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   گفتار پيش

علی بە جانشينی پيامرب و بە امامت و واليت اميراملؤمنين داستان انتصابِ 

 نظريۀ امامت نزد لمين در غدير خم شالوده و زيرسازِ کليِت ساختماِنمس

علی امام عقيده بەانتصابِ . است) اميهامساعيليه و ام( جعفری اهل تشيعِ

 است، و تشکيک )دوازده امامی ( خم از ضرورياِت مذهبِ اماميهغديردر 

 شدن و مستوجبِ تکفيرن عقيده نزد اماميه موجب در اين عقيده يا نفی اي

حبث کردِن  (لی در اين مبحث و وارد شدِن جد است؛گشنتکيفرِ ناشی از آن 

 اهل تشيعِکسی کە  . استاز ممنوعاِت اکيدۀ مذهبی )آميز دربارۀ آن جمادله

 بەعنوان يک  خمغديرموضوعِ حقيقی بودِن  است نبايد کە در جعفری

رود؛ و کسی   کند زيرا دينش از دست می يا ترديد تشکيکرخداِد تاريخْی

آميز دربارۀ آن بر   نيست حق ندارد کە سخناِن تشکيکشيعۀ جعفریکە 

  .  شودشيعه مؤمنان گمراه شدِن و سببِ  آوَرد يا قلمزبان

 نه  کنمتشکيک  اين نظريۀ مذهبی درخواهم کە  می نهکتابمن در اين 

روايتهای احاديث وام کە  آن شدهکە بر ؛ بلرا اثبات کنم آنخواهم کە  می

 اثبات  احاديث و روايتهای و، علی بەامامت و واليت اميراملؤمنينانتصابِ

 امامیدوازده  معتربترين متوِن مذهبیِ شيعياِن  از دروِنامامت و واليِت او را

پردازاِن بزرِگ   توسط نظريه تا اوائلِ سدۀ پنجم هجریاواخرِ سدۀ سومکە از 

  در کنارِ هم بگذارم و بيرون بکََشم و تأليف شده استمذهبِ تشيعِ امامی

 در نوشتهاگرچە اين .  در پيشِ روی خواننده قرار دهمبرای بازخوانیِ آسان

خبشی از تاريخ اسالم است، ولی من قضاوت و نظر و انتقادیِ زخوانیِ با

، ام منت کتاب دخالت ندادهشده در   مطرحموضوعاِتعقيدۀ خودم را در 

ام، و هرجا کە  طرفانه۔ نقل کرده های بزرگاِن مذهبِ اماميه را ۔بی نوشته
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يس  در زيرنوتر شدِن مطلب  بەقصِد روشنالزم بوده است توضيحِ کوتاهی

گفتار  بينيم کە در اين پيش چند توضيح را نيز الزم می. ام ها داده صفحه

قضيه برايمان کنيم   را در کتاب دنبال میمورِد حبثبدهم تا وقتی موضوعِ 

  .تر بوده باشد روشن

  توضيح خنست

ژرفا در  گيرِ سطحی و گودالِ کم  آبگير؛ و آن  آب/آَبە  ايست يعنیغَدير

شود  ع می در آن مج يا رودخانۀ مومسیکە آبِ باراناست منطقۀ کوهستانی 

گير در آن قرار  ئی بوده کە اين آب نامِ دره نيز خُم. ايستد و برای مدتی می

   .»گيرِ درۀ ُخم آب«يعنی » غدير ُخم« پس .داشته است

گاِه کاروان نبوده  ، ولی منزلدر ميان مکه و مدينه  موضعی بودهخُم

اند يا از مکه  رفته  حج کە از مدينه بەمکه میگاِه کاروانياِن منزل. است

درۀ در  ُخم غدير . بوده استجُحفهاند در موضعی بەنامِ  گشته بەمدينه برمی

 و از ُجحفه قرار داشتهشرقِ  ) کيلومتریِپنج(  سه ميلیِفاصلۀ حدودُخم در 

  . رو بەدور بوده است جادۀ اصلیِ کاروان

بوده ) گيری يعنی آب(کە غديری   نامِ موضع نبوده بل» خمغَدير«پس 

يرهای بسيار وجود ددر حجاز غ. بەنامِ ُخم) ئی در دره(در زمينی واقع 

  . واقع شده بوده است» ُخم«درۀ داشته، يکی هم اين غدير بوده کە در 

ما وقتی رخدادهای ريزِ مربوط بەسفرهای کاروانی زمان پيامرب را 

 از روِ ميان مکه و مدينه  کاورانجادۀشويم کە  کنيم متوجه می بازخوانی می

ام کە گزارشی  ام نتوانسته من هرچە کَند و کاو کرده. گذشته است درۀ خم منی

مکه و مدينه از درۀ خم را بيامب کە نشان دهد گذرِ کاروانيان رونده و آينده بە

 قبيلۀ خزاعه يا ام کە گاه يک طايفۀ کوچک از بدوياِن بوده است، ولی ديده

  . اند شده  در اينجا برای مدتی جاگير میِکنانه بنی
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.  ُخم آمده است اينبار نامِ ضمن سخن از هجرت پيامرب بەمدينه يک

 آب و اند اصحاب پيامرب وقتی از مکه هجرت کرده و در مدينه جاگير شده

 پيامرب بەدرگاه اهللا دعا .اند هوای مدينه بەطبعشان سازگار نبوده و بيمار شده

 در اين حديث، بەنظر ١. بەُخم بَربد بردارد و دور کند وينه مدوبا راکرده کە 

   .باشدو دور از آبادی افتاده  بەمعنای پرت» ُخم«واژۀ رسد کە  می

اهل در روايتهای اما . گيرِ واقع در درۀ ُخم گفتيم کە غدير ُخم يعنی آب

نام »  ُخمغدير«  کە مربوط بەسدۀ سوم هجری بەبعد است جعفریتشيعِ

علی  ذواحلجه سال دهم هجری ۱۸در روز پيامرب گفته شده کە  .موضع است

 جانشينی خودش منصوب واليت و امامِت مسلمين و  بە» ُخمغدير« در را

   .احاديثش را پس از اين خواهيم خواند. کرد

گاه بودِن  در گزارشهای مربوط بە دوراِن زندگیِ پيامرب نامی از منزل

يرۀ پيامرب تأليف ابن اسحاق کە ابن در س. آمده است  خم بەميان نهغدير

هشام بازنويسی کرده، و نيز در سيرۀ پيامرب تأليف واقدی کە هم ابن سعد و 

بالذری و . هم طربی بازنوشته است نامی از غدير خم در ميان نيست

اند روايِت اهل تشيع و حديِث  يعقوبی و مسعودی کە نام غدير خم را آورده

، و در رخدادهای ديگرِ دوراِن زندگیِ اند زنوشتهبارا …» َمن کُنُت َمواله«

در کتاهبای حديثیِ اهل . اند آورده پيامرب و پس از او نامی از غدير خم نه

سنت کە از نيمۀ سدۀ سوم هجری تأليف شده نيز مهين روايِت اهل تشيع 

  . اند سخنی از پيامرب در فضايل علی مشردهرا  آن و بازنويسی شده است

در و ام علی کە در هنج البالغه گردآوری شده است، در سخناِن ام

سخنانی کە امام حسين در کربال ايراد کرده است، سپس در جريان قيام 

 و پس از او  کە حقانيِت خاندان علی برای خالفت مطرح شد،خمتار ثقفی
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ئی بە موضوعِ غدير  امام زيد و پس از او نفس زکيه هيچ اشارهدر جريان قيام 

 در اثباِت علی و معاويه رد و بدل شدهامام هائی ميان  نامه. خم نشده است

 هائی ميان امام حسين و معاويه رد و بدل شده ، نامهحقانيِت علی بەخالفت

هائی ميان نفس زکيه و  ، نامه علی بەخالفتفرزنداندر اثباِت حقانيت 

 در اثبات حقانيت  رد و بدل شده)عباسیدومين خليفۀ ( منصور ابوجعفر

 را اهل تاريخ برای ما ضبط ها اين نامه منت کامل . علی بەخالفتندانفرز

امام .  غدير خم نيست موضوعِها هيچ نشانی از در مهۀ اين نامه. اند کرده

 چندين سخنرانی کرده بوده علی در اثبات حقانيِت خودش برای خالفْت

دام از ک در هيچ.  استتأليِف شريِف رضی آمدههنج البالغه  کە منت آهنا در

 در ی علیئی بەموضوعِ غدير خم نرفته است و استدالهلا اينها هيچ اشاره

تر و از خاندان او استم  کە بەپيامرب نزديک مهۀ آهنا آن است کە من چون

  .  و استمام تر از ديگران بوده برای جانشينیِ او برحق

  توضيح دوم

 ۱۸ روز گفتيم کە موضوعِ غدير خم در روايتهای اهل تشيعِ جعفری با

 ذواحلجه در تاريخ اسالم چە روزی بوده و ۱۸روز . ذواحلجه در پيوند است

  جايگاهی داشته است؟چە 

جاگيرشده در جهادگرِ  هجری مجعی از عرهبای ۳۵در اواخرِ سال 

کوفه و بصره و فسطاِط مصر برضد خليفه عثمان شوريدند، بەمدينه رفتند، 

اش ريختند  گرفتند، سپس بەخانهاش بەحماصره  چند عثمان را در خانه يک

 علی بەخالفت اوپس از .  ذواحلجه کشته شد۱۸ در روز او. و او را کشتند

 از قبيلۀ تبار گيرِ شورشياِن کشندۀ عثمان مردی يمنی رهربِ تصميم. رسيد

 اَشتَربەنام مالک ابن حارث بود کە با لقبِ ) ئی از قبايل َمذِحج شاخه(خنع 

۔ از ستان قبايلِ عرب از ديگر بسياریذِحج ۔مهچون قبايل َم.شد شناخته می
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، در  يمنخودشانبومِ   هجری بەبعد، پس از َورکَنده شدن از زيست۱۷سال 

شهرِ  شد و بەزودی تبديل بە پادگان  ناميده میکوفهزمينی کە در آن زمان 

 بودند کە در مهين قبايلِ يمنی و ، جاگير شده بودند عرب شدجهادگراِن

  . شکل دادنددر کوفه جعفری را تشيعِ  آينده مذهبِ

رد کە جاگيرگاِه اين قبايل يمنی  بەکوفه ُب از مدينهمرکز خالفت را علی

 کە روزِ کشته شدِن عثمان و بەخالفت رسيدِن  ذواحلجه۱۸رو روز  از اين. بود

شد، و در   برای اين قبايل يمنی نقطۀ عطفی در تاريخ مشرده میعلی بود

  . يی تبديل شد ک روز مقدس و اسطورهنسلهای آينده بەي

 نسل بعد کە تشيع جعفری در قبايل يمنی کوفه شکل گرفت گفته چند

رب بەامامِت مسلمين  کە علی را اهللا و پيامبوده ذواحلجه روزی ۱۸شد کە  می

  . منصوب کردند؛ و داستاهنايش را پس از اين خواهيم خواند

  توضيح سوم

 در کوفه ه هجری سه فرقۀ مذهبیِ شيع۱۲۰ دهۀ  تاپس از رخداِد کربال

 دو فرقۀ سياسیِ ستيزنده برای کسبِ قدرِت سياسی، و يک :شکل گرفت

   .عملِ اهلِ تقيه و سازش فرقۀ بی

ند و امامشان زبِ خمتار ثقفی را تشکيل داد کە حکيسانيهخنست فرقۀ 

 . معروف بە ابن حنفيه بود پسرِ بزرِگ امام علی در آن زمانحممد ابن علی

 امام، و او را  گفتند کە ابن حنفيه جانشينِ بالفصلِ علی استکيسانيۀ اوليه

مهدی در گويش يمنی معادل َنبی در گويش حجازی .  ناميدندمهدیو 

اند و   کسيانيۀ نسل بعدی گفتند کە حسن و حسين نيز امام بوده.بوده است

  .  امام چهارم است)ابن حنفيه (حممد املهدی

 در کوفه تشکيل شد کە باقريهرقۀ دومی بەنامِ  هجری ف۱۱۰در دهۀ 

  جنوبِ روستاهایچند مرد از بومياِن )پردازانش نظريه(رهرباِن فکرَيش 
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 بەنامهای های مسيحی و جاگيرشده در کوفه  و برخاسته از خانوادهعراق

حممد بودند؛ و امامشان و ابواخلطاب مغيره ابن سعيد و ابومنصور ِکسف 

  . عابدين بود پسرِ زين الالباقر

 در زيديهری بەبعد فرقۀ سومِ شيعی بەنام ج ه۱۲۰های دهۀ  از نيمه

زيد در . بود) پسرِ زين العابدين (زيد ابن علیکوفه تشکيل شد کە امامشان 

 شيعيان  خبشی از هجری قمری برضد خالفت اموی قيام کرد، از۱۲۱سال 

دند کە با امام کوفه برای خودش بيعت گرفت، شيعيان کوفه با او مهان کر

شيعياِن کوفه سراِن حسين کرده بودند، او بەسبب خيانت و خودفروختگیِ 

  . ياور ماند و در نربدی نابرابر با نيروهای اموی شهيد شد بی

پس از تشکيل خالفت عباسی يکی از نوادگان امام حسن بەنام حممد 

 بەپا اسی و بەقصد تشکيل قدرِت سيزيدامام ابن عبداهللا برای ادامۀ راِه 

،  بر خودش هنادنفس زکيه و لقبِ ناميدمهدی   امام و راخاست، خودش

بيعت کردند، او در بەعنواِن امامِ شيعه شيعيان عراق با او خبش عمدۀ 

ولی زمان . مدينه تشکيل خالفت داد، برادرش ابراهيم نيز بصره را گرفت

 نابود کردند سپس بەنفعِ او نبود، نيروهای عباسی ابتدا خوِد او را در مدينه

شيعيان نفس زکيه نيز نام .  عراق از ميان برداشتنددربرادرش ابراهيم را 

  . شيعيان زيدی گرفتند

 در کوفه تشکيل شد، و جعفريهدر مهين زمان فرقۀ باقريه با نامِ نوينِ 

پردازانش چند تن از  امامشان جعفر الصادق پسرِ حممد الباقر بود، و نظريه

 و چند تن از عرهبای های سابقًا مسيحی برخاسته از خانوادهبومياِن عراقیِ 

جابر جعفی،   ابواخلطّاب، بزيغ ابن موسا،: بودند بەنامهایتبار يمنی

  مؤمن الطاق مفّضل ابن عمر،هشام ابن سامل، ابوبصير،ُزراره ابن اَعَين، 

  . َحکَم، هشام ابن )نامش حممد ابن علی(

 بر سرِ تعيين جانشينِ عياِن جعفریدر شيپس از درگذشِت امامِ صادق 
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پسرش عبداهللا  معتقد بەامامِت برخی، افتاد و امام بعدی اختالف جعفر

، برخی معتقد بە امامِت حممد زمان پسرِ بزرِگ او بود  کە در آناَفطَح شدند

 کە پدرش در زمان امام صادق از دنيا رفته پسر امساعيل ابن جعفر شدند

، برخی معتقد بەامامِت  شدندِت موسا پسر جعفربرخی معتقد بە امام، بود

کە بەغيبت  برخی نيز گفتند کە امام صادق منرده بل. حممد پسر جعفر شدند

 در نتيجه پس از .رفته است و قائمِ غائب است و بەزودی برخواهد گشت

فرقه اولی  :درگذشِت جعفر الصادق پنج فرقۀ شيعیِ جعفری شکل گرفت

، فرقۀ اماميه سومی، فرقۀ امساعيليهقۀ دومی ، فرناميده شد فَطحِيّه

  . واقفيه، و فرقۀ پنجمی ناووسيهچهارمی 

ها اصحاب برجستۀ امام صادق و  پردازاِن هرکدام از اين فرقه نظريه

 سدۀ اوائلِتا سپس رخدادها . پردازاِن پيشينِ تشيع جعفری بودند نظريه

 جعفريه دو فرقۀ  فرقۀپنجئی بەپيش رفت کە از اين  بەگونه هجری سومِ

  . مساعيليه و اماميه ماندگار شدند، و داستانش دراز استا

 دربارۀ امامِت اماميه بررسی خواهيم کرد نظريۀ کتابچە در اين  آن

»  خمغدير «کتابعلی با تکيه بر داستاهنای غدير خم است، زيرا عنوان 

  حمدود بە بازخوانیِ احاديث وکتاب موضوعِ حبث در اين يعنی. است

 در اوائلِ  کە اماميه استبرطبقِ نظريۀروايتهای اثباِت امامت و واليت علی 

  .  دوازده امامی را تشکيل دادندنوينِسدۀ چهارم هجری فرقۀ 

 يک مقامِ انتصابی است کە از  در نظريۀ اماميهخواهيم ديد کە امامت

 کرده جانب اهللا تعاىل تعيين شده است و پيامرب بەفرمودۀ اهللا بەمردم ابالغ

کە اهللا تعاىل تصميم بەآفرينشِ جهان  خواهيم ديد کە پيش از آنو . است

بگيرد اراده کرد کە حممد پيامرب و علی امام باشد، و مقامِ امامت و واليت را 

سپس از روزی کە پيامرب . پيش از آفرينشِ جهان بەعلی اختصاص داد

 تالشهای بسيار بەکار مبعوث شد تا روزی کە پيامرب از دنيا رفت اهللا و پيامرب
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بردند کە امامت و واليِت علی را بەمسلمانان بپذيرانند، ولی شيطان اراده 

 شود، و ابوبکر و عمر را حتقق يافنتِ امامت و واليِت علیکرده بود کە مانعِ 

 و راههای توطئه برای جلوگيری از ، بوددر نظر گرفتهبرای جانشينیِ پيامرب 

لذا ابوبکر در .  و امامت را نيز بەآهنا آموخته بودرسيدِن علی بەمقام واليت

 ساعده در يک رقابِت انتخاباتیِ سقيفۀ بنیجتمعِ روز درگذشِت پيامرب در 

 اگرچە اصحاب  و خواهيم ديد کە. بە جانشينیِ پيامرب برگزيده شدجنجالی

 فريبِ پيامرب وظيفه داشتند کە علی را جانشينِ حقيقی پيامرب بدانند، ولی

 توجه ماندند و  بە مهۀ سفارشهای اهللا و پيامرب بین را خوردند وشيطا

بوبکر را انتخاب کردند، و نظريۀ  افرماهنای اهللا و پيامرب را بەزيرِ پا هنادند و

 در مقابلِ نظريۀ  يک نظريۀ شيطانی و را ابداع کردند کە رهربانتخابِ

ه کە گرفتارِ فريبِ مردمِ مدين يعنی. بود یانتصابی و الٰهی بودِن مقام رهرب

 و جانشين پيامرب رئيسِ مسلمانانشيطان شده بودند نپذيرفتند کە علی 

 دخالت دادند و حقِ جانشينیِ رئيسباشد، و ارادۀ خودشان را در انتخابِ 

 رئيسِ ابوبکر درنتيجه،. دريغ کردند و بە ابوبکر دادند پيامرب را از علی

   .ت و خالفت شد مقامِ اماممنتَخبِ مردم مدينه و غاصبِ

 تعيينِ  ارادۀ مردم درمذهبیِ شيعياِن امامی موضوع در نظريۀ سياسی

ردم در تعيين منظر و خواسِت  و ، جائی ندارد)رئيسِ جامعۀ مسلمانان(امام 

  جهاِنکە آن امام پيش از  خواهيم ديد کە.امام دارای هيچ نقشی نيست

  و منصوب شدتعيينمْت برای امابەتوسط اهللا پديد آورده شده باشد  هستی

سيلۀ پيامرب بەمردم معرفی شد و پذيرشِ رهربیِ او و اطاعت از او و سپس بە

 اند کە امامِ گونه کە مکلف انساهنا مهان. بر مهۀ مردمِ جهان واجب گرديد

اند کە چشم و گوش بسته و بی پرس و   را بشناند مکلفاهللا و پيامرب منصوبِ

اگر مهۀ مردم جهان است  اهللا کە منصوبِ چونامام . جو از او اطاعت منايند

از اول تا آخر و تا پايان دنيا بگويند کە امامتش را قبول نداريم نيز امام 
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 و اند اند کافر شده  کە امامتش را قبول نکردهمسلمانانیحقيقی است، و 

  . بەجهنم خواهند رفت

رضا  کە امام گفته شده  آورده شده است اصول کافیحديثی کە دردر   

  : باره چنين گفته است در اين

کە از دنيا برود معامل دين را برای امت بيان داشت و  پيامرب پيش از آن

راه را بەآهنا نشان داد و آهنا را بر راِه درست قرار داد و علی را پرچم و امام 

هرکە ادعا . برای آهنا قرار داد، و هرچە کە امت بەآن نياز داشت را بيان کرد

 دينِ خودش را تکميل نکرده عقيدۀ قرآنی را نفی کرده است و کند کە اهللا

مگر مردْم قدر امامت و . هرکە عقيدۀ قرآنی را نفی کند کافر بەقرآن است

شناسند تا نظرِ خودشان را در تعيينِ امام دخالت  جايگاهش در امت را می

متر از آن دهند و بەانتخابِ امام اقدام کنند؟ مقامِ امامت برتر و واالتر و مه

است کە مردم با عقولِ خودشان بەشناخِت آن نائل آيند يا نظرِ خودشان را 

در تعيين امام دخالت دهند يا يکی را بەاختيار و ارادۀ خودشان برای 

امامت يک امری است کە اهللا ۔َتباَرك َوَتعاىل۔ بە . امامت انتخاب کنند

 اختصاص داد پس کە آن را بە ابراهيم دهد چنان فرد خاصی اختصاص می

 از نبوت برترواالتر و ئی  مرتبهدر نظريۀ اماميه امامت (کە پيامرب بود  از آن

امامت بە پيامرب اسالم اختصاص داشت و آن را پس از خودش بنابر ). است

 اماْم يگانۀ .فرمانی کە از اهللا دريافت کرده بود بە علی اختصاص داد

او دارای فضايلی .  او نيستکس مهتا و مهسان روزگار خويش است و هيچ

او  کە موهبتی ويژه است و اهللا بە آورده بل است کە خودش بەدست نه

هيچ فردی در جهان نيست کە بتواند امام را بە . اختصاص داده است

هرکە بپندارد کە اين . حقيقتش بشناسد يا برای انتخاب امام تصميم بگيرد

راه و پيرو باطل است و  شود گم فضيلتها در کسی جز آل حممد يافت می

نه  کە است جانوری کتابِ اهللا را بە پشت سرش افکنده است، و مهچون
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   ٢.حقيقتی را بشناسد کە تواند کند و نه می عقل دارد و نه تدبر می

دربارۀ بطالن نظريۀ انتخاب و ردازاِن امامی پ يکی ديگر از نظريه

مام است کە دارای اثبات نظريۀ انتصابِ آمسانی استدالل کرده کە کسی ا

خصوصياتی است؛ و اين خصوصيات فقط در کسی وجود دارد کە خدا و 

پيامرب بە امامت منصوب کرده باشند، و در ديگران يافت خنواهد شد؛ و 

تأکيد کرده کە مردم حق ندارند کە دربارۀ تعيين امام اظهار نظر کنند؛ زيرا 

  : را برای بندگانش ممنوع کرده است اهللا اين

 دين پس از پيامرب کسی باشد کە اهللا س واجب آمد کە ولیِ امرِسپ… 

کسی کە امت انتخاب . تعاىل و پيامربش او را تعيين کرده باشند

امت حق . کنند دارای کمال نيست و داخل در حِد نقصان است اش

وقتی اهللا «ندارد کە امام را انتخاب کند، زيرا اهللا تعاىل مقرر کرده کە 

ۀ امری تصميم گرفتند هيچ زن و مرد مؤمنی حق و پيامربش دربار

و مقرر کرده . }۳۶: احزاب{» ندارد کە نظر خودشان را ِاعمال کنند

  . }۶: احزاب{» پيامرب از خوِد مسلمين بر آهنا برتری دارد«کە 

  طاهرين از عترت پيامربِ ما کە سرورِو چون الزم و ثابت شد کە اماماِن

حجتهای اهللا ۔سبحانه۔ در زمينِ او پيامربان و خامت انبياء است 

 معجزاِت کامل و قدرهتای فوق العاده و برهاهنای اسنند، درستیِ

دادند  روشن کە بەعنوان دليل و حجت برای بندگان خدا بيرون می

   ٣.شود نيز ثابت می

  استچە در صفحاِت بعدی خواهيم خواند احاديث و روايتهائی آن

                                                 
دار الکتب اإلسالميه، هتران، (، اصول الکايفيعقوب کُلَينی، حممد ابن . 2

 . ۲۰۳۔۱۹۹/ ۱ ،)۱۳۶۳
مؤسسة اإلمام  (نوادر املعجزات. ]امامی[ ابوجعفر حممد ابن جرير طربی. 3

 . ۱۲۔۱۱، )ھ۱۴۱۰، قم، املهدی
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 و در نفیِ نظريۀ  و امامت، مقامِ خالفت بودِندر اثبات نظريۀ انتصابیکە 

بزرِگ پردازاِن  نظريه در تأليفاِت رهربیِ جامعۀ مسلمين بودِن انتخابی

  .  استآمده  تشيع امامیمذهبِ

کە وارد موضوع شويم توضيحِ کوتاهی دربارۀ سه واژۀ  اما پيش از آن

  .  خم استندسه کليدواژۀ موضوعِ غديرِ  بدهم، زيرا اينمَوال و وَلی و واليت

داری در خبشی از قبايل  واليت يک اصطالحِ برآمده از سنتهای َبرده

کسی کە بردۀ کسی . عربستان ۔بەويژه در حجاز۔ پيش از ظهورِ اسالم بود

گفتند   میرَببەصاحبِ َبرده نيز ). مجعش ِعباد(شد   ناميده میعَبدبود 

چنان بود کە برای شد، رسم  چە آزاد کرده می َبرده چنان). مجعش اَرباب(

در چنين . مهيشه در پيوند با صاحبِ پيشينش و در خانواده و عشيرۀ او بزَِيد

 پيونِد نوينی در مياِن آزادکننده و آزادشده ُعرفْی طبق يک قرارداِد حالتْی

اش   برای آزادکنندهمَوالبردۀ آزادشده .  نام داشتوِاليتشد کە  برقرار می

َولی .  بودوَلیواژۀ چايگزينِ َموال نيز .  آزادشده برایمَوالبود و آزادکننده 

از دو هلجۀ عربی آمده بودند و  ند کەمفهوم بود معنا و هم و َموال دو واژۀ هم

  . موالیمجعش » َموال« بود و اَولياءمجعش » َولی«. تفاوتشان در تلفظ بود

  . نويسند می» َموىل«َموال را در عربی 

پيامرب .  اسالم نيز تأييد شد و ادامه يافت در)َموالگَری(» وِاليت«سنِت 

مشاری بردۀ آزادشده داشت کە هرکدام از آهنا موالی پيامرب بود و پيامرب نيز 

مثالً، قَنرب . ئی بود ِ آزادشده  علی نيز دارای چنين بردگان.  بودموالی او

  . موالی علی بود، و علی موالی قنرب

 عَبدمؤمن .  برقرار شده بودميان مؤمنان و اهللا نيز يک چنين پيوندی

بنِد کفر و شرک رهانده بود َولی و َموال  کە اهللا او را از برای اهللا بود، و چون

  . اهللا نيز َولی و َموال برای مؤمن بود). اَوِلياء اهللا: مجعش(برای اهللا بود 

 نيز يک چنين پيوندی برقرار شده )مسلمانان (ميان پيامرب و مؤمنان
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َوَضَع (کە مؤمنان را از قيد و بنِد کُفر و شرک رهانده بود  پيامرب چون. بود

 موالی مؤمنان بود، مؤمنان نيز بە مهين حلاظ  َولی و)َعنُهم ِاصَرهم و اَغاللَهم

  . َولی و موالی پيامرب بودند

). اَوِلياء الشَّيطان(بودند ولی و موالی شيطان   نيز و مشرکانکافران

ولی و و مشرکی بود، هر کافر و مشرکی نيز  موالی هر کافر  ولی وشيطانْ

  . موالی شيطان بود

 اشغال کردند  در فتوحاِت اسالمی رازمين  ايرانقبايلِ عرْببعدها کە 

 با خودشان آوردند،  بەمهراه ديگر رسوم قبايلْی را)موالگری(» واليت«رسمِ 

ال برای ئی کە يک عرب او را َبرده و سپس مسلمان و آزاد کرد َمو و هر ايرانی

آن عرب شد، و آن عرب کە او را َبرده و سپس مسلمان و آزاد کرده بود 

.  گفتندمَوالیکرده شده  رو بەايرانياِن مسلمان از اين. موالی آن ايرانی شد

  . کرده شده بودند عرهبا نيز موالیِ اين ايرانياِن مسلمانآن خوِد 

آميزی  بارِ تقدساصطالحاِت ولی و موال و واليت در زباِن اسالمی هيچ 

 اجتماعیِ  متداولِ برخاسته از يکی از سنتهائیکە اصطالحاِت ندارند، بل

سنتهای اجتماعیِ ديگرمهچون بسياری از بودند کە سپس  قبايلِ عربستان

  . ندی شده بود اسالم بە موسومسنتهای تبديل بە آهنا

ا بارِ  مفهومِ نوينی ب»موال «اهل تشيع امامْی  مذهبیِدر روايتهایاما 

، و بەتبع استشده »  کلسرپرسِت و ولیِ امر «بە معنای آميز يافته و تقدس

  . آميز گرفته است نيز بارِ تقدس» واليت«آن 

  



  الدّار يَومُ داستانِ

؛ و آن يک رخداِد مشخصی بوده کە در »رخداِد خانه«يعنی » َيوُم الّدار«

  .خانۀ پيامرب اتفاق افتاده بوده است

گفت کە انتصاب علی بە امامت و واليت   میعِ جعفریاهل تشيروايِت 

و جانشينیِ پيامرب مهزمان با اعالِن نبوِت پيامرب در مکه در آغاز بعثت پيامرب 

شد کە وقتی بەپيامرب  گفته می. ناميدند» َيوم الّدار«را  بوده است، و اين

 گاِه اهللا فرماِن آمسان رسيد کە نبوتش را آشکار کند، و جربئيل از پيش

بەخويشان نزديکترت (» َواَنِذر َعشيَرتك األقَربين«برايش وحی آورد کە 

کە موضوع  اش طلبيد و پس از آن هاشم را بەخانه ، پيامرب بنی)هشدار بده

علی در . مبعوث شدنش را بەآهنا خرب داد علی را وزير و وصیِ خويش کرد

  : تاين روايت چنين اس. آن زمان در آستانۀ ده سالگی بوده است

آهنا چهل . پيامرب فرزندان عبداملطلب را در خانۀ ابوطالب گرد آورد

او برايشان يک راِن گوسفند و . مرد بودند يکی کم يا يکی بيش

آهنا از آن گوشت و گندم و . مشِت گندم و يک پياله شير هتيه کرد يک

شان سير شدند، ولی گوشت و گندم و  شير خوردند و آشاميدند و مهه

آهنا  بەچون خوردند و سير شدند پيامرب.  بودشی خودجا شير بر

اهللا مرا بر سر مهۀ مردْم عموًما و بر ! ای فرزنداِن عبداملطلب«: گفت

. َواَنِذر َعشيَرَتك االَقَربين کە من گفته بەسرِ مشا خصوًصا فرستاده و

 سبک و بر زبانْ کە خوامن قبول دوتا کلمه فرامی بە من اکنون مشا را

 آن بر عرب و عجم سلطنت يابيد و وسيلۀ   بە سنگين است تادر ميزانْ

 هبشت برويد، و بە آنوسيلۀ  بەفرمانتان شوند، و بەاقوام جهان سر

کە   آنو آن عبارت است از.  آن از آتش دوزخ رهايی يابيدوسيلۀ بە
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يک از مشا بر اين  کدام. ام خدائی جز اهللا نيست و من فرستادۀ اهللا

من ياری  بە امراين   بەدهد و برای قيامِ ت میمن پاسخِ مثب بەامر

 و جانشينِ من پس از من بر ميراثکند تا برادر و وصی و وزير و  می

يا «: گفتبرخاسته   پاسخ نداد، و علیاو   بەکسی از آهنا» باشد؟

  . »کنم تو ياری می بەمن در اين امر! رسول اهللا

هنا تکرار کرد، باز مهان سخن را بر آ. »بنشين«: گفتعلی  بەپيامرب

پا خاسته مهان سخن را گفت؛ و پيامرب  بەو آهنا سکوت کردند و علی

  . »بنشين«: گفت

کدام از آهنا سخنی نگفت،  سخنش را تکرار کرد و هيچ کە بار سوم

تو ياری  بەامر من در اين! يا رسول اهللا«: گفتپا خاسته  بەعلی

  .»کنم می

 و وزير و وارث و خليفۀ تو برادر و وصی کە بنشين،«: گفت پيامرب 

  . » من استیمن پس از

مبارک : گفتند ابوطالب می بە]گرانه استهزاء[ وپس آهنا برخاستند 

ات وارد شوی، زيرا پسرت را  دين برادرزاده بەروز اگر باد بر تو اين

   ١.روا کرده است بر تو فرمان

  

                                                 
ت، البي آل ةمؤسس (رى بِاَعالم اهلُدىعالم الَوِاطربسی، ابوعلی فضل ابن حسن، . 1

  .۳۲۳۔۳۲۲/ ۱، )ق۱۴۱۷، قم



  ونَص وصيت

 علی بر اساس مذهبی اهل تشيعِ جعفری گفته شده کە در نظريۀ سياسی

وصيِت پيامرب و نصِ قرآن و حديِث پيامرب بەامامت و واليِت مسلمين و 

َمن «: گفته شده کە پيامرب وصيت کرده گفت. جانشينیِ پيامرب منصوب شد

ام علی مواليش  هرکە من مواليش بوده«؛ يعنی »کُنُت َموالُه فََعِليٌّ َمواله

هرکە موالی من بوده «: تمعنای ديگرِ اين مجله چنين اس. »خواهد بود

  . »است پس از من موالی علی خواهد بود

   و نصتعريف وصيت

 گوئيم؛ و َوصی را سپاره و سپارش و سفارشوصيت را بەپارسْی 

 خويش را، و ارشدکە مبيرد پسرِ  رسمِ عرب چنان بود کە پيش از آن. سفاره

ترين  ديکاگر پسرِ بزرگ نداشت برادر را، و اگر برادر نداشت يکی از نز

 در حضور گواهانی تعيين وصی. کرد  را وصیِ خويش میمرداِن خاندانش

 را  اويهایي برعهدۀ َوصی بود، داراای متَوفّدهی بە تعهدها پاسخ. شد می

کرد،   تصيفۀ حساب می اوکاراِن کاران و بستان گرفت، با بده حتويل می

 کرد،  میهبرهارها د  را در حق اوکرد، ميراِث  را رد و بدل می اوامانتهای

فروخت و پولشان   يا میکرد  هبره میبران غالم و کنيز اگر داشت را در ميراث

کرد، اجازۀ شوهر کردِن   را سرپرستی می اوسالِ  کمهای بچه ،کرد را هبره می

الیِ او مو  اگر متوفّا پسر نداشت.، و جز اينها بودوی با دوشيزۀ اودختراِن 

   .شدند  می او۔معموالً۔ موالیِ وصیِ

 پيامرب در گفته شده کەسياسیِ اهل تشيع جعفری  در نظريۀ مذهبی

  ذواحلجه در غديرِ ُخم جانشينیِ خودش و مقام۱۸وصيِت خويش در روز 
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، امامت و واليت بر مسلمين را بەعلی سپرده و اصحابش را بر آن گواه گرفته

ُبن و  ز وصيْت اتعريفاين  .است و اين کار را بەفرماِن اهللا اجنام داده

نصبِ «دهد، و بەمعنای   تشکيل می در نظريۀ آهناشالودۀ نظريۀ امامت را

 معنای وصيت نزد آهنا آن بود کە علی بەسفارشِ. است» الٰهی و نبویِ امام

اهللا بەپيامرب و سفارشِ پيامرب بەاصحابش امام و جانشينِ پيامرب بود، و او نيز 

انشينِ او شوند را بەفرماِن اهللا و پيامرب دو امامِ پس از خودش کە قرار بود ج

پس از حسين نيز هر . منصوب کرده بود کە ابتدا حسن سپس حسين بود

وسيلۀ امام قبلی منصوب و معرفی شده بود، و مردمِ زماِن هر امامی   امامی بە

مکلف بودند کە امامِ زماِن خويش را بشناسند، بەاو ايمان آورند و از او 

  . اطاعت کنند

» َنص«شد واژۀ » وصيت«واژۀ ديگرِ دارای بارِ دينی کە مالزمِ يک 

 بەمعنای سفارشِ شيعياِن امامی؛ و در نظريۀ »َمنتِ نوشته«نص يعنی . است

علی و سلسلۀ امام  دربارۀ تعيين است پيامرب سفارشکتبی در آيات قرآن و 

س  الصادق و سپمشخصی از تبارِ او و سپس تبارِ حسين و سپس تبارِ جعفر

  . تبار موسا الکاظم پسر جعفر

وصيت و نص اگرچە در لغت دارای دو معنا استند ولی در نظريۀ 

کسی کە . روند اماميه دو واژۀ مترادف استند و بەجای يکديگر بەکار می

» نص«کە  نامند، و چون» َوِصی«دربارۀ امامتش وصيت شده است را 

ە درستش منصوٌص ک(نامند » منصوص«دربارۀ امامتش وجود دارد او را 

  ). َعلَيه است

اما در نظريۀ شيعيان زيدْی وصيت و نص ۔بەمفهومِ نصبِ الٰهی و 

نبویِ امام۔ هيچ جايگاهی نداشت، زيرا امامت در نظريۀ آهنا يک مقام 

کە از خاندان  نزِد آهنا علی و فرزندان و نوادگانش بەخاطر آن. انتخابی بود

 بودند؛  و خالفت بر مسلمينامامتیِ او و مقامِ جانشيندارِ  پيامرب بودند حق
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حال، گفتند اگر مسلمانان بەاختيار و ارادۀ خودشان کسی از بيرون  با اين

اين خاندان را بە امامت برگزينند، بەشرطی کە بر سر او اتفاق نظر وجود 

داشته باشد، امامِت اين امامِ منتخْب مشروع است حّتا اگر علی يا يکی از 

و بر مهين اساس بود کە آهنا امامت ابوبکر . دگان علی نباشدفرزندان و نوا

جوازِ امامِت «اين نظريه نزد زيديه . و عمر و عثمان را مشروع مشردند

بەعبارِت ديگر، شيعيان زيدی عقيده . ناميده شد» مفضول با وجوِد فاضل

نداشتند کە علی يا يکی از فرزندان و نوادگاِن او از جانب اهللا و پيامرب 

رگزيده شده باشد تا امامتش حتميلی و پذيرش امامتش اجباری باشد و ب

هرکە جز علی و فرزندان و نوادگانش بە امامت انتخاب شود امامتش 

  . نامشروع باشد

داستان انتصاب علی در غدير خم نزد شيعيان زيدی هيچ جايگاهی 

 زيرا گونه کە شيعيان جعفری روايت کردند آهنا قبول نداشتند، نداشت و آن

 ۱۴۰ و سپس در دهۀ  هجری کە تشيع زيدی در عراق پديد آمد۱۲۰در دهۀ 

 هنوز کسی داستان منصوب شدِن علی بەامامت هجری کە نامِ رمسی گرفت

  .را نشنيده بود در جائی بەنامِ غدير خم را روايت نکرده و کسی آن

» آدم«وصيت در نظريۀ اماميه پيشينۀ تاريخیِ درازمدتی دارد کە از 

روع و با نوح و ابراهيم و پيامرباِن بعدیِ اسرائيلی دنبال شده تا بە عيسا ش

پيامربِ (چندی پس از عيسا مسيح بەحممد ابن عبداهللا . مسيح رسيده است

طالب، و پس از آن  رسيده و پس از حممد بە علی ابن ابی) ما مسلمانان

داملطلب و در اين ميانه، عب. مهچنان تا امام دوازدهم ادامه يافته است

اند ولی  عبداهللا و ابوطالب نيز جايگاه خاصی دارند، و حّتا اگر پيامرب نبوده

اند؛ لذا از  واسطۀ انتقالِ نورِ نبوت بەحممد و انتقالِ نورِ امامت بەعلی بوده

  . اند مجلۀ اوصياء مشرده شده

 از اند کە امام صادق سلسلۀ اوصياء پردازاِن بزرِگ اماميه نوشته نظريه
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شيث :  را از زبان پيامرب چنين برمشرده استِن باباآدم تا زمان پيامربِ مازما

وصی باباآدم شد، شيثان وصی پدرش شيث، حملف وصی شيثان، حموت 

وصیِ حملف، علميشا وصی حموت، ادريس وصی علميشا، ناحور وصی 

ادريس، نوح وصی ناحور، سام وصی نوح، عامر وصی سام، برعيشاشا 

وصی برعيشاشا، َبرَّه وصی يافث، َجعَشه وصی َبّره، وصی عامر، يافث 

ِعمران وصی جعشه، ابراهيم وصی ِعمران، امساعيل وصی ابراهيم، 

اسحاق وصی امساعيل، يعقوب وصی اسحاق، يوسف وصی يعقوب، 

َبثرِّيا وصی يوسف، شعيب وصی بثريا، موسا وصی شعيب، يوشع وصی 

د، آِصف َبرِخّيا وصی موسا، داوود وصیِ يوشع، سليمان وصی داوو

سليمان، َزکَرِّيا وصی آصف برخيا، عيسا وصی زکريا، مشعون ابن مخون 

وصی عيسا، يحيا ابن زکريا وصی مشعون، ُمنِذر وصی يحيا، سليمه وصی 

منذر، َبَرَده وصی سليمه شد، حممد ابن عبداهللا وصی َبَرَده شد، و علی 

ا بەوصیِ خودت ر تو آن«: وصی حممد شد، و پيامرب بەعلی گفت

سپاری، و وصی تو بە اوصيای تو از فرزندانت يکی پس از ديگری  می

   ١.»سپارند تا بەدسِت پاکترين و هبترين فرِد روی زمين پس از تو بسپارد می

 هزار ۱۲۴اند و   هزار پيامرب آمده۱۲۴از زبان امام صادق گفته شده کە 

 نيز، از ٢.ترينِ اوصياء استپيامرب هبترينِ انبياء و علی هب. اند وصی داشته

زبان امام صادق گفته شده کە اماْم پيش از خلْق حجت بوده، با خلْق حجت 

و گفته شده کە از روزی کە اهللا باباآدم . است، پس از خلْق نيز حجت است

                                                 
، هتران/   البعثه، قمةمؤسس (األمالیشيخ صدوق، ابوجعفر حممد ابن علی، . 1

مؤسسة النشر (  و متام النعمهکمال الدينشيخ صدوق، . ۴۸۸۔۴۸۷، )ھ۱۴۱۷
شيخ طوسی، ابوجعفر حممد ابن حسن، . ۲۲۰۔۲۱۱، )۱۳۶۳االسالمی، قم، 

 . ۴۵۶۔۴۵۵، )۱۹۸۱مؤسسة الوفاء، بيروت،  (األمالی
  . ۳۰۷امالی شيخ صدوق، . 2
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گر و حجِت اهللا  بدون امامِ هدايت) يعنی جهان(گاه زمين  را وفات داده هيچ

   ٣.نبوده است

اديِث اماميه کە در اثبات وصيت دربارۀ امامِت علی در يکی از اح

  :است، از زبان امام صادق چنين آمده است

برداشته شود اهللا ] از دنيا[کە  هر پيامربی پيش از آن«: پيامرب گفت

فرمايد کە يکی از هبترين افراد خاندانش از عشيرۀ خودش  او می بە

کە را، «: گفتم. را وصی کند، و بەمن نيز فرمود کە وصی تعيين کنم

علی پسرِ عمويت ابوطالب را وصیِ ! يا حممد«: گفت» !پروردگارا

ام و در  خودت کن، زيرا من نامش را در کتاهبای پيشنيه ثبت کرده

ام کە او وصیِ تو است و بر آن مبنا از خالئق و از پيامربامن  آهنا نوشته

نند و تو را پيامرب ام کە مرا خدا بدا از آهنا پيمان گرفته. ام پيمان گرفته

   ٤.»بدانند و علی را ولی بدانند

روايتهای وصيت و انتصابِ علی و اماماِن بعدیِ اهل تشيع دوازده 

 در کە  آنامامی در مسيرِ تکاملیِ خويش چندين مرحله را بەپشت سر هناد تا

در مراحلِ اوليه گفته شد . های سدۀ چهارم هجری بەمرحلۀ هنايی رسيد نيمه

نسبِت تو بەمن (» اَنَت ِمّني بَِمنزِلَِة هارونَ ِمن موسى«:  بەعلی گفتهکە پيامرب

َمن «:  و گفته شد کە پيامرب گفته(*)).مهچون نسبت هارون است بەموسا
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يار و   هارون برادرِ موسای اسرائيلی بوده و از او در قرآن بەعنواِن وزير و دست(*)
هارون ]. ۳۲ تا ۲۹، آيات بنگر سورۀ طـٰٰه[شريک نبوِت موسا ياد شده است 

او مرِد ناتوانی بود و . ۔البته۔ جانشينِ موسا نشد و بەرياست اسرائيليان نرسيد
اسرائيليان در زماِن موسا نيز برايش ارج و منزلتی قائل نبودند و او را بەچيزی 

چون موسا از دنيا رفت مردی ]. ۹۷ تا ۸۵سورۀ طٰهٰ، آيات : بنگر[گرفتند  منی
کە از خانداِن   بەرهربی اسرائيليان رسيد کە نه از خانوادۀ موسا بلبەنام يوشع



 ٢٤

ام علی مواليش خواهد  هرکە من مواليش بوده (»کُنُت َموالُه فََعِليٌّ َمواله

ُهمَّ والِ َمن وااله و عاِد اللّ «: گفته شد کە پيامرب دعا کرده و گفتهسپس. )بود

هرکە موالی او شود تو مواليش باش و هرکە دمشنِ او ! ای خدا (»َمن عاداه

:  سپس گفته شد کە پيامرب در دنبالِ دعايش گفته.)شود تو دمشنش باش

و هرکە او را ياوری کند تو ياوريش (» َوانُصر َمن َنَصَره، َواخذُل َمن َخذَلَه«

   ). او خودداری کند تو از ياوريش خودداری کنکن، و هرکە از ياوریِ

سخنانی در کە  چون البته اين احاديِث اوليه کە شيعيان روايت کردند

نگاراِن اهل سنت نيز آهنا را گرفتند و وارد  حِد بياِن فضايل علی بود حديث

ها   اين مجلهشيعيان جعفریولی . کتاهباشان کردند کە تا امروز مانده است

 مطرح کردند؛  و واليت و جانشينی پيامرب تعيين علی بە امامترا بەمفهوم

 بەموسا  نسبت هارونمهچونعلی را نسبت بەخودش پيامرب کە  يعنی چون

يار و وزيرِ پيامرب بوده  ، پس علی دسترا بەعلی گفته بوده  و اينمشرده بوده

نيز » َموال«از عبارِت . و حقِ احنصاریِ جانشينیِ پيامرب ازآِن او بوده است

های سدۀ دوم   را در نظر گرفتند کە در نيمه)سرپرست(» َولیِ اَمر«مفهومِ 

ولیِ امرش  يافته بود، و گفتند پيامرب گفته هرکە  در قبايلِ يمنیِ کوفههجری

دهد کە حقِ  ، و اين نيز نشان میاستعلی  ولیِ امرش ام پس از من من

  . احنصاریِ جانشينیِ پيامرب ازآِن علی بوده است

                                                                                                      
اگرچە تا موسا زنده بود اسرائيليان قدرت و شوکتی نيافتند ولی . ديگری بود

. يوشع پس از درگذشِت او قدرتی از آهنا پديد آورد و زمينهائی برايشان گرفت
سرزمينهای کنعانيان اسرائيل با اشغال  اقدامات او سبب شد کە در آينده بنی

اسرائيل  موسا بنی. برای خودشان سلطنت و کشور تشکيل دهند) فلسطينيان(
را از بردگی فرعون رهانده و بەآهنا هويِت مشخص خبشيده بود، يوشع بەآهنا 

 . قدرت داد و سبب شد کە دارای سلطنت و کشور شوند



  درآمسان علی امام  انتصاب داستاهنای

کە در آمسان و در  بل نه در زمين مراحل اصلیِ انتصاب علی بەامامت

اهللا چند بار پيامرب را بەآمسان طلبيد و هر بار . حضور مالئکه اجنام گرفت

  .بەاو سفارش کرد کە علی را جانشين خودش و امام مسلمين کند

  )۱(علی در آمسان امام انتصاب 

کە  آورده است و گفته شده (*)ی از احاديث معراج کە شيخ طوسیيک

  :اش چنين است امام علی گفته بوده و امام باقر بازگفته است ترمجه

وقتی مرا : پيامرب گفت کە گفته ۔صلوات اهللا عليه۔علی اميراملؤمنين 

رم باال بردند و در برابر پروردگا )۱(* ى املُنَتهةُان بە آمسان تا ِسدَراز آمس

                                                 
شهرت » لطايفهشيخ ا«کە نزد اماميه بە ) خورشيدی۴۴۶متوفی (شيخ طوسی  (*)

پردازاِن مذهبِ امامی بوده است، نامش حممد  دارد يکی از بزرگترين نظريه
اش ابوجعفر و از عرهبای عراق بوده، پدرش با خانواده  ابن حسن و کنيه

بەمشهد رفته بوده و در مشهد از دنيا رفته، سپس خودش پس از درگذشِت 
ته و در جنف از دنيا رفته پدرش بەعراق برگشته و تا پايان عمرش در عراق زيس

چند در مشهد از توابعِ توس  را از اينجا گرفته بوده کە يک» طوسی«لقبِ . است
 . زيسته بوده است

» ِسدَرةُ املُنَتهى«. ، و ُمنَتهى يعنی آخرين حد)درخِت کُنار( ِسدَره يعنی کُنار )۱(*
اهللا قرار در باالترين جايگاِه آمسان هفتمين و در مهان جائی است کە عرش 

پيامربِ ما شبی کە بەمعراجِ آمسان و بەحضورِ اهللا برده شد اين درخت را . دارد
ديد کە شکوه بسيار داشت، و ضمن بازگويیِ داستاِن معراج برای اصحابش 

برگهايش هپن بود مانند گوشِ فيل؛ و چون چيزهائی : دربارۀ آن چنين گفت
وت و زمرد و اشيائی از آن قبيل تبديل  مهه بەياقه بودرا دربر گرفت بەامر اهللا آن

سراسرش را . شدند و چندان زيبا بود کە من تواِن توصيفش را ندارم می
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   »!حممديا «: گفتمن ۔َعزَّ َوَجلّ۔ ايستادم، بە

بری حاضرم و هرچە بفرمائی  در فرمان (»!َك و َسعَديَكلَبَّي«: گفتم

     ).برای خشنوديت اجنام خواهم داد

   »ای؟ بردارتر يافته  کدامشان را فرمانای  را آزمودهآفريدگامن«: گفت

   »! ای پروردگار،علی را«: گفتم

تعيين   آيا برای خودت جانشين! ای حممدگوئی میدرست «: گفت

را  آن کە بندگامن بە سراجنام برساند و کتاب مرا بە  کارهايت راتا ای کرده

   »د؟اندانند بياموز منی

  . »تو برگزينی برای من نيک است کە هرکە تو برايم برگزين«: گفتم

؛ کن خودت ام؛ او را جانشين و وصیِ برايت علی را برگزيده«: گفت

 پيش از .اميراملؤمنين است  َحقًّا او وام داده او  بەمن علم و ِحلمِ خويش را

کسی داده خنواهد  بەو پس از او نيز است کسی داده نشده بەاو اين لقب

علی پرچم هدايت و امام مطيعان من و نور اوليايم است و او !  حممديا. شد

او را دوست بدارد مرا رکە  ه.ام  ساختهُملَزمآن  بە راُمتَّقين کە ئی است کلمه

                                                                                                      
 احاطه کرده بودند؛ بر روی هر برگی از برگهايش يک  رخشانهای زرينِ پروانه
ان گسترده بود کە در داش چن گفت؛ سايه ئی نشسته بود و سبحان اهللا می فرشته

توانند جا بگيرند؛ دوتا رودخانۀ ظاهری و   صد شترسوار میاش سايۀ هر شاخه
آمدند؛ دربارۀ آهنا از جربئيل  اش بيرون می دوتا رودخانۀ باطنی از زير تنه

ند يکی اَ  اند؛ و آن دوتا کە ظاهر اند در هبشت آن دوتا کە باطن«:  گفت؛پرسيدم
اىل نيز در اهللا تع]. ۵۱۸۔۵۱۶/ ۱۱تفسير طربی،  [»نيل است و ديگری فرات

آيات قرآن، ضمن خرب دادن دربارۀ معراج پيامرب بە اين درخت اشاره کرده 
باغِ ( نزد ِسدَرةُ املُنَتهى؛ َجنَّةُ املَأوى  ديدبار ديگر هم او راسپس «… : گفت
گاه کە سدره را دربر گرفته بود آنچە دربر  نزِد آن است؛ آن) گاِه مهيشگی اقامت

های  برخی از نشانه. نه از جا در رفتو کژتاب شد  نه] او [بينايی. گيرد می
 .}۱۸۔۱۳: النجم{» بزرِگ پروردگارش را ديد
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را ای  اين.  استاز من بدش آمده بدش بيايداز او  هرکە دارد، و دوست می

  . » بدهمژده او  بەحممد

م و در ا اهللا من بندۀ:  دادم و گفتمژده او  بە!پررودگارا«: گفتپيامرب 

دهد ستمی در حقم نکرده است، و  اگر مرا بەگناهامن کيفر او استم؛اختيار 

سراجنام برساند هم اهللا موالی من  بە من داده است را کە بەئی عدهاگر و

   .»است

! ولی، يا حممد. نيک است، من با او مهان خواهم کرد«: گفتاهللا 

کس از اوليای  هيچ کە بە ام  اختصاص دادهاو   بەمن آزمايشهای سختی را

   .»ام خودم اختصاص نداده

  » ن؟برادر و ياورِ م! پروردگارا«: گفتپيامرب 

سختی آزمايش  بەاو کە پيش از اين در علمِ من قرار گرفته«: گفتاهللا 

نه اوليای من و و  شد لی نبود نه حزب من شناخته میاگر ع. خواهد شد

   ١.»شدند اوليای پيامربامن شناخته می

آورده است گفته امام صادق  از زبان (*)در حديِث مفصلی کە کلينی  

های آمساهنا گشوده شد و در  ه ن برده شد دروازی پيامرب بە آمساوقتشده کە 

پيامرب  . بەپيامرب آمدنددسته برای سالم کردن آمساِن اولی مالئکه دسته

 بە وقتی! گونه است چەحال برادرت«پرسيدند کە  آهنا از من می: گفته
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از عرهبای عراق بوده، در )  خورشيدی۳۱۹متوفی (حممد ابن يعقوب کلينی  (*)

بر سرِ نامِ . عراق بەدنيا آمده در عراق زيسته و در عراق از دنيا رفته است
، و اين »کُلَين«يا » ِکلين«بوده يا » کَلين«اتفاق نظر وجود ندارد کە آيا » کلين«

در اين باره مؤلفاِن متأخرِ اماميه حدسياتی ! نسبِت کلينی از کجا آمده است
کە يک روستا در منطقۀ قم نامش  اما چون. اند کە راه بە حقيقتی نربده است زده

اند کە نسبِ او از اين روستا  خی پنداشتهنشين شده بوده بر کُلَين بوده و عرب
 .است، ولی اين درست نيست زيرا او از عرهبای کُلَين نبوده است



 ٢٨

  . » برساناو   بەمين برگشتی سالمِ ما راز

  » شناسيد؟ مگر مشا او را می«: گفتم

 از ما برای تو و او و شيعياِن او ونه او را نشناسيم در حالیەگچ«: گفتند

نوبت روی او و شيعيان او را  روزی پنج پيمان گرفته شده است، و ما هر شبانه

  . »فرستيم بينيم و بر تو و او سالم می بەهنگام منازها می

اين  کە  پرسيدندجربئيلچون وارد آمسان دوم شدم مالئکه از و 

مگر مبعوث «: گفتند.  عبداهللا استپسرِاين حممد  کە گفتل يکيست؟ جربئ

نزد من آمده سالم  بەو يکديگر را از شادی در آغوش فشردند و» شده است؟

  . »برادرت برسان بە سالم ما را«: گفتندکردند و 

  » شناسيد؟ مگر مشا او را می«: گفتم

 سپس. در آمسان اول شنيده بودم کە دند بەمن داآهنا مهان پاسخی

آمد  من خوش بەنزدم آمده بەگروههای مالئکه. آمسان سوم بردند بەمرا

  . گفتند و دربارۀ برادرم جويا شدند

  » شناسيد؟ مگر او را می«: گفتم

نام علی و حسن و حسين و  کە گونه او را نشناسيم در حالی چەگفتند

پارچۀ سفيدرنگی تا روز قيامت خواهند آمد بر  کە امامان و شيعياِن آهنا

نوبت  و ما روزی پنج (*)، استآويخته بيت املعمور نوشته شده و بر ديوارۀ
                                                 

 البيت املعمور اطاقی در آمسان چهارم است و متوليش پيامرب ابراهيم است، (*)
کە اگر از آمسان فروافتد بر روی کعبه  درست بر باالی کعبۀ مکه قرار دارد، چنان

اين خانه در زماِن باباآدم در مهينجا کە کعبۀ مکه است ساخته . خواهد افتاد
شده بوده سپس در هنگامِ طوفاِن نوح بلند کرده شده و بەآمسان برده شده بوده 

چندی بعد کعبۀ مکه را ابراهيم و پسرش امساعيل بر روی شالودۀ آن . است
گاه و   مکه قبلهگاِه آمسانيان، و کعبۀ گاه و حج بيت املعمور قبله. اند ساخته

پيامربِ ما گفته کە هر روزی يک گروِه هفتادهزاریِ مالئکه . گاِه زمينيان است حج
 ].  ۵۶/ ۲ابن هشام، سيره [روند  برای حج و زيارِت بيت املعمور می
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   ٢.»کنيم و و شيعيانش دعای برکت میبرای ا

  )۲(علی در آمسان امام انتصاب 

روايِت ديگری از معراج پيامرب کە نيز شيخ طوسی آورده است و گفته 

شنيده بوده و  از پيامرب )عموزادۀ پيامرب و علی (شده کە عبداهللا ابن عباس

  :اش چنين است بعدها بازگفته است، ترمجه

ای « کە گفت آن بود بەمن اهللا کە خنستين سخنی: گفت] پيامرب[ 

کنار زده شد و  بەها نظر افکندم، ناگاه پرده. »پائين نظر افکن بە !حممد

باال  بەسوی من بەسرش را کە  گشوده شد، و علی را ديدمادرهای آمساهن

  … من سخن گفت و من با او سخن گفتمگرفته بود و با 

زير و جانشين ومن علی را وصی و ! ای حممد: ۔َعزَّ َوَجلّ۔ گفتاهللا 

  .  خرب بدهاو   بە اين را؛شنود اکنون او سخنان تو را می. ام تو قرار داده

را  آنم  برابر پروردگارم ايستاده بوددر] در آمسان[کە  الیدر حپس 

  . »برم فرمان می و ذيرمپ می«: گفتعلی . علی گفتمبە

علی سالم  بە آهنا. علی سالم کنندفرمود تا بە فرشتگان  بە آنگاه اهللا

   .مهديگر تربيک گفتند بە آهنا پاسخ داد؛ و فرشتگان بەکردند و علی

: گفتند من می بەآمد خوشرسيدم ضمن  رشتگان کە میدسته از ف هربە

 پر از  راای فرشتگاندهلجانشينی تو توسط اهللا عمويت بە تعيين پسرِ«

 ير بە زشان راهاسر کە را ديدم (*)  حامالن عرش. »کرد و شادی خوشی

                                                 
دار الکتب اإلسالميه، هتران، (،  الکافیفروعيعقوب کُلَينی، حممد ابن . 2

 .  ۴۸۵۔۴۸۳/ ۱، )۱۳۶۷
آهنا . اند کە عرشِ اهللا بر دوششان هناده شده است فرشتگانی»  عرشحامالِن «(*)

پيرامون ]. ۱۷ و سورۀ احلاقه، آيۀ ۷سورۀ غافر، آيۀ : بنگر[اند  هشت فرشته
عرش مشار بسياری فرشته بەصف ايستاده و مشغول تسبيح و جتليل پروردگار 



 ٣٠

چرا ! ای جربئيل«: گفتم. نگريستند سوی زمين میبەبودند و  افکنده

   »؟اند  انداختهير بە ز راهاشانعرش سرِن حامال

 طالب ابن ابیروی علی  بە ها مهۀ فرشته! ای حممد«: گفت ]جربئيل[

در اين  کە او دلشان را شاد کرده بودند جز حامالن عرشديدارِ  و از نگريسته

ابن روی علی  کە بە آهنا اجازه داد بەساعت از اهللا اجازه طلبيدند و اهللا

  .»، و نگريستند بنگرندطالب ابی

 او نيز برای من فتم؛علی بازگ بەمين برگشتم موضوع را بە زوقتی

ام برای علی نيز مکشوف  گام هنادهمن  کە هرجا کە بازگفت؛ و من دانستم

   ٣.آجنا نگريسته است بەبوده و او نيز

   )۳(علی در آمسان امام انتصاب 

 از زبان عبداهللا عباس آورده و گفته شده (*) در حديثی کە شيخ صدوق

خوانيم کە اهللا پيامرب را  کە او از از پيامرب شنيده بوده و بازگفته است می

. او معرفی کرد ماماِن پس از او را منصوب و بەبەآمسان طلبيد و علی و ا

  : ترمجۀ اين حديث چنين است

وقتی مرا بەمعراج نزد پروردگارم : ابن عباس گفته کە پيامرب گفت

                                                                                                      
ناميده است؛ » املُقَرَّبوناملالئکةُ «اينها را قرآن ].  ۷۵سورۀ ُزَمر، آيۀ :بنگر[اند 

 .اند و از جايگاه بسيار واالئی برخوردار اند اهللا نزديک زيرا بە
  . ۱۰۳امالی شيخ طوسی، . 3

نامش حممد ابن علی ابن بابويه از )  خورشيدی۳۷۰متوفی ( شيخ صدوق (*)
هۀ هشتاد و نوِد هجری در دو د. خانوادۀ عرهبای جاگيرشده در قم بوده است

طايفه از قبايل يمنیِ َمذِحج ۔عمدًتا از قبيلۀ اَشعر۔ از کوفه  شش مجاعاتی از
 روستای نزديک بەهم را برای خودشان از ششبەمنطقۀ قم سرازير شدند، 
اينها از مهان . نشينِ خودشان را تشکيل دادند ب ايرانيان گرفتند و منطقۀ عر

 . امامی شدند زماهنا شيعه بودند و در آينده دوازده
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  » !ای حممد«ئی بەمن بانگ زد کە  بردند منادی

  » !لَبَّيك َرّب الَعظََمة، لَّبيك«: گفتم

دربارۀ چە چيزی گفتگو َمأل اَعلى ! ای حممد«اهللا بەمن وحی کرد کە 

  » کردند؟

  » !دامن يا الٰهی منی«: گفتم

ئی را  آيا از ميان آدميان يک وزير و برادر و وصی! يا حممد«: گفت

  » ای؟ برای پس از خودت تعيين کرده

  » چه کسی را تعيين کنم يا الٰهی؟«: گفتم

طالب  من از ميان آدميانْ علی ابن ابی! حممد«اهللا بەمن وحی کرد کە 

  . »ام را برايت در نظر گرفته

  » پسر عمويم را؟«: گفتم

علی وارث تو و وارث علم تو پس از ! حممد«اهللا بەمن وحی کرد کە 

 و هرکە (*) تو و دارندۀ پرچمِ احلمد در روز قيامت و صاحب حوضِ تو است

  . »او خواهد نوشاند  از مؤمنان امتت بەسرِ آن برود ازآن بە

 ئی  يک وصی پس از تومن برای«… کهسپس اهللا بەمن وحی کرد 

 نسبِت او بەتو را بەمنزلۀ هارون برای موسا قرار ام و  تعيين کردهبرايت

                                                 
است، » کَوثَر«گير بزرگی در بياباِن حمشر است و نامش  يک آب» حوض «(*)

درازايش از صنعاء در يمن تا بندرگاِه اَيله در جنوبِ فلسطين است و بەمشارۀ 
اين تنها منبع برای نوشيدِن . اش هناده است های آمسان پياله بر کرانه ستاره

 امامی گفته شده در روايتهای شيعياِن. آب است و جز آن هيچ آبی وجود ندارد
توانند از اين آب بنوشند کە از امت حممد و از اوليای علی و  کە فقط کسانی می

بينيم کە علی بر سرِ اين  در احاديِث ديگرِ اماميه می. امامان بعدیِ اماميه باشند
دهد، و فقط بە شيعياِن  حوض ايستاده است و بەهرکە دلش خبواهد آب می

دهد، و کسانی کە شيعۀ دوازده  زده امامی۔ میخودش ۔مشخًصا شيعياِن دوا
 . مانند کام می روز در آن بياباِن تفته تشنه اند در آن امامی نبوده



 ٣٢

ام و او  حمبت او را بەدل تو افکنده. ام ولی پس از تو کسی پيامرب نيست داده

حقِ او بر امتت پس از تو مهاننِد حقِ خوِد تو بر . ام  فرزندانت کردهرا پدرِ

 او را انکار کند حقِ تو را انکار کرده است، هرکە رکە حقِه. آهنا است

واليت او را قبول نداشته باشد واليت تو را قبول ندارد، و هرکە واليت تو را 

  . »شود قبول نداشته باشد وارد هبشت منی

من در برابر اهللا ۔َعزَّ َوَجلّ۔ سر بر زمين هنادم و برای نعمتی کە بەمن 

سرت را بلند کن و هرچە ! حممد«ندا آمد کە . فتمداده بود او را سپاس گ

  . »کَشد را از من خبواه دلت می

مهۀ امِت مرا بر واليت علی مهدل کن تا روز ! ای پروردگار«: گفتم

  . »قيامت بەسر حوض من بيايند

من هرچە کە الزم بوده را برای بندگامن ! حممد«اهللا بەمن وحی کرد کە 

م، و مقدرکردۀ من چنين بوده کە برخی را ا پيش از خلقتشان اجنام داده

ام، او را  من علم تو را پس از تو بە علی داده. هدايت و برخی را تباه کنم

ام، اين تصميم من است کە هرکە او را دوست بدارد  وزير و خليفۀ تو کرده

… بەهبشت بربم و هرکە او را دوست ندارد و واليتش را نپذيرد بە دوزخ بربم

شان از  ام کە يازده مهدی از صلب او بيرون بياورم کە مهه دادهو بەتو وعده 

پشت سرش  ابن مريم شان عيسا  آخری و(*)، استندبتولِ دوشيزه تو از تبارِ

گونه  زمين را پر از عدل خواهد کرد مهان است کە مناز خواهد خواند، و او

   ٤.»کە پر از ظلم و جور شده است

                                                 
فاطمه در . ياد شده است» البِکر الَبتول«در اين روايت از فاطمه با صفِت  (*)

. کە زِن علی شده نيز برای مهيشه دوشيزه بوده است روايتهای اماميه پس از آن
او . چون زناِن بشری نبوده کە پس از ازدواج و تصرْف بکارتش رفته باشداو مه

 . است) دوشيزه(حوریِ زمينی بوده، و حور نيز مهواره بکر 
 . ۲۵۱۔۲۵۰کمال الدين شيخ صدوق، . 4
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  )۴(علی در آمسان امام انتصاب 

استاِن ديگری از معراج کە نيز شيخ صدوق آورده است و خربِ د

و ابالغ آن بەپيامرب است تعاىل انتصاب علی و امامان بعدی توسط اهللا 

  : اش چنين است ترمجه

 !حممد«: گفتهای نور رسيديم جربئيل  پرده  بەوقتی:] پيامرب گفته [

  .  و خودش ايستاد»!برو جلو

   »گذاری؟  مرا تنها میجائیآيا در چنين ! جربئيل«: گفتم

 برای من ۔َعزَّ َوَجلّ۔اهللا  کە اين آخرين حدی است! حممد«: گفت

  بال و خودمخاطر جتاوزم از حِد بەاگر از آن بگذرم.  کرده استتعيين

  . »آتش خواهد گرفتپرهايم 

اهللا  کە جائی رسيدم بە مرا در دريائی از نور ُهل داد تا]جربئيل[پس 

   »!حممد« کە زدندمن بانگ بە آجنا. خواست می

   »! پروردگارَسعَديك و لَبَّيك«: گفتم

تو نور  کە  و بر من توکل کنبندگیمرا .  تو استممن پروردگار«: گفت

.  من استیسوی خلقامن و حجتم بر آفريدگان بەام من در بندگامن و فرستاده

خمالف ە کسانی کام؛ و برای  پيرو تو شوند هبشتم را آفريده کە برای کسانی

. ام برای اوصيای تو کرامتم را واجب گردانيده. ام  را آفريدهدوزخمتو شوند 

   .»ام  تو ثوامب را واجب ساختهشيعياِنبرای 

   »ند؟ا اوصيای من کيان! پروردگارا«: گفتم

 بر هاشاننامهنا استند کە اوصيای تو آ! ای حممد« کە آمد بانگ

  . »های عرش نوشته شده است پايه

ش های عر پايه بەدر برابر پروردگارم ايستاده بودم کە الیدر حپس 

 نام  در هر نوری يک سطر سبزرنگی بود و،تا نور ديدم دوازده. نگريستم



 ٣٤

طالب و  ابن ابیشان علی  خنست.  آن نوشته شده بوددرها  هرکدام از وصی

آيا اينها اوصيای من پس از ! پروردگارا«: گفتم.  بودشان مهدی امتمآخر

   »؟تندمن اس

 و  منو دوستان و گزيدگاِنء اينها اوليا! ای حممد« کە آمد بانگ

های تو و   اينها اوصيای تو و خليفه.اند آفريدگاِن منپس از تو بر م حجتهاي

 دسِت کە بەعزت و جالمل سوگند بە. استند من پس از توبرترين آفريدگاِن

ام را برتری  ه آهنا کلمدسِت بەآهنا دين خودم را پيروز خواهم گرداند؛

 خواهم سازی شان زمين را از دمشنان خودم پاک  آخریدسِت بەخواهم داد؛

فرمانش   بەکرد؛ او را مالک شرق و غرب زمين خواهم ساخت؛ بادها را

 مهۀ او   بەها را در برابرش آسان خواهم ساخت؛ درخواهم آورد؛ سختی

گرداند؛ او را با امکانات خواهم داد؛ او را با سپاه خودم پيروزمند خواهم 

گوش مهگان برساند، و مردم را  بەدعومت را ام ياوری خواهم کرد تا مالئکه

 و روزگار را در د؛ سپس سلطنتش را دوام خواهم دادرد آوَربر توحيد من ِگ

   ٥.»دست خواهم کرد تا روز قيامت فرارسد بەميان اوليای خودم دست

  )۵(علی در آمسان امام انتصاب 

گفته شده کە اهللا پيامرب ری کە شيخ صدوق آورده است در روايتی ديگ

او فرمود کە هنگام آن است کە امامِت علی را بەمردم  را بەآمسان طلبيد و بە

چند روز پس از بازگشت از اين معراج بود کە پيامرب بەدنبال . اعالن کند

فائق آمدن بر دودليهايش بەحملی بەنامِ غدير خم رفت و مؤمنان را بەغدير 

  :ترمجۀ اين داستان چنين است. م برد و امامِت علی را اعالن منودخ

 کە نزِد رودی برد بەرا  ویجربئيلآمسان برده شد  بەوقتی پيامرب
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و ظُلُمات و «: گفته] در قرآن[اهللا  کە بود و آن مهان است» روِد نور «نامش

: گفت او  جربئيل بەنزد آن رود برد  بەچون او را. }۱: األنعام {»نور را آفريد

ا کرده و راِه جلوت را اهللا چشمانت را بين کە اذِن اهللا عبور کن بە !يا حممد«

کند نه فرشتۀ مقرب   از آن عبور منیکسی کە  اين رودی است؛گشوده است

زمن و وقتی بيرون  بار در اين رود غوطه می نه نبی ُمرَسل؛ ولی من روزی يک

 ۲۰ با فرشتهتراود يک  ز پرهايم میا کە تکامن از هر قطرۀ آب آيم و پر می می

 سخن گويشی بەشود؛ و هر زباِن او هزار زبان آفريده می ۴۰هزار چهره و 

  . »فهمد را منی زباِن ديگرش آن کە گويد می

 است و پرده ۵۰۰ ها پرده و . رسيدها پرده بە پس پيامرب عبور کرد تا

: گفت جربئيلپس  (*). استه سال۴۰۰ميان هرکدام و ديگری مسيرِ فاصلۀ 

  » !جلو برو بە!يا حممد«

  » آئی؟ چرا تو با من منی«: گفتپيامرب 

   .»َرَوماز اين نقطه فراتر  کە من اجازه ندارم«: گفت جربئيل

 آواز کە جائی رسيد بەارادۀ اهللا بود رفت تا کە پيامرب تا آجناپس، 

.  حممدم و تو استمن حممود! يا حممد«: گفت  میاو   کە بەپروردگار را شنيد

 کە برگشتی از کرامتی بە زمين وقتی. ام من نام تو را از نام خودم مشتق کرده

من هيچ پيامربی را منصوب کە   آنمردم خرب بده بەام تو عطا کرده بەمن

                                                 
ُحَجباِت هائی در آمسان هفتم کە عرش و جايگاِه اهللا در پشت آهنا است و   پرده(*)

مالئکۀ مقربين و حامالِن عرش در . شوند ناميده می) های برين پرده(اَعلى 
های ديگر بەپشت پرده و آن جايگاه ويژه راه  پشِت اين پرده استند ولی مالئکه
خواهد بەآهنا بدهد تا اجرا کنند يا از پشت پرده  ندارند، و هر فرمانی کە اهللا می

در اين سوی . رساَند ئکۀ مقربين بەآهنا میزند يا توسط مال بەآهنا بانگ می
عمل ) خندق(پرده نيز رودی هپنادار و ژرف و پرآب است کە مهچون پارگين 

