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 حضرت امام موسی کاظم علیه الّسالم:
 

نیا و مَ ح   و مل َیَدع د للیه، طلًبا ل  ها مَ ها ألهل  بُ طال  رُص الدُّ ُُ ّی  َیس رخرمه،  ح

 آرخرمه، یف دنیاه،. مطلُب 

 

و حرص بر دنيا و بر مطالب دنيا براى اهل دنيا مطلبى براى آخرتشان باقى »
نگذارده است، تا به جائى كه براى ايشان مطلب آخرتشان را در دنيايشان فاسد 

 «.نموده است
 411، ص 5، ج الکافی
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 فهرست مطالب و موضوعات

 جلد دهم
 

 صفحه         عنوان
 

 90 ـ 983     یخیتار ابحاث: اّول بخش

 99ـ  692     هانهضت و هاحکومت: اّول فصل

 آنان ضرر بر که را یموارد حذف و اخبار فیتحر و عاّمه یعلما یمذهب تّیعصب به راجع
 41   .........................................................................................   آنها توسط است بوده

 10   ....................................................   عثمان عمر، شه،یعا ابوبکر،. 0

 35   ..........................   نیخیش منقبت در رضوان یۀآ به ما، نیمخالف تمّسک جواز عدم به راجع

 32   ...........................................   نداد؟ چرا بدهد؛ را زهرا حّق توانستیم یآسان به أبوبکر

 34   .....................................................   [رفت او یسو به دیبا که است کعبه منزله به امام]

 34   .............................   [هایعل اهلل سالم طاهره ۀقیصد حضرت و هّیقبط یۀمار برعایشه  حقد]

 31   .............   «األرض َعَل  الّسامءُ  اْنَطَبقت   لو و  ُعةیالب هذه تتم   أن مکنی ال»: عائشه معروفه ۀجمل

 31   .................................................   [حق امام بر ۀکنند خروج فسق به فقهاء نمودن حکم]

 یف إالّ  عقدة حتّل  ال و عقبة تقطع ما األمحر اجلمل راکبة إنّ  واهلل: »الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام
 31   .........................................................................................   «سخطه و اهلل ةیمعص

 37   ..................................................   [جمل جنگ از پسه شیعا با هّیعبد یأفع ُاّم محاّجه]

 38   ......................................................................   [خدا رسول از بعد عمر یها بدعت]
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 33   ..............................................................................   کلثوم ُاّم با ُعَمر نکاح به راجع

 33   ............................................................................   [قلم و قرطاس داستان مدارک]

 15   .....................................................  [الّسالم همیعل تیب اهل اّطالع بدون فهیخل نییتع]

 15   ...............................  [سّلم و آله و هیعل اهلل یصّل اکرم امبریپ ثیاحاد کتابت شدن قدغن]

 14   ........................................   [الّسالم هیعل یعل تیوصا در خدا رسول یایوصا به راجع]

 13   ..................................................................   [قلم و دوات آوردن از عمر کردن منع]

 11   ....................................................................   «هجریل الّرجل إنّ »: عمر قول به راجع

 13   ...........................................................   [ُعَمرُ  هلَلک علی  لوال: عمر زیآم اعجاب کالم]

 19     مرًصا رسح أیب سعد بن عبداهلل ةیتول و نةَ یالمد احلکم أیب إدخال و عاّمر رضب: عثامن مطاعن

 12   .............................................   است شده وارد صحابه از یبعض ذّم در که قرآن از یاتیآ

 14   .....................................   [عثمان زمان در را اسالم یمبان از یاریبس نّییأمو بردن نیب از]

فیَ  مل و مات َمن» ثیحد به تمّسک]  14   ........................  [خلق بر امام وجوب بر ...«زمانه إمامَ  عر 

 26     الّسالم همیعل حسن امام زهراء، فاطمه ن،یرالمؤمنیام حضرات. 6

 11   .................................................................   الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام مناقب به راجع

 17   ........................................................  الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام حّب در اخبار به راجع

 18   ..   گفتند نیرالمؤمنیام ۀدربار را خود یخیتار ۀجمل خدا رسول که السِّلِسلة ذات غزاة به راجع

 13   ...........................................   هایعل اهلل سالم زهراء حضرت الّنساء دةّیس مناقب به راجع

 72   .......................   برسد نیرالمؤمنیام به خالفت وجه چیه به نبودند یراض عمر و ابوبکر نکهیا در

 حّق به آنها تجاوز و شیقر یتعّد به راجع نیرالمؤمنیام موال خطب و کلمات از یشواهد
 73   ....................................................................................   اهلل رسول از بعد حضرت

 71   ................   [دانستندیم خود حّق را خالفت آشکارا الّسالم همیعل تیب اهل و نیرالمؤمنیام]

 77   .............................................  [اهلل رسول اخبار در نیرالمؤمنیام ِنیتابع به عهیش اطالق]

 89   .....................   یو جواب و عثمان، قتل از بعد وّقاصیأب بن سعد به عاص عمرو مکتوب

 85   ..............................................................   الّسالم هیعل نینرالمؤمیام با ةیمعاو مخالفت

 85   .........................   عثمان قتل از بعد الّسالم همایعل نیرالمؤمنیام با حسن امام حضرت کالم

 84   ...............................................   ُشعبه بن رةیمغ با عّمار و الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام کالم

 83   ..........................   عمر بن عبداهلل و َمسَلَمة بن محّمد و سعد عتیب از امتناع و ره،یمغ قعود

 83   .............................................................   المنّورة نةیالمد من احلََکم بن مروان ُهروب
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 81   ...........................................................   را لیعق ۀنام الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام جواب

 81   ..............................................   [ریزب و طلحه و شهیعا خروج از نیرالمؤمنیام یناراحت]

 81   ..................................................   الحوأب ماء به وصول و ریزب و طلحه با شهیعا ریمس

 عّباس بن عبداهلل و سیق و عّمار و الّسالم هیعل حسن امام الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام فرستادن
 87   .......................................................................................................   کوفه به را

 88     َجَمل جنگ یبرا را مردم جییته و عتیب یبرا کوفه در الّسالم هیعل حسن امام حضرت خطبه

 83   .........   الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام با جنگ به دعوت در بصره مردم یبراعایشه  خواندن خطبه

 39   .......................   عتیب نقض از مؤاخذه و ریزب و طلحه به الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام مکتوب

 35   ...........................   هطلح به الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام استوار و محکم یها جواب و نصائح

 32   ................................   دادن او به یطائف عسل و حضرت شدن تشنه و َجَمل جنگ شروع

 32     شدن ور حمله خود و او از را تیرا حضرت گرفتن و ت،یرا صاحب ّیهحنف بن محّمد ِیُکند

 34     زن چهل با نهیمد به را شهیعا حضرت، فرستادن و کردن آزاد و مروان، وعایشه  شدن ریاس

 33   ...........   «ُمدبًرا تقتلوا ال و ایً جر هوواجی ال أن» و قبله؛ اهل اسارت جواز عدم به حضرت امر

 31   .................................   مخاصمه و مبارزه إعالن و الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام به هیمعاو ۀنام

 31     هیمعاو یسو به رفتن و حضرت، رّد و ون،ید رفع و مال أخذ یبرا کوفه به حجاز از لیعق حرکت

 37   ..................................................................   نارید هزار صدیس لیعق به هیمعاو إعطاء

 38   ........................................................................   [هیمعاو به مهیخز بن حّجاج کالم]

 38   ..........................................................   هیمعاو با عتیب و شام به عامر بن عبداهلل رفتن

 33   ....  جهت هر از حّجت اتمام و هیمعاو به عبداهلل بن ریجر با الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام مکتوب

 595   .....................................................................   [هیمعاو به وّقاص یأب بن سعد ۀنام]

 595   ..............................................................   [هیمعاو به الّسالم هیعل نیالمؤمن ریأم ۀنام]

 592   ......   تن به تن جنگ یبرا را او صداکردن و هیمعاو قرب در الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام آمدن

 592     کرد برهنه را خود عورت و افتاد نیزم به الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام با جنگ در عاص عمرو

 594   ...............................................................................   [الّشام اهل عن رةیالم قطع]

 594    لیدل دنیفهم صورت در حضرت از کوفه اهل یرویپ و چرا، و چون یب هیمعاو از شام اهل یرویپ

 593   .....................................   کند یم محکوم را عاص عمرو بحث در همدان، فهیطا از َبرد،

 593   ........................................................................  [ّیعل یف العاص بن عمرو وقوع]

 593   ........................................................................   [هیمعاو ۀنام به عّباسابن جواب]
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 591     هیمعاو اموال و ایدن فزخار به توّجه عدم و فشار تحّمل و صبر به را اصحاب حضرت دعوت

 591     دهد یم را پاسخش هیمعاو و کند یم ییگو بیع حضرت از هیمعاو نزد یثقف أبومحجن ابن

 591   ......................................................................   [الموادعة یف العراق أهل اختالف]

 اثر در ُصلح به لیم در مردم اختالف و صبر، به دعوت و الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام ۀخطب
 597   ...............................................................................................   هیمعاو شنهادیپ

 تا مبارزه یاستدعا و صلح رشیپذ عدم در حضرت به او دیشد کالم و اسری بن عّمار امیق
 597   .......................................................................................................  کار انیپا

 593   ...................   خوارج توّسط گرید زن نفر سه با اش زوجه و أَرت بن خّباب بن عبداهلل قتل

 559   ..........................................   نهروان خوارج یسو به الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام حرکت

 555   .............................................   [عراق اهل به الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام ۀنام از یقسمت]

 555     بروند کمتر خود فرزندان و ها زن نزد به که انیلشگر به موّقت ۀمتارک زمان در حضرت کالم

 552   .................................   [نیرالمؤمنیام تّیحّقان به راجع هیمعاو به عّباسابن احتجاجات]

 552   ......................................................   [به ُضل   و َضل   جائر   امام   اهلل عند النّاس ّش  إنّ ]

 554   ..................................................   الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام شهادت در اخبار به راجع

 551   ............................................................  [الّسالم هیعل حسن امام با کوفه اهل عتیب]

 کالم و یخزاع ُصَرد بن مانیُسَل ینگران و هیمعاو با الّسالم هیعل حسن امام حضرت صلح
 551   .........................................................................   الّسالم هیعل نیحس امام حضرت

 551   .......   هیمعاو بر عّباسابن دخول و هیمعاو ۀسجد و سرور و الّسالم هیعل حسن امام شهادت

 557   ......................   بودند الّسالم هیعل نیالعابدنیز امام حضرت هواداران از َعزَّة ریُِّکَث و فرزدق

 003  ...............................................................................   ونّیامو. 9

 553   ......................................................................   [عثمان به انیابوسف زیآم کفر کالم]

فوها: »هیامیبن به انیابوسف گفتار و عثمان، به خالفت انتقال ف تلق   اعتراض و ،«الُکرة تلقُّ
 529   .................................................................................................   مقداد و عمار

 525   ............................   مردم بر تغّلب و حکومت در ةّیامیبن تفّوق عّلت در خلدونابن کالم

 و انیسفیاب بن دیزی باشند داده هّیامیبن به حکومت از یاهّیسهم آنکه یبرا عمر و أبوبکر
 524   ..........................................................................................   گماشتند را هیمعاو

 523   ..................................   هاشمیبن و هّیامیبن نیب ما یف الّتخاصم و الّنزاع در یزیمقر کالم

 و الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام ۀدربار را قرآن یۀآ دو تا داد َسُمره به هزار چهارصد هیمعاو
 521   ...............................................................................   (ت) کند فیتحر ملجم ابن
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 521   .....................................   [یسعود یها یوّهاب توّسط عیبق ۀائّم حیضر و حرم بیتخر]

 521   .....................   [دیزی یبرا افراد از گرفتن عتیب خصوص در عاص بن دیسع به هیمعاو ۀنام]

 527   .......................................................................   هاشمیبن با هّیامیبن عداوت ۀسابق

 528   ...........................................................   مّکه فتح در اضطرار یرو از انیابوسف اسالم

 523     خدا رسول از پس ةریالمغ بن یةمعاو عداوت و خدا رسول زمان در نیمسلم با انیابوسف عداوت

 523   .........................................   نهاد نام ةّیالجبر و القهرعام و الفرقةعام دیبا را الجماعةعام

 549   ..........................   رساندیم را آنها نیرید کفر وضوح به ادیز بن داهللیعب و دیزی اتیجنا

 542   ......................   است مردود آن، از قبل او مانیا تیروا و آورد، مانیا الفتحعام در هیمعاو

 542   ...........................................................   [آنها انیوال و دیزی و هیمعاو زیآم کفر ۀریس]

 543     دهدیم شرح را خود حکومت روح و مؤامرة قتیحق عثمان، دختر با خود کالم در هیمعاو

 543   ........................................   است مجعوالت از یهمگ هیمعاو لیفضا رد وارده ثیاحاد

 541   ...   آنها دنیرسان قتل به و شام به کوفه از اصحابش از تن ازدهی با را ّیعد بن ُحجر فرستادن

 547   .............   ![اروپا در اسالم نفوذ از شدنش مانع لیدل به هیمعاو از آلمان بزرگ عالم میتکر]

 فالن در و میختیریم طال از را هیمعاو ۀمجّسم ما که بود سزاوار: »آلمان بزرگ عالم گفتار
 اروپا در را تّیحیمس از یاثر اسالم شد،ینم مانع او اگر چراکه م؛یکردیم نصب نیبرل دانیم

 547   ..........................................................................................   !بود نگذاشته یباق

 548   .........................................................   کندیم دیتبع نهیمد به شام از را عباده ه،یمعاو

 548   ............................................   شام به را ابوذّر دیتبع و شام در هیمعاو خضراء قصر بناء

 543   ................................................................   شهیعا با مالقات و نهیمد به هیمعاو سفر

 قبول یبرا را حضرت فراخوان و هنیمد در الّسالم هیعل نیحس امام حضرت با هیمعاو مالقات
 539   .............................................................................   حضرت جواب و دیزی عتیب

 539   ...............................   [دیزی خالفت یبرا نهیمد سرشناس افراد از هیمعاو گرفتن عتیب]

 535     واقعه نیا در عّباسابن کلمات و الحرام مسجد در عّباسابن به و مّکه به هیمعاو مرگ خبر دنیرس

 در را خود الیع و اهل مروان او، عتیب شکستن و دیزی هیعل بر نهیمد مردم امیق و نهضت در
 532   ..................................................................................   آورد سّجاد حضرت امان

 534   ...............................  هیمعاو بن دیزی زمان در َحرَّه ۀواقع در نهیمد اهل غارت و عام قتل

 533     شدند کشته مردم ریسا از نفر 59999 و انصار، و شیقر از 799 ،یصحاب 89 حّره ۀواقع در

 533   .....   جعفر بن عبداهلل یبرا و دیزی بن ةیمعاو پسرش یبرا را عقبه بن مسلم ۀنام دیزی قرائت
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 531   .......   مّکه از شیقر ۀشیر برانداختن در ریُنَم بن نیُحَص به تّیوص و َعَقَبه بن مسلم هالکت

 531   .........................................   سالکی مّدت تا کشتگانشان یبرا نهیمد اهل یعزا و ماتم

 537   ....   کردند مباح انیلشگر بر را نهیمد مردم سینوام و أعراض و نفوس و اموال تمام روز سه

 538   ................................   کاَن مرواُن فاحًشا َسّباًبا ه،یمعاو بن دیزی بن خالد به مروان ُفْحش

 533   ............................................   هیمعاو بن دیزی بن خالد مادر دست به َحَکم مروان قتل

 533   ..............................................   [مخالفانش رساندن قتل به در ادیز بن داهللیعب اهتمام]

 533   .....................................................   [مخالفانش کشتن و مروان عبدالملک حکومت]

 519     وسفی بن حّجاج هیعل بر ریجب بن دیسع و همراهانش و أشعث بن محّمد بن عبدالّرحمن خروج

 515   ..................................   ریزب بن عبداهلل قتل و را، کعبه َحّجاج دنیکش آتش و قیمنجن به

 اهلل رسول منرب قولونی... أعواًدا احلامر َجْوف مثل جلعلتها... لوال: »گفت نهیمد ۀدربار حّجاج
 512   ............................................................................................   «اهلل رسول قرب و

 514     نّییعلو ضّد بر عمل نیدتریشد إعمال و وسفی بن حّجاج اتیجنا و مروان بن عبدالملک

 513   ...................................   !نمود جلوه ونّیعّباس در که بود یخوارشراب فّن مخترع د،یول

 513   .....................   بود عبدالملک ۀرتب در قدرت جهت از عبدالملک برادر مروان بن زیعبدالعز

 مردم از مانیسل و دیول: خود پسر دو یبرا عبدالملک مصر، در زیعبدالعز مرگ از بعد
 511   ..................................................................................................   گرفت عتیب

 511   ..........................   عتیب یبرا را بّیمس بن دیسع ل،یاسماع بن هشام نهیمد حاکم دعوت

 517     دیول با عتیب عدم یبرا را بّیمس بن دیسع عام منظر در وقوف و هیلح و رأس حلق و سوط ضرب

 خانه انیم یهاخانه تمام نرود، راست و کج تابوت آنکه یبرا عبدالملک مرگ لحظه در دیول
 518   ...........................................................................   کرد کسانی خاک با را قبرش و

 در ریگعالم یهاجنگ و ممتده سوابق آن با را رینص بن یموس مان،یسل ختنیآو دار
 518   ...............................................................................................   اسالم فتوحات

 یچادرها و ُسرادقات در آن یگفتگو و زیعبدالعز بن عمر با عبدالملک بن مانیسل حّج داستان
 513   .................................................................................................  رینظ و مثل یب

 515   ...................................................   را عبدالملک بن مانیسل ،یمانی طاووس حتینص

 515   ...............................................   أبوحازم با نهیمد در یُزهر و رجاء و مانیسل مالقات

 512   .........................................   زیعبدالعز بن عمر با دمشق در مردم عتیب و مانیسل مرگ

 عبدالملک که را عبدالملک دختر: زنش لباس زیعبدالعز بن عمر دادن قرار المال تیب در
 514   ............................................................   بود کرده خرج نارید هزار صدکی آن یبرا
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 513   .....................   زیعبدالعز بن عمر مالقات یبرا خاص وقت انتظار در عراق، اهل شاعر ریجر

 511   ..........................   جائزه و ِصله خواستن یبرا زیعبدالعز بن عمر حضور در ریجر اشعار

 511   ...........   خود یشخص اموال از داد زهیجا نارید چهار فقط شاعر ریجر به زیعبدالعز بن عمر

 517   .....................................   را سابق تجاوزات و اتیتعّد او برداشتن و زیعبدالعز بن عمر

 518   ...........................   کشتند سّم با ه،ّیُامیبن ۀریس با مخالفت ۀواسط به را زیعبدالعز بن عمر

 070  ............................................................................   ونیعّباس. 1

 را او کردن یزندان و ابومسلم دست به او اسارت و خود، یعمو بر سّفاح ۀزاد برادر خروج
 575   .....................................................   نمودن خراب سرش بر را خانه سپس و خانه در

 572   ........................................................................   [جنگ هنگام در هریهب ابن اشعار]

 را او امام عنوان به که برادرش از او تیشکا و یقیدوان منصور به یخراسان ابومسلم ۀنام
 572   ..............................................................................   کرد انتیخ او اّما و رفتیپذ

 574   ..................................................................................   [أبومسلم به منصور ۀنام]

 574   ...........................   یو شکست و منصور هیعل بر نیالحس بن ّیعل بن دیز بن یسیع امیق

 573   ....................   خود یبرا طواف انحصار در یقیدوان منصور به مرزوق بن عبداهلل اعتراض

 مانیسل بن جعفر: عّمش ابن فرستادن و یقیدوان منصور عصر در نهیمد در جانیه و انقالب
 571   .....................................................................................   کردن خاموش یبرا را

 از یتیروا و احکام از یحکم انیب ۀواسط به مانیسل بن جعفر از انس بن مالک خوردن انهیتاز
 571   ...........................................................................   آله و هیعل اهلل یصّل خدا رسول

 اسالم جهان در او یرأ و فتوا که احکام، کتاب نیتدو در انس بن مالک به یقیدوان دیاک امر
 577   ...................................................................................................   شود یجار

 577   ......................................................   دیالّرش هارون و یعّباس منصور حکومت ۀقیطر

 578   ...................................   اند بوده أکاسره مانند نّییعّباس و مناذره، و غساسنه مانند نّییُامو

 573   .....................   حکومت امر در را آنها دادن دخالت و ترکستان، از را أتراک معتصم جلب

 573     دادند رواج را یباز زن و شراب مجالس و نوروز، همچون را رانیا رسوم و آداب ون،ّیعّباس

 یبرا تّیوص یمهد و کندیم مسموم خود خالفت یبرا را پدرش ،یمهد فرزند عبداهلل
 585   ......................................................................................   دینما یم دیالّرش هارون

 582   ....................................   [نهیمد هانیفق توّسط دیالرش هارون یبرا ینبو ثیحد قرائت]

 برگرداند، اّول صورت به خواست هارون افزود؛ آن بر هیمعاو بود، پّله سه اهلل رسول منبر
 582   ................................................................................................   شد مانع مالک
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 381   .......   یمخصوص امر به را یشب هر ود،ب کرده قسمت را خود ۀهفت شب هفت دیالّرشهارون

 381   ..................................................   [همسعد بن مروع رشیوز با دیالّرش هارون ۀمکالم]

 381   ..........................................   فصاحتشان و بالغت و مأمون و هارون از بهیقتابن دیتمج

 381   ..............................   دبو جعفر با فاخته خواهرش ارتباط برامکه، بر هارون غضب عّلت

 381   ..........................................   داشت یمختف هارون خواهر فاخته با را خود ۀرابط جعفر

 381   ...............................................   [یعّباس متوّکل دست به تّیسک بن عقوبی شهادت]

 388   ..................................................   یعّباس ۀفیخل الّناصر دست به بتیغ سرداب ریتعم

 381   ................................................   ونّیعّباس حکومت انقراض و بغداد در ُهالکو دخول

 313   .............................   است نداشته مستعصم قتل در دخالت ،یالعلقم ابن: مستعصم ریوز

 891  ..............................................................................   ونّیعلو. 5

 311   .........................................   اندخوانده خود از یرویپ به را امامان که نیِّیعلو از یکسان

 311   ...........................................   ّیعل بن دیز برادرشان به الّسالم هیعل باقر حضرت زاندر

 311   ...................................................................   دیشه نیالحس بن یِّعل بن دیز ۀدربار

 311   ..............................................................................   کوفه در بیصل و دیشه دیز

 103   ...................................................................   دیشه نیالحس بن ّیعل بن دیز ۀدربار

 103   ..........................................................   [الّسالم هیعل باقر امام شهادت خیتار ۀدربار]

 103   ............................................................................................   الحسنیبن درباره

 101   ...................................   منصور زندان در الحسنیبن به مالّسال هیعل صادق حضرت ۀنام

 101   .....................................................................   الحسنیبن ۀدربار طاووسابن بحث

 101   .................................................   میبراها و محّمد: َمْحض عبداهلل پسران ۀدربار بحث

