    و در دین خدا از همه امت عالم تر و آگاه کسی بود که با رسول خدا نماز خواند 

نموده و از سپاه معاویه خارج   جوان گفت اي خداپرست می بینم که تو فرد صالح و پاکی هستی و من در گناه و اشتباه بودم ..... پس توبه

 شد .....(،  

بودن حضرت علی علیه السالم نهایت سعی وتالش خود را براي وارد آوردن به این تهمت هاي    آري معاویه این تبهکار در زمان زنده 

جنایات خود ادامه می داد...، او در نامه خود به استانداران    ناروا و سهمگین بکار برد و پس از شهادت آن حضرت نیز، همچنان به این 

با لطف خود مردي از   خود را به کمین علی بن ابی طالب فرستاد تا او را غافلگیر نموده و    بندگانبالد اسالمی آورده است )..... خدا 

شکر که علی را کشت...(، پس نگاه کن به گفتار و کردار این مردك نفهم و بی    کشت .....( و به عبداهللا بن عباس گفت: )..... خدایی را

براي ترور امام برحق برانگیخته است .....، و برخالف کالم  بندگان خداست و خدا او را    ایمان که می پندارد عبدالرحمن بن ملجم از

را، قاتل  تبهکار  این  که  ترین    رسول خدا  )بدبخت  در حدیث  دیگر  عبارت  بر  و  است  کرده  آینده، خطاب  نسل  عنصر  ترین  بدبخت 

خن پراکنی می نماید، آري علیه  فرد بشر در قیامت و از خلود در آتش دوزخ او خبر داده است اینگونه س  عنصر( نامیده و از معذب ترین 

داشتن او قرار داده و ..... و پیامبر فرموده است: )..... خدایا دشمن علی را    خداوند مزد رسالت رسول خود را دوست   ..... همان علی که 

 دشمن بدار و هر که او را خوار نمود او را خوارنما...(. 

آنان را که پیامبر    کسانی خلق کرد آیا کسانی که گناهان کبیره می کنند ولی)کلب گوید خداوند علی اعلی دوزخ جاوید را براي چه  

نمادي بارز از هر سه گروه   وعده شفاعت و نجات داد پس ظاهراً فقط سه گروه باقی می مانند مجرمین و مشرکین و کافرین که معاویه

 شادي مؤمنین است(  آن روز روز فرح و است یعنی خداوند دوزخ جاوید را براي معاویه و امثال او خلق کرده است و  

 بررسی بهانه هاي معاویه براي جنگ با علی: 

معاویه    بن عاص همدست   و  ... دومین بهانه معاویه )علیه الهاویه( این بود که او خونخواه عثمان است .....، جرجانی می گوید چون عمر
آنوقت معاویه به دنبال    اگر او را به سمت خود بیاوري کار تمام است،گردید به او گفت .....، رئیس اهل شام شرحبیل بن سمط است و  

شرحبیل که از دشمنان جریربن    او فرستاد و به او گفت که جریربن عبداهللا از طرف علی بن ابی طالب نزد ما آمده است و...، از آنجا که 
خود را بر سر راه او فرستاد تا به او القاء کنند    فراد مطمئنعبداهللا بود به سوي معاویه حرکت کرد و قبل از این مالقات معاویه بسیاري از ا

دوست معاذ بن جبل و داماد او و بزرگترین فقیه شام بود به    که عثمان را علی کشته است، .....، در حالی که عبدالرحمن بن غنم ازدي که 
ه رفت...(، و نیز عیاض الثمالی که از زهاد شام بود به او  سوي معاوی  او گفت )..... نزد علی برو و با او بیعت کن... ولی او نپذیرفت و به

شرحبیل تو از طریق دوستی علی به همان مقدار از حکومت که منظور توست    نامه اي ارسال و این ابیات را براي او ارسال کرد )..... اي
وسفیان براي تو دامی گسترده است...، علی اموي را رها کن و آگاه باش و بدان که پسر اب   خواهی رسید... پس حرف معاویه آن گمراه 

درباره چگونگی قتل عثمان حرف آن کور و یا عمروعاص را باور نکن...( .....، و وقتی شرحبیل بر    بهترین انسان روي زمین است... و
شرحبیل تو بر این حرف هیچ  به دنبال جریر فرستاد و شرحبیل به او گفت... و جریر در پاسخ گفت .....، اي    معاویه وارد شد و .....، و 

و بدون خبر و اطالع، تهمت وارد می نمایی و آن حضرت را متهم می نمایی و حقیقت آن است که تو به طلب دنیا    دلیل شرعی نداري
  ات تحت تأثیر هواي نفس درون خود که از زمان سعدبن ابی وقاص در تو هست به اینکار اقدام می نمایی... پس جریر این ابی  درآمدي و 

و او را از میان خاندان او برگزیده  را براي شرحبیل نوشت: )..... پسر هنده درباره علی سخنی به افترا گفته .....، علی وصی پیامبر خداست
اسالم( است و...( و شرحبیل چون این نامه را    است و او شهسوار رزم آور رسول خدا و اسوه و الگوي رزم آوري و دالوري )در امت 

توطئه آنقدر به فکر و ذهن او فشار آوردند تا به سوي آنان    رسیده و به فکر فرو رفت و به شک افتاد ..... امّا معاویه و ایادي او باخوانده ت
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از که  داشت  اي  خواهرزاده  شرحبیل  که  اند  آورده  و  شد  آن    متمایل  با  شام  اهل  کنندگان  بیعت  جمله  از  و  السالم  علیه  علی  یاوران 
او از یاوران واقعی آن حضرت و مردي بود زاهد و پارسا که این ابیات را     در سپاه علی علیه السالم حضور یافت، حضرت بود که بعداً

تیري به سوي شرحبیل پرتاب کرده که او را خواهد کشت... و شرحبیل دین خود را به    براي شرحبیل سرود )..... آن نگونسار، پسر هنده، 
گردد...، آنها از راه فریب علی را متهم به قتل عثمان نمودند...( شرحبیل چون این ابیات را شنید    کامیابباد می دهد تا پسر هنده از دنیا  

خشمگین شد و آن جوان ازترس او به کوفه گریخت ..... و آنوقت شرحبیل به تحریک معاویه در شهرهاي شام گردش نموده و مردم را  
ن حارث که از دوستان او بود این ابیات را براي او فرستاد )..... شرحبیل تو به خاطر دین از  السالم تهیج نمود... و نجاشی ب  علیه علی علیه

شوي،    جدا نشدي بلکه به دلیل کینه اي که از جریر داشتی .....، چنین کردي ..... شاید تو فرداي قیامت به خاطر جنگ با علی بدبخت  ما
 یست...(. اي شرحبیل کاري که تو انجام می دهی گناه کوچکی ن

 چه کسانی عثمان را کشتند: 

مجتهدي .1 مردان  و  )ص(  مصطفی  محمد  خدا،  پیامبر  صالح  و  عادل  اصحاب  ترین  برجسته  و  انصار  و  مهاجران  را  که   عثمان  کشتند 

د  لذا کسی حق ندار  نخست حجت را به او تمام و ثابت کرده اند که از قرآن و سنت منحرف شده و به حکم قرآن خون او هدر است و

 از آنان انتقام گرفته و یا قصاص خون عثمان را بگیرد و... 

سپاه امیرالمؤمنین علی یا دوستداران او که همگی در کشتن عثمان دست نداشته اند ..... و لذا این پلید به چه دلیل درصددکشتن همه  .2
 مردم برآمده است...

 خونخواهی عثمان چگونه باید صورت می پذیرفت: 

اند... و    ه ولی خون عثمان و ذیحق در خونخواهی او نبوده است و ولی دم و خونخواهان عثمان فرزندان او بوده و از طرفی معاوی......1
داشت براي برادر پلیدش حنظله بن ابی سفیان و جد    البته معاویه حق خونخواهی داشت ولی نه خونخواهی عثمان بلکه حق خونخواهی

ربیعه، و پسرعموهاي کافر و بی دین او عاص بن سعید، عقبه بن   کافر و مشرك او ولید بن عتبه بنخبیث مادري او عتبه بن ربیعه، و دایی 
جهنم واصل شدند، ولی او این انتقام گیري از علی را براي خونخواهی آنان    ابی محیط و... که همگی بدست موالنا علی بن ابی طالب به

هدر و غیرقابل قصاص بوده است و مردم از او نمی پذیرفتند ..... و لذا در واقع  مطرح نکرد زیرا خون آن مشرکان در نبرد بارسول خدا  
هاي بدر و احد و انتقام خون مشرکان قبیله او )که آن را کینه توزانه و    این جنگ معاویه چیزي نبود جزشعله اي که از آتش کینه جنگ 

ا و ذریه و شیعیان و پیروان محمد و آل محمد و مسلمانان  بر دین محمد طی طریق می نمود و نسل رسول خد  بدینگونه بر وصی او که
 فرود آورد،(، 

بهم نریزد و    اولین وظیفه معاویه این بود که در برابر بیعتی که به درستی صورت پذیرفته بود سر فرود آورده و نظم جامعه اسالمی را.2
 د به آن ها اشاره دارد ...سپس به حاکم بیعت شده مراجعه و دادخواهی کند چنانچه حضرت در نامه هاي خو

آوردند و آن    طلحه و زبیر نیز قبل از معاویه با همین قصد، همسر رسول خدا را )فریب داده( از پرده )حجاب و امر رسول خدا( بیرون .3
 حضرت بعد از اتمام حجت با آنان جنگید...،

ز پیامبر را نقل و آن را صحیح شمرده اند وبه استناد  دستورات خلیفه وقت باید حتماً پیروي و اطاعت شود... و این جماعت روایاتی ا.3
امام عادل و  به  تا چه رسد  بیدادگر مانند معاویه و یزید و... را واجب می دانند  از حاکمانی گمراه و  اطاعت  هدایت شده که همه    آن 

 شرایط خالفت در او جمع است...، 

انتقام    ست که در جلد نهم مذکور شد... پس کسی نمی توانستو اینکه چه کسی عثمان را کشته و مباشر قتل او بوده اختالف ا .....  4
  خون عثمان را از غیر آن اشخاص بگیرد



 875ص : 

                       

 

 ... آري معاویه بر همه این موارد آگاه بود ولی او در پی حکومت و سلطنت بود و...، 

قصاص همان عده افراد و آنهم    که اگر قاتل عثمان یک یا دو یا سه نفر بودند تو مجاز فقط به   )کلب گوید و تو به سنت الهی نظر کن
و نمی توانی به بهانه قصاص آنان در امت اسالمی حمام خون راه بیندازي و یا نسل امت محمد را قطع    پس از محاکمه و .....، می باشی

خالد    پشت قتل عام و .....، صورت دهی در آن صورت از مجرمین و از کسانی هستی که در جهنم ابدي خداوند  نمایی و یا قتل عام
پس آگاه باش که این روش اعراب بربر جاهلی بود که با قتل یکنفر از یک    زیرا دست تو در خون بیگناهان فرو رفته است   خواهی بود 

تو در حکم موالي مظلوم در قصاص قاتل حرامزاده و ملعون یعنی ابن ملجم نظر بفرما   قبیله صد سال دو قبیله با هم جنگ می کردند و
عنوان قصاص و امر فرمود فقط آن شقی را قصاص کنند و آن هم فقط با یک ضربت و قصد    د از قتل غیر او بهکه حضرت نهی فرمو

داشت اگر زنده ماند او را رهاکند پس سالم و رضوان و رحمت بی نهایت و ابدي خداوند بر موالي مظلوم و عادل ما علی بن ابی طالب  
 مین، آمین یا رب العالمین( وصی رسول خدا تاخدا خدایی می فرماید آمین، آ

 :دفاعیه ابن حجر از معاویه
... او در کتاب صواعق خود، عذرها و دالیل بی پایه و اساسی را به دنبال هم ردیف و با گستاخی آنان را عرضه نموده است...و از جمله  

نبوده ب امکان تحویل قاتالن    لکه ..... و عمالًمی نویسد )از معتقدات اهل سنت این است که جنگهاي بین معاویه و علی بر سر خالفت 
تو می گویی باشد که البته نیست    عثمان وجود نداشت...،(، .....، اي ابن حجر ما فرض می نمائیم وقایع تاریخی و حقایق آن بدینگونه که

انکار کنی که مخالفت و    و... آیا می توانی  و فرض بر اینکه ما از همه وقایع ثابت تاریخی که برخالف نوشته توست چشم پوشی نمائیم
رسول  اصحاب  اجماع  با  نص،  بر  عالوه  که  اسالمی  حاکم  و  امام  با  معاویه  دشمنی    دشمنی  و  مخالفت  است،  مقام رسیده  آن  به  خدا 

بیعت با   استانداري بود از طرف کسانی که قبالً خلیفه بودند، پس  مسلحانه است...، زیرا معاویه نه خلیفه بود و نه با او بیعت شده بود، بلکه
آن حضرت در مدینه، او را نیز در شام ملزم و متعهد میساخت همانطور که آن حضرت به آن اشاره نموده و آن را به معاویه متذکر شده  

 است...،

 هیئت هاي اعزامی امیرالمؤمنین علی علیه السالم: 

 نخستین هیئت:

بن قیس وشبث بن    این هیئت عبارت بودند از )بشیر بن عمر و سعید  هیئتی را نزد معاویه اعزام فرمود که اعضاء   36امام در ذیحجه سال  
 ربعی( ..... 

تو را کیفر خواهد داد و من ترا    و بشیر به معاویه گفت: )..... اي معاویه عمر تو سپري شده و... خداوند بزودي به کارهاي تو رسیدگی و
داخلی به راه نینداز...(، و معاویه گفت...،    ر هم نزن و خونریزيبه خداوند عزوجل سوگند می دهم که وحدت مسلمانان را بیش از این ب

عثمان را نگیریم و...، پس شبث بن ربعی گفت )..... اي معاویه بخداوند سوگند که هدف و مقصود تو بر ما پوشیده    آیا قصاص خون
و    همین شعار که )اي مردم عثمان به ناحق کشته شدنیست والبته تو هیچ مستمسکی پیدا نکردي تا به وسیله آن مردم را فریب دهی مگر  

که تو عمداً از    ما خونخواه او هستیم...( و بر اثر آن افراد بی عقل و پست را به دور خود جمع کرده اي و حال آنکه ما اطالع کامل داریم 
ت طلبی خودقرار دهی و...، و به خدا  یاري او خودداري نمودي و مایل بودي که او کشته شود تا کشته شدن او را بهانه اي براي ریاس

آتش دوزخ خواهی شد، بنابراین اي    قسم اگر به مقصود و منظور خود برسی، به محض حصول به آن از طرف پروردگار خود مستوجب
 معاویه از خدا بترس و...(، ولی معاویه به آنان هتاکی و آنها را اخراج نمود....

 دومین هیئت: 

فرستاد،    .....، علی علیه السالم هیأت دیگري را مرکب از )عدي بن حاتم، یزید بن قیس و...(، به نزد معاویه   37با فرا رسیدن محرم سال  
مسلمانان را تأمین و    پس عدي بن حاتم به او گفت )..... ما آمده ایم تا ترا به کاري دعوت کنیم که به آن وسیله خداي عزوجل وحدت
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مطلبی خاص نزد تو فرستاده شده    سپس یزیدبن قیس گفت )..... اي معاویه ما فقط براي ابالغ   از خونریزي جلوگیري می کند...، و .....
خیرخواهی براي قانع نمودن تو بکار می   ایم و براي اینکه جواب ترا به نزد آن حضرت ببریم و در این راه تالش خود را در نصیحت و

فضیلت هیچ کس را در امت همطراز و در ردیف    با   اشد که مردم دیندار و گیریم و .....، اي معاویه گمان نمی کنم که بر تو پوشیده ب
خدا بترس و با علی مخالفت نکن زیرا به خدا قسم ما کسی را    علی نمی دانند و البته ترا نیز هرگز با او برابر نمی دانند پس اي معاویه از

ر شما قاتالن عثمان را تحویل دهد تا ما بکشیم بعد اطاعت را می  در زهد و تقوي و ..... برتر از او نمی دانیم... و معاویه گفت .....رهب 
از این موضوع خوشحال می شوي که عمار یاسر را به تو بدهند تا او را بکشی،    پذیریم...، و آنگاه شبث بن ربعی گفت اي معاویه آیا تو

در ازاي قتل ناتل غالم عثمان می کشم پس شبث  بدهند او را نه به قصاص عثمان بلکه    جواب داد به خدا قسم اگر پسر سمیه را به من 
و...، قسم به آن خدایی که جز او خدایی نیست البته دست تو به عمار نخواهد رسید مگر آنکه مردم    گفت قسم به خداي زمین و آسمان

خارج شدند، معاویه پنهانی به    کشیده شوند و روزگار تو تباه و تیره شود و...، ..... و وقتی آن هیئت از نزد معاویه  بسیار به خاك و خون 
زیادبن حنظله فرستاد و به او گفت )..... اگر مرا یاري کنی... براي تو تعهد می نمایم که اگر پیروز    دنبال یکی ازاعضاء این هیئت، یعنی

من به صراط مستقیم و    شدم ترا به استانداري هریک از دو کشوري که دوست داري منصوب نمایم .....، و زیادبن حنظله پاسخ داد ).....
 هستم که پروردگارم مرا به آن هدایت و مرا به آن مفتخر نموده است و لذا من هیچگاه پشتیبان تبهکاران نخواهم شد...(  راه روشنی

و یا  نمی برد    )کلب گوید اینکه کسی فکر کند که معاویه از این نصایح به خود نمی آمد و یا ترس از دوزخ ابدي الهی او را به فکر فرو 
حنظله و جد مادري و    در جنگ با علی علیه السالم مردد نمی شد کامالً اشتباه کرده است ولی او هر زمان کشته غرقه در خون برادرش

دایی عزیز خود و پسرعموهایش و سایر دالوان قریش را که در جنگ با علی علیه السالم بخاك افتاده واز خانه و کاشانه خود منقطع و  
حس انتقام جویی او بود که تحریک می    ه هاي بدر آنگونه سرنگون کردند را در پیش نظر خود مجسم می کرد فقط این آنها را در چا

گفت النار و ال العار یعنی آتش ابدي دوزخ را می    شد و ایمانی هم در او نبود که بتواند از این انتقام و کینه جویی جلوگیري نماید پس
 تن را نمی پذیرم(،  پذیرم ولی عار و ننگ انتقام نگرف

عمربن سعد آورده است که )قاریان و قرآن آموزان شام و دمشق در منطقه اي اردو زده و تعداد آنها حدود سی هزار    ابن دیزیل از طریق
ب  السالم  علیه  و علی  عثمان...،  دنبال چه هستی گفت خونخواهی  به  تو  او گفتند  به  و  رفته  معاویه  نزد  از آنان  اي  آنان    هنفربود...، عده 

آنان پیام داد    فرمود: ..... من روا نمی دانم کسی چون معاویه بر مردم حکومت یافته و وحدت امت را از بین ببرد و...، و معاویه از طریق 
علی علیه السالم پاسخ داد    پس این تعداد مهاجران و انصاري که در اینجا هستند و در کار بیعت با علی شرکت نکردند دلیل من هستند و 

نباشد و با بیعت من موافقت ننموده باشد،    کت در بیعت حق جنگجویان و مجاهدان بدر است و هیچ مجاهد بدري نیست که همراه ماشر
 پس مبادا معاویه شما را فریب داده و دین و عمر شما را تباه گرداند .....، 

اگر صحیح بود دو پاداش به مجتهد و اگرخطا   گوید بررسی متون تاریخی و روایات نشان می دهد که موضوع و بحث اجتهاد که   )کلب
پرداخته نمودند تا   بود یک پاداش به مجتهد داده می شود و...، حرف یاوه و مزخرفی بود که متأخرین از طرفداران شیطان آن را ساخته و

به رأي نمایند و جرمهایی   تفسیربوسیله آن اعمال دشمنان خداوند را توجیه و تأویل کنند و به وسیله آن تبهکاري هاي منافقین امت را  
آن را    وعده داده است را کوچک و  که این معاندین مرتکب شده یعنی همان اعمالی که خداوند مرتکب به آنها را به عذاب جاویدان 

ی از تفسیر  فهم  خطا تفسیر نمایند و خود را فریب و مردم را گمراه نمایند و حال آنکه در حرام شفا نیست و لذا صرف نظر از اینکه آنها
خدا و اصحاب آن حضرت    قرآن نداشته و تفاوت خطا و جرم را در قرآن نمی دانند اگر چنین موضوعی از اصول اسالم بود قطعاً رسول

عقل و فهم بودن و .....، با کتاب خدا    به آن اشاره می نمودند و از طرفی این روایت که همه صحابه نیک هستند و صرف نظر از خالف
کامل، براي آنها نازل شد صرف نظر از هشدارهایی   ست، زیرا گروه منافقین از اصحاب پیامبر کسانی بودند که یک سوره هم سازگار نی
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الذین فی قلوبهم مرض یعنی رهبران شقی این منافقین در بین    دیگر که در کتاب خدا فقط در اوصاف آنها آمده است، و حضور گروه 
 ابوسفیان، معاویه و... جزء آنان بوده و اهل آتش جاوید(،   ه یچ شک و شبههمین صحابه محرز است و قطعاً و بدون ه

آنجا که می گوید )بخدا قسم اگر پسر سمیّه عمار را به من تحویل    آري کالم معاویه را به شبث بن ربعی تجزیه و تحلیل می کنیم در
( ..... در حالی که خداي عزوجل در پنج آیه )که در جلد  عثمان می کشم...  بدهند او را ازاي قتل عثمان نه بلکه در ازاي قتل ناتل غالم

و احادیث کثیره دیگر که در حق او فرمود )..... عمار از سر تا قدمش ایمان است و    نهم( آوردیم از عمار تمجید و ستایش کرده است
چون مردم دچار اختالف شدند  ایمان به گوشت و خون او آمیخته است،..... عمار به هر طرف که حق حرکت کند حرکت خواهد کرد، 

 .....، او را )فئه باغیه( گروه طغیان گر و عصیان گر ستمکار می کشند .....(،  )عمار( پسر سمیّه با حق است، 

دارد(، زیرا به راستی براي کسی که فرمایشات رسول خدا را در حق عمار یاسر باور ننموده   آري معاویه راست می گوید که )چه مانعی
 مانعی دارد که او را بکشد و... روغ بداند پس چهو آنها را د

 هیئت اعزامی معاویه به خدمت امیرالمؤمنین علی:

نیز هیئتی را مرکب از حبیب بن مسلمه و شرحبیل بن سمط و معن بن یزید به خدمت علی علیه السالم فرستاد و حبیب پس از    معاویه 
مردن او ناراحت شده    مطابق کتاب خدا و سنت او عمل می کرد ..... و شما از دیر شرفیابی گفت: )..... عثمان خلیفه اي به راه حق بود و  

از حکومت کناره گیري کن تا   و او را کشتید پس اگر ادعا داري که او را نکشتی قاتالن او را تحویل بده تا در عوض او بکشیم و بعد 
به او گفت: )تو را اي بی پدر و مادر چه    س علی بن ابی طالب کار به شورا واگذار شود و مردم هر کس را خواستند انتخاب کنند...(، پ

برکنار کردن و به اظهارنظر در این حکومت، خفه شو که این شأن و جایگاه تو نیست و تو بهیچ وجه صالحیت دخالت در    جایگاه به
غیر از    می گویم، پس اگر جوابی   آنرا نداري...(، پس شرحبیل گفت اگر من هم بخواهم سخنی بگویم البته همین سخنان رفیق خود را 

حمد  از  بعد  آنگاه  پس  دارم  هم  دیگري  جواب  رفیقت  و  تو  براي  آري  فرمود  حضرت  پس  بگو،  داري  دادي  او  به  که  ثناي    این  و 
پروردگار فرمود خداوند که سزاوار ستایش بی حد است محمد )ص( را مبعوث فرمود تا دین حق را عرضه بدارد و باآن شریعت، مردم  

نابودي برکنار داشت و از تفرقه به وحدت آورد و خداوند او را به سوي خودرا ا برد در حالی که وظیفه    ز گمراهی نجات داده و از 
سپس ابوبکر عمر رضی اهللا عنه را   رسالت خود را کامل انجام داده بود و در این زمان، مردم ابوبکر رضی اهللا عنه را به جانشینی انتخاب و 

علیه آنها یافتیم که بر ما که خاندان رسول    آن دو روشی خوب داشتند و در میان امت عدالت نمودند و این راجانشین خود ساخت و  
عثمان رضی اهللا عنه حاکم شد و دست به کارهایی زد که    خدا )ص( هستیم حاکم شدند ولی از این خطاي آنان گذشت نمودیم و سپس 

سوي من که از کار آنها برکنار بودم آمدند و گفتند بیعت کن من    شتند و سپس بهمردم از او عیب گرفتند و به سوي او رفته و او را ک 
جز تو کسی را براي امر خالفت شایسته نمی داند و می ترسیم اگر بیعت    خودداري کردم پس دوباره بمن گفتند بیعت کن زیرا امت

ناگهان با تفرقه افکنی دو مردي که با من بیعت نموده    دلیل با آنها بیعت نمودم و   نکنی مردم دچار اختالف و تفرقه شوند پس به همین
معاویه، همان کسی که خداي عزوجل نه هیچ سابقه درخشانی در دینداري نصیب او کرده و    بودند روبرو شدم و نیز با سرکشی و طغیان 

ب و قبیله مهاجم از همین قبایل  اسالم وارد شود که اسیر آزاد شده اي است که پسر اسیر آزاد شده از حز  نه پدري که از سر صدق به
و او و پدرش همچنان دشمن خداي عزوجل و پیامبر او بودند تا آنکه از راه ناچاري و به اجبار تن به اسالم سپردند و    مهاجم بر ضد اسالم

  کرده اید، خاندانی را اینک ازشما تعجب است که همراه او سر به عصیان برداشته و سر به اطاعت او سپرده و خاندان پیامبر خود را رها  
دعوت می   که حق ندارید سر از فرمانش برتابید و یا احدي را هم پایه و هم رتبه و هم شأن آنها تصور نمائید و آگاه باشید من از شما
م و از خدا  کنم که به کتاب خدا و سنت پیامبر او رو بیاورید و باطل را از میان ببرید و معالم دین را احیا نمائید و این سخن رامی گوی

 براي خود و براي شما و هر مرد و زن مؤمن و هر مرد و زن مسلمان آمرزش می طلبم(،  
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گفتند ما شهادت می دهیم که عثمان به ناحق کشته شد پس آن حضرت فرمود من نه می گویم او به ناحق کشته شد و نه    پس آن دو
رفتند پس    مان به ناحق کشته شده است بیزار و دور هستیم و برخاسته ومیگویم که به حق کشته شد و آنها گفتند ما از هر که نگوید عث

برگردانند و تو اشخاص   علی علیه السالم فرمود )..... تو ندا را به گوش مردگان نمی توانی برسانی و نه به انسانهایی که چون روي خود را
می رسانی که به آیات ما ایمان    کسانی می خوانی و به آنها   کور را نمی توانی از گمراهی بازگردانی و تو این سخنان را فقط به گوش

 می آورند و ایشان مسلمان هستند(.  

مظلومیت موالي ما و سرورمان علی علیه السالم گریه کردم و بر آن ظالمان لعنت    )کلب گوید خدایا تو شاهدي که من در این فراز بر 
سخن می گفت تا به راه بیایند آري اگر کسی به خواب رفته باشد و تو او را صدا   فرستادم و... چگونه و با چه زبانی آنحضرت باید با آنها 

 اگر کسی خود را به خواب بزند البته بیدار کردن او امکان پذیر نیست اناهللا واناالیه راجعون...(، کنی بیدار می شود ولی

 نامه هایی که پرده از منظور و هدف معاویه برمی دارند: 
بیائید به پاره   بپردازیم که هدف و منظور او را آشکار می نماید تا ببینیم که او ازکشمکش با امام  اکنون  نامه هاي پسر ابوسفیان  اي از 

خالفت قصد و منظور    پاك و عظیم الشأن ما چه منظور و مقصودي داشته است...، آیا برخالف ادعاي ابن حجر جز براي حکومت و 

ر عثمان را نزد معاویه آورد، که در آن شرح داده شده بودکه چگونه مردم هجوم آورده و بر  داشته است یا خیر، نعمان بن بشیر نامه همس

می خواند بی اختیار گریه سر می داد و نیز    سر عثمان ریختند و محمد بن ابی بکر ریش او را می کند و...، به نحوي که هر کس آن را

خورده بود پس معاویه در شام به منبر رفته و مردم را    مان به دگمه آن گره پیراهن پاره و خون آلود عثمان را که چند تار موي ریش عث

هاي هاي گریسته و نزدیک بود که جانشان از غم از کالبدشان    جمع نمود و پیراهن عثمان را در برابر آنها پهن کرد و شرح داد...، مردم

چون نامه معاویه به شرحبیل رسید او گفت باید مردم با معاویه به  کردند و    خارج شود و... و آنوقت مردم شام با او به عنوان فرمانده بیعت 

معاویه رسید بسیار شادمان و مسرور شد ..... حضرت امام علی علیه السالم پس از بیعت    عنوان خلیفه بیعت نمایند ..... و چون این خبر به 

. تو از بیعت عمومی مردم با من خبر داري و سرانجام کشته شدن  روانه نمود ..... از جمله اینکه ).... آن گمراهان نامه هایی به سوي معاویه

عمومی مردم سر تسلیم فرود بیاور وگرنه من همان کسی هستم که   خود را با من شکستند پس در مقابل تصمیم   کسانی را که پیمان بیعت 

 دانی .....(، .....،  می شناسی و در اطراف من همان کسانی هستند که می

مدینه صورت گرفت ترا    طالبی که در طی نامه اي همراه با جریر بجلی به سوي او فرستاد و فرمود )..... این بیعتی که در و نیز از جمله م

راهی را غیر راه مؤمنان پیش گرفته می   در شام متعهد و پایبند ساخت ..... و اگر کسی اطاعت و تمکین نکرد، مسلمانان با او به دلیل اینکه

عاقبتی است، ..... و توجه داشته باش که تو از اسیران    بد   عهده دار کیفر او شده و او را به جهنم خواهد انداخت که  جنگند و خداوند نیز 

 آزاد شده اي که خالفت بر آنان روا نیست و پیمان بیعت با آنها نمیتوان بست و نه به عضویت شورا در خواهند آمد .....(،  

 و در این خالل براي عمروعاص نامه اي فرستاد .....  نمود و سرانجام بیعت نکرد ولی معاویه جریر را حدود چهار ماه معطل 

براي او فرستاد )..... نامه اي که تو پسر ابوسفیان به علی به طمع   و از طرفی دیگر ولیدبن عتبه برادر مادري معاویه این ابیات را طی نامه اي

تو خواهد شد... نابودي  باعث  نوشته اي  از  دریافت حکومت شام  )..... دست  ،..... آیا کسی مانند علی را می خواهی فریب دهی...( و 

 کشور شام بر مدار و اگر خواستی پاسخ نامه را بدهی برنویسنده و نگارنده اش دشنام بنویس .....،(  

رسانده اي، باید بدانی که  وسیله تجاوزکاران مسلح داخلی ت و آن حضرت در طی نامه اي به او می نویسد )..... اینکه مرا از کشته شدن به

رسول خدا )ص( به من امر فرموده است که با آنها جنگ نمایم وآنان را بقتل برسانم و به یاران خود فرموده، در میان شما کسی هست 



 879ص : 

                       

 

ن از همه  که بر سر تأویل و تفسیر قرآن جنگ می نماید همانطورکه من بر سر تنزیل قرآن جنگ نمودم و به من اشاره فرمود، و لذا بر م

 آن حضرت اقدام نمایم .....(، .....  کس بیشتر واجب تر است که به اجراي فرمان

افراد در اسالم فالن شخص و  برترین  ادعا کردي که   .....( به او فرمود  نامه اي دیگر  نیز در  این مطلب    و  اگر   ..... بهمان شخص است 

چه مربوط به اینکه برترین شخص جامعه و یا پائین   به تو ارتباطی ندارد و ترا درست باشد به تو ارتباطی ندارد و اگر نادرست هم باشد باز

نکنی و حد خود و پستی مرتبه خود را بشناسی، ..... نوشته اي    تر  تر از او را ذکر کنی...، آیا نمی شود که پاي خود را از گلیم خود دراز

مرا پس  تو  معاویه  نداري، اي  یارانم جز شمشیر چیزي  فرزندان    از  براي من و  و در کجا دیدي که  تو چه زمان  اي  گریاندن خندانده 

هاي کاري آنها را بر   به خود راه دهند... من با تیغ هاي هاشمی که جاي زخم عبدالمطلب پشت به دشمن نمایند و از شمشیر دشمن ترسی

 روبرو خواهم شد .....(، .....   دیده اي با تو  بدن برادر و دایی و پدربزرگ و خانواده ات 

به  افراد قبیله خود که در آن    و نیز چون آن حضرت به منطقه )رقه( رسید، جمعی از یاران آن حضرت گفتند یا امیرالمؤمنین  معاویه و 

به معاویه و آن تعداد از اهل قریش که نزد او    منطقه هستند نامه بنویس، پس حضرت مرقوم فرمودند )..... از بنده خدا علی امیرالمؤمنین 

خدا ایمان آورده و تفسیر آن را آموخته و دین شناس    آگاه باشید که خداوند بندگانی دارد که به وحی نازل شده بر رسولهستند .....  

است، در حالی که شما در آن زمان دشمن رسول خدا )ص(    شده اند و خداوند نیز برتري و فضایل آنها را در کتاب خود ذکر نموده 

نگ با مسلمین متحد وهر کس از این مسلمانان را می یافتید او را یا زندانی، یا شکنجه و یا به قتل  بودید و قرآن را دروغ خواندید و در ج

را اراده فرمود و... و شما جزء کسانی بودید که یا به طمع و یا از روي ترس به آن    می رساندید، ..... تا آنکه خداوند اقتدار دین خود

مردم به تصدي حکومت بر این امت چه در گذشته و چه در حال، عبارتند از نزدیکترین آنان به    تسلیم شدید و... و البته سزاوارترین افراد 

آنها به قرآن و دین شناس ترین آنان و مقدم ترین آنان در اسالم و پرافتخارترین آنها در جهاد و ماهرترین و   رسول خدا )ص( و داناترین

ه دار آن می شوند، پس از خدایی که به آستان او برده می شوید بترسید و حق را  در امور حکومتی که زمامداران عهد  کارآمدترین آنها 

 نیامیزید و...(   به باطل

می نماید    خواننده گرامی در پرتو نامه هایی که میان پیشواي عالی قدر یعنی امیرالمؤمنین علی و معاویه تبهکار مبادله شده قطعاً مالحظه
خود را فراهم نماید،    و...، منظوري جز ایجاد اغتشاش و فتنه ندارد تا به این وسیله زمینه حکومت  که معاویه از تمام سخنانی که می آورد

دست آلوده خود را دراز کرده   همان هدفی که در راه رسیدن به آن تا توانسته است تالش نموده و به هر جنایت و خیانتی که توانست
 است.

 نماید: حرف صریح معاویه منظورش را آشکار می 

تا او به    دیدیم که معاویه به جریر می گوید که علی مالیات گیري شام و مصر را به او بدهد و حکومت بعد از او نیز به او تعلق بگیرد

کار توست برحذر   عوض خالفت را براي علی به رسمیت بشناسد .....، و حضرت به او پاسخ داد: )..... اي معاویه از مرگی که سرانجام

جنگ را ترك نمائیم و تو را    محاسبه اي که عاقبت به پاي آن کشیده می شوي بترس و .....، اما در مورد اینکه تقاضا کرده اي  باش و از

 می دادم .....،(،  در استانداري شام ابقا نمایم البته اگر این امر را شایسته تو می دیدم همان دیروز این کار را انجام

اسخ آن حضرت داللت بر آن دارد که اگر حضرت او را در حکومت شام ابقا می نمود، اوضاع به  و پ  )کلب گوید و این سخن معاویه 

داد و دیگر نه از خونخواهی عثمان نشانه اي بود و نه هاي هاي گریه براي مظلومیت او...، همه این امور بایگانی    سرعت تغییر ماهیت می
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  قصود نهایی خود یعنی حکومت نایل می گردید، اما چرا بعد از آنکه سپاه شیطانی او به زیرا در واقع معاویه علیه الهاویه به م  می شد و...،

پلید خود    پیروزي ظاهري رسیدند آنگونه در قتل و کشتار زیاده روي کرد در حالی که به آن کار نیاز نداشت دلیل آن است که او روح

که با حضور عده اي    اس اسالم با پیامبر و دین خدا ادامه داد و افسوسرا به شیطان فروخته و جنگهاي قبل از اسالم ظاهري خود را در لب

به پیروزي ظاهري دست یافت و   افراد سست رأي و ابله و مقدس نما در سپاه آن حضرت و حضور افراد گمراه و کوته فکر در سپاه خود

 کرد آنچه کرد انا هللا و انا الیه راجعون( 

خواست او را    یا سه روز قبل از )لیله الهریر(، دوباره نامه اي به سوي آن حضرت فرستاد و از اوو نیز معاویه در حین نبردهاي صفین، دو  

دم برآید، آنان را به توفان   در استانداري شام ابقا نماید و البته این کار به دنبال آن کالمی بود که آن حضرت فرموده بود که )چون سپیده 

افتاد ..... و لذا دوباره نامه اي دیگر به   ضرت را منتشر نموده و بر اثر آن سپاه شام به هراس حمله خواهم گرفت و...( پس مردم کالم آن ح

بدهی و مرا ملزم به اطاعت از خود ننمایی .....، اما تو   سوي حضرت فرستاد و گفت: )..... من قبالً از تو تقاضا کرده بودم که شام را به من

پاسخ امام )به آن جرثومه فساد و تباهی(، )..... پس از سپاس و    دیروز را تکرار می کنم...(، ونپذیرفتی ..... و من اکنون همان تقاضاي  

خاطر خدا کشته شوم و دوباره زنده شده و دوباره در راه خدا کشته شوم و    ستایش آفریدگار .....، اي معاویه آگاه باش که اگر من به

یري براي رضاي خدا و از جنگ و جهاد بر ضد دشمنان خدا روي بر نمی گردانم... و  آنگاه زنده شوم و تا هفتاد بار .....، هرگز از سختگ

استانداري شام آگاه باش که من آنچه را که دیروز از تو دریغ نمودم، امروز به تو نخواهم داد... و    درباره تقاضاي تو براي ابقاء تو در 

او را به کام خود فرو برده باشد به بهشت وارد شده و هر که را که  را که جهاد و جنگ حق طلبانه و اسالمی    توجه داشته باش هر کسی

 جنگ باطل او رابه کام خود فرو برده باشد البته وارد آتش دوزخ خواهد شد...(،  

امیرالمؤمنین ببین که چگونه موالي مظلوم ما  تو  بدبخت گوشزد می    )کلب گوید  به آن خبیث  او به دوزخ جاوید را دائماً  خبر ورود 

 متنبه می شد(.  د ولی اگر شیطان متنبه شده بود این خبیث همفرمای

 نامه معاویه بن ابی سفیان به عبداهللا بن عباس: 

که در    )..... امروز علیه ما نمی توانید به شدتی که بیش از دیروز بود جنگ نمائید و فردا بیش از امروز، ما به آن مقدار از کشور شام
عباس پاسخ داد،    همان مقدار که از کشور عراق در چنگ شما است قناعت کنید و...(، پس ابنچنگ ما است قانع هستیم و شما هم به  

خواست او را امداد نکردي تا به   )..... بجان خودم سوگند که تو عثمان را وسیله نیل به مقاصد خود قرار دادي و آنگاه که او از تو کمک
و و برادر عثمان، ولید بن عقبه است و نیز    ت این موضوع، شهادت پسر عمویتاینجا رسیدي و شاهد و داور میان من و تو در تبین حقیق 

گرفتند و بعداً بیعت را شکستند و براي تصاحب    درباره طلحه و زبیر، که این دو نفر علیه عثمان تحریک کردند و کار را بر او سخت
ز مسلحانه ات ..... و این هم که می خواهی ما را با دو  جاوت  حکومت قیام کردند و ما با آنها براي نقض بیعت جنگ کردیم و با تو براي

 قبیله تیم و عدي )قبیله عمر و ابوبکر( به ستیزه بیندازي، باید بدانیکه ابوبکر و عمر بهتر از عثمان و عثمان بهتر از تو بوده است،  

د بگویم که مردم با علی که از من بهتر است  حکومت استوار می شد، بای  ..... و اینکه گفته اي که اگر مردم با من بیعت می کردند کار
به تو چه ارتباط دارد، تو اي معاویه از اسیران آزاد شده    بیعت کردند و حکومتش برقرار نشد، و اساساً حرف زدن درباره امر خالفت 

شدگان فتح مکه هستی حق  خالفت متعلق به مهاجران پیشاهنگ است و مثل تو که از آزاد  )فتح مکه( و پسر اسیر آزاد شده )ابوسفیان(،
 دخالت در آن را نداري...(،  
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قبایل  ابن پسر سرفرمانده  و  مسلمانان  آزاد شده  اسیر  تو  زیرا  امر خالفت  به  را چه  تو  که   .....( است  آورده  را چنین  اخیر  قسمت   قتیبه 
 مشرك و مهاجم به اسالم و پسر هنده جگرخوار هستی که جگر شهداي )بدر( را خورده است(،  

اند که معاویه پس ازصلح با امام حسن به کوفه وارد و خطبه اي خواند و گفت )..... اي مردم کوفه آیا فکر می کنید من با شما بر  آورده  
و حج جنگ نمودم و...، من با شما به این دلیل جنگ کردم که بر شما حکومت نمایم... و اکنون هرچه را در پیمان    سر نماز و زکات

 پذیرفته ام زیر این دو پاي من پایمال خواهد بود...(،   شرط شده و من آن را  صلح

از او  بر آن است که  این سخنان گواه  و    ..... آري   ..... نداشته است...،  بوده و اساساً مقصودي جز آن  ابتداء در پی تصاحب حکومت 
تمام مذاهب نظریات فقهی  بر احادیث ص   براساس  بنا  و  ثابت که آوردیم، قتل او  اسالم، معاویه خلیفه و حاکم متأخر محسوب  حیح و 

تجاوزگر و عاصی گردنکش و... جنگ نماید و...، و تصمیم معاویه مزمن   جز این نداشته است که با آن  واجب است و امام نیز چاره اي 
همان زمان که اسالم  خالفت امام علی بن ابی طالب تازگی نداشته و او از ابتداء و از    بوده و بررسی ها نشان می دهد که نظر معاویه علیه 

با آن حضرت در تضاد بوده و تضاد این دو در واقع تضاد کفر و اسالم بوده است و او از زمانی    میان او و امام جدایی برقرار نموده است
به    نبرد، برادر، پدربزرگ و دایی او، با شمشیر آن حضرت به جهنم واصل شده اند، کینه علی علیه السالم را  که در طی یک روز و یک

است... و این در حالی است که ستاره افتخارات آن حضرت هر دم در آسمان اسالم اوج و درخشش بی حد گرفته است    دل خود گرفته 
  و...،   او به محض کشته شدن عثمان و حتی پیش از بیعت مهاجران و انصار با علی علیه السالم شروع به تحریک و فتنه انگیزي نموده   و...،

 صفوف مسلمانان اساس حکومت علی علیه السالم را به لرزه در آورد...، تا با تفرقه بین  

آورده است )..... اي زبیر من براي تو از مردم شام بیعت گرفتم و...، کوفه و بصره نزدیک توست و اگر    ..... او در نامه اي به زبیر چنین
وان جانشین تو بیعت کردم پس به خونخواهی عثمان قیام  اطاعت کنند موفق می شوي و من با طلحه بن عبیداهللا به عن  آن دو شهر از تو

و... و   مردم را به خونخواهی او دعوت کنید و...(، زبیر از این نامه بسیار شاد و خرسند شد و آن دو نفر هیچ به معاویه شک نکردند  کن و 
نامه اي دیگر به زبیر می نویسد..... )..... اي زبیر  در اثر آن، تصمیم به سرکشی و عصیان در مقابل علی علیه السالم گرفتند، ..... و نیز در  

و عمر تو پسر ابوخدیجه و پسرعمه پیامبر هستی و از یاران و باجناق او و داماد ابوبکر و سوار جنگی اسالم .....پیامبر به تو مژده بهشت داد 
رمه اي پراکنده شده اند و... من در اینجا کار را   دار مثلترا یکی از کسانی قرار داد که خلیفه تعیین می کنند و... امت به علت نبودن زمام
آن و دیگري جانشین باشد .....( و ..... و نیز براي طلحه    براي تو و رفیق تو مرتب و روبراه کرده ام و بدین ترتیب که حکومت متعلق به 

یافت و افتخار شرکت در جنگ احد براي توست ..... من  بهشت    می نویسد )..... تو قریشی هستی ..... نفر پنجم کسانی هستی که مژده 
ندارد و هر کدام شما دیگري را جلو انداخت او خلیفه خواهد بود و دیگري    این سامان را زیر فرمان تو و زبیر درآوردم و او بر تو برتري 

باش که شکار خود را غافلگیر می کند و... و    جانشین او و...(، و... به مروان بن حکم می نویسد)..... به محض خواندن نامه ام مثل پلنگ 
 می گریزد و .....، تو حجاز را به شورش وادار کن و من شام را به شورش وادار می کنم...(، ... چون روباه باش که با حیله گري .....

 گفتگوي برادر معاویه با جعده:

اصحاب از  که  غنم  بن  عبدالرحمن   .....( نویسد  می  استیعاب  در  دین  ابوعمر  و  ترین  فقیه  از  بود،  خدا  مردم  رسول  ترین  شام    شناس 
کسی است که    محسوب می گردید و هم او بود که بیشتر تابعان اهل شام را فقه و دین آموخت و قدر و منزلتی بلند داشت و او همان

جمله به آنها گفت ).....   داد و... از آنابوهریره و ابودرداء را در حمص وقتی که به عنوان نماینده معاویه آمده بودند مورد سرزنش قرار  
به شوري واگذار نماید، در حالی    از شما عجیب است، چطور شما این چنین کاري کردید .....، شما از علی می خواهید تعیین خلیفه را

تر از کسانی هستند که با او  بیعت کرده اند به  که می دانید، مهاجر و انصار و مردم حجاز و عراق با وي بیعت کرده اند و کسانی که با او 
سابقه، حق خالفت ندارند و به او چه ارتباط دارد که    بد  بیعت ننموده اند و معاویه از اسیران آزاد شده است که اینگونه افراد بی هویت و
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(، .....(  هستندو پدرش از سران قبایل مشرك و مهاجم به اسالم    به موضوع شورا اشاره کرده و یا در امور آن دخالت کند، او که خود
 توبه کردند ..... خدایشان رحمت کند و بیامرزد.( پس آن دو نفر از مأموریت خود پشیمان شده و بالفاصله 

علیه السالم جلو    مردي از شامیان در اثناء نبردهاي صفین به میدان آمده و فریاد نمود آي ابوالحسن و آي علی به نبرد من بیا ..... پس علی
داري آیا اجازه می دهی    گردن اسب آنها ردیف گردید و... گفت یا علی تو پیشاهنگ اسالم هستی و افتخار هجرتآمد تا جایی که  

به  برگرد  تو  گفت  پیشنهادي،  چه  فرمود  )ع(  علی  کند...  جلوگیري  خونریزي  از  که  بکنم  می   پیشنهادي  وا  تو  به  را  عراق  ما  و  عراق 
فرمود می دانم که این پیشنهاد را از روي    به ما واگذار می کنی .....، پس علی علیه السالمگذاریم و ما بر می گردیم به شام و تو شام را  

دیده ام که راهی جز جنگیدن با معاویه و یا کافر   خیرخواهی و دلسوزي می نمایی...، من بسیار در این کار تفکر کرده ام و در نهایت
دوستداران خود راضی نیست که در جهان معصیت و نافرمانی او    داوند از شدن به آنچه خدا بر محمد )ص( فرو فرستاده نیست، زیرا خ

معروف و نهی از منکر ننمایند و نتیجه گرفتم و دیدم جنگ کردن براي من آسانتر    صورت پذیرد ولی آنان ساکت و مطیع باشند و امر به
 دا به دوش بگیرم .....(.سنگین عذاب خداوند را در دوزخ و جهنم خ و قابل تحمل تر است از اینکه زنجیرهاي

تر از علی    عتبه بن ابی سفیان به جعده بن هبیره می گوید: )..... اي جعده ما به خدا قسم عقیده نداریم که معاویه براي خالفت شایسته 
برمعاویه این چیزي است که  است .....، پس شما شام را رها کنید و آن را به ما بدهید .....، و جعده پاسخ داد اما در خصوص برتري علی  

هم می   بود که قبالً  اینکه حکومت شام را میخواهید و این چیزي  ندارند و  بر روي آن اختالف نظر  در امت اسالمی حتی دو نفر هم 
اینکه گفتی معاویه اصرار ندارد و علی اصرار دارد نپذیرفتیم، ..... و  دچار    علت آنست که معاویه به دلیل شک و تردید  خواستید و ما 

 تردید نیست .....،(.  سستی است و علی به دلیل یقین به راه حق که در پیش دارد دچار سستی و

بر شما حمله    گردان بی سواد و قبایل مشرك و متعصب   در صفین عبداهللا بن بدیل خزاعی در نطقی می گوید )..... معاویه به کمک بیابان 
 اضافه کرده است .....(. ل دیگري جلوه داده است و پلیدي دیگر بر پلیدي آنهانموده است ..... و واقعیت خالفت را براي آنان به شک

همین عبداهللا در سخنان دیگر خطاب به امیرالمؤمنین علی علیه السالم عرض می کند: )..... یا امیرالمؤمنین آن جماعت اگرخدا را در نظر  
قدرت خود را حفظ کنند    مّا حقیقت اینست ..... که آنها می خواهند داشتند یا نیت آنها براي رضاي خدا بود با ما مخالفت نمی نمودند ا

کینه هایی که در دل و آن عداوت    تا عشرت آن دنیایی را که اکنون در چنگ آنان است از دست ندهند ..... و همچنین به جهت آن 
ذشته فرود آورده اي و در آن نبردها پدران و  هایی که در سینه نهفته دارند آنهم به جهت آن ضرباتی که تو اي امیرالمؤمنین بر آنها درگ

نموده و می گوید: اي مردم معاویه چگونه با علی بیعت خواهد    برادران آنها را کشته اي )و به جهنم واصل کرده اي( و سپس رو به مردم
ایی او ولید و جدش عتبه را  یک ساعت( و یک نبرد، برادر او حنظله، د  کرد و حال آنکه امیرالمؤمنین علی علیه السالم در )یک روز و

 خدا قسم گمان نمی کنم که بیعت کند   یکجا به قتل رسانده )و به جهنم واصل نموده( است، به 

انداخته است ما از فراز نابودکننده دشمنان    )کلب گوید یا امیرالمؤمنین اگر زمانه بین ما و شما جدایی  زمان و مکان بر دستان شما که 
اك او و قرآن عظیم بوده است بوسه میزنیم و بر این بوسه افتخار می کنیم و دستهاي خود را بر سینه  محمد )ص( و دشمنان شریعت پ

یا مظلوم یا امیرالمؤمنین یا وصی رسول اهللا و رحمه اهللا و برکاته لعن اهللا   ماالمال از محبت خود قرار داده و عرض می نمائیم السالم علیک
فرضیت به، خدایا به حق ذات اقدس خودت و آبرومندان درگاهت دوزخ    بذالک   سمعت  امه ظلمتک، لعن اهللا امه قتلتک، و لعن اهللا امه 

جاوید را بر دشمنان موالي مظلوم ما مستقر بفرما واز شفاعت آن حضرت ما را در دنیا و آخرت بهره مند بگردان آمین، آمین، آمین یا  
 رب العالمین(. 

اند ما دین و شریعتیزیدبن قیس در نطقی در صفین می گوید )..... این جماع با ما جنگ نمی کنند که دیده  را ضایع و    ت براي این 
 پادشاهی کنند...(.  پایمال کرده ایم تا آن را برقرار نمایند .....، فقط به این دلیل با ما جنگ و نبرد می کنند که به حکومت برسند و 
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که در وي بود    ..، علی از پیشاهنگان امت بود و در ما آن خصالقاص در نامه اي به معاویه می نویسد: )..... پس از واقعه شورا.  سعدبن و
صالحیت تر براي تصدي    با   وجود نداشت و در عین حال همه محاسن ما را داشت و ما همه محاسن او را نداشتیم و از همه ما سزاوارتر و

تقدیر او بود و ما می دانستیم که علی   ی دانست وامر خالفت بود ولی تقدیر الهی خالفت را از او برگردانید و به جایی قرار داد که خدا م
آن سخن گفته شود و مشاجره صورت گیرد،    از همه ما براي تصدي امر خالفت باصالحیت تر است، اما چاره اي این نیست که درباره 

یش، با برقراري آن مخالف  حکومتی است که از ابتداء تا انتها پس آن موضوع را کنار بگذار و اما درباره کار حکومت تو اي معاویه، این
بودند وفادار می ماندند براي آنها بهتر بود و خداي تعالی عایشه ام المؤمنین    بودیم و درباره طلحه و زبیر، البته اگر آنها به بیعتی که کرده 

 را بیامرزد...(.

پیروي نمی    نیستی و جز هواي نفس خود را   بن سلمه به معاویه آمده است )..... به جان خودم اي معاویه تو جز در پی دنیا  در نامه محمد 
 کنی و...(،  

در دوران بت پرستی و تظاهر به    آري اینها گفتار و آراء کسانی است که معاویه و اعمال او و لشکرکشی هاي او را شاهد بوده و او را
اند ..... و انگیزه معاویه را صرف نظر از دنیا اند که چگ  اسالم و...، دیده  انتقام گیري اقدام نموده آنهم از    ونهطلبی، اعالم نموده  براي 

شمشیر حضرت علی علیه السالم بر زمین ریخته شده    خون اقوام کافر خود که در جنگ با سپاه اسالم و زیر پرچم بت پرستی و شرك، با 
یسته تر می دانست و این  جگرخوار .....، خود را براي خالفت از عمر شا است، .....، ولی در گردش امور کار به جایی رسید که پسر هنده 

گفت من نزد خواهرم )حفصه( رفتم و... گفتم دیدي که کار حکومت چگونه شد    در صحیح بخاري آمده است که )..... عبداهللا بن عمر
جمع آنان برسان چون می ترسم دوري تو نوعی تفرقه حساب شود پس اصرار کرد تا من    و به من سهمی ندادند پس او گفت خودترا به 

پراکنده شدند   رفتم و براي    چون مردم  اینست که ما  بیاید و حقیقت  بگوید  معاویه گفت: کسی که می خواهد درباره حکومت سخن 
عبداهللا بن عمر کرد( و پدرش )عمربن الخطاب( شایسته تر هستیم، پس حبیب بن مسلمه از او می پرسد تو در    حکومت از او )اشاره به

 پاسخ داد، من خودم را جمع و جور کردم تا بگویم البته شایسته تر از تو براي حکومت کسیچیزي نگفتی، عبداهللا بن عمر  جواب معاویه
طرز فکر    است که با تو و پدرت در دفاع از اسالم و براي مسلمان شدن شما جنگ کرد و...، ولی ترسیدم وحدت بهم بخورد .....(، این 

و امیر مؤمنان و    ر او در آن زمان که دست از بیعت با امام بر حق پسر عمر را ببین که براي حفظ وحدت چه کرد پس کجا بود این فک 
مسلمان بی گناه و مجاهد    موالي متقیان عقب کشید و با سخنان تفرقه آمیز خود وحدت را بر هم زد و موجبات ریخته شدن خون هزاران

 متقی از امت اسالم را فراهم آورد... و البته خدا به حساب آنان می رسد  

آزادگی حضرت علی علیه السالم مکان امنی را براي او ایجاد کرد که فتنه انگیزي نمود ولی در مقابل پسر    گوید حریت و )..... کلب  
جگرخوار به دلیل پستی خود از مکر آنها براي جان خود ترسید و حفظ وحدت را بهانه کرد و شاهد و گواه این مدعا    ابوسفیان و هنده 

سخن    پاي حجاج خبیث خونخوار انجام داد و سرانجام نیز سزاي خود را دریافت نمود ولیبود که آن مکار و بدبخت با تحقیر و با    بیعتی
این است که این معاویه همان پلیدي است که در زمان خلیفه دوم مانند سگی که از صاحب خود می ترسد از عمر میترسید ولی بعداً  

 زبانش اینگونه دراز شده بود اناهللا واناالیه راجعون(. 

 بوت می دیده است:معاویه خواب ن

را پیامبر نیز    تاریخ حکایت می کند که چگونه معاویه در ضمن تالش براي وصول به حکومت و خالفت، بی میل نبوده است که مردم او

  بن عاص با هیأتی ازمصریان به دیدار معاویه   و  بشناسند، آنهم پیامبري بعد از خاتم پیامبران، ابن جریر طبري آورده است که )..... عمر

سالم دادن او را خلیفه خطاب نکنید    رفت و به آنها توصیه کرد و گفت توجه داشته باشید وقتی وارد دربار پسر هنده می شوید در زمان

اینست که پسر نابغه مقام مرا نزد افراد آن هیأت    و...، هرچه می توانید او را تحقیر کنید و برعکس معاویه نیز به درباریان گفت حدس من
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بگذارید که مجبور به    طوري با قدرت آنها را تحت فشار  است پس توجه داشته باشید وقتی هر کدام وارد می شوند بهکوچک کرده  

وارد شد مردي بود به نام ابن خیاط    تعظیم و احترام شوند به نحوي که وقتی به من می رسند نفسشان درآمده باشد، پس اولین کسی که

ت با  ترس  از  وارد شد  همینکه  یعنی که.....، پس  اهللا  یا رسول  السالم علیک  تمام مصریان دیگر در   عظیم گفت  و  پیامبر خدا  اي  سالم 

آنان گفت من به شما می گویم او را فرمانروا خطاب    اینگونه سالم از او پیروي کردند و چون از نزد معاویه خارج شدند عمروعاص به

 نکنید شما او را پیامبر خطاب می کنید و...،(  

این نقل، نهی معاویه از گفتار کفرآمیز آنان به چشم نمی خورد، ممکن است همین حادثه تخم مسلک فاسدي    به اینکه در   و البته با توجه 

از  بعضی  که  مردم    را   .....( که  است  آورده  مقدسی  ضیاء  الدین  شمس  باشد،  پاشیده  گرفتند  پیش  او  مرگ  از  پس  معاویه  طرفداران 

  خصوص معاویه دارند و در این رابطه براي من نام مردي زاهد و متعبد را آوردند و من از قافلهکاري احمقانه و مبالغه آمیز در    اصفهان

شروع کرد به    خود جدا شده و به سوي او رفتم و شبی را نزد او به سر آوردم و... تا اینکه از او درباره )صاحب( سوال کردم پس آن مرد

د آورده است گفتم چه مذهب و عقیده اي، گفت میگوید که معاویه پیامبر مرسل دشنام و ناسزا گفتن کرد و اضافه نمود او مذهبی جدی

او فرقی قائل نیستیم، ابوبکر پیامبر مرسل،   نبوده است، پرسیدم تو چه عقیده داري، گفت همان را که خدا گفت، میان هیچیک از پیامبران

پس من گفتم این گونه بیان نکن و این عقیده را نداشته   یامبر مرسلعمر پیامبر مرسل، هر چهار خلیفه را نام برد و سپس گفت معاویه هم پ

فرمود خالفت بعد از من تا سی سال است و سپس سلطنت پس آن    باش زیرا آن چهار نفر خلیفه بودند و معاویه سلطنت کرد و پیامبر

رد که این مرد رافضی است و...، اگر قافله ها  تهدید به من و به مردم اشاره ک   خبیث برآشفته شد، و شروع کرد به گفتن ناسزا و دشنام و

 زمینه داستانهاي بسیاري از آنها نقل شده است...، .....،(،  سر نرسیده بود مرا تکه پاره کرده بودند و در این

سالم بر تو  آري ما فرض می کنیم که آن عده از روي ابهت دربار و یا ترس .....آن عبارت کفرآمیز از زبانشان بیرون آمد و گفتند که  

را انکار نکرد و حرف آنها را اصالح ننمود و...، آري پسر هنده جگرخوار   اي پیامبر خدا .....، ولی اگر او در قلبش مرض نبود چرا آنها 

و... این در حالی است که خودش حاضر نمی شود که پیامبر را پیامبر بنامد و .....   از آن خطاب باطل و کفرآمیز و ناروا لذت می برد

بن    تی براي تحقیر و کوچک کردن آنحضرت ایشان را به نام می خواند و...، حافظان و حدیث شناسان گفتگویی را میان معاویه و امد ح

آیا هاشم را دیده اي گفت آري به خدا بلند باال و خوش صورت بود ..... و معاویه    ابد حضرمی آورده اند که)معاویه از او سؤال کرد

محمد کیست معاویه گفت پیامبر خدا پس او )با ناراحتی( گفت اي معاویه چرا آن حضرت    ه اي او جواب داد سؤال کرد محمد را دید

 بزرگی و عظمت یاد نموده است ذکر نکردي و نگفتی رسول خدا، .....(،    را همانگونه که خداوند او را با

مت و بی ادبی و... پائین آورده و با دروغ و تزویر و... )کلب گوید این خاصیت جرثومه هاي پلید و بی سرو پا است که بزرگان را با ته

خود را باال ببرند تا بتوانند براي خودآبرویی کسب کنند غافل از اینکه زودتر از آنچه فکر می کنند دست قدرت پروردگار آنان را به  

ید و هر لحظه بر عذاب آنها می افزاید  سپس با غضب خود آنها را با سر وارد آتش ابدي جهنم خود می نما  زیر خروارها خاك کشیده و 

 بدبخت و بدعاقبت از جمله آن گروه است اال لعنت اهللا علی الظالمین و سیعلم الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون(،  و این معاویه

 حکمیت به چه منظوري:

حکمیت    عاص و به صورت  آخرین ترفند و حیله اي که براي رساندن معاویه به کرسی خالفت صورت گرفت با فکر خائنانه عمروبن
..... و وضعیت جنگ صفین در حالیکه می رفت کار   بود...،  ترفند، عنوان نمودن خونخواهی عثمان  این  اولین مستمسک  انجام شد، و 
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  جنگ یکسره شده و بساط ظلم و ستم معاویه جمع شود با بکارگیري صله اي تغییر کرد و آن اینکه قرآنها رابر سر نیزه بردند و به حیله 
حکمیّت،   این  پایان  در  و  دارترشد  ریشه  داخلی  آشوب  و  تر  آشفته  موجود  وضع  اشعري  ابوموسی  خریت  و  حماقت  و  عمروعاص 

او حمله کنی پارس می کند و اگر او    ابوموسی به عمروعاص گفت )..... تو حیله و نیرنگ بکار بردي و تو مانند سگی هستی که اگر به 
 کتاب مقدس را بر آن بار کرده باشند .....(،   وعاص به او گفت تو هم مانند خري هستی کهرا رها کنی نیز پارس می کند و عمر

قبول دارند که هر دو طمع به خالفت بسته بودند و ..... از    آري گفتگویی که شیطان سیاست پردازي با احمق بی تجربه اي داشت و همه 
جریانات به دقت روشن شده و شکی نمی ماند که معاویه در پی    ذکر تمامی این مطالب که تحت عناوین شش گانه اخیر آمد، ماهیت 

مقاصد او بوده است، پس این گفتار یاوه ابن حجر که کشمکش بین علی و    خالفت بوده و خونخواهی عثمان فقط حربه اي براي نیل به
ئه جنایات و تبهکاري اعمال آن  براي خونخواهی عثمان بود...، فقط براي توجیه و تبر  پسر هنده جگرخوار ربطی به خالفت نداشت و

مسلمان امت محمّد را به خاك و خون کشیده و ....، و ابن حجر   شهوات و مطامع خود هفتاد هزار از  خیانت کار است که براي برآوردن 
او را  و هیچ محقق پیدا نمی شود که با دالیل قاطع بر صورت او بکوبد و    نادان تصور نموده کسی به حساب او رسیدگی نخواهد کرد

رستاخیز و ایستادن در برابر محکمه عدل الهی هراس به خود راه نداده و نمی داند    رسوا نماید و البته ابن حجر کسی است که از صحنه
 حساب و دادرسی است.   که خداي قهار دادگستر در کمین و در پی

دشمنان خدا برداشت، جزاي خیر    ز چهره کریه)کلب گوید، خدایا به حضرت عالمه امینی که راههاي هدایت را بر ما روشن و نقاب ا
  عطا فرما و مقام او عالی است خدایا تو آن را متعالی و در بهشت خود او را همنشین با محمدو آل محمد و ما را نیز از شفاعت او در دنیا 

 و آخرت بهره مند فرما آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(. 

 بررسی دفاعیه ابن حجر براي معاویه: 

آورده    ن حجر به تقلید از پیشینیان خود در راستاي توجیه جنایات معاویه در کتاب صواعق خود در نهایت، کالمش را طی دو مطلباب
مسلمان که در میان آنها   اول اینکه او همه جنایات معاویه اعم از لشکرکشی، قتل و جنایت و بی ناموسی و... و قتل هزاران مؤمن -1است 

مهاجرین و انصار از اصحاب رسول    کت کنندگان بیعت شجره و جماعتی از مجاهدان غزوه بدر و گروه بسیار از سیصد و چند تن از شر
کرده است، و این ابن حجر نادان تصور می کند    خدا صالح و متقی و تابعان نیکوسیرت و .....، را از روي اجتهاد و استنباط فقهی عنوان 

سنت بوضوح ماهیت آن را مشخص نموده اند، درست جلوه    چنان جنایاتی را که قرآن و  که با این توجیهات مسخره می تواند ارتکاب
نفهمی می زند و می خواهد القاء نماید که اجتهاد در مقابل نص صریح قرآن    داده و مرتکب آن را تبرئه نماید و... لذا خود را به نادانی و 

ء اجتهادي آنقدر کشدار و سازگار است که با هر هوس و خواهش  می نماید که آرا   و سنت داراي ارزش و اعتبار است و... و تصور
براساس مثالً  یا  و  و...  است  منطبق  با    نفسانی  و  کرد  تبرئه  را  او  و  توجیه  را  ولید  و جنایات خالدبن  توان خالفکاري  می  توجیهات  آن 

 هم بستر شدن و ..... را توجیه کرد  مستمسک نمودن حربه اجتهاد او وآن فجایع را در ریختن خون بیگناهان و با همسر مسلمانی

ها الهام شیطان است زیرا، اول اینکه این روش و تأویل خالف قرآن است، در آنجا که    اینگونه تأویل  )..... کلب گوید شک نیست که
اند جزاي او جهنم است  خداوند می فرماید و الترکنوا الی الذین ظلموا ..... و یا آنجا که می فرماید هر کس مؤمنی را متعمداً به قتل برس

بیان امر  و  که چگونه  و جزاي    نمودیم  دوزخ  آتش  کتاب خدا جزاي مجرمان  آیات  برحسب  و  نه جرم  است  با خطا  متناسب  اجتهاد 
بخشش  احتمال  آتش    خطاکاران  آن وعده  مرتکب  به  که خداوند  آن  امثال  و  به خدا  از جمله شرك  در جرائم  اجتهاد  لذا  و  خداوند 

ابدي در دوزخ داده است و اخذ ثواب در صورت خطا بودن فقط از یک احمق متصور است نه از مؤمنین به کتاب    دخول جاویدان و  
بود    سنت رسول خدا .....، و دوم اینکه عذاب ابدي دوزخ براساس احادیث که به تعدادي از آنها اشاره شد براي مرتکبین خواهد   خدا و

ت بود که در کار  براي کسانی خواهد  یا  اعمال و  این جنایات و  به جاي محکوم نمودن  این ظلم و ستم هستند زیرا  زشت آنها را    وجیه 
این عمل آنها و بجاي امر    توجیه می کنند، که البته در عمل آنها شریک و با آنها در عذاب ابدي خداوند وارد خواهند شد و سوم اینکه
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هم سنت رسول خداست و چهارم    واهد بود که هم خالف کتاب خدا وبه معروف، امر به منکر و بجاي نهی از منکر، نهی از معروف خ
هر جنایتی را در تحت لواي این اجتهاد کذایی   اینکه موضوع این اجتهادي که این یاوه گویان آن را بیان نموده اند آنهم از هر بی سروپا،

انه اي به نام اسالم خواهند بود که براساس آن  اعمال ددمنش  به جامعه مسلمین و جامعه بشریت تحمیل خواهد نمود و مردم جهان شاهد
جامعه بشري در حال و آینده رسوا و بی اعتبار خواهد بود و از مسلمان    قطعاً جامعه مسلمین در پیشگاه دانشمندان جهان و افکار عمومی

ه داده شده به بهشت هم می  علیرغم حیوان صفتی و سبوعیت و درندگی خود را وعد  به عنوان انسانهایی وحشی و جانی و تروریست که 
سخن مخالف کامل عقل است که شرع نیز آن را نمی پذیرد زیرا خداوند همیشه امر به انجام    دانند یاد می شود و .....، پنجم اینکه این

الل در واقع  محرمات نموده و براي آنها توجیهی قرار نداده است و لذا تبدیل امري حالل به حرام و حرام به ح  واجبات و دوري از انجام
طرح حکم در مقابل حکم خداوند و به منزله شرك و اعالم جنگ با خداوند خواهد بود و ششم اینکه این جماعت که    به منزله بدعت و 

نمی   خود راحلیف قرآن می دانند ولی مفهوم قرآن را نمی فهمند که در قرآن بین جرم و خطا تفاوت است و از طرفی هر بی سروپا را نیز
بیندازد و همه    ن اجتهاد داد بطور مثال آیا عقل شما می پذیرد که شخصی در لباس اسالم مثالً در امریکا و یا روسیه بمب اتمتوان عنوا

بهشتی بداند و منتظر ثواب    مردم از مرد و زن و بچه و ..... را نابود کند و بعد بگوید اجتهاد کردم یا مجتهدي به او اجازه داد و خود را 
.....، اگر چنین فکر می کنی تو هم مانند او   ا نتظار او این باشد که هرچه درندگی او بیشتر شود ثواب بیشتري می برد واخروي هم باشد و

 هستی و منتظر آتش جاودانی دوزخ باش که دین خدا را ملعبه و بازیچه خودکردي مانند معاویه علیه الهاویه .....(،  

بر    کالم رسول خدا اشقی االخرین است   و یا گفته شود که ابن ملجم مرادي که برحسب طبق اجتهاد خود این جنایت را انجام داده و 
 صواب بوده است  

امام حسن مجتبی علیه السالم که ابن ملجم را متعمداً به عنوان قصاص کشت    )کلب گوید کسی نیست به این یاوه گویان ابله بگوید پس 
متعمداً کشت و اگر بگویی خالف نکرد پس در گفتار تو تناقض وجود دارد یعنی اگر    رادر واقع قتل نفس کرده زیرا او مجتهد مؤمنی  

و آن مجتهد وصیت نماید که در صورت وفات، مجتهد قاتل را که شرعاً معذور است به قتل    مجتهدي با نظر خود مجتهدي را بکشد
بر اینگونه مجتهدا  برسانند پس مرتکب قتل نفس ن حرام است، پس اولی به حکم قرآن که مجتهد  شده و اجراي حکم قصاص شرعاً 

مؤمنی را کشته واردآتش می شود و دومی هم که مجتهد معذور را قصاص کرده عمل حرام و خالف شرع انجام داده که مسلمان و  
کسانیکه    مجتهد معذور را کشته و او هم اهل آتش است پس تمام کسانی که عثمان مجتهد را کشتند اهل آتش هستند و تمام   مؤمن و

قاتالن مجتهد عثمان را هم کشتند اهل آتش هستند و در طول تاریخ همه مسلمانان از طرفداران دو طرف اهل آتش هستندآیا اینگونه  
سخنان ضد و نقیض و یاوه نیست و اگر تو براي توجیه این جنایات به تفسیر نابجاي کتاب خدا و بر اساس فکر ونظر کوتاه خود آیات 

به خطا توجیه عمل  مربوط  براي  آنوقت  نمایی  به آن عمل  و   ..... و  تسري دهی  به جرم  را  و آن  اخذ  افکار    را  مقابل  ناهنجار خود در 
این  از  تو  آنچه  زیرا  نداري  دلیلی  دانشمندان جهان  و  پژوه  دانش  و  فکور  و جوانان  اي    عمومی جهانی  شیطانی خود ساخته  توجیهات 

سلیم می پذیرد که شخصی خون هفتاد هزار    ا است و قطعاً قابل پذیرش نیست و کدام عقلمخالف عقل سلیم و حریت و آزادگی انسانه
مگر قماربازي است مگر هستی جهان و خلقت آن بازیچه    نفر از پاکان عالم را بر زمین ریخته و فساد برپا نماید و پاداش و اجر هم ببرد،

 است و مقتولین مجتهد نیستند و...،    هداست آیا مگر جنگل است چطور به زعم یاوه گویی تو، قاتل مجت 

و نکته مهم دیگر اینکه این توجیه قطعاً مخالف سنت و روش رسول خدا و اصحاب وتابعین است زیرا در تمام این درگیري ها هیچکدام  
اند و این داللت  ننموده  اقامه دلیل  یاوه اي اصالًب  چنین مطلبی را عنوان و براي رد یکدیگر  در سنت رسول خدا    ر آن دارد که چنین 

این متعصبین با الهام شیطان براي توجیه اعمال جنایتکارانه    که  وجود نداشته تا به آن استناد شود و این در واقع راهکاري شیطانی است
نیست که شیعه در خصوص جنایات معاویه و یزید و عمروعاص و...،   دشمنان خدا و رسول و صالحان امت جعل نموده اند ولی شک

لعنت نموده و اهل آتش می داند و از همه مهمتر بسیاري از این کسانی که اینان    یهی را نمی پذیرد و آنها را و پیروان انها را هیچ توج
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پشیمان می شدند یعنی خود اعتقادي به این چرندیات نداشتند و اگر وجه شرعی داشت البته    مجتهد می دانند خود از اعمال خود بظاهر
 بودند تا امثال ابن حجر افاك اثیم و ..... و سیعلم الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون...(،   اد به آن خود آنان اولی به استن

برخالف اجتهاد مجتهدان اجتهاد نماید ولی نفهمیده که نمی توان برخالف حکم خدا و پیامبر    ابن حجر شنیده است که انسان می تواند
 او اجتهاد کرد،  

تی و شرك را حرام نموده و حج بیت را جزء شعائر اسالم دانسته و براي خون مسلمان حرمت  بطور مثال خداوند بت پرس  )کلب گوید 
کعبه را    شده پس شخص معلوم الحالی بیاید بر ضد کتاب خدا اجتهاد کند که مردم بت بپرستند و مشرك شوند و دستور دهد خانه  قائل

زنا کنند و خون مسلمانان را بر زمین بریزند و..... و زمین را از خون  خراب کنند و به نوامیس مسلمانان در حرم رسول خدا تجاوز کنند و 
خدا را اسیر نموده و شهر به شهر    کسانی که وجود آنها به منزله نفس پیامبر است سیراب نموده و حرم و خاندان و نوامیس محمّد رسول

ر میان شهرهاگردش دهند و سپس .....، به هدیه ببرند و...، و  و دیار به دیار بگردانند و سر سید جوانان اهل بهشت را بر سرنیزه کرده و د
تفکر و به اینگونه افکار مردم جهان دانشمندان دنیا پس از    در ازاء این جنایات نه تنها عذاب نشوند بلکه پاداش نیز بگیرند آیا به این طرز

به ما نمی خندند و عقل ما را زیر سؤال نمی برند و از همه بیشتر آیا این طرز فکر باعث نمی شود که گروههاي    این بدبختی   گریه  ها 
قرآن تجهیز شوند و به اتکاء همین گونه افکار منحط و ارتجاعی و .....، دیوانه    افراطی تروریست به نام اسالم از سوي دشمنان اسالم و

سایر مردم دنیا دست بزنند و بگویند نظر  فساد و تباهی به کشتارهاي جمعی مسلمانان و    وار و بر اساس فتوي یکی از همین جرثومه هاي 
 ما این بود و ثواب ما را بدهید .....،

نداشته و این    آري بدبختی اینست که همه این جانیان و قاتالن که خود مرتکب این اعمال شده اند و .....، هیچکدام خودشان چنین نظري
نابود نمایند و از اعمال حرام   نان انداخته است تا امت و دین محمد رادر واقع یاوه هایی است که شیطان در قرون بعد به دهان طرفداران آ 

 خود در تقویت شیطان اسالم را نابود نمایند و .....(،  

می نویسد )..... در میان امت اختالفی نیست بر سر اینکه ابن ملجم طبق اجتهاد و تفسیرش به تصور اینکه این کار او   محمدبن جریر طبري
  شته است .....(، و با همین اجتهاد کذایی ابوالغادیه فزاري قاتل عمار را تبرئه می کنند... و همچنین آن را دست است علی را ک   درست

بر خالف    آویزي براي تبرئه یزید سرکش و ستمکار و جبار که ..... می نمایند، و از طرفی دیگر موارد بسیاري از اجتهاد است که چون
بی قدر می باشد، و اینگونه اجتهادها در نظر آن جماعت نمی تواند ازمخالفان عثمان که اصحاب    میل گروهی از آنان است بی اعتبار و

قاتالن   این جماعت  نماید  راتبرئه می  ابن ملجم  یعنی  فرد  تبهکارترین  ولی  نماید  اتهام  اند رفع  بوده  پاك و صادق و عادل رسول خدا 
زشت ابن حزم  نظر  آنها در  و  دانند  نمی  مجتهد  را  و عثمان  مسلح  آشوبگر  و  ملعون  مشتی    کارانی  تیمیه  ابن  نظر  در  و  آدمکش  خونریز 

ابن کثیر آنها جمعی سبکسر و بی سروپا و... در نظر    تجاوزگر داخلی بودند و خطاکار نبودند بلکه ستمکار و تجاوزگر بودند و در نظر
. پس چگونه این اجتهاد از آن افراد بی سروپا داراي اعتبار و  پرداز و ملعون و پرخاشگر و .....، بوده اند،....  ابن حجر تجاوزکارانی دروغ 

 است،   آن اجتهاد از اصحاب عادل و بزرگ رسول خدا بی اعتبار

علیه السالم و هر   از اجتهادات مسخره و عجیب دیگر اینکه در قرون پیشین صورت گرفته این است که ناسزا و دشنام به امیرالمؤمنین علی
در خطبه جمعه و جماعات    روي کرده جایز است و هرکس حق دارد آنان را لعن کند، در نماز، در قنوت،صحابی که از آن حضرت پی

این مجتهد خطاکار، آدمی بی سروپا و    و...، قابل تعقیب و سرزنش نباشد و باالتر از این اجري هم ببرد، زیرا مجتهد خطاکار است، هرچه 
و معارف و درس و بحث شریعت دور هستند، ولی    ز جمله کسانی باشد که اساساً از علوم بی سواد و دهاتی بدوي و بیابانگرد باشد و نیز ا

بر زبان بیاورند ..... و حال آنکه خداي تعالی می فرماید )خدا    علی و شیعیان او حق ندارند از ظلم و ستم هایی که بر آنان رفته کلمه اي
باشد(، ..... و اگر کسی از آنها به آن ستمگران و تبهکاران بد گفت، البته    ه دوست ندارد صدایی به بدگویی بلند شود مگر آنکه ستم دید

 و به اجتهاد او خواه درست و خواه غلط نباید اعتنا نمود .....،   مستوجب قتل و شکنجه و حبس و تبعید و...، است
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ید )..... در مورد اینکه بعضی بدعت  موضوع لعنت کردن به معاویه می گو  راه دور نروید در کتاب صواعق ابن حجر نگاه کنید که در 
خواهان به او دشنام می دهند و لعنت می فرستند.....، این حرف از جماعتی سر زده که احمق هستند و نادان و عصیان گر که خدا به آنها  

که ابن حجر چه کسی را  است .....،(، پس آیا می دانید    هستند و خدا آنها را لعنت کرده و خوار نموده   توجه ندارد و سرگشته و گمراه 
لعنت می کند و دشنام می دهد، و ناسزاهاي او متوجه چه کسی است.....، پس حدیث لعنت فرستادن رسول خدا بر معاویه را بیاد آورید  

نت هایی  معاویه و لعنت هایی که در دعاي قنوت در نماز خود بر او می نمود و لع و احادیث لعنت نمودن امیرالمؤمنین علی علیه السالم به
ام المؤمنین عایشه در تعقیبات نماز و دیگر اصحاب .....، تا روشن شود که لعنت کردن و    که ابن عباس، عمار یاسر، محمدبن ابی بکر،

 خودتان قضاوت کنید    دشنام این ابن حجر متوجه کیست 

یعنی منافقین و دشمنان او وارد شود    لعنت  )..... کلب گوید آنچه مسلم است خداوند لعنت کردن را دوست دارد مشروط بر اینکه بر اهل
در واقع به منزله امر به معروف و نهی از منکر و    و شاهد آن کتاب خداست و اینکه لعنت عالمت تنفر از عمل بد و زشت و جنایت بار و 

ماید اجتناب نمایند و  انسان را از رحمت خدا دور می ن  حکم واجب شرعی است تا مسلمانان و مؤمنین از ارتکاب به آنگونه اعمال که
موجب خواهد شد که برعکس امر به منکر و نهی از معروف شود و   بدیهی است هرگونه توجیه نابخردانه و عمل بد و جنایت بار در واقع

سیالب هاي خون راه اندازي شود و اینگونه اعتقادات فاسد و خطرناك و شیطانی    دوباره این جنایت ها در امت به سنت جاري تبدیل و 
دانشمندان و عالمان شریعت محمد )ص( بایستی هوشیار و با تدبیر از اینگونه افکار و اشاعه آن به    طعاً امت را به سوي قهقرا می برد وق

جلوگیري نمایند، آیا تعجب نمی کنی که چگونه خداوند در کتاب خود با تهدید وعده آتش ابدي و دوزخ    دلیل فساد تبعی آن جداً
به امثال این مجرمین و تبهکاران داده است ولی باز امثال معاویه و یزید و حجاج و...، هر جنایت که خواسته اند    و... را   سوزان و عذاب

بسوزانید و    داده اند .....، پس واي به حال آن روزي که به این تفاله ها و آشغالهاي بی سروپا بگوئید بکشید و به صلیب بکشید و   انجام
 وي سنگ بند می شود...(. ثواب هم ببرید دیگر آیا سنگ ر

 اجتهاد چیست:

بی گناه به   در اینجا باید معنی اجتهاد را فهمید، آیا اجتهادي چیزي است به استناد آن ریختن خونهاي بسیار روا دانسته شده و هزاران هزار

استناد آن شریعت را زیرو رو کنند و یا چیزي  خاك و خون کشیده شده و ناموسها بر باد رفته و...، هر روش جاهلی را روا بدانند و یا به  

که خدا به عوام الناس و هر    است که با آن می توان سنت هاي غیرقابل تغییر دین خدا و احکام مسلم آن را لغو کرد و یا چیزي است

آیا اجتهاد کاري است که هر    که به هر نحو که دلخواه آنان بود عمل کنند یا اینکه اصول و حساب و کتابی دارد .....،  بیسواد عطا کرده 

.....،   گربه و یا هر چهارپا و هر بیابانگرد بی سواد به آن می پردازد و...، علماي معروف و برجسته درباره اجتهاد می گویند: .....  موش و

نظر علماء اصول،    ین فقیه در .....، در حاوي قدسی آمده ..... )و خالصه، فقه در علم اصول یعنی علم به احکام از روي دالیل آنها، بنابرا

اصلی اول استنباط شده باشد،(    همان مجتهد است و فقه از چهار منبع اصلی به دست می آید، قرآن، سنت، اجماع، قیاس که از سه منبع

صول سه گانه  .....، ابن الرشد می گوید: )احکام شریعت از چهار وجه درك می شود، کتاب خدا...، سنت...،اجماع...، استنباط بر مبناء ا

 قرآن، سنت و اجماع .....(،

 نگاهی به اجتهاد معاویه:

،  در اینجا الزم است که از ماهیت اجتهاد معاویه پرده برداریم ..... آیا او در کارهایش تابع نوامیس چهارگانه )قرآن، سنت،اجماع، قیاس(
 قائل می شد   بوده است، آیا قرآن شناس بوده است... آیا بین آیات محکم و متشابه تفاوت
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)..... کلب گوید هردرخت از میوه او شناخته می شود جنگ او با وصی رسول خدا و اعلم امت و آگاه ترین مردم به سنت و کتاب خدا  
ر  کنا  و کسیکه از ابتداء تا انتهاي کار رسالت پیامبر، در کنار او و یاور او بود و او بود که غوغاي سقیفه براي حکومت و ریاست، او را از 

بزرگان نمود و همه  تا دستور خداوند را در کفن و دفن آن حضرت عمل  امت و حتی    پیکر پاك و مطهر محمد مصطفی جدا نکرد 
نموده اند و...، پس    خلفاء پیشین به علم و دانش و .....، فضایل او اقرار و اعتراف و شایستگی هاي او را در شریعت به همه عالم اعالم

ویه با این مظهر علم و تقوي یعنی امیرالمؤمنین داللت بر آن دارد که او هیچ چیزاز قرآن نمی دانسته و در واقع  جنگ آن نابکار یعنی معا
و نابود هم نموده است .....، آري چه    دجالی بوده که با ظاهري فریبنده عوام الناس را فریب داده و گمراهان را به جان شریعت انداخته

طرفداران آنها با این توجیهات شیطانی توانسته    ، تیشه بر ریشه اسالم و مسلمین بزنند و چه کسانی مانند کسی مثل او و پسرش توانسته اند
 راجعون...(،   اند اینگونه فساد و تباهی را در جهان به نام اسالم اشاعه دهند و... اناهللا واناالیه 

باشند البته حال معاویه که   .....، آن چنان وضعی داشته آري اگر احوال علم اولی و دومی به شرحی که در جلد ششم و جلد هفتم آوردیم 
نموده است کامالً معلوم است، همان اظهار مسلمانی  از    معاویه اي که خانه  در روزهاي آخر حیات رسول خدا )ص(  پر  او  و خانواده 

وآشکار و پرچم فاحشگی بر بام  تقالید و افکار شرك آمیز جاهلی بوده و سابقه تجاوزگري و گمراهی و پیروي عادات جاهلی او معلوم  
قرآن شناسان نامی امت و...، عبداهللا بن    خانه اجدادي او نصب و...، و دائماً با قرآن در حال جنگ و ستیز و...، بوده است، در حالی که

به رازها و رمزها و    مسعود، عبداهللا بن عباس، ابن بن کعب و... باالتر از همه آنها موالي ما علی بن ابیطالب داناي به علوم قرآن و آگاه 
 حالل مشکالت آن و ..... و در همه جهات حاضر بوده اند. 