 . دربارۀ اين رود در چندين حديِث اماميه سخن رفته است. کند می



 ٣٦

  من استیتو پيامربِکە   آنوزيری برايش تعيين کرده باشم، و کە ام مگر نکرده

   ٦.»و علی وزير تو است

  )۶( آمسان علی درامام انتصاب 

يکی ديگر از داستاهنای انتصاب علی در آمسان را از الکافیِ کلينی 

در اين داستان گفته . خبوانيم کە بەرغمِ کوتاه بودنش داستاِن شيرينی است

محزه گفته کە من و ابوبصير در حضور امام صادق  شده کە علی ابن ابی

پرسيد، و امام بوديم، ابوبصير دربارۀ معراجهای پيامرب از امام صادق 

  : صادق دربارۀ يکی از معراجها چنين گفت

تو در ! يا حممد، ايست«: گفتدر جائی ايستاند و  جربئيل او را

. ايستاده است هگاه هيچ فرشته يا پيامربی ن هيچ کە ای جائی ايستاده

  . »پروردگارت مشغول مناز است

  » د؟خواَن گونه مناز می چەاو! يا جربئيل«: گفت

 پروردگارِ مالئکه و روح، ام من ،وسٌح قُّدوُسّبگويد  می«: گفت

  . »رمحتم بر خشمم پيشی گرفته است

و مهچنان  »!خدايا آمرزشت! خدايا آمرزشت«: گفت] پيامرب[پس 

. }۹: جنم{» بەفاصلۀ دو کمان يا نزديکتر بود«بود کە اهللا گفته است 

شيد و در اهتزاز درخ ئی بود کە می پرده) مياِن پيامرب و اهللا(و ميانشان 

 از سوراخی] پيامرب[ و. کە گفت زبرجد بود دامن مگر آن بود، و منی

 بەنور عظمت خواست اهللا می بەآن اندازه کە مانند کاوينِ سوزنبە

  » !يا حممد«: پس اهللا گفت. نگريست

  »!لَبَّيك پروردگارم«: پيامرب گفت

                                                 
  . ۴۳۶۔۴۳۵امالی شيخ صدوق، . 6



  ٣٧

ور چە کسی ام(پس از تو چە کسی برای امتت خواهد بود «: گفت

  »؟)امتت را بەدست خواهد گرفت

  .»داند اهللا هبتر می«: گفت

علی پسرِ ابوطالب، اميراملؤمنين، سرور مسلمين، قائِد الُغّر «: گفت

  .»املَُحجَّلين

واهللا کە واليت ! ای ابوحممد«: سپس ابوعبداهللا بە ابوبصير گفت

   ٧.»استآمده ) ُمشافََهةً(کە از آمسان و زبانی  آمده بل علی از زمين نه

کە انتصاب علی  داستاهنای بەآمسان طلبيده شدِن پيامرب برای آن

بەامامت و واليت بەاو ابالغ شود چند روايِت شيرينِ ديگر نيز دارد کە من 

در اين . کنم کە خواننده را خسته نکنم از آوردنشان خودداری می برای آن

بەآمسان طلبيده شده بينيم کە پيامرب يازده بار برای اين منظور  داستاهنا می

  .بوده است

   در آمسانعلی و تعيين امامانِ بعدیامام انتصاب 

گانه را ۔يکی يکی۔  در يکی از معراجها اهللا تعاىل مهۀ اماماِن دوازده

بەپيامرب نشان داد تا هم خودش آهنا را بشناسد و هم اوصافشان را برای 

   :داده استاين را شيخ صدوق بەما خرب . امتش بيان کند

وقتی مرا بەِاسرای آمسان بردند : پيامرب گفت… جعفر الصادق گفته

بار بر  من يک! حممد«: پروردگارم ۔َجلَّ َجاللُه۔ بەمن وحی کرده گفت

زمين نگريستم و تو را از آن گزين کردم و پيامرب کردم و نامی را از نام خودم 

يگر بار د سپس يک. برايت بيرون کشيدم؛ من حممود استم و تو حممد

نگريستم و علی را از آن گزين کردم و او را وصی و خليفۀ تو و شوهر دخترِ 

                                                 
 . ۱۳، حديث ۴۴۳۔۴۴۲/ ۱اصول کافی، . 7



 ٣٨

تو و پدر دودماِن تو کردم و نامی را از نام خودم برايش بيرون کشيدم؛ من 

و فاطمه و حسن و حسين را از نور مشا دوتا . علیِ اَعال استم و او علی است

هرکە پذيرفت نزد من از آفريدم و واليتشان را بر مالئکه عرضه کردم، و 

ئی مرا چندان بندگی کند کە بچلکد و  اگر يک بنده! حممد. ُمقَرَّبين شد

ماننِد شنِ پاخورده گردد ولی با انکارِ واليت آهنا بەنزد من بيايد نه او را در 

خواهد کە آهنا را  آيا دلت می! حممد. دهم و نه در سايۀ عرشم هبشتم جا می

  » ببينی؟

  » !روردگارآری، پ«: گفتم

  »  !سرت را بلند کن«: او ۔َعزَّ َوَجلّ۔ گفت

من سرم را بلند کردم و ديدم کە انوار علی و فاطمه و حسن و حسين و 

علی ابن حسين و حممد ابن علی و جعفر ابن حممد و موسا ابن جعفر و علی 

ابن موسا و علی ابن حسين و حممد ابن علی و جعفر ابن حممد و موسا ابن 

حسن ابن علی علی ابن موسا و حممد ابن علی و علی ابن حممد و جعفر و 

در ميان آهنا مهچون اخترِ تابناکی (*) پسرِ حسن »د.م.ح.م«آجنا است، و 

  » !اند، پروردگارا اينها کيان«: گفتم. درخشد می

اند و اين هم قائم است کە حالل مرا حالل و حرام  اينها امامان«: گفت

او . گيرم وسيلۀ او از دمشناِن خودم انتقام می  بەکند و من  مرا حرام می

                                                 
ايت شده هنوز بردِن نام امامِ غائب از ممنوعات بوده و زمانی کە اين حديث رو (*)

بينيم کە  لذا در اين روايت می. شده است گفته می» حجت ابن احلسن«ِصرفًا 
های پس از  در دهه. آورده شده است» م ح م د«نامِ حجت با حروِف رمزیِِ 
 بەدسِت فرمان مکتوبی در  امام غائبشد کە خوِد غيبِت امام غائب گفته می

 نام مرا در سهرک « هشدار داده کەبەشيعياننائبش حممد ابن عثمان ُعمری 
کمال الدين شيخ  [» ملعون است ملعون استآوَردزبان  ميان مجع مردم بر

 .]۱ حديث ،۴۸۳، صدوق



  ٣٩

دلیِ اوليای من است و او است کە دهلای شيعيان تو را با انتقام گرفنت  خوش

آوَرد   را تر و تازه از زمين بيرون می(*) کند و الت و ُعّزا گران خنک می از ستم

 ٩.کشد و بەآتش می

زده امام را برای پيامرب   باز در يکی از معراجها اهللا تعاىل نامهای دوا

روايت اين معراج چنين . بيان کرد تا بەامت بگويد و آهنا را بشناساند

  : است

از پدرش از پدرانش از حسين ابن علی ) امام رضا(علی ابن موسا 

شبی کە مرا : حديث کرد کە اميراملؤمنين گفت کە رسول اهللا بەمن گفت

 و زبرجد سبز و مرواريد و بەاسرای آمسان بردند کاخهائی از ياقوت سرخ

مرجان ديدم کە مالطش مشک و خاکش زعفران بود، فرشها از استربق و 

سندس و ديبا بودند، در آهنا ميوه و خنل و انار و حوراِن زيبارو بود و 

جويهای شير و عسل بود کە بر روی مرواريد و گوهر روان بودند و 

کاران و  ها و خدمت خرگاههائی بر دو سوی جويها بود و کپرها و خيمه

اين کاخها برای ! حبيبم جربئيل«: گفتم. پسرکان، و در آهنا پرندگان بودند

  »  و داستانشان چيست؟چە کسانی است

طالب کە خليفۀ تو پس از  برای شيعياِن برادرت علی ابن ابی«: گفت

تو است و در آخرزمان آهنا را رافضيان نامند زيرا باطل را رفض کرده و حق 

اند، و برای شيعياِن پسرش حسن پس از  اند و ايشان بيشينۀ مردم فتهرا گر

او، و برای شيعياِن برادرش حسين پس از او، و برای شيعياِن علی ابن 

حسين پس از او، و برای شيعياِن حممد ابن علی پس از او، و برای شيعياِن 

، و جعفر ابن حممد پس از او، و برای شيعياِن موسا ابن جعفر پس از او

                                                 
 الالت و الُعّزى دو بِت بزرِگ قريش مکه بودند، و در اينجا کنايه از ابوبکر و (*)

 .اند نيز ناميده شده) دو بِت قريش (»َصَنَمی قُريش«عمر است کە 
 . ۲۵۳۔۲۵۲کمال الدين شيخ صدوق، . 9



 ٤٠

برای شيعياِن علی ابن موسا پس از او، و برای شيعياِن حممد ابن علی پس 

از او، و برای شيعياِن علی ابن حممد پس از او، و برای شيعياِن پسرش 

اينها ! ای حممد. حسن پس از او، و برای شيعياِن حممد املهدی پس از او

  ١٠.اند اماماِن پس از تو استند، پرهای هدايت و چراغهای تاريکی

                                                 
 . ۷۷نوادر املعجزات، . 10



  خم غدير در علی امام انتصاب داستاهنای

های سدۀ دوم تا اواخرِ سدۀ   خم نزد شيعياِن امامی از نيمهغديرروايتهای 

 و شدچهارم هجری چند مرحله را بەپشت سر هناد و پيوسته بەآن بسط داده 

پردازاِن بزرِگ  کە توسط نظريه  تا آنشدمهچنان بر منت داستاِن آن افزوده 

 در اين مسير،.  سدۀ چهارم و اوائل سدۀ پنجم بەمرحلۀ کمال رسيداواخرِ

 داده شد و مجله مجله بەآن افزوده شد تا بە بەداستانشاخ و باهلای بسيار 

بر مشار مجع . تر خواهيم خواند  کە پائينشد مفصلی تبديل هایسخنراني

ی اوليه  مرِد روايتها۱۳۰۰شد تا از  حاضر در غدير خم نيز پيوسته افزوده می

  .  هزار مرد رسيد۷۰بە 

  : شد کە امام باقر گفته  گفته میدر روايتهای آغازين

هرکە من مواليش « : گفت مرد۱۳۰۰ در حضور پيامرب در غدير خم

   ١.»ام علی مواليش خواهد بود بوده

  : وقاص گفته شد کە سعد ابی و گفته می

 خم فرود در حجة الوداع مهراه پيامرب بوديم، چون برگشت در غدير

ام  هرکە من مواليش بوده«آمد و مناديش بەفرماِن او بانگ زد کە 

 مواليش او را ولی شود تو هرکە !اللهم. علی مواليش خواهد بود

 ياوری کند تا ياوری کن، و هرکە او را ياوری نکند  هرکە او راباش، و

   ٢.»تا ياوری مکن

  : شد کە ابوذر ِغفاری گفته و گفته می

 و روز ، مرد بوديم گرد آورد۱۳۰۰ کە وز غدير خم ما راپيامرب در ر

                                                 
  .۱۵۸/ ۳۷، )۱۹۸۳مؤسسة الوفاء، بيروت،  (حبار األنوارحممدباقر جملسی، . 1
 . ۵۸۔۵۷، )داراملرتضی و دارالتيار اجلديد (األمالی ،شيخ مفيد. 2



 ٤٢

هرکە من «: گفت هر بار  و، مرد بوديم گرد آورد۵۰۰ کە مسرات ما را

او را ولی  هرکە !اللهم. ام علی مواليش خواهد بود مواليش بوده

 ياوری کند تا ياوری کن، و هرکە  هرکە او را مواليش باش، وشود تو

   ٣.»وری مکناو را ياوری نکند تا يا

چنين روايتهائی کە در فضايلِ علی بود از اواخرِ سدۀ دوم هجری   

 بەدروِن برخی و پس از آن،  حديثیِ اهل سنت نيز شدتأليفاِت وارد بەبعد

   (*).از تأليفات تاريخی نيز راه يافت

  : چنين گفته است کە عبداهللا ابن عباس شد گفته سپس در روايتی

ر کرد و برگشت وقتی بەغدير خم رسيد اهللا چون پيامرب حج را برگزا

از جانبِ  آنچە !ای پيامرب«۔َعزَّ َوَجل۔ آيه بر او نازل کرد کە 

برسان، و اگر نکنی رسالتش را   را استپروردگارت بر تو نازل شده

: مائده {»اهللا تو را از گزند مردم حفاظت خواهد کرد. ای نرسانده

مردم گرد . اعت است پس او بانگ زد کە مناز بەمج)۱(*.}۶۷

                                                 
  .۱۹۳/ ۳۷حبار االنوار، . 3

حاديثی در فضايل مشاری از اصحاب پيامرب در کتاهبای حديثی گردآوری  ا(*)
عمدۀ آهنا دربارۀ ابوبکر و عمر و عثمان و علی و ابوعبيده و سعد و . شده است

 . طلحه و زبير و عبدالرمحان عوف است، و هرکدا از آهنا بابِ ويژۀ خود را دارد
مرب بەمدينه نازل شد و بەپيامرب ئی است کە در اوائل ورود پيا خبشی از دو آيه )۱(*

فرمان شد کە بە يهودان ابالغ کند کە بايد طبق حکم اهللا کە در تورات آمده است 
آنچە از جانبِ پروردگارت ! ای پيامرب«: اين دو آيه چنين است. مسلمان شويد

اهللا . ای  را برسان، و اگر نکنی رسالتش را نرسانده است شدهفروفرستادهبر تو 
اهللا مردماِن کافر را هدايت خنواهد .  گزند مردم حفاظت خواهد کردتو را از

مگر ) راهتان درست نيست(مشا بر چيزی نيستيد ! بگو ای اهل کتاب. کرد
آنگاه کە تورات و اجنيل و آنچە از پروردگارتان بر مشا فرود آمده است را بر پا 

کشی و کافریِ  نچيزی کە از جانبِ بر تو فروفرستاده شده است بر گرد. داريد



  ٤٣

آيا ! ای مردم«: آمدند، پيامرب بيرون آمد و علی با او بود و گفت

: گفتند» ی هر مرد و زِن مؤمنی استم؟قبول نداريد کە من موال

. ام علی مواليش خواهد بود هرکە من مواليش بوده«: گفت. »آری«

  دمشن هرکە او را مواليش باش، واو را ولی شود تو هرکە !اللهم

، و هرکە بەاو ياری کند تو ياورش باش، و دمشنش باشتو شد با

هرکە بغضِ او را داشته باشد تو با او بغض بورز، و هرکە او را دوست 

   ٤.»بدارد تو دوست بدار

گفت کە علی را پيامرب در روز هنم ذواحلجه در مراسم  روايتی نيز می

  :ه استاين روايت را عياشی در تفسيرِ خويش آورد. حج منصوب کرد

گفته کە چون پيامرب روز مجعه در عرفات فرود ] صادق[ابوعبداهللا 

اهللا بەتو ! يا حممد: جربئيل بەنزدش آمد و گفت) روز عرفه(آمد 

با امروز دينتان را «گويد کە بەامتت بگو  رساند و بەتو می سالم می

 برايتان تکميل کردم و نعمتم بر مشا راطالب  واليت علی ابن ابی

. اسالم دينتان است کە م استام رساندم و برايتان خشنودحِد متبە

مناز و زکات و . پس از اين ديگر چيزی بر مشا نازل خنواهم کرد

آن چهارتا را . روزه و حج را نازل کرده بودم و اين پنجمين است

   ٥.»بدون اين پنجمی خنواهم پذيرفت

 تشيعِ امامی اينها روايتهائی بود کە در نيمۀ دومِ سدۀ دوم هجرْی اهل

گفتند کە سنِد انتصاب علی بەجانشينی پيامرب و بە امامت و واليِت  می

                                                                                                      
 .}۶۸۔۶۷سورۀ مائده، آيات {» بسياری از آهنا خواهد افزود

مطبعة سلمان  (املسترشد يف اإلمامه، ]امامی[ابوجعفر حممد ابن جرير طربی . 4
 . ۴۷۰، )قم، الفارسي

، )املکتبة العلمية االسالميه، هتران (تفسير العياشیحممد ابن مسعود عياشی، . 5
۱ /۲۹۳ . 



 ٤٤

های سدۀ سوْم روايتها رو بەگستردگی و گوناگونی  از نيمه. مسلمين است

پردازاِن  های نظريه اکنون روايتهای مفصلِ غدير خم را از نوشته. هناد

  . کنيم بزرِگ تشيع امامی بازخوانی می

  ) ۱(علی در غدير خم  امامانتصاب 

شد  در يکی از احاديِث اوليه کە در اواخر سدۀ دوم هجری روايت می

  :چنين گفته است) از اصحاب پيامرب(گفته شده کە ابوسعيد ُخدری 

د تا فرموو پيامرب در غدير خم مردم را بەسوی علی دعوت کرد، 

 را  علی.روز پنجشنبه بود.  و ايستاد،خارهای زير درخت را روبيدند

بەنزِد خود خواند و دستش را گرفت و بلند کرد تا مردم سفيدی زيرِ 

ام علی  هرکە من مواليش بوده«: دستهاشان را ديدند، و گفت

  مواليش باش، واو را ولی شود تو هرکە !اللهم. مواليش خواهد بود

 ياوری کند تا ياوری کن، و هرکە او را ياوری نکند تا هرکە او را

  . »ياوری مکن

امروز دينتان را «: نوز مردم متفرق نشده بودند کە اين آيه نازل شده

حِد متام رساندم و برايتان  بەبرايتان تکميل کردم و نعمتم بر مشا را

اهللا :  و پيامرب گفت(*).}۳: مائده{» اسالم دينتان است کە اَمخشنود 

اکرب بر تکميل شدِن دين و بەحِد متام رسيدِن نعمت و خشنودی 

                                                 
روزِ حجِ (روزِ هنم ذواحلجه   سيره اتفاق نظر دارند کە اين آيه در نيم مهۀ اهل(*)

رانی معروِف  در مکه نازل شده و پيامرب ضمن سخن) اکرب کە ما عرفه ناميم
رانی اشاره کرد کە عمرِ من بە  پيامرب در آن سخن. خوانده است» حجة الوداع«

نين جايگاهی مشا را آستانۀ هنايِت خويش رسيده است و شايد ديگر هرگز در چ
نبينم؛و سفارشهای مهمی بەمسلمين کرد، سپس با خواندِن اين آيه اشاره کرد 

 . کە رسالِت او اجنام گرفته و دينِ اهللا بەپايۀ کمالِ خويش رسيده است



  ٤٥

   ٦.ار از رسالِت من و واليت برای علی پس از منپروردگ

   )۲(علی در غدير خم امام انتصاب 

خوانديم،  ترباالانتصاب علی در آمسان کە   پنجمِدر دنبال داستاِن

برگشت بەغدير بەمدينه  سفرِ معراج بەزمين و پيامرب از چونگفته شده کە 

او علی را بەعنواِن بەغدير خم رفتند و بەفرمودۀ او خم رفت و اصحابش نيز 

نوشتۀ خوانيم ترمجۀ  در زير می آنچە .جانشينِ خودش بەمردم معرفی کرد

  :  استشيخ صدوق

موضوع را  اگر اين کە ترسيد  فرود آمد و می]از آمسان [پس پيامرب

چون . بگويد مردم دروغ بپندارند؛ زيرا تازه از جاهليت بيرون آمده بودند

شايد  «:فرستاد اين آيه را بر او ىل تعاروز از اين موضوع گذشت اهللا شش

ات را   و سينه کنیرهاشود را  بر تو وحی می آنچە برخی از کە خواهی می

   (*).}۱۲: هود {»!بەآن تنگ گردانی

  .  کرده اقدامی نکرددرنگباز هم پيامرب 

 !ای پيامرب «: اين آيه را بر او نازل کردىلچون روز هشتم شد اهللا تعا

برسان، و اگر نکنی   را استپروردگارت بر تو نازل شدهاز جانبِ آنچە 

  . »اهللا تو را از گزند مردم حفاظت خواهد کرد. ای رسالتش را نرسانده

فرمان اهللا را اجرا . تشرِ پس از هشدار است«: گفتپس پيامرب با خود 

اهللا مرا در  کە پندارند هبتر از آن استبند  اگر مردم مرا دروغ. ردخواهم ک

   .»کيفر دردناک برساند بە آخرتدنيا و

 علی. علی با عنوان اميراملؤمنين سالم کرد بە آمد وجربئيلآنگاه 
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ازل اين آيه در اوائل بعثت پيامرب در مکه و ساهلای پيش از هجرتش بەمدينه ن (*)

 . شده بوده است



 ٤٦

: گفت پيامرب .»بينم شنوم ولی خودش را منی  را میآوازش«: گفتپيامرب بە

من داده  کە بەئی  تا وعده است است، از نزد پروردگارم آمدهجربئيلاين «

   .»بوده را تصويب کند

  تا برخاستند و با علیفرمود اصحابش يِک يک بە پيامربسپس

بانگ بزن تا ! بالل«: گفتبالل  بە و. عنوان اميراملؤمنين سالم کردندبە

  . »غدير خم بروند بە  فردا۔ند استگير زمين کە جز کسانی۔مهگان 

راست  از مدينه يک (غدير خم رفت بە فردا پيامرب با عمومِ يارانش

  : گفترا ستود و  و اهللا )بەغديرِ خم رفت؟

مشا برسامن، و  بەتامن سپرده بود  بە مأموريتی رااهللا ۔َتباَرك َوَتعاىل۔

  کردم و نرساندم تادرنگدروغ کنيد  بە مشا مرا متهمکە   آنمن از بيم

مشا مرا تکذيب کنيد  کە پس ديدم. اهللا تشر پشت تشر فرستادکە  آن

آمسان برده  بەهللا مراا. تر از جمازات شدن توسط اهللا است برايم آسان

م و  استمن حممود! يا حممد«: من شنوانده و گفته است بەو سخنی

رفتار  با تو خوشهرکە . ام  خودم مشتق کردهنامِ تو را از نامِ. تو حممد

  و هرکە با تو بدرفتار باشد خواررفتار خواهم بود باشد با او خوش

 بەتو من کە سوی بندگامن فرود شو و از کرامتی بە.خواهم کرد اش

ام  من هيچ پيامربی را مبعوث نکرده کە دهام بەآهنا خرب  عطا کرده

  . »علی وزير تواستکە   آنبرايش وزيری تعيين کرده باشم، و کە مگر

 را هاشان زير دست سفيدیِباال برد تا مردْمبەسپس دست علی را گرفته 

  : گفتديدند؛ و 

هرکە من  .ام  مؤمناناهللا موالی من است و من موالی مهۀ! ای مردم

او را ولی  هرکە !اللهم. ام علی مواليش خواهد بود مواليش بوده

 دمشنش باش،تو  باشد  دمشن هرکە او را مواليش باش، وشود تو

 خوارتو نکند   اشياوری هرکە ياورش باش و تو کند ش اياوریهرکە 



  ٤٧

  . کن شا

ود وقتی  باشانکژی و بيماری در دهل کە شکاکها و منافقان و کسانی

از جانب اهللا  کە تواند چنين سخنانی منی«: گفتنداينها را ديدند و شنيدند 

گويد تعصب  او میکە  آنچە .علی وزير او باشد کە پذيريم ما منی. باشد

  . »خانوادگی است

گاه  ما هنوز در آن ميدان کە اند سلمان و ابوذر و مقداد و َعّمار گفته

   :اين آيه نازل شد کە نشسته بوديم

حِد متام  بەامروز دينتان را برايتان تکميل کردم و نعمتم بر مشا را

   .}۳: مائده {اسالم دينتان استخشنود استم کە رساندم و برايتان 

کمال دين و : گفتبار برای مردم تکرار کرد و  پيامرب اين آيه را سه

سوی مشا برای  بەمتام نعمت و خشنودی پروردگار مهانا مأمور کردِن من

   ٧. پس از من استطالب ابن ابیبليغِ واليت علی ت

  )۳(علی در غدير خم امام صاب تان

در روايتی کە کلينی از زباِن امام صادق آورده است داستان انتصاب 

مقدماتیِ علی در مکه و مدينه و سپس انتصابش در غدير خم آورده شده و 

 داستان را از اصولِ اين. زنیِ پيامرب با اهللا نيز داده شده است خرب از چانه

   :کنم کافی ترمجه می

فرستاد کە ] فرمان[او  بە… اهللا َجلَّ ِذکُره چون حممد را مبعوث کرد

  » !فضلِ وصیِ خودت را اعالن کن«

عرهبا مردمی ديرباور اَند، کتابی در ! پروردگارا«: گفت] پيامرب[

 و شرِف ميانشان نبوده و پيامربی برايشان فرستاده نشده بوده است و فضل
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 ٤٨

دانند، و اگر من فضل اهل بيتم را بەآهنا خرب دهم  نبوِت پيامربان را منی

  . »بەمن ايمان خنواهند آورد

بر آهنا غمين مباش و بگو سالم، کە در آينده «: اهللا َجلَّ ِذکُرُه گفت

   (*).»خواهند دانست

پس او فضلِ وصیِ خويش را برايشان گفت، و نفاق بەدهلاشان افتاد، 

يا «: اهللا َجلَّ ِذکُرُه گفت. گفتند را فهميد را و چيزهائی کە می مرب آنو پيا

ات تنگ  گويند سينه دانيم کە بەخاطر چيزهائی کە می حممد، ما می

گرها آياِت اهللا را انکار  کە ستم کنند بل آهنا نه کە تو را تکذيب می. شود می

  . و انکارشان بدون دليل است )۱(* »کنند می

آورد و برخی از آهنا را در برابر برخی  شان را بەدست میپيامرب دهلا

و مهچنان اندک اندک فضل وصیِ . آورد ديگر بەمحايت از خودش درمی

کە اين سوره نازل شد و او خرب مرگ  داد تا آن خويش را برايشان بيرون می

وقتی فراغت يافتی بر پا ايستان و «: او گفت  خويش را دريافت کرد و اهللا بە

 يعنی پرچم خودت کە علی است را (*)؛» پروردگارت رغبت بدهبەسوی

  . برافراز و وصی خودت را اعالن کن و فضل او را آشکارا بيان منا

هرکە من مواليش «: آنگاه بود کە حجت را بر آهنا متام کرد و گفت

 مواليش او را ولی شود تو هرکە !اللهم. ام علی مواليش خواهد بود بوده

؛ و اين را سه بار گفت؛ »دمشنش باشتو  باشد را دمشناو باش، و هرکە 

                                                 
 .  سورۀ ُزخُرف۸۹ سورۀ ِحجر و آيۀ ۸۸ در هم آميزیِ آيۀ (*)

 . سورۀ انعام۳۳ سورۀ ِحجر و آيۀ ۹۷ در هم آميزیِ آيۀ )۱(*
 از سورۀ شرح است کە در آغاز بعثت پيامرب در مکه نازل شده بوده ۸و ۷ دو آيۀ (*)

را » فَارغَب«اند و  خوانده» فَأنِصب«را » فَانَصب«علِ در اين روايْت ف. است
تفسير علی : بنگر[اند  خوانده» فَأنِصب َعِليا«در روايِت ديگری . »فَأرِغب«

 ]. ۴۲۸/ ۲ابن ابراهيم قمی، 



  ٤٩

مردی را خواهم فرستاد کە اهللا و پيامربش او را دوست «: سپس گفت

علی سرور «: ، و گفت»دارد دارند و او اهللا و پيامربش را دوست می می

او است «: ، و گفت»علی تيرِک خيمۀ دين است«: ، و گفت»مؤمنين است

هرجا کە «: ، و گفت»زنند کە مششير حق است ل میاش َمثَ کە مردم درباره

من در مشا دو چيز را «: ، و گفت»کند علی رو کند حق بە مهاجنا رو می

کتابِ اهللا ۔َعزَّ : راه خنواهيد شد گاه گم ام کە اگر آهنا را بگيريد هيچ هناده

مشا بر سر . بشنويد کە من رساندم! ای مردم. َوَجلّ۔ و اهلِ بيتم عترمت

ەنزد من خواهيد آمد و من از مشا خواهم پرسيد کە دربارۀ ِثقلَين چە حوض ب

خودتان را جلوتر از آهنا . ايد، و ِثقلَين کتاب اهللا است و اهل بيت من کرده

قرار مدهيد کە هالک شويد، بەآهنا ياد مدهيد، زيرا آهنا داناتر از مشا 

  . »استند

خوانند   مردم میکە) يعنی قرآن(پس با سخنان پيامرب و اين کتاب 

و او مهچنان فضل اهل بيتش را برای مردم با سخن بيان . حجت متام شد

خواهد کە  اهللا می«: گفت داد و می کرد و آيات اهللا را برايشان توضيح می می

: احزاب {»پليدی را از مشا اهل بيت دور سازد و مشا را پاکيزۀ پاکيزه کند

نيد کە هرچە غنيمت کنيد مخسش ازآِن بدا«:  و اهللا َعزَّ ِذکُره گفت(*)،}۳۳

بە خويشاوند حقش «: ، و گفت}۴۱: انفال{» اهللا و پيامرب و خويشان است

؛ خويشاوندش علی است و حقِ او سفارشی است کە }۲۶: اسراء{» را بده

: و گفت. برايش شده است و اسم اعظم و ميراث علم و آثار علم نزد او است

» طلبم بەجز مودت در خويشاوندی ا منیبگو من ُمزدی برای اين از مش«

آنگاه کە از َموئوده پرسيده شود کە بە چە گناهی او «: ، و گفت}۲۳: شورى{

                                                 
 اين آيه خبشی از سفارشهای اهللا بەزنان پيامرب است، و منت کاملش را در پايان (*)

 .  کتاب خواهيم خواند



 ٥٠

» دانيد از اهل ذکر بپرسيد اگر منی«: ، و گفت}۹۔۸: تکوير{» را کشتيد

؛ ذکْر کتاب است و اهل ذکر آل حممد اَند کە کتاب نزدشان }۴۳: حنل{

۔ فرمان داده کە از آهنا پرسيده شود ولی بەآهنا گفته است و اهللا ۔َعزَّ َوَجلّ

ما «: اهللا ۔َعزَّ َوَجلّ۔ قرآن را ذکر ناميده و گفته. نشده کە از جاهالن بپرسند

کە بر آهنا فرود آمده است را برايشان  آنچە ايم تا ذکر را بر تو فروفرستاده

اين «: لّ۔ گفتو اهللا ۔َعزَّ َوَج. }۴۴: حنل{» بيان کنی و شايد تفکر کنند

» ذکری است برای تو و قومت، و در آينده از مشا پرسيده خواهد شد

در فرمان اهللا و پيامرب و اولی االَمر «: و اهللا ۔َعزَّ َوَجلّ۔ گفت. }۴۴: ُزخُرف{

اگر بە اهللا و پيامرب «: و اهللا ۔َعزَّ َوَجلّ۔ گفت. }۵۹: نساء{» از خودتان باشيد

را استنباط  گردانده بودند کسانی از آهنا کە آنو اولی االمر از خودشان بر

گونه امر مردم را بە اولی االمر  و اين. }۸۳: نساء{» دانستند کنند آن را می می

از خودشان برگرداند و بەآنان فرمود کە در فرمان اولی االمر باشند و بەآهنا 

  .رجوع کنند

مد و پس چون پيامرب از حجة الوداع برگشت جربئيل بر او فرود آ

  را استجانبِ پروردگارت بر تو نازل شده از آنچە !ای پيامرب«: گفت

اهللا تو را از گزند مردم حفاظت . ای برسان، و اگر نکنی رسالتش را نرسانده

  . }۶۷: مائده{» ، اهللا قوم کافر را هدايت خنواهد کردخواهد کرد

بيدند، ها را رو پس بەمردم بانگ زد و گرد آمدند، و فرمود تا خاربوته

  » ولیِ مشا کيست و هبتر و برتر از خودتان کيست؟! ای مردم«: سپس گفت

  . »اهللا و پيامربش«: گفتند

 !اللهم. ام علی مواليش خواهد بود هرکە من مواليش بوده«: گفت

دمشنش تو  باشد  دمشن هرکە او را مواليش باش، واو را ولی شود توهرکە 

  . را سه بار گفت ؛ و اين»باش

گاه  اهللا ۔َجلَّ ِذکُرُه۔ هيچ«:  نفاق بەدهلای قوم خليد و گفتندپس خارِ



  ٥١

خواهد زيرِ بغلِ  را بر حممد نازل نکرده است، و جز اين نيست کە می اين

  ). بەاو مقام بدهد(» پسرِ عمويش را بگيرد و او را بەباال بربد

يا رسول «: پس چون بەمدينه رسيد انصار بەنزدش آمدند و گفتند

وسيلۀ تو و فرود آمدنت در    ۔جلَّ ِذکُره۔ بە ما نيکی کرده و ما را بەاهللا! اهللا

ميامنان شرافت داده، دوستاِن ما را شاد و دمشناِن ما را سرکوب کرده است؛ 

آيند تو چيزی نداری کە بەآهنا بدهی و دمشنان از تو  هيأهتا بەنزدت می

ای ما را بگيری سوم ماهل خواهد کە يک کنند؛ ما دملان می بەنيکی ياد منی

  . »تا وقتی کە هيأِت مکه آمدند چيزی داشته باشی تا بەآهنا بدهی

اما پيامرب بەآهنا پاسخی نداد و منتظر بود کە از جانب پروردگارش 

بگو من مزدی برای اين «: پس جربئيل فرود آمد و گفت ! چە فرمان برسد

 اموالشان را ؛ و}۲۳: شورى{» طلبم بەجز مودت در خويشاوندی از مشا منی

  . نپذيرفت

اين را اهللا بر حممد نازل نکرده است، و او جز «: پس منافقين گفتند

خواهد کە زير بغل پسرِ عمويش را بگيرد و اهل بيِت خودش را بر  اين منی

ام علی مواليش خواهد  گفت هرکە من مواليش بوده ديروز می. ما سوار کند

طلبم بەجز مودت در  ز مشا منیمزدی برای اين ا«گويد  بود، و امروز می

او : پس از آن آيۀ مخس بر او نازل شد، و آهنا گفتند. »خويشاوندی

  . خواهد کە اموال ما و فَیِء ما را بەآهنا بدهد می

گويد کە تو  اهللا می! يا حممد«: پس از آن جربئيل بەنزدش آمد و گفت

ست، اسم ای، اينک روزگارت بەسر رسيده ا رسالِت خودت را اجنام داده

امانتها را بەعلی (اعظم و ميراِث علم و آثار علمِ نبوت را نزد علی بگذار 

کنم مگر کە يک عاِلمی داشته باشم کە  کە من زمين را رها منی) بسپار

وسيلۀ او شناخته گردد، و  وسيلۀ او اطاعت از من شناخته شود و واليتم بە بە

مرب تا آمدن يک پيامرب حجت باشد برای کسانی کە از روزِ وفاِت يک پيا
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حجت باشد بر مردمی کە در فاصلۀ زمانیِ مياِن دو (» ديگر خواهند آمد

  ). پيامرب بەجهان خواهند آمد

پس اسم اعظم و ميراِث علم و آثارِ علمِ نبوت را بەعلی سپرد و هزار 

ئی و هر دری هزار کلمه و هزار در  او سپرد کە با هر کلمه  کلمه و هزار در را بە

  ٨.شود ده میگشو

  )۴(علی در غدير خم امام انتصاب 

چانه زدِن پيامرب با اهللا برای غدير ُخم کە در روايت ديگری داستان 

کە رساندِن آن پيام را بەتأخير اندازد تا وقِت مناسبی برسد را بەگونۀ  آن

  :اش چنين است اند کە ترمجه ديگری آورده

 برگشنت بەمدينه در  مناسِک حج را بەجای آورد و راِهچون پيامرب

 بود و گياهآب و  و آن موضعی بی ۔رسيدکە موضع غدير خم  بە پيش گرفت

 او  بەفرود آمد و بر او  جربئيلکردند۔ منزل منیمعموالً در چنان جائی 

  . امامِت مردم منصوب کند بە علی را بايستاَند و کە فرمان داد

   .انی ندارند چندمردم با جاهليت فاصلۀ زمانیِ! گارادپرور: گفت

 گيرد؛ و آيه آمد کە اين تصميمی است کە بايد اجنام رسيد فرمان او بە

برسان، و   را استاز جانبِ پروردگارت بر تو نازل شده آنچە !ای پيامرب«کە 

اهللا تو را از گزند مردم حفاظت خواهد . ای اگر نکنی رسالتش را نرسانده

   .}۶۷: مائده {»کرد

 فرود آمد، و ُمسِلمين در پيرامون نام برديم کە پس پيامرب در موضعی

زير چند  کە  چيزهائیفرمود تاپيامرب . روزی بسيار گرم بود. او فرود آمدند

حلها را در آن مکان مجع  آجنا بود را روفتند، و فرمود تا َر پربرِگدرخِت
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 مناز« کە زنند بانگ فرمود تاکردند و بر روی هم گذاشتند، آنگاه 

  راعبايشاندت گرما  از شبيشتر مردم. مردم گرد آمدند. »مجاعت استبە

بااليشان  بە حلها باالرفت تا پيامرب از آن َر(*).پيچاندند  میپاهاشانبە 

.  راستش ايستادمسِت او باال رفت و در  و مهراِهصدا زدرسيد، و علی را 

سخنرانی کرد و محد و ثنای اهللا گفت و وعظ کرد و خرب مرگ ] پيامرب[سپس 

اند، و چيزی منانده است  هفراخواندمرا «: گفت  و بە مردم داددش راخو

من در ميان مشا . هنگام رفتنم از ميان مشا فرارسيده است. دهمکە پاسخ 

 خنواهيد شد؛ و آن راه گم چنگ بزنيدآهنا  بەاگر کە ام چيزی را برجا هناده

بەمن   حوضرِبر سکە  دو تا وقتی اين. ام و عترمت اهل خانهاست کتاب اهللا 

 آيا من نسبت«: گفت بانِگ بلند بەسپس. »جدا خنواهند شد از هم برسند

   »؟مشا از خوِد مشا اوالتر نيستمبە 

  . »آری! اللُّهمَّ«: گفتندمردم 

 بلند کردهبازوی علی را گرفته دستهای علی را  دوکە  الیدر حپس 

هرکە «: فتشد، گ ی هردوشان ديده می زير دستهاسفيدیِکە  بود تا جائی

 او را ولی شود تو هرکە !اللهم. ام علی مواليش خواهد بود من مواليش بوده

 ياوری هرکە دمشنش باش، وتو  باشد  دمشن هرکە او رامواليش باش، و

  . »کن ش اخوارتو نکند   اشياوری هرکە ياورش باش و تو کند شا

 بە رکعت مناز خواند و دو. ظهرهنگام بود.  فرود آمدسپس

                                                 
 هجری مصادف بوده با اسفندماه کە هوای حجاز و ۱۰ ذواحلجه سال ۱۸ روز (*)

اما اين گرمای سخِت . زار است عربستان سرِد هباری و زميْن بارور و علف
 ۱۸سوزان در اين روايت از کجا آمده است؟ پاسخ آن است کە عثمان روز 

خردادماه و از روزهای بسيار گرمِ حجاز ھ کشته شد کە آخرين روز ۳۵ذواحلجه 
 ۱۸ بە ۳۵ ذواحلجه سال ۱۸گرمای .  درجه بوده است۵۰با دمای نزديک بە 

 .  هجری برده شد کە روز انتصاب علی نام گرفت۱۰ذواحلجه سال 
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اش  از خواند و در خيمه و با مردم من؛ اذان بگويدتاش گفت گوَي اذان

ُمسِلمين  بەآنگاه. اش در برابر او بنشيند  در خيمهفرمود تاعلی نشست و بە

سالم بەاو  بەعنوان امام و اميراملؤمنين رفتند ونزد علی  بەگروه فرمود تا گروه

 زنانش و مهۀ  خودزناِن بە و. روز چنان کردند مهۀ مردم در آن. دادند

ؤمنين عنوان اميراملاو بە  بە ورفتندفرمود تا مهراه او بەنزد علی   نيزُمسِلمين

 بە در آجنا در هتنيت کە ازمجله کسانی. چنان کردندنيز زنان . دادندسالم 

! حالت ای علی بەخوشا:  کە گفت متام هناد عمر ابن خطاب بودعلی سنِگ

  … یزناِن مسلمان شد  ومردانامروز موالی من و موالی مهۀ 

: اين آيه نازل شد کە پيامرب هنوز از آن موضع حرکت نکرده بود

حِد متام رساندم  بەامروز دينتان را برايتان تکميل کردم و نعمتم بر مشا را«

: گفتپيامرب . }۳: مائده {»اسالم دينتان است کە م استو برايتان خشنود

 بە شنودی پروردگار و خ نعمتِتمتام  بر کامل شدن دين وِللَّه احلَمُد«

   ٩.» از منپسواليت اميراملؤمنين  سالت من ور

  )۵(علی در غدير خم امام انتصاب 

 و شيخ طوسی از از زبان امام صادق (*) شيخ مفيددر روايت ديگری کە

گونۀ ديگری و بياِن  بە است داستان غدير خم رازبان امام باقر نوشته

در زير  آنچە .بيشتری در آن شده استکاری  اند کە حمکم ديگری آورده

   :آيد ترمجۀ منت است می

 سخنرانی کە فرمايد می بەتو اهللا«: گفتنازل شد و جربئيل بر پيامرب 
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را بە مردم اعالم کنی تا مردم  اصحابت برطالب  ابن ابی علی برتری کنی و

 نفرشتگامهۀ  بە و. پس از آهنا خواهد آمد برسانند کە  تو بەکسانیجانبِاز

کند   بەتو ای حممد وحی میاهللا.  را بشنوندگوئی  هرچە میفرموده است تا

 خواهد بود، و هرکە جهنمزد جايگاهش  او با تو خمالفت وربارۀدرکە هرکە 

  . »از تو اطاعت کند جايگاهش هبشت خواهد بود

مهگان برای مناز  کە دبانگ بزن فرمود تا ئی منادیپس پيامرب بە 

و … ردم گرد آمدند، و او بيرون شد و بر منرب رفت،م. مجاعت حاضر شوند

  : گفتچنين 

از گوشت و  کە مشا ابالغ کنم بە  اهللا امر کسی راجانبِاز  کە خواهم می

اهللا از ميان اين  کە خون من است و خمزن علم است، و کسی است

امت برگزيده و او را دوست داشته و هدايت کرده، و مرا و او را از 

ه، و مرا شهر علم و او را دروازۀ آن قرار داده، و او را يک خاک آفريد

 او  بەدار علم و مرجع اقتباس احکام قرار داده، سفارش را خزانه

  با او هشدارخمالفتاختصاص داده، امرش را آشکار ساخته، از 

ر فرمانش د کە مهگان فرمان دادهداده، مواالتش را واجب کرده، بە

  وشده است من خمالِف شود او الفخمباشند، و فرموده کە هرکە 

، هرکە بەجنگ او برخيزد  استتوال کرده بەمن  توال کنداو هرکە بە

 دمشنی کند با من دمشنیبا او ، هرکە  استجنگ من برخاستهبە

 ، استاز او نافرمانی کند از من نافرمانی کرده، هرکە  استکرده

داشته باشد دل بە کينِ او را، هرکە  استهرکە او را بيازارد مرا آزرده

  بدارد مرا دوست داشته دوست هرکە او را، است ورزيدهکينهبا من 

  کندياری او ، هرکە بە است باشد مطيع من شده اومطيع، هرکە است

 هرکە ، است خبواهد مرا خواسته هرکە او را، است کردهياریمن بە

  . نگ بچيند برای من نيرنگ چيده استبرايش نير



 ٥٦

  :  گفترفتهگ را علیسپس دست   

 بر عاملين  اهللا اين موالی مؤمنين، کشندۀ کافرين، و حجِت!ای مردم

 کە توانی  تو میتو استند و و اينها بندگان ، من رساندم!اللُّهّم. است

  . کن ای مهربانترين مهربانان شان  پس اصالح،آهنا را اصالح کنی

 اهللا! ای حممد: نزدش آمد و گفت از منرب فرود آمد جربئيل بەچون

 پاداش نيکو پيامت دن بەخاطر رساناهللا«: گويد میرساند و  سالم میبەتو 

، منودیامتت نصيحت  بە  پروردگارت را رساندی،پيامِتو . دهادبەتو 

   ١٠.»کافران را ناخشنود کردیو مؤمنان را خشنود 

  )۶(علی در غدير خم امام انتصاب 

 زبان امام باقر شيخ طربسی ازروايت ديگری از داستاِن غدير خم کە 

زدهنای پيامرب  متفاوت از روايتهای باال است و نيز شامل چانهآورده است و 

کاری بيشتری نيز در آن  برای بەتأخير افکندِن پيامِ اهللا است، و البته حمکم

  :  استاش چنين ترمجهشده است، 

پيامرب در حالی کە مهۀ احکامِ :  گفت]الباقر [ابوجعفر حممد ابن علی

. ز حج و واليت را بەقومش تبليغ کرده بود از مدينه بەحج رفتدين ج

 بەتو سالم ۔َجلَّ إُمسُه۔اهللا !  يا حممد:جربئيل بەنزدش آمد و گفت

ای از  من هيچ پيامربی از پيامربامن و هيچ فرستاده«: گويد رساند و می می

 بر پا ام مگر کە دينم را بەکمال رسانده و حجتم را فرستادگامن را وفات نداده

اکنون دو فريضه بر تو مانده است کە بايد بەقومت برسانی؛ . داشته باشم

زيرا من زمينم .  خودتيکی فريضۀ حج و ديگری فريضۀ واليت و جانشينیِ

دهد کە  اهللا بەتو فرمان می. گاه خنواهم کرد کنم و هيچ را از حجت خالی منی
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دمِ شهرها و اطراف و بەقومت ابالغ کنی کە بەحج بروند، و تو حج کنی و مر

گونه کە احکامِ مناز و روزه و  اعراب کە استطاعت دارند با تو حج کنند، و آن

گونه کە  ی و آنانای احکامِ حج را بەآهنا بياموز زکات را بەآهنا آموخته

  . » کنیآگاهيکی نيز   اينازای   کردهآگاه مجيع احکام ازايشان را 

 پيامرب قصِد کە هان بدانيد«کە  پس منادیِ پيامرب در مردم بانگ زد

مشا آموخته  بە احکام دينتان راگونه کە  مهان کە حج دارد، و تصميم دارد

  . » کندآگاه امور حج نيز ازمشا بياموزد و مشا را  بەاست حج را نيز

 اه افتادند و گوشهاشان را بە راه افتاد و مردم نيز با او بە رپس پيامرب

 با پيامرب کە کسانی. کند تا مهان کنند می چە او  کە سپردند تا بنگرنداو بە

موسا کە مشارۀ اصحاب  بە(*)حج رفتند هفتاد هزار تن يا بيشتر بودند،بە

 از آهنا برای هارون بيعت گرفت؛ ولی بيعت را موساهفتاد هزار تن بودند و 

پيامرب برای علی از گونه  مهان بە.شدند» گوساله و سامری«شکستند و پيرو 

ار از اصحابش بيعت گرفت، ولی آهنا بيعت را شکستند و پيرو مش مهين

   )۱(*.شدند» گوساله و سامری«

 ۔َعزَّ َوَجل۔وقتی پيامرب در عرفات ايستاد، جربئيل از جانب اهللا 

                                                 
 در اين روايت گفته شده کە هفتاد هزار تن يا بيشتر بەمهراه پيامرب بەحج (*)

 مشارِ مرداِن زمان ها آمده است، در آن بنابر آمار نسبًتا دقيقی کە در سيره. رفتند
 حدود هزار و ە کرسيد یهزار تن م  هفتەحدوِد۔ بەباال ساله ب۱۵مسلمان ۔از 
 يلقبا (ينه از مديرون بيل نومسلمان از قبايه و بقيامرب اصحاب پينهاصد تن از ا

 شد ی گفته مەکسانی بيامرباصحاب پ. بودند)  حجازياباهنایمکه و طائف و ب
 مسلمان شده و با ينه در مدەبعد بی از سال خنسِت هجرياشترها در مکه يپ يا ەک
 در آن زمان ينهمد. زيستند ی مينه بودند، و ۔البته۔ عموًما در مديسته زيامربپ

، مشار مردان مدينه بە اندکی بيش از  داشتيت از سه هزار تن مجعيش بیاندک
 .  دند مسلمان بوينه مردم مدۀ مه.رسيد هزار و صد تن می

 . گوساله و سامری کە اصحاب پيامرب پيروشان شدند ابوبکر و عمر بودند)۱(*
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  : گويد رساند و می تو سالم می بە۔َعزَّ َوَجل۔اهللا ! يا حممد: گفت آمده

جائی  بە من تو راسر آمده و اجلت فرارسيده است و بەزماِن تو

عهدت را مشخص . نه گريزی از آن هست نه گزيری کە خواهم طلبيد

از علم و ميراِث علوم انبياء و  آنچە کن و سفارشت را پيش دار و

 بە های پيامربان نزد خويش داری را از نشانههرچە سالح و تابوت و 

او حجِت بالغۀ من بر  کە وصی و جانشينت علی ابن ابوطالب بسپار

بدار و عهد  بر پا عنوان پری برای مردم بەلوقامن است، و او راخم

ازجانب من  کە و پيمان و بيعِت او را جتديد کن، و عهد و پيمانی

َولیِ من و موالی ايشان و موالی مهۀ  کە برای علی ابن ابوطالب

 مردم بياور؛ زيرا ياِد بەای را مردان و زناِن مؤمن است از آهنا گرفته

  واليت خبشيدنوسيلۀ  کە بەدهم مگر يامربی را وفات منیمن هيچ پ

اوليايم و دمشنی کردن با دمشنامن دين و حجتم را تکميل کرده و بە 

و اين کمال توحيِد من و ِامتامِ نعمتم . امتام رسانده باشم بەنعمتم را

بری از ولیِ من است؛ زيرا من  بر خملوقامن از راه پيروی و فرمان

خود رها  بەحجِت من بر خلقامن باشد کە  َولّی و قَّيمیزمينم را بدوِن

  َوِلیِّ خودم و موالی مردان و زناِن واليِتوسيلۀ  بەامروز. کنم منی

 پيامربم و خليفۀ پس از او و بندۀ من و وصیِّ کە مؤمن يعنی مواليم

پايۀ کمال و  بەحجت بالغۀ من بر خملوقامن است دينتان را برايتان

بری از او را مهساِن  فرمان. ام حِد متام رسانده بەانعمتم بر مشا ر

بری از  بری از حممد و او را مهساِن فرمان بری از حممد و فرمان فرمان

. از او اطاعت کند از من اطاعت کرده است هرکە .ام خودم قرار داده

 اقرار کند او  هرکە بە.ام او را نشانۀ ميان خودم و خملوقامن قرار داده

ديگران را در  هرکە . اقرار نکند کافر استاو  هرکە بەومؤمن است، 

 در واليِت او باشد و هرکە .بيعت با او شريک کند مشرک است
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 بە با او دمشن باشد هرکە هبشت خواهم برد، و بەديدارِ من برسدبە

بدار و از  بر پا علی را مهچون پری! يا حممد. جهنم خواهد افتاد

پيش از اين با آهنا  کە  و پيمان مراآهنا برايش بيعت بگير و عهد

نزِد  بەتو را برگرفته کە ای جتديد کن، زيرا من تصميم دارم بسته

  . خودم بياورم

 شوند واهل نفاق و شقاق بودند پراکنده  کە قومش کە پيامرب ترسيد

دلشان  کە دانست شناخت؛ و می  آهنا را میجاهليت برگردند؛ زيرا دمشنیِبە

از  کە جربئيل گفت بە رو از اين. علی است بەهپر از دمشنی و کين

کە  انتظار آن بەبرايش بفرستد، و» حفاظت از گزند«پروردگارش خبواهد تا 

تأخير  بە حفاظت از گزند دريافت کند امر را۔َجلَّ إُمسه۔از جانب اهللا 

نزدش آمد و  بەجربئيل در مسجد خيف. مسجِد خيف رسيد بە افکند تا

 بر عنوان پری برای مردم بە را اجنام دهد و علی راتعهدش کە فرمان آورد

پيامرب درخواست کرده بود را از جانبِ اهللا  کە دارد؛ ولی حفاظت از گزندپا 

  . آورد نه

. کُراعِ غَُميم در ميان مکه و مدينه رسيد بە تأخير افکند تا بە پيامرب باز

ده بود را بارِ ديگر از جانب اهللا آور کە نزدش آمد و آن فرمانی بەباز جربئيل

. آورده بود بار نيز حفاظت از گزند را نه  ابالغ کرد، ولی ايناو   بەآورده

قومم مرا تکذيب کنند و سخنم دربارۀ  کە ترسم می«: گفتجربئيل  بەپيامرب

 سه در کە غدير خم رسيد بە تأخير افکند تا باز هم بەو. »علی را نپذيرند

ساعِت روز با هنيب و تشر و   در پنجميندر آجنا جربئيل.  ُجحفه استيلیِم

رساند  تو سالم می بە۔َعزَّ َوَجل۔اهللا ! يا حممد: حفاظت از گزند آمد و گفت

 است رااز جانبِ پروردگارت بر تو نازل شده  آنچە !ای پيامرب«: گويد و می

فاظت اهللا تو را از گزند مردم ح. ای برسان، و اگر نکنی رسالتش را نرسانده

   .}۶۷: مائده{»دخواهد کر



 ٦٠

پيامرب گفت تا  بە جربئيل. مردم بە جحفه نزديک شده بودنداوائلِ

 اند بيايند، و در آجنا علی را دنباله کە اند برگردند و آهنا جلوتر رفته کە آهنا

اهللا دربارۀ علی بر او نازل کرده  آنچە بدارد و بر پا عنوان پرچم برای مردمبە

  . مردم برساند بەاست را

 چون حفاظت از گزند را دريافت کرد فرمود تا برای مناز پيامرب

دنباله است  هرکە رفته است برگردد و هرکە مجاعت بانگ دردهند، و

 زيرِ دادنشان  او   بەفرماِن اهللا بەجربئيل کە ئی پس فرمود تا در نقطهس. برسد

 و منربی روی هم چيدندآجنا بودند را روفتند و سنگهائی  کە هائی درختچه

رفتگان . يش ساختند تا باالتر از مردم ايستاده ُمشرِف برمردم باشدبرا

پيامرب بر روی آن . گان رسيدند، و در آجنا گرد آمدندآمد نهبرگشتند، 

مردم  بەخطابگاه   آن… …  کردسنگها ايستاد و محد و ثنای اهللا تعاىل

  : چنين گفت

 رسالتش سامنبر من نازل شده را نر آنچە اگر کە من ابالغ کرده بەاهللا

 حفاظت از گزند را برايم تضمين او ۔َتباَرك َوَتعاىل۔. ام را نرسانده

ای « کە من وحی کرده بەاو.  استمند ارجکرده است، و او بسنده و 

دربارۀ علی بر تو نازل شده است را برسان، و اگر  آنچە !پيامرب

ای؛ اهللا تو را از گزند مردم حفاظت  نرسانی رسالتش را نرسانده

اهللا بر من نازل کرده است  آنچە من در! ای مردم. »خواهد کرد

مشا خواهم  بە ام؛ و اکنون سببِ نزول اين آيه را قصوری نکرده

سالم  کە بار بر من فرود آمده و فرمان پروردگارم را  سهجربئيل. گفت

مهۀ مردم از سفيد و  بەدر اين مجع بِايستم و کە من رسانده بەاست

علی ابن ابوطالب برادر و وصی و خليفه و امام پس  کە سياه بفهمامن

 جايگاه مهچونمن  بەجايگاهش نسبت کە از من است، و او است

او . کسی پس از من پيامرب خنواهد بودکە   است جز آن بە موساهارون



  ٦١

باره اهللا ۔َتباَرك  در اين.  مشا استپس از اهللا و پيامربش َوِلیِّ

مهانا وِلیِّ مشا «: بر من نازل کرده است اين آيه از کتابش را َوَتعاىل۔

 بر پا مناز کە اند، کسانی ايمان آورده کە  او است و کسانیپيامربِاهللا و 

. }۵۵: مائده {»اند کننده و مهواره رکوعدهند  دارند و زکات می می

داشته و  بر پا  رضای اهللا منازبەخاطرِعلی ابن ابوطالب در مهه حال 

من از جربئيل تقاضا . در رکوع بوده است کە زکات داده در حالی

مشا معاف بدارد، زيرا  بە مرا از رساندِن اين موضوع کە کردم

اند و منافقان و  باتقوايان در ميان مشا اندک کە دانستم می

اسالم در مياِن مشا  بەخندکنندگان ران و ريشکا گناهپيشگان و  خيانت

بانشان چيزی بە ز «:هشان گفت ش درباره خودبسيار؛ و اهللا در کتابِ

دسِت کم  بە)را يعنی علی(در دلشان نيست، و او را  کە گويند را می

. }۱۵: نور {»نزد اهللا بسيار بزرگ است کە گيرند در حالی می

من کردند تا  بەبارهاکە  بار بل يکنه  کە مهچنين آزارهای بسيار

) یيعنی با عل(با او  کە و ازبس. حرف ناميدندبە مرا گوش کە جائی

کە  منودم آهنا مرا واِقًعا چنين پنداشتند، تا آن  توجه میاو   بەبودم و

برخی از آهنا پيامرب  «:شان آيه فرستاده گفت  درباره۔َعزَّ َوَجل۔اهللا 

حرف است؛ بگو گوش است  بەگوش کە گويند آزارند و می را می

گوشِ هبتری ) يعنی علی(او . پندارند چنين می کە برضِد کسانی

 »آوَرد اهللا ايمان دارد و برای مؤمنان امنيت می بە ا است،برای مش

 )نامهای منافقان (نامهاشان کە توامن من اگر خبواهم می. }۶۱: توبه{

 ليکن. مشا بگويم بە هاشان را مشا نشان بدهم و نشانه بە را بياورم و

با مهۀ اين . منايم من در امور اينها بزرگواری می کە اهللا سوگندبە 

برايم فرستاده  کە فرمانی کە شود مگر  اهللا از من راضی منیاحوال،

 مشا منصوب واليِت بە اهللا او را کە بدانيد! ای مردم. است را برسامن



 ٦٢

کرده و او را امامت داده و اجرای فرمانش را بر مهاجرين و انصار و 

نيکی، و بر حاضر و غائب، و عجم و عرب، و  بەرواِن ايشان دنباله

ه، و کوچک و بزرگ، و سفيد و سياه، و بر مهۀ موحدين آزاده و َبرد

واجب گردانيده است؛ سخنانش را مهه بايد بپذيرند و فرمانش را 

از او  هرکە خمالِف او شود ملعون است، هرکە .مهه بايد اجرا کنند

.  اقرار کند مؤمن استاو  هرکە بەپيروی کند مشمول رمحت است،

بری منايند  شنوند و از او فرمانسخنش را ب کە را و کسانی اهللا وی

  . مورد آمرزش قرار داده است

 (*).ايستم من در چنين مجعی می کە باری است اين آخرين! ای مردم

موالی مشا . بشنويد و اطاعت کنيد و مطيع فرماِن پروردگارتان باشيد

ايستاده است و با مشا  کە اهللا است، پس از او حممد َوِلیِّ مشا است

  بەفرمان پروردگار مشاپس از من علی ابن ابوطالب. گويد سخن می

سپس امامت در نوادگاِن من از فرزندان او . َوِلی و امام مشا است

هيچ چيزی حالل . ديدارِ اهللا و پيامربش برسيد کە بە است تا روزی

اهللا حالل کرده باشد، و هيچ چيزی حرام نيست  آنچە نيست مگر

 آموزاندهمن  بەاو حالل و حرام را. اهللا حرام کرده باشد آنچە مگر

 آموزاندهمن  بە پروردگارم از کتابشکەحالل و حرام  آنچە است و من

  . ام بيان منودهرا است 

 من داده باشد، و هر علمی بەاهللا کە هيچ علمی نيست مگر! ای مردم

 کە هيچ علمی نيست. ام امام متقين داده بە من داده را من بەاهللاکە 

از او دور ! ای مردم. او امامِ ُمبين است.  باشموزاندهآم نهعلی  بەمن

 کە او است. مشويد، از او روگردان مشويد، از واليِت او رخ مگردانيد

                                                 
 .  اين مجله از سخنرانیِ پيامرب در عرفه بەاينجا آورده شده است(*)
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کند و باطل را  حق عمل می بەشود و  میمنون راهسوی حق  بەمردم را

راه از هيچ سرزنشی  گيرد و در اين زدايد و جلوش را می می

اهللا و  کە بە و خنستين کسی استاز اين گذشته ا. هراسد منی

جانش را فدای پيامرب  کە اش ايمان آورده است، و او است فرستاده

کسِ  هيچ کە از هنگامی مهراه پيامرب بوده کە کرده است، و او است

  . کرده است  منیبندگیديگری اهللا را مهراه پيامرب 

او را .  برتری داده استاو  بەاهللا کە او را برتر بدانيد! ای مردم

  . اهللا او را منصوب کرده است کە بپذيريد

هرکس واليت او را انکار کند .  اهللا استاو امام از جانبِ! ای مردم

بر اهللا واجب . اش را خنواهد پذيرفت و آمرزيده خنواهد کرد اهللا توبه

کند  اش از فرمانش دربارۀ او سر بپيچد شکنجه کە هرکە است

با او خمالفت مکنيد ! زينهار.  مهيشگیشکنجۀ سخِت دائمِ ابدیِ

 کە اند سوختش مردم و سنگهائی کە آتشی درخواهيد افتاد بەوگرنه

  . برای کافران هتيه ديده شده است

 پيامربان و فرستادگان، و حجت بر مهۀ آفريدگان من خامتِ! ای مردم

در اين سخنان شک کند کافر و در  هرکە .ام از مردمِ آمساهنا و زمين

در خبشی از اين سخنان شک کند در  هرکە .ين است پيشجاهليِت

  . جهنم خواهد رفت بە در آن شک کند هرکە .مهه شک کرده است

او پس از من برترينِ مهۀ مردم از  کە علی را برتر بدانيد! ای مردم

اهللا ارزاق را فرستاده و خملوقان  کە خاطر ما است بە.مرد و زن است

سخنِ من موافق نباشد ملعوِن با اين  هرکە .را نگاه داشته است

جربئيل از جانبِ  کە مهه بدانيد. ملعون و مغضوبِ مغضوب است

با علی خمالف شود و واليتش را نپذيرد لعنت  کە هرکە من گفته بەاهللا

 برای فردايش کە هرکس بايد بنگرد. و عضبِ اهللا بر او خواهد بود
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 کە نيد و مبادااز اهللا بترسيد و با او خمالفت مک! فرستد پيش میچە 

  . کنيد آگاه است می بەهرچە اهللا.  بلغزداستواريش پس از هاگام

مبادا  «:در کتابش گفته کە  است»َجنبِ اهللا«علی مهان ! ای مردم

روی  زياده بە در جنبِ اهللا آنچە کسی بگويد ای داِد بيداد از

   .}۵۶: زمر {»گذراندم

 بە  فهم کنيد ودربارۀ قرآن تفکر منائيد و آياتش را! ای مردم

 اهللا سوگند بە (*).ُمحکماتش بنگريد و از ُمَتشابِهاتش پيروی مکنيد

کسی تشرهايش را برايتان تبيين خنواهد کرد و تفسيرش را کە 

ام و  من بازويش را گرفته کە اين مردبرايتان توضيح خنواهد داد مگر 

                                                 
» ُمَتشاهبات«آيات واضح قرآن است کە مفهومش روشن است، و » ُمحکَمات« (*)

اهللا تعاىل در . نيستآياتی است کە چندهپلو است، و مفهومش واضح و روشن 
او است «: يک آيه دربارۀ اين دو خبش از آيات قرآن چنين رهنمود داده است

اند و اينها اصل  کە کتاب را بر تو فروفرستاده است؛ آياتی از آن ُمحکمات
ئی  اند؛ پس کسانی کە در دهلاشان کژی اند؛ و برخی ديگر متشاهبات کتاب

روند کە متشابه  نبال چيزی از آن می بەدشهست بەقصد فتنه و بەقصد تأويل
 استواران در آگاهی ؛ وداند است؛ در حالی کە تأويلش را کسی جز اهللا منی

و کسی جز . بەآن ايمان داريم، مهه از نزد پروردگارمان است: گويند می
خبش از آيات قرآن کە  يعنی آن. }۷: آل عمران{» کند  تذکر منیخردمندان

الِ يافنتِ مفهومش مباشيد، و بەسخنِ کسانی کە برايتان روشن نيست بەدنب
خواِه خودشان از اين آيات را بەمشا القاء کنند گوش  کوشند تا مفاهيمِ دل می

آدمِ مؤمنِ خردورز کسی . مدهيد، زيرا هدِف آهنا ايجاد تشکيک در مشا است
اش نکند و خرِد خودش را  است کە هرچە مفهومش را ندانست کَند و کاو درباره

اهللا خرد داده است تا مردْم مؤمن شوند نه . ای دريافنتِ آن بەکار نگيردبر
آدمی . کە برای يقين کردن است خرد برای شک کردن نيست بل. جستجوگر

گويد هرچە اهللا و پيامرب گفته است قبول است و من نبايد کە  کە يقين دارد می
  . خرِد خويش را در راِه دريافنتِ حقيقِت آهنا بەکار گيرم
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رکە من ه کە دهم مشا خرب می بەام و کرده ايستانده جلوِ خودم بلند اش

 ابوطالب پسرِاو علی . ام اين علی مواليش خواهد بود مواليش بوده

لزومِ پذيرش واليتش از جانب اهللا بر من  کە برادر و وصی من است

  . نازل شده است

ند و قرآنْ ِثقل اکرب  استعلی و پاکيزگاِن اوالد َمن ِثقلِ اَصَغر! ای مردم

دو  هد و هرکدام از ايند دو از ديگری خرب می است، و هرکدام از اين

من بە شوند تا بر سرِ حوض هم جدا منی موافق ديگری است؛ و از

داراِن   اهللا در ميان خملوقانش و حکمتِندارا آهنا امانت. بپيوندند

  . جهان استنداو در 

 هان بدانيد. من رساندم کە هان بدانيد. من ادا کردم کە هان بدانيد

اهللا  کە هان بدانيد.  بيان کردممن کە هان بدانيد. من شنواندمکە 

 هان بدانيد. گفتم۔َعزَّ َوَجل۔ گفت و من از جانبِ اهللا ۔َعزَّ َوَجل۔

پس از من .  اين برادرِ منمگرکس اميراملؤمنين نيست  هيچکە 

  ……  منصب اميراملؤمنينی برای کسی جز او حالل نيست

تاز  شعنوان اميراملؤمنين پي بەبرای بيعت با علیهرکە ! ای مردم

مند  شود و برای قبولِ واليِت او تعهد بسپارد از هبشِت پرنعمت هبره

  . خواهد شد

شنيديم و فرمان اهللا و پيامرب را با  کە پيامرب بانگ زدند بەپس مهگان

سوی پيامرب و علی هجوم گاه بە  آن.کنيم ل و زبان و دستمان اطاعت مید

 کە یخنستين کسان. دند بيعت کرند ورب دادپيام بە و دستهاشان رابردند

پيامرب دادند اولی و دومی و سومی و چارمی و پنجمی  بەدست بيعت

 حسبِ مرتبه و جايگاهشان بە مهاجرين و انصار و حاضرينسپس (*).بودند

                                                 
ابوبکر و . ابوبکر، عمر، ابوعبيده جراح، عبدالرمحان عوف، عثمان:  يعنی(*)



 ٦٦

وقت  يک بەمناز مغرب و عشاءگاه کە   آنپيامرب دسِت بيعت دادند تابە

   ١١.خوانده شد

*  *  *  

 در غدير خم نيز در متون اماميه آمده چند پاره از سخنرانیِ پيامرب

ازمجله . يک از داستاهنای باال جا داد دامن بايد در کدام است کە من منی

  :اين خبش از سخنرانیِ پيامرب است کە شيخ طوسی آورده است

صدقه : گفت شنيدم کە پيامرب در غدير خم می: زيد ابن ارقم گفته

 کناد کسی را کە خودش را برای من و اهل بيتم حالل نيست؛ اهللا لعنت

بەکسی جز پدرِ خودش منسوب کند، اهللا لعنت کناد کسی را کە خودش را 

   …بەکسانی جز موالیِ خودش منسوب کند، فرزند ازآِن بستر است

هان بدانيد کە . ايد ايد و سخنامن را شنيده هان بدانيد کە مرا ديده

  . برای خودش بسازدگاهی از آتش  هرکە بر من دروغ ببندد بايد کە نشيمن

هان بدانيد کە من در روزِ قيامت پذيرندۀ مشا بر سر حوض استم و 

بەمشا افتخار خواهم کرد کە بيش از مهۀ امتها استيد، پس مرا روسياه 

  . مکنيد

هان بدانيد کە من بسيار کسان را از آتش رهايی خواهم داد و بسيار 

 است و من موالی هر موالی من اهللا. کسان از دسِت من گرفته خواهند شد
                                                                                                      

عمر و ابوعبيده و عبدالرمحان عوف در روز سقيفه در رقابِت جنجالیِ انتخاب 
جانشين پيامرب شرکت کردند و بر رقيبانشان از اوس و خزرج پيروز شدند، و 

ز انتخاب شدِن ابوبکر عثمان نيز ا. ابوبکر بەجانشينی پيامرب انتخاب شد
يعنی اين پنج تن خنستين کسان بودند . محايت کرد و بعدها خودش خليفه شد

کە با علی بەعنوان اميراملؤمنين بيعت کرده بودند و خنستين کسان بودند کە 
 . بيعتشان را شکستند و خالف کردند

، مطابع النعمان (حتجاجکتاب اإل،  امحد ابن علیابومنصورشيخ طربسی، . 11
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  ٦٧

  . مرد و زِن مؤمنی استم

  ١٢.هان بدانيد کە هرکم من موالی او استم اين علی موالی او است

  گواه گرفنتِ پيامرب بر واليت و امامتِ علی

در روايتی کە شيخ مفيد آورده است و گفته شده کە امام باقر از زبان 

   :خوانيم پدرش امام سجاد بازگفته بوده است، چنين می

ابومحزه مثالی گفته کە ابوجعفر حممد ابن علی از پدرش از جدش 

بر واليت  کە  فرستاد بەنزد پيامرب۔َجلَّ َجاللُُه۔ اهللا جربئيل راروايت کرد کە 

ا  گواه بگيرد و پيش از وفاتش او ر خودشطالب در حيات ابن ابیعلی 

  . اميراملؤمنين بنامد

من مشا را  «:گفت ندهفراخوا را  َمردی۹پيامرب يک دستۀ پس، 

. »هنان کنيد چە داريد چە بر پا  باشيد،جهان اهللا در  گواهاِنام تا فراخوانده

  . »عنوان اميراملؤمنين سالم بده بەعلی بە ای ابوبکر برخيز و «:گفتسپس 

   » او است؟آيا اين فرمان اهللا و پيامرب«: گفت] ابوبکر[

   ».آری«: گفت] پيامرب[

  .  سالم داداو   بە اميراملؤمنينعنوان بەپس برخاست و

عنوان اميراملؤمنين  بەعلی بە ای عمر برخيز و«: گفت] پيامرب[سپس 

  . »سالم بده

 اهللا و پيامربش او را اميراملؤمنين  بەفرمانآيا«: گفت] عمر[

   »؟ناميم می

  . »آری«: گفت] پيامرب[

  .  سالم داداو  بە وپس برخاست
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 ٦٨

عنوان  بەعلی بە برخيز و «:ندی فرمودمقداد اسود ِک بە سپس

   . سالم دادتهو برخاسا. »اميراملؤمنين سالم بده

 بە برخيز و«: گفت )حذيفه بن يمان: درستش ( يمانیُحذَيفهبە 

   .او برخاست و سالم داد. »اميراملؤمنين سالم بده

او . »اميراملؤمنين سالم بده بە برخيز و «:عمار ابن ياسر فرمودبە 

   .برخاست و سالم داد

عنوان اميراملؤمنين  بەعلی بە برخيز و «عبداهللا ابن مسعود فرمودبە 

   .او برخاست و سالم داد. »سالم بده

  . »اميراملؤمنين سالم بده بە برخيز و «: فرمودُبَريَدهبە 

  . او نيز برخاست و سالم داد. شان بود تر از مهه سن  کمُبَريَده

 تاام   اين امر دعوت کردهرو برای من مشا را از آن«:  گفترسول اهللا

  ١٣.»رها کنيد چە بداريد و چە بر پا اهللا باشيد،اِن گواه
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  وامامان علی امام انتصابدر اهللا نامۀ سفارش

دهد کە  پس از اقداماِت باال کە احاديث و روايتهائی کە خوانديم نشان می

 زمين در غديرِ خم  روی سپس بر بودهدر چند مرحله در آمسان اجنام گرفته

 بلندپايۀ هيأت با) فرماِن کتبی(نامه  سفارشيک امتام رسيده است،  بە

 علی  امامرياست جربئيل برای پيامرب فرستاده شد تا کارِ انتصاب  مالئکه بە

علی نيز پيماِن استوار گرفته اميراملؤنين بەصورت کامل استحکام يابد و از 

را بەمتام و کمال شود کە چون پس از پيامرب بە امامت نشيند مسئوليتهايش 

گانۀ پس از امام  نامۀ ديگر نيز اماماِن يازده در دو سفارش. اجنام خواهد داد

  . يکی۔ با نام و نشاِن دقيقشان معرفی شدند علی ۔يکی

  نامۀ خنست سفارش

ينی از زبان امام کلحممد ابن يعقوبِ  رانامه  سفارش اين داستاِن

   :چنين استاش  ترمجهصادق آورده است، و 

. آورده شد از درگاه اهللا فرود مهنا سفارشقتی امر بر پيامرب نازل شد و

! يا حممد«: گفت جربئيل. را آوردند دارِ اهللا آن های امانت  و مالئکهجربئيل

بايد  کە  بيرون بروند جز وِصیِّ تو استندنزدت کە بفرما تا کسانی

 او  بەرا آنە  که را از ما حتويل بگيرد، و تو ما را گواه بگيرینام سفارش

   .»ای و ضمانت کنی سپرده

فاطمه در ميان . در خانه بود بيرون رفت جز علی هرکە پيامرب فرمود تا

! يا حممد«: گفت جربئيل پس) ؟کرد شنود می(پرده و دروازه بود 

اين نامه دربارۀ مهان  کە گويد رساند و می تو سالم می بەپروردگارت

با تو شرط کرده يمان گرفته بودم و پيش از اين از تو پ کە موضوعی است



 ٧٠

من  کە مهان بس! يا حممد.  را بر تو گواه گرفته بودمۀ خويشبودم و مالئک

   .»گواه استم

پروردگارم ! جربئيليا «: گفت و ، حممد لرزيد اعضایپس بندبنِد

 راست ۔َوَجل َعزَّ۔او . گردد  برمیاو   بەسالم است و سالم از او است و سالم

   .»نامه را بده. رده استگفته و لطف ک

 آنگاه. اميراملؤمنين دهد بە را آن کە  داد و گفتاو  بە نامه راجربئيل

   .»خبوان«: گفت او بە

  . حرِف نامه را خواند حرف) يعنی علی(او 

َتباَرك ۔اين پيماِن پروردگارم ! لیيا ع«: گفت ]پيامرب بەعلی[آنگاه 

 آنچە م ومن رساند.  او استاست و امانِت با من و شرطش بر من َوَتعاىل۔

   .»مالزم بوده را بەجا آورد

الزم  آنچە تو کە من نيز اقرار دارم! فدايت بەپدر و مادرم«: گفتعلی 

 آنچە .سفارش کردیمتام و کمال رساندی و  بەجا آوردی و پيام را بەبود را

 و گوشت و خومن بر اين امر اقرار چشمکنم، و گوش و  گفتی را تصديق می

   .»دارد

   .»دهم من نيز در کنار مشا گواهی می«: گفت جربئيل

اهللا و من  بە سفارشم را گرفتی و شناختی و! يا علی«: گفتپيامرب 

  ؟ »در آن است وفا کنیچە   کە بەآندهی تضمين می

   .»کنم آری، اقرار می«: گفتعلی 

 و ميکائيل ميان من و تو حاضرند و جربئيلهم اکنون «: گفتپيامرب 

   .» تا من آهنا را بر تو گواه بگيرمهنا استند مقربين با آمالئکۀ

من ! فدايت بەپدر و مادرم. قبول دارم؛ بگو گواهی بدهند«: گفت

   .»گواه باشند کە خواهم نيز از ايشان می

 فرمان اهللا با علی کردجربئيل بەامر  بە پيامرب کە ازمجله شروطی



  ٧١

در آن است از چە کە   بەآنآيا وفادار خواهی ماند! يا علی«: کە گفت اين

دمشن اهللا و  هرکە  اهللا و پيامربش باشد و دمشنی بادوسِت هرکە دوستی با

  خشم و بر از دست رفنتِپيامربش باشد و برائت از آهنا؟ و آيا بر فروخوردِن

 حرمتت شکيبايی خواهی  ُخمسِ خودت و هتِکشدِن حق من و غصب

  ؟ »کرد

  . »آری يا رسول اهللا«: گفتعلی 

 دانه را شکافت و مردم را آفريدکە   بەآنسوگند: گفتاميراملؤمنين 

يا « کە  بفهماناو   بە:پيامرب گفت کە جربئيل بەگوش خودم شنيدمکە بە

ناموس اهللا و پيامرب است اهانت خواهد شد، و ريشت  کە ناموسی بە!علی

 شنيدم جربئيلسخن را از   من وقتی اين.»با خون سرت رنگين خواهد شد

 پذيرم و آری، می«: گفتمزدگان شدم و با چهره بر زمين افتادم، و   برقنِدمان

اگر هتک حرمت بشود و سنْت تعطيل گردد و قرآن  حّتا م استآن خشنودبە

خاطرِ  بەمن. پاره شود و کعبه منهدم گردد و ريشم از خون سرم رنگين شود

  . »تو بپيوندم کە بەپاداْش شکيبايی خواهم کرد تا آنگاه

علی  بەرا آنچە از آن فاطمه و حسن و حسين را پيامرب طلبيد وپس 

. علی گفته بود کە آهنا نيز فهماند، و آهنا نيز مهان گفتند بەفهمانده بود

 خود نديده بود ُمهر شده بەگاه آتش هيچ کە ه با مهر زرينینام سفارشآنگاه 

   ١). مهر کردجربئيليعنی (علی سپرده شد بە

 کە کلينی و شيخ  در حديث ديگرینامه فارشاين سداستاِن تکرار 

شود کە اين نامه   از زبان امام صادق آمده است و معلوم میاند صدوق آورده

شامل مشاری برِگ تاشده بوده و هرکدام الک و ُمهر خاص خودش را داشته 

  : استو هرکدام برای يکی از امامان بوده 
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 ٧٢