 108   .................................................................   فّخ دیشه ،یعل بن نیحس ۀدربار بحث

 101   ................................................................   را حسنیبن منصور، کردن زندان و قتل

 130   .........................................................................   منصور َمحَبس در حسنیبن قتل

 131   ...........................................................................   محّمد احوال و حسنیبن مقتل

 131   ..........................   آنها امیق به الّسالم هیعل صادق حضرت تیرضا عدم و حسنیبن مقتل

 110   ......................   [حضرت آن پاسخ و الّسالم هیعل جعفر بن یموس حضرت به ییحی ۀنام]

 111   ................................  [نیالحس بنت فاطمه و یمثّن حسن فرزندان ۀنام شجره از یقسمت]

 111   ...........................................................................   [فخ واقعه در نّییعلو یشهدا]
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 225  ..............................................................................   هیبو آل. 6

 111   ......................................................................   [یاسالم بالد بر هیبو آل حکومت]

 111   ........................................   هیبو آل نیسالط سلسله پدر أبوشجاع دنید خواب داستان

 111   ............................................   هیبو آل ۀگسترد و میعظ حکومت به منّجم خواب ریتعب

 111   ............................................................   عهیش به ّیلمید عضدالّدوله ۀمیعظ خدمات

 118   ...............   دادند سکونت ائّمه ۀشد انیبن تازه شاهدم در مختلفه بالد از را انیعیش ه،یبو آل

 218  ............................................................................   ونیعثمان. 7

 113   ..............................   کرد جدا زنان از را مردان عه،یش نسل قطع یبرا یوبیّأ نیالّدصالح

 111   ................................   پاشاکمالیمصطف بروز و ،یعثمان مملکت یۀتجز و یجهان جنگ

 111   ............................................   پاشاکمالیمصطف دست به هیترک در تّیجمهور لیتشک

 111   ......................   الموّدة عینابی ۀمصادر و عثمان آل حکومت زمان در مطبوعات امر دیتشد

 111   ...............................................   یعثمان دیعبدالحم سلطان حکومت زمان یها اشکال

 111   ........................   کشت را عهیش هزار هفتاد ای هزار چهل آناضول در یعثمان میسل سلطان

﴿: قرآن به تفّأل و اشرف نجف به یعثمان سلطان آمدن ادهیپ                 

﴾   .........................................................................................................   111 

 217ـ  171      بالد در آن گسترش و عّیتش: دّوم فصل

 219  .................................................................................   مقدمات

 111   ..............................................................................   بحث یف مفاد حدیث الّثقلنی

 113   .............................................   الّسالم همیعل ائّمه امامت بر نیَثَقل ثیحد هّیقطع داللت

 111   ...............................................   (ت) َحَجر ابن: صواعق صاحب بر نیالّد شرف رادیا

 111   ..............................................................   عّیتش نمّو و کثرت عّلت در أبوزهره کالم

 111   ......................   دارد یاشتباهات یول است کرده بحث خوب صادق امام کتاب در هأبوزهر

 در بیخط و انیأبوسف کتاب در یحْفناو: أزهر گرید یعلما به نسبت هأبوزهر یِنْسب إنصاف
 111   ............................................................................................   ضةیالعر الخطوط

 111   .........................................   خراسان ریام و بخارا ریام مکتوب طغرا، دو بر ریحق ۀمقدم

 111   ...................................................................   دیسپ و اهیس ۀنام دو: هّیریغد یۀهد از
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 حضرت ظهور به راجع الّسالم  همایعل الّرضا یموس بن یعل حضرت خدمت دعبل اشعار
 213   ......................................................................................   فرجه اهلل عجل یمهد

 211   ...............................................................   [الّسالم هیعل زمان امام مدح در یاشعار]

 663  .....................................................................   رانیا در عّیتش. 0

 و نیصّف و جمل به نصرتش یبرا و نبود، عهیش الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام زمان در رانیا
 213   ...............................................................................................   امدندین نهروان

 تیب اهل را همه و گذاردندینم فرق یعّباس و یعلو انیم مردم ون،ّیعّباس خالفت بدو در
 213   ....................................................................................................   شمردند یم

 219     شد شناخته فرق تیب اهل ریغ و تیب اهل انیم الّسالم هیعل رضا امام حضرت و مأمون عصر در

 215     داد خاتمه را حضرت آن کار زهر دنینوشان با یپنهان در و دیترس امام با مردم عتیب از مأمون

 212    رفت دیمف خیش دارید به حشمتش و جالل با الّدولةعضد کردند، عّیتش به میعظ خدمت هیُبَو آل

 214   .........................................  گذارد آزاد را مذاهب ۀهم و نهادیم احترام عهیش به ُهالکو

 213   ...........................................................................   آوردند اسالم نفر 3 نیسالط از

 213   .....................................................   برخاستند عهیش از بزرگ یعلمائ مغول، عصر در

 213   ..................................................   نمود رشد بعد به یهجر دّوم قرن از رانیا در عهیش

 211    است ییگوانیهذ نیع شمردن، هّیصفو زمان از را آن یمجرا و است، اهلل رسول زمان از عّیتش

 211   ...............................   نمود صلوات به امر را مردم و آمد مسجد به تویالجا محّمد سلطان

 به غمبرانیپ ریسا آل بر صلوات بدون غمبر،یپ آل بر صلوات لزوم بر محّمد سلطان استدالل
 211   ........................................................................................................   لیدل دو

 217   ....  زنند سّکه نامشان به دیبا ُامورند، انیوال امامان چون: آنکه بر کرد استدالل محّمد سلطان

 217   ....................................................   [هیعل یتعال اهلل رضوان یحّل عاّلمه ارّیس ۀمدرس]

 218   .............................   یصفو لیاسماع شاه دست  به رانیا در هّیامام هّیجعفر دولت لیتشک

 213   .......................................   [یصفو لیاسماع شاه دربار در عهیش بزرگ یعلما حضور]

 279   ..........................................................................................   [هّیصفو حکومت]

 279   ............................................  اسالم بالد در او عّیتش میعظ آثار و یصفو لیاسماع شاه

 275   ......................   عّیتش ۀإشاع و مذاهب جلب و یکشوردار در یصفو عّباس شاه خدمات

 274   ...................   هّیصفو ۀدور در ر،یتفس و فقه و ثیحد و حکمت و عرفان اّول درجه علماِء

 274   .........................................................   هّیصفو ۀدور در هیأبن و آثار غرائب و عجائب
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 271   .......................   است بوده اتم شکافتن اتّیکشف از ،یبهائ خیش نظر به اصفهان گرم حّمام

 271   ...............................................................................................   یثان عّباس شاه

 271   ......................   رانیا به عاملجبل از را یکرک عبدالعال یعل خیش آوردن و طهماسب شاه

 271   ................................................................................................   افشار نادرشاه

 277   ...........................   الحرام مسجد در مقام بناء و عهیش مذهب تّیرسم یبرا نادرشاه اقدام

 277   .....................   یعثمان سلطاِن با او مراسالت و عهیش مذهب کردن یرسم در نادرشاه ۀاراد

 273   .....................   عّیتش یعلما با مناظره یبرا نادرشاه ۀمیخ در یدیُسَو یأفند عبداهلل آمدن

 289     نماز اقامه یبرا مّکه به را یعالم یعثمان سلطان موافقت به نادرشاه ارسال و عّیتش تّیحّقان

 285   .............   خود نزد در را عالم آن یعثمان سلطان رساندن قتل به و مّکه مردم شورش و فتنه

 282   .............................   عهیش قیحقا به هیصفّو مانند نه کرد، خدمت عّیتش مظاهر به نادرشاه

 284   .......................................   رزایم عّباس تّیمأمور و رانیا با هیروس جنگ و شاهیفتحعل

 281   ....................................................   را تنباکو یرازیش یرزایم میتحر و شاهنیناصرالّد

 281   ..................................................................   یپهلو رضاخان آمدن کار یرو خیتار

 281   ............................   [طهران به او دادن سوق و َعلَخز خیش یریدستگ و ُمَحمَّره تصّرف]

 288   .........................   عاّمه بیفر یبرا بود یسبز باغ امر، یابتدا در یپهلو رضاخان یکارها

 630  ....................................................................   عراق در عّیتش. 6

 235   ...............................................................   اندبوده عهیش ونّیعّباس یوزرا از یاریبس

 232   ....................................................................   اندعهیش عرب عراق نیساکن تّیاکثر

 234   ...................................   اوست دست به سامّراء سرداب ریتعم و بود، عهیش فهیخل ناصر

 233   ...............................................................................   اهلل نیلد الّناصُر عّیتش دالئل

 231   .........................................  یهجر 412 ۀسن در بغداد نینشعهیش کرخ محل زدن آتش

 231   .........   ...و زد آتش را عهیش 57999 بغداد کرخ در عه،یش دشمن و معتصم ریوز أبوالفضل

 به خودش و ربودند، را او درس یکرس و دفاتر و ها کتاب کردند، غارت را یطوس خیش ۀخان
 231   ......................................................................................   ختیگر اشرف نجف

 237   .............................  حنابله توّسط نیکاظم ۀائّم قبور زدن آتش و بغداد کرخ ۀعیش کشتار

 493   ......................  الّسالم همایعل نیکاظم ۀأئّم قبور شدن شکافته بر تأّسف ۀدربار دیَّمؤ شعر

 491   .................................   شد خراب و نمود قطع را آبش لنگ موریت بود، عّیتش مرکز کوفه

 491   .........................................................   دادند تّیرسم عاشورا و ریغد دیع به هیبو آل
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 497   .............................................................   [بودند عهیش که مغول نیسالط از یافراد]

 497   ......................   ستین فیتوص قابل خیتار طول در عراق انیعیش به ها یعثمان َنهب و قتل

 498   .................................   بست معاهده عراق انیعیش یآزاد در یعثمان سلطان با[ هّیصفو]

 498   .......................   روندیم اتیعال أعتاب ارتیز به خضوع تینها با هّیترک از هّیبکتاش ۀفرق

 493     ماند مصون هالکو کشتار از نجف و کربال و لین و ِحّله طاووس، بن محّمد وساطت برکت به

 459   .....   دیبر را ِسدر درخت و کرد کسانی خاک با را الّسالم هیعل دالّشهداّیس قبر دیالرش هارون

 455   ....................   (ت) کرد طلب را او قتل یفتوا فقها از متوّکل، پدرش أعمال ۀارائ با منتصر

 به را حضرت ۀنیخز تمام و کشتند کربال در نفر هزار ده ،5251 ۀسن در یسعود یهایوّهاب
 452   ..................................................................................................   بردند غارت

 452   ...   را مطّهر صندوق سوزاندن و کربال در 5251 ریغد دیع در را نفر 1999 ها یسعود کشتن

 454     سپردند جان نفر هزار نه و کرد عام قتل را کربال ساعت، سه در 5218 ۀسن در یعثمان یپاشا بینج

 ینجف زیعز خیش پاسخ و کربال؛ انیعیش قتل بر سرور و پاشا بینج مدح در یآلوسابن اتیاب
 451   ..............................................................................   یزیتبر محمود رزایم حاج و

 907  .....................................................................   مصر در عّیتش. 9

 457   ...............................................................................   [بمصر ونّیالعّباس و عةیالّش]

 457   .................   دندیکش نّییعلو از ِدمار و ربودند ونّیعّباس یول بود، نّییعلو إمارت یبرا امیق

 458   ......................................   ستین احصاء قابل طالب، یأب آل با متوّکل ۀمعارض و محاربه

 453     کرد إفطار را اش روزه لشگر کهیطوربه انیعیش هیعل بر 491 ۀسن رمضان در مصر در فتنه

 429   ...................................   یالفاطم اهلل نیلد المعزُّ و جوهر، ۀواسطبه مصر در عّیتش قّوت

 425   ............................   اند نموده اءیإح را آنجا یوجه نیتر یعال به مصر در ونّیفاطم یخلفا

 424   .....   است بوده آنجا حاکم مذهب تابع زمان، هر« ملوکهم نید عل النّاس: »مصداق به مصر

 424    ُحزن اهل طعام با کرد یم اطعام را مردم ۀهم فهیخل عاشورا روز در کافور، و نّییدیاخش امیّا در

 423   .................   ستین وصف قابل که شد یم برگزار عظمت با یقدربه ریغد دیع زمان آن در

 421   .....   [مصر در نّییفاطم یخلفا امیّا در ن،یمعصوم والدت روز دیع مراسم یبرگزار تّیفیک]

 421   ...........................................................   [مردم به تیب اهل فقه میتعل یمنبرها ۀاقام]

 421   .................   است ظاهرتر بودنشان یامام آثار یول است نّییفاطم بودن یلیسماعا مشهور،

 421   ............   داد أربعه مذاهب به تّیرسم فقط و برانداخت را عهیش بمذه یوبیّأ نیالّدصالح

 427   .......................................   داد قرار سرور و دیع روز را عاشورا روز یوبیّأ نیالّدصالح



 69 فهرست مطالب

 428   .....................   [مصر در آن نمودن دفن و عسقالن از را نیالحس رأس رأفضلیأم نمودن حمل]

 423   ....................................   دارند عّیتش مظاهر و تیب اهل به دیشد إقبال امروز مصر، اهل

 449   .......................................................   اندبوده یعلو و عهیش مصر، در نّییفاطم دولت

 442   .................................................................   هستند یعلو سادات ن،ّییفاطم یخلفا

 444   .......................   کند هّیته خود یبرا یترعالم نیمبّلغ و یبهتر مساجد دیبا مصر در عهیش

 443   ...................................................................  مصر در شانیا یعزادار وضع و عهیش

 443   ...........................................   الّسالم هیعل نیاحلس عواء إقامة و مرص یف نییّ رانیاإل ایتکا

 441   ........................................................................................   [ونّیفاطم حکومت]

 441   .....................   ایدن از نیمعّلم جلب و مساجد و مدارس جادیا مصر، در نّییفاطم خدمات

 «اهلل رسول بعد النّاس ریخ علی : »کتابت و« العمل ریخ عل ّی ح» به نّییفاطم زمان در عّیتش إظهار
 441   .....................................................................................................   وارهاید بر

 441   ........................................................................  است ونّیفاطم از ازهر جامع یبنا

 447   ........................................................  را عّیتش برانداختن و مصر بر نیالّدصالح ۀغلب

 993  ..................................................................   هیسور در عّیتش. 1

 443   ................................................................................   بود عّیتش مرکز َحَلب، شهر

 443   ...........................................   بود عّیتش نور به عظمت و فقه و شعر و ادب شهر َحَلب،

 439   ....................................   بود عهیش یراشع یعظما از َحْمدان دیسع بن حارث أبوفراس

 435   ...............................................................   را حلب شهر یوبیّأ نیالّدصالح تصّرف

 432     «باشد ینیحس ۀزهر بن حمزة المکارم یأب دّیس دیبا حلب یُمفت: »گفتند یوال به حلب مردم

 434   ........   توبوای مل أو تابوا اموالشان، و نفوس نهب و قتل و عهیش کفر به ّیحنف نوح خیش یفتوا

 434   ..............................................................................   [هّیسور در موجود مذاهب]

 433   ..............................................................................   [نّییَحمدان یعیش حکومت]

 431   .....................   وجه أحسن به عّیتش آثار و ظهور و نّییَحمدان امیّا در ایسور و َحَلب عظمت

 431   .....   َحَلب و مصر در یوبیّأ نیالّدصالح ۀبراندازند خانمان و کوبنده یهاتعّصب و اتیجنا

ن المنبثق اهلل نورُ  لوال  437     العامل یف عةیالّش  من أحًدا هریغ و ویبُّ یّ األ یأبق ما عة،یالّش  الئّمة ذاته م 

 913  ......................................................................   منی در عّیتش. 6

 433   .................................................................   بودند خالص ۀعیش هْمدان ۀلیقب و َمنَی

 419   .....   است نموده اهیس را خیتار آنجا در یو عیفجا و فرستاد منی به را أرطاة بن ُبْسر ه،یمعاو
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 419   .......   اند نموده بنا مسجد ُبسر، دست به عّباس بن داهللیعب دیشه طفل دو قبر بر منی در اآلن

 969   .............................................................   عامل جبل در عّیتش. 2

 414     ّیحنف نوح خیش یفتوا از بعد ع،ّیتش از َحَلب شدن رانیو از بعد نیدیشه همچون ییعلما ظهور

 413   .........   نداشت سوخت به ازین هفته کی عه،یش کتب زدن آتش ۀواسطبه َعّکا شهر یتنورها

 411   .....................................   بود ابوذّر دیتبع ۀواسط به نیفلسط و عامل جبل در عّیتش رواج

 411   ....................   أبوذر زمان از نیمجاهد و علما پرورش و عّیتش در عاملجبل عظمت و برکت

 417   ........................   هّیصفو عهد در عاملجبل یعلما هجرت ۀواسط  به رانیا در عّیتش رونق

 418   .......................................   اند سالما اّول طراز یفقها از نیدیشه مانند عاملجبل علماِء

 418   .............................................................   آن عظمت و طرابلس و لبنان جبل انیعیش

 920  .......................................................................   هند در عّیتش. 7

 415   ..................................   عتیب یبرا هند به را پسرش حسن، بن عبداهلل بن محّمد ارسال

 412   ............................................................................  دارد انیجر هند در عّیتش روح

 414   ...............................................   شمردیم محترم را عهیش تّجار و وّعاظ گجرات، شهر

 414   .........................   فرستاد هندوستان  به هند، عّیتش یبرا را عبداهلل ،یفاطم ۀفیخل مستنصر

 را «هیسنگیج» راجه خود و اعظم، ریوز «بهارمل» و نّییوثن أعظم میزع «المهنت» عبداهلل،
 413   .......................................................................................   نمود عهیش و مسلمان

 411   ..........................   نمود شانیهاکتاب إحراق و انیعیش عیجم عامقتل به امر تغلق، سلطان

 411   ....................   شد فائق عاّمه یعلما با مناظره در پسرش و بود عهیش ر،یگعالم بیز ُاورنگ

 927  ...............   إحساء ف،یقط َقَطر، ت،یکو: یعرب إمارات در عّیتش. 8

 418   ..........................................................................   یعرب إمارات عّیتش مسائل ۀتتّم

 923  ..................................................................   نیبحر در عّیتش. 3

 413   ..................................   اندبوده عهیش آله و هیعل اهلل یصّل اهلل رسول زمان از نیبحر بالد

 970  ............................................................   افغانستان در عّیتش. 01

 979  .................................................................   قایآفر در عّیتش. 00

 976ـ  931     مزارات و اماکن: سّوم فصل

 477   ................................................................................................   [منّوره ۀنیمد]

 477   .........................   آله و هیعل اهلل یصّل اهلل رسول قبر شّباک داخل در یعامل اهلل ةیآ دخول
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 478   ...........................   الّسالم همایعل زهرا حضرت بر و خدا رسول بر سالم و دخول تّیفیک

 473   ........................................................................   تبوک شهر و غمبریپ صالح مدائن

 473   ...................................................................................   ریغد مسجد و خّم ریغد

 489   ..........................................................................................   [الّثالث جلمراتا]

 489   .........................................................   مکّرمه ۀمّک به طائف از دهیزب قناة و زمزم چاه

 485   ..........................................................................   [مزارها از یبعض تّیواقع عدم]

 482   ............................   [ارانشی و تیب اهل و الّسالم هیعل دالّشهداّیس حضرت قبر مکان در]

 482   .................   [کوفه مسجد قرب در نیرالمؤمنیام ۀخان و یاحیر دیزی بن حّر قبر مکان در]

 484   ..................................................   [یثقف مختار و یکند أسود بن مقداد قبر مکان در]

 483   ..............................................................   مصر در الّسالم هیعل نیالحس رأس مشهد

 483   ................   داندینم مصر در را هایعل اهلل سالم نبیز حضرت قبر (ره) یعامل محسن دّیس

 481   ...............................................   [هایعل اهلل سالم نبیز حضرت فیشر مضجع محّل]

 481   ......................   هایعل اهلل سالم یکبر نبیز حضرت مدفن و نباتیالزَّ أخبار کتاب ۀدربار

 439   ..............................   دهیقص جرم به را فرزدق عبدالملک، بن ِهشام حبس محل: ُعسفان

 930ـ  626    یاجتماع یاسیس ابحاث: دّوم بخش

 939 ـ  661   یاسالم حکومت و هیفق تیوال: اّول فصل

 936     حکومت لیتشک و یرهبر( الف

 ۀبّر مانند امام بدون شخص» آنکه در الّسالم هیعل باقر محّمد امام حضرت از یکاف تیروا
 431   .................................................................   «شد خواهد گرگ ۀطعم چوپان، بدون

 437   .....   الّسالم همیعل ائّمه مقام جاللت و عظمت در ّیعسکر حسن امام حضرت از تیروا دو

 438   .........   «عنه یستغنیُ  ریر کث من ری  خ هیإل فتقریُ  ل  یقل» تیروا با المضمون بیقر تیروا نیچند

 111  ..................................................................   اسالم دولت ۀرسال

 395     است فطرت نید اسالم نید

 392     لغت در نید لفظ یمعنا

 391     میکر قرآن در نید لفظ استعمال

 359     حکم و قانون یمعنا به قرآن در نید استعمال

 352     پاداش و جزا یمعنا به قرآن در نید استعمال

 353     جزا و قانون و محکوم و حاکم کامل نظام یمعنا به قرآن در نید لفظ استعمال
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 325   .....................   [اسالم صدر نفوذ و یترّق مبدأ ن،یمسلم آحاد مساوات و شورا و عدالت]

 321   ..............................   [استبداد و ظلم هیعل امیق و مسلمانان تنّبه تّیفیک یبررس و لیتحل]

 321   ............................................................................................   [مساوات قانون]

 328   ..............................................................   [هّیاسالم سلطنت در تّیمشروط و شورا]

 345   .....................................................................................   [مشورت اهل طیشرا]

 342   ................................................................................  [اسالم در خراج و اتیمال]

 341   ......................................................   [یوال بر تّیرع حقوق و تّیرع بر یوال حقوق]

 347   ...............................................................................   [مردم تااستعداد اختالف]

 347   .....................................................   [رّیمتغ احکام در یحکومت نیقوان بودن آور الزام]

 347   .........................................................   [زمان اتیمقتض و مصالح تابع ر،ّیمتغ احکام]

 348   ......................   [اشتر مالک به نیرالمؤمنیام ۀنام مفاد به یاسیس رجال نمودن عمل لزوم]

 343   ............................................................   [استبداد جادیا عامل نیترمهم مردم جهل]

 339   ...............................................................................................   [ینید استبداد]

 335   .....................   [حاکم شاوندانیخو و کانینزد یدراز دست و یکش گردن و یخودسر خطر]

 332   ....................   [مردم نیب کلمه وحدت حفظ در گذشته یها اّمت احوال از گرفتن عبرت]

 333   .......................................   [خواهان یآزاد تّیاذ و آزار و ترساندن با مستکبران ۀحرب]

 331   .............................................................................   [استبداد یقوا عالج یها راه]

 331   ...............................................   [خودشان نیب جنگ و اختالف به اسالم اّمت یابتال]