 دانش معاویه در سنت رسول خدا:

آري معاویه اي که به سنت رسول خدا احترام نمی گذارد، چه بهره اي ممکن است از علم سنت داشته باشد .....، عبداهللا عامرمی گوید: 

سخنی که او در حق    احادیث پیامبر مگر آن حدیث ها که در دوره عمر بود...( .....، پس همینمعاویه می گفت )..... برحذر باشید از  

آن را تحقیر می کرده و گاه    سنت پیامبر زده بی اعتنایی و تحقیر او را نسبت به آن می رساند و او کسی است که راوي حدیث و مبلغ

تحویل می داد )یعنی از خود باد بلند    سول خدا )ص(، حرکت زننده )آن خبیث و ملعون( در جواب نقل حدیث و تذکر راوي از قول ر

و )چون مخالف با امیال او بود آن را( نهی می    بیرون می داد و می گوزید( و یا با لحن خشونت بار ..... به راویان حدیث دشنام می داده 

دا کنم که حدیث نقل و بیان کرده اي گردن ترا می پی  کرد...، و در حدیثی آمده است که او به عبداهللا بن عمر پیام داد )که اگر اطالع

پاك از اصحاب رسول خدا را بر زمین ریخت و سردارانی چون    زنم( و به سبب همین بدبینی و بدخواهی بود که خون بازمانده نیکرو و

عروف )حره( همان جنایات را  بسر بن ارطاه را فرستاد تا در مدینه غارت و وحشت ایجادکنند و پس از او، سگ توله او یزید در حمله م 

 انجام داد که همه به آن آگاهند .....، 

  گوید اگر او قرآن دان و یا حدیث دان بود البته قرآن و سنت رسول خدا او را به سعادت رهنمون می شد ولی او فقط در فکر   )کلب

آبرویی او و    م در جنگ بدر و جبران بیانتقام گیري از محمد )ص( بابت قتل اعضاء کافر و مشرك خاندان او توسط علی علیه السال

پدرش و مادرش و...، بود که در آن جنگ و در سایر جنگها ببار آورده بودند و...، اگر اندك ایمانی در او بود واز عقاب روز قیامت می  

ن پاك سبط اکبر یزید پلید خو   ترسید، هیچگاه دستش را تا مرفق در خون صالحان امت فرو نمی برد و براي استقرار حکومت پسرش

به توسط سگ توله خود فراهم نمی نمود    رسول خدا حسن بن علی را در طشت نمی ریخت و یا مقدمات قتل حسین بن علی را در کربال

 اناهللا واناالیه راجعون(.  و رسول خدا و آل محمد و امت او را تا قیام قیامت عزادار و مصیبت زده نمی نمود

 یه: نگاهی به احادیث نقل شده از معاو
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معاویه نقل    روایات معاویه را می توانیم از ابعاد مختلف بررسی و به حساب آن برسیم، احمد حنبل در مسند خود کل روایاتی را که از
کسی را بخواهد او را دین    که بسیاري از آنها هم تکراري است: )از جمله: حدیث )خدا چون خیر  استنموده است یکصد و شش فقره  

شناس می کند( را که شانزده بار تکرار شده، و یا حدیث )اصالح کردن موي پیامبر( که ده بارتکرار شده، و یا حدیث )پیامبر داستان  
بار تکرار شده و .....، و چهل و هفت حدیث دیگر که تکراري ارند  نیست و بعضاً اصالً ارتباطی به احکام ند  اذان را گفت( که هفت 

در سن   هر سه  و عمر  ابوبکر  و  )پیامبر  می گوید:  آنکه  دنیا   63مانند  از  احکام    سالگی  به  نه کمکی  احادیث  اینگونه  که  و...،  رفتند(، 
حال جا دارد که بار دیگر به متن احادیث او پرداخته و به حساب    شریعت می نماید و نه مشکلی را براي مجتهدان برطرف می نماید و...

 او برسیم: 

محمدبن ابی بکر(   معاویه به خانه عایشه می رود و عایشه به او می گوید، )آیا نترسیدي که مردي را در کمین تو بنشانم و )او به قصاص.1
و  و...  است  )ترور(  غافلگیرانه  حمله  مانع  ایمان  که  اي  شنیده  و  هستم...  امن  خانه  در  گوید  می  او  و  بکشد  با    ترا  رابطه  در  گوید  می 

آید که ام المؤمنین عایشه کشتن    برآورده شدن تقاضاهایت چه نظر داري، ..... و قضیه آنها را بگذار براي قیامت،( و از این حدیث برمی
او را بقتل برساند و معاویه با آن سخن او را    معاویه را جایز می دانسته است... تا جایی که جایز می دانسته مردي را در کمین او بگمارد تا 

نیز معلوم می شود که معاویه برايمنصر اتهام وارده و کیفر آن دلیلی نداشته باشد و فقط    ف می نماید تا کیفر او به قیامت باشد و  رد 
اینکه رفتار معاویه با او خوب بوده از خون برادرش محمدبن    موعد آن را به بعد محول نموده و... و حتی اگر فرض کنیم عایشه به بهانه 

نظ بکر صرف  قتلابی  ولی خداوند هرگز کیفر آن  باشد،  و    ر کرده  بن عدي  از خون حجر  اگر که  یا  و   ،..... و  برد  نخواهد  یاد  از  را 
پاك را قصاص ننماید و... و یا براي کشتن هزاران شخصیت واالي اسالمی به    یارانش چشم پوشید، خداوند محال است که آن خونهاي

 دست او و ..... از او انتقام نگیرد.

حکم و عمرو    بن عبداهللا بن زبیر می گوید: )چون معاویه به عزم حج آمد و...، براي ما نماز ظهر را دو رکعتی خواند پس مروان بنعباد.2

بین مردم ضایع نکرده است،گفت چرا، گفتند آیا   بن عثمان نزد او رفته و گفتند هیچکس مثل تو آبروي عثمان را نریخت و او را در 

در مکه تمام می خواند، پرسید واي بر شما .....، من با پیامبر و ابوبکر و عمررضی اهللا عنهما اینگونه خواندم،    توجه نداري که او نماز را 

خواند .....(، آري من نمی دانم که اشکال    آنها گفتند پسرعموي تو عثمان تمام می خواند، پس معاویه نماز عصر را با ما چهار رکعتی

قول پیامبر گفته است نماز در سفر دو رکعتی است و    عاویه است یا تردید در دین او که ..... عبداهللا ازکار در اینجا بر دین شناسی و فقه م 

به خاطر پسرعموي خود عثمان یعنی بوجود آورنده این بدعت    هر که برخالف سنت عمل کند در حقیقت کافر شده است و...، ولی او

حدیث دانی این باشد، باید فاتحه آن را خواند و اگر از بی دینی کرده   سی وحکم شریعت را زیر پا قرار می دهد و اگر فقه و دین شنا

 باشد که حساب او پاك است. 

هنایی می گوید: )..... با جمعی از اصحاب رسول خدا نزد معاویه بودم، او از آنها سؤال کرد شما را به خدا قسم آیا پیامبراز پوشیدن  .3

ننمود، گفتند چرا آن حض منع  ابریشمی  اینکه شما راجامه  به  تا رسید  پرسید  داد و  ادامه  ..... پس  نمود  منع  را  ما  متعال    رت  به خداي 

در عبارتی دیگر پرسید می    سوگند آیا رسول خدا از جمع بین حج و عمره نهی نفرمود؟ و در این لحظه همگی پاسخ دادند این را نه و یا

برابر سنت    خداي   دانید که او از متعه یعنی متعه حج نهی فرمود؟ همگی گفتند  نه .....، آري معاویه اصرارداشت تا هر بدعتی را در  را 

اطالعی او از سنت است یا از بی دینی او که دومی    رسول خدا احیا نماید... کار معاویه که از کار خالف عمر پیروي می کند یا موید بی

 بیشتر به او می خورد  
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شهادت صحابه به پیامبر منتسب نموده و سنت را با بدعتهاي بوجود آمده نابود    )کلب گوید این خبیث درصدد آن بود که نهی عمررا با 

  نماید و ..... که این امر موید همان افکارجاهلی او بوده است و قصد و غرض او در واقع از این عمل ایجاد تفرقه در بین مسلمانان ..... 

 بوده است(. 

بخواند و لذا از    ی خوانید ولی ما که با پیامبر )ص( معاشر بودیم آن را ندیدیم کهحمران می گوید: )..... معاویه گفت شما نمازي را م.4

آنکه ما در جلد ششم دیدیم که این نماز بعد از    آن نهی کرد یعنی دو رکعتی که آن حضرت پس از نماز عصر می خواند .....( و حال

خرعمر هم آن را ترك نکرده و اصحاب نیز آن را بجا می نماز عصر در دوره رسول خدا سنت بود و حضرت آن را می خوانده و تا آ

کردند و دلیل آوردند .....، ولی عمر با اصرار آن بدعت را عمل کرد تا   آورده اند تا آنکه عمر آنها را نهی کرد و اصحاب به او اعتراض

 آنکه معاویه این کالم را گفت ..... 

اند و عمر هم علیرغم نهی به    کذاب بودن معاویه همین بس که آنچه را  )کلب گوید در اند و عمل می نموده  که همه اصحاب دیده 

 بودن آن اقرار داشت را انکار می کند ..... فقط براي تفرقه افکنی .....(.  سنت

اگر.5  و   ..... بزنید  تازیانه  را که شراب خورد  )..... هر کس  پیامبر می گوید  زبان  از  است که  نقل شده  معاویه  از  ي  برا  از چند طریق 

مقصدش روانه نبود   چهارمین بار تکرار کرد بکشید(، در این حیرانم...، اگر او مطیع این حکم صریح بود هیچگاه کاروانی با بار شراب به

و یا او آن را در خانه اش انبار نمی کرد ..... و یا آن را خرید و فروش نمی کرد و یا نمی خورد و یا درحال مستی شعر در ثنا و مدح  

تقدیم نمی نمود و سگ توله شراب خوار    گفت و عربده جویانه از آن تعریف نمی کرد و یا به هیأت هاي اعزامی و سفیران  شراب نمی

حکم جزاي شرابخوار را تعطیل نمی کرد و یا شراب   خود را جانشین خود نمی نمود و ولیعهد پلید او در برابرش شراب نمی خورد و یا

دارد و نیز محدثانی چون احمد حنبل و ترمذي و ابوداود آن را    وایت معاویه را هرچند که سندي محکمخواران را حد می زد .....، این ر

از آنها به آن اعتماد و استناد ننموده اند، چون معاویه به تنهایی آن را نقل    کدام   ثبت کرده اند ولی باز هم مورد توجه فقها نیست و هیچ 

و .....و این وضع او است نسبت به حدیثی که خود او از زبان پیامبر شنید پس تکلیف آن    کرده و خود او هم قابل اعتماد و موثق نیست

 بقیه که تعداد محدود معدود و کم است و.....، حال و روزگار او را ببین .....،. 

نقل می کرد می آورد که، شنیدم که رسول خدا فرمود )هر گن.6 از رسول خدا حدیث  ندرت  از معاویه که به  را خدا    اهیابوادریس 
در نامه خود به    ممکن است ببخشد مگر اینکه انسان کافر بمیرد و یا مؤمنی را عمداً بقتل برساند( و چنانچه دیدیم و خواهد آمد معاویه

آنان را به روي در آتش    امیرالمؤمنین می نویسد که )اگر اهالی صنعاء و عدن بر قتل مردي و یکتن از مسلمانان همداستان شوند خدا
نفع   خواهد  به  دلیل  معاویه روایت کرده حجت و  این دو حدیث که  اینست،  او، آري حقیقت    انداخت(، حاال سؤال  علیه  بر  یا  اوست 
  است و غباري هم بر آن نیست، می دانید که چه کسی در اثناي جنگ صفین و پس از آن در هر فرصتی خونهاي بسیار ریخته   روشن

عمد    هر سنگ و شن و هر درخت و بوته اي در صحرا و کوهستان شاهد و گواه قتل هاياست و مومنان بیشمار را قتل عام نموده و  
اوست و آن جمعیت بیگناه و بی شمار که به دست او و به فرمان او به خون خود غلطیده اند، آیا این قتل ها و خونریزیها را قرآن دستور  

ر این خبیث چیزي از قرآن و سنت میدانسته و یا اجتهاد و استنباط را می  داده یا سنت و اجماع مسلمانان و یا قیاس و راي اجتهادي، یا مگ
بوده .....، او تجاوزکاري مسلح بوده که در پی    شناخته که به آن مستمسک شود، او تبهکاري خون آشام و جاهلی بی دین و دین نشناس

است که او دومین فردي  و  است  هر جنایتی زده  به  مال دست  و  و شهوت  ب  جاه  به موجب آن  در یک  و  اند  بیعت شده  از زمان  رهه 
شریعت باید اعدام می شد چه احترام و چه حقی دارد و او را چه    احادیث صحیح که آوردیم باید اعدام می شد و کسی را که به حکم
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شی ها نماید و آیا می  به قتل این و آن بزند و جنگها بر سر پا کند و لشکرک  رسد به امر خالفت تا چه رسد به اینکه به عنوان خلیفه دست
 مقدساتی را بر باد داده است، و .....،   دانید او چه کسانی را به قتل رسانده و چه

بیعت شجره را ریخته است، خون کسانی که قرآن    آري این جرثومه فساد و تباهی خون مجاهدان بدر و صدها تن از شرکت کننده گان 
از خدا  از آنان راضی و آنان  براساس کالم    شهادت می دهد که خدا  بودند مانند عمار که  راضی هستند و درمیان آنان شهداء کسانی 

بن    رسول خدا دار و دسته تجاوزکار داخلی )فئه باغیه(، یعنی دار ودسته معاویه او را کشته اند .....، و حزیمه بن ثابت ذوالشهادتین، ثابت 
بوفضاله انصاري، و .....، که همه اینها از مجاهدان بدر هستند و نیز در میان  عبید انصاري، ابوهیثم مالک بن تیهان، ابوعمره بشرانصاري و ا 

محمد صلی اهللا علیه و آله(، مجاهد قهرمان مالک بن حارث اشتر نخعی، و عابد صالح محمد بن ابی    آنها حجربن عدي )راهب اصحاب 
اند، و باالتر اند    و سهمگین تر آنکه از شهادت امام مقدس و خلیفه   بکر ..... بوده  بیعت او همداستان بوده  برحق که امت بر خالفت و 

موالي ما امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب مسرور و شادمان شده و خبر قتل او را بشارتی شمرده و بانگ شادي برآورده و    یعنی از شهادت 
مجتبی،    وانان اهل بهشت، امام حسن مصیبت عظمی را از الطاف الهی دانسته است، همان تبهکار جانی که با نیرنگ و توطئه، سید ج  آن

شادي    خدا فریاد  نواده رسول خدا )ص( را مسموم کرده و به قتل می رساند، همان تبهکار گستاخی که پس از قتل امام و ذریه رسول
 برمی آورد...، 

روایات صحیح دلیل قاطع بر    اد)کلب گوید و البته همین شادي و شادمانی و سرور معاویه در قتل امیرالمؤمنین علی علیه السالم، به استن
هنده جگرخوار و پدر نابکار او ابوسفیان    حرام بودن نطفه او یعنی معاویه علیه الهاویه دارد ..... و البته که از آن مادر معلوم الحال او یعنی 

با دستان آ  بهتر از این نجاست حاصل نخواهد شد و .....، آري کسی که از پستان هند جگرخوار ن زانیه که جگر حمزه شیر بخورد و 
احد براي خود گردنبند ساخته و .....، نوازش شود .....،   سیدالشهداء را از سینه بیرون آورده و به دندان کشیده و با گوش و بینی شهداء 

روایات کمی نقل شده است  بود اناهللا واناالیه راجعون و اینکه از او    آیا بهتر از این می شود ..... آري اگر غیر از این می شد جاي تعجب 
نقل نمود او را بیشتر در طبقات دوزخ ابدي خداوند فرو می برد و هر کالم    کامالً طبیعی است چون هر حدیث مانند این حدیث را که 

 آن حدیث حجت بر دوزخی بودن او خواهد بود(،. 

امام    .7 بدون  که  هر   .....( می گوید:  پیامبر  که  کند  می  نقل  معاویه  از  ازابوصالح  ما  است(،  مرده  به حال جاهلیت  طرفداران و    بمیرد 

کسی بوده و بیعت کدام   دوستداران معاویه می پرسیم خود معاویه به چه حالتی مرده و چگونه مرگی داشته و بهنگام مرگ او، امام او چه

ب  و  پیروي  اجماع،  و  نص  موجب  به  که  الطاعه  واجب  امام  مگر  آیا  و   ،..... بوده  اش  عهده  بر  از  امام  غیر  باشد  واجب  امت  اوبر  یعت 

او رسید  به  شهادتش  که چون خبر  مظلوم  امام  همان  است...،  بوده  دیگر  علی کسی  مصیبت    امیرالمؤمنین  که  در حالی  کرد،  شادمانی 

سه  امامی که در فاجعه مسموم ساختن او با دسی  شهادت او در واقع سوگواري رسول خدا )ص( و امت اسالم بود و یا به خبر شهادت آن

 اهل بهشت خندان و شادان بود .... اش، فاطمه زهرا را به عزا نشست ولی او در عزاي آن حضرت یعنی سید جوانان 

 توجه:

با همین مضمون و  احادیث دیگر  با  این حدیث  و همچنین  نموده  نقل  نیز   ،..... ابوداوود  و  هیثمی  را حافظ  معاویه  تحکیم    این حدیث 

است(، که آن را مسلم    مود، )هر کس بمیرد در حالی که بیعتی برعهده نداشته باشد به مرگ جاهلیت مرده گردیده و...، از جمله پیامبر فر

نشناسد و بمیرد به مرگ جاهلیت مرده    در صحیح، بیهقی، ابن کثیر، هیثمی و... احمد بن حنبل، و یا ..... )هر کس که امام زمان خود را

المقاصد و د  است(، که آن را تفتازانی در ر تفسیر آیه )اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم( آورده است و...، که من شرح 

حقیقتی است که کتب حدیث و صحاح و مسندها بر صحت مضمون آن اتفاق نظر دارند و ..... قهراً مسلمانان چاره   حیث المجموع این 
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هم در امت اسالم بر سر آن اختالف ندارند و...، یعنی هرکس قبول آن ندارند و قبول آن الزمه مسلمانی است که حتی دو نفر    اي جز

 بدون امام و رهبر بمیرد بدفرجام و بدبخت خواهد شد ..... یعنی به حال کفر و الحاد، .....،  

  است که الزم است ذکر شود و آن اینکه فاطمه زهرا صدیقه طاهره که به حکم قرآن پاك و منزه از هر   در اینجا نکته و مطلب دقیقی

به حکم و فرمایش محمد )ص(، خدا و رسول از خشم او خشمگین و از رضاي او خشنود می شوند و از آزرده    گناه و لغزش است و 

می شوند، او در حالی از این جهان رفته است که بیعت کسی که )این جماعت( او را خلیفه و امام زمانش می شمارند بر    شدن او آزرده 

خلیفه    ی کرده است و شوهرش نیز شش ماه و تا زمانی که حضرت زهرا زنده بود از بیعت با آن به اصطالحنداشته و به او اقتداء نم  عهده 

بودند و به احترام   خودداري نموده است، در دو صحیح مسلم و بخاري آمده است که )..... مردم تا فاطمه زنده بود براي علی احترام قائل

فاطمه بود و وقتی فاطمه مرد،    اي از پیکر رسول خدا بود و علی همسر و عهده دار زندگی  او علی را احترام می کردند، چون فاطمه پاره 

ندیدند که او را وادار به قبول تصمیم    تا آن وقت علی با با ابوبکر بیعت نکرده بود و بعد از آن مردم آن احترام را فروگذاشته و مانعی

نی از سه احتمال خارج  اینجا  و در  و...(،  نمایند  از وظایف مهم اسالمی خود عمل  عمومی  به یکی  اهللاعلیها  یا صدیقه طاهره سالم  ست 

حدیث صحیح نباشد و .....، در حالی که همه محدثین شیعه    نکرده و ..... العیاذ باهللا، سنت پدرش رسول خدا را زیر پا گذاشته و یا اینکه

اند و احتمال سوم اینکه فاطمه  ابوبکر را به رسمیّت نمی شناخته و او را الیق آن نمی  زهرا خالف  و سنی آن را روایت و ثبت نموده  ت 

عقیده بوده است، ..... و در حالی از دنیا رفته که از آن خالفت و از آن خلیفه    دانسته و با موالي متقیان امیرالمؤمنین علی، هم رأي و هم

 سر به فرمان متصدي آن فرود نیاورد.اینچنین باید بیزار بود و   یبیزار و متنفر بوده .....، بنابراین البته از خالفت

ابوامیه عمروبن یحیی از قول جدش می گوید )..... ابوهریره از معاویه به سوي رسول خدا شکایت کرد پس پیامبر خدا درموقع وضو  .8

یه می گوید من  شدي از خدا بترس و عادل باش و معاو  گرفتن ..... به معاویه گفت اي معاویه اگر عهده دار کاري )از کارهاي حکومتی(

مرد نه در زمان استانداري و نه در زمان سلطنت خود و ..... به آن    همیشه می ترسیدم تا اینکه گرفتار شدم .....(، آري ببین که چگونه این

 عمل نکرد ..... 

عنوان به  او  آنچه  متن  در  اگر  گوید  تحکی  )کلب  و  الناس  عوام  فریب  بستر  در  آنها  همه  شود  دقت  است  آورده  حکومت  حدیث  م 

است و منظور او از شناخت امام زمان و .....، در واقع آن است که مردم عوام او را امام و رهبر خود    ددمنشانه و جابرانه او صورت گرفته

 نکنند و ....( بدانند و از اوامر او تخطی

اند که می گفت )..... من از رسول خدا شنیدم که اگر خدا  .9 خیر کسی را بخواهد او را دینشناس می از چند طریق از معاویه آورده 
و فقاهت و ..... دور   نماید...(، آري الزمه این روایت این بود که بدواً در خود معاویه اثر بگذارد ..... ولی می دانیم که او فرسنگها از فقه

 است ...

عمروبن عاص حدیث میگوید که در آینده   محمدبن جبیر گوید من با عده اي از قریش نزد معاویه بودم به او خبر دادند که عبداهللا بن.10
من از پیامبر شنیدم که این حکومت    و  هستند پادشاهی از قحطان ظهور می نماید ..... پس معاویه خشمناك شد او گفت که اینها جاهالن  

و...، و البته این چه ارتباط    در قریش خواهد بود و هر کس با آنان تا وقتی دین را برقرار می کنند ستیزه کند خدا اورا سرنگون می نماید
هنده جگرخوار و پرچم فحشایی که بر فراز خانه خاندان او    به معاویه دارد، که او اسیر آزاد شده فتوحات اسالم است و .....، چگونه زاده 

اهالن و بی خردان می عجیب آنکه این مردك، عبداهللا بن عمرو را از ج  بود سهمی از خالفت اسالمی می تواند داشته باشد .....، ..... و
و از رسول خدا اجازه کتابت حدیث گرفت و... و فکر می کند خود دانشمندي    شمارد، در صورتی که او مردي فاضل و دانشمند بود 
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)..... که اي معاویه مادرت هنده    بزرگ و... و فراموش کرد که عباده بن صامت  به خاطر دارند  بزرگان آن را  ..... که  به او چه گفت 
 ار از تو داناتر است...(،جگرخو

 اجماع: 
نظر همه    یکی از منابع استنباط شرعی، اجماع است که معتدل ترین تعریف آن را )آمدي( آورده است که )اجماع عبارت است از اتفاق

صر او  اینکه آیا آنچه او بعمل آورد با اجماع علماي ع  صاحب نظران امت محمد در یک عصر بر سر حکم حادثه اي(، ..... پس سؤال
از پسر هند جگرخوار و آراء او ..... و آیا جملگی  با او    سازگاري داشته   ،..... اهل شام  نفر فرومایه  ..... و به جز چند  و  بیزاري نجسته 

 همراهی نکرده بودند. 

 : قیاس

راعمال معاویه    ..... و د به نظر پیشوایان اهل سنت و جماعت، قیاسی معتبر است که نصی بر مناط آن در قرآن و سنت وجود داشته باشد و  
و افکار او هیچ مناطی که نصی درباره اش وجود داشته باشد .....، نمی یابیم ..... آري این مجتهد که از پستان)نجس( هنده جگرخوار  

ب  )هرزه( و زیر تابلو فحشایی او شیر خورده چگونه به خود اجازه می دهد که به علی علیه السالم دشنام ه قتل او  و ناسزا گوید و کمر 
شخصی اجتهاد خود قتل رسول خدا را    ببندد ..... و این چه اجتهادي است که ..... و بتواند در مقابل نص قیام نماید، درست مثل اینکه با 

می کنیم )..... علی رضی اهللا عنه امام و پیشوایی    جایز بداند و ..... بلکه آنچه را که مقبلی در کتاب خود آورده است به آنان گوشزد
ایتگر بود ولی گرفتار کشمکش و آشوب ها شد و او راه دین را با پاکی وستودگی پیمود، جمعی درباره او گمراه شده و دسته اي در  هد

و بلند او را پائین آورند و قدر او را ندانستند و گمراه ترین عناصر این  عالقه و ادعاي محبت او مبالغه کردند ..... و گروه دیگر مقام واال
ارتند از خوارج که او را بر سر منبر لعنت میفرستند و ابن ملجم آن بدبخت و شقی این امت را تحسین می کنند و نیز مروانیه که  گروه عب

است و کمترین گمراهان درباره آن حضرت کسانی هستند که او را به خاطر جنگ با بیعت شکنان    خدا این دو دسته را ریشه کن فرموده 
اند و حال  البته این آیه اگر در    خطاکار شمرده  با آن گروه که تجاوز می کند بجنگید تا به حکم خدا بازآید و  آنکه خدا می فرماید: 

قیام   مورد کار به  استقرار خالفت آن حضرت  از  کنان پس  بیعت  نیز آن  و  است  نباشد در مورد چه کسی صادق    امیرالمؤمنین صادق 
پاسخ داد،    و بهانه اي داشته باشند مگر خونخواهی عثمان که این را نیز آن حضرت  جاوزکارانه علیه وي برخاستند بدون اینکه هیچ دلیل ت

اقامه دعوي نمایند تا من به موجب قرآن و  بیایند و  با شریعت که فرموده است ورثه عثمان  سنت پیامبر )ص(    پاسخی اسالمی و مطابق 
تقاضاي بیعت شکنان بوده که میگفتند باید آن جمعیت که ابن  قضاوت نموده و موضوع را حل و فصل نمایم، ..... و این موضوع که  

اعتبار است ..... امّا طلحه و زبیر و عایشه .....،  حجر آنها را ده هزار نفر می داند، به قصاص عثمان به قتل برسند صحیح نیست و باطل و بی
که  نیست  معاو  شک  ولی  اند،  کرده  استنباط خطا  به قصد خوب  و  شدند  اشتباه  .....، دچار  بوده  کامالً روشن  آنان  قصد  و خوارج،  یه 

دست    درگمراهی خوارج جز گمراه تردید ندارد و در معاویه که او هم جویاي سلطنت بود و در راه و روش خود به هر تبهکاري و گناه 
به خطا رفته و یا    ه اجتهاد کردزد که آخرین آن اعمال پلید و جنایتکارانه بیعت گیري براي یزید بود .....، پس هر کس بگوید که معاوی 

فرمایشات بسیار دیگر که در همین    از جریانات بی خبر است ..... و یا پیرو هوا و هوس دل، خدایا ما گواه هستیم بر این حقیقت،(، ..... و 
ابوایوب، معن السلمی، امام حسن نیز گفتار  امام حسین علیهم السالم و  مجتبی و برادرش    جلد از آن حضرت درباره معاویه آوردیم و 

از این نظرها را بپذیرید، نظري که خدا و رسول او و    عمار بن یاسر، عبداهللا بن بدیل، سعیدبن قیس و .....، پس شما می توانید هر یک
و ابن تیمیه    جرثومه فساد و تباهی داده اند و یا آنچه را که ابن حزم  جانشینان آن حضرت، اصحاب مجتهد و عادل و صالح و... درباره آن

 و ابن حجرها درباره آن خبیث داده و سعی کرده اند برروي جنایات و جرایم او قلم عفو بکشند .....، 

 شریک و در آتش دوزخ مخلد و جاویدان خواهند بود(.  )کلب گوید غافل از اینکه راضی به عمل او نیز به حکم قرآن در اعمال او 

 دفاع ابن حجر از معاویه:
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زیرا ترمذي    اي که ابن حجر در دفاع از معاویه آورده است ..... اینکه می گوید )او خلیفه برحق و امام راستین بوده است و دومین بهانه  
روایت آورده که پیامبر گفت: )خدایا او را هدایت گر و هدایت شده گردان( و احمد بن حنبل آورده که پیامبرگفت )خدایا به معاویه  

که )پیامبر فرمود اي معاویه اگر    را از عذاب مصون دار...(، و از ابن ابی شیبه که معاویه گفت از وقتی  علم قرآن و حساب بیاموز و او 
پادشاه شدي عدالت کن من در فکر خالفت بودم .....(، پس ..... معاویه به خاطر اعمال وکارهایش نه تنها کیفر نمی شود بلکه اجري هم  

حجر براي دفاع از معاویه و تبرئه او آورده می بینیم که به    س علیرغم این همه زوري که ابنمی برد چون مجتهد خطاکار است و .....، پ
 این روایات تاریخی از چند نظر اعتراض و ایراد وارد است: 

 از لحاظ ماهیت معاویه: .1

کمتر از آن   تنها این سخنان، بلکه در زمانی که کارنامه سیاه و شرم آور او را از نظر می گذرانیم و می بینیم محال است که پیامبر )ص( نه 

.....، ریختن نیست  از جنایت و کثافت کاري  .....، همان زندگانی که یکروز آن هم خالی  باشد  نیز براي او گفته  خون بی گناهان،    را 

 تهدید مؤمنان، جنگ با امام و تغییر سنت و...، 

با احادیث صحیح که درباره معاویه از رسول  .2 رسول خدا    ح خدا و امیرالمؤمنین و جمعی از اصحاب عادل و صالاین احادیث جعلی 
 می شد آوردیم... رسیده است .....، ناسازگار و مخالف است ..... و در همین جلد بخشی از این احادیث را که بالغ بر هشتاد روایت 

داده است   ام برداشته و .....، فرماندیدیم پیامبر گرامی چنانچه در حدیث صحیح و ثابت آمده است نقاب از چهره دیکتاتور جانی ش.3
جانشین خود علی علیه    که با او جنگ نموده و دشمن او باشند و او و سپاهش را دسته تجاوزکار داخلی و منحرفان از اسالم خوانده و به

س از خلیفه اول با او  ولی چون پ  السالم وصیت نموده که با او جنگ نموده و بساط او را برچیند و پیش گویی نموده که با او بیعت شده 
حمق و یاران آنها و جمع کثیري از مجاهدان    بیعت می شود واجب القتل است ..... و خون مردان عالیقدر چون حجربن عدي و عمربن

 بدر و بیعت کنندگان رضوان را خواهد ریخت و مسئول قتل آنان خواهد بود و... 

اند ک .4 نموده  اقرار  از معاویه وجود ندارد )مذکورخواهد  حافظان حدیث و علماي بزرگ اهل سنت  ه هیچ روایت صحیح در تعریف 
 شد(. 

بوده .5 به حق  نموده که معاویه خلیفه  نتیجه گیري  استناد کرده و  به آنها  ابن حجر آورده و  اسناد و متن روایاتی که  است که    بررسی 
 عبارتند از: 

 روایت اول: 
کن( و سپس آن را    ت گر و هدایت شده بگردان و به وسیله او دیگران را هدایت ترمذي ..... از قول پیامبر آورده که )خدایا او را هدای

لذا  و  است  تردید  اساساً جاي  باشد  عمیره صحابی  ابی  ابن  یعنی  راوي  اینکه  در  اوّل   ،..... است  تواند    نیکو شمرده  نمی  هم  او  حدیث 
استی در  ابوعمر  است،  نشده  هم  ثابت  او  روایت  این  نیز  و  آید  شمار  به  گوید،  صحیح  می  مضمون  باهمین  روایت  ذکر  از  پس  عاب 

عبدالرحمن روایت او مشوش است و صحابی بودن او ثابت و مسلم نیست و او از شامیان است و...،رجال سند نیز، همه از شامیان هستند  
نیز این روایتی است که فقط    عمیره دمشقی، و  که عبارتند از ابوسهره دمشقی، سعدبن عبدالعزیز دمشقی، ربیعه بن یزید دمشقی، ابن ابی

نموده و خواسته تا با این وسیله مطلب    آن را ابن ابی عمیره نقل نموده و ابن حجر اظهارنظر ترمذي را در مورد ناآشنا بودن آن تحریف
 نادرست خود را القاء و ثابت نماید و...، 

تا نفر چهارم شامی بیان نموده اند چه ارزش و اعتباري  شامی دیگر و او از نفر سوم شامی    آري البته روایتی را که یک شامی از جاعل
دارد، روایتی را که هیچ یک ازعلماء حدیث به آن اطالعی ندارند و این عادت شامیان )خبیث و پلید( بود که در ستایش معاویه حدیث  

مالً روشن و ما را بی نیاز از بررسی سند  خود را پر نمایند ..... و از طرف دیگر متن این روایت نیز، ماهیت آن را کا  جعل نمایند و جیب
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  آن مینماید ..... البته ما در نتیجه تحقیق و بررسی کامل اعمال معاویه دریافتیم که در هیچ موردي هدایتگر و هدایت شده نبود و درمورد 
موارد حکم شرع    تهاد نیست و در آن اجتهاد او نیز مطلب را باز نموده و دیدیم که چگونه در همه موارد، و در خطایا و جرائم او جاي اج

قواعد استنباط احکام و عدم    معلوم و نص و یا نصوص صریح برخالف آن وجود دارد و نیز ثابت نمودیم حدود بیگانگی او از مبانی و 
ا منظور  آیا  و  و...،  نمیدهد  قرار  او  اجتهاد  براي  اعراب  از  را  محلی  که  هایی  قیاس  و  اجماع  و  و سنت  قرآن  از  او  از  آگاهی  بن حجر 

هدایتگري معاویه هدایتگري بسر بن ارطاه است که به دو حرم مکه و مدینه حمله ور شد وآن همه جنایت و خونریزي و بی ناموسی به  
بیاد    بار آورد و یا هدایت ضحاك بن قیس است که دستور داشت به طرفداران علی حمله نماید و فجایعی را مرتکب شود که تاریخ 

ن ابیه را که بر سر مسلمانان فرستاد تا عراق را تسخیرنموده و آن جنایات را ببار آورد و یا عمروبن عاص را و یا ..... و یا  ندارد و یا زیاد ب
دعاي مستجاب پیامبر بود به خدا قسم که نه و مسلماً اگر رسول خدا نعوذباهللا    ..... و یا .....، آیا این عناصر بی سروپا و این فجایع حاصل

گر وگمراه شده بفرما( البته غیر از آنچه از او واقع شد البته بیشتر واقع نمی شد و بیشتر از آن    فرمود که )خدایا او را گمراه چنین دعا می  
نمی شد و .....، .....، عالمه بزرگوار ابن عقیل درباره این فضیلت هاي ساختگی براي معاویه سخنی    جرائمی که مرتکب شد را مرتکب 

د)..... بفرض اینکه این روایت صحیح باشد ولی قرائن و ادله اي وجود دارد که ثابت می نماید خداوند این دعاي  شیوا دارد و می فرمای
 پیامبر را درحق معاویه اجابت نفرموده است .....(.

 روایت دوم: 

ابی حاتم   زیاد است که به نقل ابن)خدایا به او علم قرآن و حساب بیاموز و او را از عذاب مصون دار(، در سند این روایت نام حارث بن  

نقل روایات از جاعالن شامی است که در  ابن عبدالبر و ذهبی و... دیگران، راوي ضعیف و مجهول و  جعلی و ساختگی   از پدرش و 

یرا مقصود  تخطئه ندارد، ز  درباره )فرعون شام( و )آن دیکتاتور خون آشام(، دقت و اعتنا ندارد و همچنین متن روایت نیز نیازي به رد و 

کامل به همه قرآن نداشته بلکه مقدار    از علم به قرآن، یا علم به تمامی آن است و یا علم به قسمتی از آن و می دانیم که او نه تنها علم

ه  قرآن و آیات روشن و صریح آن بوده است از جمل   قابل مالحظه آن را نیز نیاموخته و عالوه بر آن تمامی اعمال و جنایات او مخالف با

آزردن خاندان نبوت و رجال پاکدامن و صالح امت بویژه داماد و وصی وخلیفه آن حضرت و...، که براساس آیات الهی به منزله نفس  

در این روایت آمده معلوم نیست چیست آنهم علم حسابی که هم ردیف    رسول خدا بوده است و... و ..... و نیز حساب و علم حسابی که

 ده و آیا منظور .....، یامنظور .....،  علم قرآن آن را ذکر نمو

دست خود را تا مرفق    )کلب گوید این بدبخت شقی اگر حساب و کتاب می دانست که با خدا و رسول و امام برحق در نمی آویخت و

واسطه  مستقیماً و دیگري را با    در خون مقدسین امت محمد فرو نمی برد و دو سید جوانان اهل بهشت و دو سبط رسول خدا را یکی

چه  او  درباره  بود  زنده  خدا  رسول  اگر  راستی  به   ،..... و  کشید  نمی  خون  و  خاك  به  یزید  درباره    پسرش  و  کرد  می  صادر  حکمی 

 طرفداران او چه قضاوتی می نمود اناهللا واناالیه راجعون...(،  

براي ارتکاب به هرگونه گناهی براي  دار اگر صحت داشته باشد آن کالم به منزله مجوزي است که    و اما جمله و او را از آتش مصون

لجن زار گناه و تباهی فرو رفته است، ..... و دست او به هر گناهی که خدا مرتکب آن را به آتش ابدي دوزخ    کسی چون معاویه که در 

  ت یابد پس آن فرموده آلوده است ..... صادر شده و اگر چنین عنصر پلید و تبهکار و گستاخی در برابر آتش دوزخ مصونی  خود تهدید

برخالف موازین   تهدیدات و کیفرها در قرآن و سنت براي عصیان ها و نافرمانی ها براي چیست .....، آري این یاوه ها را جاعالن کذاب،

براي ترویج و تکریم نیز  اند و  نموده  به منظور بزرگ کردن پسر ابوسفیان جعل  خاندان جلیل وي یعنی    الهی و حکم قرآن و سنت و 

 حشه خانه هاي هنده و حمامه و...  صاحبان فا
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داللت    یاوه را با بوق و کرنا طرفداران او در همه عالم پخش می کردند و این  )کلب گوید و البته شک نیست که این جعلیات و سخنان

 (. بر آن دارد که این یاوه ها را طرفداران او براي جلوگیري از لعن و اظهار تنفر مسلمانان از آن خبیث جعل نموده اند 

 روایت سوم:

)هرگاه به سلطنت رسیدي عدالت کن(، و یا در عبارات دیگر به همین معنی که می گوید چون عهده دار حکومت شدي ازخدا بترس و  
اند .....، بنابراین استناد    .....، که سند همگی آنها به خود معاویه )ملعون( منتهی می شود و در نقل آن هیچیک از اصحاب شرکت نکرده 

خود را براي اثبات ادعاي خود به    ه آنها براي اثبات فضیلت براي معاویه به استناد گفته خود معاویه به منزله آن است که روباه دم کردن ب
هاي واالیی چون موالي متقیان و جمعی از    شهادت بگیرد، ..... و وي به شهادت تمام کسانی که معاصر او بوده اند و در میان شخصیت 

تبهکار و منافقی دروغاصحاب عادل و نیک   .....، فاسقی  و  او غیرقابل قبول و    روش  لذا روایات  بی آبرو است و  بیشرم و  ساز و فرد 
کافی است چه رسد به اینکه همگی بر آن هم رأي و هم نظر    ناپسند است و البته شهادت یک نفر از این بزرگان براي بی اعتبار نمودن

شهادت هاي دروغین و ساختگی و نوشتن نامه هاي جعلی از زبان اصحاب و    که با قتل و غارت،  شوند .....، و نیز تبهکاري هاي مکرر او
دادن نسبت هاي ناروا و ایراد تهمت به منظورتخریب شخصیت و لجن مال نمودن اعتبار و حیثیت علی بن ابی طالب و... اثبات گردیده و  

ویه نه تنها اعتماد بلکه اعتنا نخواهیم نمود آنجا که از زبان یحیی بن معین  کنیم قطعاً به این روایت معا  اگر به سخن خود ابن حجر توجه 
به عثمان و یا طلحه و یا یکی از اصحاب رسول خدا دشنام دهد دجال و حقه باز است و روایت او قابل نوشتن    می گوید )..... هر کس

 خدا و فرشتگان و همه مردمان بر او خواهد بود .....(   نیست و لعنت 

ب استپس  و...  بازان  حقه  و  دجاالن  همه  سرآمد  معاویه  این سخن  استناد  و    ه  خدا  لعنت  و  نیست  استناد  و  نوشتن  قابل  او  روایت  که 
به شخصیتی همچون موالي متقیان امیرالمؤمنین و دو سبط رسول    فرشتگان و همه مردمان بر او خواهد بود، زیرا او به وصی رسول خدا و

عباس و قیس بن سعد و .....، اهانت می کرد و ..... تا جایی که دستور دولتی    و به عالمه امت عبداهللا بنخدا حسن و حسین دشنام داده  
 دشنام و ناسزا بگویند و .....  داده تا در نماز و غیر آن به آن حضرت لعنت و

ین و عجلی و ابن حیان به ترتیب  ابن مع  و نیز در سند روایت )هرگاه به سلطنت رسیدي...(، نام عبدالملک بن عمر است که احمد حنبل و 
درباره   عنوان مشوش، خطاکار، ضعیف، حواس پرت، داراي اختالل حافظه )قبل از مرگ(، تدلیس .....، یاد نموده اند و همچنین   از او به 

مفاداین سه روایت  اسماعیل بن مهاجر که ابن معین و نسایی و ابن جارود .....، او را ضعیف و سست روایت اعالم نموده اند .....، پس  
چون مفاد آنان را در بوته    مانند دیگر روایات و اخبار مربوط به جنگهاي داخلی باید بررسی و با تجربه و مشهودات سنجیده شود ..... و

 است ... واقعیات خارجی و تجربه حیات معاویه )علیه الهاویه( در می آوریم می بینیم که ناسره و بی فایده 

 مناقب معاویه:نگاهی به 

که خود    البته اگر به فرض ابن حجر، روایات مذکور را راست تصور نموده و اگر به لحن کالم و رموز گفتگو وارد بود و نمی خواست

شبیه است تا به مدح و   به نفهمی بزند و یا گوشش کر و دیده بصیرت او کور نمی بود می فهمید که این روایات بیشتر به مذمت معاویهرا 

نماید، به پیروان خود دستور نمی داد    یش او، و اگر پیامبر درصدد اخطار به او نبود و نمی خواست که به او هشدار داده و یا سرزنشستا

که هر وقت او را بر فراز منبر دیدند بکشند و به مردم اعالم نمی نمود که معاویه و دار ودسته اش تجاوزکار مسلح داخلی هستند و قاتل  

 یاسر یعنی معاویه و همدستان او را منحرفان ستمگر نمی نامید و جنگ باآنان را وظیفه مسلمانان نمی دانست و .....عمار 
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حرفهاي دیگر او را که آمیخته به دشنام و ناسزاهاي    آري این بود عمده مطالبی که ابن حجر براي دفاع از معاویه )پلید( گفته است و ما 

قضاوت آن را به شما وا می گذاریم تا خود اندیشه نموده و    یم و از آن بزرگوارانه در می گذریم و جاهالنه است بی جواب می گذار

 انصاف دهید  

افسوس بر عمر محدود بود که موفق می    )کلب گوید اي هزاران  به حدي  با برکت آن موال و سرور  حضرت عالمه و اي کاش عمر 

انوار علم و معرفت قلم سحرآمیز    گردید تمامی رموز و دقایق شریعت را با با  خود بگشاید و راه حق و حقیقت را در همه جوانب آن 

 فقدان او از مصادیق آن است که همه مؤمنین بگویند اناهللا و اناالیه راجعون...(. خود روشن و منور نماید پس

 

  خالصه جلد بیست و یک: کتاب شریف الغدیر حضرت عالمه امینی رحمه اهللا علیه

 سن:موضع معاویه با امام ح
از شنیدن    فرزند هنده جگرخوار با امام حسن مواضعی را اختیار نمود که از مطالعه آن، موي بر بدن انسان راست می ایستد و جان آدمی

از آن حضرت می    آن آشفته و رنجور می شود .....، امام حسن این شخصیت واالي اسالمی که درود خدا بر او باد، حداقل تصوري که 
ینست که آن بزرگوار شخصیتی بزرگ در بین مسلمانان و یکی از حامالن قرآن و .....و در فرهنگ اسالم سرمشق  توان در نظر گرفت ا

اکیداً نهی شده است... در صورتی که در    مسلمین بوده است و...، که در آئین پاك اسالم از اهانت و آزار و محاربه با اینگونه اشخاص
خدا و بعد از پدر بزرگوار خودکسی در امت وجود ندارد که بتواند با او در عدالت و    واقع آن حضرت در شمار صحابه گرامی رسول

نبوده است و همچنین در فضل و تقرب به رسول خدا از همه باالتر    سایر شئون برابري نماید... و کسی جز او مستحق امامت و پیشوایی
زار نموده تا آنجا که دستور داد بر او لعنت بفرستند و مقامش را  برخاست و او را آ  بود...، ولی معاویه خبیث با آن حضرت به مخالفت

نمایند تحقیر  را  او  شخصیت  و  نمایند  از    هتک  او،  و خون  گوشت  که  رسول خداست  اکبر  سبط  مجتبی،  امام حسن  آنکه  حال  و...، 
و آله ایمان دارند واجب  بر همه کسانی که به نبوت پیامبر خاتم حضرت محمد صلی اهللا علیه    گوشت و خون آن حضرت است و لذا

رسالت را در خصوص او پاس بدارند و رضاي او را حاصل نمایند .....، و همچنین این امام بزرگوار یکی    است که شان و شئون صاحب 
پاك    که مطابق آیه شریفه قرآن مجید، خداوند هرگونه رجس و پلیدي را از آنان برداشته و آنها  استاز اصحاب کساء)پنج تن آل عبا(  

آیه)و    ومطهر آنان  را ستوده و در حق  ایشان  اتی  است که خداوند در سوره هل  واقع در جمع آن کسانی  امام در  این  و  است،  نموده 
م  یطعمون الطعام علی حبه مسکیناً و یتیماً و اسیرا( را نازل فرموده است، این امام یکی از )ذوي القربی( رسول خدا صلی اهللاعلیه وآله وسل

پیامبر قرار داده است و نیز    اوند دوستی آنان را در کتاب خود بر همه امت واجب فرموده و دوستی با آنان را پاداش رسالتاست که خد
نجران به مباهله برخاست، و آن حضرت    او از کسانی است که مطابق آیات قرآن، رسول خدا صلی اهللا علیه وآله به وسیله آنان با نصاري

نمایند    گ الهی است که رسول خدا پس از خود در میان امتبه امانت قرار داده است تا مؤمنین به آنها اقتداءدر واقع یکی از دو امانت بزر
که وجودشان در    و فرموده است که )..... تا زمانی که به دامن آنها چنگ زنید، هرگز گمراه نخواهید شد...(، و نیز او از خاندانی است 

گردید، و نیز او از کسانی    ر آن کشتی سوار شد نجات یافت و هر کس تخلف کرد هالكامت به منزله کشتی نوح است که هرکس ب
نفرستاد نماز او پذیرفته نخواهد شد، و    است که خداوند واجب فرمود که در نمازها به آنها درود فرستند و البته هر کس بر ایشان درود

. هر کس با شماجنگ نماید با من جنگ نموده و هر کس با شما  نیز او یکی از کسانی است که رسول خدا خطاب به آنها فرمود )....
با من دوستی کرده است...(، و نیز او یکی از افراد خیمه  البته  اي است که رسول خدا آن را برافراشت و فرمود )..... اي    دوستی نماید 

ه با آنان دشمنی نماید دشمن خواهم بود و  دوست هستم و با هر کس ک   گروه مسلمانان، من با هر کس که با اهل این خیمه دوستی نماید
البته آگاه باشید که ساکنان این خیمه را فقط کسی دوست می دارد که نیکبخت    دوستدار کسی هستم که بر ایشان مهرورزي نماید، و
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اپاك و حرامزاده واقعی و از تبار پاك و حالل زاده باشد وکسی که با ایشان دشمنی می ورزد که بدبخت واقعی و از خاندان پست و ن
باشد(، و این امام یکی از دوریحانه رسول خدا صلی اهللا علیه وآله است که آن حضرت آنان را می بوئید و به سینه خود می فشرد، او  

علی است که هر دو سید جوانان اهل بهشت هستند، آن حضرت حبیب رسول خداست که پیامبر مردم را به محبت    برادر پاك حسین بن
  می فرمود و می گفت )خدایا من او را دوست دارم پس تو هم او را دوست بدار و دوستداران او را نیز دوست بدار(، او توصیه    ایشان

فرزندم را    یکی از دو جگرگوشه رسول خداست که آن حضرت آنها را بر دوش خود می گرفت و می فرمود )..... هر کس که این دو 
 ا دشمنی کند با من دشمنی کرده است(، دوست بدارد مرا دوست داشته و هر که با آنه

بزرگواري است که رسول خدا صلی اهللا علیه وآله دست آنها را گرفته و فرموده است )..... هر کس مرا و   و آن حضرت یکی از آن دو
، و او یکی از دو  این دو نفر )حسن وحسین( را و پدر و مادر آنها را دوست بدارد، با من است و در روز قیامت در مرتبه من خواهد بود(

و    رسول خدا صلی اهللا علیه وآله است که آن حضرت دست ایشان را گرفته و می فرمود )..... حسن و حسین دو فرزند من هستند   فرزند
هر کس آنان را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر کس مرا دوست بدارد، خدا او را دوست داشته و وارد بهشت میفرماید، و هر کس  

شمن بشمارد، با من دشمنی کرده و هر که با من دشمنی نماید، خدا او را دشمن می دارد و هرکه را که خدا دشمن بشمارد او  این دو را د
 آتش دوزخ می فرماید(، ..... .....،   را داخل

کارنامه سیاه   جگرخواره، کسی که داراي چنان  آري این شخصیت امام حسن مجتبی علیه السالم است، اما معاویه این پسر هنده )هرزه(
 در اعمال است که مشروح آن را در جلد دهم آوردیم،  

ورزیده و به ستیزه برخاست و حقی را که طبق نص و طبق شایستگی به آن حضرت تعلق داشت را غصب نمود و    ..... با امام ما دشمنی
  ا نقض کرده و زیر پا نهاد، ..... از جمله مطابق اینتمام آن عهدو پیمانهایی را که هنگام صلح با امام حسن علیه السالم پذیرفته بود همه ر

عنوان یک    پیمان، معاویه پذیرفت که دیگر بر باالي منبرها به پدر بزرگوار او سب و نفرین نکند ولی او برعکس، این سب و نفرین را به
نشود، ولی شیعیان آن    بزرگوار او  سنت در مجالس اسالمی رواج داد و همچنین عهد و پیمان نموده بود که دیگر متعرض شیعیان پدر

ناامنی بسر می   بیابانها و ویرانه ها آوارده نمود و... و آنها تا پایان عمر خود درکمال خوف و  به قتل رسانید و در شهرها و  حضرت را 
د، و اینکه عهد نمود تا  السالم( منتسب باشن   بردند و اگر به یهودي بودن متهم می شدند راحت تر بودند تا اینکه به ابوتراب )علی علیه

محکم، به تعین یزید یعنی همان بی عار و بی حیا، آنهم    ها  براي بعد از زمامداري خود کسی را تعیین ننماید و... ولی با وجود این پیمان
صلح نامه و وقتی   زمامداري او آماده نماید، ..... معاویه پس از انعقاد بعد از دستور قتل آن حضرت اقدام کرد تا، به سرعت محیط را براي

گفت، )اي مردم کوفه آیا گمان می کنید که من درباره نماز و زکات و حج با شما    کار او سامان یافت وارد کوفه شد و خطاب به مردم 
جنگیدم که بر شما حکومت کنم و...، تا رسید به این جمله و گفت من هر شرطی که با شما کردم    جنگ نمودم، نه من فقط براي این 

یر پاي خود قرارمی دهم...(، ابواسحاق سبیعی آورده است که معاویه در نخیله گفت )..... آگاه باشید هر پیمانی که با حسن بن  اکنون ز
 علی بستم زیرپا قرار می دهم و به آن اعتنایی نمی کنم...(، و به نقل ابواسحاق )او ستمکار بود( .....،  

ین دشمن این سبط شهید بود، او بود که پیمان خود را شکست، به آن حضرت ناسزا  سرسخت تر  آري این جرثومه فساد و تباهی در واقع
 گفت و اهانت نمود .....، تاحتی در نمازها هم به آن حضرت لعن می کرد...، .....،  

واند، حسن و حسین  است که )..... معاویه به کوفه آمد، خطبه خ  ابوالفرج از یحیی بن معین و او از .....، از حبیب بن ابی ثابت نقل کرده 
داد، آنگاه به حسن ناسزا گفت، پس حسین برخاست تا پاسخ او را بدهد،    هر دو نشسته بودند، پس معاویه نام علی را برده و او را دشنام 

یاد کردي، من حسن هستم و پدرم علی است    برخاست و فرمود، اي کسی که از علی ولی حسن دست او را گرفته و او را نشانید و آنگاه 
  و جد من رسول خداست و جد تو عقبه بن ربیعه، مادر   تو معاویه اي و پدرت صخر است من مادرم فاطمه است و مادر تو هنده است   و

بدي یاد می کند و تبار ما را پست می شمارد و در گذشته و اکنون    بزرگ من خدیجه و مادربزرگ تو قتیله، خداوند کسی را که از ما به 
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و   برانگیخته است رابه ما خاندان بدي کرده  نفاق را  هایی که در مسجد حاضر بودند همه آمین    لعنت فرماید، و آنوقت گروه   کفر و 
 گفتند(،  

الحدید )شارح معروف( هم می گوید من هم آمین می   ابی  بن  عبدالحمید  نیزآمین گفت،  این حدیث  اصفهانی راوي  بن حسین  علی 
 می گویم،  می فرماید من هم آمین گویم، پس حضرت عالمه امینی هم

یا رب   از دل وجان می گویند آمین، آمین، آمین  هم  قیامت  دامنه  تا  و مؤمنات  و همه مؤمنین  امینی  )این کلب آستان حضرت عالمه 
 العالمین یا اهللا تقبل منا(،  

الی که زهر  آن حضرت زهري خورانید و آن بزرگوار را با درد و رنج در ح  آري او آخرین تیر ترکش خود را پرتاب کرد و با حیله به 
رسانید، ابن سعد در طبقات می نویسد که معاویه )علیه الهاویه( بارها به آن حضرت    امعاء و احشاء او را پاره پاره کرده بود به شهادت 

بگو    بزرگوار مسموم ..... و سرانجام شهید گردید ..... و قبل از شهادت امام حسین فرمود به من  زهر داد .....، ..... به روایت واقدي )آن
به این ترتیب از معرفی او خودداري    چه کسی ترا سم داد پس با او روبرو شوم و  فرمود ..... او را جستجو نکن تا من در پیشگاه خدا 

   نمود، .....(،

این بار    مسعودي نقل می نماید )..... وقتی مسموم گردید از جاي خود برخاست ..... گفت من بارها مسموم شده ام ولی هیچکدام مثل
به او گفت اي برادر چه نی به تو سم    ست، پس پاره اي از کبدش را که به دهانش آمده بود روي دست گرفت و...، امام حسین  کسی 

زنش جعده دختر اشعث بن   داد...، فرمود همان کسی که من حدس می زنم و البته خدا بهتر به حساب او می رسد...(، و نقل نموده اند که
او را تحریک کرده بود که هرگاه در کشتن حسن اقدام کنی براي توصدهزار دینار می فرستم و ترا به یزید  قیس او را زهر داد، معاویه  

وفا کرد ولی گفت هرگاه این بی وفایی را در    تزویج می کنم و معاویه پس از مسموم نمودن آن حضرت، با فرستادن پول به عهد خود
 زید مورد عالقه من است، .....،  م ولی حیات و زندگییحق حسن انجام نمی دادي ترا به پسرم تزویج می کرد

خود با کسی پیمان نبندد و پس از او خالفت    ابوالفرج اصفهانی می نویسد )..... امام حسن با معاویه پیمان بست که در امر خالفت بعد از
سن بن علی و سعدبن ابی وقاص نبود پس به  مانعی بزرگتر از ح  با او باشد ولی معاویه خواست که فرزندش یزید خلیفه شود و در این راه 

   هر دو سم داد و به جعده دختر اشعث پیام داد که .....(،

السالم به    سالگی شهید شد و معاویه به دست جعده دختر اشعث زن امام حسن علیه  47ابوالحسن مداینی می نویسد )..... آن حضرت در  
یزید عقد می کنم و بعد    ی به تو صد هزار درهم می دهم و در ضمن تو را براي آن حضرت زهر داد و به او گفت هرگاه او را با سم بکش

رسول خدا کردي با پسرم یزید انجام    از شهادت امام پول را به او داد ولی او را عقد نکرد و گفت می ترسم همان معامله را که با پسر 
 دهی...(،  

که به امام حسن داده بود عمل نکرد، از جمله جنایات    م از تعهداتیحصین بن منذر می گفت )..... به خدا قسم که معاویه به هیچکدا
یزید از مردم بیعت گرفت و امام حسن را زهر داد و...(، این وقایع   دیگر او این بود که حجر و یارانش را به قتل رسانید، و براي پسر خود 

 ...  نقل نموده اند، ..  را ابوعمر، سبط ابن جوزي و شعبی و ..... به همین مضمون

امام حسن مجتبی توسط جعده    در کتاب حسن السریره آمده است )..... معاویه خود را از ورطه معضل بیعت براي یزید، با زهر دادن به 
آشکا را  خود  مسرت  و  شادي  و  شد  خوشحال  رسید  او  به  امام  مرگ  خبر  وقتی  و  داد  فرط    رنجات  از  همه  او  اطرافیان  و  او  و  نمود 

 به سجده افتادند(،   خوشحالی و براي شکرگذاري 

)..... چون خبر است  قتیبه آورده  او سجده    ابن  اطرافیان  او و همه  و  اظهار شادي و مسرت کرد  او رسید،  به  بن علی  درگذشت حسن 
)شکر( کردند، و چون این خبربه ابن عباس که در شام بود رسید .....، به معاویه گفت خبر آن شادي و سروري که از شنیدن خبر مرگ  
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به من رسید ولی سوگند به خداوند که مرگ او از مرگ تو جلوگیري نمی کند و زود رسیدن اجل او بر میزان عمر    ظهار نموديحسن ا
 افزود، او در حالی مرد که از تو بهتر بود ..... پس فریادي کشید و گریه کرد(، .....،  تو نخواهد

)..... چون امام حسن    ابن خلکان آورده است که  ترا  معاویه خبر مرگ  از او سؤال کرد خدا چشم  را شنید تکبیر گفت و دختر قرنطه 
تکبیر می گویی   از روي شادي و خوشی  فاطمه  پسر  به مرگ  آیا  داد  پاسخ  او گفت حسن مرد  براي چه چیز تکبیرگفتی  روشن کند 

 شماتت تکبیر نگفتم بلکه دلم آرام گرفت،( .....  معاویه گفت من براي 

نداد تا حسین بن علی علیه السالم، برادرش امام حسن را وفق    ن بن حکم )پلید( براي خوشایند معاویه اجازه و بر همین اساس بود که مروا
 وصیت او در حجره شریف رسول خدا به خاك بسپارد در حالیکه او سزاوارترین کسی بود تا در آن محل شریف دفن شود،( .....

زیرا وي در آن زمان عزل شده بود و می خواست به این وسیله  کارجلوگیري کردابن کثیر در تاریخ خود نوشته است که )مروان از این  
 رضایت معاویه را جلب نماید(...  

ابن عساکر می گوید که)مروان گفت ..... اجازه نمی دهم که امام حسن در کنار جدش رسول اهللا به خاك سپرده شود، در حالی که  
ع عزل شده بود در واقع با این کار می خواست رضایت معاویه را جلب نماید و  دفن شده است و مروان که در آن موق  بقیع  عثمان در

 لذاپیوسته تا لحظه مرگ با کینه توزي تمام با بنی هاشم براي جلب رضایت معاویه دشمنی می ورزید.(،  

شهادت جگرگوشه رسول    جرثومه فساد و تباهی و خباثت، آنقدر با تعجیل مغلوب نفس خود شده بود که در خبر  آري معاویه یعنی این
  امام حسن نتوانست شادي خود را مخفی نگاه دارد و لذا چون خبر مرگ او را شنید از فرط شادي و شعف و به شکرانه آن به   خدا یعنی

 سجده افتاد و من نمی دانم او به بت الت خود سجده کرد یا به اهللا خداي سبحان؟  

گر کسی براي مصائبی که به رسول خدا و فاطمه زهرا ..... وارد شده است شادي  ود زیرا اخ  )کلب گوید اي موالي من قطعاً به بت الت 
نماید مانند آن است که او از شنیدن خبر شهادت مظلومانه آن حضرت که به دستور او انجام شد، مجلس    نماید و خداي را سجده شکر 

بواسطه این شادي و سرور از خداوند طلب بهشت نماید که اگر چنین  شکیل دهد و پیامبر و فاطمه زهرا را دعوت نماید و ت  جشن و شادي
قاد  مینمود قطعاً قطعه سنگی از جهنم بر او وارد می شد آري او نه این زمان بلکه هیچ زمانی غیر از الت را پرستش نکرده و .....، واین اعت

اش گفته است، من    ، در آنجا که یزید پسر حرامزاده او و خاندان نجس و کثیف اوست که بر زبان او و توله سگ او جاري شده است
و زاري قبیله انصار )خزرج(    بزرگان و رهبران آنان )دین اسالم( را به قتل رساندم و اي کاش بزرگان تبار من در بدر، شاهد جزع و ناله

یامبر هم با فرمانروایی بازي می کرد که محمد را یاري کرده بودند می شدند و می دیدند که چگونه شمشیر من بر آنها فرود آمد،آري پ
است، ....، آري حسن و حسین مظهر و نماد ذوالقربی    و البته محمد دروغ گفته است زیرا نه خبري از خدا رسیده و نه وحی نازل شده 

نموده و براي فریب  هاي نجس آنها را به قتل رسانده و شادي    رسول خدا بودند که خداوند امر به دوستی آنها نموده ولی این جرثومه
عوام سجده شکر بجا می آورند خدایا به حق رسول خدا عذاباین دو سگ جهنمی را هر زمان و هر لحظه بیشتر بفرما آمین، آمین، آمین  

 یا رب العالمین( 

 معاویه و پیروان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب: 

ترین جرائم    دست می زد، او به سادگی و راحتی دست به ناشایسته معاویه پیوسته در راستاي تحکیم حکومت خود به هر خیانت بزرگی  

خود خو گرفته و عادت    می زد، او هر فاجعه اي را آسان می گرفت، او به ریختن خون پیروان و شیعیان )مظلوم( علی در قلمرو حکومت

ه قتل میرسانید و حتی زنان مسلمان هم از قتل  کرده بود، او مال و جان و ناموس شیعیان را مباح می شمرد و خاندان و کودکان آنها را ب 

عام ددمنشانه او مستثنی نبودند، همان شیعیان علی که رسول خدا صلی اهللا علیه وآله آنرا تکریم و تمجید نموده است، و به فرض که آن  

که در کتاب و سنت رسول خدا،    نبودند و آیا او نمی دانست   روایت ها به پسر هنده جگرخوار نرسیده باشد، آیا این مظلومان مسلمان هم 
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در حالی که علی علیه السالم زنده بود، بسر بن ارطاه، عامر و ضحاك    مال و جان مسلمانان محترم است. معاویه پس از داوري حکمین

ه قتل برسانند و  بن ابی طالب و خاندانش یافتند به قتل رسانده و کارگزاران او را ب  بن قیس را به شهرها فرستاد تا هر کس را که شیعه علی

پس )بسر( با این دستور به مدینه وارد شد و جمعیتی از اصحاب علی علیه السالم را در آن جا    حتی از زنان و کودکان نیز دست برندارند، 

رد  ویران نمود و سپس به مکه و سراه وارد شد و گروههایی را در آنجا قتل عام نمود و پس از آن وا  قتل عام کرد و خانه هاي آنان را 

عبداهللا بن عبدالمدان حارثی و پسرش را که از دامادهاي بنی عباس و کارگزاران علی بودند را به قتل رسانید .....،   نجران شد و در آنجا 

رفت و عبیداهللا بن عباس کارگزار علی علیه السالم در آنجا حضور نداشت و در عبارتی آورده اند که وقتی از آمدن بسر    پس به یمن

دشنه   ر خارج شد و بسر او را نیافت و آنوقت آن خبیث ملعون دو کودك خردسال عبیداهللا را گرفت و به دست خود و باشد از شه باخبر

 اي که همراه داشت سر برید و سرهاي آنها را از تن جدا کرد و نزد معاویه برگشت،  

و .....، و می گویند مرثیه سرایی آن مادر از   )کلب گوید آورده اند که بسرحرامزاده سرهاي این دو کودك را در حضور مادر آنها بریده 

  پرسوزترین وجانگدازترین مرثیه سرایی هاي تاریخ بشر است حاال از وجدانهاي آگاه سؤال می شود آیا اینگونه اعمال در سیره و سنت 

ا اعمال جزء    ینگونه محمد مصطفی و یا علی مرتضی وصی آن حضرت بوده و یا در قرآن کریم چنین دستوري آمده است و یا اینکه 

دستورالعمل  مبین داراي روش هاي بربریت ایام جاهلیت و همان قبایل مشرك و کافر او بوده است، و آیا شیوه جنگ نمودن در این دین

که در صورت پیروزي    و آئین نامه نیست و یا این درندگی و سبعیت فقط مخصوص این مشرکین و کافرین است، و لذا همان روشهایی

انجام داده اند و تو جنایت هاي مادر   ان در زمان حیات رسول خدا انجام می دادند بعد از حیات آن حضرت با عزیزان از امت اوبر مسلمان

بینی شهداي احد گردنبند درست کرده  بیاور که چگونه از گوش و  بیاد  و به گردن خود نهاده و در بین مردم رقص   هرزه این پلید را 

جگرش را به دندان کشیده است و ..... و در ادامه این اعمال    چگونه سینه حمزه سید الشهداء را شکافته و  کنان فرح و شادي می نموده و

می کردند و سپس مقایسه نمائید که در کدام جنگ العیاذ باهللا از پیامبر و    چگونه این مجرمین ابدان شهداء را در احد و صفین و ..... مثله

چگونه یک انسان باشرف و مسلمان می تواند تصور نماید که با این اوصاف هنوز عده   با این وجود سپاه اسالم چنین اعمالی بروز کرده و  

نمایند و اعمال زشت آنها را توجیه کنند مگر آنکه خود اثیم باشند و با امامان خود در آتشی که    اي از این جرثومه هاي حرامزاده دفاع

 المین. اناهللا و اناالیه راجعون و سیعلم الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون .....(،  قرار بگیرند آمین رب الع در آن جاویدان خواهند بود

ابن   )انبار( به قصد قتل )علمري( رهسپار شد و  به سوي شهر  نیز عین همین جنایتهاي دیگر را در حق دیگر مردم انجام داد و سپس  و 

انبار حمله کرده و یکی  حسان بکري ومردان و زنان شیعه آن شهر را قتل عام کرد و به روایت اب وصادقه )..... لشکریان معاویه به شهر 

علی علیه   ازکارگزاران علی علیه السالم به نام حسان را به قتل رسانده و شمار زیادي از مردان و زنان را قتل عام کردند و چون این خبر به

را رها نماید خداوند    دري از درهاي بهشت است و هر کس آن  السالم رسید از خانه بیرون آمده و بر فراز منبر رفت و فرمود ).....، جهاد

حرکت کنند با آنها جنگ نمائید    جامه خواري و ذلت بر او می پوشاند .....، من بر شما هشدار دادم که پیش از آنکه آنها به پیکار شما 

به پشت سر خود انداختید ..... تا جایی که   ن مراو... و شما این امر مهم را به گردن یکدیگر انداختید و راه پستی را پیش گرفتید و سخ

و زنان بسیار زیادي را قتل عام نموده است و به من    ابوعامر پاي در شهر انبار گذاشته و حسان بن حسان کارگزار آنجا را کشته و مردان 

ان را برکنده و غارت نموده و با دست  خبر داده اند که این مرد وارد خانه زن مسلمان و زن اهل ذمه شده وگوشواره ها و گردنبندهاي آن
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البته در مقابل این ننگ، اگر مرد مسلمانی از فرط تأسف و تأثر بمیرد نه تنها جاي   پر بازگشته است ولی کسی لب به اعتراض باز نکرده و

 مالمت نیست بلکه شایسته است...(، 

نان سراسیمه و از خود بیخود شده بود که دیگر گوش به  ام حکیم زن عبیداهللا بن عباس در جریان قتل دو فرزندش، آنچ  اند که   آورده 

کسانی    قتل فرزندانش نمی داد و پیوسته در مراسم گردش می کرد و درباره فرزندانش این ابیات جانسوز را زمزمه می کرد: )اي   اخبار

را به من گفتند    اخبار درندگی بسر  که فرزندان مرا دیده اید، همان فرزندانی که همچون دو مروارید بیرون آمده از صدف بودند، .....