آمسان بر   ازوشتهنصورت  بەهنام سفارش: گفت] الصادق[ابوعبداهللا 

ه بود جز آمد نههيچ نامۀ ُمهرداری برای حممد فرود . حممد فرود آمد

ۀ تو در امتت نزد نام سفارشاين ! ای حممد«: گفتجربئيل . هنام سفارش

  . »اهل بيتت است

   »کدام اهل بيتم ای جربئيل؟«: گفترسول اهللا 

برند  میارث  بەعلم نبوت را از تو کە دودمانشجنيب اهللا و «: گفت

  تو از پشت اودودمانميراثش علی و . ارث هناد بەابراهيم کە گونه مهان

  . »نداست

 علی مهر اول را گشود و. اين نامه مهرهائی داشت: گفت] ابوعبداهللا[

 او بە آنچە  بنابرحسن مهر دوم را گشود و. در آن بود عمل کرد آنچە بنابر

ين مهر سوم را گشود و چون حسن درگذشت، حس.  شده بود عمل کردفرمان

ش و کشته خواهی شد و با مردمی برای شهيد جبنگ و بکُ« کە در آن يافت

آن  بەپس: گويد. »شدن بيرون شو؛ تنها شهادت آهنا در کنار تو خواهد بود

او مهر چهارم . علی ابن احلسين سپرد بەرا عمل کرد، و پيش از وفاتش آن

 لم در پرده شد سکوت کن و سرع کە آنگاه «:را گشود و در آن چنين يافت

. حممد ابن علی سپرد بەرا نيا رفت آن از دچون درگذشت و. »ير افکنبە ز

کتاب اهللا را تفسير کن و پدرت را «: پس مهر را گشود و در آن چنين يافت

۔َعزَّ  و با امت نيکی کن و برای حق اهللا پسرت بسپار بەتصديق کن و ميراث

 چنان کرداو . » حق بگو و جز از اهللا مترس امانْ وبيمپا خيز و در َوَجلّ۔ بە

پس از خودش بود  بەکسی کە را  از خودش آن پس شده بود، وفرمان او کە بە

   ٢.سپرد) م استجعفر کە يعنی من(

نامه را  سفارشاين  داستاِن  کە شيخ صدوق آورده استحديث ديگری
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  ٧٣

  : کند تکميل می

من يک مهرش را . ردرا بەمن سپ پس پدرم آن:] امام صادق گفت[

برای مردم حديث بگو و فتوا بده و علوم «گشودم و ديدم کە در آن آمده کە 

اهل بيتت را منتشر کن و پدراِن نيکوکارت را تصديق کن و از کسی جز اهللا 

سپس آن را بەموسا . من چنان کردم. »مترس کە تو در حفاظت و امان استی

سپارد تا  ە پس از خودش است میسپارم، و موسا نيز بەکسی ک ابن جعفر می

  ٣.فرارسدکە هنگام قيام مهدی  آن

  دومنامۀ  سفارش

بر حی نوشته  در آمسان بر لوامام را دوازدهنام و نشان بار اهللا  يک

 منت اين نامه کە .برای پيامرب فرستاددست جربئيل و يک هيأِت مالئکه 

 بوده و نسخۀ يک نسخۀ رونويسش نزد جابر ابن عبداهللا انصاریگفته شده 

اصليش نزد علی بوده و بە اماماِن بعدی رسيده تا نزد امام صادق قرار گرفته 

   :اند است را از زبان امام صادق چنين آورده

  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

حممد پيامربش و نورش  بە اهللا عزيز حکيمجانبئی است از  اين نامه

زد رب العاملين فرود  ن ازرا مين آنو سفيرش و حجابش و دليلش؛ روح األ

 و نعمتهايم را شکرگزاری کن دارنامهايم را بزرگ ! ای حممد. آورده است

من کمرشکنِ . خدائی جز من نيستام اهللا کە   من.و ناسپاس مباش

رسِ  حسابديدگان و   ستم و فريادرسِ)قاصم اجلّبارين (زورگويان

اميد فضل از کسی  هرکە.  کە خدائی جز من نيست اهللام  من.ام داران حساب

  خواهم کردشکنجهدل من بترسد او را چنان از عمن داشته باشد يا جز  جز
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. من توکل کن  و بربندگی کنمرا .  نديده استئی شکنجهکس چنان  هيچکە 

پايان رسد برايش  بەوقتی روزگارش کە ام مگر من هيچ پيامربی را نفرستاده

ام و وصی تو را بر  ان برتری دادهمن تو را بر پيامرب. ی قرار داده باشمئ یوص

ام؛   حسن و حسين اکرام کردهپسرتام؛ و تو را توسط دو  برتری دادهء اوصيا

ام؛ حسين  روزگار پدرش منبع علم خويش کردهدِن آم سر بەحسن را پس از

 اکرام کرده و فرجامش را دار وحی خويش ساخته و او را با شهادْت را خزانه

 او رين شهيد است و باالترين درجۀ شهيدان ازآِناو برت. ام نيکو ساخته

.  او استام و حجت بالغۀ من نزد کلمۀ تامۀ خودم را با او قرار داده. است

زين [شان علی  خنست. دهم  او مردم را پاداش و کيفر میتوسط عترِت

 حممد پسرشگزاران و زيور اوليای پيشين است؛ و  سرور عبادت] العابدين

دش است ستوده است و شکافندۀ علم من و منبع حکمت شبيه ج کە ]باقر[

. شوند افتند و هالک می  بەشک میدر زمانش] صادق[جعفر . من است

سخن من . با من ضديت کرده باشد کە با او ضديت کند چنان استهرکە 

جايگاه جعفر را عزيز خواهم داشت و دلش را در امر شيعيان و  کە حق است

در  کە است] کاظم[پس از او موسا . هم کردياوران و اوليايش شاد خوا

شود و   من بريده منی رشتۀ فرضِاما؛ هويدا خواهد شدهای کور  زمانش فتنه

های ماالمال نوشانده ليای من جاماو   بە، وگردد یحجت من پنهان من

ده است، و هرکە يکی از آهنا را انکار کند نعمت مرا انکار کرهرکە . شود می

 کە وای بر افترابندانی. من افترا زده است بە تغيير دهديک آيه از کتاب مرا

ام علی   بنده و دوست و برگزيده]کاظم [ روزگار موساسر آمدِن بەهنگامبە

نبوت بارهای  کە  و ياور من است و کسی استاو ولّی. را انکار کنند] رضا[

ی عفريت. دوشش خواهم هناد و او را با اين بارها امتحاهنا خواهم کرد  بررا

بندۀ صاحل بنا کرده است در کنار  کە مستکرب او را خواهد کشت و در شهری

 توسط بەاو را کە سخن من حق است.  من دفن خواهد شدبدترين آفريدگاِن
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جانشين و وارث علمش خواهد شد شاد خواهم  کە ]تقی[ حممد پسرش

 هر.  استاو منبع علم من و موضع راز من و حجت من بر خملوقامن. کرد

فيع ش هبشت را جايگاهش خواهم ساخت و آوَرد ايمان او   کە بەئی هبند

سعادت را . کردند خواهم ا مهه اهل دوزخ کە اش تن از افراد خانواده هفتاد

 من و آفريدگاِن ناظر بر و ياور من و ولّی کە ]نقی[ علی پسرشبرای 

 بە کننده دعوت کە حسن. امتام خواهم رساند بە وحی من استنگهدارندۀ

دار علم من است را از او بيرون خواهم داد؛ و آن سعادت   خودم و خزانهاِهر

متام و کمال  بەرمحت برای مردم جهان است کە »د.م.ح.م« او پسرِرا با 

اوليای .  او استن بر تکمال موسا و فروغ عيسا و صرب ايوب. خواهم رساند

 و انترک سرهای مهچونشان ن او بەذلت خواهند افتاد و سرهامن در زما

 بر زمين خواهد پراکند، کشته خواهند شد، سوخته خواهند شد، و انديلم

واهد زمين با خونشان رنگين خ. ترسان و هراسان و نگران خواهند زيست

 .ندا  منآهنا اوليای راستينِ. شان خواهد افتادانشد و شيون و واويال در زن

 از ها را هنا زلزله آدست بە،خواهم خواباند آهنا هر فتنۀ کوری را دسِتبە

صلوات و .  برخواهم داشت و زجنيرها و قيدوبندها را دور خواهم کردميان

   ٤.ادوآهنا ب رمحت از پروردگارشان بر

  نامۀ سوم سفارش

در فرصِت ديگری برای اهللا تعاىل  کە داستاِن يک نامۀ خصوصیِ ديگر

يکیِ   يکیمادراِن گانه و نامهای  دوازدهپيامرب فرستاده بوده و نامهای اماماِن

                                                 
شيخ طوسی . ۳۱۱۔۳۰۹کمال الدين شيخ صدوق، . ۵۲۸۔۵۲۷/ ۱اصول کافی، . 4
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او .  آورده استرا شيخ صدوقاست  را برای پيامرب بيان داشته بوده آهنا

 و خوانده بوده و متنش ديده نوشته کە اين نامه را جابر ابن عبداهللا انصاری

بەاو دررسيده او را طلبيده و وفاتش را ازبر بوده و امام باقر وقتی هنگام 

برادر  ابن علی ۔را در حضورِ زيد  و او آن،فرموده کە منت آن نامه را خبواَند

  : ترمجۀ اين روايت چنين است(*). بازخوانده است۔امام باقر

او  بەنزد موالمت فاطمه رفتم تا تولد نوزادش حسن را بە: جابر گفت

. ئی در دست فاطمه ديدم کە ماننِد مرواريد سپيد بود صحيفه. هتنيت بگويم

  » بينم؟ يفه چيست کە در دستت میاين صح! ای بانوی بانوان«: گفتم

  . »نام امامان از فرزندامن در آن است«: گفت

  . »بەمن بده تا در آن بنگرم«: گفتم

بايست هرکە نبی يا وصیِ نبی نيست  کە منی اگر نه اين! جابر«: گفت

ولی تو اجازه داری کە از پشِت آن بە رويش . دادم بەآن دست بزند بەتو می

  : اندم و ديدم کە در آن چنين نوشته استرا خو من آن. »بنگری

ابوالقاسم حممد ابن عبداهللا مصطفا، مادرش آمنه دخِت وهب؛ 

ابواحلسن علی مرتضا پسرِ ابوطالب، مادرش فاطمه دخِت اسد؛ 

ابوحممد حسن ابن علی البِّر و ابوعبداهللا حسين ابن علی التقی، 

عدل، مادرشان فاطمه دخِت حممد؛ ابوحممد علی ابن حسين ال

مادرش شهربانويه دخِت يزدگرد ابن شاهنشاه؛ ابوجعفر حممد ابن 

علی الباقر، مادرش ام عبداهللا دخِت حسن ابن علی؛ ابوعبداهللا 

جعفر ابن حممد الصادق، مادرش ام فَرَوه دخِت قاسم ابن حممد ابن 

بکر؛ ابوابراهيم موسا ابن جعفر الِثقَه، مادرش کنيزی بەنام  ابی

                                                 
شوم کە جابر ابن عبداهللا  کە داستان را دنبال کنيم يادآور می پيش از آن (*)

از  سال پيش از امام باقر، و حتی ساهلا پيش از امام زين العابدين، ۴۶انصاری 
 . دنيا رفته بوده است
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حلسن علی ابن موسا الرضا، مادرش کنيزی بەنام ُحَميده؛ ابوا

َنجَمه؛ ابوجعفر حممد ابن علی الزکی، مادرش کنيزی بەنام 

خيزران؛ ابواحلسن علی ابن حممد األمين، مادرش کنيزی بەنام 

سوسن؛ ابوحممد حسن ابن علی الرفيق، مادرش کنيزی بەنام مسانه 

حلسن حجت اهللا اش ام احلسن است؛ ابوالقاسم حممد ابن ا کە کنيه

صلوات اهللا . تعاىل بر خلقانش و قائم، مادرش کنيزی بەنام نرجس

  ٥.علَيهِم اََمجعين
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  برای پيامرب اصحاب های توطئه

  اهللا تصميمِ کردنخنثا 

عياشی از زبان امام باقر نوشته کە وقتی علی را پيامرب بەواليت منصوب کرد 

علی را بياور يا او را تبديل اصحابش بەنزدش رفتند و گفتند يا امامی جز 

. کن، و اگر ابوبکر يا عمر را بەجای او تعيين کنی ما اطاعت خواهيم کرد

  : بەپيامرب وحی رسيد و چنين بەاو گفته شد

گويند کە قرآنی جز اين را  کسانی کە اميدی بەديدار ما ندارند می

م را از پيش خود بگو من حق ندارم کە آن. را تبديل کن بياور يا آن

. کنم شود پيروی می تغيير بدهم؛ من فقط از آنچە کە بەمن وحی می

ترسم  من اگر از پروردگارم نافرمانی کنم از شکنجۀ روزِ بزرگی می

  . }۱۵: يونس{

  )۱ (برای ترور پيامربتوطئه 

سران اصحاب پيامرب وقتی ديدند کە پيامرب دربارۀ جانشين کردِن علی 

 کرد مهدست شدند و نقشه جدی است و تصميمش را عوض خنواهد

 داستاهنای غدير کنندۀ تکميلاين داستان کە . چيدند تا پيامرب را ترور کنند

 نوشتۀ علی ابن ابراهيم يکی از آهنا را از. است چند روايِت خمتلف دارد

  : کنم  ترمجه می(*))رِ بزرِگ معاصر کلينیمفس(قمی 

ِاذا «شد اهللا سورۀ ) جه ذواحل۱۳روز (» اَّياُم التَّشريق«چون آخرين روز 

                                                 
از عرهبای جاگير در قم )  خورشيدی۳۰۰متوفی حوالی (علی ابن ابراهيم قمی  (*)

 . اشداو احتماالً از قبيلۀ اشعر بوده ب. و مفسر بزرگ اماميه بوده است
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خرب مرگم را بەمن «: پيامرب گفت. را فرستاد» جاء نصر اهللا َوالفَتح

  . »سپس بانگ زد کە مناز بەمجاعت است در مسجِد خيف. »اند داده

  : مردم گرد آمدند، و او محد و ثنای اهللا کرده گفت

خوشا بەحال کسی کە سخنم را بشنود و درک کند و بەهرکە نشنيده 

ام کە اگر  من در مشا چيزی را بر جا هناده!  ای مردم…برسانداست 

اهللا . راه خنواهيد شد؛ کتاب اهللا و عترمت اهل بيتم آن را بگيريد گم

دو از هم جدا خنواهند شد تا بر سر حوض  بەمن خرب داده کە اين

  . اند بەنزد من آيند، و مهاننِد اين دو انگشِت من بەهم چسپيده

 خواهد کە امامت را بە حممد می«: دند و گفتندمردم با هم مجع ش

پس چهار تن از آهنا بە مکه رفته وارد کعبه شدند و . »خانوادۀ خودش بدهد

نامه در ميان خودشان نوشتند کە وقتی  با هم عهد و پيمان بستند و پيمان

  . گاه بە خاندانش برنگردد حممد مبيرد يا کشته شود اين امر هيچ

  :  بر پيامرب نازل کرداين آيه راپس اهللا 

آيا . گيريم تصميم استوار مینيز آيا تصميم استواری گرفتند؟ ما 

شنويم؟ آری،  شان را منی پندارند کە ما رازشان و سخن درگوشی می

   (*).}۸۰۔ ۷۹: زخرف{نويسند  اند و می مأموراِن ما نزدشان

کە پس پيامرب از مکه بەقصِد مدينه بيرون رفت و چون بەمنزلی رسيد 

  :  اين آيه بر او نازل شد…شود غدير خم ناميده می

 است رااز جانبِ پروردگارت بر تو نازل شده  آنچە !ای پيامرب

اهللا تو را از گزند مردم . ای برسان، و اگر نکنی رسالتش را نرسانده

  . حفاظت خواهد کرد

آيا ! ای مردم«: پس پيامرب ايستاد و پس از محد و ثنای اهللا گفت

                                                 
 . اين آيه در اوائل بعثِت پيامرب دربارۀ برخی از سراِن قريش آمده بوده است (*)
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  » د کە ولیِ مشا کيست؟داني می

  . »آری، اهللا و پيامربش«: گفتند

  » دانيد کە من از خودتان بر مشا برترم؟ آيا می«: گفت

  . »آری«: گفتند

و اين را سه بار تکرار کرد، سپس دست » گواه باش! ای اهللا«: گفت

دو را ديدند؛  اميراملؤمين را گرفته بلند کرد تا مردم سپيدیِ زيرِ دستهای آن

. ام علی مواليش خواهد بود بدانيد کە هرکە من مواليش بوده«: گفتسپس 

تو  باشد  دمشن هرکە او را مواليش باش، واو را ولی شود تو هرکە !اللهم

 ياوری هرکە ياورش باش و تو کند ش اياوری هرکە دمشنش باش، و

. »بدار ، و هرکە او را دوست بدارد تو دوست اشکن ش اخوارتو نکند  اش

گواه باش کە من نيز از ! ای اهللا«: ش را بە آمسان بلند کرد و گفتسپس سر

  . »ام گواهان

اين را درک کرد و از ميان اصحاب او برخاست و ] ابن خطاب[عمر 

  » آيا اين از جانبِ اهللا و پيامربِ او است؟! يا رسول اهللا«: گفت

نين و او اميراملؤم. آری، از جانبِ اهللا و پيامرب او است«: پيامرب گفت

امام املتقين و قائد الُغرِّ املَُحجَّلين است، او را اهللا در روز قيامت بر روی 

نشاَند و دوستانش را وارد هبشت و دمشنانش را وارد دوزخ  صراط می

  . »کند می

حممد در «: آن عده از اصحابش کە پس از او ُمرَتد شدند گفتند

اگر بەمدينه برگردد ما را مسجد خيف آهنا را گفت و اينجا اينها را گفت، و 

پس چارده مرد گرد آمدند و توطئه چيدند تا . »کند تا بيعت کنيم جمبور می

پيامرب را بکُشند؛ و در َعقَبه کمين کردند عقبۀ َهرشی ميان جحفه و ابواء؛ 

کە  هفت نفر در مست راست عقبه و هفت نفر در مست چپِ آن، برای آن

  . شتر پيامرب را برمانند
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شب پيشاپيشِ سپاه بود و روی شترش  شد پيامرب در آنچون شب 

يا «او بانگ زد کە   چون بەنزديک عقبه رسيد جربئيل بە. زد ُچرت می

  . »اند فالنی و فالنی راِه تو را بسته! حممد

  » اين کيست کە پشِت سرِ من است؟«: پيامرب نگريست و گفت

  . »يمانحذيفه ابن ! ام، يا رسول اهللا من«: ُحذيفه يمانی گفت

  » تو نيز چيزی کە من شنيدم را شنيدی؟«: گفت

  . »آری«: گفت

  . »بەکسی مگو«: گفت

. سپس رسول اهللا بەآهنا نزديک شد و آنان را بەنامهاشان صدا زد

 پيامرب را شنيدند گريختند و بەميان مردم رفتند، و شترانشان را چون بانِگ

. بەجستجوی آهنا برآمدندمردم بە پيامرب رسيدند و . زانو بسته وِل کردند

: وقتی فرود آمد گفت. پيامرب بەنزد شترانشان رفت و آهنا را شناخت

برخی از مردم را چە شده است کە در کعبه مهسوگند شدند کە اگر حممد «

  » گاه بە اهل بيتش برنگردانند؟ مبيرد يا کشته شود اين امر را هيچ

زی از اين چيزها را  سوگند خوردند کە چيآهنا بەنزد پيامرب رفتند و

پس . اند اند و چيزی را از پيامرب هنان نکرده اند و قصد او را نداشته نگفته

  : اهللا اين آيه را نازل کرد

اند کە اين امر را بە اهل پيامرب  خورند کە نگفته بە اهللا سوگند می

اند و پس از مسلمان  سخن کفرآميز گفته. برخنواهند گرداند

اند کە بەآن دست خنواهند   و قصد چيزی کردهاند بودنشان کافر شده

شان جز برای اين نيست کە اهللا و پيامربش از فضل  و کينه. يافت

اگر توبه کنند . بسيار داده است) بە خاندانش(خويش بەآهنا 

برايشان هبتر است، و اگر رخ برگردانند اهللا شکنجۀ دردناکی در دنيا 

 ولی و ياوری خنواهند و آخرت بەآهنا خواهد کرد و در جهان هيچ
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   (*).}۷۴: توبه{داشت 

پس پيامرب بەمدينه برگشت و حمّرم و نيمی از صفر را ماند و َدردی 

  . نداشت؛ سپس دردش کە در آن ُمرد شروع شد

عبداهللا ابن مسعود گفته کە پيامرب وقتی از حجة الوداع برگشت بەمن 

. اند من خرب دادهرفتنم نزديک شده است و مرگم را بە! ابن مسعود«: گفت

  » ولی پس از من چە کسی اين امر را حتويل خواهد گرفت؟

  . من يکی يکی مردان را برايش برمشردم

طالب را چە  پس علی ابن ابی! مادرمرده«: پيامرب گريست و گفت

وقتی روز قيامت ! کردی کە بر مهۀ خلق مقدم ندانستی؟ ای پسر مسعود

مِ بزرگ من خنستين پرچم است کە پرهای اين امت برافراشته شود پرچ

طالب است و مهۀ مردم در زير پرچمِ اويند، و  در دست علی ابن ابی

  . »طالب است زند کە اين فضل ازآِن علی ابن ابی ئی بانگ می منادی

  : ارۀ اصحاب پيامرب خرب داده گفتسپس وحی آمده درب

وسيلۀ  بەپندارند کە آزمونی در کار خنواهد بود، و اهللا آهنا را  می

  . اميراملؤمنين خنواهد آزمود

وقتی پيامرب در ميانشان بود کور و کر شدند، وقتی پيامرب اينها 

درگذشت و اميراملؤمنين را بر آهنا واليت داد کور و کر شدند، و تا اين حلظه 

   ١.کور و کر شدند

                                                 
 اين آيه در نيمۀ دومِ سال هنم هجری دربارۀ يکی از منافقاِن مدينه بەنامِ ُجالّس (*)

اگر اين چيزها کە «: ابن ُسَويد ابن صامت آمده است کە دربارۀ پيامرب گفته بود
ت باشد، و اگر چيزهائی کە او آورده است حق باشد، ما از گويد راس مرد می اين

؛ و خربش را بەپيامرب رساندند، و »شويم بدتريم اين خرانی کە سوارشان می
 .لی او انکار کرد، و داستانش دراز استپيامرب او را طلبيد و نکوهيد، و

، )ھ۱۴۰۴مؤسسة دار الکتاب والنشر، قم،  (تفسير قمیعلی ابن ابراهيم قمی، . 1
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  )۲(توطئه برای ترور پيامرب 

ياشی در تفسيرش داستان ديگری از توطئه برای ترور پيامرب را ع

  :  آورده استچنين

کە پيامرب در غدير خم از ما برای علی  زيد ابن ارقم گفته کە پس از آن

تن  بيعت گرفت و ما بە نزد شتران و بارهامان برگشتيم در کنار چادر من سه

قريشان بودند و ُحذَيفه ابن َيمان با من بود، و شنيديم کە يکی از آن سه مرد 

پندارد کە اين امر پس از او  ە حممد امحق است اگر میواهللا ک«: گفت می

دانی او را؟  فقط امحق می«: ديگری گفت. »برای علی استوار خواهد ماند

دانی کە ديوانه است، و نزديک بود کە نزد زِن پسر ابوکبشه از  مگر منی

کنيد، خواهد امحق باشد خواهد ديوانه  ول اش: ديگری گفت» حال برود؟

  . »گويد خنواهد شد کە اينها کە میواهللا ! باشد

گين شد و بال چادر را بلند کرد و سرش را بەدرون داده   خشمُحذَيفه

شود مشا  هنوز پيامرب در ميان مشا است و وحی بر مشا نازل می«: گفت

  . »او خرب خواهم داد  کارتان را کرديد؟ واهللا کە فردا اينها را بە

رچە گفتيم را شنيدی؟ اينها را نزد تو اينجائی و ه! ابوعبداهللا«: گفتند

  . »خودت نگاه دار؛ مهمان بايد کە رازنگهدار باشد

اگر در دل خودم . برای چنين چيزی جای رازداری نيست«: گفت

  . »ام نگاه دارم بەاهللا و پيامرب خيانت کرده

هرچە دلت خواهد بکن؛ ما سوگند خواهيم خورد ! ابوعبداهللا«: گفتند

ای کە تو را  آيا پنداشته. بندی گوئی و افترا می دروغ میايم و تو  کە نگفته

  » تا را تکذيب؟ تصديق کند و ما سه

کند کە وقتی حقيقت را بەاهللا و پيامربش  برای من فرقی منی«: گفت

                                                                                                      
 . ۱۷۶۔۱۷۲/ ۱



  ٨٥

  . »مشا هم هرچە کە دلتان خواست بگوئيد! گفتم چە بشود

 سپس رفت، و پيامرب آمد و علی نيز مهراهش بود و مهار شترش را

چه : پيامرب آهنا را طلبيد و گفت. تاو سخنان آهنا را بەپيامرب گف. گرفته بود

ايم؛ و اگر چيزی بەگوش تو رسيده  واهللا کە چيزی نگفته«:  گفتندايد؟ گفته

  . »اند بر ما دروغ بسته

اند، در  خورند کە نگفته سوگند می«پس جربئيل آمد و وحی آورد کە 

اند، و قصد  شان کافر شده  از مسلمانیاند و پس حالی کە سخن کفر گفته

  . }۷۴: توبه{» اند کە بەآن دست خنواهند يافت چيزی کرده

بگذار هرچە دلشان خواست بگويند؛ من مهان «: علی بەپيامرب گفت

ام است و مهان مششير بر گردمن؛ اگر تصميمشان را بەمرحلۀ  دل در سينه

  . »عمل گذاشتند من نيز کارِ خودم را خواهم کرد

  . »بر امری کە شدنی است شکيبايی کن«: جربئيل بەپيامرب گفت

اگر چنين است شکيبايی «: ؛ و علی گفتگفترا بە علی  پيامرب اين

   ٢.»خواهم کرد

  آميزِ ابوبکر و عمر و يارانشان نامۀ توطئه پيمان

مهراه پدرم وارد کعبه شدم؛ در ميان دو ستون بر : امام صادق گفته

آن  کە در اين نقطه بود«: گفت و (*) از گزارد مرمر منروی آن سنِگ

 کە گاه نگذارند چون پيامرب مبيرد هيچ کە مجاعت با هم پيمان بستند

 کسانی چە«: گفتم. » برسدخانداِن خودشکسی از  بەاين امر

                                                 
 . ۹۹۔۹۸/ ۲تفسير عياشی، . 2

شده توسط   گفتيم کە در روايتهای اماميه کعبۀ زمان پيامرب مهين کعبۀ ساخته(*)
حجاج ثقفی در زماِن خالفت عبدامللک مرواِن است کە در زمان عباسی تعميرِ 

  . ديگرباره شده بوده است، با مهان در و ديوار و سنِگ مرمر و مهان ستوهنا
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و ابوعبيده ابن ) بوبکر و عمريعنی ا(اولی و دومی «: گفت» بودند؟

   ٣.»)ابوُحذَيفهالی يعنی سامل مو( و سامل ابن حبيبه حجرا

داستاِن اين پيماِن ضِد نبوی و ضِد علویِ ابوبکر و عمر و يارانشان کە 

علی ابن امام صادق بەآن اشاره کرده است را در اين روايت گفته شده 

گويد کە چون  ، و مینوشته استاز زبان ُحذَيفه ابن َيمان ابراهيم قمی 

وب کرد ابوبکر و عمر و پيامرب در مکه علی را بە جانشينی خودش منص

ابوعبيده و يارانشان کە مهگی از منافقان بودند در مکه در خانۀ ابوبکر 

ئی را مياِن خودشان نوشتند کە نگذارند پس از  نامه جتمع کردند و پيمان

نامه را سعيد ابن عاص اموی نوشت  منت پيمان. پيامرب امامت بەعلی برسد

را برده در دروِن کعبه بەوديعه  ح آنو بقيه امضاء کردند، و ابوعبيده جرا

  : آيد ترمجۀ منت است در زير می آنچە .هناد

 امساء دختر َعميس خثعمی ۔زِن ابوبکر۔ بەمن خرب :حذيفه گفت

. کردند نظر تبال کردند و با يکديگرجلسه   آهنا در خانۀ ابوبکرداد کە

بکر چيدند را امساء زن ابو می کە ئی گفتند و توطئه میچيزهائی کە 

 او . بەسعيد ابن عاص گفتند کە بنويسدتوافق رسيدند بە چون(*).شنيد می
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جعفر در . بود) برادرِ علی(اين امساء در زمان پيامرب زِن جعفر ابن ابوطالب  (*)
برادرم جعفر در : سال هشتم هجری در جنگ مؤته کشته شد؛ و پيامرب گفت

کند و بەهرجا  هبشت دوتا بال درآورده است و بر فراز درختاِن هبشت پرواز می
پس از او ابوبکر زِن .  پس از آن او را جعفر طَّيار ناميدند.کە خواهد رود

چون ابوبکر درگذشت پسری شيرخواره بەنامِ . اش را بە زنی گرفت شده بيوه
حممد داشت، علی بەپاس احترامی کە بە ابوبکر داشت امساء را بە زنی گرفت 

ورد و و بچۀ شيرخوارۀ ابوبکر را بەخانۀ خودش برد و در کنار حسن و حسين پر
کە بعدها زن  نزد شيعياِن امامی امساء چون. داشت او را مهچون پسرِ خويش می

علی شده است در زمان ابوبکر نيز از زنان مؤمنه بوده و مهچون شوهرش 
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  :  چنين بود، و منتِ آننامه را نوشت پيمان

  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

 کە  اصحاب حممد از مهاجرين و انصاربزرگاِنچيزی کە اين است 

اهللا در کتابش از زبان پيامربش آهنا را ستوده است، پس از 

نامه را نوشتند تا   بسيار بر آن توافق کردند؛ و اين پيمانمشورهتای

  : مسلمين در نسلهای آينده بر اساسش عمل کنند

از آن  کە  خودشلطف و کرمِ خويش حممد را با دينِ بە اما بعد؛ اهللا

او .  مهۀ بندگانش فرستادبرای بندگانش خشنود بود بر سرِ

مردم  بەرمان داده بود را فاو  بەاهللا آنچە مأموريتش را اجنام داد و

 و چون دين را. کار بنديم بەمهۀ آهنا را کە رساند و بر ما واجب کرد

پايۀ کمال رساند و واجبات را مقرر کرد و سنتها را مستحکم بە

نزد خودش داشت را برای او در نظر گرفت و او را  آنچە ساخت اهللا

نشينی برای جاکە  آن بیبا احترم و عزت بسيار از اين دنيا برگرفت 

مسلمانان  بە امر انتخاب جانشين پيامرب. خودش تعيين کرده باشد

رأی و تدبيرش اطمينان داشته باشند از ميان  بە را هرکە تاواگذار شد 

  … . خودشان برگزينند

جانشينی خودش تعيين نکرد تا اين امر در يک  بەپيامرب کسی را

مسلمينِ  کە هنا نباشدخانواده ادامه نيابد و مهچون ميراثی در ميان آ

 منداِن مسلمان دست ديگر از آن حمروم باشند، و تا در ميان دولت

اين امر از امروز تا روز  کە جانشين نگويدکە   ايندست نشود، و تابە

   .قيامت در فرزندان و نوادگان او خواهد بود

                                                                                                      
بينيم کە او را در اين روايت وارد کرده و  لذا می. ايمان نبوده است ابوبکر بی

 . اند منبع گزارشِ توطئه کرده
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وقتی يک خليفه از دنيا برود  کە بر مسلمانان است آن استچە  آن

 خودشان  گرد هم آيند و در امورِتدبير و صالح و رأْی دارندگاِن

 واگذارند او   بەرا شايسته ببينند امر خودشان را هرکە مشورت کنند و

 آن زمان  خودشان کنند؛ زيرا در هيچ زمانی بر مردمِسرورِو او را 

  . کسی شايستگی خالفت را دارد کە چە پوشيده خنواهد بود

پيامرب يک شخص  کە يزد و ادعا کندکسی در ميان مردم برخکە  چنان

 خودش منصوب کرده و او را با نام و نشان و جانشينیِبرای  معينی را

 چنين کسی باطل است و مردم معرفی کرده است، سخنِ بەخانواده

 پيامرب از آن آگاهی دارند، و او اصحابِ کە  چيزهائی استخالِف

 جانشينیِە  کو اگر کسی ادعا کند.  مسلمين است مجاعِتخمالِف

بر است، اين ادعا نيز  رسد و پيامرب دارای ميراث ارث می بە پيامرب

 َبَرد و کسی از ما پيامربان ميراث منی «:باطل است، زيرا پيامرب گفته

  . »از خودمان برجا بگذاريم صدقه خواهد بودآنچە 

 ی معين پيامرب بايد يک شخصِجانشينِ کە و اگر کسی ادعا کند

جای پيامرب برگزيده شود  کە بە کس ديگری حق نداردباشد، و جز او 

 نبوت است، سخنش دروغ مثابۀ استمرارِ بەزيرا جانشينیِ پيامرب

هرکدامشان  بە اند، ياران من مانند ستارگان «:است زيرا پيامرب گفته

  . »اقتدا کنيد راه را خواهيد يافت

ترين  پيامرب برحق بە سبب نزديکيش بەاو کە و اگر کسی ادعا کند

 پيامرب بايد در فرزندان او  او است و جانشينیِکس برای جانشينیِ

 جز افراِد کە پسر از پدر ارث بربد، و ادعا کندکە  چناناستمرار يابد 

  ديگری در هيچ زمان و مکانی حق نداردکسِاين خانوادۀ مشخصْ 

دنيا باقی است بايد حال بر مهين منوال  کە خليفه شود و تا زمانیکە 

 :د، زيرا اهللا گفتهَبَر جائی منی بە ه باشد، البته چنين ادعائی راهبود
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 :؛ و پيامرب گفته» استپارساترينِ مشا اهللا دترينِ مشا نزِدنارمج«

 برابرِشان در  ذمۀ مسلميْن يکی است و کهتر و مهتر ندارند، و مهه«

  اهللا ايمان دارد و سنِتکتابِ هرکە بەپس. »اند ديگران مهدست

   .را قبول دارد او بر راه درست است و کارش درست استپيامرب 

دل نباشد با حق و  اند خوش اينها اجنام داده کە از اقدامیهرکە 

 مسلمين بيرون رفته است و  اهللا خمالفت منوده و از مجاعِتکتابِ

 :پيامرب گفته. صالح امت است بە اوشيد؛ زيرا کشنتِاو را بکُ کە بايد

. دسِت من تفرقه انداخت او را بکُشيد کآمد و در امِت يهرکە «

دلی رمحت است و  باشد؛ زيرا يک کە شيد هرکسچنين کسی را بکُ

کننده  راه گمگاه بر يک امرِ   من هيچتفرقه درد و رنج است، و امِت

  . »مهدست خنواهند شد

 از مجاعِت هرکە اند، و د يک دستن ديگران مانمسلمين در برابرِ

 مسلمين انداز و معاند است و با دمشناِن قهمسلمين بيرون برود تفر

خون چنين کسی را پيامرب مباح و .  مسلمين مهدست شده استبرضِد

  . کشتنش را جائز کرده است

 سال دهم ازماه حمرم  ه را درنام پيمانسعيد ابن عاص اموی اين 

نامهاشان در ذيل آمده است حترير کە  با توافق کسانی   هجرت

   (*).کرد

  … وديعه هناد بەابوعبيده جراح سپردند، و او در کعبه بە راهنام پيمان

ذکر اهللا  بە را با مردم خواند و در جايش نشست وبامدادپيامرب مناز 

به «: گفتابوعبيده جراح کرده  بە آنگاه رو. مشغول شد تا خورشيد برآمد

                                                 
 بەتاريخ رمسی  هجری۱۱سال ل دهم از هجرت مطابق است با حمرم  حمرمِ سا(*)

 . کە بعدها وضع شد
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   :و اين آيه را خواند» ای؟ دارِ اين امت شده امانت کە کسی مانند تو چە !به

 گويند نويسند سپس می کتاب را با دستهاشان می کە وای بر کسانی

 وای بر آهنا از. هبای آن خبرند بەچيزی از نزد اهللا است تا اندککە 

  {آورند دست میبە آنچە دستهاشان نوشت و وای بر آهنا ازآنچە 

  .  }۷۹: بقره

توانند کنند ولی رازشان را از اهللا هنان ن رازشان را از مردم هنان می

کرد، زيرا او با آهنا است وقتی سخنانی را در ميان خودشان هنان 

کنند احاطه  می هرچە اهللا بر. آن راضی نيست بە اهللا کە دارند می

  . }۱۰۸: نساء {دارد

 نامه پيمانئی شبيه مهان  هنام پيمانکسانی امروز «: گفتسپس 

آهنا  بەاهللا.  آويختندکافراِن مکه برضد من نوشتند و دروِن کعبه کە اند نوشته

پس از آهنا خواهند آمد را  کە دهد تا بيازمايدشان و کسانی فرصت می

خاطر  بەاگر اهللا. پليدان را از پاکان جدا سازد کە بيازمايد؛ و برای آن است

با آهنا مدارا کنم هم اکنون  کە من نفرموده بود بەکرده بوده کە ئی اراده

   (*).»زدم گردنشان را میانداختم و  جلو می بەشان را مهه

وقتی پيامرب اينها را  کە اين چند نفر را ديديم کە واهللا: حذيفه گفته

 کە لرزه افتادند، و مهۀ کسانی بەخويشنت را نگاه دارند و کە گفت نتوانستند

منظور پيامرب از اين سخنها  کە روز در جملس پيامرب بودند دانستند آن

  . کسانی است چە مثال آورد کە قرآناند و منظورش از اين آيات  کيان

مهسرش اُمِّ سلمه رفت و خانۀ  بەبرگشتپيامرب چون از آن سفر 

عائشه و .  ديگرش نرفتکدام از مهسراِن خانۀ هيچ بە در آجنا ماند وماه يک

                                                 
ئی  روايت بەگونه.  هجری در مکه است۱۱بينيم کە پيامرب در ماه حمرم سال   می(*)

کە علی را در غدير خم منصوب کرده بەمکه  دهد او پس از آن است کە نشان می
 . اند فق نيز با او بەمکه برگشتهبرگشته است و مهۀ يارانش از مؤمن و منا
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: گفتندآهنا . آهنا خرب دادند بەنزد پدرانشان رفتند و اين موضوع را بەحفصه

نزد او برويد و با او  بەمشا. ن کرده استاو چرا چني کە دانيم ما می«

 بگوئيد و او را با سخنانتان او   بەخوش رويی کنيد و سخنان خوش خوش

باشد  کە  است؛ و از هر راهیشرمیاو مردی  کە دانيد بفريبيد، زيرا می

  . »تصميمی دارد کە چە بکوشيد تا از زبانش بيرون بکشيد

پيامرب رفت، علی ابن ابوطالب خانۀ اُمِّ سلمه نزد  بەتنهايی بەعائشه

  » ای؟ جا آمدهاين  چە بەبرای! محيراء«: گفتعائشه  بەپيامرب. هم آجنا بود

فکری  بەیآمد نهخانۀ خودت  بەبار اينکە   ايناز«: گفتعائشه 

  . »برم اهللا پناه می بە من از خشم تو! يا رسول اهللا. افتادم

 تو گفته بودم کە بەیگوئی راز تو می کە اگر چنين بود«: گفتپيامرب 

هم خودت را هالک کردی و . کردی داری را افشا منیبنزد خودت نگاه کە 

: گفت اُمِّ سلمه کنيزِ بە سپس. »هالکت افکندی بەهم مجعی از مردم را

 نيک بشنويد«: گفتآهنا  بەسپس. »خانۀ اُمِّ سلمه دعوت کن بەزناِن مرا«

  : گفتنان  بە زطالب داز کردهعلی ابن ابو بە و دستش را» !گويم میکە چە 

برِ من است و پس از من ولیِ مشا و ولیِ  اين برادر و وصی و ميراث

. مشا گفت را اطاعت کنيد هرچە بە از او فرمان بربيد و. امت است

  . »هالکت خواهيد افتاد بەبا نافرمانی از او کە از او نافرمانی مکنيد

از اهللا  کە ارم، و تا وقتیسپ تو می بەمن اينها را! يا علی«: گفتسپس 

شان را از مال  کنند آهنا را نگاه دار و زندگی و از تو اطاعت می

آهنا بده و ايشان را از  بەداری کە خودت تأمين کن، و هر فرمانی

اگر هم از تو نافرمانی کردند ول . ديدی بازدار کە هرکار ناشايستی

  کن شان

 !يا رسول اهللا«: فتگعائشه . زنان پيامرب خاموش نشسته بودند …

  . »ما خمالفت کنيم کە تو بگوئی ممکن نيستهرچە 
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پس از . کنی کنی و سخت هم خمالفت می خمالفت می«: گفتپيامرب 

ام  تو سپرده کە بە ئی ير پا خواهی هناد و از خانه بە زمن فرماهنای مرا

حجاب در ميان گروهی از مردان بيرون خواهی شد، با علی سرسری  بی

  . »او ستم خواهی کرد، از او و از اهللا نافرمانی خواهی کرد بە فت،خواهی ر

با آهنا برضد علی مهدست شده  کە  و کسانیچند تنسپس پيامرب آن 

از طُلَقاء و منافقان  کە دمشنی با او گرفته بودند و کسانی بە بودند و تصميم

اسامه رفته حدود چهار هزار مرد بودند؛ مواليش  هم بودند را طلبيد؛ روی

  . ناحيۀ شام بربد بەاسامه فرمود تا آهنا را بە ابن زيد را فرماندهشان کرد و

ايم؛ از تو   تو از سفر برگشتهما تازه مهراِه! يا رسول اهللا«: گفتندآهنا 

در شهر مبانيم و اسباب فراهم آوريم و خودمان را برای  کە خواهيم اجازه می

  . »سفر آماده کنيم

الزم دارند را  کە در مدينه مبانند تا چيزهائی کە آهنا اجازه داد بەپس

 مدينه برده در آجنا اردو يلیِ بەچند مآهنا را کە اسامه فرمود بەو. هتيه کند

 آهنا وقتی کارهاشان را متام کردند کە آجنا رفت و منتظر شد بەاسامه. بزند

  .  بپيوندنداو بە

 از منافقان در اينها در مدينه نباشند و کسی کە هدف پيامرب آن بود

   (*).مدينه منانده باشد

 بيرون رفنت از مدينه و حرکت بە آهنا را تشويق کە پس پيامرب در حالی

                                                 
ترتيب داده بود کە اصحابش از مدينه بەاين هدف  را  برنامهپيامرب اينيعنی  (*)

هنا در مدينه رود کسی از آ بروند تا روزی کە او از دنيا میبەجای دوردستی 
دانست   میاو . و اميراملؤمنين شودنشيند۔ بەجای او سردرِد نباشد و علی ۔بی

 هواخواِه ابوبکر و عمر استند و کسی خواهاِن علی نيست، و اگر کە اصحابش
رود اصحابش در مدينه باشند خنواهند گذاشت کە علی  روزی کە او از دنيا می

 . اسامه هم هوادارِ ابوبکر و عمر بود. جانشين او شود
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آهنا . در آن درگذشت کە ئی کرد بيمار شد؛ مهان بيماری سوی شام میبە

قيس  بە پيامرب. چون چنان ديدند از بيرون رفنت از شهر خودداری کردند

 از انصار فرمود تا آهنا را از چند تن و ُمنِذرب ابن باابن سعد ابن عباده و ُح

 اردوگاه رساندند و بەقيس و حباب آهنا را بيرون بردند و. مدينه بيرون بربد

  . »درنگ اينها را برداشته حرکت کنی بی کە پيامرب فرموده«: گفتنداسامه بە

نزد پيامرب  بەقيس و حباب نيز. پس اسامه اينها را آمادۀ حرکت کرد

   (*).اند اه افتاده بە رمجاعت کە  خرب دادنداو  بەگشتند وبر

  . »خنواهند رفت«: گفتپيامرب 

کجا بە«: گفتنداسامه و مجعی از مردانش  بەابوبکر و عمر و ابوعبيده

 امروز بيش از هر زمانی الزم است کە برويم و مدينه را رها کنيم؟ در حالی

  . »ما در مدينه باشيمکە 

  » ع چيست؟موضو«: گفتاسامه 

اگر ما از مدينه  کە واهللا. گير شده است پيامرب بيمار و زمين«: گفتند

  کە ما هرگز خنواهيم توانست کە اصالحپيش خواهد آمدبەبرويم اموری 

خواهد شد، آنگاه  چە مانيم تا ببينيم وضع حال پيامرب منتظر می. کنيم

  . »رامهان باز است

 کە تادند تا برايشان خرب بياورداردوگاه برگشتند و يکی را فرس بە پس

نزد عائشه رفت و حمرمانه از او  بەفرستاده. گونه است چەوضع حال پيامرب

                                                 
پسرش قيس جوانکی بود .  سعد ابن ُعباده در اين زمان رئيس قبيلۀ خزرج بود(*)

کە اين قيس بعدها در جنِگ ُصفّين در کنار  ولی چون. يت نشده بودو شخص
علی و خمالف معاويه بود، و پس از علی نيز از حسن در برابر معاويه محايت 

ُحباب ابن ُمنِذر نيز بە اين دليل . اند کرد، اکنون او را وارد اين روايت کرده
ده از سعد ابن ُعباده ساع وارد اين روايت کرده شده است کە در روز سقفيه بنی

 . محايت کرده در برابر ابوبکر ايستاد
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پيامرب در حال مرگ  کە نزد پدرم و عمر برو و بگوبە: گفتعائشه . پرسيد

 خواهم تاناينجا دور شويد، من پياپی خربش را براي  از کەاست، مبادا

  . فرستاد

نزد ابوبکر  بە را عائشه با پيامیُصَهيب. گرفت پيامرب شدت بيماریِ

  تو و عمر و ابوعبيده و؛ن حممد نيستماند نده بە زديگر اميدی« کە فرستاد

  (*).»خربِ ديگران بيائيد  شبانه و بیدرنگ بیبا مشا مهفکر است هرکە 

نزد اسامه بردند  بە او را گرفتهچون صهيب با اين پيام رفت آهنا دسِت

از او ديدار  کە پيامرب در اين حال باشد و ما نتوانيم کە شود منی«: گفتندو 

 شهر بروند، و او نيز اجازه داد ولی کە بەو از اسامه اجازه خواستند. »کنيم

 ايد؛ و اگر ديديد مشا وارد مدينه شده کە کسی نبايد خرب شود«: گفتآهنا بە

 بەپيش آمد مرگاردوگاه برگرديد، و اگر واقعۀ  بە  پيامرب هبتر استحالِکە 

   (*).» باشيم)در مدينه (دهيد تا در ميان مردمبەما خرب 

 پيامرب وخيم ابوبکر و عمر و ابوعبيده شبانه وارد مدينه شدند، حالِ

شهر   بسيار بزرگی متوجه اينامشب خطرِ«: گفتهوش آمد و  بەبود، اندکی

                                                 
اند کە او بعدها  رو وارد روايِت توطئه کرده جا از اين  صهيب ابن سنان را در اين(*)

در شورای عمر کە بە انتخاب شدِن عثمان اجناميد ناظرِ امر شورا بود، و روزی 
سپس . مناز شود پيشکە عمر درگذشت نگذاشت کە علی در منازِ جنازۀ عمر 

 . علی در شورای عمر شکست خورد و عثمان خليفه شد
اند کە بعدها کە علی خليفه  رو در اين توطئه شرکت داده  اسامه ابن زيد را از آن(*)

ديگر . گاه با او بيعت نکرد شد او از بيعت کردن با او خودداری ورزيد و هيچ
کە بەمدينه رفته بودند تا کە پيش از جنگ مجل بەکسانی از سران بصره  آن

اند او  حتقيق کنند کە آيا طلحه و زبير با علی بيعت کرده بوده يا نکرده بوده
بەآهنا گفت کە از طلحه و زبير بەزورِ مششير بيعت گرفته شده است؛ و اين سبب 

پس از آن بود کە جنگ مجل بەپيش . شد کە بصره بەدسِت طلحه و زبير افتد
 . آن کشته شدندآمد و طلحه و زبير در
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  . »شده است

  »  بزرگ چيست؟خطرِ اين! يا رسول اهللا«: گفتکسی 

و  شهر برگشته بەاند بوده در سپاه اسامه کە  از کسانیچند تن«: گفت

وای بر . جويم من از اينها َتَبّری می! اللهم. اند با فرمان من خمالفت ورزيده

  . و اينها را چند بار تکرار کرد. »اندازيدراه  بە سپاه اسامه را! مشا

رفت و  توانست می گفت و پيامرب اگر می بالل مانند مهيشه اذان می

فرمود و علی  علی ابن ابوطالب می بە توانست هم شد و اگر منی مناز می پيش

علی ابن ابوطالب و فضل ابن عباس در اين . شد مناز می رفت و پيش می

  . بيماريش مهواره در کنار او بودند

زير فرمان اسامه بودند وارد شهر شده  کە کسانی کە  آن شببامداِد

 کە دهد، ولی ديدان گفت و آمد کە بەپيامرب خرب ذبودند بالل طبق معمول ا

عائشه بە .  کە وارد شود اجازه ندادنداو   بەوضع حال پيامرب بد است، و

 کە تواند پيامرب حالش بد است و منی«  بەابوبکر بگوبرو :صهيب گفت

 بە  او و نگريسنت ابوطالب هم مشغولِعلی پسرِمسجد برخيزد،  بەبرای رفنت

 مناز شو تو برو پيش. مسجد برود بەمنازی برای پيش کە اندتو او است و منی

را هبانه  آن کە  بسيار خوبی است و پس از امروز خواهی توانستفرصِتکە 

  . »قرار دهی

ابوبکر  کە  پيامرب و علی بودند ناگاه ديدنددر مسجد منتظرِ کە مردمی

ە  کمن فرموده بە پيامرب بد است و حالِوضعِ: گفتوارد مسجد شد و 

  . مناز شوم پيش

بايد در سپاه اسامه باشی از  کە تو«: گفت او   بەيکی از ياراِن پيامرب

تو  بەمن يقين دارم کسی کە واهللا! مناز شوی؟ پيش کە کجا چنين حقی داری

  . »مناز شوی پيش کە  استفرمان نداده

او دويد . »گيريم روم و از پيامرب اجازه می من می«: گفتمردم  بەبالل
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اين کوبيدِن شديد  کە بنگريد«: گفتزه را کوبيد، و پيامرب شنيد و و دروا

  » دروازه چيست؟

بالل است، و  کە  رفت و دروازه را گشود و ديد]پسرِ عباس [فضل

  » خرب است؟ چە !بالل«: گفت

جلو افکنده و  بەابوبکر وارد مسجد شده و خودش را«: گفت] بالل[

  . » فرموده استاو  بەپيامرب کە ندک در جايگاه پيامرب ايستاده و ادعا می

اين مهان  کە مگر ابوبکر در سپاه اسامه نيست؟ واهللا«: گفتفضل 

 کە ما خرب داد بەپيامرب. ديشب وارد مدينه شده است کە خطر بزرگ است

  . »ديشب خطر بزرگی وارد مدينه شده است

  . نزد پيامرب برد بەاو سپس بالل را

  » ؟خرب است چە !بالل«: گفتپيامرب 

  . پيامرب گفت بەبالل موضوع را

 کسی بەسوگند. روم مسجد می بەمرا بلند کنيد، خودم«: گفتپيامرب 

 اسالم فرود خطر و فتنه و بالی عظيمی بر سرِ کە جامن در دست او استکە 

يچ کرده بود و علی و عباس ارپ کە سرش را دستسپس درحالی. »آمده است

کشيد بيرون رفت و  ايش را بر زمين می دستهايش را گرفته بودند و پاهزيرِ

 پيامرب ايستاده بود و عمر و ابوعبيده و ابوبکر در جايگاِه. وارد مسجد شد

مردم . با او آمده بودند او را احاطه کرده بودند کە سامل و صهيب و کسانی

خربی خواهد  چە بالل کە مناز ايستند، و منتظر بودند کە بەهم حاضر نبودند

 رفت بەجلوپيامرب .  ديدِن آن وضعِ حالِ پيامرب در اندوه شدندمردم با. آورد

  .  کشيد و از حمراب دور کردواپسو پشت ابوبکر را گرفته او را 

ها   سر پيامرب رفتند و از ديدهپشِت بەبا او بودند کە یچند تنابوبکر و 

   ).کە پيامرب آهنا را رسوا کند از مسجد گريختند از بيم آنيعنی  (هنان شدند

مردم با پيامرب مناز خواندند، پيامرب نشسته بود و مردم ايستاده 



  ٩٧

پيامرب چون مناز را متام . شنواند مردم می بە پيامرب رابودند، و بالل تکبيرِ

ای «: گفتپس . ابوبکر آجنا نيست کە پشت سرش نگريست و ديد بەکرد

را فرستاده من آهنا  کە دير ابوقحافه و يارانش در عجب نيستآيا از پس! مردم

قرار  کە جائی بروند بەبا او کە ام آهنا گفته بەام و و زير فرمان اسامه قرار داده

 بر پا ئی اند تا فتنه مدينه برگشته بە مرا بر زمين زده وشده بروند، ولی فرماِن

مرا بلند کنيد تا روی منرب . شان را ناکام خواهد گذاشت کنند؟ اهللا فتنه

  . »بنشينم

  : د و ثنای اهللا گفتل منرب نشست و پس از محپس روی پلۀ او

مهان  بە رسد و بر مهۀ مردم می کە رسد بر من مهان می! ای مردم

روشنی  من مشا را بر حجِت. اند مهگان رفته کە راهی خواهم رفت

 پس از من مبادا. سان است روز و شبش يک کە ام قرار داده

از مشا در اختالف اسرائيل پيش  بنی کە اختالف افتيد مهان گونهبە

 آنچە ام مگر من چيزی را بر مشا حالل نکرده! ای مردم. افتادند

قرآن  آنچە ام مگر قرآن حالل کرده، و چيری را بر مشا حرام نکرده

تا  کە ام  سنگين بر جا هناده بارِتا مشا دومن در مياِن. حرام کرده است

نا کتاب  خنواهيد شد؛ و آن مهاراه گمآهنا متمسک باشيد  بەوقتی

هم  اند و از  مندو پس ازمن جانشينِ اين. اهللا و عترمت اهل بيتم است

من بپيوندند؛ آنگاه من  بە حوضبر سرِ کە جدا خنواهند شد تا آنگاه

روز  گونه رفتار کرديد؟ در آن چەدو با اين کە از مشا خواهم پرسيد

 من سرازير خواهند شد و سوی حوضِ بە شتراِن تشنهمهچونمردمی 

ام و  من فالنی کە ديگر را ُهل خواهند داد و يکی خواهد گفتيک

نامها را  کە و من خواهم گفت. ام من فالنی کە ديگری خواهد گفت

.  پس از من از دين برگشتيد۔خاک بر سرها۔شناسم، ولی مشا  می

   .خاک بر سرتان



 ٩٨

  .  شداش خانهسپس پيامرب از منرب فرود آمد و وارد 

پيامرب از دنيا رفت جلو چشم مردم ظاهر  کە وزیابوبکر و عمر نيز تا ر

  بەپيش آمدپس از آن نيز موضوع انصار و سعد ابن عباده در سقيفه. نشدند

آهنا داده ۔َعزَّ َوَجلّ۔ بەاهللا  کە حقی کە و اهل بيت پيامربشان را نگذاشتند

   ٤.پاره کردند را نيز پاره) يعنی قرآن(کتاب اهللا . بود را حتويل بگيرند
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  پيامربو اهللا الشهایت

  علی تِوالي پذيراندنِ برای

کلينی از زبان امام رضا نوشته کە وقتی اصحاب پيامرب گفتند کە واليِت علی 

 فرماِن اهللا  اينبندد و را حممد از پيش خودش آورده است و دروغ می

 کە اهللا درآن چنين (*)نيست، جربئيل از آمسان آمد و سورۀ احلاقه را آورد،

  :دگفته بو

چە . اين سخنِ يک فرستادۀ مکرم است، و سخن يک شاعر نيست

چە اندک تذکر . و نه سخن يک کاهن است! اندک ايمان داريد

. واليت علْی فرود آمده از جانب پروردگار جهانيان است! کنيد می

ما دروغ ببندد جائی از او را با دست راست خواهيم  اگر حممد بر

يد، و کسی از مشا بر او گرفت سپس رگ دلش را خواهيم بر

ئی  واليت علی يادآوری. خنواهد بود) يعنی بازدارنده(شونده  پرده

کنندگانی  دانيم کە در مشا تکذيب ما می. پرواپيشگاناست برای 

واليت او حق اليقين .  کافران]دلِ [علی حسرتی است بر. هستند

                                                 
هائی کە در اينجا آورده شده است در ساهلای آغازينِ بعثت  اين سوره و آيه (*)

بينيم  کە می چنان. پيامرب در مکه نازل شده و خطاب بەکافران مکه بوده است
. دآوریِ عثمان وجود نداردها هست کە در قرآِن گر عبارهتائی در اين آيه

در زمان ابوبکر و سپس عمر و ) حتريِف قرآن(کاری در قرآن  موضوعِ دست
سپس عثمان خبشی از عقايد اماميه است کە در تأليفات کلينی و تفسير قمی و 

بارِ ديگر  اگر سورۀ باال را يک. شود و جای انکار ندارد تفسير عياشی ديده می
کاریِ آهنا در   قرآِن عثمانی مقايسه کنيم متوجِه دسترا با بازخوانی کنيم و آن
 . اين سوره خواهيم شد



 ١٠٠

   ١.}۵۱۔۴۰: احلاقه{است 

 باقر نوشته کە وقتی اصحاب   علی ابن ابراهيم قمی از زبان امام

را از پيش خودش ساخته است و فرماِن اهللا نيست؛ و بە  پيامرب گفتند اين

  : آوردند، اهللا وحی فرستاده چنين گفت امامت و واليت علی ايمان منی

شود کە صاحب مشا دربارۀ امرِ علی  سوگند بە ستاره وقتی سرازير می

گويد، و اين  سخن منیراه و سرکش نشده است، و از روی هوا  گم

  . }۴۔۱: النجم{شود  او می چيزی نيست جز وحيی کە بە

او وحی شده بود  کە بە آنچە و وقتی اين آيات نازل شد پيامرب دربارۀ

من وحی شده کە علی سيد الَوِصيِّين و امام املتَّقين و قائد الُغّر  بە«: گفت

  . »استاملَُحجَّلين و خليفۀ خنستين و خليفۀ خامت النبيين 

کە اصحابش باز هم در دو دلی بودند اهللا تعاىل اين آيات را  و چون

  : فرستاد

بيند با او جدال  کە او می آنچە آيا دربارۀ. آنچە دل ديد دروغ نگفت

  (*)  }۱۲۔۱۱: النجم{کنيد؟  می

بەمن فرمان . از اين بيشتر هم بەمن فرمان شده است«: و پيامرب گفت

رپا دارم و بگويم کە اين پس از من ولیِ مشا است و شده کە او را برای مردم ب

يابد و هرکە از آن بيرون رفت  ئی است کە هرکە واردش شد جنات می کشتی

   ٢.»شود غرق می

پيامرب با ديدِن رفتارهای اصحابش و شنيدِن برخی سخنان کە آهنا با 

کردند متوجه شده بود کە آهنا گرايش دارند کە  خودشان رد و بدل می

بکر و عمر جانشينِ او شوند، و چون او از دنيا برود آهنا خنواهند ابو
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  ١٠١

گذاشت کە علی بر جای او بنشيند؛ لذا در هر فرصتی بەمردم سفارش 

در . کرد کە علی جانشين من است و پس از من بايد کە بەفرمانش باشيد می

بينيم کە  يکی از اينها کە شيخ صدوق از زبان عبداهللا عباس آورده است می

  :پيامرب چنين گفته است

پروردگارتان بەمن فرموده کە علی را پرچم و امام و خليفه ! ای مردم

  . و وصی بر پا دارم و او را برادر و وزير بگيرم

کننده بەسوی  علی دروازۀ هدايت پس از من و دعوت! ای مردم

  . پروردگار من است

وهر علی از من است، فرزنِد او فرزنِد من است، او ش! ای مردم

  . دخترِ حمبوب من است، امرِ او امرِ من و هنیِ او هنیِ من است

اطاعت از اوامرِ او و اجتناب از نواهیِ او بر مشا واجب ! ای مردم

اطاعت از او اطاعت از من و نافرمانی از او نافرمانی از من . است

  . است

مت علی ِصّديقِ اين امت و فاروقِ اين امت و ُمَحدَِّث اين ا! ای مردم

او باب .  او هارون و يوشع و آصف و مشعوِن اين امت است(*).است

او طالوِت اين امت و . اِحلطّه و کشتیِ جناِت اين امت است

  . ذوالقرنينِ اين امت است
                                                 

يک فرشته بەنام . َردآو  ُمَحدَّث يعنی کسی کە فرشته از آمسان برايش پيام می(*)
امام . آورد روح القدس کە بزرگتر از جربئيل بود برای علی پيامِ آمسان را می

امامان بەتوسط روح القدس از هرچە کە از زير عرش «: باقر بە جابر جعفی گفته
امام صادق ]. ۳، حديث ۲۷۲/ ۱اصول کافی، [» تا زيرِ زمين است خرب دارند

، ۲۷۳/ ۱اصول کافی، [» ئيل و ميکائيل استبزرگتر از جربا«گفته کە آن 
خوانيم کە  در حديِث ديگری از امام می]. ۴۳۰مالی شيخ طوسی، ا. ۱حديث 

دهد و بەآهنا  آهنا را پرورش می. روح القدس مسئول نگهداری از امامان است«
 ]. ۴۲۷کمال الدين شيخ صدوق، [» آموزد علم می



 ١٠٢

او حجت ُعظمى و آيۀ کربى و امام اهل دنيا و عروة الُوثقى ! ای مردم

  . است

  . ن آن استعلی با حق و حق با علی است و علی زبا! ای مردم

رود و  کنندۀ دوزخ است َوِلیِّ او بەدوخ منی علی تقسيم! ای مردم

کنندۀ هبشت است؛  علی تقسيم. يابد خمالِف او از دوزخ رهايی منی

رود و َوِلیِّ او از رفنت بەهبشت بازداشته  خمالِف او بەهبشت منی

  . شود منی

م را بە من بەمشا نصيحت کردم و رسالت پروردگار! ای مجعِ اصحامب

   ٣.داريد گر را دوست منی مشا رساندم، ولی مشا نصيحت

و در روايت ديگری کە شيخ صدوق از زبان عبداهللا عباس آورده است 

مردم در پيرامونش گرد . خوانيم کە پيامرب بەمنرب رفت تا خطبه کند می

  : آمدند، و او چنين گفت

ا برخواهد اهللا ۔َعزَّ َوَجلّ۔ بەمن وحی کرده کە مر! ای مؤمنان

دهم، اگر بەآن عمل کنيد  من بەمشا خربی می! ای مردم… گرفت

. سامل درخواهيد رفت و اگر عمل نکنيد هالک خواهيد شد

ام علی برادر و وزير و خليفۀ من است و هرچە بگويد  عموزاده

او امام املتقين و قاِئُد الُغّر املَُحجَّلين است، اگر . ازجانب من است

رو او شويد  يافته خواهد کرد، اگر دنباله د مشا را راه او را بگيريراِه

راه خواهيد شد، اگر  رستگار خواهيد شد، اگر با او خمالفت کنيد گم

ايد و اگر از او نافرمانی  بری کرده بری کنيد از اهللا فرمان از او فرمان

اگر با او بيعت کنيد با اهللا بيعت . ايد کنيد از اهللا نافرمانی کرده

اهللا قرآن . ايد  و اگر بيعِت او را بشکنيد بيعِت اهللا را شکستهايد کرده
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را بر من فروفرستاده است و او است کە هرکە با آن خمالف شود 

ای . راه است و هرکە علم قرآن را نزد غيرِ علی جبويد هالک است گم

   ٤…سخنم را بشنويد و حق نصيحتم را پاس بداريد! مردم

زين (از زبان علی ابن احلسين نيز شيخ صدوق در روايتی کە 

  : بازگفته شده بوده چنين نوشته است) العابدين

شوی چە کسی  تو کە اميراملؤمنين ناميده می«: مردی بە علی گفت

  » اين مقام را بەتو داده است؟

  . »اهللا ۔َجلَّ َجاللُه۔ اين مقام را بەمن داده است«: علی گفت

گويد  می آنچە آيا علی در! هللايا رسول ا«: مرد بەنزد پيامرب رفته گفت

پيامرب بەخشم  » گويد کە اهللا او را بر خلقانش امير کرده است؟ راست می

  : شده گفت

اهللا . او داده است اميراملؤمنين است  علی بر اساس واليتی کە اهللا بە

اش را نيز  اين مقام گماشته و مالئکه  از باالی عرشِ خودش او را بە

يفة اهللا و حجة اهللا و امام املسلمين است؛ علی خل. گواه گرفته است

بری از اهللا و نافرمانی از او نافرمانی از اهللا  بری از او فرمان فرمان

او  او اقرار نکند بەمن اقرار نکرده است، هرکە بە  هرکە بە. است

اقرار کند بەمن اقرار کرده است، هرکە امامِت او را انکار کند نبوِت 

کە اميراملؤمنينیِ او را نپذيرد پيامربیِ مرا مرا انکار کرده است، هر

او شوهر دخترم فاطمه و پدرِ فرزندامن حسن و … نپذيرفته است

 تن از دودماِن ۹من و علی و فاطمه و حسن و حسين و . حسين است

   ٥.ايم حسين حجتهای اهللا بر خملوقان
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  :نيز شيخ صدوق از زبان امام صادق نوشته کە پيامرب گفت

ز من ازآِن علی است، حکْم حکمِ علی است، سخْن واليْت پس ا

سخنِ علی است، هرکە حکمش يا سخنش يا واليتش را رد کند کافر 

  ٦.است و هرکە بپذيرد مؤمن است

  : و از زبان عبداهللا ابن عباس نوشته کە پيامرب گفت

پس از من هرکە با علی خمالفت کند کافر است، هرکە برايش 

 هرکە او را دوست بدارد مؤمن شريک قائل باشد مشرک است،

است، هرکە او را دوست ندارد منافق است، هرکە بەدنبال او برود 

رسد، هرکە با او جبنگد از دين بيرون شده است، هرکە  بەمقصد می

علی نورِ اهللا در بالِد اهللا و حجِت او . فرمانش را نپذيرد منحرف است

سيد األوصياء و  علی … علی سخنِ برترِ اهللا است…بر بندگان است

علی اميراملؤمنين و قائد الُغر املَُحجَّلين و . وصیِ سيد األنبياء است

پذيرد مگر از راِه  کس را منی  هيچاهللا ايماِن. امام املسلمين است

   ٧.واليِت او و اطاعت از او

  :و از زبان ُحذَيفه ابن يمان نوشته کە پيامرب گفت

او کفر  طالب است، کفر بە بیحجِت اهللا پس از من بر مشا علی ابن ا

او شرک بەاهللا و شک دربارۀ او شک دربارۀ اهللا و  بەاهللا و شرک بە

او ملحدی کردن بەاهللا و انکارِ او انکارِ اهللا و ايمان  ملحدی کردن بە

او برادرِ رسول اهللا و وصیِ او و امام و موالی . او ايمان بەاهللا است بە

 و گرِه ِسفتی است کە گشودنی امِت او است، او ريسماِن حمکم اهللا

هرکە علی را بەخشم .  علی از من است و من از علی استم…نيست
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  ١٠٥

آوَرد مرا بەخشم آورده است، و هرکە علی را خشنود کند مرا خشنود 

   ٨.کرده است

روز ما و مجعی از اصحاب پيامرب  يک:   و از زبان ابوذر نوشته کە گفته

اکنون ! ای اصحامب«: پيامرب گفت. وديمدر مسجد قُبا نزد پيامرب نشسته ب

  . »مردی از اين در وارد خواهد شد کە اميراملؤمنين و امام املسلمين است

  . مردم نگريستند، و ديديم کە علی وارد شد

پيامرب برخاسته او را در آغوش گرفت و پيشانيش را بوسيد و او را 

س از من امام مشا اين پ«: آورده در کنار خودش نشاند و رو بەما کرده گفت

بری از من و نافرمانی از او نافرمانی از من  بری از او فرمان است، فرمان

بری از اهللا و نافرمانی از من نافرمانی از اهللا  بری از من فرمان است، فرمان

  ٩.»است

خوانيم   میآوره استاز زبان سلمان فارسی شيخ طوسی در روايتی کە 

  : چنين گفته استاو کە 

پيامرب يک .  وارد شدطالب ابن ابیعلی  کە مرب نشسته بوديمنزد پيا

باِن زبەو در دست علی تکانی خورد ريزه  سنگ.  داداو  بەئی ريزه سنگ

 کە کنم اقرار میمن . ال الٰه إالّ اهللا حممد رسول اهللا«: گفت عربیِ فصيح

 و ا ولیِطالب ابن ابی است و علی  اهللا و حممد پيامربنيستاهللا خدائی جز 

  . »است

اهللا و واليت علی  کە هرکدام از مشا«: گفت شاصحاب  بەپس پيامرب

   ١٠.» خنواهد داشتاهللا شکنجۀ از بيمی را قبول داشته باشد طالب ابن ابی

دانست کە ابوبکر و عمر خنواهند گذاشت  کە اهللا می حال، چون با اين
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 ١٠٦

رِ پيامرب کە علی بر جای پيامرب بنشيند، در مهين فرصِت اندکی کە از عم

مانده بود خبشِ بزرگی از آياِت قرآن برای تأکيد بر واليت علی نازل شد کە 

  . اش را باالتر خوانديم يک سوره

ِاّنما َوِليُّکُُم اهللا َوَرسولُُه «کلينی از زبان امام صادق نوشته کە وقتی آيۀ 

نازل شد » م راِکعونوالَّذيَن آَمنوا الَّذيَن ُيقيمونَ الّصالةَ َوُيؤتونَ الزَّکاةَ َوُه

: نه گرد آمدند و بەيکديگر گفتندمجعی از اصحاب پيامرب در مسجد مدي

  دربارۀ اين آيه نظرتان چيست؟ 

اگر بە اين آيه کفر بورزيم بەآيات ديگر نيز کفر : برخی گفتند

ايم؛ و اگر بەآن ايمان بياوريم سرافکندگی است زيرا علی پسر  ورزيده

  . کند سلط میطالب را بر سرمان م ابی

گو  گويد راست کە می آنچە دانيم کە حممد در می: پس با هم گفتند

کە بەما فرمان داده است از  آنچە کنيم و در است؛ ولی بەخوِد او َتَوالّ می

  . بريم علی فرمان منی

  : پس از آن اهللا اين آيه را فرستاد

شان کافر  هکنند و بيشين نکار میرا ا شناسند آنگاه آن نعمِت اهللا را می

  } ۸۳: حنل {استند

واليِت او کفر  کنند و بە طالب را انکار می يعنی واليت علی ابن ابی

   ١١.ورزند می

بە ريسمان اهللا چنگ «کە اهللا گفته  اين: اند زبان امام باقر نوشتهو از 

بەاصحاب پيامرب فرمان داده کە } ۱۰۲: آل عمران{» بزنيد و پراکنده مشويد

   ١٢.سو َمَروند سو و آن امون آل حممد گرد آيند و بە اينپس از پيامرب پير
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  ١٠٧

برخی روايتها نيز در متون اماميه آمده است کە خواندنش سبب 

معلوم نيست کە بەچە علتی اهللا بەپيامرب تشر فرستاد مثالً، . شود شگفتی می

کلينی ! کە مبادا در فکر باشی کە کسی جز علی را جانشين خودت کنی؟

  : ن امام صداق چنين آورده استحديثی را از زبا

  : اهللا بەپيامرب گفت

بە تو و کسانی کە پيش از تو بودند وحی شده کە اگر شرک بورزی 

  } ۶۵: ُزَمر{ديدگان خواهی بود  عملت برباد خواهد رفت و از زيان

  . يعنی اگر کسی را شريِک واليِت علی کنی

  : و گفت

  . }۶۶ :زمر{اهللا را بندگی کن و از شکرگزاران باش 

  : و گفت

   ١٣.ام من بازويت را بەتوسط برادرت و پسرِ عمويت تقويت کرده

در بسياری از آيات قرآن، اهللا بەپيامرب فرمان داده کە حجت را بر 

در اصحابش متام کند تا بدانند کە واليت ازآِن علی و امامان بعدی است؛ و 

باره در قرآن  يناستدالهلای بسياری در ابينيم کە  تفاسير قمی و عياشی می

تو هشداردهنده «دربارۀ آيۀ اند کە امام صادق  نوشته. استبوده آمده 

پيامرب هشداردهنده  «گفته} ۷: رعد{» گری دارند استی، و هر قومی هدايت

گر استند، و در هر زمانی يک  است و اميراملؤمنين و اماماِن بعدی هدايت

   ١٤.»هادیِ مبينی وجود دارد

 کە بر علیدر روز غدير خم آيۀ واليت : ام صادق گفتهاند کە ام و نوشته

  : پيامرب نازل شد چنين مقرر کرد
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 ١٠٨

مهانا اين فروفرستادۀ پروردگار جهانيان است، روح األمين آن را بر 

: شعراء{قلب تو فرود آورده است تا از هشداردهندگان باشی 

   ١٥.}۱۹۴۔۱۹۲

 و پيامرب از در روايتهای اماميه جمادالت لفظیِ بسياری ميان اهللا

سو و ابوبکر و عمر و يارانشان از سوی ديگر بر سر امامت و واليِت علی  يک

اهللا بارها بەياد . گيرد رفته است کە خبش بزرگی از آياِت قرآن را در بر می

ام کە علی را امام بدانيد، و مشا نبايد  آهنا آورده کە من از مشا پيمان گرفته

 کنيد و نگذاريد کە علی بەجای پيامرب کە پيمان مرا بشکنيد و خيانت

   :گفتبنشيند؛ و بە ابوبکر و عمر تشر فرستاده 

پيماهنا را پس از بستنشان مشکنيد و بەياد داشته باشيد کە اهللا را 

ايد؛ و مانند زنی مباشيد کە رشتۀ خودش را پس  کفيل پيمانتان کرده

   ١٦.}۹۲: حنل{از ريسيدنش پنبه کرد 

 زده کە هرکە فرمان مرا اطاعت نکند شکنجۀ و بارها بەآهنا تشر

دردناکی در انتظارش خواهد بود؛ و بارها با زبان خوش بەآهنا فهمانده کە 

اطاعت از علی و پذيرفنتِ واليِت او بەسودشان است؛ و نويدهائی نيز بەآهنا 

بود؛ و بارها بەاصحاب ) پس از مردن(داد کە پاداشهای نيِک اخروی 

کە مبادا پس از درگذشت پيامرب فريب اينها را خبورند و پيامرب هشدار داد 

  . راهی افتند از دين بيرون روند و بەگم

يک منونه از تشر و تشويق اهللا را در اصول کافی از زبان امام باقر 

  : سورۀ نساء چنين گفته بوده است۱۷۰ تا ۱۶۸خوانيم کە اهللا در آيات  می

ردند اهللا آهنا را خنواهد کسانی کە حق آل حممد را ظاملانه سلب ک
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  ١٠٩

آمرزيد و هيچ راهی بەآهنا نشان خنواهد داد مگر راه دوزخ کە در آن 

پيامرب ! ای مردم. جاويدان خواهند بود، و اين برای اهللا آسان است

را از جانب پروردگارتان دربارۀ علی آورده است، ايمان بياوريد  حق

کە ] بدانيد[ورزيد کە برايتان هبتر است، و اگر بەواليت علی کفر ب

  ١٧.هرچە در آمساهنا و زمين هست ازآِن اهللا است

اُدُخلوا « بقره کە گفته ۲۸ آيۀ خوانيم کە اهللا در از زبان امام صادق میو 

مهگی در آشتی وارد شويد و (» يف السِّلمِ کافَّةً َوال َتتَّبِعوا ُخطُواِت الشَّيطان

ت علی وارد شويد و والي در يعنی، )ن مباشيدروِ گامهای شيطا دنباله

   ١٨.ديگری مباشيد مباشيدروِ آن  دنباله

  . ابوبکر است» آن ديگری«داند کە  شيعۀ امامی می

بگو حق از «: خوانيم کە اهللا گفته  سورۀ کهف می۲۹آيۀ و در تأويل 

جانب پروردگارتان است؛ هرکە خواست ايمان بياورد و هرکە خواست کفر 

   ١٩.يعنی بە واليت علی» بورزد

خوانيم کە   سورۀ حنل، از زبان امام صادق می۹۷ تا ۹۱در تأويل آيۀ 

وقتی پيامرب در غدير خم بەمردم گفت کە بەعلی بەعنوان اميراملؤمنين 

: پيامرب گفت» آيا اين بەفرماِن اهللا و پيامرب است؟«: بيعت کنيد، آهنا گفتند

ؤمنين و امام املتقين آری، حقيقًتا از جانب اهللا و پيامربِ او است؛ او اميرامل«

نشاَند و او  و قائد الُغّر املَُحجَّلين است؛ اهللا در روز قيامْت او را بر صراط می

پس از آن . »َبَرد اوليای خودش را بەهبشت و خمالفان خودش را بەدوزخ می

مانند «: و گفت» پيماهنا را پس از بستنش مشکنيد«بود کە وحی آمد کە 

کاری «: و گفت. » را پس از ريسيدنش پنبه کردزنی مباشيد کە رشتۀ خويش
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 ١١٠

بەپيمانی کە بەاهللا «: و گفت» مکنيد کە گامها پس از استوار ماندنش بلغزد

  ٢٠.»ايد وفادار مبانيد داده

ئی را، بەهر تأويلی کە  هاند هر آي مفسران اوليۀ اماميه کە خواسته

اند   ولی ديده، گره بزنندئی بەعلی و واليِت او برايشان ممکن باشد، بەگونه

کە ارادۀ اهللا حتقق نيافت و علی پس از پيامرب نتوانست کە خليفه شود 

زدگی بوده و  اند کە اندکی از روی شتاب ها کرده تأويلهائی نيز از برخی آيه

لَيَس لََك ِمَن «مثالً، عياشی در تأويل آيۀ . نقض غرضِ خودشان شده است

 امام باقر نوشته کە پيامرب دلش از زبان} ۱۲۸: آل عمران{» االَمرِ َشيء

کرد کە علی پس از او ولیِ مردم باشد، ولی نزد اهللا  خواست و اصرار می می

 سورۀ عنکبوت ۳لذا اهللا آيۀ . خواست خالِف چيزی بود کە پيامرب دلش می

  : را فرستاد و بەپيامرب چنين گفت

من در مگر ! بەتو چە کە او اين امر را در علی قرار دهد يا در ديگری

اند کە رها شوند و مورد  آيا مردم پنداشته«ام کە  کتامب بر تو خنوانده

  ؟ »آزمون قرار نگيرند

   ٢١.پس از آن بود کە پيامرب اين موضوع را بەخوِد اهللا واگذاشت

بەرغم روايتهائی کە خوانديم، يک حديثی کە جناشی آورده و ابن 

 کە تا چند روز دهد شهرآشوب در کتاب خويش بازنوشته است نشان می

کە پيامرب از دنيا برود کسی از اصحابش خرب نداشت کە او علی  پيش از آن

و در . را جانشين خودش کرده و از مردم مدينه نيز برايش بيعت گرفته است

ئی بەاصحابش نشان داد تا بدانند کە پس از او  روز پيامرب يک معجزه آن

 از زبان امام صادق اين حديث را ابوبصير. بايد علی جانشينش شود

                                                 
 . ۳۹۰۔۳۸۹/ ۱تفسير قمی، .20
 . ۱۹۸۔۱۹۷/ ۱تفسير عياشی، . 21



  ١١١

رسد کە مربوط بە زمانی است کە هنوز کسی  بازگفته بوده است و بەنظر می

  : داستان غدير خم را نشنيده بوده است

ئی کە در آن از دنيا رفت، اهل  وقتی پيامرب بيمار شد، مهان بيماری

اگر برای تو ! يا رسول اهللا«: بيت و اصحابش نزِد او گرد آمدند و گفتند

ئی رخ دهد پس از تو چە کسی خواهيم داشت و چە کسی جانشينِ تو  حادثه

  » در ما خواهد بود؟

  . پيامرب بەآهنا پاسخی نداد و در برابرشان سکوت کرد

چون روز دوم شد مهان سخن را تکرار کردند، ولی او پاسخی بەآهنا 

ئی رخ  اگر برای تو حادثه! يا رسول اهللا«: چون روز سوم شد گفتند. نداد

هد پس از تو از تو چە کسی خواهيم داشت و چە کسی جانشينِ تو در ما د

  » خواهد بود؟

ئی از آمسان در خانۀ يکی از  چون فردا شود ستاره«: او بەآهنا گفت

او او پس از من  هم! اصحابِ من فرود خواهد آمد، بنگريد کە او کيست

  . »جانشينِ من در مشا خواهد بود

او بگويد تو   ودند اميد داشت کە پيامرب بەهرکدام از آهنا کە آجنا ب

و چون روز چهارم شد هرکدامشان در . پس از من جانشينِ من استی

ئی از  و ديدند کە ستاره. اش نشست و منتظر بود کە ستاره فرود آيد خانه

بود، و ) روشنتر از خورشيد(آمسان بە زير آمد کە نورش روشنتر از نورِ روز 

   ٢٢.در خانۀ علی فرود آمد

  

  

                                                 
/ ۲، )۱۹۵۶املکتبة احليدريه، جنف،  (طالب مناقب آل ابیابن شهرآشوب، . 22

۲۱۵ . 