 337   ....................................................................   [یپرست شاه ناپاک ۀشیر کندن لزوم]

 333   .........................................   اسالم حکومت یایاح در مسلمان فرد  ۀفیوظ کتاب ۀمقّدم

 317   ...........................................................   اسالم حکومت در هیفق تیوال کتاب ۀمقّدم

 314   ...................................   جائر ُحّکام إعانت عدم در ّیُزْهر به نیالعابدنیز حضرت ۀنام

 313   ..............   دخول ترک از اعظم یمفاسد رفع صورت در جائر حاکم ۀطیح در دخول جواز

 311   ..........................................................   [جائر حّکام زمان در اطهار ۀأئّم عمل ۀویش]

 311   ................................................   عدل اساس بر نه کندیم عمل محّبت اساس بر عهیش

 311   .............   مؤمن حاجت قضاِء یبرا طواف قطع در أبان، به الّسالم هیعل صادق حضرت امر

 127     قانون نیتدو( ب

 317   .................................................   ینیخم اهلل ةیآ به یطهران عاّلمه حضرت شنهاداتیپ

 317   .......................................................   ([ت) یعموم عفو و جمعه نماز: اول شنهادیپ]
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 313   ..............................   ([ت) دختران و پسران ازدواج طیشرا نمودن فراهم: دّوم شنهادیپ]

 313   ......................................................   ([ت) استاندارد یاسالم حجاب: سّوم شنهادیپ]

 379   ...................................................................   ([ت) یمّل مقاومت: چهارم شنهادیپ]

 379   ..................................   ([ت) عموم یبرا یاجبار ینظام ماتیتعل لزوم: پنجم شنهادیپ]

 375   .............   ([ت) کمرى ۀاسلح به اسالم یفضال و فقها و علما شدن مجّهز: ششم شنهادیپ]

 372   ...........................................................   ([ت) کوک غروب ساعت: هفتم شنهادیپ] 

 371   .....................................................................   ([ت) یقمر خیتار: هشتم شنهادیپ]

 371     ([ت) یاسالم نیمواز با مطابق انینظام مدال و کاله و لباس فرم و شکل رییتغ: نهم شنهادیپ] 

 377   ............................................................   طاّلب ّیۀشهر ۀقیطر حیتصح: ُنُهم شنهادیپ

 373   ............................................   آن حرمت إعالم و اتیدخان استعمال منع: دهم شنهادیپ

 389   .........................................................   [نیمسلم الّشکلمّتحد لباس تّیفیک: ازدهمی]

 382   ..................................   [جماعات و جمعه ۀائم و طاّلب یبرا مناسب لباس: دوازدهم]

 381   ................................   دارو و قابله و بیطب از اعم ،یپزشک امور کردن گانیرا: زدهمیس

 381   ........   باشد بوده که یمشروع دانش و علم هرگونه ،یلیتحص ُامور کردن گانیرا: چهاردهم

 387   ..............  خارج به محّصل اعزام منع و خارج، از نیمتخّصص و نیمعّلم استخدام: پانزدهم

 387     [خارج به محّصل اعزام اشکاالت]

 383     [خارج از متخّصص و معّلم استخدام منافع]

 383    [هالل تیرؤ طبق هّیقمر شهور دخول به حکم و نماز ۀگان پنج تیمواق در اذان اعالن: شانزدهم]

 332   ...................   ساده و سالم یزندگ به را إتراف و هذر و َسَرف یزندگ برگرداندن: هفدهم

 331   ............................................................   مهرالسُّّنة به را مسلم ُاّمت بیترغ: هجدهم

 333   ......................   [محتاج و ریفق اسم به یبردارکاله و یکاّلش و یتکّد برداشتن: نوزدهم]

 و تّیقاطع با یا هّیعمل یها رساله جادیا و ،یشرع امور با یادار امور دادن قیتطب: ستمیب]
 199   ........................................................................................   [احکام در تّیشمول

 192   .....................   [شهادت از قبل یساعات انقالب ریکب رهبر به یمطّهر دیشه یشنهادیپ موارد]

 192   .........................................................................   یاساس قانون سینوشیپ باب در

 194   ..........................................................   [الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام یدارزمام تّیفیک]

 191   ...................................................................   [اسالم از مأخوذ یاساس حکم چهار]

 197   .........................................................................   [ذّمه اهل به اسالم نگرش ۀنحو]

 193   ..................................................................................................   یمدن حقوق
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 152   ....................................................................   [اسالم در حکومت و یاساس قانون]

 153   .....   [رندیگ قرار یوالئ یهاپست در توانندیم یاسالم یکشورها در ساکن مسلمانان فقط]
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مواردی را  عاّمه و تحریف اخبار و حذف یت مذهبی علماراجع به عصبّی

 توسط آنها که بر ضرر آنان بوده است
ی علماعصبّیراجع به  مذهب اخبار و حذف یت  تحریف  ّمه و  ن بوده عا نا ا که بر ضرر آ ی ر  موارد

 گوید: 544و  542و  545صفحه  ،2جلد  ،سبط شیعه در اسالمدر کتاب 
ت مذهبی را به کار برده و خین در نقل مطالب تاریخی عصبّیبسیاری از موّر»

که دلیل روشنی بر اثبات  اند، اینان مطالبی را در تحت تأثیر عواملی قرار گرفته
 بعضی را از تاریخ حذف یا ،اند دست آنان یافتهه ای ب حربه مذهب شیعه بوده، و

 دهیم: ای از آنها را تذّکر می اند. و اینک نمونه تحریف کرده
خمنف قال:  یبأو ذکر هشام عن ”گوید:  117صفحه  ،4جلد  ،تاریخطبری در 
ثنی یوید سفیان  یل معاویة بن أیبإب بکرر کتَ  بن أیب ّن حمّمدَ أبن ضبیان اهلمداین:  و حد 

  “!ها العاّمةُ ا ال یتمل سامعَ ام فیه مّ ها ل  ذکرَ  ت بینهام کرهُت جرَ  لاّم ویل، فذکر مکاتباتر 
ّنه جری بنی إقد قیل  و”گوید:  548، صفحه 4جلد  ،کاملاثیر در  و نیز ابن

 “!ها العاّمةُ ا ال یتمل سامعَ فاّّنا مّ  ،حمّمد و معاویة مکاتبات کرهت ذکرها
صفحه  ،5بخش مسعودی یافته و در  مروج الذهبها را در  یکی از این نامهما 

 5.نقل کردیم 29
                                                      

  ای را که نامه 19 صفحه ،2جلد  ،مروج الذهبمسعودی در »گوید:  29صفحه  ،5 خشدر ب. 5
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ۀ عثمان پس از نقل رضمن محاص 415صفحه  ،4جلد  ،تاریخو نیز طبری در 
ووهلم نُ یل عثامن و إنی رصی  ّنه ذکر یف سبب مسری الم  إف ّما الواقدّی أو ”روایاتی گوید: 

منّی  عن ذکره کراهةً  ُت عرْض أم ذکره و منها ما منها ما تقد   ،موًرا کثریةً أب ُش ُخ  ذا
 .“ه لبشاعتهذکرَ 

اس ا سبب مسری النّ نقد ذکر: ”گوید 82صفحه  ،4جلد  ،کاملاثیر در  و نیز ابن
لر لَ ع  ل   یل قتلهإ ذریعةً  لها النّاُس تی جعَ سباب الّ یل قتل عثامن و قد ترکنا کثرًیا من األإ
 “یل ذلک.إت عَ دَ 

ـ علیه الرحمة ـ بعضی اخبار ابوذر  447صفحه  ،4جلد  ،تاریخو نیز طبری در 
و گفتگویش را با معاویه و عثمان و اسباب انتقال او را از شام به مدینه و از آنجا به 

 وا یف سبب ذلک أشیاءَ ّّنم روَ إّما اآلخرون فأو ”ربذه نقل کرده و در آخر گوید: 
 “ها.ذکرَ  موًرا شنیعًة کرهُت أُ و  کثریةً 

شود  را برای آنکه کمتر شبهه و طعنی در آن دیده می تاریخ طبریبعضی نیز 
نقل کرده و  تاریخ طبریاز  را خلدون قضایا و حوادث اسالمی مثاًل ابن ؛اند پسندیده

ها امعُ ا و جیوُّن عُ  صةً ا ملخّ وردُت أ”گوید:  582صفحه  ،2جلد  ،خود تاریخسپس در 
                                                     

  بکر فرستاده نقل کرده تا آنجا که گوید: معاویه به محّمد نوشت: بیأمعاویه در پاسخ نامه محّمد بن 
ف فضَل ابن أیب” ، و حّقه الزًما لنا مربوًرا علینا. فلاّم اختا فقد کنّا و أبوک فینا َنعر  ر اهلُل لنبیّه ما عنده، طالبر

َل  و أتم  له ما َوَعده، و أظَهر دعوَته، فأبَلَج ُحّجتَه و قبَضه اهلُل إلیه صلوات اهلل علیه، کان أبوک و فاروُقه أو 
ه عل ذلک، اّتفقا و اّتسعا، ثّم إّّنام دَعَواه إیل بیعتهام فأبَطأ عنهام، و َتَلکّ  ه، و خاَلفه عل أمر  ه حق  أ َمن ابتو 

فإن یُک ما نحن فیه صواًبا فأبوک استبّد به و نحن  )تا آنکه گوید:( علیهام فَهاّم به اهلموَم و أرادا به العظیَم.
طالب و َلسّلمنا إلیه؛ و لُکنّا رَأینا أباک فَعل ذلک به  ُشکاؤه، و لوال ما فعل أبوک من قبُل ما خالفنا ابَن أیب

 )عاّلمه طهرانی، قّدس سّره( *“«بام بدا لک أو َدْع ذلک. من قبلنا فأَخذنا بمثله، فع ْب أباک
 .17الشیخ، ص  ، سبطشیعه در اسالم*. 
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رأیناه یف ذلک و  ما ُق ّنه أوثَ إف ،تارخیه الکبرین کتاب حمّمد بن جریر الطربی و هو م  
 “ّمة.ه یف کبار األُ بَ ن عن الشُّ من المطاع   دُ أبعَ 

اند بر دیگران ناگوار  شنیدنی است آنچه را که بعض از موّرخین ضبط کرده
که در فضیلت و  تطهیر اللسانحجر در کتاب  مثاًل ابن ؛گیرند آمده و بر آنان ایراد می

گفتگو را در  ،او به چاپ رسیده صواعقتقدیس معاویه تألیف کرده و در حاشیۀ 
آنگاه  !مبادا نقصی به دستگاه خلفا وارد آید ،کارهای صحابه جایز ندانسته فراطا

 گوید: 33درد دل باز کرده و در صفحه 
ن أّما إمساک ّن عدم اإلأمساک من ذلک ه یف معنی اإلمّا قّدمتُ  مَت ل  و قد عَ ”

ت من بعض المحّدثنی صدرَ  لیَف آبه و مع تَ  لوع العوام  ام مع وَ ال سیّ  ،یکون واجًبا
 إاّل  ٰأیَب  نْ إف .واهرَ ر تلک الظ  ن ال یذکُ أّنه کان ینبغی أب مع جاللته القاضیة   ة،یبتَ کابن قُ 

 “هبا. و جاهل  أ ع  د  بتَ ک مُ یتمس   ة حّتی الن  ا عل قواعد أهل السُّ  جریاَّن یتبنی  فلْ  ،هارَ ذکَ 
یل ما إ و ال التفاَت ” گوید: 221صفحه  ،2جلد  ،یواقیت و جواهرشعرانی در 

 .“صحیح صّح فله تأویل   نْ إو  ،ّن ذلک ال یصّح إ فرَی أهل الس   یذکره بعُض 
گوید: معاویه در جنگ با علی و کشتن  های صحیح آنکه می یکی از تأویل

 ،5 خشکه در ب چنان !ریختن خون آن همه مسلمان مجتهد و مأجور بود عّمار و
 گذشت. 33صفحه 

تری دی بیبه رسوا ،ها کتاب خاسارباب مطابع در طبع و نویسندگان در استن
مثاًل طبری حدیث  ؛اند ای مطالب را افزوده یا حذف و یا تحریف کرده پاره ،برخاسته

و نیز این  ،که در آغاز بخش اّول گذشت خود نقل کرده چنان تاریخار را در ذان
﴿خود ذیل آیۀ:  تفسیرحدیث را همین طبری در        ﴾5  نقل

                                                      
 .253( آیه 21. سوره شعراء )5
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عوض شده و به  “یکن أخی و وصّیی و خلیفتی فیکم”: ]اینجا جملۀ کرده اّما در
و  لفظ کذادو  این !ضبط گردیده است “یکن أخی و کذا و کذا” [ۀ:جای آن جمل

نقل  “ی و خلیفتیوصیّ ”ست که در جای ا کذا در فارسی به معنی چنین و چنان
 اند. سان یک جملۀ سادۀ روشنی را مسخ کرده و بدین ه،گردید

که  ّلی اهلل علیه و آله و سّلمصحیاة محّمد و نیز محّمد حسین هیکل در کتاب 
که  چنان ،ل کردهحدیث انذار را نق ،به چاپ رسیده 5413در مطبعۀ قاهره مصر سال 

 !و اینک از چاپ بعد حذف گردیده ؛گذشت 5خش در آغاز ب
گردیده که در  تاریخ طبری نقلای از  جمله 42صفحه  ،5خش و نیز در ب

 ،اند اثیر اصاًل وجود ندارد و پیداست که افزوده ابن کاملو  5421سال چاپ اّول 
 5.که گذشت چنان

 “زمانه مامَ إف عر  ن مات و مل یَ مَ ”حدیث  ،5صفحه [ 2]و نیز در همین بخش 
 ،نقل گردیده 5492چاپ مطبعۀ عامرۀ اسالمبول سال ،تفتازانی هشرح عقائد نسفّیاز 

ولی  ؛مسیحی به چاپ رسیده 5839و این نسخه در هند نیز بدون کم و زیاد، سال 
هفت صفحه از آن که ضمن آنها  ،به چاپ رسیده 5454دوباره که در اسالمبول سال 

 2«ذشته بود اسقاط گردیده است.حدیث گ
                                                      

در تعیین  [الّسالم علیه]میرالمؤمنین اعن الطبری: که چون  نقاًل» گفته است 42ص  ،5 خشدر ب. 5
یا علی ”عبدالّرحمن در پاسخ گفت:  ،به عبدالّرحمن بن عوف اعتراض نمودند ،عثمان را به خالفت

دیدم آنان  ،زیرا من در این کار اندیشه نمودم و با مردم مشورت نموده ؛روی خود مگشا هراه قتل را ب
این جمله که »در پاورقی همین صفحه گوید: “ دانند. کسی را به خالفت نظیر عثمان نمی

 کاملدر  و 5421چاپ حسینیۀ مصّریه  ،تاریخ طبریدر “ با مردم مشورت نمودم”عبدالّرحمن گوید 
 )عاّلمه طهرانی، قّدس سّره( *«اثیر وجود ندارد. ابن
 .77الشیخ, ص  سبط ،شیعه در اسالم *.
 .451الشیخ, ص  ، سبطشیعه در اسالم. 2
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 گوید: 29، صفحه 5جلد  ،سبط شیعه در اسالمدر 
 ی اهللُ وقَ  ة  لتَ بکر فَ  یبأ بیعةُ ”گوید:  ،عمر بیعت ابوبکر را فلتة نام نهاده»

 5«(331 صفحه ،2جلد  ،تاریخ طبری) “.هاالمسلمنی ش  
 :گوید که 594صفحه  ،2جلد  ،سبط شیعه در اسالمو در 

 ،هبقتی ابن ،مامة و السیاسةاإل) “.کمبخری   یلوین و لسُت ق  أ”ابوبکر گفته است: »
و شارح آن  ،موجود شرح تجریددر  “فیکم و علی ”( و لفظ 53 صفحه ،5جلد 

و نیز فضل بن روزبهان ضمن پاسخ از مطاعن  .قوشجی را بر آن ایرادی نیست
تصریح  احقاق الحقالم در کتاب بکر و داستان درب خانۀ فاطمه علیها الّس بیأ

أقیلوین ”بوبکر به منبر برآمده گفت: أکند که در صحاح کتب اهل سّنت است که  می
 4و2«“فیکم. کم و علی بخری   فلسُت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .11الشیخ, ص  ، سبطشیعه در اسالم. 5
 .284, ص همان. 2
 .27، ص 3جنگ . 4





 

 
 
 
 
 
 

 عثمان ،عمر ،عایشه ،ابوبکر .0

 به آیۀ رضوان در منقبت شیخین ،راجع به عدم جواز تمّسک مخالفین ما

ضمن حدیث مفّصلی از  کمحا ،534 هصفح ،4جلد  ،صحیحین رکمستددر 
 یشارکه الکند که  یَعَشر فضایل نقل مَ   الّسالم، َبضَعة از امیرالمؤمنین علیه ،عّباس ابن
 گوید: عّباس می در پایان این حدیث ابن ؛یها أحد  ف

َ عّووجّل یف القرآن أّنه رَ  نا اهللُ عّباس: و قد أخرَبَ  قال ابنُ » عن أصحاب  ض 
 ط علیهم بعد ذلک؟خَ نا أّنه َس ما یف قلوهبم؛ فهل أخرَب  مَ ل  الّشجرة فعَ 

اهلل  رَض  ـ رَ مَ عُ اهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم ل   عّباس: و قال نبیُّ  قال ابن
َب یل   نْ یذَ إ”حنی قال:  ـ عنه  یَک لعلی اللَ در  فالًًل و ما یُ و کنَت ”قال:  5!“هقَ نُ عُ   َفأرض 

﴿: قد اطیلع لیل أهل َبدٍر فقال        ﴾.“2 
                                                      

 ک یالمسلمنی مرش مور  أُ ببعض  ن أخرَبَ کاام ورد یف الصحیحنی أّنه ة؛ کبلتع یعنی حاطب بن أیب. 5
 .ّکةَ م
 ﴿است: ( 35)فّصلت  هاز سور 39 ه. آی2                            

                             ﴾.  
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یاقة ،هذا حدیث صحیح اإلسناد  5.«و مل خیرجاه هبذه الس 

 توانست حّق زهرا را بدهد؛ چرا نداد؟ أبوبکر به آسانی می

 :1 پاورقی ،251 ةصفح[ شیخ المضریة أبوهریرة]
هراء یف هذا  المرصیة عن موقف أیب الّرسالة کلمًة بمجّلة  نا کنّا نرَش » بکر من الو 
 :یل ننقل منها ما ،المریاث
القطعّی، و أّنه قد ثبت  إّننا إذا سّلمنا بأن  خرب اآلحاد الظنّی خیّصص الکتاَب ”
ن َیَسعه فإّن أبابکر کا ،یف عموم هذا اخلرب ّنه ال ختصیَص أو  ،ثور  نُ  ّنا الإقال:  أّن النبّی 

ن حّقه ترکة أبیها کان خیّصها بفدک، و هذا م   رض اهلل عنها بعَض  ی فاطمةَ عط  أن یُ 
هو  و قد خص  ، ءاء بام شان یشإذ جیوز لإلمام أن خیّص مَ  ؛یعارضه فیه أحد   اّلذی ال

 کَ ّن َفدَ أعل  ،بن َمسَلَمة و غرَیمها ببعض مرتوکات النبّی  بن العوام و حمّمدَ  ه الّوبریَ نفُس 
                                                     

 :این روایت در قدح و طعن عمر بسیار دلیل و شاهد خوبی است که رسول خدا با این  اقول
خائن و جاسوس کّفار و  ،بلتعة بیأاند بفهمانند که او بر حاطب بن  خواسته اًلاّو ،جمالت خود

عمر و امثال او که  ثانیًاو  ؛ّنه عمر حق کشتن او را نداردأمزّیتی ندارد و عمر بما  ،مشرکین عرب
بر رضای خداوند بر  اند و آیۀ داّلۀ در غزوۀ بدر حاضر بودند و یا در تحت شجره بیعت کرده

آیۀ داّلۀ بر سخط بر آنها بعدًا نازل زیرا  ؛خود مغرور نشوند و نبالنده ب ،جمیع آنان نازل شده است
﴿شده است و مضمون آیۀ:      ﴾ ه اهلل از عمر سر زد ب و اعمالی که بعد از رحلت رسول

کند  دهد که: آیات خشنودی از اهل َبْدر و رضوان موّقتی بوده است و داللت نمی خوبی نشان می
 انجام دهند باز خداوند از آنها راضی است. بر آنکه آنها بعدًا هم اگر هزار جنایت

از احمد حنبل و نسائی از طریق  192، ص 2، ج اإلصابةعّباس را عسقالنی در  این روایت ابن
َ أّنه رَ  اهللُ  و أخرَبَ »عمرو بن میمون تخریج کرده است و در آخر آن نیز آورده است که:  عن  ض 

یا ُلَمر ما د؟ وقال صّل اهلل علیه و آله و سّلم: ط علیهم بعأصحاب الشجرة فهل حّدثنا أّنه سخَ 

﴿ :فقال درٍ هل بَ أنی الل اطیلع لیل أیک در  یُ       ﴾.» 
 .537، ص 02جنگ . 5



 19 او رفت[ یبه سو دی]امام به منزله کعبه است که با

)العدد  !“ها اخللیفُة عثامُن لمروانَ عَ ن أقطَ أث لبَ تَ  ن فاطمة ملعها أبوبکر م  هذه اّلتی منَ 
 2و5« (سالةالرّ ة من جلّ  ةمن السنة احلادیة عرش 525

 ]امام به منزله کعبه است که باید به سوی او رفت[

 گوید: 31، صفحه 2جلد  ،سبط اسالمدر شیعه در کتاب 
: الّسالم قال عن عل علیهگوید:  45، صفحه 3جلد  ،الغابة اسداثیر در  ابن»

فا ن  ؛أیت  و ال تَ  ٰؤیتتُ   نت بمنزلة الکعبةأ :آله و سلی، الل صیلی الل للیه و  رسول  قال”

، أمه  أتوک فًل تَ ن مل یَ إو   منه، ل  بَ فاق   ـ یعن  اخلًلفةـ لیک إموها فُل   تاک هؤالء القومُ أ

ّی  یَ   3و4«“.أتوکح

 ]حقد عایشه بر ماریۀ قبطّیه و حضرت صدیقۀ طاهره سالم اهلل علیها[

 در پاورقی، مرحوم قاضی گوید: 83تا  82 هصفح[ الفردوس األعلی]و در 
ها مجع  من علامء » ن فواضل  نساء عرصها، َعد  مارّیة بنُت شمعون القبطّیة م 

جال من الصحابّیات. و هی َموالُة رسول ُته اهلل صّل اهلل الر  ی   1علیه و آله و سّلم و رَس 
. و کانت ُأمُّ ماری ة رومی ًة، و کانت مارّیُة َبیضاَء َجْعَدةً  ه إبراهیَم بن الن بی   1و هی ُأمُّ ولد 

، و معها   ه 7اهلل سنة  َجمیلًة؛ فأهداها الُمقوق ُس صاحُب اإلسکندریة إیل رسول
و  ،و محاُره عفری ،ثوًبا َلی نًا و َبغَلُته ُدلُدلُأخُتها سریین و ألُف مثقالر ذهًبا و عرشین 