او تبهکارند، کیست که این   ولی من آن را دروغ فرض کرده و باور نکردم .....، اینک بسر را سزاوار هر نفرینی می دانم و او و همه یاران

 مادر دلداده و سرگشته را به دو فرزندش که چند وقت است آنها را از دست داده برساند .....(،  

ا  و ازنیز آورده  بلندي  ناله  دادند، آن حضرت  السالم خبر  علیه  به علی  را  این دو کودك توسط آن شقی  قتل  دل    ند که چون حادثه 

او را از دنیا    برآورد و از خدا خواست که لعنت خود را شامل آن حرامزاده نماید و از جمله فرمود )..... خدایا نعمت دین را از او بگیر و 

ه باشی...( پس این دعاي حضرت مستجاب شد و )این حرامزاده( عقل خود را ازدست داده بود و پیوسته  مبر، مگر آنکه عقل او را گرفت

می گذاشت می کوبید و آنقدر ادامه    هذیان می گفت و شمشیري چوبی در دست می گرفت و بر مشک پر از باد که در پیش روي خود 

 می داد که از نفس می افتاد .....(،  

دو کودك و آن جنایات بی شمار دیگر را آنها بسر بعمل آورده و یا معاویه نیز    ؤال مطرح است که آیا این)کلب گوید و حاال این س

 بیشتر است زیرا خداوند در کتاب خود می فرماید الفتنه اکبر من القتل   انجام داده است، کلب گوید البته گناه معاویه

تند که فضاي جامعه را براي اینگونه افراد شرور آماده و مهیا می نمایند، البته  هس  آري، در جامعه امثال بسر فراوان هستند و این معاویه ها

بعد از او این روش معاویه به فرزند حرامزادهاش نیز ارث رسیده و واقعه کربال و حره و... را به امت اسالم تحمیل نمود که بریده شدن  

یام قیامت با جنایات این دو جرثومه فساد و هرزگی، غم و اندوه در قلب  سر دو کودك مسلم بن عقیل نیز ازآن جمله است و ..... که تا ق

به امیرالمؤمنین گریه می کند و دیدگان    هر مسلمان مؤمن نهادینه گردید، آري خدایا تو شاهد باش که قلبهاي ما براي مصائب وارده 

این  بر  ای  اشکبار ما  و  این ستمکاران  ابداآلباد  تا  به اعمال آنان در طول  سوز دل شهادت می دهد خدایا  ادي آنها و همه آن کسانی که 

 راضی هستند را در جهنم سوزان خود جاویدان معذب بفرما آمین، آمین، آمین یا رب العالمین، اناهللا و اناالیه راجعون(.  تاریخ

 تصویر مفصل از معاویه:

به خدا و    ام قلمروش در هم شکست و گروهی را که ایمانبر شیعیان علی علیه السالم یورش برد و سپاهیان او را در تم  39معاویه به سال  
بسربن ارطاه را   40روز قیامت نداشتند بر قتل این پاکان مأمور نمود و فرمان داد هر جا کسی از ایشان را یافتند به قتل برسانند ..... درسال  

بدکار بود و ابوعمرو می گوید و    بسربن ارطاه شخصیبه مدینه و ..... فرستاد، ابن عبدالبر در استیعاب آورده، یحیی بن معین می گفت  
آورده اند که از جمله آن سر بریدن دو    آن به این جهت بود که او در اسالم جنایات بزرگی مرتکب شده بود که مورخان و محدثان

،..... که  است  آورده  شیبانی  ابوعمر  و...  است  عبیداهللا  دو کودك خردسال  و  به همدان حمله    طفل  ارطاه  مسلمان  بسربن  زنان  و  کرد 
 شدند   همدان را اسیر کرد و اینان نخستین زنانی بودند که در اسالم به اسارت گرفته

در این جنایات    )..... کلب گوید این اصل مسلم است که خداوند هیچ کسی را بی دلیل به آتش ابدي دوزخ خود وارد نمی فرماید و
جنایات را فقط بسر بعمل    یاران بسر دیده نمی شوند شاید بعضی فکر کنند که این بظاهر بسر دیده می شود ولی معاویه دیده نمی شود،  

است یک فکري  بسر حاصل یک جریان  این جنایات  نیست  چنین چیزي  اصالً  خیر  است،  قبل    آورده  از  که  است  نهضت  و  حرکت 
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اجرایی آن بوده اند آري حسین را بظاهر شمر  لجریان داشته و رهبري آن در آن زمان با معاویه بوده و بقیه آن خونخواران ایادي و عوام
مباشر بود و بقیه معاون آیا او مجري بود و دیگري آمر،    سر برید و ولی آیا یزید برکنار بود و یا عمر سعد و دیگران نقش نداشتند، آیا او 

اهان و جنایات دلخراش واقع شده  اعتقاد این کلب آن است که در گن  آیا .....، و سهم شرکت آنان در این مصائب هر کدام چقدر است، 
و ددمنشان فقط یک سهم دارند و آنهم آتش جاویدان دوزخ است و البته هم    در آن زمان و اصوالً در طول تاریخ همه اینگونه جانیان

وجیه و تأویل می  و مایلین به اعمال آنها و کسانی هستند که اعمال جنایتکارانه آنها را ت  نشین آنان در این آتش ابدي الهی، دوستداران 
بیشتر است اینان  زیرا در طول زمان زمینه فکري مجرمانه اي را براي بوجود آمدن گروههاي افراطی و جنایتکار و    نمایند و بلکه گناه 

ضد اسالم و ضد قرآن خود را با استداللهاي شیطانی و کثیف خود توجیه می نمایند را فراهم می نمایند و   تروریست و قاتل که هر عمل
..... لعنت خدا ورسول و ائمه اطهار و همه فرشتگان و مؤمنین و همه لعنت کنندگان بر جمیع آن ظالمان و ستمگران باد تا آن زمان که  

 می کند آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(،   خدایی خداوند

بنی اسد را قتل عام نمود، دارقطنی گوید بسر از اصحاب بود ولی  خدا .....، مرتد شد، این حرامزاده ملعون   بعد از رسول   و سپس قبیله 
قرار داد .....، و از قول بخاري آورده است ..... سپس به یمن آمد و    زنان مسلمان قبیله همدان را اسیر نموده و در بازارها به معرض فروش

 کودکان را نیز به قتل رساند...   بود را به قتل رساند و .....، بسیاري از   هر کس که از قبیله همدان در صفین با علی علیه السالم

 )انا هللا و انا الیه راجعون(. 

 تصویر مفصل بسر بن ارطاه:

هر جایی   بسربن ارطاه فردي سنگدل و درشت خو و خونخوار بود که از رحمت و مهربانی بویی نبرده بود و معاویه به او گفته بود ..... به 
به قتل  که مردمش از علی علیه السالم پیروي می کنند   رسیدي ..... تو بر جان و مال آنها تسلط داري ..... شیعیان علی را هرجا دیدي 

را آتش زده بود .....، ..... و    برسان .....، و لذا او در قتل عامی که در صنعا و مآرب معمول نمود .....، .....، سی هزار نفر را کشته گروهی
فروخته و حرمت هاي ترا هتک کرده و    نفرین فرمود )..... خدایا، بسر دین خود را به دنیا  آورده اند که علی علیه السالم درباره بسر چنین 

داده اي از او بگیر و او را در حالی که عقلش را از او   بر بندگی مخلوق تبهکاري، )معاویه( کمر بسته است، خدایا پس هر نعمتی که به او
توفیق مده، خداوندا بسر و عمرو و معاویه را لعنت فرست و خشم    ساعتی از روز را   گرفته اي بمیران، و رحمت خود را از او دریغ فرما و 

 نازل فرما و کیفري بده که آن را مخصوص مجرمان فرموده اي .....(،   و غضب خود را شامل آنها فرما و مجازات خود را بر آنها

امید و رجاء واثق داریم که دعاي آن حضرت و    )پس کلب گوید خدایا ما و همه مؤمنین به دعاي آنحضرت آمین عرض می کنیم و
حرام و طرفداران و مایلین به آنها و توجیه کنندگان اعمال آنها و پیروي کنندگان آنان را تا    آمین ما مستجاب شده و آن جرثومه هاي

رب العالمین، خدایا از جانب ما بر  ابداآلباد و تا زمانی که خدایی توباقی است در جهنم ابدي خود مخلد می فرمایی آمین، آمین، آمین یا  
  پرجراحت موالي ما و امام مظلوم ما امیرالمؤمنین مرهم رحمت خود را قرار بده و به او جزاي خیر بی انتها عطا و ما را از   قلب سوخته و

 شفاعت آن امام مبین بهره مند بفرما آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(،

مدت کمی عقلش را از دست داده و پیوسته هذیان می گفت و اظهار می داشت    زاده( در عرضپس از این نفرین حضرت، بسر )حرام 
مردم به او شمشیري چوبین دادند و بالشی را نزد او گذاشتند و او آنقدر با شمشیر چوبی خود بر آن    که شمشیر مرا بدهید تا بکشم پس

 وده )تا اینکه به جهنم واصل گردید(، .....، می کوبید تا از هوش میرفت و تا دم مرگ به این سرنوشت دچار ب

  است که )..... مردم کوفه که بیشتر شیعیان علی بودند بسیار در معرض بال واقع شدند و معاویه زیاد   بن سیف مداینی مذکور نموده   محمد
در کوفه زندگی می کرد، همه آنها  بصره مأمور نمود و او شیعیان را تعقیب و به لحاظ اینکه در روزگار علی    بن سمیه )ابیه( را بر کوفه و 

پس هر کجا و کنار هر سنگ که آنان را می یافت می کشت و در هراس می افکند و یا دست و پا می برید و چشمان    را می شناخت، 
 آنان راکور می نمود و بر سر دار می کشید، چندان که همه شیعیان را از عراق رانده و پراکنده نمود و .....، 
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خبیث در راستاي توجیه اعمال این جالدان و خونخواران در قتل عام مردم، کارگزاران خود در رابطه با جعل حدیث   ویه)کلب گوید معا
عثمان و    ساختن فضیلت براي عثمان تشویق و موجبات اشاعه و جعل حدیث در فضایل عثمان گردید و در ضمن جعل حدیث براي  در

 سالم نیز حدیث جعل نمایند(، .....  سایر صحابه و دستور داد تا بر ضد علی علیه ال

کارگزاران خود نوشت احادیث در فضیلت عثمان زیاد گفته شد )یعنی از حد و حدود خود خارج    و بعد از زیاده روي در این کار به 
بیان  شد(، و در هر شهر و هرناحیه شایع گردیده است، پس به محض رسیدن این نامه، مردم را به آوردن و پخش نمودن حدیث براي  

دیگر خلفاء و صحابه تشویق کنید و هیچ روایتی که در فضایل و مناقب علی علیه السالم نقل شده است را رها نکنید    مناقب و فضایل
  یک روایت بر ضد آن بیاورید تا دروغ بودن آن را ثابت نماید، و این روشی است که من دوست دارم و چشمانم به اینگونه   مگر آنکه 

 ه ببینم برهان و دالیل هواداران علی باطل می گردد و مناقب و فضایل عثمان پخش شده است و...(، اعمال روشن می شود ک 

گذاشته اند    )کلب گوید من از ابن حجر و همفکران او که بحث اجتهاد را اختراع کرده اند و از آن دفاع و آخرت خود را بر سر آن
کسانی   و  شما  کجاست  شیطانی  اجتهاد  این  مرز  کنم  می  ملجمسؤال  ابن  و  او  حرامزاده  فرزند  و  معاویه  اعمال  و    که  تر  حرامزاده 

مستحق دریافت پاداش    عمروعاص و .....، را توجیه می کنید و اعتقاد دارید هیچ چیز خللی به اجتهاد آنان وارد نمی کند و حتی آنها را 
زنان مسلمان و فروش و وادار نمودن    نماید، اسیر نمودن هم می دانید و...، به نظر این جماعت قتل اولیاء و مؤمنین که مشکلی ایجاد نمی  

که مشکلی    پردازي و جعل حدیث وجلوگیري از حقیقت کالم خدا و رسول  آنان به زنا و زناکاري که مشکلی ایجاد نمی نماید، دروغ 
بزنند و هبل و الت و    شایجاد نمی کند خراب کردن خانه کعبه که مشکلی ایجاد نمی کند پس به یکباره فتوي دهند که قرآن را آت

با خاك یکسان کنند و اگر دستشان رسید خدا را نیز آورده  ببرند.    عزي را نصب نمایند و یا قبر رسول خدا را  سر بریده و پاداش هم 
بدانند  خطاکار و مجرم را در یک ردیف  شیطان آنها را وادار نمود تا با تفسیر خودسرانه خود از قرآن مفهوم خطا را به جرم تسري داده و

و سپس با این توجیه شیطانی تا توانسته اند اعمال مجرمانه انجام داده ولی میخواهند از مواهب آمرزش خطا بهره مند شوند و حال آنکه  
شرط داشتن شرایط الزم عفو می فرماید آري، و به راستی اگر خون    خداوند مجرمین را در عذاب خلد خود معذب و خطارکاران را به

علی درخت اسالم را آبیاري نمی کرد واین روش و افکار و کفر و الحاد صاحبان آن ثابت نمی شد و به قطع و یقین امت  پاك حسین بن 
محمد )ص( بود ولی خون پاك حسین ناجی اسالم شد و امید است در آینده نزدیک انشاءاهللا    اسالم شاهد نابودي اسالم و شریعت پاك

برسد آمین، آمین،  به ظهور حضرت مهدي صاحبالزمان، دوران ش فرا  و عظمت و حکومت جمعیت مقدس خداوند در زمین  کوفایی 
 آمین رب العالمین(،  

اقامه دلیل    نیز این خبیث بخشنامه اي دیگر با این مضمون براي همه کارگزاران خود در شهرها صادر کرد )..... دقت کنید که هر کس  و
منضم و ارسال نمود که   نی خارج و حقوق او را قطع کنید( و بخشنامه اي دیگر به آن بر دوستی علی و اهل بیت او نماید او را از کار دیوا

را ویران نمائید( و... بدین ترتیب    .....، )هر کس را که متهم به طرفداري از علی گردید، او را شکنجه کرده و نابودش کنید و خانه اش
جندب )علیهم لعنت اهللا( را بجاي خود در    ..... و زیاد پلید، سمره بن   بالي عظیمی بر کل بالد از جمله عراق و بویژه بر کوفه وارد شد 

قتل عام مردم افراط کرد و طبري از قول انس بن    بصره قرار داد ..... و سمره نیز از کسانی بود که با اطالع و دستور شخص معاویه در
شماره نمود .....(، و او کسی بود که معاویه چهارصد    جندب را سیرین آورده است که گفت )..... آیا می توان قتل عام و کشتار سمره بن

سخنرانی نموده و بگوید آیه )و من الناس ..... یعنی از مردم کسی است که .....   هزار درهم از بیت المال را به او داد تا در میان مردم شام
علی بن ابی طالب است و نیز و من الناس من یشري  او سخت ترین دشمنان است .....، در زمین میکوشد تا فساد برپا نماید و...( درباره  

 ملجم مرادي یعنی شقی ترین فرد امت نازل شده است،(،   نفسه ابتغاء مرضاه اهللا درباره ابن

و سپس معاویه او را عزل کرد و سمره گفت خدا لعنت کند    بود  طبري آورده است که پس از مرگ زیاد، سمره شش ماه والی بصره 
 می کردم خداوند مرا عذاب نمی کرد .....،  م اگر من اطاعتی که از معاویه کردم از خدا معاویه را و به خدا قس
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مسجدي شدم مردي نزد سمره آمد ابتداء زکات مال خود    و نیز آورده است که )سلیمان بن عجلی از پدرش روایت کرد که گفت وارد
ن آمد سمره او را گردن زد چنانکه سرش در گوشه اي و  وقتی بیرو  را به او پرداخت کرد و سپس داخل مسجد رفته و مشغول نماز شد

بدنش در گوشه دیگر مسجد افتاده بود و... و نیز می گویدکه من شاهد بودم که سمره قبل از مرگ سرماي شدیدي خورد و به بدترین  
ز مردي سؤال کرد دین زیادي را جمع کرد و گروهی را پیش روي خود نگاه داشت پس ا  وضع درگذشت و نیز شاهد بودم که او مردم

می دهم الاله االاهللا و محمد عبده و رسوله و من از حروریه مبرا هستم پس او جلو می آمد و گردنش را   تو چیست و او گفت من شهادت 
 روز بعد از دنیا رفت(، .....   می زد و بیست و چند

روسپی زادگان و بی پدران معروف،   ونه جنایات ازبن سمیه در صفحات تاریخ ثبت شده است و... البته این گ آري جنایات هولناك زیاد
برون تراود که در اوست و .....، ..... و به راستی    بعید نیست و او که دست پرورده سمیه آن زن هرزه فاحشه بود و... البته از کوزه همان

( فرمود که  زیبا  مادرآنان  و  پدر  و  بزرگوار  وآله که درباره دو سبط  علیه  اهللا  دارند مگر که رسول خدا صلی  نمی  را دوست  آنها   .....
سعادت داشته باشند و آنها رادشمن نمی دارند مگر افرادي که حرامزاده و ناپاك و از تبار پست    کسانی که حالل زاده والدت پاك و با

حرامزاده و آنچه که به  علی علیه السالم می آزمودند .....، و عجب نیست از این    باشند( و پیشینیان پاکی اوالد خود را با دوستی و محبت 
سعدبن سرح که از شیعیان بود به او پناهنده شد و امام او را شفاعت کرد و او به امام نوشت )از    امام حسن مجتبی نوشت، در آن زمان که

پدرت را    فاطمه ..... تو یک فرد فاسقی را به من سفارش کردي ..... و بدتر از آن اینکه این شخص تو و  زیادبن ابی سفیان به حسن بن
مرد را بر کسی تحویل بده که از تو اولی تر است ..... و اگر او را بکشم جز به خاطر عالقه او به پدر فاسق تو او را    دوست دارد .....، این

لبه    ازنکشته ام.....(، زیاد مردم را در قصر خود احضار کرده و آنها را به لعن علی وادار می نمود و... و هر کس در محل حاضر نمی شد  
 شمشیر می گذرانید، .....  

نفر را برید و اراده کرد تا خانه هاي آنان   این جوزي آورده است )..... وقتی که زیاد در کوفه اهالی را دور خود جمع کرد و دست هشتاد 
داشت انجام    در سرخبیث(، هنوز جنایاتی را که علیه ما    را ویران و درختهاي آنان را آتش بزند و...، عبداهللا بن صائب می گوید ))آن 

تجاوز را پیشه خود نموده    نداده بود که قدرتمندي باالي سرش ظاهر شد، او که بر صاحب رحبه، علی بن ابی طالب علیه السالم ظلم و
 بود، ناگهان با ضربه اي نابود گردید(، .....،  

انواع رسوایی ها  به  اوراق سیاه را که  این  بیائید تا  بخوان  با من  انسانی و  آلوده است...، را  یا اخالق  یم که آیا در شریعت پاك اسالم و 
این  از گروندگان دین حنیف بلکه حتی از    معیارهاي عدل و عدالت مجوزي براي  تنها  نه  این جنایات  .....، آیا  جنایات دیده می شود 

را از مصادیق آیه )محمد رسول اهللا  هم بویی برده باشند صادر می شود ..... تا چه رسد به اینکه او    کسانی که ذره اي از عاطفه انسانی 
 والذین معه اشداء علیالکفار .....(، بدانی .....،  

پذیر است، .....، افرادي چون بسربن    آري معاویه و ایادي او مرتکب اعمالی شدند که فقط از افراد مرتد از شریعت و کافر به دین امکان
جندب را که بر مردم مسلط نمود ..... آنها به دستور    بن قیس، سمره بن   ارطاه، مروان بن حکم، سفیان بن عوف، نعمان بن بشیر، ضحاك 

بر واردین و ساکنان بردند، شهري که خدا آنجا را  به مکه مکرمه هجوم  پرندگان و    او  اهالی و  امن قرار داد و  باشند  آن اگرچه کافر 
که خداوند در آن زمان که آسمانها و زمین را آفرید    شهري است   حیوانات و... در آن محترم هستند و در روز فتح مکه فرمود )..... این

حرمت الهی قرار دارد .....(، ..... و نیز دستور داد تا مدینه رسول خدا صلی اهللا علیه    آن را محترم شمرد و تا روز قیامت این شهر در حریم
و پیامبر در حق این شهر فرمود )..... مدینه حرم    و آله را مورد تهاجم قرار دهند ..... درحالی که حرمت مدینه منوره در اسالم محرز است 

کس کار زشتی در آن انجام دهد )مثالً زنا کند(، یا گناهکاري را در آن بپذیرد، لعنت خدا و فرشتگان و مردم    است از عائر تا فالن و هر
اهل مدینه بدي برس یا )..... هر کس بر  نیست(، و  او پذیرفته  باد، دیگرتوبه و عبادت  او  یا  بر  اند، خداوند او را مانند سرب در آتش و 

ابراهیم مکه را حرم قرار داد و من هم مدینه را مانند حرمت مکه و منی محترم و حرم  نمک در   آب متالشی می نماید و..(، یا )خدایا 
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را بترساند،    هر کس مردم مدینه   شمرده ام مباد که در آن جا خونی ریخته شود و یا سالحی براي جنگ بکار رود .....(، و ..... و یا )خدایا
نمی شود .....(، ..... و    و ستم روا نماید، او را بترسان و لعنت خدا و فرشتگان و مردم بر چنین کسی باد و هرگز توبه و بازگشت او پذیرفته 

 یا )هر کس مردم مدینه را بترساند، قلب مرا ترسانیده است(،  

فرماندهان فتنه و فساد وارد مدینه شد در آن زمان که جابر نابینا شده بود، به او گفتند  احمد این روایت را در مسند آورده که)یکی از  
سنگی به پاي او برخورد نمود و پایش را خون آلود کرد آنوقت او نفرین    دور شوي و او بیرون آمده و   باید از این حاکم تا می توانی

ید و یکی از پسران و یا هر دوي آنها سؤال کردند اي پدر، رسول خدا را  خدا را ترسان کرد و فرمود مرگ و نیستی بر کسی باد که رسول
وفات کرده است و او گفت شنیدم از رسول خدا صلی اهللا علیه وآله که فرمود هر کس مردم مدینه را    چگونه می ترسانند در حالی که او

 بترساند )مرا ترسانده(قلب مرا ترسانده است .....(، 

فتنه و فساد همان بسربن ارطاه است همانطور که سمهودي و ..... آن راروایت کرده و درست دانسته است آري  و به اعتقاد من این امیر  
دست زد و کشتارها کرد، زنهاي مسلمان را اسیر   این بسر )حرامزاده( بود که از سوي )معاویه علیه الهاویه( به امیري رسید و به محرمات

و ..... و حقوق رسول خدا و مجاوران حرم امن آن حضرت    نه هاي )امت محمّد( را ویران ساختکرد و اطفال مسلمانان را سر برید و خا
را پایمال نمود و...، در حالی که خداوند در کتاب خود می فرماید)..... والذین یوذون رسول اهللا لهم عذاب الیم، یعنی آنانی که رسول  

و  بود(،  الیم خواهد  آنان عذاب  براي  نمایند  را آزار  یعنی آن    خدا  و اآلخره(،  الدنیا  لعنهم اهللا فی  اهللا و رسوله  یوذون  الذین  ان  )..... و 
خداوند در دنیا و آخرت بر آنها لعنت می فرماید...(، و در همین مسیر )توله سگ حرامزاده   کسانی که خدا و رسول او را آزار می دهند 

 ه مدینه فرستاد .....، .....، برابر وصیت او مسلم بن عقبه را ب   اش( یزید پاي جاي پاي او نهاد و

هر آنچه خواهی کن، و نیز گویند هر زمان بر خاك قدم می گذاري    ش )کلب گوید آري گفته اند با خدا باش پادشاهی کن، بی خدا با
ید و بسر و سمره قدرتمندان و جابران و ستمگران و جالدان و .....، مانند معاویه و یز به او احترام بگذار زیرا او به حول و قدرت الهی همه

و پنهان نموده و موران و مارها و ..... را که از سپاهیان او هستند بر این اوالد زنا مسلط نموده    و خالد و .....، را بزور و جبر در خود نهان 
می کردند و  نداشته اند همان کسانی که می کشتند و سر می بریند و فساد و تبهکاري و هرگونه جنایت    چنانکه گویا هزاران سال وجود

بازي می کردند و .....، امید است این شکوه و جاللت زمین براي طرفداران و مایلین و توجیه کنندگان اعمال شنیع    با دین و شریعت خدا 
درس  انا    آنان  و  هللا  انا  روند  می  فرو  خاك  در  اینگونه  که  نکنند  فراموش  شوند  مخلد  جاوید  آتش  در  آنکه  از  قبل  تا  باشد  عبرت 

 الیهراجعون( 

 جنایات معاویه )علیه الهاویه( نسبت به حجربن عدي و یاران او: 

مغیره بن شعبه را والی کوفه کرد، .....، او هفت سال والی کوفه بود و...، او عیبجویی از علی را ترك نمیکرد و پیوسته    41معاویه در سال  
نموده و لعن می کنید و    شبر قاتالن عثمان نفرین می کرد و حجربن عدي چون این رفتار را دید گفت )بلکه شما در واقع خدا را نکوه

امین بالقسط شهداء هللا و من گواهی می دهم کسانی را که شما ناسزاگفته و لعن می کنید، شایسته فضیلت  خداوند فرموده است کونوا قو
اعتراض کردند ..... و او پاسخ داد .....، ..... اجل   و ستایش هستند و کسانی را که مدح می کنید شایسته سرزنش هستند ..... پس به مغیره 

به قتل و کشتار بزرگان این شهر نمایم و دیگران به امنیت و    سر آمده و دوست ندارم شروع  من نزدیک است و دوران فرمانروایی من به 
هالك شد و زیاد   51مغیره در آخرت بدبخت شود .....، پس مغیره در سال  آسایش برسند و من بدبخت شوم و معاویه در دنیا بهره مند و

فت )من از رفتاري که با مغیره کردي آگاهم و او تحمل می کرد و من و به او گ  وارد قصر کوفه شد و او از قبل با حجر دوست بود
تو می دانی که من قبالً  تبدیل کرد و چقدر معاویه را    تحمل نمی کنم و  به دشمنی  چقدر علی را دوست داشتم و خدا آن دوستی را 

ت می کرد و... به او خبر دادند که حجر  دوستی کرد، زیاد شش ماه در کوفه و شش ماه در بصره حکوم  دشمن داشتم و آن را تبدیل به
 شیعیان علی را دورخود جمع کرده است .....، 
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آنها  ..... است  احمق  با حجر  دلهاي شما  و  با من  )بدنهاي شما  است که گفت:  الکامل  و    در عبارت  اطاعت  ما جز  اگر  معاذاهللا  گفتند 
نام بکربن عبید با عمودي بر سر عمروبن حمق   حاصره کردند و مردي بهخشنودي تو فکري داشته باشیم .....، ..... پس یاران زیاد آنها را م

شعث را احضار کرد و او را براي دستگیري حجر تهدید  ا  از یاران حجر زد .....، حجر به همراه ابوعمر طه خارج شد .....، زیاد، محمد بن 
ن بگیرد تا او را به معاویه برسانند .....، پس حجر نزد  زیاد براي او اما  کرد ..... حجربن عدي کسی را نزد محمدبن اشعث فرستاد که از

نشدم و از مردم جدا نشدم و بر بیعت خود پایدارم ..... پس زیاد او را تهدید کرد  زیاد رفت .....، حجر گفت من از اطاعت خود منصرف
آري ..... و زیاد اراده اي جز بر باد دادن سر  معاویه بیاید و عقیده او درباره من روشن شود گفت   و حجر گفت آیا به من امان می دهی تا

 ... اصحاب حجر در سر نداشت،

 عمرو بن حمق: 

نمودند و    عمروبن حمق و رفاعه بن شداد ..... به موصل آمدند و در کوهی پنهان شدند ..... عامل روستاي نزدیک آن کوه به آنها حمله
کردند تو کیستی گفت )من کسی هستم که هرگاه او را رها کنید برشما تسلیم و مطیع  ..... .، عمروبن حمق را دستگیر کردند و سؤال  

نزد عامل موصل آوردند و او   خواهد شد و اگر بکشید زیان خواهید دید( پس هر چه سؤال کردند از معرفی خود خودداري نمود و او را
بزنید پس در نیزه اول یا دوم کشته شد    ( ضربه9نیزه زد شما هم )(  9عمرو را شناخت و به معاویه خبر داد و معاویه نوشت او به عثمان )

 پس سر او را بریده و براي معاویه آوردند و این اولین سري بود که در اسالم حمل شد 

حرامزاده این    )کلب گوید بر اساس آئین جنگ در اسالم سر بریده دشمن به خارج از صحنه نبرد حمل نمی شود و ممنوع است ولی این 
یامبر را نیز شکست و سر عمروبن حمق آن صحابی ارجمند رسول خدا را به سوي خود شهر به شهر و دیاربه دیار حرکت داد و  سنت پ

در پیشاپیش آنان سر حسین بن    پس از او توله سگ حرامزاده اش یزید سرهاي خاندان آل محمد را که شبیه و نظیر در عالم نداشتند و 
از تن جدا و به سوي خود شهر به شهر و    اهل بهشت و جگرگوشه رسول خدا و فاطمه زهرا و...، را  علی خامس آل کساء و سید جوانان

 ینقلبون...(،   دیار به دیار حرکت داد اال لعنه اهللا علی الظالمین فسیعلمون الذین ظلموا اي منقلب 

خدا سپري نموده و تن    را در عبادتآري این عمروبن حمق است، آن صحابی بزرگوار و همان کسی است که زندگی و تمام عمر خود  
البته اقوال و اعمال او حجت است و    خود را به آن فرسوده نموده و او کسی است که در میان صحابه رسول خدا به عدالت مشهور بود و 

ن شعبه، حکم بن  دیوانه هاي روانی مانند مغیره ب هرگز عدالت اینگونه اصحاب با جنایات گروهی معلوم الحال و دیوانه قابل قیاس نیست، 
و .....، و چقدرتفاوت بین این جرثومه هاي فساد و تباهی است با بزرگوارانی  ،  ابی العاص، ولیدبن عقبه، عبداهللا بن ابی سرح، زیادبن ابی

البته واقعه مرگ عثمان چیزي بود که    چون عمروبن حمق، حجربن عدي، عدي بن حاتم، زید و  صعصعه فرزندان صوحان و...، ..... و 
سبب و یا مباشرت .....، ولی چرا قصاص عثمان را از همه آنها نمی گیرند و فقط این    اصحاب رسول خدا در آن شرکت داشتند با همه  

دوستداران علی علیه السالم داشت، و... و از طرفی محرز است که اهمال و سستی و تعلل عمدي و با    قصاص و انتقام فقط اختصاص به
با نیزه عمرو کشته نشد بلکه به دست فردي مصري به نام تجیبی    دن عثمان شد و از طرفی دیگر، عثمانکشته ش  طرح و برنامه او باعث 

   کشته شد .....، و نیز افراد دیگري را که ذکر کرده اند .....،

نیزه ها در   ود بااليابوجعفر محمدبن حبیب می نویسد: )..... معاویه )علیه الهاویه( دستور داد سر بریده عمرو بن حمق را که مردي شیعی ب
اولین سري بود که آن    بازارها گردش دهند و... ابن کثیر نیز می گوید که سر او را در شام و دیگر شهرها بر سر نیزه گردش دادند و این

سر بریده    را گرداندند و آنگاه آن )خبیث پلید( دستور داد سر او را به سوي همسرش آمنه بنت شرید که درزندان او بود ببرند و مأموران
بگذاشت و دهان او را بوسید و گفت مدتها او را از من    )آن مظلوم( عمروبن حمق را در دامن آن زن انداخته و او دستش را بر پیشانی آن

 اي باد که نه دشمنی می ورزید و نه کسی او را دشمن داشت(،  جدا کردید و حاال کشته او را به من پس دادید پس درود بر این هدیه
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سرمشقی براي سگ توله حرامزاده او یزید شد و... و در آنجا که کودك    ید ببین که چگونه آنچه را این حرامزاده انجام داد )کلب گو
به سوي آن کودك   را  بن علی  بریده حسین  داد سر  پلید بی شرافت دستور  یزیدآن  و  پدر گرفت  بهانه  سه ساله حسین در خرابه شام 

کودك قرار داده و رقیه دختر حسین با دیدن سر بریده پدر جان به جان آفرین تسلیم نمود    ه دامن آنمظلومه ببرند و مأموران آن سر را ب 
 اال لعنه اهللا علی الظالمین و سیعلمالذین ظلموا اي منقلب ینقلبون(،  

امثال این اعمال، جنایاتی است که نمونه هاي آن فقط در فقه این پسرجگرخواره جایز شمرده  می شود و این    آري این اعمال و سایر 
سیدالشهداء وارد شد و سپس این عمل پدر را    جنایتی است که اولین بار بر پیکر مطهر عموي گرامی رسول خدا یعنی حضرت حمزه 

روا داشت و او و یاران بزرگوار او را با شنیع ترین وضعی    پسرش یزید بن معاویه درباره سید جوانان اهل بهشت حسین صلوات اهللا علیه 
خدا( قتل عام نمود و سرهاي گرامی آن بزرگواران را بر باالي نیزه   ر ذوالقربی یعنی خاندان و عترت و زنان حرم رسول )آنهم در حضو

و بدینسان نفرین و آن ننگ و پستی از خود بجاي گذاشت که با گذشت    ها در شهرها )با همراه اسراي آل محمد)ص((، گردش داد
 واناالیهراجعون(،  زمان هرگز شسته و پاك نمی شود و... اناهللا 

قدرت نمایی سریع ولی    )کلب گوید موالي ما امیرالمؤمنین می فرماید براي حق دولت و پایندگی و براي باطل یک حرکت مقطعی و
گروهی و  ها  مظلومیت  آن  وارثان  ما  و  رفتند  هم  مظلومان  و  رفتند  ظالمان  آري  بود،  خواهد  یافتنی  و    زوال  ها  ظلم  آن  وارث  خبیث 

در دادگاه عدل الهی به حساب ها    ما دوستداران محمد و آل محمد و گروهی دوستداران دشمنان آل محمد و بزوديجنایات هستند  
که به چه جایگاهی بدي وارد شده اند و ظلم    رسیدگی می شود و آنگاه آنهایی که اینگونه ظلم نمودند و طرفداران آنها خواهند دانست

 دوزخ می نماید. اال لعنه اهللا علی الظالمین(.  چگونه آنان را وارد آتش ابدي و قرار گرفتن در کنار کسانی که ظلم کردند

 صیفی بن فسیل:

زیاد در دستگیري یاران حجر کوشش فراوان می نمود.. پس قیس بن عباد به او گفت صیفی بن فسیل از بزرگترین و سرسختترین یاران  
نمی شناسم گفت    ه ات درباره ابوتراب چیست گفت من ابوتراب حجر است، پس او را احضار کرد و به او گفت اي دشمن خدا عقید

علی بن ابی طالب...، او پاسخ داد نه چنین نیست او پدر حسن و حسین علیه السالم است و .....، و زیادگفت عصاي مرا بیاورید و گفت  
بندگان  از  اي  بنده  درباره  مردم  که  سخنی  بهترین  گفت  چیست  علی  درباره  تو  عقیده  علی  خدا    حاال  درباره  را  همان  من  و  بگویند 

گردن بزنید تا به زمین بیفتد و مأموران آنقدر زدند    امیرالمؤمنین می گویم و آنوقت آن حرامزاده دستور داد و گفت آنقدر او را از پشت
و دشنه قطعه قطعه   گفت به خدا قسم که اگر بدن مرا با تیغ  تا نقش زمین شد .....، و آنوقت سؤال کرد حاال درباره علی چه می گویی

او گفت یا او را لعنت کن و یا گردن تو را می زنم گفت پیش از آن    کنی همان را خواهم گفت که از من شنیدي، و آن )بی شرافت( به
 و بدبختی می رسی... سپس او همانند حجر و یارانش کشته شد،(،   گردنم را بزن که من سعادتمند می شوم و تو به شقاوت 

ت که در حق چنین بزرگواري انجام میگردد که جز به خدا و دین رسالت معتقد نیست و به امام بر حق مهر می ورزد  این چه جنایتی اس
اشاره فرزند )حرامزاده( هنده )زانیه( جگرخواره و بدست پسر سمیه )زانیه( انجام گرفت .....    ..... ولی دچار چنین عقوبتی می شود که به

او   که  زنازاده و کسی  از    را البته آن  آنها  که  است  اي  کینه  بخاطر  این همه جنایات  که  دانند  می  است،  داده  قرار  بر حکومت شهرها 
 اند ..... آري، سرانجام کارها به سوي خداست.  صاحب والیت کبري داشته

ما بر مظلومیت    ستمهاي رسیده به آنان مجروح و دیدگان  )کلب گوید خدایا دست هاي ناتوان ما از یاري آنها کوتاه بود و قلوب ما از
اشکبار است تو بهترین سالم و درود و تهنیت را بر آنان نثار و ایثار    یاران علی علیه السالم و آن حضرت که همگی فدائیان راه تو بودند

ما  آنان را از این رحمت خود شاد و مسرور بفرما و فرج حضرت مهدي ناجی اسالم و مسلمین و بشریت و ما را برسان )و    بفرما و قلوب
 آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(  شفاعت آنان بهره مند بفرما را از

 قبیصه بن ضبیعه:
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ابن زیاد با فرستاده  او خواستند  بن ضبیعه نمود و چون اصحاب  جنگ    زیاد رئیس دژخیمان و جالدان خود را مأمور دستگیري قبیصه 
گفت اي واي بر    صحاب او به قبیصه گفتند چرا جنگ می کنی قبیصهنمایند او به دروغ گفت اي قبیصه به تو امان دادند جنگ نکن و ا 

چنین نیست و او تسلیم شد و    شما این پسر آن زنازاده است که هرگاه بر من دست یابد...، سرانجام مرا می کشد، ولی اهل قبیله او گفتند
 نزد ابن زیاد آمد و...، و سرانجام او با دیگر یاران حجر کشته شد. 

 ه: عبداهللا بن خلیف 
عدي بن حاتم    زیاد به دنبال عبداهللا بن خلیفه طایی که او را با حجر دیده بود فرستاد تا او را دستگیر نمایند، مأموران زیاد او را در مسجد 

ر نمود، و فرستاده زیاد فرا یافتند و او به جنگ با آنان اقدام کرد پس آنقدر به او سنگ زدند تا افتاد خواهر او میثاء فریاد استغاثه بلند کرد
ند  زیاد عدي را احضار کرد ..... و او را به زندان انداخت تا عبداهللا را بیاورد .....، عبداهللا به عدي پیامداد که می خواهد خود را معرفی ک 

از روي   یابد، زیاد،  تو دست  بر  تا زیاد  نمیداشتم  بر  تو  از روي  پاي خود را  بودي من  پاي من  تو زیر  اگر  به خدا قسم  و عدي گفت 
تبعید شد ولی قبل از هالك شدن زیاد در تبعید وفات    اري عدي را به شرط تبعید عبداهللا آزاد کرد و آنگاه او به طرف دو کوه طیناچ

 کرد. 

 گواهی دروغ بر علیه حجر: 
حجر    علیهزیاد دوازده نفر از اصحاب حجربن عدي را در زندان جمع نمود و نیز رؤساي محالت را احضار نمود و شهادت آنها را بر  

هفتاد نفر بر علیه    شنید و گفت دوست دارم شاهدان بیش از چهار نفر باشند پس از مردم دعوت کرد تا علیه حجر شهادت بدهند پس
 بودند   حجر شهادت دادند که ..... در میان آنان عمربن سعد، شمربن ذي الجوشن، شبث بن ربعی و زجربن قیس 

در خون مقدسان    نا است، آري اینان همان هایی هستند که دستان پلید آنها متعاقباً تا مرفق)کلب گوید دقت کن و ببین که این اسامی آش
یعنی حسین و اوالد و انصار او فرو می رود آري این حرامزادگان با دروغ و نیرنگ و تزویر از قتل شیعیان و محبان علی    درگاه خداوند 

جانشینان   ن حرم رسول خدا کار خود را بپایان بردند و بعد از آنان پیروان آنها وکردند و به قتل پسر پیامبر و خاندان محمد و عزیزا شروع
ه  و ایادي آنها با گمراه نمودن مردم به همین قتل و جنایات در طول تاریخ ادامه دادند و خونهاي ناحقی که تا به امروزو در آینده با فتن

بر زمین ریخته و خواهند ریخت و همگی خود را مستح  نمایندگري خود  نموده و می  ابدي خداوند  تا زمان ظهور حضرت    ق عذاب 
مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف که به اراده و مشیت و قدرت الیزال حق جل جالله فرا برسد وامت محمد صلی اهللا علیه و آله عزت  

ر عالم طنین انداز شود و عدل و داد بعد از پر  اقطا و جالل الهی خود را بازیابند و کلمه الاله االاهللا محمد رسول اهللا و علی ولی اهللا در تمام 
 شدن ظلم و جور بر جهان حاکم گردد. انشاءاهللا تعالی آمین، آمین، آمین یارب العالمین(،  

درباره علی سؤال کردند من    در میان شاهدان نام شریح بن حارث و شریح بن هانی دیده می شد، شریح بن حارث می گوید )آنها از من
هانی نیز می گوید )به من گفتند که    ی همان نیست که صائم و عابد و شب زنده دار به درگاه خدا بود( و شریح بنپاسخ دادم مگر عل

سپس او نامه اي از طریق وائل به معاویه فرستاد و    متن گواهی قبالً نوشته شده است و من بالفاصله تکذیب و این کار را محکوم کردم( و 
نوشته، در حالی که من شهادت می دهم که حجر از کسانی    ز پیش خود بر علیه حجر شهادت مراگفت )..... من آگاه شدم که زیاد ا

بجاي می آورد و امر به معروف و نهی از منکر می کند و لذا تجاوز به    است که نماز می گزارد، زکات می دهد، پیوسته حج و عمره 
اد کن...(، و معاویه پس از خواندن نامه او گفت من فکر می و می خواهی آز  خون و مال او حرام است اکنون می خواهی او را بکش 

و نیز از جمله کسانی که به دروغ و بنام او شهادت نامه جعلی برعلیه حجر نوشتند سري    کنم می خواهد شهادت خود را پس بگیرد .....،
 بن وقاص حارثی بود( .....،  

این  ی  آري  بود جمع آوري نمود آنهم  شهادت هاي دروغین را فقط زیاد یعنی آن زنازاده  یا پدرش  عنی همان کسی که فرزند مادر و 
برابر این    ازکسانی که حتی از زمان و مکان گواهی خبر نداشتند و البته سرانجام دروغی که به نام آنها ساخته بودند آشکار شد، ولی در 

معاویه بتوانند خون    شهادت دروغ دادند تا عوامل  گروه، گروه دیگري هم بودند که این گواهی هاي دروغ را آسان شمرده و به راحتی
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شبث بن    شمربن ذي الجوشن،   مخالفان خود را به راحتی بر زمین بریزند و در میان این )دژخیمان خونخوار(، کسانی مثل عمربن سعد،
نیست که آن زنازا بیهوده  ..... و  بودند که شهادت هاي دروغ را فریاد کشیدند.  تبهکار،ربعی و زجربن قیس و...،  این دروغگویان    ده 

کذاب و مفتریان را برگزیدگان و اشراف مصر و ..... خطاب می کرد، ..... و البته این معاویه )علیه الهاویه(خود حقیقت را بهتر از همه  
 آنها می دانست ....

 حرکت دادن حجر و یارانش به طرف معاویه و قتلگاه آنان: 

کردند، در    را به دست وائل بن حجر و کثیربن شهاب سپرد و آنها ایشان را شبانه از شهر خارج  زیاد )ولد الزنا(، حجربن عدي و یارانش

دیدار کرده و وصیت    بین راه چشم صبیعه به خانه اش افتاد و دختران خود را دید، به وائل و کثیر گفت اجازه دهید تا من اهلبیت خود را

عزوجل بترسید و همگی شکیبا    گی گریه کردند و صبیعه به آنها گفت )..... از خدايکنم و آنها اجازه دادند، وقتی که به آنها رسید هم

باشید و من از خداوند یا شهادت که سعادت بزرگ است و یا برگشت با سالمتی را انتظاردارم...( تا آنکه به )مرج عذراء( نزدیک دمشق  

معاویه بگو ما بر بیعت خود پایداریم و هرگز آن را نخواهیم    )به  رسیدند و در آنجا زندانی شدند و .....، حجر به یزید بن جحیه گفت

 شکست و در رابطه با ما فقط کسانی بر علیه ما شهادت )دروغ(داده اند که دشمنان ما و بداندیش بوده اند(،  

نامه را به معاویه داد و اظهارات حجر را بیان کرد و معاویه گفت در نظر ر است، عبدالرحمن بن ام  ما زیاد راستگوتر از حج  یزید این 

 آشکارا نگو که سالمتر هستی، .....    حکم گفت آنها را تکه تکه و مثله کنید، معاویه گفت این موضوع را 

حجر برخاست و با همان بندها و غل و زنجیر    آورده اند که عامربن اسود عجلی در عذرا بود .....، وقتی خواست از برابر حجر عبور کند 

خونهاي ما بر او حرام است و به او بگو ما با او در صلح    گفت اي عامر این سخنان مرا به معاویه برسان که ریختن  خود به طرف او آمد و

اظهارات را چند بار تکرار کرد...، پس نمایندگان معاویه به آنها گفتند ما    و امان هستیم، پس از خدا بترسد و در کارها دقت نماید و این

جوئید و او را لعن کنید ..... وگرنه شما را بقتل برسانیم...، و آنها همگی گفتند ما این کار    نیم از علی تبريمأموریت داریم که پیشنهاد ک 

را نخواهیم کرد پس دستور دادندکه به زنجیرها بسته شوند و گورهاي آنها کنده شود و کفن هاي آنان آماده گردد و آن شب همگی به  

برخاستند، صبح معاوی  نماز  یاران  شد  درگاه خدا  که  به  نیکو  دعاهاي  و  نمازهاي طوالنی  که چه  دیدیم  دیشب  ما  مردان  )اي  گفتند  ه 

به ما بگوئید آنها گفتند عثمان اول کسی است که در حکومت ستم کرده و  داشتید پس  به غیر حق عمل    عقیده خود را درباره عثمان 

می نمائید، آنها گفتند هرگز   یا از این مرد )مراد علی علیه السالم( تبرينمود ..... و آنگاه اصحاب معاویه به سوي آنها بلند شده و گفتند آ

بلکه او را دوست داریم، در این زمان هریک از جالدان معاویه، یکی از آنها را گرفت تا بکشد.....، حجر به آنها گفت بگذارید من دو  

نماز خواندم، پس اجازه دادند و او نماز خوانده و    رکعترکعت نماز بخوانم زیرا به خدا سوگند من هرگز وضو نگرفتم مگر آنکه دو  

بودم و اگر این تصور نبود که شما فکر کنید که به خاطر ترس    برگشت و گفت به خدا قسم تا این زمان، نمازي کوتاهتر از این نخوانده 

ما از تو درباره )ستم( امت به خود یاري  می دادم، و آنوقت گفت خدایا    از مرگ نماز خود را طول می دهم، البته این نماز را بیشتر طول

علیه ما شهادت دروغ دادند و مردم شام هم ما را به ستم می کشند .....، در این    می خواهیم و تو شاهد و ناظري که چگونه مردم کوفه

تصور نمی کردم که تو از گوشت هاي زانوهاي او به لرزه افتاده بود ..... و گفت اي حجر هرگز  زمان، هدبه اعور جلو آمد، در حالی که

او پاسخ داد .....، به خدا قسم من زمانی از مرگ می ترسم که سخنی را که خدا را به خشم بیاورد بر زبان    مرگ هراس نداشته باشی... و 

گفتند گردن خود را خم کن گفت این خون من البته خونی است که من هرگز به ریختن آن کمک نخواهم کرد   جاري نمایم، و آنها 

 بر ظلم نمی کنم پس او را جلو آورده و گردن او را زدند و بعد از او، همه یاران او را بقتل رساندند،    عنی اعانتی
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لعنت خدا و رسول و ائمه و همه مؤمنین و مؤمنان بر تو و ایادي تو و طرفداران تو باشد براي چند روز حکومت    )کلب گوید اي معاویه

ري و خونریزي انجام دادي و اکنون در پیشگاه عدل خداوند قرار داري و ما از خدا می خواهیم به  دنیا هر چه درتوان تو بود در ستمکا

خدایا    مقدسین درگاه خود، تو و همه یاوران تو را در جهنم ابدي سوزان خود تا ابداآلباد و در عذاب دردناك خود مخلد فرماید  حق

 ، خدایا دعاي ما را مستجاب فرما آمین، آمین، آمین یا ربالعالمین(  دعاي ما را مستجاب فرما، خدایا دعاي ما را مستجاب فرما

نمودند، عنزي قبل نزد معاویه روانه  بن عفیف خشعمی را  به حجر    آنها )جالدان معاویه( عبدالرحمن بن حسان عنزي و کریم  از رفتن 

اسالم بودي وخشعمی نیز با همین مضمون با او    گفت )اي حجر از علی تبري نکن و آرامگاه تو دور نیست و تو چه بسیار یار خوبی براي 

معاویه، تو در نهایت و بزودي از این خانه ناپایدار    سخن گفت(، و چون آنها بر معاویه وارد شدند خشعمی به معاویه گفت )..... اهللا اهللا یا

داري،  این کشتن مسئولیت  قطعاً در  و  با عجله خواهی رفت  را   به سراي آخرت،  ما  ن  بگو چرا خون  معاویه گفت  )به  احق( می ریزي، 

از دین علی که به آئین بر حق خدا بود تبري    درباره علی عقیده تو چیست گفت من همان را می گویم که تو ادعا می کنی، یعنی آیا تو

شدن( و مرگ کرد و او یک ماه قبل از )جهنم واصل    می کنی معاویه ساکت شد و جوابی نداد .....، معاویه او را به خارج کوفه تبعید

گفت گواهی می دهم که علی از کسانی بود که همواره به یاد خدا   معاویه وفات یافت .....، سپس از عنزي درباره علی سؤال کرد ..... او

مردم را بخشیده و عفو می نمود، پس سؤال کرد درباره عثمان چه می گویی گفت  بود و همواره امر به معروف و نهی از منکر می کرد و

ن اولین کسی است که باب ستم را بازکرد و درهاي حق را بست معاویه گفت خودت را به کشتن دادي، .....، و آنوقت به ابن زیاد  عثما

بدترین  عنزي  این  که  زیاد    نوشت  نزد  را  او  وقتی  و  بکش،  ممکن  بدترین وضع  به  را  او  تو  پس   ..... فرستم  می  من  که  است  شخصی 

 .....،   بگور کرد  آوردند او عنزي را زنده 

بن  قبیثه  شیبانی،  فسیل  بن  بن شداد حضرمی، صیفی  او کشته شدند )شریک  با  امّا اصحاب مظلوم حجر که  بن    و  صبیعه عیسی، محرز 

شهاب منقري، کدام بن حیان عنزي، عبدالرحمن بن حسان عنزي، و آن یارانی که به قتل نرسیدند)تبعید شده و یا آزادي مشروط تحت  

ارقم بن عبداهللا، .....(، آري حجربن عدي مظلوم    عفیف خثعمی، عبداهللا بن حویه، عاصم بن عوف، ورقاءبن سمی،  نظر داشتند(، کریم بن

 که بود و یاران او چگونه کسانی بودند .....، آنها چه گناهی داشتند چرا .....،چرا .....،  

پارساي اصحاب محمدصلی اهللا علیه وآله  آري حجربن عدي از بزرگان و عادالن اصحاب رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و راهب و  

ابن سعد یک ثقه معروف بود،    وسلم بود و به تعبیر حاکم او از بزرگان صحابه بود و در سنین کودکی مستجاب الدعوه بود و بنا به گفته

 ..... 

خود بسیار خدمت    پارسا بود و در حق مادر   مرزبانی می گوید او به حضور رسول خدا مشرف شد و از بندگان خالص خدا و شخصی

الوضو بود و هر وقت وضو می گرفت دو رکعت نماز  کرد و بسیار نماز خواند و بسیار روزه دار بود، ابومعشر نوشته است )او عابدي دائم

 هم می خواند(،  

ر بود و  عایشه در حق حجربن عدي گفت به خدا قسم تا آنجاکه من خبر دارم و می دانم، او مردي مسلمان و حج گزار و عمره گزا

یاران او را کشتی، به خدا قسم به من خبر رسیده است و آگاهی یافتم که در عذراء    آنوقت به معاویه پیام داد آیا تو حجر بن عدي و

 هفت نفر به قتل خواهند رسید )و به تعبیردیگر گروهی(، که خداوند و ساکنان آسمان از قتل آنها به خشم می آیند(،  
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هفت تن از برگزیدگان شما را در عذرا بقتل می    است )اي مردم کوفه آگاه باشید که   نین علیه السالم فرموده و نیز موالي ما امیرالمؤم

رسانند که قضیه آنان مانند داستان اصحاب اخدود است(، و در عبارت دیگر)..... حجربن عدي و یاران او همچون اصحاب اخدود می  

اویه نوشت چنین آمدهاست )..... اي معاویه آیا تو قاتل حجر و اصحاب پارساي او نبودي  باشند .....( و در نامه اي که امام حسین به مع

استوار بستی ..... و آنوقت را از روي ظلم و عداوت به قتل رساندي، اي معاویه    ..... آنهم پس از آنکه با آنها پیمانهاي سخت و عهدهاي 

اعت خداوند، پیکر و تن او را فرسوده کرده بود و او را هم پس از پیمان  که عبادت و ط  آیا تو قاتل عمروبن حمق نیستی، همان عابدي

با او بستی، بقتل رساندي و جنایتی کردي که اگر آهوان خبردار می شدند از کوهها سرازیر می گردیدند، و آیا تو قاتل    محکمی که 

نیستی، همان کسی که به تو نوشت که او بر دین علی کرم اهللا  حضرمی  وجهه است، در حالی که دین علی همان دین    زیاد درباره او 

صلی اهللا علیه وآله است .....، و در عبارتی دیگر گناهش جز این نیست که کسی را دوست می دارد که دوستی    عموزاده اش رسول خدا

 و مواالت او راخداوند در قرآن با والیت خود و والیت رسول اهللا مقرون دانسته است(، .....، 

خداست که وجود او در زمان حیات و پیکر در خاك رفته او و نبش قبر شده او پس از    از جمله شهیدان راه   )کلب گوید و این حجر

خداوند را گروه گروه و دسته دسته وارد آتش جاویدان دوزخ می نماید لعنت و عذاب ابدي خداوند    گذشت قرنها از شهادت، دشمنان 

رمانروایی می کند یعنی تا ابداآلباد خدایا چشمان ما براي عزاي حجر اشکباران  عدي باد تا خدا بر ملک هستی ف  بر ستمگران بر حجر بن

 است پس بافضل خود ما را از شفاعت او و یاران او در دنیا و آخرت بهره مند بفرما آمین، آمین، آمین یا رب العالمین( 

امارت این سگ هاي هار و سگزادگان و...، نشان    آري گناه حجر و یاران او و...، چه بود جز اینکه روي خوش به حکومت این خلیفه و 

بسربن ارطاه و زیادبن ابیه و فرزند    نداده بودند و راضی نشده بودند که کسانی مثل زانی ترین فرد ثقیف یعنی مغیره و رها شده دامان او، 

ه فرمود )ترا به خدا می سپارم از  هنده جگرخوار به حکومت برسند .....، و چه اندازه راست گفت رسول خدا در روایت خودبه جابر ک 

فرمود: فرمانروایانی که پس از من می آیند و هرگز به    کرد مراد از حکومت سفیهان چیست حضرت  حکومت سفیهان پس جابر عرض

هدایت و دین من گردن نمی نهند و از سنت من پیروي نمی کنند والبته همه آن کسانی که دروغ آنها را تصدیق کنند در ظلم و ستم  

وارد نمی شوند و امّا کسانی که دروغ آنها را تصدیق نکنند    بر حوض کوثر  آنان را یاري نمایند از من نیستند و من از آنها بیزارم و با من

 و آنها را در ستمشان یاري ننمایند، با من خواهند بود و من نیز باآنها هستم و با من وارد بر حوض کوثر می شوند(،  

 باخته قریش به هالکت و فساد کشیده می شوند .....(،   آن حضرت )..... امت من بوسیله فرمانروایان سفیه وخودو نیز در کالم دیگر 

در  و  افکار عمومی  برابر  در  هیچ عذري  ملعون  این خبیث  واهی    آري  و  اصل  بی  هاي  بهانه  به  و  است  نداشته  پاکان  این  قتل  با  رابطه 

 صالح امت دیدم و ماندن آنها را مایه فساد امت .....(،  آنها را به مستمسک می شد از جمله اینکه )..... من کشتن

غاصبانه و بزور حیله و تزویر و یاري شیطان یعنی ابلیس لعین، آن را از    )کلب گوید اوال قتل آنان مایه فساد حکومت جابرانه تو بود که 

ترا به عنوان منافق امت در کتاب خود آورده    حقانیت تو نبود و خداوند، صفت کثیف  صاحب آن غصب نمودي و غالب شدن تو دلیل 

پی  در  شیطانی  کفرآمیز  اجتهاد  آري   ،)..... مصلحون  نحن  انما  قالوا  االرض  فی  التفسدوا  قیللهم  اذا  )و  فرماید  می  که  آنجا  در  است 

  علیه السالم و یاران با   الشهداء یعنی امام حسین   و قسم به ذات الیزال خداوند که اگر خون پاك سید   اجتهادي کفرآمیز شیطانی دیگر،

این   البته  نبود  سرور  آن  نهضت  نگاهداشتن  زنده  راستاي  در  و  آن حضرت  راه  ادامه  در  بزرگان  و  سایرصالحین  هاي  قیام  و  او  وفاي 

  این جرثومه هاي فساد و تباهی ادامه می یافت و روشهاي ضد اسالم را به نام اسالم ترویج می نمودند، بدون آنکه   اجتهادهاي شیطانی
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این  اهللا    مردم  از  پیروي  بجاي  یعنی  گردیدند  می  ابوسفیان  دین  پیرو  شریعت محمد  تصور  به  اسالم  امت  همه  و  بدانند  غلط  را  روشها 

 پیروشیطان و ابلیس می شدند اال لعنه اهللا علی الظالمین( 

در گناه او    به حکم کتاب خدا قرآن مجیدآري این ابلیس لعین و پیروان گمراه او هستند که به اعمال جنایتکارانه او راضی هستند و البته  
شریک هستند بابت تمامی این کشتارها و قتل عام ها از امت محمد باید بیایند و پاسخ بگویند در خصوص آیه ایکه حداقل یکبار آن را  

 اعد له عذاباً عظیما .....( ..... شنیده و به آنها اتمام حجت شده است )..... من قتل مؤمناً متعمداً فجزاو جهنم خالداً فیها و غضب اهللاعلیه و 
خدا نابودي جهان از کشتن ناحق و به ستم یک  و مگر نه اینکه براء بن عازب روایت کرده است که رسول خدا فرمودند )..... در پیشگاه  

ها و    ساکنان آسماناین مضمون آورده است )..... هرگاه    مؤمن سبکتر است(، که این روایت را ابن ماجه و بیهقی در عبارت اصفهانی با 
 می نماید .....(   جهنم  زمین در قتل یک مؤمن شرکت کنند خدا همه آنها را وارد آتش 

جنایتکارانه خود باشند .....،   )کلب گوید حاال به حال این معاویه علیه الهاویه و طرفداران او نظر کن که چگونه بایستی پاسخگوي اعمال
 ظلموا اي منقلب ینقلبون...(،  اال لعنت اهللا علی الظالمین و سیعلم الذین  

..... در حدیث مرفوع و  بر قتل مسلمانی جمع شوند، خداوند    .....  )..... هرگاه ساکنان آسمانها و زمین   ..... ابوبکر  از  دیگر آمده است 
م در پیشگاه  وارد آتش جهنم می فرماید(، و باز در حدیث مرفوع دیگر از ابن عباس آمده است )..... بدترین مرد  همگی را به صورت 

  خداوند آنکسی است که در حرم کافر شود و در اسالم سنت و روش جاهلیت را جستجو نماید و خون یک نفر را بخواهد که به ناحق 
 ریخته شود(...، .....، 

نام و  در    نیک بخت و مظلوم بود و   آري این حجربن عدي سالم اهللا علیه با روي سپید و پیشانی گشاده به پیشگاه خدا شتافت و نیک 
بندهاي گران ظلم و ستم بر دست و پاي او    حالی خداوند را مالقات نمود که حقوق او غصب شده و آغشته به خون بود و در حالی که

ن  بود از دنیا رفت، آري او به هنگام پایان زندگی، نماز خواند و این سخنان را برزبان آورد )..... که این غل و زنجیرهاي آهنین را از م
کنید که من در حال جهاد می میرم و در عبارت دیگر ما بر راه صراط    با خون من مرا غسل بدهید و با همین لباسهایم مرا دفن  برمدارید و

 با معاویه دیدار خواهیم کرد،(،  
این  )کلب گوید این بودحال مظلومیت آن بنده صالح خداوند در اثر ظلم معاویه در آن زمان و مصیبت شکافته شدن قبر آن مظلوم در  

،..... و  به اولیاء خود عطا می    زمان  پاداشها را که  از جانب خودت باالترین  تو  خدایا حجر در حیات و ممات خود همواره مظلوم بود 
بفرما   به آن شهید راه خودت عطا بفرما و در بحبوحات جنات نعیم او را با محمد و آل محمد علیهم السالم و عجل فرجهم ساکن  فرمایی

 ما را نیز در دنیا و آخرت از شفاعت او و فرزندان و یاران شهید او بهره مند بفرما آمین، آمین، آمین یا ربالعالمین(. تا ابداآلباد و 

 شهادت دو تن حضرمی و قتل آنان به گناه تشیع: 

زیمر و    ث، مسلم بن در کتاب خود المحبر نقل نموده است که )..... زیادبن ابیه، خبی   245نسابه ابوجعفر محمدبن حبیب بغدادي متوفی  
باالي دار ماندند و    عبداهللا بن نجی که هر دو حضرمی بودند را در شهر کوفه و بر باالي خانه آنها بر دار کشید و چند روز به همان حال 

ی به حجر و آن دو نفر حضرم ..... این را حضرت سیدالشهداء در نامه خود به معاویه یادآوري نموده و نوشت که آیا تو نبودي که درباره 
 هر که بر آئین علی باشد را بکش و نابود گردان و او هم کشت و فرمان تو را اجرا کرد...( .....،    زیاد نامه نوشتی که اینان و

با  من بیائید و ببینید که آیا ایمان به دین و ایمان علی سالم اهللا علیه چیزي است که براساس آن بتوان خون    آري اي پیروان دین خدا، 
 را مثله و یا او را شکنجه و ..... نمود به گونه اي که در شریعت حتی براي سگ هاي هار جایز نیست و .....  اح و او مسلمانی را مب

  رحمت بی انتهاي خدا و سالم و صلوات او و همه مالئکه و اهل اسالم بر روح و روان پاك حضرت حجر بن عدي و یاران   )کلب گوید
هیچ عمل    از اول خلقت و از صدر اسالم تا قیام قیامت نثار و ایثار باد خدایا تو شاهدي که ماباوفاي او و همه شهداء راه حق و حقیقت  

و ایستادگی آنها را    شایسته نداریم و هرگز مانند این عاشقان راه تو براي دین و شریعت تو عمل نکردیم ولی آنها و راه آنها و جانفشانی
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دعا داریم تا ما را در دنیا و آخرت از شفاعت آنان بهرهمند و به آبروي آنان رستگار ارج نهاده و با عظمت یاد می کنیم پس از تو است
 بفرمایی آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(،

 مالک اشتر: 
حارث اشتر    یکی دیگر از صالحان و شایستگان امت اسالمی که معاویه بدون هیچ جرم و گناهی او را به قتل رسانید، جناب مالک بن

سوگواران و ماتم سرایان    اوند خیر کثیر به او عطا فرماید، بود همان مالکی که صالبت کوهها و سنگها را داشت و باید کهنخعی که خد
در عزاي چنین شخصیتی مدام اشک بریزند، اي مالک آیا دیگر موجودي چون تو پیدا می شود .....تو به هنگام صلح و آرامش، صاحب  

نیرومند و سخت کوش و  حکمت و عرفان و در زمان رزم در م یدان جنگ جنگجو و رزمنده اي توانا بودي .....،آري مالک قهرمانی 
انجام مأموریت خود به حضور علی علیه السالم شرفیاب شد    پیشوایی بردبار و مردي نیکوکار و سخنور و شاعر بود...، ..... مالک پس از

فرمود )..... جز تو کسی شایسته حکومت مصر نیست، پس به مصر برو    و گزارش کار مردم مصر را تقدیم نمود و حضرت سالم اهللا علیه 
 بکارگیري تدبیر و من به رأي و فکر تو اعتماد نمودم .....(   که خداي ترا رحمت کند من ترا وصیت می کنم به

به او دادند و آن انتصاب مالک را  مصر قرار داشت وعده    خبیث ملعون به رئیس خراج قلزم که در راه   پس ..... جاسوسان معاویه خبر 
توسط دهقانی صورت گرفت که زهر را به شربت عسل وارد نموده و آن حضرت    بخشیدن مالیات آنجا را داد و در عبارت دیگر دسیسه

بازوي توانا داشت یکی عمار    را مسموم نمودند .....، پس معاویه خبرشهادت مالک را با شادي و مسرت به مردم شام داد و گفت علی دو
 که در صفین قطع شد و دیگر مالک اشتر که امروز بریده شد   یاسر

خبر شهادت مالک به او رسید گفت )چقدر جگرم راحت و خنک شد .....( .....، اینجاست که می بینی معاویه   و ابن قتیبه آورده که چون
بنده صالحی که از زبان رسول خدا صلی اهللا علیه  چگونه از این  وآله و وصی و جانشین او، تعریف   گناه بزرگ یعنی گناه قتل کشتن 

قهرمان    وستایش شده است، هیچ پروایی ندارد و یا حالت توبه و پشیمانی به او روي نمی نماید، بلکه او و مردم گمراه شام از مرگ این 
 بزرگ اسالم اظهار شادمانی می کنند... 

ه مادر هرزه و شرور او در زمان ساختن گردنبند  کالمی را ک   )کلب گوید معاویه حرامزاده گفت چقدر جگرم راحت و خنک شد همان
و بیرون آوردن جگر مطهر آن حضرت گفت آري او با کمک اعوان    از گوش و بینی مثله شده شهداء و پاره کردن سینه حضرت حمزه 

ی ایمان بودن به  بکار گرفت و با ترور، که بنا به فرمایش رسول خدا عالمت ب  و انصار کافر و مشرك خود، تمام توان و قدرت خود را
اسالم و قتل عام شخصیت هاي قدرتمند و برپایی جنگهاي فرسایشی و ..... امت اسالم را به    خدا و روز قیامت است و قتل پنهانی بزرگان

که می بایست براي جهاد با دشمنان خارجی و گسترش اسالم بکارگیري می شدند و .....، را با فتنه    نابودي کشید و او همان نیروهایی
و قدرت طلبی اسالم    انگیزي ها  امت  براي  تاریخ  او در طی  مانند  و  او  استمرار سلطه  آثار  و  نمود  تباه  و عمروعاص خبیث  هاي خود 

اناهللا واناالیه راجعون(،   اند  بازیچه قدرت هاي بزرگ جهان شده  بینیدکه چگونه کشورهاي اسالمی تحقیر و تضعیف و  اینست که می 
 زمان خود را یاري می کرد، همان امامی را که همه در خالفت او اجماع داشتند و...  مالک این بود که امام آري جرم

 محمد بن ابی بکر: 

مظلومانه در    محمدبن ابی بکر، این تولد یافته حرم امن خداوند و پرورش یافته خاندان عصمت و طهارت .....، او نیز از کسانی است که 
عثمان در نزدیک مصر    .....، معاویه، عمروعاص را با شش هزار نفر به مصر فرستاد و طرفدارانحکومت معاویه )علیه الهاویه( شهید شد  

ربالفاصله آن دو نامه را به سوي علی    به او پیوستند، او به سوي جناب محمدبن ابی بکر، نامه معاویه و نامه خود را فرستاد و آن بزرگوا
نمودي که من از آن هیچ عذرخواهی نمی کنم و    )..... نامه تو که کار عثمان را آنگونه یاد علیه السالم فرستاده و به معاویه پاسخ داد .....  

کنم...، پس اگر شما پیروز   که با شما در میدان جنگ نبرد  در آن نامه مرا از خودت ترسانده اي بدست من رسید و .....، من امیدوارم
اند .....، و شما چه بسیار تعداد مردان    ستمکاران که در جهان حکم رانده   شدید و حکومت دنیا را به چنگ آوردید قبل از شما چه بسیار
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ندارد که بازگشت شما و آنها همه به خداست ..... و   با ایمان را که کشته و مثله و قطعه قطعه نموده اید و آگاه باش که هیچ ترسی وجود
. تو تصور می کنی که مردم فکر و حکومت مرا رها کرده و از  بر آنچه می گوئید داوري خواهد نمود.( و نیز براي عمروعاص نوشت)....

را برگزیده اند، اما بدان و آگاه باش که خداي بزرگ و پروردگار جهانیان ما    پیروي من پشیمان شده و همگی اطاعت تو و شیطان رجیم 
نهاده و ..... و کنانه بن بشر با او روبرو    توکل نموده ایم...(، ..... پس عمروعاص رو به مصر  را کفایت نموده و ما بر خداي عرش عظیم

 شد .....  

جلو  محمد  پیشاپیش  هیچ    کنانه   .....( گفت  می  که  در حالی  و  شد  پیاده  خود  اسب  از  او  و  کردند  احاطه  را  او  شامیان  اینکه  تا  رفت 
( پس با شمشیر خود با آنها جنگ  موجودي نیست مگرآنکه به اذن پروردگار می میرد و این سرنوشتی است که براي همه معین شده .....

به    نمود تا  ..... معاویه بن حدیج  نیز به خرابه اي وارد شد  پراکنده شدند و او  نماید پس اطرافیان محمد  او را رحمت  شهید شد خداي 
تغییر داد و  اوگفت من ترا به کینه عثمان می کشم محمد گفت ترا به عثمان چکار است عثمان با ظلم و ستم عمل کرد و حکم قرآن را

الفاسقون( یعنی هر کس مطابق آنچه خداوند انزل اهللا فاولئک هم  فرستاده است حکم   خداي تعالی فرموده است )و من لم یحکم بما 
یارانت او را تحسین می کنید،    نکند در شمار فاسقان است، و ما به خاطر این جنایات او از او انتقام گرفته و او را کشتیم و اینکه تو و

دوستی و طرفداري از او در همه جرائم و    خداوند ما را از گناهانی که او کرد با این ابراز برائت مبرا نماید و البته تو، به خاطر این   انشاءاهللا
 گناهانی که او مرتکب شده است شریک هستی...(، 

قرآنی و احکام قضاوت دارد و    قرآنی حضرت محمد بن ابی بکر داللت بر ایمان کامل و احاطه او بر علوم   ل )کلب گوید نحوه استدال
به عمل ظالم، اساساً داراي عواقب قیامتی بوده و عملی مجرمانه و آتش ابدي دوزخ و غضب الهی و اعالم انزجار و    بیان اینکه رضایت 

  امت الگوي رفتاري اعمال جنایتکارانه ظالمان موجبات برائت افراد از اعمال مجرمانه مرتکبین آنها را فراهم می آورد تا قیام قی  تنفر از
مؤمنین و مؤمنات خواهد بود، خدایا سالم و رحمت و رضوان بی انتهاي تو بر او باد تا زمانی که بر کشور وجود خدایی میفرمایی و از تو  

 العالمین(   استدعا داریم تا در دنیا و آخرت ما را از شفاعت آن بزرگوار بهره مند فرمایی آمین، آمین، آمین یا رب 

کردند    پس از این سخنان معاویه بن حدیج بر او خشم گرفت و دستور داد او را کشتند و سپس او را در پوست خري داخلمی گویند    و
نفرین می کرد...،    و آنگاه او را آتش زدند و چون این خبر به عایشه رسید براي او خیلی ناله کرد و او پس از نماز بر معاویه و عمروعاص

را گردش دادند و این در    که سر او را بریدند و به نزد معاویه در دمشق فرستادند و او دستور داد آن سر  و در نجوم الزاهره آمده است
 اسالم، اولین سر بریده بود که در همه جا گردانده شد. 