  پيامربنشد؟ جانشين علی امامچرا

ديديم کە سفارشهای بسيار و پرمشاری را اهللا دربارۀ ضرورِت پذيرشِ واليت 

و امامِت علی بەاصحاب پيامرب کرد کە آياتش را مؤلفان بزرگ اماميه 

پيامرب نيز سفارشهای . ها را نيز خوانديم اند؛ و چند گزيده از آن آيه آورده

رورِت پذيرش واليت و امامِت علی بەاصحابش کرد و بسياری دربارۀ ض

کدام  ولی دريغا کە هيچ. برخی از معجزاِت او را نيز بەاصحابش نشان داد

از اين سفارشها بر صحابه اثر نکرد، و حقی کە اهللا و پيامرب بەعلی داده 

بودند از او دريغ شد، امامِت انتصابیِ او با تصميمِ صحابه بەکنار هناده 

صحابه برای انتخاب رئيسِ مسلمين نظرِ خودشان را دخالت دادند شد، و 

گونه بود کە حقِ ُمَسلَّمِ علی را کسانی غصب  اين. و ابوبکر را انتخاب کردند

  .کردند کە هيچ حقی در آن نداشتند

اهللا تعاىل با شناختی کە دربارۀ دهد کە  روايتهای اماميه بەما خرب می

 و عمر داشت بەپيامرب خرب داده بود کە گرايش اصحاب پيامرب بەابوبکر

وقتی تو مبيری ابوبکر و عمر جانشينت خواهند شد، و اين يک ُمقَدَّری 

را خرب شوند  است کە گريزی از آن نيست؛ ولی ابوبکر و عمر نبايد کە اين

اين داستان را . باشد کە وقتی پيامرب از دنيا برود علی جانشينِ پيامرب شود

  : قمی آورده استعلی ابن ابراهيم 

روز کە  يک. برد کنيزکی بەنامِ ماريه قبطيه در خانۀ پيامرب فرمان می

حفصه از خانه بيرون رفته بود پيامرب او را بەاطاق حفصه برد، ولی حفصه 

در روزِ نوبِت من و در خانۀ من و روی «خرب شد و بەپيامرب اعتراض کرد کە 

  » !بستر من؟

 بدهی کە اين راز را برای کسی افشاء اگر زبان«: او گفت پيامرب بە



 ١١٤

دهم کە ديگر هرگز چنين کاری نکنم؛ بەعالوه يک راز  نکنی من زبان می

مهمی را برايت خواهم گفت، ولی لعنِت اهللا و مالئکه بر تو بواد اگر برای 

  . »کسی بازگوئی

بەتو مژده «: چون حفصه زبان داد کە بەکسی نگويد، پيامرب گفت

  . »من ابوبکر و عمر جانشين من و خليفه خواهند شددهم کە پس از  می

  » را بەتو گفته است؟ چە کسی اين«: حفصه گفت

  . »اهللا بەمن خرب داده است«: گفت

. ولی حفصه راز را نگاه نداشت و بەنزد عائشه رفت و برايش بازگفت

ابوبکر نيز . عائشه نيز بەنزد پدرش ۔ابوبکر۔ رفته راز را برايش بازگفت

سپس عمر از حفصه پرسيد و از زبان . مر رفته راز را برايش گفتبەنزد ع

  .او گفته است حفصه شنيد و يقين کرد کە پيامرب بە

 پيامرب جانشينِکە است  اهللا مقدر کرده کە ابوبکر و عمر چون دانستند

 توطئه يکديگر و با دخترانشاناين مقام برسند با  بەزودترکە  باشند برای آن

   ١. از ميان بردارندبدهند و را زهر پيامرب کە چيدند

مهۀ تالشهای اهللا و پيامرب در خالل چندين سال نتوانسته بود کە حّتا 

بيست مرد از ميان اصحاب پيامرب را جماب کند کە هر فرمانی کە از جانب 

مردِن پيامرب مهان و پنبه شدِن . اهللا و پيامرب صادر شد را بپذيرند و اجرا کنند

در مهان روزی کە پيامرب از دنيا .  سالۀ اهللا و پيامرب مهان۲۳های  مهۀ رشته

رفت مهۀ اصحابش از دين برگشتند و با ابوبکر بيعت کردند، و علی ماند با 

توان مهچون سلمان فارسی و ابوذر ِغفاری و ِمقداِد اسَود و  پنج ياورِ بی

دند نه از اوس کدامشان نه از قريش بو َعّمارِ ياسر و ُحذَيفه ابن َيمان کە هيچ

ريشگان مشرده  کە از بی و خزرج، و نه در مدينه و مکه خاندان داشتند، بل
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  ١١٥

های ابوبکر  روز از فتنۀ سقيفه نگذشته فريب وعده اينها نيز يک. شدند می

 و  علیيکی عموی کە  و عقيلحّتا عباس. را خوردند و با او بيعت کردند

بايست کە در  ند و می بودیعل  نزديکترين کس بەديگری برادرِ علی بود و 

 در مهان اين حمنِت بزرگی کە برای علی بەپيش آمده بود ياورِ علی باشند،

 و علی تنهای تنها ماند و ند،روزهای پس از فتنۀ سقيفه با ابوبکر بيعت کرد

  . نشين و خار در چشم و استخوان در گلو شد خانه

زار مرد در دوازده ه: گفت] صادق[ ابوعبداهللا …صفوان مجال گفته

غدير حاضر بودند و برای علی گواهی دادند؛ ليکن علی نتوانست 

] از ديگری طلب[اما يکی از مشا مالی . کە حق خودش را بگيرد

   ٢.گيرد دارد و دو گواه دارد و حقش را می

من در ! ابوحفص: گفت] صادق[عمر ابن يزيد گفته کە ابوعبداهللا 

ده هزار گواه داشت ! ب کشيدطال کە علی ابن ابی آنچە ام از شگفت

 خودش  خودش را بگيرد، در حالی کە َمرد حقِّولی نتوانست کە حقِّ

   ٣.گيرد را با دو گواه می

کە چە شد کە علی نتوانست جانشين پيامرب شود  در توجيه اين

  . روايتهای چندی در متون اماميه آمده است

پيامرب بەعلی جابر ابن عبداهللا گفته کە عبداهللا ابن عباس گفت کە 

شان بر ستم  شوند و مهه قريشان برضد تو مهدست می! يا علی: گفت

اگر ياورانی يافتی . گردند آواز می کردن بەتو و مغلوب کردِن تو هم

 و اگر ياورانی نيافتی دست بکَش و از ريخته شدِن ،با آهنا جهاد کن

 ات را اهللا کشنده. خوِن خودت بپرهيز کە شهادت در انتظار تو است
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   ٤.لعنت کناد

وقتی مردم پس از من فالنی و «: گفتعلی  بە پيامرب: امام باقر گفته

  » خواهی کرد؟ چە خالفت برگزينند بەفالنی را

  . »اين مششيرم را دارم، جلو آهنا را خواهم گرفت«: گفت

خاطر خشنودیِ اهللا شکيبايی پيشه کنی برايت  بەاگر«: گفتپيامرب 

  . »هبتر از آن است

اگر برايم هبتر است شکيبايی خواهم منود تا اهللا از من «: فتگعلی 

   ٥.»خشنود شود

من «: گفت کرد و رانی سخناميراملؤمنين در کوفه : امام صادق گفته

پيامرب از دنيا رفت مهچنان  کە  ولی از روزی،م اَکس برتر از مهه

  . »مظلوم بودم

را  دی آنَع يم و بنیَت وقتی بنی«: گفتاشعث ابن قيس برخاسته 

  »  خودت را بگيری؟گرفتند چرا تو مششير نکشيدی تا حقِّ

ولی برادرم پيامرب . زوری بود و نه از بيم مرگ نه از کم کە واهللا :گفت

تو غدر  بەامت! يا ابواحلسن« کە با من عهدی کرده و گفته بود

 نسبِت تو کە حالی خواهند کرد و پيمان مرا خواهند گسست، در

اگر چنين ! يا رسول اهللا«: گفتم. » است بەموسانمن مانند هاروبە

اگر ياورانی يافتی «: گفت» دهی؟ من می بەرهنمودی چە است تو

ش و خون برخيز و با آنان جهاد کن، و اگر ياورانی نيافتی دست بکَ

وقتی پيامرب . »من بپيوندی بەخودت را بر زمين مريز تا مظلومانه

ز امرِ او شدم، سپس سوگند درگذشت من مشغول دفنِ او و فراغِت ا
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  ١١٧

قرآن را گاه کە   آنرخت بر تن نکنم مگر برای مناز تا کە خوردم

سپس دست فاطمه و پسرامن حسن . و اين کار را کردم. گردآوری کنم

های اهل بدر و مردم باسابقه گشتم و از  و حسين را گرفتم و بر درِ خانه

ند، ولی جز چهار از حقم دفاع کنند و مرا ياوری ده کە آهنا خواستم

من پاسخی  بەکس سلمان و َعّمار و ِمقداد و ابوذر باشند هيچ کە تن

 بودم از دنيا رفته پشت گرمآهنا  کە بەکسانی از خاندان خودم. نداد

عمويم عباس و برادرم عقيل هم دوتا مرِد ضعيِف ذليلِ . بودند

وقتی مردم با . نومسلمان بودند و کاری از دستشان ساخته نبود

بوبکر بيعت کردند اگر چهل ياور يافته بودم برضد آهنا جهاد ا

   ٦.کس مرا ياوری نکرد گرفتم؛ ولی هيچ کردم و حقم را می می

گويد کە امام علی بيم داشت کە اگر سرسختانه خواهاِن  حديثی نيز می

؛ )مسلمانی را رها کنند(خالفت برای خودش باشد مردم از دين برگردند 

  : سکوت کندلذا ترجيح داد کە 

 کە چيزی مانعِ علی شد کە چە از امام صادق پرسيدم: ُزراره گفته

  اطاعت از خودش فراخواَند و بر دمشنش مششير بکشد؟  بەمردم را

نبوِت حممد اقرار  بە مردم از دين برگردند وکە  بيمِ آناز : گفت

   ٧.نکنند

ين پرسش کە روايتها و احاديث باال را خوانديم برايمان ا ما پس از آن

مهه محايت کە از جانب اهللا و جربئيل و  آيد کە چرا علی با آن بەپيش می

کە پيامرب از دنيا  ميکائيل و اسرافيل و هزاران فرشتۀ آمسانی داشت مهين

توانست کە جلو فتنۀ  يار و ياور ماند؟ مگر اهللا منی مهه تنها و بی رفت آن
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 ١١٨

خمالفان واليِت علی را سقيفه را بگيرد؟ پس خشم اهللا کجا بود کە مهۀ 

تبديل بەسنگ کند؟ پس آن بالها کە در داستاهنای قرآن گفته شده بود کە 

پيشترها اهللا بر سر منرود و فرعون و هامان و قارون و قوم نوح و قوم عاد و قوم 

مثود و قوم احقاف و قوم لوط و ديگر دمشنان خودش درآورده بود کجا 

مهه توانستند اهللا و   مرد بودند کە اينبود؟ ابوبکر و عمر مگر بيش از دو

مهه فرشته کە حامی علی بودند  پيامرب و جربئيل و ميکائيل و اسرافيل و آن

  ! نشين کنند؟ را بپيچانند و کارِ خودشان را بەپيش بربند و علی را خانه

 آن است کە البته کە ابوبکر و عمر بيش از دو مرد نبودند، ولی پاسْخ

 را درگيرِ  تعاىل داشتند کە هزاران سال بود اهللاشان خودمحايت ابليس را با

بافت را رشته،  کننده کرده بود و هر گليمی کە اهللا می فرسا و گيچ چالشی توان

را از زبان امام صادق  اين. کرد ريسيد را پنبه می ئی کە اهللا می و هر رشته

  : ستخوانيم کە علی ابن ابراهيم قمی در تفسيرش برای ما نوشته ا می

د، ابليسها بەنزد وقتی اهللا بەپيامربش فرمود کە علی را منصوب کن

ابليس بزرگ بەآهنا .  خاک بر سرشان ريختندابليس بزرگ رفتند و

  » مشا را چە شده است؟«: گفت

اين مرد امروز برايش پيمانی گرفته شد کە هيچ چيز تا روز «: گفتند

  . »قيامت آن را نقض نتواند کرد

کسانی کە پيرامون او استند پيمانی . ه چنين استن«: ابليس گفت

  . »اند کە خالف خنواهند کرد بەمن داده

گمانی کە ابليس دربارۀ آهنا دارد «فرستاد کە پس از آن اهللا آيه 

   ٨.}۲۰: سبأ {»درست است

گرچه علی نتوانست کە پس از پيامرب خليفه شود ولی توسط اهللا ااما، 
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ه بود و امام حقيقی بود و تا او زنده بود کسی  يافت و واليتو پيامرب امامت

پس از او نيز امامت بەکسی جز يازده تنِ مشخص از . جز او را اهللا امام نکرد

دوَدماِن او نرسيد؛ و اينها مهاهنا بودند کە اهللا نامهاشان را روز اَزل بر 

های عرش خويش نوشته و در معراج بەپيامرب نشان داده بود، سپس  پايه

  . هائی کە برای پيامرب فرستاد ذکر کرده بود ان را در نامهنامهاش

. هناده شده بود سنگين بود» هستی«کە بر دوش » واليت«بارِ امانِت 

رساندند اهللا در قيامت از آهنا بەسختی بازخواست  را بەمقصد منی اگر آن

د لوح و قلم و مالئکه و پيامربان و ِانس و جِن مکَلَّف و مسئول بودن. کرد می

اين داستان را علی ابن ابراهيم . کە اين بارِ امانت را بەسراجنام برسانند

  : اش چنين است قمی از زبان امام باقر آورده است و ترمجه

 هوهلایچون روز قيامت شود و مردم برای حساب بەصف شوند از 

رسند و در عرصات  گذرند و بە سختیِ بسيار بە عرصات می روز قيامت می

خنستين کسی . ايستد  جّبار کە باالی عرش است بر فرازشان میايستند و می

شنوند بانگی است کە  شود کە مهۀ خالئق می کە با بانگی فراخوانده می

آيد  او بەپيش می. شود زده می» حممد ابن عبداهللا نبی قريشی عربی«بەنام 

  . ايستد و مست راست عرش می

آيد و مست چپ   میاو بەپيش. زنند سپس يارِ مشا علی را بانگ می

  . ايستد پيامرب می

  . ايستند زنند و مست چپ علی می سپس امت حممد را بانگ می

زنند، و با  يکی، بانگ می سپس پيامربان را از آغاز تا پايان، يکی

  . ايستند آيند و مست چپِ عرش می امتهاشان می

. است» قلم«شود  سپس خنستين کس کە برای پرسش فراخوانده می

آيا «: گويد اهللا می. ايستد آيد و در برابر اهللا می ل آدميان بەپيش میاو بەشک

  » ای؟ چيزهائی از وحی کە بەتو اهلام کردم و بەتو فرمودم را روی لوح نوشته



 ١٢٠

دانی کە هرچە از وحی بەمن اهلام  تو می! پروردگار«: گويد قلم می

  .»ام کردی و فرمودی را نوشته

  »  امر کيست؟گواهت برای اين«: گويد اهللا می

  » آيا از رازِ تو کسی جز تو خرب دارد؟! پروردگار«: گويد قلم می

  . »در حجتت پيروز شدی«: گويد اهللا می

آيد و در  زنند و بەشکل آدميان بەپيش می سپس لوح را بانگ می

او اهلام کرده  آيا قلم چيزهائی کە بە«: گويد او می بە. ايستد کنار قلم می

  » او فرموده بودم را در تو نوشته است؟  بەبودم و از وحی خودم

  . »ام و من نيز بە اسرافيل رسانده! آری، پروردگار«: گويد لوح می

. ايستد آيد و در کنار قلم می زنند و بەپيش می اسرافيل را بانگ می

آيا لوح چيزهائی کە قلم از وحی من در او نوشت را بەتو «: گويد اهللا می

  » رسانده است؟

  . »ام و من بەجربئيل رسانده! آری، پروردگار«: گويد  می]اسرافيل[

آيد و در کنار  بەپيش می] جربئيل[شود، و  بەجربئيل بانگ زده می

را کە رسانده بەتو  آنچە آيا اسرافيل«: گويد اهللا می. ايستد اسرافيل می

  » رسانده است؟

  وام و من بە پيامربانت رسانده! آری، پروردگار«: گويد می] جربئيل[

از فرمانت بەمن رسيد را اجنام داده و رسالتت را بە پيامربی پس از آنچە 

پيامربی و رسولی پس از رسولی سپرده و مهۀ وحی و حکمت و کتاهبای تو 

ام؛ و آخرين چيزی از رسالت و وحی و حکمت و علم و  را بەآهنا رسانده

 عربی قريشی ام بە حبيبِ تو حممد ابن عبداهللا کتاب و کالمِ تو کە رسانده

  . »َحَرمی بوده است

شود  پس خنستين کس از فرزندان آدم کە برای پرسش فراخوانده می

کند کە در  اهللا او را چندان بە خودش نزديک می. حممد ابن عبداهللا است
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آيا ! يا حممد«: گويد اهللا می. آن روز هيچ خملوقی نزديکتر بەاهللا از او نيست

از کتاب و حکمت و علمِ  آنچە رده بودم وجربئيل چيزهائی کە بەتو وحی ک

را بەتو وحی  خودم کە بەدست او برای تو فرستاده بودم را رسانده و آيا آن

  » کرده است؟

او وحی   کە بە آنچە جربئيل مهۀ! آری، پروردگار«: گويد پيامرب می

از کتاب و حکمت و علمِ خودت را بەدست او فرستاده  آنچە کرده بودی و

  . »انده و وحی کرده استبودی بەمن رس

  » گواِه تو بر اين امر کيست؟«: گويد اهللا بەحممد می

تو و مالئکه و نيکاِن امِت من گواه من در ! پروردگار«: گويد حممد می

  . »ای ايد، و مهان بس کە تو گواه رساندن رسالت

دهند کە  زنند و برای حممد گواهی می پس مالئکه را بانگ میسپس 

  . ده استرسالتش را رسان

آيا حممد «پرسند کە  خوانند و از آهنا می سپس امِت حممد را فرامی

  » رسالت و کتاب و حکمت و علم من را رسانده و بەمشا آموخته است؟

 آموزاندهدهند کە رسالت و حکمت و علم را رسانده و  آهنا گواهی می

  . است

آيا در امتت پس از خودت کسی را «: گويد پس اهللا بەحممد می

انشين کردی کە حکمت و علم مرا در آهنا بر پا دارد و کتاب مرا برايشان ج

افتند، و او حجت و خليفۀ من  تفسير و تبيين کند تا پس از تو بەاختالف نه

  » در جهان باشد؟

من در زندگيم برادرم و وزيرم و ! آری، پروردگار«: گويد حممد می

ين کردم و برای آهنا مهچون هبترينِ امتم علی پسر ابوطالب را در آهنا جانش

پری در ميانشان برافراشتم و از آهنا خواستم کە در فرماِن او باشند، و او 

او  را خليفۀ خودم در امتم و امامی کردم کە امامانْ پس از من تا قيامت بە
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  . »اقتدا کنند

آيا «شود کە  او گفته می زنند و بە طالب بانگ می پس بەعلی ابن ابی

گیِ خودش دربارۀ تو سفارش کرد و تو را در امتش جانشين حممد در زند

کرد و تو را مهچون پری برای امتش برافراشت و آيا تو پس از او بەجای 

  » او نشستی و کارهای او را اجنام دادی؟

حممد در زندگيش دربارۀ من سفارش !  پروردگارآری: گويد میعلی 

ولی .  برای آهنا برافراشتکرده مرا در امتش جانشين کرد و مهچون پری

وقتی حممد را برگرفتی و بەنزد خودت بردی امتش مرا انکار کردند و 

ام نيرنگ بەکار بردند و مرا ناتوان انگاشتند و نزديک بود کە مرا  درباره

بکُشند و کسی کە تو در آخر قرار داده بودی را در جلو من قرار دادند و کسی 

ا بەآخر بردند، و سخن مرا نشنيدند و فرماِن کە تو در جلو قرار داده بودی ر

  . پس بەخاطر تو با آهنا تو جنگيدم تا مرا کشتند. مرا نربدند

آيا کسی پس از خودت در امت حممد هنادی «: شود بەعلی گفته می

  » تا حجت و خليفه در جهان باشد و بندگاِن مرا بەدين و راه من دعوت کند؟

رم و دخترزادۀ پيامربت حسن را من پس! آری، پروردگار«: گويد می

  . »در آهنا جانشين کردم

زنند و مهان کە از علی پرسيدند را از او  بەحسن ابن علی بانگ می

  . پرسند می

زنند و مردمِ زماِن آهنا را نيز  سپس بە امامان ۔يکی يکی۔ بانگ می

د پذير اهللا عذرشان را می .کنند زنند و آهنا حجتهاشان را ارائه می بانگ می

امروز روزی است کە «: گويد داند، سپس می و حجتشان را مقبول می

   ٩.}۱۱۹: مائده{» شوند مند می شان هبره گويی گويان از راست راست
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  باابوبکر علی امام درگيريهای

 از اصحاب پيامربياور ماند، کسی   بی تنها وعلی پس از پيامربنين ماميراملؤ

 پيامرب بەاو داده بودند را بگيرد و حقی کە اهللا و محايت نکرد تا اواز 

 کسی از اصحابِ پيامرب در مدينه  شود، مسلمينخليفۀ و جانشين پيامرب

 و عموم اصحاب پيامرب رخ بەجانب ابوبکر خواهاِن خليفه شدِن او نبود،

  . با ابوبکر بيعت کردندمنودند و 

کە مهۀ اصحاب پيامرب در پشِت سرِ ابوبکر بودند خمالفتهای  چون

  . لی با ابوبکر بەجائی نرسيد و او جمبور شد کە با ابوبکر بيعت کندع

آمده  )مقداد ابن اسود (مقداد ابن عمرواز زبان در منابعِ اوليۀ اماميه 

اش بيرون کشيده  زور از خانهبوبکر بەکە علی را مجاعتی از فرستادگاِن ا

در اين روايت . ساعده بردند و از او برای ابوبکر بيعت گرفتند بەسقيفۀ بنی

دارِ علی و برضِد ابوبکر بود علی  کە اهللا جانب نشان داده شده کە چون

نشين شود و دست بەکاری نزند، زيرا بيم  ترجيح داد کە سکوت کند و خانه

داشت کە ابوبکر اقدامی برای برای آزاراندِن او اجنام دهد و اهللا از ابوبکر 

و گفته شده کە در مدينه . ان کندو اصحاب پيامرب بەخشم آيد و مدينه را وير

کسی نبود کە از علی محايت کند، و علی تنها بود، و بەتنهايی نيز برايش 

  . ممکن نبود کە با ابوبکر جبنگد

ياور ماندن علی نيز گفته شده کە در مدينه کسی مسلمان  در علِت بی

 را اين. مناند، و وقتی پيامرب درگذشت مهۀ مردم مدينه از دين برگشتند

  . اند ناميده» رِّده«مؤلفان بزرِگ اماميه 

مهۀ مسلمين پس از پيامرب : دهد کە امام باقر گفته کلينی بەما خرب می

مقداد ابن اسود، ابوذر ِغفاری، : از دين برگشتند و مرتد شدند بەجز سه تن



 ١٢٤

   ١.اينها پيوستند  و بعدها مشاری ديگر بە. سلمان فارسی

 هجری و پس از کشته شدِن ۳۵سال مربوط بە پاياِن » بعدها«اين 

در آن زمان نيز بيشينۀ . عثمان است نه مربوط بە زمان خالفِت ابوبکر و عمر

وقاص  سعد ابی. اصحاب پيامرب با خليفه شدِن علی خمالفت ورزيدند

طلحه و زبير بەزورِ مششيرِ . گاه با علی بيعت نکرد بەکلی کنار کشيد و هيچ

زيد ابن ثابت . ند و جمبور بەبيعت شدندمالِک اشتر بەمسجد آورده شد

پروردۀ (، اسامه ابن زيد )شاعرِ پيامرب(، حّسان ابن ثابت )دبير ويژۀ پيامرب(

، ابوسعيد ُخدری، حممد ابن )شاعرِ پيامرب (کعب ابن مالک، )پيامرب

رافع ابن و َمسلَمه، نعمان ابن بشير، َمسلَمه ابن ُمَخلِّد، قدامه ابن مظعون، 

مشاری از اصحاب . گاه حاضر بە بيعت کردن با علی نشدند  هيچخديج

اما چند تنی کە . پيامرب از مدينه گريخته تا جمبور بە بيعت کردن نشوند

اند، و اينها   داوطلبانه با علی بيعت کردند در منابع اماميه ستوده شده

 َعّمار ابن ياسر از مجلۀ. مهاهنا استند کە گفته شده بعدها بە دين برگشتند

  . اينها است

   علی با ابوبکرامام بيعت اجباری 

در تفسيرش از زبان يکی از اصحاب پيامرب کە جِد مردی بەنام عياشی 

  :  املقدام بوده چنين نوشته است عمرو ابن ابی

ساعده بر مسِت راست ابوبکر نشسته بودم  روزِ دوْم من در سقيفۀ بنی

علی با تو  کە تا وقتی«: گفتابوبکر  بە عمر. کردند و مردم با او بيعت می

با تو بيعت  کە ت خنواهد شد، زيرا اينهاگير دستبيعت نکرده باشد چيزی 

                                                 
، )۱۳۴۸دارالکتب اِالسالميه، هتران،  (روضة الکايف. حممد ابن يعقوب کلينی. 1

  . ۶، )۱۳۴۸دانشگاه مشهد،  (اختيار معرفة الرجالحممد ابن عمر کشی، . ۲۴۵
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   .»اند؛ کس بفرست تا علی بيايد کنند عوام می

علی بگو فرمان خليفۀ  بەبرو«: گفت قُنفُذ را فرستاد و ]نوکرش [او

   .»پيامرب را اجابت کن

کسی جز  پيامرب کە گويد علی می«: گفتقنفذ رفت و زود برگشت و 

   .»مرا جانشين خودش نکرده است

مهۀ مردم بر بيعت با ابوبکر اتفاق  کە  بگواو  بەبرو«: گفتابوبکر 

کنند، تو نيز يکی از  نظر دارند و مهاجرين و انصار و قريش با او بيعت می

   .»کنند آهنا می کە ای و بايد مهان کاری بکنی مسلمين

وقتی  کە من گفته بەگويد پيامرب می«: گفت قنفذ رفت و زود برگشت و

 اهللا را در کتابِ کە آنگاهام بيرون نروم تا  از کفن و دفنش فارغ شدم از خانه

   .»َتوهتای خنل و استخواهنای کتف تأليف کنم

   .»برخيزيد تا خودمان برويم«: گفتعمر 

ه ابوبکر و عمر و عثمان و خالد ابن وليد و مغيره ابن شعبه و ابوعبيد

دمِ  بە چون. يفه و قنفذ رفتند و من نيز با آهنا رفتمذَجراح و سامل موالی ابوُح

دروازه رسيديم فاطمه آهنا را ديد و دروازه را بر رويشان بست و شک 

عمر دروازه را با لگدش .  اجازۀ او کسی وارد خنواهد شدبی کە نداشت

 آهنا وارد شدند  بود،)های خنل  شاخههای ترکه( گُرزينه شکست، دروازه از

ای «: گفت  وفاطمه بيرون آمد. ه بيرون کشيدندپيچ کرد و علی را گليم

اگر او را رها نکنی موهايم  کە واهللا! خواهی مرا بيوه کنی؟ مگر می! ابوبکر

سرِ قرب پدرم خواهم رفت  بەرا پريشان خواهم کرد و گريبامن را خواهم دريد و

دست حسن و حسين را گرفت و بيرون  آنگاه .»و نزد اهللا شيون خواهم کرد

  . سر قرب پيامرب برود بەرفت تا

بينم دو جانب  می کە دختر پيامرب برس بەزود«: گفتسلمان  بە علی

 کرد و گريبانش را پريشاناگر مويش را  کە واهللا.  است مدينه درحال لرزيدن
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در آن  هرکە سر قرب پدرش رفت و نزد خدايش شيون کرد مدينه و بەدريد و

   .»است در زمين فروخواهند رفت

عنوان  بەپدرت را اهللا! دختر حممد«: گفتفاطمه رسيد و  بەسلمان

  » !برگرد. رمحت فرستاده بود

علی را بکُشند، من طاقت  کە خواهند می! سلمان«: گفتفاطمه 

نزد قرب پدرم بروم و مويم را پريشان کنم و گريبامن را بدرم و  بەندارم؛ بگذار

   .»ن کنمنزد اهللا شيو

نزدت  بەعلی مرا. مدينه در زمين فرورود کە ترسم می«: گفتسلمان 

   .»ات برگردی خانه کە بەدهد تو فرمان می بە و استفرستاده

  . »کنم شنوم و اطاعت می گردم و می اگر چنين است برمی«: گفت

پيچ کرده بيرون کشيدند و از قرب پيامرب عبور دادند، و  آهنا علی را گليم

 انگاشتند و بيچارهمردم مرا !  مادرمای پسرِ«: گفت می کە دممن شني

   (*).}۱۵۰: اعراف {»بکُشندم کە نزديک بود

                                                 
در قرآن گفته شده کە موسا .  از زباِن هارون برادرِ موسا بەموسا است اين آيه(*)

برای ديدار با خدايش بەکوهستان رفت و برادرش هارون را جانشين خودش 
خدا موسا را ده روز . روزه برخواهم گشت اسرائيل کرد و گفت کە سی در بنی

هائی  ی لوحهبيشتر نزد خودش نگاه داشت تا منتِ تورات را بەطورِ کامل بر رو
چون سرِ موعد . موسا چهل روز در کوهستان نزد خدا ماند. او بدهد نوشته بە

اسرائل بەنامِ  مردی از بنی. اسرائيل پنداشتند کە او ُمرده است برنگشت بنی
اسرائيل گوساله را  بنی. کرد سامری يک گوسالۀ زرينی ساخت کە غريو می

ا قومِ تو را پس از تو در آزمايشِ خدا بەموسا خرب داد کە م. بەخدايی گرفتند
موسا چون پس از چهل روز با . اند راه شده شان گم ايم و مهه بسيار سختی هناده

او داده بود برگشت ديد کە  هائی برايش نوشته بە تورات کە خدا بر لوحه
تدبيری نتوانسته است کە  اند و برادرش از بی پرست شده اسرائيل گوساله بنی

گين شد و  او خشم. اسرائيل افتاده است  نگاه دارد و فتنه در بنیآهنا را بر دين
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 عمر. نزدش بردند بەعلی را. ه بودساعده نشست ابوبکر در سقيفۀ بنی

  » !بيعت کن«: گفت او بە

  » شود؟ می چە اگر بيعت نکنم«: گفتعلی 

    .»زمن ت را میاگر بيعت نکنی گردن کە واهللا«: گفتعمر 

من بندۀ مقتولِ اهللا خواهم بود و  کە صورت، واهللا در آن«: گفتعلی 

   .»برادرِ پيامرب

را  بار اين  و سه.»بندۀ مقتول اهللا آری ولی برادرِ پيامرب نه«: گفتعمر 

  . گفت

 من ، و آمددوان و شتابان و ،عباس ابن عبداملطلب رسيد بەخرب

با مشا  کە دهم  میتعهدمن ! ام رحم کنيد دهبرادرزا بە«: گفت می کە شنيدم

سپس . دوی دسِت ابوبکر کشي بە رهو آمد و دست علی را گرفت. »بيعت کند

   .گين رها کردند او را خشم

تو ! اللهم: گفت آمسان بلند کرده می بەسرش را] علی[ کە من شنيدم

. » کنهرگاه بيست مرد شدند با اينها جهاد«: گفتهمن  بەپيامرب کە دانی می

اگر بيست تن شکيبا از مشا  «ای گفتهت  خودتو در کتاب کە و مهين است

 کە  و شنيدم.}۶۵: انفال {»باشند دويست تن را شکست خواهند داد

                                                                                                      
او پرخاش  ها را بر زمين افکند و سر و ريشِ برادرش هارون را گرفته بە لوحه

تدبيریِ او را نکوهيد، و هارون گفت کە اينها در فرمان من نبودند و  کرد و بی
. تقصيری ندارمرسيد و  هرچە دلشان خواست کردند و من زورم بەآهنا منی

سورۀ : بنگر[سپس موسا فرمود تا گوسالۀ زرين را شکستند و بەآتش کشيدند 
در اينجا بەياد آورده شده ]. ۹۷۔۸۲سورۀ طه، آيات . ۱۵۴۔۱۴۲اعراف، آيات 

است کە ابوبکر و عمر پس از درگذشت پيامرب با مسلمانان مهان کردند کە 
سرائيل کردند؛ و علی کە مهچون ا اش در غياب پيامرب با بنی سامری و گوساله

برد  رسيد و کسی از او فرمان منی هارون مردی ناتوان بود و زورش بەآهنا منی
 . نتوانست کە مردم را بر دينِ حممد نگاه دارد
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   ٢.بار گفت و رفت  و اين را سه.»بيست نفر نيز نشدند حّتا !اللهم«: گفت می

روازۀ خبشی از روايِت باال مهان داستاِن معروِف لگد زدِن عمر بەد

خانۀ فاطمه است کە در روايِت ديگری گفته شده هپلوی فاطمه در اثر 

ئی کە در شکم داشت و نامش حمسن بود  ضربِت دروازه شکست و بچه

در اين روايت کە پيش از آن روايِت ديگر ساخته شده بوده است . ِسقط شد

ی بينيم کە دروازه شکسته شده ولی بەفاطمه خنورده و فاطمه هيچ گزند می

روايت دومی را نيز . اش سقط نشده است نديده و هپلويش نشکسته و بچه

  . تر خواهيم خواند پائين

   : داستاِن بيعِت اجباریِ علی را چنين آورده استشيخ طربسی

ابوبکر «من بەخانۀ علی رفتم و بەاو خرب دادم کە : سلمان فارسی گفته

 کە دستش بل  نه بر يک واند هم اکنون بر منرب پيامرب است و مردم گرد آمده

  . »کنند بر هر دو دستش با او بيعت می

دانی کە خنستين کسی کە بر منرب  آيا می! ای سلمان«: علی گفت

  » پيامرب با او بيعت کرد کيست؟

ساعده ديدم کە ابتدا بشير ابن  دامن؛ ولی در سقيفۀ بنی منی«: گفتم

 سامل موالی سعد سپس ابوعبيده ابن جّراح سپس عمر ابن خطاب سپس

   .»ابوحذيفه و معاذ ابن جبل با او بيعت کردند

دانی کە وقتی او بر  ولی آيا می. باره از تو نپرسيدم من در اين«: گفت

   »منرب پيامرب باال رفت خنستين کسی کە با او بيعت کرد چە کسی بود؟

نه، ولی پيرمرِد بزرگی را ديدم کە بر عصايش تکيه زده بود و : گفتم

اهللا را سپاس کە مرا منيراند و از دنيا نربد تا تو را در اين «: گفت یگريان م

                                                 
/ ۲۸ حبار االنوار .۸۷۔۸۵ اختصاص شيخ مفيد، .۶۸۔۶۶/ ۲تفسير عياشی، . 2

 .۲۲۹۔۲۲۷
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و او دستش را دراز . »دستت را دراز کن تا با تو بيعت کنم. جايگاه ديدم

  .کرد و وی با او بيعت کرد و بەزير آمد و از مسجد بيرون رفت

   »دانی کە او چە کسی بود؟ آيا می! سلمان: علی بەمن گفت

 از مرگ زيرا بەنطرم رسيد کەلی سخنش مرا بد آمد، نه، و«: گفتم

   .»پيامرب شادمان بود

پيامرب بەمن گفته کە ابليس و سراِن . آن ابليس لعين بود: علی گفت

در غدير خم اصحابش در مراسم انتصاب من بەفرماِن اهللا توسط پيامرب 

پيامرب بەمردم گفت کە حاضر بەغائب برساَند، چون  و داشتندحضور 

اين امْت مرحومِ «: يسها و سرکشاِن اصحابش بەنزدش آمدند و گفتندابل

شان پس اهمعصوم است و ما را و تو را بە آهنا راهی نيست، امامشان و پناهگ

  . )اند کە جانشينِ پيامرب است يعنی علی را شناخته (»اند از پيامرب را شناخته

ەمن و پيامرب ب. ۔ بيرون رفتسرافکندهپس ابليس ۔اندوهگين و 

ساعده با ابوبکر بيعت خواهند کرد پس از  خرب داده کە مردم در سقيفۀ بنی

کە تو برای اثبات حقِ خودت در برابر آهنا تالش کنی، سپس بەمسجد  آن

 من با او بيعت خواهد کرد خواهند رفت و خنستين کسی کە بر روی منربِ

نان ابليس بەشکل يک پيرمرد بزرگی خواهد بود و شادمانه چنين و چ

خواهد گفت، سپس شيطاهنا و ابليسهايش گرد خواهند آمد و او لگد 

مشا پنداشتيد کە مرا بر اينها راهی نيست، «: خواهد افکند و خواهد گفت

ام کە اطاعت از کسی کە اهللا و پيامربش  اکنون بنگريد کە با آهنا چە کرده

  .»اند بەآهنا فرموده از او اطاعت کنند را بر زمين زده

چون شب شد علی فاطمه را بر خری سوار کرد و دست : گفتهسلمان 

های مهۀ اهل بدر از  درِ خانهەدو پسرش حسن و حسين را گرفت و ب

شان بازگفت و از  يکی مهاجرين و انصار رفت و حق خودش را برای يکی

ولی کسی بەاو پاسخ نداد مگر چهل و . را ياوری کنند ايشان خواست کە وی
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ا فرمود کە بامداد فردا با سرهای تراشيده و سالح پس بە آهن. چهار مرد

ولی چون بامداد .  مرگ کرده بودندآهنا با او بيعِت. بەدست بەنزِد او بروند

 بەنزدش نرفتند، و آهنا ابوذر و مقداد و زبير ابن عوام تنشد بەجز چهار 

هاشان رفت و از آهنا خواست کە   دوم بەدرِ خانهسپس شبِ. بودند و من

  . آهنا گفتند کە بامداد فردا حاضر خواهيم شد. ر اهللا از او ياوری کنندبەخاط

  . ولی کسی از آهنا بەاو وفا نکرد جز ما چهار تن

وفايی آهنا را ديد در خانۀ خودش نشست و  پس علی چون بی

را گردآوری و بر اساس تنزيل  بەگردآوری و تأليف قرآن پرداخت و تا مهۀ آن

ابوبکر کس . اش بيرون نرفت ليف کرد از خانهو ناسخ و منسوخِ آن تأ

  . بەنزدش فرستاد کە بيرون بيا و بيعت کن

ام کە تا قرآن  مشغول استم و سوگند خورده«او بە وی پاسخ فرستاد کە 

را  پس آن. » ردا بر تن نکنم مگر برای منازهاام را گردآوری و تأليف نکرده

مردم . س بر مردم بيرون شددر يک چادری گردآوری کرد و بر آن ُمهر زد سپ

ای «: او بانگ زده گفت. در مسجد پيامرب پيرامون ابوبکر گرد آمده بودند

 او و سپس من از روزی کە پيامرب از دنيا رفته است مشغولِ غسلِ! مردم

هرچە آيه اهللا . ام اش را در اين چادر گردآوری کرده مشغولِ قرآن بودم تا مهه

ئی از آن  ام، و هيچ آيه  در اين چادر گرد آوردهبر پيامربش فرستاده بوده را

  .» باشدآموزاندهنيست مگر کە پيامرب بر من خوانده و تأويلش را بەمن 

 »خودمان مهانندش را داريم. ما را بەآن نيازی نيست«: آهنا گفتند

  .)خواهيم، خودمان قرآن داريم يعنی ما قرآِن تو را منی(

  بفرست علیکس بر سرِ: ر گفتعمر بەابوبک. اش برگشت بەخانهاو 

و اگر بيعت . تا بيعت کند؛ زيرا تا او بيعت نکرده باشد ما چيزی نيستسم

  .اش در امان خواهيم بود کند از فتنه

درخواسِت جانشينِ پيامرب «پس ابوبکر پيکی را بەنزدش فرستاد کە 
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چە زود بر پيامربِ «: را گفت علی گفت چون پيک آمد و اين. »را اجابت کن

دانند کە اهللا و  داند و کسانی کە پيرامونش استند می ؟ او می!اهللا دروغ بستيد

  .»پيامربش کسی جز من را خليفه نکرده است

برو و بگو درخواسِت «: ابوبکر گفت. پيک رفت و اين خرب را برد

  .»اميراملؤمنين ابوبکر را اجابت کن

هنوز ! سبحان اهللا«: علی گفت. را بەعلی رساند او باز آمد و اين

داند کە تنها کسی کە  او می. زمانی از درگذشِت پيامرب نگذشته است

ام، و پيامرب بەاو کە هفتمينِ هفت کس بود فرمود و  شايستۀ اين نام است من

با من بەعنوان اميراملؤمنين سالم کردند، و او و يارش عمر از ميان آن هفت 

و پيامرب »  و پيامربش است؟آيا اين بەفرماِن اهللا«تن از پيامرب پرسيدند کە 

او اميراملؤمنين . آری، حقيقًتا از جانب اهللا و پيامربش است: بەايشان گفت

دارِ غُّر املَُحجَّلين است، اهللا در روزِ قيامت او را بر  و سرورِ مسلمين و پرچم

فرستد و دمشنانش را بە  نشاَند و او دوستانش را بەهبشت می صراط می

  .اندازد دوزخ می

روز دست از او  پس در آن. را بەابوبکر خرب داد ک رفت و اينپي

چون شب شد او فاطمه را سوارِ خر کرد و از مردم خواست کە او را . بداشتند

و او وقتی ديد کە . ولی جز ما چهار تن کسی بەاو پاسخی نداد. ياوری کنند

بکر و اند و مردم بر بيعت با ابو کسی ياورش نيست و مهگان او را رها کرده

. اند در خانۀ خودش نشست دل شده اطاعت از او و بزرگ داشتنش يک

مهۀ مردم . فرستی تا بيعت کند چرا کس بر سرش منی«: عمر بەابوبکر گفت

چە کسی «: ابوبکر گفت. »اند بەجز اين چهار تن کە با او استند بيعت کرده

  » را بفرستم؟

  . »قُنفُذ را بفرست«: عمر گفت

پس او را . َتيم بود و از طُلَقاء بود دل از بنی گاين قنفذ مردی سن
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او رفت و اجازۀ ورود بەخانۀ علی را . فرستاد و مردمی را نيز با او مهراه کرد

يارانش بەنزد ابوبکر و عمر برگشتند و . خواست، اما علی بەاو اجازه نداد

 هردوشان در مسجد بودند و مردم در پيرامونشان نشسته بودند، و خرب بردند

  . کە علی بەما اجازه نداد

  . »اش وارد شويد اجازه اگر بەمشا اجازه نداد بی«: عمر گفت

مشا را خنواهم گذاشت «: فاطمه گفت. پس رفتند و اجازه خواستند

  . »اجازه وارد شويد کە بی

فاطمه چنين و چنان گفته و ما «: آهنا گفتند. آهنا برگشتند و قنفذ ماند

  . »اش شويم اش وارد خانه اجازه کە بیرا بيرون کرده و نگذاشته 

سپس بەمردمی کە » !ما را با زنانْ چە کار؟«: عمر بەخشم شد و گفت

پيرامونش بودند فرمود تا هيزم گرد آوردند و با ايشان رفت و پيرامون خانۀ 

سپس عمر بە بانگ . او هناد و علی و فاطمه و دو پسرشان در خانه بودند

آيی و با خليفۀ پيامرب  واهللا کە يا بيرون می«: شنيد گفت بلندی کە علی می

سپس برگشت . »ات را بر سرت بەآتش خواهم کشيد کنی يا خانه بيعت می

ترسيد کە علی با مششيرش بر سرِ او بيرون  و در کنار ابوبکر نشست، و می

سپس بەقنفذ . دانست کە علی چەگونه هپلواِن دليری است ، زيرا میآيد

شان را  اش شو، و اگر تو را نگذاشت خانه  وارد خانهبرو و با زور«: گفت

  . »بەآتش بکَش

علی رفت تا مششيرش را . اجازه وارد خانه شدند قنفذ رفت و بی

را برداشتند، و بر سرِ او ريختند و او  دستی کردند و آن بردارد، ولی آهنا پيش

 خانه فاطمه در کنار دروازۀ. را گرفتند و طنابِ سياهی بر گردنش افکندند

 اثر کە ايستاد و کوشيد کە مانعشان شود، قنفذ با تازيانه بر بازويش زد چنان

. پس ابوبکر کس بەنزد قنفذ فرستاد کە بەفاطمه بزن. آن تازيانه برجا ماند

شان چسپاند و او را ُهل داد و يک  قنفذ او را بە چارچوب دروازۀ خانه
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از آن روز .  ِسقط کرداش را شکست و او جنينی کە در شکم داشت را دنده

سپس علی را بند بر گردن بردند تا . بيمار شد تا در اثر آن بەشهادت رسيد

عمر مششير بر دست ايستاده بود و خالد ابن وليد و . بەنزد ابوبکر رساندند

ابوعبيده ابن جراح و سامل و مغيره ابن شعبه و اَُسيد ابن ُحَضير و بشير ابن 

علی . شان مسلح بودند ابوبکر نشسته بودند و مههسعد و سايرِ مردم پيرامون 

واهللا کە اگر مششيرم بەدستم افتاده بود فهميده بوديد کە بر من «: گفت می

کنم زيرا  اين سزای من است، و خودم را سرزنش منی. دست خنواهيد يافت

کردند مجعتان  بانی می اگر چهل تن از من پشتی. تالش خودم را بەکار بردم

اهللا لعنت کناد بەمردمی کە با من بيعت کردند سپس مرا . زدم یرا بر هم م

  .»ياور رها کردند بی

  . »بيعت کن«: عمر بەاو هنيب زده گفت

  » !اگر بيعت نکنم؟«: گفت

  . »اگر نکنی تو را بەخواری خواهيم کشت«: گفت

  . »ايد اگر مرا بکشيد بندۀ اهللا و برادر پيامرب را کشته«: گفت

  . »ۀ اهللا آری ولی برادرِ پيامرب را ما قبول نداريمبند«: ابوبکر گفت

کنيد کە پيامرب ميان من و خودش پيمان برادری  آيا انکار می«: گفت

! ای معاشرِ مهاجرين و انصار«: سپس رو بەمردم کرده گفت» بسته است؟

دهم، آيا شنيديد کە پيامرب در روز غدير خم چنين و  مشا را بە اهللا سوگند می

و مهۀ چيزهائی کە پيامرب گفته » و در غزوۀ تبوک چنين و چنان؟چنان گفت 

  . »اللهم، آری«: آهنا گفتند. بود را بازگفت

ابوبکر چون ترسيد کە مردم از علی محايت کنند شتافت و بەعلی 

ايم، ولی من شنيدم کە  ايم و درک کرده اينها کە گفتی ما شنيده«: گفت

ی استيم کە اهللا ما را برگزيده و گرامی ما اهل بيت: گفت پيامرب پس از آن می

کرده و عزت خبشيده و آخرت را بەجای دنيا برايمان در نظر گرفته است، و 
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  .»چنان نيست کە اهللا نبوت و خالفت را با هم بەما اهل البيت دهد

را شنيده  آيا عالوه بر تو کسی از اصحاب پيامرب هم اين«: علی گفت

  » است؟

را از پيامرب  گويد؛ ما نيز اين  راست میخليفۀ پيامرب«: عمر گفت

: و ابوعبيده و سامل موالی ابوحذيفه و معاذ ابن جبل هم گفتند. »ايم شنيده

  .»ايم را از پيامرب شنيده ما نيز اين. گويد راست می«

خوب وفا کرديد بە پيماِن ملعونتان کە در کعبه بستيد کە «: علی گفت

  . »راند اين امر را از ما اهل بيت دور کنيدوقتی اهللا پيامرب را بکُشد يا مبي

  »ايم؟ ای؟ آيا ما بەتو خرب داده را از کجا شنيده تو اين«: ابوبکر گفت

مشا را بەاهللا و ! و تو ای مقداد! ای سلمان! ای زبير«: علی گفت

ايد کە فالنی و فالنی ۔و پنج  دهم کە آيا از پيامرب شنيده اسالم سوگند می

اند و قراری  ئی نوشته نامه ميان خودشان پيمانکس را برمشرد۔ در 

  »اند کە چە کارهائی بکنند؟ گذاشته

: اللهم، آری، شنيديم کە چنان گفت، و تو بەاو گفتی: آهنا گفتند

فرمايی کە وقتی چنان شود  بەمن می! پدر و مادرم بەفدايت ای پيامربِ اهللا«

با آهنا درافتی با آهنا اگر ياورانی را يافتی کە «: و او بەتو گفت» چە کنم؟

جهاد کن و حقِ خودت را بگير، و اگر کسی را نيافتی با آهنا بيعت کن و جاِن 

  .»خودت را حفظ کن

واهللا کە اگر آن چهل مردی کە با من بيعت کردند بەمن : علی گفت

سپس . »کردم وفادار مانده بودند با مشا در راِه اهللا و بەخاطرِ اهللا جهاد می

زور انگاشتند و نزديک بود  اين مردم مرا بی! ی پسرِ مادرما«بانگ زد کە 

   ٣.گاه دسِت ابوبکر را گرفت و با او بيعت کرد آن. »کە مرا بکُشند

                                                 
 . ۱۱۰۔۱۰۶/ ۱احتجاج طربسی، . 3



  ١٣٥

 و وازه بەهپلوی فاطمه زد قنفذ بود کە کسی کە درديديمدر اين روايت 

تر خواهم   کە پائينولی در روايت ديگری.  در اينجا حضور نداشتعمر

 و دروازه را بەهپلوی فاطمه زدابن خطّاب عمر خوِد ديد کە  خواهيم آورد

  . سبب سقط شدِن حمسن و شهيد شدِن فاطمه شد

  : در روايِت ديگری از اين داستان آمده کە سلمان فارسی گفت

اش بيرون بردند فاطمه سرکنده پرکنده  وقتی اميراملؤمنين را از خانه

ون رفتند تا بە نزد قرب پيامرب رسيد هاشم با او بير بيرون رفت و مهۀ زناِن بنی

کە حممد را بەحق مبعوث  سوگند بەآن. پسر عمويم را رها کنيد«: و گفت

کرده است کە اگر او را رها نکنيد موی سرم را پريشان خواهم کرد و پيراهنِ 

پيامرب کە در حلظۀ مرگش پوشيده بود را بر روی سرم خواهم هناد و بەسوی 

تر از پسر عموی من  پيامرب صاحل نزد اهللا گرامی. اهللا بيرون خواهم رفت

شترِ صاحل نزد  تر از من نبوده، بچۀ ماده شترِ صاحل نزد اهللا گرامی نبوده، ماده

  .»تر از بچۀ من نبوده است اهللا گرامی

من نزديِک فاطمه بودم و ديدم کە ديوارهای مسجد از : سلمان گفته

. توانست ست از زيرِ آن بگذرد میخوا  کە اگر کسی میو ،شالوده برکنده شد

اهللا تعاىل پدرت را رمحت ! ای بانوی من ای موالِت من«: من بەفاطمه گفتم

پس ديوارها بەسرِ جای خودشان برگشتند . »فرستاده بود تو نقمت مباش

   ٤.ماغِ او فرورفتچندان کە غبارهائی از زيرش برخاست و بەَد

   ش از ابوبکرعلی برای بازگيری حقِ خودامام تالشهای 

  : کلينی در داستانی برای ما چنين نوشته است  

  :  اميراملؤمنين در مدينه خطبه کرد و گفت:ابواهليثم ابن تيهان گفته
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 ١٣٦

دانيم  کە دانه را شکافت و مردم را آفريد کە مشا می سوگند بە آن… 

اش بەمشا فرمان شده است، و من عاِلم  ام کە درباره کە صاحبتان من

کە رستگاری مشا در علم او است، و من وصیِ پيامرب مشا و مشا استم 

. گزيدۀ پروردگار مشا و زبان نورِ مشا و دانا بە صالح امر مشا استم

زود باشد کە بالئی کە بەمشا هشدار داده شده است و بر سر امتهای 

گان اهللا ۔عّز َوَجل۔ از  پيش از مشا فرود آمد بر سرتان فرود آيد، آن

امامانتان از مشا بازخوست خواهد کرد، با آهنا حمشور مشا در بارۀ 

واهللا کە اگر . خواهيد شد و فردا بەنزد اهللا ۔َعّز َوَجل۔ خواهيد رفت

من يارانی بەمشارۀ ياران طالوت يا بە اندازۀ اهل بدر داشتم، و 

زدم تا بە حق برگرديد  ايشان دمشنان مشا استند، مشا را با مششير می

   …. يدو راستی پيشنه کن

ا ديد کە در آغلی تا بز ر سپس از مسجد بيرون رفت و در راهش سی

  : بودند، و گفت

واهللا اگر بە اندازۀ اين بزها مردانی داشتم کە دل بە اهللا و پيامربش 

  . زدم خواره را از جايگاهش بەکنار می بسته بودند پسرِ زِن مگس

 بيعت چون روز بەآخر رسيد سيصد و شصت مرد با اميراملؤمنين

بامداِد فردا با «: او بەآهنا گفت. کردند کە تا پای جان در کنارش جبنگند

و خودش سرش را تراشيد، ولی . »سرهای تراشيده بە اَحجار الزَّيت بيائيد

فقط ابوذر و مقداد و ُحذَيفه ابن َيمان و عّمار ياسر با سرهای تراشيده 

  : آمسان برافراشت و گفت دست بە او. آمدند، و سلمان نيز در آخرِ قوم آمد

اسرائيلْ  گونه کە بنی انگارند مهان مردم مرا ناتوان می! ای خدا

 سوگند بە کعبه و مىن و مزدلفه و …هارون را ناتوان انگاشتند

جايگاه رمی مجرات کە اگر نه اين بود کە نبیِ اُّمی از من قولی گرفته 

م و باراِن افکند بوده است من خمالفان را بە شکاِف ژرِف مرگ می



  ١٣٧

   ٥.زود باشد کە بدانند. باراندم تندرِ مرگ بر آهنا می

نزد علی رفته  بەخالفت نشست عمر بەوقتی ابوبکر: گفتهامام صادق 

  » ابوبکر خليفه شده است؟ کە مگر خرب نداری«: گفت

  » چه کسی او را چنين کرده است؟«: گفتعلی 

   .»اند  امر راضیاين   بەمسلمين«: گفتعمر 

زود با پيامرب خمالفت منوده پيمانش را  کە چە واهللا«: تگفعلی 

پيامرب او را  کە واهللا. ازآِن او نيست کە اند  داده مرداين   بەشکستند و نامی

   .»خليفه نکرده است

   .»اهللا با تو چنين و چنان کناد کە ؛گوئی دروغ می«: گفتعمر 

   »تو نشان دهم؟ بەبرهانی کە خواهد آيا دلت می«: گفتعلی 

پشت سر پيامرب دروغ در در زمان پيامرب  کە گونه آن«: گفتعمر 

   .»سازی ساختی اکنون نيز دروغ می می

من در زندگی پيامرب و پس از مرگش  کە با ما بيا تا بدانيم«: گفتعلی 

  » !ساز بودم يا تو در پشت سر او دروغ

ون کِف دستی از قرب بير کە نزد قرب رسيد، و ديد بەپس با او رفت تا

اَكَفَرَت بِالَِّذي َخلَقََك ِمن ُتَرابٍ ثُمَّ ِمن ! ای عمر«است و رويش نوشته است 

تو را از خاک سپس از  کە کسی کفر ورزيدی بەآيا/ نُّطفٍَة ثُمَّ َسوَّاَك َرُجالً

   . }۳۷: کهف{ »!نطفه آفريد سپس تو را مردی کرد؟

م پس از  هم در زمان حيات او ه،تو کە واهللا«: گفتعمر  بەعلی

   ٦.» اهللا را انکار کردی،مرگش

مرب شد، ابوبکر در سقيفه جانشين پياکە   آنپس از: گفتهامام صادق 
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 ١٣٨

علی بەسر قرب . دمسجد بردند تا بيعت کن بەورپيچ کرده بە ز علی را حلاف

مردم مرا بيچاره انگاشتند و ! ای پسرِ مادرم«: گفتپيامرب پيامرب رفته بە

   .}۱۵۰: اعراف {»شندمبکُ کە نزديک بود

 را شناختند، و ناگاه دست پيامرب از درون قرب بيرون آمد و مهه آن

مهه دانستند صدای پيامرب است  کە سوی ابوبکر دراز شده با صدائیبە

تو را از خاک آفريد سپس از  کە کسی کفر ورزيدی بە آيا«! ای مرد: گفت

   ٧.}۳۷: کهف{» مردی کرد؟ بە نطفه، سپس تو را تبديل

مگر پيامرب از … :ابوبکر گفت بەاميراملؤمنين… :گفتهام صادق ام

عمر و عثمان در ميانشان بودند چهار بار برای من بيعت  کە تو و مجاعتی

 اُمِّ در خانۀ کە نگرفت؟ َيوُم الدار و بيعت رضوان در زير آن درخت و روزی

و مشا . سلمه نشسته بود و روز غدير پس از بازگشتنش از حجة الوداع

 و پيامرب. »کنيم شنيديم و از اهللا و پيامربش اطاعت می «:تان گفتيد مهگی

اهللا  «:تان گفتيد  و مشا مهگی.»اند اهللا و پيامربش بر مشا گواه«: گفتمشا بە

مشا گواهان يکديگر باشيد، «: گفت و پيامرب .»و پيامربش بر ما گواه باشند

ت بەکسانی کە ساز مشا شنيده ا هرکە غائبان برسانند، بەحاضران

 برخاستيد  و مهگی» آری، يا رسول اهللا «: و مشا گفتيد.»داند برسان نشنيده

ما داده بود، و عمر  بەآن کرامت را اهللا کە پيامرب و من هتنيت گفتيد بە و

بخ بخ ای پسر «: گفتنزديک آمد و دست بر شانۀ من زد و در حضور مشا 

  . »ای دهموالی ما و موالی مهۀ مسلمين ش کە ابوطالب

دمل  کە يادم آوردی بەچيزی را! يا اميراملؤمنين«: گفتابوبکر 

   .»شنيدم خواهد کاش پيامرب حاضر بود و از او می می

اگر  کە اهللا و پيامربش گواِه تو باشند! ای ابوبکر«: گفتاميراملؤمنين 
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  ١٣٩

حقم را از من  کە ای من ستم کرده کە بەتو بگويدبەپيامرب را زنده ببينی و 

کدام از  و هيچ بەتو من داده و بەاهللا و پيامربش اختصاًصا کە ای حقی تهگرف

من خواهی سپرد و خودت کنار  بەاند آنگاه اين امر را  بوده مسلمين نداده

  » خواهی کشيد؟

من پيامرب را پس  کە آيا اين شدنی است! يا ابواحلسن«: گفتابوبکر 

   »من بگويد؟ بەچشم ببينم و اينها را بەاز مردنش

   .»آری، ای ابوبکر«: گفتاميراملؤمنين 

   .»من نشان بده بەاگر شدنی است«: گفت

چە   بەآنتو کە اهللا و پيامربش بر تو گواه باشند«: گفت اميراملؤمنين

  » گفتم وفا خواهی کرد؟

   .»آری«: گفتابوبکر 

 دوی با من می«: گفت ه بەدسِت او زد دستپس اميراملؤمنين

  . »سوی مسجد قُبابە

پيش رفت و وارد مسجد شد و بەن وارد مسجد شدند اميراملؤمنين چو

. پيامرب در قبلۀ مسجد نشسته است کە ، و ديدند بودابوبکر در دنبالش

 او  بەپيامرب.  با سر بر زمين افتادشدگان هوش بی ماننِدابوبکر تا او را ديد 

  » ! بدخبتراه گمسرت را بلند کن ای «: گفتبانگ زده 

آيا زندگی پس !  يا رسول اهللالَبَّيك«: گفتا بلند کرده ابوبکر سرش ر

  » از مردن؟

مردگان را  کە را زنده کرده کسی آن! وای بر تو ای ابوبکر«: گفت

   .»چيز توانا است کند؛ او بر مهه زنده می

. پيامرب نگريست بەابوبکر چشمانش فراخ شد و ساکت ايستاده

در چهار مورد دربارۀ علی  کە يمانیپ! وای بر تو ابوبکر«: گفت او  بەپيامرب

   »ای؟ با اهللا و پيامربش بستی را از ياد برده



 ١٤٠

   .»ام نربدهاز ياد ! يا رسول اهللا«: گفت

برايت نشانه بياورد و  کە خواستیپس چرا امروز از علی «: گفت

  » ای؟ فراموش کرده کە گفتی

  اين امر راتوامن توبه کنم؟ آيا اگر آيا می! يا رسول اهللا«: گفتابوبکر 

  » ام را خواهد پذيرفت؟  اهللا توبهبسپارم اميراملؤمنينبە 

عهدت وفا کنی من ضامنت  بە اگر! ای ابوبکر،آری«: گفت

   .»شوم می

   .سپس پيامرب از نظرشان غايب شد

خاطر اهللا مرا بە«: گفتدامن اميراملؤمنين آويخت و  بەابوبکر

 آنچە ديدم و آنچە  منرب بنشينم ونزد منرب پيامرب بيا تا روی بەبا من. ببخشا

 کە بەمن داد را برای مردم  گفتم و فرمانیاو   بەمن آنچە من گفت و بەپيامرب

   .»بسپارمتو  بەرا م و خودم را از اين امر کنار بکشم و آنيبازگو

خودت رها کند من مهراه  بەاگر شيطانت تو را«: گفتاميراملؤمنين 

   .» گوش خنواهم داداو  بەا نگذارد مناگر او مر«: گفت ابوبکر .»اَمتو 

و از او نافرمانی خنواهی استی فرمان او  بەتو«: گفتاميراملؤمنين 

 و دستش .»شده باشدحجت بر تو متام  کە ديدی برای آن بود آنچە کرد ولی

   .مسجد پيامرب بروند بەرا گرفت و با هم از مسجد قبا بيرون رفتند تا

نگريستند و سبب را   میاو  بەمردم و ،شد نگ میبە ر ابوبکر رنگ

 چە شده؟ چە تو را! ای خليفۀ پيامرب«: گفتعمر او را ديد و . دانستند منی

  » بر سرت آمده است؟

   .»مسجد و روی منرب بروم کە بەخواهم می«: گفتابوبکر 

   .»اکنون هنگام مناز و منرب نيست«: گفت

   .» سخن بگويمبا تو کە خواهم گذار، منیوا بەحال خودم مرا«: گفت

وارد مسجد کە   آنپيش از کە آيا هبتر نيست! ای خليفۀ پيامرب«: گفت



  ١٤١

  » را تازه کنی؟ات بروی و وضو  خانه بەشوی

نشينی تا من  روی کنار منرب می می! ابواحلسن«: ابوبکر بەعلی گفت

شيطانت تو را  کە گفتمت! ابوبکر«: گفت اميراملؤمنين لبخند زد و .»بيايم

 سپس اميراملؤمنين رفت و .»شت يا تو را هالک خواهد کردخنواهد گذا

ای «: گفتاش شد، و عمر با او رفت و  ابوبکر وارد خانه .کنار منرب نشست

 چە شده و از دست علی کە چە من بگوئی بەخواهی چرا منی! خليفۀ پيامرب

  » بر سرت آمده است؟

 د وحممد پس از مردنش زنده شو! وای بر تو! عمر«: گفتابوبکر 

 او  بەحقش را کە ای و از من خبواهد علی ستم کرده کە بەمن بگويدبە

  » !برگردامن و خودم را از اين امر کنار بکشم؟

   .»بگوشده است را از اول تا آخر برايم هرچە «: گفتعمر 

تو مرا خنواهی گذاشت تا از اين  کە من گفته بەعلی«: گفتابوبکر 

  . »دست از سرم بردار،  من استیتو شيطان. ستم خارج شوم

: عمر گفت. داستان را بازگفت گفت تا او او   بەولی عمر چندان

در آغاز ماه رمضان  کە دهم آيا آن شعری اهللا سوگند می بە ابوبکر، تو را«

روزه فرض شد و روز مجعه  کە ای، مهان ماه رمضان گفتی را از ياد برده

  بەُخَزيمه ابن ثابتحذيفه ابن يمان و سهل ابن حنيف و نعمان ازدی و 

دمِ  بەتو بازدهند، و وقتی بە رایآهنا داده بود کە بەات آمدند تا وامی خانه

ات شنيدند، و ايستادند و از تو اجازه  دروازه رسيدند صدای ساز از خانه

آفتاب  «:تو می گويد بەبکر اُمِّ زنت کە وارد شوند، و شنيدند کە نطلبيدند

کسی  کە ند، وارد اطاق شو، از دروازه دور شوز هايت می شانه بە داغ است و

گوئی نشنود و خونت را هدر ندهد؛ تو  می کە از اصحاب حممد اينها را

روز از ماه رمضان را بدون سفر يا  روزۀ يک کە حممد خون کسی کە دانی می

چنين کند خالف فرمان اهللا و حممد  هرکە مرض خبورد هدر کرده است زيرا



 ١٤٢

شبم مانده  از دی کە خوراکی! مادرُمرده «: گفتیاو  بە و تو.»کرده است

 حذيفه و مهراهانش دمِ دروازه .»است را بياور و جامم را از مخر پر کن

خوارِک  زنت سينیِ. شنيدند ايستاده بودند و سخنان تو و زنت را می

تو روز روشن خوراک از سينی . آورد  پر از مخر راسبویمانده و  شب

   :سروده بودی خواندیکە  برای زنت اين شعرها خوردی و مخر نوشيدی و

 کە گويد ما می بە  ابوکبشهپسرِ. بگذار تا صبوحی بزمن! بکر اُمِّ ای

گونه  چەاستخواهنای پوسيده و نابودشده. زنده خواهيم شد

بنياد  گويد بی می هرچە کند و سرايی می اند؟ اين مرد ياوه شدنی زنده

من  کە  خرب بدهدانرمح بە  تاکسی هست! آهای. فريبی است و عوام

ما وحی  بە توسط حممد بە اساطير هرچە گيرم و روزۀ رمضان را منی

 بە جلو نوشيدمن را بگيرد، و کە اهللا بگو بە شده است را قبول ندارم؟

 مردم خر کە  ديدآن زيرک. جلو غذاخوردمن را بگيرد کە اهللا بگو

  . افسار کرد بە شان را ند و مههاست

 کنی در دند کە تو حممد را هجو می شنيچونراهانش مه حذيفه و

پيالۀ پر از مخر در دست داری و  کە  و ديدندريختندسرت  ات بر خانه

با فرمان اهللا و پيامربش خمالفت ! ای دمشن اهللا«: گفتندتو  بەآهنا. نوشی می

دمِ درِ خانۀ  بە دوش گرفته در ميان مردم حال بر و تو را در آن» ورزی؟ می

ات را برايش   بردند و داستانت را برايش بازگفتند و سرودهپيامرب

: گفتمکنارت آمدم و در ميان غوغای مردم در گوشت  بەخواندند، و من

 بودم و مست و مدهوش بودم و عقلم را از  شب مخر نوشيده بگو من دی«

دست داده بودم و اين کارها در اثنای روز از من سر زده است و خودم 

 .»تو حد خنواهند زد بەام؛ زيرا اگر چنين بگوئی کردهچە  کە دامن منی

 ما .»هوش آوريد بەاو را«: گفتتو نگريست و  بەسپس حممد بيرون آمد و

: گفت پيامرب .»هوش خودش نيست بەيا رسول اهللا او مست است و «:گفتيم



  ١٤٣

نوشيد با  گيرد؛ مشا وقتی مخر می مخر عقل را از آدم می! وای بر مشا«

مخر : مریء القيس گفتهِا! يا رسول اهللا«: گفتممن » کنيد؟ ن میخودتان چني

 .»کند عقلم را از دست دادم، و مخر با عقل چنين می کە نوشيدم تا وقتی

تو مهلت  بە و.»آيدهوش  بەدهيد تا از مستيشاو مهلت  بە«: گفتحممد 

آنگاه حممد از . هوش آمده است بەآهنا گفتم اکنون بەمن کە دادند تا وقتی

.  گفتیاو   بەتو ياد داده بودم را بەمن کە تو بازخواست کرد، و تو چيزهائی

 کە شده است چە امروز تو را کە دامن ام از تو، و منی ولی من در شگفت

او  کە ؟ مگر جز اين است!ای حممد آورده است ايمان يافته کە چيزهائیبە

   ؟ساز است  دروغيک جادوگرِنزد ما 

برايم کە  آنچە دربارۀ!  ای ابوحفصوای بر تو«: گفتبکر ابو

  . »نزد پسر ابوطالب برو و او را از منرب دور کن بەبازگفتی من شکی ندارم؛

 او   بەعلی زير منرب نشسته است؛ و کە عمر وارد مسجد شد و ديدپس 

 واهللا! ای؟ هيهات هيهات چرا خودت را برای آن آماده کرده! علی«: گفت

   .»ز اين منرب نداریتو راهی برای باال رفنت اکە 

وای بر «: گفت شد و هويدابن دنداهنايش  کە اميراملؤمنين خنديد تا

   .»افتددست تو  بە خالفت کە تو ای عمر و وای بر امت از بالی تو وقتی

گمانت . ئی است اين مژدۀ شادکننده! پسر ابوطالب«: گفتعمر 

   ٨.» استراستدرست و سخنت 

های مدينه  يراملؤمنين در يکی از کوچهابوبکر را ام: گفتهامام باقر 

   .»ستم کردی و بد کردی«: گفتديد و 

  » داند؟ را می چه کسی اين«: گفت

   .»داند پيامرب می«: گفت
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 ١٤٤

خوامب  بەمن بفهماند؟ اگر بەکجا بياورم تا پيامرب را من از«: گفت

   .»پذيرفتم گفت می من می بەرا آمد و اين می

   .»برم امرب مینزد پي بەمن تو را«: گفتعلی 

.  است نشستهپيامرب در مسجد قبا کە ديدند. مسجد قبا برد بەاو راپس 

  » !اميراملؤمنين ستم مکن بەکنار بکش وبە«: گفت  بەابوبکرپيامرب

.  گفتاو   بە از نزد پيامرب بيرون رفت و عمر را ديد و موضوع راابوبکر

   ٩»ای؟ نشناختهمگر ِسحرِ اوالد عبداملطلب را ! خاموش باش«: گفتعمر 

مگر «: گفتابوبکر را اميراملؤمنين در کوچه ديد و : گفتهامام صادق 

  » فرماِن من باشی؟ کە بەنفرمودتو  بەپيامرب

   .»کردم نه؛ اگر گفته بود حتًما اطاعت می«: گفت

  » !نزد پيامرب بيا بەبا ما«: گفت

. استمناز ايستاده  بەپيامرب کە مسجد قبا برد، و ديدند بەپس او را

ابوبکر  بەمن !يا رسول اهللا«: گفتچون پيامرب منازش را متام کرد علی 

 کە گويد فرمان من باشی؟ و او می کە بەنفرمودتو  بەمگر پيامرب کە ام گفته

   .» استنفرمودهپيامرب چنين 

   .»؛ از او اطاعت کنام فرمودهتو  بەمن«: گفتپيامرب 

مر او را ديد و ايستاد و ابوبکر از مسجد بيرون رفت، هراسان بود، ع

  » شده است؟ چە تو را«: گفت

   .»پيامرب چنين و چنان گفته است«: گفت

مگر از . اند دست تو سپرده بە امرشان را کە بدخبت امتی«: گفتعمر 

   ١٠»هاشم خرب نداری؟ ِسحر بنی
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  ١٤٥