                                                      
 ، تعلیقه.513 ، صشیخ المضیرة أبوهریرة. 5
 .385، ص 61جنگ . 2
 .258الشیخ, ص  ، سبطشیعه در اسالم. 4
 .48، ص 3جنگ . 3
ّی: اجلّید من کّل یش .1 ّیة. ؤنث:م ء؛رَس   رَس 
 .اجلَعُد من الَشعر: خالف اسرتساله .1
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ی یقال له و بَعث ُکل  ذلک مع َحاط ب بن  .و هو شیخ  کبری ،مابور :معهم َخِص 
بها فیه .َبلَتَعة أیب فأسَلَمت و أسَلَمت ُأخُتها  ،و َعَرض حاطب  عل مارّیَة اإلسالَم و رغ 

ُّ عل دینه حّتی أسَلَم بالمدینة یف عهد رسول اهلل صّل اهلل علیه و آله و  و أقام اخلَِص 
ب رسوُل  ،سّلم اهلل خیتلف إلیها هناک  اهلل بامرّیة و أنَوهلا بالعال یة؛ و کان رسول فُأعج 

ب علیها احلجاَب.  و رَضَ
ن سنة ثامن لله و یف ذی اهلل إیل  جرة َوَلَدت مارّیُة إبراهیَم فدَفعه رسوُل احلّجة م 

عه. ر بن زید بن النّجار فکانت ُترض   ُأم  ُبرَدة  بنت  الُمنذ 
رُت ”و قالت عائشة:  ةَ  5ما غ  رُت عل ماری  و ذلک أّّنا  ؛عل امَرأةر إاّل دون ما غ 

ب هبا رسوُل  َم هبا یف اهلل و کان أ ]کانت[ مجیلة  من النساء َجعَدة  و ُأعج  َل ما ُقد  نَوهلا أو 
اهلل عاّمَة الن هار و الل یل عندها  بیتر حلارثة  بن النّعامن فکانت جاَرَتنا. فکان رسوُل 

َلت إیل العال َیة فکان خیَتل ف إلیها هناک؛ فکان ذلک أشد   4هلا َفَجَوَعت 2َفَرْغنا حّتی   َفُحو 
 “ناه منه.علینا ُثم  رَزق اهلُل منها الولَد و حرم

ْقُدها عل  ب من َغریة  عائشة عل مارّیة کام أّن من العجب ح  قلُت: إین  أتعج 
یقة الطاهرة فاطمَة بنت رسول د   3اء  اهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم و کان من َجرّ  الص 

هاشم یف  اهلل کلُّهن  إیل بنی الّسالم؛ فجاء نساُء رسول   ذلک أن ه ُتُوف َیت فاطمُة علیها
ا مل َتأت  و أظَهَرت َمَرًضا و ُنق ل إیل علٍّ علیه الّسالم عنها ما َیُدّل  الَعواء إاّل عائشَة فإّن 

                                                      
ی ة و .5 ا و غاًرا الّرجل عل امرأته من فالن و هی علیه من فالنة: أن َف من احلَم  ًة و َغرْیً  غار َیَغار َغرْیَ

کة الغری یف حّقه هبا و هی کذلک. َه ش   َکر 
 فراًغا و فروًغا له و إلیه: َقَصَده.َفَرَغ ـُ و فَرَغ ـَ  .2
 َجَوًعا منه: مل یصرب علیه فأظهر احلون أو الکدر. َجَوَع ـَ  .4
 یقال: فعلُت ذلک من َجّراک و َجّرائک و َجراک و َجرائک: أی من أجلک. .3



 16 «األرض یو لو اْنَطَبقِت الّسماُء َعَل ُ عةیأن تتمَّ هذه الب مکنیال »معروفه عائشه:  ۀجمل

ور ع  .عل الُّسُّ  بعط ،551، صفحة 1، لعمر رضا کحالة، جّلد أعالَم النساءراج 
 5انتهی. ـ« دمشق.

امُء  و لو ا ُال یمکن أن تّ،  هذه البیعة»جملۀ معروفه عائشه:  ُی  ال
َطَبقت  ن 

 «األرض َلیَل 

 :251صفحة [ شیخ المضریة أبوهریرة]
َضْتهام عائشةُ » ألّّنا  ؛اخلصومة و احلَرب موقَف  عل الوقوف من علٍّ  و َحر 

هذه  غها أمرُ الغضب حّتی لقد قالت حینام بلَ  أشد   ن بیعة النّاس لعلٍّ کانت غاضبًة م  
عل  ءُ و لو انطبقت السام ُیمک ن أْن َتت م  هذه البیعةُ  ال” :و هی ،ها المشهورةالبیعة کلمتَ 
بسبب رأیه  لعلٍّ  ةر دَ وج  و مَ  غضر ن بُ یف قلبها م   نّ ک  و ذلک لاّم کانت تُ  !“األرض

اجللیلة خدجیة و کانت  ا الّسیّدة  ت  رَض   بنت   و ألّنه زوُج  ،یف حدیث اإلفک المعروف  
 مُّ بکر و هی أُ  ء اخلثعمّیة بعد وفاة أیبج بأسامغار منها حتّی بعد موتا، و ألّنه تووّ تَ 

 2«بکر. بن أیب أخیها حمّمد  

 کنندۀ بر امام حق[ ]حکم نمودن فقهاء به فسق خروج

 و اخلارَج  عل اإلمام احلق   إّن الباغی  ” :ءُ ایقول الفقه» :2 پاورقی ،251صفحة 
ن م   ج عل علٍّ ن خرَ یقولون فیمَ ندری ماذا  و ال .“أو بغری شبهة فهو فاسق   علیه بشبهةر 

حابة؟ هل یدخلون حتت هذا احلکم  4«؟!رجهم منهأم أّن الّصحابة خُت  ،کبار الص 
                                                      

 .32، ص 02جنگ  .5
 .579، ص شیخ المضیرة أبوهریرة. 2
 ، تعلیقه.همان. 4
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محر ما تقطع لقبة و والل إنی راکبة اجلمل األ» :الّسالم امیرالمؤمنین علیه

 «یف معصیة الل و سخطه إالی حتلی لقدة  ال

اشرتاه هلا  ،میّةأُ ن یعل بن ّیة  م  کان هذا اجلََمل هد» :1پاورقی  ،251صفحة 
زاعمًة أّّنا  اجلیوش حلرب علٍّ  َل و هی تسوق َجحاف   ؛ب علیهکَ بثامننی دیناًرا لرَت 
ها یف له علی فأرَس ثّم عوَ  ،و َیْعل هذا کان عاماًل لعثامن عل الَیَمن 5.تطالب بثأر عثامن

و  ،ئة ألفام و أعان المحاربنی بأربع ،المؤامرة یف بیت عائشة د تدبریَ و قد شه   ؛نفسه
 2«محل سبعنی رجاًل من قریش.

 و یف ذلک یقول علی یف خطبة له:»: 251صفحة 
ا النیاس” َبری إنی لائشةَ  !أّیی منهام  و کل    سارت  إیل البرصة و معها طلحُة و الزُّ

ا طلحة فابنُ أ ؛له دون صاحبه ی األمرَ یرَ  ها می بری فَخَّ أو   لمی ا الزی والل إنی راکبَة  .نُهامی

!“هط  خَ یف معصیة الل و َس  إالی  لی لقدةً و ال حَتُ  ع لقبةً قطَ األمحر ما تَ  ل  مَ اجلَ 
4 

 ء فیها:اج ،االستیعابعبدالرّب یف  رواها ابنُ  و قال یف خطبةر 
بری و مل َیصربا شهًرا کامًًل ” باَیعوین و مل أسّکره أحًدا  و باَیَعن  طلحُة و الزُّ

ّی     و   النیاس و أسخاه، طلحةُ و إینی ُمن یُت بأربعٍة: أدهَ  ؛نیرخَرجا إیل العراق ناکثَ ح

                                                      
 کانت خترج قمیَص  ،ن أنکر عل عثامن ما وقع منهمَ  المؤمننی، کانت أّوَل  مّ أُ  ،ّن عائشةأمن العجیب . 5

اقتلوا »و کانت تقول:  !«قد بل دینه هذا قمیصه مل یبل و»صّل اهلل علیه و آله و سّلم و تقول:  النبّی 
ثم  .«عل األرض بایل أن تقع السامءُ أ ما کنُت »بیعته الصحیحة قالت:   بویع علی و لاّم  «فقد کفر! ،نعثاًل 

[ اشتعلت  (شیخ المضیرة أبوهریرة) الخ. ـ .الوبری ناَر احلرب بمعاونة طلحة و ]عل  علٍّ

 ، تعلیقه.579، ص شیخ المضیرة أبوهریرة. 2
 (شیخ المضیرة أبوهریرة) .78، ص 5، ج الفدا أبی تاریخ. 4



 17 پس از جنگ جمل[ شهیبا عا هّیعبد ی]محاّجه ُاّم أفع

بریُ النی  عُ أشجَ  یعیل بن  النیاس إیل فّنةٍ  عُ   و أَس النیاس یف النیاس لائشةُ  عُ   و أطوَ اس الزی

 5«“مییة.أُ 
َبْت کلُّ الُقَوی   لک اهللُ  .ب» :پاورقی ،255صفحة  لَت کم ن   علیَک، و یا عّل! تأل 

شوقی  و قد صدق أمحدُ  ؛ملهأن حَت   اجلباُل ت مّا تأیَب لَ مَ و القریب و کم َح  من البعید  
، حیث قال رمحه اإلسالم یف وصف موقف عائشة و صاحبَ  شاعرُ   اهلل: یها من علٍّ

 مــا محــل  اجلبــاُل یــا جــباًل تــأیَب 
 

ـــةُ    «2اجلََمـــل مـــاذا َرَمـــْت علیـــَک َرب 
 ه پس از جنگ جمل[شیعا اُاّم أفعی عبدّیه ب ]محاّجه 

 :عیون األخبارقتیبة یف  و قال ابن» :پاورقی ،251صفحة 
 مرأةر االمؤمننی، ما تقولنی یف  أفعی العبدّیة عل عائشة فقالت: یا أم   مُّ دخلت أُ ”

 !ت هلا الن ارُ بَ وَج  :ت ابنًا صغرًیا هلا؟ قالتلَ قتَ 
 دَ )أی عدَ  ؟!ت من أوالد ها األکابر عرشین ألًفالَ قتَ  مرأةر اقالت: فام تقولنی یف 

ة   د  ذوا بیَ : ُخ لوا یف وقعة  اجلََمل( قالت عائشةُ ت  ن قُ مَ   !“اهلل الل عینة َعُدو 
 قال: أنساب األشافو روی البالذرّی یف 

ک ألرک َبها تَ غلَ ْل إیّل بَ عتیق، أن أرس   ت إیل ابن أیبثَ فبعَ  ،ت لعائشة حاجة  َض عرَ ”
ل! مَ یوم اجلَ  ضنا عارَ ّم المؤمننی: ما رَح : قل ألُ ]و کان مّواًحا[ فقال لرسوهلا ؛حاجةر یف 
 3و4“«!؟ةغلَ فرتیدین أن تأتینا بیوم البَ  أ

                                                      
 ، تعلیقه.575، ص شیخ المضیرة أبوهریرة. 5
 (شیخ المضیرة أبوهریرة) لتی کانت ترکب مجاًل یف هذه احلرب.عائشة ا :ة اجلملربّ . 2
 ، تعلیقه.575، ص شیخ المضیرة أبوهریرة. 4
 .381ـ  384، ص 61جنگ . 3
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 رسول خدا[از های عمر بعد  ]بدعت

 پاورقی: ،72صفحه [ ترجمۀ قانون اساسی در اسالم]
چنین حّج تمتع در  ها ـ عقد انقطاعی ـ و هم عمر با اقرار به اینکه متعۀ زن»

دو را حرام کرده گفت:   این ،ز بودیزمان پیغمبر صّلی اهلل علیه و آله و سّلم جا
ُمهام و أُ أُ ” ذان دستور داد ادر  “ل  مَ العَ  ری  لیل رَخ     َح ”جای جملۀ  هب !“ُب علیهامعاق  َحر 

مسئلۀ  در .در تعداد تکبیرات نماز جنازه تصّرف کرد .ومن الن  م   خری   ةُ الّصالبگویند: 
و  ،رث، تزویج زن کسی که گم شده استاعول در مسئلۀ  سه طالق در یک مجلس،

حادیث صحاح اهل تسّنن خالف روّیۀ پیغمبر صّلی اهلل علیه و آله و سّلم و یا اطبق 
 «صریح فرموده او و یا حکم قرآن فتوا داد و عمل کرد.

کنیم برای روشن شدن مسائل  استاد مودودی را دعوت می ما»: 74صفحه 
در همان  صحیح مسلمچنین  و هم ؛5جلد  ،حمد حنبلامسند به  ،مزبور و غیر آن

﴿ ۀجلد، و فخر رازی در ذیل آی               ﴾5 
و دربارۀ آزار دادن  ؛ماِلک ُمَوّطأکتاب ه ب ،ذاناو خصوصًا دربارۀ تغییر  (؛سورۀ نساء)

ابن ُقَتیَبة که در عین اختصار  اإلمامة و الّسیاسةکتاب ه ب ،الّسالم حضرت زهرا علیها
 «مراجعه نمایند. ،ارزشی تاریخی دارد

 «باشد. می ،من مخالفم: معنایه صل لغت باِوتو، در : veto»: 71صفحه 
تنها دو مورد پیدا کردیم که خلیفه بر خالف عقیدۀ تمام اهل »: 78صفحه 

 کثرّیت آنها تصمیمی گرفته است:احّل و عقد و یا 
 تصمیم أبوبکر دربارۀ فرستادن لشکر ُاسامة بن زید. .5
 اش دربارۀ جنگ با مرتّدین بود. عقیده .2

بعدًا بوبکر بود اجنگ با مرتّدین مخالف مسئلۀ  ... ُعمر که بیش از همه در
                                                      

 .23( آیه 3. سوره نساء )5



 13 راجع به نکاح ُعَمر با ُاّم کلثوم

بوبکر مسئلۀ جنگ را کاماًل ابه خدا جز این نبود که دیدم خداوند برای ”گفت: 
 5«.“روشن نموده؛ من هم فهمیدم همان حّق است

 کلثوم راجع به نکاح ُعَمر با ُاّم

از ” :آورده است با سند خود 514 ۀصفح ،4جلد  [،صحیحین] مستدرکو در 
 الّسالم[: ]علیهم عن علّی بن الحسین ،عن أبیه ،عن جعفر بن محّمد ،وهیب بن خالد

  لثومم  کُ أُ ب إیل لیلٍّ ریض الل لنه رخطَ  ـ الل لنه ریض ـبن اخلطیاب  نی لمرأ

 ح  أنک  ”فقال: 
ُدها البن أرخ  لبد  أُ إینی ”: فقال لیل   !“یهان   “الل بن جعسر!رص 

 ح  نک  أ”فقال لمر: 
یها! فوالل ما من النیاس أحٌد َیرُصدُ ن 

2
ما  ل: من[ ]خ أمَرها 

؟!ُؤومُهَن   أال”المهاجرین فقال:  رُ ُلمَ  فأیتی   ه لیل  حَ فأنکَ  .“أرُصُده ن یا بمَ ”فقالوا:  “ین 

 لیلٍّ و ابنة  فاطمةَ می کُ أُ ب”فقال:  “أمریالمؤمننی؟!
الل صیلی الل  رسول بنت   لثوم بنت 

 آله و سلی، یقول:الل صیلی الل للیه و  رسوَل  عُت م  للیه و آله و سلی،؛ إینی َس 

ٍب و َسَبٍب ینقطع یوم القیامة إالی ما کان م   َُ  .ب َُ ن َسَبب  و نَ ُکلُّ َن

ٌب  أن یکون بین  و بنی رسول   بُت فأحبَ  َُ و   الل صیلی الل للیه و آله و سلی، َن

 .“َسَبٌب 

 4«رجاه.و مل خُی  ،و هذا حدیث صحیح اإلسناد

 [داستان قرطاس و قلم ]مدارک

 ، تعلیقه[:7]صفحه  عاّلمه طباطبائی ،اسالمشیعه در 
                                                      

 .528، ص 07جنگ . 5
 رقبه. تعدله عل الطریق لیوقع به. ا:َرْصدً  ـَُرَصَد  .2
 .538، ص 02جنگ . 4
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دوات و قلم ”آله و سّلم هنگام وفاتش فرمود:  صّلی اهلل علیه و  اکرم پیغمبر»

 “.ای برای شما بنویسم که سبب هدایت شما شده گمراه نشوید حاضر کنید تا نامه
 ،طبریتاریخ ) !“گوید مرضش طغیان کرده هذیان می”کار مانع شده گفت:  عمر از این

 ،البدایة و النهایة ؛1جلد  ،صحیح مسلم ؛4جلد  ،صحیح بخاری ؛341صفحه  ،2جلد 
 (544صفحه  ،5جلد  ،الحدید أبی ابن[ شرح نهج البالغه] ؛227صفحه  ،1جلد 

اّول به خالفت  ۀاّول تکرار یافت و خلیف ۀاین قضیه در مرض موت خلیف
شد ولی عمر چیزی نگفت و هوش  وصّیت بی عمر وصّیت کرد و حّتی در اثناِء

هوش شده  که هنگام نوشتن وصّیت بی هذیان نسبت نداد درحالیه اّول را ب ۀخلیف
جا بود.  هولی پیغمبر اکرم صّلی اهلل علیه و آله و سّلم معصوم و مشاعرش ب ،بود

 («219صفحه  ،2جلد  ،الصفا ةروض)
 :مایدفر می 1عاّلمه طباطبائی صفحه  شیعه در اسالم ،5 در پاورقی

لین اسمی که در زمان رسول خدا پیدا شد شیعه بود که سلمان و ابوذر و مقداد اّو»
 («588صفحه  ،5جلد  ،حاضر العالم االسالمی) .این اسم مشهور شدنده ب ،عّمارو 

ت به خالفت امیرالمؤمنین در روزی که در اوان بعثت رسول و نیز راجع به وصّی
هریک از شما  :ایشان فرمود کهه فرمود و صریحًا بخدا خویشان نزدیک خود را جمع 

 الّسالم علیه و علّی ،من است در اجابت دعوت من سبقت گیرد وزیر و جانشین و وصّی
های  پیش از همه مبادرت نمود و اسالم را پذیرفت و پیغمبر ایمان او را پذیرفته و وعده

 فرماید: خود را دربارۀ او تقّبل نمود. در پاورقی می
 فرماید: الّسالم می ذیل این حدیث علی علیه در»

پیغمبر  .شوم تر بودم عرض کردم من وزیر تو می من که از همه کوچک
این شخص برادر و وصی و جانشین  :گردن من گذاشته فرموده دستش را ب

طالب  خندیدند و به أبی مردم می !یدیباید از او اطاعت نما ،باشد من می
 ،2جلد  ،تاریخ طبری)! که از پسرت اطاعت کنیگفتند: تو را امر کرد  می

 ،4جلد  ،البدایة و النهایة ؛551صفحه  ،5جلد  ،الفداء بیأتاریخ  ؛14صفحه 



 60 الّسالم[ همیعل تیبدون اّطالع اهل ب فهیخل نیی]تع

 («429صفحه  ،غایة المرام ؛43صفحه 

 الّسالم[ علیهم تعیین خلیفه بدون اّطالع اهل بیت]

 فرماید: عاّلمه طباطبائی می ،شیعه در اسالم 8در پاورقی صفحه 
 خلیفه معّین نمودند و علی و ،راجع به آنکه خلفای اّول بدون اّطالع اهل بیت»

 ،الحدید بیأ ابن [نهج البالغه]شرح به  ،یارانش را در مقابل کاری انجام یافته قرار دادند
تاریخ ؛ و 594صفحه  ،2جلد ، یعقوبی [تاریخ] ؛ و541 ـ 524و  18صفحه  ،5جلد 

 مراجعه شود. 319ـ  331صفحه  ،2جلد ، طبری
و  !چون به آنها اعتراض کردند پاسخ شنیدند که صالح مسلمانان در همین بود و

، الفداء بیأتاریخ ؛ 591 ـ 592صفحه  ،2جلد  تاریخ یعقوبیراجع به این موضوع به 
شرح ]و  ؛412و  497صفحه  ،2جلد ، مروج الّذهبو  ؛511و  511صفحه  ،5 جلد

 «مراجعه شود. 543و  57صفحه  ،5جلد ، الحدید أبی ابن [نهج البالغه
و  فین از بیعت با ابوبکر را مخالف با اجتماع مسلمین شمردنددر اینکه متخّل

عنوان تخّلف از جماعت ه خارج نموده و ب حق گروه اقّلی که خود را از حکم
 ،4 در پاورقی .کردند بردند و گاهی با تعبیرات زشت دیگر یاد می مسلمانان نام می

 فرماید: می شیعه در اسالمعاّلمه طباطبائی در کتاب  ،8صفحه 
بکر مخالفت  آیا کسی با بیعت ابی” عمرو بن حریث به سعید بن زید گفت:»

کس مخالف نبود جز کسانی که مرتد شده بودند یا نزدیک   هیچ”پاسخ داد:  “کرد؟
 («337صفحه  ،2جلد ، تاریخ طبری) .“بود مرتد شوند

او  ،عبه جرم تشّی ،توان برای مظلومّیت مالک بن ُنَویره : از این مطلب میاقول
 استفاده نمود. ،را مرتد قلمداد نموده سر بریدند

 [قدغن شدن کتابت احادیث پیامبر اکرم صّلی اهلل علیه و آله و سّلم]

 :3صفحه  ،طباطبائی شیعه در اسالم
عمال أدر  [سّلمآله و  صّلی اهلل علیه و ]و تنها کسی که به تصدیق پیغمبر اکرم »
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ت پیغمبر مطابقت کامل داشت و اقوال خود مصیب و در روش او با کتاب خدا و سّن
 .«419صفحه  ،7جلد  ،البدایة و النهایة: »در پاورقی گوید .«الّسالم بود همان علی علیه

 :59صفحه  ،طباطبائی شیعه در اسالم
ر عاّمه دخالت رفتند و در امو حّتی شیعه دوش به دوش اکثریت به جهاد می»

ی ینفع اسالم راهنماه و شخص علی در موارد ضروری اکثریت را ب ،کردند می
 «.523و  521و  555صفحه ، تاریخ یعقوبی : »پاورقی «نمود. می

چون قضایای مالک بن ُنَویره را بیان  ،55صفحه  ،طباطبائی شیعه در اسالم
 فرماید: کند سپس می می

ه عنوان اینکه حکومت وی به خلیفه ب ،آور شرمهای  دنبال این جنایته و ب»
تاریخ  )خالد اجرا نکرد.  رات شریعت را در حّقچنین سرداری نیازمند است مقّر

 («518صفحه  ،5جلد ، الفداء بیأتاریخ  ؛559صفحه  ،5جلد ، یعقوبی
بیت و  چنین خمس را از اهل و هم» :55صفحه  ،طباطبائی شیعه در اسالم

تاریخ  ؛581صفحه  ،4جلد ، دّرالمنثور»پاورقی:  «اکرم بریدند.خویشان پیغمبر 
 «.38صفحه  ،2جلد ، یعقوبی

 :55صفحه  ،طباطبائیم اسال درشیعه 
ی حدیِث یکّلی قدغن شد و اگر در جاه کرم باحادیث پیغمبر او نوشتن »

 «سوزانیدند. شد آن را ضبط کرده و می کسی گرفته می مکتوب کشف یا از
گوید:  خالفتش پانصد حدیث جمع کرد. عایشه می بکر درابو»پاورقی: 

یک شب تا صبح پدرم را در اضطراب دیدم صبح به من گفت: احادیث را بیاور! ”
 («247صفحه  ،1جلد  ،کنز العّمال) “آنها را آتش زد! ۀپس هم

و این قدغن در تمام زمان خلفای راشدین تا زمان خالفت »گوید:  در متن می
 «( استمرار داشت.592ـ  33اموی ) ۀعبدالعزیز خلیفعمر بن 

 «و غیر آن. 515صفحه  ،5جلد ، الفداء بیأ تاریخ»پاورقی: 
 فرماید: عاّلمه طباطبائی می شیعه در اسالماز  552در پاورقی صفحه 



 69 الّسالم[ هیعل یعل تیرسول خدا در وصا یایبه وصا]راجع 

آله  دربارۀ مطالب مربوط به امامت و جانشینی پیغمبر اکرم صّلی اهلل علیه و »
 ،2جلد ، تاریخ یعقوبیبه مدارک زیر مراجعه شود:  ،میو سّلم و حکومت اسال

 ،5جلد ، الفداء بیأتاریخ ؛ 275 ـ 224صفحه  ،2جلد ، هشام سیرۀ ابن ؛15 ـ 21صفحه 
 «و غیر آن. مسند احمداز  113صفحه  ،غایة المرام؛ 521صفحه 

 551و  553و  554های صفحه  عاّلمه طباطبائی در پاورقی شیعه در اسالمدر 
الّسالم که به آیاتی از قرآن  میرالمؤمنین علیهاخالفت ه راجع ب 557و  551و 

مانند: حدیث غدیر  ؛کند بیان فرموده و مدارک آن را نیز ذکر می ،استدالل شده است
﴿ هآیه که مستند ب      ﴾5 ه مربوط است و آی﴿     ﴾2 و ﴿   

    ﴾مانند حدیث  ،کند چنین احادیثی با مدرک آن ذکر می و هم 4؛
 غدیر و حدیث عشیره و حدیث منزلت و غیر آن.