 بن ابی بکر:  تصویر دیگري از شهادت محمد

بشر کشته    لی به نام مسناه جنگی در گرفت و کنانه بندر مح  عمروعاص را با چهارهزار سپاهی به مصر فرستاد ..... و  38معاویه در سال  
و محمد با آنها جنگ    شد و محمدبن ابی بکر به دلیل پراکنده شدن یارانش مخفی شد و معاویه بن حدیج و شامیان او را محاصره کردند

و این فاجعه در حالی صورت  زدند    نموده و کشته شد و معاویه بن حدیج و عمروعاص او را در پوستین خري مرده داخل نموده و آتش 
رسید بسیار شادي و سرور نمودند و چون خبر به    گرفت که محمد هنوز زنده بود پس خبر شهادت او را به معاویه علیه الهاویه و یارانش 

ن او را فرزند  اندوهگین هستیم ..... او دست پرورده من بود و م  علی علیه السالم رسید فرمود به همان اندازه که آنها شادي می کنند ما
خود می دانستم و ..... و ما این قربانی را در راه خدا می دهیم)یعنی مصیبت آن را در راه خدا تحمل می کنیم(( ..... پس حضرت خطبه  

  ابی بکر در راه خدا شهید شده است خدایش رحمت کناد و ما او را در پیشگاه خدا   اي قرائت فرمودند که )..... آگاه باشید که محمدبن 
 می دانیم و...(  

چگونه پیکر پاك و مطهر او را به جهت تحقیر در پوست خري مرده وارد نموده و .....، آتش زدند و ..... آري    )کلب گوید توجه نما که 
و  ستم  بدست    دوران  را  چیز  چه  خداوند  ابدي  آتش  برابر  در  زنا  اوالد  این  اکنون  شد  سپري  هم  مظلومیت  دوره  و  گذشت  ستمکار 
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لذت    .. آري آنان قبل از اینکه تا این حد شقی و نابکار شوند احمق و نادان بوده اند زیرا که غضب خداوند را با ریاست دنیا وآوردند...
انجام دادند.(.    طلبی آن معامله کردند .....، آري قسم به ذات اقدس الیزال خداوند و قسم به عظمت مقام و رفعت خداوند بد معامله اي

امثال این فج دوستدار قتل او بود و با    ایع و تبهکاري ها و جنایات از این پسر تبهکار بعید نیست ..... آري او خود قاتل عثمان و آري، 
و عایشه و ..... را می شناخت ولی این معاویه خبیث    یاري نکردن او در قتل او شریک بود و سایر قاتالن عثمان و... از جمله طلحه و زبیر

 خواست از طرفداران علی بگیرد و... فقط قصاص عثمان را می 

 نگاهی به مناقب دروغین پسر هنده جگرخوار: 

کسی که جز    شاید تا کنون معاویه را شناخته باشید و براي شما روشن شده باشد که این شخص چه جرثومه فساد و تبهکاري است، همان 

دروغین به این جانی تبهکار   راویان و مورخان بدکردار فضایلدر آتش دوزخ ابدي خداوند جایگاهی ندارد، ..... و در عین حال عده اي 

نسبت می دهند و .....، آیا او عامل اصلی این همه جنایات و جسارت به درگاه خدا و رسول وکتاب و سنت او نبوده، همان کتاب و سنتی  

را به عمد بکشد کیفرش جهنم ابدي الهی نیست    مؤمنی   که تغییرپذیر نیست، آیا او خونهاي پاك اولیاء خدا را نریخته و ..... آیا هر کس

و در آن جاویدان مخلد و معذب نخواهد بود ..... و آیا خداوند اینچنین کسی را لعنت ننموده و براي او عذاب بزرگ آماده نکرده است  

نداده است و براي چنین اشخاصی  قتل و حبس و تبعید و...، خدا و رسول او را آزار  .....، آیا او با کشتن صالحان و اصحاب رسول خدا و

نکرده است، آیا او کسی نیست که با فتنه گري و جنگ افروزي جانشین و خلیفه راستین    خدا لعنت و عذاب دردناك خود را آماده 

لفا نبود  این معاویه نبود که حرمت رسول خدا در ذوي القربی را رعایت نکرد و...، آیا او اولین از خ  رسول خدا را آزرده است و...، آیا 

که شراب خرید و خورد..... حال آنکه مرتکب این گونه اعمال ملعون است و آیا او اولین کسی است که فحشا را در جامعه اسالمی  

 رونق داد  

او خون   )کلب آیا  و  نمود  مبادرت  بهشت  اهل  قتل دو سید جوانان  به  نفس رسول خدا محاربه و  با  نبوده که  این حرامزاده  آیا    گوید 

ا عورات    ز مقدسین صدر اسالم و کسانی که محبوب رسول خدا بودند را بر زمین نریخت و این خونریزي ها و هتک حرمتهزاران 

به معرض فروش   مسلمین را سنتی قرار نداد .....، آیا او نبود که زنان مسلمان و مؤمن از امت محمد را اسیر کرده و به بازار برده فروشان 

اختناق و خفقان در جوامع    و .....، آیا او مسئول این همه قتل و جنایت و رعب و وحشت و برقراري جو  درآورده و مجبور به زنا نموده 

از هم پا قطع کردن ها و خاندانها را  بریدن ها و دست و  نبود، گردن زدن ها و سر   ،..... و  برقراري    اسالمی  براي  متالشی کردن فقط 

کثیف  داراي  او  اوصاف  این  با  آیا  روز.  چند  و   حکومت  ترین  نجس  و  ترین  رذل  و  برقراري   ترین  براي  تفکر  طرز  ترین  ارتجاعی 

قیمت  هر  به  و  شرایط  هر  تحت  از    حکومت خود  و  طلب ساخته  قدرت  دیوانه  و  روانی  دیکتاتورهاي  از  فقط  که  افکاري  همان  نبوده 

قت که به راحتی آب خوردن سر می  است. همان جرثومه هاي فساد و گروه بی رحم و بی شف  اخالقهاي دوران جاهلیت قبل از اسالم

می بردند و...، و آنها در پیشگاه بشریت با اعمال پلید خود آبرویی براي اسالم و دین پیامبري که خود    بریدند و از قتل و کشتار لذت

انتشار مکارم را در    منادي  بی رحم و طرفداران آنها  و  قاتل  این جانیان  .....، خدایا  و  نگذاشتند  باقی  است  و در طول  اخالق  آن زمان 

به بدترین عذاب ها گرفتار بفرما همان کسانی را که آبرویی براي محمد )ص( که مبعوث شد تا    تاریخ، درعذاب ابدي خود مخلد و 

 مکارم اخالق را در جهان گسترش دهد، باقی نگذاشتند آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(،  

ربا را حالل کرد و ربا خورد، و اولین کسی است که نماز مسافر را تمام خواند ..... او   است، اولین کسی که آري او معاویه ابن ابی سفیان

که اذان را در نمازهاي عید بدعت قرار داد، او اولین کسی است که جمع بین دو خواهر را مطابق مذهب عثمان جایز    اول کسی است 
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  ...، او اولین کسی است که تکبیر را که سنت ثابت در نماز است او اولین کسی است که قوانین سنت را در دیات تغییر داد ..  دانست، 

زناکار را    ترك کرد، او اولین کسی است که تلبیه را ترك کرد تا با روش علی مخالفت نموده باشد...، او اولین کسی است که حکم 

نمود و تا آنکه سفاح   به دست چپ ترك کرد و آئین و رسوم جاهلیت را زنده نمود...، و اولین کسی است که انگشتر را خالف سنت  

که سب و دشنام به علی علیه    دوباره به دست راست زد و سپس هارون ملعون مجدداً آن را به دست چپ زد .....، او اولین کسی است

ادل  السالم را رایج نمود .....، او اولین کسی است که )برخالف سنت رسول خدا و دستورات اکیدآن حضرت(، دستور داد سر صحابی ع

جو رعب و وحشت( گردش داده به تماشا بگذارند    عمروبن حمق را به حضور وي آورند و آن را در شهرها )به منظور تحقیر و ایجاد 

را به جرم دوستی خاندان عترت رسول خدا که خداوند آن را    .....، او اولین کسی است که عادالن اصحاب رسول خدا و بزرگان تابعین

کسی است که زنان دوستدار اهل بیت پیامبر را قتل عام کرد و کودکان   ر داده بود، قتل عام کرد، او اولین اجرت و پاداش رسالت قرا

کشتگان را مثله نمود .....، او اولین کسی بود که دستور داد تا زیردستانش گواهی هاي    آنها را سر برید و اموالشان را غارت نمود و حتی

شد تا اشرار بر صالحان امت محمد مسلط شدند، او اولین کسی بود که خواست منبر رسول  دروغ را در حضور او رونق دهند وباعث  

خورشید کسوف کرد و او منصرف شد، او اولین کسی است که پادشاهی را با پوشیدن لباسهاي    حرکت دهد که   خدا را از مدینه به شام 

 ي آراسته به طال و نقره را سوار شد  هاي طال و نقره نوشابه خورد و مرکب ها  ابریشم و... رواج داد و درظرف 

)کلب گوید به اعمال او توجه کن و یقین نماکه اینگونه اعمال قطعاً نشانه هاي کفر و نفاق اوست که آخرت و دین و شریعت را قبول  

خود را به عبادت و  رسول خدا و..، ذره اي به دنیا و زرق و برق آن توجهی نداشتند و تن شریف    نداشت و...، زیرا مؤمنان واقعی مانند

نه آنکه جان خود را صرف آرایش خود و عیش و عشرت و لذت طلبی و قدرت طلبی نموده و زندگی را    روزه و...، صرف می نمودند 

از لذت هاي دنیایی خالصه کنند و حکم قرآن و حکم خدا و رسول و...، ذره اي ارزش و اعتبار براي آنان نداشته    فقط در بهره گیري

 اهللا واناالیه راجعون(،  باشد و...ان

را ترك و...، دین خدا را به    او اولین کسی بود که پسر تبهکار و فاسد خود را که بی ترس و واهمه، بطور علنی فساد می کرد و نماز

خدا  خدا یورش برد )و در واقع به رسول    بازي می گرفت را جانشین خود قرار داد، او اولین کسی بود که به حرم امن الهی، مدینه رسول

 حمله و آن حضرت را ترسانید( .....، 

پس از کشتار پیکرهاي مطهر اولیاء خدا و تکه تکه کردن آنها به کشتار روح آن اولیاء الهی   )کلب گوید او بود که از راه کینه و عداوت

اي در بین عوام پدیدار  قیام کرد، آري او جسم علی وحسن و حجر و...، را به خاك و خون کشید و سپس با دستور جعل روایات، فتنه  

باطل را رواج و حق را سرکوب نماید و با رواج دروغ گویی و حدیث سازي در بیان فضایل دروغین براي خود و    کرد تا در این بستر، 

ظاهر    هم  دیگردشمنان علی، بدینگونه بر آبرو و روح آنان لطمه وارد نماید و... تا در نهایت بتواند با فتنه شوم و سیاه خود در طول زمان

مقابل این سیل بنیان    عظمت و خون پاك سید شهداء مانند سدي در اسالم را نابود نماید و هم روح اسالم را به تباهی بکشد و اگر قیام با

نمود، قطعاً دیگر از اسالم جز    کن کفر و الحاد این خبیث قرار نمی گرفت و حسین مظلوم اینگونه، جان خود و اهلبیت خود را فدا نمی

تباهی به اهداف خود و اهداف پدر بی    و از قرآن و سنت رسول خدا جز رسمی بی محتوا باقی نمی ماند و این جرثومه فساد واسمی  

 شرافت و مادر هرزه معلوم الحال خود در نابودي اسالم و مسلمین می رسید،(
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  هر   اگاه باش که علی دشمنان بسیاري دارد و، .....،عبداهللا بن حنبل گفت من از پدرم درباره علی و معاویه سؤال کردم گفت اي پسرم  

  و مکر بر   چه دشمنان او خواستند در او عیبی پیدا کنند موفق نشدند پس به دور کسی جمع شدند که با او جنگ کرد و او را در حیله

 علیه علی تحریک نموده اند .....(،  

گفت )در فضیلت معاویه هیچ حدیثی درست و    م حنظلیحاکم گوید ..... محمدبن یعقوب از پدر خود روایت کرد که اسحاق بن ابراهی

 صحیح وجود ندارد .....(  

معاویه نیافته است ..... و ابن حجر می گوید که این امر خود دلیل بر آن است که    و بخاري نیز در کتاب صحیح خود حدیثی در ذکر

و نسایی و... هم بر این عقیده هستند، و نیز مسلم و ابن  سند درستی ندارند و اسحاق بن راهویه   کدام احادیث وارده در فضایل معاویه هیچ

فضیلت معاویه نیافته اند و...، ترمذي هم یک حدیث نقل نموده و ..... و گفته است که این حدیث حسن نزد    ماجه نیز حدیث صحیح در

پردازي ها که راویان کذاب   از این دروغ  من غریب است،..... که ما بطالن آن را هم ثابت کردیم، ..... و البته تمامی کتب صحاح و سنن 

 تبهکار براي فضیلت این جرثومه تباهی جعل نموده اند خالی است .....،  و

آنجا خواست چیزي از فضایل معاویه برشمرند و گفت آیا کفایت نمی کند که    حافظ نسایی صاحب سنن وارد دمشق شد و از مردم

همه برخاسته آنقدر لگد به بیضه هاي او زدند که بیهوش شد و با حالت زار او را  گوید پس    هرکس بیاید و از فضایل او )بدروغ( سخن

خود نقل نموده که مرا به مکه برده و از آنجا هم بیرون کردند )وي در آنجا مریض شد و همانجا کشته    از مسجد جامع بیرون انداختند و

 و شهید شد(،  

  براي معاویه آورده و احادیثی از رسول خدا صلی اهللا علیه وآله درباره او نقل   در منهاج خود می گوید )..... گروهی فضایلی  ابن تیمیه 

 نموده اند که همه آنها دروغ و کذب است(، .....، 

فیروزآبادي در پایان کتاب )سفر السعاده( و عجلونی در کتاب )کشفالخفاء( در باب فضیلت معاویه نوشته اند که بررسی هاي بعمل آمده 

براي معاویه هیچ موید آن است که در   بن    باب فضیلت  به همین مضمون، عینی، اسحاق   ،..... ندارد  باره وجود  این  حدیث صحیح در 

راهویه، نسایی، ..... آورده اند که احادیث درباب فضیلت معاویه هیچیک اسناد صحیح ندارد و بخاري تأکید و آورده است ذکر معاویه 

 و نگفته فضیلت معاویه ..... 

صحت ندارد،(    اب فواید می نویسد )..... تمامی حافظان حدیث، اتفاق نظر دارند بر اینکه هیچ حدیثی در فضیلت معاویهوشوکانی در کت

مناقب  در  کذاب،  راویان  و  سازان  حدیث  گناهکار  دست  به  که  هایی  یاوه  و  اکاذیب  از  بخشهایی  اینک  و  و    .....  فساد  )جرثومه  این 

 تبهکاري( ساخته اند را می آوریم: ... 

 غین در مورد معاویه: اکاذیب و یاوه هاي درو 

باغی زیرعرش .1 بودي می گوید در  ..... کجا  از هشتاد سال دیدار می کنم و می گویم  به معاویه )..... من معاویه را پس  پیامبر  درود 
می فرستاد و من هم بر او سالم می فرستادم و می گوید    پروردگار و در این هشتاد سال خدا با من و من با او نجوا داشتم خدا بر من سالم 

 سزاهایی است که در دنیا به من داده شده(....این براي نا

هدیه کردم   درود خدا به معاویه: )..... جبرئیل با قلمی از طالي ناب آمد ..... و گفت خدا می گوید این قلم را از باالي عرش به معاویه.2
 بدهم .....، .....(. ثواب آن را به معاویهقلم را به او برسان و بگو آیه الکرسی بنویسد و تا روز قیامت هر کس آیه الکرسی بخواند  
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انتخاب    معاویه فردي امین است: )..... رسول خدا با جبرئیل مشورت کرد که نظر تو درباره معاویه چیست او گفت او را براي نوشتن .3
 (  ویهامع...ل یجبرئ کائیل،کن که او فردي امین است .....( و ..... یا )امین هاي درگاه خداوند هفت نفر هستند لوح، قلم، اسرافیل، می 
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عثمان و    )کلب گوید معاویه همانگونه که مذکور گردید به تمامی کارگزاران خود ابالغ کرد تا فضا را براي جعل احادیث در فضیلت 
احادیثی جعل شود که    سایر صحابه از جمله خود او و بر ضد فضایل علی علیه السالم باز قرار دهند و جاعالن حدیث جعل نمایند و یا

این حدیث رسول خدا که فرمود    آن حضرت و سایر اصحاب طرفدار آل محمد کم رنگ و یا بی رنگ شود از جمله در مقابل   فضایل
اهل بهشت هستند و...، و یا براي این جرثومه    حسن و حسین سید جوانان اهل بهشت هستند، حدیثی جعل نمودند که ابوبکر و عمر پیران 

محو نمایند و...، و البته خداوند به حساب آنان رسیدگی    ال زشت آنان را با جعل نمودن احادیث هاي فساد فضایل دروغین بسازند و اعم
اکبر من القتل است و فمن اظلم ممن افتري علی اهللا کذبا که ما در   خواهد کرد و دروغگو دشمن خداست و عمل آنها از مصادیق )الفتنه 

 و خلود در آن را براي آنان ثابت نمودیم و صدق اهللا العلی العظیم .....(،بودن  کتاب تفسیر خود براساس مفاد آیات کتاب خدا دوزخی

وحی در آن نوشته شده مباهات می نماید و یا از ابن عمر جعل نموده اند که جعفر بن ابی    و نیز روایتی که پیامبر در قیامت به لباسی که 
بهشت با اینها با من مالقات می نماید .....،   ورد، پیامبر گفت در طالب براي پیامبر یک عدد )به(هدیه آورد و سپس معاویه سه عدد )به( آ

 ندارد   و یا خطیب می گوید حدیثی است که ثابت نیست و ابن عساکر می گوید اصل

 )کلب گوید به لحاظ متن هم ایراد ماهیتی دارد زیرا میوه هاي بهشت عوض میوه هاي دنیایی است و نه عین آنها .....(، 

خبر باطل    عمر جعل نموده اند که )پیامبر ..... به معاویه گفت تو از منی و من از تو هستم .....( ذهبی آورده است که این نیز از عبداهللا بن  

 است  

اند( و نیز بخاري در تاریخ خودآورده است که )معاویه با   برابر حدیث حسین منی و انا من حسین جعل نموده  )کلب گوید این را در 

گفت خدایا آن را از دانش و حلم پر    ود و پیامبر گفت کجاي بدن تو به من نزدیک است گفت شکم من پیامبرپیامبر سوار مرکب شده ب

البته او آن را در صحیح خود نقل می کرد .....،  کن،(، البته بزرگان حدیث آورده اند اگر این روایت نزد بخاري کمترین اعتباري داشت،

 نادانی و خشم است .....، .....  عاري از هرگونه علم و شهره در و او می دانست که معاویه )علیه الهاویه( 

ن  و البته میان ایام زندگی پست او در جاهلیت و ایام زندگی تاریک و تباه او در اسالم ظاهري اوچه تفاوتی است و .....، وقتی از عباده ب

اتراست و وقتی از شریک از حلم او سؤال می شود .....، صامت درباره علم معاویه سؤال کردند گفت مادرش هنده )جگرخواره( از او دان

تواند نمی  رسانده  قتل  به  را  علی  و  نابود کرده  را  که حق  و سرچشمه    می گوید کسی  معدن  معاویه جز  )آیا  و گفت   ..... باشد  حلیم 

ابتداء ت  سفاهت و نادانی چیز دیگري بود، بخدا قسم زمانی که خبر کشته  کیه داده بود و سپس برخاست و  شدن امیرالمؤمنین را شنید، 

امروز چشمهایم روشن شد، پس او خواند )..... آیا شما در ماه روزه، ما را به    نشست و آنگاه به کنیز خود گفت بر من آواز بخوان که 

ست...(، پس  شما بهترین کسی را به قتل رساندید که تاکنون سوار بر شتر یا کشتی شده ا  اندوه و کشتن بهترین مردم بشارت می دهید،

 معاویه خشمگین شد و با عمود وگرز آهنی بر سر و صورت آن کنیز کوبید...(،  

علیه وآله در حق او چنین فرمود که )..... خدا شکم ترا    و یا حدیثی را که هواداران او درباره شکم معاویه آورده اند که پیامبر صلی اهللا

 است که نباید به آن اعتنا کرد   ل شود دروغیسیر نگرداند .....( و البته جز این روایت هر سخنی نق
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تا این حدیث نفرین رسول خدا به معاویه    )کلب گوید شهرت این روایت در حدي بود که او را رسوا می کرد و لذا درصدد آن برآمدند 

ا من در بهشت دیدار کنی...( ابن حبان  این را بگیر تا ب علیه الهاویه را بی رنگ نمایند...( .....، و یا اینکه )پیامبر تیري به معاویه داد و گفت

سخت کذاب و دروغگو است و...، و یا جعل    می گوید راوي آن  می گوید که احتجاج به این روایت بهیج وجه جایز نیست و ابن عدي

یث دروغ و باطلی  نموده اند که پیامبر به ام حبیبه گفت )اي ام حبیبه خدا معاویه را از تو بیشتردوست دارد...(، ذهبی می گوید این حد

یحیی بن معین گفته است...، عبدالرحمن بن ابی الزناد )راوي آن( کسی   آشکار است که محمدبن رجا متهم به ساختن و جعل آن است و 

نمایند و...، و یا در آن روایت که از قول ابوعمرو زاهد آورده است: )..... حسین بر    نیست که اصحاب حدیث بتوانند به سخن او اعتماد

..... پس معاویه گفت اي حسین آیا من زائر مکه نیستم جواب داد آري و...، گفت آیا من خال   اویه که در حال سخنرانی بود وارد شد:مع

گفت آري .....، گفت آیا من کاتب وحی نیستم گفت آري...، پس معاویه از منبر پائین آمد و حسین بن    المؤمنین )دایی مؤمنان( نیستم

و گفت ..... پدرم از جدم و او از جبرئیل و او از خدا روایت کرد ..... که اي شیعیان آل محمد در قیامت کسی از    تعلی باالي منبر رف

االاهللا می گوید وارد محشر نمی شود مگر آنکه خدا او را وارد بهشت می کند، پس معاویه گفت اي ابوعبداهللا بگو شیعیان    شما که الاله

ه شیخین )عمر و ابوبکر( و عثمان و پدرم علی و ترا اي معاویه دشنام و ناسزا نگویند.....(،  محمد چه کسانی هستند گفت کسانی ک   آل

پیوندد...، آیاتعجب آور   به حسین نمی  اسنادش  تاریخ خود آورده و می گوید حدیث منکري است که  ابن عساکر در  این روایت را 

محمدبن عبدالواحد،    داند باز آن را روایت می نماید، آیا ابوعمر زاهدنیست از ابن عساکر با اینکه این حدیث را منکر و غیرمستند می  

همان دروغگوي کذاب نیست که در فضایل معاویه بابی مفتوح کرده و نیز راوي این حدیث است، آیاهمین ابن عساکر نیست که می  

ابومحمد متوفی   بن محمد کسی است که  از مالک   374گوید علی  ..... چگونه    179متوفی    از او روایت و این هم  با یک واسطه پس 

الفاظ این روایت آن را ماهیتاً رد نمی کند با توجه به    ممکن است که او معاویه را درك کرده و در سخنرانی او حاضر باشد و ..... و آیا

 آن روایاتی که ما از رسول خدا نقل نمودیم  

لی و وعده به عذاب دوزخ را به کسی می گوید که خود او لعن  )..... کلب گوید عقل یارخوش است راوي این روایت، زشتی لعن بر ع

و ناسزا را برعلی پایه گذاري و آن را در جوامع اسالمی سنت قرار داده و آن را، بعنوان یک عمل عبادي و عمل واجب و .....، در بین  

لجن    الیان متمادي بعد، ممنوع کردند و پرده ازاسالم اشاعه و ترویج و جاري نموده است، تا آنکه مسلمانان این جنایات او را در س  امت

دوزخ ابدي    کاري ها و کینه توزي هاي او برداشتند و لذا به استناد این حدیث معاویه که حضرت علی را سب و ناسزا گفته است اهل 

 است .....،(  

آورده و گفته این روایت باطل است و    انطاکیو یا آورده اند که معاویه در ردایی از نور برانگیخته می گردد و ابن حبان این را از طریق  

 اند،    ذهبی و ابن حجر نیز به بطالن این حدیث اعتراف و ثقه نبودن انطاکی را تائید نموده 

نیست و احمدبن    و یا حدیث جعلی که آورده اند معاویه از اهل بهشت است...، که ذهبی تأکید و تصریح نموده که این حدیث درست

عبدالعزیز بن یحیی، و اعتبار او،   دارقطنی مردي بوده است که کار او جعل حدیث بوده است و .....، و در خصوصمروان ..... به تصریح  

زیرا ابراهیم بن منذر حدیث او را تکذیب    ابن ابی حاتم می آورد که پدرم گفت ضعیف است، ابوذرعه گفت ثقه و مورد اعتماد نیست، 

 ..... و ابن عدي می گوید او .....حدیث مردم را می دزدد، ..... و .....، کرد و ابی مصعب گفت ..... دروغ می گوید، 
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جبله یکی از راویان آن شناخته شده نیست و خبرش    و یا آورده اند که )خداوند علم کتاب را به معاویه می آموزد( .....، ذهبی می گوید

 اند، هم منکر است و ابن حجر و ذهبی و... نیز به همین مضمون آورده 

بنا به روایت عقیلی ابن بکار مجهول النسب است و   و روایت او    یا این حدیث جعلی که )خدا و پیامبرش معاویه را دوست دارند( که 

صحیح نیست و...، و یا این حدیث که خداوند سه نفر را امین وحی قرار داده )جبرئیل، محمد و معاویه( و ذهبی دراشاره به موقعیت ابن  

بلخی )راو اهل احمد  او را از  توان  بوده و هرگز نمی  او فردي ضعیف و سارق احادیث  نویسد  این    ي( می  یا  به شمار آورد و  حدیث 

 حدیث جعلی که )معاویه به جهت علم و ایمان در حال پیامبري برانگیخته خواهد شد،( .....،  

نمود    ی مزه در فضایل معاویه نقل میلسان آمده است که اسحق بن محمد سوسی همان مرد جاهلی است که موضوعات زشت و ب  در

دمشقی آورده که    و...، و نیز جعل حدیث به اینکه پیامبر براي هدایت معاویه دعا کرد و یا این حدیث که بخاري از طریق عمروبن واقد

د دمشقی شک نمی  عمروبن واق  )..... من از پیامبر شنیدم که گفت خدایا او را هدایت کن...(، که کسی از مشایخ حدیث در دروغگویی

 کند  

شامیان ختم می شود...، البته تو می دانی چرا، و یا    آري همه احادیث به شامیان اختصاص یافته و حلقه اسناد تمامی این احادیث فقط به

ن  این حدیث جعلی که معاویه امین وحی است .....، به گفته دارقطنی مسیببن واضح )راوي( ضعیف است و ابن عدي گوید من به عبدا

تو بهترند گفت فرقی نمی کنند و البته عبدالوهاب از دروغگویان و حدیث    گفتم از عبدالوهاب بن ضحاك و مسیب ابن واضح کدام نزد

 سازان معروف است... و خیال پرداز است .....

ود و از مردم مالیات می شنیدم که او والی روستایی در مصر ب  علی بن سعید رازي همان کسی است که دارقطنی در حق او گفت ).....  و 

 آورد( .....  خواست و مردم نمی دادند پس او خوکها را به مساجد می

قرار داده بود ..... و    و نیز از سري بن عاصم آورده )مردي در زد پیامبر گفت بیاید پس معاویه آمد در حالی که باالي گوش خود قلمی

فاحش را به پیامبر بست همین    او بگذر .....( البته تنها کسی که این دروغ و افتراي پیامبر او را دعا کرد و گفت خدایا در دنیا و آخرت از  

که )پیامبر با عمر و ابوبکر مشورت می    تنها راوي این حدیث، سري بن عاصم دروغگو و کذاب معروف است و... و این روایت جعلی

تان را با او درمیان بگذارید و او را در امور خود بکارگیري کنید.  کرد ..... پس به دنبال معاویه فرستاد و به آنان دستور داد کارهاي خود

 زیرا فردي قوي و امین است...(  

مغایر با سایر روایات مسلم و صحیح دارد با عقل هم مخالف است به این معنی که پیامبر در    )کلب گوید صرف نظر از ماهیت متن که 

مشورت با معاویه، آنها را نیازمند به فکر او دانست و حال آنکه ابوبکر و عمر و سایر  دستور داد و در انجام این روایت به عمر و ابوبکر را

آدم حساب نکرده به حساب آدمیزاد نمی آوردند و او را شدیداً کنترل می کردند و خصوصاً معاویه مثل سگ که از   اصحاب اصالً او را

  ی به معاویه زد که قبالً داستان آن مذکور شد تا اینکه در زمان خود می ترسد از عمر می ترسید و این عمر بود که کتک مفصل  صاحب

با روایات   عثمان یله و رها شد و بعد از عثمان کرد آنچه کرد پس اینکه براساس این روایت، پیامبر او را باالتر از آنان معرفی می نماید،

 تاریخ و حقانیت مسلم آن مغایرت دارد...(، 
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مان که اظهار تشیع می کرد و شغل اوصحافی و کتاب بري بود و او از کتب دیگران نقل می کرد و  و اما رجال این سند، یحیی بن عث

متقلب و جاعل حدیث بود و نیز محمدبن شعیب، مروان ابن جناح، یونس    نعیم بن حماد که شرح حال او را آوردیم که مردي کذاب، 

 یه بودند و..،  بعضاً از بنی ام بن میسره و عبداهللا بن بسر که همگی از شامیان و

جعل کرده اند را آورده است می    ابن کثیر در کتاب تاریخ خود پس از آنکه این حدیث و تعدادي از احادیث باطل که درباره معاویه

ابن عساکر احادیث فراوان جعلی را درباره معاویه آورده  این احادیث،  بر  نظر    نویسد )..... عالوه  از ذکر همه آنها صرف  است که ما 

 و ناشناخته است اکتفاء کردیم...(  در اینجا فقط به نقل احادیث صحاح و حسان و احادیثی دیگر که همه جعلی کردیم و

نموده است می نویسد )..... و ابن عساکر پس از    و نیز پس از ذکر حدیث بیست و ششم که آن را از سري بن عاصم جاعل و کذاب نقل

به هشیاري و اطالعاتی که    ل کرده و جاي بسیارتعجب و شگفتی است از او با توجهذکر این حدیث جعلی، احادیث جعلی بسیاري را نق

دیگر که ابن عساکر آن را نقل می   داشت که چگونه به ناشناختگی و ضعف رجال این احادیث پی نبرده و .....( و نیز در روایتی جعلی

یوحنا که در آن روزمسجد بود ..... خوابیده بودم وقتی بیدار شدم  نماید که )شخصی به نام عوف بن مالک نقل کرده من در کلیساي  

مولی شیر گفت مرد آرام باش من مأموریت دارم به تو پیام    دیدم ناگهان شیري در جلوي من قدم می زند پس من به آن شیر حمله کرد

م برو به معاویه سالم برسان و به او بگو از  مرا فرستاده که به تو بگوی  برسانم گفتم از چه کسی گفت از خدا گفت چه چیز را گفت خدا

 اهل بهشت است،(  

اسناد این روایت از نعیم بن حمادکذاب و جاعل است که قبالً شرح حال او آمد و محمدبن زیاد که حمصی و شامی ناصبی بوده و از  

ترین دشمنان  او مانند حریزبن    نانجیب  بودن  ..... و حاکم گفته است ناصبی  السالم  ابوبکربن ابی  علی علیه  نیز  عثمان معروف است، و 

  مریم که او نیزاز شامیان طرفدار عثمان بوده و .....، و من در شگفتم که رسالت این شیر درنده چه تناسبی با رسالت پیامبر معصوم که از 

گفتار   ..... و در ضمن  هوي و هوس سخن نمی گوید و ..... دارد در حالی که آن حضرت معاویه را به آتش دوزخ مژده داده است  روي

 شده است .....(،    و پیام این شیر با آنچه در قرآن آمده که خداوند فرموده )..... هر کس از حدود اسالم تجاوز نماید وعده عذاب داده 

ن است  یاوه بودن آن با خود آ )کلب گوید بعضی از این روایات به لحاظ ماهیتی به حدي یاوه است که نیازي به شرح آن نیست و دالیل

  و آن اینکه العیاذ باهللا خداوند بعد از رسالت نبی اکرم و پایان یافتن نبوت شیري را رسالت دهدکه به مردم پیام بیاورد آنهم نه از طریق 

روایات که اعتقاد به پیامبري و رسالت شیر از سوي    جبرئیل بلکه از طریق یک حیوان درنده، آیا ابن عساکر و جاعالن و راویان اینگونه

اوند بعد از قطع وحی و اتمام نبوت توسط پیامبر را دارند واجب القتل وکافر نیستند و یا فضیلت تراشی براي معاویه چشمان آنها را  خد

 کور و گوش آنها را کر کرده است انا هللا و انا الیه راجعون .....(،

مود برو به معاویه بگو بیاید من رفته و پیام را دادم وآنها  نیز احمد و مسلم و...، از ابن عباس آورده اند ..... که )رسول خدا به من فر  و

فرمود برو او    کردم یا رسول اهللا او دارد غذا می خورد آن حضرت دوباره   گفتند معاویه دارد غذا می خورد، من آمدم و به پیامبر عرض

براي بار سوم فرمود )خدا    ام شما نمی نماید پسرا صدا کن تا بیاید من رفتم و آنها گفتند او مشغول غذا خوردن است یعنی اعتنایی به پی

..... و    فضایل معاویه آورده است  شکم او را سیر ننماید( و می گوید که پس از آن هرگز سیر نشد،( و این حدیث را ابن کثیر از جمله

هر روز هفت    فرمانرواي شام شدگفته است )معاویه از این دعاي پیامبر هم در دنیا و هم در آخرت بهره مند بود، در دنیا از وقتی که  

را می این غذاي گوشتی  مرتبه  و هر روز هفت  پیاز می آوردند و می خورد  از گوشت و  اي  او کاسه  نزد  از آن    مرتبه  و پس  خورد 
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نعمت است زیرا همه پادشاهان    شیرینی و میوه فراوان می خورد و می گفت به خدا سیر نمی شوم ولی از خوردن خسته می شد و این

که من دعا یا نفرین کردم و شایستگی آن    می کنند چنین معده اي داشته باشند و در آخرت که پیامبر فرمود )خدایا هر بنده اي را   آرزو

 را نداشت آن را در قیامت کفاره او قرار بده...(،  

از است  شایسته  اینجا  نع  آري  فقط  به حد چهارپایان  آیا رسیدن   ..... شود  هند جگرخوار سؤال  هند  طرفداران  پسر  فقط  که  است  متی 

از آن بهره مند شود، و... معلوم است که این نفرین رسول خدا علیه معاویه بوده ..... و ابن کثیر چگونه مردم را می    جگرخواره می تواند 

تو   تو را لعنت کرده و  پیامبر خدا  ابوذر در نکوهش این جرثومه فساد می فرماید )..... اي معاویه  نفرین کرد و فریبد و درحالی که    را 

که هرچه در   فرمود که هرگز سیر نشوي .....( تا جایی که ضرب المثل شده است که )..... من دوستی دارم که شکمش مانند معاویه است

آن بریزي پر نمی شود مثل اینکه او شکم معاویه دارد که هرچه می خورد سیر نمی شود...(، .....، )دیگر در موردآخرت آن خبیث که با  

را انتساب آن کالم به رسول اکرم در پی توجیه اعمال او هستند .....، و حال آنکه به عبداهللا بن عمروبن عاص فرمود )..... در هر حال،  افت

رسالت داد که کالمی از این )اشاره به زبان    در حال خشم، رضایت، ..... به هر حال کالم مرا بنویس پس قسم به خدایی که مرا به حق 

کند که شایسته آن نیست آن نفرین به خود او باز می    ارج نمی شود مگر حق و... و نیز فرمود هر کس بر چیزي نفرینمبارك فرمود( خ

ملعون است و هر کس را سب نماید البته او شایسته آن سب است    گردد...(، پس هر کس را که رسول خدا نفرین کرد پس او در واقع

کن نفرین  را  است که آن حضرت کسی  به    د کهپس چگونه  و  داده  قرار  مبناء  را  )این روایت جعلی  و سیوطی   ..... نیست  شایسته آن 

آن حضرت با توجه به این روایت می تواند بدون دلیل و بی جهت هر کس را    گمراهی سقوط کرده( و از خصایص پیامبر آورده که

کر نمی خندند و آن را مسخره نمی کنند .....، ..... من که بخواهد نفرین کند و ..... بی دلیل بکشد .....،آیا صاحبان عقل بر این طرز تف

 و این عقیده را دارم که هرکس چنین برداشتی نماید در غایت و نهایت نادانی قرار دارد .....   نمی توانم این برداشت را توجیه کنم

ب گمراه شدن خواهد شد من نمی  دیده هاي بصیرت خواهد بود که البته موج  در واقع همان کوري   )کلب گوید نهایت تعصب و عناد 

وجود احادیث معارض و علیرغم اعمال پلید معاویه و نامعقول بودن آنها مالحظه می کند    دانم چگونه کسی را که این حدیث را علیرغم

ان است، در آنجا که و سپس نعل وارونه می زد و تعبیرخالف می نماید ..... ما به خدا پناه می بریم که این راه آنان البته راه شیطان پرست

آن خبیث را با خداوند داللت بر منطقی بودن و قدرت استدالل او می دانند و کسی را که خداوند لعنت فرموده و   این گمراهان گفتگوي

آتش را    اهل  او  خدا  رسول  وقتی  که  است  کسی  معاویه  این  و...،  نمایند  می  پیروي  را  است  رانده  خود  درگاه  از  را  او  و  داده  قرار 

نمی    ارمی نماید، به دلیل بی ایمانی و بی احترامی نشخوار و خوردن خود را ترك نمی نماید و العیاذ باهللا رسول خدا را شایسته آناحض

اجابت فرماید    داند که براي آن حضرت ارزش قائل شده و به احترام آن حضرت دست از خوردن غذا بردارد و دعوت آن حضرت را 

دي بوده که تا سه مرتبه این اصرار پیامبر ادامه یافت ولی باز هم این بی شرم و بیحیا اجابت نکرد و این  و...، و ببین که وقاحت او تا ح

فقط این نفرین را درباره او کرد    موضوع در واقع بیانگر شخصیت پلید و جاهلی اوست و البته رسول خدا به دلیل آقایی و سیادت خود 

جرثومه فساد و تباهی سعی دارند تا با تأویل و    ولی سیر نمی شد ولی طرفداران متعصب این   که تا آخر عمر مانند حیوانات غذا می خورد

رسول خدا را با نهایت وقاحت و بی شرمی توجیه و تأویل    توجیهات شیطانی، اعمال بد و زشت آن خبیث ازل و ابد و اهانت مسلم او به

قابل توجیه نیست لعن پیامبر را تخطئه نمائید و .....، قسم به خداوند که    ویه نمایند و شیطان به این جماعت الهام می نماید که جنایات معا

جماعت اعمال شیطان را براي توجیه اعمال معاویه توجیه و تأویل می کردند اگر قبول    اگر معاویه شیطان را به ظاهر پرستش می کرد این
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ش شیطان در وجود او بوده است را اینگونه نعل وارونه زده و با  شیطانی او را که حاکی از پرست   ندارید توجه نمائید که چگونه اعمال

 اصرار تأویل و توجیه مینمایند اناهللا واناالیه راجعون...(،  

روایت راوي آورده که )از علی رضی اهللا عنه    و یا روایتی جعلی که در آن پیامبر به امر الهی معاویه را امر به کتابت وحی نمود...، در این

دست من گرفت و به معاویه داد .....( ابن حجر این روایت را    در نزد پیامبر بودم که معاویه آمد پس پیامبر قلم را از  شنیدیم که گفت من

آن باطل و اسناد آن دروغ است و خطیب در تاریخ خود از همین    پردازي هاي مسره بن خادم آورده و گفته متن  از جعلیات و دروغ

 حدیث دروغ و ساختگی است و... آورده و گفته این مسره فضیلتی را درباره عمر و ابوبکر

روایت    این مسره است که زمان و تاریخ شنیدن این روایت را از ابی زرعه در چهار سال پس از مرگ او ذکر می نماید و...، و یا در

این است که این    قاطع من  مرفوعی که از انس آورده اند که پیامبر فرمود )من شهر علم و علی در آن و معاویه حلقه آن است(، گمان

با کفایت و از طریق وحی    خرافاتی که ساخته اند فقط به منظور استهزاء کتابی است که رسول خدا صلی اهللا علیه وآله در فضایل مردان

نیرنگ و جعل هزاران با هزاران مکر و  بپذیرد، حتی  تواند  ..... که کسی    خداوندي آورده است وگرنه کسی نمی  قبیل  این  از  حدیث 

 خواهد وجود نجس و پلید معاویه هندزاده و نظایر او را پاك و منزه جلوه دهد  ب

 اگر استهزاء مردم نبود، اینگونه روایات را ادامه می دادند که معاویه حلقه آن یزید میخ آن عمروعاص چوب آن و ابوسفیان  )کلب گوید

 نجار آن و هندجگرخوار نصب کننده آن و... است(  

کتاب و حساب بیاموز و از عذاب خود ایمن دار( و یا اینکه در    نی آورده که )پیامبر به معاویه فرمود )خدایا او راو نیز روایتی که طبرا 

 بیت المقدس بیعت هدایتی صورت می گیرد .....،(،  

اینگونه روایات دقت فرمائید دقیقاً در جهت تفکرات مردم جعل شده زیرا مردم می دانستند    )کلب   براساس آنچه رسول گوید به متن 

بیعت او،    خدا و بزرگان شریعت فرمودند، که او نه کتاب را می فهمد نه حساب می داند و راه و روش او در مسیر آتش است و اینکه

کوردل و ..... هستند، دقت    بیعت ضاللت و گمراهی است و...، و اگر به راویان این گونه احادیث که همگی از شامیان سالوس و ناصبیان

البته رسوا شدند و ماهیت شود   اند عوام جاهل را گمراه نمایند و بعد از گذشت سالها  این سگ هار معلوم شد .....، آري    فقط توانسته 

صاحب خود می ترسد از او می ترسید، کارش   کسی که نوکري و دریوزگی خلیفه دوم عمربن الخطاب را می کرد و مانند سگ که از

می کرد و می گفت لوال علی لهلک العمر و...، را لعن و    م یعنی کسی را که خلیفه دوم او را مدح و ثنابه جایی رسید که علی علیه السال

علی علیه السالم جسارت کند آیا خلیفه دوم دهان او را خرد نمی    ناسزا بگوید آیا این خبیث پلید جرئت داشت در حضور خلیفه دوم به 

نداشت ولی افسوس که گردش روزگار با فریبکاري برادر او شیطان و یاري    کاري راکرد و آیا ...، هرگز او هرگز جرئت چنین غلط  

 دست نابکاران امت افتاد و کردند آنچه کردند ..... اناهللا واناالیه راجعون(،   اعوان او در حزب شیطان موجب شد که قلم در 

ر با پسر ابوسفیان مشورت کنم و یا دو چوبه تیر به او  من وحی رسید در بعضی از امو  و یا روایتی که آورده اند که )..... پیامبر گفت به 

 داد و گفت با اینها در بهشت با من دیدارمی کنی .....(، 

به پا   گوید این گونه روایات به منزله نعل وارونه را دست هاي خائن و ناصبی براي توجیه جنایات او و توجیه برپایی جنگهایی که  )کلب

لمانان و مؤمنین صدر اسالم به پاي ریاست خود بر زمین ریخته و .....، جعل نموده اندو...(، ..... در  کرده و خون هاي ناحقی که از مس

 دشمن داشت و .....   سلسله روایت این نقل شیابه فزاري است که مبلغ مذهب مرجئه و ناصبی بود و... اهل بیت پاك پیامبر را نیز
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البته اولین کسی که خدا از او    )خدا از دوستدار معاویه حساب نمی کشد( ..... آري و و یا اینکه )حشر معاویه در مقام نبوت است( و یا  

او را لعنت او هر دو  بود که رسول خدا و وصی  ابلیس خواهد  کرده و در این حساب کشی، همه    حساب خواهد کشید همین معاویه 

البته سزاوار است که خدا به این دلیل اینکه    هند نمود و بزرگان صحابه و عادالن درگاه خدا ناظر خواهند بود و به این شخص نفرین خوا 

این )پسر جگرخواره( مرتکب شده و وظایفی را که    هر مؤمن صالحی هم که نزد او مورد عنایت است، و براي جنایات و اعمالی که

 ترك کرده، او را هر صبح و شام لعن و نفرین نموده اند، به دقت حسابکشی نماید .....، 

این گفت یا  بهتر است( و آنچه به و  از عمربن عبدالعزیز  بینی معاویه  )غبار  بن مبارك که می گفت  همین مضمون از احمدبن    ار عبداهللا 

کسانی شایستگی شناخت معاویه را    حنبل که )گفت غبار بینی اسب معاویه از عمربن عبدالعزیز بهتر است(، آیا جز این است که بگوئیم

کردن می  زندگی  او  عصر  در  که  پس دارند  اند...،  بوده  او  کردار  شاهد  نزدیک  از  و  تعصب    د  با  معاویه  از  که  )شقی(  دو  این  گفتار 

 کورکورانه کتاب ها را پر نموده اند مدرك ما نخواهند بود...، 

و وصی   شاهد ما بر گمراهی این جرثومه تباهی عمل او در محاربه با آیات کتاب خدا و سنت پیامبر و ستیزه با ولی خدا )کلب گوید البته

حزب   رسوالو و خلیفه برحق و مفسر کتاب خدا علی بن ابی طالب و اصحاب رسول خدا و رزمندگان بدر و یعنی جمعیت خداوند یعنی

عمروعاص و... نیز    اهللا است که همگی گواهان صادق و شاهدان عادل در ضاللت او هستند .....، نیز گفتار و اقرار طرفداران وي از جمله

 ر اثبات تبهکاري او چون آفتاب درخشنده خواهد بود آري آفتاب آمد دلیل آفتاب(، اقرارهاي خود او د

گفت هر    یا این گفتار که از قول یکی از طرفداران خود نقل می کنند که گفت )بر سر کوهی نشسته بودم و از هاتفی ندایی شنیدم که  و

بدارد اهل آ اگر عمر را دشمن  ابوبکر را دشمن بدارد زندیق است و  باشد دشمنکس  اگر دشمن عثمان  خداست و اگر    تش است و 

 دشمن علی باشد دشمن پیامبر است و اگر دشمن معاویه باشد در آتش جهنم می رود...(،  

این راوي ابله بپرسد دشمنی معاویه با علی اثبات شده است پس دشمنی او به استناد همین قول با پیامبر    نیست که از  )کلب گوید کسی

منی با پیامبر حاصلی جز آتش دوزخ ندارد که این گفتار با عمل خود معاویه منطبق و او را اهل آتش می نماید و  دش  قطعی می شود و

است    قسمت ابتداي این حدیث کذایی با قسمت انتهایی آن که در فضیلت معاویه خبیث که یکی از دشمنان اصلی علی علیه السالم  لذا

نیت خیر براي    نه احادیث جعلی را اینجانب در گروه احادیثی قرار داده ام که راویان آن به آمده است کامالً متناقض خواهد بود و اینگو 

افتري علی اهللا کذبا قرار   رفع اختالف مردم جعل نموده اند که با هم اختالف ننمایند ولی ناآگاهانه خود را در شمول آیه فمن اظلم ممن

 هی .....(،  داده اند زیرا در حرام شفا نیست و در حدیث دروغ گمرا

دید که شخصی از معاویه بدگویی کرد و پیامبر سه بار به او گفت مگر معاویه از اصحاب من نیست پس    و یا آورده اند که فردي خواب

 داد و گفت به سینه او بزن و او همان شب خناق گرفت و مرد و این شخص راشد کندي بود .....  حربه اي به معاویه

اساس آیات کتاب خدا اگر ما همه اصحاب رسول خدا را پاك و منزه و مقدس بدانیم قطعاً امري باطل  بر  )کلب گوید قبالً اثبات شد

عقلی نیز تفکري ابلهانه است زیرا گروه منافقین و دشمنان خدا و رسول او خصوصاً گروه الذین فی قلوبهم مرض که    است و به لحاظ

اسالم   رهبران لباس  در  اند، همگی  بوده  منافقین  از در    گروه  پس  که  داشتند  معاشرت  و  با رسول خدا مصاحبت  و  همین صحابه    میان 

قرآن و... وارد    رحلت پیامبر نقاب از چهره کریه آنان گرفته و شناخته شدند، یعنی همان کسانی که باالترین صدمات را بر پیکره اسالم و 

 رب العالمین(،   آنان باد آمین، آمین، آمین یا نمودند که لعنت ابدي و دوزخ جاودانی خداوند بر همه این منافقین و طرفداران
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هاي او فصلی که مربوط به    و یا آنچه که یوسف قواس تعریف کرد و آن را از فضایل معاویه آورده اند که گفت موشی در میان کتاب

اکنون بیا و بر طرز فکر و  مرد(، پس    فضایل معاویه بود را خورد و او آن موش را نفرین کرد پس موشی از سقف افتاد و دست و پا زد و

عقل این مرد نادان خنده کن و...، که این را نوعی کرامت براي معاویه تصور می نمایدکه خدا موشی را که فضایل او را خورده هالك  

ین موش قبالً از  این احادیث باطل است و...، ..... آیا واقعاً ا  می نماید و البته گروهی از بزرگان حدیث در این باب اتفاق نظر دارند که

یا آیا و  است  انجام داده  ازروي بصیرت  را  این کار  و  را خورده  او  مناقب  و عمداً  داشته  را می     معاویه شناختی  این موش  قبالً  قواس 

.....، من سفارش می کنم که مبادا انسان  شناخت که حکم نماید این موش که از سقف افتاد همان موشی است که فضایل معاویه را خورد

 ز جاهالن باشد...،ا

 قصیده کلواذي در فضایل معاویه:

کننده من    کلواذي در قصیده اي درباره معاویه گفته است )..... بذر محبت پسر هنده در دل من کاشته شده و نکوهش کننده و تکذیب

مرا برسان و بگو .....    به این کلواذي پیام  نابود باد .....(، و عالمه شهاب الدین احمد حفظی شافعی با این ابیات پاسخ او را داده است ).....

جانشین هدایت شده او را خوار   تو خود را در منجالب پستی انداخته اي، تو اي سبکسر بی عقل و بی خرد آیا امیدواري که پیامبر خدا و

د باد(، پس آگاه باش که به  نکوهش گر من نابو  نمایی، آیا تو گوینده این بیت نیستی که )بذر محبت پسر هنده در دل من کاشته شده و

بسته جهنم سرنگون خواهی شد، واي بر توباد .....، آیا می دانستی که محبت آن گوساله سرکش و    جرم ساختن این بیت در آتش در

ت  وصی پیامبر لعنت فرستاد و احکام الهی را دگرگون نمود و با دس  متمرد عصیانگر جز در دل منافق نقش نمی بندد، همان پلیدي که بر

و زبان خود بزرگترین گناهان را مرتکب شد، البته هردوستی با دوست خود محشور می شود و فردا جایگاه تو هم معلوم خواهد شد پس  

 بر آن کسی که در اعتقادات خود به شما اقتداء کرده است(...،   خشم و عذاب خدا بر هر دو شما باد و نیز

آمین، آمین، آمین یا رب العالمین و آیا به اعتقاد شما اگر کسی به جاي    می گوئیم   )کلب گوید و ما و همه امت اسالم یکدل و یکصدا 

مدفوع فرو برده و از تعفن آن تعریف کند چه عکس العملی صحیح است و کسی   تحسین عطر گل و الله و ریحان سر خود را به داخل

 او را در دل کاشتی(. جگرخوار که بود که تو بذر محبت پسر   نیست به این بدبخت بگوید هنده زانیه 

 غلو فاحش و داستانهاي خرافی: 

که دست  دهیم  قرار می  از خرافات  هایی  نمونه  برابر  در  را  و خواننده  کوتاه  مناقب خلفاء  آوردن  از  را  مبحث خود  و    اینک  جاعالن 
 غلوپردازان آنها را ساخته و پرداخته ..... است.

 تکلم زیدبن خارجه:

او برخاست   خارجه در زمان عثمان وفات نمود و وقتی او را در کفن او پیچیدند ناگهان صدایی بلند از سینهبیهقی آورده است که زیدبن 

معاویه و علی .....، ..... و در   و گفت: احمد، احمد، .....، و عثمان بن عفان .....، احمد و سه خلیفه پس از او رفتند و اکنون دو خلیفه داریم

است و .....، سرانجام صدایش خاموش شد    .... اهللا اکبر این بهشت و این جهنم است... این آتش بریان کننده عبارت نعمان بن بشیر آمده .

 ..... 

یک سخنرانی دو ساعته بود که نیمی از آن در بیان فضایل    )کلب گوید عقل یار خوش است این که از زیدبن خارجه نقل کردند تقریبا

رف بزند یک کالم یا دوکالم .....، نه اینکه یک یا دو ساعت فک بزند و تو این یاوه ها را نپذیر و  عثمان و .....، آمد معموالً اگر مرده ح
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بپذیرند زیرا که از کوزه همان برون تراود که در اوست .....(، ..... ما امثال این مطالب را    بگذار راوي احمق و ناقل احمق تر از او، آن را

و جا دارد که از آورنده این مطالب مسخره بپرسیم، آیا روزي که )ابن خارجه( مرد، قیامت برپا    به خرد و عقل خواننده واگذار میکنیم

تکلم به  اسم خلیفه    شد که مردگان  ابن خارجه چرا  این سخنان،  و در   ..... است  یافته  تحقق  امامیه در رجعت  یا عقیده  و   ..... بپردازند 

یاورده .....، و این البته بسی شگفت آور است ولی پس از بررسی متوجه می شوي که  انداخته و در شمار خلفاء دیگر ن  چهارم را از قلم

نموده اند    روایت را سعیدبن مسیب و نعمان بن بشیر یعنی همان کسانی که جزء ناصبی ترین دشمنان علی علیه السالم قرار دارند نقل  این

 ی کند را نابود فرماید......، آري امید است خداوند انشاءاهللا آن تعصبی را که کور و کر م

 شخص انصاري پس از کشته شدن سخن می گوید:

کشتگان به    بیهقی آورده است، )..... هنگامی که کشتگان صفین و یا روز جمل را به خاك می سپردند، ناگهان مردي از انصار از میان
ابوبکر صدیق، عمر شهید و عثمان رحیم و سپس خامو سلسله اسناد آن وجود    ش شد،(، در حرف درآمد و گفت محمد رسول خدا، 

دروغ پردازي می کرده است و    یحیی بن ابی طالب که موسی بن هارون گفت که شهادت می دهم که او در روایات خود از طرف من 
این  کنید و...، و دقت در متن هم سابقه    نیز علی بن عاصم که اظهار نموده آگاه باشید که این خالد آدم دروغگویی بوده از او دوري 

 روایت ها را معلوم می نماید  

توجیه راه معاویه خبیث تر از ابلیس    )کلب گوید در یاوه هاي این دشمنان ناصبی که قلم دردست گرفته اند نگاه کن که چگونه براي
ه حق است و  عوام شنونده القاء نماید که معاوی  اینگونه دروغ پردازي می کنند که این مرده پس از ذکر عثمان ساکت می شود یعنی به

 العیاذ باهللا علی باطل است ..... اناهللا واناالیه راجعون(، 

 شیبان خر مرده خود را زنده می نماید: 
.....، پس آن مرد وضوگرفت و   افتاد و مرد  ناگهان خرش  بود و  نام شیبان سوار خر خود  به  نماید، در زمان عمر مردي  نقل می  شعبی 

در میان افراد گمنام    هان خر سرش را تکان داد و بلند شد .....، البته براي خدا دشوار نیست که باالي سر خر خود ایستاد و دعا کرد...، ناگ
باشد، تا به اذن پروردگار مرده   از امت محمد )ص( و در سپاه عمر بن الخطاب کسی را ظاهر نماید که قدرت عیسی بن مریم را داشته 

اختصاص به رجال زمان ابوبکر و عمر و عثمان و   این قصه ها و نظایر آن همه  زنده کند ولو اینکه آن مرده خر باشد ولی بحث اینست که 
احادیث درباره غیر آنها می آمد البته به دشواري قبول می شد و    پس از آنها اختصاص به هواداران و طرفداران آنها دارد و اگر اینگونه

 ر باشد من نمی دانم، .....  باید اینطو  کار در پذیرش آنها به مناقشه و محاسبه می رسید، حاال چرا

چهار جفت استر و...، پیامبر با خر صحبت کرد    و از ابن منظور نقل شد که وقتی پیامبر )ص( خیبر را فتح کرد غنایمی به او رسید از جمله 
سوار نشده و از    که به غیر از انبیاء و پیامبران کسی بر آنها  خر نیز جواب داد ..... خر گفت خدا از نسل جد من شصت خر بوجود آورده 

نسل جد من جز خود من هیچ خري باقی نمانده و از پیامبران هم جزتو کسی نیست ..... پس پیامبر سؤال کرد اسم تو چیست گفت من  
نه ..... وقتی پیامبر از دنیا   یزیدبن شهاب هستم، پس پیامبر گفت من اسم تو را یعفورگذاشتم .....، اي یعفور آیا زن می خواهی گفت 

 بن تیهان بود و در آنجا مرد و قبرش هم آنجاست .....(، او هم بر کنار چاهی آمد که متعلق به ابوالهیثم  رفت

به اینکه بگوید قبر خري را نابود می نمایند و سربسته می    )کلب گوید انسان خجالت می کشد  معلوم می نمایند ولی قبور مقدسین را 
پیامبر سوار بود که شصت پیامبر را با فاصله )هر چهل سال حدوداً( بر پشت خود   ه خرانگوئیم و این کدام نسل از خران یعنی نسل سلسل

بودند و نیز در پاسخ اینکه زن می خواهی گفت نه از جهت آنکه اثبات کند پس از او کسی    سوار کرده و آن شصت پیامبر چه کسانی
تالش می کرده اند و امثال این   ا چه حد براي گمراه نمودن عوام سعی ونمی شوند و ببین که ناصبیان ت  مانند پیامبر بر پشت اوالد او سوار 

 روایات را البته اگر افکار جهانیان بر آن آگاه شوند جز آبروریزي حاصلی ندارد( .....
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 عصاي اسید و عباد:

کردند و چون    نور تابید و حرکتانس می گوید که اسیدبن حضیر و عبادبن بشیر نزد پیامبر آمدند و در برگشت از عصاي یکی از آنها  

این کرامت باور می کنی  آیا   ،)..... تابیدن گرفت  نور  هم  از عصاي آن دیگري  از هم جدا شوند  بزرگان    خواستند  از  از یکی  بزرگ 

 د ...؟ و فقط انس آن را نقل نمای  صحابه آنهم در آغاز اسالم و در عهد پیامبر، صادر شود ولی بر همه مردم مجهول و ناشناخته بماند

ابن اثیر می    آیا می دانی اسید کیست، او کسی است که در روز سقیفه قبل از همه با ابوبکر بیعت کرد و اتحاد مسلمین را نابود نمود ..... و
نماید و  بشیر را تمجید می   گوید که )ابوبکر صدیق نسبت به او احترام خاصی قایل بود و...( ..... و بیهوده نیست که عایشه نیز او و عبادبن

 ..... 

و یا روایتی که از اعمش نقل گردید که مردي با مشکی پر از شراب نزد خالد بن ولید آمد .....خالد گفت خدایا آن را تبدیل به سرکه 
 است پس گفت دعاي خالد اثر گذاشت، .....، .....  کن، پس این مرد نزد یاران خود آمد ..... و سر مشک را باز کرد دید همه سرکه شده 

احوال او را از بنی جزیمه، مالک بن نویره، همسرش و عمر و...    آري شما اوراق سیاه و ننگین زندگانی خالد کثیف را مطالعه و سپس
 سؤال کنید، پس داوري نمائید که شایسته چه چیز بوده است 

را ببار    است که در احد آن جنایات  )..... کلب گوید این جرثومه فساد و تباهی همان قاتل خونخوار یاران رسول خدا و دشمن پیامبر
شهید راه خدا    آورد و مسلمانان را قتل عام کرد و پس از اسالم ظاهري همان قتل عام و روش جاهلی را با مسلمانان بنی جزیمه و قبیله

ه و همه مؤمنین بر  مالک بن نویره بعمل آورده و با همسر آن مسلمان زنا کرد پس آتش ابدي دوزخ و لعنت خدا و رسول و انبیاءو مالئک
سیعلم الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون    او و بر کسانی باد که به عمل او راضی و اعمال ننگین او را توجیه و تأویل و تفسیر می نمایند و

،)..... 

ده و ابومسلم را در  و نیز آورده اند که )اسود عنسی که ادعاي پیامبري داشت ابومسلم خوالنی را .....دعوت نمود و آتش زیادي برپا نمو
ابوبکر نزد  ..... پس  نیامد  او وارد  به  اي  انداخت ولی هیچ صدمه  با    آن  با او کاري کرد که  ..... که خدا  او گفت خدا را شکر  آمد و 

 ابراهیم خلیل کرد(  

 ر کردند، .....(  و دعایی کرد و خودش و مردم از امواج متالطم دریا عبو و نیز آورده اند که )ابومسلم خوالنی کناردجله آمد

خدا را تسبیح می گفت یکبار به خواب رفت ..... پس تسبیح در بازوي او پیچیده و    و نیز آورده اند که )ابومسلم تسبیحی داشت که با آن 
تسبیح   را صدا کرد ..... و گفت بیا و این شگفت ترین شگفتی ها را ببین .....( و... چون نشست می گفت منزهی تو اي .....، ابومسلم زنش

 خاموش شد .....، 

 اند )گروهی نزد ابومسلم خوالنی آمدند و گفتند آیا با ما به حج می آیی .....، گفت آگاه باشید یاران من کسانی هستند که با  و نیز آورده 

راه رسید وسط  به  ..... چون  کردند  معاویه( حرکت  )مقر  دمشق  از  .....، پس صبح  دارند  برنمی  اي  توشه  و  زاد  هیچ  اي  خود  ندگفتند 

دعا کرد...، پس   ابومسلم ما زاد و توشه نیاوردیم و الحال غذا می خواهیم و حیوانات ما هم علوفه .....، پس گفت بسیار خوب رفت و

هم حاضر شد و کسی    سفره اي حاضر شد و کاسه اي آبگوشت داغ و دو کوزه آب روي آن قرار گرفت و علف ستوران کاروانیان 

حال بود تا زمانی که از او جدا    را آورد و حال کاروانیان و همراهان او و ستوران .....، تا آخر سفر آنها به همین  نفهمید چه کسی اینها

 شدند(،  

را که اراجیف  این  بفرمائید  کنید و حساب  نظر  ها  این دروغپردازي  به  اول    )کلب گوید شما  از  اولیاء خداوند  انبیاء و  از  احدي  براي 

پانصد نفر و به خلقت تا این زمان حادث ن اینگونه جمعیتی کثیر حدود مثالً  مدت زمان حدود چند ماه که سفر این طرفداران    شده که 
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صبحانه و ناهار و شام و میان وعده، از مائده آسمانی مانند    معاویه خبیث در آن زمان طول می کشید، آنهم در تمام طول شب و روز،

طویله چهار ستاره براي ستوران طرفداران معاویه از آسمان بهره مند بوده    اروانیان و یک رستوران مجلل درجه یک و چهار ستاره براي ک 

ساختن فضیلت جعلی باید حساب و کتاب هم داشته باشد و نمی شود که یک فرد   اند و این راوي جاعل احمق و ابله فکر نمی کند که

د آنهم معجزه اي مستمر و بزرگتر از مرده زنده کردن مسیح و یا شق  پیامبران اولوالعزم داشته باش  گمنام امت معجزاتی فوق تمام انبیاء و 

توسط موسی و...، و چنین معجزه باعظمتی را فقط عده اي از ناصبیان شامی نقل کنند تا صاحبان عقل و    القمر پیامبر و یا شکافتن دریا

 ...(،  مسلمانان در شرق و غرب عالم اسالم آنها را استهزاء کنند و خرد مالحظه نموده و 

جلب می نمایم به سخن )طاش کبري زاده(، که در مفتاح السعاده آورده    من در این مقام کلمه اي نمی گویم فقط نظر بررسی کننده را

)..... هر کس بدون توشه و آذوقه راه  پدید    است که  البته بدعتی را دراین امر  به امید آنکه توکل می نماید  بگیرد،  بیابانها را در پیش 

 را بر می داشتند و سپس بر خداوند توکل می کردند .....(،   ا گذشتگان ما اول توشه راه آورده زیر

اند که )ابومسلم وارد خانه شد و... و همسرش به اوگفت ..... اگر پیش معاویه می رفتی و مال می گرفتی خوب بود پس   نیز آورده  و 

..... زن همسایه که او را تحریک کرده بود چشمش کور شد(    ابومسلم گفت خدایا هر کس فکر زن مرا خراب کرد اورا کور کن پس

 ،..... 

 تا آهوها به دام او بیفتند و می افتاد و او آن را براي بچه هاي خود می برد .....(،   و نیز آورده اند که، )ابومسلم دعا می کرد

البته هر معجزه و آیتی به انبیاء الهی اخ  این گروه راویان ناصبی  تصاص داشته باشد را به طرفداران اموي خود جایز را که می توانست 

روایات نامعقول را آورده و .....، و آیا شما ابومسلم خوالنی دارنده این اراجیف و خزعبالت را می    دانسته اند ..... و به همین دلیل این 

، .....، آري این فضیلت تراشی ها فقط براي  شناسید، .....، و آیا میدانید چرا دست دروغ و مکر، این همه جعلیات را براي او ساخته است

بنی امیه، از سوي طرفداران متعصب بوده و او همان  با خاندان پست و کثیف  با خاندان وحی و بپاس دوستی او    قدردانی ازدشمنی او 

سفیر معاویه    صفین  کسی است که تحت پرچم قاسطین بر امام زمان خود خروج نموده ..... و مردم را تحریک می نمود و ..... در جنگ

قدرت الیزال خود این   )ملعون خبیث تر از ابلیس( بوده است و نامه هاي آن جرثومه فساد و تباهی را به امام می آورده .....، خدا به دست

خود،  تعصبات کورکورانه و جاهالنه را نابود نماید که چگونه از ابومسلم شامی ناصبی خارجی و عصیانگریاغی و محارب با امام زمان  

پلید و مشرك مانند او شخصیتی باالتر از    یک چهره عابد و زاهد و پارسا می سازد که صاحب اینگونه کرامات باشد، یعنی از شخصی

 موسی و عیسی و نبی اکرم و...، بسازد اناهللا واناالیه راجعون .....، 

ن نمائیم ناگهان گفت سالم علیکم و من گفتم علیک  بن خراش آورده که )وقتی ربیع مرد و ما خواستیم او را کف  و یا آنچه برادر ربیع 

  دوباره زنده شدي گفت بلی ولی من به شما خبر می دهم که پس از مرگ و مردن با خدا دیدار کردم و او با روح و ریحان   السالم آیا

شما بگویم و   رت این حال را بهبدون خشم و غضب با من دیدار کرد و لباسی از حریر سبز به من پوشانید و من از او اجازه گرفتم که بشا

 خدا اجازه داد و ..... پس کارهاي خوب کنید و نترسید  

القاء    )کلب گوید آیا شما منظور ربیع را از این سخنرانی پس  از مرگ متوجه شدید، منظور راوي جاعل این بود که به مخاطبان خود 

به دشمنی نترسید و همچنان  بودن  ناصبی  از  به    با علی علیه السالم   نماید  ادامه دهید آري آنها می دانند سرشان که  با معاویه  و دوستی 

 هم منتظر خواهیم بود(( ..... سقف لحد خورد آغاز حساب و کتاب وعذاب جاویدان است پس منتظر باشند ما



 931ص : 

                       

 

کرد پس به بیابانی    چهار هزار نفر تعیین  و نیز از ابوهریره و انس آورده اند که عمربن الخطاب لشکري به فرماندهی ابن حضرمی را بر

دست خود را پائین نیاورده بود که ناگهان بادي    رسیده و همه از فرط تشنگی مشرف بر موت شدند پس ابن حضرمی دعا کرد و هنوز

و چهارپایان نیز همه سیراب شدند پس جلوتر آمدیم تا    آمد و ابري و بارانی شدید به نحوي که مسیلها لبریز شد و همگی سیراب شده 

یم رسیدیم به خلیج دریا پس او آمد کنار خلیج و دریا و دعاکرد پس ما چهار هزار نفر وارد دریا شدیم که آب حتی پاهاي  جنگ کن

تیراندازي شد و ما قبر او را کندیم و غسل داده و دفن کردیم پس از اتمام دفن   چهارپایان ما را هم خیس نکرد .....، پس بر جنازه او

این امد گفت  ابن   ناگهان مردي  را در  کیست گفتیم  او  او گفت  آدمیان،  بهترین  ببرید چون    حضرمی  تر  آنطرف  بیاورید و دو فرسخ 

و بیرون می اندازد ..... پس جمع شدیم و قبر او را کندیم وقتی پائین رفتیم دیدیم از جسد رفیق    خاك این زمین مرده ها را نگه نمی دارد 

 چشمان ما تابید پس ما دوباره قبر را پر کرده و رفتیم .....(،  ما خبري نیست ولی از قبر نورخیره کننده اي به 

باطل آن هیچ مطلبی ذکر نمی نمائیم و راویان این داستان را که ابن حضرمی را بهترین    ما در اینجا هیچ سخنی نمی گوئیم و در اسناد

اند مالمت نامیده  )خیرالبشر(،  را که خاك  آدمیان  این سخن  ولی معنی   ..... کنیم  را    نمی  اندازد  بیرون می  را  این زمین جسد مردگان 

 به کدام سرزمین و کدام ناحیه و... است، و نیز داستان پرتوافشانی .....،  درك نمی کنیم که این مربوط 

یا  او و...، خوب می پذیریم و می گوئیم انجام داد اما داستان عبور لشکر او از در  کلب گوید اي موالي من همچنین داستان دعاي باران )

کیفیت این عبور موسی وار چگونه بوده آیا این عبور که حتی پاي مرکب آنها هم خیس نشده از   را، راوي کذاب خوب توضیح نداد که

اینکه مانند معجزه موسی، دریا از هم شکاف برداشته و دیوارهایی از آب تشکیل شده و سپاهیان او از وسط    روي سطح آب بوده و یا 

 کاف برداشته عبور کرده اند .....، خوب البته خجالت هم خوب چیزي است که راوي کذاب و نادان، براي فریباینگونه ش  دریایی که به

تر و خبیث تر از او آن کسانی هستند که غرض ورزي این یاوه ها را درکتاب هاي    امثال خود از بین عوام الناس آن را بهم بافته و جاهل 

بزرگ کردن افراد طرفدار    ردم و امت هم مانند آنان ابله هستند و البته دست سیاست اموي برايخود آورده اند و فکر می کنند که بقیه م

خاندان رسالت و...، و لذا شما را به    خود، با دروغپردازي و گزافه گویی و آنهم فقط براي کم رنگ کردن و بی رنگ نمودن فضایل

البته    بیان می نمایند قرار دهید و انصافاً بگوئید کدام عجیب تر است  قسم معجزات رسول خدا را در کنار معجزاتی که این مشرکان  خدا

متوجه می    هر کسی که این ها را بشنود عبور چهار هزار نفر موسی وار از دریا به آن کیفیت که پاي مرکب آنها هم خیس نشود و...،

آري مشرك فقط    ر جلوه اي نخواهد داشت، شود که البته شق القمر و یا سخن سنگ ریزه در دستان آن حضرت و یا شهادت سوسما

کسانی نیستند که هبل و الت و عزي می پرستند بلکه معاویه و معاویه پرست ها هم مشرکند یعنی کسانیکه در پی قتل رسول خدا هستند:  

مشرك هستند و آنها  حارب با رسول خدا و    البته نه تنها جسم آن حضرت بلکه شخصیت آن حضرت را ترور می نمایند که البته آنان

ندارند و این گروه در واقع همان منافقین در کتاب خدا    کسانی هستند که بظاهر الاله االاهللا می گویند ولی عمالً به رسالت پیامبر اعتقاد 

انما  می فرماید )و اذا قیل لهم التفسدوا فی االرض( می گویند، )  هستند که خداوند در حق رهبران آنان یعنی الذین فی قلوبهم مرض

 نحن مصلحون .....((،  

  رضی اهللا عنه لشکري به مداین فرستاد چون لشکر به کنار دجله رسیدند سعدبن ابی وقاص و خالد   و نیز آورده اند که )عمربن الخطاب

این    حرمت محمد و عدل عمر قسم می دهیم که راه باز کن تا ما عبور کنیم آنگاه همه آن لشکر عظیم از  بن ولید گفتند اي دریا ترا به

بدون آنکه پاي اسب ها و شترهاي آنها خیس شود( ..... آري چگونه ممکن است استجابت دعا از دعاي مانند سعد که    دریا عبور کردند



 932: ص 

               

 

انجام    بیعت امام معصوم سرپیچی کرده بود ..... و خصوصاً به دعاي خالدبن ولید یعنی همان زناکار خونخواره و درنده بی شرافت و  از

آنچه انجام داده    انواع فسق و فجور و ..... و اینکه به نام پیامبر نام عمر را نیز اضافه کرده .....، و البته در خصوص عمر اگر کسی بهدهنده  

 و آنچه انجام نداده او نظري بیندازد خواهد دید که نام او در کنار نام پیامبر چه وزنی خواهد داشت...،  

که    فاد این روایات جعلی حاصل می شود رسیدن به دریاها و شکافته شدن براي لشکر اسالم به نحوي گوید ظاهراً اینگونه که از م  )کلب

براي  حتی  که  نحوي  به  بوده  عادي  امري  ابلیس  از  تر  خبیث  معاویه  طرفداران  براي  تقریباً  نشود  خیس  نیز  آنها  مرکب  و    پاي  فاسقان 

ن نیز واقع می شد و به عبارتی از این  ابلیس فراوان یافت زناکاران امت محمد  بین طرفداران معاویه  به    وع موسی ها در  اند که  می شده 

با نهایت تأسف دشمنی با    محض برخورد با دریا فوراً دعا نموده و لشکر اسالم را از دریاها عبور می داده اند و .....، آري نظر کن که

پردازي کرد تا اینکه بتوانند بوسیله آن اکاذیب و    دروغ  جبور به علی و با محمد و آل محمد علیهم السالم چگونه معاندین و ناصبیان را م

نمایند که ردالشمس و شق القمر و...، چیزي نبود که فقط براي    پردازي ها حق را کم رنگ و یا بی رنگ نمایند و چنین وانمود  دروغ

است و لذا فرقی مابین آنان نیست، آري اگر    از طرفداران آنها واقع شده   محمد و علی واقع شود بلکه باالتر از آن براي هر بی سروپایی

بکارگیري نمودند از جمله فضیلتی مشابه و حتی باالتر از آن را جعل نمودند و...، تا از    فضایل آنها را نتوانستند انکار کنند مکر دیگري

باطل را نیست که خداوند دروغگو را در کتاب شریف قرآ  این طریق حق را سرکوب و  ن دشمن خود معرفی اشاعه دهند بی جهت 

به دوزخ جاودانی بشارت داده است در آن مواضع که می فرماید فمن اظلم ممن افتري علی اهللا کذبا اناهللا    نموده است و جاعل حدیث را 

 واناالیه راجعون(،..... 

تا آنه بینداز  ابن جوزي آورده است که )سعد دعا کرد و گفت خدایا من بچه هاي کوچک دارم پس اجل مرا تأخیر  بلوغ    ا به و  سن 

 برسند و خدا هم اجل او را بیست سال عقب انداخت .....(،  

کرد در میان آنها عمربن سعد قاتل امام سبط شهید حسین بن علی صلوات اهللا    آري و اوالً همین اوالد که او براي بزرگ شدن آنها دعا

به او گفت و چه کسی گفت که آن را بیست سال به   کذاب سؤال نکرد چه کسی اجل او را   علیه بوده و .....، همچنین کسی از این راوي 

 تأخیر انداخت،  

اینها فکر می کنند مردم شیر خر خورده اند و...، آري راوي کذاب کلمه اي گفت ولی جمع کردن آن مشکل شد،   )..... کلب گوید

 .....،( چگونه آگاه شد که اکنون وقت مرگ اوست و چگونه آگاه شد که درست بیست سال عقب افتاد و  راوي

  است بین این اشخاص و طرز فکر آنان با سالله پاك رسول خدا حضرت سجاد که فرمود )خدایا هرگاه عمر من چراگاه   و چقدر فاصله 

از پیامبر که   شیطان شد مرا ببر .....(، خداوند در قرآن می فرماید )..... خدا غیب خود را آشکار نمی سازد مگر بر کسی که برگزیده باشد

عثمان وفات یافت پس وقتی   ز آن اطالع دهد و...( و نیز از حسن بصري آورده اند که گفت )هرم بن حیان در روزگار خالفتبر بعضی ا

آبیاري کرد و رفت و در عبارت قتاده   از کنار قبر او دور شدند ناگهان ابري آمد درست به اندازه قبر او نه بزرگتر و نه کوچکتر و آن را 

روئید .....(، البته ما این کرامت ها را بر قبر هرم بن    ات کرد باران بر قبر او بارید و همان روز بر خاك او علفآمده که همان روز که وف

 مادر خود چهار سال مانده بود   حیان بزرگ و عجیب نمی دانیم، زیرا او همان کسی است که در شکم

ابري آمد نه بزرگتر و نه کوچکتر از قبر و    اول که گفت)کلب گوید البته این قضیه من حیث المجموع مشکوك است و نیز آن راوي  

چه فاصله اي از زمین این ابر آبیاري کرد معموالً ابرها کیلومترها از سطح زمین فاصله دارند و مقصود راوي کذاب آن    دیگر نگفت با
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روز بر خاك او علف روئید .....،آري    طرف و یا آن طرف نباریده است و یا همان  که ابر فقط قبر او را آبیاري کرد و قطره اي این   است

اگر مردم انکار   اینگونه یاوه ها فقط درخور عقل اینگونه افراد ابله است و یا ماندن هرم بن حیان به مدت چهار سال در شکم مادرش و

لیات تعیین کننده است  جع  ننمی کردند مادرش بعد از بیست و پنج سال او را با ریش و پشم می زائید و در این یاوه ها موضوع افکار ای

 ماه قانع می شوند .....(،   9و اگر شما انکار بفرمائید این یاوه گویان به همان 

ام فقط یک حبه   تمام است چیزي نمی خوري گفت خانواده  ام که یک ماه  تیمی گفتم شنیده  ابراهیم  به  نیز اعمش آورده که)من  و 

انداخته ام و...، شعرانی می گوید او چهار ماه تمام نمی خورد و نه می  اند و من هم فوراً آن را از دهان    انگور به من داده  بیرون  خود 

 آشامید.....(  

پیش نیاید که    )کلب گوید راوي کذاب دیگر در خصوص میزان فعالیت و کار او سخن نمی گوید تا براي عوام الناس آنان این سؤال 

 آشامد ولی مانند تراکتور رومانی کار هم میکند و .....(،  روز نه می خورد و نه می  120چگونه یک فرد چهار ماه یعنی 

ناگهان افتاد و مرد .....، و یا   و یا مردي به حافظ مطرف بن عبداهللا، دروغ بست مطرف گفت خدایا اگر دروغ می گوید او را بمیران پس

)مرد فقیري در آبادان زندگی می کرد پولی  ابري که بر سر کرز بن وبره سایه می افکند .....، یا کالمی که از حسن بصري آمده که گفت

اشاره کرد و تمام زمین طال شد و برق می زد بعد گفت    به دستم رسید خواستم به او کمک کنم به من لبخندي زد و با دستش به زمین

 پول را بده من دادم و فرار کردم...(، 

 خواستی بخند و خواستی گریه کن .....،  آري تو از خواندن این مطالب

که نداند که اهل بهشت است یا جهنم خنده ننماید    یز از حارث غنوي روایت شد که ربعی بن خراش سوگند خورده بود که تا زمانیو ن

 پس غسل دهنده او می گفت که او پیوسته بر روي تخت )غش غش( میخندید و ما همچنان او را غسل می دادیم .....، 

ل کرده که ربعی قسم خوردکه تا زمانی که نداند بهشتی است یا جهنمی خنده ننماید  )کلب گوید شما دقت کن ببین چه می گوید او نق

است که متوجه شود که اهل آتش است و سپس خنده نماید ..... مگر    اگر بهشتی خوب قابل توجیه ..... و سؤال آن است که کدام احمق 

 راوي و یا قسم خورنده(،  

 ت که آسمان و زمین چهل روز بر عمربن عبدالعزیز گریه می کنند .....(،  در تورات آمده اس و یا این قول خالد ربعی )که

تورات ربعی این موضوع در  الناس سخن   شاید  براي عوام  )که  یافعی   است  را که  یا کالمی  السالم  علیه  نه تورات موسی  می گوید(، 

ا می گفتند که این خلیفه صالح ..... کیست،  آورده است که )چون عمربن عبدالعزیز به حکومت رسیدچوپانان گوسفندان بر باالي کوهه

 ..... زیرا هرگاه یک خلیفه صالح بیاید گرگها و شیرها کاري به گوسفندان ما ندارند(، ..... 