 دانی آيا منی! ابوبکر«: گفتابوبکر را علی ديد و : گفتهامام صادق 

فرمان من  بەعنوان اميراملؤمنين سالم کنی و بەبر من کە رمودفتو  بەپيامربکە 

  » باشی؟

  . داند منی کە ابوبکر وامنود کرد

  » کسی را ميان خودم و خودت داور کنم؟«: گفتعلی 

   .»دلت خبواهد داور کن کە راهرکە «: گفت

  » پيامرب را ميان خودم و خودت داور کنم؟«: گفت

   .»قبول دارم«: گفت

پيامرب در  کە مسجد قبا رفت، و ديدند بە  گرفت وپس دستش را

   .»اين پيامرب است! ابوبکر«: گفت. حمراب نشسته است

علی سالم  کە بە  بودمنفرمودهتو  بەمگر من! ابوبکر«: گفتپيامرب 

  » فرمانش باشی؟ بەکنی و

  » !، يا رسول اهللافرموده بودی«: گفت

  » !بسپار او  بەپس اين امر را«: گفت

  » !ری، يا رسول اهللاآ«: گفت

علی واگذارد، و  بەامر را کە سپس بيرون آمد و تصميم داشت

  » شده است؟ چە تو را! ابوبکر«: گفتعمر او را ديد و .  بودگين اندوه

   .»بسپارمعلی  بە اين امر را کە من فرموده بەام و پيامرب را ديده«: گفت

ياد  بەآيا.  اين سحر است؟هاشم خرب نداری بنیمگر از سحر «: گفت

 نزديک شدند و هم بەدوتا درخت فرمود تا بەبا او بوديم و کە نداری روزی

  » جای خودشان برگشتند؟ بەت کرد، سپس فرمود تاجاو پشتشان قضای حا

من و او وارد آيد کە   بەيادم میرا گفتی، اين کە اکنون: گفتابوبکر 

تنيده شد سپس غار شديم و او دستش را بر درِ غار کشيد و تار عنکبوت 

روی دريا  کە دهم کە جعفر و يارانش را بەتو نشان خواهد دلت می«: گفت



 ١٤٦

   .فهميدم او جادوگر است کە وقت بود  آن(*)»اند؟ در کشتی نشسته

   ١١.پس از آن ابوبکر از تصميمش منصرف شد

پيامرب پس از «: گفت نزد علی رفت و بەابوبکر: گفتههنی معاويه ُد

 من تو موالی کە من اقرار دارم. ما نگفت بەۀ تو چيزیَيوم الوِاليه دربار

عنوان اميراملؤمنين  بەم، زيرا در زمان پيامرب بر توا  و بر اين امر گواهاستی

نشينِ او در اهل خانه و بر و جا تو ميراث کە ما گفت بە و پيامرب،ام سالم کرده

امرب و امر نداخت، و ميراث پيا هی، و ميان تو و اين امور جدايی نا زنانش

 او تو پس از او جانشينِ کە ما نگفت بەولی. تو رسيده است بەزنانش

 است ما در آن گناهی نداريم ه بەپيش آمدميان ما و توکە  آنچە .خواهی بود

   .»ه اهللاگا شه تو نه در پيگا شنه در پي

من برای  کە تو بگويد بەتو نشان دهم و او بەاگر پيامرب را«: گفتعلی 

ترم و آنگاه قبول  ىلدر دست تو است از تو و از هرکسِ ديگر اَو  کەاين امر

  » کافر خواهی شد؟ کە دانی نکنی آيا می

                                                 
پيامرب طالب کە بعدها جعفر طّيار شد چهار سال پيش از هجرت   جعفر ابن ابی(*)

در اين . بەيثرب از مکە بە حبشه هجرت کرده بود و در اين زمان در حبشه بود
شود کە جعفر نيز مهراه با گريخنتِ پيامرب از مکه بە حبشه  داستان ديده می

گريخته و وقتی پيامرب در غار بوده او نيز سوار برکشتی در راِه رفنت بە حبشه 
) امامی و امساعيلی(ن جعفری امهيت جعفر طّيار نزد شيعيا. بوده است

: علی دو برادرِ ديگر نيز داشته. بەخاطر آن است کە برادر علی بوده است
طالب و . طالب کە پسر بزرگ ابوطالب بوده، و عقيل کە پسرِ دومِ ابوطالب بوده

عقيل بر دين پدرشان ابوطالب ماندند، در جنگ بدر مهراه ابوجهل بودند، 
ر شد و پيامرب او را بە پنج هزار درم فروخت و آزاد طالب کشته شد، و عقيل اسي

عقيل در فتح مکه و دو روزی پس از عباس و ابوسفيان مسلمان شد؛ زيرا . کرد
 . کشت اگر مسلمان نشده بود پيامرب او را می
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  ١٤٧

من بگويد  بەرا نيز اگر پيامرب را ببينم و اندکی از اين«: گفتابوبکر 

   .»برايم بس است

   .»نزدم بيا بەوقتی مناز مغرب را خواندی«: گفت

مسجد قبا  بەستش را گرفت واو د. نزدش رفت بەپس از مناز مغرب

برضد علی ! عتيق«: گفتپيامرب . پيامرب در قبله نشسته است کە ديد. برد

 زد گوشتو  بەاين من پيش از کە حالی جای پيامرب نشستی در بەجهيدی و

ای را از پايت بيرون بکش  پای خودت کرده کە بە؟ اين شلواری!کرده بودم

   .»نم خواهد بودگاِه تو جه علی بسپار وگرنه وعده بەو

پيامرب نيز . دستش را گرفت و او را بيرون برد اميراملؤمنين سپس

: گفتنزد سلمان رفت و  بەاميراملؤمنين. برخاست و از آهنا دور شد

  » چنين و چنان شده است؟ کە دانی آيا می! سلمان«

تو را رسوا خواهد کرد و رفيقش را خواهد آورد و «: گفتسلمان 

  … »واهد گفت خاو   بەموضوع را

من نشان  بەعلی چنين و چنان«: ا ديد و گفتآن عمر ر ابوبکر پس از

   .»داده است

 کە اين حالتی! اندک است چە عقلت کە وای بر تو«: گفتعمر 

هاشم را از ياد  تو سحر بنی. اکنون داری اندکی از سحر پسر ابوکبشه است

کە   اين.گردد رمنیرد ديگر بُم کە گردد؟ کسی گونه برمی چەحممد. ای برده

اين شلوار را حمکم در . هاشم است ای بزرگتر از سحر بنی تو دچارش شده

   ١٢.»پای خودت نگاه دار و در آن راه برو

از پدرش از جدش ۔عليهم السالم۔ ] الصادق[جعفر ابن حممد 

روايت کرده کە وقتی از موضوع ابوبکر و بيعت کردن مردم با او و کردارشان 
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 ١٤٨

رويی  کوشيد کە علی را با خوش شد، ابوبکر مهچنان میە  آنچبا علی شد

اين امر بر ابوبکر . کرد بەخودش بکشاند و علی مهچنان خودداری می

گران آمد و بر آن شد تا با علی ديدار کند و ببيند کە چە در دل دارد، و در 

ی کە او رغبت موضوع اتفاقِ نظر مردم بر او و واگذار کردِن امر امت بە او و اين

او در وقِت . بەآن نداشته و مايل بەآن نبوده است نزد علی پوزش بربد

گاه بە او  غفلتی بەنزد علی رفت و از او خواست کە با او خلوت کند، آن

ام  اين امر نه بە توطئۀ من بود و نه بەخاطر عالقه! ای ابواحلسن: گفت

م و نه کە برای بەدست آوردنش تالش کن چە کە بەپيش آمد و نه اين بەآن

توامن از عهدۀ اموری کە امت   اطمينان داشته باشم کە میمکە بەخود اين

بەآن نياز دارد برآيم، و نه نيرو و مال يا پرمشاریِ عشره سبب شد کە اين امر 

پس چرا . دانستم کە خودم را برتر از ديگران می بەدست من افتد، و نه اين

ی کە من سزاوارش نيستم، و دار تو چيزهائی را دربارۀ من در دلت هنان می

کە اين امر بەدست من افتاده است با ديدۀ  چرا تو از من نفرت داری و از اين

  نگری؟ سرزنش بەمن می

اگر بەآن عالقه نداشتی و برای : اميراملؤمنين ۔عليه السالم۔ گفت

کردی و اگر بەخودت اطمينان نداشتی کە  بەدست آوردنش تالش منی

  يی، پس چە چيزی سبب شد کە اقدام کنی؟بتوانی از عهدۀ آن برآ

 من را بر اهللا امِت«حديثی از پيامرب شنيده بودم که : ابوبکر گفت

؛ و چون ِامجاعِ آهنا را ديدم از سخن پيامرب »کند راهی مهدست منی گم

راهی و  پيروی کردم و با خود گفتم کە امجاع آهنا ممکن نيست کە بر گم

شان را اجابت کردم، و اگر  استهپس خو. خالِف هدايت بوده باشد

  .کردم دانستم کە کسی خمالفت خواهد کرد از آن خودداری می می

چە از سخن پيامرب کە ذکر کردی کە  آن«: علی ۔عليه السالم۔ گفت

  » ، آيا من از امت بودم يا نبودم؟›کند راهی مهدست منی اهللا امت مرا بر گم‹



  ١٤٩

  . »البته کە بودی«: گفت

تنی کە با تو خمالفت کردند، يعنی سلمان و عمار و و آن چند «: گفت

ابوذر و مقداد و سعد ابن عباده و کسانی از انصار کە با او بودند نيز از امت 

  » بودند؟

  . »شان از امت بودند البته کە مهه«: گفت

پس چەگونه بەسخن پيامرب احتجاج : علی ۔عليه السالم۔ گفت

ت ورزيدند، و در حالی کە کسی از کنی در حالی کە اينها با تو خمالف می

گيرد و در مهراهی با پيامرب نيز کسی در آهنا کوتاهی  امت بر آهنا ُخرده منی

  ؟ !نديده است

کە  دانستم کە با من خمالفت خواهند کرد مگر پس از آن منی: گفت

سپس ترسيدم کە اگر از آن برگردم مردم از دين . اين امر بەسراجنام رسيد

 شوند؛ و ديدم کە اگر پيشنهاِد آهنا را اجابت کنم هبتر است، برگردند و مرتد

افتند کە بەکفر  شود و مردم نيز بەجان يکديگر منی زيرا دين تقويت می

دانستم کە تو نيز در امر حفظ دين و حفظ آهنا کمتر از من  و می. برگردند

  . نيستی

ولی بەمن بگو کە چە . درست: علی ۔عليه السالم۔ گفت

  کند؟  يک نفر را شايستۀ اين امر میخصوصياتی 

عالقگی  نصيحت، وفاء، خودداری از سازش، کم: ابوبگر گفت

  . بەآن، گرفنت حق مظلوم از ظامل دربارۀ نزديک و دور

  پيشينه و خويشاوندی هم؟ : علی ۔عليه السالم۔ گفت

  . پيشينه و خويشاوندی هم: ابوبکر گفت

! دهم، ای ابوبکر سوگند میتو را بە اهللا : علی ۔عليه السالم۔ گفت

  بينی يا در من؟ آيا اين خصوصيات را در خودت می

  !در تو، ای ابواحلسن: ابوبکر گفت



 ١٥٠

کننده  دهم، آيا من خنستين اجابت تو را بە اهللا سوگند می«: گفت

  » بەپيامرب پيش از مهۀ مسلمينِ نرينه بودم يا تو؟

  . »البته کە تو«: گفت

کنندۀ سورۀ برائه  دهم کە آيا من اعالن میتو را بەاهللا سوگند «: گفت

  » در اهلِ موسمِ حج و مجعِ بزرِگ امت بودم يا تو؟

  . »البته کە تو«: گفت

دهم کە آيا من در روز غار از پيامرب با  اهللا سوگند می بە تو را«: گفت

  » جان خودم محايت کردم يا تو؟

  . »البته کە تو«: گفت

هم کە آيا طبق سخن پيامرب در روزِ د تو را بە اهللا سوگند می«: گفت

  » ام يا تو؟ غدير من موالی تو و موالی هر مسلمانی شده

  . »البته کە تو«: گفت

دهم کە آيا واليت از جانب اهللا و  تو را بە اهللا سوگند می«: گفت

  » پيامربش در آيۀ زکات و انگشتر برای من آمد يا برای تو؟

  . »البته کە برای تو«: گفت

دهم کە آيا من وزير پيامرب شدم و برای  اهللا سوگند می بە  راتو«: گفت

  » پيامرب مهسان هارون برای موسا شدم يا تو؟

  .»البته کە تو«: گفت

دهم کە آيا پيامرب در مباهلۀ مشرکين با  اهللا سوگند می بە تو را«: گفت

  ؟ »من و اهل و فرزنداِن من بيرون شد يا با تو و اهل و فرزنداِن تو

  .»البته کە با مشا«: گفت

دهم کە آيا آيۀ تطهير از پليديها دربارۀ  تو را بە اهللا سوگند می«: گفت

  » من و اهل و فرزنداِن من نازل شد يا دربارۀ تو و اهل بيِت تو؟

  . »البته کە برای تو و اهل بيِت تو«: گفت



  ١٥١

دهم کە آيا در روزِ کَساء من و اهل و  اهللا سوگند می بە تو را«: گفت

بارخدايا ‹: مان گفت نداِن من مورِد دعای پيامرب بوديم کە پيامرب دربارهفرز

  » ؛ يا تو؟›اند، بەسوی تو نه بەسوی آتش اينها اهلِ من

  .»البته کە تو و اهل وفرزندانت«: گفت

يوفون بِالنذر و َيخافون ‹دهم کە آيا آيۀ  اهللا سوگند می بە تو را«: گفت

  » ربارۀ من آمد يا دربارۀ تو؟د› َيوًما کان َشرُّه ُمسَتطيرا

  .»البته کە دربارۀ تو«: گفت

دهم کە آيا خورشيد برای تو برگشت کە  اهللا سوگند می بە تو را«: گفت

مناز خبواند و چون مناز خواند خورشيد برگشت و غروب کرد، يا برای 

  » من؟

  .»البته کە برای تو«: گفت

ال َسيف إال ذوالفقار و ال ‹دهم کە بانِگ  اهللا سوگند می بە تو را«: گفت

  » دربارۀ من از آمسان آمد يا دربارۀ تو؟› فَىت إال َعلی

  . »البته کە دربارۀ تو«: گفت

دهم کە آيا روز خيرب کسی کە پيامرب  اهللا سوگند می بە تو را«: گفت

  » پرچم خودش را بەدستش داد و خيرب بر دستش گشوده شد من بودم يا تو؟

  . »البته کە تو«: گفت

دهم کە آيا من با کشنت عمرو ابن َعبِدَود  اهللا سوگند می بە تو را«: گفت

  » مشکل بزرگ پيامرب و مسلمين را برطرف کردم يا تو؟

  . »البته کە تو«: گفت

دهم کە آيا من بودم کە پيامرب بەمن  اهللا سوگند میتورا بە«:گفت

سلمان شدند ها بر دستش م ها گسيل کرد و جن اطمينان کرد و مرا بر سر جن

  » يا تو؟

  . »البته کە تو«: گفت



 ١٥٢

دهم کە کسی کە اهللا تعاىل او را از زمان  اهللا سوگند می بە تو را«: گفت

نکاح نبود، و  باباآدم تا کنون نسلش را پاکيزه داشت و در نسلش زادۀ بی

من و تو از زمان باباآدم تا زمان عبداملطلب از نکاح ‹اش گفت  پيامرب درباره

  » من بودم يا تو؟› ايم نه از ِسفاح زاده شده

  . »البته کە تو«: گفت

دهم کە آيا کسی کە پيامرب گزين کرد و  اهللا سوگند می بە تو را«: گفت

اهللا فاطمه را در آمسان ‹دخترش فاطمه را بە مهسری او درآورد و بە او گفت 

  » من بودم يا تو؟› بەمهسری تو درآورده است

  .»البته کە تو«: گفت

دهم کە آيا پدرِ حسن و حسين کە دو  اهللا سوگند می بە تو را«:  گفت

دوتا سروران  اين‹شان گفته  نوادۀ پيامرب و دو جانانۀ او استند کە درباره

  » من استم يا تو؟› اند و پدرشان از آهنا هبتر است جوان اهل هبشت

  . »البته کە تو«: گفت

 طّيار کە در هبشت دهم کە آيا جعفر اهللا سوگند می بە تو را«: گفت

  » کند برادرِ من است يا برادرِ تو؟ بەمهراه مالئکه با دو بال پرواز می

  . »البته کە برادر تو است«: گفت

دهم کە آيا من بودم کە بدهکاريهای  اهللا سوگند می بە تو را«: گفت

پيامرب را ضامن شدم و در موعد بانگ زدم کە آهنا را بازپرداخت خواهم 

   »کرد، يا تو؟

  .»البته کە تو«: گفت

دهم کە کسی کە پيامرب او را فراخواند و  اهللا سوگند می بە تو را«: گفت

خدايا هبترين ‹خواست کە آن را خبورد و گفت  پرنده نزدش بود و می

و جز من کسی › خملوقانت پس از من را بەنزدم بياور تا از اين پرنده خبوَرد

  » بە نزدش نرفت، آيا من بودم يا تو؟



  ١٥٣

  . »البته کە تو«: فتگ

دهم کە آيا من بودم کە پيامرب بە او مژده  اهللا سوگند می بە تو را«: گفت

داد کە با ناِکثين و قاسطين و مارقين بر سرِ تأويل قرآن پيکار خواهد کرد يا 

  » تو بودی؟

  .»البته کە تو«: گفت

ت دهم کە آيا کسی کە پيامرب علمِ قضاو اهللا سوگند می بە تو را«: گفت

من › ترينِ مشا است علی قاضی‹و فصل اخلطاب را بە او آموخت و گفت 

  » بودم يا تو؟

  . »البته کە تو«: گفت

دهم کە آيا کسی کە پيامرب بە اصحابش  اهللا سوگند می بە تو را«: گفت

  » فرمو کە با او بەعنوان امير سالم کنند من بودم يا تو؟

  .»البته کە تو«: گفت

دهم کە آيا من بودم کە وقتی پيامرب   سوگند میاهللا بە تو را«: گفت

گفت حضور داشتم و متولی غسل و دفنش شدم يا  آخرين سخنانش را می

  » تو بودی؟

  . »البته کە تو بودی«: گفت

دهم کە آيا من نزديکترين خويشاوند  اهللا سوگند می بە تو را«: گفت

  » پيامرب استم يا تو؟

  . »البته کە تو«: گفت

دست  دهم کە آيا کسی کە وقتی تنگ اهللا سوگند می بە تو را«: گفت

بود اهللا يک دينار برايش فرستاد و جربئيل کاال بە او فروخت و او حممد را 

  » مهمان کرد و بە فرزندان پيامرب خوراک خوراند من بودم يا تو؟

  . »البته کە تو بودی«: ابوبکر گريست و گفت

آيا کسی کە پيامرب بر دوشِ دهم کە  اهللا سوگند می بە تو را«: گفت



 ١٥٤

خواستم دستم را  خودش نشاند تا بتهای کعبه را بشکند و شکست، و اگر می

  » رساندم، من بودم يا تو؟ بەآمسان برسامن هم می

  . »البته کە تو بودی«: گفت

گفت دهم کە آيا کسی کە پيامرب بەاو  اهللا سوگند می بە تو را«: گفت

  » من بودم يا تو؟› تو استیت دارِ من در دنيا و آخر پرچم‹

  . »البته کە تو«: گفت

دهم کە آيا وقتی پيامرب فرمود تا  اهللا سوگند می بە تو را«: گفت

د و بەمن فرمود کە نشد را بربند هائی کە بەدرون مسجد گشوده می دروازه

ام گشوده باشد، و هرچە را اهللا برای خودش حالل کرده بود را برای  دروازه

  » اين من بودم يا تو؟من حالل کرد، 

  .»البته کە تو«: گفت

 سخن گفنتِ هنگامِدهم کە آيا کسی کە  اهللا سوگند می بەتو را«: گفت

ئی تقديم داشت سپس سخن درگوشی را با او گفت  درگوشی با پيامرب صدقه

هنگام  آيا برايتان سخت است کە بە‹گاه اهللا ديگران را نکوهيد و گفت  آن

  » من بودم يا تو؟› ئی بەاو تقديم کنيد  يک صدقهسخن درگوشی با پيامرب

  . »البته کە تو بودی«: گفت

اش  دهم کە آيا کسی کە پيامرب درباره اهللا سوگند می بە تو را«: گفت

آورندگان و برترينشان در  تو را بە ازدواج خنستين ايمان‹بەفاطمه گفت 

  » تو بودی يا من؟› مسلمانی درآوردم

  . »دیالبته کە تو بو«: گفت

دهم کە آيا تو بودی کە مالئکۀ هفت  اهللا سوگند می بە تو را«: گفت

   (*)  »کهنه بەاو سالم کردند يا من بودم؟ آمسان در روزِ چاه

                                                 
های کشتگاِن قريش را  پس از جنگ بدر است کە الشه» کهنه روزِ چاه «(*)



  ١٥٥

  . »البته کە تو بودی«: گفت

اميراملؤمنين مهچنان مناقبی کە پيامرب بەاو اختصاص داده : گويد

گفت، و ابوبکر  بکر میمشرد و بەابو بود و بەديگران نداده بود را برمی

  . »البته کە تو«گفت  می

اينها و شبيه اينها است کە يکی را سزاوار بە دست گرفنت : پس گفت

پس چە چيزی تو را غَّره کرد کە از اهللا و پيامرب و . کند امور امت حممد می

کدام از چيزهائی کە اهل دينِ او بە  دينِ او روگردان شوی در حالی کە هيچ

  ارند را نداری؟آهنا نياز د

امروز بە من ! راست گفتی، يا ابواحلسن: ابوبکر گريست و گفت

کە در آن استم و دربارۀ چيزهائی کە از تو شنيدم  آنچە مهلت بده تا دربارۀ

  .انديشه کنم

  . راست گفتی، ای ابوبکر: علی ۔عليه السالم۔ گفت

زۀ دل بود و تا شب بەکسی اجا  او برگشت و خوشپس ابوبکر از پيشِ

وقتی ابوبکر با علی خلوت کرده بود عمر در ميان مردم . ورود نداد

  . گشت می

آن شب ابوبکر وقتی خوابيد در خوابش ديد کە انگار پيامرب ۔صلی 

اهللا عليه و آله۔ در جملسش ظاهر شد و  ابوبکر در برابرش برپا خاست و 

بر پيامرب رفت و بەاو سالم کرد، و پيامرب رويش را از او برگرداند، و او بەبرا

بەاو سالم کرد، و پيامرب باز هم رويش را از او برگرداند، و ابوبکر بە او 

سالمت «: گفت» ؟ گيری مرا بەچە گناه ناکرده می! يا رسول اهللا«: گفت

اند دمشنی  او واليت داده تو با کسی کە اهللا و پيامربش بە.برای خودت

: گفت» اهلش کيست؟«: تگف. »دارش برگردان  حق را بەحق برو.ای کرده

                                                                                                      
 . ئی بر روی هم ريختند و خاک بر آهنا انباشتند بەفرمودۀ پيامرب در چاِه کهنه



 ١٥٦

بە او ! يا رسول اهللا«: گفت. »اش بەتو عتاب کرد مهان کە علی درباره«

بامداد کە از خواب برخاست بە . سپس پيامرب را نديد. »برخواهم گرداند

دستت را دراز کن تا با ! ابواحلسن«: نزِد علی ۔عليه السالم۔ رفت و گفت

  . بود را برايش بازگفتکە در خوابش ديده  آنچە ، و»تو بيعت کنم

پس علی دستش را دراز کرد و ابوبکر دستش بر دسِت علی کشيد و با 

بە مسجد پيامرب خواهم رفت «: او بيعت کرد و امر را بە او تسليم کرد و گفت

کە ميان من و تو گذشته است را بەمردم  آنچە ام و و چيزهائی کە ديشب ديده

 بيرون خواهم راند و بەتو خواهم خرب خواهم داد، و اين امر را از خودم

  .»آری«: و علی گفت. »سپرد

پس از نزد علی بيرون رفت، رنگش ديگرگونه شده بود و خودش را 

ای خليفۀ «: جورِ او بود او را در راه ديد و گفت عمر کە پی. کرد سرزنش می

  »تو را چە شده است؟! پيامرب

ن او و علی رفته ابوبکر هرچە شده بود و هرچە ديده بود و هرچە ميا

اهللا سوگند  بە تو را! ای خليفۀ پيامرب«: عمر گفت. بود را برايش بازگفت

اين . آهنا اعتماد نکنی هاشم نشوی و بە دهم کە فريفتۀ جادوگريهای بنی می

و مهچنان بە ابوبکر گفت و گفت تا او را از . »خنستين جادوگریِ آهنا نيست

 را برای خودش نگاه دارد و بر آن تصميمش برگرداند و تشويق کرد کە امر

  . استوار مباند و امورش را اجنام دهد

اميراملؤمنين سرِ موعد بەمسجد پيامرب رفت ولی در آجنا کسی از آهنا 

را نديد، و چيزی را احساس کرد، و نزد قرب پيامرب ۔صلی اهللا عليه و آله۔ 

. »کوبی تو داری آب در هاون می! علی«: عمر بر او گذشت و گفت. نشست

   ١٣.اش برگشت و او ۔عليه السالم۔ متوجه موضوع شد و بەخانه
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  ١٥٧

   علی با ابوبکر برسرِ فدکامام درگيری 

  : خوانيم ترمجۀ منت است چە کە در زير می آن

وقتی با ابوبکر بيعت شد و امرش بر مهۀ : گفته] صادق[ابوعبداهللا 

وکيل فاطمه مهاجرين و انصار استوار گرديد کسانی را بەفدک فرستاد و 

ميراث ! ابوبکر«: فاطمه بەنزد ابوبکر رفته گفت. دختر پيامرب را بيرون کرد

ای و وکيلم را از فدک بيرون  ام را از من گرفته من کە از پيامرب برده بوده

  . »را بەفرمان اهللا بەمن داده است ای در حالی کە پيامرب آن کرده

   .»برای اين ادعا گواهانی بياور«: ابوبکر گفت

  . فاطمه اُمِّ اَيَمن را آورد

تا وقتی کە هرچە پيامرب گفته بوده را بر تو «: ام ايمن بە ابوبکر گفت

دهم کە آيا خرب  تو را بە اهللا سوگند می. آورم گواهی خنواهم داد حجت نه

  » داری کە پيامرب گفته اُمِّ اَيَمن اهل هبشت است؟

  . »آری«: ابوبکر گفت

کە اهللا بە پيامرب وحی کرد کە بە خويشاونْد دهم  من گواهی می«: گفت

  . »حقش را بده، و او فدک را بەفرمان اهللا بەفاطمه داد

ابوبکر سند مالکيت فدک را . علی نيز آمد و مهين گونه گواهی داد

  » اين نوشته چيست؟«: عمر آمد و گفت. برای فاطمه نوشت و بەفاطمه داد

زآِن او است و ام ايمن و فاطمه ادعا دارد کە فدک ا«: ابوبکر گفت

  . »ام او داده اند و من سند مالکيت فدک را بە علی برايش گواهی داده

اين فَیء مسلمين «: عمر نوشته را از فاطمه گرفت و پاره کرد و گفت

اند کە پيامرب گفته ما  است، و اوس ابن حدثان و عائشه و حفصه گواه

علی .  برجا هنيم صدقه استبر نداريم و هرچە از خودمان پيامربانْ ميراث

ئی  ام ايمن نيز زن صاحله. را بەخودش بکشد خواهد کە اين شوهر فاطمه می
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  . »نگريستيم اش می اگر يک گواه ديگر وجود داشت درباره. است

سپس علی بەنزد . گين از نزد ابوبکر و عمر رفت فاطمه گريان و اندوه

در پيرامونش نشسته ابوبکر آمد کە در مسجد بود و مهاجرين و انصار 

چرا از دادن ميراث پيامرب بەفاطمه خودداری ! ابوبکر«: بودند، و گفت

  » ؟او داده است را بە ن حيات خودش آنکردی در حالی کە پيامرب در زما

اين فَیء مسلمين است، يا بايد گواهانی بياورد کە پيامرب «: گفت

  . »او داده است وگرنه حقی در آن ندارد بە

بەخالف حکم اهللا دربارۀ ما و دربارۀ ! ابوبکر«: نين گفتاميراملؤم

  » کنی؟ مسلمين حکم می

  . »نه«: گفت

اگر چيزی در دست مسلمين بود کە مالکش بودند و من ادعا «: گفت

  » خواستی کە دليل و گواه بياورد؟ کردم کە ملک من است از چە کسی می

   .»طلبيدم از تو کە مدعی بودی دليل و گواه می«: گفت

اگر چيزی در دست من بود کە در زمان پيامرب مالکش شده «: گفت

خواستی  کردند کە ملک ايشان است آيا از من می بودم و مسلمانان ادعا می

  » کە گواه و دليل بياورم؟

  . ابوبکر چيزی نگفت

اين چيزها را بەما مگو کە ما در برابر حجتهای تو ! علی«: عمر گفت

ادل داری بياور وگرنه فَیء مسلمين است و تو و اگر گواهان ع. تاب نداريم

  . »فاطمه حقی در آن نداريد

قرآن (» خوانی؟ کتاب اهللا را می! ابوبکر«: اميراملؤمنين گفت

  ) خوانی؟ می

  . »آری«: گفت

ِانَّما ُيريُد اهللا ِلُيذِهَب َعنکُم الرِّجَس اهلَ الَبيت و ‹بگو کە آيۀ «: گفت



  ١٥٩

  »رۀ چە کسانی نازل شده است؟ دربارۀ ما يا غيرِ ما؟دربا› ُيطَهَِّرکُم َتطهيرا

  . »دربارۀ مشا«: ابوبکر گفت

اگر دو تن گواهی بدهند کە فاطمه مرتکب فَحشاء شده است «: گفت

  » با فاطمه چە خواهی کرد؟

گونه کە بر ديگر مسلمين  بر او حد جاری خواهم کرد مهان«: گفت

  . »کنم جاری می

  . »زد اهللا از کافران بودیکردی ن اگر چنين می«: گفت

  » چرا؟«: گفت

زيرا گواهی اهللا کە در طهارت فاطمه آمده است را رد کرده و «: گفت

گونه کە حکم اهللا و پيامربش دربارۀ  گواهی مردم را قبول کرده بودی، مهان

او داده بوده و در زمان حيات پيامرب حتويل او بوده را رد  فدک کە پيامرب بە

 و  شاشد را پذيرفته ک اعرابی کە روی پاهای خودش میکردی و گواهی ي

گوئی کە فَیء مسلمين است، در حالی کە پيامرب  ای و می فدک را از او گرفته

  . »گفته مدعی بايد دليل و گواه بياورد و مدعا عليه بايد سوگند خبورد

 واهللا«: گفتند گريستند و  نيز و برخی،ُپچ افتادند چُپ بە در اينجا مردم

اش برگشت و فاطمه وارد  خانه بەپس از آن علی. »گويد علی راست می کە

    (*).گذاری پرداخت شکوه بەمسجد شد و قرب پدرش را طواف کرد و گريان

امروز  کە ديدی«: گفتاش برگشت و عمر را طلبيد و  خانه بەابوبکر

يگر در چنين اگر بار د کە بر سرمان درآورد؟ واهللا چە علی در جملسمان

  » نظرت چيست؟.  ما را بر ما تباه خواهد کردورِی بنشينيم او امجملس

  . »بفرمائی تا او را بکُشند کە نظر من آن است«: گفتعمر 

                                                 
در اينجا سرودۀ بلندباالئی آورده شده کە فاطمه سروده و در حين طواف قرب  (*)

دهد کە فاطمه شاعرِ  ، و نشان میسوزاَند  را میپدرش خوانده است، و دلِ آدم
 . زبردستی بوده است
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  » چه کسی او را خواهد کشت؟«: گفت

  . »خالد ابن وليد«: گفت

  . پس بەدنبال خالد فرستادند

  . او آمد

  . »اريمخواهيم کە مأموريت مهمی را بەتو بسپ می«: او گفتند بە

هرچە دلتان خبواهد را بەمن بسپاريد حّتا اگر کشنت علی پسر «: گفت

  . »ابوطالب باشد

  . »مهين است«: گفتند

  » شم؟چه وقت او را بکُ«: خالد گفت

وقتی وارد مسجد شد در کنارش بەمناز ايست و وقتی «: ابوبکر گفت

  . »من سالم دادم برخيز و گردنش را بزن

  . »چنين خواهم کرد«: گفت

امساء بنت َعميس کە در آن هنگام زِن ابوبکر بود اينها را شنيد و بە 

ايشان سالم برسان و بەعلی بگو  بە خانۀ علی و فاطمه برو و بە: کنيزش گفت

شند؛ از شهر برو کە من چينند تا تو را بکُ ات توطئه می بزرگان درباره«کە 

   (*).»ام برای تو از خيرخواهان

علی . کنيز بەخانۀ علی رفت و پيام امساء بنت عميس را رساند

. »شان را بەسراجنام برسانند گذارد کە توطئه او بگو اهللا منی  بە«: گفت

                                                 
: قصصال{ إِنِّي لََك ِمَن النَّاِصِحَني ، فَاخُرج؛نَّ املَال َيأَتِمُرونَ بَِك ِلَيقُتلُوَك إ(*)

 گفتيم کە امساء زِن ابوبکر بود و پس از درگذشِت ابوبکر علی او را بە .}۲۰
 مردم آورده شده است کە امساء مهچون آسيه زِن در اينجا بە ياد. زنی گرفت

 را يامیمهان پدر اينجا امساء . فرعون بود کە مسلمان و زِن فرعوِن کافر بود
 ه بود موسا فرستاده شدیاز دروِن کاخِ فرعون براروزگاری  فرستاد کە ی علیبرا

 . نکُشند مأموراِن فرعون او را نگيرند و  تايختاز شهر گررا شنيد  تا آنو موسا 



  ١٦١

سپس برخاسته وضو گرفت و بەمسجد رفت و پشت سرِ ابوبکر ايستاد ولی 

). زيرا مناز خواندِن در پشِت سرِ ابوبکر جائز نبود(مناز خودش را خواند 

. لد ابن وليد در کنارش ايستاده بود و مششيرش را در دست داشتخا

اش پشيمان شد و از نيروی  ابوبکر وقتی بە تشهد نشست از گفته

کرد کە  آوری علی و از فتنه ترسيد و مهچنان در فکر بود و جرأت منی جنگ

سپس رو . کند سالم مناز بدهد، و مردم فکر کردند کە در منازش خطا می

  . و سالم مناز داد» !آن کە گفته بودم را مکُن! خالد«: ه گفتبەخالد کرد

  » او چە چيزی بەتو فرموده بود؟! خالد«: اميراملؤمنين گفت

  . »بەمن فرموده بود تا گردِن تو را بزمن«: گفت

  » کردی؟ آيا اين کار را می«: گفت

آری، واهللا، اگر نگفته بود کە مکن، پس از سالم مناز گردنت «: گفت

  . »زدم یرا م

. مردم مجع شدند. گرفته بر زمين زد )خالد را ( او رااميراملؤمنين

حبقِ ! ابواحلسن«مردم بەالتماس افتادند کە . »کُشد او را می«: عمر گفت

  . »صاحب اين قرب کە برای رضای خدا دست از او بداری

اگر نه ! پسر صهاک«: پس او را رها کرده گريبان عمر را گرفت و گفت

دانستی کە  ئی از اهللا بود کە پيش از آن آمده بود می  پيامرب و نوشتهعهدی از

  » !ياورتريم زورتر و کم از من و تو کداممان کم

  ١٤.اش شد سپس وارد خانه

را ابن مزاحم نام اشجع  بەابوبکر مردی ثقفی کە گفتهجابر حعفی   

صب از اميراملؤمنين غ کە مسئول سرپرستی امالک فدک و ديگر امالکی کرد

اين مرد يک زنديق منافقِ پررو از دمشنان اميراملؤمنين بود زيرا . کرده بود
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اشجع زمينهای يک . شته بود هوازن کغزوۀاميراملؤمنين برادرش را در 

ور برای ابوبکر  بە زمال علی بود را کە نام بانقيا و چند پاره ملکروستا بە

اميراملؤمين . ندردنزد اميراملؤمنين ب بە مردم روستا شکايت(*).گرفت

 نامش کە ی اسپميان بسته بر ر بريسر هناده دو مشش  را برشرنگ عمامۀ سياه

 او  بە)ِحمَيريهودیِ شاِه قبايلِ  (يزن سايح بود و پسرعموی سيف ابن ذی

هديه داده بود سوار شد و حسن و حسين و عبداهللا ابن جعفر و فضل ابن 

کالنتر روستا او را در . وستا رفتآن ر بە عباس و عمار ابن ياسر را برداشته

 تااميراملؤمنين پسرش حسن را فرستاد . نام مسجد قضاء نشاند بە مسجدی

م و مردم  اَمن امير«: گفتاشجع . در مسجد حاضر شود کە اشجع بگويدبە

   .»نزدم بيايندبايد بە

   .»دهد فرمان می بەتو اميراملؤمنين«: گفتحسن 

پدرِ تو . دامن ا اميراملؤمنين منیمن کسی جز ابوبکر ر«: گفتاشجع 

  . پدرش داد بە حسن برگشته خرب.»يکی از رعايا است

نزد  کە بەبرو با زبان خوش از او خبواه«: گفتعمار  بە اميراملؤمنين

 ماکە   ايننزِد ما بيايند نه بەايم و مردم بايد  کعبهمهچونما بيايد، زيرا ما 

   .»اهل ضاللت است کە نزد کسی برويمبە

 نزد اشجع رفت و با زبان خوش با او حرف زد، ولی اشجع بەمارع

 دشنام داد و عمار در خشم شده محايل مششيرش را در گردن اشجع او بە

: گفتنداميراملؤمنين  بە مردم.  بزنداو   بەبا مششيرش کە هناد و خواست

   .»پاره خواهند کرد هم اينک عمار را پاره کە بشتاب«

                                                 
 بانقيا از روستاهای سرسبزِ جنوب عراق در نزديکیِ کوفه بوده کە در زمان عمر (*)

معلوم نيست کە اين روستا بەچە علتی وارِد اين روايت . بەتصرِف عرهبا درآمد
رسد کە درآمِد اين روستا در زماِن ساخته شدِن اين  بەنظر می. کرده شده است

 . ايت ازآِن دودماِن علی بوده استرو



  ١٦٣

   .نزدم بياوريد بەورز بەمرد را آن: گفترستاد ورا ف مجعیاميراملؤمين 

 پايداری کە  سوار مهراه داشت خواست سی کە آن مرد. آهنا رفتند

کند، ولی يارانش ترسيدند و فرستادگان اميراملؤمنين او را در بند کرده بر 

چرا مال «: گفت او   بەاميراملؤمنين. نزد اميراملؤمنين بردند بەزمين کشانده

  » ای؟ ور غصب کردهبە ز اهل بيت را

   »ای؟ مهه مردم کشته تو چرا اين«: گفت

يکديگر پرخاش  بە درازا کشيد و بەسخن ميان اميراملؤمنين و او

پسرعمويش  بە مرد کە فضل ابن عباس از ناسزاهائی. گفتند کردند و ناسزا

خشم شده مششير کشيده سرِ مرد را از تن جدا کرده بر زمين  بەگفت علی می

. جنگ اميراملؤمين شتافتند بە  مرداِن اشجع سالح برکشيده.افکند

 ذوالفقار را در دست آهنا تا برقِ. اميراملؤمنين ذوالفقار برکشيد

   .»ايم ما تسليم«: گفتند را افکنده هاشاناميراملؤمنين ديدند سالح

نزد  بە کوچکتان را برداريد وسرورِسرِ اين «: گفتاميراملؤمنين 

   .»يد بزرگتان بربسرورِ

 مهاجرين و فرمود تاابوبکر . نزد ابوبکر رفتند بە آهنا سر را برداشته

اشجع مرِد «: گفتانصار در مسجد گرد آمدند و برايشان سخنرانی کرده 

مؤمنی بود و در اطاعت اهللا و پيامرب و خليفۀ مشا بود و ما او را سرپرسِت 

ی کشته است و شت بە زامالک صدقه کرده بوديم، ولی پسر ابوطالب او را

من از مشا . اکنون با گروهی از يارانش در يکی از روستاهای حجاز است

او مهان  کە  را برداريدهاتانمهۀ سالح.  او بشتابيدپيکارِ کە بەخواهم می

  . »مهتا است دوا و سوارِ بی شناسيد، و درِد بی می کە است

شده   چەمشا را« کە آهنا هنيب زد بە ابوبکر. حاضران سکوت کردند

اگر خودت بروی ما «: گفتمردی برخاسته » ايد؟ گونه ساکت اين کە است

مان را از اول تا آخر  مهراهت خواهيم آمد، ولی اگر ما برويم علی مهه



 ١٦٤

 ديگری برخاسته .»مان را نيز زنده خنواهد گذاشت خواهد کشت و يکی

 بە جنگش برود با مششيرش بە علی کشتارگرِ بزرگ است و هرکس«: گفت

و بە رو شدن با عزرائيل هبتر از روربەيارِ فنا خواهد فرستاد؛ برای ما رود

   .»شدن با پسر ابوطالب است

  کە امامِ مشاگونه از من اين کە يد مشاا عجب مردمی«: گفتابوبکر 

 بە شنويد از بيمِ او چشمانتان می کە نام علی را! کنيد م نافرمانی میاست

  . »افتيد مرگ می سکراِت بە رود و پشِت سرتان می

از  کە خالد ابن وليد را بفرست«: گفتعمر ابن خطاب برخاسته پس 

  . »تواند ازپسِ پسر ابوطالب برآيد مهه کس هبتر می

   و نابودکنندۀ دمشنان اهللاتو امروز مششير اهللا«: ابوبکر بەخالد گفت

 و در گروهی از ه است افکند ابوطالب تفرقه در اين امتپسر علی ی؛است

شورش برداشته و ی از روستاهای حجاز رفته و سر بەيکانش بەيار

 نزدش برو و بە سپاهت را بردار و. شيرمردی از اصحاب ما را کشته است

با  کە و اگر خواست. خواهيم خبشودنزد ما برگردد او را  بەاگر کە  بگواو بە

  . »نزد ما بياور بە کن وگير دستتو جبنگد او را 

ان  اسپ سوار بر (*)ش خودرزن از دالوران قومِ مرِد مششي۵۰۰خالد با 

  . سوی اميراملؤمنين تاخت بەچابک

اميراملؤمنين  بە اين سپاه افتاد بە چشمشکە  مهينفضل ابن عباس 

 مبۀ کە ُس استسرت گسيل کرده ارانی را بر ابوقحافه سوپسرِ«: گفت

   .»شکافد انشان زمين را میاسپ

اگر مهۀ سران قريش و سواراِن ! ای پسر عباس«: گفتاميراملؤمنين 

  سپس برای.»هوازن و دالوراِن ُحنين هم آمده بودند من از آهنا باک نداشتم

                                                 
 . خمزوم پنجاه نرينۀ کوچک و بزرگ هم نداشتند بنی. خمزوم بود خالد از بنی (*)
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کنارش هناد و  بەخالد ابن وليد را مورد اهانت قرار دهد مششيرش راکە  آن

 چە برای«: گفتخالد  بە هوا دوخت و بەروی زمين بر پشت خوابيد و چشم

  » ای؟ جنگ من آمدهبە

ای پسر . شناسيش تو می کە مرا کسی فرستاده است«: فتگخالد 

 چە از تو سر زده است و اين کە ئی است کاری زشت چە اين! ابوطالب

داری او از تو  کنی؟ اگر اين مرد را دوست منی می کە ادعای نبوتی است

مردم . اند و او خليفه شده است مردم او را انتخاب کرده. دل ندارد بەکينی

کسی  چە  است وراه گمکسی  چە کە چە تو بەشان واگذار،حال خود بەرا

 خاموش است، کاری مکن کە ها ديری است  فتنهآتشِ! هدايت يافته است

  . »دوباره برافروخته گردد، زيرا اگر چنين کنی جز پشيمانی خنواهی ديدکە 

 ابوقحافه امثال پسرِاز خودت و  آيا مرا از! خالد: اميراملؤمنين گفت

ِ  گويی دست از ياوه. از امثال مشا بترسم کە  من کسی نيستمترسانی؟ می

  . ای برگرد آمده کە  بردار و از راهی هوده بی

 ای برداری و در پيش گرفته کە اگر دست از اين راهی: خالد گفت

مهچنان  کە نزد او بيائی مورد خبشايش واقع خواهی شد، و اگر خبواهیبە

  . نزدش خواهم برد بەزور بە کرد وخواهم با حق بستيزی تو را بازداشت 

حق چيست و  کە دانی می چە تو! ای مادر فالن: اميراملؤمنين گفت

؟ آيا !امثال تو مادرفالن کجا و بازداشت کردِن من کجا! باطل کدام است

او را کشتی و زنش را برای خودت  کە ام من مالک ابن نويره کە ای پنداشته

کدام از  مششير بربم نه تو و نه هيچ بە ستاگر د کە اهللا بەسوگند! برداشتی؟

تصميم بگيرم و در مهين  کە کافی است. مردانت زنده درخنواهی رفت

اميراملؤمنين آنگاه ذوالفقار را بر دست  .»مسجد سرت را از تن جدا کنم

  چشماِن ذوالفقار و برقِبرقِ بە چشمشکە  مهينخالد . گرفته جنباند

! يا ابواحلسن«: گفتر برابر خود ديد، و اميراملؤمنين افتاد مرگ را د
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او سخنش را متام کند و  کە اميراملؤمنين نگذاشت. »منظور من اين نيست

  . با دستۀ ذوالفقار بر سرش کوفت و او را از اسپ افکند

: گفتآهنا  بەاميراملؤمنين.  خالد را هراسی عظيم فراگرفتسپاهياِن

  » کنيد؟ چرا از فرماندهتان دفاع منی«

ما : اميراملؤمنين گفت بە مرد باخردی بود برخاسته کە  ازآهنايکی

  پيامربِ اهللا و شيرِشناسيم، تو شيرِ ما تو را می. ايم هآمد نهبرای دمشنی با تو 

اهللا خوار .  ما مأموريم و معذور.استی اهللا اهللا و مششيرِ خشم اهللا بر دمشناِن

  . جنگ تو فرستاده است بە ما را کە کناد کسی

شان  مهه بە  اين مرد خوش آمد و روی خوشراملؤمنين را سخناِنامي

بر سرش زده بود را از دلش  کە نشان داد و با خالد شوخی کرد تا درِد ضربتی

 ناکثين و خائنين را گوش چرا سخنِ: خالد گفت بەآنگاه. بيرون کند

 ؟!افتی اين راه نه بە آوردی تا ياد خودت نه بە غدير راکنی؟ چرا روزِ می

 )عمر ( جنگيدن باشد تو و پسر ابوقحافه و پسر صحاکاگر موضوعِ کە واهللا

 دانی شناسی و می تو مرا می. خنستين کشتگاِن اين مششيرِ من خواهيد بود

من کشندۀ هپلوانانی مهچون َمرَحب و عمرو ابن عبِد َود و َبرکََنندۀ درِ کە 

جنگ من فرستاده  بەحال پسر ابوقحاقه تو را فريفته و م؛ با اين استخيرب

کنم  من شرم می! نزد او بربیای کە مرا بازداشت کرده بە داشتهاست و تو پن

کَرِب  من با َعمرو ابن معدی کە  يادت رفته ازمگر!  توخردیِ تو و امثالِ از بی

خاطرِ سفارشهای پيامرب بود اکنون  بەکردم؟ اگر نه چە و ابن َسِلَمه خمزومی

 کە ؟ بنگر! من گسيل کند تو را بر سرِخبواهد امثالِ  کەپسر ابوقحافه کجا بود

از اهللا بترس و ياورِ خائنان و ! ای خالد! اند حال چە سپاهيانت از بيمِ من در

  . ظاملان مباش

. گوئی می چە تو کە دامن من نيک می! يا اميراملؤمنين: خالد گفت

تو خوهنای   کەرو از تو روگردان شدند و با ابوبکر بيعت کردند عرهبا ازآن
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شان را بريده بودی، و  بسياری از خويشانشان را ريخته و سرهای بسياری

  تو ماننِد روباِه بيابانآهنا از بيمِ مششيرِ. خو بود دل و نرم ابوبکر مردی نرم

ابوبکر روی آوردند؛ و  بە ها گريختند و برای بيعت کردن درون النهبە

 کە اند کسانی ؛ لذا اندکآهنا بيش از استحقاقشان مال داد بەابوبکر

ای،  آخرت فروخته بەدنيا نيستی و دنيا راخواهاِن تو . دارِ حق باشند جانب

اکنون . کرد گاه با تو خمالفت منی و اگر مردم نيز مهچون تو بودند خالد هيچ

 در سکوت بروی وات  خانه  کە بەدهم  برادرت پيامرب سوگند میوحِ بە رتو را

  . ی نداشته باشیبنشينی و با اينها کار

و فرمود تا اسپش را . »اهللا آهنا را خوار کناد«: گفتاميراملؤمنين 

اه  بە رخالد نيز با او. »حرکت کنيم«: گفتيارانش  بە آوردند و سوار شد و

کردند وارد مدينه  زدند و شوخی می با هم گپ می کە افتاد، و درحالی

  . شدند

.  گفتاو  بەها را ها و شنيده نزد ابوبکر رفته ديده بەخالد

وضۀ مسجد رفت و چهار  بە رسرِ قرب پيامرب رفت؛ سپس بەاميراملؤمنين نيز

ابوبکر در مسجد نشسته . اش برود خانه کە بەرکعت مناز گزارد و برخاست

ات را  برادرزاده«: گفتعباس  بەابوبکر. بود و عباس نيز در کنارش بود

 او  بەبا اشجع کرده است کە ی ناروائ دربارۀ کارِ سخنیصدا بزن تا من چند

  . »بشنوامن

با علی عتاب مکن؟ من از  کە تو نگفت بە مگر خالد«: گفتعباس 

 کە اگر خبواهی او را عتاب کنی چيزهائی از او بشنوی کە ترسم آن می

  . »نتوانی پاسخش را بدهی

 چيزهائی. ترسانی؟ او را صدا بزن انگار مرا از او می«: گفتابوبکر 

نزد علی در سر  بەهنگامِ رفتنش کە ت خالف آن چيزهائی بودخالد گفکە 

  . »چيزهائی از او ديده و از او هراسيده است کە کنم فکر می. داشت
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  » ! ای پسر ابوقحافه،خود دانی«: گفتعباس 

اميراملؤمنين آمد و کنار عباس .  اميراملؤمنين را صدا زدعباس سپس

 سخنی چند کە خواهد ر میابوبک«: گفتاميراملؤمنين  بە عباس. نشست

   .» بگويدبەتو

   .»آمدم اگر خودش مرا طلبيده بود منی«: گفتاميراملؤمنين 

تو کردی  کە کاری! يا ابا احلسن«: گفتاميراملؤمنين  بە ابوبکر پس

   .»زد از تو سر می کە خواهد کار درستی نبود و من دمل منی

  » چه کاری؟«: گفتاميراملؤمنين 

تا کی . ای ناحق کشته بە ه يک مسلمانی رااينک«: گفتابوبکر 

خسته از کشنت ت از کشنت و کشنت برداری؟ چرا دس کە خواهی منی

  » ای؟  را شعار خودت کرده کشت و کشتارشوی و منی

من يک مسلمانی  کە گوئی تو می«: گفت کرده او  بەاميراملؤمنين رو

قتلش  کە ی کسیول. ناحق بکشم بەمسلمان را کە من کسی نيستم. ام را کشته

گوئی من  میکە   اينو اما. شود  مسلمانی از او ساقط میواجب شود صفِت

 کە حالت بەماننِد اسالمِ او است، خوشا بەام، اگر اسالمِ تو هم اشجع را کشته

ام حکمِ مشخصی از جانبِ اهللا برای  من اگر او را کشته. ای رستگار شده

 او يک زنديقِ. شناسی و حرام را منیتو هبتر از من حالل . ام  او داشتهکشنتِ

 کە خواست اش يک بِت مرمرين داشت و هرگاه می در خانه کە منافقی بود

تو بايد . گرفت رفت و از آن برکت می  بتش مینزِد بە تو بيايد اولنزِدبە

 بازخواست قرار  مورِدپرستانْ خاطر کشنتِ زنديقان و بت بەاهللا مرا کە بدانی

  . »خنواهد داد

  مغيره ابن شعبه و عمار ابن ياسر.گفنت ادامه داد بەاملؤمنينامير

. بيش از اين نگويد کە اميراملؤمنين سوگند دادند بە ميان آمدند وبە

اگر «: گفتفضل پسر عباس کرده  بە سکوت کرد ابوبکر رو کە اميراملؤمنين
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کشتی؛ ولی  خوِن اشجع بازخواهم کشت او را منی بەمن تو را کە دانستی می

   .»خوِن يک بيگانه بازکشيم بەعموزادۀ پيامرب را کە ا کسی نيستيمم

بسيار ! ای پسر ابوقحافه«: گفتابوبکر  بە را شنيد عباس تا اين

تو فکر ! برادرزادۀ من و پسر من اهانت مکن بە مهه گفتی، بس کن و اين

ولی ما . و پدرت هم پسر ُمّره بوداستی کيستی؟ تو پسر ابوقحافه  کە کنی می

انشينی پيامربيم، جدارِ پيامربيم، صاحبِ حقِ  يراثايم، م اهل بيت نبوت

ناحق بر جايگاه او تکيه زده حق ما را غصب کرده ميرامثان را از ما  بەمشا

رسد و خودتان را شايستۀ  ما منی بە ميراِث پيامرب کە پنداريد ايد و می گرفته

معلوم نيست تا  کە ا کم کناد ماهللا شرتان را از سرِ. پنداريد ميراث پيامرب می

   »!خواهيد برويد کجا می

من  کە برويم: گفت او  و بەعباس دست اميراملؤمنين را گرفتسپس 

 کە اگر اراده کنم کاری خواهم کرد. حق اين مرد را کف دستش گذاشتم

   ١٥.دستش بيرون بکشم دارد را از کە سلطنتی

   بکرگونگی انتخاب ابو چەمعاويه در گزارش بەنامۀ عمر

منت يک نامۀ منسوب بە عمر ابن خطاب  »دالئل اِالمامه«مؤلف کتابِ 

را در کتابش آورده بوده کە عمر در آن بەمعاويه خرب داده کە چە نيرنگهائی 

بەکار برده تا ابوبکر بر جای پيامرب بنشيند و اسالم را مهدستانه منحرف 

 نوشته بوده کە مؤلف. کنند و دين پدرانشان را بەجای اسالم گسترش دهند

 هجری بەعبداهللا عمر نشان داده و ۶۱اين نامه را يزيد معاويه در سال 

منت نامۀ عمر بەمعاويه را از کتابِ مستطاب . را خوانده است عبداهللا عمر آن

  :خوانيم حبار األنوار مالحممدباقر جملسی لبنانی می
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  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ايمان او بەشيرش جمبور کرد کە ما را با مش) يعنی پيامرب(آن مرد 

 ايمان آورديم ولی دهلامان پر از کينه و جاهنامان پر از رنج او بەبياوريم، و 

او مششيرهايش . او آورده است را انکار کنيم آنچە بود و قصدمان آن بود کە

کردند، و ما جمبور  تبار از او محايت می را بر ما آخته بود و قبايل يمنی

 ايمان بياوريم، و ديگران نيز مهچون ما دين پدرانشان را رها او بەشديم کە 

سوگند بە بتهای الت و ُعّزى کە عمر از .  ايمان آورده بودنداو بەو کرده 

گاه   نکرده و هيچآنان را انکار را پرستيده يک حلظه هم آن بتهاروزی کە 

و اگر خدای کعبه را نپرستيده و هيچ سخنی از سخنان حممد را باور نکرده 

 .هم تسليم او شده از روی فريب و نيرنگ بوده تا از اذيت و آزار برهد

اسرائيل کە  جادوگریِ او از جادوگریِ بنی. حممد سحر بزرگی آورده بود

مهراه موسا و هارون بودند نيز بيشتر بود، و اگر آهنا او را ديده بودند اقرار 

  .  جادوگران استکردند کە او رهربِ می

ش و از دين خودت  قومت دست مکَاز سنِت! وسفيان ای پسر اب

شود  گفته می کە اين خانۀ کعبه کە ياد داشته باش بە روگردان مباش، و

 زيارت کنند و پيرامونش بچرخند و آن را را آن کە فرمودهخدائی دارد و 

سويش مناز  بە بايد کە اند برايشان قبله قرار داده است و اقرار کرده

 کە پندارند  خويش قرار دهند، و میگاِه حج کنند و تکيهبگذارند و آن را 

   .مهۀ اينها دروغ است کە گفتند اين خانۀ اهللا است، پيشينياِن تو می

ازمجله کسانی کە بە حممد کمک کردند اين مرد فارسی اهل 

 او بە: گويند می). يعنی سلمان فارسی(طمطمانه است کە روزبه نام دارد 

 کە برای مردم وضع شده است مهان است ئی نهخنستين خا«وحی شده کە 

: آل عمران {»کە در مکه است و مبارک و هدايت است برای مردم جهان

بينيم و رويت را  ات در آمسان را می سو شدِن چهره سو و آن ما اين«، و }۹۶
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بە سوی  دهيم کە دلت بە آن خوش باشد، و رويت را ئی می بەسوی قبله

 »هرجا کە باشيد رويتان را بە سوی آن برگردانيدمسجد احلرام برگردان، و 

 او اگر نه سحرِ. اند ، و قبلۀ منازشان را بە سوی سنگ قرار داده}۱۴۴: بقره{

 الت و ُعّزى کە از سنگ و  و بتهابندگیِبود چە چيزی سبب شد کە ما از 

 بودند دست بکشيم؟ سوگند بە الت و ُعّزى کە هيچ سيم و زرچوب و مس و 

گرچه آهنا ا ،ای دست کشيدن از دينی کە برآن بوديم وجود ندارددليلی بر

  . کردندبندی  جادوگری و تردستی و چشم

 بنگر و با گوشهای باز بشنو و با قلب و عقلت تأمل باز پس با ديدگاِن

گزار باش  اند، و الت و ُعّزى را شکر کن، و سپاس کن کە آهنا در چە وضعی

بر امت حممد ) يعنی ابوبکر (ىّزعبدالُع بزرگوارمان عتيق ابن کە سرورِ

خليفه شد و بر مال و جان و شريعت و حالل و حرامشان چنک انداخت و 

 خودش کردند کە بە خدايشان تعلق دارد را در اختيارِ اموالی کە آهنا ادعا می

دانست کە چە  او نيک می. گرفت تا ياران و ياوراِن خودش را نيرومند کند

کرد،  گيری می  سختیداد و در هنان  فروتنی نشان میهکند و در آشکار می

  . زيرا ناگزير بود کە با مردم بسازد

 هاشم و قلۀ پرنور و پرچمِ  بنی ستارۀ درخشاِنمن جهيدم بر سرِ

 حممد است و مهسرش نامش حيدره و داماِد کە فيروزمند و نيرو و تواِن آهنا

نامند،  ت و او را فاطمه می جهان اس زناِنگويند سرورِ اينها می کە زنی است

خانۀ علی و فاطمه و پسرانشان حسن و حسين و دخترانشان زينب و اُمِّ  بە و

کلثوم و کنيزشان ِفّضه رفتم و خالد ابن وليد و قُنفُذ موالی ابوبکر و مجعی از 

من پاسخ داد،  بە شان را کوبيدم، آن کنيز دروازۀ خانه. يارامنان با من بودند

ا ها بردار و آرزوی خالفت ر علی بگو دست از اين ياوهبە «: تمگفاو  بە و من

تو خنواهد رسيد، زيرا خالفت ازآِن کسی از سرت بيرون کن کە اين امر بە

  . »اند  نظر يافتهمسلميْن او را انتخاب کرده و بر او اتفاقِ کە است
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خوِد ابوبکر واگذار شده  بە اگر امر و رأیى کە الت و ُعّز بە سوگند

دست ) يعنی پيامرب( پسر ابوکََبشه جانشينیِ بە بتواند کە  امکان نداشتبود

خدمتش  بەاو فهماندم و تدبيرم را بە در دل داشتم را آنچە ولی من. يابد

خالفت بايد در قريش « کە اين دو قبيلۀ نزاری و قحطانی گفتم بە درآوردم و

 کە دانستم يرا میمن اين را گفتم ز. »باشد و مشا بايد از اهللا اطاعت کنيد

های حممد دارد، و  ريزی در غزوه ئی در خون پيشينه چە علی پسر ابوطالب

هشتاد هزار درم بوده را پرداخته و مهۀ  کە بدهکاريهای حممد کە او است

 هرچە  کرده وگردآوریامتام رسانده و قرآن را  بە  حممد راکارهای نامتامِ

  . ته استاو بوده را پس از او حتويل گرف بە مربوط

قريش باشد مهاجرين و انصار  امامت بايد در کە وقتی من گفتم

 است طالب ابن ابیاميراملؤمنين علی  کە اشکم بزرگ کچلِ آن مرِد :گفتند

 و ما در چهار مورد با اواست  بيعت گرفته مسلمينرسول اهللا برايش از 

ايد ما از  د بردهاگر مشا قريشان از يا (*).ايم عنوان اميراملؤمنين سالم کردهبە

  واجب و امرِ يک حقِايم، و بيعت و امامت و خالفت و وصيْت ياد نربده

   .کش يا ادعاء صحيح است نه پيش

گوئيد، و من چهل مرد را آوردم و  مشا دروغ می کە آهنا گفتيم بەما

انصار  کە اينجا بود. انتخاب مسلمين باشد بەامامت بايد کە شهادت دادند

او ياری کرديم و او را نصرت داديم  بە ايم زيرا ما ر از قريشت گفتند ما برحق

جانشينیِ او از  کە  ما هجرت کردند، پس اگر قرار باشدشهرِ بە و مردم

  .  ما در آن بيش از مشا استدارش دور کرده شود حقِّ حق

                                                 
 ساله بوده، و البته نه کچل بوده نه ۳۲ علی در زمان درگذشِت پيامرب جواِن (*)

اشکم بود،  کچل بود و بزرگاو بعدها کە خليفه شد و بەکوفه رفت . اشکم بزرگ
ولی نويسندۀ اين داستان اين وصف از علی را کە . و اين در روايتها آمده است

 . در کتاهبا خوانده بوده بە روزگارِ جوانی او برگردانده است
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 بە مجعی ادعای اينها را تأييد کردند و مجعی نپذيرفتند، و درنتيجه

تر و  سال بزرگ هرکە از ميان ما«: گفتم بلند بانِگە بمن. نزاع افتادند

پيامرب  کە ابوبکر«: گفتم» منظورت کيست؟«: گفتندآهنا . »خوتر است نرم

او  بە  پيامرب نشسته ومناز کرده و روز جنگ بدر در کپر در کنارِ او را پيش

  او در غار بوده و شوهرِمشورت داده و پيامرب مشورِت او را گرفته، و يارِ

  . »اُّم املؤمنين ناميده است کە دخترش عائشه بوده

هاشم با خشم آمدند، و زبير هم با مششيرِ آخته از آهنا  پس از آن بنی

با کسی جز علی بيعت خنواهد شد، و اگر جز اين «: گفتمحايت کرد و 

 تو بانِگ! ای زبير«: گفتممن . » قبضۀ اين مششير نباشمباشد من صاحبِ

: گفت. »ت زيرا مادرت صفيه دختر عبداملطلب استهاشم اس  بنیبانِگ

شرفی باالتر از اين شرف نيست؛ زبانت را ببند ای مادرمرده پسر  کە واهللا«

در سقيقه  کە و سخنی گفت، و چهل مرد از کسانی» !َحنَتمه و َصهاک

نتوانستيم مششيرش  کە شرکت کرده بودند رفتند تا او را بگيرند، ليکن واهللا

خودش  کە او را بر زمين چسپانديم، و ديديم کە شيم تا وقتیکَرا از دستش ب

 ابوبکر جهيدم و با نزِد کە بە پس از آن بود. تنها است و هيچ ياوری ندارد

 از من نيز عثمان ابن عفان و ديگران بيعت کردند، اما پس. او بيعت کردم

ولی بعد . »کُشيمت کنی يا می يا بيعت می«: گفتيمزبير  بە .زبير بيعت نکرد

خاطر  بە اوخشمِ کە  مهلت دهيداو  بە«: گفتماز آن مردم را از او دور کردم و 

  . »هاشم است بنی

لرزيد و   ابوبکر را گرفتم و او را ايستاندم؛ ابوبکر میسپس دسِت

. باالی منرب حممد کشاندم بەوررا از دست داده بود، من او را بە زعقلش 

. »خيزد بر پا علی کە ترسم آن میاز ! ای ابوحفص«: گفتمن  بەابوبکر

. »خودش مشغول است و با تو کاری خنواهد داشت بەعلی«: گفتم

باالی منرب  بە ور بە زکمک من آمد و او را بە ابوعبيده ابن جراح هم
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شود از   قصابان رانده میسوی کارِد و من او را ماننِد گوسفند کە بەفرستاديم

سخنرانی «: گفتماو  بە . ايستادپس مدهوشانه روی منرب. راندم پشت می

لکنت افتاد و چشمشانش را بست و  بە ولی زبانش بند آمد و» !کن

 تو را«: گفتمانه گَزيدم و گين خشممن دستم را . چيزی بگويد کە توانست منی

. اثری داشته باشد نگفت کە او چيزهائی گفت ولی سخنی» شده است؟چە 

جايش بايستم، ولی  بە بکشامن و خودمزير  بە او را از منرب کە تصميم گرفتم

چند .  مردم دروغ درآيداز او کرده بودم در نظرِ کە متجيدهائی کە ترسيدم

گفتی کجا  می کە پس آن متجيدها از فضل او« کە نفری از من پرسيدند

 دربارۀ فضايلِ«: گفتم» ای؟ شنيده چە است؟ دربارۀ ابوبکر از پيامرب

 موی خواهد کاشکی يک تارِ دمل می کە ام دهابوبکر چيزهائی از پيامرب شني

يا سخن بگو يا بيا «: گفتمابوبکر  بە سپس. »روی سينۀ ابوبکر بودم

اگر پائين بيايد خودم باال  کە و او متوجه نيِت من شد و احساس کرد» !پائين

 ازِوآ پس بە. آيد نهاو را خوش  کە خواهم رفت و چيزهائی خواهم گفت

ام ولی   مشا را بر عهده گرفته امرِمن واليِت«: گفتمردم  بە لرزانی خطاب

 مشا است من هبترينِ مشا نيستم؛ و برای خودم و مشا علی درمياِن کە مادام

  . ير آمد بە ز؛ و»طلبم از اهللا آمرزش می

بود دستش را گرفتم و فشردم و او او   بە مردمچشماِن کە پس در حالی

بيعت کنند، و در کنارش ايستادم تا با او  کە را نشاندم و از مردم خواستم

پس علی پسر «گفت  خواست بيعت کند و می منی هرکە .مردم را بترسامن

کنار کشيده و در خانۀ  بەاو خودش را کە گفتم می »کند؟ می چە ابوطالب

  . مسلمين کردند درست است کە  گفته هرکاری است وخودش نشسته

ش در ميان مردم پخش وقتی بيعت.  بيعت کردندميلی بیپس مردم با 

خانۀ انصار  بە علی فاطمه و حسن و حسين را سوار کرده و کە شد خرب يافتيم

اند، و  در چهار مورد با او بيعت کرده بوده کە شود آهنا يادآور می بە رود و می
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قول ياری او   بەبا او مهراهی کنند، ولی آهنا شب کە کند از آهنا تقاضا می

من  کە اين بود. نشستند  میهای خودشان  در خانهشد می کە دادند و روز می

کنيزش فضه وقتی بە. بياورم فتم تا بيرون اشر اش خانه بە پس از مشورت

مسلمين بر او  کە علی بگو بيرون بيايد و با ابوبکر بيعت کندبە «: گفتم

اين سخن «: گفتم .»اميراملؤمنين مشغول است«: گفت» اتفاق نظر دارند

ور  بە زشويم و او را ور وارد می بە زبگو تا بيرون بيايد وگرنه او  بەرا ول کن و

: گفت دروازه ايستاد و  پشِتهسپس فاطمه بيرون آمد. »کَشيم بيرون می

 چە )نبوت حممد را انکار کردند کە کسانی(کننده  اِن تکذيبراه گمای «

چه «: گفتفاطمه » !ای فاطمه«: گفتم» خواهيد؟ می چە گوئيد و می

پاسخ  کە چرا پسر عمويت تو را فرستاده«: گفتم» ی ای عمر؟خواه می

از بيمِ طغياِن مرِد «: گفت» بدهی و خودش پشت پرده نشسته است؟

 راه گممرا فرستاده تا حجت را بر تو و بر هر  کە خبتی چون تو است نگون

گذر و ها و وِّراجيهای زنانه در از اين ياوه«: گفتم. »خبتی متام کنم نگون

مرا از حزب  کە خواهی آيا می! هرگز«: گفت. »بگو تا بيرون آيدعلی بە

اگر بيرون «: گفتم. »شيطان بترسانی ای عمر؟ حزب شيطان ناتوان است

در خانه  هرکە شم وکَ آتش می بە خانهآورم و خانه را بر اهلِ  هيزم میآيد نه

ذ را و تازيانۀ قُنفُ. »بايد علی بيرون آيد و بيعت کند. سوزامن است را می

مشا و مردامنان بشتابيد و زود «: گفتمخالد ابن وليد  بەگرفتم و جنباندم و

ای «: گفتفاطمه . »آتش بکشم بەخواهم اين خانه را می کە هيزم مجع کنيد

  » ! اميراملؤمنين اهللا و رسول اهللا و دمشنِدمشنِ

دروازه گرفته  بە در را بگشايم ولی فاطمه دستهايش را کە من کوشيدم

پس . ی نتوانستمزور زدم تا بگشايم ول. بگشايم کە گذاشت و منیبود 

شنيدم نزديک  کە اش را گرفت و گريه دستش زدم؛ درد اشام را بە تازيانه

 ياِد بە راهای ديرينه ترحم آيد و از دروازه دور شوم؛ ولی کينه بەدمل کە بود
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ده بود؛ خاک و خون کشي بە عرب راعلی سراِن کە يادم آمد بەخودم آوردم و

دروازه  بە ياد آوردم و لگدی سخت بەو نيرنگها و جادوگريهای حممد را

من نگشايم؛ ناگهان جيغی از  کە دروازه سپر کرده بوداش را بە او سينه. زدم

 مدينه از شدتش زير و زبر خواهد پنداشتم هم اکنون سراسرِ کە او شنيدم

 چە ات جگرگوشهو  با دخترت کە ببين! يا رسول اهللا! ای پدر«: گفت. شد

در شکمم بود را  کە اين دمشنِ اهللا جنينی کە ای فضه بيا مرا برب! کنند می

بعد از آن . کرد ريزی می ديوار داده بود و خون بە تکيه کە و ديدم. »کشت

چشمامن  کە من انداخت بە او چنان نگاهی. دروازه را ُهل دادم و وارد شدم

 اش زدم گونه بە)اش واشامه(ِخمارش ئی از روی  من چنان تپانچه. تار شد

  . هايش روی زمين پخش شد هردو گوشوارش افتاد و دانهکە 

خالد و  بەبيرون دويدم و بەه خطر کرد من احساسِ،لی بيرون آمدع

من از خطر بزرگی رهيدم؛ علی از خانه بيرون «: گفتمقنفذ و مهراهانشان 

 بە فاطمه دستهايش را. »آيد و من و مشا توان مقابله با او را نداريم می

بد و بە ما نفرين ِخمارش را دور کند و از اهللا مدد بطل کە زد پيشانيش می

اهللا پدرت را رمحةً ِللعالَمين ! ای دختر پيامرب«: گفت او  علی بە. کند

مبادا پيشانيت را برهنه کی و  کە دهم اهللا سوگند می بە تو را. فرستاده است

 حّتا اگر تو چنين تقاضائی بکنی. ق را نابود کنداين خل کە از اهللا تقاضا کنی

 تو و يک انسان هم بر روی زميْن زنده خنواهد ماند، زيرا ارج و منزلِت

 خاطرش کليۀ مردمِ کە بە نوح بزرگتر است اهللا از ارج و منزلِتپدرت نزِد

 تو و و ارج و منزلِت. در کشتی بودند نابود شدند کە جز آهنا بە روی زمين

و قوم . تندباد هالک کرد بە کليۀ قومش را اهللا کە  هود بيشتر استپدرت از

 کە شتری هالک کرد مادهيک خاطر  بە دوازده هزار تن بودند را اهللا کە مثود

برگشته  برای اين خلقِ خبت!  جهان زناِنای سرورِ. جنينی در شکم داشت

  . »رمحت باش و عذاب مباش
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علی  کە اش رفت و جنينی هخان بەريزیِ فاطمه افزايش يافت و خون