 [الّسالم راجع به وصایای رسول خدا در وصایت علی علیه]

 فرماید: می 557در پاورقی صفحه  ـ مدظّلهـ عاّلمه طباطبائی  شیعه در اسالمدر 
 رسول خدا فرمود:»

کنم چنین کاری  و گمان نمی علی را خلیفه و جانشین من قرار دهید ـاگر 

راه ه ی با بصیرت خواهید یافت که شما را بیـ او را راهنما دهیدبرا انجام 

 ؛13صفحه  ،5جلد  ،بونعیمألیف أت، حلیة االولیاء)کند!  راست وادار می
 (17صفحه  ،نجف ، طبعالطالب کفایة

هر کس ”فرمود:  [آله و سّلم صّلی اهلل علیه و ] گوید: پیغمبر مردویه می ابن

بعد از من  ،دوست دارد حیات و مرگش مانند من باشد و ساکن بهشت گردد

دوستدار علی باشد و به اهل بیت من اقتدا کند! زیرا آنها عترت من و از ِگل من 

                                                      
 .11آیه ( 1. سوره مائده )5
 .4( آیه 1. سوره مائده )4و  2
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حال کسانی که فضل ه اند و علم و فهم من نصیب آنان گشته! پس َبدا ب آفریده شده

 کنزالعّمال منتخب) “شفاعتم هرگز شامل حالشان نخواهد شد! ،آنها را تکذیب نمایند
 (33فحه ص ،1جلد  ،به چاپ رسیده مسند احمدکه در حاشیه 

 [منع کردن عمر از آوردن دوات و قلم]

راجع به ـ  مدظّله ـعاّلمه طباطبائی  شیعه در اسالم 557در پاورقی صفحه 
 فرماید: عمر از آوردن دوات و کاغذ برای پیغمبر در مرض موت می منع کردن

 [نهج البالغه]شرح ؛ 227، صفحه 1جلد ، البدایة و النهایةاین مطلب از »
تاریخ ؛ 257، صفحه 2جلد ، الکامل فی التاریخ ؛544صفحه  ،5جلد ، الحدید أبی ابن

 «نقل شده است 341، صفحه 2جلد ، طبری
عمر از وصّیت ابوبکر منع نکرد با »از پاورقی گوید که:  558و در صفحه 

؛ 232، صفحه 2جلد  ،اثیر ابن ،الکامل)هوش شد!  آنکه ابوبکر در حال وصّیت بی
دّوم  ۀو گذشته از اینها خلیف (13 ، صفحه5جلد  ،الحدید أبی ابن [نهج البالغه] شرح

سّلم  آله و صّلی اهلل علیه و من فهمیدم که پیغمبر اکرم ”گوید:  عّباس می در حدیث ابن
 “هم زدم!ه ولی برای رعایت مصلحت ب ؛خواهد خالفت علی را تسجیل کند می

آن  خالفت از”گوید:  می (543صفحه  ،5جلد  ،الحدید أبی ابن [نهج البالغه] شرح)
کرد و قریش  راه حق وادار میه نشست مردم را ب خالفت میه ولی اگر ب ،علی بود

، تاریخ یعقوبی) “از این روی وی را از خالفت کنار زدیم! ،رفتند زیر بار آن نمی
 («547، صفحه 2جلد 

دادن  ابوبکر با کسانی که از»: 553عاّلمه طباطبائی در صفحه  شیعه در اسالم
دادند  می اگر عقالی را که به پیغمبر خدا: ”امتناع ورزیدند دستور جنگ داد و گفت تزکا

 5(«455، صفحه 1جلد ، البدایة و النهایة» پاورقی:) !“«گمجن به من ندهند با ایشان می
                                                      

 .7ـ  2، ص 3جنگ . 5
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جل لیهجر إنی »راجع به قول عمر:   «الری

 گوید: 52صفحه  ،5جلد  ،سبط اسالم درشیعه در کتاب 
عّباس  از ابن ،باب مرض الّنبی و وفاته 19صفحه  ،4جلد  ،صحیحبخاری در »

اهلل صّل اهلل  اشتّد برسول  ،اخلمیس ومُ اخلمیس و ما یَ  ومُ یَ کند که گفت:  روایت می
فتنازعوا  “!بًداألیوا بعده ض  لک، کّاًبا لن تَ  ب  کُّ أوین ُّ ائ  ”ه فقال: عُ َج آله و سّلم وَ  علیه و 
 .ون علیهبوا یردُّ هَ فذَ  !وهمُ استفه   ،رَ جَ ه أهْ ما شأنُ  :فقالوا ،ع  تنازُ  غی عند نبیٍّ نبَ و ال یَ 
 “لیه.إدلوین رخرٌی ممیا تَ نا فیه أفالیذی   لویندَ ”فقال: 

اس و جابر نقل عّب حدیث از ابن ضمن این داستان چند طبقاتسعد در  ابن
 و صحیسةٍ  ائّوین بدواةٍ ”گوید: پیغمبر فرمود:  41، صفحه 2کرده و از جمله در جلد 

اهلل  ّن نبی  أ :ن کان عندهمَ  فقال بعُض  :قال “!بًداأوا بعده ضلُّ لک، کّاًبا لن تَ  ب  کُّ أ
 5.«به دعُ فلم یَ  :قال “؟!ذا مابعدَ  وَ  أ” :قال ؟!ال نأتیک بام طلبَت أفقیل له:  :قال .رهجُ لیَ 

 گوید: 39صفحه  ،2جلد  ،سبط شیعه در اسالمو در کتاب 
صفحه  ،4جلد  ،5423سال  مصر،چاپ  ،شرح نهج البالغهالحدید در  بیأ ابن

نقل کرده و از جمله عّباس و عمر در موضوع خالفت  ی را میان ابنیگفتگو 553
عقیدۀ علی آن است که پیغمبر در دم مرگ، خالفت او را اراده ”گوید:  عمر می

و هو  ،ی معنی هذا اخلرب بغری هذا اللفظو  و قد رُ ”الحدید گوید:  بیأ پس ابنس“ !کرده
مر یف ( لألراد أن یذّکره )یعنی علّ أاهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم  ّن رسول أقوله: 
اهلل صّل اهلل   م رسوُل فعل   ،سالماإل مر  أه عنه خوًفا من الفتنة و انتشار فصددتُ  ،ضهمر

 2«“ما حتم. اّل امضاءَ إ  اهللُ و أیَب  َک آله و سّلم ما یف نفیس و أمَس  علیه و 
                                                      

 .31الشیخ, ص  سبط ،شیعه در اسالم. 5
 .255ص  ،همان. 2
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 گوید: 41صفحه  ،2جلد  ،شیعه در اسالمو در کتاب 
خواه از کمی  ،ستا ییگو معنی پریشانه و هذیان ب ،معنی هذیانه ر بَهْج»

“ هذی” قاموس لغتکه فیروزآبادی در  چنان ؛خرد برخیزد خواه نتیجۀ بیماری باشد
 .“و غریهأتکّلم بغری معقول لمرضر ”معنی کرده گوید:  را

و فیومی در  قاموسو فیروز آبادی در  اساس البالغةزمخشری در 
فحش و سخن زشت و معنی هذیان و ه هجر را ب ،نهایةاثیر در  و ابن المنیر مصباح

آله  داستان مرض پیغمبر صّلی اهلل علیه و ه اثیر ب و ابن ،ی )اختالط( دانستهیگو هم در
آن  ۀچون گویند”و سّلم اشاره کرده و آن کلمۀ زشت را از عمر نقل نموده گوید: 

ولی جای پرسش “ .عمر بود آن جمله از راه پرسش و استفهام است نه به نحو اخبار
دام یک از صحابه چنین گمانی داشتند تا جای این پرسش خنک است که آیا ک

باشد؟ خشم پیغمبر صّلی اهلل علیه و آله و سّلم و بیرون کردن آنان دلیل است که آن 
لفظ ه سعد بدون همزه و ب و از این گذشته عبارت ابن ؛جمله از راه پرسش نبوده

 5«ذکر شد.[ 52، صفحه 5]در بخش که  چنان ،بوده است لیهجر
إّن الرجل »به بعد راجع به  541ذیل صفحه  ،میرداماد رواشح السماوّیهدر 

عاّمه در معنی هجر  یو معنای هجر و تصحیفات معنوی که بعضی از علما «لیهجر
 2بالعلامء ةالمعنوی   ةاضحفصحیفات الالت   نَ و م  اند مطالبی در تحت عنوان:  نموده

ُّوین”: آله و  علیه  العاّمة یف حدیث مرض النبّی صّل اهلل  لک،  ب  کُّ أبدواة و قرطاس  ائ

 4وارد است. “الخ ـ وا بعدیضلُّ کّاًبا لن تَ 
                                                      

 .291ص  ،همان. 5
 .ما لعلامء ل: . خ 2
 .259, ص رواشح السماویة. 4
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حدیث در  57از عاّمه در این معنی  الباب الثالث و السبعون غایة المرامدر 
حدیث در  2از طریق خاّصه  الرابع و السبعونو در باب  ،آورده است 131 صفحه
 5آورده است. 133 صفحه

عّباس از یوم  راجع به تأّسف ابن 341صفحه  ،2جلد  ،اریخ طبریتدر 
طلبیدند و رّد آن حضرت نمودن به  تاهلل لوح و دوا الخمیس که حضرت رسول 

 .مطالبی است هیجرلفظ 
و بیانه قول  عّباس ابن کاءبراجع به  293صفحه  ،کتاب سلیم بن قیسدر 

 2.مطالبی است “وا بعدیلُّ ض  لکم کتاًبا التَ  ْب کتُ أتوین بکتفر ئا” :النبّی 
راجع به آنکه ابوبکر هفتمین نفر از هفت نفری  82صفحه  ،کتاب سلیمدر 

و نیز در  ،گفته است تّیتحعنوان إمارت سالم کرده و ه میرالمؤمنین بااست که با 
 4.راجع به این موضوع نیز مطالبی است 513 صفحه

 گوید: 514صفحه  ،5جلد  ،بیروت بعطالحدید[  أبی ]ابن هشرح نهج البالغدر 
َد عبدُ : ”ْب بوبکر قال للکاتب اکتُ ألاّم احترض »  اهلل بن عثامن آخرَ هذا ما َعه 
ّ تی یَ اعة الّ عهده باآلخرة، یف الس   ّوَل أنیا و ه بالدّ عهد   م فیها و ُیسل   فیها الفاجرُ  رب 
بوبکر، فقال: أفاق أثّم  “.ر بن اخلّطابمَ عُ : ”ب الکاتُب فکتَ  ،علیه َی غم  أُ  ثمّ  “.الکافرُ 

ما کنَت ”قال:  “ لک هذا؟أین  ”، فقال: رَ مَ عُ  و ذکر اسمَ  أهفقرَ  “.ما کتبَت  أْ قرَ ا”
 «“.أَصبَت ”فقال:  “؟!هوَ عدُ تَ ل  

هوش شد و کاتب در  نوشت بی نامه می چون ابوبکر در حال مرگ وصّیت
را ابوبکر چون بیدار شد کاتب  .هوشی او نوشت که عمر خلیفه باشد حال بی

                                                      
 .595ـ  32, ص 1, ج غایة المرام. 5
 .423, ص کتاب سلیم بن قیس. 2
 .184ص  ،همان. 4
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تحسین نمود و عمر نیز به ابوبکر ایرادی نگرفت و وصّیت او را عمل بر هجر و 
 هوشی با آنکه ابوبکر مردی عادی بود و شّدت مرض او را به بی ،هذیان نکرد

قدر  ولی رسول خدا که سفیر الهی بودند و در عین حال مرض هم آن ؛کشانید
 !گفتار آن حضرت را حمل بر هذیان و هجر نمود ،سخت نبود

ب کتُ ن یَ أه مرَ أبنفسه ف دهو جیو بوبکر عثامَن وأ أحرَضَ »: گوید 511و در صفحه 
 ؛یل المسلمنیإاهلل بن عثامن عبدُ  دَ ه  الّرحیم هذا ما عَ  الّرمحن  اهلل  بسم : ”ْب عهًدا و قال اکتُ 

و  “.ّطاباخلبن  رَ مَ علیکم عُ  استخلفُت   قد” :ب عثامنُ و کتَ  ،علیه َی غم  أُ  ثمّ  “!ّما بعدأ
ن خیتلف أفَت راک خ  أ”و قال:  بوبکر و رُس  أکرّب ف ،أهفقرَ  “ْأ!قرَ ا”بوبکر، فقال: أأفاق 
 «“.هلهأسالم و عن اإل]خرًیا[  جواک اهللُ ”قال:  “.نعم”قال:  “.تیشیَ یف غَ  تُّ ن م  إالنّاُس 

 ن  إ» نام بعضی از مدارک تاریخی قول عمر [3]جنگ  در صفحۀ اّول همین کتاب
و اوائل  3ذیل صفحه   هو نیز ب ،جا مراجعه شود بدان ،برده شده «رهجُ جل لیَ الرّ 

 5مراجعه شود. 1صفحه 
 :قول عمره راجع ب 231تا صفحه  232صفحه  ،2جلد  ،سعد نطبقات ابدر 

 .کند چندین روایت بیان می “رهجُ جل لیَ ّن الرّ إ”
روایت هجر را بیان  11صفحه  ،2جلد  ،الحدید بیأ ابن هالبالغشرح نهج در 

 کرده است.
عاّلمه طباطبائی مطالبی راجع  شیعه در اسالم 558و  557در پاورقی صفحه 

 3و2.4آنجا مراجعه شود  هب ،قول عمر و بیان سندهای این حدیث وارد استه ب
                                                      

 .13و  19، ص شود به همین مجّلدرجوع . 5
 .587, عاّلمه طباطبائی، ص شیعه در اسالم. 2
 .43، ص 3جنگ . 4
   ی اهللض داستان اعتراض خلیفه ثانی به پیامبر اکرم صّلالع بیشتر از مصادری که متعّرجهت اّط. 3



 63 لهَلک ُعَمُر[ یٌّعمر: لوال عل زی]کالم اعجاب آم

 [رُ مَ ک لُ هللَ  لوال لیل  ]کالم اعجاب آمیز عمر: 

 پاورقی گوید: ،58صفحه  ،2جلد  ،سبط شیعه در اسالمدر 
 52صفحه  ،3جلد  ُة،و المجنون م المجنونُ رَج یُ  باب ال ،صحیحبخاری در »
ّی  یُ نی القل، رُ أ َت مما للأ” :رمَ لعُ  قال علی  وگوید:  سیق و لن فع لن المجنون ح

ّی  یُ   ی ب  الَص  ّی  یَ ک و لن النی در  ح  .“ظیق  َُّ ائ، ح
رجم مجنونة و منع ذیل داستان  373صفحه  ،2جلد  ،استعیابدر  بّرابن عبدال

 .“رُ مَ ک عُ هللَ  لوال علی  :فکان عمر یقول”از آن گوید: الّسالم  علی علیه
ضمن بیان  ،5424سال  مصرچاپ  ،مجموعة الرسائل الکبریتیمیة در  ابن

ر ذکُ علیه ما یقوله و تَ  تردُّ  ةُ أو کانت المر”گوید:  11رجوع عمر به دیگران صفحه 
 .“هذا کثری   و مثُل  ،هور النّساءجری یف مُ  لیها کامإمن القرآن فریجع  احلّجةَ 

و ”نقل کند که مأمون عّباسی جملۀ:  43صفحه  ،2جلد  تاریخبوالفداء در أ
 ،2جلد  ،بیان و تبیینو نیز جاحظ در  ،داد را به عمر نسبت می “نیتَ لَ ل  تعتان کانتا حُم مُ 

 2و5«این جمله را به عمر نسبت داده. 24صفحه 

                                                     
 به نقل از  572، ص یعة فی اإلسالمالّشید: یاند به کتب ذیل مراجعه فرما علیه و آله و سّلم شده

، الکامل فی التاریخو  544، ص 5، ج الحدید أبی شرح ابنو  227، ص 1، ج البدایة و النهایة
؛ 233، ص 5، ج سعد طبقات ابن؛ 341ص  ،2، ج تاریخ الرسل و الملوکو  257، ص 2 ج

 صحیح؛ 71، ص 1، ج صحیح مسلم؛ 14، ص 57، ج عمدة القاری؛ 52، ص 5، ج بالمهّذ
؛ 592 ، ص8، ج فتح الباری؛ 421، ص 5، ج حمدأمسند ؛ 3، ص 7و ج  548، ص 1ج  ،البخاری

؛ 22، ص 5، ج الملل و النحل؛ 344، ص 4، ج السنن الکبری؛ 348، ص 1، ج فالمصّن
 . )محّقق(12، ص ةة المحّمدّیضواء علی السّنأ ؛414، ص المراجعات

 .581الشیخ, ص  ، سبطشیعه در اسالم. 5
 .42، ص 3جنگ . 2
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ر و  و تولیة لبدالل بن  احلک، المدینةَ  درخال أیبإمطالن لثامن: رضب لامی

 اسح مرًص  یبأسعد 

 در پاورقی گوید: 53صفحه  ،2جلد  ،سبط شیعه در اسالمدر 
 برگوید: ده تن از اصحاب پیغم 11صفحه  ،5جلد  ،مامة و السیاسةإلاقتیبه در  ابن»

های عثمان نوشته که به او  ای در زمینۀ مخالفت آله و سّلم نامه صّلی اهلل علیه و 
پس  ؛کم جدا شده و عّمار تنها به منزل او رفت چون روانه شدند کم ، ودهند

کسانی  !عثمان گفت: بزنید او را”تا آنکه گوید:  ،ی را میان او و عثمان نوشتهیگفتگو
هوش  بی ،عثمان نیز او را زده تا آنکه مبتال به فتق گردیدهه او را زدند و امّی  از بنی

 “آنان وی را کشیده از در بیرون انداختند. ؛شد
ضمن اخبار و فضائل ابوذر حدیثی  518صفحه  ،3جلد  ،طبقاتسعد در  ابن

ک، أیی ”آله و سّلم فرمود:  از مالک بن دینار روایت کرده که پیغمبر صّلی اهلل علیه و 

ّ  یلقاین لیل  صّل اهلل علیه و  فقال له النبیُّ  !بوذر: أناأفقال  “؟ه للیهاقفارأُ احلال الی
 جةٍ لیل ذی هلَ  اءُ رب  الغَ  ت  ل  قَ أو ال  رضاءُ اخلَ  ت  ل  ظَ أما ” ثم قال: “!َت ق  دَ َص ” :آله و سّلم

 “.ذرٍّ  یل أیبإر نظُ یَ فل    هد لییس بن مری،یل زُ إر ن ینظُ أه ن َس  . مَ ذری  ن أیبم   َق أصدَ 

احادیثی در فضائل ابوذر نقل کرده  495، صفحه 5جلد  ،الغابة  ااسداثیر در  ابن
َ فلم یول هبا حتّی وُ  ،بکر  یبأیل الشام بعد وفاة إثّم هاجر ”پس گوید: س  عثامنُ  یل 

 .“ة حّتی مات هباذَ ب  ه الر  نَ سکَ أف ،معاویة منه ٰفاستقدمه لشکوی
 511 ، صفحه5جلد  ،تاریخالفداء در  بوأو  ،559صفحه  ،معارفقتیبه در  ابن

 5اند. ر عثمان نوشتهه امنفی ابوذر را ب
                                                      

دست عثمان و مطالبی که از ه از احواالت ابوذر غفاری و تبعید او ب 58، ص 3، ج الغدیر. در 5
 بیاناتی دارد. است علما دربارۀ او نقل شده



 20 مصًرا سرح یعبداهلل بن سعد أب ةیو تول نَةیالمد الحکم یمطاعن عثمان: ضرب عّمار و إدخال أب

رح َس بیأدر احوال عبداهلل بن سعد بن  545صفحه  ،معارفقتیبه در  ابن
 علیه لمفیُ  ،آله و سّلم اهلل صّل اهلل علیه و  ب لرسول کتُ و هو اّلذی کان یَ ”گوید: 
﴿ :سّلمآله و  صّل اهلل علیه و  النبیُّ   ﴾  َو فیه  !غفور  رحیم :بکتُ فی

 ﴿: ولْت نَ          ﴾. (:تا آنکه گوید) عل  ه عثامنُ لَ استعمَ  و
 .“و ابوسعد من المنافقنی ،ةذی افتتح افریقیَ و هو الّ  ،رَص م  

ضمن احواالت عثمان  341صفحه  ،5جلد  ،مروج الذهبمسعودی در 
 معیط عل الکوفة و هو مّن أخرَبَ  یبأة بن قبَ منهم الولید بن عُ  ه مجاعةً وکان عاّملُ : ”گوید
 “.رَص رسح عل م   یبأو عبداهلل بن  ،صّل اهلل علیه و آله و سّلم أن ه من أهل النّار النبیُّ 