دست میرفت ..... شبی پس از عبادت، نامه سبز رنگی که نور از آن    و یا آورده اند که شبها عمربن عبدالعزیز براي عبادت به مساجد دور

برائت از آتش جهنم است که خدا به بنده خود عمربن عبدالعزیز داده است    آسمان می رفت را دید که نوشته شده بود، این نامه به سمت  

عمربن عبدالعزیز آماده می شدیم و خاك قبر را کنار می زدیم که ناگهان نامه اي از    و ابن عساکر آورده است که )...... ما براي دفن

 نوشته بود .....،این امان نامه اي است که خداوند براي برائت از آتش دوزخ بر عمربن عبدالعزیز فرستاد .....(  آسمان بر زمین افتاد که 

سال است آبستن است دعا    و یا آنچه بیهقی آورده است که)..... مردي نزد مالک بن دینار آمده و گفت اي ابویحیی براي زنی که چهار

شکم این زن باد است خارج کن اگر دختر است او را پسر قرار بده و... به مرد گفت زنت را    .....، خدایا اگر در  کن پس مالک گفت
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  دریاب .....پس هنوز دست خود را پائین نیاورده بود که آن مرد از در مسجد وارد شد پسري چهار ساله را که دندان درآورد و با موي 

 سوار کرده و آورده بود .....(،   مجعد و کوتاه و هنوز ناف او بریده نشده بود روي گردن خود

اما تقوي و حیا موجب می گردد که انسان چیزي را که خارج از قلمرو عقل است نپذیرد، آیا راوي این    آري گفتن محال محال نیست، 

ن مرد  یک زن حامله چگونه یک پسر چهارساله را که دندانهایش درآمده و موي او نیز بلند شده و سوار گردن آ  مسئله فکر نکرده که 

در خود جاي می دهد، و منزه است خدایی که بر این زن مسکین آنقدر مهلت داد که استخوانهاي او نشکسته و رگهایش    هم شده را

جنین    نشده و پوست بدنش شکافته نشده است و خدا بر مالک بن دینار رحمت کند که اگر در حق این زن بیچاره دعا نمی کرد و   قطع

 یشتر می ماند آنوقت چه می شد، ..... و تازه دعا کرد اگر دختر است پسر شود  او در شکمش چهل سال یا ب

  جالب اینکه این زن سزارین هم نکرده و این غول بی شاخ و دم را بطور کامالً طبیعی زائیده است و آن را از مسیري خارج   )کلب گوید 

با یک چهارم حجم آن پسر کاکل زري هم گیر می کن اطفال  مالحظه می    ند و مادر و فرزند هر دو می میرند ولی نموده که معموال 

د و  فرمائید که راوي دیوانه همه امور را منظم و مرتب کرده و ظاهراً از خیلی از مسائل اطالع نداشته و احمق تر از اوآنکه شنید و باور کر

  شود زیرا عرب جاهلیت بین دختر و پسر   احمق تر آنکه حقیقت دانست و نقل کرد ..... و همچنین دعا کرد اگر دختر است پسر  از همه

هاي او بسیار    فرق قرار می داده اند آري دین این راوي خبیث و مالک بن دینار و طرفداران آنها دینی غیر از دین محمد است و با آموزه 

نوزاد دختر حسنه است    که   بسیار فاصله دارد زیرا محمد و آل محمد علیهم السالم از خدا اوالد سالم و صالح می خواستند و می فرمودند

این کوردال ولی  و...  فرماید  و خدا حساب کشی می  است  نعمت  پسر  پاداش می دهد و  دینی و ضد    ن و خدا  متعصب شخصیت ضد 

 محمدي خود را از البالي گفتار خود معلوم می نمایند انا هللا و انا الیه راجعون .....(،

الدعوه    یق آورده است که )..... عبداهللا بن شقیق پدر عبدالرحمن بصري مستجابسعیدبن ایاس درباره ناصبی خبیث عبداهللا بن شق  و نیز 

ابر شروع ببارد، آن  اینجا رد نکن تا مگر بر ما  به بارش می    بود چندانکه اگر ابري از باالي سر او رد می شد و او می گفت خدایا از 

البته استبعاد دارد آنهم به    یمّا نسبت کرامت به عبداهللا بن شقیق عقیلکرد..(، اینکه دعاي اولیاي الهی برآورده شود استبعادي ندارد .....، ا

بر عداوت و دشمنی سید از کسانی است که  او  او دور است زیرا  از  تا غرب که  ابن    اندازه فاصله شرق  نقل  به  اند و  بسته  عترت کمر 

 به علی حمله می کرده است .....،  مرد بن حنبل گفته است که این خراش او از طرفداران عثمان و از دشمنان علی بوده و احمد

او را دوست بدارد و دشمن بدار آنکه او را    آري به همان آقا و موالیی که بنا به فرمایش رسول خدا که فرمود خدایا دوست بدار آنکه

 دشمن دارد و...، علی را دوست ندارد جز مؤمن و دشمن نمی دارد جز منافق و... 

همان    وایت مضحک و خنده دار را نقل نموده و ما هم قبالً احوال او را ذکر نمودیم و عبداهللا بن شقیقامّا این جریري است که این ر   و 

 کسی است که سه سال قبل از مرگ خودش عقلش را از دست داده بود و این روایت هم از فراورده هاي جنون اوست، 

الدعوه    راوي مدعی است که این خبیث همیشه مستجاب   )کلب گوید حال اگر به متن یاوه هاي اینها توجه نمایی مالحظه می کنی که

بوده تا حدي که اگر ابر رد می شد و او درخواست باران می نمود البته نازل می شد در حالی که این حد براي پیامبرصلی اهللا علیه وآله  

ی براي این سگ خبیث  نقل نمی گردد زیرا اگر آن حضرت دعا می فرمود به شرط اذن و مصلحت حضرت اهللا، مستجاب میگردید ول

 ناصبی حد و مرز و شرط قائل نشده اند و شرط استجابت را تنها خواسته او ذکر می کنندو... اناهللا واناالیه راجعون(،  
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را بر کوه حرا زد آب جاري شد و    و نیز آنچه را که ابونعیم آورده که )..... با ایوب سفیانی در کوه حرا بودم و تشنه شدم ..... پاي خود

 شیدیم و...(،  نو  آب

و نیز آورده اند که مردي از خراسان نزد شیخی به نام حبیب بن محمد بصري رفت قبل از رفتن خود به مکه وگفت براي من خانه اي  

او گفت وقتی او را گرفت و تصدق داد پس مرد برگشت و خانه خواست و  قباله آن را    بخر پس آن مرد پول  بینی گفت  بمیري می 

است و ارتفاعش چنین و چنان .....، پس مهر    ي نوشت که این سند خانه اي است که حبیب خریده که چنین و چنانبنویس پس او نامه ا

او قرار دادند و حبیب که در بصره بود ناگهان آن نامه    زد به او داد و او به خراسان برگشت و...، و چون از دنیا رفت آن نامه را در کفن

قصري که تو خریده بودي به آن مرد داد و سپس او )از بصره به    نوشته بود اي ابومحمد خداوند آن  را در کنار خود دید که زیر سند آن

 خراسان رفت( و نامه )خدا را( به خانواده آن مرد نشان داد وگفت این هم رسید قبض قصر پدرتان .....(،  

طرف خدا قصر به مردم ببخشد و این سگ کیست  که از  )کلب گوید پس ببین یاوه هاي راوي دروغگو را .....، این حبیب خبیث کیست 

ابومحمد خداوند آن قصري که تو خریده بودي به آن مرد داد( و او      که خدا رسید سند کتبی براي او بنویسد و براي او بفرستد که )اي 

ر وقاحت هم حدي دارد ما در  خراسان ببرد و به خانواده آن مرد نشان بدهد .....، آخ  رسید سندي را که خداوند براي او شخصاً نوشته به 

خداوند سندي را بنویسد و مکتوب نموده و به پیامبر بدهد که اي پیامبر این دستخط مرا یعنی خدا را    طول زندگی پیامبر سراغ نداریم که 

اله االّاهللا( ..... و  فالن وعده تو عملی شد و این خط خداست که براي تو نوشته است آن را به مردم نشان بده و... ال  به مردم نشان بده که 

  بن محمد نقل نموده اند که گفت پدرم ناپدید شد و من نزد معروف کرخی رفتم و... او دعا کرد و من بر دروازه شهر شام   نیز از خلیل

که چنین    آمدم و دیدم پدرم ایستاده گفتم کجا بودي گفت در شهر انبار بودم نمی دانم چه شد...(، شگفت است از عقل این اشخاص 

بپذیرند در آنجا کهکرام امیرالمؤمنین علی  نیستند درباره  پذیرند ولی حاضر  براي غسل دادن    اتی را در حق هر معروف و منکري می 

 سلمان از مدینه وارد بر مداین گردیدند...،  

و یک زن    قتاده می گوید سوار کشتی بودیم و کشتی شکست و من  و یا داستانی جعلی دیگر را که ابن جوزي آورده که )حذیفه بن 

گفت من تشنه ام پس دعا کردم کوزه اي که به زنجیري وصل بود از آسمان آمد    روي تخته اي هفت روز سرگردان بودیم پس آن زن

مردي چهارزانو نشسته ..... گفت من از طایفه انسان ها هستم و خواسته خدا را بر خواسته خود    و ما خوردیم من انتهاي زنجیر را دیدم

این  و  کردم  موالنا    مقدم  بساط  ولی حدیث  پذیرند  می  را  کرامتها  اینگونه  مردم  از  دسته  این  که  است  تعجب  و جاي  یافتم.....(،  مقام 

بر آنها سخت و دشوار می آید و...، و یا آنچه را که ابن جوزي آورده که احمدبن نصر خزاعی از رهبران اهل    امیرالمؤمنین علیه السالم 

 را دیدم که افتاده و من در گوش او چیزي گفتم از گوش او یک جن با من سخن گفت و اظهار گفت که دیوانه اي    231سنت متوفی

چه اندازه    نمود اي ابوعبداهللا ترا به خدا قسم مرا رها کن تا او را خفه کنم زیرا این شخص عقیده دارد قرآن مخلوق است...، پس ببین که

 با لطافت و ریزه کاري به باطل دعوت می کند...، 

می گویند و آنها از دین فرسنگها فاصله می گیرند آیا اگر کسی دیوانه    ید این جماعت این یاوه ها و مطالب را به نسل جوان)کلب گو

وارد وجود او شده و آن هم به خاطر آن اعتقادات که مورد قبول تو نیست پس    شده و عقل او زایل و روح و روان او بهم خورده جن

ب انسان که داراي عقیده  باید هر غلط و    اطل هستند ولیاینهمه  به سراغ آنها نمی روند، چرا ما  اجنه محترم  نظر تو عاقل هستند چرا  از 

ما چکار دارند و کجا جنایت انسانها به پایه اعمال آنها می رسد، آیا در کربال اجنه سر امام حسین   اشتباه را به گردن اجنه بگذاریم، آنها با
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معاویه خبیث  یا  و  بریدند  طای   را  با شمشیر  از  اجنه  را  ابی طالب  بن  مبین علی  امام  نازنین  یا سر  و  این همه جنایت کرد  بود که  فه جن 

استراحت   با دارو و  اغلب  اثر اختالالت عصبی حاصل شده و  بر  به تشخیص روانکاوان و پزشکان  بنا  شکافتند...، خیرمشکالت روحی 

  ند که راه حق و حقیقت را می بینند ولی براي جنایات جانیان و خونخواران یابد و در واقع دیوانه و مجنون حقیقی کسانی هست  بهبود می

عالم مانند معاویه و یزید و زیاد و...، توجیه و تأویل می آورند و جنونهم مستحکم .....(، و نیز خطیب و ابن جوزي آورده اندکه زمانی  

این داستان مضحک و    واند...، البته به خطیب نبایستی براي نقلکه احمدبن نصر به قتل رسید ..... به من خبر دادند که سرش قرآن می خ

برابر  در  وقتی  راویان  این  دانست  باید  امّا  بپذیرند  را  این  آنها  ندارم  گمان  زیرا  کرد  مالمت  آور  موالنا    خنده  سر  قرآن  قرائت  واقعه 

اند که این کرامت   قرن ها از هر سو نقل شده و...، این    آن حضرت)ابوعبداهللا(، فرزند گرامی و شهید رسول خدا قرار گرفتند و دیده 

فرزند رسول خدا صلی اهللا علیه و آله نادیده    روایات را ساخته اند تا مقام آن حضرت را پائین آورده و این منزلت عظیم را در خصوص

 بگیرند،  

همین دستور کار یعنی با جعل روایات  تا در همین مسیر و برابر  )کلب گوید مانند آن تمامی روایات یاوه اي که ساخته و پرداخته کردند

 نمایند و... سیعلم الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون(،   قیام  ضد و یا مشابه به مبارزه بی امان با فضایل و مناقب اهل بیت 

می کنم... و آدم به  افتخار می کنند و من به ابوحنیفه افتخار    و یا از قول پیامبر روایت جعل نموده اند که فرمود )..... همه پیامبران به من 

نعمان و من کنیه او را ابوحنیفه نهادم .....،(، البته این دو روایت را با    وجود من افتخار می کند و من به وجود مردي از امت خود به نام

قضاوت از رسول خدا  غلوهایی که درباره او ساخته اند، در جلد پنجم ذکرکردیم تا جایی که طرفداران او اعتقاد دارند که ابوحنیفه در  

ه و  نیز داناتر است .....، ..... ابوعاصم نبیل میگوید )..... ابوحنیفه را در مسجدالحرام دیدم که فتوي می دهد و عده اي اطراف او جمع شد

نمایند  می  اذیت  و  آزار  را  آیا    او  ابوحنیفه  اي  گفتم  من  بیاورد،  )پاسبانی(  که شرطه  نیست  اینجا کسی  در  آیا  او گفت  مأمور  پس  تو 

گفت آري و من گفتم احادیثی دارم اینها را براي من بخوان وقتی او آنها را خواند من برخاسته جلو کفشهاي او    )پاسبان( می خواهی

  ایستادم اوپرسید پس پاسبان و مأمور کو، پاسخ دادم، من به تو گفتم آیا مأمور و پاسبان می خواهی تو گفتی آري ولی من کجا گفتم

تو پا )یعنی آنها را سر کار میگذارم( و این  براي  با مردم مکر و حیله می کنم  ببینید من  ناراحت شد و گفت  سبان می آورم، ابوحنیفه 

 کودك هم بر من مکر و حیله )یعنی مرا سر کار می گذارد( می نماید .....،(، ..... 

دانی است که می نویسد )..... ابوحنیفه به آخرین حج که  که از او نقل شده است داستان امام ابوحسین هم  و نیز از شگفت ترین مطالبی

زیادي به نگهبانان کعبه داد ..... تا خانه کعبه را براي او قرق کردند و طبق عادتی که داشت شروع به نماز کرد و روي    مشرف شد پول

ندایی  قرآن را خواند ..... پس پاي راست خود ایستاد و نصف قرآن را خواند و سپس روي یک پاي چپ خود ایستاد و نصف دیگر یک

 آمد، تو و پیروان تو را آمرزیدیم...(  

زمان برده ..... و نگهبانان چگونه از ورود سیل زائران    کاش می دانستم اینکه امام ابوحنیفه قرآن عزیز را در دو رکعت ختم کرده چقدر

ي پاي راست و نصف قرآن را روي پاي چپ بخواند آیا  را رو  جلوگیري کرده اند ..... و از طرفی این چه نمازي است که نصف قرآن

خود قرار داده و...، ..... آیا در بین ورزشهاي بدنی چنین ورزشی وجود    حکم آن را از کتاب خدا گرفته و یا سنت پیامبر و یا بدعتی که

 دارد،  
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ه عیسی و مهدي هر دو پیرو مذهب ابوحنیفه  و عجیب تر از این داستان، گفته برزنجی استکه می گوید بعضی از حنفیان اعتقاد دارند ک 

هستند .....، و شیخ علی قاري ازیکی از حنفیان نقل نموده که ..... خضر نبی هر روز می آمد و از ابوحنیفه دین یاد می گرفت و وقتی  

می گوید این راویان تعصب را به  سال آنجا شاگردي کرد .....، ..... و سپس    قبر ابوحنیفه آمد و بیست و پنج   ابوحنیفه مرد ..... به کنار

ابوحنیفه مطلب بنویسند هرچند مطالبی باشد که واقعیت ندارد و یا مطالبی باشد که سر   جایی رسانده اند که فقط می خواهند در فضایل

 از کفر و الحاد در بیاورد .....، 

گفت:    ، و نیز آنچه ذهبی آورده که )خالد بن فزرپس این مطالب را بخوان و بر حال امت محمد صلی اهللا علیه واله گریه کن .....  آري

حیاه بن شریح )همان ابوزرعه مصري(، ..... بسیار تنگدست بود من به او گفتم دعا کن تا خدا وضع ترا خوب کند .....پس دانه شنی را  

 گرفت به طرف من انداخت دیدم تبدیل به طال شده ..... من آن را در راه خدا بخشیدم .....(  

وضوي ابراهیم خراسانی که یافعی آن را آورده است که ..... روزي وضو گرفتم و گردش می کردم و شخصی به من گفت   داستانو نیز  

وقتی آن    این درخت بگو بعنوان میوه، دینارهاي طال بیاورد .....، پس خودش گفت ناگهان دیدم از درخت دینارهاي طال آویزان شد و به

 ت .....، آري بخوان و بر اسالم و گذشته او گریه کن و...،  شخص رفت، دینارهاي طال هم رف

یعقوب بن ابی شیبه در احواالت شخصی به نام ماجشون آورده است که )..... پسر ماجشون گفت پدرم مرد و ما او را    و نیز داستانی که

منوال بود    کند پس سه روز بر همین   تخت براي غسل قرار دادیم پس غسال گفت ..... رگی را از زیر پایش می بینم که حرکت می  روي

وقت مرگ تو نرسیده و   پس بلند شد و نشست و گفت شربت سویق بیاورید پس خورد و گفت ..... به من گفته شد که اشتباه شد و هنوز

ی کردم  پیامبر را دیدم که ابوبکر در سمت راست و عمر در سمت چپ و عمربن عبدالعزیز در مقابلش بود.....( آري من هرگز فکر نم

 وفات شخص چه زمانی بوده است و...،   در میان امت اسالمی کسی حضرت عزرائیل را متهم نماید که نمی دانسته است که تاریخ

در آن روزگار سیاه، بر امت اسالمی مسلط بوده    آري تمامی این موارد ادعاهایی است که از سلطه بنی امیه ستمکار جریان می یابد که 

 اند و...،  

نیز آورد بشر و احمد بن حنبل دعا و  براي  اند که )..... آمنه رمیله  امام    ه  .....، پس  از آتش  امان می خواهند  تو  از  کرد که خدایا آنها 

 من رسید که در آن نوشته شده بود ما آن دعا را اجابت کردیم و...(،  احمدبن حنبل گفت شب که فرا رسید، نامه اي از آسمان به

با او از    اي مستقیماً براي ایشان)کلب گوید یعنی خدا مرقومه   فرستاد و بدینگونه مقام او از محمد رسول خدا باالتر است که خداوند 

 مستقیماً مکاتبه می نماید ....(   طریق جبرئیل سخن می گوید ولی با احمد

دو نفر سوار بر امواج نزد  چین بروم .....    و نیز ابن جوزي آورده است مردي از دیار هند نزد احمدبن حنبل آمد و گفت می خواستم به 

  یکی گفت من الیاس هستم و این هم فرشته نگهبان جزایر دریاست برو سالم ما را به احمدبن حنبل برسان .....، و یا علی بن   من آمدند 

م خود  غال  احمد می گوید روزي ابوعبداهللا امالء می کرد و من می نوشتم پس قلم شکست و ..... من نزد ابوعلی جعفر رفتم و... او به

 گفت قلم ابوعبداهللا را بگیر و بر درخت خرما قرار بده ..... پس او قرار داد و درخت آن را حمل کرد،  

  و یا ابن کثیردر تاریخ خود آورده است که چون معتصم او را می زد بند شلوارش قطع شد و او ترسید که شلوارش پائین آمده و عورتش 

 ل برگشت .....، معلوم شود پس دعا کرد و شلوارش به حالت او
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نقل می نماید که خانه  از فاطمه دختر احمد  ابن جوزي  یا  لباسی که پدرم در آن نماز می خواند    و  از  او گفت  برادرم آتش گرفت و 

 آن لباس سالم بود .....  نگرانم پس داخل خانه شدند و همه چیز سوخته ولی

ضریح او در آن بود و...، البته در    احمدبن حنبل غرق شد مگر اتاقی که   و یا ذهبی و یافعی می گویند از نشانه ها آنکه تمام مقبره امام 

ها آنرا کامالً نابود کرده، گویی که اصالً هیچگاه   حقیقت این کرامت کافی است بدانیم امروز هیچ اثري از این مرقد معظم نمانده و سیل

به نام ابوبکر بن مکارم خواب دید ..... قبر احمد بن حنبل   لح وجود نداشته است... و نیز ابن جوزي در مناقب احمد نوشته که پیرمردي صا

 زیارت قبر من آمد و سالی یکبار مرا زیارت می کند .....،  را که .....، صدایی از داخل قبر شنیدم که می گفت ..... خداوند به

تو چه کرد گفت مرا آمرزید گفتم آیا ابن جوزي از عبداهللا بن احمد نقل می نماید که گفت پدرم را درخواب دیدم سؤال کردم خدا با 

کردند پروردگار تو کیست من گفتم سبحان اهللا آیا از من خجالت نمی کشید و حیا    نکیر و منکر نزد تو آمدند، گفت آري از من سؤال 

 را بپذیر ما مأمور به این کار هستیم، .....   نمی کنید آنها گفتند اي ابوعبداهللا عذر ما

اینها همه چیزهایی است ک  را بر شخص عاقل بگویی چگونه می تواند که    ه در کرامات امام احمد می یابیم و... اگر این سخنانآري 

عقل و منطق و تجربه و عقل نیز آنها را می پذیرد از امامان    بپذیرد .....، درصورتی که ما کراماتی را که بسیار بسیار سبکتر از اینهاست که 

آورند که دروغ است، این سخن غالیان شیعه است و یا این ادعاي رافضیان    بانگ و فریاد بر میمعصوم خود نقل می نمائیم ..... ولی آنها 

مثنی بن سعید آورده که از مالک امام مالکیان شنیدم که گفت )من هیچ شبی را به روز    است و...، و یا این سخن حریفیش که آن را از 

 ات کردم .....(،  وآله را در آن مالق  نیاوردم مگر آنکه پیامبر صلی اهللا علیه

 آیا امام دروغ می گوید یا ابن سعید این دروغ را پرداخته و یا حریفیش در این نقل موردمالمت است .....،  

گفته شد    ابن جوزي آورده است که شخصی دو دست را که از محراب مسجدي بیرون آمده بود دید و پرسید این دو دست چیست  و یا

مرا نشنیدي که بر دو    در آغوش بگیرد ناگهان ابوالعالء آمد ..... به من گفت اي فالنی ..... آیا صداي   آمده تا ابوالعالء حسن بن احمد را 

 ملک نکیر و منکر فریاد زدم آنها هم جرئت نکردند از من سؤال کنند و برگشتند(  

بسی که  دیدم  کعبه  در  را  که گفت جوانی  نماید  می  روایت  ذالنون مصري  .....از  یا حریفیش  و  او  .....  به  نماید  می  و سجود  ار رکوع 

نزدیک شدم وگفتم چقدر نماز می خوانی گفت منتظر اجازه پروردگار هستم تا از نماز دست بردارم و ناگهان دیدم نامه اي افتاد که در  

آمرزیدم    اي همه رانوشته بود )..... از خداوند عزیز بخشاینده به بنده راستین خودم بس است من هر چه گناه در گذشته و حال کرده    آن

نکردند تا خلق جهان    .....( شک نیست آن کسانی که این نامه خدا به آنها رسیده است دیوانه و مجنون بوده اند زیرا این نامه را نگهداري 

 از آن تبرك جویند و استفاده کنند و آیندگان نیز آن را به عنوان سندي معتبر حفظ نمایند .....، 

 دامهایی است که افراد خام امت محمد را در آن انداخته اند، .....، همه اینها  آري

و یا ابن عساکر و ابن کثیر روایت کرده اند که)..... احمدبن ابی الجوري با سلیمان دارایی عهد بسته بود او را ناراحت نکند پس روزي  

بنشین .....، پس همگی رفتند دیدند که احمد در تنور    تنور را روشن کرد و سه بار به اوگفت تنور روشن است و او گفت برو داخل آن

 نشسته و نسوخته .....(، 

آري از ابن کثیر جاي تعجب نیست که امثال این اسطوره ها را مانند وقایع واقعی نقل می کند ولی وقتی به فضایل اهلبیت میرسد، قیافه  

زبان بیهوده    رود ..... و  کسی که می خواهد به آسمان باالاش عوض می شود، دهانش کف می آورد و دچار تنگی نفس می شود مانند  
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دهد .....، و یا خطیب بغدادي و ابن    گوي خود را دراز می کند ..... و خداوند اینچنین رجس را بر کسانی که ایمان نمی آورند قرار می

را پیدا کردم و در جیب گذاشتم وقتی    جوزي آورده اند که علی بن موفق می گوید )..... روزي براي اذان گفتن خارج شدم وکاغذي 

آمده است )بسم اهللا الرحمن الرحیم اي علی بن موفق آیا   اذان گفته و نماز خواندم آن کاغذ را باز کردم دیدم خدا براي من نامه نوشته و

 از فقر می ترسی در حالی که من پروردگار تو هستم .....(  

نمایند    دیوانه باشند و یا فکر می کنند مردم مغز خر خورده اند تا این یاوه ها را باور گوید من فکر می کنم که راویان این احادیث    )کلب

 آري البته در یک حالت امکان دارد آنهم اینکه عده اي مانند خودشان این اراجیف را بپذیرند و یا .....(،  

با چهار هزار ختم قرآن، زن حوریه اي خریدم و    می گوید: )..... من از خداوند  جوزي آورده است که ابویحیی زکریا بن یحیی  و یا ابن 

به آخرین ختم که رسیدم ناگهان صداي آنزن حوریه بلند شد و گفت تو به پیمانت عمل کردي و من آن زن هستم که از خدا خریداري  

ه شرحی که در جلد پنجم  هزار ختم تعجب نباید کرد زیرا ممکن است در چند دقیقه عملی شود زیرا ب  کردي .....(، البته در مدت چهار

 در یک شبانه روز هفتاد هزار ختم قرآن می کرد .....،  آوردیم، ابومدین مغربی

که تو سیگار می کشی پسر گفت اي پدر تو کدام مواد مخدر را    )کلب گوید پدري به فرزندش گفت پسرم کالغ براي من خبر آورده 

نیست که این دوستان مواد مخدر مصرف می نمودند و االّ کدام عاقل  مصرف می کنی که کالغ با تو حرف می زند، جاي شک وشبهه  

نماید و  توافق و تمام کنند و آنوقت    می پذیرد که خدا در دنیا حوریه فروشی  با هم  نیز  بنماید و معامله را  بدهد و معامله هم  نرخ هم 

بعد از آن اگر مردم شل می دادند، داستان هم آغوشی  قرآن او تمام نشده بله را بگوید و البد    خداوند حوریه را بفرستد تا آخرین ختم 

 خود را با حوریه تعریف میکرد و بچه حوریه هاي گوگوري مگوري خانه آن کذاب را پر می کردند و... الی آخر(،  

ست به ابویزید رضی  و نیز از سهل بن عبداهللا روایت شدکه گفت ..... )..... از کوه قاف باال رفتم دیدم که کشتی نوح در باالي آن افتاده ا

قاف را دیدي گفت رفتن به آن آسان است .....، و یا یکی از اولیاء خدا نیاز به آتش یافت پس دست خود را به    اهللا عنه گفتم آیا کوه 

 دراز کرد و از او بوسیله تکه لباسی که داشت پاره آتش دریافت نمود...(،   سمت ماه 

 دیوانگی هم انواعی دارد،   آري به حق راست گفته اند که الجنون فنون یعنی

وضو غمگین شدم ناگهان دیدم خرسی  و نیز سهل بن عبداهللا می گوید ..... )..... روزي جاي خلوتی رسیدم ..... به خاطر نبودن آب براي

سهل ما  نزدیک شد و سالم کرد و گفت .....، اي    روي دو پاي خود مانند انسان راه می رود و کوزه سبزي هم در دست دارد ..... به من

رابطه کردیم و دنیا قطع  از  براي خدا  از حیوانات وحشی هستیم که  ما رسید که سهل آب می    گروهی  به  ندایی  ناگهان  بودیم  نشسته 

عجایب را از آن خرس گویا و سخنور بپرس که کوزه سبز در   خواهد تا وضو بگیرد و من صداي شرشر آب را می شنیدم،( پس این

عبادت براي خود ساخته اند ..... پس عقل خود را هم قاضی قرار بده و از    ه با او ترك دنیا کرده و مکاندست گرفته و دیگر حیوانات ک 

 این خیاالت تباه کننده به خدا پناه ببر، ..... 

کوزه  و ازعبداهللا بن حنیف آورده اند که گفت )..... از هاتفی ندایی شنیدم که گفت کفتار بدون سبو و ریسمان آمده بود ولی تو باخود  

 نزد جنید رفتم گفت اگر صبر می کردي از زیر پاهاي تو چشمه جاري می شد و...(    آوردي پس از برگشت از حج به

 انباشته اند .....، که اولیاء خدا باید مانند کفتارها بدون وسیله براي برداشتن آب بروند و...،  آري اینها همه اوهامی است که روي هم
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فرزندي از شبلی بنام غالب مرد و مادرش موهاي خود را می کند و لذا او دستور داد که ریش او را هم که    حافظ ابونعیم آورده است که 

بتراشند وقتی سؤال کردند اي استاد چرا ریش خود را تراشیدي گفت آن مادر براي یک موجود مفقود موهاي خود را    بسیار بزرگ بود 

 نتراشم(،  من براي یک فرد موجود آن را  کند و

  درود بر این عابد فقیه که حرمت تراشیدن ریش را نمی داند آیا نشنیده است که .....،.....، .....، مذاهب چهارگانه اسالم بر وجوب بلند 

کردن ریش و حرمت کوتاه کردن آن و تراشیدن آن اتفاق نظر دارند .....،آري این دین شبلی و حافظ است که به هواي دوستی خدا  

 کامل هستند و .....،   می تراشند .....، و واقعیت آن است که آنها نیازمند عقل ریش را 

ناگهان ستون نوري ابی عمر گفت )..... شبی به سوي خانه خود می رفتم  یا ابن عماد می آورد عباس بن  ابوبکر    و  قبر  به  را دیدم که 

بل نقل کرده که )..... هرکس علی را بر ابوبکر مقدم بدارد به عبدالعزیز می تابید( و او همان کسی است که با دو واسطه از احمدبن حن

 رسول خدا توهین کرده و...(، ..... 

پیشواي خود احمد این نقل را آورده را با آنچه ما از احمد در مواضع متعدد آوردیم و    آري سخن راوي آن نور کذایی که به دروغ از 

علیه السالم در جلدهاي پیشین الغدیر آورده ایم مقایسه کن و بگو چگونه می تواند  فضایل امام علی    دیدگاههاي گوناگون او را در بیان 

احمد صحت داشته باشد و البته هرکس که علی را بر ابوبکر، عمر، عثمان مقدم بدارد قطعاً حجت بالغه دارد و نور    این تهمت هاي او به

 برگزیده و به دستاویز محکمی چنگ زده است .....،  تابانی را 

ی از و  ظاهري  )..... محمدبن محمد  است،  تاریخ خود آورده  در  بیت    ا خطیب  زیارت  قصد  به  مدینه  از  که  نماید  می  نقل  ابن سمعون 

بیت به  از رسیدن  پس  را  و آذوقه خود  و خرما  آمدم  آمدم    المقدس  وقتی  کردم،  تازه  هوس رطب  ولی  دادم  قرار  در جایی  المقدس 

 است .....(   دیدم رطب تازه  خرماي خود را با کراهت بخورم ناگهان

و ابن سمعون    خوابید   و یا ابن جوزي آورده که )..... روزي در مجلس سخنرانی ابن سمعون بودم .....، ابوالفتوح قواس که در کنار او بود 

ابوالفتوح رسول خدا را در خواب می دیدي گفت اي  بیدار شد گفت  به خاطر همین    ساعتی سخن نگفت پس چون  آري گفت من 

 انی خود را قطع کردم که خواب خوش تو بهم نخورد(، سخنر

پرسیدند گفت پاي دخترم زخمی داشت،    و یا ابن جوزي آورده است)رصاص زاهد همیشه پاي ابن سمعون را می بوسید وقتی علت را  

پایش را روي آن زخم    شود ..... به خانه ما آمد و  پیامبر را در خواب دیدم گفت به ابن سمعون بگو پایش را روي آن بگذارد تا خوب

 گذاشت و خوب شد .....(  

از بغدادي که  )ابوالمعالی  اند که  نیز آورده  براي گرفتن قرض    و  و  فقر شدید شدم  ماه رمضان گرفتار  نماید که در  نقل می  بود  زهاد 

شخص نرو ما خود او را  حرکت کردم ناگهان دیدم پرنده اي بردوش من نشست و گفت اي ابوالمعالی من فالن فرشته هستم، تو نزد آن  

 مرد فوراً پیش من آمد،( .....،   نزد تو می آوریم ..... و آن 

البته از ابن جوزي شگفت نیست که هر جا به فضیلتی از فضایل خاندان رسول خدا برخورد مینماید آنرا به ساختگی و ضعف و سستی  

ضعف آن سخن نمی گوید و در محال بودن و بی    و هرگز در  منسوب می نماید ولی این اراجیف و یاوه ها را صحیح قلمداد می نماید

اساس بودن متون آنها سکوت اختیار می نماید ..... و اینها همگی داللت برآن دارد که او هر کس را که دوست دارد برایش غلو می کند  

 و کسی را که دشمن دارد علیه او قلم فرسایی می کند و .....،
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عارفان را انکار    وحامد غزالی در یکی از تألیفات خود گفته است من در آغاز، احوال صالحان و مقاماتصاحب مفتاح گفته است )..... اب

است خدا گفت نه بلکه    می کردم تا ..... آنکه خداي تعالی را در خواب دیدم که به من گفت اي ابوحامد من با خود گفتم این شیطان

ترك و با طایفه اي که در زمین    دارم پس اي ابوحامد اعتقادات باطل خود را من خدا هستم که از همه جهات شش گانه بر تو احاطه  

انوار قدس خود بر تو افکندم پس برخیز و با خوشحالی از    محل لطف من هستند تماس بگیر ..... من نوري از  به مردم بگو .....، و من 

کرد و ..... گفت بر قله عقل ارتقاء می یابی و از    ئید خواب بیدار شده نزد شیخ خود یوسف نساج آمدم و ماجراي خواب را گفتم او تا

 جانب خدا همان خطاب را می شنوي که موسی از خدا شنید که )انا اهللا ربالعالمین(، .....،

خداوند به    )کلب گوید این داستان یعنی صدور حکم نبوت تلویحی براي ابوحامد و تعیین راهی که باید می رفت آنهم مستقیماً از سوي 
شریعت رسول خدا و    ائید شیخ او نساج، همگی داللت بر تأثیر الهام شیطان و فریب خوردن این شاگرد و استاد را دارد زیرا دین واو و ت

چه بی واسطه مستقیماً از سوي    پیامبر خاتم، کامل به مردم رسیده است و پس از آن حضرت وحی قطع شده است چه با واسطه جبرئیل و 
وارد    دانست اگر مدعی دریافت پیام از سوي فرشته اي می شد، مردم او راسنگسار می کردند پس از این طریق خدا، البته ابوحامد می  

شناخته می شود   شد تا بتواند یاوه هاي شیطانی خود را بر مردم القاء کند، یا به واسطه نفس خود و یا الهام شیطان و البته درخت از میوه او
زیرا خداوند دین اسالم را    بوحامد اگر در راه دین به تردید و ابهام رسید، مشکل او بود نه مشکل دین،و )ان الشیطان لکم عدو مبین(، ا

دینا(، و بعد از رحلت رسول خدا وحی    کامل و بوسیله پیامبر به مردم ابالغ کرده است )الیوم اکملت لکم دینک و رضیت لکم االسالم
 است   حضرت آخرین پیامبران بوده  قطع شده است همانطور که نبوت قطع شده است و آن

مشرك شده است    و ابوحامد غزالی به اعتقاد این کلب با این یاوه ها حکم کفر و ارتداد خود را اعالم نموده و به پیامبر خدا و رسالت او
گوید در خواب  اگر اینکه ب  که در کنار قرآن و سنت او دستور اشاعه روشی را به دریافت الهام خدایی مانند موسی مدعی شده است و

خصوصاً به اینکه خداوند به او گفته    بوده نیز از سنگینی جرم او نمی کاهد زیرا با تائید شیخ خود آن را حقیقتی غیرقابل انکار می داند، 
یروان  است( پس به اعتقاد این کلب او ملعون و پ  برو و این مطلب را به مردم بگو )یعنی دستور نشر شریعت او را در قالب این روش داده 

منقطع شده خداوند است او همان است که براي جنایات    دین تلویحی او نیز در آتش خواهند بود زیرا روش او به منزله محاربه با وحی
تعبیر و گروه گروه از گمراهان را به سوي آتش سوق می دهد انا هللا و    دشمنان خدا و رسول او توجیه و تأویل می سازد و جرم را به خطا

 جعون،(،  انا الیه را

دیگري بود که چشم و دیده بصیرت غزالی را تیز می کرد تا در کتاب احیاء خود داستانهایی از قبیل    اي کاش در داروخانه نساج سرمه
(  )نساجداستان حمام و مانند آنرا .....، و آوردن این مطلب که لعن یزید را ممنوع دانسته را نمی آورد .....، ..... آورده اند هنگامی که او  

  به خاك سپرد وقتی از قبر خارج شد رنگش پریده بود علت را سؤال کردند گفت از روبروي قبله دستی را دیدم که هاتفی   ابوحامد را
او را هدایت   گفت دست محمد غزالی را در دست پیامبر قرار بده و من اینکار را کردم .....،(، آري این همان نساج است که .....، از آغاز

و... و البته من گمان نمی    انجام به هدایتش ادامه داده و غزالی می دانست که او در ساختن و پرداختن خرافات بی نظیر است   کرده و تا به 
باشد، از امام ابوالحسن معروف به ابن   کنم این دست همان دستی باشد که کتاب احیا را که مملو از گمراهی ها و اباطیل است .....، نوشته 

آوري و سوزاندن آن را صادر کرد و گفت مخالف    ه )..... زمانی که بر متن احیاء العلوم وقوف یافت دستور جمع حزام نقل شده است ک 
 سنت و بدعت است  

را  غزالی  و  ابوبکر  و  پیامبر  دید  خواب  کتاب  و شب جمعه  پیامبر  که    .....،  داد  دستور  پس   ..... است،  درست  گفت  و  کرد  مطالعه  را 
بزنند پس ابوبکر شفاعت کرد و او را رهاکردند ..... پس از خواب بیدار شد و... یک ماه با درد و رنج زندگی کرد و  ابوالحسن را شالق  

پس از این خواب بیست و پنج شب بعد پیامبر آمد و دست خود را بر من کشید و من    مرد و در عبارت یافعی از قول ابوالحسن آمده که
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اباطیل او در گمراه خوب شدم .....( حاال اگر ما بخواهی م ازصاحب این کتاب حمایت نموده و .....، مالحظه می شود کج روي ها و 
 که شکاف ایجاد کرده او در اسالم قابل ترمیم نیست،   کردن مردم .....، در حدي است

ان برد، او در کتاب اساس  کتاب االحیاء کرد و در دمشق آن را به پای  ابن جوزي در المنتظم می نویسد: )غزالی در قدس شروع به نوشتن 
فقه )سنت پیامبر( را کنار نهاده است مثالً در محو نمودن جاه پرستی و مجاهده    کار خود را بر روش صوفیان قرار داده و رعایت قوانین 

... سرقت کرد( ..را در خود محو کند پس وارد حمام شد لباس دیگران را به تن نمود    مردي می خواست جاه دوستینفس می گوید:  
نموده و از آن پس او را دستگیر  تعلیم شاگردان    پس  با هدف  این واقعه  امثال  .....، مسلم است که ذکر  الحمام( مشهور شد  به )سارق 

زیرا فقه و سنت پیامبر قبح و زشتی این اعمال را ثابت و محکوم می نماید، و چگونه روشی را می توان مجاز    ، استکاري زشت و قبیح  
  ی در آن صورت پذیرفته و کسی مال مردم را تلف نماید و همچنین نقل می کند .....، نظیر این داستانها بسیار ذکر نموده سرقت  دانست که

کتاب دیگر    است و من اغالط این کتاب را در کتابی به نام )اعالم االحیاء باغالط االحیاء( جمع کردم و به پاره اي از این اشتباهات در
س( اشاره کردم نمونه اي که در کتاب نکاح آورده است که )العیاذ باهللا(، عایشه به پیامبرگفت تو کسی هستی که  خود به نام )تبلیس ابلی

از احادیث موضوعه و مطالبی که    خیال می کنی پیغمبر خدا می باشی و این محال است و...، تا آنجا که می گوید غزالی در کتاب احیا 
و این نقلها داللت بر آن دارد که او شناخت ومعرفتی به احادیث نداشته و اي کاش که او این  اصالً صحت ندارد فراوان ذکر نموده است  

کتاب نقلهاي بیهوده و متناقض فراوان    احادیث را قبل از آوردن به کسی که علم و معرفت به این کار دارد نشان میداد و...، او در این
عبدالعزیز را فرزند سلیمان بن عبدالملک دانسته و حال آنکه عمر پسر    در آن عمربن  آورده است و نیز کتابی در رد باطنیه نوشته و .....

غزالی او را فرزند و پسر او می داند و این امر چگونه ممکن است که از سوي    عموي سلیمان است که از طرف او والی شده بود ولی
 کسی نقل شود که اندك آشنایی به حدیث ونقل داشته باشد...،  

نیز  جوزي در تلبیس آورده است که )..... ابوحامد غزالی در کتاب احیاء آورده که یکی از شیوخ در آغاز راه ارادت خود درابن    و 
زنده داري    عبادت، از شب زنده داري و نماز و دعا شبانه تنبلی می کرد پس خود را به قیام شبانه واداشت تا خود را از روي میل به شب 

 عادت دهد،  

در دریا ریخت، زیرا می ترسید    ز شیوخ دوستی مال را این چنین معالجه کرد که همه دارایی را فروخت و پول آن را و یا یکی دیگر ا
   دهد  پول را بین مردم مستحق تقسیم نموده و احسان کند و در نتیجه آن خوبی، حس ریا به او دست

و بردبار شود و    شم مردم به او فحش و ناسزا بگویند تا حلیمو باز نقل کرده که یکی از بزرگان افرادي را استخدام می کرد تا در پیش چ
 او بیشتر شود و...،  یا نقل کرده که یکی از بزرگان در سرماي زمستان به دریا سوار می شد تا در نتیجه طوفان، دالوري و شجاعت

شریعت است و چگونه شب    باو سپس ابن جوزي می گوید من از حامد در شگفتم که چگونه بر چیزهایی صحه می گذارد که مخالف  
یا چگونه ریختن مال را به دریا حالل    زنده داري در تمام شب را حالل می داند و حال آنکه آدمی با این کار سخت، مریض می شود و

  کرده است و آیا فحش و ناسزا و نفرین بی جهت بر   و جایز می داند در حالی که رسول خدا صلی اهللا علیه وآله از ضایع کردن مال نهی 
ناسزا و نفرین بگوید و آیا هنگامی که دریا طوفانی است رفتن به    مسلمان جایز است و آیا جایز است که کسی را اجیر کنند تا فحش و 

 دریا جایز است و حال آنکه در چنین شرایطی حتی اداءفریضه واجب حج از طریق دریا ساقط می شود، ..... 

ارزان فروخته است و نیز ابن جوزي از ابوحامد آورده که ابوتراب    ا به )اباطیل( تصوف آري بدینگونه غزالی فقه )و سنت رسول خدا( ر 
است از اینکه خدا را هفتاد بار مشاهده کنی، و من گفتم این به درجات از    نخشبی به مرید خود گفت هرگاه ابویزید را یکبار ببینی بهتر

 جنون هم باالتر است(، 

سخنان ابن جوزي درباره احیاءالعلوم غزالی و البته کسی که در مباحث این کتاب نظر اندازد البته موضوعات    آري این بود خالصه اي از
پیدا خواهد کرد و کافی است آراء این کتاب را در باب حالل بودن غنا و مالهی و شنیدن آواز غنا و آواز خواننده و    بدتر از این را هم
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  ..، را مالحظه و مطالعه نمایند و شگفت تر اینکه این همه را به ساحت پاك رسول خدا صلی بازي با کمال خشونت و زشتی و.  رقاصی و 
آواز زنان و    اهللا علیه وآله نسبت داده و پس از نسبت دادن، براي اثبات آراء سخیف خود می گوید )..... همه اینها داللت دارد بر اینکه

مباح بودن    در کار باشد حرام می شود و همه این قیاسها و نصها داللت بر  صوت مزامیر حرام نیست بلکه فقط آنجا که خوف وقوع فتنه
شادمانی تماشا کرد و در    غنا و رقص و زدن دف و بازي هاي حرام دیگر دارد و حتی می توان رقص زنان حبشی و زنگی را در اوقات

 روزهاي عید که وقت شادي است می توان از اینها استفاده کرد(،  

محمد وحی بر غزالی نمود البته بایستی دینی به غیر از دین محمد به او الهام نماید و روشی جدا از روش    که بعد از  )کلب گوید آن خدا
مسلمان و امت پیامبر القاء نماید و کسی نیست از این ابله بپرسد وقتی آواز زنان حرام نباشد خوف وقوع فتنه براي    و سنت محمد به ملت 

می    برعکس همه استقبال خواهند کرد و نه تنها خوفی نیست بلکه همدلی و همبستگی عالی نیز بوجود موضوعی باید پیش بیاید و    چه
زنان بهتر و    آید و نیز در خصوص رقص زنان حبشی و زنگی در اوقات شادمانی و .....، کسی نیست از او سؤال کند مگر کسی از این

مگر هیچ االغی در    اي و اینکه می گویی در زمان شادمانی جایز استماهرتر هم رقص می کند که تو رقص غیر آنها را حرام کرده  
 زمان عزا و ناراحتی و غم و غصه، رقص زنان زیباي حبشی و زنگی را مالحظه می فرماید .....، 

دعوت    ادواقع این دین دین ابلیس و این الهام الهام شیطان است که در لباس دین و سنت محمد، امت او را به سوي فحشاء و فس  آري در
سوي بدي و فحشا    می نماید، آري در واقع این شیطان است که برخالف آیات صریح قرآن در حفظ حجاب ظاهري و باطنی مردم به

و البته که سزاي چنین کسی    دعوت می نماید تا فساد را در جامعه اسالم رواج داده و قباحت و زشتی فحشاء را در نظرها زایل می نماید
ه در مقابل سنت رسول خدا قیام نموده و با آراء و افکار پلید خود، فساد وفحشا و زناي چشم و قلب را و...، در  جز آتش نخواهد بود ک 

 میان امت ترویج می نماید ....(، 

وجود ورع صاحب آن را می رساند، نظري است که او درباره لعنت و نفرین    و نیز از جمله موارد نادرست که نادانی در دیانت و عدم
به افراد کالً خطر دارد و باید پرهیز کرد و مثالً از نفرین بر شیطان می توان باز ایستاد و    است، در آنجا که می گوید: )نفرین کردن داده  

اشکالی ندارد و آیا نفرین بر یزید که حسین را به قتل رسانید یا به قتل او فرمان داد جایز است یا نه می   سکوت کرد و این سکوت هیچ
که بگوئید اگر قاتل حسین قبل از توبه کردن از دنیا رفته است خدا او را لعنت کند و...، اما در سکوت و نگفتن لعن    گوئیم بهتر آن است 

 نیست، پس نگفتن لعن بهتر است .....(،   خطري

سالم چیست و جایگاه آن در    اساساً مفهوم لعن و  )کلب گوید البته جناب غزالی نمی داند در کجا خطا کرده است، زیرا نمی داند که
واقع همان تبري و تولی است، یعنی    ترجمه لعن و صلوات در   کجاست و آیا جزء وظایف مسلمان و مؤمن است یا خیر، و...، نمی داند 

وست و  قیامت آورده ایم بایستی با دوستان خدا د دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا پس اگر ما ایمان به خدا و رسول و روز
ایمان و امت پیامبر واجب است ولی صورت ها و اشکال آن    با دشمنان او دشمن باشیم، زیرا جهاد در راه خدا، هر زمان و مکان بر اهل

از اشکال و حالت هاي این جهاد و فریضه الهی است و در واقع بهترین    ممکن است متفاوت باشد و لذا این لعن و سالم صورت و شکلی
نموده و می فرماید و لعنت کنندگان آنها را لعنت می نمایند، زیرا براساس آن راه    خداوند در کتاب خود آن را تائیدشکل آن است که  

و صراط مستقیم معلوم می گردد و با این عمل معروف و منکر شناخته شود و در واقع لعن و    و طریق حق معلوم می شود و براي امت راه 
ي امر به معروف و نهی از منکر است تا مردم و امت بسوي واجبات بشنابند و از محرمات دوري  سالم یکی از بهترین اشکال وروشها

موضوع مهم که مطالعه تاریخ جوامع اسالمی در گذشته و حال، زمینه ساز براي برنامه ریزي آینده اسالم است و    نمایند، و توجه به این 
دیگران    الم دشمنی با دشمنان خدا، اعداء و دشمنان دین خود را شناسایی و به وظیفه هرمسلمان و هر مؤمن است که با فرستادن لعن و اع

منظور جلب رضایت    معرفی نماید و با تقدیم سالم و تقدیم درود، ابراز قدردانی خود را از تالش و زحمات و مجاهدت دوستان خدا به
اهللا اعالم دارد و این در واقع نص صریح و اجماع امت است که دوستی هر با آن را  حضرت  اگر    چیزي حشر  موجب می شود حتی 
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صلوات یاد نماید و از دشمنان خدا با    دوستی براي سنگی اظهار شود پس مسلمان و مؤمن می بایستی پیوسته از دوستان خدا با سالم و 
عن در واقع دوري از آتش  جهنم قرار ندهد پس ل لعن و ناسزا تا خداوند او را با دوستان خود در بهشت ساکن نموده و جزء دشمنان او در

اصل جنایت و جرم جنایت کار در قتل اولیاء خدا خصوصاً    جهنم و سالم طلب بهشت خداوند است و...، و از طرفی این غزالی گمراه،
ار  او را به شبهه احتمال اظهار توبه متوقف می نماید و حال آنکه اظه  مظهر ذوالقربی حسین بن علی را به یقین دیده است ولی مجازات

هاي متفاوتی هستند که بطور مثال قبول توبه در کتاب خدا مقرون به عمل صالح    توبه، ادعاي توبه و موضوع توبه و قبول توبه همه مقوله 
است و فقط نتیجه آن در قیامت معلوم میشود یعنی صرف ادعاي توبه مانع از لعن نمی شود یعنی ما موظف به لعن هستیم اگر چنین باشد  

ف و  فاسق  هر جنایت هر  این خبیث    اجري  در خصوص  و  نماید  می  ندامت  اظهار  رسید  به هدف خود  وقتی  و  دهد  می  انجام  خواست 
بایست نیزکه  کاري صادر    مصداق عمل صالح  تبه  و  فساد  ادامه  از  اجتناب  و  اهل حق  به  واگذاري حق  در  باشد  توبه  به  مقرون  حتماً 

تار اعم از قتل عام مردم مدینه و تخریب خانه خدا و .....، بود تا اینکه به جهنم  در پی قتل و جنایت و کش  نگردید و پیوسته آن ملعون
پس   ..... و  شد  دوستان    واصل  با  دشمنی  و  تضعیف  و  خدا  دشمنان  با  دوستی  منزله  به  دلیل  هر  به  لعن  ترك  که  داند  نمی  جاهل  این 

ن دوست تو، دشمنان دشمن تو و .....، و دشمن تو دشمن  خداست زیرا برمضمون کالم علی علیه السالم دوستان تو، دوست تو و دوستا
است   و دوست دشمن تو و دشمنان دوست توست و...، پس این گونه تفکر از غزالی گمراه به منزله ورود در آتش ابدي خداوند  توست 

است )اال لعنه اهللا    ت و فرموده زیرا خداوند او را در جمله ظالمان قرار خواهد داد همان کسانی که آنان را از رحمت خود دور نموده اس
 علی الظالمین .....(،  

آنان  به لعن بر ظالمین است خصوصاً  که حدود خدا را شکسته و با پیامبر به محاربه    پس براساس دستور قرآن مسلمان و مؤمن موظف 
ن بر دشمنان خدا شرعاً جایز نیست  توضیح دادیم که ترك لع  مسلم برخاسته اند، .....، و ما در کتاب تفسیر خود با استفاده از آیات قرآن

توبه اینگونه مجرمان از مصادیق تفسیر آیه )کل یعمل علی شاکله( خواهد   همانطور که ترك سالم بر اولیاء خدا جایز نیست. و عدم قبول
ا توبه داراي عالئم و نشانه  جنایت را مرتکب می شود نه از راه جبر بلکه از راه اختیار زیر  بود یعنی یزید اگر به دنیا برگردد باز هم همان

در این فرد خبیث و پلید مالحظه نگردید و اعمال بعدي او هم نشان داد که او بر همان روش سابق    هایی است که آن عالئم و نشانه ها 
ر کتاب  عمل می نمود و اگر حسین دوباره زنده می شد او دوباره او را بقتل می رسانید و همچنین خداوند د  خود بود و بر همان روش

آتش دوزخ را در ازاء قتل مؤمن وعده داده است و لذا در کجاي قرآن براي اینگونه اشخاص وعده عفو و قبول توبه قرار    خود خلود در
است    است و اگر کسی استناد به )دون از شرك( نمایید اشتباه او محرز است زیرا بت پرستی یکی از مصادیق شرك در کتاب خدا   داده 

آن جمله است    در کتاب خود به معانی دیگر نیز ذکر نموده است که این عمل یعنی دشمنی با پیامبر و ذوالقربی از و خداوند شرك را  
می فرماید و آیا یزید و    .....، و اگر به شرایط توبه در کتاب خدا توجه نمایی خداوند رضایت رسول اهللا را کمک کار توبه کننده اعالم 

..... که ذوالقربی و خاند و  براي آنان طلبمعاویه  پیامبر  اند از کسانی هستند که  نموده  او را قتل عام  ثانیاً آیا عدو    ان  نماید و  مغفرت 
نیاز به توبه نداشت از قتل عام   می کرد و رسول خدا جزء اعداء اهللا و مستوجب دوزخ ابدي نیست و ثالثاً یزید باید فقط توبه از قتل حسین

بپا کرد مانند قتل عام توابین و سلیمان بن   عام هاي بعدي که براي استقرار نظام ضد دینی خود خاندان محمد و از اسارت اهلبیت و از قتل
 شاکله است   صرد خزاعی و یاران او و جنگ با .....، که همه موید تفسیر آیه کل یعمل علی

شواهد و دالیل موجود    با توجه به قرائن و پس غزالی و امثال او اگر مدعی هستند که او کلماتی اظهار کرد بداند به استناد این آیه اوالً  
و  بخواباند  را  بوجود آمده  تنش  و  تا غوغا  بوده  و نجس خود  نیفتادن حکومت نحس  به خطر  براي  علیه    فقط  را علی  توبه  شرایط  ثانیاً 

معلوم می شود و لذا   فقط در روز قیامت السالم براساس تفسیر کتاب خداوند اعالم فرموده و آن داراي شرایط و آثاري است و قبولی آن
غزالی باید می دانست که لعن یزید و امثال او به    حضرت علی علیه السالم می فرماید گناه نکردن راحت تر از توبه کردن است و جناب

ند  حکم کتاب خدا قرآن مجید متوقف نمی شود به اظهار توبه آنان زیرا اظهارتوبه آنان به هر دلیل، داللت بر قبولی آن از طرف خداو 
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بواسطه لعن از دشمنان خدا  برائت  اظهار  به  اخبار و روایات و    ندارد و مسلمان موظف  بر اساس  اینکه  به  قیامت خصوصاً  تا روز  است 
حسین و ذوالقربی یعنی دشمنان خود جهنم را خلق نموده است و عذاب    تصدیق آنان با آیات قرآن مجید خداوند براي قاتالن حضرت

کنندگان جنایات آنان اختصاص داده است و شرط عقل ایجاب می نماید که انسان عاقل    ا و طرفداران و توجیهخلد و جاویدان را به آنه
به جاي پیدا کردن راه نجات براي این جرثومه هاي فساد و تباهی به فکر نجات جان خود باشد که    بایست از روي احتیاط هم که شده،

د سقوط ننماید همانطور که خداوند در کتاب خود هشدار داده است که )و ال  مجرمین در آتش غضب خداون   از طریق دوستی با این
  الذین ظلموا فتمسکم النار .....( و بر مسلمانان است که بر روش و سنت رسول خدا عمل نمایند تا سعادتمند شوند بطور مثال   ترکنوا الی

گر است    اه داشته باشد و این رضایت در عمل رسول خدا جلوه بهترین نماز آن است که باالترین رضایت را از خداوند علی اعلی به همر
است از جمله روایتی    که اسوه حسنه است و هر کس مانند ابوحنیفه نحوه نمازي اختراع نماید غیر روش رسول خدا، البته باطل و حرام 

اینگونه روش ها خالف روش    کردند کهکه از نماز ابوحنیفه آوردند و عدم استقرار اعضاء او روي زمین و یک پاي او در هوا را ذکر  
فراهم و خود را هر بار به شکلی درست    رسول خدا و عمل شیطانی و باطل است اگر قرار باشد هر کس براي خود یک روش در عبادت

رب به می تواند موجبات تق  و به این ترتیب بهتر   نماید در واقع ادعاي صریح یا تلویحی دارد که روش او بهتر از روش رسول خدا است 
به اعتقاد  با پیامبر است اگر چنین شخصی  نباشد، فاسق است زیرا    خدا را فراهم آورد که این از مصادیق شرك و دشمنی  بعضی کافر 

پروردگار را براي ما قرار داده است و هر    رسول خدا بهترین صورت ظاهر و بهترین کلمات و بهترین حاالت را براي بهترین تقرب به 
هر بدعت گمراهی و هر گمراه در آتش و لذا اگر    واقع پیشی گرفتن و رد بر پیامبر و سنت اوست و البته بدعت وگونه روش دیگر در  

شکلی مضحک مشغول نماز هستند عده اي معلق زده در حالی   اینگونه اعمال را توجیه کنی فردا مسلمانان را خواهی دید که هر کدام به 
یک دست و سر آنها روي زمین است، عده اي در حالی که خود را از طناب    در حالی کهکه پاهاي آنان به سوي آسمان است، عده اي  

عده اي در حالی که سنگ بزرگی روي سر گرفته و عده اي در حالی که سیخی از تن    آویزان کرده و مغز سر خود را به زمین زده اند 
.... و چیزي نمی گذرد که مساجد تبدیل به باغ وحش می  بزور خود را در آب فرو می برند و .  خود عبور داده و عده اي در حالی که 

 شود.

و دوري از   پس لعن و صلوات در واقع همان تولی و تبري و همان دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا و همان انجام واجبات
هر مسلمان و مؤمن    حال و آینده و وظیفهمحرمات و همان امر به معروف و همان نهی از منکر است، و این الزمه شریعت در گذشته و  

نفرت از دشمنان خدا کند و با    است که با ابراز لعن دشمن شناسی نماید و با ابراز سالم جلب دوستی نماید، به عبارتی با ابراز لعن، اعالم
 سالم ابراز تشکر از زحمات دوستان خدا نماید  

پس نگفتن لعن بهتر است، عین رضایت به ظلم و ورود در آتش جاوید لعن خطري نیست،   پس این کالم غزالی که در سکوت و نگفتن
جز اشاعه ظلم و بی عدالتی ثمري ندارد، و لذا در روشهاي قضایی جهانی این امر پذیرفته شده است    غضب الهی است و این طرز تفکر

نجس یزید بعمل آورده است نه شاکیان  دو جنبه خصوصی و جنبه عمومی هستند و در جرائمی که این پلید    که اینگونه جرائم داراي
گذشت کرده اند و نه زخم و جراحتی که بر قلب و پیکره عموم ملت اسالم و جامعه اسالم وارد آمده قابل اغماض بوده    خصوصی او

نگونه آراءو  و البته اعمال بعدي یزید در واقعه مدینه و خانه خدا و .....، دلیل قاطع و محکمی بر صحت این استدالل است که ای  است
خودکامگان  افکار خطرناکترین و بدترین حربه را براي نابودي شرافت هاي انسانی و اصول و مبانی اخالقیات جامعه به دست تبهکاران و 

ه و  را توجی  جامعه اسالمی  و جنایتکاران جامعه خواهد داد و البته گناه غزالی و امثال او که جنایات غیرقابل جبران اینگونه حیوانات درنده 
اي نمی بینیم و براي    تأویل می نمایند از گناه آنان کمتر نیست و ما به عنوان مسلمان اگر کسی رسول خدا را به قتل برساند براي او توبه

ست  اعتقاد و آرمان قرآن منطبق نی مانند حسین که به منزله نفس پیامبر است نیز توبه اي نمی بینیم و این گونه دفاع عملی شیطانی بوده و با 
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آتش خواهیم بود )..... وال ترکنوا الی الذین    زیرا خداوند امر فرموده که از ظالمان با ابراز عقیده و اظهار لعن برائت بگیریم وگرنه اهل 
 ظلموا فتمسکم النار .....(،  

به نه مرتکب را برائت می دهد  بیزاري از ارتکاب به آن معصیت است و البته اظهار تو  و از طرفی لعن به معنی برائت از عمل عامل و اعالم 
  نه داللت بر گذشت خداوند از جرم وگناه مرتکب دارد، و اگر در مفاهیم توبه و در مفاهیم تعمد تعمق نمائیم البته لعن بر یزید و معاویه 

وه گو که ترك  کل یعمل علی شاکله و معنی اتم و اکمل خواهد یافت و اما در خصوص قول دیگر این یا  و امثالهم مصداق تفسیر آیه
توبه می داند، که این سخن نیز مردود است زیرا لعن به اظهار توبه ساقط نمی شود بلکه با قبول توبه حاصل می شود که    لعن را مشروط به

ما نیز    آن در قیامت حاصل است و فرد تا وارد عرصه محشر نگردد نمی داند خدا از او گذشت نمود یا خیر خصوصاً او که به نوعی  علم
است و به قطع و    عنوان مسلمان متضرر از مدعیان علیه او هستیم و لذا علی علیه السالم می فرماید گناه نکردن آسانتر از توبه کردنبه  

فرماید )..... و ال ترکنوا الی    یقین ما موظف به اعالم برائت و لعن ظالمین هستیم تا از آنان و عمل بد آنها دور باشیم به حکم قرآن که می
 ظلموا فتمسکم النار...(،  الذین  

ه  حاال بحث دیگر در اظهار توبه و اثرات آن در قصاص و .....، اوالًتوبه را بایستی خدا بپذیرد و ارتباطی به تصورات ذهنی ما ندارد که ب
ی علیه السالم را  غرق ببینیم چنانکه از معاویه نقل کرده اند که وقتی خبر شهادت عل  صرف اظهار توبه کسی او را در رحمت واسعه الهی 

از   نترسیدي  از خدا  براي ریاست گفتند  داد  بود، پاسخ  او حق  اگر  او جدال کردي  با  اطرافیان گفتند.....، چرا  و  افسوس خورده  شنید 
خداد شما نمی دانید رحمت خدا چقدر واسعه است و...، البته اینها تمام فریب دادن خود است زیرا خداوند   ریختن خونهاي ناحق او پاس

عاصیان و طاغیان قرار داده و خداوند داراي حدودي است که هر کس از آنها تجاوز نماید اعمال صالح او حبط    آتش جهنم را براي
نابود می شود و دست او خالی شده و گناهان و جرائم مرتکب شده او را به سوي آتش ابدي و جاویدان سوق خواهد داد    یعنی نیست و

  وحشتناك است   ه السالم آویزه گوش باشد به این مضمون که راهی که اول آن قبر و محل ترسناك وحق است که این کالم علی علی   و
خداوند در    البته بایستی از طی طریق در آن وحشت داشت و لذا قمار بازي با آخرت فقط کار اینگونه افراد بسیار احمق و نادان است و 

قیامت برپا شود و انجام    داده است پس وظیفه مؤمن و مسلمان لعن است تا   آتش عذاب خود کثیر را در مقابل قلیل از جن و انس وعده 
در جامعه مصادیق نهی از منکر    لعن به منظور رفع بقاء و دفع اثر سوء اجتماعی آن در جامعه، می بایست صورت پذیرد تا با انجام آن

ابراز می گردد    ر و انزجار که تحقق یابد و از تکرار جنایات جلوگیري گردد و بدیهی است چنانچه اظهار تنف در قالب لعن بر مرتکب 
به همین دلیل حکم سنگسار بر زانی و زانیه توسط    صورت نپذیرد قبح عمل نیز از بین رفته و جامعه دچار فساد و تباهی خواهد شد و لذا

ردي زنا اعالم انزجار و تنفر با سنگسار  است و لذا در عمل ف  مردم در واقع نوعی لعن عملی و تبلور اعالم انزجار جامعه از عمل شنیع زنا
زمانی که کسی قاتل هزار نفر باشد، کشتن جز یکبار او ممکن نیست این    که نوعی لعن عملی و اجراي حد است پایان می یابد ولی در

شده ممکن    محسوب گردد زیرا قصاص و اجراي حد جز بر قسمتی از جنایات انجام   تنها لعن امت بر او است که می تواند لعن عملی
مرتکب آن موضوع ایمان شخص است که آیا ناجی او خواهد بود یا خیر به عبارتی اعتقاد به الاله    نخواهد شد، جهت دیگر این جرایم و

نجات خواهد داد یا خیر پاسخ این سؤال با سؤال دیگري داده می شود و آن اینکه اگر فردي به الاله االّاهللا    االّاهللا و محمدرسول اهللا او را
باشد ولیمعت اعتقاد صحیح دوستی خدا و دوستی    قد  اینکه قطعاً خیر زیرا شرط  یابد پاسخ  برساند نجات می  به قتل  العیاذباهللا  پیامبر را 

الاله    اوست و دوستی الاله االاهللا و دوستی غیر محمد همان اعتقادي است که مشرکین داشتند و آنها بجاي محمد بت را در کنار  رسول
رسول خدا یعنی    واقع دشمنی با محمد شرك است و دشمنی با اولی االمر هم شرك است، دشمنی با اجر رسالت االّاهللا داشتند پس در  

است ممکن  زیرا  نیست  و چوب ظاهري  پرستی سنگ  بت  تنها  است پس شرك  ذوالقربی شرك  عام  دیگر    قتل  بتی  شخص مشرك 
مجسم را که همان ائمه کفر بوده و به    معاویه و یزید یعنی شیطان هاي اختیار نموده باشد که از سنگ و چوب نیست بلکه او کسانی مانند  

شریعت یعنی محمد و آل محمد دشمنی نموده و    سوي آتش دعوت می نمایند را اختیار نموده باشند یعنی همان کسانی که با صاحبان
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ي محترم و زکیه خداوند را به قتل رسانده اند که  احکام دین را دگرگون و دروغ را یار و حق و راستی را دشمن داشته اند.....، و نفس ها
قتل الناس جمیعاً( و نیز تفسیر این آیه شریفه که می فرماید )من قتل    زکیه کمن  در تعبیر و تفسیر کالم خدا که می فرماید )من قتل نفس

ده است که این گروه از مصادیق قطعی و  آتش ابدي به قاتل متعمد مؤمن دا  مؤمناً متعمداً فجزاه جهنم خالد فیها ابدا( که خداوند وعده 
نیز پیروان  اند که همه آنها به حکم قرآن    بارز آن هستند، مانند معاویه و یزید و  آنان در هر عصر و زمانی که راضی به فعل آنان بوده 

محسوب می شوند    دچار حبط عمل و با دست خالی وارد درآتش ابدي دوزخ خواهند شد زیرا به منزله محارب با رسول خدا و مشرك
است که در آن جاویدان ماندگار می شوند و این جزاي مجرمین است که در دنیا قاتل مؤمنین و اولیاء الهی   و البته جزاء آنها جهنم ابدي

 فرزندان رسول خدا و اهلبیت عصمت و طهارت و دوستداران و یاران و طرفداران آنها شده اند(.،   و اولی االمر و

مرد ازشیطان نموده یا از یزید درنده که کردار او چشم آل اهللا علیهم السالم و صالحان امت محمد صلی اهللا علیه وآله  آیا دفاعی که این  
  جگرگوشه آن بزرگوار تا ابد اشکبار ساخته، می تواند پیامبر را مسرور و شاد نماید، آیا بر یک مسلمان وارسته که بر جنایات   را درباره 

الی که از فقه و موازین آن و نیز تاریخ اسالم و آنچه این جرثومه هاي فساد و تباهی اموي ببارآورده اند  خاندان پلید اموي آگاه و در ح
یاوه گو آورده و علوم و    که چگونه در وادي گناه سقوط کرده اند را، بداند و با وجود تمام این مسائل .....، از آنچه که این صوفی نماي

عاقبت آنچه دستهاي )پلید( او به نگارش    ت دفاع نماید .....، آري این مرد به هیچ وجه از پایان ومعارف دین و زندگی از آن بی خبر اس
درآورده است ترس و پروایی ندارد ولی البته خدا به حساب تمام این جرائم اوخواهد رسید و خدا چه نیکو داور و چه خوب دادگري  

بزرگوار و وصی پیامبر  قطعاً در روز رستاخیز که  او و  است و  یزید    راستین  این  با  الهی  میزان  و  پاي حساب  او در  حسین، سبط شهید 
دادخواهی می نمایند، این یاوه گو در آن روز، مکافات و سزا و نتیجه گفتار یاوه    شراب خواره و تبهکار به خصومت و جدال برخاسته و

 خواهد دید .....، .....  و حمایت جنایت بار خود را از آن تبهکاران

امام المشی در یکی از باغهاي او    ادامه بحث قبل و یا این گفتار سمعانی از ابوبکر زاهد سمرقندي ..... که آورده است )..... شبی با و در  
رودخانه عمیقی شد و مدتی را در زیر آب رفت    بودم و بدون آنکه مواظب من باشد دنبال او رفتم او لباسهایش را کنده و با شلوار وارد

پس از ساعتی که شیخ ظاهر شد و گفت فرزندم ما غرق    د من فکر کردم غرق شده است پس فریاد کشیدم و ..... ناگهان و بیرون نیام
 کنم .....(،  نمی شویم ..... ولی خواستم روي زمین رودخانه که تاکنون کسی برآن سجده نکرده بر خداي سجده 

طوالنی در زیر آب    ش می دهند و شگفت از این که در طول این مدتآفرین بر این سخاوت و بر کسانی که به امثال این هذیانها گو
 خفه نشد و البته این چیزي جز خرافات قصه پردازان نیست .....، و غلو در محبت و .....،  

..... اینگونه اعمال فضیلت است، اگر فضیلت بود البته رسول خدا را در اینگونه موارد در حال سجده مشاهده می نمودي    )کلب گوید آیا 
خلوص    ادعاي آنان در اینکه عمل آنان از عمل عبادي رسول خدا باالتر است البته به منزله شرك و کفر است و در پیشگاه خداوند نیز  و

جوزي از احمد    در عبادت باالتر از تحمل مشقت در عبادت ظاهري خشک و بی مغز و عوام فریبانه این جماعت دارد .....(، و نیز ابن
روي عورت او بردارد شیخ    نماید که )هنگام غسل دادن اسماعیل بن محمد وقتی غسل دهنده خواسته بود که خرقه را از  اسواري نقل می

پس از مرگ هم می توان زنده شد .....(،    اسماعیل با دست خود آنرا بر روي عورت خود کشید و آن را پوشانید و غسل دهنده گفت آیا 
است و... باالخره راوي نگفت که این یاوه ها را به    عیل در زمان فرو کردن پنبه ها کجا رفته)کلب گوید معلوم نیست خجالت شیخ اسما

   کدام بازار باید ببرد(، 

الدین وتري آورده است شیخ عقیل امام ضیاء  نیز  از اوالد عمربن خطاب ملقب به غواص می گفت    و  بن شهاب منجمی عمري یکی 
است و نفوذ کلمه داده و سپس حالت وجد و طرب به او دست داد و برخاسته و گفت اي   ه )خداوند سخن من را در همه چیزها نافذ کرد

مرا تصدیق کنید که من هرگز ادعاي باطلی نکرده ام، ناگهان حیوانات وحشی از کوه سرازیر شدند    چرندگان و اي سنگ و اي درخت 
باال رفت یکی افتاد و...، و شاخه هاي درختان همدیگر را در    همه خانه ها پیچید و سنگها به رقص درآمدند یکی  و نعره و فریاد آنان در 
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خود    گرفتند و پس از این وقایع وقتی او حاضر شد و به خود آمد همه آنها خاموش شدند و هر یک به جاي خود و به حال اوّل  آغوش
ف کنار  بر  روزي  که  اند  گفته  می  غواص  را  او  این جهت  از  که  دهد  می  ادامه  وتري  و  رويبرگشتند(  را  اش  پهن    رات سجاده  آب 

 نمود...(،  

و در آغوش گرفتن درختان    )کلب گوید شک نیست که سرازیر شده وحوش نعره زنان براي شهادت و گواهی دادن و رقصیدن سنگها
امی و  ساخته و پرداخته مغزهاي اوه  یکدیگر را .....، یا روي آب سجاده پهن کردن نواده عمربن خطاب، جز این نیست که این یاوه ها 

به تمایل  آنان  که  است  هایی  شخصیت  درباره  غلو  براي  جاعل  دروغپردازان  براي    توهمات  آنها  البته  آري  دارند،  آنها  نمودن  بزرگ 
آنان با جعل اینگونه    االمر را کوچک نمایند و یا در مقابل   بزرگ کردن خود و رهبران خود یا بایستی با روایات جعلی مقام پیامبر و اولی

روغپردازي هاي شاخدار و عجیب و غریب بپردازند بطور مثال اگر پیامبر فرمود حسن وحسین سیدي شباب اهل الجنه اینها  احادیث به د
با وجود اینگونه غلوها ابوبکر و عمر دو پیران بهشت هستند و...، به راستی آیا  ببافند که  دیگر کسی از معجزات پیامبر تعجب می   هم 

 هم گردد و...(  نماید تا موجبات ایمان او فرا

اموي از عمربن محمد آورده اند که گفت )..... من هفت سال ابن مسافر اموي را خدمت کردم و  و یا آنچه که در باب کرامت ابن مسافر
دیدم از جمله ..... روزي به سینه من زد و من کل قرآن را حفظ شدم .....(، آري اي کاش ابن اموي درزمان   از او چیزها خرق عادت زیاد

 بود و یک ضربت به سینه عمربن خطاب می زد تا او دوازده سال براي حفظ قرآن به زحمت نمی افتاد  خلیفه دوم زنده 

است که یکروز عدي بن مسافر به من گفت به جزیره ششم در دریاي محیط برو در آنجا مسجدي است شیخی    و همین ابن عماد آورده  
 پس به آنجا رسیدم پیغام شیخ را دادم و ..... وقتی پیام را به او دادم، او هم از میان دو شانه ام مرا او مرا از میان دوشهایم راند   نشسته و .....،

 زد ناگهان خود را نزد شیخ عدي یافتم، او گفت که آن شخص یکی از خاصان ده گانه است .....(،  

 ون هواداري و غلو در بیان فضایل دروغین است.  ري مالحظه می فرمائیدکه جنون هم انواع مختلف و فنونی دارد و کمترین آنها جن آ

  و یا یافعی درمرآت آورده است که )..... زنی پسرش را نزد عبدالقادر آورد و گفت اي آقاي من می بینم که این فرزند به تو عالقه دارد 

و...، به شیخ    د الغر و زرد شده پس او را بپذیر و عبدالقادر او را به مجاهدت و سلوك سفارش نمود، روزي مادرش به دیدن او آمد دی 

گفت به اذن خدا اي    گفت تو خود گوشت جوجه می خوري و پسرم نان جو و عبدالقادر دستش را روي استخوانهاي جوجه گذاشت و 

این مقام رسید هر چه خواست    مرغ برخیز، ناگهان مرغ صحیح و سالم برخاست و آواز بلندي سر داد و شیخ گفت هر وقت پسر تو به 

 ...(،  بخورد

هر مرتاضی داده می شود، اگر چنین است دیگر چه    آیا خواص انبیاء و ویژگی هاي آنان که در رأس آنها زنده کردن مردگان است به

 تفاوتی بین نبی مرسل و مرتاضان خواهد بود .....،  

شعرانی که  را  آنچه  یا  گ  و  می  عنه  اهللا  گیالنی رضی  عبدالقادر  شیخ   .....( که  آورده  طبقات خود  در  در  پنج سال  و  بیست  فت مدت 

اقامت کردم و... طوایفی از مردان غیب و جن نزد من می آمدند و...، خضر نبی در آغاز با من رفاقت کرد او به من    بیابانهاي عراق تنها

تمام    و یک سالهمین جا بنشین و من سه سال در همانجا نشستم و هر سال می آمد و می گفت در همین جا باش تا بیایم .....، .....،   گفت

خوابیدم، یک شب که هوا سرد بود در ایوان کسري خوابیدم و محتلم شدم پس رفتم در شط غسل کردم و    نه خوردم و نه نوشیدم و نه

دوباره محتل شدم و رفتم دوباره در شط غسل کردم و... چهل بار این کارها تکرار شد که من از روي ناچاري غسل    دوباره خوابیدم و

 ي نجات از این مشکل باالي ایوان مداین رفتم تا خوابم نبرد و دوباره محتلم نشوم .....(،  سپس برا کردم
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عارف نظر کن که یکسال نخورد، یکسال نیاشامید و سال سوم هر دو را ترك کرد و قواي بدنی او زایل نشد    ..... خوب در احواالت این 

ب چقدر باید طوالنی می شد که در طی آن این شخص چهل بار  بلکه برعکس دریک شب سرد زمستانی چهل بار محتلم شد و آنش 

  محتلم شده و پس از آن غسلهایی که کرده و تعدادي که خوابیده و در خالل آن به شط رفته و دوباره به خوابگاه و سرانجام   خوابیده و 

ایوان کسري رفته که خواب از سر او بپرد و البد اگر ا به باالي  باقی ماند که  به    ین کار را نمی کرد تعداد احتالم هاي به آن مقدار  او 

 چهارصد بلکه بیشتر می رسد و... نگاه کن به خوابهایی که هواداران این شخص در غلو او ساخته اند و...  