 بزرگی را گرد آوردم البته من نيز گروِه. نامش را حمسن هناده بود ِسقط کرد

 قلب خودم قوِتکە بە  آنبتوامن ازپسِ علی برآيم ولی برای کە  اميداين  بەنه

جلو  بەور از خانه بيرون کشيدم و بە زداده باشم، و رفتم او را حماصره کردم و

ا من  روی زمين هم باگر کليۀ مردمِ کە ولی يقين داشتم. دراندم تا بيعت کن

ولی .  زور بگوئيم ازپسِ او برخنواهيم آمداو چە خبواهيم کە بە باشند چنان

سقيفۀ  بە چون. دامن و خنواهم گفت با ما مهراه شد من می کە علتی بەاو

. ساعده رسيديم ابوبکر و حاضران برخاستند و علی را مسخره کردند بنی

 گفتم کە )يعنی بالئی(خواهد آن چيزی  آيا دلت می! ای عمر«: گفتی عل

خواهم، يا  منی«: گفتم» تو نشان دهم؟ بەام را هم اکنون تأخير افکندهبە 

ابوبکر .  ابوبکر شتافتنزِد بە خالد ابن وليد اين را شنيد و» !اميراملؤمنين

اين را سه بار » !من دارد بەربطی چە کند عمر می کە کارهائی«: گفت او بە

  . شنيدند گفت و مردم می

آمد گفت، و  او خوش بە وقتی علی وارد سقيفه شد ابوبکر برخاست و

ولی او بيرون رفت و . »ای ابواحلسن، تو بيعت کردی«: گفتمعلی  بە من

. سوی او دراز نکرده استد کە بيعت نکرده و دستش را هم بەسوگند خور

تأخير  بەگفته کە م تا بيعت کند آن چيزیاگر از او خبواه کە من نيز ترسيدم

ابوبکر هم چندان از علی . انداخته است را هم اکنون بر سرم درآوَرد

  . افتاده بود علی نه بە خواست کاش چشمش دلش می کە ترسيده بود

: م پرسيديم کە بەکجا رفته؟ گفتندعلی از سقيفه برگشت، و ما از مرد

نزدش  بەهمن و ابوبکر برخاست. » استسرِ قرب حممد و آجنا نشسته بەرفته«

 با فاطمه! وای برتو ای عمر«: گفت دويديم، و ابوبکر می می هردو رفتيم،

: گفتم .»توان تصور کرد کردی؟ ُخسرانی بيش از اين ديگر منیچە 

 کە او با ما بيعت نکرده است و من بيم دارم کە مشکل بزرِگ تو آن است«
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وامنود «: گفتم» چه خواهی کرد؟ «:گفت .»مردم از تو پراکنده شوند

  . » حممد با تو بيعت کرده است قربِاو کنارِ کە کنی می

قبله بر سرِ قرب نشسته بود و کف دستش  بەاو رو. نزد علی رفتيم بەپس

 بود، و سلمان و ابوذر و مقداد و  کردهرا بر روی تربت هناده و خودش را خم

ويش نشستيم و من بەرما رو. دندعمار و ُحذَيفه ابن َيمان در پيرامونش بو

.  علی نزديک کنددسِت بەدست ابوبکر را گرفتم و روی قرب گذاشتم تا آن را

 علی بگذارم و  ابوبکر را گرفتم تا روی دسِتمن دسِت. ابوبکر چنان کرد

من و ابوبکر . علی دستش را واکشيد. علی بيعت کرده است کە بگويم

 کە  نيکو دهادعلی پاداشِ بە اهللا«: مگفت برخاستيم و پشت داديم، و من می

 را اين. » پيامرب رفتی از بيعت کردن با تو خودداری نکردسرِ قربِ بە وقتی تو

گفتم ابوذر ُجنُدب ابن َجناده ِغفاری جهيده برخاست و بانگ زده کە 

 کە هر مجعی بە.»علی با عتيق بيعت نکرد کە واهللا ای دمشن اهللا«: گفت

اينها «: گفت علی بيعت کرده است ابوذر می کە مگفتي رسيديم و می می

  . »گويند دروغ می

 من؛ و نه با  ابوبکر بيعت کرد نه در خالفِتعلی نه در خالفِت

ياران او بودند نيز نه با  کە آن دوازده تن.  من بيعت خواهد کردجانشينِ

   .ابوبکر بيعت کردند نه با من

های ديرينه را  داده و کينهچە کسی کاری هبتر از من اجنام ! ای معاويه

دامن کە در  گرفته است؟ و اما تو و پدرت ابوسفيان و برادرت ُعتبه من می

مهه  چينی برضد او چە کارها اجنام داديد و آن تکذيب کردن حممد و توطئه

گرفتاری در مکه برايش درست کرديد و بەکوه حراء رفتيد کە او را بکُشيد و 

و پدرت شترش را سوار شد و احزاب را احزاب را برضد او شورانديد 

اهللا لعنت کناد «: دامن کە حممد دربارۀ پدرت گفت و من می. دهی کرد فرمان

پدرت ابوسفيان سوار بود، برادرت . »سوار و سواری و افسارگير و راننده
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و مادرت هند را از ياد . راندی عتبه افسار را گرفته بود و تو در دنبالش می

 تا برای محزه ۔مهان کە اسدالرمحان (*)  شی چە کارها کردبرم کە با وح منی

او زد و قلبش را دريد و جگرش را بيرون   ناميدند۔ کمين کرد و با زوبين بە

کرد کە مادرت وقتی  حممد با سحر خودش ادعا می. آورده بەمادرت داد

جگر محزه را بەدهانش گذاشت تا جبَود جگر تبديل بە سنِگ سخت شد و 

و حممد و اصحابش مادرت را جگرخواره . ا بيرون افکندر مادرت آن

ما دختراِن ستاره «رضِد حممد شعر گفت کە و مادرت در حتريک ب. ناميدند

ايم،  رويم، مانند مرواريِد درون صدف ايم، بر روی فرشهای نرم راه می ُزهره

 گيريم، ايم، اگر بەجلو بتازيد مشا را در آغوش می دان مانند ِمشِک در ِمشک

او . »گاه بەسويتان خنواهيم آمد کنيم و هيچ اگر پشت بدهيد از مشا دوری می

های زردرنگی  خواند خودش و زناِن مهراهش در جامه وقتی اينها را می

بودند کە بدنشان از زيرش پيدا بود و سر و صورت و دستهاشان را بيرون 

  . کردند کە با حممد جبنگند کرده بودند و مردم را تشويق می

کە روز فتح مکه  دامن کە مشا بەميل خودتان مسلمان نشديد بل ن میم

و زيد . ايم، و پيامرب نام طُلَقاء بر مشا هناد جمبور شديد کە بگوئيد مسلمان

برادرِ من و عقيل پسر ابوطالب و عمويشان عباس نيز مانند ايشان بودند، و 

من !  ابوکبشهواهللا ای پسر«: ها بەدل داشت ولی بە حممد گفت پدرت کينه

زمين را بە زير پای اسپان و سپاهيان خواهم کشيد و با دمشنان تو خواهم 

  . دارد دانست کە او در دلش چيز ديگری هنان می و حممد می. »جنگيد

کرد کە پس از او کسی جز علی و اهل بيتش در اين  حممد فکر می

                                                 
 يک پسر  و دو برادر و يک برادرزادۀ ِهند را علی و محزه در جنگ بدر کشته (*)

در اينجا اشاره شده کە . هوری بود چیِ لندهوحشی يک کاکاسياِه شکار. بودند
با وحشی کرد و او را راضی کرد » آن کارها«ِهند زِن ابوسفيان و مادرِ معاويه از 

 . کە محزه را بکُشد
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. ولی سحرش باطل شد و تالشش بيهوده رفت. منصب خنواهند نشست

بوبکر پس از او بر آن سوار شد و پس از او من سوار شدم، و اميد دارم کە ا

بەمهين سبب است کە بەتو . اميه ميخهای حمکمِ طناهبايش باشيد مشا بنی

او  آنچە ام و با ام و تو را شايستۀ اين امر دانسته داری داده رياست و فرمان

شعر و نثری بافته و بەمن چە کە او چە . ام تان گفت خمالفت ورزيده درباره

او وحی کرده و مشا را در قرآنش شجرۀ ملعونه ناميده و  گفته کە خدايش بە

او با اين کارش دمشنی خودش را آشکار . اند اميه گفته کە شجرۀ ملعونه بنی

  (*).گونه کە هاشم و فرزندانش دمشنان خانداِن عبِدَشمس بودند کرد مهان

ی کە بەتو کردم و شرحی کە ئ من پس از اين يادآوری! ای معاويه

ام خيرخواه تو استم ولی  کە امور امت حممد را بەتو سپرده برايت دادم و اين

گيری کە در تو  حوصلگی و کم حتملی و عجول بودن در تصميم بەخاطر کم

از (خواهی از او  هست بيم دارم کە کاری کنی کە مردم بدانند کە تو می

                                                 
.  هاشم و عبِدمشس دو پسرِ عبِدَمناف بودند و جدشان قَُصی ابن ِکالب بود(*)

. الّدار سرورِ مکه شودقَصی ابن ِکالب وصيت کرده بود کە پسرِ بزرگترش عبد
چون عبدالدار از دنيا رفت هاشم و عبدمشس سروری مکه را از فرزندان 

چون عبدمشس درگذشت . عبدالّدار بيرون کشيدند و عبدمشس سرور مکه شد
هاشم بر سر سروری مکه با اَُمّيه پسر عبِدمشس درافتاد، رياست را از دست او 

اميه بە بيابان . اش از مکه برود انوادهبيرون کشيد و او را جمبور کرد کە با خ
مشال عربستان رفت و ده سال در آن بيابان زيست و پس از درگذشت هاشم 

پس از هاشم برادرش مطلب سرور مکه شد، و پس از او نيز . بەمکه برگشت
حرب پسر اميه کوشيد کە رياست را از دست . عبداملطلب پسر هاشم

چون عبداملطلب از دنيا رفت .  نشدياب عبداملطلب بيرون بکشد ولی کام
پس از او . حرب رياست مکه را از دست فرزندان عبداملطلب بيرون کشيد

پسرش ابوسفيان سرور مکه شد و تا وقتی کە پيامرب در اواخر عمرش بەمکه 
 . لشکر کشيد و مکه را از دست او بيرون کشيد سرور مکه بود
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او  انت بيرون آيد کە مردم بدانند کە بەکشی کنی يا چيزی از زب کينه) حممد

 آنچە کە ای يا خمالف آن چيزهائی استی کە او آورده است يا اين دشنام داده

ام  گيری؛ و در نتيجه، بنائی کە من ايجاد کرده او آورده بوده را بەچيزی منی

  .ام را ويران کنی من ساخته آنچە را سست کرده

شوی  قتی وارد مسجد حممد میبەياد داشته باش کە و! هشدار هشدار

روی تظاهر کن کە هرچە حممد آورده بوده را قبول  يا بە روی منرب حممد می

رفتاری منا، بەآهنا  داری؛ مهيشه بە رعيت چنين وامنود کن، با آهنا خوش

خبشش کن، حدود شرعی را در ميان آهنا بر پا دار و چنان کن کە مردم فکر 

کدام از احکامش را بەدسِت کم  کنی و هيچ یکنند تو احکام اهللا را اجرا م

مواظب باش کە کاری از تو سر . دهی گيری و سنت حممد را تغيير منی منی

رفتاری کن، مال بەآهنا  با مردم تظاهر بەخوش. نزند کە کارِ ما را خراب کنی

بده، در رويشان خبند، خشم خودت را هنان کن، وامنود کن کە از 

گونه کە باشی تو را دوست خواهند  اين. ای پوشی کرده خطاهاشان چشم

اش حسن و حسين بر تو  من اطمينان ندارم کە علی و دو شيربچه. داشت

درنگ اقدام  اگر او در گروهی از امت بر ضد تو بەپا خاست بی. نشورند

سفارشهای . کە متوجه امور بزرگ باش بەکارهای کوچک مپرداز بل. کن

. ام را پنهان بدار و آشکار مکن تهمرا حلقۀ گوش کن، هرچە بەتو گف

فرماهنای مرا بەکار بند، مبادا کە در فکر خمالفت با من باشی، راه پدرانت 

من هرچە در دل . را دنبال کن، کينِ خودت را از آهنا بگير، آهنا را رها مکن

  . داشتم را برای تو بيان کردم و هرچە الزم بود را بەتو گفتم

نِ خون وليد و شيبه و ُعتبه و عاص و گاه کي من هيچ! ای معاويه

 ای (*).ابواحلَکَم کە در جنِگ بدر کشته شدند را از دل بيرون خنواهم کرد

                                                 
اين . َمعيط عموزادۀ ابوسفيان ه ابن ابی وليد اشتباه است، پدرِ وليد بوده ُعقَب(*)
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راِه گرفنتِ . مششير برکش و بەياری مردمِ شام از آهنا انتقام بگير! معاويه

انتقام از آهنا آن است کە تظاهر کنی کە تو نيز مهان دينی را داری کە آن 

ام کە  رو حاکميِت شام را بەتو سپرده من ازآن. آورد)  پيامربيعنی(جادوگر 

   ١٦.من در دل دارم را برآورده سازی آنچە يقين دارم خواهی توانست کە

  علی و بطالنِ ابوبکر را اثبات کردامام داستان کشيشی کە حقِ 

چون پيامرب از دنيا رفت و : شيخ طوسی نوشته کە سلمان فارسی گفته

نشست مجاعتی از مسيحيان بەمهراه کشيشی دانا و آگاه و ابوبکر بەخالفت 

حافظ تورات و اجنيل وارد مدينه شدند و بەنزد ابوبکر رفتند، و چون 

ايم کە يک  ما در تورات و اجنيل ديده: نشستند کشيش بە ابوبکر گفت

پيامربی پس از عيسا ظهور خواهد کرد، و خربِ ظهور حممد ابن عبداهللا بەما 

گويد مهان پيامرب است، لذا بەنزد   شنيده بوديم کە او میرسيده بود و

پادشامهان رفتيم و بەاو خرب داديم و او سران قوم ما را گرد آورد و ما را گسيل 

. بينيم کە پيامربِ مشا حممد از دنيا رفته است کرد تا حق را دريابيم، ولی می

د مگر کە وصی تعيين رون ايم کە پيامربان از دنيا منی ما در کتاهبامان خوانده

کنند کە پس از ايشان در امتشان جانشينشان باشد تا اگر مشکلی بەپيش آيد 

                                                                                                      
مرد کە از بزرگان مکه بود در جنگ بدر و پس از کشته شدِن ابوجهل تن 
بەاسارت داد، و پيامرب در راه بازگشت بەمدينه او را بەعلی سپرد و سرش را 

عتبه . بريد، سپس تنش را برهنه کرده بەفرمان پيامرب در آن بيابان بر دار کردند
رادراِن زِن ابوسفيان بودند کە در جنگ بدر کشته شدند، و يک و شيبه ب

عاص نيز عموزادۀ ابوسفيان بود کە در جنگ بدر کشته . پسرشان نيز کشته شد
حنظله پسرِ . خمزوم و دايیِ عمر ابواحلکم هم ابوجهل بود رئيسِ وقِت بنی. شد

 .دبزرگ ابوسفيان نيز در اين جنگ کشته شد، علی و محزه او را کشتن
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آيا تو وصی او استی تا ما چيزهائی ! ای امير. امتشان از او کسب فيض کنند

  کە نياز داريم را از تو بپرسيم؟

  .اين ابوبکر جانشين پيامرب است: عمر بە او گفت

ايم  ما آمده! ای خليفه: بکر نشست و گفتکشيش دوزانو در برابر ابو

  . را بەما بگو ئی دارد؟ اين تا بپرسيم کە دينِ مشا چە برتری

ايم و مشا کافر ايد، و مؤمن از کافر هبتر است و  ما مؤمن: ابوبکر گفت

  . ايمان هبتر از کفر است

آيا تو . خواهد اين ادعائی است کە اثباتش دليل می: کشيش گفت

   استی يا نزد خدا؟نزد خودت مؤمن

  . دامن من نزد خودم مؤمن استم ولی نزد خدا منی: ابوبکر گفت

  آيا من کە نزد تو کافر ام نزد خدا مؤمن ام يا کافر؟ : گفت

دامن کە  تو نزد من کافر استی ولی وضعيتت نزد خدا منی: گفت

  . چيست

بينم کە تو دربارۀ خودت و دربارۀ من شک داری، و  می: کشيش گفت

بەمن بگو، آيا بنابر ايمانی کە در . دار بودن خودت يقين نداری ارۀ ديندرب

  ! خودت سراغ داری نزد خدا چە جايگاهی در هبشت داری؟

دامن کە مرا در هبشت  ئی کە بەما داده شده است می بنابر وعده: گفت

  !دامن کە آيا بەآجنا برسم يا نه جايگاهی هست ولی منی

  در هبشت جائی داشته باشم؟پنداری کە من  آيا می: گفت

  . آری، چنين اميدی برايت دارم: گفت

پس چە . ترسی بينم کە اميد داری ولی بر فرجامِ خودت می می: گفت

برتری در علم بر من داری؟ اکنون بگو آيا مهۀ علوم پيامربی کە برمشا 

  مبعوث شده بوده بەتو رسيده است؟

  . دامن  رسيده است را مینه، ولی آن اندازه از علمِ او کە بەمن: گفت
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ای در حالی کە بەعلومی کە امِت او  چەگونه جانشين پيامرب شده: گفت

  !اند؟ و چەگونه قومِ او تو را برگزيده! بەآن نياز دارند احاطه نداری؟

وگرنه خونت را ! بس کن سرسختی را، ای مسيحی: عمر بەاو گفت

  .خواهيم ريخت

فنت حقيقت آمده است اين دربارۀ کسی کە بەدنبال يا: کشيش گفت

  . عدالت نيست

ما چنان شديم کە انگار رخت مذلت بر تنمان کرده : سلمان گفته

علی آمد . لذا برخاستم و بەنزد علی رفتم و موضوع را بە او خرب دادم. بوديم

مرا بەنزد کسی بربيد تا : گفت و نشست، و در اين هنگام مرد مسيحی می

  .و بپرسمچيزهائی کە نياز دارم را از ا

سوگند بەکسی کە دانه را ! ای نصرانی: اميراملؤمنين بەاو گفت

شکافته و مردم را آفريده است کە هرچە دربارۀ گذشته و آينده از من بپرسی 

  . از پيامرب بەتو خرب خواهم داد

پرسم کە از اين پيرمرد  مهان چيزها را از تو می: نصرانی گفت

  مؤمن استی يا نزد اهللا؟ بەمن بگو آيا تو نزد خودت . پرسيدم

  . هم نزد اهللا مؤمن استم هم در عقيدۀ خودم: اميراملؤمنين گفت

اين سخنِ کسی است کە بەدين خودش يقين ! اهللا اکرب: کشيش گفت

اکنون بگو کە در هبشت جايگاهت . گويد دارد و از روی حتقيق سخن می

  کجا است؟ 

هيچ شکی . برين استجايگاه من در کنار نبیِ اُّمی در فردوسِ : گفت

  . ئی کە از پروردگارم رسيده است يقين دارم در اين ندارم و بەوعده

ای کە اين جايگاه بەتو وعده داده شده  از کجا دانسته: نصرانی گفت

  است؟

  . از راِه کتابِ ُمنَزل و ِصدقِ نبیِ ُمرَسل: گفت



  ١٨٥

  ای؟ صدقِ پيامربت را بە چە وسيله شناخته: گفت

  .شن و معجزاِت آشکاربە داليل رو: گفت

برای کسی کە خبواهد استدالل کند راِه استداللْ مهين : کشيش گفت

  اکنون بگو کە اهللا امروز کجا است؟. است

اهللا تعاىل برتر از کجايی است و برتر از مکان ! ای نصرانی: گفت

وقتی مکان نبود او بود، و امروز نيز بر مهان حال است، و ازحالی . است

  .  تغيير نيافته استبەحالِ ديگری

. خوب پاسخ دادی! مند درست است، احسنت، ای دانش: گفت

اکنون بەمن بگو آيا او تعاىل را با حواس توان شناخت تا کسی از راه 

  حواسش بەاو راه يابد، يا اگر جز اين است راِه شناخنتِ او چەگونه است؟

ا اندازه املَِلُك اجلَّبار برتر از آن است کە ب: اميراملؤمنين گفت

راِه شناخنتِ او . توصيف شود يا با حواس درک شود يا با آدمها مقايسه شود

کند و خردهای مردم خردمند را  های او است کە خرد را مبهوت می آفريده

  . شود بەسوی او رهنمون می

حقی کە سرگشتگاِن در جهالتها گم . راست گفتی: گفتکشيش 

کە او  امربِ مشا دربارۀ مسيح و ايناکنون چيزی کە پي.  اند مهين است کرده

 را اثبات اوپيامربِ مشا از کجا خملوق بودِن . خملوق است گفته را بەمن بگو

دانی  و خدا بودِن او را نفی کرده و او را ناقص مشرده است در حالی کە می

  ؟ !شان دربارۀ او چەگونه است کسانی کە بەمسيح ايمان دارند عقيده

کە از  داشنتِ او و اين نی کە در دنيا بود و شکلزما از راِه مدت: گفت

کنم  پذيرفت اثبات می بيشی می يافت و کمی حالی بەحالِ ديگری تغيير می

ولی نبوت و عصمت و کمالِ او و مورِد تأييِد خدا بودِن او . کە او خملوق بود

کنم، زيرا از جانب اهللا تعاىل بەما خرب رسيده کە او مهچون آدم  را نفی منی

  . )کُن فََيکون (شود ود کە اهللا او را از خاک آفريد سپس گفت بشو و میب



 ١٨٦

اينها کە گفتی نياز بەاثباِت بيشتر دارد و مهۀ مردم : کشيش گفت

تر از خودت  اکنون بگو تو بەچە وسيله بر رعيِت دون. خنواهند پذيرفت

  برتری يافتی؟

  . خواهم دادبەوسيلۀ علمم کە گفتم از گذشته و آينده بەتو خرب : گفت

  . چيزی از آن بەمن نشان بده تا ادعايت را بەمن اثبات کند: گفت

وقتی از شهر خودت بيرون آمدی و ! ای نصرانی: اميراملؤمنين گفت

داشتی کە  قصِد کسی کردی کە در نظر گرفته بودی در دلت چيزی را هنان می

ست خالف چيزی بود کە پرسيدی و گفتی کە در جستجوی يافنتِ راِه در

منزلِت مرا در رؤيايت بەتو نشان دادند، بەتو گفتند کە با من سخن . استی

بگوئی، بەتو هشدار دادند کە مبادا با من خمالفت کنی، و بەتو فرمودند کە 

  . از من متابعت کنی

کسی کە مسيح را بەحق مبعوث کرده است کە راست سوگند بە: گفت

م و کسی از آن خرب ندارد مگر اينها کە تو گفتی من بەکسی نگفته بود. گفتی

کە تو وصیِ پيامرب  کنم کە ال إٰلَه اهللا و حممد رسول اهللا، و اين من اقرار می. اهللا

  . ترين کس برای جانشينِ او استی و برحق

مهۀ کسانی کە مهراِه کشيش بودند مهچون او اقرار کردند و مسلمان 

ايم را  هائی کە ديدهبەنزد پادشامهان برخواهيم گشت و چيز: شدند و گفتند

  . بەاو خواهيم گفت و او را دعوت خواهيم کرد کە حق را پذيرا شود

سپاْس اهللا را کە تو را بەسوی حق ! ای مرد: عمر بەکشيش گفت

ولی تو بايد بدانی . رهنمون شد و کسانی کە با تو استند را نيز هدايت کرد

جانشينِ او پس  لی و)يعنی علی (کە علم نبوت در خانۀ صاحبِ نبوت است

او را امْت ). يعنی ابوبکر(از او مهان است کە خنست با او سخن گفتی 

را بە پادشاهت  تو بايد کە اين. اند انتخاب کرده و بەخالفتش رضايت داده

  .خرب بدهی و از او خبواهی کە از خليفه اطاعت کند



  ١٨٧

بايست بدامن را دانستم و  کە می آنچە من! ای مرد: کشيش گفت

  . آن بەيقين رسيدم هم در ظاهر و هم در باطندربارۀ 

پس وقتی از آجنا رفتند عمر بەآهنا هشدار داد کە مبادا پس از اين 

اگر بيم نداشتم کە : سپس گفت. دربارۀ اين چيزها با کسی سخنی بگويند

. کشتم کُشد اين پيرمرد و مهراهانش را می مردم بگويند مسلمانان را می

واهند کە امرِ اين امت را بەتباهی بکشانند و تفرقه خ اند و می اينها شيطان

  . در ميان امت اندازند

آيا ديدی کە اهللا چەگونه حجِت ! ای سلمان: اميراملؤمنين گفت

کە  سازد، ولی قومِ ما بەجای آن خويش را برای اوليای خودش آشکار می

   ١٧.شوند حقيقت را بپذيرند از آن دورتر می
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  یعل امام وفضايل مناقب

   ازلی بودنِ ذاتِ امام

گانۀ بعدی  در احاديث و روايتهای اماميه امام علی و اماماِن يازده

کە زمين و آمسان بەهست آيد و فرشتگان آفريده شوند و باباآدم  پيش از آن

اند، يعنی ذاِت امامانْ مقدم بر پيدايیِ هستی بوده  آفريده شود وجود داشته

ان وجود نداشت جز ذاِت خدا، و در آن زمان هيچ چيزی در جه. است

وقتی خدا آفرينش را آغاز . های نور بودند امامان نيز نور بودند و در سايه

  . کرد آهنا نگرنده بر امر آفرينش بودند

ابوجعفر الباقر ۔عليه السالم۔ گفته کە اميراملؤمنين ۔عليه السالم۔ 

يش تنها اهللا ۔تباَرك َوتعاىل۔ يگانۀ يکتا بود، بەيکتايیِ خو: گفت

بود، سپس سخنی گفت و نور شد، سپس حممد را از آن نور آفريد، و 

مرا و ذُرِّيۀ مرا آفريد، سپس سخنی گفت و روح شد، اهللا تعاىل آن نور 

 …رو ما روحِ اهللا و سخنِ اهللا استيم را در بدهنای ما جای داد، از اين

کس  چوقتی نه خورشيدی بود و نه ماهی و نه شبی و نه روزی و نه هي

سارهای سبزرنگ بوديم و او را  و هيچ چيزی ما مهچنان در سايه

گفتيم، و آن پيش از آفرينش  کرديم و تسبيح می عبادت و تقديس می

   ١.خملوقات بود

آنگاه کە هستی نبود اهللا بود، پس هستی و : گفت] صادق[ابوعبداهللا 

شد، و نور مکان را آفريد و نوراالَنوار را آفريد کە نورها از آن روشن 

خودش را در آن جاری کرد، و نورها از آن روشنی يافت، و آن مهان 
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 ١٩٠

حممد و علی دو نورِ . نوری است کە حممد و علی را از آن آفريد

خنستی بودند در زمانی کە هيچ چيزی پيش از آهنا پديد آورده نشده 

بود؛ و مهچنان پاک و پاکيزه در پشتهای پاکيزه جاری بودند تا در 

   ٢.ز پاکترين پاکان تقسيم شدند در عبداهللا و ابوطالبدوتا ا

اهللا ۔َتباَرك َوَتعاىل۔ مهچنان با يکتايیِ خويش تنها بود سپس 

) هزار هزار سال(حممد و علی و فاطمه را آفريد، و آهنا هزار دهر 

ماندند، سپس مهۀ چيزها را آفريد و ايشان را نگرندۀ آفرينشِ آهنا 

ايشان واگذار  ر آهنا مقرر کرد و امور آهنا را بەکرد و طاعِت ايشان را ب

لذا آهنا هرچە کە خبواهند را حالل و هرچە کە خبواهند را حرام . کرد

خواهد  خواهند کە اهللا ۔َتباَرك َوَتعاىل۔ می کنند، و مهان را می می

   ٣).ارادۀ آهنا مهچون ارادۀ خدا است(

کە آفرينش  را پيش از آناهللا ۔َتباَرك َوَتعاىل۔ حممد و علی و امامان 

را ايجاد کند از نور عظمت خويش ارواحی در پرتو نور خودش 

گفتند و تقديس  کردند و تسبيح می آفريد و او را عبادت می

   ٤.کردند می

! يا حممد«: گفته کە اهللا ۔َتباَرك َوَتعاىل۔ گفت] الصادق[ابوعبداهللا 

ايم را ساخته باشم کە آمساهنايم و زمينم و عرشم و دري من پيش از آن

 و روح مشا دوتا …تو و علی را نوری ساختم يعنی روحی بدون جسم

سپس دو تا کردم، و دوتا را چارتا کردم، … را با هم کرده يکی کردم

سپس اهللا فاطمه را از . »حممد يکی و علی يکی، حسن و حسين دوتا

جسم آغاز کرد، سپس دست راستش  را با روح بی نوری ساخت کە آن
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  ١٩١

  ٥. بەما کشيد و نور خودش را در ما جريان دادرا

کە آدم  چارده هزار سال پيش از آن:] امام علی گفته کە پيامرب گفت [

آفريده شده باشد من و اهل بيتم نور بوديم و در برابر اهللا ۔َتباَرك 

چون آدم را آفريد آن نور را در کمر او هناد و با . رفتيم َوَتعاىل۔ راه می

را با او بە کشتی  را در کمر نوح هناد و آن سپس آن. ستاداو بە زمين فر

. را در کمر ابراهيم هناد و با او بەآتش فرستاد سپس آن. فرستاد

سپس مهچنان ما را از پشتی بەپشتی و زهدانی بە زهدانی منتقل 

   ٦.کرد

مشا «: پرسيدم] الصادق[ گفته کە از ابوعبداهللا ]ابن عمر [مفضل

ما در اَِظلّۀ ! ای مفضل«: گفت» ر اَِظلّه بوديد؟چەگونه بوديد وقتی د

 و ما او (*)سبزرنگ نزد پروردگارمان بوديم و کسی جز ما نزد او نبود،

کرديم؛ نه َملَِک ُمقرَّبی  را تسبيح و تقديس و هتليل و متجيد می

داری جز ما، تا آنگاه کە بەنظرش رسيد کە  وجود داشت نه هيچ جان

سپس . کە آفريد از مالئکه و جز آهنا آنچە فريدچيزها را بيافريند، و آ

   ٧.علمِ آن را بەما واگذار کرد

کە آدم را آفريده باشد  اهللا سه هزار سال پيش از آن: پيامرب گفت… 

را در يک مرواريد سبزرنگ در  يک آبی را زير عرش آفريد و آن

چون آدم را آفريد آن آب را از آن مرواريد . ژرفای علم خويش هناد
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 ١٩٢

سپس آن را بەکمر شيث .  کمرِ آدم هناد تا وقتی کە او را وفات داددر

شد تا بەکمرِ  منتقل کرد؛ و مهچنان پشت بەپشت منتقل می

را دونيمه کرد و يک  عبداملطلب رسيد؛ سپس اهللا ۔َعزَّ َوَجلّ۔ آن

. اش بەکمر ابوطالب اش بەکمر پدرم عبداهللا رفت و يک نيمه نيمه

رو  از اين. ام و علی از نيمِ ديگرش  آن آباين است کە من از نيمِ

   ٨.است کە علی در دنيا و آخرت برادرِ من است

ايم کە اهللا ناممان را  ما خنستين اهل بيتی: ابوعبداهللا الصادق گفت

ئی بەفرماِن  وقتی اهللا آمساهنا و زمين را آفريد يک منادی. اعالن کرد

اَنَّ حممًدا رسول اهللا اشهد اشهد ان ال اله اال اهللا اشهد «: او بانگ زد

  ٩.بار بانگ زد ، و اينها را سه»اَنَّ عليا اميراملؤمنين حقًّا

کە اهللا آمساهنا و زمين را آفريده  دو هزار سال پيش از آن: پيامرب گفت

باشد روی دروازۀ هبشت نوشته بود ال اال اال اهللا حممد رسول اهللا علی 

  ١٠.برادر رسول اهللا

اهللا مرا و يک مردی را «: گفته کە پيامرب گفت] لرضاا[علی ابن موسا 

از صلب آدْم پشت بەپشت بيرون آورد تا از صلب پدرمان بيرون 

يا رسول «: گفتند. »آمديم، و من بەفضل نبوت بر او پيشی گرفتم

   ١١.»طالب علی ابن ابی«: گفت» او کيست؟! اهللا

يراملؤمنين از امام باقر پرسيدم کە چرا علی ام«: جابر جعفی گفته

او داده و در کتابش   اهللا اين نام را بە: گفت» ناميده شده است؟

آدم از  آنگاه کە پروردگارت از بنی«: گونه نازل کرده است اين
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  ١٩٣

شان پيمان و اقرار گرفت کە آيا من پروردگارتان  پشتهاشان ذريه

» نيستم و حممد پيامرب من نيست و علی اميراملؤمنين نيست؟

   ١٢.}۱۷۲: اعراف{

از پدرش از جدش روايت کرد ] باقر[جابر جعفی گفته کە ابوجعفر 

اين تو استی کە اهللا در آغازِ آفرينش بەوسيلۀ : کە پيامرب بەعلی گفت

تو بر مردم حجت متام کرد، مردم را اشباحی ايستاند و بەايشان 

و «: گفت. »آری«: گفتند» آيا من پروردگارِ مشا نيستم؟«: گفت

و علی پسر ابوطالب «: گفت. »آری«: گفتند» حممد پيامربِ من؟

پس مردم واليِت تو را نپذيرفتند و سرکشی کردند مگر » وصیِ من؟

   ١٣.و ايشان اصحاب الَيمين استند. مشاری از مردم اندک

ما اماماِن : جعفر ابن حممد الصادق گفته کە علی ابن احلسين گفت

ين و قادة الُغّر مسلمين و حجتهای اهللا بر عالَمين و سادات املؤمن

گونه کە  ايم مهان ايم، ما اماِن اهل زمين املَُحجَّلين و موالی املؤمنين

وسيلۀ ما اهللا آمسان را نگاه   ئيم کە بە اند، ما ها اماِن اهل آمسان ستاره

وسيلۀ ما  را بە افتد مگر بەاذن او، و زمين داشته است تا بر زمين نه

بەبيرون پرتاب (دش َنُسراند دارد تا مردم را از روی خو نگاه می

فرستد، بەخاطرِ ما است کە  ، بەخاطرِ ما است کە باران می)نکند

اگر کسی از ما . آوَرد گستراَند و برکاِت زمين را بيرون می رمحت می

   ١٤.در جهان نباشد زمين مهۀ مردمش را در خود فروخواهد کشيد

را بر پيامرب  وقتی اهللا دربارۀ امری اراده کند آن: ابوعبداهللا گفت

دارد سپس بر اميراملؤمنين و امامانْ يکی پس از ديگری  عرضه می
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 ١٩٤

کند تا بە صاحب الزمان برسد، آنگاه بەدنيا فرستاده  عرضه می

خواهند کە عملی را بەنزد اهللا ۔َعزَّ  و مالئکه وقتی می. شود می

کنند سپس بر  َوَجلّ۔ بەباال بربند ابتدا بر صاحب الزمان عرضه می

آنگاه بەاهللا . شود تا بە رسول اهللا برسد مان يکی يکی عرضه میاما

آيد بر  لذا، هرچە از نزِد اهللا فرود می. شود ۔َعزَّ َوَجلّ۔ عرضه می

شود نيز بر  دستهای آهنا است، و هرچە بەنزد اهللا بەباال برده می

نياز  دستهای آهنا است، و آهنا يک آن نيز از اهللا ۔َعزَّ َوَجلّ۔ بی

   ١٥.دنيستن

 …اهللا تعاىل است کە اجسام را آفريده و ارزاق را تقسيم کرده است

کنند و بە تقاضاشان و  ولی امامان از اهللا تعاىل درخواست می

کنند و  آفريند، و از اهللا تعاىل درخواست می داشت حرمتشان می پاس

  ١٦.دهد داشِت حرمتشان روزی می بەتقاضاشان و پاس

گذشت  ابليس از جائی می: رسی گفتهشيخ صدوق نوشته کە سلمان فا

اند و از علی بدگويی  و ديد کە مجعی از ناکثين و قاسطين و مارقين نشسته

علی موالی مهۀ مشا است و من گرچە شيعۀ او : او بەآهنا گفت. کنند می

اش را  دارم و هرکە واليت او را قبول ندارد بچه نيستم او را دوست می

  . کنم زاده می حرام

  » !يک حديثی دربارۀ علی برايمان بگو«: و گفتندآهنا بەا

  : ابليس گفت

من دوازده هزار سال در مجع مالئکه اهللا را عبادت کردم، و وقتی اهللا 

ها را هالک کرد از تنهايیِ خودم نزد اهللا گله کردم و مرا بەآمسان  جن
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  ١٩٥

در آجنا نيز دوازده هزار سال در مجع مالئکه مشغول . پائينی فرستاد

بار کە با مالئکه مشغول تسبيح و تقديس بوديم  يک.  بودمعبادت

مالئکه در برابر آن بەسجده . ناگهان نوری شعشعانی از ما گذشت

. »يا َملَِک َمقَرَّب است يا نبِیِّ ُمرَسل! ُسّبوٌح قُّدوس«: افتاده گفتند

اين نه َملَِک َمقَرَّب است نه «از جانب اهللا ۔َعزَّ َوَجلّ۔ بانگ آمد کە 

   ١٧؛»طالب است بیِ ُمرَسل؛ اين نور خاک علی ابن ابین

  علیامام داستان تولد 

امام صادق گفته کە مردان قريش پيرامون کعبه نشسته بودند؛ فاطمه 

گرفته بود بەنزد کعبه رفت، مردم ديدند کە  دختر اسد کە درد زايمان اش

. بسته شدديوار کعبه شکافت و فاطمه وارد شد و ديوار بەهم آمد و دروازه 

هرچە ! مردم رفتند کە در را بگشايند تا بنگرند کە چە موضوعی است

فاطمه سه روز در درون کعبه بود و مردم مکه . کوشيدند دروازه گشوده نشد

سپس ديوار در مهان نقطه کە او وارد . کردند داستانش را زبان بە زبان می

در اين سه : گفتشده بود شکافت و او علی را بر دست گرفته بيرون آمد و 

علیِ نوزاد تا چشمش بەپيامرب افتاد . خوردم های هبشت می روز از ميوه

پيامرب زبانش . و در روی پيامرب لبخند زد» السالم عليك يا َرسولَ اهللا«: گفت

   ١٨.را در دهان او هناد و دوازده چشمه از زبانش جوشيد

م کە خواني در دنبالۀ روايت ديگری کە شيخ طوسی آورده است می

او   روز کە خواست علی را از کعبه بيرون بربد اهللا بە مادرِ علی پس از سه

وحی کرد کە نامش را علی بگذار کە من علیِ اَعلى استم و نام او را از نام 
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 ١٩٦

ام و او پس از پيامربِ من  ام و او را با آداب خودم آراسته خودم بيرون آورده

فت و علی بە رويش لبخند زد و مهان روز پيامرب بەديدار علی ر. امام است

قَد «سپس سورۀ . »السالم عليك يا رسول اهللا و رمحة اهللا و برکاته«: گفت

پس از آن پيامرب زبانش را در دهان علی . را تا آخر خواند» اَفلََح املؤمنون

کرد؛  مادر علی او را بەپيچه می.  چشمه از زبانش جوشيد۱۲گذاشت و 

او . کرد داد و پاره می علی جنبشی بەخودش میپيچاند  هرچە پيچه بر او می

دستم را ! مادر«: تا پيچه را پاره کرد سپس بەمادرش گفت بار شش شش

   ١٩.»او بگويم خواهم با انگشتم بەاهللا اشاره کنم و چيزهائی بە مبند کە می

کعبۀ روايتهای اماميه در زماِن تولد علی در خورِ يادآوری است کە 

اش مهان و  هجری است؛ ديوارش مهان و دروازهمهان کعبۀ سدۀ چهارم 

 پنج سال پيش از گويد کە اين خانه روايتهای تاريخی میاما . سقفش مهان

سقف با  بی کج و ُمَعوَّجِ يواری چاردبعثت پيامرب عبارت بود از يک

 متر  از دويش بی بە ارتفاع اندکفروريخته يمه نِگلیِ ی سنگيوارهائید

 بود و يخته سنگها فرسوده و فروری الیِ کە مالِط ِگل)َرضًما فَوَق القاَمه(

 ناقص يلِ مستطيک یبر رويوار د چار.  بودنديخنت در معرض فروريوارهاد

 طول دو ديوار مشالی و ؛ متر۱۲ متر و حدود ۱۵ با ابعاد حدود هناده شده بود

  ازدرازتر متر يم حدود نرقی شيواردو  جنوبی حدود نيم متر تفاوت داشت،

گشاِد  ۀ دهانيک ی و غربی شرقيوارِدر هرکدام از دو د.  بودی غربوارِدي

 . بودی خاکينِاش زم  شده بود کە آستانهيه ورود و خروج تعبی برادروازه یب

ُهَبل کە خدای تقدير بود درون کعبه در مست راست دروازۀ شرقی بر سکو 

بەحضور برخی از زهنا بەهنگام وضع محلشان اگر شب بود . ايستاده بود

زائيدند تا بەنوزادشان نظر لطف   میاوگاِه  رفتند و بچه را در پيش هبل می
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  ١٩٧

 داراِن برخی نام. منوده بە زندگيش برکت دهد و تقديرش را نيکو بنويسد

اند کە ازمجلۀ آهنا حکيم ابن  گاه هبل متولد شده بوده ديگر نيز در پيش

 آمدند خانه بەدنيا مینوزادانی کە در  . بود برادرزادۀ خديجه اسدیحزام

دربارۀ پيامرب ما . شان برکت دهد  تا بەزندگیبردند میگاِه ُهَبل   نيز بەپيشرا

اند کە روزی کە بەدنيا آمد عبداملطلب او را برداشت و بەدرون  نيز نوشته

  . گاِه خدا برايش دعای برکت کرد کعبه نزد هبل برد و در پيش

، و علی توسط ابوسفيان ساخته شدسالگیِ  کعبه با ابعاِد کنونی در پنج

بار عبداهللا  ؛ يک پس از آن دوبار بازسازی شدکعبه . داستانش مفصل است

 را بەکلی ويران و ابوسفيان  ساختۀ کعبۀ قمری هجری۶۵زبير در سال 

 و بر مهان  را با ابعاد بيشتر از کعبۀ کنونینوينیسان کرد و کعبۀ  باخاک يک

 هجری ۷۳بار ديگر حجاج ثقفی در سال  کي.  ساختشالوده کهنِ پيشينه

 عبداهللا زبير را با خاک  ساختۀ کعبۀ)پس از کشنت عبداهللا زبير (قمری

 ابوسفيان بەشکلی ساخت کە  کعبۀ ساختۀ بر شالودۀ کعبه راسان کرد و يک

اند و  اکنون هست و راوياِن معجزۀ تولد علی بەچشم ديده بوده

   .ين کعبه متولد شده بوده استاند کە علی در دروِن ا پنداشته می

  فاطمه مهسرِ امام علی

 در  آنوبەدنيا آمده بوده است فاطمه پنج سال پيش از بعثت پيامرب 

برخی  ولی در .اند ه کعبه را بازسازی کرد بوده کە قريشاِن مکهمهان سالی

او پنج سال پس از بعثت پيامرب و در بينيم کە  میروايتهای بزرگاِن اماميه 

يکی از روايتهای تاريخ والدت . لگیِ خديجه بەدنيا آمده استشصت سا

  : فاطمه چنين است

فاطمه : گفت] الصادق[ابوبصير گفته کە ابوعبداهللا جعفر ابن حممد 

 مجادی الثانی سال چهل و پنجمِ والدِت پيامرب بەدنيا آمد و ۲۰روز 



 ١٩٨

  ٢٠.هشت سال در مکه زيست و ده سال در مدينه

، شيخ  مربوط بە بارگيریِ خديجه از فاطمهو اما دربارۀ معجزاِت

  :صدوق در حديثی چنين نوشته است

وقتی مرا بەمعراجِ آمسان : علی ابن موسا الرضا گفته پيامرب گفت

بردند جربئيل دستم را گرفت و مرا بەهبشت برد و رطبِ هبشت بەمن 

برگشتم ] بە زمين[داد و خوردم و در کمرم تبديل بەنطفه شد، و چون 

   ٢١.ديجه آميزش کردم و او فاطمه را حامله شدبا خ

  :مؤلف نوادر املعجزات نيز چنين نوشته است

پيامرب گفته کە وقتی دو پسرم از خديجه ُمردند اهللا بەمن وحی فرستاد 

کرد، و چون شب  من دمل بەشدت هوای او می. کە با او نزديکی نکنم

آمد و  رمضان رسيد جربئيل با يک سينیِ رطبِ هبشتی ۲۴مجعه 

  . »را خبور و امشب با خديجه آميزش کن اين! يا حممد«: گفت

   ٢٢.من چنان کردم و او از فاطمه باردار شد

جربئيل سيبی از سيبهای هبشت :  پيامرب گفت…امام باقر گفته کە 

را خوردم، در پشتم تبديل بەآب شد، سپس با  برايم آورد، آن

   ٢٣.خديجه درآميختم و او فاطمه را باردار شد

  :و علی ابن ابراهيم قمی از زبان امام صادق چنين نوشته است

وقتی مرا بە ِاسرای آمسان بردند وارد هبشت شدم و : پيامرب گفت

وقتی بە . جربئيل مرا بەنزد درخت طوبا برد و از ميوۀ آن بەمن داد

را تبديل بە آبی در کمرم کرد و با خديجه آميزش  زمين برگشتم اهللا آن
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  ١٩٩

  ٢٤.را حامله شدکردم و فاطمه 

  شيخ صدوق دربارۀ بارداری خديجه از فاطمه و زايمانش، از زباِن 

  : امام صادق چنين نوشته است

وقتی خديجه از فاطمه حامله شد فاطمه از درون شکمش با او گپ 

روز پيامرب وارد شد و ديد کە خديجه در حال گپ  يک. زد و مهدمش بود می

  » زنی؟  گپ میبا چە کسی«: گفت. زدن با کسی است

  . »زند و مهدمم است با من گپ می. با جنينی کە در شکم دارم«: گفت

گويد کە نسل من از او  بەمن می اين جربئيل است و»:  پيامرب گفت

های جهان خواهند  خواهد بود و امامان از نسل او خواهند بود و خليفه

  . »شد

شم ها خديجه چون هنگام زايمانش رسيد از زنان قريش و بنی

 ولی زنان با او خمالف بودند و کسی بە. اش بروند خواست کە بەخانه

گين بود کە ناگاه چهار زِن بلندباال وارد  خديجه تنها و اندوه. اش نرفت خانه

ما را اهللا فرستاده است و خواهران «: يکی از آهنا بەخديجه گفت. شدند

اين مريم دختر ام، اين آسيه زن فرعون است،  توايم؛ من ساره زن ابراهيم

پس يکی بر مسِت راست . »عمران است، اين کلثوم خواهر موسا است

. خديجه و يکی بر مسِت چپ و يکی در برابر و يکی در پشت سرِ او نشست

چون بر زمين افتاد . بەدنيا آورد) شده ناف و شسته بريده(او فاطمه را پاکيزه 

ب روشن کرد و مهۀ نوری از او برخاست کە سراسر جهان را از شرق تا غر

سپس ده حور هبشتی آمدند با هر يکی تشتی . مردم جهان آن نور را ديدند

زنی کە در برابرش نشسته بود دستش را . از هبشت بود و سبوئی از آبِ کوثر

تر از مشک و عنرب  با آب کوثر شست و دو تکه پارچۀ سفيد کە بويش خوش
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 ٢٠٠

.  ديگری را بر سرِ او بستبود بيرون آورد و با يکی او را بەپيچه کرد و

دهم کە پدرم  اشهد ان ال اله اال اهللا، گواهی می«: فاطمه بە زبان آمده گفت

؛ و بە »اند سرور پيامربان و شوهرم سرور اوصياء و دو پسرم سروران اسباط

حوران هبشتی بەيکديگر هتنيت . زنان سالم کرد هرکدام را با نامِ خودش

نوری در آمسان تابيدن گرفت . هتنيت گفتندگفتند و اهل آمسان بەيکديگر 

مبارک باشد و «: زنان بەخديجه گفتند. کە شبيهش را مالئکه نديده بودند

خديجه او را شادمانه در دامنِ خويش هناد و . »نسلش مبارک باشد

فاطمه هر روز بەاندازۀ . پستانش کە پر از شير بود را در دهانش گذاشت

  ٢٥.شد سال بزرگ می ماه و هر ماه بەاندازۀ يک يک

  :اند داستاِن ازدواج علی با فاطمه را چنين نوشته

اهللا وقتی تصميم گرفت کە فاطمه را بەعلی بدهد جربئيل را بەنزد 

او پيام داد کە برخيز و بەنزد علی برو، زيرا مقام علی  پيامرب فرستاد و بە

 برود؛ و مهچون کعبه است کە مردم بايد بەنزدش بروند نه کە او بەنزد مردم

جربئيل بەپيامرب خرب داد کە من . از او برای دخترت فاطمه خواستگاری کن

 کە سرپرست هبشت است فرمود تا رضوانکە بە زمين بيايم اهللا بە  پيش از آن

 فرمود تا سدره و طوبارا بيارايد، و بە درختان ) باغستاهنا(هر چهار هبشتها 

رمود تا زيورهاشان را در بر کنند و زر و زيور بەبار آورند، و بە حور العين ف

، و بەيک فرشته کە نامش )برقصند(زير درختهای طوبا و سدره بايستند 

ورتر از او نيست فرمود تا بر منرب   است و در ميان مالئکه کسی سخنراحيل

برود و سخنرانی کند، و بەمن فرمود تا منربی از نور برايش برافرازم کە 

د و خطبۀ نکاح علی و فاطمه خبواند، و من و برای سخنرانی بر آن بايست

                                                 
 دالئل اإلمامه، ]امامی [حممد ابن جرير طربی. ۶۹۲۔۶۹۰امالی شيخ صدوق، . 25

 . ۷۸۔۷۷، )ھ۱۳۸۳املطبعه احليدريه، جنف، (
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ميکائيل را گواهان عقد علی و فاطمه قرار داد و اهللا خودش ولیِ نکاحِ 

مهۀ ماهلای جهان قرار داد کە ) ُخمسِ(يِک  َمهريۀ فاطمه را پنج. فاطمه شد

و مرا فرستاده است تا بەتو بگويم . تا روز قيامت ازآِن فرزنداِن فاطمه باشد

 عقد علی و فاطمه را در زمين نيز جاری کنی و فاطمه را بەازدواج کە خطبۀ

  . علی درآوری

 (*)پيامرب با دريافت اين فرمان، عمار ياسر و سلمان و عباس را طلبيد،

اهللا تعالی بەمن فرمان فرستاده کە : و با هم بەخانۀ علی رفتند، و بەعلی گفت

م جز مششيرم و زرهم و من مالی ندار: علی گفت. فاطمه را مهسرِ تو کنم

  . برو زرهت را بفروش: پيامرب گفت. اسپم

 ۴۰۰علی زرهش را برداشته بەبازار رفت و بانگ زد کە اين زره را بە 

او داد   دحيه ابن خليفه آمد و زره را خريد و هبايش را بە. فروشم درم می

  . او برگرداند و گفت اين هديه از جانب من بەتو باشد سپس زره را بە

پيامرب بەانتظارش نشسته . ی پول و زره را گرفت و بەخانه برگشتعل

کە  او نه دحيه بل: بود، و چون علی قضيه را گفت پيامرب خنديد و گفت

   )۱(*.جربيل بود و اين پول را از جانب اهللا برای تو هديه آورده بود

                                                 
 البته عباس در اين زمان کافر و در مکه بوده، و اتفاقًا در مهين سال در جنگ (*)

. بدر برضِد پيامرب شرکت کرده و بەاسارت افتاده و پيامرب او را بازفروخته است
کە در فتحِ مکه کە ماِه رمضان سال  فر زيست تا آناو تا هفت سال ديگر هم کا

طالب  هشتم هجری اتفاق افتاد از بيمِ جانش بە مهراه ابوسفيان و عقيل ابن ابی
 .مسلمان شد) برادرِ علی(

 دحيه ابن خليفه بازرگاِن عربِ شامی از قبيلۀ مسيحیِ کلب بود کە در بيابان )۱(*
بود، و با » َخر مال«آمد،  د بەحجاز میکنار دمشق جاگير بودند، برای داد و ست

او در مقايسه با مردمِ مدينه جواِن . پيامرب و برخی از سران مدينه دوستی داشت
اند  اند کە اصحاب پيامرب و زنان پيامرب ديده نوشته. بسيار زيباروئی بوده است

بار سوار  مثالً، يک. کە جربئيل چند بار بەشکل دحيه بەنزد پيامرب آمده است
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چون سه روز از ازدواج علی و فاطمه گذشت جربئيل از آمسان آمد و 

او داده بود را آورد و بەپيامرب  هبشتی کە اهللا هديه برای علی بەيک ترنج 

  . فرمايد کە اين ترنج را بە علی پسر ابوطالب بدهی اهللا بەتو می: گفت

کە در دست علی قرار گرفت دو  را بەعلی داد، و ترنج مهين پيامرب آن

حممد رسول اهللا علی «: اش نوشته بود نيم شد؛ توی يک نيمه

ئی از جانبِ الطالب  هديه«: ، و توی نيمۀ ديگرش نوشته بود»ناميراملؤمني

   ٢٦.»الغالب بە علی پسر ابوطالب

کە مراسم ازدواج علی و فاطمه  امام باقر گفته کە چهل روز پيش از آن

در زمين توسط پيامرب برگزار شود آن مراسم در آمسان توسط اهللا برگزار شده 

ائيل وکيلِ عقد فاطمه و اسرافيل خطبۀ نکاح را جربئيل خواند، ميک. بود

وکيل عقِد علی شد؛ مالئکه در مراسم حضور داشتند؛ بەدرخت طوبا فرمان 

رسيد کە مرواريِد تر و گوهر و ياقوت و زبرجِد سرخ و سبز و زرد بر سرشان 

پنجمِ امالک و امول  نثار کند؛ اهللا خودش وکيل داماد شد و مقرر کرد کە يک

هرِ فاطمه باشد، و زمينهای دنيا از حِد رود بلخ و روِد دنيا و دو سوم هبشت َم

ِسند در شرق تا رود نيل در غرْب ملِک فاطمه و فرزندانش باشد کە يازده 

   ٢٧.اند امام

روزی کە فاطمه بەنکاح علی  :اند کە پيامرب گفت از زبان ابوذر نوشته

                                                                                                      
روز  بر اَستری رهوار با زينی از مند اعال بود و رخِت شيکی پوشيده بود و نيم

بود کە بەنزد پيامرب آمد و پيامرب او را بەمأموريتی فرستاد کە در سيره آمده است 
 مغازی واقدی، .۹۹۔۹۸ /۲تاريخ طربی،  .۱۸۴/ ۳سيره ابن هشام، :بنگر[

نائله زِن عثمان کە . يه کلبی بودمادر يزيد ابن معاويه از قبيلۀ دح]. ۴۹۸۔۴۹۷
 .اش را معاويه بر منرب نشان داد نيز از قبيلۀ دحيه بود شده انگشتاِن قطع

 . ۸۵۔۸۴دالئل اإلمامه، . ۸۶۔۸۵نوادر املعجزات، . 26
 . ۹۱نوادر املعجزات، . 27
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! نخدايما«: درآورده شد مالئکە بەدرگاِه اهللا فرياد برآورده گفتند

ترين  بەما بگو کە َمهريۀ فاطمه چند است تا ما بدانيم کە او گرامی! سرورمان

ای ساکناِن ! ام ای مالئکه«اهللا بەآهنا وحی کرد کە . »خملوق نزِد تو است

   ٢٨.»گيرم کە مهريۀ فاطمه نصِف دنيا است من مشا را گواه می! آمساهنايم

را از زبان امام شيخ صدوق يکی از داستاهنای ازدواج علی و فاطمه 

  : صادق چنين آورده است

مژده بده کە جربئيل هم : او گفت پيامرب علی را طلبيد و شادمانه بە

اهللا َتعاىل امروز : های گل و سنبل و سوسنِ هبشت آمد و گفت اکنون با دسته

بە فرشتگاِن هبشتها فرمود تا مهۀ هبشتها را بيارايند و کاخها و باغها و 

 کنند، بەبادها فرمود تا هرچە عطر دارند را بپاشانند، بە زارها را زينت گل

حوران فرمود تا سورۀ طاها و ياسين خبوانند، و بەمنادی فرمود تا از زير 

امروز روز وليمۀ عروسی علی است؛ مهگی گواه «عرش بانگ بزند کە 

باشيد کە من فاطمه دختر حممد را بەمهسریِ علی پسر ابوطالب 

 (*)بر سفيدی فرمود تا مرواريد و زبرجد و ياقوت بباراَند؛و بەا. »ام درآورده

ترين فرشتۀ آمساهنا است  زبان ئی کە نامش راحيل و خوش و بە فرشته

رانی  ها سخن فرمود تا بر منرب رَود و برای فرشته) دستی است َورِ چيره سخن(

  . ها گفت کە بەعلی و فاطمه هتنيت بفرستيد کند؛ و بە فرشته

های هبشتها را بەاحترام  دسته مالئکه گل: بەپيامرب گفتجربئيل سپس 

ها نثار  ها است کە فرشته دسته فاطمه نثار کردند، و اينها چندتا از آن گل

   ٢٩.ام ام و برای تو آورده اند و من َورچيده کرده

                                                 
 . ۹۲۔۹۱دالئل اإلمامه، . 28

 را بر زمينِ آمساِن هفتم  اين ابرِ سفيد بر باالی آمسان هفتم گسترده شد و اينها(*)
 . باراند تا حوراِن و فرشتگان برچينند و بە فاطمه و علی درود بفرستند

 . ۸۶دالئل اإلمامه، : نيز، بنگر. ۶۵۴۔۶۵۳امالی شيخ صدوق، . 29



 ٢٠٤

  : اند و يکی از داستاهنای اين ازدواج را از زبان امام رضا چنين نوشته

ده کە پيامرب وقتی فاطمه را بەازدواج من جدم امام علی حديث کر

اهللا جربئيل را با دو دسته سنبل و گلِ ميخِک هبشت : درآورد بەمن گفت

اهللا ۔َعزَّ َوَجل۔ بەمالئکۀ هبشت و ساکنان هبشت : بەنزدم فرستاد و گفت

ها و کپرهای هبشت را بيارايند،  فرمود تا درختان و رودها و کاخها و خانه

خبوانند، و فرمود تا » ياسين« و »محعسق«های  ود تا سورهبەحور العين فرم

گويد من فاطمه دختر حممد را  بانگ دهند کە مهگی گواه باشيد کە اهللا می

ام؛ و بەابری فرمود تا گوهر و ياقوت و  بەازدواج علی پسر ابوطالب درآورده

اين مالئکه نيز سنبل و گل ميخک نثار کردند، و . زبرجد و مرواريد بباراَند

   ٣٠.ام دو دسته را من از نثاریِ آهنا برچيده برای تو هديه آورده

  : اند و داستانی ديگری را از زبان امام صادق چنين آورده

روزی کە پيامرب فاطمه را بەمهسری من درآورد يک : جدم علی گفت

گروه بزرگ از دخترکان هبشت با هدايای آمسانی بە زمين آمدند، 

از گلهای هبشت و مقاديری عطور و خبور برای هرکدامشان دو دسته گل 

 ۱۴فاطمه هديه آوردند، و در ميان آهنا دخترکی بود کە مهچون ماِه شب 

۔سرپرست هبشت۔ » رضوان«درخشيد و عطری در دست داشت کە  می

  ٣١.برای فاطمه هديه فرستاده بود

زفاف فاطمه و علی : گفته) زِن پيامرب(شيخ طوسی نوشته کە ام سلمه 

آيا عطری داری کە برای خودت «:  من بەفاطمه گفتم(*).انۀ من بوددر خ

                                                 
 . ۹۳نوادر املعجزات، . 30
 . ۹۷نوادر املعجزات، . 31

سلمه خمزومی بوده و دانسته کە ام سلمه در اين زمان زِن ابو راوی داستان منی (*)
هنوز حدود دو سال زمان الزم بوده تا ابوسلمه مرده باشد و پيامرب ام سلمۀ 

 . شده را بەزنی گرفته باشد بيوه
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آری؛ و يک شيشۀ عطر آورد، من اندکی از آن : گفت» نگاه داشته باشی؟

بو بود کە من هرگز مانندش را نشميده  را بەکِف دستم ريختم، چنان خوش

 دحيه ابن خليفه: ای؟ گفت را از کجا آورده بودم، از فاطمه پرسيدم کە اين

برای عمويت گليم بينداز و پشتی «: گفت آمد و بەمن می مان می بەخانه

اش  خاست کە برود چيزی از دروِن جامه چون برمی. نشست و می. »بگذار

علی . چيدم ، و من برمی»برای خودت برچين«: گفت افتاد و بەمن می می

عنرب است، از پرهای «: از پيامرب پرسيد کە اينها چيست؟ پيامرب گفت

  ٣٢.»افتد ئيل میجرب

  ابن عباده نوشته کە قيس ابن سعد در روايِت شيرينیشيخ طوسی

  : گفتچنين   وخطبه کردرفت و  بر منرب علی :گفته

خواهم سخنی بگويم کە پيش از من کسی نگفته و پس از  امروز می

من بندۀ اهللا و برادر پيامرب . گو من نيز کسی خنواهد گفت مگر دروغ

   ٣٣.ام نکاح کردهنواِن امت را استم؛ من بانوی با

او نيز طرِف سخنِ آمسان . احاديِث فضايلِ فاطمه کە البته بسيار است

در يکی از . شد بود و از آمسان بر دسِت مالئکه برايش پيام فرستاده می

  :خوانيم موارِد اين موضوع چنين می

 از فاطمه را ُمَحدَّثَه ناميدند زيرا مالئکه: گفت] الصادق[ابوعبداهللا 

گونه کە بە مريم دخِت ِعمران  زد مهان آمد و بەاو بانگ می آمسان می

اهللا تو را برگزيده و ! يا فاطمة«: گفت زد، و می بانگ می) مادرِ عيسا(

اهللا بە ! يا فاطمه. بر زنان جهان برتری داده و پاکيزه داشته است

مه گفتند و فاط  آهنا با فاطمه سخن می(*).»پروردگارت اميدوار باش

                                                 
 . ۴۱امالی شيخ طوسی، . 32
 . ۸۳امالی شيخ طوسی، . 33

لى  اصطَفاِك َوطَهََّرِك َواصطَفاِك َعاَهللايا َمرَيُم إِنَّ ( سورۀ آل عمران ۴۳ و ۴۳آيۀ  (*)
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مگر نه برترينِ زِن «: شب بەآهنا گفت يک. گفت با آهنا سخن می

مريم سرورِ زنان زمان «: گفتند» جهانْ مريم دخترِ عمران نيست؟

خودش بود ولی تو سرورِ زناِن زمان خودت و سرورِ مهۀ زناِن جهان 

  ٣٤.»از آغاز تا پايان استی

شيطانی علی ابن ابراهيم قمی نوشته کە امام صادق گفته کە يک 

او   آور و غلط را در خواب بە رفت و چيزهای هراس بەخواب فاطمه می

را شنيد از  پيامرب وقتی اين. آزرد کرد و می منود و او را هراسان می می

آزارد؟ جربئيل گفت يک  جربئيل پرسيد کە اين کيست کە دخترم را می

کند و پيامرب بەجربئيل گفت تا او را بازداشت . شيطانی بەنام زها است

پيامرب از او . بەنزدش بربد؛ و جربئيل آن شيطان را گرفته بەنزد پيامرب برد

. »آری«: ای؟ گفت پرسيد کە تو بەخواب دخترم رفته و او را هراسان کرده

   ٣٥.او زده سرش را در سه جا شکافت پيامرب تف بەچهرۀ او افکند و بە

بود » اطمهمصَحِف ف«ئی داشتند کە نامش  امامان يک کتابِ آمسانی

اين کتاب . کس نديده بود جز خودشان، و از فاطمه بەآهنا رسيده بود و هيچ

دربارۀ چەگونگیِ فرود آمدِن . پس از پيامرب برای فاطمه فرستاده شده بود

  :اين کتاب بر فاطمه، امام باقر برای ابوبصير چنين توضيح داده است

فروفرستد بە ) بر فاطمه(و را بر ا وقتی اهللا ۔َعزَّ َوَجل۔ اراده کرد کە آن

جربئيل و ميکائيل و اسرافيل فرمود تا مصحف را بردارند و بر او 

پاس از شب بود، فاطمه  نازل شوند، و آن در شبِ مجعه دومين

آهنا ايستادند تا . بەمناز ايستاده بود کە آهنا با آن کتاب فرود آمدند

اهللا «: گفتندچون منازش را متام کرد بەاو سالم کردند و . او نشست

                                                                                                      
 . عينِ اين آيه برای فاطمه آمده است). …يا َمرَيُم اقُنِتي ِلَربِِّك. نِساء الَعالَِمني

 . ۸۱دالئل اإلمامه، . 34
 . ۳۵۷۔۳۵۶/ ۲تفسير قمی، . 35
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: بەآهنا گفت. و مصحف را در دامنش هنادند. »رساَند بەتو سالم می

اهللا سالم است و سالم از او است و سالم بر او است و سالم بر مشا «

  . سپس آهنا بەآمسان برگشتند. »است ای فرستادگاِن اهللا

  . رسيد خواند تا بەآخر می را پس از مناز بامداد می فاطمه آن

بر مهۀ خملوقاِن اهللا از جن و انس و ) اطاعت از فاطمه(او اطاعت از 

  ٣٦.پرنده و چرنده و پيامربان و مالئکه واجب بود

دهد فاطمه در روز قيامت  شيخ صدوق حديثی آورده است کە نشان می

  :ترمجۀ اين حديث چنين است. چه جايگاهی نزد اهللا تعاىل دارد

شتری  دخترم فاطمه بر مادهروز قيامت : امام باقر گفته کە پيامرب گفت

از شتراِن هبشت سوار است کە مهارش از مرواريِد تر، پاهايش از زمرد سبز، 

ئی از نور بر  ُدمبش از مشک ناب، چشمانش از ياقوت سرخ است، کجاوه

شود و بيرونش از درون؛  پشتش هناده است کە درونش از بيرون ديده می

بر سرش تاجی از نور است کە . درونش عفو اهللا است و بيرونش رمحت اهللا

هفتاد کنگره دارد هر کنگره با مرواريد و ياقوت آراسته است و مانند اختر 

بر مست راستش هفتاد هزار فرشته و بر مست . درخشد تابناِک آمسان می

شترش را گرفته است و  روند، جربئيل مهار ماده چپش هفتاد هزار فرشته می

  .  زير اندازيد تا فاطمه دختر حممد بگذردزند کە چشمانتان را بە بانگ می

مهۀ پيامربان و انبيا و صديقان و شهيدان چشمانشان را بە زير 

ايستد و از  رود تا در برابر عرش اهللا می او می. اندازند تا فاطمه بگذرد می

  … آيد شترش پائين می ماده

 خبواه از من! جاِن دمل و دخترِ جاِن دمل«آيد کە  از جانب اهللا بانگ می

  … » شود شود، شفاعت کن کە شفاعتت پذيرفته می کە بەتو داده می
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 ٢٠٨

ام و شيعيامن و  ذريه! ای خدای من و ای سرورِ من«: گويد فاطمه می

  » !ام داراِن ذريه دارامن و دوست ام و دوست شيعيان ذريه

آيد کە ذريۀ فاطمه و شيعيان فاطمه و  از جانب اهللا بانگ می

  داران ذريۀ فاطمه کجا استند؟   دوستداران فاطمه و دوست

. آيند اند می آهنا در حالی کە مالئکۀ رمحت پيرامونشان را گرفته

   ٣٧.کند افتد تا آهنا را وارد هبشت می فاطمه در پيشاپيش آنان بە راه می

   در آمسانعلیامام  منزلتِ

م علی در آمساهنا و نزد مالئکه چە جايگاه اپيش از اين ديديم کە ام

  : ديگر را خبوانيماکنون چند حديِث. مندی داشت ارج

وقتی برای معراج بەآمسان برده : امام صادق گفته کە پيامرب گفت

شوقِ ديدارِ علی «: گويد خواَند و می شدم شنيدم کە کسی آوازی می

  از جربئيل پرسيدم کە اين آوازِ کيست؟  .»دارد دمل

  ٣٨.ات علی دارد  املنتهى است و شوق ديدار عموزادهِسدَرةُ: گفت

وقتی مرا بەمعراج بردند بە پروردگارم نزديک شدم تا : پيامرب گفت

يا «: پس گفت. فاصلۀ ميان من و او بەاندازۀ دو کمان يا نزديکتر بود

  » داری؟ چە کسی از خلق را دوست می! حممد

  » !علی را ای پروردگار«: گفتم

  » !بنگر ای حممد«: گفت

طالب آجنا  و ديدم کە علی ابن ابیمن بەمست چپِ خودم نگريستم 

   ٣٩.استايستاده 
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  ٢٠٩

اهللا در هفت ! يا علی:] امام صادق گفته کە پيامرب بەعلی گفت[

شبی کە مرا . جايگاْه تو را با من حاضر کرد و دمل بەتو خوش شد

: گفتم» برادرت کجا است؟! حممد«: بەآمسان بردند جربئيل گفت

. » اهللا خبواه تا او را بياورداز«: گفت. »ام او را پشت سرم ول کرده«

چون تقاضا کردم ديدم کە مثالِ تو در کنارم است و مالئکه بەصف 

اينها استند «: گفت» اند؟ اينها کيان! يا جربئيل«: گفتم. اند ايستاده

پس تو نزديک شدی و . »کند کە اهللا در روز قيامت بەآهنا افتخار می

امت خواهد بود سخن دربارۀ هرچە کە بوده و هرچە کە تا روز قي

  … گفتی

: وقتی مرا بەنزد صاحب عرش ۔َعزَّ َوَجلّ۔ بردند جربئيل گفت

او را در پشت سرم ول «: گفتم» برادرت کجا است؟! حممد«

چون تقاضا کردم . »از اهللا خبواه تا او را بياورد«: گفت. »ام کرده

  … ديدم کە مثال تو در کنارم است

برادرت ! حممد«:  جربئيل گفت گسيل شدمها جنوقتی کە بر سرِ 

از اهللا «: گفت. »ام او را در پشت سرم ول کرده«: گفتم» کجا است؟

چون تقاضا کردم ديدم کە تو در کنار من . »خبواه تا او را بياورد

هرچە بەآهنا گفتم و هرچە آهنا گفتند را تو شنيدی و بەياد . بودی

. تو با من بودیشبی کە ليلة القدر را بەمن اختصاص دادند . سپردی

وقتی بيت املعمور را … وقتی با اهللا زمزمه کردم مثال تو با من بود

وقتی احزاب بر . کردم تو با من بودی طواف می] در آمساِن چهارم[

  . دست من هالک شدند تو با من بودی

اهللا بەدنيا نگريست و مرا بر مردم جهان گزين کرد؛ بار ديگر ! يا علی

دم جهان گزين کرد؛ بار سوم نگريست و فاطمه نگريست و تو را بر مر

را بر زنان جهان گزين کرد؛ بار چهارم نگريست و حسن و حسين و 



 ٢١٠

  … امام اوالد ايشان را بر مردم جهان گزين کرد

ديدم کە بر سنِگ آن  بە بيت املقدس رفتم  آمسانیوقتی در معراج

ام  ور او کردهال اله اال اهللا حممد رسول اهللا، وزيرش را يا«نوشته است 

وزيرم ! يا جربئيل«: گفتم. »ام را پيروز کرده و بەتوسط او وی

  . »طالب علی ابن ابی«: گفت» کيست؟

ال االه «وقتی بەنزد ِسدَرةُ املُنَتهى رسيدم ديدم کە رويش نوشته است 

ام و  اال اهللا منِ يگانه، حممد گزيدۀ من است و وزيرش را ياورِ او کرده

» وزيرم کيست؟! جربئيل«: گفتم. »ام پيروزی دادهرا  بەتوسط او وی

  . »طالب علی ابن ابی«: گفت

چون از سدرة املنتهى گذشتم و بە عرش رب العالَمين رسيدم ديدم 

ام اهللا، جز منِ يگانه  من«های عرش نوشته است  کە روی يکی از پايه

هيچ خدائی نيست و حممد دوست و گزيدۀ من است و وزيرش را 

   ٤٠.»ام را پيروز کرده ده و بەتوسط او ویياور او کر

دربارۀ يک مورد آمدِن مالئکه بەسالمِ علی، شيخ مفيد نوشته کە 

ُحذَيفه ابن َيمان مهراه پيامرب بود، مردی را در راه ديد کە بەپيامرب سالم کرد 

آيا آن شخص کە در «: حذيفه گفته کە پس از آن پيامرب بەمن گفت. و رفت

: گفت. »ديدم، يا رسول اهللا«: تمگف» کرد را نديدی؟راه با من مالقات 

جازه  از اهللا اآمده بوده، گاه بر زمين نه  هيچئی بود کە تا اين حلظه فرشته

او اجازه داده و او بر وی سالم کرد و بەمن   اهللا بەگرفته تا بە علی سالم کند،

انوان اند و فاطمه بانوی ب مژده داد کە حسن و حسين سروران جوانان هبشت

   ٤١.اهل هبشت است
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  : يک مورد ديگرِ آمدِن مالئکه بەسالم علی را شيخ طوسی نوشته است

بر کرانۀ فرات : امام باقر گفته کە جابر ابن عبداهللا انصاری گفت

رفتم، ناگاه ديدم کە موجِ بزرگی  بەمهراه اميراملؤمنين راه می

. ديدم ا منیکە من او ر برخاست و آمد و علی را در خود فروُبرد چنان

از . هيچ اثری از تری بر او نديدم. سپس او را رها کرد و برگشت

مگر «: گفت. زده شدم و از او پرسيدم ديدن اين منظره شگفت

فرشتۀ موکل بر آهبا بود، بيرون آمد «: گفت. »آری«: گفتم» ديدی؟

  ٤٢.»و بەمن سالم کرد و مرا در آغوش گرفت

علی،   مالئکۀ درحالِ مأموريْت بەدربارۀ يک مورِد ديگر از سالم کردن

عياشی از زبان امام سجاد نوشته کە در جنگ بدر مردم تشنه شدند؛ علی 

وقتی بر سر چاه بود گردبادی آمد و . َمشکی برداشت و رفت تا آب بياورد

از آجنا گذشت، و گردباِد ديگری آمد و از آجنا گذشت، و گردباِد سومی آمد 

را  وقتی برگشت اين. ا گردبادها رفتندعلی نشست ت. و از آجناگذشت

گردباِد اولی جربئيل بود با هزار مالئکه، : پيامرب گفت. بەپيامرب خرب داد

گردباِد دومی ميکائيل بود با هزار مالئکه، و گردباِد سومی اسرافيل بود با 

آهنا برای مدد بەما آمده بودند و چون تو را ديدند برای سالم . هزار مالئکه

   ٤٣.و آمدندکردن بەت

بەنزد فاطمه رفتم و گفتم : شيخ مفيد نوشته کە عبداهللا ابن مسعود گفته

: گفتم. »جربئيل او را بەآمسان برده است«: گفت» شوهرت کجا است؟«

چند تنی از فرشتگان بر سر موضوعی نزاع کرده بودند «: گفت» برای چە؟«

 تعاىل بەآهنا  اهللا(*).و درخواست کردند کە يکی از آدميان داورشان شود
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 ٢١٢