ضمن احوال مروان بن حکم گوید:  513صفحه  ،معارفقتیبه در  ابن
 سلم یومَ أآله و سّلم و  اهلل صّل اهلل علیه و  رسول  ریدَ العاص کان طَ  یبأبواحلکم بن أ”

اهلل صّل اهلل علیه و آله و  رسول  رد  طَ  و کان سبُب  .عثامن و مات یف خالفة   ةفتح مکّ 
و  النبّی  فلم یول طریًدا حیاةَ  ،یل بطن وجٍّ إه رّی نه و َس عَ ه فلَ فیش رس  ّنه کان یُ أاه یّ إسّلم 
 .“لف درهمر أة ائعطاه مأو  دخله عثامنُ أثّم  ،بکر و عمر یبأ خالفة  

العاص را به  بیأآوردن عثمان، حکم بن  529صفحه  ،تذکرةجوزی در  نابسبط 
 .“ة ألف درهمائم سمخ ة،غنائم افریقی ه مروان ُخمَس بنَ إی وأعطَ ”مدینه، نوشته گوید: 

و ”ضمن احواالت عثمان گوید:  517صفحه  ،5جلد  ،تاریخدر  بوالفداءأ
اهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم اّلتی  رسول  و هی صدقةُ  أقطع مروان بن احلکم فدکَ 

 5«.“مریاًثا تها فاطمةُ طلبَ 
 راجع به حاالت ولید بن 227از صفحه  57جلدی( در جلد  29) شرح نهجدر 

 عقبة برادر اّمی عثمان و حکومت او در کوفه مطالبی است.
                                                      

 .581الشیخ, ص  سبط ،شیعه در اسالم. 5
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در جنگ احد »گوید که:  24صفحه  ،2جلد  ،سبط اسالمدر شیعه در کتاب 
 2و5«(294صفحه  ،2جلد  ،تاریخ طبری) .عثمان فرار کرده و تا سه روز غائب بود

 آیاتی از قرآن که در ذّم بعضی از صحابه وارد شده است

﴿: 18( آیه 3. سوره التوبة )5          ﴾. 
﴿: 15( آیه 3. سوره التوبة )2        ﴾. 
﴿: 14( آیه 44. سوره األحزاب )4           ﴾. 
﴿: 53( آیه 44سوره األحزاب ) .3               

                               

                              ﴾. 
﴿: 5( آیه 33. سوره الحجرات )1                  

             ﴾. 
        ﴿: 2( آیه 33. سوره الحجرات )1

             ﴾. 
 : ﴿3( آیه 33. سوره الحجرات )7             

     ﴾. 
﴿: 55( آیه 12. سوره الجمعة )8                   

                         ﴾. 
                                                      

 .535, ص همان. 5
 .42، ص 3جنگ . 2



 29 اسالم را در زمان عثمان[ یاز مبان یاریبس نّییبردن أمو نی]از ب

در پاورقی مطالبی راجع  41صفحه  ،2جلد  ،سبط شیعه در اسالمدر کتاب 
 2و5کند. با اسناد اهل تسنن نقل می ،به ضاللت بعضی از صحابه از رسول خدا

 ]از بین بردن أموّیین بسیاری از مبانی اسالم را در زمان عثمان[

 :251صفحة [ شیخ المضریة أبوهریرة]
 :أمنی و إلیک ما قاله یف ذلک الدکتور أمحد»
و کان  ،ُعاّمله منهم رُ فکان أکثَ  ؛موّینیستعان باألُ ا ـ مویی أُ و هو  ـ  عثامنُ یل  لاّم وُ ”

ه مروانُ  ه و أمنیَ کاتبَ  ما  و مرواُن هذا و شیعُته قد َهَدموا کل   .موّی بن احلََکم األُ  رس  
مه أبوبکر و ُعَمر م   ـ ن قبلم   بناه اإلسالمُ  الّشعور  ث  لّیة و بَ بَ ن حماربة العصبّیة القَ و دع 

فحّرک ذلک ما کان کامنًا من  !موّینی ال کعربر أُ و حکموا ک ـ بأّن العرب وحدة  
ّ  و انترشت اجلمعّیاُت  ،مّیةأُ  هاشم و بنی العداوة القدیمة اجلاهلّیة بنی بنی ی ة یف آخر الُّس 
 1و3«4.“غریه عهد عثامن تدعوا إیل خلعه و تولیة  

 بر وجوب امام بر خلق[ ...«زمانه مامَ إ فعر  ن مات و مل یَ مَ »]تمّسک به حدیث 

 گوید: 5صفحه  ،2جلد  ،سبط شیعه در اسالمدر 
را عاّمه از پیغمبر  “جاهلیة یّةً م   زمانه ماَت  مامَ إف عر  ن مات و مل یَ مَ ”حدیث »

این حدیث را نقل  271صفحه  ،2جلد  ،مقاصد شرحدر  : تفتازانیاند هکردنقل 
                                                      

 .588الشیخ، ص  ، سبطشیعه در اسالم. 5
 .51، ص 3جنگ . 2
 (شیخ المضیرة أبوهریرة) .455ص  ،سالمإلفجر ا. 4
 .513 ، صشیخ المضیرة أبوهریرة. 3
 .382، ص 61جنگ . 1
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بر وجوب نصب امام بر خلق به آن  558صفحه  ،عقائد نسفیهشرح بر و در  ،کرده
 ،یئةمضجواهر الری در مرقاة آخر دو نیز شیخ علی قا ؛حدیث استدالل کرده است

این حدیث را از مسلم نقل کرده  5422سال  ،طبع حیدرآباد ،193، صفحه 2جلد 
 2و5.«است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 ، ملّخًصا.514الشیخ, ص  سبط ،شیعه در اسالم. 5
 .27، ص 3جنگ . 2



 

 
 
 
 
 
 

 الّسالم معلیه حسن امام ،ه زهراءفاطم ،امیرالمؤمنینحضرات  .6

 الّسالم راجع به مناقب امیرالمؤمنین علیه

، 5جلد  ،سننابن ماجه در »گوید:  11، صفحه 5جلد  ،سبط شیعه در اسالم
عساکر  و ابن ؛از زید بن أرقم 533، صفحه 4لد ج ،مستدرکو حاکم در  11 صفحه

 اند که گفت:  وهریره نقل کردهاز اب 293، صفحه 3لد ج ،تاریخدر 
 و فاطمة و احلسن و احلسنی: آله و سّلم لعلٍّ  اهلل صّل اهلل علیه و  قال رسول 

 552صفحه  ،صواعقحجر در  و ابن .“بّ،ن حارَ رٌب لمَ ، و َح ن سالمُّ أنا سلٌ، لمَ ”
از ترمذی و  “.ه،مَ ن سالَ لمَ  ل،ٌ ، و س  أنا حرٌب لمن حارَب : ”حدیث گذشته را با لفظ

 حسان و حاکم نقل کرده و گوید: ماجه و ابن ابن
 آله و سّلم قال: اهلل صّل اهلل علیه و  ّن رسول أ أخرج أمحد و الرّتمذی عن علٍّ 

 “مة.االقی ّ  یومَ َج رَ هام کان مع  یف دَ م  أُ ین و أبامها و ن أحبین  و أحبی هذَ مَ ”

نوشته و در آن  أن اهل بیتفصلی در بیان آیات وارده در ش 81و در صفحه 
فصلی را مخصوص احادیث واردۀ در شأن  554چهارده آیه بیان کرده، و در صفحه 

الّسالم قرار داده و سی حدیث در  علیهم شچون فاطمه و فرزندان بعض اهل بیت
، 3جلد  ،تاریخعساکر در  از ترمذی و نیز ابن 555و در صفحه  ،این فصل بیان کرده

 ذیفه گفت:حاند که  حدیثی از احمد حنبل نقل کرده 31صفحه 
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ن یلة! اسّأذَ رض قطی قبل هذه الل  مل ینزل األ ٌک لَ مَ  نی هذاإ”اهلل قال:  ّن رسول إ

َ و یُ  ، َلیَل  ُل  ن یُ أه رب   ًلم سیدةُ   اللیه نی فاطمةَ أین بّش  ُی   ال
 
 ة! و أن  احلُنَ اجلنی  هل  أ نُاء

 “ة!أهل اجلنی  باب  و احلُنی سیدا َش 
 گوید: 37فحه ص ،ةینابیع الموّدقندوزی در 

 صّل  بیُّ قال: ُسئل النّ  عّباس، ابن المغازیل بسنده عن سعید بن جبری، عن ابن
له أس” قال: ،ن رّبه فتاب علیهم   سّلم عن الکلامت اّلتی تّلقاها آدمُ  اهلل علیه و آله و

ٍد و لیلٍّ   “«له! رفّاب للیه و غسَ   نیو احلُ و احلُن   و فاطمةَ  بحقی حممی

 گوید: 17، صفحه 5جلد  ،سبط شیعه در اسالمدر 
 مباهله گوید: ۀپس از نقل قّص 523، صفحه 2جلد  دالئل النبّوةابونعیم در »

﴿”: قال جابر: عبّی قال الش       ﴾  ؛ اهلل و علی   رسوُل﴿    

    ﴾  ُ؛ و احلسنیُ  احلسن﴿        ﴾  ُمجعنی.أرض اهلل عنهم  فاطمة“ 
حدیثی از زیاد بن مطرف روایت  84صفحه  ،ذیلممنتخب ذیل الو طبری در 

 کرده که گفت:
 یتاحی ایَ ن َی أ ب  ن أَح مَ ”: آله و سّلم یقول اهلل صّل اهلل علیه و   رسوَل  عُت م  َس 

بًاُض قُ  ین ریبی دَ الیّ  ولَ  اجلنیةَ  َل یدرُخ  و ّ  یَّ موت م  یَ  و
5
سها یف جنیة من قضباهنا غرَ  

ًلم و ذُ  طالب للیه یبأبن  لیل   ل  وَ َّ یَ فل    اخللد ُی ، لنإف  ه من بعدهَّ ی  ر  ال جوه، من ر  ُی  هنی

 “لوه، یف باب ضًللة!درخ  یُ  ی و لنباب هدً 

حدیث گذشته را با اختالفی و  528صفحه  ،4جلد  ،مستدرکنیز حاکم در  و
 2«نقل کرده. “ه من بعدهَّ ی  ر  و ذُ ”بدون 

                                                      
 ُقضباًنا.خ ل:  .5
 .591الشیخ, ص  ، سبطشیعه در اسالم. 2



 27 الّسالم هیعل نیرالمؤمنیراجع به اخبار در حّب ام

 گوید:حمیری 
ــ ــرآن  َم ــان یف الق ــ ن ک ــاؤمُ  َی م  ُس  منً
 

ـــ  ـــاتر  رش  ـیف َع ـــنَ ع  ُج  آی ـــارا ل  خی
میرالمؤمنین او در تعلیقه، ده آیه از قرآن دربارۀ فضائل  دیواناز  258صفحه  

 ه و شرح مختصری داده است.الّسالم وارد شده استنتاج نمود علیه

 الّسالم راجع به اخبار در حّب امیرالمؤمنین علیه

 گوید: 12، صفحه 5جلد  ،سبط شیعه در اسالمدر 
صّلی اهلل علیه و  حدیثی از پیغمبر 525، صفحه 4 جلد ،مستدرکحاکم در »

 “!اللَ  فقد سب  ن  ب  ن َس ن  و مَ ب  ا فقد َس للی   ب  من َس ”آله و سّلم نقل کرده که فرمود:  
ن   و مَ  اللَ َص ن لصاین فقد لَ و مَ  اللَ  طاعَ أن  فقد من أطالَ ”و در حدیث دیگر: 

 .“صاینا فقد لَ  للی  َص ن لَ ن  و مَ طالَ أا فقد للی   طاعَ أ
و ابونعیم  ،الّسالم ضمن کرامات علی علیه 77صفحه  ،صواعقحجر در  و ابن

 ،الّنظرة ریاضو محّب طبری در  ،از عّمار 255، صفحه 4جلد  ،دالئل الّنبوةدر 
 گوید: 222صفحه 

دلو للیک إن أ” فقال له: ،فکّذبه رجل   ث بحدیثر یًضا: إنه حد  أن کراماته و م  

 ه! رَصُ بَ  َب ُع! فدعا علیه فلم یربح حتّی ذهَ دْ اقال:  “کنَت کاذًبا؟
حدیثی از ُبریده روایت کرده و او از  11، صفحه 5جلد  ،سننماجه در  و ابن

 پدرش که گفت:
ربعة و أ ب  ین بحُ رَ أمَ  نی اللَ إ” م:سلّ  و آله  و  علیه اهلل  اهلل صل قال رسول 

 لیلٌ ” قال: ن هم؟مَ  ،آله و سّلم اهلل صّل اهلل علیه و  یا رسول  :فقیل “بیه،نیه ُی  أأرخربین 

.“«و المقداد نُ بوذر و سلامأو ( یقول ذلک ثالًثا)منه، 
2و5

 

                                                      
 .554ص  ،همان. 5
 .29، ص 3جنگ . 2
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راجع به غزاة ذات السِّلِسلة که رسول خدا جملۀ تاریخی خود را دربارۀ 

 امیرالمؤمنین گفتند

ای را که حضرت رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم راجع به  جمله
ُق أن تقول فیک طوائُف » اند: الّسالم فرموده امیرالمؤمنین علیه ُّ َلوال أن ن  ُأشس 

یا َلیل 

ّ  ما قالت الن صاریی  ن ُأم 
لقلُت فیک ]الیوم[ َمقااًل ال ََتُرُّ   یف المُیح لییس بن مری، م 

اَب م ن حتت َقَدَمیک ن النیاس إالی أرَخُذوا الُّتُّ  11صفحه  ،کشف الُغمَّةرا اربلی در « !بَمََلٍ م 
 سِّلسلة آورده است که:ال  راجع به غزاة

چون اعرابی برای رسول خدا خبر آورد که جماعتی از اعراب در واِدی الرَّْمل 
اهلل برای  رسول ،اند و شبانه قصد شبیخون زدن به مدینه را دارند اجتماع نموده

ابوبکر لواء بست و او را با جماعتی برای انهدام آنها فرستاد؛ ابوبکر شکست خورد 
رسول خدا برای عمر لواء بست و او را با جماعتی فرستاد؛ او نیز  و فرار کرد. و

عاص لواء بست و او نیز  شکست خورد و فرار کرد. و رسول خدا برای عمرو
اهلل لواء را برای امیرالمؤمنین   شکست خورده و فرار کرد. آنگاه حضرت رسول

و در لشکر آن عاص را در تحت امر  الّسالم بستند و أبوبکر و عمر و عمرو علیه
 حضرت قرار دادند و برای ظفر آن حضرت دعا کردند.

زمینی بود ُمْنَحِدر و پر از سنگ و درخت، و دستیابی به آنها  ،چون محّل کّفار
مشکل بود، امیرالمؤمنین به طریق خاّصی وارد وادی شدند و آنها را تار و مار کردند 

﴿و از بین بردند؛ و آیات        *    ﴾ دربارۀ آن  5ـ الخ
حضرت نازل شد. و چون امیرالمؤمنین برگشتند، رسول خدا و مسلمین به پیشواز 

َلوال أن  »: آن حضرت آمدند، و رسول خدا برای علی جملۀ تاریخی خود را فرمودند

                                                      
 .2و  5( آیه 599سوره عادیات ) .5



 23 هایاهلل عل الّنساء حضرت زهراء سالم  دةّیراجع به مناقب س

 5«.الخ ـتقول فیک 
تبوک است، در   بعد از غزوۀۀ ذات الّرمل که در سرّی روضة الصَّفاو نیز در 

 در ذکر وقایع سال نهم از هجرت.، جلد دّوم آورده است
لوال »لفظ: ه ب کشف الغمة، از 392 ه، صفح5، جلد حبیب الّسیرو نیز در 

 بعد از بیان سّریۀ ذات الّرمل آورده است. ، «الخ ـأن ن  أت ق  أن یقول فیک 
ول خدا بعد از فتح خیبر برای و ال یخفی آنکه این جملۀ معروف را نیز رس

و در اغلب کتب مناقب و تاریخ و حدیث  ،اند الّسالم فرموده امیرالمؤمنین علیه
 4و2مذکور است.

 علیها اهلل حضرت زهراء سالم  سّیدة الّنساء راجع به مناقب

 وارد است که: 11و  13و  14صفحه  ،5جلد  ،سبط شیعه در اسالمدر کتاب 
 گوید: 533، صفحه 2جلد  ،صحیحبخاری در »

  دةُ سیی  فاطمةُ ”: مسلّ  و آله  و  علیه اهلل  صّل  بّی وقال النّ 
 
و نیز  .“أهل اجلنیة نُاء

 ةٌ ضعَ بَ  فاطمةُ ”اهلل قال:  ّن رسول إ حدیثی از ِمْسَور بن مخرمة روایت کرده که گفت:

 “ن !بَ ها أغَض بَ ن أغَض فمَ   منی 

َور بن مخرمة نقل کند سحدیثی از ِم 535، صفحه 7جلد  ،صحیحمسلم در 
 که گفت:

ین  ما ؤذ  یُ   منی  ةٌ ضعَ بَ  ام فاطمةُ إنی ” :آله و سّلم اهلل صّل اهلل علیه و  قال رسول 

الّسالم نزد   اکند که فاطمه علیه از عایشه نقل می 534و نیز حدیثی در صفحه  “آذاها!
                                                      

 ، ملّخًصا.287و  249، ص 5، ج کشف الغّمة. 5
 .532، ص 4، ج المناقب؛ 553، ص 5، ج اإلرشاد؛ 73، ص 25، ج بحار األنوار .2
 .538، ص 02جنگ  .4
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)خوش آمد(  آن حضرت او را ترحیب آله و سّلم آمد و پیغمبر صّلی اهلل علیه و 
نُاء  دةَ و سیی أنُاء المؤمننی؟!  دةَ ن تکوین سیی أ ما ترَضنیَ أیا فاطمة! ”گفت و فرمود: 

ة؟!هذه األُ   “می
و  ،شف النّبوةسعید یف  : و أخرج أبوگوید 593صفحه  ،صواعقحجر در  ابن

ک و ب  َض لغَ ب غض  یا فاطمة! إنی الل یَ ” :آله و سّلم قال ی: اّنه صّل اهلل علیه و المثنّ  ابن

 “لرضاک! ریَضی یَ 
و  ،الّسالم از حضرت صادق علیه 513، صفحه 4جلد  ،مستدرکحاکم در 

 اند. الّسالم این روایت را از پیغمبر نقل کرده از علی علیه الّسمطین فرائدحموینی در 
ضمن احواالت حضرت زهرا  72صفحه  ،الّذهب سبائکویدی در س

عظیمة و کان یکثر  آله و سّلم حمّبةً  بُّها صّل اهلل علیه و و کان ُی ”الّسالم گوید:   اعلیه
 “.هسع هذا الکتاب لنقل  تقبیَلها؛ و فضُلها و أوصاُفها و زهُدها و عبادُتا ال یتّ 

ما ”حدیثی از عایشه نقل کرده که گفت:  519، صفحه 4جلد  ،مستدرکحاکم در 
و  ؛ن فاطمةآله و سّلم م    صّل اهلل علیه و اهلل کالًما و حدیثًا برسول  أَحًدا کان أشبهَ  رأیُت 
ب هبا و أخذ بیدها فلیها فقب  إت علیه قام ذا دخلَ إکانت   “سها یف جلسه الخ.جلَ ألها و رح 

 الّسمطین فرائدو حموینی در  ،33، صفحه 2جلد  ،خصائص الکبریسیوطی در 
 گوید:

قام أیاًما مل أآله و سّلم  صّل اهلل علیه و  ّن النبی  إخرج أبویعل عن جابر: أو 
 “؟ءٌ ! هل لندک یشةُ ی  نَ یا بُ ”فقال:  ،ذلک علیه، َفأیت فاطمةَ  ق  طَعم طعاًما حتّی َش یَ 

؛ فوَض  نی و قطعة  غیفَ رَ هلا ب   لیها جارة  إت ثَ ع  ج من عندها بُ فلاّم خرَ  “ال!”قالت:  ته عَ حلمر
لیها، إع آله و سّلم فرَج  صّل اهلل علیه و  ت علیها و أرسَلت إیل النبّی و غط   ةر فنَ یف َج 

 فخب   قد أیت اللُ ”فقالت: 
ٍ
ته فکشف عن اجلفنة فأتَ  !“ م  َهلُ ”قال:  “أته لک!تعایل بیشء

 من اهلل تعایل! ّّنا برکة  أت فَ ت و عرَ تَ لیها هُب  إفلاّم نظرت  ،خبًوا و حلاًم  ذا هی ملّوة  إف



 70 هایاهلل عل الّنساء حضرت زهراء سالم  دةّیراجع به مناقب س

یا ”قالت:  “؟!ةُ نیی هذا یا بُ  ن أین لک  م  ”: سّلمصّل اهلل علیه و آله و  فقال النّبی
  !“ن یشاء بغری حُابیرزق مَ  نی اللَ إ  هو من لندالل أبت  

 لُیی  شبیهةً   ةَ نیی یا بُ  لک  ذی جعَ  الی احلمد هّلِل”فقال: 
 
ا إف ؛سائیلإ بن  دة نُاء هنی

ُُ  قها اللُ ذا رزَ إکانت  ن یرزق مَ  نی اللَ إ  لت لنه قالت: هو من لند اللئ  تعایل شیئًا ف

 الخ. ـ “.یشاء بغری حُاب
 ،خصائص الکبریو سیوطی در  ،515، صفحه 4جلد  ،مستدرکحاکم در 

 از ابونعیم نقل کرده که: 221، صفحه 2 جلد
ذا کان إو سلی،:  آله  و   للیه الل صیلی الل  قال رسول ”الّسالم گفت:  علی علیه

ُ وا أبصارَ ضُّ غُ   اجلمع یا أهَل  :مة قیلاالقی یومُ    الل الل صیلی  رسول  بنُت  فاطمةُ  رُّ ک، و ََت

 .“رضاوانّان رَخ یطَ و للیها رَ  رُّ مُ فَّ  !،سلی  و آله  و   للیه
 این حدیث را با اختالفی نقل کرده و 554صفحه  ،صواعقحجر در  ابن

 “.الربق ور العنی کمر  من احلُ  مع سبعنی ألف جاریةٍ  رُّ مُ فَّ ”گوید: 
از نسائی  31فحه ص ،صواعقحجر در  ابن و فرائدالّسمطینحموینی در 

 عّباس نقل کرده که گفت:  حدیثی از ابن
و ض و مل ة  مل حَت  ابنّ  فاطمة حوراء آدمیی ”: و سّلم آله  و   علیه صّل اهلل  قال النبّی 

 “یها من النیار!ب  حُم  ها ومطَ ف وجلی لزی  نی اللَ أل ها فاطمةَ نیام سامی إو  .ثطم  تَ 
أخرج احلافظ ابوالقاسم الدمشقی اّنه صّل اهلل علیه  وگوید:  صواعقیز در و ن