این دیوانه ها   از  نیست که  به گفتار دیوانگان شباهت دارد و کسی  اند که  این غلوکنندگان گفته  )کلب گویدپس تفکر کن در آنچه 

این    د که شب زمستانی در درازترین وقت خود چند ساعت است که می تواند این دروغ ها را در خود جاي دهد به گونه اي کهکن سؤال

با خود یکدست لباس بگیرد و روانه شط شود و تطهیر کند و سپس غسل کند و ما فرض می کنیم    شخص بخوابد سپس محتلم شده 

ود برگردد و اگر او قهرمان دو صد متر هم باشد، حداقل یکساعت باخواب و محتلم شدن  لباس خود را نشوید و همانگونه به خوابگاه خ

اجتناب از احتالم به باالي ایوان    نوبت بعدي وقت صرف می شود و جمعاً این چهل احتالم چهل ساعت می شود و با توجه به اینکه براي 

که یک شبانه روز یعنی شب بعالوه روز    کذاب فراموش کرده کسري رفته پنج ساعت هم آنجا جمعاً می شود چهل و پنج ساعت راوي  

است که در یک شب چهل بار محتلم شود و از    از بیست و چهار ساعت تجاوز نمی نماید و از خود سؤال نمی کند این کدام جانور

 ، فضیلت نقل می نماید( ..... راوي احمق تر و دیوانه تر کسانی هستند که آن را در کتاب هاي خود بعنوان

رسید ..... جبرئیل امین عقب ماند و .....،    و یا شیخ سید عبدالقادر گیالنی می گوید در آن زمان که جدم معراج نموده و به سدره المنتهی

و... جدم رسول خدا بر من سوار شد و جلوي من در    خداي تعالی روح مرا در آن جا نزد پیامبر فرستاد ..... من به حضور او مشرف شده 

به من گفت اي فرزندم این پاهاي من روي گردن تو و پاهاي تو روي    د تا اینکه به مقام )قاب قوسین او ادنی( رسید و آنگاه دست او بو

 گردن همه اولیاء خدا و...،  

دارد که گوینده این یاوه ها یا دیوانه است و یا مواد مخدر را بدون هیچ حد و مرز مصرف کرده و .....،   )کلب گوید آیا کسی شک

زنده بود پزشکان روانکاو به راحتی می توانستند ریشه هاي بیماري وحشتناك او و طرفداران او را کشف و آنها را    عاً اگر در این زمان قط

 نمایند(.   درمان

و   کرد  وگریه  آمد  شیخ  نزد  زنش  درگذشت،  گیالنی  عبدالقادر  شیخ  خادمان  از  یکی   .....( که  است  شده  نقل  رفاعی  شیخ  از  نیز  و 

کند و در دستش ظرفی  نمود شوهرش را زنده کند ..... شیخ به عالم غیب نگاه کرد دید که ملک الموت به آسمان صعود میدرخواست 

شیخ با نیروي محبوبیت خود زنبیل را    معنوي به شکل زنبیل قرار دارد به او گفت روح خادم مرا بده و او از دادن روح او خودداري کرد

 و ارواح همه بیرون آمده به اجساد خود برگشتند.....  کشید و از دست ملک الموت گرفت

 الموت پشیمان شد(،  پس خدا به او گفت چرا روح خدمتکار او را ندادي و به این دلیل ارواح زیادي از دست تو در رفت و آنوقت ملک

یاوه ها را مردم عاقل د این گونه  اگر  این روایت هست آیا  به تخطئه و تمسخر  نیاز  با اسالم میانه اي  )کلب گوید آیا  یگرکشورها که 

بزنند، چرا ما اینکار را نکنیم، چرا عده اي    ندارند بشنوند، نمی گویند اینها دیوانه هستند، آیا حتماً بایستی دیگران توي دهن یاوه گویان

مرده زنده شده اند و   شده که در یکشب چند صد هزار بایستی مخاطبین خود را احمق فرض نمایند و ..... و در کجاي کتب تاریخی ثبت

 ،).... 
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نزدیک شد، سرور ما حضرت عزرائیل وقت غروب نامه اي از طرف خدا آورد   نیز نقل نموده اند که )وقتی زمان وفات عبدالقادر گیالنی

ریه کرد  نامه نوشته شده بود این نامه از محب است به محبوب برسد ..... پس عبدالوهاب گ  و به پسرش شیخ عبدالوهاب داد که در پشت

به حضور شیخ  به همراه عزرائیل  از همه دوستان و طرفداران خود    و  قیامت  متعهد شد که در روز  او  و   ..... داد  او  به  را  نامه  و  رسیده 

 شفاعت کند پس خدا راسجده کرد و ندا رسید )یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک...( .....(،  

دست غلو درباره مناقب شیخ عبدالقادر ساخته و پرداخته است و اگر ما درصدد آن بودیم   می کهآري این موارد نمونه هایی است از اوها

 که همه آنچه درباره او آورده اند..... را نقل نمائیم ..... مجموعه اي عظیم می شد که موجب خنده شما و احیاناً گریه شما را فراهم می

 نمود.  

نیز وتري در با اشاره معنوي به حج رفت و در برابر قبر جدش    555کتاب روضه خود می آورد که )..... در سال    و  سید احمد رفاعی 

بوسه نایل شود پس ناگهان دست پیامبر ظاهر شد و او آن را    شعرخواند و ..... گفت دست مبارك خود را بیرون بیاور تا لبان من به فیض

و این واقعه مشهور و متواتراست ..... و کسی آن را انکار نمی نماید مگر آنکه به دانش روایت جاهل  بوسید و مردم همه تماشا می کردند 

محمدیه باشد و...(، آري این موضوع براي ما مهم نیست که رفاعی دست پیامبر را دیده و   باشد و یا حاسد به مقام نبوت و ظهور معجزه 

آن را نیز نقل نموده اند، از جمله آنکه می گویند شیخ عبدالقادر گیالنی در شب معراج با  باالتر از    آن را بوسیده است یا خیر زیرا آنها

بار دیده است و...، آن دیگري از آن حضرت  بیداري هفتاد و چند  پیامبر مصاحبت کرده و یاجالل الدین سیوطی شخص پیامبر را در 

ش با او مشورت نموده است .....، و یا شیخ حسن عدوي آورده که  کند و آن دیگري ادعا می کند که پیامبر در کارهای   حدیث نقل می

 ..... 

از او نقل    ی)از جمله آن امور تقرب شدیدي بود که آنها به پیامبر داشتند و لکن پیامبر شبانه روز از دید آنها پنهان بود، و عده اي احادیث

 خود را قاضی کن...،  .، .....، درك کرده اند(، پس اینها را بخوان و عقل کرده اند ..... و گفته اند که دیدار پیامبر را گروهی از جمله ....

در آن ساکن بود تاریک بود .....   و یا وتري ..... آورده است )با گروهی از علماء موصل به زیارت شیخ محمد غزالنی رفتیم غاري که او

هاي آن درخت چنان نوري متجلی شد که تمام   ن از شاخه او گفت ما روغن و چراغ نداریم ولی به درخت روبروي غار اشاره کرد ناگها

 کوهسار را روشن کرد(،  

 و...،  آري بخوانید و تعقل کرده و سپس داوري کنید، 

حشرات از    یا آنچه که عمربن علی سرخسی از حافظ بلخی آورده که )..... وقتی او را در قبر قرار دادند فریادي شنیدیم که گفته شد 

تعرض نمی کردند...(، .....    . و من عقربها و شیران درنده را دیدم که در وادي و صحرا ریخته بودند و مردم به آنها مقبره خارج شدند ....

رید  این واقعه را حافظ ذهبی نیز نقل نموده .....، و شما به عقل راوي این حکایت مسخره نگاه کنید..... و نیز به عقل ذهبی و روایت او بنگ

اگر کوچکترین ضعفی در سند آن نباشد فقط با یک    ی وقتی به مناقب موالي ما امیرالمؤمنین می رسد، حتیکه همین شخص یعنی ذهب

 خالص می نماید،   عبارت )من در جانم تردیدي نسبت به آن احساس می کنم( خود را

سفر حج می رفت و این امر   به، در یکی از سالها در هوا  617و یا ابن کثیر در تاریخ خود آورده است که )شیخ عبداهللا یونینی متوفی  

کسی که این امر براي او حاصل شده    براي بسیاري از زهاد و بندگان صالح حاصل شده است که در آسمان پرواز می نمودند ..... و اول 

 است حبیب عجمی از اصحاب حسن بصري بود...(،  
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به که  نیست  کثیر عجب  ابن  از  ولی  البته  دارد  ایمان  امور عجیب  من  این  به  ها و  وقتی  یاوه  این  از  مراتب  به  که  می رسد  اهلبیت  اقب 

آدمی عقل  و  ذهن  به   ..... و  عقل  خالف  و  اعتبار  بی  دانیم    موهومات  می  همه  ما  آري  آورد،  برمی  اعتراض  و  بانگ  است،  نزدیکتر 

   )تعصب( و حب و بغض آدمی را کور و کر می نماید و...،

آورده است که مطري گفته است که )کرامات شیخ به حد تواتر است...از جمله به  و یا آنچه را که ابن العلما از شیخ اسماعیل حضرمی  

ایم ک  ..... ماچقدر شنیده  بدون تدریس استاد فهمید...(،  او همه آنها را یکباره  اجازه دادم و...  تو  به  ..... گفت در کتابها  با  ابن معطی  ه 

کلمه بیاموزند، آیا چنین کرامتی را    شما شنیده اید که علم را با یک  تالش و کوشش و تمرین مستمر، علم و دانش می آموزند ولی آیا

به او می گفت معنی کالله را نمی دانی و به    شما از پیامبران شنیده اید، ..... حتی رسول خدا به عمربن خطاب با اجازه چیزي نیاموخته و 

.حتی خلیفه سوم که اگر از این راه معارف دین خود را  دخترش حفصه می گفت پدرت آن را نمی داند و نیز برادرش خلیفه اول و ....

 سنت او آلوده نمی شد...،   یاد می گرفت هرگز اوراق فقه اسالمی، با آراء دور از کتاب خدا و 

و یا آنچه که سبکی از حضرمی آورده است که )حضرمی بر قبرستانی در یمن عبور می کرد .....اول گریه کرد و آنوقت خنده کرد .....، 

از سويس  ..... کردم  هستند، گریه  معذب  قبور  اهل  این  دیدم  اول  کردند گفت  آنها    ؤال  از  تو  به خاطر  که  من خطاب رسید  به  خدا 

گفت تو هم جزء آنها هستی و سپس او گورکن را خواست    گذشتم پس صاحب این قبر گفت من هم زن آوازه خوان هستم و حضرمی

 خوان است که شیخ شفاعت نمود خداي تعالی او را خیر دهد...(،   قبر فالن زن آوازه  و سؤال کرد این قبر کیست گورکن گفت این

تعجب کنم آیا به ادعاي حضرمی که بر عالم برزخ آگاهی دارد و پذیرفته شدن    البته من نمی دانم که بایستی به کدام یک از این ادعاها

قبرکن از این راز که شیخ در ضمیر خود داشت .....، ولی تعجب ما از  خوان و یا بر اطالع آن    شفاعت او درباره اهل قبور و آن زن آوازه 

 بزرگان آنها بر این اوهام و یاوه ها داشته اند    تو و تصدیقی است که بعضی از

حضرمی بدون واسطه گفت که اي حضرمی به خاطر تو    )کلب گوید البته تعجب بیشتر در خطاب خداوند به او از سوي خود است که به 

 ذشت کردم...( از آنها گ

اند که چگونه آفتاب به خاطر اسماعیل حضرمی از حرکت بازداشته شده است، )در آنجا که    و نیز در جلد پنجم الغدیر آوردیم که گفته 

آفتاب    او و خدمتکارش سفر می کردند به  برسیم پس خادم  به مقصد  ما  تا  نکند  بگو حرکت  آفتاب  به  به خادم خود گفت  حضرمی 

خود گفت آیا زندانی خود را آزاد نمی کنی پس   ایستاد و آنها به مقصد رسیدند پس حضرمی به خادم  آفتاب بالفاصلهدستور داد و  

غروب کرد و فوراً شب همه جا را فرا گرفت .....(، این داستان   خادم به خورشید فرمان داد که آفتاب غروب کند و آفتاب هم بالفاصله

شاید به حکم و فتوي در شریعت هواي نفس، اصوالً پذیرش اقوال یاوه از    ..... نیز آورده اند، البته  را سبکی، یافعی، ابن حماد، ابن حجر

یان  کسانی که به دل خواه خود سخن گویند و عقل راکنار زده و مانند دیوانگان اظهاراتی بیان نموده اند، جایز باشد ..... و ما از غلو در ب

 اینگونه فضایل به خدا پناه می بریم

به خادمش   کلب گوید در این سخنان یاوه نگاه کن که چگونه خود حضرمی الیق ندانسته است که به آفتاب دستور ایستادن بدهد بلکه)

رجعت خورشید چگونه می   گفته به آفتاب دستور بده حرکت نکند و بعد بگوید برو زندانی خود را آزاد کن و توجه کن که اگر بگویی

 جواب می شنوي که رجعت براي موالي شما امیرالمؤمنین هم بود و.....،  تواند براي حضرمی واقع شود 
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ی  آري آنها وقتی نتوانستند فضایل علی علیه السالم را انکار کنند مجبور شدند عین آن فضایل و حتی باالتر در حد اوهام ویاوه را به هر ب

مفتریان نثار و ایثار باد تا خدا   و مالئکه بر همه این دروغگویان و سر و پایی نسبت دهند تا مقام موالي ما را تنزل دهند لعنت خدا و رسول

 خدایی می فرماید آمین، آمین، آمین یا رب العالمین .....(  

طفلی بود که مادرش گم شده بود،    721آورده که )در نزد سید ابی محمد عبداهللا دالوي متوفی    و یا در آنچه یافعی در مرآت الجنان

باپستان خود که از شیر پر شده بود به طفل شیر داد تا ساکت شد(، و من نمی دانم که چگونه این کتابهاي  پس طفل گریه کرد و شیخ  

مطالب مضحک و خنده آور پر شده است و در حالی که بین جامعه علمی مورد مطالعه است...، چه مقدار اعتبار می    تاریخی از مانند این

 داشته باشد   تواند

ریش و پشم، جوجو    صور بفرمائید که چقدر مسخره است که حضرت ابی محمد عبداهللا دالوي با یک من و نیم )..... کلب گوید واقعاً ت

شیخ بگوید از هر دو پستان خود   خود را درآورده و در حالی که ماالمال از شیر است به آن کودك شیر بدهد و کسی نبود که به جناب

زنان عرب براي دیدن این عمل زنانه شیخ    گري به منزله غذا... و نیاورده اند کهبه طفل مرحمت فرمائید که یکی به منزله آب است و دی

نیز معلوم نیست اگر به حد نصاب شیر داده بود شرعاً حضرت شیخ حکم مادر رضاعی و فرزندان او حکم    جمع شده بودند یا خیر و، 

شیخ می توانسته اند شرعاً با آن کودك رضاعی ایشان  جناب    برادر و خواهر رضاعی را براي آن طفل داشته است یا خیر و آیا فرزندان

ولی چون راوي نمی توانسته نحوه حامله شدن ایشان    زائیدن هم بوده است   وصلت نمایند و یا خیر و شک نیست که جناب شیخ قادر به 

که عده اي جاهل به سوي    صرف نظر نموده و یا ترسیده است  را توضیح دهد و مردم هم قادر به درك معجزه او نبوده اند از بیان آن

 است ما از این یاوه ها به خدا پناه می بریم(،  مشاهده عورت وي هجوم آوردند و .....، لذا صرف نظر نموده 

و یا ابن حماد حنبلی آورده است که شمس الدین محمد بن ابراهیم کردي .....سه روز بی غذا به سر برد و وقتی که دید سه روز، براي  

اند که او چهار روز بدون اینکه احتیاج به تجدید وضو داشته باشد    سر برد، تا چهل روز با تمرین اقدام کرد و...، آورده   بی غذا ماندن به

 اقامه عبادت می کرد...(، 

امثال این یاوه ها در گینس ثبت نشد وگرنه انکار آن مشکل می شد که چگونه این شخص چهل روز بی    )کلب گوید و بخت یار بود که

 چهار روز نه دستشویی رفته و نه خوابیده و .....(،  سر برده و غذا به 

ندارد و شاید این فقیه کرد، در بحث مبطالب بشر این قدرت را  این    البته طبع  یا آنکه غلو در فضایل  نظر خاصی داشته است و  وضو 

 احواالت را ساخته است.  

یحیی شاوي .....، احوال و کراماتی داشته... از جمله اینکه در نزد او    و، یا آنچه را که یاوي در طبقات خودآورده است که )..... احمدبن 

چاهی بود که گاهی شیر،گاهی روغن، گاهی عسل و...، هر آنچه می خواستند بیرون می آورد و یک روز بر قاضی عثمان ناشري که در  

 م و پس از آن قاضی سه سال زنده بود .....(،  وارد شد و به خانواده او گفت سه سال براي زنده بودن او مهلت گرفت حال موت بود 

  و من نمیدانم که عمل شاوي با این آیه )اذا جاء اجلهم الیستقدمون ساعه و الیستأخرون .....( چگونه جور در می آید ..... و شاید دانش 

جاي تعجب    از او می شنویمآگاهی از مرگ را در چاهی که عسل و گاهی شیر و روغن بیرون می آورد ذخیره کرده و این رسوایی که  

 ندارد زیرا که چاه مال اوست و .....، 
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می نماید تعجب از گرفتن پیمان زنده بودن براي قاضی است    )کلب گوید صرف نظر از چاهی که براي شاوي حکم سوپرمارکت را ایفا 

.، یعنی نداند به جز ذات پروردگار که فردا  که خداوند آن را به احدي از عالمیان نمی دهد که در چه زمان،کجا، و چگونه خواهند مرد..

 چه بازي کند روزگار ولی این یاوه گویان براي خداهم تعین تکلیف می نمایند...(،  

)..... کراماتی ابراهیم آورده که  ابوالقاسم محمدبن  ابن عماد در خصوص  یا آنچه را که  ..... اگر کسی حاجتی    و  از جمله   ..... داشت 

 ی آورد و کمی قرآن می خواند و سپس حاجت خود را میگفت و سپس جواب می شنید...(،  داشت به قبر او روي م

 آري آن جا که عالم بلغزد طبل نواخته می شود و آنجا که جاهل بلغزد جهل او آن را میپوشاند،  

یا آنچه را که در خصوص  ن  و  به مدت شش ماه هیچ غذایی را  اواخر عمر خود  اند که )در  البته هرگاه یحیی شروانی آورده  خورد(، 

بپذیرد و عقل سلیم قبول کند باید گفت که آفرین بر او و امّا می دانید که .....، و یا آنچه که مناوي در طبقات خود   طبیعت انسانی آن را

ابراهیم بن عبدربه آورده است که )او روزي به خانه شیخ مدین در روز تولد او وارد شد و همه غذایی که میزبا  در شرح   ن براي حال 

سال    یک  مردم در آن روز مخصوصاً تهیه شده بود را یکجا خورد و یکبار نیز گوشت یک گاو را یکجا بطور کامل خورد و پس از آن 

 را گرسنه سپري کرد...،(، 

حیران هستم  است، و من در میان سه امر محال    من دوستی دارم که شکم او چون هاویه جهنم است مثل آنکه در شکم او معاویه آرمیده 

 تحمل کرده و...،  چگونه این شیخ یک گاو کامل را خورده است و چگونه یکسال گرسنگی را

وگرنه از اینگونه سخنان    )کلب گوید تعجب از جاعل احمق نیست تعجب از راوي احمق تر و نادان است زیرا شنونده باید عاقل باشد

 ...، کوچه و بازار بر زمین ریخته است(  یاوه چه بسیار فراوان از سوي عده اي دیوانه در بین ..

در آن   آنچه را که از شیخ داوود بن بدر حسینی آورده اند که )در بعضی از نواحی قدس زندگی می کرد و همه مردم آن شهر که او و یا

زي و شراب  زندگی می کرد نصرانی بودند و جز شیخ و خانواده او شخص مسلمانی یافت نمی شد و شغل همه اهالی آن شهرشراب سا

انگورهاي آنان به سرکه و آب تبدیل    فروشی بود و این کار آنان بر شیخ گران آمد و مشغول مراقبت شد تا آنکه )در اثر معجزه او( همه 

 و خانواده او کسی در آن شهر نماند(    شد و مردم آن شهر از این موضوع عاجز شده و همگی شهر را ترك کردند و جز شیخ

فروشی نداشتند، آیا این حرفه آنان را از بقیه شغلها    اره شهري که مردم آن هیچ شغلی جز شراب سازي و شرابنظر شما چیست...، درب

شغل را داشته و شغلی دیگر نداشته اند و آیا شیخ و خانواده    که در جامعه شهري الزم است بی نیاز می نماید، آیا مردم نصاري فقط این

 د  اش بقیه حرفه ها را عهده دار می شدن

بقیه آمدند و یا آنها بودند و بعد شیخ آمد و    )کلب گوید از چه زمان این کار آنها بر او گران آمد و آیا اول شیخ در آن شهر بود و 

ناراحت کرد و کرامت   چگونه و بعد ازچند سال )ده، بیست، سی، چهل سال( این کار آنان غیرت شیخ را به حرکت درآورد و او را 

چن  تبدیل سرکه  به  به  شراب  عظما  معجزه  این  خبر  چرا  و  خیر  یک  ماند  جاودان  شهر  آن  در  خاصیت  این  آیا  و  کشید  طول  سال  د 

 دیگرمناطق کشیده نشد و فقط به این غلوگویان رسید .....(،  

راست    کشید و ..... آن را  و نیز وتري در احواالت ابوالمعالی سید سراج آورده است که )..... اوبر پشت مردي گوژپشت مادرزاد دست

بریده بود رد شد و...، به او گفت کارد  کرد گویا هیچ وقت خمیده نبود و...، و یا یک روز در شهر شام از کنار غالمی که سر گوسفند را 

حالت اول برگشته گویی که اصالً قبالً ذبح نشده بود    را دوباره روي گلوي گوسفند بگذار من گوسفند را زنده می کنم... و گوسفند به 
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ا نامه اي را به مردي که با پیروان طریقه او بد بود نوشت که .....،خدا در میان این مردم مهري دارد که تقدیرات را با آن رقم می  و... ی

زند و این مهر خاصیتی دارد که خدا از عرش متوجه آن میشود و...، وقتی آن مرد این نامه را دریافت کرد مسخره نمود و وقتی به خانه  

 ..( رسید مرد ...

نمایند که این کرامت و گفتار را مسخره ننمایند که به اعتقاد این جماعت یقیناً وقتی به خانه می رسند    )کلب گوید خوانندگان مواظبت 

 خواهند مرد(  

  کالم در واقع شعري جالب است ولیکن این گمراهان هستند که از شاعر پیروي می کنند... و چیزي در این اشعار جز دروغ   آري این

می آمد او    ویند، و نیز مناوي در شرح حال ابوعلی حسین صوفی آورده است که )او دائماً تغییر شکل می داد مثالً شخصی نزد اونمی گ

تغییر شکل قیافه و    را به صورت حیوان درنده اي می دید و دیگري می آمد او را به شکل سرباز، دیگري کشاورز، دیگر فیل و...، این

می کردند و به بیابانهاي دور    و همیشه انجام می شد و گاهی دشمنان می آمدند او را می کشتند و قطعه قطعهاندام او شب و روز نداشت  

بوستانی که در بیرون باب البحر بود به سر برد و    می انداختند و صبح که می شد او در خانه خود مشغول نماز بود و او چهل سال در باغ و

 که این دروغها را تصدیق کند .....  چیزي نوشید...(، این کدام احمق است در این چهل سال نه غذایی خورد و نه 

 معذرت می خواهم کدام خر می پذیرد...(،   )کلب گوید آنچه که این غالیان آورده اند همه را بگذر این چهل سال بدون آب و غذا را

بیداري نیز ابن عماد می آورد ..... که جالل الدین سیوطی می گفت )من در    بر را دیدم به من گفت اي شیخ حدیث من عرض پیام  و 

بلی .....، شیخ عبدالقادر می گوید از سیوطی پرسیدم تو چند بار    کردم یا رسول اهللا آیا من از اهل بهشتم گفت آري گفتم آیا ..... فرمود

 پیامبر را در بیداري دیدي گفت هفتاد و چند بار .....(،  

به او    یننده دیگر نیز همچون سیوطی او را دیده باشد و آن بزرگوار صلی اهللا علیه و آلهاین مشکل حل شدنی نیست مگر آنکه یک ب  البته 

ندیده است .....  گفته باشد که سیوطی هفتاد و چند بار دروغ گفته است و یا اینکه کسی از اهل بهشت بیاید و بگوید که سیوطی را آنجا

بیداري رخ داده پس حتماً    ...، و البته وقتی این تعداد مالقات حضوري دردر غیر اینصورت ما موضوع را به عقل سلیم حواله می دهیم و

 هم صدها بار دیگر دیده اند و...،   در خواب

اند و در ضمن مصرف مواد مخدر آنان حد و مرز هم نداشته    )کلب گوید من شک ندارم این بزرگواران اهل مواد و دود و دم بوده 

البته ما هر بار یک موضوع یاوه را نقد می کنیم و هرچه    روانپزشکان معمول می کردند ..... و   است و الزم بود یک مشاوره پزشکی نیز با

ادعاي زیارت پیامبر در بیداري و برگزاري جلسه و گفت و شنود با آن   جلوتر می رویم پرت و پالها این غلوکنندگان بیشتر می شود، آیا

مت و بهشت و دوزخی بودن و ..... متضمن کفر مدعی و واجب القتل بودن او  قیا  حضرت و ارتباط مستقیم با منبع وحی و خبر دادن از

 نیست( 

نه.....،   نهصد گفت  نه گفت  هزار گفت  بسیار گفت  اي گفت  دیده  را  پیامبر  بار  تو چند  پرسید  کتانی  ابوجعفر  از  ابوعبداهللا خفیف  و 
جمع آوري نموده    که در این باره دیده را در جزوه اي   هفتصد گفت در این حدود یا نزدیک به آن، و محمد بن محمد زواوي خوابهایی 

است که از مالک شنیدم که می   است و مدعی است که دویست بار رسول خدا را دیده و .....، و شگفت آنجاست که زواوي ..... آورده 
 گفت )من هیچ شب نخوابیدم مگر آنکه رسول خدا را در خواب دیدم...(، 

از حضرت زهرا و حسن و حسین و علی علیه السالم به رسول خدا نزدیکتر بوده اند و یا حتی همسران  دوستان عزیز آیا    )کلب گوید این
کسی   خدا .....، ولی هیچگاه این عجایب و غرایب از آنها شنیده نشده است، اگر رسول خدا قرار باشد در بیداري و یا خواب نزد  رسول
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نموده اند و آن همه    بوده که از فراغ آن حضرت شب و روز گریه و زاري و ندبه باشد قطعاً این هیچ شخصی شایسته تر از حضرت زهرا ن 
بیداري و خواب به این حد به سراغ    زجرها و ناراحتی ها که دید ولی رسول خدا در بیداري و خواب نزد آن حضرت نیامد و... ولی در

و طرح   نموده  برگزار  ارتباط مستقیم جلسات  این  و در  رفته است  این گزافه    مسائل و اخذ این دوستان  .....، آیا  و  اجرایی  راهکارهاي 
 اناهللا و انا الیه راجعون...(،  گویی ها کفر نیست و مدعی آن به حکم شریعت مشرك و کافر محسوب نمی گردد

ی به  داري نماز عصر را در مکه بخوان  و نیز آنچه را که محمدبن علی حباك خادم سیوطی گوید )..... روزي شیخ بمن گفت ..... میل
کردیم و از آب زمزم خوردیم و... پس گفت   شرطی که تا من نمردم به کسی نگویی گفتم آري ..... پس وارد حرم شدیم و طواف

بخشی از نظایر آن را در جزء پنجم ذکر و به تفصیل درباره   چشم خود را ببند پس ..... خود را در محله جیوشی دیدیم...( که این قصه و
ابوبکر باعلوي وارد زیلع شد و همسر حاکم مرده بود و    آورده اند که )..... علوي  ، و یا آنچه را که درباره ابوبکر با آن توضیح داده ایم...

زنده نکند او هم می میرد...، پس سید پارچه را از روي آن زن مرده    سید به تعزیت او آمد و... پس حاکم به او گفت اگر زن مرده او را
همه بیرون رفتند ولی شیخ با حاکم ماند تا آبگوشت بخورد و آن زن مدت    جواب داد لبیک و حاضرانبرداشت و او را صدا کرد او  

 زیادي عمر کرد...(، 

مریم بایست موضوع خصوصیت معجزه خود را که احیاء مردگان به اذن خداوند بود را ترك نماید چون که    پس با این ترتیب مسیح بن 
 تند که معجزات آنان با این معجزه او برابري می نمایند و...،  اینگونه فراوان هس  باعلوي و نظایر او

کردن را در حضور جمعیتی فراوان حاضران انجام داده و آن هم به خاطر اصرار حاکم   )کلب گوید تازه مدعی است که این مرده زنده 
و...، و دختران عزیز خود و..، اصحاب .....، پس چطور العیاذ باهللا رسول خداعزیزان خود حضرت حمزه سیدالشهداء و جناب جعفر طیار  

و...، را زنده نکرد تا مزید ایمان مسلمین و رعب کافرین شود و غم و ناراحتی هاي فقدان و فراغ آنها را در    با وفاي خود از بدر و احد 
ردازان با دروغهاي خود به  ریخت و براي ناله ها و درخواست هاي جانکاه آنان مرده اي را زنده نکرد ولی ..... این غلوپ  دل و قلب خود 

 و...(   غلو و فضیلت تراشی براي دوستان خود هستند تا عظمت اولیاء الهی یعنی محمد و آل محمد را کم رنگ و یا بی رنگ کنند دنبال

ه دشمن  بودم ک   و نیز آنچه را که شمس الدین عیدروسی آورده است که ..... امیر مرجان می گفت )..... من با جمعی از دوستان در صنعا
ناگهان دیدم او از غیب ظاهر    بر ما حمله کرد .....، و اسب من با جراحات زیاد افتاد و محاصره شدم .....، و من نام ابوبکر باعلوي را بردم

 شده و ایستاده ..... او سر اسب من و سر مرا گرفت و ما را نجات داد ولی اسب من درگذشت ومن نجات یافتم .....(، 

به او این حال    آورده است که محمد سروي مشهور به ابن حمایل پیوسته از شهري به شهر دیگر پرواز و یا ابن حماد   می کرد و شبها 
دست می داد و به زبانهاي غیرعربی مانند فارسی، هندي، افریقایی و...، صحبت می کرد... و ازکرامات او اینکه مردم یک شهر بزرگ از  

مزارع ندا دهید که محمدبن ابی الحمایل گفته است از    د پس وي گفت در باغهاي خود و دست موش در خوردن خربزه شکایت کردن
 اینجا کوچ کنید پس دیگر موشی در آن شهر نبود(،  

انسان خیلی سخت و گران است که بشنود شخصی از شهري به شهر دیگر پرواز کند و این فضیلت را در امت هاي    البته بر گوشهاي 
  ء و پیامبران نمی یابید پس مرحبا به پیروان محمد مصطفی که در میان آنان کسانی یافت می شوند که حتی حتی در مورد انبیا   گذشته و

 به جعفر طیار داده شده تا در بهشت پرواز کند، در این دنیا پرواز می کنند و .....،    بدون پر که

راه می رفت و هرگاه کسی او را می دید مخفی  آورده اند که )او بسیاري از اوقات روي آب و یا آنچه که در خصوص شیخ علی ذهیب
 ولی خودش را از مردم پنهان می کرد...(،   می شد و هرسال در عرفه بود 

اند که )..... به مدینه مشرف شد که حجره و ضریح رسول خدا بدون آنکه کسی    و یا آنچه که درباره سراج الدین عمر عبادي اورده 
 بیرون آمد و قفلهاي آن مثل قبل بسته شد(،    ح شد و آن حضرت را زیارت کرد وبگشاید .....، باز شد و او داخل ضری 
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ذکر شد، دقت شود مالحظه می گردد که این فضیلت    )کلب گوید اگر در بازار غلو این حدیث سازان و دروغپردازان با این اوهامی که
مقابل در  راویان  این  احتماالً  و  است  و ضعف  شدت  داراي  ها  شنو   تراشی  عقل  عقل  درجه  اگر  و  پرداختند  می  به جعل  خود  ندگان 

نموده و یا حیوانات کره زمین را به پرواز در می آوردند و یا، هر آنچه    شنوندگان اجازه می داد براي فضیلت تراشی خورشید را دو نیم 
 خدا و پیامبران و...،   اظهار وجود و کم رنگ و بی رنگ نمودن عظمت اولیاء  که می تواند در ذهن شنونده جا بگیرد آنهم فقط براي

و علی  امیرالمؤمنین  با  دشمنی  براي  نهایت  در  راه    و  از  بزرگان  آن  فضایل  پوشانیدن  و  )عج(  مهدي  حضرت  تا  حضرت  آن  اوالد 
 طرفداران خود انجام می دادند(    دروغپردازي و غلو در بیان فضایل و... براي

دریاي نیل کم شد او به خدمت کار خود بنام    آورده اند که )..... سالی که آبو یا کرامتی که براي شیخ محمد بکري از اوالد ابوبکر  
 مندل گفت به دریا فرو بر و بگو شیخ ابوالحسن بکري می گوید آبت را زیادکن ..... آب افزایش یافت(،  

ی زنده می کرد و می میراند و به  تعال  و یا آنچه که درباره شیخ علوي آورده اند که )..... او سعید را از شقی می شناخت و مانند خداي 
 است(،   چیزي می گفت باش بوجود می آمد و... و نظایر آن که جز او کسی آن را نداشته 

ما حتی رسول    پردازان به آن مدعی هستند از اختصاصات حضرت اهللا است و بزرگان معصوم  )کلب گوید اوالً علم غیب که این دروغ
نمی پذیرفتند که کسی    ما یشاء و یثبت .....( خود را از اطالق در علم به آن مستثنی می نمودند وخدا نیز به استناد این کالم خدا )یمحو  

دانسته اند چه رسد به زنده کردن و    مانند این دروغگویان اینگونه غیرمشروط از آینده خبر دهد و علم آن را در ید قدرت خداوند می
 راویان و جاعالن آن است...(، .....،   وي و جاعل و یا بر بی عقل بودنمیراندن و یا خصوصاً علم کن فیکون که دلیل کفر را

دالیل عقلی و نقلی داریم و امّا شواهد نقلی    و یا عیدروسی در کتاب خود آورده است )..... بدانید که کرامات اولیاء خدا، حق است و 
 ست که پیامبر نبوده اند ولی داراي کرامت بوده اند، که در قرآن و از پیامبر نقل شده و آن سرگذشت مریم و جریح و...، ا همان است

روایت شده است که عمر صدیق رضی اهللا عنه به هنگام مرگ به زنش که حامله بود گفت دختر بزاید و او هم دختر زائید واز فاروق  
 رضی اهللا عنه آن قصه مشهور را نقل کرده اند...، 

دستش بریده شده بود امر کرد تا دست او به حالت اول برگردد و برگشت    که از مرتضی رضی اهللا عنه نقل کردند که براي غالم سیاهی  
اند جداً زیاد است از جمله آورده اند که بعضی از اولیاء به کوه می گفتند حرکت کن    و امّا کراماتی که از اولیاء خداي تعالی نقل کرده 

..،(، آري این بود نمونه هایی از کرامات یا افسانه ها و  پس آن کوه حرکت می کرد و میگفتند که بایست پس کوه ثابت می ماند، و.
در کتابهاي ابی نعیم، خطیب، ابن جوزي، ابن عساکر، ابن خلکان، ابن کثیر، سبکی، خوارزمی ..... شعرانی،   مطالب دروغ و خرافی که

 عادات و کرامات هستند، ....  سیوطی، .....،نورالدین شافعی، ..... و بسیاري کتب تاریخی آنها که مملو از اینگونه خوارق

 پایان بحث: 

احوال خلفاي    پایان گفتار و حاصل بررسی قاطع، پس از اینهمه مباحث طوالنی که در بخشهاي ششم و پس از آن ادامه داشت و در آن 
پیشوایان و علماء اسالمی بدست نام اولیاء و  به  بن ابی سفیان و همه کسانی که  از آنها معاویه  غالیان و افراط گران و    سه گانه و پس 

از غلوکنندگان یعنی کسانی که در توصیف و ترسیم چهره ستایندگان گردآوري ش افراط را    ده، تصویر کاملی  ها و شخصیت ها راه 
اند، براي ما حاصل می شود، .....، آیا بکار بردن کلمه غالی براي مدح خاندانی که در صله فضایل و برتري ها غوطه ور    پیش گرفته 

باقی مانده بر قله هاي افتخار قرار دارند و...،   و از طریق نصوصی که از رسول خدا هستند و با زبان وحی و منطق قرآن ستوده شده اند  
احوال است که  براي کسانی شایسته  بردن کلمه غالی  بکار  اینکه  یا  است و  از فضل و    شایسته  نصیبی  اند که هیچ  نموده  بیان  را  قومی 

اند، و شما روزگار بی مقدار را ببینید که چگونه افرادي را    ا را ستوده کرامت نداشته اند و تنها با احادیث دروغ، اعمال دروغین ..... آنه
استحقاق آن را نداشته و اصوالً با حاالت درونی آنها نیز مخالف است...،   که به این ناکسان این مقدار فضایل و مکارم وصل کرده اند که

اند ولی ستایشگران خاندان وحی و نداده  انوار  نام غالی  اوج  اندیشه ما    نبوت که در  از حیطه  هدایت قرار دارند و... واالیی مقام آنان 
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روشن و اندیشه ها را بیدار کنیم و خواننده گرامی    مباحث را مفصل آوردیم تا بصیرت ها را   خارج است را غالی نامیده اند ..... ما این 
 دلیل زنده شد حیات یابد و... آنکه از روي زشناسد ..... و البته شخص راستگو را از دروغگو و دوست را از دشمن با

 

 خالصه جلد بیست و دوم: کتاب شریف الغدیر حضرت عالمه امینی رحمه اهللا علیه

 شعراي غدیر در قرن نهم: 
 ،...822، وفات 758ضیاء الدین هادي تولد 

باد که شرافت او از همه   عرب و   آفریدگان باالتر و از همه ).....، خداي را سپاس که روان و جان را آفرید .....، آنگاه بر کسی درود 

اخالق ستوده گردید،   عجم گرامی تر است، یعنی سالم و درود خدا بر محمد مصطفی که از قبیله مضر برگزیده و خاتم پیامبران و نمونه

الم از صفات  پس تو از آن غلوي که نصاري درباره پیامبر خود )مسیح( می کنند بگذر و خارج از آن هرچه میخواهی درباره پیامبر اس

مصطفی، از  پس  پیشواي  که  ماست  مذهب  و  طریقه  این   ،..... کن،  قضاوت  و  بگو  علی   نیکو  یعنی  است،  دلیران  و  پهلوانان  حیدر 

امیرالمؤمنین، آن کسی که خدا او را به قسم خود، مخصوص و در آیات مبارك)قرآن(، به آنگونه او را به فضل ستوده است که من  

سرور و پیشواي ما در ایام حج و روز غدیر خم فرمودند: )هر که   ردن آن اوصاف نیستم، درباره او رسول خدا وهرگز قادر به نظم درآو

والیت اوست(، پیامبر بزرگوار در ضمن خطبه زیبا و غرایی که در میان   را که من موال و پیشواي او هستم، علی نیز سزاوار پیشوایی و

ابوالحسن گرامی را در آن   نبرند و نگویند که نص   روز گرم و جمع حاضران،  سوزنده .....، معرفی فرمود تا بعد از آن حضرت گمان 

 رسول خدا )ص( پنهان و پوشیده ماند، .....،

که بر هیچ   پس علی بدینگونه پس از مصطفی جانشین آن بزرگوار است، او فضیلت واالي تقدم بر ایمان را بر همه دارد، او کسی است 

ورزیده، او اول کسی   آنها را ستایش نکرده و در هر خیر و کمال بر همه سبقت داشته، و در هر جنگی ثبات قدم  بتی سر فرود نیاورده و

مردم، نزدیکترین مردم در قرابت و   است که به قبله مسلمانان نماز خوانده است و آگاه ترین مردم بر قرآن و احکام آن است، او در میان

یق از حیث فضایل و مناقب و جنگاورترین همه درپیکارها و با همتی واال و... و آنجا که فاجران  نزدیکی با رسول خداست، و برترین خال

وجوب روزه، روزه می گرفت، او در گفتار فصیحترین و   بیچاره روزه نمی گرفتند، او شبانگاهان بیش از همه عبادت می کرد و در ایام

خوشروتر، از همه مهربان تر، و در برابر خواهش دیگران از همه کریم تر   او از همه  در بیان بلیغ ترین و در دادرسی عادل ترین مردم بود،

کسانی را که در حلم و اخالق و خصال و در شجاعت و فضل و بزرگی و تدبیر و   و بخشنده تر بوده است .....، پس چگونه می توانی

 مقدم بداري و...،(،   قدرت برابري ندارند، را بر او با او  ورع و کرم و بخشش عالم گیر و...، 

این شاعر بزرگ سید جمال، ضیا ءالدین هادي پسر .....، پسر ابراهیم پسرحسن پسر علی بن ابی طالب است، .....، او یکی از شخصیت  

اشعار و منظومه هاي بی شمار است تا جایی که شیخ فقیه محمد بن علی   هاي بزرگ کشور یمن است .....، او صاحب کتب و رساالت و

این کالم که فرمود )..... از فرزندان حسن شخصی خواهد آمد که از زبان او شعر   ناجی در حق او گفته است که مراد رسول خدا از بن  

آید می  بیرون  سم  افعی  زبان  از  آنکه  نظم،   مانند  )کفایه،  بزرگ  شاعر  این  تألیفات  از   ..... است  بزرگوار  این   ،)..... شود  می  خارج 

العربی، هدایهالراغبین الی مذهب اهل بیت الطاهرین، .....(، این شاعر با دانشمندان یمن جنوبی مانند ..... مقري و  الطرازین، الرد علی بن  

مصر با  نظاري و ابن خیاط .....روابط نزدیک داشته و نیز با .....، مراسله و مشاعره داشته و ..... نام او در نزد بزرگان همه کشورها حتی در  
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دشمن وجود و  عسقالنیخشونت  ابن حجر  عالمه  حافظ  را  برادرش  و  او  حال  چنانکه شرح  بود،  زبانزد  و  احترام  مورد  آنجا  اهالی   ی 

 مصري، در تاریخ خود آورده و از هر دو آنها تعریف و تمجید نموده است ....

 حسن آل ابی عبدالکریم: 

منزلت او   امبر صلی اهللا علیه وآله صعود کرده و حاسدان به )..... فروغ چکامه من در بدیع اصول شمرده می شود...، امامی که بر دوش پی
د  از مقام شرف نزول کرده و از جایگاه خود پائین افتاده اند، او بود که قرص نان جوین خود را به سائل بخشید و دربرابر، به فرمان خداون

نامید بیعت بزرگ دیگر که )خم(  ..... و آن  بود طلوع کرد،  پیامبر در موضوع آن خطبه   ه می شودقرص خورشید که غروب کرده  و 
گرفته و می فرمود، همگان آگاه شوید و   خواند و آن بیعت را به امت اعالم نمود، .....، پیامبر از باالي جهاز شتران، دست راست علی را

آویزه گوش نماید که   گوش فرا دهید و به هر کسی که در این جمع نیست خبر دهید، و هر بزرگ وکوچکی از شما، این پیام را به دقت
این علی هم پیشواي اوست، این   من از جانب پروردگار آسمان ها، این پیام را می دهم که: )هر کس را که من سرور و پیشوا او هستم،

آنان پنهان  حالی که مرض هایی در دلهاي  علی پیشواي مؤمنان است، و هر که جز او این ادعا را نماید، تبهکار و نادان است و همگی در 
است که محمد بهترین پیامبران دوست و یاور اوست .....،   بود، می گفتند: )اي علی تبریک بر تو، مبارك باد بر تو(، چه کسی مانند علی

تسلیت می   تو  فرزند شهید  بر مصیبت  ترا  ما   ،..... است  راتلخ کرده  تو، کام دشمنان  و شجاعت  اي آن کسی که دالوري  اسداهللا،  اي 
این سوگ و ماتمی است که بر اهل آسمان نیزگران و سنگین است، اي علی، حسین فرزند گرانمایه ترا، بدترین مردم یعنی    گوئیم، و

کسانی که از راه راست منحرف بوده و ازتبهکاران محسوب می شدند، به کوفه دعوت کردند و هنگامی که او بر اساس این دعوت به  
 تند، .....، خود را شکس  سوي آنان رفت، پیمان دعوت

هاي خود را از کشته شدگان خود   آري این حیله گران و مکاران هستند که همیشه از راه راست منحرف می شوند، و .....، آري آنها کینه 
در جنگ بدر به اینگونه آشکار کردند و آنچنان نمونه هایی از پستی و رذالت با حیله گرینشان دادند که همیشه در بلندي ها تاریخ به  

فرات فرود آمدند بگونه اي که خاندان رسول اهللا از آن   م می خورد، )آن قوم کافر و مشرك(، او را محاصره کردند و همه در کنارچش
آب گوارا نمی توانستند سیراب شوند و رفع تشنگی کنند، پس سرورما حسین علیه السالم وقتی مالحظه کرد که آن قوم اینگونه به ورطه  

اند و د افتاده  به کلیگمراهی  اوضاع  است که  موقعیتی  و   ر  نرمی  با  و  بپاخاست  یاران و دالوران خویش  میان  دگرگون می شود، در 
یاران، ..... که هان اي  نمود،  به آنها خطاب  بر زمین گسترده و همه جا را فرا گرفته است، شما   مهربانی  اکنون که شب دامن خود را 

را نپذیرفتید و این قوم فقط قصد جان مرا دارند .....، پس همگی از این سخن موال گریه    مذلت  بروید، شما انجام وظیفه کردید و پستی و
اظهار نمودند، جان ما فداي تو باد و البته جان ما در راه تو قیمتی و بهایی ندارد و این کمترین چیزي است که   و زاري و فغان سر دادند و 

امت راه نجات ما هستی در میان دشمنان تنها بگذاریم، و ترا به دشمن تسلیم کنیم، در  آن را فدا میکنیم، و هرگاه ما تو را که در روز قی
روز در پیشگاه رسول خدا و داماد او علی و دخترش زهراي بتول چه عذري خواهیم داشت، پس آن بزرگوار فرمود: ..... خدابه شما   آن

ایستادگی نمودند   شما خواهم گردید.....، پس یاران حسین چنان استوار پاداش نیک عطا فرماید و البته من در روز قیامت وسیله نجات  
 کوههاي بلندي در برابر آن قوم شقی بودند و در تقدیم جان مانند سیل خروشان جود و کرم می ورزیدند و در میدان رزم، به  که گویی

اسبهاي تیزرو   .... همان فدائیان راه خدا که بر رويمانند شیران دالور که بیشه هاي مرگ، میدان تاخت و تاز آنان است می خروشیدند، .
 آنان بود .....،  آرام می گرفتند، همان بزرگواران و بخشندگانی که بذل جان، هدیه آنان محسوب و نوك تیز نیزه ها آرامگاه 

گویی آن اراده بر باالي   کهاینان خروشیدند و حمله بردند و اندوه دل از خاطر حسین زدودند و با چنان عزمی بلند به جهاد برخاستند  
بر دشمنان آنان فرود آمد و...، آري   ستاره سماك مکان دارد ...و جانبازي کردند و ضربه هاي تیغها و نیزه هاي آنان با سختی و صالبت 

یاران حسین به    پیرامون شیر فراهم آمده اند .....، گویی یاران حسین که اطراف آن بزرگوار حلقه زده اند، مانند شیربچه هایی هستند که
دست یافته اند که هیچ آرزومندي به آن مقام نرسیده است،   درجه اي رسیده اند که در هر فضیلتی بر همه پیشگام و به مقامات ارزنده اي 
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خود را    را دیده و در پهنه آرزو و امید به آنها رسیده و ارواح پاکباخته این اصحاب باوفا با دیده بصیرت و به نیروي ایمان، حوران بهشتی
خود می دانند.، آري آنان تا آنجا که اقتضا داشت، حق حسین را بر خود ادا کردند   نثار راه حق نموده و مرگ را عین سعادت و آسایش

 و البته چنین یاران باوفا کمیاب هستند،  

آنان از   سترده بود، و تن هاي برهنهکه بدنهاي بی جان این پاکان در پیشگاه امام آنان بر زمین افتاده و بادهاي سخت بر آنها دامن گ آه 
یاران جز خود امام   گرد و خاك نبرد کفن پوش گردیده و خون سینه آنان به عوض آب فرات پیکرهاي آنان را غسل داد و از آن گروه 

یشاوندان او  همه اطرافیان و خو و حضرت زین العابدین که بیمار بود کسی بر جاي نماند تا سرانجام خود امام به خاك و خون غلطیده و
اینچنین با فرومایگان در آویزد به ظاهر  البته هر آن کسی که  بر   نقش زمین شده بودند، آري و  بیند، حسین امامی است که  گزند می 

دشمنان چنان مانند علی حمله کرد که از آتش آن کوههاي بلند متالشی می شد،.....، همان امام که با دلی شکیبا و با بردباري شگفت در  
این هنگام بود که امام حمله می کرد و دشمنان از ترس پاي به فرار   ر شداید از راست و چپ سراغ این کشته گان را می گرفت و دربراب

لشکر دشمنان به حرکت درآمده است، ..... در این زمان لشکر دشمن حمله   می گذاشتند، گویی که این علی است که در قلب صفوف 
هاي کوچک و بزرگ از هر سو باریدن گرفت ولی امام چنان حمله اي بر آنان کرد که   مشیرها و نیزه اي ناگهانی بر او صورت داد و ش

 ها گریزان می شوند پراکنده نمود   برخورد تیغ از صداي جمع دشمنان را مانند گربه هایی که

او تشنه لب از اسب به زمین افتاد و بر روي    برجاي نماند، و  و در اینجا بود که آن امام را چنان تیرباران کردند که از قواي امام جز اندکی
روانه شد در حالی که بر پشت خود دیگر آن امام بزرگ و حمله کننده   تلهاي خاك مسکن گزید و اسب آن حضرت به سوي خیمه ها 

پس اي حسرت و آه بر  شدند و بر موال و سرورشان حسین ندبه و گریه سر دادند،  را نداشت، بانوان مطهر از خیمه ها با آه و افغان خارج
آن زمان که سکینه دختر او نزد اسب آمد ودر حالی که بر سینه او بوسه می زد چنین می گفت )..... اي پدر، تو مانند ماه تابان بودي که  
ولی   بودي  پرتوافکن  چراغی  مانند  هدایت،  جهان  بر  تو  شدي،  ناپدید  کمال،  نهایت  در  ولی  میکردي  ارشاد  را  مردم  همه  نورت  به 
بتواند این کار ترا انجام دهد نمانده است، اي پدر تو نوري   طرفداران پستی و ذلت تراخاموش کردند و براي شریعت پیامبر کسی که 

 الهی بودي که تراخاموش کردند،  

ن عزت و  رفتی همه گیاها اما بایست دانست که همه کارها به سوي خدا باز می گردد، اي پدر اي باغ و گلستان مجد و شکوه، وقتی تو 
اسالم خیلی گران است و براي مردم نیز   بزرگواري که طراوت و شادابی داشتند، همه پرپر شده و خشکیده اند، اي سرور، این داغ تو بر

 این داغ بی نهایت عظیم و بزرگ است، 

ر این زمان اسب را  و در حالی که سرگشته و پریشان و اشک بر رخسار او جاري بود و د پس آنگاه حضرت زینب به سوي اسب آمده 
انداخته و آغشته به خاك و خون است، .....، آنگاه از زنان پاك سیرت که پیرامون او بودند ناله و   غرقه در خون دید که پوشش خود را

اي  بلند شد، و فرمود  بود، همه را کنار گذاشته و مردم  زاري    برادر، امت سفارشهایی که محمد صلی اهللا علیه وآله در مورد ما کرده 
پیامبر و به خاطر دشمنی با او هالك کردند، اي برادر وحشیان بنی امیه بر ما چیره شدند و بندگان و حرام زادگان بر ما   نادان، ترا به کینه 

 یافتند، و اگر رسول خدا و وصی او )علی(، زنده بودند، کدام دست جرأت داشت که به سوي تو به بدي و ستم دراز شود،  سیادت

و رگ   لعون یعنی همان سنگدلی که کفر سراپاي او را فرا گرفته و در تمام وجودش ریشه دوانیده بود او را کنار زده پس آنگاه شمر م
گردن آن تشنه بزرگوار را برید و اینجا بود که ریشه ها و شاخه هاي مکارم و بزرگواري قطع و رشته هاي استواراسالم، سست و ارگان  

زرگ مرد، جهان معانی و افتخار، زبان از گفتار بست و فرشتگان وجن و انس، همه بر او نوحه سرایی  هدایت، نابود گردید، و بدینگونه ب 
درآمد، .....، و این مصیبت عظیم بر   حرکت کردند، .....، افسوس بر آن دیاري که آن تن پاك بر خاك افتاد و سرش بر روي نیزه ها به

 قابل تحمل است،  اهل زمین سخت ناگوار و بر اهل آسمان سنگین و غیر
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فرزندان  افتاده ولی خاندان )حرب(، در کاخ آري  تفتیده کربال  داغ و  بر خاك  برهنه  و خاندان وحی در خاك کربال  ها   رسول خدا 
خودآرمیده اند، و شگفت که یزید بر تخت خالفت تکیه زده و حسین بر خاك کربال کشته شده است، فرزند رسول خدا و پیشوا وامام  

 انبیاء )یعنی حسین(، با لب تشنه و مظلومانه به قتل رسیده است.   امت و سرور همه 

حبیب خدا و فرزند فاطمه است و به راستی چه زیبا این شعر را صاحب معالی علی حلی سروده  همان حسین که سالله پیامبر برگزیده و
له نیست و در میان بانوان، هیچ زنی به جایگاه بزرگ هیچ جد عظیم الشأن به کمال محمد صلی اهللا علیه وآ  است که .....، )در میان مردان

 فاطمه علیها السالم نیست، بر حسین علیه السالم این افتخار بس که چنان جدي و چنان پدر و مادري دارد...(،   رفیع حضرت

 شد...،  پیشواي حق، سیل اشک از دیدگان من خشک نخواهد شد و اندوه و سوگ من مدام خواهم بود و هرگز کم نخواهد  اي موال و 
درباره تو   من در عزاي تو به اسالم و هرچه که نماد مجد و بزرگواري است تسلیت می گویم و البته اندوه اهل اسالم و بزرگواران عالم

این سرزمین توقف کنید و درآن طوافی بجاي   از کربال گذر می کنید، در  اندوهی جاودانه است، اي شترسواران و اي کاروانیان که 
بتول هستی و اي سرور   د: )اي فرزند پاك پیامبر هدایت، محمد صلی اهللا علیه و آله و اي کسی که سالله علی و فاطمهآورید و بگوئی 

و را درك نکردند، باکی نیست  ت ها به سوي زیارت او باز می گردند، اگر روزي بنی امیه مقام همه آفریدگان، اي کسی که همه پرچم
غرقه در خون در خاك افکند، چه باك که   دگار عظیم است و اگر روزگار ترا در دیار غربتزیرا که مقام و قدر و منزلت تو نزد پرور

منع  فرات  نوشیدن آب  از  را  شما  و هرگاه   ..... اي،  آرمیده  افتخار جاودانه  سیراب   در سراي  شراب سلسبیل  از  بهشت  در  البته  نمودند 
 خواهید شد،  

بسته شده و دل من بر محبت و والیت شما اهلبیت بسته شده است، مدتی   شما   اي موالي من همه آرزوهاي من بر امید پیروزي و نصرت
که براي گرفتن انتقام شما سپري شده، البته بسیارطول کشیده است، آیا وقت آن نرسیده که ستم بزرگ از زمین برداشته شود، پس در  

د خواهد یافت و در کدام زمان، این شکستها در  کدام وقت آتش سوزان قلب ما فروخواهد نشست و این دل رنجور داغدیده، کی بهبو
و داد )موعود خداوند( جبران خواهد شد و همان دولت مظفر و پیروز که به امن و سعادت بشریت رهنمون   سایه دولت پیروزمند عدل

 می شود،  

ه و دشمنی از بین خواهد رفت،  ، و کین عدل مهدي سالم اهللا علیه گسترده و بساط ظلم و بیدادگري به کلی برچیده  هنگام بساط خدایا چه
 در آن زمان است که دین آل محمد صلوات اهللا علیهم پیروز و کفر سرنگون و خوار خواهد شد و بعد از آن همه ظلمت اندوه  آري فقط

 و غم، نور سرور و شادمانی دیده خواهد شد و سفره نعمت هاي گوارا خداوند در همه جا پهن و گسترده خواهد شد.  

فقیر و   که همه پاك و مطهر هستید، من به روزي دل بسته ام که در آن روز گفتنی هاي فراوان دارم، من در آن روز کهخاندان طه   اي
مدح کرده ام و می   بیچاره هستم، امیدوارم از لغزشهاي من درگذرید، زیرا که شانه هاي من از گناهان سنگین است، من شما خاندان را 

اه هستم که چه پاداش بزرگی خواهم داشت...، این شعر من که برروي منبرها مورد توجه قرار  دانم که نجات من در همین است و آگ
 است،   گرفته است، نشان می دهد که چگونه این دوستدار شما در غم شما آزرده و نغمه سرایی نموده 

مخزومی است   بی عبدالکریمسروده شده و پدیدآورنده این چکامه )عروس سخن(، حسن آل ا   772و این چکامه اي است که در سال  
ماند و هیچگاه از صفحه دلها   .....، تا آن روز که نام شما برده می شود، درود خدا بر شما بزرگان باد و البته نام شما جاودانه تاریخ خواهد

 پاك نخواهد شد.(،  

 او یکی از شاعران شیعه قرن هشتم است...، 

 شعراء غدیر در قرن دهم:

 (: 905شیخ کفعمی: متوفی )
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بخشاینده، پروردگار  نعمت  اتمام  روز  خدا،  دین  شدن  کامل  روز  شادمانی،  و  بهروزي  روز  غدیر،  روز  باد  مبارك  و  خرم  روز   )..... 
و روزي که   رستگاري و نجات، روز صالح پذیرفتن تمامی امور، روزي که مرتضی، پدر حسن و حسین، امام بزرگوار به امیري رسید

او، روزي به نام غدیر   ر دانا و توانا نازل شد، روز مبارکی و سالم مصطفی و خاندان پاك و تابناكتوسط جبرئیل خطاب تقدیر پروردگا
که والیت علی امیرالمؤمنین شرط ایمان گردید، روزي که والیت علی به همه خالیق که بینایی وشنوایی داشتند عرضه شد، علی وصی  

کافرا و  کفر  نابودکننده  و  او  دوستدار  و  یار  و  درپیامبر  که  است  بارانی  او  است،  گرانمایه   ن  همسر  که  اوست  و  بارد  می  خشکسالی 
شهرها و کشورها و ساقی بندگان صالح در روز قیامت از   حضرت زهرا و یار و یاور رسول خدا و چراغ تابنده اسالم است، او مایه امنیت

آمد و با جن در ژرفاي چاه به نبرد برخاست، تو    ستاره در خانه او فرود حوض کوثر با شربت خوش گوار است و او آن کسی است که
 فضایل او را از جنگ بدر و احد سؤال کن، .....،  

عظمت دالوري او را از عمرو و مرحب بپرس و در روز صفین و در شب )هریر(، شخصیت واالي او را بررسی کن تا بدانی وآگاه   ..... و
بیست و شش نبرد   زم آهنین خود، در نبردها یاري کرده است، او کسی است کهشوي که تا چه اندازه، دین خدا را با شمشیر آخته و ع

جنگهاي سریه بوده و جز او کسی   هولناك و رعب آور در التزام پیامبر هاشمی بشیر و نذیر داشته است و او در زمان رسول خدا فرمانده 
 فرمانروایی نداشته .....(  

شریف سروده و در آن هنگام در سنین باالي پیري بوده است... و نیز می  ء در کربالياین ابیات را کفعمی در آرامگاه مقدس سیدالشهدا 
و در هجدهم آن ماه، این شعر مرا بکار ببر، و آگاه باش که در چنان روزي، نص   گوید )..... و بعد از آن، روز غدیر خم را روزه بگیر 

روز اسالم کامل گردیده و آن روز روزي است که فضیلت آن را    و به راستی که در این امامت مرتضی علی بر پیامبر نازل شده است
 روزه گرفتن در این روز با یک عمر روزه گرفتن برابر است....( .....،   قلمها نمی توانند به شماره بیاورند، و

ده ..... و با تألیفات مهم  او یکی از بزرگان علم و ادب در قرن نهم است و ازکسانی است که پرچم حدیث را در همه جا به اهتزاز در آور
تبار   است...،  بوده  توأم  او  بسیار  ورع  و  تقوي  با  فضایل،  این  تمامی  و  است،  نموده  مند  رابهره  فراوان خود مردم  و فضل  احادیث  با  و 

بزرگ حارث تابعی  به  او  تألیف گرانمایه  از جمله  و...  بوده  شیعه  بزرگ  فقهاي  از  او   ..... رسد  می  همدانی  اعور  عبداهللا  )بن  او    -1ات 
 مختصر نزهه(، ..... -49تفسیر، .....  -7کفایه،  -6محاسبه النفس،  -5المقصد االسنی،  -4شرح الصحیفه، -3البلد االمین،  -2المصباح، 

 905شیخ زین الدین علی جد، جد شیخ بهایی است...، شیخ کفعمی، این شاعر بزرگ در کربالي مشرفه به سال    پدر این شاعر یعنی 
 اهل بیت خود را وصیّت نموده است که او را در حایر مقدس در ناحیه عقیر دفن نمایند و گفته است )..... به خاطر خدا، از ته و وفات یاف

خدا، آن   شما می خواهم که پس از مرگ مرا در خاك عقیر به خاك بسپارید، زیرا که من در آنجا همسایه شهید کربال و سالله رسول
بود   پناهگاه خواهم  آرامگاه بهترین  در  باشم  داشته  گفتگویی  و  بحث  منکر  و  نکیر  با  آنکه  بدون  من  که  آنجاست  هیچ   و  بدون  خود 

خود و در روز رستاخیز  هراسی خواهم آرمید و آن روز که مردم از شعله شراره و آتش جهنم وحشت زده خواهند بود، من در جایگاه 
نگهبانی و حمایت می   هر گزندي  خود را گرامی می دارند و او را از رسیدندر امان خواهم بود و من تجربه کرده ام که اعراب، مهمان  

کنند، بنابراین چگونه ممکن است که فرزند رسول خدا از کسی که بدون هیچ یار و یاوري به پناه اوآمده است دفاع ننماید و این عار  
 ي وحمایت ننماید .....( .....، است که صاحب قلمرو و حکومت، شترسواري را که در آن محدوده گمراه شد را یار

باز هم چنین خائف و ترسان و   ترسی )کلب گوید حال و احوال این اولیاء خدا چنین است که در درجات باالي تقوي و ورع و خدا 
مقربان درگاه  او می خواهیم تا به حق   پناهنده بوده اند و ما به خدا پناه می بریم و با دست خالی و روي سیاه و از ساحت قدس اقدس 

این بزرگواران بهره مند نماید آمین، آمین، آمین   خود و به برکت محمد و آل محمد )ص( در دنیا و آخرت ما را سعادتمند و از شفاعت 
 یا رب العالمین...(. 

 (: 984متوفی  -918عزالدین عاملی )متولد 
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دو سید   می دارم، من در روز رستاخیز...، برادر مصطفی و پدر)..... تباري دارم که شایسته احترام است و نسبت و پیوندي با والیت عظ

خواهم نمود، زیرا او   اهل بهشت، آن کسی که همسر فاطمه و داماد رسول خدا است را، با فریاد صدا کرده و او را به یاري خود طلب 

ن است، اوست که اندوهها را  بندگا شخصیتی است که محبوب پروردگار بزرگ است و ..... و مطابق نص صریح حدیث غدیر پیشواي 

 از قلب ها می زداید و از اسرار قلوب آگاه و به فرموده خداي دانا پاك و مطهر است .....(، 

مبسوط شرح   این ابیات ابتداء قصیده اي است که شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی پدر شیخ بهایی سروده است و سپس آن را به طور

لی علیه السالم را به روایت اهل سنت نقل نموده است و از جمله در تفسیراین مصرع )..... و مولی  نموده و در آن فضایل امیرالمؤمنین ع

ذکر نموده که خالصه آن اینست   االنام بنص الغدیر...( آورده است که مقصود از آن واقعه غدیر خم است و پس از آن حدیث غدیر را

ا چهار طریق در تفسیر آیه )یا ایهاالرسول بلغ ما انزل الیک من ربک...( آورده اند، و  )..... احمدبن حنبل آن را با شانزده واسطه و ثعلبی ب

بین صحاح سته( آورده و به گفته ابن مغازلی، حدیث غدیر خم را   ابن مغازلی آن را به سه طریق نقل نموده و آن را در کتاب )جمع 

ند، و محمدبن جریر طبري مورخ مشهور، حدیث غدیر را از هفتاد و  نموده ا حدود یکصد نفر از رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلم نقل

به نام )کتاب الوالیه(، نوشته است، و حافظ ابوالعباس احمدبن عقده، این حدیث را از   پنج طریق نقل نموده و کتاب ویژه اي در آن باب

همه از حد تواتر گذشته است و این حدیث در  این   ویژه اي در این موضوع تألیف نموده و...، یکصد و پنج طریق نقل نموده و کتاب

نادرستی هرگونه توجیهات بالوجه را اثبات می نماید، و نیز حال و    باب امامت و وجوب طاعت، نص واضح و معتبر است که عقل سلیم 

از نفسهاي شما اولی و  مقام حدیث هم آن توجیهات بالوجه را رد می نماید، درآنجا که رسول خدا )ص( می فرماید )..... آیا من بر شما  

آیه )یا ایها الرسول بلغ .....(، و نظایر آن کامالً روشن است و اصحاب تأویل از معنی شعر   برتر نیستم، و معنی این عبارت بعد از نزول

)فرض کن که من بگویم این صبحگاه روشن و این طلوع درخشان صبح، شب تاریک و ظلمانی    ابوالطیب غفلت کرده اند که گفت:

 اهل عالم و مردم دنیا از پرتو روز محروم خواهند شد؟(،.،    ت، آیا با این گفته من،اس

علیه السالم بواسطه والي خاندان عترت و عصمت به شرافت و مجد    ..... این شاعر در خاندان و تبار و خانواده اي که از روزگار علی

لیه السالم عقیده و اعتقاد و ایمان صحیح جد اعالي این  امیرالمؤمنین علی ع  موصوف بوده است، پرورش یافت و بی جهت نیست که

هنگام وفات تصدیق نموده و او را به صدق والیت و محبت خود بشارت داده است... و   شاعر یعنی حارث بن عبداهللا اعور همدانی، را در

 و به خط خود نوشته، ذکر نموده است،  968خود را در نامه اي که به سلطان شاه طهماسب و به سال  این شاعر این انتساب افتخارآمیز جد

به اجازه اي که به سال    ..... و فرزند او جناب نیز  انتساب اشاره    1015شیخ بهایی  به این  به مولی صفی الدین محمد قمی صادر کرده، 

رادر ص   آن  و  علیه  279نموده  امیرالمؤمنین  که  اي  نامه  از  البالغه،  نهج  از   .....( است،  آورده  خود  حارث    کتاب کشکول  به  السالم 

  جد گردآورنده این کتاب نوشته است...( و نیز بسیاري از اعاظم و بزرگان و مشایخ امت که به انتساب افتخارآمیز شاعر به آن   همدانی،

بن بسطامی دوم، سید ماجد  بایزید  معالم،  ثانی، شیخ حسن صاحب  )..... شهید  آنان  از جمله  اند که  نموده  پاك تصریح  هاشم    اجداد 

که او را در ضمن قصیده اي ..... ستوده است که: )اي کسیکه فرزند آن    1028ی، ..... و جناب شیخ جعفر حظی بحرانی متوفی  بحران

همان   کند،  انکار  آنانرا  بزرگواري  تواند  نمی  اي  انکارکننده  هیچ  که  آنگونه  ستوده،  را  بزرگان  آن  پیامبر  وصی  که  هستی  بزرگانی 

شجاعت شمشیرهاي برهنه خود را بر    ا که دوستان علی همگی از جنگ فرار کرده بودند با دالوري وبزرگواران که در جنگ صفین آنج 

سر مردم فاجر و تبهکار )پیرو شیطان یعنی معاویه( فرود می آوردند... در این زمان بودکه جان علی خرم و آرام می شد و نشان این پیام  
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آورم، همان بهشتی که آثار و    دربانی دروازه بهشت را به دست  ی گفت، اگر منرا در چشمان او می خواندند که درباره آل همدان م

 اخبار صحیح از آن خبر داده است، می گفتم اي آل همدان همگی به سالمت در آن واردشوید، .....(،  

نموده و آورده است    ره در این ابیات او به دالوري هاي قبیله همدان در جنگ صفین و نیز به پهلوانی هاي حارث همدانی جد شاعر اشا

زره و نیزه پیکار من هستید و    که چگونه امیرمؤمنان علی علیه السالم او را تعریف و درباره او فرموده بود )اي مرد همدان، شما به منزله 

ان همدان که  یاري خواستم پس شجاع  شما جز خدا را یاري نکرده و به جز از خداوند فرمانبرداري ننموده اید...، وقتی که دالوران را به

هرگز تن به پستی نداده بودند دعوت مرا پذیرفتند و این سوارکاران قبیله همدان بودندکه در سپیده دم نبرد، پاي از جنگ عقب نگذاشته  

و  هاي آهنی  نیزه  با  آنها  بودند،  و خشنود  این کار شکرگزار  بر  نمودند که گویا شعله آتش    و همگی  بر کف چنان حمله می  شمشیر 

است، ..... و آنگاه که به خانه هاي آنان وارد شوي از توبه مهربانی پذیرایی می کنند...، خداوند بهشت را بر همدانیان پاداش  سرکشیده  

سد کوبنده بر علیه دشمنان هستند و هرگاه من بر در سراي بهشت افتخار دربانی    عطا فرماید زیرا که آنان در هر میدان جنگ، همچون

 گفتم به سالم وسالمت وارد شوید، .....(،  داشتم به آل همدان می 

و حارث کسی بود که در والیت    آري مؤسس شرافت این خاندان حارث همدانی، مصاحب خاص امیرالمؤمنین علی علیه السالم بوده 

ستوده اند    و گروهی از رجال عامه نیز او را  آن حضرت فانی شده بود، او از فقهاي شیعه و از برجستگان روزگار خود به شمار می رفت

 از جمله سمعانی، .....، ابن قتیبه...، ذهبی...، 

تبار   از حیث  پارساتر، و  بود و در میان قوم از همه  افقه مردم  ابی داوودآورده است که گفت )..... حارث،  بن  ابوبکر  از  ابن حجر  که 

... شعبی روایت می نماید که از حارث اعور شنیدم  ممتازتر بود، او فرایض را ازعلی علیه السالم فرا گرفت...(، کشی در رجال خود از ..