طالب را  آهنا علی ابن ابی. وحی کرد کە خودشان يکی را انتخاب کنند

  ٤٤.»انتخاب کردند

  هديه فرستادنِ اهللا برای امام علی

بينيم کە اهللا چندين بار بر دست پيامرب  در روايتهای بزرگاِن اماميه می

 ويژۀ اميز و عنايِت برای علی هديه از آمسان فرستاده است تا توجِه حمبت

خودش نسبت بەاو را نشان داده باشد؛ گاه پرندۀ پريان، گاه ميوه، و گاه 

  . خوردنيهای ديگر

  : ها را چنين نوشته است شيخ طوسی خربِ يکی از اين هديه

گفته کە پيامرب و علی ) َبرِ خصوصیِ پيامرب فرمان(انس ابن مالک 

ابری بر سرشان . بودباالی کوه نشسته بودند و مرا نيز پيامرب با خودش برده 

گسترده شد، پيامرب دست دراز کرد خوشۀ انگوری از ميان ابر برداشت و 

ئی از  اين هديه! برادرم، خبور: ميان خودش و علی گذاشت و بەعلی گفت

                                                                                                      
ر آمساِن رسد کە نزاعِ آهنا در يکی از آمساهنای پائينی اتفاق افتاده بوده نه د می

ولی ما .  بر سر چە موضوعی بەنزاع افتاده بودنداند کە آهنا ننوشته. هفتم
اند و  دانيم کە نزاع آهنا بر سر مال و ملک نبوده زيرا آهنا مملوکاِن اهللا بوده می

در آمسان بوده باغ و راغ و خانه اند و هرچە   هيچ چيزی در آمسان نبودهمالِک
هم نبوده زيرا مهۀ مالئکۀ   مذهبی سرِ موضوعاِت برزاعن. ملِک اهللا بوده است

 نزاعشان بر سرِ اين موضوع  کەولی ممکن است. اند آمسانی شيعياِن علی بوده
دارد يا عائشه را؟ يا مثالً آيا عائشه  بوده کە آيا پيامرب فاطمه را بيشتر دوست می

تر   اهللا گرامیيا مثالً، آيا پيامرب ابراهيم نزد. تر است يا ماريه قبطيه گل خوش
شايد هم نزاعشان بر سرِ اين موضوع بوده کە فالن صحابيهای . است يا علی

پيامرب کە خمالِف امام شدِن علی استند وقتی مبيرند و بەجهنم فرستاده شوند 
 . جايگاهشان در کدام طبقۀ جهنم خواهد بود
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   ٤٥.جانب اهللا تعاىل برای من و تو است

  : و خرب يک هديۀ ديگر را چنين نوشته است

 نشسته بوديم؛ جربئيل امين بر او عبداهللا ابن عباس گفته کە نزد پيامرب

فرود آمد و جامی از بلور سرخ پس از مشک و عنرب در دست داشت؛ علی و 

: او گفت بە] جربئيل. [پسرانش حسن و حسين در کنار پيامرب نشسته بودند

فرمايد کە بە علی و دو  رساند و بەتو می السالم عليک؛ اهللا بەتو سالم می«

  . »پسرش سالم برسانی

بار تکبير گفته   چون در دست پيامرب نشست زبان گشود و سهجام

طـٰٰه ما اَنَزلنا َعليَك القُرآنَ . بسم اهللا الرمحن الرحيم«: بەعربی فصيحی گفت

چون در دست علی . را بوئيد و بەعلی داد پيامرب آن. }۲۔۱: طٰٰه{» ِلَتشقى

ُهللا َوَرسولُُه والَّذين ِانَّما َوِليُّکُم ا. بسمِ اهللا الرمحن الرحيم«: نشست گفت

  . }۵۵: مائده{» آَمنوا الذين ُيقيمونَ الّصالةَ و ُيؤتونَ الزَّکاةَ َو ُهم راِکعون

: چون در دست حسن نشست گفت. را بوئيد و بە حسن داد علی آن

َعمَّ َيَتساَءلونَ َعن النََّبأ الَعظيم الذي ُهم فيِه . بسم اهللا الرمحن الرحيم«

  . }۳۔۱: نبأ{» ُمخَتِلفون

: چون در دست حسين نشست گفت. را بوئيد و بە حسين داد حسن آن

قُل ال اَساَلُکُم َعلَيِه اَجًرا ِاالّ املََودَّةً يف القُرىب َوَمن . بسم اهللا الرمحن الرحيم«

سپس . }۲۳: شورى{» َيقَترِف َحَسَنةً َنزِد لَُه فيها ُحسًنا ِانَّ اَهللا غَفوٌر َشکور

اُهللا نوُر السَّماواِت . بسم اهللا الرمحن الرحيم«: انده شد و گفتبەپيامرب برگرد

ابن عباس افزوده کە من ندانستم کە آن جام بەقدرِت اهللا از . »واالَرض

  ٤٦.آمسان باال رفت يا در زمين ناپديد شد
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 ٢١٤

  : ها را چنين آورده است   شيخ صدوق داستان يکی از هديه

شسته بوديم کە پاره ابری بە زير عبداهللا ابن عباس گفته کە با پيامرب ن

  » !نزديکتر بيا«: پيامرب گفت. آمد

چون ابر نزديک شد پيامرب دستش را دراز کرد و جامی پر از رطبِ 

پيامرب چند رطب . جام در دست پيامرب تسبيح گفت. چين برگرفت تازه

علی نيز چند . جام در دست علی تسبيح گفت. خورد و جام را بەعلی داد

  » فقط خودت و علی خورديد؟«:  کسی بەپيامرب گفتند.رطب خورد

! ای مردم. ال اله اال اهللا آفريدگار نور و ظلمت«: جام زبان گشوده گفت

بدانيد کە من هديه از جانب اهللا برای پيامرب استم؛ هرکە پيامرب يا وصی 

   ٤٧.»پيامرب نيست از من خنواهد خورد

  : چنين نوشته استو داستاِن يک مورِد ديگرِ هديۀ آمسانی را 

روز من نزد پيامرب بودم و علی و فاطمه  عبداهللا ابن عباس گفته کە يک

و حسن و حسين در برابرش نشسته بودند کە جربئيل آمد و سيبی در دست 

را بوسيده بەدست  وسيلۀ سيب بە پيامرب حتيت گفت و آن  او بە. داشت

علی . را بەعلی داد نوسيلۀ آن بەعلی حتيت گفت و آ پيامرب بە. پيامرب داد

وسيلۀ آن بەحسن  پيامرب بە. وسيلۀ آن حتيت گفت و بەپيامرب برگرداند بە

وسيلۀ آن حتيت گفت و بەپيامرب   را بوسيد و بە حسن آن. حتيت گفت

را بوسيد و  حسين آن. وسيلۀ آن بەحسين حتيت گفت پيامرب بە. برگرداند

وسيلۀ آن بەفاطمه   امرب بەپي. وسيلۀ آن حتيت گفت و بەپيامرب برگرداند بە

وسيلۀ آن حتيت گفت و بەپيامرب  را بوسيد و بە فاطمه آن. حتيت گفت

  . وسيلۀ آن بەعلی حتيت گفت پيامرب بار ديگر بە. برگرداند

را بەپيامرب برگرداَند از دستش افتاد و دو نيم  وقتی علی خواست کە آن
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  ٢١٥

و سطر در ميانش ديديم کە د. شد و نوری از آن برخاسته بەآمسان رسيد

  : چنين نوشته بود اين

اين حتيتی است از جانبِ اهللا ۔َعزَّ َوَجلّ۔ . بسم اهللا الرمحن الرحيم

بە حممد مصطفا و علیِ مرتضا و فاطمه زهرا و حسن و حسين 

فرزندان رسول اهللا، و امان از آتش جهنم است بر اوليايشان تا روز 

   ٤٨.قيامت

  : شيخ طوسی چنين آورده استداستانی از هديۀ آمسانی را نيز

پيامرب بەمن فرمود کە اَسترش ذلول و خرش : انس ابن مالک گفت

او سوارِ استر شد . من فرمانش را اجنام دادم. يعفور را بەپاالن کنم و بياورم

من نيز مهراهشان رفتم تا بەدامنۀ . و علی را سوارِ خر کرد و بەراه افتادند

  . کوه باال رفتند تا بە کلۀ کوه رسيدندپياده شدند و از . کوهی رسيديم

مانست آمد و  پايه می کرسیِ بی ابرِ سپيدی کە بە سپس ديدم کە پاره

باالی سرشان ايستاد، و ديدم کە پيامرب دستش را دراز کرد و چيزی را 

  . برگرفت و خورد و بەعلی خوراند، و بەنظرم رسيد کە هردو سير شدند

 و چيزی را برگرفت و نوشيد و سپس ديدم کە دستش را دراز کرد

  . بەعلی نوشاند، و بەنظرم رسيد کە هردو سيراب شدند

دو نيز از کوه بەزير  ابر برخاست و رفت، و آن سپس ديدم کە پاره

  . آمدند و سوار شدند و بەراه افتادند، و من نيز مهراهشان رفتم

 :ام تغيير يافته است، و گفت پيامرب بەمن نگريست و ديد کە چهره

  »ات تغيير يافته است؟ چرا چهره«

  . »زده شدم از چيزی کە ديدم شگفت«: گفتم

  . »آری، پدر و مادرم بەفدايت«: گفتم» مگر ديدی؟«: گفت

                                                 
 . ۶۹۳امالی شيخ صدوق، . 48



 ٢١٦

کە چيزها را آفريد کە سيصد و سيزده پيامرب و  سوگند بە آن: گفت

اند، در مياِن آهنا من  اند و نوشيده ابر خورده سيصد و سيزده وصی از آن پاره

   ٤٩.ترين وصی است ترين پيامرب استم و علی گرامی نزد اهللا گرامی

فرستادهنائی داستانش در تأليفات  بيش از بيست مورد از چنين هديه

بزرگاِن اماميه آمده است کە خواندن و شنيدنش برای کسانی کە ايماِن 

شيعیِ استوار دارند هم شيرين است هم ثواب دارد؛ ولی برای مردمی کە 

کسانی هم در . استوار ندارند خواندن و شنيدنش خسته کننده استايماِن 

ميان مسلمين هستند کە اهللا تعاىل بەآهنا عنايت ندارد و بينشِ مذهبی 

اينها . پندارند ندارند و چنين داستاهنائی را برخاسته از اوهامِ خرافی می

 کنند، توانند با آهنا اين امور را درک اند کە دهلائی دارند کە منی کسانی

توانند با آهنا اين امور را ببينند، و گوشهائی دارند  چشمانی دارند کە منی

  . توانند با آهنا اين داستاهنا را بشنوند کە منی

   علی امامبرخی از معجزات

دربارۀ برگشنتِ خورشيد بەفرماِن علی چند روايت آمده است کە نشان 

در يکی از اين .  استدهد خورشيد چند بار برای او از مسيرش برگشته می

بار حالت وحی بەپيامرب رسيد و علی با  روايتها، شيخ مفيد نوشته کە يک

. او مشغول بود تا خورشيد غروب کرد  جامۀ خودش برايش پرده کرد و بە

  » ای؟ مناز عصر را خوانده! علی«: چون حالت وحی متام شد پيامرب گفت

  . »مشغول بودمن بەتو مرا از آن بازداشت«: گفت

  . »خورشيد را برای علی برگردان! اللهم«: پيامرب گفت

جا را روشن کرد و تا درون   مهه و و برگشت،خورشيد غروب کرده بود
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  ٢١٧

   ٥٠.اطاقها تابيد

روز حالت وحی بەپيامرب دست  و در روايِت ديگری نوشته کە يک

داد، علی در کنار او نشسته بود و پيامرب سرش را بر روی ران علی گذاشت و 

چون . الت وحی فرورفت و تا خورشيد غروب کرد سرش را برنداشتبەح

  » مناز عصرت فوت شد؟«: بەحال خودش برگشت بە علی گفت

با اين حالتی کە تو داشتی و مشغول وحی بودی من نتوانستم : گفت

  . »کە برخيزم و مناز خبوامن

ت از اهللا تقاضا کن تا خورشيد را برايت برگرداَند و مناز: پيامرب گفت

علی از اهللا تقاضا کرد و خورشيد برگشت و در مهان . »را بر وقتش خبوانی

 منازش را متام کرد خورشيد چون علی. جائی ايستاد کە هنگام عصر ايستد

   ٥١.گاهش رفت غروب  بەبرگشت و

خواست از فرات عبور کند  و برای يک مورِد ديگر نوشته کە علی می

ل جابەجا کردن ستوران و ، اصحابش مشغو)در زمان جنِگ ِصفّين(

بارهاشان شدند، او با مجعی از اصحابش مناز عصر را خواند، ديگران کە 

مشغول بودند نتوانستند کە منازشان را خبوانند تا خورشيد غروب کرد و 

کە نتوانسته بودند فضيلت مناز مجاعت در  آهنا چون. منازشان فوت شد

را شنيد و از اهللا تقاضا  او اين. پشِت سرِ علی را حاصل کنند افسوس خوردند

  . کرد کە خورشيد را برگرداَند تا اصحابش مناز عصر را پشت سرِ او خبوانند

 و چون مناز ، ايستاد در آمسان در جايگاه عصرخورشيد برگشت و

   ٥٢.گاه برگشت متام شد بەغروب
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 ٢١٨

داستاِن يک مورِد برگشنت خورشيد برای علی را نيز از نوشتۀ شيخ 

  :يمطوسی خبوان

گفته کە وقتی اميراملؤمنين بەقصد هنروان بەراه ] الباقر[ابوجعفر 

رفتند کە هنگام مناز  های سرزمينِ بابل بەپيش می افتاد در آغازه

.  عصر رسيد،  و هنوز از آجنا نگذشته بودند کە خورشيد غروب کرد

. مردم از چپ و راست پياده شدند و بەمنا ز خواندن پرداختند

تا نبينم کە اميراملؤمنين پياده شده «: پياده نشد و گفتاَشتر ] مالک[

] اميراملؤمنين [(*).»خواَند من مناز خنواهم خواند است و مناز می

زار است و مناز در  اين زميْن شوره! ای مالک«: چون پياده شد گفت

هرکە مناز خوانده است بايد کە منازش را قضا . آن جايز نيست

اد و سه کلمه گفت کە نه عربی بود نه سپس رو بەقبله ايست. »کند

خورشيد بە (ناگاه ديدند کە خورشيد سفيد و تابناک است . فارسی

گاه  او با مردم مناز گزارد، وخورشيد بەغروب).سينۀ آمسان برگشت

   ٥٣.برگشت و ِخّراِخّری مانند ِخّراِخرِّ اّره داشت

 شيخ دربارۀ يک مورد آن،. خورشيد چند بار با علی سخن گفته است

   :است نوشته  چنينصدوق از زبان عبداهللا عباس

يعنی غزوۀ (روزی کە پيامرب پس از فتح مکه بەهوازن لشکر کشيد 

برخيز و بە کرامتی کە اهللا ۔َعزَّ َوَجلّ۔ بەتو «: پيامرب بە علی گفت) ُحَنين

  . »وقتی خورشيد بر آمد با خورشيد سخن بگو. داده است بنگر

برخيز برويم بنگريم «: من بە برادرم فضل گفتم  کەعبداهللا عباس گفته

چون خورشيد برآمد علی . »کە علی چەگونه با خورشيد سخن خواهد گفت
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  ٢١٩

. »السالم عليک ای بندۀ صاحلِ مطيعِ پرکار در طاعِت اهللا«: برخاسته گفت

و عليک السالم ای برادر رسول اهللا و «: او پاسخ داده گفت خورشيد بە

علی برای سجدۀ شکر سر بر زمين . »ر خملوقانشوصیِ او و حجت اهللا ب

پيامرب سرِ علی را گرفته او را نشاند و دست بە سر و صورتش کشيده . »هناد

اهللا . ات مهۀ اهل آمسان را بەگريه افکندی برخيز جامن کە با گريه«: گفت

   ٥٤.»۔َعزَّ َوَجلّ۔ در برابرِ حامالِن عرشِ خودش بەتو افتخار کرد

 کە شيخ مفيد  در زماِن خالفتشعلیبزرگ امام  يکی از معجزاِت

   :چنين استآورده است برای ما 

کرد و مردم بەفغان آمدند و علی عصايش را ) طغيان(فرات فيضان 

فرات » !بە ِاذِن اهللا فروکَش کن«: برداشته رفت و بر فرات نواخته گفت

را فروکش کرد و آبش چنان اندک شد کە مردم ماهيهای کِف زمينِ فرات 

ديدند؛ و مجعی از ماهيان را ديدند کە بە زبان عربی فصيح بەعلی سالم 

علی گفت کە اهللا آهنا را بەخاطر من بە زبان . مردم در شگفت شدند. کردند

   ٥٥.آورده است

داستاهنای جنگهای علی با قبايل اَجِّنه نيز از داستاهنای شيرين 

ت، و يکی از اينها برخی از آهنا را شيخ مفيد برای ما نوشته اس. است

  :چنين است

شبِ تاريْک در  رفت در يک نيم وقتی پيامرب بەغزوۀ بنی ُمصطَِلق می

ها در  او خرب داد کە مرداِن يک طائفه از جن  يک بيابانی جربئيل آمد و بە

  . اند تا وقتی وارِد دره شوی بەتو محله کنند اين دره کمين کرده

های کافر با تو روبە رو  شو، جناين دره وارد   بە«: پيامرب بەعلی گفت
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 ٢٢٠

؛ »خواهند شد، بەنيروئی کە اهللا ۔َعزَّ َوَجلّ۔ بەتو داده است آهنا را بگريزان

  . و صد مرد از مردم معمولی را با او مهراه کرد

علی چون بەدهانۀ دره رسيد آن صد مرد را مهاجنا گذاشت و خودش 

 علی بە. محله کردنداو   ها بەشکل گردباد بە لشکر جن. تنها وارد دره شد

ام، من وصیِ  من علی پسر ابوطالب«ها کە گردباد بودند بانگ زد کە  جن

او وارد دره . »رسول اهللا و پسرِ عموی او استم، اگر َمرد استيد مقاومت کنيد

ها  چيزی نگذشت کە جن. جهاند شد و مششيرش را بە راست و چپ می

ز بيمِ علی بەنزد پيامرب رفته مشاری از آهنا نيز ا. مانند دود بەهوا رفتند

   ٥٦.مسلمان شدند

را باور  شيخ مفيد در دنبالۀ داستان يادآور شده کە ُسنيان نيز اين

کنند ولی معتزله کە مذهبشان مهاننِد مذهب برمهنان است و با روايات و  می

گويند کە چنين چيزی نشدنی است؛ و در  اخبار آشنايی ندارند می

کە در قرآن آمده است ُخرده  آنچە اند کە بر قانشان مهچون زندي ناباوری

 را از خرافات  و چنين روايتهائیگويند کە جن وجود ندارد؛ گيرند و می می

اين  گويند بە  و وقتی ما بدانيم کە زنديقان باطل می(*).دانند باطله می

سپس استدالل کرده است کە . گويند رسيم کە معتزله نيز باطل می نتيجه می

د انبيای اسرائيلی دارای معجزات بسيار است و اين هم يکی از علی مانن
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  ٢٢١

   ٥٧. او استمعجزاِت

اند  ها، از زبان سلمان نوشته در يک داستاِن ديگرِ پيکار علی با جن

کَشان از دور  روز نزد پيامرب نشسته بوديم کە يک گردبادی تنوره کە گفته يک

د و مردی از درونش بيرون آمد و در برابر پيامرب ايستاد و سرش را فرود آور

آمد کە سرش دراز بود و چشمانش باالی سرش بود و سراسر تنش از مو 

او بەپيامرب سالم کرد و گفت من نامم غطرفه است، رئيس . پوشيده شده بود

ايم و يک قبيلۀ ديگر کە کافر استند با  فالن قبيلۀ جن استم، ما مسلمان شده

بەتصرِف خودشان  چاههای آب را ما در اختالف و جنگ شده و چراگاه و

دهند کە از آهنا استفاده کنيم، و مشارشان بسيار   و بەما اجازه منیاند گرفته

  . است و ما توان مقابله با آهنا را نداريم

لشکر بردار و مهراه غطرفه برو و ميانشان آشتی : پيامرب بە علی گفت

بيابانی رسيديم، و سلمان گفته کە من مهراه علی رفتم تا بە . بر قرار کن

ها بود، و  ئی شکافته شد، و علی وارد شده بە زير زمين رفت کە ديارِ جن تپه

چون . من و لشکريان در بيرون شکاف ايستاديم، و شکاف بەهم آمد

ساعتهای درازی گذشت و علی برنگشت منافقان شادی منودند کە او کشته 

چکان بيرون  ير خونساعتها بعد تپه باز شکافت و علی با مشش. شده است

ها  چون بەمدينه رفتيم علی بەپيامرب گفت کە جن. آمد و غطرفه نيز با او بود

بسيار بودند، من با آهنا جنگيدم، هشتاد هزار تن از آهنا را کشتم و بقيه را 

   ٥٨.اش آشتی کنند جمبور کردم کە مسلمان شوند و با غطرفه و قبيله

گويد  نزد اهللا روايتی است کە میازمجله داستاهنای ارج و منزلِت علی 

شيخ صدوق اين داستان را . اهللا آب برای علی فرستاد تا غسل جنابت کند
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   :برای ما نوشته است)  پيامرب خصوصیِنوکرِ(از زباِن انس ابن مالک 

پيامرب در يکی از شبهای تار اصحابش را برداشته بەخانۀ علی رفت و 

  . »ينها بگوای را برای ا هرچە ديده«: بەعلی گفت

  . »آيد شرمم می«: علی گفت

  » !بگو. از حق نبايد کە شرم کرد«: پيامرب گفت

با فاطمه آميزش کردم، آب نبود کە غسل کنم، حسن و : علی گفت

حسين را فرستادم تا آب بياورند ولی دير کردند و من بەپشت خوابيدم و 

يبائی بە رويش ناگاه ديدم کە سطلی از باال آمد و دستارِ د. منتظر ماندم

من . »برخيز و غسل کن! يا علی«کشيده بود، و بانگی برخاست کە 

چون فارغ شدم . برخاسته غسل کردم و تنم را با آن دستار خشک کردم

  . سطل و دستار برخاسته بەآمسان رفتند

آن آبِ جوی کوثر بوده؛ جربئيل آمد و بەمن خرب : پيامرببە علی گفت

چە کسی مهچون تو کە نوکری مانند . ه استداد کە او برايت آورده بود

  ٥٩؟!جربئيل داری

برای » نوادر املعجزات«يکی از معجزاِت بزرِگ امام علی را مؤلف 

  : اش چنين است ما نوشته است، و ترمجه

سلمان فارسی گفته کە مهراه اميراملؤمنين بوديم و دربارۀ معجزات 

خواهد کە   دمل میمن! سرورم«: او گفتم من بە. گفتيم انبياء سخن می

  . »شترِ مثود و چيزهائی از معجزات خودت را بەمن نشان دهی ماده

اش شد و  سپس جهيد و وارد خانه. »ِان شاء اهللا خواهم کرد«: گفت

ئی سوار بود و قبای سپيدی در بر و کاله سپيدی  بيرون آمد و بر اسپ ُسرخه

قنرب يک . » آورآن اسپ را برايم بيرون! قنرب«: بر سر داشت و بانگ زد
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! ابوعبداهللا«: اميراملؤمنين بەمن گفت. اسپ سرخ ديگری بيرون آورد

  . »سوار شو

اميراملؤمنين . من سوار شدم و ديدم کە دو بال در دو سويش دارد

من آواز باهلای مالئکه و تسبيح گفتنشان . بەآن هنيبی زد و اسپ بەهوا پريد

  . شنيدم در زير عرش را می

اميراملؤمنين بەآن نگريست و . ای خروشانی رسيديمبەفرازِ يک دري

  » !او نگريستی آرام شد کە بە دريا مهين! گفتم سرورم. دريا آرام گرفت

  . »اش فرمانی صادر کنم ترسيد کە درباره! ای سلمان«: گفت

 مرا گرفت و روی آب راه رفت و اسپامنان بەدنباملان بە سپس دسِت

های  نه پاهای ما تر شد نه مسبه. راند  را منیراه افتادند و کسی جز اهللا آهنا

پس، از آن دريا گذر کرديم و بەيک جزيرۀ پردرخت و پرميوه . اسپان

من چشمم بەدرخِت بزرگی . رسيديم کە پرندگان و جويباراِن بسيار داشت

اميراملؤمنين با چوبی کە در . افتاد کە ميوه نداشت و غنچه و گل داشت

شتری از درونش بيرون   و درخت شکافت و مادهرا تکانيد، دست داشت آن

هائی در دنبالش  آمد کە درازايش هشتاد گز و هپنايش چهل گز بود، و کُّره

  . »او نزديک شو و شيرش را بنوش بە«: اميراملؤمنين بەمن گفت. بودند

  . تر از کره بود تر از عسل و نرم من نوشيدم و سير شدم، شيرين

   .»آيا اين خوب است؟«: گفت

  » !خوب است، سرورم«: گفتم

  » خواهد کە هبتر از اين نيز بەتو نشان دهم؟ آيا دلت می«: گفت

  . »!آری، سرورم«: گفتم

  » !بيرون بيا! ای زيبارو: بانگ بزن«: گفت

شتری بيرون آمد کە صد و بيست گز  من بانگ زدم و ناگاه ماده

اش از عنرب  درازايش و شصت گز هپنايش بود، سرش از ياقوت سرخ، سينه



 ٢٢٤

اَشَهب، پاهايش از زبرجِد سبز، مهارش از ياقوت زرد، هپلوی راستش از 

:  گفت]امام [.زر، هپلوی چپش از سيم، و پستانش از مرواريِد تر بود

  . »شيرش را بنوش! سلمان«

من نوک پستانش را بە دهامن هنادم و ديدم کە عسلِ پالوده بيرون 

  » يست؟اين ازآِن ک! سرورم«: گفتم. دهد می

  . »اين برای تو و ديگر شيعيان از اوليای من است«: گفت

  .  شتر درجا برگشت و»!برگرد«: سپس بەشتر گفت

 بزرگی کە زيرش پس مرا در آن جزيره برد تا رسيديم بە يک درخِت

سفرۀ بزرگی چيده بود و روی آن سفره غذاهائی بود کە بوی مشک از آهنا 

او  پرنده جهيد و بە.  و بزرگ را ديدمشکل ئی شاهين بلند بود، و پرنده

  » اين سفره چيست؟! سرورم«: گفتم. سالم کرد و بەجای خودش برگشت

در اينجا برای شيعيان از موالی من چيده است تا روز «: گفت

  . »قيامت

  » اين پرنده چيست؟«: گفتم

  . دهد فرشته است و تا روزِ قيامت بر سر اين سفره نگهبانی می: گفت

  » !ەتنهايی، ای سرورمب«: گفتم

  . »کند بار خضر بر او گذر می روزی يک«: گفت

سپس دست مرا گرفت و مرا بەدريای ديگری برد، و گذر کرديم و 

بەجزيرۀ بزرگی رسيدم کە کاخی در آن بود خشتی از زر و خشتی از سيمِ 

در نبشِ کاْخ مالئکه برای سالم کردن . ئی از عقيقِ زرد سپيد، و باالخانه

سپس . و آمدند، سپس بەآهنا اجازه داد و بەجای خودشان برگشتندا بە

ها و جويباران و پرندگان و انواع  وارد کاخ شد، و ديدم کە درختان و ميوه

اميراملؤمنين در آن راه رفت تا بەآخرش رسيد و بر سرِ . گياهان در آن است

ئی  رسیاستخری کە در باغ بود ايستاد، سپس بەباالی آن رفت، و ديدم کە ک



  ٢٢٥

 از باالی بان نگريستم،.  آن نشستاميراملؤمنين بر. هناده است از زرِ ناب

کشيده  مانند کوههای سربەفلکچشمم بەدريای سياهی افتاد کە موجهايش 

 بەآن نگريست و دريا آرام شد انگار کە يک حوضِ آرام اميراملؤمنين. بود

  » !تدريا تا تو بەآن گريستی آرام گرف! سرورم«: گفتم. است

دانی  آيا می! سلمان. اش فرمانی صادر کنم ترسيد کە درباره«: گفت

  » کە اين چە دريائی است؟

  » !نه، سرورم«: گفتم

 است کە فرعوِن ملعون و قومش در آن غرق دريااين مهان «: گفت

اين دريا افکند، و  شدند؛ جربئيل شهر را بر روی باهلايش بلند کرد و بە

  . »رسد  و تا روز قيامت بەقعر دريا میرود مهچنان در آن فرومی

  » ايم؟ آيا ما دو فرسنگ رفته! سرورم«: گفتم

ای و بيست بار در  تو پنجاه هزار فرسنگ رفته! سلمان«: گفت

  . »ای اطراِف زمين گشته

  » چگونه چنين چيزی شدنی است؟! سرورم«: گفتم

 اگر ذوالقرنين در شرق و غربِ زمين گشت و بە! ای سلمان«: گفت

سِد يأجوج و مأجوج رسيد، برای من کە برادرِ سرورِ پيامران و امينِ پروردگارِ 

ای . ام چنين چيزی دشوار نيست جهانيان و حجِت او بر مهۀ خملوقان

او عامل غيب است و غيبش را : ای کە گفته مگر در قرآن خنوانده! سلمان

: جن{» او خرسند باشد نشان خنواهد داد؟  بەکسی جز پيامربی کە بە

  } ۲۷۔۲۶

  . »آری، سرورم«: گفتم

امربش خرسند شد کە اهللا غيب ام کە از پي من مهان! ای سلمان«: گفت

ام کە اهللا سختيها را برايم  ام، من من عاِلم رّبانی. او نشان داد خويش را بە

  . »آسان ساخته و دورها را برايم نزديک کرده است



 ٢٢٦

خاست،   برمیپس من بانگی شنيدم کە از آمسان: سلمان گفت

راست گفتی، «: شد، و گفت شد و خودش ديده منی آوازش شنيده می

» !شده استی، دروِد اهللا بر تو ُبواد گوی تصديق راست گفتی، تو راست

سپس اميراملؤمنين جهيد و بر اسپ سوار شد و من نيز با او سوار شدم، و 

ۀ اينها در مه. او زد و در هوا پريد و در زمينِ کوفه حاضر شديم هنيبی بە

وای و ! سلمان«: سپس بەمن گفت. خالل سه ساعت از شب اجنام گرفت

کە بايد و شايد نشناخته باشد و واليِت ما را  صد وای بر کسی کە ما را چنان

  » آيا حممد برتر است يا سليمان ابن داوود؟! ای سلمان. انکار کند

  . »حممد صلی اهللا عليه و آله«: گفتم

صف برخيا توانست کە اورنگ بلقيس را در آ! ای سلمان«: گفت

. زدنی از يمن بەبيت املقدس بياورد زيرا علم کتاب داشت يک چشم بەهم

من چەگونه نتوامن چنان کاری کنم در حالی کە صد و بيست و چهار کتاب 

کتابی کە اهللا بر شيث پسرِ آدم نازل کرد و هفتاد دفتر بود، : نزد من است

فتر بود، کتابی بر نوح کە بيست دفتر بود، کتابی کتابی بر ادريس کە سی د

  . »بر ابراهيم کە بيست دفتر بود، و تورات و اجنيل و زبور و فرقان

  . »امام بايد چنين باشد! گوئی، سرورم راست می«: گفتم

بدان کە هرکە دربارۀ امور و علوم ما شک کند ! ای سلمان«: گفت

 حقوق ما شک کرده باشد، مهچون کسی است کە در شناخنتِ ما و شناخنت

در حالی کە اهللا ۔َعزَّ َوَجلّ۔ واليت ما را در کتاب خويش واجب ساخته و 

   ٦٠.هرچە کە بايد مردم بکنند را بيان کرده است

کرد علی نيز استخوان پوسيدۀ  گونه کە عيسا مردگان را زنده می   مهان

دگانی کە بەآتش کرد، و حّتا اهللا بەخاطر او خاکستر مر مردگان را زنده می
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باره چندين  در اين. کرد سوزانده شده بودند را نيز تبديل بەانساِن زنده می

  . اند داستاِن شيرين نوشته

 از  قطب راوندیداستاهنای زنده شدن مرده بەفرماِن علی رايکی از 

   :چنين نوشته استزبان امام صادق 

يکی از ! دايی جان«: خمزوم بەنزد علی آمد و گفت جوانی از بنی

  . »ام مهزادامن مرده است و من برايش سخت در اندوه

  » خواهد کە او را ببينی؟ دلت می«: علی گفت

  . »آری«: گفت

  » !بە اذن اهللا برخيز! ای فالن«: پس بە سر گورش رفتند و علی گفت

ونيه ونيه، «: گويد مردم ديدند کە آن ُمرده بر گورش نشسته است و می

  » !بَّيك، مواليمانلَبَّيك لَ«يعنی » شاال

اين چە زبانی است؟ مگر تو وقتی «: شده گفت ُمردۀ زنده علی بە

  » ُمردی عرب نبودی؟

بودم، ولی بر واليت فالنی و فالنی ُمردم و زبامن تبديل بە زباِن «: گفت

کە خالفت ابوبکر و عمر را درست دانسته  يعنی چون( ٦١.»اهل دوزخ شد

   .)بودم کافر ُمردم و بەجهنم رفتم

يکی ديگر از معجزاِت امام علی در زنده کردِن مرده را قطب راوندی 

  : از زبان امام رضا برای ما چنين نوشته است

پدرم ُمرده است و گنجی در : يک جوان يهودی بەنزد علی آمد و گفت

جائی هنان کرده بوده کە من از آن خرب ندارم، و اگر تو بەمن بگوئی کجا 

  . سومش را بەتو خواهم داد َرم يکرا بيرون آو است تا آن

قلم و لوح بردار و بەسرزمينِ يمن برو و از مردم بپرس : علی بەاو گفت
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کە وادیِ َبرهوِت حضرموت کجا است و بەوادی برهوِت حضرموت برو، 

چون بەآجنا رسيدی در جانب شرق وادی بنشين، چون هنگام غروب 

رقار کنند، آنگاه پدرت را خورشيد شد منتظر باش تا چند کالغ بيايند و قا

ام، با من سخن  من فرستادۀ وصی حممد رسول اهللا«بەنامش صدا بزن و بگو 

وقتی پدرت با تو سخن گفت از او دربارۀ حمل اختفای گنج بپرس و . »بگو

ات  هرچە گفت را بنويس، و چون بە سرزمينت خيرب برگشتی بر طبق نوشته

  . عمل کن

چون پدرش را . ە امام فرموده بودجوان يهودی رفت و مهان کرد ک

در اين هنگام برای چە بە اينجا ! وای بر تو«صدا زد پدرش بانگ زد کە 

   (*).»کاه کافراِن اهل جهنم است ای؟ اينجا شکنجه آمده

  . »ام تا دربارۀ گنجهايت از تو بپرسم آمده«: گفت

  . »زير فالن ديوار، در فالن خرابه، در فالن نقطه است«: گفت

 اينها را نوشت و بەخيرب برگشت و آجنا کە پدرش گفته بود را جوان

کند و چند بارِ گنج زر و سيم بيرون آورد و بەبار شترهايش کرده برد، سپس 

کە آهنا را  سومش را بەبار شترهايش کرده برای علی برد، و پس از آن يک

کنم کە تو وصی رسول اهللا استی، و  بەعلی حتويل داد گفت من اقرار می

  . مسلمان شد

  اصحاب علی از علی پرسيدند کە تو اينها را از کجا دانستی؟ 

دامن، و اينها را پيامرب  گفت من بسيار بيشتر از اين چيزها را نيز می

                                                 
گاه کافراِن ُمرده است؛ و   وادیِ َبرهوِت حضرموت در روايتهای اماميه شکنجه(*)

شان در اينجا  باره آمده است کە جای سخن درباره چندين روايت در اين
گاِه جهنم است و در روايتهای اماميه گفته شده کە  آجنا بدترين شکنجه. ستني

های بسيار  ابوبکر و عمر نيز در آجنا در َته چاِه ژرِف تاريکی در زيرِ شکنجه
 .اند سخت



  ٢٢٩

   ٦٢.بەمن آموخته است

داستاِن يک مورِد ديگر از زنده شدِن مردۀ ديرينه بەفرماِن علی را از 

  : کنم ر املعجزات ترمجه میدکتاب نوا

ارد گفته کە اميراملؤمنين و) از اصحاب امام صادق(ار ساباطی عم

.  فرود آمد و ُدلَف پسر َمَنجِّمِ کسرا نيز با او بودمدائن شد و در ايواِن کَسرا

مجاعتی از مردمِ . »با من برخيز«: چون مناز ظهر را گزارد بەدلف گفت

گشت و بەدلف  های کسرا می  او مهچنان در خانه)۱(*.ساباط نيز با او بودند

آری، درست «: گفت ، و دلف می»اين مکاِن چنين و چنان است«: گفت می

جا را گشت و مردم نيز با او بودند، و دلف  او مهچنان گشت تا مهه. »است

  . »ای انگاری تو پيشترها در اينجاها بوده! سرورم«: گفت او می بە

افتاده ئی افتاد کە بر زمين  سپس امام چشمش بە يک مججمۀ پوسيده

سپس وارِد . »اين مججمه را بردار«: بود، و بەيکی از اصحابش گفت

: او گفت ايوان شد و در آن نشست و تشتی طلبيد و آب در آن ريخت و بە

ای «: سپس بەمججمه گفت. »اين مججمه را در اين تشت بگذار«

  » دهم کە بگوئی من کيستم و تو کسيتی؟ بەتو سوگند می! مججمه

و اما تو، اميراملؤمنين «: گفت) بە زباِن عربی(فصيح مججمه بە زبان 

ای کە بەوصف  ای و برتر از آن و سرور اوصيا و امام متقين در ظاهر و باطن

  . »ام و اما من، عبداهللا پسرِ کنيزِ کسرا اََنوَشَروان. درآئی

های خودشان برگشتند و  مردم ساباط کە مهراهش بودند بەخانه

پس . هاشان بازگفتند يده بودند را برای خانوادهچيزهائی کە از مججمه شن

اينها دهلای ما را «: دربارۀ اميراملؤمنين گفتگو بسيار شد، و کسانی گفتند
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 ٢٣٠

تو مهان «: پس بە امام گفتند. »کنند با اين چيزها کە برايمان گفتند تباه می

گوئی کە  گفتند و مهان می ات می گوئی کە عبداهللا سبا و يارانش درباره می

مسيحيان دربارۀ مسيح گفتند؛ اگر اينها را با اين افکار بەخود واگذاری 

  . »مردم را کافر خواهند کرد

  » خواهد کە با آهنا چە کنم؟ دلتان می«: چون اين را از آهنا شنيد گفت

گونه کە عبداهللا ابن سبا و يارانش را بەآتش سوزاندی  مهان«: گفتند

  . »اينها را بەآتش بسوزان

  » ايد؟ چرا چنين چيزهائی گفته«: را آورد و گفتپس آهنا 

سخن گفنتِ مججمۀ پوسيده با تو را شنيديم، و چنين چيزی «: گفتند

  . »آيد، لذا آن چيزها را گفتيم جز از خدا تعاىل برمنی

  . »تان برگرديد و بەدرگاه اهللا توبه کنيد از عقيده«: امام گفت

  .  دلت خواهد با ما بکنم گشت؛ هرچەمان برخنواهي از عقيده: گفتند

پس فرمود تا آتشی برايشان افروخته کردند و آهنا را سوزاند و 

  پس از آن مردم ساباط بەنزدش آمدند وروز سومِ. خاکسترشان را بر باد داد

کسانی کە بەآتش سوزاندی ! تو را بەخدا، بە دين حممد رحم کن«: گفتند

  . »نيز هبتر استاند و حالشان از پيشتر  هاشان برگشته بەخانه

مگر من آهنا را بەآتش نسوزاندم و مگر مشا خاکسترشان «: امام گفت

  » را بر باد نداديد؟

  . »آری، چنين است«: گفت

   ٦٣.»کرد من آهنا را سوزاندم و اهللا زنده شان«: گفت

 از ۀ زنده کردن ُمرده توسط امام علی را  داستان شيرين ديگری دربار

  : اند وشتهچنين نزبان ميثم َتّمار 
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 پسرش .کند علی مرده را زنده میکە يکی از سران عرب شنيده بوده 

 روز از ۴۱، سرش را در خواب از تن جدا کرده بودندکسانی کشته بودند،را 

 را بەکوفه آورد و از امام خواست کە او را او تن و سرِ پسر. گذشت مرگش می

  . اش کيست زنده کند تا بگويد و معلوم بدارد کە کشنده

امام گفت کە پسرت دخترت فالنی را بە زنی گرفته بوده ولی زن 

ديگری نيز گرفته، و پدرِ زن اولش بەخشم شده و شبانه آمده و سرش را 

  . گوش تا گوش بريده است

  . را بگويد مرد گفت بايد کە خودش را زنده کنی تا بە زبان خودش اين

 زنند کە مهگان بەپس امام بە نوکرانش گفت تا در مردم کوفه بانگ ب

  . ببينندجنف بيايند و معجزۀ بزرگ امامشان را بەچشم 

بەجنف ) يعنی از شيعه و سنی(متامی مردم کوفه از مؤمن و فاجر 

خواهم اجنام دهم را ببينيد و  امام بانگ زد کە کاری کە اکنون می. رفتند

ون آنگاه فرمود تا تن و سر را از تابوت بير. برای مهگان بازگويی کنيد

او زده او را جنباند و   امام بر سرش ايستاد و با پای راستش بە. آوردند

  . »برخيز بەاذِن اهللا کە اهللا تعاىل تو را بەخاطر من زنده کرده است«: گفت

کنندۀ  لَبَّيك لَبَّيك ای زنده«: چهره برخاست و گفت جوانی خوب

چيز   مههکس و استخواهنا و ای حجت اهللا بر مردم کە در فضيلت بر مهه

لَبَّيك يا اميراملؤمنين، يا وصی رسول رب العاملين، يا علی . برتری داری

  » !طالب ابن ابی

  » کشندۀ تو کيست، ای جوان؟«: امام گفت

  . »عمويم ُحَريث ابن َزمَعه«: گفت

  . »ات برگرد بە نزد خانواده«: سپس امام بە جوان گفت

رسم کە بارِ ديگر مرا ت مرا نيازی بەآهنا نيست زيرا می«: جوان گفت

  » بکُشند، و اگر تو نباشی چە کسی مرا زنده خواهد کرد؟
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پدرش نيز گفت و . »ات برگرد تو بە نزد خانواده«: امام بە پدرِ او گفت

  . من با تو خواهم ماند

پس مهراه امام  از آندر دنبالۀ داستان گفته شده کە اين پدر و پسر 

   ٦٤.صفين کشته شدندجنِگ  در وبودند 

 سنِگ توانست  میعلی آن بود کەاميراملؤمنين يکی از معجزاِت 

 اين معجزۀ او شبيه معجزۀ پيامرب صاحل .کند  زندهکوهستان را تبديل بە شترِ

 .بود کە شترش بەفرماِن اهللا از درون سنگ کوهستان برايش بيرون آمده بود

   :  نوشته است چنينبرای ما سجادامام قطب راوندی از زبان 

ی اعرابی بەنزد ابوبکر آمد و گفت کە پيامرب بەمن وعده داده مرد

  . شتر بەمن بدهد بوده کە هشتاد ماده

  . ابوبکر گفت کە بايد گواه بياوری

  . سلمان دست مرد را گرفته او را بەنزد علی برد

 بردار و مهراه اين مرد بەفالن  با خودت سلمان را:علی بەحسن گفت

رساَند و  اميراملؤمنين بەتو سالم می! ای صاحل«َدّره برو و بانگ بزن کە 

 را  استاين مرد وعده داده بوده  شتری کە پيامرب بە گويد آن هشتاد ماده می

  . »بەمن حتويل بده

» !لَبَّيك يا ابن رسول اهللا« و از درون کوه آواز آمد کە ،حسن چنان کرد

 و چيزی نگذشت کە شتران يکی پس از ديگری از درون زمين بيرون

   ٦٥.شتر بودند، و حسن مهارشان را گرفته بەآن مرد سپرد آمدند، هشتاد ماده

علی کە هم معجزۀ علمِ غيبِ او و هم زورِ امام داستان يک معجزۀ 

دهد را مؤلف نوادر املعجزات از زبان عّمار ابن  آميزِ او را نشان می معجزه
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  : ياسر برای ما چنين نوشته است

او گفتند کە ما سنگی  زد علی آمدند و بەروزی پنجاه مرِد يهودی بەن

تا از پيامربامنان بر آن نوشته بوده است؛ در جائی  ايم کە نامهای شش داشته

ايم کە تو علمِ غيب داری، و  دانيم کجا است؛ شنيده مدفون است کە منی

  . را بەما نشان دهی ايم از تو خبواهيم تا آن آمده

ە مهگان بيرون آيند تا معجزۀ امام فرمود تا در کوفه بانگ بزنند ک

  . امامشان را بەچشم ببيند

 تندبادی وزيد و شن را بەکنار زد و سنگ پديد .سپس بەبيابان رفتند

  . يهودان گفتند کە چيزی روی اين سنگ ننوشته است. شد

  . امام گفت کە در مست ديگرش نوشت است کە روی زمين است

  هرچە زور زدندیهزار مرد رفتند تا سنگ را جابەجا کنند ول

کە سوار شترش بود دست دراز کرد و سنگ را زير و  امام مهچنان. نتوانستند

رو کرد و يهودان ديدند کە نامهای آدم و نوح و ابراهيم و موسا و عيسا و 

  . حممد ابن عبداهللا بر آن نوشته است

یِ حممد و امامت علی مجعی از يهودان با ديدن اين معجزه بەپيامرب

   ٦٦. مسلمان شدندردند وايمان آو

 علی را شيخ آسای معجزهدانی و زورِ  يکی ديگر از داستاهنای غيب

  :اش چنين است مفيد برای ما نوشته است و ترمجه

رفت تشنگیِ شديدی بەيارانش  اميراملؤمنين علی وقتی بە صفين می

رسيد و هرچە آب داشتند متام شد، پس بە راست و چپ بە جستجوی آب 

اميراملؤمنين آهنا را از کنار جاده اندکی .  اثری از آب نديدندرفتند و هيچ

او يارانش را بەسوی آن . ئی در بيابان منودار شد دورتر برد، و صومعه
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چون بەکنار صومعه رسيد فرمود تا بانگ بزنند کە کسی از . صومعه برد

آيا در «: اميراملؤمنين بەاو گفت. پس مردی بيرون آمد. صومعه بيرون آيد

  » ين نزديکی آب هست کە اين مردم از آن بنوشند؟ا

از اينجا تا آْب دو فرسنگ . هيچ آبی در اينجاها نيست«: گفت

آورم و در نوشيدنش  من اگر هر ماه بەاندازۀ نيازم آب نه. فاصله است

  . ميرم قناعت نکنم از تشنگی می

  »آيا شنيديد کە اين راهب چە گفت؟«: اميراملؤمنين گفت

دهی کە تا رمقی برايمان مانده است  آيا اجازه می. یآر«: گفتند

  »بەمهان سوئی برويم کە او بەآن اشاره کرد و آب بيابيم؟

و گردِن اَسَترش . »نيازی بە چنين کاری نداريد«: اميراملؤمنين گفت

در «: ئی نزديک صومعه اشاره کرد و گفت را بەسوی قبله داد و بە نقطه

  . »اينجا زمين را بکاويد

د و آجنا را با بيل و کلنگ کاويدند، سنِگ بزرِگ نی از قوم رفتمجع

 کە هستاينجا سنگی ! يا اميراملؤمنين«: درخشانی منودار شد، و گفتند

  . »کند بيل و کلنگ در آن اثر منی

اگر جابەجا شود آب . اين سنگ بر روی آب هناده است«: گفت

  .»را جابەجا کنيد بکوشيد کە آن. خواهيد يافت

  . کوشيدند کە سنگ را جبنبانند ولی نتوانستند و عاجز ماندندآهنا 

چون او چنان ديد پايش را از روی زين بلند کرد و بر زمين هناد، و 

را جنباند و از  آستينهايش را باال زد و انگشتانش را بە زيرِ سنگ هناد و آن

  . زمين برکند و بلند کرد و چند گز دور تر افکند

.  کرده شد سفيدیِ آب بر آهنا منودار شدچون سنگ از جايش دور

ترين آبی  ترين و سردترين و شفاف شيرين. مهگی برای آشاميدن شتافتند

  . بود کە در اين سفرشان نوشيده بودند
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  . آهنا چنان کردندو . »آب برداريد و مشکهاتان پر کنيد«: بەآهنا گفت

ود و سپس رفت و سنگ را با دستش برداشت و در مهاجنا هناد کە ب

راهب از باالی صومعه اينها را . فرمود تا خاک بر آن ريختند تا ناپديد شد

  » !مرا بەپائين بياوريد! ای مردم«چون چنان ديد بانگ زد کە . ديد می

ای «: او را بەپائين آوردند، و در برابر اميراملؤمنين ايستاد و گفت

  » آيا تو َنبیِّ ُمرَسل استی؟! تو

  . »نه«: گفت

  » شتۀ مقرب استی؟فر«: گفت

  . »نه«: گفت

  » پس کيستی؟«: گفت

  .»من وصیِ رسول اهللا استم حممد ابن عبداهللا خامت النبيين«: گفت

  .»دستت را بياور تا بر دست تو مسلمان شوم«: گفت

  .»شهادَتين بگو«: اميراملؤمنين دستش را دراز کرد و گفت

کنم کە حممد  یکنم کە خدائی جز اهللا نيست، اقرار م اقرار می«: گفت

ترين مردم برای  کنم کە تو وصیِ پيامرب و برحق فرستادۀ اهللا است، اقرار می

  .»جانشينی او استی

: کە شرطهای اسالم را از او گرفت بەاو گفت اميراملؤمنين پس از آن

مهه ماندن در اين صومعه و خمالفت کردنت با اسالم چە چيزی  پس از اين«

  »ی؟سبب شد کە اکنون مسلمان شو

اين صومعه را برای آن . بە تو خواهم گفت، يا اميراملؤمنين: گفت

اند کە بەکسی کە اين سنگ را جابەجا خواهد کرد و آب از زيرِ  ساخته بوده

مردمان بسياری پيش از من آمدند و . آن بيرون خواهد آورد دست يابند

ما در . ده بودرا روزیِ من کر اهللا ۔َعزَّ َوَجل۔ اين. رفتند و آرزومانده شدند

ايم کە در اين پشته  يکی از کتاهبامان و در حديث يکی از علمامان ديده
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شناسد کە يا  چشمۀ آبی هست و سنگی بر آن است و تنها کسی آجنا را می

و نشانۀ آن ولی اهللا آن است کە جای اين سنگ . پيامرب باشد يا وصیِ پيامرب

و من وقتی تو را ديدم کە . ردداند و تواِن جابەجا کردِن اين سنگ دا را می

من . چنان کردی بە آرزوئی کە در دل داشتم رسيدم و انتظارم بەپايان رسيد

  . ام ام و موالی تو شده امروز بر دسِت تو مسلمان شده و بە حقِ تو ايمان آورده

رفت با يارانش رفت تا با  کە راهب در پيشاپيشِ او می سپس در حالی

   ٦٧.ب از مجلۀ کسانی بود کە در راِه او شهيد شدراه. اهل شام مقابله کرد

ناپذير بە  داستانی از علمِ غيب امام علی و شفا يافنتِ بيماری عالج

  : اند فرماِن او کە شامل پيکارش با اَجِّنه نيز هست را چنين نوشته

هبا  روزی پنجاه شترسوار کە در رختهای گران: ُحذَيفه ابن يمان گفته

برو شير ژياِن «: گفت پيامرب بەمن. رِ مدينه رسيدندبودند فريادزنان بەد

پروا و  کنندۀ مشکالت و زبان شکرگزار و هپلواِن بی شکنندۀ عرهبا و برطرف

اش  عاِلم صبور کە نامش در تورات و اجنيل و زبور آمده است را از خانه

  . »صدا بزن تا بيايد

اش  کە بەخانه نپيش از آ. من رفتم تا مواليم اميراملؤمنين را صدا بزمن

: کە چيزی بگويم او بەمن گفت برسم او بيرون آمده بود، و پيش از آن

ای تا خربِ کسانی را برايم بياوری کە از روزی کە بەدنيا  آمده! حذيفه«

 پشت سرش رفتم  درسپس بەراه افتاد و من» شناسم؟ شان را می اند مهه آمده

  . تا وارد مسجد شد

نشسته بودند و تا او را ديدند بەاحترامش آن قوم در پيرامون پيامرب 

موضوعتان را بەمن بگوئيد تا مردم بدانند «: علی بەآهنا گفت. بەپا خاستند

کە من کشتیِ جنات و عصای موسا و کلمۀ کربا و نبأ عظيم و صراط 

                                                 
 . ۳۳۷۔۳۳۴/ ۱ارشاد شيخ مفيد، . 67



  ٢٣٧

  . »ام مستقيم

برادرم با من بە شکار آمد، «:  گفتجوانی از ميان آهنا برخاست و

و شاخ زد و او دستها و پاهايش فلج شد و زبانش نيز بند ا  يک گاو وحشی بە

  . »آمد

امام فرمود تا برادرش کە بر ختتی هناده بودند را آوردند و بر درِ 

 سپس فرمود تا بانگ بزنند کە مهگان امشب بەبقيع. مسجد هنادند

  .  بروند تا از علی عجايبها بينند)گورستاِن مدينه(

  . ندمردم پيش از غروب بەبقيع رفت

 مهچون غرش تندر از ميانشان دو تا آتش در آجنا بود کە غرشِ تندی

امام وارِد يکی از آهنا شد، و ساعتهای درازی در آتش بود و . خاست برمی

بامداد از آتش بيرون آمد . مردم پنداشتند کە او سوخته و خاکستر شده است

 ميان و سری در دستش بود کە چند برابرِ سرِ شتر بود و يک چشم در

امام در مردم بانگ زد کە اين سرِ عمر ابن اخيل ابن . پيشانيش داشت

اين روز انداخته بوده است؛ با   القيس ابن ابليس است کە اين جوان را بە

شان را کشتم و او را نيز  ها بود و من رفتم و مهه دوازده هزار لشکر از جن

  . کشتم

  . »ن اهللا برخيزبە اذ«:  بەنزد جوان افليج رفت و گفت امامسپس

جوان برخاست و سالمِت کاملش را بازيافته بود و بر پای امام افتاده 

ە مهراهش آمده بودند  مهۀ کسانی ک مسلمان شد، وپاهايش را بوسيد و

   ٦٨.مسلمان شدندايمان آوردند و 

از علمِ غيب و نيروی معجزاتیِ امام علی را چنين   ديگرو داستانی

   : اند آورده
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 ٢٣٨

ئی  روز جوانی بەکوفه آمد و بە امام گفت کە نامه يک: گفتهميثم متار 

مهه  داند، و تو کە اين ام کە مهۀ علوم زمانه را می برايت از مردی آورده

  . ادعاها داری بايد کە پاسخش را بدهی

برو مردم کوفه را مجع کن تا معجزات : امام بەخشم شد و بەعمار گفت

  . امامشان را ببينند

مدند امام دستش را بەهوا بلند کرد، ابری آمد و چون مردم گرد آ

السالم عليک يا اميراملؤمنين و يا سيد الوصيين و يا «: نزديک شد و گفت

  . »امام املتقين و يا غياث املستغيثين و يا کنز الطالبين و معدن الراغبين

  . مردم با ديدن اين منظره از شگفتی بەسرگيچه افتادند

ابر بە زير آمد و امام پايش را بلند کرده سوارِ امام بەابر اشاره کرد، 

  . »سوار شو تا برويم«: ابر شد و بەعمار گفت

پس از ساعتی ابر . ها هنان شدند پس سوار ابر شدند و رفتند و از ديده

برگشت و بر باالی مسجد کوفه ايستاد و من ديدم کە امام بر روی منرب نشسته 

  . اند يرامونش گرد آمدهاست و عمار نزد او است و مردم در پ

 وقتی سوارِ ابر رفتيم چيزی نگذشت کە بە شهر بزرگی :عمار گفت

رسيديم کە جويباران و درختاِن بسيار داشت، ابر ما را فرود آورد و بە زير 

مردم شهر . آمديم و ديدم کە شهری پرمجعيت است و زبانشان عربی نيست

و با زبان خودشان برايشان تا امام را ديدند در پيرامونش گرد آمدند و ا

و من ناگاه ديدم کە در » !سوار شو! عمار«: خطبه و موعظه کرد سپس گفت

دانی کە بە چە شهری  آيا می! عمار«: ايم، و امام بەمن گفت مسجد کوفه

  » رفتی؟

  . »دانند اهللا و پيامرب و ولی هبتر می«: گفتم

تا مردم را من و تو در جزيرۀ هفتمِ چين بوديم و من رفتم «: گفت

  . »موعظه کنم و بە راه راست درآورم



  ٢٣٩

ام  توامن کە از مهينجا کە نشسته من اگر اراده کنم می«: سپس گفت

و . »اش بکومب دستم را دراز کنم و ريش معاويه را در دمشق بگيرم و بەسينه

دستش را دراز کرد و باز بەخود کشيد و مردم ديدند کە مشتی مو در دستش 

پندارد کە من چارۀ او نتوامن کرد، ولی جواب  عاويه می م:سپس گفت. است

  . تابلهان دادن بەخاموشی اس

چندی بعد مردم شنيدند کە معاويه آن روز از ختتش بە زير افتاده و 

   ٦٩.موی ريشش برکنده شده است

در يکی . ديدارِ اژدها کە جِن بود با امام علی نيز چندين داستان دارد

  :ما چنين نوشته استاز اينها شيخ مفيد برای 

کرد؛ ناگاه اژدهائی از زير منرب  روز بر منرب کوفه خطبه می علی يک

مردم بەهراس افتادند و . بيرون آمد و از منرب باال رفت تا بەنزد او رسيد

. علی اشاره کرد کە با او کاری مداشته باشيد. را بکُشند برخاستند تا آن

رب باال رفته سرش را بلند کرد تا بەَدمِ اژدها از من. علی روی منرب ايستاده بود

اژدها آوازی از خودش . مردم ساکت و حيران بودند. گوش علی رساند

مردم ديدند کە . بيرون داد کە مردم شنيدند، سپس اندکی دور شده ايستاد

. دهد زند، و اژدها انگار بەسخنان او گوش می علی لبهايش را بەهم می

  . کە پنداری کە زمين او را بلعيد نانسپس اژدها رفت و ناپديد شد چ

  . چون علی خطبه را متام کرد مردم دربارۀ آن شگفتی از او جويا شدند

ها بود کە موضوعی برايش  اين يکی از حاکماِن جن«: علی گفت

بەپيش آمده بود، و آمده بود تا از من پرسش کند، و من برايش توضيح 

  . »دادم

خردانْ   شيريْن استدالل کرده کە بیشيخ مفيد در دنبالۀ اين داستاِن
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 ٢٤٠

گويند کە جن بەصورت جانور ظاهر  کنند و می چنين معجزاتی را باور منی

ولی اتفاقِ چنين چيزی از قديم نزد . گويد شود، و جانور سخن منی منی

و کسانی کە . گويند شان سخن می عرهبا معروف بوده است و مسلمين درباره

اند کە  ملحدان و کافران و خمالفان اسالماينها را باور ندارند مهچون 

   ٧٠.اند کردند؛ و مهچون زنديقان و برمهنان معجزات پيامرب را باور منی

روی سخنِ شيخ مفيد در اينجا بە معتزله است کە داستاهنای معجزات 

  .کردند را قبول نداشتند و بزرگاِن اماميه را بەخاطر اين داستاهنا مسخره می

  : استآوردهدار اژدهاجِن با امام علی را کلينی داستان ديگری از دي

بر اميراملؤمنين کە  الیدر ح:  گفتگفته کە ابوجعفر] جعفی[بر جا

مردم . های مسجد وارد شد  منرب بود اژدهائی از يکی از دروازهفراز

  . دست از او بدارند کە شند، اميراملؤمنين فرموداو را بکُ کە خواستند

اميراملؤمنين سالم  بەمنرب رساند و بە رااژدها خزيد و رفت و خودش

چون . بايستد تا خطبه را متام کند کە  اشاره کرداو  بەاميراملؤمنين. کرد

   »تو کيستی؟«: گفت کرده او   بەخطبه را متام کرد رو

م؛  استها  جندر ميانمرو ابن عثمان منايندۀ تو من َع«: گفتاژدها 

نزد تو بيايم و نظر تو را جويا  بە کەمن وصيت کرده بە واز دنيا رفتهپدرم 

  . »من بده بەداری کە ام و هر فرمانی اکنون آمده. شوم

بروی  کە خواهم تو می کنم و از  بەتقوای اهللا سفارش میتو را«: گفت

   ٧١.»ها اجنام دهی  را در امور جن داشتهپدرتمسئوليتی کە و 

برای ما مالحممدباقر جملسی داستان شيرينی از معجزۀ امام علی را 

نوشته کە عمر ابن خطّاب بەچشم ديده بوده است، و مربوط بەزمان پيامرب 
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  ٢٤١

  :ترمجۀ نوشتۀ جملسی چنين است. است

اميراملؤمنين ۔عليه السالم۔ هر شبِ : جابر ابن عبداهللا انصاری گفته

! رود دانست کە بەکجا می رفت و کس منی مجعه از مدينه بيرون می

بايد «:  از شبها عمر ابن خطاب با خود گفتچند چنان بود، تا در يکی يک

پس نزد دروازۀ مدينه بر » !رود طالب بەکجا می بروم و ببينم کە علی ابن ابی

عمر او را دنبال . راِه او کمين کرد تا او بيرون رفت و طبقِ عادتش بەراه افتاد

چيزی نگذشت کە بە يک شهر . هناد قدْم پايش را جای پای او می کرد و قدم

. زار بسيار و آهبای فراوان داشت گی رسيدند کە خنلستان و درختبزر

اميراملؤمنين ۔عليه السالم۔ وارد يک باغی شد کە آبِ جاری داشت، پس 

ولی عمر . وضو گرفت و در ميان خنلها بەمناز ايستاد تا بيشترِ شب رفت

اميراملؤمنين ۔عليه السالم۔ چون منازش را . خوابيد و بەخواب رفت

  . رخاست و بەمدينه برگشت و در پشت سرِ پيامرب منازِ بامداد خواندخواند ب

صبح . عمر بيدار شد و از اميراملؤمنين ۔عليه السالم۔ خربی نيافت

شناسد و مردمی آجنا استند کە  شد و ديد کە در جائی است کە منی

تو «: مرد بەاو گفت. پس بر سرِ يکی از مردانشان ايستاد. شناسدشان منی

  » ای؟  از کجا آمدهکيستی و

  . »از مردم يثرْب شهر پيامرب استم«: عمر گفت

  » !گوئی درست بنگر کە چە می! پيرمرد«: مرد گفت

  . »گويم مهين است کە بەتو می«: گفت

  » ای؟ کَی از مدينه بيرون آمده«: مرد گفت

  . »ديشب«: گفت

خاموش باش تا کسی سخنت را نشنود مبادا تو را بکُشند «: مرد گفت

  . »ا بگويند ديوانه استي

  . »گويم راست می«: گفت



 ٢٤٢

  » !ای سرگذشتت را بەمن بگو کە چەگونه بەاينجا آمده«: مرد گفت

آمد و  طالب هر شبِ مجعه از شهر بيرون می علی ابن ابی«: گفت

شب من او را دنبال کردم و با  کە دی رود، تا آن دانستيم کە بەکجا می منی

رود، و بەاينجا رسيديم، او بەمناز   بەکجا میخواهم بدامن خود گفتم کە می

  »!ايستاد و من خوابيدم و ديگر ندانستم کە  چە کرد

وارد شهر شو و بەمردم بنگر و روزهايت را بگذران تا «: مرد گفت

کسی نيست کە تو را بەشهرِ خودت برگرداَند مگر مردی . شبِ مجعه برسد

 دو سال راه است؛ ما وقتی کسی از اينجا تا مدينه مسيرِ. کە تو را آورده است

رويم و از او تربک  را ببينيم کە مدينه را و پيامرب را ديده است بەزيارتش می

گوئيم تو  بينيم و می و گاه شود کە مهان کە تو را آورده است را می. جوئيم می

  »ای؟ در خاللِ ساعتی از شب از مدينه تا اينجا آمده

 رسيد و بەمهاجنا رفت، و تا شبِ مجعه… پس عمر وارد شهر شد

عمر مراقبِ . اميراملؤمنين ۔عليه السالم۔ بەعادت مهيشگيش بەآجنا آمد

عمر . او بود تا بيشترِ شب رفت و او از منازش فارغ شد و قصد برگشنت کرد

اميراملؤمنين وراد مسجد شد و پشت سرِ پيامرب منازِ بامداد . بەدنبال او رفت

  . عمر نيز مناز گزارد. گزارد

ای  يک هفته کجا بوده! عمر«: سپس پيامرب بەعمر نگريست و گفت

  » ايم؟ کە تو را نديده

سرگذشِت من چنين و چنان بوده است؛ و ! يا رسول اهللا: عمر گفت

   ٧٢.داستان را بازگفت

ده است، و مهۀ مردمش واين شهرِ در آخرِ دنيا بر کرانۀ زمين واقع ب

  . اند وايتهای ديگر آوردهشيعيان علی استند، و داستانش را در ر
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  ٢٤٣

نيز جملسی داستان گرگی کە شيعۀ امام علی بود و بەزيارت امام علی 

  :گونه برای ما نوشته است آمد و با او سخن گفت را اين

در يکی از راههای مدينه اميراملؤمنين ۔عليه : عمار ابن ياسر گفته

ە موی پرُپشتی سر و سپيدتن ک السالم۔ را دنبال کردم، و ديدم کە گرگی سياه

اش را بەزمين کشيد و با دستش اشاره بە  دوان آمد و پوزه داشت دوان

! بارخدايا«: علی ۔عليه السالم۔ گفت. اميراملؤمنين ۔عليه السالم۔ کرد

  . »زبان اين گرگ را بگشا تا با من سخن بگويد

السالم : پس اهللا زبان گرگ را گشود، و گرگ بەزبان عربیِ رسا گفت

  . ميراملؤمنينعليك يا ا

  »آئی؟ از کجا می. وعلَيك السالم«: گفت

  .»از شهر کافراِن فاجر«: گفت

  »روی؟ بەکجا می«: گفت

  .»بەشهر پيامرباِن ابرار«: گفت

  »برای چە چيزی؟«: گفت

  .»بارِ ديگر با تو بيعت کنم کە يک برای آن«: گفت

  .»ايد مشا کە پيشتر با من بيعت کرده«: گفت

، و ما بر »مجع شويد: ان برخاست و بەما گفتبانگی از آمس: گفت

پرهای سبز و سپيدی افراشته . اسرائيل مجع شديم های بنی يکی از تپه

شد و منربی از طال هناده شد و جربئيل ۔عليه السالم۔ بر منرب رفت و خطبۀ 

ای گروِه «: بليغی کرد کە دهلا را لرزاند و چشمها را گريان کرد، سپس گفت

َعّز َوَجل۔ حممد را فراخواند و او اجابت کرد و بر بندگاِن او اهللا ۔! ددان

طالب را گماشت و بەمشا فرمان شده است کە  پس از خودش علی ابن ابی

شنيديم و اطاعت کرديم، ولی گرگها حقِ : ، و ددان گفتند»با او بيعت کنيد

  . تو را انکار کردند و از بيعت کردن خودداری ورزيدند



 ٢٤٤

نکند کە از اجِّنه ! وای بر تو، ای گرگ«: م۔ گفتعلی ۔عليه السال

  »!باشی؟

  .»کە گرِگ شريفی استم من نه از جن استم و نه از ِانس، بل«: گفت

  »تو کە يک گرگ استی چەگون شريف استی؟«: گفت

پدرم بەمن خرب داده کە من از . ام زيرا از شيعياِن تو اَم شريف: گفت

اين «:  او را شکار کردند و گفتندتبار آن گرگی استم کە فرزندان يعقوب

   ٧٣.، و بەاو اهتام ناروا زدند»است کە ديروز برادرمان را خورده است

  :گونه نوشته است نيز جملسی داستاِن شيری کە شيعۀ علی بوده را اين

خواست بە  يره ابن ُمَسّهر میُجَو: جابر جعفی گفته کە امام باقر گفت

در راهت شيری را «: الم۔ بەاو گفتاميراملؤمنين ۔عليه الس.  برودسفر

  . »خواهی ديد

  » ئی کنم؟ چە چاره«: گفت

  .»ام  و بەاو بگو کە من بەتو امان دادهسالمِ مرا بەاو برسان«: گفت

رفت شيری قصِد او کرد و  جويريه رفت، و مهچنان کە سوار بود و می

ين اميراملؤمن! ای ابواحلارث«: جويريه بەشير گفت. نظرش فقط بەاو بود

رساند و بەمن امان داده  طالب ۔عليه السالم۔ بەتو سالم می علی ابن ابی

  . »است کە تو با من کاری خنواهی داشت

ها  کنان رفت تا در جنگل از ديده شير سرش را بەزير افکند و مههمه

جويريه نيز بەدنبال کارِ . بار مههمه کرد و سپس هنان شد ناپديد شد، و پنج

د اميراملؤمنين ۔عليه السالم۔ برگشت و بەاو سالم چون بەنز. خودش رفت

: اميراملؤمنين ۔عليه السالم گفت. کرد داستان شير را برايش باز گفت

  . »شد پنج بار مههمه کرد وقتی دور می«
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  ٢٤٥

  . »راست گفتی، واهللا، يا اميراملؤمنين«: جويريه گفت

د از جانب من بە وصیِ حمم«: او بەتو گفت: او ۔عليه السالم۔ گفت

  ٧٤.هايش را بەهم آورد و پنج بار پنچه» سالم برسان

  برخی از فضايلِ امام علی 

هر زن و مردی «: شيخ طوسی نوشته کە ابوُحذَيفه گفته کە پيامرب گفت

دانه حمبت علی در دل داشته باشد و مبيرد اهللا  کە بە اندازۀ يک خردل

   ٧٥.»را بەهبشت خواهد برد وی

  : ە پيامرب گفتو نوشته کە امام صادق گفته ک

وقتی بەمعراج آمسان برده شدم در هر آمسانی مالئکه با شادی بە 

کە جربئيل در مجع بزرگی از مالئکه بەديدارم  ديدارم آمدند تا آن

شدند اهللا  اگر امتت بر حمبت علی مجع می! يا حممد«: آمد و گفت

   ٧٦.»آفريد ۔َعزَّ َوَجلّ۔ دوزخ را منی

نگريسنت بە روی علی عبادت «: پيامرب گفتو نوشته کە ابوذر گفته کە 

   ٧٧.»است؛ نگريسنت در قرآن عبادت است؛ نگريسنت بەکعبه عبادت است

هرکە پيرو تو شود پيرو من شده است، هرکە «: و نوشته کە پيامرب بەعلی گفته

پيرو تو نشود پيرو من نشده است، هرکە بەتو کفر بورزد بەمن کفر ورزيده 

   ٧٨.»است

  : بوذر گفته کە پيامرب گفتو نوشته کە ا
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 ٢٤٦

بەخاطر کسی با علی خمالف مشويد کە کافر خواهيد شد، و کسی را 

   ٧٩.برتر از علی مشماريد کە مرتد خواهيد شد

  : و نوشته کە امام باقر گفته کە پيامرب بە اميراملؤمنين گفت

ای و  خود را چەگونه بينی وقتی کە بر دهانۀ دوزخ ايستاده! يا علی

و تو بە » !گذر کنيد«: شود برت است و بەمردم گفته میصراط در برا

يا «: علی گفت. »اين برای من و اين برای تو«: گوئی دوزخ می

شيعيان تو کە هرجا باشی با «: پيامرب گفت» اند؟ آهنا کيان! رسول اهللا

   ٨٠.»اند تو مهراه

  :: و از زباِن عبداهللا ابن عباس چنين نوشته است

مبادا کە دربارۀ علی شک کنی، ! سر عباسای پ: پيامرب بەمن گفت

شک کردن دربارۀ علی سبب … زيرا شک دربارۀ علی کفر است

   ٨١.شود بيرون رفنت از ايمان و جاويدان شدن در دوزخ می

  : و و نوشته کە امام صادق گفته

جويی کرده است،  جويی کند بر اهللا و پيامرب عيب هرکە بر علی عيب

 حکم اماماِن … شرک ورزيدن بە اهللا استگيری بر او مهانند و ُخرده

   ٨٢.پس از او نيز يکی پس از ديگری مهين است

  :اند و  دربارۀ معيارِ کفر و ايمان بودِن امامِت امام علی چنين نوشته

اگر ! سوگند بەآن کە مرا بەحق بەنبوت برگزيده است: پيامرب گفته

ن واليت يکی از مشا روز قيامت اعمالی بەوزن کوهها بياوَرد ليک

طالب را با خودش نداشته باشد اهللا او را با سر بە جهنم  علی ابن ابی
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  ٢٤٧

   ٨٣.خواهد افکند

هرکە الاله اال اهللا حممد رسول اهللا : و نوشته کە پيامرب بەعمر گفت

بگويد بەشرطی کە علی را دوست بدارد و واليتش را قبول کند بەهبشت 

  . خواهد رفت

} ۲۴: صافات{» َوِقفوُهم ِانَُّهم َمسئولون«و نوشته کە پيامرب دربارۀ آيۀ 

روز قيامت کە صراط کشيده : ، گفته)بِايستانيدشان کە بايد پاسخ دهند(

تواند از صراط بگذرد کە گذرنامۀ واليت علی ابن  شود فقط کسی می می

   ٨٤.طالب را در دست داشته باشد ابی

   :ين گفتهعابدين گفته کە اميراملؤمنشيخ صدوق نوشته کە امام زين ال

اهللا ۔َتباَرَك َوَتعاىل۔ اطاعت از من را بر مشا واجب : پيامرب گفت

ساخته و از مشا را از نافرمانی از من َنهی کرده، و بر مشا واجب کرده 

و پس از من اطاعت از علی را مهچون . است کە در فرمان من باشيد

فرمانی گونه کە مشا را از نا اطاعت از من بر مشا واجب ساخته و مهان

او را برادر و . از من هنی کرده مشا را از نافرمانی از او هنی کرده است

َبرِ من کرده است، او از من است و من از او  وزير و وصی و ميراث

استم، او موالی هرکسی است کە مو مواليش استم و من موالی هر 

   ٨٥.من و او با هم پدران اين امت استيم. مرد و زِن مؤمنی استم

  :  زباِن امام رضا نوشته کە پيامرب بەعلی گفتو از

نفس تو از نفس من، روح تو از روح من، و خاک تو از خاک من 

اهللا تعاىل من و تو را با هم آفريد، من و تو را با هم برگزيد مرا . است

هرکە امامت تو را انکار کند نبوت . برای نبوت و تو را برای امامت
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 ٢٤٨

   ٨٦.مرا انکار کرده است

تو «: پدرم علی گفت کە پيامرب بەمن گفت: ته کە امام حسن گفتهو نوش

  . »خيرالبشر استی، و هرکە دربارۀ تو شک کند کافر است

طالب پرسيدم؛  و نوشته کە عطاء گفته کە از عائشه دربارۀ علی ابن ابی

  . »او خير البشر است، هرکە دربارۀ او شک کند کافر است«: گفت

علی خير البشر «: ن گفته کە پيامرب گفتو نوشته کە حذيفه ابن يما

   ٨٧.»است، هرکە دربارۀ او شک کند کافر است

  :شيخ مفيد از زبان عبداهللا عباس چنين نوشته است

هرکس دربارۀ فضل علی شک کند روز قيامت کە از : پيامرب گفت

خيزد طوقی از آتش بر گردنش است کە سيصد شاخه  گورش برمی

اش فوف  نی آويخته است کە بە چهرهدارد و بر هر شاخه يک شيطا

   ٨٨.اندازند کنند و تف می می

  :نوشته کە اميراملؤمنين علی دربارۀ خودش چنين گفتو

کنندۀ او استم؛ من  من بندۀ اهللا و برادر پيامربِ او و خنستين تصديق

يعنی هنوز (روزی او را تصديق کردم کە آدم در ميان روح و جسد بود 

کنندۀ او در امِت   من حقًّا بزرگترين تصديق).آدم آفريده نشده بود

کردۀ اوئيم؛ من  ايم؛ ما خاصه و گزين ما اولين و ما آخرين. مشا استم

مهتای او و وصیِ او و ولیِ او و جايگاه زمزمه و رازِ او استم؛ فهم 

. کتاب و فصل اخلطاب و علم قرون و اسباب بەمن داده شده است

گشايد و  رفته و هر کليدی هزار در میهزار کليد در اختيار من قرار گ

کنندۀ مردم برای  من تقسيم… شود هر دری بر هزار در گشوده می
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  ٢٤٩