َ   یا فاطمة” سّلم قال: آله و و 
فاطمة یا  ت  یَ مل ُسم  ”: قال علی  “؟یت  فاطمةَ م  ُس  مل 

!“«ها من النیارَّ ی  ر  ها و ذُ مطَ فقد  اللَ  نی إ”: قال “؟الل رسول
5 

احادیثی در مناقب  458الی صفحه  453صفحه  ،علی و الوصیةدر کتاب 
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 حضرت فاطمه سالم اهلل علیها وارد است.
 گوید: 81، صفحه 5جلد  ،سبط شیعه در اسالمدر 

 گوید: 288، صفحه 2جلد  ،یواقیت و جواهرشعرانی در »
ة من ائم الّدین یف الباب السادس و الستنّی و ثالث و عبارة الّشیخ حمیی

و ”تا آنکه گوید:  “.الّسالم علیه من خروج المهدّی  بدّ  ّنه الأو اعلموا ”: الفتوحات
ه جدُّ   اهلل عنه،د فاطمة رضلْ آله و سّلم من وُ  اهلل صّل اهلل علیه و  رسول  ن عرتة  هو م  

 2و5“«.ه احلسن العسکرّی و والدُ  ،طالب یببن أ بن علّ  احلسنیُ 

 رالمؤمنین برسدوجه خالفت به امی هیچ در اینکه ابوبکر و عمر راضی نبودند به

 ت برگردانیدنراجع به عّل 39 هدر پاورقی صفح ،سبط یعه در اسالمش کتابدر 
 الّسالم گوید: میرالمؤمنین علیهاخالفت از 

عّباس نقل  ی را میان عمر و ابنیگفتگو 283 هصفح ،4جلد  ،تاریخطبری در »
 ید:گو آنکه تا کرده

؟!کم م  ع قومَ نَ تدری ما مَ  أ ،عّباس  بن یاعمرگفت: ”  نکم بعد حمّمدر
 المؤمننی ُیدرینی!ی فأمریُ ن أدر  مل أکُ  : إنجیبه فقلُت أُ أن  ُت هْ فکر  

ًحا جَ کم بَ حوا عل قوم  فتبج   و اخلالفةَ  عوا لکم النبّوةَ مَ ن جَی أفقال عمر: کرهوا 
 قت!ف  ت و وُ صابَ أنفسها فأل ت قریش  فاختارَ  ،بجًحا

 !تکّلمُت  ط عنّی الغضَب یف الکالم و ُت  ن تأذن یل إ ،مریالمؤمننیأ: یا لُت فقُ 
 .عّباس  یا ابن مْ فقال: تکل  

 ،تقَ ف  ت و وُ ألنفسها فأصابَ  ت قریش  اختارَ  ،ک یا أمریالمؤمننیّما قولُ أ: فقلُت 
                                                      

 .531, ص همان. 5
 .23، ص 3جنگ . 2



 79 برسد نیرالمؤمنیخالفت به ام وجه چیه نبودند به یابوبکر و عمر راض نکهیدر ا

 ها غریَ د  یَ ب   عّووجّل هلا لکان الّصواُب  نفسها حیث اختار اهللُ ت ألّن قریًشا اختارَ أفلو 
 (است. 283 هصفح ،4جلد  ،تمام مطالب در تاریخ طبری) الخ. ـ.“ ودر سو ال حم مردودر 

 و الظاهر”: گوید 14، صفحه 5جلد  ،ن االسالمیتاریخ التمّدجرجی زیدان در 
ّن ة ألوا بالنبوّ هاشم قد اعتوُّ  ّّنم رأوا بنیأ ةر و غریه یف مواقف خمتلف رَ مَ قوال عُ أن م  

 “.اخلالفةَ لیها إضیفوا فلم یستحسنوا أن یُ  ،منهم النبی  
اآلثار: إّن  هُل أوفیام نقله ”گوید:  575، صفحه 4جلد  ،تاریخخلدون در  ابن

یعنی  )معوا لکم ما أرادوا أن جَی ( یعنی قریًشا)ّن قومکم إاس: قال یوًما البن عبّ  مرَ عُ 
 5“«وا علیهم.حمُ فتَ  و اخلالفةَ  النبّوةَ  ( بنیهاشم بنی

، 4جلد  ،الفرید عقدابن عبد رّبه در » در پاورقی گوید: 35و در صفحه 
بن اخلّطاب یوًما فقال یل:  رَ مَ عُ  یُت و قال عبداهلل بن عّباس: ماَش ”گوید:  ،77صفحه 
 البیت خاّصة؟! هُل أنتم أکم منکم و ع قومَ منَ ما یَ  ،عّباس  یا ابن

لوا ض  فقالوا: إن فُ  ،ةّنکم فّضلتموهم بالنبوّ أ !یدر  أقال: لکننّی  !ی: ال أدر  قلُت 
اّل إا خاهلُ إیدیکم! بل ما أنی بالنّصیبَ  َل بقوا لنا شیًئا؛ و إّن أفَض باخلالفة مع النبّوة مل یُ 

 “«!قریشر  أنف   عل رغم لْت وَ ن نَ إلکم و  عةً جتم  
 !«رفتند قریش زیر بار علی نمی» :گفت که عمر در بسیاری از موارد می اقول:

گاه عرب راضی نیست خالفت در شما  هیچ»گفت:  و یا آنکه به انصار در سقیفه 
اول، و از عرب  ۀالبته مقصود عمر از قریش در جمل «باشد و پیغمبر از قریش باشد!

به قریش یا  در جملۀ دّوم خود اوست! او در بسیاری از موارد از رفیق خودش تعبیر
 عرب نموده است!ه تعبیر ب

بوبکر از رسول خدا شود که روایتی را که ا و از روی مطالب فوق استفاده می
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این روایت  !«شوند گاه نبوت و خالفت در یک قوم جمع نمی هیچ»نقل کرده که: 
و راجع به تجزیه و  5.و رقابت قومی تساختگی خود آنهاست روی حس عصبّی

ای  ادّله سلیم بن قیس کتابالّسالم در  میرالمؤمنین علیهاتحلیل این حدیث مجعول 
 2مراجعه شود. 511و  553و  557صفحه  یم بن قیسسل کتاببه  ؛فرماید اقامه می

میرالمؤمنین راجع به تعّدی قریش و اشواهدی از کلمات و خطب موال 

 اهلل حّق حضرت بعد از رسول ه تجاوز آنها ب
ت ] از کلما ی  قریش باشواهد ی  تعّد منین راجع به  لمؤ ت حّقه میرا ن حضر  [آ

سبط راجع به آنکه خالفت را  شیعه در اسالماز کتاب  32در پاورقی صفحه 
 البالغه  نهجاز  ،الّسالم به غصب ربودند میرالمؤمنین علیهابعد از رحلت رسول خدا از 

 گوید:، شواهدی آورده است
                                                      

اهلل یقول  رسوَل  عُت م  لقد َس ”گوید:  ابوبکر به امیرالمؤمنین می»: 458 ص ،1ج  ،غایة المرام. 5
ع لنا یجمَ ل  ّن اهلل مل یکن إف ،نیاعل الدُّ  خرةَ لنا اآل تعایل و اختار هل بیت اصطفانا اهللُ أّنا إ :بعد هذا

الل شهد هذا  صحاب رسولأحٌد من أهل ” :الّسالم علیه فقال علی  .“و اخلالفةَ  البیت النبّوةَ  هَل أ

بوعبیده و سامل أقال: و قال  “ه منه کام قال!عتُ م  قد َس  ،اهلل ق خلیفُة رسولدَ َص ” :فقال عمر “؟معک
 «احلدیث. ـ.“ اهلل عنا ذلک من رسولم  قد َس ”مویل حذیفة و معاذ بن جبل: 

در شام بود پس از آن به مدینه برگشت و چون  ،بریدۀ اسلمی که هنگام غصب خالفت ابوبکر ۀقضی
طالب به  تو همان کس نبودی که به علی بن أبی مگر» اعتراض کرد و گفت: ،ابوبکر را متصّدی دید

ت در خالفت و نبّو»... تا آنکه به او گفتند: «؟!میرالمؤمنین سالم کردیافرمایش پیغمبر با وصف به 
        ﴿ن آیه را خواند: و بریده ای «شود! یک خانواده جمع نمی

         ﴾ ( آیه 3]سوره نساء )13.] 
به قرابت با رسول خدا بود و این، معنایش اّتحاد  ،بیان شد که: استدالل ابوبکر روز سقیفه علیه انصار

 [82, ص 5، ج غایةالمراد]و  االمامة و السیاسةاز  8ت و خالفت است. به ص و وحدت نبّو
 مراجعه شود.

 .177(، ص کتاب سلیم بن قیس)معروف به اسرار آل محّمد . 2



 76 به حّق آن حضرت[ شیقر یراجع به تعّد نیرالمؤمنیاز کلمات ام ی]شواهد

َزَرلوا ”فرماید:  می 23صفحه  ،5جلد  ،نهج البالغهالّسالم در  علی علیه»

ٍد صیلی الل للیه و آله من   وا الُثبورَ وَر و َحَصدُ رالغُ  هو َسَقو جورَ السُ  ال ُیقاُس بآل حممی

ة هذه األُ  َل أیل إ احلقُّ  عَ َج ذ رَ إالَن  (:تا آنکه فرماید) .حدٌ أمی ل ه.إهله و ُنق  َّق  یل ُمن
5
 

ًرا ُّأثَ زلت مدفوًلا لن حقی  مُ  فوالل ما”فرماید:  47صفحه  ،5و در جلد 

ّی  یه صیلی الل للیه و نبی   و ض اللُ قبَ  نذُ لیلی مُ  .“النیاس هذا مُّ ؤُ آله ح
2 

ّی ”فرماید:  38صفحه  ،2و در جلد   ه صیلی الل للیه ورسولَ  اللُ  و َض بَ ذا قَ إ ح

بُُل هُ قوٌم لیل األلقاب و غالّ   عَ َج رَ   آله ُُّ  لوا غریَ َوَص  و ج  الئ  لوا لیل الوَ اتیکَ  و ، ال

ُ  ح  الر   روا ب َمَود  ذی أُ بََب الی ، و َهَجروا ال
ه فَبنَوه یف غری  ألن َرص   َنَقلوا الب ناءَ ت ه و م   ساس 

ا وو َذَهل ة  ریَ وا یف احلَ ٍة  قد مارُ مرَ بواُب کل  ضارٍب یف غَ أُن کل  رخطیئٍة و معاد    وضعهمَ 

کرَ   ُ ن آل  فرلوَن م  ة  یف ال ین  ُمبای  سار  و مُ أراکٍن  نیایل الدُّ إٍع ط  نقَ ن مُ   لیل ُسن ٍة م  “ٍن.ٍق للدی
4 

،( لاهَن أن )و مَ  عدیَک لیل قریشٍ سَّ أینی إالله،  ”: فرماید 227صفحه  ،2و در جلد 

، قد َقَطعوا َرمح  إف  !ن غریی به م  ا کنُت أویَل َحق   .ناَزَلّ وا لیل مُ عُ نائ  و أجَ إوا ئُ   و أکسَ هن 

ًسا!أّمُ  ت  غموًما أو مُ مَ  صرب   اأن َُتنََعه  ف ه و یف احلق  ذَ أرُخ ن  یف احلق  أن تَ إو قالوا: أال   س 

ٌد  دٌ ذا لیس یل راف  إرُت فظَ فنَ  َفَضن نُت ب، لن   بیّ  هُل أالی إو ال ذاب  و ال ُمُال 

الَغیظ   ظ،  ن کَ و َصرَبُت م   ج ی یق  لیل الش  لُت ر  و َجر   ذیی الَمنی ة  َفأغَضیُت َلیَل القَ 

لَقلب  من َحز  
َن الَعلَق،  و آمَلَ ل  .“سار  الش   لیل أَمر  م 

3
»

 1و1
                                                      

 .49ص  ,5(, ج عبده) نهج البالغة. 5
 .35 ص ,همان. 2
 .41ص  ,2 ج ,همان. 4
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 آشکارا خالفت را حّقالّسالم  علیهممیرالمؤمنین و اهل بیت ]ا

 [دانستند می خود

الّسالم و اهل بیت آشکارا خالفت را حّق خود  میرالمؤمنین علیهادر اینکه 
نمودند و به خلفا و احکام آنها  دانسته و دیگران را غاصب و ستمگر معّرفی می می

اسالم  درشیعه از کتاب  33و  34در پاورقی صفحه  ،گذاردند نمیابدًا ارج و ارزشی 
 مطالبی وارد است. 5جلد  ،سبط

آیا عهد : »و نیز چون عبدالّرحمن بن عوف به حضرت در شورا گفت که
میرالمؤمنین ا !«سیرۀ شیخین باشی؟ اهلل و ت رسول کتاب خدا و سّن بر که کنی می

و قبول نکردند که طبق سیرۀ  .«کنم من مطابق علم خود رفتار می» فرمودند:
 نقل از]به[  42، صفحه 5جلد  ،سبط شیعه در اسالم ۀخالص)شیخین رفتار نمایند. 

 (237صفحه  ،4جلد  ،خود تاریخدر  5طبری
ست که غیر از کتاب خدا و سّنت رسول خدا ا  خالصه اجماع شیعه بر آن

و این یکی  ،تی نداردّیحجه و سیرۀ شیخین ابدًا هیچ چیز دیگر حّجت نیست و روّی
 از مفارق طرق شیعه و سنی است.

 ۀائّم ،گانه که در روایات وارده از رسول خدا رسیده در اینکه خلفای دوازده
ن این روایات را در کتب معتبرۀ خود آورده ند و در اینکه علمای اهل تسّنا اهل بیت

 31و  31صفحه  ،5د جل ،سبط شیعه در اسالمدر کتاب  ،اند و آنها را صحیح شمرده
 2ها مطالبی آمده است. در پاورقی

یکی دو تن  راجع به عقائد عاّمه در خالفت و در اینکه به اجماع یا به بیعِت
در  ،شود، و راجع به اشکاالتی که در این زمینه است از اهل حّل و عقد منعقد می

                                                      
 .495, ص 4, ج تاریخ الطبری. 5
 .34الشیخ, ص  ، سبطشیعه در اسالم. 2
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ن دو صفحه های ای پاورقی و در 38و  37، صفحه 5جلد  ،سبط شیعه در اسالمکتاب 
 2و5مطالبی ذکر شده است.

 [اهلل امیرالمؤمنین در اخبار رسول  اطالق شیعه به تابعیِن]

میرالمؤمنین را به ا آن تابعیِن راجع به اخباری که از رسول خدا رسیده و در
در  15، صفحه 5جلد  ،سبط شیعه در اسالمدر کتاب ، شیعۀ فائز نام برده است

 پاورقی آورده است:
، فرائد السمطینو حموینی در  14فصل نهم، صفحه  ،مناقبخوارزمی در »

 :اند که گفت حدیثی از جابر روایت کرده
 طالب یبأبن  علُّ  َل قبَ أآله و سّلم ف صّل اهلل علیه و  بّی کنّا جلوًسا عند النّ 

ثّم  “. قد أتاک، أرخ  ” :آله و سّلم اهلل صّل اهلل علیه و   فقال رسوُل  [،الّسالم ]علیه
ه ه، ه إنی هذا و شیعَّ د  والیذی نسیس بیَ ”هبا بیده، ثّم قال: یل الکعبة فرَض إ َت الَتفَ 

حدیث خود را به علی  ،مناقبو نیز در فصل سیزدهم از  4“.مةاالقی السائزون یومَ 
آله و سّلم در روز فتح خیبر  الّسالم منتهی کرده که پیغمبر صّلی اهلل علیه و  علیه

 فرمود:
یف لییس بن  النیصاریی  ّ  ما قالت  می أُ من  فیک طوائُف  ! لوال أن تقوَل یا لیلی ”

ُ فیک الیوم مَ  قلُت لَ   مری، یک و جلَ ر   ذوا تراَب الی و أرَخ إن المُلمنی  م  َلٍ بمَ  رُّ قااًل ال ََت

تا آنکه ). نا منکأن تکون منی  و أک لکن حُبُ  و  شسون بهک یَُّ هور  طَ  َل ض  فَ 
ُل  (فرماید: واٌء  من نورٍ  رَ ک لیل مناب  نی شیعَّ إ و  ّ م  أُ ن م   ل اجلنیةَ درُخ دارخٍل یَ  و إنیک أوی ر 

                                                      
 .31, ص همان. 5
 .53، ص 3جنگ . 2
 .233, ص 4, ج غایة المرام. 4
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نویُّ رو  مَ 
5
ٌة وجوهُ مُ    2“.ة جریاینهل، فیکونون غًدا یف اجلنی  عُ شسَ أویل  ه، َح بَیض 

 و نیز در فصل نوزدهم گوید:
 :آله و سّلم قال باسناده عن النبّی صّل اهلل علیه و  ،و روی النارص للحّق 

ّ  اجلنیةَ أن یدرخل م  ”  الل َمن ه، یا رسوَل ”فقال عّل:  “!لًسا بغری حُاٍب أسبعون  م 
 4“.ه،مامُ إک یا لیلی و أنت ُه، شیعُّ ”: قال “آله و سّلم؟ صّل اهلل علیه و 

﴿نه و آیه شریفه ضمن تفسیر سورۀ بّی دّر منثورسیوطی در        

                 ﴾3 :گوید 
آله  ا عند النّبی صّل اهلل علیه و عساکر عن جابر بن عبداهلل قال: کنّ  و أخرج ابن

ذی و ال  ”م: سلّ  و آله  و  علیه اهلل  صل فقال النبّی   [الّسالم ]علیه علی  َل قبَ أو سّلم ف

﴿ تلَ و نوَ  .“القیامة السائزون یومَ ه ه، نی هذا و شیعَّ إ  نسیس بیده      ﴾. 
 !ةی  الرَب   قالوا: جاء خریُ  علی  َل قبَ أذا إآله و سّلم  صّل اهلل علیه و  بی  صحاب الن  أفکان 

 “.ةی  الرَب   رخریُ  لیل  ” :سعید مرفوًعا عساکر عن أیب و ابنُ  یٍّ د  عَ  خرج ابنُ أو 
 ﴿ت لَ عّباس، قال: لاّم نوَ  ابنعدی عن  خرج ابنأو    ﴾ الخ ـ ،

َُّک یوَم القیامه ”: آله و سّلم لعلّ  اهلل صّل اهلل علیه و  قال رسول  هو أنت و شیع

 1“.نیرضی  راضنی مَ 
                                                      

 گویند؛ انرّی ،درخت که بسیار سبزندهای سبز  و برگ ؛ان است به معنی سیراب آمدهجمع رّی :رواء. 5
از ماّدۀ َرِوی  :نیان گویند. مروّیو شخص بّشاش و خوش چهره را رّی ؛ان گویندو شخص چاق را رّی

 معنی سیراب شدگان.ه ن اسم مفعول و جمع است بیو مروّی؛ یعنی: سیراب شد ،یروی است
 .32, ص 2 ج ,غایة المرام. 2
 .558, ص 2 ج، همان. 4
 .7( آیه 38بّینة ). سوره 3
 .18، ص 2، ج الغدیر. 1
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الل  الل صیلی   قال یل رسوُل ”قال: [الّسالم ]علیه عن علّ  یه  وَ ردَ مَ  خرج ابنأو 

 ﴿ الل: ع قوَل ُمَ مل تَ أسل،:  و آله  و  للیه    ﴾ (الخ ـ) !ک  نت و شیعُّ أ؟

ا حُمَ دلَ للحُاب تُ  ،ُ مَ األُ  ت  ءذا جاإ  وُض ک، احلَ دی و مولدُ ول  و مَ   5“.لنیج  ون ُغر 

 الّسالم این حدیث را از علی علیه[ 211]صفحه  57فصل  ،مناقبخوارزمی در 
ثن  رسول ”چنین نقل کرده که فرمود:  نا مُنده أ آله و سلی، و الل صیلی الل للیه و  حدی

 “.(الخ )ـ مل تُمعأی لیل! أیل صدری فقال: إ
الّسالم نقل کرده که فرمود:  روایتی از علی علیه فرائد السمطینحموینی در 

ک و ألهل   لک و رَ سَ غَ  للَ ا نی إ! یا لیلُّ  :الل صیلی الل للیه و آله و سلی، قال رسول”

  أک! و بی  شیعّ  بی  حُم ک و حُم حبی  شیعّ  ک و لمُ شیعّ  
نزوٌع   مَ طنیُ البَ  عُ ک األنزَ نی إف بّش 

“«؟ن العل،  طنٌی م  بَ   ک  من الّش  
 4و2

از دیلمی از رسول خدا روایت  589صفحه  ،اسالمبول بعط ،ینابیع الموّدةدر 
.«ه، السائزون لیلٍّ  شیعةُ »کند که: 

 515 صفحه ،اسالمبول بعط ،ینابیع المودةو نیز در  3
.«اردً و   وض  دون لیل احلَ ر  ک تَ نت وشیعُّ أ! یلی یا لَ »از دیلمی روایت کند که: 

1 
حدیثی راجع به  37صفحه  ،امیرالمؤمنین عند الخلفاء ام اإلماممقدر کتاب 

 .میرالمؤمنین وارد استا ۀشیع
 1همین دفترچه مراجعه شود. 5به صفحه ]ایضًا[ 

                                                      
 .473، ص 1، ج الدر المنثور. 5
 ، با قدری اختالف.598, ص 1, ج المرام غایة. 2
 .599الشیخ, ص  سبط ،شیعه در اسالم. 4
 .574, ص 5, ج ینابیع المودة. 3
 .81, ص 2, ج همان. 1
 .51، ص 3جنگ . 1
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 و جواب وی ،بعد از قتل عثمان  اصوّق عاص به سعد بن أبی مکتوب عمرو

 :15 ةصفح، 2ّلد ج ،قتیبه دینوری ابن ،مامة و السیاسةاإل
اص یسأله عن قتل عثامن، وقّ  ثّم کتب عمرو بن العاص إیل سعد بن أیب (قال:»)

ه و َمن قَتله و َمن تویّل    .ک رَبَ
 : ک أّنه ُقت ل بسیفر خرب  و إیّن أُ  ،ن قتل عثامنإّنک سألَتنی م  ”فکتب إلیه سعد 

ْته عائشةُ  ه ابُن أیبَسل  له طلحُة، و َسم  بریُ  ، و صق  و أشار بیده، و  طالب، و سکت الوُّ
ئنا دفعنا عنه َء، فإن ُکنّا او أس نَ لکن عثامن غرّی و تغرّی، و أحَس  و ؛أمَسْکنا نحن، و لو ش 

بری مغلوب  بغلبة أهل ه خرب  و أُ  .حَسنّا فقد أحَسنّا، و إن کنّا أَسأنا فنستغفر اهللَ أ ک أّن الوُّ
  “ه.ق  َش ه من حّب اإلمارة لَ و بطلبه بذنبه، و طلحة لو جید أن َیُشق  بطنَ 

ئبًا بمّکة المرّشفة، فأقبل إیل المدینة و قد بایع اعّباس غ و کان ابن (قال:)
حّتی خرج،  بن شعبة، فجلسُت  الُمغریةَ  5عنده فوجدُت ”عّباس:  قال ابن ،علیًّا النّاُس 