کرد یا امیرمؤمنان به    که می گفت)شبی به حضور علی علیه السالم رسیدم فرمود اي اعور چه چیز باعث شد که به نزد من بیایی، عرض

اي    اش که هیچ بنده قسم دوستی و محبت شما، پس آن حضرت فرمود بر تو حدیثی بگویم که شکرانه آن را بجاي آوري، آگاه ب  خدا

که مرا دوست داشته باشد نمی میرد مگر آنکه با حب و دوستی من در قیامت زنده می شود و هیچ بنده اي مرا دشمن نمیدارد مگر آنکه  

 در روز رستاخیز با آن دشمنی روبرو می شود و...(،  

رث همدانی با گروهی از شیعیان امیرالمؤمنین به خدمت  نموده است که )..... حا  شیخ ابوعلی پسر ابوجعفر طوسی... از اصبغ بن نباته نقل

حارث بیمار بود و با قد خمیده راه می رفت و عصاي خود را بر زمین می زد و علی    بودم و  آن حضرت رسیدند و من نیز در بین آنان

من رسیده است یا امیرالمؤمنین  او سؤال کرد چه شده است، حارث گفت مصائب روزگار به    علیه السالم که خیلی به او عالقمند بود از

با من دشمن هستند   اي  نمایند آن حضرت فرمود در چه زمینه  تو دشمنی می  با  با دشمنان توهستم، همان کسانی که  من تشنه دشمنی 

گروهی  از شخصیت و مقام شما دارند، گروهی به افراط و غلو گرائیده و گروهی میانه روي کوته بینانه دارند و    گفت: در برداشتی که 

 هم مردد وسرگردان هستند و نمی دانند چکار کنند پس آن حضرت فرمود اي برادر همدانی، همین قدر اظهار نظر من براي تو کافی

پس حارث    خواهد بود که بدانی بهترین پیروان من گروه میانه رو هستند و غالیان و عقب افتادگان نیز سرانجام به آنها ملحق می شوند، 

مادرم به فداي تو باد، خواهش می کنم که این غبار شک و ابهام را از دلهاي ما پاك کنی وبه ما بصیرتی عطا فرمایی  گفت که اي پدر و 

به راستی که دین خدا را با مردان    پس آن حضرت فرمود این اندازه که گفتم براي تو کافی است و حقیقت در این بیان پنهان است و 

با حق می بلکه آن را  توان شناخت  برحقخ  نمی  به شناخت آیات  تو حق را    توان شناخت و بصیرت دینی  داوند شناخته می شود پس 
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بهترین سخنان است و مجاهد راه حق آن کسی است    بشناس آنگاه مردان حق را هم خواهی شناخت، پس اي حارث همانا گفتار حق،

تو معرفی می کنم پس گوش فرا ده و سپس به کسانی که    را به   که از آن گفتار حق پرده بردارد و آن را آشکار نماید و بنابراین من حق

بین یاران خود شایسته می دانی بگو، پس آگاه باش که من بنده خدا و برادر رسول خدا هستم و اولین یاور او بودم و او را از آن    در 

ین یار و یاور او بودم و به این ترتیب،  پس آگاه باش که من در میان امت هم، اول   هنگام که آدم پیامبر، بین روح و جسد بود باور داشتم،

گرویدگان حق هستیم، اي حارث آگاه باش که من یار مخصوص آن حضرت هستم و من یار مقرب   ما نخستین طرفداران حق و واپسین 

نش قرنها و  پیامبرم که در آشکار و نهان با او همدم هستم، خداوند بمن فهم کتاب )قرآن( و فصل خطاب و نیز دا  و داماد و وصی و ولی 

شده و هزار کلید در دسترس من گذاشته شده که با هر یک از آن کلیدها هزار باب دانش بر من گشوده می شود و از هر    اسباب داده 

عنوان خیر    از آن هزار هزار عهد به من داده شده و بدینگونه مورد تائید الهی قرار گرفته ام و یا به عبارت دیگر فرمود که لیله قدر به  بابی

بر ما هست، همواره با    نعمتی به من داده شد و نیز به همه کسانی که خاندان مرا نگهبانی و طرفداري نمایند و این لطف خاص خداوند  و

  آن زمان که شب و روز به دنبال هم می آیند و تا آن زمان که خداوند زمین و اهل زمین را با هم گردآوري نماید و به تو اي   ما است، تا

دید، به    می دهم و سوگند به آن خدایی که دانه را شکافت و جانها را آفرید که دوست و دشمن مرا در چند جا خواهند حارث مژده  

که اي موالي من    هنگام مرگ، در صراط و در آن زمان که هر کدام نصیب اعمال خود را ببینند مرا خواهند دید، پس حارث سؤال کرد

است که اهل آتش از غیر آن   قسمت خواهند شد چه روزي است و آن حضرت فرمود: آن روزيبگو که این روز که مردم از هم جدا و 

این دوست من با کمال درستی و خوبی آنها را قسمت می کنم و می گویم  است و آن دشمن من است پس آنگاه   جدا شوند و من 

همانگونه گرفتم که رسول خدا دست مرا گرفت   امیرالمؤمنین علی علیه السالم دست حارث را گرفت و فرمود اي حارث من دست تو را

شکایت نمودم و آن حضرت به من فرمود یا علی آن زمان    در آن وقت که من از عمل حاسدان قریش و منافقان به رسول خدا شکوه و

شته را به دست  صاحب عرش پیوند دارد می گیرم و تو نیز اي علی همان ر  که روز قیامت فرا رسد من ریسمانی را که با عصمت خداوند

می گیرند پس تو اي حارث با این دست دادن همان لطفی را که خداوند با پیامبر و    می گیري و شیعیان و خاندان تو نیز همین رشته را 

مره دریاب و البته تو و دوستان تو به تعداد کم یا زیاد از این نعمت برخوردار هستید و قطعاً نتیجه و ث  وصی او خواهد داشت به این وسیله

کرده اي خواهی دید و حضرت سه بار این کالم را تکرار کرد و در اینجا بود که حارث بن اعور با شادي و    آن خیراتی را که کسب 

برخاست و با شادمانی عباي خود را می کشید و می گفت که دیگر من هیچ نگرانی ندارم از اینکه مرگ را در چه    خوشحالی از جاي

 ینکه او چه زمانی به دیدار من می آید.(  مالقات نمایم و یا ا زمانی

و نیز جمیل بن صالح نقل می کند که سید بن محمد این اشعار رابر من خواند ) ..... شگفتا از گفتار علی درباره حارث و البته چه مقام  

کرد خواه مؤمن باشد خواه  فرمود، اي حارث هر کس که بمیرد مرا دیدار خواهد    شگفتی با این گفتار براي او رسیده است در آنجا که 

و من هم او را با اسم و وصف و اعمالی که داشته است می شناسم و تو نیز اي حارث در    منافق، در آن لحظه مرگ او مرا خواهد دید 

ترس و هراسی به خود راه مده و از لغزش و اشتباه خود مترس و من در آن حال که تشنه خواهی بود    صراط مرا خواهی دید پس هرگز

خنکی به تو خواهم داد که آن را در شیرینی مانند عسل خواهی یافت و آن زمان که آتش عذاب الهی شعله ور   ان شربت خوشگوار و چن

آتش خواهم گفت که حارث را ترك کن و مزاحم این مرد مباش و خواهم گفت که او را رها کن و بدو نزدیک   خطاب به   شود من 

 ا ریسمان رسول خدا پیوند دارد،( ..... چنگ در ریسمانی زده است که ب نشو که او 
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را دوست داریم و چنگ در همان ریسمان الهی زده ایم ولی عمل و کار شایسته اي    )کلب گوید یا امیرالمؤمنین ما نیز شما و یاوران شما

ظیم الشأن خود رسول خدا  شفاعت شما هستیم و تو کریم و خاندان تو کریم ما تو را به حق برادر ع  نداریم و امیدوار به فضل خداوند و 

می دهیم که ما را هم در عنایات خاصه خود وارد بفرمایی و ما پیوسته شکرانه نعمت والیت شما را به درگاه    صلی اهللا علیه و آله قسم 

العالمین تقدیم خواهیم نمود و خدایا تو سرچشمه همه خیرها و خوبی ها هستی از تو استدع  خداوند علی  ا  اعلی به ذکر الحمد هللا رب 

تا به فضل و عنایت خود ما را از شفاعت موالي مظلوم ما امیرالمؤمنین در دنیا و آخرت بهره مند بفرمایی آمین، آمین، آمین یارب   داریم

 العالمین(،  

  شخصیت بزرگ اینست   شاعر مورد نظر ما، یکی از بزرگان طایفه و از فقها و دانشمندان اصول و فقه و کالم و...، است... از فضایل این

را به سعادت و رشد نایل نموده و    که او پرچم تشیع را در هرات و نواحی آن به اهتزاز درآورده و با ارشاد و راهنمایی خود مردم بسیاري

عبدالصمد )شیخ بزرگوار ما زین الدین شهید ثانی،    آن گروه و جمعیت از طریق او به صراط مستقیم راه یافته اند. مشایخ شیخ حسین بن

بدرالدی .....( وسید   ..... اند )سید امیرمحمدباقر   ن حسن، شیخ حسن پسر شهید ثانی صاحب معالم،  از او روایت کرده  آن گروهی که 

  استرآبادي مشهور به داماد، شیخ رشیدالدین بن ابراهیم... و دو پسرمعروف او شیخ بهایی و ابوتراب شیخ عبدالصمد .....( و از جمله آثار 

در یکی از شهرهاي بحرین در سن شصت و    984متولد و در سال    918طهماسبیه در فقه، .....(، او درمحرم سال    او )شرح بر قواعد، رساله 

او  ارشد  فرزند  و  یافت  وفات  را    شش سالگی  قطرات اشک  پلک چشمان خود  از   .....( که  را سرود  شعر  این  او  رثاي  در  بهایی  شیخ 

یبان مجد و شکوه چاك شد و بنیاد عزت و بزرگواري فرو ریخت ..... و تا آن  شما اي پدر گر  سرازیر خواهم کرد .....، با درگذشت

 هنگام که بلبالن خوش آواز برشاخساران درخت اراك نغمه سرایی کنند، از من درود و سالم خدا بر تو باد...(، 

 گویند آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(  )کلب و همه مؤمنین و مؤمنات تا قیام قیامت

 یر در قرن یازدهم: شعراء غد

 ابن ابی شافین بحرانی: 

بودند به امت    )..... تا آن زمان که پیامبر بزرگوار از سرزمین مکه پاي به بیرون نهاد رسماً و علنی آن کسی را که مقامش را پنهان نموده 
جانشین و ولی خود معرفی   اینکه علی رامعرفی نکرده بود و آنگاه که به سوي غدیر حرکت نمود، جبرئیل امین بر او بشارت آورد به  

را که پیش افتاده بودند برگردانید و    نماید که این فرمان وحی الهی است و نباید که در ابالغ آن تأخیر گردد، و لذا آن گروه از حاجیان
بر فراز منبري از جهاز    شدند، ..... پس پیامبر  آن گروههایی را هم که هنوز به دنبال او می آمدند در محل غدیر متوقف و همگی جمع

خداوند بزرگ ثنا و تقدیس نمود و سپس به ستودن مرتضی   شتران عروج کرد و ابالغ پیامی مهم و ارشاد باشکوهی را آغاز نمود، اول بر
هی  رسیده است که اگر آن را انجام ندهم به راستی که در امر دین کوتا  پرداخته و فرمود از جانب خدا امر واجب و فریضه اي بر من

محسوب و جانشین من است و اوست که دین خدا را یاري می نماید و خدا نیز یار و یاور    کرده ام، .....، علی در میان امت من، برادر من
هر مؤمنی واجب است و سرپیچی از فرمان او گناهی نابخشودنی است .....، آیا من بر نفسهاي شما از    همه ماست، فرمانبرداري از علی بر

تر نیستم همگی پاسخ دادند آري یا رسول اهللا، این نص قرآن است که همه جا خوانده می شود پس فرمود آگاه   یکتر و اولیخودتان نزد
 شوید که هرکسی را که من موال و پیشواي او هستم پس از من علی پیشواي اوست...(،  

ن سده دهم و از بزرگان وارسته و آزاده و آراسته و از  مشهور به )ابن ابی شافین(، از نیکا  شاعر مورد نظر ما، شیخ داوود بن محمد .....،
مفاخر روزگار است و اشعار او درکتب ادبی و... زبانزد است ..... او صاحب رساله هایی است در علم منطق و...، شیخ طریحی در رثاي  
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ه سر دهیم و بر امام سبط، فرزند بهترین انبیاء  او نقل نموده که آغاز آن این است )..... بیائید تا بر آل عبا گری  امام سبط قصیده اي را از
   بر سوگ شهیدي گریه کنیم که فرشتگان خدا در آسمان بر او نوحه سرایی نموده اند...(  نوحه کنیم، بیائید 

بلندي  شاعر رثاي دیگري بر امام حسین علیه السالم را ذکر نموده است که )..... اي آن کسی که بر    و نیز عالمه سید احمد عطار از این 
مرا رها کن تا اشک خونین بیفشانم ..... و بر کسی که با نیزه هاي برنده به قتل رسیده است اشک بریزم و .....،    هاي غاضریات ایستاده اي 

شد و با تیغهاي مشرفی، پیکرهاي آنان را قطعه قطعه نمودند    بریزم بر آن پیشوایان و بزرگوارانی که در بیابانی بر آنها حمله  اشک خون 
ابن ابی شافین هیچ اجر وپاداشی بجز راه نجات و آرمیدن در بهشت جاویدان طلب نمی نماید    ... )و در پایان قصیده آورده است(،  و

 ..... )،..... 

امام   مرثیه  در  الرائق  در  سره،  قدس  سید  نیز  عاشورا،    و  روز  مصائب   .....( است  نموده  ذکر  او  از  را  ابیات  این  علیه  اهللا  شهید صلوات 
بارش غمها در آن روز، از فرود آمدن تیغهاي تیز نیز سخت تر است، و از سنگینی این مصائب و   رین مصیبت هاست، همانروز کهناگوارت

هاي سخت، آب می شوند و کوههاي بلند فرو می ریزند، و با روي آوردن این مصائب، دین حنیف اسالم    حسرت و اندوه آن، صخره 
بر هاي سیاه  نموده    جامه  معانی تن  و  تاریکی می درخشد  میان  ماه در  این قصیده غرا که همچون  است(،  پایان آورده  )و در  است...، 

 شگفتی را دربر گرفته از ابن ابی شافین بر شما تقدیم می گردد(، 

این ویرانه    )..... بر  و نیز شیخ لطف اهللا بن علی در مجموعه اشعار خود قصیده اي را در رثاء امام سبط از او نقل نموده که آغاز آن اینست

می کند، این ماههاي   هاي خلوت که می گذرید توقف نموده و گوش فرا دهید که چگونه بر از دست دادن ماههاي تابناك نوحه سرایی

 است...(    عالمتاب، همان سیماي درخشان عزیزان خاندان مصطفی است که در پس ابرهاي ظلمت پوشیده مانده 

اندوه را بگستران    دیگري در رثاي امام سبط علیه السالم دارد که مطلع آن اینست )..... دامن حسرت وو نیز در همان مجموعه، اشعار  

که به خون آلوده بود کشته   .....، دریغ و درد بر آن وجودي که در نهایت غصه و عطش و با شمشیر تیز و بران شخص مکار و حیله گري

 شد...(  

اهللا علیهم... که آغاز آن چنین است )..... در    صی پاك و خاندان پاك و مطهرش صلواتو نیز قصیده اي دارد در وصف رسول خدا و و

لباس حریر آشکار شد و سراسر هستی را عطر مشک و عنبر فرا گرفت .....، .....مرا محبت پیامبر احمد، همان بهترین هدایت گر خالیق  

هدایت کننده و بشارت دهنده همه مردم است، ..... من شیفته  کننده و    کفایت می کند، اوست که بر همه خالیق مبعوث گشته و شفاعت

پیامبري هستم که بهترین آفریدگان است و نیز این مهرو محبت مرتضی، آن پاك بزرگوار و خاندان اوست که در دل من پاینده خواهد  

ده اي هم که محبت پیامبر بشیر و خاندان او  قیامت از زبانه آتش سوزنده رهایی می یابد، و هر بن   ماند، به واسطه اوست که داوود در روز

 آتش نجات خواهد یافت، .....(  را در دل داشته باشد از آن

 زین الدین حمیدي:

بارگاه او بر    )..... شوق زیارت مهبط وحی و منزل عزت و بزرگواري و آرامگاه فضیلت .....، مرا اینچنین بی قرار ساخته است، ..... بقعه و 
که اعمال پسندیده    ارد، و .....، که از خاك کعبه هم باالتر است ..... او بهترین ستایشگران و بندگان خداستعرش و کرسی برتري د

نیکورفتار، مهربان و بارحمت    دارد و حوض، لوا، وال و همه از آن اوست ..... این خاتم پیامبران، برگزیده برگزیدگان عالم، نیکوکردار،
سرچشمه گرفته است، .....، هر چه در عالم    ن نیکو کردار باکرامتی است که همه مکارم اخالق از او است، او بهترین بندگان خدا و هما 

بردار نیست .....، به برکت وجود اوست که نوح، به    هستی خلقت یافته است همه به طفیل وجود او آفریده شد و این بیان هیچ استثناء 
دهان ماهی نجات یافت، و به وجود او بود که به امر پروردگار   و از گرفتاري درهمراه کشتی خود رهایی یافت و یونس به برکت وجود ا
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با دانستن این فضیلت در حد آب و   ابراهیم سرد و خاموش گردید...، آري او پیش ازآفرینش هر پیامبري، پیامبر بود پس تو  بر  آتش 
.....، و این افتخار به آمنه داده شد که مادر گرامی پیامبر ما  شروع آباء )آدم( نور داده شد    خاك توقف نکن، او نور خداست که از آن به 

افتخار بر آمنه گوارا باد که بهترین خلق و سید انبیاء را تحویل جامعه بشري داده است، ..... با تولد این    گردید و او را حمل کرد ..... این 
داد معجزاتی رخ  با  پیامبر   ..... شدند،  ترسناك  آن  دیدن  از  مشرکان  بتهاي    که  و   ،..... پدید گشت  ایوان کسري  طاق  در  که  شکستی 

 ریخت ..... و آن یاري که در غار با تو رفیق بود، ..... و با فاروق ..... با عمر یعنی کسی که واسطه فتح الفتوح بود، ..... و  مشرکین که فرو

بوده است .....، یا علی، در مقام و منزلت تو، حدیث)من کنت    عثمان بن عفان ..... ذوالنورین ..... و آنگاه بر در سراي علوم، یاور تو علی
 مواله فعلی مواله...( کفایت می کند و تو این مدح و ثنا را که مایه افتخار من است از من بپذیر(،  

بیت  این  از  من  را  بر    ها  ب  337قصیده حمیدي که  نویسی  بزرگی در عرصه کتاب  او شخصیت   ،..... برگزیدم  بالغ می گردد  و  بیت  ود 
 او را چنین ستوده است )او ادیبی بود که لطافت نسیم، شکوفه آثار او را بارور نموده و...(  شهاب خفاجی

 : 1031وفات  953بهاء المله والدین حضرت عالمه شیخ بهایی رحمه اهللا علیه متولد 

دوست می   انمردي که خدا و رسول او را)..... حیدر این امام مخلوقات، ریشه همه خیرات و شفیع مردم در روز هولناك است، همان جو

دارند همان وصی پیامبر و همسر فاطمه، .....، پس هرگاه آرزو کردي که خداي آسمانها را خشنود سازي و بعد ازکوري و ضاللت به  

علیه السالم    هدایت و رشاد برسی و در روزي که همه تشنه خواهند بود از حوض کوثر سیراب گردي و...، آنگاه که بامزار علی ولی اهللا 

را مشاهده کردي .....، رحل اقامت در   روبرو شدي، باید محبت صراط مستقیم را فاش و عرضه کنی و آن زمان که این حبل اهللا المتین 

شو و مانند خطاکاران خوار و ذلیل در آنجا توقف   آن جایگاه بیفکن و گامی از سرزمین او بیرون مگذار و بر آسمان قبر آن امام مشرف 

آگاه باش که دوستی امامان از واجبات و اوامر خداوند است    و هرگاه قصد داري که از پروردگار آسمان و زمین فرمانبري نمایی،نما...  

آنجاست که نور مزارش آسمان را فرا گرفته و شعاع آن بر همه جا پرتو    .....، پس رخساره خود را در راه آنان خاك آلوده کن .....،

اگر دوران زندگی و عصر این بزرگوار را درك نکردي پس به کمک گریه و ناله،    روشن نموده است، و حاال  افکنده و همه خانه ها را 

او را یاري کن، در پیشگاه او بایست و...بگو اي کسی که در این قبر آرمیده اي و افتخار بزرگ به چنگ آورده اي و در همه روزگاران  

نان او بیزار باش و شوق و محبت خود را نثار خاکش کن و ارادت خود را آشکار کن .....،  زنده و جاوید مانده اي .....،و آنگاه از دشم

خاك آستان او رابر رخسار خود بمال و دردها و سختی هاي خود را بر درگاه او اظهار کن و از روي خاکساري و تواضع و نیازمندي،  

یعنی    ها و راههاي دور به پیشگاه امام هدایت و درگاه شفیع امت،خود را بر خاك درگاه او بمال، اي کسی که پس از طی بیابان   صورت

اسیر به غیر از    حضرت علی علیه السالم شرف حضور یافته اي، به دامن او چنگ بزن که او رشته محکم والیت است و البته هر گرفتار و

بسی اسارت رهایی نخواهد یافت، پس در آن مکان مقدس  از  پناهنده شود،  بگووجود حیدر کرار  بریز و  یا علی، اي قسمت    ار اشک 

حوادث عالم به تو پناه آورده   کننده بهشت و جهنم، بنده و عبد تو، از پیشگاه تو امید امان دارد، زیرا به انواع بال و ستم ها گرفتار و از

ه خود محنت و رنج قبر را به  از این بند  است، اي کشتی نجات، من بر تو پناه آورده ام و در زندگی خود جز محبت تو پناهی ندارم پس

پناهنده شود، روزگار نخواهد توانست با توجه به    هنگام مرگ بردار، زیرا این تو هستی که هرگاه حوادث بر کسی روي آورد و او بر تو

و    برگزیده و امام قرار داده تو بر او ستم کند، .....، آري علی علیه السالم پیشوا و امامی است که پروردگار آسمان او را به امامت    عنایت

است، و او    در آن روز که همه تشنه خواهند بود، حوض کوثر به دست او سپرده شده و او پناهگاه محرومان و حمایت کننده بی پناهان 

نده پناهندگان آسیب نرسا  امامی است که هرگز نخواسته است که کسی را از حمایت خود ناامید کند همانطور که حتی در جنگها هم به
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در  گناهان خالیق  و  شده  روانه  او  به سوي  کاروانها  و  رهنوردان  همه  که  است  امامی  این  آري  من    است،  و  شود  می  ناپدید  او  پیش 

ته  امیدوارم که فرداي قیامت، شربتی گوارا از دست او بنوشم زیرا که هیچ پناهی ندارم و به جزدرگاه او به جایی دیگر پناه نمی برم، و الب

را به پیامبر صاحب وحی سفارش کرده، بازگو نماید    ه حال نیاز و دردمندي خود را بر این امام که خداي متعال مقام اوهر آن کسی ک 

و سبک  را  ما  سنگین  بارهاي  که  است  کسی  او  گردد،  برنمی  ناامید  علی    هرگز  این  نماید،  می  حفظ  را  ما  لغزشها  از  خود  دعاي  به 

شود...، امامی که پیامبر مصطفی صلی اهللا علیه وآله او را برادر خود    به او شرك از من دور می  امیرالمؤمنین، پیشوایی است که با توسل

رکن هدایت و راهنماي گمراهان است، اوست که حقیقت دین را از پس پرده    نامیده و برگزیده است، این امام برگزیده پرهیزکاران،

فا یافته اند، امامی که ولی اهللا، پرهیزکار و وفادار است، علی علیه السالم کسی که بیاد او ش  هاي غیب بر ما نشان داد و چه اندازه بیماران

او گواهی بر فضیلت  از    است که خدا  با دشمنان خدا و رسول، بسیاري  نبرد  او را آشکار برگزیده است، و اوست که در میدان  داد و 

و...، او صاحب عطاي بزرگ است و هرجا که او    طاغی کفر و شرك را سرکوب و خوار و ذلیل نموده است   پهلوانان سران سرکش و 

برکت و خیر در آنجا نازل و به دنبال او به هر کجا که او برود می رود، آنگاه که پیام دین، اعالم گردید شریعت به یاري    فرود آید البته 

کم   شت او هرچه بخواهی و بگوییپیروزي رسید و هرجا که قدم گذاشت، زمین از خون دشمنان خدا رنگین شد .....، در بزرگدا   او به

است و همه این مدح و ثناگویی ها گناه و خطا نیست مگر آن وصفی که نصاري از حضرت عیسی علیه السالم کرده اندیعنی او را به  

  چگونه این امام در   خدایی خطاب کردند، و در آن روزي که مردم مانند مرغان تشنه در آشیان خود جاي گرفته اند، خواهی دید که 

پایگاه  به  السالم آن کسی است که هیچ کس  ندارد،    کنار حوض کوثر، تشنگان را سیراب خواهد کرد، علی علیه  او دسترسی  و مقام 

رهسپار غار گردد، آري   اوست که در لیله المبیت در شب هجرت در بستر رسول خدا قرار گرفت و پیامبر توانست در امن وامان کامل

و پیشواي من است و چه خوب امام و پیشوایی است، و قطعاً آن بزرگواردر فرداي قیامت مرا از آتش جهنم   البته علی علیه السالم، امام

او اظهار برادري کرد و این به فرمان خداوند    نجات خواهد داد و البته او چه نیکو یاوري براي پیامبر بود، که رسول خدا در روز غدیر به 

و پیشوایی ندارم و او کسی است که خداي متعال او را   سالم پیشوا و امام من است و من جز او امامبود که او را برگزید، آري علی علیه ال

دارم،  دل  بر  را  او  دوستی  و  مهر  من  و  است  نموده  مخصوص  مقام  این  و    به  است   ،..... و  مخلوقات  ترین  محترم  و  والیت  گوهر  او 

خود را به صراط مستقیم هدایت می کند و سرانجام رضاي الهی    ئین همانگونه که اصحاب کهف و رقیم هدایت شدند او نیز پیروان آ

نوح و آتش موسی کلیم، نجات بخش مایی، و اي کسی که اسرار این عالم    شامل حال پیروان اوست، پس اي علی که به منزله کشتی

توست، بر تو از جانب من  اي کسی که پس از رسول خدا، اخالص عمل از جانب    وجود، هستی، اي سرور من و اي برادر مصطفی و 

درودي از سر مهر و از روي وفاداري، درودي که تا خورشید طلوع و غروب می نماید و کاروانیان    همواره درود و سالم خدا جاري باد،

 ادامه دارد.(   در سیر و حرکت هستند 

اشکهاي ما را جاري و    ی که )کلب گوید رحمت و رضوان و مغفرت خداوند بر روح و روان پاك و طیب سراینده حضرت شیخ بهای

قلوب ما را به اظهار ارادت شفا بخشید، خداوند همه ما امت محمد صلی اهللا علیه و آله و سلم را ازدست ساقی کوثر سیراب فرماید آمین،  

 آمین، آمین رب العالمین(،  

تهدین، از جمله بزرگان نامداري است  هاءالمله والدین، استاد استادان و مجشیخ محمد ابن حسین بن عبدالصمد حارثی، شیخ االسالم،ب 

دانشها و مقام او در فضل و دینداري استوار و .....، از توصیف و بیان هرگونه مدح و ثنا   گیر است و تبحر او در علوم و که شهرت او عالم 
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که محبی او را چنین معرفی  امت اسالمی و از نوابغ بزرگ و قهرمانان دین و دانش است و کسی است  مستغنی است .....، او یکی از نوابغ

بهایی تألیفات و تحقیقات گوناگونی دارد و او از جمله شایسته ترین افرادي است که الزم است شرح حال و اخبار    نموده است )..... شیخ

  که بر همه علوم را وجهه همت قرار داده و عالم را به مناقب و بزرگی او آشنا کرد، او به تنهایی یک امت بود، به این جهت    و فضایل او 

اینکه  بیاورد، ..... و خالصه سخن  تاکنون    احاطه داشت و از دقایق فنون آگاه بود و گمان نمی کنم که زمانه مثل و مانند او را بوجود 

تابعی علوي مذهب،  به  او  نسبت  نشنیده است،  او  اخبار  و  از حاالت  تر  اخباري شگفت  یار    گوش شنوندگان حقیقت،  حارث همدانی 

 یه السالم منتهی می شود و...(   دیک علیمخصوص و نز

تألیف شده حاصل نمود از جمله )سالفه    احوال شرح حال و توصیف احوال او را آنطور که شایسته است می توان از متون کتب و شرح  

در تاریخ زندگانی این دانشمند به چاپ رسیده که به    العصر، امل االمل، تذکره نصرآبادي، الروضه البهیه سید شفیع ..... و اخیراً نیز کتابی 

ایرانی   نویسنده  نفیسی  سعید  استاد  پدر    است قلم   ..... او،  ومشایخ  استادان  جمله  از  شیخ  و...،  عبدالصمد،  بن  حسین  شیخ  او  بزرگوار 

مولی علی مذهب مدرس )که شیخ علوم ریاضی را از او فرا گرفت( .....،   عبدالعالی کرکی، شیخ محمدبن محمد مقدسی شافعی .....،

از را  اقامت در مصر    نطاسی محنک عمادالدین محمود )که علم طب  است که در زمان  مولی محبی آورده  فرا گرفته(،  را  استاد  او  با 

محمدبن ابی الحسن بکري مجالست داشت واستاد در بزرگداشت او مبالغه می کرد پس روزي به استاد گفت اي موالي من، اینجانب  

مرا تعظیم می نمایی، گفت من از تو رایحه فضل و بزرگی استشمام می کنم و سپس در قصیده اي او    درویشی فقیر هستم چرا تا این حد 

 را ستود .....،  

درباره او می گوید )او پیامبر را در مدینه منوره زیارت کرد و...، سی سال به جهانگردي ادامه داد، ..... سپس برگشت و دردیار    یمحب

باال گرفت، اال    عجم ساکن شد ..... به اصفهان آمد و شاه عباس منصب ریاست علماء را برعهده او قرار داد و مقامش را باال برد و کارش

 اهلبیت غلو می کرد(، .....   پادشاه که زندقه بود همراهی نداشت... و تنها نکته اي که قابل ذکر است اینکه در محبتاینکه با مذهب 

ها و ناسزایی بگوید و آن پادشاه    چقدر جسارت می خواهد که یک نفر درباره مؤمنی که شهادت می دهد ال اله االّ اهللا این چنین یاوه 

احترام و دوستدار خاندان علی علیهواالمقام و آن شخصیتی را که در رو نسبت دهد و    زگار خود مورد  به زندقه  بوده است را  السالم 

واجبات و ترك منهیات اهتمام داشته و جز بر مذهب    آشکار است که این پادشاه نیک بخت تا چه اندازه در امر دین و مذهب و انجام

روش دیگري نداشته است... و اي کاش می دانستیم که این شیخ    طریق و بزرگان عصر خود که شیخ بهایی نیز از جمله آنان بوده است،  

وسلم چه غلوي کرده که این فرد به آن اشاره نموده و .....، البته کسی که این    بزرگوار ما درباره اهل بیت رسول خدا صلی اهللا علیه وآله

یهم السالم مرحمت نموده است را غلو می داند و این  بیشماري را که، خدا به اهل بیت عل  نظر را کرده، تمامی فضایل بی کران و  اظهار

 زمانهاي گذشته و حال بوده است و ما به سوي خدا شکایت و شکوه خود را عرض می نمائیم .....  هم عادت دشمنان اهلبیت در

فخرالدین عاملی، سید   شیخ ابراهیم بن  -1وم دینی، فلسفه، ادبیات بوده اند مانند )عل  بسیاري از علماء بزرگ  و از جمله شاگردان شیخ،

احمد، .....، شیخ جوادبن سعد...، سید حسین بن حیدر کرکی، ..... شیخ زین الدین بن محمد نوه    نظام الدین احمد، .....، سید بدرالدین

مولی    -70.  قاضی عالءالدین عبدالخالق معروف به قاضی زاده کرهرودي، ....  -50بن احمد مازندرانی، .....    شهید ثانی، ..... مولی صالح

  مالمقصود   -91شیخ محمدبن نصار هویزي .....    -85محمدرضابسطامی .....، مولی صدرالدین محمد شیرازي معروف به مالصدرا، .....  

  ..... استرآبادي  العابدین  بهایی  -96بن زین  تقدیر حضرت اهللا، صفحه زندگانی شیخ  به فرمان  .....، گرچه  در هم    شیخ یحیی الهیجی، 
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منزلت آن بزرگوار    مرگ چهره این دانشمند را از دیدگان پنهان نمود، ولی آثار فراوان و تألیفات گرانبها و جاویدان او،پیچیده و حکم  

دانشهاي در  القدر  عالم جلیل  تألیفات آن  از جمله  که  است  داشته  نگاه  روزگار جاوید  در عرصه  )  را  از  عبارتند  العروه    -1گوناگون 

ر فقه، رساالت فارسی و عربی در اسطرالب، حاشبه بر تفسیربیضاوي، حاشیه بر خالصه االقوال ..... عین  الوثقی در تفسیر، جامع عباسی د

شرح اربعین   -30حواشی بر کشاف، .....    -23حاشیه برقواعد .....    -21الحیاه در تفسیر، ریاض االرواح )منظومه(، شرح تفسیر بیضاوي،  

  .....33-    ..... البالغه  نهج  .....،  بح  -37اسرار  الحساب  .....،    الصراط  -41ر  .....    -49المستقیم  النحو  .....    -53تهذیب  اشعار    -64دیوان 

وسیله الفوز و االمان که شعري است    -71رنسبت کوههاي بلند بر قطرزمین .....    رساله اي د  -65رساله در حل اشکال عطارد و قمر .....  

جواب المسائل المدنیات .....، ..... ایشان اشعار  -76جود حضرت قائم علیه السالم، ..... اثبات و کتابی در -73در مدح صاحب الزمان ..... 

ارجوزه و نیز حاشیه هایی بر بعضی از تألیفات خود دارد و عالوه بر اینها، گروه بسیاري از دانشمندان معاصر    زیادي از مثنوي و قصیده و 

ورت نظم و نثر بر آثار شیخ بهایی نوشته اند که همگی بیانگر درجه توجه و اعتناء  و دانشمندان بعداز او، شروح و تعلیقات بسیار به ص

)  شدید  از جمله  دارد  بزرگ  عالم  این  آثار  بر  دانشمندان  االثنی عشری  -1این  بر  .....، حاشیه  بحرانی  هاشم  بن    ات التعلیقات سید ماجد 

عباسی، ).....(    ...( بر اربعین و ).....( بر تشریح االفالك و ).....( بر جامعالصلوتیه شیخ حسن پسر شهید ثانی .....( بر االثنی عشریات و )..

وسیله الفوز،    بر خالصه الحساب و ).....( بر زبده اصول، ).....( بر الفواید الصمدیه، ).....( بر لغزهاي شیخ بهایی ).....( برالوجیزه، ).....( بر

  ی عل   مذکور شود که شیخ بهایی رحمه اهللا علیه  دبیات دلپذیر در آثار شیخ بهایی، الزم است).....( بر تهذیب البیان، ).....(، در خصوص ا

نگردانید از    رغم تسلط در علوم و نظریات عمیق در اغلب دانش ها، از گفتارهاي ادبی و سرودن شعر به دو زبان فارسی و عربی روي

کسانی هستند که فوق    آري آگاه باشید که این بزرگواران همان  جمله )..... اي بزرگوارانی که بر دوري شما محال است صبر نمایم...،

بزرگواري آنان کسی قابل تصور نیست و البته هر کس در محبت ایشان بمیرد شهید محسوب میگردد، چنان شهیدي که گویا کسی در  

ا باشد،  دارد در راه خدا بخاك وخون غلطیده  پسندیده و کرداري ستوده  اخالقی  ین شخصیت همان صاحب  حضور موالي خود که 

ننموده و تقدیر الهی بر آن جاري نمی شود، زیرا که او حجت    الزمان و امام منتظر ما و کسی است که آنچه را نخواهد، خدا آن را خلق

برگزیده  از دیدگاه همه، خصال  بر همه آدمیان و  بر    خداي جهان  را  او  است که جهان هستی رشته والیت  او کسی  است،  اهل زمین 

نمایند،  گردن د نیز سرپیچی  او هفت فلک آسمان  از فرمانبرداري  ارد، و هر آنچه را که بخواهد و دستور دهد اجرامی کنند و هرگاه 

سقف برافراشته اش فرو می ریزد و نقش زمین میشود و ویران می گردد، او آفتاب آسمان مجد و چراغ ظلمتها و برگزیده خدا از میان  

امام و او هم فرزند امام است، که همگی قطب و محور افالکی، آسمان بزرگی و کمال هستند، او    فرزند  بندگان است، او امامی است که 

مردم زمین برتري دارد، و از این حیث به بلندترین پایگاه رسیده است، هرگاه پادشاهان روي زمین در بلندترین    در عزت و شکوه بر همه

به    ب آنان کفش کن و همه خاك زیر پاي او خواهند بود، از طرف خدا چنان قدرتیقصرها وپایگاههاي او مسکن گیرند، باالترین منص

بپوشد، و تمامی    او داده شده است که می تواند طبیعت اشیاء را دگرگون و ظلمتها را مبدل به نور نماید و یا امر محالی را لباس ممکن

دایت، اي امام مخلوقات  ه   است، اي امین خدا، اي خورشید  این مراتب به دلیل قدرتی است که خداي ذوالجالل به وي مرحمت فرموده 

بر    و اي دریاي کرم و بخشش، در ظهور خود شتاب فرما زیرا که مدت غیبت تو بسی طوالنی و دین خدا نابود و گمراهی و ضاللت 

ر، شعر مدحتی را تقدیم تو  شیفتگان تو بهایی فقی  جهان مستولی شده است، پس اي موالي من، اي بهترین پناهگاه، یکی از دوستداران و 

 می نماید که شاعري چون جریر در برابر آن خاضع و فروتن است...(،  



 971ص : 

                       

 

است   گوید این است توفیق بی نهایت و فضل بی انتهاي خداوند بر شیخ بزرگوار ما بهایی که بر زبان او اینگونه مدح جاري نموده  )کلب

سالم و رحمت و    ه در مدح و منقبت حضرت صاحب الزمان شعر سروده باشد،و من بعید می دانم که تاکنون کسی توانسته باشد اینگون

شاعر باد تا آن زمان که خداوند خدایی می فرماید و ما را نیز به آبروي این آیت خود که فضل بی منتها   رضوان و فضل بی انتهاي خدا بر

شریف محسوب نماید آمین، آمین، آمین  نموده از دوستان و ارادتمندان امام زمان مهدي آل محمد عج اهللا تعالی فرجه ال را شامل حال او

 العالمین.(.   رب

ساربان در حرکت شتاب    راي سروده است، )..... اي و نیز جناب شیخ بهایی این اشعار را به هنگام زیارت بارگاه عسکري یین در سرمن

علیهم السالم را در میان دو  هادي،    کن که دل من از عشق شعله ور است، و آن زمان که در سرزمین هموار، بارگاه دو امام عسکري و

نایل نموده است، پس آن زمان که به پیشگاه این    کوه مشاهده کردي متواضعانه بوسه بر آن خاك بزن زیرا که خدا به بهترین سعادت ترا 

بر هم    محبت را دارند، ابتداء پلک دیدگان را با خضوع تمام  امامان رسیدي که بهترین خوان گسترده لطف و عالیترین مجلس آراسته

 مقدس پاي قرار داده اي .....،(، .....  قرار بده و سپس کفشهاي خود را در بیاور، زیرا که در وادي 

معصوم( در شش بقعه و آستان آرمیده اند، که    و نیز این اشعار هم از او نقل گردیده )..... اي ساربان، چهارده تن از یاران من )چهارده 

را و طوس و بغداد .....(، و نیز گوید ).....باز چشمان من از شوق دیدار مدینه اشکبار است و هرگاه عبارتند از مدینه و غري )نجف(، سام

برابر زیارت روضه پاك پیامبر ترك نمایم و به آن روضه پاك ملحق    من بر بال فرشتگان هم سوار شوم البته حاضرم این سعادت را در

شیفتگی خود را بر تو می خوانم، پس هرگاه از طوس گذر کردي، ضریح امام    صه عشق و شوم( و یا ).....(، ).....(، و یا )اي نسیم من ق

  مرا ببوس و بگو که بهایی از مهر و محبت تو ازدست رفته است( ..... و نیز در زمانی که شیخ بزرگوار بهایی رسول خدا صلی اهللا علیه و 

. در آن شب یعنی همان شب که طالع من در اوج سعد و کمال بود  قالب شعر زیر آورده است )....  رآله را در خواب دید این خواب را د

آن بزرگ نایل شد و آن حضرت را در خواب زیارت کردم، آن حضرت را که جان و مال و خاندان من فداي   .....، چشمان من به دیدار

  ردم و او بر این طرفدار خاکسار خود، با سختی ها و بالیا بر آستان او شکایت کردم و بدحالی خود را به پیشگاه او عرضه ک   او باد، از

که هرگز   گفتار و نوازشی که نظم مروارید را کنار می زد، تفقد فرمود، خدایا چه شب گرانقدري بود که من در ظلمت آن به سعادتی

نمودند و ما رحمت  بر  و عطایاي گرانی  به مقصود رسیدند  و آرزو  امید  هاي  نایل شدم، کاروان  نمی گنجد  نور  دی  در خیال  به  ام  ده 

 جمالشان روشن شد و...، اقرار می کنم که شایسته چنین عطا و بخششی نبودم(،  

مدح در  بهایی  شیخ  نیز  بزرگوار  و  امام  دو  آرامگاه  را    کاظمین  زیر  ابیات  السالم  علیهم  فرزندش جواداالئمه  و  کاظم  موسی  حضرت 

ربی آن جایگاه روانه شو و با ادب کفشهاي خود را بیرون آور و  داري، بر سمت غ  سروده است )..... اي کسی که عزم دیدار بغداد را

آنجا که در پیشگاه تو دو گنبد نمایان میشود، با خضوع تمام، پیشانی سپاس بر خاك قرار ده، زیرا که تو به سرزمینی مشرف شدي که  

 نمایی...(،  نور آتش موسی علیه السالم ونور محمد صلی اهللا علیه وآله را با هم در یکجا مشاهده می 

بیت است که این قصیده را عالمه    49امام منتظر صلوات اهللا علیه سروده که بالغ بر    از اشعار معروف شیخ بهایی رائیه اي است که درباره 

)متن  نقدي در کتاب  .....، آن بزرگوار در سال    شادروان شیخ جعفري  از دنیا    1030الرحمن( خود شرح کرده است،  در شهر اصفهان 

به مشهد حضرت رضا علیه السالم برده و در آن خاك مقدس در جوار آرامگاه حضرت رضا علیه   او را طبق وصیّت خودش رفت و پیکر

کردند... و نیز از سعید نفیسی درباره آن بزرگوار لغزش و خطایی سرزده که بخشودنی نیست، او در تألیف خود    آالف التهیه و الثنا دفن
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او    ده کشیده و...، و مطالبی را نقل نموده که مدرك درست تاریخی ندارد و حقایق روشنی که برزندگانی شیخ بهایی رنج بیهو  درباره 

این مطلب است   پوشیده مانده و موهوماتی که بهم بافته و معانی مضحکی که مطرح نموده و از جمله امور شرم آوري که نقل کرده است

عبدالصمد به نام جدش نامیده شده    نداشته و... یا فکر نموده است که شیخکه در آن کتاب شیخ عبدالصمد را برادر بزرگتر شیخ بهایی پ

بهایی پدر را همراهی کرده و او به مدینه منوره    به ایران مسافرت نکرده و فقط شیخ  966و... یا تصور نموده او به همراه پدرش به سال  

 گریخته است .....،  

کم مادرش به ایران هجرت و در ..... قزوین به دنیا آمده و معلوم نیست که  و بیچاره سعید نفیسی نمی دانست که شیخ عبدالصمد درش

هاي پوچ و بی معنی دیگري در اثبات تصورات خود    به مدینه ازکجا آورده است... و این مرد حرف  966آقاي نفیسی فرار او را به سال  

ن پدر شیخ بهایی، تاریخ والدت او و برادرش را در نامه  سیاه نموده و غفلت داشته که شیخ حسی  بهم بافته است و صفحه تاریخ را با آن 

برادر خود   از  نفیسی  پندارهاي  بهایی برخالف  ).....(، پس شیخ  است که  نموده  او آمده مذکور  العلما درشرح حال  اي که در ریاض 

ز اجازه اي که پدرش براي او و  شش روز بزرگتر بوده و این نویسنده می توانست بزرگی سن و سال شیخ بهایی را ا دوازده سال و سی و

بزرگان  برادرش و  دینی  به علماي  نسبت  او  است که  و جسارتی  تعرض  یادآوري  نیز  و   ..... و   ،).....( است دریابد که آورده  داده    نیز 

 مذهب روا داشته در آنجا که می گوید 

و قلوب    ها  عرفان تشخیص دهد .....، امّا خداوند بر اعماق جان.....، امّا این سعید نفیسی چگونه می تواند حق را از باطل و تصوف را از  
را بر کسی که    آگاه است و این مرد در پرتگاهی سقوط کرده و در جایی وارد شده که توانایی آن را نداشته و خداوند رحمت خود

 خود را می شناسد و از مرز خود تجاوز نمی کند نازل فرماید،  

لحاظ می نمود تا کالم بی    او را حضرت عالمه مطالعه خواهد کرد، البته دقت الزم را    انست که اثر)کلب گوید اگر نفیسی بیچاره می د
بزرگان راهنمایی می گرفت ولی اشتباه کرد و اثر او بعداً به نظر قهرمان و اسوه تحقیق یعنی حضرت    خردانه بر قلم نیاورد و قطعاً از دیگر

و آري نفیسی سخن گفت تا کمال عقل او را بدانند ولی کمال جهل و نادانی او  نکات زشت آن آشکار شد    ها و   عالمه رسید و ضعف
 آشکار شد .....(.

 الحرفوشی العاملی حریري: 

بر زبان می   )..... اي گلی که بر فراز درخت )بانه( می درخشی .....، تو آنچنان زیبا هستی که گویی در جمع اهل دین یاد علی مرتضی را
که به امر پروردگار به   است که خدا بر او مقام تقرب داده و دوستی او را مایه تقرب به خود دانسته است، و فردا آورم، ..... آري او کسی

دوستان او از باغهاي بهشت بهره مند   همه خالیق موهبت ها و کرامات و عطاي او نصیب می شود، دشمنان او از آتش دوزخ برخوردار و
گرد و غبار میدانهاي جنگ نظر کن و زمانی را    ام علی علیه السالم چیزي را درك کنی، پس به خواهند بود، و هرگاه خواستی که از مق

بر سر او همچون مار  تیغ کارگر  اوست که  و  باال گرفته  کافران و    بنگر که آتش جنگ  از خون  او  نیزه  کننده است و  بیجان  دشمنان 
ر خاك هالك سرنگون می شود، و باز در عظمت مقام او از  ب  جنایت پیشگان سیراب می گردد و پرچم دشمنان همراه جمجمه سرشان

سرزمین )خم( سؤال کن که چگونه بهترین فضایل او در آنجا برمردم آشکار گردیده است، و واي بر آن دشمنانی که لگام آنها بر گردن  
خود سبقت داشته و از بزرگان فضل    بزرگوار است که بر همه رجال علم و ادب زمان   و لجام گسیخته خواهند بود، .....(، شاعر شخصیتی 

علمی نرسیده مگر آنکه در آستان او نشسته باشد و هر صاحب کرامتی خود را در برابر او ناچیز می   و فضیلت بوده و کسی به مقام بلند 
 سید مدنی شیرازي است .....،  بیند از توصیف گران او 
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مجلسی در بحاراالنوار نیز او را ستوده است .....   ه است و...، و استاد ما عالمه و نیز شیخ حر عاملی که احوال او را ذکر نموده و او را ستود
به احوال این بزرگ مرد اختصاص از آثار  و ما در کتاب شهداء الفضیله فصلی را   ..... الاللی، شرح شرح    دادیم  او )طرائف،  معروف 

 پرورش یافته از تبار واالیی نیز برخوردار است ... که در مهد شعرکافیجی بر قواعد ابن هشام، ..... دیوان اشعار .....( شاعر ما حریري 

 ابن ابی الحسن عاملی...: 

و با شتاب    )..... علی علیه السالم به مقام بلند مکارم اخالق و فضیلت رسیده است و هواداران شما از دیرباز، پیرامون گوساله ها جمع شده 
نمودند و از علی علیه    شوري با کینه و خصومتی که در دل داشتند از اظهار آن خودداري  تمام مردم را از حقیقت بازداشته اند، طرفداران 

پیامبر مصطفی خاتم انبیاء صلی    السالم روي برتافته و این کینه و دشمنی پیوسته در قلوب آنان در جوشش و غلیان بود، ..... و حال آنکه 
منطقی استوار و برهانی قاطع معرفی نموده   ر او را پیشواي مردم و داراي اهللا علیه وآله درباره او به صراحت سخن گفته و در روز غدی

نبودند سپردید و آن به کسانی که شایسته  این مقام را  با ستمی که کردید،  بود دور    است شما  منصب الهی را از کسی که سزاوار آن 
بدرد آوردند و این چه کار زشتی بوده است...، شما  پدر    نمودید و نیز آنها قلب رسول خدا را با ممانعت دختر او از بهره گیري میراث

نداشتند جعل نمودید و...(، شاعر یکی از مشایخ طایفه و بزرگان    کفران نموده و سخنان بی اساس در فضیلت افرادي که هیچ فضیلتی 
است و ..... او از شاگردان    شیعه است، از بزرگان علماء شیعه است که علم و ادب را باهم جمع نموده و به زیور تقوي و ورع آراسته

من حضور او را در آن هنگام که خردسال بود در ضمن آن چند روزي که در شام    شهید ثانی است، .....، )صاحب امل االمل می گوید 
ه ارث  و...(، و نیز فرزندش سید جمال الدین ..... نیز که تمام فضایل و مکارم یاد شده را از او ب  براي تدریس حاضر می شد درك کردم

 برد... 

 :1047شیخ حسین کرکی متوفی 

بر دشمنان    )..... امیرمؤمنان تیغ آتشین خود را به جنبش آورد، در حالی که آسمانیان و فرشتگان همه سپاه و یار و یاور او بودند، او چنان 
باریدن گرفت، ابري    از گردن کافرانبانگ و فریاد بلند و هاشمی زد که نزدیک بود کوههاي بلند، از هیبت آن متالشی شوند، ابر خون  

پیامبر خدا و وارث دانش اوست و    که برقش شمشیر علی علیه السالم و رعد آن بانگ و خروش او بود، علی علیه السالم جانشین و وصی 
را با    سالمو البته آن کسی که علی علیه ال  او کسی است که فرود آمدن در غدیر خم و برگزاري آن واقعه عظیم به خاطر وجود او بود

بی مانند است همانگونه که پروردگار عرش همتا او در عظمت مقام و منزلت  و شریک   دشمنش مقایسه کند، قطعاً گمراه شده، زیرا 
 ندارد(، شیخ حسین کرکی از نیکان جبل عامل بود و او از جمله دانشمندانی است که در علوم مختلف تبحر داشت،.....  

است خصوصاً    ز جمله )شرح نهج البالغه، عقودالدرر، کتاب الکبیر در طب...(، اشعار او خوب و روانو صاحب تألیفات مختلفی است ا
سکونت نمود و در همانجا    در آنجا که اهل بیت علیهم السالم را مدح کرده است، او مدتی ساکن اصفهان بود، سپس سالها در حیدرآباد

است .....، از جمله اشعار اوست )..... من    در سالفه، در ستایش او بسیار سخن گفته سال عمر نمود، سید علی مدنی    68وفات کرد ..... او  
مهر و محبت آل محمّد صلوات اهللا علیهم اجمعین را براي خویش انتخاب کردم و دلخود را به آن خوش نمودم، زیرا که این، همان راه  

ید، البته درمانده نگردیده و پست و خوار نخواهد شد، و  طریق نما  حق است که هرکس آن را در پیش روي خود قرار دهد و در آن طی
البته حب علی بن ابی طالب علیه السالم مرا نجات    در روز جزا و قیامت و محشر، آنجا که کسی نمی تواند رهین خود را آزاد نماید، 

ستم آن را در مدح و ثناي تو بسرایم، که  خواهد داد و...( و در قصیده اي دیگر می گوید)..... اي اباالحسن، این چگامه من است که توان
است و از تو می خواهم که در روز رستاخیز و آنجا که در ظلمات تیره به زیر خاك رفتم شفاعت گر    به مانند چشمه اي گوارا و زاینده 

 من باشی(،  

گوید  ما    )کلب  طرف  از  هم  دعا  این  مانند  که  خواستاریم  متعال  خداوند  از  امیرالمؤمنین،  یا  نیز  در  و  نیز  و  باشد  قبول  تو  پیشگاه  در 
 همه دوستداران و موالیان تو یا امیرالمؤمنین آمین، آمین، آمین یا رب العالمین( .....  خصوص
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اهللا علیه وآله، همان ماه تابان است که فروغ جهانگیر او همه را مفتخر نموده است، و خداي    و این اشعار نیز از اوست )..... محمد صلی
او را مانند    از آنکه افالك وبخشایشگر، قبل   تا آنکه در آخرالزمان،  جهان هستی را خلق نماید، آن حضرت را هستی بخشیده است، 

بینندگان را خیره نماید، براي هدایت بشر فرستاده و مبعوث فرموده است، و این پیامبر بزرگ و عظیم الشأن را، با    خورشیدي که چشم
 ت، همان شیر دلیر و دالور و خوش سیما که بت شکن بود، همان علی مرتضی علیه السالم که تا علیه السالم تائید کرده اس حیدر مرتضی

شمشیر    رسول خدا زنده بود او را یاوري نمود و در همه احوال پیروزي یا شکست در کنار او بود و هم او بود که در میدان کارزار با

پهلوانان و قهرمانان کفر و شرك را بر زمین می افکند. و آنان را در خاك و خون می کشید  بران و کوبنده،    ذوالفقار خود، همان شمشیر

 .)..... 

 :1079قاضی شرف الدین متوفی 

.....، البته    )..... سالم و درود بر آن بزرگواري که فردا تشنگان را سیراب و با خاك پاي خود، دیدگانم را چون روز روشن خواهد نمود

هستند و اوراق و دفتر    یامبران، ذکر هر فضیلت به او برمی گردد، .....، او پدر پاکانی است که از همه خالیق برتر و باالتربعد از بهترین پ

ندارم زیرا که هرچه بگویم مبالغه و   گویندگان به ستایش آنان آراسته است، .....، من در مدح و ثناي چنین شخصیتی هیچ ترس و هراسی

والیت او گردن قبول و تسلیم نهادند، ولی دریغ که   وز غدیر، پیامبر او را به مسند والیت نشانید و همه بر پذیرشاغراق نخواهد بود، در ر

راه عدالت روي برتافتند و از آن فاصله گرفتند، و چه زود همه   هنوز پیامبر چشم خود را از این جهان نبسته بود که عده اي از آئین حق و

پیمانها را گسستند، در حالی که اینان در غدیر شاهد بودند که چگونه با نور    کردند و چه زود با شتاب آن   آن عهد و میثاق ها را فراموش

او از بزرگان و ادباي مشهور یمن و دانشمندي واال و نویسنده و شاعري توانا بود...، این    والیت او همه جا روشن و منور گردید .....( .....،

، در صنعا درگذشت )سالم خداوند بر روح و روان پاك و پاکیزه او رحمه اهللا  1079رماه صفر  شاعر خوش ضمیر در سن جوانی و د

 علیه(، و پدرش و دیگران او رارثا گفتند. 

 سید ابوعلی انسی: 

ریم  دستور بگی  )..... این فرمان خداي سبحانه و تعالی است که ما در اختالفات و تنازعات کار خود را به حضرتش واگذار نمائیم و از او
باید بر سر موضوعی بزرگ    و نیز از بهترین پیامبران و برگزیده ترین آنان در گفتار و کردار، یعنی محمد مصطفی پیروي کنیم، پس چرا

قرآن درباره وصی پیامبر پوشیده و مبهم    اختالف نمائیم که مخالفت با آن گمراهی آشکار است، .....، مخالفان تصور می کنند که نص
تنها حدیث غدیراست همان مخال اند، آري  او براي همگان کافی   فان که غیر علی را وصی تصور نموده  پیامبر و گزینش  نظر  درباره 

است، ولی دریغ که سخنان تفرقه افکن، سراسر ظلمات را فراگرفته است،(،..... او یکی از بزرگان یمن بود و...، متوکل از زبان او می  
 ن رفت....از جها  1079ترسید ..... او در سال 

 : 1087متوفق  1025سید شهاب موسوي متولد 

و  تردید  از آن همه  را شکافته است، غدیر خم پس  ها  تیرگی  هدایتگر درون  نوري  اوست که  پرتو چراغ روشنگر  شکی که    )..... در 
همه را درامواج رحمت خود    برکتش می بارد و  مخالفان آورده و در این زمان از ناتوانی متوقف شده اند، اینک با ابر رحمت و باران پر

هدایت را آشکار و همه ابهامات    گرفته است، همان غدیر که من آن را بهترین گفتار و بیان می دانم، آري مضمون غدیر، بهترین نکات
مد  اورده است...(، او سید شهاب الدین احین  را زدوده است، این مضمون برگزیده از تفسیر قرآن است که هیچ دستی چنان تفسیر حقی

علیه السالم است، این شاعر از تواناترین شعراي خاندان    بن ناصر ..... بن ابوجعفر عبداهللا عولکانی هویزي بن امام موسی بن جعفر کاظم
اخالق نیکو و تبار واال و مردي فصیح و ادیب بوده است ..... و    پیامبر علیهم السالم است، ..... آورده اند که او سیدي بزرگوار و داراي
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از عرض خوانده و معنی  قصیده  از طول و هم  قابل مالحظه است که )..... مایه مباهات    اي دارد که هم  می شود... و به صور مختلف 
شمول دارد، او افتخار جهان هدایت و دارنده فضایل بزرگ یعنی امیرالمؤمنین   انسانها آن حیدري است که بخشش بیکران و همگانی

 بر فراز آسمان دین و شریعت اسالم پرتوافشانی می کند...( .....،  رخشانی کهعلی علیه السالم است، همان اختر د 

و در روزگار دولت غالیان شیعه می زیسته است، در شعر خود راه افراط در   اسکندري در الوسیط خود آورده است )..... از بزرگان شیعه
ن او از حدود شرع و عقل تجاوز کرده .....(، این پندار یاوه  حسن و امام حسین سخنا  تشیع را پیموده و در مدح علی علیه السالم و امام

شیعه بودند صحیح نیست و نیز هر آنچه این شاعر و دیگر شاعران دوره صفوي از فضایل و    اناسکندري که می گوید صفویه از غالی
آن خاضع و منطق آن را می پذیرد    اجمعین سروده اند در واقع همگی حقایقی بوده که عقل در برابر   مکارم ائمه هدي صلوات اهللا علیهم 

دینی بیرون و منحرف نیست، بلکه این اتهامی که این شخص بر شاعر ما و دیگر شاعران بسته و آنان را غالیان و    و هرگز از اصول مسلم
  اشته ..... و مانند می داند .....، که در حقیقت اینگونه اظهارنظر مغرضانه دلیل و نشانه کینه و خصومتی است که این شخص د  افراط گران 

و خواب رفته  راه دروغ  و  السالم دشمنی ورزیده  علیه  با طرفداران علی  توزي  کینه  با  و  دلیل  بدون  و   مثل خود  پریشان دیده  در    هاي 
تاریخ    سخنان خود آورده است وگرنه این دیوان ابومعتوق است که در پیش روي خوانندگان قرار دارد و نیز این صفحات پاك وسفید

علیهم السالم رانشان می دهد    ست که همیشه در دسترس پژوهشگران است و همه به خوبی والیت راستین خاندان علی علیه وصفویه ا
آنان غیر گروه شیعه    ..... و البته این دشمنی ها تازگی ندارد و ما قبالً بدقت و بررسی کامل گروه غالیان را معرفی و اثبات نمودیم که

 رین داور است.بوده اند و خداوند خود بهت

 : 1088سید علی خان مشعشعی، متوفی 

)..... من از روزگار چشم دوستی و انتظار وفاداري داشتم ولی می بینم که او به همه وعده هاي خود تخلف می ورزد، .....شاید روزگار  
که من بیان می نمایم توجه  این فضایلفقط مرا هدف قرار نداده بلکه شیوه دیرین او همین بی وفایی است، پس هرگاه از وراي اندیشه به 
گوهر تابناك عالم وجود هستی ولی    کنید، آنوقت تعجب می کنید که چه کسی سزاوار امامت و پیشوایی است، اي کسی که در واقع 

اوباش و  ان و صاحبان فضایل را پائین آورده و    کامل  در روزگار ما به کمترین بها فروخته می شوي، این رسم روزگار و زمانه است که 
مصطفی بنده تیمی چوبی بلند نمی کرد و آیا در برابر دشمنان جاي    فرومایگان را باال می برد، اگر روزگار خیري داشت، دیگر پس از

را بهترین خالیق یعنی رسول خدا صلی اهللا علیه و آله در غدیر به صراحت و    آن نبود که از علی حیدر علیه السالم دفاع بشود زیرا که او
 وفرمود )..... هر که را من موالي او هستم، پس از من این علی موالي اوست،(    ی و آشکار به جانشینی خود برگزید بطور علن

دادند و نیز هرگاه بر احوال دختر رسول خدا بنگري که چگونه این دختر خانه زاد رسول   و این بانگ رسا و بلند را همه شنیدند و شهادت 
فاجعه جانگداز زندگی و شهادت مظلومانه امام حسن بزرگوار علیه السالم را که چگونه خانه نشین    گرفت و خدا پس از او مغضوب قرار  

پاره پاره او بنگري و در سوگ و اندوه قتل حسین علیه السالم که هیچ یک از امت اسالم به مانند او با    جگر  شد و به چشم اشکبار و
تنها و غریب در کربال به خاك هالکت انداختند و یاران و فرزندان او را به قتل عام نمودند  قتل نرسید، تا آنجا که او را    نیرنگ و مکر به

این    و زنان حرم رسول خدا را به اسیري گرفتند و آنها را سوار بر شتران در همه شهرها براي تماشا مردم گردش دادند، و هرگاه به و حرم
انداخت حرکت می   ه و سر بزرگوار حسین علیه السالم را در پیش روي آن حضرتمنظره جانگداز که زنجیر بر گردن حضرت سجاد 

خصومت آنان کمر   دادند و احوال نه تن دیگر از امامان مظلوم علیهم السالم را که در مقابله با مخالفان بودند و این معاندین چگونه به
یا مطرود و  بینی که چگونه همگی  را مطالعه کنی، می  و...  م  بستند  یا  و  داشتند و...،  تبعید  بر گردن  یا زنجیر  بوده و  و محبوس  سموم 

هیچیک از این مدعیان مسند خالفت پیامبر و مخالفان خاندان پاك او، پایگاه    آنوقت براستی اذعان نموده و اقرار و اعتراف می کنی که
 شریفی نداشتند و...(،  
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خدا ستم کرده است .....، آنها حجت خدا در روي زمین و برگزیدگان  اوست )..... ولی روزگار به خاندان رسول    و نیز این ابیات هم از
این   میان مردم هستند، ..... از مخالفان سؤال کن که آیا سوره هل اتی در حق کسی دیگر غیر از ایشان نازل شده است، و درود بر خدا در

این نکته آگاه    و هر کس که قرآن را بخواند البته به  سوره هل اتی باد، آگاه باشید که نص والیت در قرآن فقط در حق ایشان نازل شده 
فضایل حدیث کساء )عبا(،    احزاب(، و  33می شود، و همچنین خداي تعالی، این خاندان را از هر رجس و پلیدي پاك کرده است )آیه  

که چه پاکان و افراد منزه   پس نظر کن  که به این خاندان تعلق دارد )پنج تن آل عبا(، آري حدیث کساء اختصاص به این خاندان دارد، 
در زیر این گلیم گرد آمدند، آگاه باش که نام این بزرگان در لوح خدا قلم خورد و درعرش الهی قبل از تابش هر نوري، پرتو وجود  

برادري خود    اینگونه رسول خدا تنها کسی را به یاوري و  ایشان تابیده است، رسول خدا با این کسان خود با دشمنان مباهله کرد، .....، و 
روز قیامت بدون هیچ شک و شبهه، تقسیم بهشت و دوزخ را در    برگزید که اخوت خود را به او مخصوص نموده بود، و خداوند در 

کف علی قرار داده است و هرگاه در این اعتقاد جدال وگفتگو داري، حدیث )طایر بریان( ترا کفایت خواهد کرد، و او بود که با دست  
رسول خدا از خطاب به خاصف النعل بود(، و این فضیلت او را کافی است، و نیز حدیث )انت    می زد )و او مقصود  خود کفش را وصله

ال نبی بعدي( بهترین دلیل بر حقانیت علی علیه السالم است، و نیز اینکه رسول خدا بهترین زنان عالم از    هبه منزله هارون من موسی اال ان 
تا آخرین را که  او    اولین  برترین گواه است، و در نص سوره برائت، یعنی  دختر  این  انتخاب کرد و  او  بود، یعنی فاطمه را به همسري 

و پیکار با آنان آمده و باید که او یا مثل او آن را ابالغ نمایند، و در روز غدیر خم که پیامبر، دوستی و مواالت خود را    برائت از مشرکان
هجرت    اظهار نمود، آري او اولین کسی از مؤمنان بود که ایمان آورد، و در شب لیله المبیت و شبعلیه السالم به آواز بلند و رسا  با علی

یاور رسول خدا بود    رسول خدا و شب فداکاري که با جان خود در راه رسول خدا به جانبازي قیام کرد، و او یعنی علی علیه السالم یار و 
 و همچون پرندگان فرار می کردند، .....(در آن روزهایی که همه اصحاب از اطراف و پیرامون ا 

ما حویزي گردآوري و در ضمن آن فضایل و مناقب موال علی امیرالمؤمنین را در کتاب خدا و سنت    در این قصیده غرا، سید  هر آنچه  
را در مجلدات    انما ولیکم اهللا، حدیث کساء غدیر و .....، را آورده، ما صحت و درستی تمامی این احادیث   مانند نزول سوره هل اتی، 

و آوردیم که همه این احادیث، احادیثی هستند صحیح که در صحاح و مسانید قوم نیز آمده است، او سید علی خان    الغدیر ثابت کردیم
  حویزي .....، پسر احمد، پسر امام موسی بن جعفر صلوات اهللا علیهما معروف به ابن مشعشعی و اهل حویزه بوده است، او یکی   مشعشعی

و امامت و    حویزه و حومه آنجا بود، آراسته به جامه نورانی علم .....، که در آثار او جز تبلیغ دین خدا، .....، و توحید و نبوت از حاکمان  
 .....، چیز دیگري یافت نمی شود،  

النورالمبین در    و ادب از خود بجا گذاشته است ).....  شیخ حر و صاحب ریاض و ..... او را ستوده اند، و آثاري که آن بزرگوار در علم
و نعم انیس(، از نمونه هاي شعر او در قصیده اي )..... هرگاه    حدیث، تفسیر قرآن، خیر المقال، .....، دیوان اشعار موسوم به )خیر جلیس

نیز    خاستند کسی را که خدا را عبادت کند نمی یافتند، و فرزندان او   شمشیر علی علیه السالم نبود، هر صبح وقتی مردم از خواب برمی
همه بزرگواران و نیکانی بودند که هر آنچه از اسالم درپرده تاریکی و جهل بود به وجود آنان روشن و آشکار گردید، و من سوگند می  

خاندان علیهم السالم اتفاق نظر داشتند خداوند جهنم را خلق نمی کرد...(، و یا در ضمن قصیده    خورم که اگر مردم بر مهر و محبت این 
ستایش پیامبر امین پناه ببر، و او کسی است که در بلد امین چهره مشهور و امینی است، و نیز به دامان برادر او و    .... به مدح و اي دیگر ).

وزیر و یاورش در جنگهاي سخت یعنی علی علیه السالم پناه ببر، و نیز به درگاه فرزندان او که همگی اقمار هدایت بودند    وارث علم و 
 آن بزرگواران نبودند، واجبات و سنت هاي دین خدا شناخته نمی شد، .....(  ببر، که اگر  پناه 

ایمان به بهترین پیامبران الهی را وسیله رستگاري خود قرار داده و .....، خاندان او را که بهترین مردمان   و نیز در قصیده اي دیگر )..... من
یشان همان بس که سایر دانشمندان و علماء با خاك پاي آنان هم، برابر  جاودانه خود قرار می دهم، و در افتخار ا  هستند وسیله سعادت

 نیستند، .....( 
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یار و یاور    و باز در قصیده اي دیگر )..... به دامان ابوالقاسم مصطفی، آن امین مورد اعتماد، چنگ بزن و به او توسل کن، و نیز به دامان
بتها بر دوش رسول خدا صلی   نیز به دختر پیامبر وامام شهید و امام    اهللا علیه وآله ورسول خدا که در روز شکستن  سلم قرار گرفت و 

است(،    سرمایه نجات من  حسن علیهم السالم توسل کن، و به عترت بزرگوار او که من امید نجات از آنها را دارم و دوستی آنها بهترین
لیفات و رساالتی باقی است از جمله )مظهرالغرایب( در شرح پدر سید علی خان نیز از عالمان و فضال و عارفان و... بود که از او نیز تأ

تنهایی گواه راستین بر تائید    دعاي عرفه امام حسین علیه السالم که ده هزار بیت است و بقول محدث نوري در المستدرك، این اثر به
امیرالمؤمنین علیه السالم(، که در این اثر    م قول کسانی است که دانش و فضل و تبحر و حسن سلیقه او را ستوده اند )النهج القویم فی کال

نیامده جمع آوري  البالغه  نهج  از کالم آن حضرت که در  بخشهایی  او، آن  الزهرا    ارزنده  القربی فی فضایل  )الموده فی  است و  شده 
اثبات امام  الصدیقه و االئمه علیهم السالم( که به حق اثري بزرگ و مهم است، )الحجه با استفاده از آیات و  البالغه( در کالم و در  ت 

عشریه(، در طهارت و نماز، )فخر الشیعه(، در فضایل امیرالمؤمنین، .....    نصوص هر دو فرقه، )سبیل الرشاد(، )خیر الکالم(، )رساله االثنی 
الحسن اي کسی که  در مدح امیرالمؤمنین علی علیه السالم است که )..... اي ابو  و رساله اي در نحو، و این نمونه اي از اشعار سید خلف

ه  در زمانی که حوادث ناگوار ما را احاطه میکند تو پناه پناهندگان هستی، تو پاکترین مردم و نیکوکارترین و واالترین خالیق هستی و البت
سب  و بدون هیچ شک و شبهه، هرانسان که زندگی کند و به هنگام مرگ، نسبت و عالقه خود را به تو وصل ننماید، هیچ افتخاري را ک 

 درگذشت و شهاب حویزي او را مرثیه گفت و.... 1074نکرده است...(،سید خلف مشعشعی در سال 

 (: 1096) سید ضیاءالدین یمنی متوفی 

هاي فضیلت وبزرگی به    )..... او امامی است که خداوند او را از بهترین سرشت ها آفریده است، او همان بزرگواري است که تمامی راه 
تابان است و دیگر افراد    رین شرافتها به او تعلق دارد و بهترین نقطه هاي نورانی آسمان به خاطر اوست، او به منزله ماه او ختم شده و باالت

و دین پیروان باالترین انبیاء محمد    خاندان بزرگوار او به منزله ستارگان هستند، به وجود این بزرگان، ارکان دین خدا در زمین برپا شده 
ا تو که خود موجبمصطفی، متعالی شده  بر  این عید سعید غدیر خم،  امیرالمؤمنین  یا  بر من و همه هم مذهبان من    ست،  آن هستی و 

به آنان پیامبر )ص( را  این روز همان روزي است که خدا حق آل  باد، آري  نموده    مبارك  السالم آنرا برپا  به وجود علی علیه  داده و 
خالفت را به آن کسانی که سزاوار و الیق آن بوده اند    وانده و خدا در این روز،است، این روزي است که رسول خدا به مردم خطبه خ
علیه السالم به نص کتاب خدا قرآن مجید، امیرالمؤمنین و وصی رسول خدا صلی    سپرده و بیگانگان را از آن دور داشته است، و این علی 

و محبت رسول خدا و ولی او و هارون )جانشین( او یعنی علی،  واجب گردیده است، دوستی    اهللا علیه وآله معرفی شده و اطاعت اوامر او 
جهادگر و آن الیق و شایسته، براي من کافی و بسنده است(، سید ضیاءالدین یکی از بزرگان یمن و مردي    آن بزرگ مرد، آن رزمنده 

 وفات یافت....  1096بود .....، او به سال  ادیب و نویسنده وشاعري توانا بوده است و متوکل پسر منصور او را بر بالد )عدین( مأمور کرده 

 مالمحمدطاهر قمی: 

آغاز به    )..... قلب و دل من مهر علی علیه السالم، یعنی آن شخصیت واال را برگزیده است و این همان مهر و محبتی است که از همان
دعاي خیر روانه می    شام براي مادر خودواسطه طهارت روح و پاکی ذات مادرم سرچشمه گرفته است، و من به همین دلیل، هر صبح و  

محبت علی علیه السالم را پیشه   نمایم، و البته مهر مرتضی علی مانند نوري تابان، دوستانش را از تاریکی آفات هر خطا باز می دارد، و من
ذیر نیست، او برادر پیامبر  خود نمودم، و هرگز پیوند خود را از این مهر و محبت نخواهم گسست و دوستی او هیچگاه ازدل من جدایی پ

نظر اوست، من به اطاعت آن حیدري گردن طاعت    و امام من است، گفتار او سند اعمال من است و همه کردار من، تابع فکر و اندیشه و 
و کرامت فضایل  داراي همه  که  ام،  متقی   نهاده  و  پرهیزکار  هر  پیشواي  و  پیامبر   ها  محبت خاندان  در  را  زندگی خود  همه  من    است، 

من هم از او بیزار هستم، علی علیه السالم، باب علم و مرجع سعادت   مصرف نموده ام و البته هرکس که از این خاندان روي گردان باشد
گشایی او حل نمی شود و هرگاه رسول خدا، علی را دوست نمی داشت با او در    و پناهگاه همه ما است و هیچ امر دشوار ما جز با مشکل 
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شرکت نمی فرمود،آري این والیت علی مرتضی علیه السالم است که به نص کالم برگزیده ترین مخلوقات یعنی    خوردن بهترین طعام 
وآله، در سرزمین خم بر همه ثابت شده است، و این فرمان پیامبر )ص( بر باالي منبر، آنچنان بزرگ و معتبر  محمد مصطفی صلی اهللا علیه

ت آن شهادت دادند و نیز در حدیث )دار( در آن خانه، پیامبر در نزد همگان، )در زمان دین و بزرگان به صحت و اصال  بود که همه اهل 
بلکه    انذارعشیره اقربین( علی علیه السالم را به جانشینی خود نصب فرمود و این چیزي نیست که با شوخی و بی توجهی از آن عبور کنی

 امري بزرگ و انجام شده بوده است  

غدیرهاي مختلف در خم هاي گوناگون بوده از جمله این خم که در    براي موالي ما علی علیه السالم  )کلب گوید پس ببین که چگونه 
رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم آن حضرت را به جانشینی خود و رهبري امت   )دار( واقع گردید و... و در بسیاري مواضع دیگر که

امر تازه اي نباشد پس غدیر خم اول در دار بر اهلبیت او واقع شد و...، غدیر خم  این موضوع    منصوب و معرفی می نمود تا براي امت 
امت تجلی نمود، پس خالفت آن حضرت به امر خداوند در نصب اول در )دار( بر خاندان و عشیره   اعظم و اکبر در وادي خم بر همه

بت که شرط رهبري بوده ..... در طی ایام حیات آن حضرت )ص(  اقرب او ابالغ شد و با .....زمینه سازي و با بیان هر فضیلت غیرقابل رقا
 او به امر خدا در نصب آخر، در وادي خم که بر اساس آن خالفت آن حضرت بر امت اسالم تا ابد واجب گردید(،    و ابالغ خالفت

نماید،    تواند آن را تصدي و احرازامامت، مقام و منزلت و منصبی است که هیچ کس جز امام معصوم و منزه از گناه و لغزش نمی    و البته
ابوالحسن علیه السالم    و من پیرو آن امامی هستم که در جهان، عصمت او ثابت شده است، .....، و این آفتاب است که بخاطر موالي ما 

در خانه    برگردانده شد، پس جانم فداي علی مرتضی که برخوردار از این چنین معجزه بزرگ است، و طوبی برآن امام و پیشوایی که
 خدا به دنیا آمد که هیچیک از پیامبران را این پایگاه نبود که در این خانه شریف بدنیا بیاید،.....(،  

دانشها و علوم    او مال محمد طاهر بن حسین شیرازي که به نجفی و قمی هم معروف است یکی از شاعران برجسته اي است که در انواع
از مشایخ بزرگ روا او  اونیز مهارت داشت،   ،..... القدر واالمقام محسوب می گردد،  .....، و محدثی جلیل  تألیفات گرانقدري در    یت 

 النجاه .....( سفینه  -20موضوعات گوناگون دارد که از آن جمله هستند )عطیه ربانی، تحفه االخیار، بهجه، .....، 

در همانجا رحلت یافت و درکنار آرامگاه زکریا بن   1099او شاعر و شیخ االسالم و امام جمعه و جماعت شهر شریف قم بوده و به سال   
است سه چهار، از روي چه گویی که    آدم قمی طاب ثراه به خاك سپرده شد...، از جمله اشعار فارسی اوست )..... از گفته مصطفی امام 

رفعت شأن علی اگر خواهی، به    دچار .....، دلیل  امامت است چهار، نشناسی اگر سه چهار حق را ناچار، خواهی به عذاب ایزدي گشت 
جایی، درون خانه خاصش بداد جا ستار، پس آن مطهره با    این کالم دمی گوش خویشتن می دار، چو خواست مادرش از بهر زادنش 

احترام داخل شد، در آن مقام مقدس بزاد مریم وار، برون چوخواست که آید پس از چهار روز ندا شنید که )نامش برو علی بگذار(،  
 ي نام چنین زاده اي بود جانم، چنین امام گزینید یااولی االبصار،( ..... فدا

کعبه محبت مهجور، افتاده ز راه مهر صد منزل دور، با حب عمر دم مزن از مهر نبی، کی جمع توان نمود با    و از رباعیات او )اي مانده ز
مام هشت و چهار، کسی نکرد ز امت بدین حدیث عمل، به  ظلمت نور(، و یا)بما رسیده حدیث صحیح مصطفوي، که هست بعد پیامبر ا

ائمه اطهار(، و یا )اي طالب علم دین ز من گیر خبر، تا چند دوي دربدر اي خسته جگر، خود را برسان به شهر علماي   غیرپیرو آل و 
به گفته جبار، نهاد برسر او تاج وال  غافل، شو داخل آن شهر ولیکن از در(، و یا )نبی چو وارد خم گشت از سر منبر، خلیفه کرد علی را  

فتاد بر سر حارث ز غیب   من وااله، ز امتش بگرفت از براي او اقرار، ولیک آنکه به بخ بخ نمود تهنیتش، بکرد از پی اقرار خویشتن انکار،
 سنگ قضا، چو گشت منکر نص غدیر، آن غدار(،....

 : 1012قاضی جمال الدین مکی، متوفی 

به راستی    من که تو بهترین نعمتها و قدرتها را داري و امام و پیشواي یگانه در میان بندگان هستی، و در روز قیامت  )..... سوگند به جان
سروري هر مؤمن مطیع    که بر گردن بندگان والیت داري، والیتی موروث، چرا که پیامبر صلی اهللا علیه وآله و سلم در غدیر خم تو را به 
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تو اطاعت کرد، البته هدایت یافت و هر نادانی نافرمانی کرد البته درجهالت فرو رفت، و آنگاه که  برگزیده است، پس هر قومی که از  
او  بدار دشمن علی را، و بر دوستداران  او    پیامبر فرمود خدایا دوست بدار دوستدار علی را و دشمن  رحمت تفضل بفرما و بر دشمنان 

رسیدي، و در ردیف بزرگواران قرار گرفتی و از    به معراج بلندترین پایگاه   لعنت و عذاب بفرست، .....، تو در اصالب پاك بودي که
این  برابر  اقرار آوردي، پس در  لبیک گفتی و  به وحدانیت خدا  تیره را روشن می    همان هنگام  فضایل که نور و روشنایی آن، شبهاي 

است که در عرصه علوم با تو به مسابقه و مقابله برخیزد، آیا  کدام نادان  نماید، این کدامین مغرور است که بتواند با تو برابري نماید، و آن
چنین کسی جز یک انسان تهی از فهم و تهی از شعور،کسی دیگر می تواند باشد، تو در میان هر فضیلت بهترین هستی و در صدر هر  

راهی نیست، پس جاوید و پایدار و ابدي    نادان منزه است و بخیالن را در تبار و خاندان تو   کمال، صدرنشین هستی، خاندان تو از منکران
 بمان که سالمت وقف توست ومدح و ستایش و ثناي تو، هر چه بیشتر و روزافزون باد،(، ... 