اين ولیِّ من است او را رها کن، و اين : گويم ام، بەجهنم می جهنم

   ٨٩.خمالِف من است او را بگير

اهللا تعاىل علی را پرچمِ ميان خودش و : گفته] صادق[ابوعبداهللا 

هرکە . داده است و پری جز او وجود نداردخملوقانش قرار 

بەواليت او اقرار کرد مؤمن است، هرکە انکار کرد کافر است، هرکە 

يعنی گفت (راه است، هرکە برايش مهتا قرار داد  او را نشناخت گم

مشرک است، هرکە با ) اند کە ابوبکر و عمر و عثمان هم خليفه بوده

واليت او را انکار کرد بەجهنم رود و هرکە  واليِت او آمد بەجنت می

   ٩٠.رود می

اهللا ۔َعزَّ َوَجلّ۔ علی را پری در ميان : گفته] الباقر[ابوجعفر 

او اقرار کند ] امامِت[هرکە بە . خودش و خملوقانش قرار داده است

او اقرار نکند کافر است، هرکە ] امامِت[مؤمن است، هرکە بە 

کە چيزی را با او قرار دهد راه است، هر او را نشناسد گم] امامِت[

مشرک است، هرکە با واليت او آيد بە ) ديگری را امام بشمارد(

  ٩١.رود رود، و هرکە با دمشنیِ او آيد بە دوزخ می هبشت می

  : امام صادق گفته کە پيامرب بەعلی گفتشيخ مفيد نوشته کە 

فقط کسی وارد هبشت . ای کنندۀ هبشت و دوزخ تو خبش! يا علی

 تو را بشناسد و تو او را بشناسی؛ و هرکە تو را نشناسد و تو شود کە می

تو و امامان از ! يا علی. شود او را نشناسی بەدوزخ فرستاده می

کاران را با سيماشان و  فرزندانت روز قيامت در اعراف استی و بزه
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 ٢٥٠

اگر نه تو بودی پس از ! يا علی. شناسی هاشان می مؤمنان را با نشانه

   ٩٢.شدند ته منیمن مؤمنان شناخ

خيزد کە  امام صادق گفته کە روز قيامت از درون عرش بانگ برمی

از نزد اهللا بانگ . خيزد جانشينِ اهللا کجا است؟ داوود پيامرب برمی

. آيد کە گرچه تو در دنيا خليفۀ اهللا بودی ولی تو را نطلبيديم می

شود کە جانشينِ اهللا کجا است؟ اميراملؤمنين  سپس بانگ زده می

از جانب اهللا ۔َعزَّ َوَجلّ۔ بانگ . خيزد طالب برمی علی ابن ابی

طالب جانشينِ اهللا در  اين علی ابن ابی! ای معشر خالئق«آيد کە  می

هرکە در دنيا دست بە ريسمان . جهان و حجت او بر بندگاِن اهللا است

او يازيده بوده است امروز بە ريسمان او دست بيازد و از نور او فروغ 

  ٩٣. و مهراه او بەباالترين جايگاههای هبشت برودبگيرد

  : کلينی در حديثی نوشته کە امام باقر گفته کە پيامرب گفت

اهللا ۔َتباَرَك و تعاىل۔ بەمن گفت کە حِد کمال حجِت من بر امت تو 

واليت علی است و هرکە واليت او را رها کرده واليت ديگران را 

ترين   را انکار کند بدخبتقبول کند و فضل او و اوصيای پس از او

بدخبتان است؛ زيرا فضل تو فضل آهنا است، فرماِن تو فرماِن آهنا 

… است، حقِ تو حقِ آهنا است، نافرمانی از تو نافرمانی از آهنا است

ام و بەآهنا خشنود  ام و از خاصان خودم کرده من آهنا را گزين کرده

   ٩٤.استم

ت آمده بوده است، و منافقان نام امام علی در دهها آيۀ قرآن بەصراح

اند و در قرآن کنونی کە ما  کە قرآن را گردآوری کردند از قرآن بيرون برده
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  ٢٥١

  : اينک چند مثال بەعنوان منونه. خوانيم وجود ندارد می

  :  سورۀ بقره در تفسير عياشی از زبان امام باقر چنين آمده است۹۰آيۀ 

َبئسم َاشرتواا ِ ِ به َ ُانفسهم ان يكفِ َُ َ َُ َأنزل اهللاُا ِا بمورَ َ ِ يف يلع َ
َ  

بدا چيزی کە خودشان را بەآن فروختند کە بەآنچە اهللا دربارۀ علی 

   ٩٥.فرستاده است کفر بورزند

  :   سورۀ نساء از زبان امام باقر چنين آمده است۱۶۶و آيۀ 

ِكن اهللاُ يشهد بمٰلـ ُ َ َ
ِ كا ِ َانزل إ َ

ِ
َ َ ّ يف يلعَ ٍ ِ

َ انز بعلمه والَ ِ ِ ِ ِ ُ َ َ َالئكَمَ َة يشهدِ َ َن وكىفوُ َ َ 
ًباهللاِ شهيدا ِ

َ
ِ   

ليکن اهللا دربارۀ آنچە کە دربارۀ علی بر تو نازل کرده است گواهی 

اند، و  دهد کە بەعلم خودش نازل کرده است و مالئکه نيز گواه می

  . مهان بس کە اهللا گوه باشد

  :  سورۀ نساء چنين آمده است۱۶۸و آيۀ 

ين كفر َإن ا َ َ ِ
َّ َّ َا وظوِ ُآل حممد حقهم ا وَلمَ َّ َُ ٍ َّ َ غفر لهمَ ُلم يكن اهللاُ  َ ََ ِ َ ِ ِ

ُ َ وال َ
ًهدفهم طريقا

ِ َ ُ َ ِ َ ِ  
کسانی کە کافر شدند و حق آل حممد را غصب کردند اهللا آهنا را 

  . خنواهد داد خنواهد آمرزيد و هيچ راهی نشان شان

  :  سورۀ نساء چنين آمده است۱۷۰و آيۀ 

َافها ي ُّ َا اجاس قد جَ ُ َّكم الرسَاءّ ُ ُل باحلق من ربكموُ ِّ َِّّ ِ َ ِ
ّ يف والية يلعُ ٍ ِ

َ ِ ًوا خريا ِآمنــَ فَ َ

ُكم وإن تكفرَل َ
ِ َ

ِبواليته ا وُ َ ِ َّفإنِ ِ
ِّ ب َ َّا يف السممِ َاوات وِ َاألرض واكَِ ًن اهللاُ عليما ِ ِ َ َ

ًحكيما ِ َ   
پيامْرب حق را از جانب پروردگارتان ! ای کسانی کە ايمان داريد

يت علی برايتان آورده است؛ ايمان بياوريد کە برايتان دربارۀ وال

و اگر بە واليِت او کفر بورزيد، هرچە در آمساهنا و زمين . هبتر است
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   ٩٦.هست ازآِن اهللا است؛ و اهللا بسياردان و کارساز است

  :  سورۀ اعراف از زبان امام باقر چنين آمده است۱۷۲و آيۀ 

َوإذ اخذ ربك من بين آد
ِ َِ ِ َ ُّ َ َ َ َ ُم من ظهَ ِ َرهم ذريتهم واشهدهم بلوَ ُ َ َ ََ َ ُ َّ ِّ ُ ِ َ انفسهم الست ِ َ َ َ

ِ ِ ُ

ُبربكم ِّ َ ًّ، وأن حممدا نبيكم رسول اهللا، وأن عليا امرياملؤمنني؟ ِ ِ َ َّ ََّ َُ َ ُ َ ِ َ ً  
آنگاه کە پروردگارت از فرزنداِن آدم از پشتهاشان از دودمانشان 

ا من پروردگارِ مشا گرفت و آهنا را بر خودشان گواه کرد کە آي] پيمان[

نيستم و آيا پيامربتان حممد رسول اهللا نيست و آيا علی اميراملؤمنين 

  نيست؟ 

! ای جابر«عياشی افزوده کە امام باقر برای جابر سوگند خورده کە 

   ٩٧.»گونه برای حممد آورده بوده است واهللا کە جربئيل اين

قرار کردند کە در دنبالۀ اين آيه گفته شده کە مهگان در حضور اهللا ا

مبادا روز قيامت بگوئيد کە ما از اين چيزها : چنين است؛ و اهللا بەآهنا گفت

  . خرب نداشتيم

 اختصاًصا دربارۀ واليت علی آمده بوده ی قرآن نيزها برخی از سوره

  در مکه در سال اولِ بعثت پيامرباز مجلۀ آهنا سورۀ شرح است کە. است

 بوده برای نصبِ علی بە امامت در غدير  فرمان بەپيامربنازل شده بوده و

  : اين سوره را علی ابن ابراهيم قمی چنين آورده است. خم

َالم نرشح لك صدرك َ َ َ َ ََ َ ِ بعيل،َ
َ َ ووضعنا عنك وزركِ ََ ِ

َ َ َ ِ بعيل َ
َ ي انقض ظهركِ َا َ َ َ َ َ ِ

َّ، 
َورفعنا لك ذكرك َ َِ َ َ َ ً فإن مع العرس يرسا ِن مع العرس يرس،َ ًُ ُِ ُِ َُ ََ ََّ َّ ِ

َ فإذا فرغت ،اَ َ َ َ
ِمن ِ

َحجة الوداع  ِ ّ ٍ امري املؤمنني يلع ابن ا طالب،بِنصأَفَ ِ َّ ِ
َ َ َ وإىل ربك فِ َ ِّ َ ِ   .بِأرغَ

وسيلۀ  وسيلۀ علی گشاده نکرديم؟ و بارت را بە ات را بە مگر سينه

علی از دوشت برداشتيم کە پشتت را دوتاه کرده بود، و نامت را بلند 
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ئی هست، با سختی يک  سانیکرديم، پس با سختی يک آ

يافتی اميراملؤمنين  پس چون ازحجةالوداع فراغت. ئی هست آسانی

   ٩٨.طالب را بر پا دار و بەسوی پروردگارت راغب شو علی ابن ابی

  : امام رضا گفته کە اميراملؤمنين علی گفت

اهللا آيتی بزرگتر از من ندارد، فضل مرا بر امتهای پيشينه با زباهنای 

   ٩٩.ن عرضه کرد ولی بەفضل من اقرار نکردندگوناگونشا

  :شيخ صدوق دربارۀ برخی از فضايل علی چنين نوشته است

پيامرب گفته علی در آمسان هفتم مهچون خورشيِد زمين است، و در 

اهللا چنان فضلی بەعلی داده است کە اگر در . آمسان اول مهچون ماِه زمين

نام علی بر هر پرده … رسد شان می مياِن مهۀ مردم جهان پخش شود بەمهه

 پروردگارم مژدۀ او را بەمن داده و …های هبشت نوشته شده است از پرده

 وارد هبشت کە شدم مشارِ حوراِن علی …برايش مژده نزد من بوده است

را بيش از مشار ) دوشيزگانی کە خودشان را برای علی آماده کرده بودند(

… بەمشار مردمِ جهان بودبرگهای درختان ديدم و مشارِ کاخهای علی 

حمبت علی نعمت است، پيروی از علی فضيلت است، مالئکه در فرمان او 

 ولی اند مالئکه با او مهنشين… اند های مؤمْن او را احاطه کرده استند، جن

او  شد وحی بە ، اگر بەکسی جز من پس از من وحی میبيند او آهنا را منی

برکت بر زمين  (ار کرده استاهللا بەخاطر علی شهرها را پرب… شد می

 بيت احلرام است کە مردم بەديدارش مهچونعلی … )فرستاده است

 ماه است کە وقتی برآيد مهچونرود، و  روند ولی او بەديدار کسی منی می

 کرده و در آيات فرا در کتاب خويش توصي  اهللا وی.يدازد میتاريکی را 
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   ١٠٠…خويش ستوده است

ئی رفته بود و علی را با خودش   بەغزوهو شيخ صدوق نوشته کە پيامرب

وقتی از غزوه برگشت دو سهمِ غنيمت بەعلی . نربده و در مدينه گذاشته بود

کرديم  وقتی پيکار می: گفت» چرا علی دو سهم؟«: اصحابش گفتند. داد

مشا مردی را ديديد کە سوار اسپ بود و مشرکان را در يک محله در هم 

او . »من يک سهم دارم و بەعلی خبشيدم «:شکست و بەنزد من آمده گفت

کرديم مشا مردی را ديديد کە سوار اسپ بود و  وقتی پيکار می. جربئيل بود

من يک «: مشرکان را در يک محله در هم شکست و بەنزد من آمده گفت

من سهم جربئيل و ميکائيل . او ميکائيل بود. »سهم دارم و بەعلی خبشيدم

  ١٠١.ام را بەعلی داده

ئی کە اهللا بە پيامرب داده بود بە علی نيز داده بود، و علی در  بههر مرت

  . تر از پيامرب نبوده است اش پائين هيچ امری از امور مرتبه

بەمن جواِمع . اهللا پنج چيز بەمن داده و پنج چيز بەعلی: پيامرب گفته

الکَِلم داده و بەعلی جوامع الِعلم؛ مرا پيامرب کرده و علی را وصی؛ 

وثر داده و بە علی سلسبيل؛ بەمن وحی داده و بەعلی اهلام؛ بەمن ک

های آمسان گشوده گشت تا هرچە  مرا بەاسراء برد و برای او دروازه

  ١٠٢.کە من ديدم ديد و بەهرچە کە من نگريستم نگريست

علی داد تا بەنزد زرگر   شيخ طوسی نوشته کە پيامرب انگشترش را بە

زرگر اشتباه کرد .  را بر رويش نقش کند»حممد ابن عبداهللا«بربد کە عبارت 

نقش کرد، سپس پوزش خواست کە دستش اشتباه » حممد رسول اهللا«و 

. او گفت  علی انگشتر را برای پيامرب آورد و خرب اشتباه را بە. کرده است
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. »علی َوِلیُّ اهللا«پيامرب بەانگشتر نگاه کرد و ديد کە زيرِ آن نوشته است 

: جربئيل گفت. اين داستان شگفت را برايش گفتجربئيل کە آمد پيامرب 

خواست، و ما نيز مهان نوشتيم کە  تو مهان نوشتی کە دلت می! حممد«

   ١٠٣.»خواست دملان می

  دربارۀ فضيلِت زيارِت قربِ امام علی، شيخ طوسی نوشته کە امام 

صادق گفته هرکە قرب علی را با نيت صاف زيارت کند ُمزِد صد هزار شهيد 

شود، هر گناهی کە پيش از آن کرده باشد و پس از آن  نوشته میبرايش 

اش برگشت اگر بيمار شود مالئکه  شود، و چون بەخانه بکند آمرزيده می

اش را تا گورستان تشييع  آيند، و اگر مبيرد مالئکه جنازه بەعيادتش می

   ١٠٤.طلبند کنند و برايش آمرزش می می

  برخی از علوم امام علی

.  آفريدگار نيست ديگر در مهۀ امورش مهتای اهللا استکە امام جز آن

کە او از پيشِ خودش داشته  البته اين مقام را اهللا بە امام داده است نه اين

را شيخ مفيد در حديثی کە از زبان امام باقر روايت کرده برای ما  اين. باشد

در اين حديث گفته شده کە اميراملؤمنين علی دربارۀ . بازگفته است

  :ش چنين گفتخود

دارِ او و حمرمِ اسرارِ او و پردۀ او و چهرۀ او و  دارِ اهللا و خزانه من امانت

صراِط او و ميزاِن او و حمشورکننده بەسوی او استم، من سخنِ اهللا 

کند، من  استم کە تفرقه را تبديل بە مجع و مجع را تبديل بەتفرقه می

 استم، من آياِت کُربای نامهای زيبای اهللا استم، من مثَلهای برترِ اهللا
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اهللا استم، من اختياردارِ هبشت و دوزخ استم، من هبشتيان را در 

دهم، ازدواجِ کردِن مردم در  هبشت و دوزخيان را در دوزخ جای می

هبشت اختيارش با من است، شکنجۀ دوزخيان در دست من است، 

 چيز بەسوی بازگشِت مهۀ خملوقان بەسوی من است، من استم کە مهه

من مردم را … گردد، حساب مهۀ خاليق در دست من است من برمی

من . دار هبشت و اختياردار اعراف استم برم، من خزانه بەدوزخ می

اميراملؤمنين و يعسوب املتقين و آية السابقين و لسان الناطقين  و 

ام  من… خامت الوصيين و وارث النبيين و جانشينِ رب العاملين استم

… دانيم باليا و قضايا و فصل اخلطاب و انساب را میکە علم منايا و 

ام کە ابر و رعد و برق و ظلمت و نور و باد و کوه و دريا و ستارگان و  من

 فاروقِ امت و هادی  من…خورشيد و ماه را در فرماِن خويش دارم

چيز را در اختيار دارم و اين بەعلمی است کە  ام کە آمار مهه من. استم

ام کە پروردگارم نام و سخن و حکمت  من.  داده استاهللا تعاىل بەمن

  . و علم و فهمِ خودش را بەمن خبشيده است

پيش از آنکە مرا از دست داده باشيد از من پرسش کنيد ! ای مردم

   ١٠٥).اسألونی قَبل أن َتفِقدونی(

  : گونه بەما خرب داده است و کلينی در حديثی کە برای ما بازنوشته اين

 حرف ۷۳اسم اعظمِ اهللا : ته کە امام صادق گفتگف] جعفی[جابر 

يک حرف از آن نزدش بود و بر زبان آورد و ] برخيا[است، آصف 

در (زمينِ ميان او و ختت بلقيس در هم رفت و ختت را در يک حلظه 

 سپس زمين بەحالت (*)با دستش برداشت،) زدنی يک چشم بەهم
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 و يک  حرف از اسم اعظم نزدمان است۷۲ما . خودش برگشت

را در علم غيب بەخودش  حرف از آن نزد اهللا است و اهللا آن

   ١٠٦.اختصاص داده است

 درجه دارد و ۷۳تر از اهللا است؛ اهللا  يعنی امام فقط يک درجه پائين

اين يک درجه کە ندارند و بەاهللا اختصاص دارد خالقيت .  درجه۷۲امام 

  . هللا آفريده استکە ا است؛ زيرا هستی را نه امام بل) آفريدگار بودن(

دهد، و  هرچە از او پرسيده شود پاسخ می«  کە امامنوشتهنيز کلينی 

؛ »کند حتی اگر پرسش بر زبان آورده نشود نيز او خودش پاسخ را آغاز می

کە زبان مهۀ انساهنا و مهۀ  ؛ ديگر آن»دهد آينده خرب می از«کە  ديگر آن

بان  بە ز مردم جهاندام ازهرکبا « داند و موجوداِت زندۀ روی زمين را می

کالم هيچ احدی از مردم و هيچ پرنده و جانور و «و » زند خودشان حرف می

اينها را امام کاظم بە ابوبصير گفته و . »داری از او پوشيده نيست هيچ جان

   ١٠٧.»هرکە اين ويژگيها را نداشته باشد امام نيست«تأکيد منوده کە 

 سورۀ جن اشاره شده ۲۸ تا ۲۶يۀ علی ابن ابراهيم قمی نوشته کە در آ

                                                                                                      
د، چون او وارد بيت شده کە وقتی بلقيسِ يمنی را سليمان بە بيت املقدس طلبي

: خواست معجزۀ خودش را بەاو نشان دهد گفت املقدس شد سليمان کە می
يک ِعفريتی » چە کسی اورنگ سلطنتیِ او را هم اکنون بەاينجا خواهد آورد؟«

را در  کە از جای خودت جنبيده باشی من آن پيش از آن«: ها بود گفت کە از جن
من پيش از «: مِ کتاب داشت گفتآصف برخيا کە عل. »برابرت خواهم هناد

و سليمان . »را در برابرت خواهم هناد کە پلِک چشمت را بەهم زده باشی آن آن
در حديِث . چون نگريست ديد کە اورنگ سلطنت بلقيس در کاخِ او هناده است

 حرف در اختيار داشت و ۷۳باال گفته شده کە آصِف برخيا فقط يک حرف از 
 .  حرف در اختيار دارد۷۲ ولی امام ساخته بودچنين کار بزرگی از دستش 
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چيز احاطه دارد و حساب دقيق هر چيزی در دست او است،  کە علی بر مهه

و از هرچە کە بوده است و هرچە کە تا روز قيامت خواهد بود از بال و زلزله و 

فتنه و خسف و قذف و هالکت اقوام و امور ديگر خرب دارد، و حاکمان و 

خوردگان را با نام و   عادالن و پيروزان و شکستامامان و رئيسان و ظاملان و

ميرد و چەکسی  داند کە چەکسی بەمرگ خودش می شناسد، و می نشان می

   ١٠٨.شود کشته می

های برخی از بندگان  شيخ مفيد نوشته کە امام بە رازهای درون سينه

و يادآور شده کە اين علم . آگاه بود، و از آينده خرب داشت کە چە خواهد شد

کە علمی بود کە اهللا   نبود کە امام از پيش خودشان داشته باشد بلغيب

و استدالل کرده کە امام گرچه پيامرب . تعاىل از راه کرامت بە امام داده بود

گويد کە ممکن بود بە او وحی برسد؛ زيرا بەمادر موسا نيز  نبود ولی عقل می

و نوشته کە . حل بودکە از بندگان صا وحی رسيد، و مادر موسا پيامرب نبود بل

توان انکار کرد؛ و بسياری  ظهور معجزات بر دست امام امری است کە منی

و نوشته کە عقيدۀ . گويند کە معجزه از شرائط امامت است از اماميه می

گويند؛ و رواياتی کە بەما  اماميه بر آن است کە مالئکه با امام سخن می

کند؛ ولی کسانی کە  اثبات میرسيده است طرِف سخنِ مالئکه بودن امام را 

کنند کە مالئکه با امام سخن  قبول منی) يعنی معتزله(ايمان درست ندارند 

   ١٠٩.بگويند

کلينی نوشته کە مفضل ابن عمر گفته کە از امام صادق دربارۀ علم امام 

شود در  پرسيدم کە چەگونه او از هرچە کە در اقطار زمين رخ بدهد باخرب می

ودش نشسته و دروازۀ خانه را بر خودش بسته است؟ و حالی کە در خانۀ خ
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  : امام صادق چنين پاسخ داد

اهللا ۔َتباَرك َوَتعاىل۔ پنج روح را در اختيار پيامرب هناد کە ! ای مفضل

وی داده شد؛ و  وسيلۀ او بە يکی از آهنا روح القدس بود، و نبوت بە

   ١١٠.ام رفتچون پيامرب برگرفته شد روح القدس منتقل شد و بەنزد ام

  : و نوشته کە امام باقر بەجابر جعفی چنين گفته است

. امامان پنج روح بەمهراه دارند، يکی از آهنا روح القدس است

امامان بەتوسط روح القدس از هرچە کە از زير عرش تا زيرِ زمين 

   ١١١.است خرب دارند

 امام و نوشته کە امام باقر گفته کە تفسير امورِ سال در شب ليلة القدر بە

در ليلة . دارد روزه امور نوينی دريافت می شود، بعالوه امام مهه حتويل می

شوند، و تفسير مهه چيز  القدر مالئکه و روح بەامر پروردگار بر امام نازل می

او داده  شود، و احکامی کە مردم بەآهنا نياز دارند بە برايش آورده می

آيد  ة القدر بەنزد امام میروح کە در شب ليل: و امام صادق گفته. شود می

بزرگتر از جربئيل است؛ زيرا جربئيل از مالئکه است ولی مقامِ روح باالتر از 

. بە ليلة القدر ايمان بياوريد«:  و پيامرب بە اصحابش گفته١١٢ .مالئکه است

   ١١٣.»ليلة القدر بەعلی و يازده تن از فرزندانش پس از من اختصاص دارد

  : شته استو کلينی در حديثی چنين نو

وقتی مرگ پيامرب : گفت] الصادق[ابان ابن َتغِلب گفته کە ابوعبداهللا 

بە زيرِ (دررسيد علی بر او وارد شد و پيامرب سرِ او را بەدرون کرد 

وقتی من ُمردم مرا غسل ! يا علی«: و گفت) چادرِ خوابِ خودش کرد
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  ١١٤.»بده و کفن کن آنگاه مرا بنشان و از من بپرس و بنويس

 بود و جامعهائی کە علی در اين روز نوشت کتابی شد کە نامش چيزه

. مهۀ علوم اولين و آخرين در جامعه آمده بود. کتابی بزرگتر از قرآن بود

ئی است درازايش هفتاد گز بە گَزِ  صحيفه«امام صادق دربارۀ آن گفته کە 

پيامرب؛ علی با دست خودش نوشته است؛ هر حالل و حرامی و هرچە کە 

جامعه « و تأکيد کرده کە ١١٥؛» بەآن نياز داشته باشند در آن آمده استمردم

 اين کتاب پس از علی ١١٦.»هيچ سخنی را برای کسی باقی نگذاشته است

  .بە اماماِن بعدی ۔يکی پس از ديگری۔ رسيد

شيخ صدوق نوشته کە چون عمر خليفه شد يک عاِلمِ يهودی از اوالد 

ترينِ امِت حممد  خواهد عاِلم  گفت کە میهارون برادر موسا وارد مدينه شد و

از تو دربارۀ «: يهودی بەعلی گفت. عمر او را بەعلی حواله کرد. را ببيند

  . »سه چيز و سه چيز و يک چيز پرسش دارم

  . »خواهد بپرس هرچە دلت می«: علی گفت

پرسم؛ اگر درست پاسخ دادی بقيه را  يکی را می«: يهودی گفت

  . »پرسم می

  » گويم؟ دانی کە من درست می تو از کجا می«: علی گفت

ئی بيرون آورد و  يهودی دست در آستين خودش کرد و کتاب کهنه

را از پدرامن  خط هارون است، آن اين کتاب بەامالی موسا و دست«: گفت

  . »پرسم در آن هست ام و پاسخ چيزهائی کە از تو می بەارث برده

ه درست پاسخ دادم مسلمان دهی کە اگر بەمه آيا زبان می«: علی گفت

  » شوی؟
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درنگ مسلمان  واهللا کە اگر پاسخ درست دادی بی«: يهودی گفت

  . »بپرس«: علی گفت. »خواهم شد

خنستين سنگی کە بر روی زمين هناده شد؟ خنستين «: يهودی گفت

ئی کە بر روی زمين  درختی کە بر روی زمين روئيد؟ خنستين چشمه

  » جوشيد؟

سنگی کە بر روی زمين هناده شد يهودان گويند خنستين «: علی گفت

کە حجر األسَود است  گويند، بل کە صخرۀ بيت املقدس است ولی دروغ می

  . »کە آدم با خودش از هبشت بر زمين آورد و بر نبش کعبه نصب کرد

  . »خدا گواه است کە درست گفتی«: يهودی گفت

ويند کە خنستين درختی کە در زمين روئيد يهودان گ«: علی گفت

کە خنل است کە آدم با خودش از  گويند، بل زيتون است ولی دروغ می

  . »هبشت بر زمين آورد

  . »خدا گواه است کە درست گفتی«: يهودی گفت

ئی کە در زمين جوشيد، يهودان گويند کە  خنستين چشمه«: علی گفت

گويند،  ئی است کە زير صخرۀ بيت املقدس است ولی دروغ می چشمه

سودش را نزد  مۀ آب زندگانی است کە مهسفر موسا ماهیِ منککە چش بل

آن فراموش کرد و وقتی آبِ چشمه بەآن تراويد زنده شد و بە راه افتاد، و 

  . »موسا بەدنبال آن رفت و در آجنا خصر را يافت

  . »خدا گواه است کە درست گفتی«: يهودی گفت

  . »تای ديگر را بپرس اکنون سه«: علی گفت

اين امْت پس از پيامربش چند امام عادل خواهد «: يهودی گفت

گاِه حممد در کدام خبش از هبشت است؟ چە کسی با او در  داشت؟ منزل

  » آجنا اقامت دارد؟

اين امت پس از پيامربش دارای دوازده امام ! ای يهودی«: علی گفت



 ٢٦٢

  . »رساَند عادل است کە خمالفت خمالفانشان بەآهنا زيانی منی

  . »خدا گواه است کە درست گفتی«: يهودی گفت

منزل حممد در هبشت در جناِت عدن است کە در وسط «: علی گفت

  . »هبشتها است و نزديکترين جايگاه بەعرش رمحان است

  . »خدا گواه است کە درست گفتی«: يهودی گفت

  . »اند اند اين دوازده امام کسانی کە با او در آجنا ساکن«: علی گفت

  . »واه است کە درست گفتیخدا گ«: يهودی گفت

  . »اکنون پرسش آخرت را بياور«: علی گفت

وصی حممد کە از اهل بيتش است پس از او چە مدت «: يهودی گفت

  » خواهد زيست و آيا خواهد مرد يا کشته خواهد شد؟

پس از او سی سال خواهد زيست و ريشش ! ای يهودی«: علی گفت

  . بەسر و ريش خودش کشيد، و دستش را »بەخون سرش آغشته خواهد شد

کنم کە خدائی جز  اقرار می«: يهودی پس از شنيدن اين پاسخها گفت

   ١١٧.»اهللا نيست و حممد فرستادۀ اهللا است و تو وصی رسول اهللا استی

کش کە هم شيخ صدوق آورده  در روايت ديگری از اين داستاِن دل

متام خواهم سالِ  من پس از پيامرب سی: است، آمده کە علی بەيهودی گفت

و آن يهودی وقتی ديد کە علی . روز بيش روز کم و نه يک زيست، نه يک

بەمهۀ پرسشها پاسخ درست و مطابق با چيزی داد کە در کتاب او بەامالی 

خِط هارون نوشته شده است، فرياد زده گريبان خويش را دريد  موسا و دست

   ١١٨.و ايمان آورده مسلمان شد

 پرسيدند کە جايگاه ابر در کجا است؟ از علی: حارث اَعَور گفته

                                                 
 . ۲۹۶۔۲۹۵کمال الدين شيخ صدوق، . 117
 . ۲۹۹۔۲۹۷کمال الدين شيخ صدوق، . 118



  ٢٦٣

روی يک درخِت بزرگ و پربرگی بر کرانۀ دريا است، در «: گفت

چون اهللا اراده کند کە او را بفرستد بادی را . آجنا نشسته است

او   های آتشين بە هائی با تازيانه جنباَند و مالئکه را می فرستد و آن می

   ١١٩.»زدخي پس ابر برمی. زنند، و اين برق است می

  : اميراملؤمنين علی گفته است

زنان ايمانشان ناقص است، خبتشان ناقص، خردشان ! ای مردم

ناقص بودِن ايمانشان آن است کە وقتی ] نشانۀ[و اما . ناقص است

و اما . مانند اند از برگزاری مناز و گرفنتِ روزه بازمی در حيض

رابر با ناقص بودِن خردشان آن است کە گواهی دو زن ب] نشانۀ[

ناقص بودِن خبتشان آن است ] نشانۀ[و اما . گواهی يک مرد است

از زناِن بد بپرهيزد و از . گيرند نيمِ سهمِ مردان است کە ميراثی کە می

شنوی  در امور متعارف از زنان حرف. زنان نيک احتياط کنيد

   ١٢٠.مکنيد تا بەامور نامتعارف طمع نکنند

  :و گفته است

کمهاشان است، درندگان َهمِّشان جتاوز کردن بە جانورانْ َهمِّشان ش

غير خودشان است، زنان َهمِّشان آرايشِ زندگیِ دنيايی و فساد کردن 

  ١٢١.در دنيا است

  داستان خَوله حَنَفِيّه

دانيهای امام علی در داستاِن خوله حنفيه  يکی از معجزات و غيب

بيلۀ او يعنی اين خوله وقتی دخترکی بوده خالد ابن وليد بەق. آمده است
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حنيفه لشکر کشيده و پس از کشنتِ ُمَسيلمه کَذّاب و شکست دادِن  بنی

حنيفه را بەتاراج برده،  حنيفه خوله و مشار بسياری از دختران بنی بنی

سهم امام علی ) شده دختراِن آورده(سپس خوله در مدينه در تقسيم َسبايا 

. ی بەدنيا آورده استاو سپس حممد ابن حنفيه را برای امام عل. شده است

بعدها امام باقر جابر ابن عبداهللا انصاری را طلبيده و از او خواسته کە 

گونه کە خودش بەچشم ديده بوده  داستاِن رسيدِن خوله بەامام علی را بەآن

  :است بازگويد، و جابر چنين گفته است

از دنيا بروم و کسی دربارۀ اين موضوع از من  کە ترسيدم من مهيشه می

خالد ابن وليد آمد و  کە من نزد ابوبکر نشسته بودم. رسشی نکرده باشدپ

در ميانشان يک . سبی کرده بود آورد کە حنيفه را زنان و دختراِن بنی

حممد رسول اهللا کجا « کە آمد بانگ زدکە  مهين و ، بودبالغی تازهدخترک 

  » است؟

   .» استاز دنياحممد «: گفتند

  » نشانۀ درگذشتش چيست؟«: گفت

   .»قربش اينجا است«: گفتند

 َسْبْیما «: گفت  و بە پيامرب سالم کرد وپيامرب رفتسر قرب  بە دخترک

 و (*).»دهيم  تو گواهی میيکتايی اهللا و پيامربیِ بە ايم و ايم ولی مسلمان شده

کە او را  طمعِ اين بە طلحه و زبيرهرکدام از. نشستدر کنار قرب پيامرب  مهاجنا

. با خودش بربدد و او را  عبايش را بر او اندازتارفت ند ازآِن خودش ک

 کە فقط کسی حق دارد صاحب من شود کە  سوگند خورد فريادزناندخترک

مادرم برايم بيان کرده است آگاهی داشته باشد، و اگر جز کە  آنچە دربارۀ

                                                 
های پدران و مادرامنان بيرون  يعنی جهادگرها ما را از خانه» ايم ما َسْبْی شده «(*)

 .اند کشيده و بەتاراج برده و بەکنيزی گرفته



  ٢٦٥

 هبايم بە مرا بفروشيد و کە دَرم تا مشا نتوانيد اين باشد شکم خودم را می

   . يابيددست

 سبب را ؛اند ردم در مسجد پيامرب گرد آمدهم کە شنيدو علی بيرون بود 

نزد  بەاو وارد مسجد شد و.  داستان دخترک را برايش گفتند وپرسيد،

تو کيستی کە از ديگران «: گفتدخترک .  گفتاو چيزی بەدخترک رفته 

   »رسی؟ نظر میپرروتر بە

  . »ما من علی پسر ابوطالب«: گفت

  غدير خم حملِمجعه درروزِ  بامداِددر پيامرب  کە ای تو مهان«: گفت

   »جانشينی خودش منصوب کرده؟بە

  . »ام آری، من مهان«: گفت

 ايم، زيرا بزرگامنان سبی شده کە خاطر تو بوده بە ما«: گفتدخترک 

توسط پيامرب  کە کسی بپردازيم بەحاضر نيستيم زکامتان را کە خالد گفتندبە

   .»بی کرد َس نيزخالد نيز آهنا را کشت و ما را. ستمنصوب نشده ا

اندازۀ  بەهرکس بە ؛ اهللاخنواهد شداجر مشا ضايع : گفتاو   علی بە

مادرت در زمان استی کە تو مهان دختری . خواهد دادعملش پاداش 

در بياباهنا هيچ  کە سالی چنان بود سالی از تو حامله شد، و خشک خشک

 بەتو تو را زائيد کە مادرت روزیو شد؟  منیعلفی برای چارپايان يافت 

 او   بە توو» ای؟ دنيا آمده بەای و در زمانی منحوس تو منحوس«: گفت

 مرا يک سرور بسيار بزرگواری زيرام  استمن خيلی هم مبارک! مادر «گفتی

 کە موجب  پسری خواهم زائيد اوبرایمن کنيز خودش خواهد کرد و 

   .»حنيفه خواهد شد  بنیسربلندی

يک نشانۀ ولی . گفتی مهه درست است کە اينها«: گفتدخترک 

  . » ميان من و مادرم هست است روز تولدممربوط بە مهان کە ديگر هم

 را هايت گفتهوقتی تو در حلظۀ تولدت با او سخن گفتی او : گفتعلی 
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کرد، و  بە زمين وازۀ خانهتانۀ دررا زير آس  نوشت و آننیلوح مسيروی يک 

 های گفته کە تو نشان داد و تو اقرار کردی بەساله شدی آن را ووقتی تو د

 نشان داد و تو اقرار کردی بەتو را ساله شدی آن باز وقتی شش. خودت است

تو  بەبعد از آن مادرت. ای ها را در حلظۀ تولدت گفته مهۀ اين نوشتهکە 

 ديارتان لشکرکشی کند و مردانتان را بەريزی  خونوقتی يک مرِد«: گفت

بی کند تو بکوش کە فقط کنيز کسی شد و اموالتان را بگيرد و مشا را سبکُ

خرب  بەتو ای و دربارۀ اين لوح در شکمِ من بوده کە دربارۀ وقتی کە شوی

  . بدهد

   »اکنون بگو آن لوح کجا است؟. گوئی درست می«: گفت دخترک

  . »در گريبانت است«: گفتعلی 

    .نشان داداو    بەردهدخترک لوح را از گريبانش بيرون آو

خانۀ خويش برد،  بەبرای خودش برداشته  را دخترکعلیآن  پس از

   ١٢٢.و او حممد ابن حنفيه را برای علی بەدنيا آورد

  داستان پادشاه روم کە حقانيت علی را اثبات کرد

اند کە وقتی کار علی با معاويه بەآجنا رسيد  از زبان امام صادق نوشته

ی آماده کرد و معاويه گفت کە با صد هزار مششيرِ کە علی صد هزار سپاه

شامی بەپيکار علی خواهم رفت، پادشاه روم شنيد کە دو مرِد مسلمان از 

اند و آمادۀ پيکار با  کوفه و شام بر سر سلطنت بە رقابت برخاسته

او دو بازرگان شامی و دو بازرگاِن مکی کە با کاروان بە روم رفته . يکديگرند

بەهرکدام  سپس در دو نامه بە. يد و موضوع را از آهنا جويا شدبودند را طلب

ات را بەنزِد من بفرست تا  از معاويه و علی نوشت کە کسی از افراد خانواده
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  . نظرشان را بشنوم و دربارۀ اختالف مشا نظر بدهم

 يزيد چون (*).معاويه پسرش يزيد را فرستاد و علی پسرش حسن را

 و سرِ پادشاه را بوسيد، و حسن چون وارد شد وارد شد سر خم کرد و دست

احلمد هللا کە نه مرا يهودی کرده و نه مسيحی و نه جموسی و نه «: گفت

کە مرا حنيف و مسلمان کرده و از  پرستندۀ خورشيد و ماه و بت و گاو؛ بل

  . »َتباَرَك اهللا رب العرش العظيم. مشرکين نکرده است

آنگاه يزيد را طلبيد و . »ون برويداکنون بير«: پاشاه بە هردوشان گفت

اش بيرون آورد کە در هرکداْم آدمِک يکی از پيامربان   صندوق از خزانه۳۱۳

او آدمکها را يکی يکی بيرون آورده بە يزيد نشان داد ولی يزيد . پيشينه بود

سپس دربارۀ ارواح مؤمنان و کافران پرسيد کە . کدام از آهنا را نشناخت هيچ

پس از آن حسن را طلبيد . ، ولی يزيد نتوانست کە پاسخ دهدروند بەکجا می

کە تو و پدرت  آنچە من ابتدا يزيد را طلبيدم تا متوجه شود کە«: و گفت

اند و من در اجنيل  پدرِ تو را برای من توصيف کرده. داند دانيد را منی می

ء و دربارۀ اوصيا. ام کە حممد پيامرب و علی وزير است ام و ديده نگريسته

  . »ام کە پدرت وصی حممد است ام و ديده نگريسته

هرچە کە دلت خبواهد از چيزهائی کە در تورات و «: حسن گفت

  . »اجنيل و قرآن هست را از من بپرس کە انشاء اهللا بەتو پاسخ خواهم داد

. پادشاه آن آدمکها را يکی يکی بيرون آورد و بەحسن نشان داد

آدمِک دومی . »اين آدم است«: سن گفتآدمِک اولی کە بەساِن ماه بود ح

آدمِک سومی کە . »اين حواء است«: کە بەساِن خورشيد بود حسن گفت

. » سال عمر کرد۱۰۴۰اين شيث پسر آدم است و «: بيرون آورد حسن گفت

                                                 
کە داستان را دنبال کنيم، بەياد داشته باشيم کە حسن در زماِن  آن پيش از (*)

 .  سال۷ سال داشته و يزيد ۳۴جنِگ ِصفّين 



 ٢٦٨

اش هپن و پيشانيش  اين کە سينه«:  حسن گفتبيرون آورد کە آدمِک ديگر

اين «:  حسن گفتبيرون آوردە  کآدمِک ديگر. »گشاده است ابراهيم است

 ۵۰۰ سال عمر کرد، و فاصلۀ ميان او و ابراهيم ۲۴۰موسای عمران است کە 

اين اسرائيل است کە :  حسن گفتبيرون آورد کە آدمِک ديگر. »سال بود

اين «:  حسن گفتبيرون آورد کە آدمِک ديگر. »نامش يعقوب بود

اين يوسف پسر «: تآدمک ديگر کە بيرون آورد حسن گف. »امساعيل است

اين اسحاق پسر «: آدمِک ديگر کە بيرون آورد حسن گفت. »يعقوب است

اين داوود است «: آدمِک ديگر کە بيرون آورد حسن گفت. »ابراهيم است

اين شعيب «: آدمِک ديگر کە بيرون آورد حسن گفت. »کە حمراب داشت

اين عيسا «: حسن گفت. آدمکهای زکريا و عيسا را نيز بيرون آورد. »است

 سال عمر کرد سپس اهللا او را برکشيده ۳۳ابن مريم روح اهللا است کە 

  . »بەآمسان برد و در دمشق بر زمين خواهد آمد و دجال را خواهد کشت

پادشاه مهچنان آدمکها را يکی يکی بيرون آورد و بە حسن نشان داد 

ء و کرد تا نوبت بە آدمکهای اوصيا و حسن يکی يکی آهنا را معرفی می

سپس . وزراء رسيد و حسن نام هر وصی و هر وزيری را بيان داشت

نام اينها در «: آدمکهای پادشاهان جهان را بيرون آورد و حسن گفت

  . »اند آمده است و پادشاهان تورات و اجنيل و قرآن نه

ای اهل بيت «: پادشاه روم چون چنين ديد و شنيد، بەحسن گفت

 اولين و آخرين و علم تورات و اجنيل و زبور کنم کە علم من اقرار می! حممد

سپس آدمکی را . »و صحِف ابراهيم و الواح موسا بەمشا داده شده است

چرا «: پادشاه گفت. بيرون آورد و حسن چون بەآن نگريست بسيار گريست

اين جِد من حممد است با ريش هپنِ پرپشت و سينۀ «: گفت» گريی؟ می

لند و دنداهنای برفين و روی زيبا و موی سياه و گشاده و پيشانی هپن و دماغِ ب

 سال عمر ۶۳کرد،  او امر معروف و هنی منکر می. روی خوش و کالم فصيح



  ٢٦٩

کرد و يک انگشتری از خودش بەارث هناد کە رويش نوشته بود ال اله اال اهللا 

و ذوالفقار و عصا و جبۀ . کرد را بەدست راستش می حممد رسول اهللا و آن

  . »ر پشمين بەارث هنادپشمين و چاد

در اجنيل آمده کە او چيزی را برای دو پسرش هناده «: پادشاه گفت

  » !است

  . »آری، چنين است«: حسن گفت

  » بە مشا رسيده است؟«: پادشاه گفت

  . »نه«: گفت

يعنی ابوبکر (آن دو مرد . اين آغاز فتنه بر امِت او بود«: پادشاه گفت

داختند، اختيار اين امت و اختيار ذريۀ بر سلطنت پدرتان چنگ ان) و عمر

قائم از مشا است کە امر معروف و . پيامرب مشا را در قبضۀ خودشان گرفتند

  . »کند هنی از منکر می

سپس پادشاه هفت چيز از حسن پرسيد کە اهللا آفريده ولی در زهداِن 

شترِ  آدم است و حواء و غوچِ ابراهيم و ماده«: حسن گفت. اند مادر نبوده

  . »صاحل و ابليس لعين و مار و زاغ کە اهللا در قرآن ذکرش را کرده است

روزیِ خالئق در «: حسن گفت. سپس دربارۀ روزیِ خالئق از او پرسيد

  . »شود آيد و کم و زياد می آمسان چهارم است و بەاندازه فرود می

. روند ميرند بەکجا می سپس دربارۀ ارواح مؤمنين پرسيد کە وقتی می

آيند، مهان  هر شبِ مجعه نزد صخرۀ بيت املقدس گرد می«: تحسن گف

صخره کە عرشِ پائينیِ اهللا است و زمين از آجنا گسترده شده است و در آجنا 

شود، و از آجنا بود کە اهللا بر آمساهنا و  برچيده خواهد شد و حشر در آجنا می

  . »مالئکه مستولی شد

: حسن گفت. آيند د میسپس دربارۀ ارواح کافران پرسيد کە کجا گر

آيند و اهللا يک آتشی را از  در وادی حضرموْت پشِت شهرِ يمن گرد می«



 ٢٧٠

فرستد و دوتا گردباد بەدنبال آهنا است و مردم  مشرق و آتشی را از مغرب می

شوند، هبشتيان در مست راست صخره  نزد صخرۀ بيت املقدس حمشور می

پ صخره در زيرترين جهنم نيز در مست چ. و دوزخيان در مست چپِ آن

مردم از کنار صخره بە هبشت . زيرهای زمين است و فَلَق و ِسّجين آجنا است

  . »شوند و دوزخ فرستاده می

چون حسن اينها را برای شاه بيان داشت شاه بە يزيد ابن معاويه 

چە کە اين مرد گفت علمی است کە هرکە پيامرب يا وصی نباشد  آن«: گفت

: سپس بە حسن گفت. »مصطفای پيامرب استداند و خاص عترت  منی

نزد پروردگارت دعا کن کە دين پيامربِ تو را نصيب من سازد، زيرا شيرينیِ «

ترسم کە پس از  سلطنت مانع از آن شده است کە من دين او را بگيرم و می

  . »مرگم بە دوزخ بروم و شکنجه شوم

ِن کسی است خالفت ازآ«ئی بەمعاويه نوشت کە  سپس پادشاِه روم نامه

او   کە اهللا پس از پيامربش علم و حکمِت تورات و اجنيل و زبور و فرقان را بە

حق و خالفت و خاندان پيامرب در تو و «و بەعلی نوشت کە . »داده است

دودماِن تو است؛ با هرکە با تو جنگيد جبنگ تا اهللا او را بر دست تو 

کە با تو جبنگد لعنت اهللا و ايم کە هر ما در تورات و اجنيل ديده. شکنجه کند

   ١٢٣.»مالئکه و مهۀ مردمان و مهۀ اهل آمساهنا و زمينها بر او است

  خيربیداستان مَرحبِ 

داستاِن کشنتِ َمرحبِ يهودی در خيرب نيز ازمجلۀ داستاهنائی است کە 

شنيدنش برای شيعيان امامی شيرين است، و بەچند روايت آورده شده 

  : کنم ن را از نوشتۀ شيخ طوسی ترمجه میيک روايِت اين داستا. است
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چون روزِ خيرب شد مردی از يهودان بيرون آمد نامش َمرَحب، 

سر بود، بەخاطر دليری و ثروتش يهودان او را  و بزرگ) بلندقامت(ُبرزاَندام 

روز بيرون آمد، و هرکە از اصحاب پيامرب کە با او  او آن. داشتند مقّدم می

ُبرد و وی در  و بەوی محله می» ام مرحب من«: تگف شد او می آورد می هم

) گو غيب(ئی داشت کە کاهنه  او دايه. توانست کرد برابرش پايداری منی

داشت و بەاو  بود و او را بەخاطر جوانی و بزرگیِ خلقتش دوست می

آورد شد را شکست  هرکە با توجنگيد را بکُش و هرکە با تو هم«: گفت می

آوردی بيرون آيد خودش را حيدره خواهد  ا ی همبده مگر کسی کە وقتی بر

  . »ناميد، و تو اگر برای او بايستی هالک خواهی شد

پس چون جوالن دادهنای او بسيار شد و مردم در امرش متحير ماندند 

آوردیِ   برای هماميراملؤمنينبەنزد پيامرب شکايت بردند و تقاضا کردند کە 

کارِ مرحب را برای ! يا علی: يد و گفتپس علی را پيامرب طلب. او بيرون شود

  ! من بساز

مرحب تا چشمش بەاو . پس اميراملؤمنين برای نربد با او بيرون شد

را بەچيزی نگرفت و از وی رخ  افتاد بر او تاخنت گرفت ولی او وی

ام کە مادرم مرا مرحب ناميده  من«: مرحب بەپيش آمد و گفت. برگرداند

  .  »است

ام کە مادرم مرا  من«: شير بەسوی او رفت و گفتاميراملؤمنين با مش

  . »حيدره ناميده است

اش  را از او شنيد هراسان پا بەگريز هناد، زيرا دايه کە اين مرحب مهين

در اين هنگام ابليس در چهرۀ يک حاخامِ . پيشتر بەاو هشدار داده بود

  » !بەکجا، ای مرحب؟«: يهودی بر او ظاهر شد و گفت

  . »وردم خودش را حيدره ناميدآ اين هم«: گفت

  » !حيدره باشد«: ابليس گفت



 ٢٧٢

آورد شدن با حيدره بەمن هشدار داده و گفته کە  ام از هم دايه«: گفت

  . »حيدره کُشندۀ تو است

کس حيدره  اگر بەجز اين يکی هيچ! خاک بر سرت«: ابليس گفت

ست نباشد هم کسی مهچون تو نبايد کە بەسخنِ يک زنی کە معلوم نيست در

برگرد؛ . حيدره در جهان بسيار است. گفته باشد يا خطا از برابرش بگريزد

ام و  من پشت سرت ايستاده. اگر او را بکشی بر قومت سرور خواهی شد

  . »طلبم يهودان را بەکمکت می

شتری نگذشت کە  پس برگشت، و زمانی بەاندازۀ دوشيدِن ماده

زمين افتاد، و يهودان شکست اميراملؤمنين ضربتی بر او زد و او با سر بر 

   ١٢٤.»مرحب کشته شد، مرحب کشته شد«گفتند  يافتند و می

  : را چنين آورده استو دروازه خيرب شيخ مفيد داستان مرحب

دار بود  علی پرچم. پيامرب خيرب را بيست و چند روز در حماصره گرفت

و درد شد و نتوانست کە بەجنگ برود، و مسلمانان در برابر  و دچار چشم

 ]يهودان[روز  يک. ئی داشتند اطراف دژها با يهودان درگيريهای پراکنده

آورد   از دژ بيرون آمد و همتبخُترکناندروازۀ دژ را گشودند و مرحب 

  . »پرچم را بگير«: پيامرب ابوبکر را فراخوند و گفت. طلبيد می

ابوبکر پرچم را گرفت و با گروهی از مهاجرين و انصار رفت، ولی 

پس برگشت در حالی کە او مهراهانش را . وشيد کاری نتوانست کردهرچە ک

  .کرد و مهراهانش او را سرزنش می

او نيز تا نزديکيهای دژ رفت سپس . چون فردا شد عمر فرستاده شد

  . ناميد و آهنا او را برگشت در حالی او يارانش را بزدل می

لی ابن ع. دارش بردارد اين پرچم را بايد پرچم«: پس پيامرب گفت
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  . »درد دارد او چشم«: بەاو گفتند. »طالب را بەنزدم بياوريد ابی

او را بەمن نشان دهيد، خواهيد ديد کە او مردی است کە اهللا «: گفت

او حق پرچم را خواهد . دارد و اهللا و پيامربش او را و پيامربش را دوست می

  . »او کسی نيست کە از معرکه بگريزد. ستاند

ناراحتیِ تو «: پيامرب گفت. ش آوردندی را گرفتند ودسِت علند و رفت

  » چيست يا علی؟

  . »بينم و سردرد دارم درد دارم و چيزی منی چشم«: گفت

  . »بنشين و سرت را بر رامن بگذار«: پيامرب گفت

پيامرب دعائی خواند و تفی در دسِت خودش افکند و . علی چنان کرد

سپس . شود و سردردش نيز رفت چشمانش را گاو.  کشيداوبەچشمان و سرِ 

پرچم را بگير و «: پرچم را کە سپيدرنگ بود بەعلی داد و گفت] پيامرب[

برو، جربئيل مهراِه تو و پيروزی در پيشاپيشِ تو است، و هراس از تو 

بدان کە آهنا نامِ تو را در کتابشان ! يا علی. بەدهلای آهنا افتاده است

. ت کە دژهاشان را منهدم خواهد کرد و او اس(*)، استايليااند کە  ديده

شاء اهللا آهنا سرافکنده خواهند  ان. ام علی چون با آهنا روبەرو شوی بگو من

  .»شد

 بيرون آمد مرحب.  تا بەدژها رسيدمپرچم را گرفتم و رفتم: علی گفته

 کە سوراخ کرده بود بر سرشمانند  کالهخودی بر سر داشت و سنگی ختمو 

دانند کە من مرحب  مردم خيرب می«: گفت واند و میخ  بود و رجز میهناده

ام کە  من«: من نيز گفتم. »ام و هپلواِن کارآزموده استم استم، سالح برکشيده

مادرم مرا حيدره ناميده است، و شيرِ ژياِن جنگلها استم، چنان مششيرم را 

                                                 
 ايل نام خدای آمسانی نزد مسيحيان بود، ايل خدای پدر بود و مسيح خدای (*)

 . ی زمينیاو خدای آمسانی بود و مسيح خدا. پسر



 ٢٧٤

پس دو ضربت . »بر مشا فرود آورم کە کسی از مشا را زنده نگذارد

 زدم کە اودستی کردم و ضربتی بر  واله کرديم، من پيشبەيکديگر ح

 و تيغۀ مششير بەفرق سرش شکافت و سرش را با هم سنگکالهخود و 

چون اميراملؤمنين مرحب را کشت …  فرورفت و درجا بر زمين غلتيد

اميراملؤمنين .  مرحب بودند برگشتند و دروازۀ دژ را بربستندباکسانی کە 

. بودند) خندق(سوی پارگين  مردم در اين. گشودرا  رفت و کوشيد تا آن

 و بر روی پارگين هناد و پلی ساخت و برداشتاميراملؤمنين دروازۀ دژ را 

چون برگشتند . آهنا از آن گذشند و دژ را گشودند و غنائم گرفتند

. اميراملؤمنين دروازه را با دست راستش برداشت و چند گز دورتر افکند

  .)زيرا بسيار بزرگ و سنگين بود (بستند د میاين دروازه را بيست مر

را بر  وقتی دروازۀ خيرب را برکندم آن«: شيخ مفيد افزوده کە علی گفت

چون اهللا آهنا را خوار کرد . دست گرفته سپر کردم و با يهودان جنگيدم

مردی بەاو . »را دورتر افکندم دروازه را پل کردم و راه را گشودم، سپس آن

بەمهان اندازه کە احساس «: گفت» ينيش کردی؟احساس سنگ«: گفت

  .کردم سنگينیِ سپرِ خودم در جاهای ديگر می

چون مسلمين از خيرب فراغت يافتند رفتند کە دروازه را بلند کنند، و 

ديگر  ديدند کە بسيار سنگين است، و سراجناْم هفتاد مرد بەکمِک زورِ يک

   ١٢٥.را بلند کردند آن

ئی کار ده و بيست و پنجاه مرد نبود؛  وازهيعنی بلند کردِن چنين در

را با يک دستش بلند کرده و بر سر دست گرفته و جنگيده بود،  ولی علی آن

  . شود کە زورِ علی بسيار بيش از زورِ هفتاد مرد بوده است و معلوم می

                                                 
 . ۱۲۸۔۱۲۵/ ۱ارشاد شيخ مفيد، . 125



  آخر سخنِ

    درگذشتِ پيامربدر شبِاهل بيت  بە پيامِ تسليتِ اهللا

 آل حممد چنان شبی  بروقتی پيامرب درگذشت:  گفته]الباقر[ابوجعفر 

 درگمان بردند نه  کە  بودندناک بيمدرازترين شبها بود و چندان  کە رفت

زير آمسان جائی دارند و نه بر روی زمين؛ زيرا پيامرب پيونددهندۀ نزديکان 

آهنا . نزدشان آمد بەکسی کە آهنا در اين وضعيت بودند. و دوران با اهللا بود

  :  بەآهنا گفتاو. ديدند شنيدند ولی خودش را منی و را می اآوازِ

ی در هر مصيبتی دلدار. برکاتهالبيت و رمحة اهللا و اهلالسالم عليکم 

اهللا مشا را . ئی نزد اهللا است  هر ضايعهو جنات از هر هالکتی و تالفیِ

 و پاکيزه داشته و اهل بيت پيامرب کرده و خبشيدهبرگزيده و برتری 

مشا سپرده و کتابش را نزد مشا حمفوظ داشته و مشا را ە  بعلمش را

دار علم خويش و عصای عزِت خويش کرده، و دربارۀ مشا از  خزانه

 کە ، مشا را معصوم کرده)ديا  منگفته مشا نور(نورِ خويش َمثَل زده 

مرتکب هيچ  کە هيچ خطائی از مشا سر نزند، مشا را در پناه گرفته

پايۀ کمال  بەتوسط مشا بەايد، نعمت اهللا ، مشا اهل…خطائی نشويد

توسط مشا  بەتوسط مشا اختالفها ازميان برداشته شده، و بەرسيده،

واليتتان  هرکە ايد، اهللاءمشا اوليا. گانگی ايجاد شده استاحتاد و ي

. مشا ستم کند نابود خواهد شد هرکە بە يافته است و را بپذيرد جنات

را بر بندگانش واجب   نوشته و آنحمبِت مشا را اهللا در کتابِ خويش

مشا پيروزی دهد برايش بسيار  کە بەاهللا اگر خبواهد. ساخته است

. سوی اهللا خواهد رفت بەفرجام کارها کە شکيبا باشيد. آسان است

اهللا سپرده و اهللا اين امانت را پذيرفته  بە پيامرب کە داستيمشا امانتی 



 ٢٧٦

نان سپرده و آهنا نيز مؤم بە پيامرب کە داستيمشا امانتی . است

 کە نيکی حفظ کند معلوم است بەهرکس اين امانت را. اند پذيرفته

مهگان سپرده  کە بە داستيمشا امانتی . تصديق پيامرب کرده است

 بری از مشا بر ايد، حمبت مشا بر مهگان واجب است، فرمان شده

. پايۀ کمال رسيده است بە مشاوسيلۀ   بەنعمت. مهگان الزم است

متام و کمال رسانده  بە دين راکە  رب را اهللا از اين دنيا برد در حالیپيام

 او برای هيچ نادانی. مشا نشان داده بود بە رفت را بود و راِه برون

 نادانی بزند يا نتواند بە  خود راەهرک. ئی باقی نگذاشته است هبانه

 د راحقيقت را بشناسد يا حقيقت را انکار کند يا از ياد بربد يا خوکە 

اهللا نيازهای مشا را برآورده .  بزند حسابش با اهللا استفراموشیبە 

شويد و اهللا متوسل  مشا ستم کند مشا بە بەاگر کسی. خواهد کرد

  . والسالم عليکم و رمحة اهللا و برکاته. نيازهاتان را از او بطلبيد

اين ! فدايت شوم« کە پرسيد) از امام باقر (القاسم از او حيا ابن ابیي

   »کسی برايشان آمده بود؟ چە پيام تسليت ازجانب

   ١.»َعزَّ َوَجلّ از جانب اهللا«: گفت ]امام باقر[

  اند؟ اهل بيت چە کسانی

در زباِن قرآنی و حديِث  و ، است»مردمِ خانه«بەمعنای » بيتالاهل «

و ديگر مردمِ } ۷۳: هود{يکی متولياِن کعبه : پيامرب بەدو معنا آمده است

  . }۳۳: احزاب{ شاملِ مهۀ زناِن پيامرب خانۀ پيامرب

شود و  شامل زنان پيامرب منی امامی شيعياِن دوازدهنزد  اهلِ بيِت پيامرب

را امام صادق تأکيد کرده  اين. استعلی و فاطمه و حسن و حسين منحصر بە
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   : استگفتهچنين و 

: تکرد و گف) چادرخواب(پيامرب آهنا را در خانۀ ام سلمه بە زيرِ کَساء 

هر پيامربی اهلی دارد و ِثقلی؛ و اينها اهلِ بيت من و ِثقل من ! اللّهّم

تو بەخير استی، : آيا من اهلِ تو نيستم؟ گفت: ام سلمه گفت. استند

   ٢. استند اينهاولی اهلِ من و ِثقلِ من

 اماماِن کەعلی از علی و حسن و حسين نيز نوادگان و نبيرگاِن پس 

را دهها حديث کە دربارۀ   اين.ندا  اهل بيتاند می شيعيان دوازده امابعدیِ

اند اثبات  از زبان پيامرب و علی و باقر و صادق آورده» واليِت اهلِ بيت«

خوانيم کە امام صادق  مثالً، در حديثی کە کلينی آورده است می .کند می

نيز واليتشان است، و هرکە وارد » بيت«اند و  امامان» اهلِ بيت«گفته 

   ٣.پيامرب شده است) خانۀ(شود وارد بيِت واليتشان 

رب مرا و فاطمه و دو پسرم مپيا«: و شيخ صدوق نوشته کە امام علی گفته

! اللُّهمَّ«: حسن و حسين را گرد آورد و چادرخوابی بر سرمان افکند و گفت

آزارد و  اند، هرچە ايشان را بيازارد مرد می اينها اهلِ بيِت من و گوشِت من

يعنی (پس پليدی را از آهنا بَبر . کند را ريش کند مرا ريش میهرچە ايشان 

: گفت» !من نيز، ای پيامرب«: ام سلمه گفت. »کن و پاکيزۀ پاکيزه شان) بزدا

تو بەخير استی، ولی آيه اختصاًصا دربارۀ من و برادرم علی و دو پسرم «

گر حسن و حسن و ُنه تن از فرزنداِن پسرم حسين نازل شده است و کسی دي

   ٤.»جز مشمول آن نيست

  :و شيخ طربسی اين داستان را در تفسير خويش چنين آورده است

فاطمه بەنزد پيامرب آمد و يک تکه پارچۀ حريری ازآِن : هام سلمه گفت
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او . »شوهرت و دو پسرت را صدا بزن«: پيامرب گفت. خودش در دستش بود

ی بر سرشان  يک چادرخوابِ خيرب پيامرب خوردندچون. ايشان را آورد

اند، پليدی را از  اينها اهلِ بيت من و عترِت من! اللهمَّ«: افکند و گفت

  . »کن  بَبر و پاکيزۀ پاکيزه شانايشان

من نيز با مشا «:  گفتمم و من سرم را بەزيرِ چادر کرد:ام سلمه گفته

  ٥.»تو بە خير استیبەکنار برو؛ «: گفت» باشم يا رسول اهللا؟

کە زناِن پيامرب اهلِ بيِت او نسيتند، نوشته  بر آنشيخ صدوق در تأکيد 

کە ام سلمه گفته اين آيه در خانۀ من نازل شد و در آن هنگام هفت تن در 

. پيامرب و علی و فاطمه و حسن و حسين و جربئيل و ميکائيل: ام بودند خانه

» آيا من از اهل بيت نيستم؟«: من بر دروازه ايستاده بودم و بەپيامرب گفتم

   ٦.ولی نگفت کە از اهل بيت استی» تو از زناِن پيامرب استی«: فتگ

ئی امهيت داشته کە  دهد کە اين پيام بەاندازه نيز اين روايت نشان می

  . برای آوردنش ميکائيل نيز بەمهراه جربئيل فرستاده شده است

وقتی پيامرب و علی و فاطمه و حسن و حسين در زير اند کە  نوشته

 در  کە را بر دسِت جربئيل برای پيامرب فرستادیپيام اهللا چادرخواب بودند

دارد و يکی از داليلِ انکارناپذير عصمت و » آية التطهير«متون اماميه نامِ 

  : اين آيه چنين است. طهارِت اهل بيت و يکی از داليل اثبات امامت است

ُيريد
ِ ُاب ُ ذهب عنكم الرجس أ ّٰ

َ َ ِّ ُ ُ َ َ ِ ُ ِّويطهِت َاكيَل هِ َ ُركمُ ِ تطهرياَ َ  
و ) يعنی بزدايد(خواهد کە پليدی را از مشا اهل بيت بَبَرد  اهللا می

  .مشا را پاکيزۀ پاکيزه کند

  ازشده خبشی بيرون کشيده آيه آياتی کە اين پارهشايسته است کە 
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  ٢٧٩

در سال ها  اين آيه با اين يادآوری کە خبوانيم، آهنا است را دنبالۀ يک آيۀ

  خطاب بەزناِن پيامرب نازل شده است) عمرِ پيامربآخرين سالِ (دهم هجری

سورۀ ( سورۀ احزاب ۳۴ تا ۲۸و بعدها کە قرآن گردآوری و تدوين شده آيات 

  :را تشکيل داده است) ۳۳مشارۀ 

ك يا
َ

َفه ُا اجيب قل ُّ ُّ ِ
ألَّ

َ
نيا وزينتها فتعالني ِ َزواجك إن كننت تردن احلياة ا ََ َ ََّ ََ َ َ

ِ َ َُّ َ َ ِ
ُ ُ ُ

ِ َ ِ
ِّامت َ

ًعكن وارسحكن رساحا مجيالُ ِ َ ً َ ََ َّ َُّ ُِّ
ُ َ.   

ار اآلخرة فإن اب اعد للمحسنات منك ُوإن كننت تردن اب ورسو وا َِّ ِ َ ِ ُ َ ُ َِ َ َ ّٰ َ َّّٰ ِ
َ َ َ َ َِ َ ََّ ُ َ َ

ِ ِ
ُ َّ ُ َّن ُ

أج
َ

ًرا عظيما ِ َ ً .  
َيا نساء َ َ اجيب من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف هلا العذِ َ َ َ ََ َ ُّ ٍ ٍِ َِ ُ َ ِ َ َّ ُ ِ ِ َ ّ ِ ِ

ِاب ضعفني َّ
َ ِ ُ

َواكن َ ً ذلك بل اب يسرياَ ِ َ ِ ّٰ َ َ َ ِ َ .  
ِومن يقنت منكن ب ّٰ ِ َّ ُ ِ ُ َ َ ِ ورسوَ ِ ُ َ ِ وتعمل صاحلا نؤتها َ ُ ً ِ َ َ َ أَ

َ
َجرها مرتني و َِ َ َّ أَ
َ

َعتدنا هلا  َ

ًرزقا كريما ِ
َ ً

ِ .  
َيا نساء َ َ اجيب لسنت كِ ََّ ُ ّ ِ ِ

أَّ
َ

َحد من النساء إن ايقينت فال خت َ َّ ُ َ َّ ِ ِ َ ّ ِ َ ِ ٍ َضعن بالقول فيطمع َ َ َ َ ِ َ
ِ َ َ

ي يف قلبه  ِا ِ
َ ِ ِ

ًمرض وقلن قوال معروفاَّ َُ َ ًَ َ ُ َ ٌَ .  
َّوقرن يف نيوتكن وال يربج َ َ َ ََّ ُ ِ ُ ُ ِ َ ن يربج اجلاهلية األَ

ُ
ِ َّ ِ ِ َ َ ُّ َ َ أَ وَوَ

َ
َقمن الصالة وآيني  ِ َ َ َ َ ِ

ذهب َالزاكة واطعن اب ورسو إنما يريد اب  ِ ُ ِ ُِ ّٰ ّٰ َُ
ِ ُ

َّ ِ ُ َ ُ ََ َ ََ ََّ َ عنكم الرجس اهل اَ َ َ ِّ ُ ُ ِكيت َ َ
ًويطهركم تطهريا ِ َِ ُ َ َّ َ ُ .  
ٰواذكرن ما يتىل َ ُ َ ُ ً يف نيوتكن من آيات اب واحلكمة إن اب اكن لطيفا خبريَ ِ َ ًَ ِ ِ

َ َ َ ُّٰ َّّٰ ِ ِ َ ِ َ ِ َ ِ َّ ُ ِ ُ   . اِ
  زندگی و زيورِخواهاِنچە  چناناگر «مهسرانت بگو  بە!ای پيامرب

  . کنم تان نيکی روانه بەن را بپردازم ويد بيائيد تا حقوقتا استدنيا

 ايد بازپسين سرای ] نيکو درپاداش [ اهللا و پيامربِ او وو اگر خواهاِن

  . » آماده کرده استرفتاراِن مشا پاداش بزرگیِ اهللا برای نيک

 آشکار شود کاریِ  زشتاز مشا مرتکبِ هرکە !ای زناِن پيامرب

  .  برای اهللا آسان استه مهيشاش دوبرابر خواهد شد، و اين شکنجه



 ٢٨٠

 و کردارِ آوَرداش سر فرود   اهللا و فرستادهاز مشا در برابرِ هرکە و

او خواهيم داد و برايش يک رزقِ  بەشايسته کند پاداشش را دوبار

  . ايم آبرومند آماده کرده

.  هيچ زنی نيستيد اگر پرهيزکار باشيدماننِد بەمشا! ای زنان پيامرب

 ئی در دل دارد بيماری کە تا کسیَمەآوريد  بە سخْن سر فرود پس،

   .طمع افتد؛ و سخنی متعاَرف بگوئيدبە

هاتان مبانيد و ماننِد دوران نادانیِ گذشته خودمنايی   در خانهُمحکَم

روح و مناز بگزاريد و (مکنيد؛ مناز برپا داريد و زکات بدهيد 

 اهللا . باشيدپيامربش اهللا و بەفرماِنو ) روانتان را پاکيزه کنيد

 پليدی را از مشا مردمِ خانه دور سازد و کامالً پاکيزه کە خواهد می

   .کند تان

 شود را هاتان تالوت می های اهللا و حکمت در خانه از آيه آنچە و

   .آگاه است  وورز لطفمهيشه اهللا . خاطر بسپاريدبە

  ئی بە فضايلِ شيعه اشاره

، ولی در اينجا توان کتاب جداگانه ترتيب داد در فضايل شيعه می

کنم، با اين يادآوری کە  بەطور گذرا بەچندتا از فضايل شيعه اشاره می

امامی است نه شيعيان کيسانی يا  مهانا شيعيان دوازده» شيعه«منظور از 

  .  امساعيلی يا زيدی يا فَطحی

 در فضيلت شيعه بودن امام صادقکلينی نوشته کە حممد ابن يعقوب 

  :  است گفتهچنين

  .فی دارد و شرِف اسالْم شيعه استی يک شرهر چيز

ئی است کە شيعه در آن هر چيزی يک امامی دارد، و امامِ زميْن جا

  .جاگير است



  ٢٨١

  .داد ن نبود خدا بەمردم نعمت منیاگر شيعه در جها

 حممد است و ما و هر چيزی يک جوهری دارد و جوهرِ بشريْت

  . شيعيامنان

  . دهد  آمساهنا سير میشيعه وقتی خوابيده است اهللا روحش در

شيعه اگر روی بسترش هم خوابيده باشد پاداشِ جهادگران برايش 

  . شود نوشته می

شيعه وقتی در سکوت نشسته است نيز پاداش تالوت قرآن برايش 

خواند نيز پاداشی برايش  شود، ولی غير شيعه وقتی قرآن می نوشته می

  . شود نوشته منی

  . پاداش خواهد ماند د برباد و بیغيرِ شيعه هر کار نيکی کە بکن

   ٧.مهۀ مردمِ جهانْ کورديده استند و شيعيانْ ديدگاِن بينا دارند

   .حّتا يک شيعه نيز وارد دوزخ خنواهد شدو نوشته کە 

نگرند و يک شيعه را   بە جهنم می مردم روز قيامت:امام صادق گفته

   ٨.نيز در جهنم خنواهند يافت

 شيعيان ما هر اندازه هم گناه :م صادق گفتهشيخ طوسی نوشته کە اماو 

رويم و از او تقاضای  کرده باشند ما روز قيامت با پای پياده بەنزِد اهللا می

   ٩.فرستد خبشايد و بەهبشت می شان را اهللا می کنيم، و مهه خبشايش می

  :اند کە پيامرب گفته شيخ مفيد و شيخ طوسی نوشتهو 

ام، برادرم صاحل  ند؛ من سوارِ براقا روز قيامت فقط چهار نفر سواره

شترِ اهللا است کە قومش بەآن سيخچه زدند و کشتندش،  سوار ماده

شترِ من است، علی سوار شتری از شترهای  دخترم فاطمه سوار ماده
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 ٢٨٢

هبشت است کە مهارش از مرواريِد تر و تازه و چشمانش از ياقوت 

 سفيد بر آن سرخ و شکمش از زبرجد سبز است و گنبدکی از مرواريِد

هناده است کە درونش را از بيرون توان ديد و بيرونش را از درون؛ و 

بر سرش تاجی از نور است کە نورش برای مجعِ قيامت روشنی 

اش مهچون ستارۀ آمسان  آوَرد و هفتاد کنگره دارد و هر کنگره می

 پس از او ششيعيان… و در دستش پرچمِ احلمد است. درخشد می

گويند » ؟ ايد مشا کيان«شود کە  عيانش بانگ زده می بەشي.آيند می

ايد  مشا در امان! ای علويان«شود کە  بانگ زده می. »ايم ما علويان«

   ١٠.مهراه کسانی کە در مواالتشان بوديد بەهبشت وارد شويد

  : استکە امام صادق چنين گفته و شيخ صدوق نوشته 

شتری از نور  بر مادهوقتی روز قيامت شود تو را : پيامرب بە علی گفت

آورند و بر سرت تاجی چهار نبش است بر هر نبشی سه سطر  می

. »ال اله اال اهللا، حممد رسول اهللا، علی َوِلیُّ اهللا«نوشته است 

شود  ئی برايت هناده می سپارند و کرسی کليدهای هبشت را بەتو می

 نشينی، و مهۀ مردم جهان است و بر آن می» کرسیِ کرامت«کە نامش 

تو شيعيانت را بەهبشت . شوند از اول تا آخر در دشتی گرد آورده می

کنندۀ هبشت و دوزخ  تو تقسيم. فرستی و خمالفانت را بەجهنم می

   ١١.استی

  : اند و شيخ مفيد و شيخ طوسی از زبان امام باقر چنين نوشته

برند؛ پيامرب  روز قيامت مجعی از شيعيان علی را بەسوی دوزخ می

فرستد تا بنگرد کە  ئی را می اهللا يک فرشته. افتد يند و بەگريه میب را می اين
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  ٢٨٣

  . گريد چرا حممد می

بينم کە شيعيان علی را بەجهنم  چرا نگريم وقتی می«: گويد پيامرب می

  » گذارند کە بەسرِ حوضِ من آيند؟ برند و منی می

من آهنا را بەتو خبشيدم و در مشارِ کسانی ! يا حممد«: گويد اهللا می

ات داشتند و بەمجع تو ملحق ساختم و بەحوض تو  کردم کە مواالت ذُّرّيه

  . »شان را پذيرفتم وارد کردم و شفاعت تو درباره

اند  دار ما و موالی ما بوده روز مهۀ کسانی کە دوست آن«: امام باقر گفته

   ١٢.»شوند پيوندند و بەحوض ما وارد می بەمجع ما می
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