 ابومحمد بن شیخ صنعان: 

فراز عرش    از)..... نهج البالغه، باغی پرباران و پرشکوفه است که انوار خدا را نشان می دهد، ..... نهج البالغه گویا چشمه یقین است که  

علم آفریدگار با ما    الهی به جوشش آمده است، ..... در کالم علی علیه السالم اگر تأمل و پژوهش کنی، خواهی دید که او با کلمات

اولین  السالم داماد پیامبر، و    سخن گفته است، ..... در آن کتاب قدرتی از سوي پروردگار یگانه توانا تجلی کرده است، .....، علی علیه 

بود، و خداي تبارك و تعالی دین پیامبر    کسی که به پیامبر ایمان آورد و خدا را عبادت کرد، همانطور که یگانه داماد برگزیده پیامبر نیز

گردانید(، او ابومحمد بن شیخ صنعان همان کسی است که   خود را به وجود او پایدار کرد و نعمتش را به وجود او بر بندگان خود کامل

این نسخه اکنون در تهران در کتابخانه مسجد سپهساالر نگهداري می   اي از نهج البالغه سید شریف رضی را به خط خود نوشته و نسخه  

والیت و محبت بی آالیش خود نسبت به امام بزرگوار، امیرالمؤمنین یک نمونه    شود، ..... و این شعر او نشانگر آن بود که این شاعر در

 ... برجسته و بارز بوده است 

 شعراء غدیر در قرن دوازدهم:

 : 1104و متوفی   1033شیخ حر عاملی متولد 

پروردگار    )..... آنجا که پیامبران به تو متوسل می شوند، اوصیاء چگونه به پایه عظمت تو می رسند، .....، در آن هنگام که آدم از سوي 
آدم مستجاب گردید،    را عزت و شرافت بخشید و بالفاصله دعايخود کلماتی دریافت نمود، این کلمات نامهاي شما خاندان بود که او  

یوسف به او داده شد و بینایی خود    سپس یعقوب از بال و ابتالء خود به شما پناه آورد و بال از او برطرف شد و بوجود شما بود که پیراهن 
گزند نرسانید، و یونس در سختی و نوح در    و آتش بر اورا بازیافت و... ابراهیم خلیل نام شما را بر زبان راند و به شما توسل کرد .....  

اهل بیت توسل نمود و بدي ها را از خود دور نمود .....،   طغیان آب بر شما پناه آورده و به نام شما استغاثه نمودند، و ایوب نیز به نام شما
و  دوست  که  است  عظمت  و  بزرگواري  همان  این  که  شگفت  نموده    اي  نقل  را  آن  و  دشمن  مجد  چنان  السالم  علیه  علی  آري  اند، 

شکوهی دارد که ثریا و جوزا با آن بلندي و رفعت، پائین تر ازاو قرار دارند، او مظهر فضل، عصمت، وفاداري، کمال، مهربانی، حیاست،  
اند،  ..... محمد و علی صلی اهللا علیهما و آلهما، نوري با نشان    هستند که نور آدم را در بزرگی تحت الشعاع قرار داده  .....، هر منافقی 

علی شناخته می شود، .....، علی آن وجود باعظمت است که مادرش او را پاك زائید .....، و در داخل کعبه شریفه که    دشمنی خاندان 
را    تاکنون آسمان  و  آن  اکناف  همه  و  زمین  آن  درخشش  و  تابید  نوري  علی  وجود  از  است،  نشده  وارد  آن  به  انسانها  از  زنی  هیچ 

بخشید، .....،  راگرفت، تولد علی علیه السالم همچون تولد برادرش رسول خدا صلی اهللا علیه وآله، دین خدا را شادمانی و مسرت بزرگف
 پس بر مادرش فاطمه سعد والدت این گرامی مولود فرخنده باد، همان سعادت و فرخندگی و مبارکی بی پایان تاابداآلباد، .....، 
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اخبار و نصوص خارج از حد احصاء و شمارش رسیده است که قابل حساب نیست، ودر آن نص ها و سخنان،  درباره علی از رسول خدا  
همانطور که علماء دین نوشته اند، فرموده است که علی ولی و وصی و وارث من است، .....، و فرمودکه هرکس که مرا به پیشوایی و  

بایستی رها نمود، و پس از آن    اوست، پس در این رابطه هر شک و رهبري قبول دارد، علی علیه السالم هم موال و پیشواي   جدالی را 
 دعایی فرمود که کامالً مستجاب بود  

اثر این دعاي مستجاب رسول خدا را عیناً دیدم و از برکات آن بهره مند شدم الحمدهللا    )کلب گوید قسم به خداوند علی اعلی این خادم
همه دوستان و موالیان علی علیه السالم اللهم وال من وااله و عاد من عاداه و انصر من نصره و  براي    رب العالمین و توصیه می نمایم آن را

 اخبار به تواتر این را ذکر نموده اند .....،   اخذل من خذله( و همه

جب کرد، پس گوش  البته والیت تو را بر مردم وا  یا امیرالمؤمنین و با سفارشهایی که رسول خدا از جانب خدا به مردم درباره تو نمود،
آن والیتی که در روز غدیر خم، رسول خدا با تأکید عنوان    شنواي دشمنان تو کجاست تا بر تو اقتدا کنند، یا امیرالمؤمنین و یا علی آیا

ناظر ان  نمود آیا براي شخص دیگري غیر از تو بود، .....، در حالی که درآن روز که پیامبر رحلت فرمود، تو پیشواي مردم بودي و از 
 هیچکس به پایه و مرتبه تو نمی رسید...( ..... 

  بیت دارد، که همه در مدح و ثناي علی علیه السالم است، ..... )داشتن مهر و   29قصیده است که هر کدام    29مانده از او    و قصاید بجا
به جز علی ک   ،..... السالم سزاوار و درخور و شایسته مالزمت است و هیچ کسی نیست  تو را از ستم رهاییمحبت علی علیه  دهد و    ه 

چشند .....، .....،   اوست که به هنگام مرگ دوستان خود بر بالین آنها حاضر می شود و ..... بی حضور او دوستان او طعم مرگ را نمی
ستی  گفت، انوار آفرینش و ه  آري بواسطه این دو وجود گرامی یعنی محمد و علی یعنی همان کسی که نخستین بار فرمان او را لبیک

از خانه او قرار گرفتند، آیا بهترین    مرحله  ساطع شد و .....، اختران آسمان اوج گرفتند تا مگر به آستان او برسند و سرانجام در پائین ترین
روز غدیر در میان خلق به جانشینی انتخاب    پیامبران، کسی جز او را به مقام کمال و برادري خویش برگزید، و آیا جز او کسی دیگر در

، این، البته هدایتی آشکار است که فرمود: پیشواي شما علی است و او پیشوا وامام هر کسی است که مرا به رهبري پذیرفته است، پس  شد
نترس و خداوند ترا از هر چه بیم داري حفظ خواهد کرد و آنجا    در آنجا بود که وحی به پیامبر رسید که این امر را به مردم ابالغ کن و

خدا بخشی از فضیلت خود را نشان داد و آنچیزي را که تا آن زمان از ترس دشمنان مخفی نموده بود، کامالً آشکار کرد،  بود که پیامبر  
 ،)..... 

والیت علی علیه السالم را در دل پنهان نموده ام ولی زیباتر از کتمان این عشق، آن است که آن را   و نیز از قصاید دیگر او )..... من مهر و
 و فاش نمایم،.....( عیان نموده 

کننده اي نمی    و یا )..... کرامات سرور من، وصی رسول خدا و فرزندانش علیه و علیهم السالم، آنچنان جلوه گر است که هیچ شک
راستی برتر و باالتر از کدام    تواند درخشش آن را بپوشاند و سخن نبی مصطفی صلی اهللا علیه وآله بر ما دلیل قوي و حجت است و آیا به

که فرمود، علی موالي همه امت است،    ل خدا، در شرع مقدس حجت و دلیلی یافت می شود، و این سخن پیامبر در روز غدیر است رسو
قرآن کریم آمده است، جز او ولی و رهبري بر    و این امر براي همه کافی است، پس چگونه می توان آن را از یاد برد، همچنان که در

ونه جاي شک و تردید است، و البته آنزمان که ستارگان فضایل مرتضی علی علیه السالم درخشش  مؤمنان نیست و پس از آن دیگر چگ
 می نماید، .....(،   نمایند، پرتو نور آنها، همه آفاق را فرا گرفته و همه جا را روشن 

غدیر خم و نص صریح آن هر    عهو یا .....، )..... من شگفتم از کسی که در فضیلت علی علیه السالم شک می کند، در حالی که خبر واق
واي بر کسی که منکر فضایل و ضایع   شک و شبهه اي را زایل می نماید، همان واقعه اي که در آن پیامبر در برابر مردم پیمان بست و

توانا و به شماره آورند، هر  السالم را  باشد و در آنجا که فضایل علی علیه  او  ناتوا  کننده حق  از شمارش و احصاي آن  ن و عاجز  دانا 
 خواهد ماند...(،  
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ریاحی است و این حر همان بزرگواري است که در رکاب حسین بن    او محمدبن حسن بن علی ..... بن محمد بن بکیر بن حربن یزید 
  جان خود را فدا نمود، این حر شهید که عصر روز عاشورا در کنار امام بزرگوار   علی علیه السالم فرزند شهید رسول خدا در روز عاشورا

و   استادان سخن  و  مذهب  و  دین  بزرگان  که  خاندانی  گردید،  مکرم خود  خاندان  درمیان  عظیم  شرافت  موسس  رسید،  شهادت  به  ما 
داده است، و در این جمع، شخصیت شیخ حر عاملی که مورد بررسی ماست از همه این بزرگان    پیشوایان تفکر و .....، را در خود جاي

 هرگز از یاد نمی رود...،   آثار او  مشهورتر است، به نحوي که 

است و...، هرگاه کتاب او را در کنار کتاب    از مهمترین آثار او کتاب )وسایل الشیعه( است که .....، گرداننده گردونه آسیاب شریعت
قیهی نیست  که بهم رسیده اند تعبیر نمائیم ..... و هیچ ف  مهم مستدرك شیخ حجت نوري قرار دهیم، باید از این دو کتاب به دو اقیانوس

این شیخ بزرگوار بر تاج روزگار همچون گوهري می درخشد،    که قبل از دادن فتوي به این دو کتاب مراجعه ننماید .....، پس منزلت
ائمه    -1اهل بیت علیهم السالم است و از جمله آثار دیگر آن بزرگوار ).....    .....، و نیز از آثار دیگر این فقیه ارجمند، تدوین احادیث 

پیامبر و امامان بزرگوار دارد، کشف التعمیه در حکم چگونگی نام بردن امام منتظر   ن اشعار که حدود بیست هزار بیت شعر در مدحدیوا
در رد صوفیه که در آن هزار حدیث در رد این فرقه آمده است، ..... اثبات الهداه ..... فهرست    عجل اهللا تعالی فرجه الشریف .....، رساله

رساله اي در    -25رساله اي در تواتر قرآن .....    -20تنزیه المعصوم عن السهو و النسیان، .....    -16االمام،    م من ال یحضره وسایل الشیعه بنا
رجال .....( .....،جناب شیخ حر عاملی ..... دو بار به حج مشرف شد و پس از زیارت مرقد امامان در عراق به زیارت امام ابوالحسن رضا  

االسالمی   در آنجا ساکن گردید، و بعد از آن دوباره به حج رفته و به عتبات عراق مشرف شد و صاحب مقام شیخالسالم مشرف و    علیه
حضرت رضا علیه    وفات یافت و در صحن عتیق شریف  1104و قضاوت گردید...، این شخصیت واال در بیست و یکم ماه رمضان سال  

 رد زیارت همگان است، خداوند روحش را شاد ومزارش را نورانی فرماید، .....السالم به خاك سپرده شد و قبر او در مشهد معروف و مو

االطراف است )از هر چهار جهت به یک    وکه  از جمله اشعار او شعري است که از چهار جانب )صدر و عجز و عروض و ابتداء( محب  
مدح و نعت پیشوا و رهبر نیکوکاران بپرداز، .....   حرف آمده است(، ..... )..... هرگاه در وصف و مدح، از اسراف می ترسی، پس بیاو به

زیرا شعري است که حصاري بسته دارد )از هر طرف با یک    و فضایل او از هزاران هزار در گذشته است، .....، این شعر را از من بپذیر
نیز قصیده اي دارد بالغ بر هشتاد بیت    حرف خوانده می شود( و شگفتا که هیچ شاعر قافیه پردازي نمیتواند مثل و مانند آن را بسراید،( و

 السالم است، .....  خالی از حرف الف که در مدح عترت طاهره علیهم

)کلب گوید تصور من آن است که او این همه فضایل را به دعاي جد امجد خود حضرت حر بن یزیدریاحی که خداوند همه ما را از  
آن کسب  شفاعت  فرماید،  مند  بهره  خود  درگاه  رب    آبرومند  یا  آمین  آمین،  آمین،  باد  آنان  بر  خدا  رضوان  و  رحمت  است  نموده 

 العالمین(. 

 شیخ احمد بالدي: 

پس برخیز و   )..... آنگاه که از میان ماههاي رخشنده دوستان می گذري، یاران را ندا بده، ..... یارانی که در عرصه کربال غریب مانده اند،
بوسه زده اند، همان خاکی   کن .....، همان خاك مقدس که مردم بسیار، بر تربت قبرهاي آن  به این بهترین زیارت شوندگان سالمی نثار

جنایتکار، خون پاك آنان را که در    که پیکر پاك حسین علیه السالم را در بر گرفته و نیز یاران او را، یعنی همان کسانی که بنی امیه 
نهاده و شیطان را در امور خود مورد اطاعت    اهی که اسالم را به کناريرکاب آن حضرت بودند بر زمین ریختند، ..... همان قوم گمر

پس ماندگان را پیش انداخته اند و    قرار دادند، .....، و اسبان گمراهی و تباهی را زین کرده و جلوداران و بزرگان راکنار زده و اراذل و وا
و سفارش مؤکد رسول خدا را نادیده گرفتند، پس اینان چه گروه    ار آن پیمانها را که پیش از آن بسته بودند را به فراموشی سپرده و گفت

نابکار از جمع مردم لعنت زده اي بودند که پیام غدیر خم برآنها بسنده و کافی نبوده است، پس چه مردم زشت عمل و نابکاري بودند  
 ت پیش رفتند( .....،  کناره گرفتند و در تبهکاري به سرع که اینگونه ستم روا داشتند به گونه اي که از دین
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شاعران ستایشگر اهل بیت علیهم السالم است، از او مراثی فراوانی برجا   شیخ احمد پسر حاجی بالدي، دانشمند فاضل و ادیب نامور و از 
 حسین بن علی شهید کربال دارد، .....   مانده است و آورده اند که تنها هزار قصیده در رثاي 

شفاعت آن بزرگوار در دنیا و آخرت بهره مند بفرما    هی بر او و دوستداران او باد خدایا ما را از )کلب گوید رحمت و رضوان و رضاي ال
 آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(.

 شمس االدب یمنی: 

دل من    )..... واقعه غدیر را بیاد می آورم همان غدیري که یاد آن براي من بسی زیبا و خوش است، زیرا که شوق و عشق کسی را در 
والیت را بر اندام علی   نده می کند که هر تشنه اي را سیراب می نماید، غدیري که پیامبر برگزیده خدا صلی اهللا علیه وآله، در آن لباسز

و فرمود که در میان شما حدیثی   علیه السالم پوشانید و در میان مردم برخاسته و در ضمن خطابه اي علی علیه السالم را وصی خود نامید
گروهی آن را پشت سر نهاده و فراموش می کنند، از اهل سقیفه جوانمردي دیده نمی شود که از کشتن    قرار می دهم که  را به یادگار

فرزندان او مبرا باشد،آنان سبب ریختن خون زید و یحیی و آن کسی هستند که مشتاقانه قدم به میدان گذاشت، امید است که پدر امام  
 ... وثر هر گنهکار را سیراب نماید ولی قطعاً این خائنین همگی از این امید محروم هستند، .....(،حسین علیهم السالم از حوض ک  حسن و

 :1120و متوفی  1052سید علی خان مدنی: متولد 

عالم    مرد)..... هیهات که من در این عشق و دلدادگی دروغ و حیله ببینم، زیرا که این مهر و محبت من بر علی علیه السالم آن پاك  
داماد پیامبر و    وجود منسوب است، او پس از رسول خدا بهترین خالیق عالم است که به مقام واالي افتخار در همه مجامع رسیده است،

همسر دختر او که در آشکار و نهان، امین راز اوست، و هرگاه که معاندین بخواهند مقام واالي او را انکار کنند،آیات قرآنی مقام واالي  
ا گواهی می دهند، غزوات حنین و احد و بدر، همگی کوششها و مجاهدت هاي او را ارج مینهند و آن را ستایش می گویند، پس تو  او ر

کارزار آمد که این تحقیق بهترین شناخت و آگاهی را    مقام واالي علی علیه السالم را از خیبر بپرس، در آنجا که آن حضرت به عرصه 
قلعه خیبر را به یک دست خود در هم کوبید، و آن را از جاي کنده    واهد داد، سؤال کن که چه کسی دروازه درباره آن بزرگوار به تو خ

کسی آن را از ابوبکر گرفت و به علی علیه السالم داد، و آنگاه از رسول خدا صلی    و به دور انداخت، از نزول سوره برائت بپرس که چه
بدون هیچ مانعی براي او آماده شد، و از فضایل بارز او آنکه آن آفتاب غروب کرده به    خواست و  اهللا علیه وآله که براي او غذاي طیور

عصر را بجاي آورد، او آن کسی است که وقتی گردنکشان و طاغیان قوم کفار به قصد قتل ناگهانی و ترور    خاطر او برگشت تا او نماز
خوابید، و آن شب خوفناك را در فراش آن حضرت به روز آورد بی آنکه  رسول خدا جمع شده بودند، در رختخواب او    دست جمعی

فراز آن    ترسو واهمه اي به خود راه دهد تا آن حضرت به سالمت هجرت نماید، او علی است که او را کعبه می شناسد زیرا که بتها را از
را فرو بریزد، و او    دست او را گرفته و بلند کرد تا بتها شکسته و به زیر انداخته است، او کسی است که پیامبر یعنی بهترین خالیق عالم،  

سیرابشان نمود و به غیر از او چه    آن کسی است که سپاه اسالم را در شب بدر در حالی که از تشنگی در حال مرگ بودند، نجات داد و
بود که با ناکثین جنگ نمود و با  زیر آن جاري شد، و چه کسی    کسی بود که سنگ بزرگ را از جا کند و به کناري زد و چشمه آب از

و چه کسی برخاست،  نبرد  به  مانعی  بی هیچ  فرزند هنده    مادرشان عایشه  معاویه  فریب  قومی که  همان  مبارزه کرد،  قاسطین  با  بود که 
را به  بودند، و همگی در گمراهی غرق شده بودند، او همان کسی بود که آنها    جگرخوار و فریب یار و دمساز او عمروعاص را خورده 

انواع حیله و مکر از دست او نجات یافتند، و او کسی است که با مارقین به نبرد برخاست و    چنان فالکت و مصیبتی نشانید که سرانجام با
ده  و جز  دانست  مباح  را  آنان  همان    خون  اوست  شدند،  واصل( و هالك  )به جهنم  آن حضرت  به دست  آن گمراهان همگی  از  نفر 

علیه است که در غدیر خم به بزرگترین افتخار یعنی مقام والیت امر، نایل گردید، و نیز واقعه مباهله را که    ت اهللامیرالمؤمنین علی صلوا
  همسر او فاطمه و دو فرزند او علیهم السالم در میان مردم انجام داد به یاد آور، و آنگاه آیه مباهله را بخوان که چگونه او و   پیامبر با او و با
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ا از خود شمرده و عبارت و انفسنا و انفسکم در حق ایشان صادر گردیده است، و البته این افتخار تاپایان روزگار  خاندانش را رسول خد
 باقی و کافی است .....(،  

  و نیز در دیوان خطی که از او باقی مانده است، در مدح علی علیه السالم می گوید)..... اي امیر مؤمنان جانم فداي تو باد، ما در شناخت 
تو را برگزیده و رستگار شدند و بدبخت و شقی آن کسانی که با   ام واالي تو حیران و در شگفتیم، و نیک بخت آن کسانی که والیت مق

مقام و منزلت تو را، البته همگی در مقابل تو بدون ترس به سجده می افتادند،    تو دشمنی نموده و بدبخت شدند، هرگاه مردم می دانستند
خدا هستی، و هرگاه حجابها به یک سو رود، تو وجه خدا هستی، تو از دیدگان انسانها    داشته شود، تو نشانه قدرت هرگاه پرده اسرار بر

آفتابی است که هیچ ابري نمی تواند رخ تو را بپوشاند، .....، اگر تو نبودي نه زمین آفریده می شد    در حجاب هستی امّا وجود تو به منزله
در روز قیامت آنکس مورد عتاب و عقاب قرار می گیرد که با تو دشمنی نموده باشد و کسی پاداش و    و نه آسمان پدید می آمد،.....،

از تو پیروي کرده باشد و بفضل تو، تورات موسی و انجیل فرزند مریم روشن شده است، .....، آیا پس از واقعه غدیر    ثواب می بیند که
  یه وآله حق و نصیبی دارد، آیا پیامبر ترا امام و پیشوا و موالي آنان قرار نداد، و خم، غیراز تو کسی دیگر در خالفت پیامبر صلی اهللا عل 

میان مانند    همه گردنها در موافقت به این فرمان به پیشگاه تو فرو نیامدند، ..... و اي بسا که عاقالن این طایفه جهالت ورزیده ولی تو در 
 ی کنند، .....(،ماه نورافشانی می کنی و دشمنان تو مانند سگان عوعو م

نظام الدین احمد بن ..... بن محمد بن زید شهید بن علی بن الحسین زین    این شاعر بزرگوار سید صدرالدین علی خانمدنی شیرازي بن 
 محترمی است که همگی به علم و سیادت و شرافت منسوب بوده اند .....، و از ذخایر  العابدین امام سجاد علیه السالم است، او از خاندان

نمایند   افتخار  او  مثل  به  که  است  شایسته  اسالم  امت  همه  که  است  واال  چنان  او  جایگاه  والبته   ،..... است  بوده  عالم  نیکان  و  روزگار 
 -11ریاض السالکین در شرح صحیفه کامله سجادیه، نعمه االغان .....    -1مباهات نماید، ..... از آثار او )  خصوصاً شیعه که باید به او .....،

الرشاد، .....موض به نزد    -18التذکره .....    -14  ع  دیوان اشعار .....(، او در مدینه منوره متولد و... به حیدرآباد هند مهاجرت نمود ..... و 
به    نظامی و پهلوان ریاست داده و ملقب به خان نموده است و فرمانروایی اورنگ آباد را   1300اورنگ زیب رفته و سلطان او را بر    سلطان

به زیارت    اده و سپس او را والی الهور نمود او پس مدتی از مقام خود استعفا کرده و از نزد پادشاه هند به سوي خانه خدا و سپس او د 
کار زعامت و تدریس    علی بن موسی الرضا حرکت نموده و به آنجا مشرف شد و آنگاه به اصفهان و بعد به شیراز برگشت و در آنجا به

اهللا علیه در کنار جدش غیاث    در شیراز وفات و در حرم شاهچراغ احمدبن امام موسی بن جعفر سالم  1120  و... مشغول شد و در سال
 الدین منصور بانی مدرسه منصوریه به خاك سپرده شد .....،  

ت ..... شعري است که او به هنگام ورود به نجف اشرف در مدح امیرمؤمنان علی علیه السالم سروده اس  از اشعار برجسته شاعر ما مدنی
 مشهد مقدسی است که چشم ها و جانها به وجود آن روشن می شود، اینجا نجف اشرف سرزمینی است که بزرگان و  )اي دوست اینجا

رسند، در این    شخصیت هاي آن براي ما آشنا هستند ..... اینجا محضر مقدسی است که مسجداالقصی و بیت المقدس به فضیلت آن نمی
اینجا درنگ کن و بگو    کس به زیارت او بیاید، مقامش از فلک اطلس برتر خواهد شد، .....، پس در  خاك کسی آرمیده است که هر 

زمین که از پرتو جمال او نور خدا    درود و سالم بر آن امام که اصل و تبارش همه پاك و مطهر بوده اند، خلیفه خداي بزرگ بر روي 
راستی که علی بن ابی طالب علیه السالم، مشعل   پیشواي بزرگ مردان، ..... به  متجلی است، نفس پیامبر مصطفی یعنی احمد و داماد او و

نبود نه آسمان و نه زمین و .....، آفریده نمی شد، و نه آدم    و چراغ جاودانی دین الهی است که هرگز خاموش نمی شود، .....، هرگاه او
این یافت،  نجات می  ماهی  از کام  یونس  نه  و  و  امیرمؤم  بخشوده می گردید  را حفظ  الهی  و شرایع  قوانین  است که  و کسی  است  نان 

در گمراهی سخت و شدید سرنگون است، انکار    نگهبانی می نماید و او حجت خداست و...، به خدا سوگندکه مقام او را جز کسی که 
با ترس از گناهان خود و به    سپاسگزارند، اینک عبد و بنده تو،  نمی کند، .....، اي برگزیده خدا که هر ناطق و صامت به نعمت وجودش

  امید عفو پروردگار به تو پناه آورده در حالی که، دریا وخشکی را زیر پا گذاشته و در این راه از چیزي ترس به خود راه نداده و با هیچ 
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آنکس که به درگاه تو وارد  چیز انس و آرامش نداشته است، .....، تاسرانجام با دلی آکنده و مملو از امید به درگاه تو رسیده است و البته 
ناامید نمی شود،  از حوادث    شده هرگز  اثر نخواهد ماند، پس مرا  بی  ترا می خوانم و یقین دارم که دعایم  اي موالي امت اسالم، من 

ان او در  مدام تنم را رنجور می نماید نجات مرحمت فرما، .....، درود خدا، توسط سید و سروري بر تو باد که پیرو  روزگار، که پیوسته و 
انکار نخواهند بود، و تا آن زمان که بلبالن در باغ و راغ نغمه سرایی می کنند و شاخساران از نسیم ها در جنبش هستند    هر دو سرازي 

 برتو از سوي خداوند سالم و درود بی پایان نثار و ایثار باد .....(، ..... 

 سته گویند آمین، آمین، آمین یا رب العالمین( )کلب و همه مؤمنین و مؤمنات هم تا آخر خلقت همگی بادلی شک

 : 1120شیخ عبدالرضا مقري کاظمی، متوفی 
پیامبران ستایش  از  است،  گسترده  دامن  هم  آنان  بر  و  یافته  تسري  تو  اوصیاء  به  تو  افتخار  و  عاجز  تو  مقام  درك  از  پیامبران  که    )..... 

شما خاندان نازل   تکریم و بزرگداشتی نیکو، هرگاه جز آیه تطهیر در حق بگذریم، این خداست که مقام ترا تکریم کرده است و البته چه 
خداوند به یگانگی پرستش نمی    نشده بود، همان براي جاللت قدر و شکوه شما کافی بود، .....، ترا مقامی است که اگر مبعوث نبودي،

ر روز غدیرخم مأمور به حفظ و رعایت آن شده و همگی  شد و مردم هیچگاه هدایت نمی یافتند، .....، آنان حق علی علیه السالم را که د
شاهد بر آن واقعه بودند را، ضایع نمودند، در حالی که از زبان روح االمین و ازجانب خداي تعالی، که همه نعمتها و قدرتها از اوست،  

لت خود را ادا نکرده اي، و البته خداوند  این خطاب آمد )اي پیامبر، علی را به مردم معرفی کن و هرگاه این امرمهم را انجام ندهی رسا
اظهار   و  گفتند  تهنیت  و  شادباش  السالم  علیه  علی  به  ازآنکه همه حاضران  پس  و  کرد،(  نگهبانی خواهد  و  دشمنان حفظ  گزند  از  ترا 

ت لکم دینکم ..... است، نص قرآنی به این شریفه آیه نازل شد که )الیوم اکمل  نمودند که اي علی، تو رهبر ما هستی و این والیت حق 
وصیتی درباره جانشین    این امر ثابت شد ولی بعد از رحلت رسول خدا گفتند، که پیامبر  امروز دین را بر شما کامل کردم( و به راستی

.....، در حالی که حدیث و روایت )هر کسی افترایی بود که از جانب دشمنان عنوان شد  این  به مرگ    نکرده و  بمیرد و وصیت نکند 
جهل داده و از او به دروغ چیزي را در     ت مرده است در پیش روي آنان قرار دارد،(، پس اي واي بر آنان که بر رسول خدا نسبت جاهلی

عدم تعین جانشین نقل نمودند که آن را هرگز نفرموده است، پس در این حالت و بااین وضعیت ما مسلمانان چه جواب به قوم یهود می  
آیا نمی دانید موسی در میان قوم خود وصیت کرد و رفت،  ا ما در مقام احتجاج برآیند، آیا شرم نمی کنید،توانیم بگوئیم، هرگاه که ب

براي من در میان قوم خلیفه و   پیامبر وصیت نکرده و جانشین خود را معین نکرده میرود؟ آنجا که گفت خدایا هارون را  پس چگونه 
مردم به سعادت می رسند، پس آیا پیامبر ما، قوم خود را بی سرپرست رها کرده   ت و همه جانشین قرار بده، زیرا که با وجود اوصیاء، ام

یاوه و هذیان است، .....، پیامبر بهتر می دانست که چه کسی شایسته جانشینی اوست و او در    است، پس این حرف و سخن دشمنان البته 
 شناخت همه مردم کامالً بصیرتداشت، .....(  

نیز آورده است ).. نیز در روز    ... از جانب خدا آیه تطهیر درباره او نازل گشته و به موجب این نص خدا او را برگزیده و  است، ..... و 
السالم آیات روشنی علیه  اعالم و در آن روز، درباره علی  را  برادري خود  او موضوع  با  )الیوم    غدیر خم، که  و آیه  است،  نازل شده 

و ستایشی دیگري، درباره علی علیه    عظمت فضیلت علی گویا است که ترا از هر دانستن منقبت  اکملت لکم دینکم .....( چنان در بیان
 السالم بی نیاز می نماید،( و  

)کلب گوید تو به نحوه استدالل واضح و روشن و الزام آوراین اولیاء خدا توجه کن که اگر پیامبر وصیتی العیاذ باهللا نکرده بود )چون  
طبق شناختی که ما از شخصیت آن حضرت و اینکه شریعت او صاحب دارد، داریم    گهانی از دنیا نرفته بود(،ناگهانی ترور نشده و یا نا

جانشین خود را از طریق کودتا، حل و عقد، شورا، یا هر راه دیگر .....، بیان نماید نه اینکه امت    می بایست طرح و برنامه و نحوه انتخاب
العیاذ باهللا یک چوپان بی سواد با گله هاي گوسفند نمی کند مگر آنکه بگویی نیازي به خلیفه و یا  کاري را که    را و شریعت را رها نماید
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رهبري نبودکه این هم استداللی مزخرف است پس وصایت بود و جانشین معرفی شد ولی عده اي بنا بر هر دلیل، وصی را کنار زده و  
 تاد آنچه افتاد انا هللا و انا الیه راجعون(  باروش هاي مختلف سه خلیفه را تعیین نمودند تا اتفاق اف

مقدس، پاي مژگان را به عوض پاهاي خود، در این درگاه به کار بگیر، و همان ضریح مقدس را که    و )..... براي بزرگداشت این مزار

حلم و دریاهاي جود و کرم را در خود جاي داده است، تو در آنجا وجه خدا را می بینی و   ماه )آسمان شریعت( رادر برگرفته و کوههاي

شمشیر کشیده و بران خدا را که درآن، قرار دارد، چرا که در آن امیر همه مؤمنان، همان کسی که هرچه اراده کند در اختیار دارد، در  

 د مانند آن است که خدا را در عرش زیارت کرده است، .....،  هر کس او را با معرفت زیارت کن و البته اینجا آرمیده است، 

 علی اجتماع می کردند، دیگر خداوند جهنم را خلق نمی کرد، .....(   آري اگر همه بر مهر و محبت 

رده اي و  همه مشرك و بت پرست بودند، با پیامبر برگزیده، خدا را عبادت ک   و نیز )..... یا امیرالمؤمنین تو از همان کودکی و آنگاه که 

خالص نهادي و نه یکبار که بارها درخشیدي، و در روز غدیر که همگان به امر خداوند  ا  در جنگ بدر، جان خود را در راه خدا در طبق 

فقط با تو بیعت کردند و به غیر توکسی دیگر این شایستگی و لیاقت را نیافت و آیه قرآن براي تو نازل شد که امروز دین را بر شما کامل  

والیت تو اثبات گردید، پس فرخنده باد امامتی که بوجود آن امام، که براستی مورد تائید خداوند است، زینت    م و با این آیه حقنمود

و آراسته از سوي    یافته  بی شائبه  پذیرش  و  او  به وجوب والیت  و اجماع مسلمانان  نازل شد  او  قرآن درباره  آیه  شد، همان کسی که 

بر داشته است،   همگان را، برادري رسول خدا را    در  او، عموزاده و  همان کسی که عناوینی مانند نفس رسول خدا، دامادي و دوستی 

 یکجادر خود جمع داشت...(  

که به امر خدا .....، آفتاب به خاطر   و باز قصیده اي دیگر )..... چه بسیار از اوقات که جبرئیل در آستانه او توقف نموده است، و در بابل

داده شد، و در غدیرخم خبر غیبی رسید که خدا او را امیر و پیشوا قرارداد، پس همگی بیعت کنند، هنگامی که احمد  وجود او بازگشت  

خدا را ابالغ کرد و فرمود: هر که را من پیشوایم، این علی   مرسل به امر الهی از جانب خدا ایستاد و توقف کرد و در ضمن خطبه اي، پیام

همه مردم براي تبریک پیش آمدند و همه پارسایان و خداجویان با    بالفصل من است، و بالفاصله،  حیدر هم پیشواي اوست و او وصی

 کنه اوصاف او برسد و آیا ریگهاي بیابان را می توان شماره نمود .....(،   اشتیاق بیعت کردند، .....، کجا فهم ما مردم می تواند به

الیت علی کامل گردانید، آیا در بین افتخارات باالتر از این افتخار، افتخاري وجود  و و یا ..... )خداي حکیم توانا دین خود را به محبت و 

او را آشکار کرد و گفت شمشیري جز ذوالفقار و جوانمردي چون علی علیه السالم نیست، که    دارد، افتخاري که جبرئیل امین، علناً مقام

له هاي دالورانه او در شگفت ماندند و البته این حماسه نقش کتیبه  برگزیدگان، ..... همان کسی که فرشتگان از حم  این وصف برگزیده 

  سینه تاریخ ثبت خواهد بود، ..... و یا این افتخار که رسول خدا فرمود، من ترساننده و بیم دهنده هستم و تو راهنمایی و هدایت   ها و در 

تفا این  با  براي موسی  به منزله هارون هستی  براي من  تو  نیز فرمود  ازکننده، و  پیامبري نخواهد بود، و گذشته  از من  این    وت که پس 

پذیرفته نیست    افتخارات، این افتخار هم براي علی علیه السالم کافی است که اگر کسی در نمازهاي واجب صلوات بر او نفرستد نمازش

دادند، و آفتاب در    ن پیوندگواهیو زهراي بتول را خداوند قادر متعال همسر او قرار داد، و همه فرشتگان و حضرت روح االمین بر ای

میان شب تیره ظلمانی درخشیدن آغاز    سرزمین )بابل( پس از غروب کردن به احترام و پاس مقام علی علیه السالم دوباره بازگشت و از 

قدر، فرشتگان و  کسی داده نمی شود، و در شب  نمود، و نیز خداوند در پگاه طائف او را مخاطب قرار داد و این البته فضیلتی است که به

بندگان به کف او سپرده می شود و هر کس را بخواهد تخفیف    روح قدس بر پیشگاه او نازل می گشتند و در فرداي قیامت نیز، موازین
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هاي بهشت همه پیرو فرمان اوهستند و او هر کس را خواهد به بهشت و یا به دوزخ می فرستد، اوست که   دهد یا ندهد، آتش جهنم و باغ

خوابید، و این مواسات و ایثاري است که عقل، از درك آن عاجز است، نزول وحی در کنار   د را فداي پیامبر کرد و در فراش اوجان خو

  او و در خاندان او بود، در آنزمان که بر پیامبر نازل می شد و آیات کتاب الهی از هم تفضیل می یافتند، و هم او بود که بر کتف پیامبر 

 گی را شکست، و پائین انداخت .....،  هم ها  عروج نموده و بت 

غرور کفشهاي خود را در بیاور و نداي تکبیر و تهلیل    پس به سوي غري )نجف اشرف( برو، که در آنجا رازي نهان است، و بدون هیچ

دین ماست ..... پس  آنکه محبت و مهر تو، مکمل و تمام کننده    را بلند کن و بگو، بر تو درود خداوند و بر تو سالم خداي یگانه باد، اي

به ضاللت و گمراهی او  از  کناره گیري  با  بر کسی که  بست، کورکورانه    واي  افترا  و  نادانی، دروغ  و  از سوي جهل  پیامبر  بر  افتاد و 

البته این خداست که می داند رسالت و امامت را کجا قرار دهد، در فضیلت علی    رهبري مسلمانان را در غیر موضع اصلی آن پنداشت و

از هر سو آمدند تا با او بپیوندند، در آن زمان که جبرئیل امین، براي پیامبر امین وحی آورد    یه السالم در غدیر، همین بس که دیگران،عل

سالم )خداي تعالی( با شتاب رسانید، که این پیام را که در خصوص علی علیه السالم آورده ام به مردم    و پیام سعادت و سالم را از سوي 

به   ابالغ کن، مردم نرسانی، اي پیامبر مزمل )در لباس پیچیده(، رسالت خود را نرسانده اي، پس آن حضرت در همانجا و در    و هرگاه 

خاست و با صداي بلند و کالم فصیح اعالم نموده و حیدر کرار را به دست راست خود بلند کرد و با صداي بلند   میان صحابه ویاران به پا

  فرمود: هر که را که من پیشوا و رهبر هستم، حیدر کرار نیز امام و پیشواي اوست، مبادا که از این سفارش و کالمفصیح ندا در داد، و  

 روي برتابید، .....(  

گردها و غبارها، آفتاب وجودش    و یا )..... در غدیرخم، شاهدان عدل که هرگز منحرف نمی شوند، بر حقانیت او گواهی دادند، از میان

مردم تصور کردند که اژدهایی آمد تا آنها    در آن زمان همه روزگار به درود و تهنیت او برخاستند، و یا آنگاه کهچه زیبا نمایان شد، و  

 را بگیرد، او بود که با آن اژدها تکلم کرد، .....(، 

عاري است که  دوازدهم و از دانشمندان و بزرگان آن دوره محسوب می گردد، او همچنین صاحب دیوان اش  شاعر از افراد کم نظیر قرن

 بیت شعر را در خود جاي داده است.  3500 بیش از 

 علم الهدي محمد فرزند مالمحسن فیض:

تا هر و  آغاز  هر  در  ستایش  و  ثنا  و  که حمد  زیرا  باد،  ستایش  و  پیوسته حمد  کبریا،  و  و عظمت  مجد  اي خداوند صاحب  پایان    )ترا 
ترا حمد و شکر می گویم، اي خ  تو است، پس  برتري و علو هستیمخصوص و سزاوار  و در عین    دایی که در عین نزدیکی صاحب 

هاي بهشت هدایت نمودي، و.....، اینک ما به درگاه   دوري، نزدیک هستی، .....، با مبعوث نمودن پیامبر بشیر و نذیر، مردم را به سوي باغ
حق هاي بی شمار بر همه عالمیان    رسول امین کهتو با آه و زاري آمده ایم و ترا به حق آن رهبران بزرگوار سوگند می دهیم، به حق آن  

دارد و به حق آن وصی و برادر و صاحب اسرار آن بزرگوار یعنی به عزت علی صلوات اهللاعلیه .....، همان تولد یافته در خانه کعبه و...،  
 .....(،  واال امام و پیشوایی،  که با نص در غدیر، راهبر مردم و پیشواي بخشندگان گردید و البته چه نیکو و 

فیض  محقق  فرزند  او   ،..... است،  اسالم  جهان  ادبی  و  علمی  برجسته  هاي  شخصیت  از  بزرگوار  و    این  فقه  اعالم  از  خود  که  است 
از آثار و تألیفات مربوط به خود، تبحر    پرچمداران حدیث و .....، است که روزگار چون او یگانه نیاورده است، علم الهدي محمد به غیر

المواعظ که مشتمل بر بیست هزار بیت اشعار و    تشریح علوم و آثار باقیه پدر بهم رسانده که از آن جمله است کتاب   فراوان در تبین و 
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االبرار در   تحفه  پدر،  الشرایع  مفاتیح  بر  تعلیقات  بروافی،  )..... حواشی  او  آثار  از جمله  نیز  و  بزرگوار اوست  پدر  وافی  فهرست کتاب 
 ، .....(،اصول پنجگانه، ..... رموز الهی

 شیخ علی عاملی:

داد، که این    )..... ابوالحسن آن سرچشمه زالل براي تشنگان و بهترین پناه ستمدیدگان، .....، آنجا که در روز غدیر، جبرئیل، پیامبر را ندا 
اویم، علی وصی من، موالي اوست و   پیشواي  بگو: هر کس را که من  ابالغ کن و  به مردم  از سوي خدا  بر شاهد و مشهود    او پیام را 

که برخوردم در پشت جلد آن   سروري دارد...،(، او از رجال برجسته عامل است که در بغداد سکونت کرده اند .....، من به دیوان شعر او 
فقیه عاملی    قبله شاعران، ..... علی پسر احمد  چنین مرقوم گردیده بود )..... این دیوان شیخ امام عالمه، یگانه روزگار من، پیشواي ادیبان، 

بوده است و در محضر مدرس او غري )نجف اشرف(  او    است که زادگاه و مسکن  امر  به  یگانه، سید نصراهللا حائري درس خوانده و 
 دیوان شعرش را مدون نموده است .....،(، ..... 

و واال، هیچ ماه تابان و خورشید پرتوافکن،  همه اخالق بلند   ).....، به غیر از علی علیه السالم، همان دارنده آن   از جمله قصاید دیگر او .....
مرا به سوي خودجذب نمی کند... همان علی که به هنگام عبادت از خوف و خشیت خداوند لرزه بر ارکان وجود اوست و در زمان  

  سی دست حاجت به ها استوار و پابرجا است، همان امام و پیشوایی که در تاریکی ها و سختی روزگار، اگر ک   شداید مانند کوه   مبارزه با
یا شبی را    سوي او برد، با ید بیضاء حاجت او را روا می نماید، .....، من به خدا پناه می برم از اینکه یک روز را با دوري از تو بسر ببرم و 

ید در حرکت و  خورش   ها مانند  بدون ذکر نام و یاد تو به صبح بیاورم، زیرا همواره قدر و مقام تو، مانند نام تو عالی و بلند و در آسمان
امام سبط شهید، دارد و ..... از    گردش است، .....(، شاعر ما عاملی قصیده هاي طوالنی در مدح امیرمؤمنان علیه السالم و رثاي فرزندش

درگاه بزن و خدا را سجده شکر نما و...،    جمله )..... کفش هاي خود را در این آستان مقدس از پاي خود در بیاور و بوسه بر خاك این
تو به  که  کس  هر  دهنده  نجات  و  پناهگاه  اي  تو،  بر  سالم  بگو:  رسیدي  آنجا  منزل    وقتی  تو  مطهر  مرقد  و  منور  قبر  شود،  می  وارد 

بزرگ خدا که هر منکر و معاندي را به اظهار عجز و    ستمدیدگان و پناهگاه کسانی است که به حضور تو می رسند، اي آیت و نشانه 
ویران می شد و درهم می ریخت، .....، اي امامی که با نام تو و به    ، هرگاه تو نبودي پایه ها و ارکان دین خدا ناتوانی وادار می نمایی، .....

می تابیم و به    برکت تو، ما خود را از شر هر شیطان سرکش حفظ مینمائیم، و آنگاه که به خاك سپرده می شویم و روي از روزگار بر
به تو پناه می شداید روزگار فریادرس آرزومندان    امیدان و در   وریم، تو به هنگام روز حوادث، امید ناآ  جهان آخرت وارد می شویم 

تنها به برکت وجود تو بوده  به    هستی، اي پیشواي من که می دانم علت خلقت همه اشیاء،  است و در روز رستاخیز هم برگشت مردم 
را به تو مرحمت فرموده است، ..... اي ابی اباالحسن این   سوي توست و بی علت و بی حکمت نیست که خداوند متعال پیشوایی دو جهان

 آنها را به فضل و کرم خود از من بپذیر...(،  قصاید شیوا و تازه و بکر و گوهربار من، نثار مقام ارجمند تو باد پس 

دازد که بدون هیچ زاد و توشه  را هم در طمع خام می ان   )کلب گوید یا امیرالمؤمنین اینگونه مناجات هاي عاشقانه دوستان و موالیان تو ما
عظمت تو شرفیاب شویم و انتظار بهره بردن از الطاف کریمانه تو را    و بدون هیچ هدیه و با دستان خالی و روي سیاه در بارگاه پر مجد و

صوم و همه  فرزند حسین آن امامان مع  9زهرا و فرزندانت حسن و حسین و    داشته باشیم پس اي موال تو را به حق رسول خدا و فاطمه 
سرشار خود بهره مند فرما، خدایا تو مبداء هر خیر و خوبی به ما هستی تو را به ذات    عزیزان درگاهت ما را هم در دنیا و آخرت از لطف

می دهیم که دعاي ما را مستجاب و شفاعت موالنا المظلوم امیرالمؤمنین را در دنیا و آخرت   اقدس خودت و آبرومندان درگاهت قسم
 ما بفرما آمین، آمین،آمین یا رب العالمین(. شامل حال 

 : 1127متوفی  1037مولی مسیحاي فسوي: متولد  

و انس    )..... چه کسی پیام مرا به باد شمال می رساند، .....، تا او پیام مرا به پیشگاه آن کسی ببرد که خداي متعال، اطاعت او را بر جن 
ثناي او را آیات قرآن و اسفارواجب کرده است، یعنی به پیشگاه علی مرتضی صلوات   بر    تورات در   اهللا علیه، همان کسی که مدح و 
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برابر اعالم با رسول خدا  او را  ..... و این پروردگار یگانه و سبحان است که در کتاب خود، وجود  اند،  به وجود    گرفته  .....، و  نموده 
کت و مظاهر کفر از شمشیرخونریز او سرنگون و نابود است،  مبارك او دین خدا پابرجا و نظم پذیرفته و به برکت وجود او بادها در حر

تنها او بود که به رسول خدا صلی اهللا علیه وآله    .....، و در آن هنگام که همه مردم به بتها پناه برده و آنها را بندگی و پرستش می نمودند،
ها که با آیات بینات بعمل آمد، باز هم در گمراهی  روشنگري    اقتدا کرده بود، پس نفرین و لعنت بر آنها باد که پس از تمامی این همه

باقی ماندند، ..... آیا رسول خدا در آن زمان که فرمود: هرکسی این علی را دوست بدارد و از او اطاعت کند به منزله آن است که، مرا  
فتاب به خاطر ابن حنتمه یعنی عمر بن ابی طالب را اراده نموده بود، آیا یک روز آ  دوست داشته است، آیا کسی دیگر به غیر از علی

کرد و یا هیچ ستاره اي در خانه عثمان درخشید و یا هیچگاه ابوبکر .....، انگشتر خود را به سائل بخشید و آیا آیه مباهله جز    بازگشت
حمله    ود به اسالم بن عبد   درشأن علی نازل شد، آیا سطل و مندیل و سیب و انار به یکی از آنها اختصاص یافت، یا آن زمان که عمرو

آیا در خیبر پیکر آغشته کرد  کافر غول  به خون آن  را  بود که شمشیر خود  السالم  علیه  این علی  از  غیر  او   آورد، کسی  قهرمانی جز 
بود که آن دروازه ها را    درخشید، پس حدیث این قهرمانی ها را از لنگه هاي در قلعه خیبر یعنی همان دروازه هاي مستحکم بپرس و او 

آن عبور کردند، و نیز در آنجا که    لشکریان اسالم مانند پل به روي سر خود قرار داد که لشکریان اسالم از پیاده و سواره از روي براي  
تنه مقاومت کرد، بهترین خالیق بود که یک  این علی  او را محاصره    اصحاب در جنگ احد منهزم شدند،  پهلوانان کفر  در حالی که 

مانن کدام  هر  که  بودند  و  کرده  حفاظت  آنگونه  خدا  رسول  از  که  بود  کسیدیگر  السالم  علیه  علی  جز  آیا  بودند،  تیزچنگال  عقابان  د 
یقین با شمشیر و نیزه از پیامبر خدا دفاع کرد .....، آري اگر  حمایت کرد و با نیزه مانند اژدها بر آنان حمله می آورد، او با تمام اخالص و

افت نمی شد و امت اسرار قرآن را در نمی یافتند، اگر او نبود نسل پیامبر  ی  زهرا، همسر و همتایی   وجود گرامی او نبود، هرگز براي فاطمه
هدایت پرتوافکنی نمی کرد و بی وجود علی زمین و آسمان آفریده نمی شد، .....، آري    منقطع می شد، و بدون وجود علی، هرگز چراغ

ست خداي عزشانه بر آن قرار گرفته است، و هرگاه وصیت رسول خدا نبود،  پاهاي علی بر دوش پیامبر یعنی برجایی قرار گرفت که د
و عمر، چهار نفر به شمار می آمدند و حتی عثمان هم دو نفر محسوب می شد، پس شگفتا که این دنیاي پست،    البته در روز سقیفه ابوبکر

مودند پس این چه کسی بود که پیامبر خدا صلی  است که جز به افراد پست روي نمی آورد، آیا روز غدیر را فراموش ن  عادت نموده 
همه    اهللاعلیه وآله او را به رهبري دینی جامعه اسالمی معین کرد و این موضوع را با تأکید به اطالع همگان رسانید، ..... و پس از ابالغ

خداوند در ابالغ    از آنکهصحابه به محضر رسول خدا تبریک گفتند، و نخستین کسی که تبریک و تهنیت گفت دومین خلیفه بود، پس  
ابالغ کن وگرنه حق رسالت را   رهبري و جانشینی او به پیامبر تأکید نمود و از طریق امین وحی به پیامبر فرمود که این موضوع را به مردم 

د چهره روزگار ندارد، آري امید است خداون  باره آنها نصی و برهانی وجود  ادا ننموده اي، اما دریغ که افرادي بر او تقدم جستند که در
امیرالمؤمنین تو با صفاي عشق خود، جان همه   است...، یا را خندان ننماید، چرا که قوانین و عادت هاي او از موازین عدل و عدالت بیرون 

آن زمان تا آن زمان که باران لطف تو جاري است و تا    عاشقان را زنده کردي، اي امامی که در راه تو، جان، دین و ایمانم فداي تو باد، 
 که شب و روز و آفتاب و ماه در گردش هستند، .....(،  

مسیح مشهور به مسیحا پسر مال اسماعیل فدشکویی فسایی که در شعر فارسی به معینی و به شعر عربی به مسیح متخلص    او مولی محمد
نموده اند    ... بسیاري از علما از او تلمذاست، او دانشمندي بزرگ و فیلسوف و حکیمی گرانمایه و فقیهی بزرگ و...، بوده است، ..  بوده 

 و شیخ االسالمی شیراز در زمان سلطنت شاه سلیمان و شاه سلطان حسین برعهده او بوده است. 

 :1138ابن بشاره غروي، متوفی 

که مدح    ارد، زیرا)..... من سید شعرا هستم...، مردم را به بهشت راهنمایی می کنم و پرچمی سفید به دست گرفته ام که بر آن نور می ب

شیري که در میدان    کننده حیدر کرار علی علیه السالم آن صاحب تقوي و آن افتخار خالیق و آن پناهگاه امت هستم، مدح کننده همان 

ان کسی و پدر امامان و هم  نبرد و در آن زمان که پهلوانان نعره و فریاد برمی آورند، .....، همه را درهم می شکند، .....، او داماد پیامبر
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است که خالفت و جانشینی پیامبر به وجود او رفعت یافته است و او این مقام را در غدیرخم احرازکرده که کسی توانایی انکار آن را  

ندارد، در همان روز غدیر که رسول خدا در آن روز باالي منبري از جهاز شتران رفت وخداوند توانا سخنان او را شنید و بر آن شاهد  

نمی کرد و کافران هیچگاه اقرار به حق نمی کردند،   ، آري هرگاه او نبود، در زمین خدا، کسی حتی یک روز هم خداپرستیبود .....

 ،)..... 

.... شاعر ما ابن بشاره غروي یگانه مردي بود که به حق بی همتا ونابغه بوده است و از شخصیت هاي نادر دنیاي فضیلت .....، او فضل و  

المه شاعر مفلق شیخ بشاره اخذ کرده.....، و شعر و ادب نام او را جاویدان نگاه داشته و آثار گرانبهاي علمی و ادبی  ادب را از پدرش ع

ثبت شده است، ..... از جمله آثار او )نشوه السالفه و محل االضافه، نتایج االفکار، .....( است.    او مانند گوهرهایی درخشان در سینه تاریخ

است در کتاب نشوه السالفه که او آن را در مدح موال و پیشواي ما امیر مؤمنان علی علیه السالم آورده    بشاره شعرياز جمله اشعار ابن  

بلیغ   این آتش موسی، همانا حیدر است، همان دانشور  نور رفت و...، راز  به استقبال  است )..... در آن شبکه موسی از جانب طور سینا 

و  باکفایت، او  پیش روي  بسیار هرگاه جنگ  کرد، چه  نمی  پشت  به جنگ  هیچگاه  و  برمی خاست  واالي خود  با همت  شد،  می    اقع 

پسرعموي    پهلوانانی که با تیغ )ذوالفقار( او تکه تکه شدند و چه گرگهایی خونخوار که به نیروي بازوان او قطعه قطعه گردیدند، او علی

به فضل او نمی رسد و    و...، او مهبط وحی است و کسی در عالم هستی مصطفی است .....، همان گنجینه علم الهی و همان آفتاب هدایت  

هرگز به آن خشنود نشد و آن را    به کنه ذات او هیچ خرد و عقلی پی نمی برد، او همان زاهد مطلق است که دنیا را )سه( طالق داد و

محراب و محل جلوس به وجود او مباهات می    که پسند نکرد و...، شبها را با عبادت و تقدیس خدا به روز می آورد و .....، بگونه اي  

و الکن می گردید، .....، به خدا سوگند که اگر حیدر    کردند، .....، آنگاه که بر فراز منبر می رفت زبان مردم از مالحظه بالغت او الل 

چ نثرنویس و یا سراینده، نمی مردم یافت نمی شد، فضایل او را هی  کرار علی مرتضی صلوات اهللا علیه نبود، در روي زمین پناهگاهی براي

قلم و دریاهاي خروشان مرکب باشند .....، شعر من که در مدح و ثناي تو    تواند در سخن خود بگنجاند هرچند که همه درختان زمین

مت از تو  هیچ دیبا با آن برابري نمی تواند نماید، تقدیم محضر توست، من فرداي قیا  ساخته شده است، گویی در پارچه پرنیانی زیبا، که

طرفداران تو هرگز ضایع نمی گردد، درود خدا بر تو باد، تا آن زمان که آفتاب در تابش است و   امید پاداش دارم، چرا که حق دوستان و

 تاریکی ها را زایل می کند.....(... 

شفاعت آنان در    و ما را نیز ازکلب و همه مؤمنین و مؤمنات تا آخر خلقت از جان و دل گویند خدایا دعاي این بزرگواران را مستجاب  )

 دنیا و آخرت بهره مند بفرما آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(. 

 شیخ ابراهیم بالدي: 

هستم، او    )من با حمد و ستایش کسی، سخن خود را آغاز می نمایم که همه مخلوقات را خلق فرمود، و بر دوام نعمت هاي او شکرگزار
نمونه اي براي نمایش   الوجود، جل جالله است که هرگز زوالی بر ذات اقدس او نیست، مردم راآفریدگار ما، حضرت پروردگار واجب 

صفت پیوسته انجام می گردد،    گنجینه قدرت خود بیافرید، .....، دین ما پنج اصل دارد که از جمله آنها عدل است، که کار خدا با آن
ندار شریکی  اینکه  و  است  یگانه  خداي  که  است  توحید  اصل  آندوم  و  است  نبوت  سوم  اصل  سوي    د،  از  که  است  عظیمی  لطف 

شده تا دین خدا بواسطه آن استقامت یابد،   پروردگار به مردم افاضه شده است. و چهارمین اصل امامت است، که لطف آفریدگار موجب
ثابت میکند...، آتش  بر هر جسم و روحی شامل است و دالیل آن را  پنجم معاد است که  نعمته  اصل  بهشت دارد، اگرچه  جهنم و  اي 

نخست و اولین نفر از پیامبران که پدر آدمیان    کافران آن را انکار نمایند، البته مؤمنان در بهشت و کافران در آتش جهنم خواهند بود،
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دگار پیدا  پیامبران اولوالعزم هستند که معرفت بر مقام آفری  است حضرت آدم است که سالم خاص همگان بر او نثار باد، و برترین انبیاء،
پیامبر امین که خاتم پیامبران است، پیامبري ستوده و برترین و از حیث    کرده اند، و این پیامبران عبارتند از، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و 

می دهم که خدایی جز خداي یکتا که آفریننده مخلوقات است وجود ندارد، و    وقار و شکوه از همه واالتر، پس من خالصانه شهادت
است که براي امور مردم فرستاده شده است و نیز شهادت می دهم که علی علیه السالم    سلم پیامبر مرسلی  صلی اهللا علیه وآله و   محمد

وقف و در اعتالي آن کمر خدمت بسته است، و پیامبر خدا در روز غدیرخم به فرمان پروردگار با    ولی خداست، که در راه دین خود را
ینی خود تعیین نموده است، و بر فراز منبر خود بر امامان دیگر نیز که همه از فرزندان علی علیه السالم هستند  جانش  او پیمان بسته و او را به

محترم    فرموده است، رسول خدا علی را برادر خود نامید و بفرمان پروردگار او را پیشواي مردم معرفی نموده است، او را بزرگ و  اشاره 
را که سالم و    ده که )قطعاً( جز او کسی شایسته این لقب نبوده و نخواهد بود، و حضرت زهراي بتول داشته و به او لقب امیرالمؤمنین دا

همتاي بزرگواري بوده    درود مستمر خداوند بر او باد را به همسري او انتخاب نمود، و البته حضرت علی براي زهرا صلوات اهللا علیهما
 متولد شده اند...(، است، که از نسل آنان، امامان بزرگوار علیهم السالم 

بزرگان و فضالي بحرین بوده است که به ادبیات و سخن سرایی معروف بود، .....، وي منظومه اي دارد بنام    شیخ ابراهیم بالدي یکی از
این  اثر استداللی و مشتمل بر چند روضه است و در هر یک از روضه هاي آن یکی از امامان را مدح و ثنا گفته و از    )االقتباس...(، که

 کنیه ابوالریاض به او داده اند، ..... پدر این شاعر نیز شیخ علی از مشاهیر روزگار خود بوده است.  حیث

 شیخ ابومحمد شویکی:

است، آگاه  جهان  غیب  از  آنکه  کماالت،  همه  صاحب  قدر  واال  آن  مخلوقات،  پیشواي  آن  علیه،  اهللا  صلی  کرار  حیدر  همان    )..... 
خوهاي پیامبري    از عیوب دارد و جوانمردي با خصال پسندیده است، .....، اخالق و صفات و خلق و  بزرگواري که دامنی پاك و منزه 

و به آنان محبت می نماید،    دارد ..... در روزهاي تابستان روزه دار و شب ها در حال عبادت است، میهمانان خود را با مال حالل پذیرایی
به فرمانروایی و رهبري او بر امت دستور آسمانی رسیده است، او پدر امام حسن و امام    برگزیده اش  .....، از جانب خدا و از سوي پیامبر 

همان دو سبط بزرگوار که مادرشان نیز سیده النساء و پیشواي بانوان عالم از اولین تا آخرین خلقت و دختر    حسین علیهم السالم است، 
دشمنان و پیروان راه ضاللت موضوع برادري خود با او را اظهار کرد، و  باشد، آنکسی که رسول خدا علیرغم دشمنی    بهترین پیامبران می 

واال    حضرت مطابق نص صریح قرآن، نفس پیامبر محسوب شده و بهترین کسی است که مباهله نمود، او همان است منزلت عالی و  آن
...(.، و نیز  است  عرش، امیرمؤمنان و برگزیده دارد همانطور که نامش علی علیه السالم است...، که از سوي خداي ذوالجالل و آفریدگار  

را از گوهر فواید و معانی که    سروده و ما آن را به خط خودش بدست آوردیم .....، )عقاید نیکو  1149قصیده اي دیگر دارد که به سال  
خود را به ما ارزانی  است که نعمتهاي    حاصل اندیشه است بگیر تا که خدا ترا هدایت کند، پس حمد و ستایش مخصوص پروردگاري 

آفریدگان احاطه و به لحاظ فراوانی مانند چشمه    داشت که این نعمت ها را نمی توان شماره نمود، .....، الطاف پروردگار متعال بر همه
به ما بخشش فرمود، او که  نعمتهاي  از جمله  او    گواراي همیشه جاري است، و  بزرگوار  بهترین رسوالن محمد و عترت  وجود گرامی 

شاهد نبوت اوست، و به رغم متمردان و دشمنان، شریعت واالي او   وات اهللا علیهم اجمعین است...، که معجزه قرآن، همیشه جاویدان، صل
را به پا داشت، زکوه داد، روزه گرفت و حج به جاي آورد و مجاهد و پاك   همه شرایع دیگر را باطل کرده است، همان پیامبري که نماز

بنام علی علیه السالم که در برابر همه دشمنان یار و یاور او بود، او بازوي نیرومند پیامبر    و براي او ولی و دوستی بودمردي واال بود، .....،  
و دشمنان گردنکش دین خدا را از تن نحس و نجس آنان دور می کرد، پیامبر با او برادري کرد    محسوب که با شمشیر خود سر طاغیان

و فاطمه علیها السالم آن مادر ستارگان هدایت را به همسري او خواند، و با برگزیدن علی علیه السالم که    کرد،  و او را برادر خود معرفی
بینی حاسدان را به خاك مالید، به حکم و امر خداوند باالي منبري از جهاز شتران رفت و براي    به فرمان خدا در غدیرخم انجام داد، 
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بعد از    و سپرد و البته چه نیکو پیمانی بست و آشکارا او را به امامت برگزید و فرزندان او راخطبه خواند، و امور مردم را به دست ا   مردم
 او، رهبران و امامان مردم خواند، اي امامان و پاك زادگانی که از بهترین پدر قدم به جهان نهاده اید، .....،(،  

ابیاتی از آن نقل می شود )..... د نیزقصیده غدیریه مفصلی دارد که  بندگانو  تمام    ر روز غدیر، دین کمال یافته و نعمت پروردگار بر 
این    است، و خدا این روز بزرگ را براي براي مؤمنان به شریعت پیامبر امین صلی اهللا علیه وآله عید قرار داده است، و خداوند در  گشته 

برکاتش، پیش از    کید فرموده است، روز شریفی کهروز، اسالم را براي آنکه دین مردم باشد، پسند نموده و آنرا تائید و بر عظمت آن تأ
یقین به امامت مردم برگزیده   آفرینش جهان خلقت به فراوانی آفریده شده است، روزي که خداي بزرگ، علی حیدر علیه السالم را به

جوانمرد عالم، تو  روایت است که اي    است، روز غدیر روزي است که شرافت آن، مانند آفتاب روشن است، و حاجت به دلیل ندارد، و
این کرد،  سیراب خواهی  کوثر(  )از حوض  گواراترین آب  از  را  تشنگان  قیامت(  )محمد مصطفی(، آن    )در  از رسول خدا  را  روایت 

 بهترین مخلوقات، با مدرك و نص روایت کرده اند، .....(،  

سالم و درود ابالغ کرد، و پیام این بود که اي رسول خدا  و نیز در ابیاتی دیگر)..... در آنجا در غدیر خم که جبرئیل امین، پیام خدا را با  
این   همین اینکه  از  قبل  و  عینی اعالم کن،  را واجب  از وي  فرمانبرداري  را جانشین خود گردان و  علیه  اهللا    امروز، علی حیدر صلوات 

کافی و    عت(، و فرمان خدا براي من مصاحب و یار همنشین خود را ترك نمایی، برخیز و او را به مردم معرفی نما، و پیامبر گفت )اطا
ناهموار متوقف نمود و.....، فرمود که اي   بسنده است، و آنگاه بالفاصله مردم را در صحراي خم جمع نمود و همه را در آن سرزمین 

را احضار نمود و    حسن و حسین  مردم بارها را بیفکنید و توقف نمائید .....، سپس از جهاز شتران منبري فراهم کرد و بر فراز آن علی پدر 
ماه باالتر رفت، و خطاب به اصحاب فرمود،   او را بلند کرد تا آنجا که زیر بغلهاي او نمایان شد که نور و سپیدي آن از درخشش آفتاب و

رتر  بر شما از خودتان بر شما سزاوارتر و صاحب اختیا  اي مردم پیام یک شخص ناصح و امین را بشنوید:، اي اصحاب و یاران من آیا من
فرمود هر کس را که من رهبر و موالي او هستم، بعد از من،    نیستم، و همه پاسخ دادند که به یقین تو چنین جایگاهی داري، و آنگاه 

نبی   بنام )غزاله( دارد که در آن  برادر و وصی من علی موالي اوست، این علی که دست در دستمن دارد، .....(، و قصیده اي طوالنی 
رسول خدا مانند زره پوالدین است که بندگان را از تیرهاي هالکت و بدبختی حفظ   علیه وآله را ستوده است )..... والیتمکرم صلی اهللا 

رستگاري است و پس از پیامبر ولی من علی است، آن کسی که قبل از رحلت پیامبر به این مقام    می کند و وسیله اي براي سعادت و
 خم، او را به امامت برگزید، و اوست که ریشه معاندین و دشمنان را قطع می کند و...(،  روز  سفارش شده بود، پیامبر در

وجود دارد که از بین آنها به این ابیات اکتفا شد، ..... او در هنر و ادبیات و شعر و...، هنرنمایی   شاعر نیز  و یاد غدیر در دیگر اشعار این
ان علیهم السالم دارد، و دیوانی نیز در مدح و ستایش رسول خدا و خاندان او علیهم  کتابی در احوال معصوم  کرده، ..... ابومحمد شویکی

  . او السالم بنام)جواهر النظام( و نیز دیوانی در مراثی اهل بیت علیهم السالم دارد، که به )مسیل العبرات و رثا السادات( معروف است، ....
صلوات اهللا    بداهللا بن حسن، علی بن الحسین و عبداهللا فرزند شیرخواره حسین در قصاید خود عباس بن امیرالمؤمنین، قاسم بن حسن و ع

 علیهم اجمعین را مرثیه سرایی و اشعار جانسوزي در مصایب آن سروده است  

و رضوان و سالم خداوند بر روح و روان شریف او باد تا خدا خدایی می فرماید یعنی ابداآلباد و    )کلب گوید درود بی انتها و رحمت
که خداوند ما وهمه دوستداران موال و عزیزان او یعنی دوستداران محمد و آل محمد را از دعاي خیر و شفاعت او در دنیا و  امید است  

 آخرت بهره مندفرماید آمین، آمین، آمین یا رب العالمین(. 

 سید حسین رضوي:

و داراي    م اجمعین، آن شخصیت که باب علم الهی)..... آن برادر رسول خدا، امیرمؤمنان، پدر امام حسن و امام حسین صلوات اهللا علیه
اخالق کریمانه و کردار نمونه و برجسته بود، ..... از رسول خدا درباره او فضیلتی بزرگ روایت شده است که فرمود)..... هر که را که  

 من موالي او باشم، علی نیز پیشوا و موالي اوست(، پس تو به دامن چنین امام و پیشوایی چنگ بزن،( 
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بلند و...،   .....  تبار  نابغه اي بود از  با هم یکجا داشت و  با ادب متمایز  بزرگان یگانه اي است که علم فراوان را  از   سید حسین رضوي 
شهید ترك    پدرش او را از هند به نجف آورد و او در آنجا مشغول کسب علم شد، و... سپس آنجا را به قصد هم جواري با تربت امام

ی درس  محضر  در  و  خودکرد  استاد  مدح  در  قصایدي  و  کرد  فیض  کسب  حایري  نصراهللا  سید  فقاهت،  و  علم  در    گانه  او   ،..... دارد 
 وفات یافت.،    1160کربالي معلی در حدود سال 

  م نمونه اي از ابیات او ..... )..... اي ابوالقاسم، اي رسول خداکه در برابر قدرت تو، همه بزرگان اظهار خضوع می کنند، تو در رفعت مقا
رسیدي و دیگر پیامبران چگونه این جایگاه را دریابند، بخاطر تو ماه آسمان دو نیمه گردید،    و واالیی قدر و منزلت به مقام قاب قوسین

آسمانها برتر آمدي، تویی که آفتاب را به خاطر علی علیه السالم برگشت دادي تا پرتو خود را دوباره بر پهنه   اي آسمانی که خود از همه
زمان که آدم و حوا، قدم به عرصه هستی نگذاشته بودند،    تراند،.....، تو همواره در پس پرده وجود، درخشش داشتی، حتی آنزمین بگس

بزرگوارترین خاندانها و همه آنها مردانی  بهترین و  تو  و خاندان  آنان    .....  از محضر  و سعادت  .....، خیر  اند  بوده  دانشمند  و  پرهیزکار 
دعاها در آستان آنها مستجاب است، اي امامان من و اي پیشوایان من، شما    ه سفره کرم و احسان آنان گسترده وگرفته می شود و هموار

وسیله من براي رسیدن به سعادت و بهروزي هستید، ..... درود خداي متعال بر شما باد،    هادي و هدایت گر و در زمان رسیدن سختی ها،
 کشد ..... آمین رب العالمین(   دامن می تا هر زمان که سپیده می دمد و شب

و یا قصیده اي دارد در مدح امیرمؤمنان علیه السالم )..... ترا به خدا سوگند، آن زمانکه من پاي در قبر گذارم ظلمت و تاریکی سراسر 
چشمانم  یافت و چگونه خواهم خفت و چگونه پلک هاي    وجود مرا می پوشاند، چگونه راهنمایی خواهم شد، و چگونه سامان خواهم

این   ،..... برهم خواهم گذارد،  بوده است  باز  تو  بیاد  السالم است که از سالله    که همه عمر  ابوالحسن مرتضی علیه  وجود گرامی علی، 
کامل، دریاي احسان .....، که بخشش فراوان دارد، او وصی پیامبر با فرمان خداوند    پاکان و خود پاك و مطهر است، امام هدایت با فضل

هر مرتبه و مقامی که برسند در پیشگاه او ناچیز و حقیر خواهند بود، .....، اي جد بزرگوار من،   ان و دلیل آشکار، .....، مردم بهاست و بره
شمردن اوصاف کمال تو عاجز و ناتوان است، در واالیی قدر و منزلت شما همین بس که خداوند شما    بر  زبان هرچه رسا و بلیغ باشد از

رده است و سعی شما را مشکور دانسته است، ابرهاي رضوان و الطاف خداوندي بر سرزمین وجود تو تا ابداآلباد  ک   را ستوده و تعریف
آستان    رحمت خود را باریده است، و نیز تا آن زمان که مشتاقان و زائرین تو، بیابانهاي بی آب و علف را پشت سر گذاشته و به   باران

 بند همچنان خواهد بارید، .....( بوسی شما خاندان با شوق و اشتیاق می شتا

علیه السالم را در قالب شعر بیان نموده است )..... هرگاه بخواهی بر کسی فرمانروایی کنی بر    و یا ).....( و در ابیات زیر کالم امیرمؤمنان
و خواستی خوار و زبون  او احسان کن، و اگر خواستی باکسی برابري کنی از او اظهار بی نیازي کن و اگر داراي عزت و قدرت هستی  

 نزد او ببر پس آنگاه اسیر او خواهی بود...( ...  گردي، حاجت خود

 : 1062سید بدرالدین: متولد 

خاك پاك    )..... هرگاه دیدید که ابرها اشک ریزان هستند، بگوئید هواي زیارت کسی را دارند که در خاك نجف آرمیده است، همان
بر آستان آن ف امامی است که و مطهر که فرشتگان خدا  بوده است، همان حیدر که    رود می آیند، آنجا تربت پاك  وصی رسول خدا 

جان او بوده است آرمیده و اگر خواهد، شفاعت خواهد    پیشواي مخلوقات است، .....، آنجا دوست و برادر پیامبر، و کسی که همچون
به خاطر را  پیامبر که جانش  و فدایی  برادر  پاك،  تربت  و عظمت  وجو  نمود، در آن  )قدر و جاللت  است،  فدا کرد مدفون شده  او  د 

امامی   پاك  تربت  این  در  ندارد،  تفاوت  کنند  تحریف  یا  و  رابخوانند  او  اخبار  و  روایات  هرگاه  و واالست( که  عالی  چنان  او  فضایل 
ز مردم برخاست و همه به آن  برگماشت و فریاد شادباش و تبریک و تهنیت ا  مدفون است که پیامبر او را در غدیر خم به جانشینی خود 

 اعتراف کردند و...(،

 اعاظم و نیکوکاران یمن و از دانشمندان بزرگ آن سرزمین است، که در همه علوم و دانشها شرکت داشته است....  سید بدرالدین یکی از
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را شرح    12  آن بقیه شاعران قرن است که حضرت عالمه در   12فارسی(: پایان رسید که در دنباله جلد   22)در اینجا خالصه جلد یازدهم )

 می نماید( 

 )والحمد هللا اوالً و آخرا( 

علیهم السالم    )کلب گوید خدایا ترا به عزت و جالل و عظمت خودت و به آبروي عزیزان درگاهت و در صدر آنان محمد و آل محمد 

و ایثار بفرمایی و ما را    حضرت عالمه امینی نثارو عجل فرجهم سوگند می دهیم تا سالم و رحمت و رضوان بی انتهاي خود را بر وجود  

العالمین و الحمد هللا رب العالمین و    از شفاعت آن بزرگوار و دعاي خیر او در دنیا و آخرت بهره مند بفرمایی آمین، آمین، آمین یا رب 

 صلی اهللا علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و عجل فرجهم و فرجنا بهم آمین ربالعالمین.( 



 

 

 درباره مرکز 
 بسمه تعالی  

 یَعْلَمُونَ وَالَّ ذِینَ الَ یَعْلَمُونَ هَلْ یَسْتَوِي الَّ ذِینَ 

 مقدمه:9دانند یکسانند ؟سوره زمر/ یدانند و کسانى که نمیآیا کسانى که م

از سال   قائمیه اصفهان،  اي  رایانه  تحقیقات  امامی)قدس سره   1385موسسه  فقیه  اهللا حاج سید حسن  اشراف حضرت آیت  ه .ش تحت 
با فعالیت خالصانه و شبانه روز از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را درالشریف(،  زمینه هاي مذهبی،    ي گروهی 

 فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

 مرامنامه: 

اسالمی، و   موسسه تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان در راستاي تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم
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در اختیار    صورت رایگانگوناگون تولید و در فضاي مجازي به    فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان هاي مختلف و با فرمت هاي
 عالقمندان قرار دهد. 

 اهداف: 

 ثقلین )کتاب اهللا و اهل البیت علیهم السالم( .بسط فرهنگ و معارف ناب  1

 .تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی2

 .جایگزین کردن محتواي سودمند به جاي مطالب بی محتوا در تلفن هاي همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...3

 .سرویس دهی به محققین طالب و دانشجو 4

 گ عمومی مطالعه .گسترش فرهن5

 .زمینه سازي جهت تشویق انتشارات و مؤلفین براي دیجیتالی نمودن آثار خود. 6

 سیاست ها:

 .عمل بر مبناي مجوز هاي قانونی1

 .ارتباط با مراکز هم سو2

 .پرهیز از موازي کاري 3

 .صرفا ارائه محتواي علمی4

 .ذکر منابع نشر5

 .  است نویسنده ي آن بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ي  

 فعالیت هاي موسسه : 

 .چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه1



 

 

 .برگزاري مسابقات کتابخوانی2

 .تولید نمایشگاه هاي مجازي: سه بعدي، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگري و...3

 .تولید انیمیشن، بازي هاي رایانه اي و ...4

 com.ghaemiyeh.www: .ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس5

 .تولید محصوالت نمایشی، سخنرانی و...6

 .راه اندازي و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سواالت شرعی، اخالقی و اعتقادي 7

 و...  SMS.طراحی سیستم هاي حسابداري، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، 8

 وزشی ویژه عموم )مجازي( .برگزاري دوره هاي آم9

 .برگزاري دوره هاي تربیت مربی )مجازي( 10

 فرمت جهانی: 8. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 11

JAVA.1 ANDROID.2 

EPUB.3 

CHM.4 

PDF.5  

HTML.6 

CHM.7 

GHB.8 

 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :  4و 

ANDROID.1 

IOS.2  

WINDOWS PHONE.3 

WINDOWS.4 

 به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روي وب سایت موسسه به صورت رایگان .

 درپایان :

بزرگوارانی که    انتشارات، موسسات، مؤلفین و همهاز مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها،  

 ما را در دستیابی به این هدف یاري نموده و یا دیتا هاي خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر مینماییم.

 آدرس دفتر مرکزي: 

وب    اول  طبقه  -129/34پالك  -کوچه شهید محمد حسن توکلی    -بازارچه حاج محمد جعفر آباده اي    -خیابان عبدالرزاق  -اصفهان  

 021  88318722دفتر تهران: 03134490125تلفن دفتر مرکزي: Info@ghbook.irایمیل: www.ghbook.irسایت: 

 09132000109امور کاربران: 09132000109بازرگانی و فروش: 



 

 

 