 ن عندک آنًفا؟ قال: م   له: ما قال لک اخلارُج  ه ثّم قلُت لتُ أَلنی و سأعلیه، فس ثّم دخلُت 
رخلة:  قال یل قبَل  ه لیل البرصة  و إیل هد  إیل لبدالل بن لامر بعَ  ل  أرس  ”هذه الدی

ام  فإنیک مَه ه لیل هد  بعَ  معاویةَ  ث،ی  .“ن للیک النیاُس ُکُ   و تَ للیک البًلدُ  أدَ الشی

به  فل، أرَ  للیک برأیٍ  أرشُت  إینی کنُت ”  فقال یل: أتاین النَ  ا  ذلک رأیً  مل أتعقی

 “منه. موتةً  نُ   و مها أهوَ   فقد کساک الل لثامنَ ذ إلیهام العداوةَ نب  و إینی أری أن تَ 

ّما الّثانیة فقد غّشک أحک فیها، و المّرة األویل فقد نَص ّما أعّباس:  فقال له ابن
یُّ ”قال:  .فیها امَ فإینی قد ولی    ک الشی

 ری  تَ  ، ألیس هذا برأیر ”: قلُت  :قال !“إلیها فس 
لنی قتُ إن َظَفر یب أن یَ  نُ ًیا بینی و بنی عمله، و لسُت آمَ عّم عثامن خمل   معاویة و هو ابنُ 
 ه ون  إیل معاویة، فمَ  ْب لکن اکتُ  م عّل، وکُ سنی و َی ب  ع  أن َی ما هو صان بعثامن، و أدین  

                                                      
 )محّقق( أی: عند أمریالمؤمننی.. 5



 80 الّسالم هیعل نیرالمؤمنیبا ام ةیخالفت معاوم

 !“نیثْ عَ ده، فإن استقام لک األمر فابْ ع  
من کّل مکان  ه البیعةُ ءتْ افج ؛بالبیعة إیل اآلفاق و إیل مجیع األمصار َل ثّم أرَس  (قال:)

ام فقد ”إیل الُمغریة بن ُشعبَة فقال له:  َل . فأرَس ه منها بیعة  أت  إاّل الّشام، فإّنه مل یَ    إیل الشی
س 

 ابن   ة  لَ تَ ن قَ نی إیل معاویة و قد ُقت ل ابُن عّمه، ثّم آتیه والیًا، فیظّن أیّن م  ثُ بعَ تَ ”قال:  “.َول یُّکها
 “ع.ع و ُیطیله بعهده أن َیسمَ  إذا بعثَت  ی  ر  فإّنه باحلَ  إلیه بعهده، ْث عَ لکن إن شئَت ابْ  و !عّمه؟

معاوی لفت  لمؤمنین علیه ةمخا میرا لّسالم با ا  ا

ا بعدأ”إیل معاویة:  فکتب علی   ع  ک ما قبلک من األمر و الامل  فبای  یُّ فقد ولی   می

ام. رجلٍ  إیلی یف ألف   م  قد  أث،ی   َمن ق َبلک   “من أهل الشی

 ب فیه:عّل دعا بطومارر فکتَ  کتاُب  فلاّم أیت معاویةَ 
 ّنه:إّما بعد، فأ .علٍّ ن معاویة إیل م  ”

ــاب   ــیسر عت ــنی ق ــی و ب ــیس بین  ل
 

 “و رَضب الّرقـاب غرُی َطعن  الُکل   
 

منین علیهما لمؤ میرا مام حسن با ا ت ا ل عثمان کالم حضر قت از  لّسالم بعد   ا

َه ذلک و قام فأیت  ،، و رأی ما فیه و ما هو مشتمل  علیهفلاّم أیت علیًّا الکتاُب  َکر 
 “ن !یَّ َص ک فعَ رتُ أمَ  أما والل کنُت ”ه فقال له: ابنُ  احلسنُ فدخل علیه  ،همنولَ 

 “ک فیه؟یُّ َص و ما أمرَتن  به فعَ ”: فقال له علی 
فة  فًل تُ رُتک أن ترکب رَ أمَ ”قال:  ة المّشی َلک  فّلحَق بمک  ه، به و ال حتلی ّ  واح 

َّن َص فعَ   شیًئا من أمره ط یدَ  و أمرُتک حنی ُدلیَت إیل البیعة أن ال ؛ی ُُ لیل بیعة   ک إالی َتب

َّن َص جالٍة  فعَ  ههام لیل  ف للیک طلحةُ ک حنی رخالَ رتُ و أمَ  ؛ی برُی أن ال ُتکر  و الزُّ

تشاوروا  لو فوالل ؛یّشاورون لاًما کامًًل  البیعة  و ُُتَیل  بینهام و بنی وجههام  و تدَع النیاَس 

َیت لنک و ال وَج  ادوا منک بُ لاًما ما ُزو  دی إیل رُ هام و تَ قیَلهام بیعَّ أن تُ  رک الیومَ آمُ و أنا  .دی

رَ   ه،النیاس أمرَ  َّه،  فإینی والل قد رأیُت الَغد  َّه، و إن َقب لوک َقب ل یف  فإن َرَفضوک َرَفض

َث س  ُءورُ   “!و الکراهییةَ  ه،  و یف وجوهه، الن ک 
ثُلک! ال والل یا ُبن    و”فقال له عّل: 

ن ن أطالن  مَ بمَ قاتل لکن أُ  أنا إًذا م 
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 ُ، ک!بغی  مَ  لُت الل یا ُبن   ما ز   لصاین  و أی   “ا َلیل  منذ هلک جدُّ
الل یا أبت  لَیظَهَرن  للیک معاویُة  ألنی الل تعایل قال:  ،ُ ی  أو ”: فقال له احلسنُ 

﴿                ﴾“!5 
ناه و ال أمَ بن ی  و ما َلَلینا م   یا”فقال عّل:  نا رنا و ال نرَص ن ظلمه والل ما ظَلم 

ن َدمه م   النیاس   أُ َسواًدا یف َبیاٍض  و إنیک لّعل، أنی أباک أبرَ  للیه  و ال کّبُت فیه إیل أحدٍ 

 “ن أمره.و م  

بالمدینة کی أنی ما والل إینی ال أظنی  بل ال أُش  !لنک هذا ع  دَ ”: فقال له احلسنُ 

 !“ن َدمهو للیه ک سٌل م   و ال صب   إالی  ءُ الاتٌق و ال لذر
لنه مراًرا أهَل الکوفة و غرَیه،   اَس النی  د  یا بن ی إنیک لّعل، أنی أباک قد رَ ”فقال: 

ُّکام جیًعا بُیسیکام لَّ   اه و َتوتا دونه  َفنَهاکام لن القّال  و هن  أهَل نرُص و قد أرسل

ار أجعنی. و  ّال  لقاتلُت دونه أو أموت بنی یدیه الل   ،ُ أی  الدی  !“لو أمرین بالق 
ّی  َی  ع  دَ ”قال احلسن:  القیامة فیام کانوا فیه  بنی لباده یومَ  ، اللُ کُ لنک هذا  ح

“یّلسون!
6 

                                                      
 .44( آیه 57اسراء )سوره  .5
ای که خدای متعال بر  الّسالم در اداء تکلیف و وظیفه . باید به این نکته توّجه داشت: امام علیه2

عهدۀ او قرار داده است، که آن تربیت و ارشاد مردم به سمت خیر و صالح دنیا و آخرتشان است، 
 به دو رویکرد و شاخصه توّجه دارد:

برد، اشراف و اّطالع او بر جمیع  که خود در درون خویش با آن بسر میو مسئلۀ مهّمی  اّولرویکرد 
باشد،  حقایق و حوادث پیدا و ناپیدا و کیفّیت سیر و جریان تقدیر و مشّیت الهی در عالم خلق می

ها و جریانات مخفی و پنهان نخواهد بود؛ و بر این  ای از پدیده که در نفس قدسی او ذّره طوری به
نماید، گرچه مردم به واسطۀ  ت الهی در میان مردم و در نزد خویش حرکت میاساس طبق مشّی

 نقصان سعۀ وجودی بر این رویکرد خرده گیرند و او را مورد خطاب و تخطئه قرار دهند.
 الّسالم با مردم و بیان تکالیف آنها و شنیدن سخنان و  کیفّیت ارتباط امام علیه دّومو اّما مطلب 



 89 بن ُشعبه رةیالّسالم و عّمار با مغ هیعل نیرالمؤمنیکالم ام
منین علیه لمؤ میرا ه کالم ا مغیرة بن ُشعب لّسالم و عّمار با   ا

: ثّم دخل الُمغریةُ  (قال:)  “هل لک یا ُمغریة یف الل؟!” بن ُشعبة، فقال له علی

تأرخذ َسیَسک فّدرخل معنا یف هذا ”قال:  “فأین هو یا أمریالمؤمننی؟”قال: 

ک مَ  ُّدر  یوف أن تُ  د  موًرا البُ أُ  فإینی أریی   ن معکن سبَقک و َتُب ق مَ األمر  ف ُی ذ شحَ لل

 !“با ُس ُءوف الرُّ قطَ هلا  و تُ 

إیّن واهلل یا أمریالمؤمننی ما رأیُت عثامن مصیًبا، و ال قتَله ”فقال الُمغریة: 
 عَ أن أَض  ـ إن أذ نَت یل ـیا أمریالمؤمننی  ریدُ ، فأُ تتلوها ظلامت   ظلمة  و إّّنا لَ  َصواًبا،

 قفو آثارَ ین، نَ برص  ی مُ ُّس  ها، فنَ و َیطَلع قمرُ  َسیفی و أنام یف بیتی حتّی تنجل الّظلمةُ 
 .“ئرینااجل ی سبیَل هتدین و نّتقالمُ 

نُت لک  فُکن  ”: قال علی 
ک لیل ما بدا لکم   قد أذ   !“ن أمر 

                                                     
 رافقت و همراهی با مرتبۀ وجودی آنها، و بالّنتیجه رشد عقلی و نفسی و آرای ایشان و م

الّسالم با مردم مصاحبت و مرافقت دارد و با آنان به  باشد؛ و در این مرحله امام علیه روحی آنها می
طلبد، و چه  پردازد و از آنان برای حّل معضالت و مشکالت استمداد می مشاوره و نظرخواهی می

ان را مورد تأیید و تصویب قرار دهد. و به عبارت دیگر: میدان عمل را برای آنان باز بسا رأی ایش
 دارد، که این خود موجب رشد و استقالل فکری و نفسی آنان خواهد شد. نگه می
بینیم که رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم در بسیاری از امور با اصحاب به مشورت  لذا می

 پوشاندند. رای آنان جامۀ عمل میپرداختند و به آ می
الّسالم در این امور با پدرش امیرالمؤمنین  کنیم که امام مجتبی علیه در این داستان نیز مشاهده می

الّسالم به بحث و گفتگو پرداخته است و رجحان آرای خویش را در این قضایا یادآور  علیه
شود  ماد و اطمینان برایش حاصل میهای پدر حالت سکونت و اعت شود، و پس از شنیدن پاسخ می

 دارد. و از نظر و رأی خویش دست برمی
ناگفته نماند که امر در اینجا به معنای پیشنهاد و اقتراح است، نه به معنای مصطلح خویش که انشای یک 

 مطلب به قصد الزام و از مقام باالتر؛ و عصیان به معنای مخالفت است، نه گناه و جرم.
 ذکر است که برخی از أعالم شیعه در انتساب این مطلب به امام حسن مجتبی علیه الّسالم همچنین الزم به

اند؛ جهت اّطالع رجوع  ه اند یا از مفتریات معاندین شمرد عّباس نسبت داده تشکیک نموده و آن را به ابن
 ]معّلق[ للمفید. الجمل، به نقل از 27، ص  59، ج بهج الصباغة فی شرح نهج البالغةنمایید به 
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ن بک مَ َیغل   ؟!ی بعد أن کنَت بصرًیاد أعمَ قعُ تَ  ،معاذ اهلل یا ُمغریة”فقال:  فقام عاّمر  
عیل األّول. ری  ما تَ  رْ ه، انظُ ن َسبَقتَ َغَلبتَه و َیسب قک مَ   “و ما تفعل! فأّما أنا فال أکون إاّل یف الر 
ْلسلة، فَ  !یا أباالَیقظان”غریة: فقال له المُ  ل حْ ن الَض م   ر  إّیاک أن تکون کقاطع الس 

مضفوقَ   .“ءَ اع یف الر 
نیا !هل  دَ ”فقال عّل لعاّمر:  أما والل یا  !فإنیه لن یأرخذ من الرخرة إالی مارخاَلَطّ ه الدُّ

ا الَمثوبةُ   غریةمُ  ی َمن قام فیها إیل اجلنیة  و لام ارخّار بعدها  فإذا ؤد  یة تُ ؤد  المُ  إهنی

یناک َفنَ   “یف بیّک! ،  َغش 
 ،قاتل معکأُ  ن ملئ  منّی، و لَ  مُ أنت واهلل یا أمریالمؤمننی أعلَ ”غریة: فقال المُ 

و  ،وُت جَ فمنه نَ   أً یکن َخطَ و إن  ه أردُت،افإْن یکن ما فعلَت َصواًبا فإیّ  ؛علیک عنیُ أُ  ال
 “«یل هبا إاّل االستغفار منها! َل بَ یل ذنوب  کثریة  ال ق  

وا وا بیعَة عّل و أبَ  أّّنم ردّ  ،ئشَة خرُب أهل الّشامافلاّم أیت ع (قال:»): 51صفحة 
ثّم خَرَجت و  ،یهاعینَ  عل فیه موضعُ ن حدید و ُج مل هلا هودج  م  أن یبایعوه، أَمَرْت فعُ 

بریُ معها   «و عبداهلل بن الّوبری و حمّمد بن طلحة. و طلَحةُ  الوُّ

 قعود مغیره، و امتناع از بیعت سعد و محّمد بن َمسَلَمة و عبداهلل بن عمر

هطالؤُ هی  ع  دَ ”: ، فقال له علی إیل علٍّ  فانرصف عاّمر  »: 51صفحة  ا أ ؛ء الر  می

ا َسعد فحُودٌ  ابن د بن َمَُلَمة أینی قّلُت نب  إیل   و ذَ لمر فضعیٌف  و امی  أرخاه یومَ  حممی

. َب رَخیرب: َمرَح   “الیهودیی
المنّورة م من المدینة  روان بن احلَکَ  ُهروب م

ی و ذکَ  (قال:) ب من المدینة فلحق هرَ  ،روا أّن مروان بن احلََکم لاّم بویع َعل 
فقال  !“أنفسنا ُغل ْبنا عل”فقال مروان:  “ءک؟!اما ور”: فقالت له عائشةُ  ،بمّکةَ  ئشةَ ابع

 !“من بنی یدیه ر  فقد َطَلَبک فف   ،إّیاک و علیًّا”له رجل  من أهل مّکة: 
َ؟ فواهلل ما جَی د إیّل سبیاًل ”فقال مروان:  ، أُخ أما هو فقد علمُت أّنه ال یَ  ؛مل  ذین ب َظنٍّ



 86 را لیعق ۀالّسالم نام هیعل نیرالمؤمنیجواب ام

 “ما طال َعل  من لسان ه. ،سیُفه بایل إذا قرُص َعل  أُ ما  اهلل   مُ و أیْ  ؛ب َعل  إاّل الیقنیَ نص  و ال یَ 
َکاّل إّن ”قال مروان:  “ل ساَنه طال سیُفه.]علیک[  إذا أطال اهللُ ”فقال الّرجل: 

.لل  ا یْف َحَکم  ، و الس   5“«سان أَدب 

 عقیل را ۀالّسالم نام جواب امیرالمؤمنین علیه

 2 :55صفحة  [2جّلد  ،یاسةمامة و السّ اإل]
الل صیلی الل  أرخیک  اجّامَلها لیل رسول رب  َح فإنی قریًشا قد اجّمعت لیل »”

یل  و نَصبوا یل احلَرَب  و وا حقی  و جحَ هلو ج  للیه )و آله( و سلی، قبل الیوم دوا َفض 

وا یف إطس  اَجدُّ
 
“«ت َرمح  .عَ عاهلا  فقد قطَ قریًشا لنی  بس   ز  نور الل. اللیه، فاج   ء

4 
ل و ن لقَ لمَ   ه بعد الموتکل   لیل احلقی ألنی اخلریَ  ه الموَت و ما أکرَ »”: 51صفحة 

ا ما لَ  ؛دلا إیل احلقی  نیک و بن  أبیک  فًل حاجة یل یف ذلک  ُریک إیلی ببَ ن مَ به م   ضَت رَ و امی

ه،   أن بی ح  أُ  ما فوالل .مهدی ا راشًدا َفَذر 
 سلی،: بن  أرخو قال کام أنا و  َهَلکُت  إن مع  کوامَهل 

 ربی فـإنین َصـ فإن تُألین  کیـف

 

مـان  صبوٌر لـیل رَ    صـلیُب  یـب الزی

 ةٍ َبـــــآلزیــــٌز لــــیلی أن أری بک 

 

ُـاء حبیـُب أو یُ  واشٍ  َت شمَ فیَ  
3

»“ 

 ]ناراحتی امیرالمؤمنین از خروج عایشه و طلحه و زبیر[ 

و َسَقَط یف  ه ذلک، و أعظمه النّاُس م  غَ  1هکتابُ  عل علٍّ  مَ د  فلاّم قَ »: 11صفحة 
                                                      

 .12، ص 5، ج اإلمامة و السیاسة. 5
 مقداری از جواب امیرالمؤمنین است در مکتوبی در پاسخ نامۀ برادرشان عقیل. .2
 .13، ص 5، ج اإلمامة و السیاسة .4
 .13، ص همان. 3
شه به مّکه یالّسالم که: طلحه و زبیر و عا حضرت امیرالمؤمنین علیهه بن عّباس است ب نامۀ قثم  .1

 گریختند.
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نا هبذین یا أمریالمؤمننی، إّنه واهلل ما غمُّ ”یُس بن َسعد بن ُعبادة فقال: أیدهیم، فقام ق
جلنی حالال الّدم   ؛ئشةاالّرجلنی کغّمنا بع و ألّن  ،هامکث  هام و نَ یعت  عندنا، لبَ  ألّن هذین الر 

اهلل، مع فضلها و دینها و  ا من رسولها یف اإلسالم و مکاَّن ن علمَت مقامَ ئشة مَ اع
 5.“«أهلها هلام و لیس کلُّ  لکنّهام یقدمان الَبرصةَ  منّا و منک، وها ت  مومَ أُ 

 ء الحوأبامسیر عایشه با طلحه و زبیر و وصول به م

ذین الرجلنی قتال عثامن: طلحة و ”قال سعید بن العاص: »]: 11صفحة  إّن ه 
 ةَ وبَ م، و احلَ بالدّ  فلاّم غلبا علیه قاال: نغسل الّدمَ الوبری! و مها یریدان األمر ألنفسهام،[ 

 “بالّتوبة.
کم، فارْ ّنام خرجتم مع أُ إاس، إن کنتم أهّیا النّ ”عبة: غریة بن ُش ثّم قال المُ  عوا ج  م 

متم عل و إن کنتم نقَ  ؛لوا عثامنَ کم قتَ ؤُ او إن کنتم غضبتم لعثامن، فرؤس ؛هبا خرًیا لکم
 .“ یف عام واحدنیتَ تنَ ف   دکم اهللَ متم علیه، أنُش نوا ما نقَ ی  علٍّ شیًئا، فبَ 
 وا إاّل أن یمضوا بالنّاس. فلحق سعیُد ابن العاص بالَیمن، و حلق الُمغریةُ فأبَ 

 .ال صّفنی د شیًئا من حروب اجلمل وشهَ بالّطائف، فلم یَ 
 حها ک الُب نبَ  ،ء احلَوأب یف بعض الّطریق و معهم عائشةُ افلاّم انتهوا إیل م

 “ هذا ماُء احلوأب.”قال: “ أّی ماءر هذا؟”]فقالت لمحّمد بن طلحة:  احلَوأب
َ؟!”قال: “ و ما أراین إاّل راجعة!”فقالت:   “ و مل 
 اهلل علیه و آله و سّلم یقول لنسائه: اهلل صّل  سمعُت رسول”قالت: 

اک أن تکوین أنت  یا محریاء! “[«کأینی بإحداکنی قد نبحها کًلب احلوأب  و إیی
2 

                                                      
 .13، ص 5، ج اإلمامة و السیاسة. 5
 .19، ص همان .2



 87 و عبداهلل بن عّباس را به کوفه سیالّسالم و عّمار و ق هیالّسالم امام حسن عل هیعل نیرالمؤمنیفرستادن ام

فته أّول الّلیل، و أتاها ف هلا باهلل لقد خلّ اهلل بن الّوبری، فحلَ و أیت عبدُ »: 11صفحة 
  .د هبا یف اإلسالمه  شهادة زورر ُش  فوعموا أّّنا أّوُل  ،ببیّنة  زورر من األعراب، فشهدوا بذلک

 5.« م عل أهل البَرصة و َدَنوا منها، قام عثامُن بن ُحنَیف...فلاّم انتهی إقباهلُ 
نی عن ثْ حد  ”ة إیل حمّمد بن طلحة فقال له: ینَ هَ من ُج  و أقبل غالم  »: 15 ةصفح

ث  لُ ث  عل صحابة اهلُوَدج، و ثُ لُ ثُ  :أثالثر  عثامن عل ثالثة   نعم، دمُ ”قال:  !“عثامن ة  لَ تَ قَ 
ینی، و حلق هَ ک اجلُ فضح   “طالب. ث  عل عّل بن أیبلُ و ثُ  2اجلمل األمحر، عل صاحب  

 .طالب أیب بعّل بن
م توعَ  أ”فقال له:  ـ من ُعّباد النّاس و کان حمّمد   ـ و بلغ طلحَة قوُل ابن ه حمّمد  

َبری، فواهلل ما شهَ ک تَ لکذ ؛عثامن عنّا قولک إیّن قاتُل  د عل أبیک؟ ُکْن کعبداهلل بن الوُّ
 َتک نرصةُ نرص فإنّ  ؛عْ ج  َکف  عن قولک، و إاّل فارْ  !منه و ال أبوک بدون أبیه أنت بخریر 

ا، و لن أعود.”فقال حمّمد:  “رجل واحد، و فساَدک فساد عاّمة.  4“«ما قلُت إاّل حقًّ

الّسالم و عّمار و قیس و  الّسالم امام حسن علیه فرستادن امیرالمؤمنین علیه

 کوفهه عبداهلل بن عّباس را ب

أبومویس، مویس و أخرباه بام قال  إیل عّل من عند أیب 3فلاّم انرصفا»: 11صفحة 
ب ث إلیه احلسَن بن عّل و عبَداهلل بن عّباس و عاّمَر بن یارس و قیَس بن سعد، و کتَ بعَ 

 معهم إیل أهل الکوفة:
                                                      

 .19، ص همان. 5
 (اإلمامة و السیاسة) صاحبة اهلودج عائشة، و صاحب اجلمل األمحر طلحة. .2
 .15، ص 5، ج اإلمامة و السیاسة .4
 )محّقق( بکر. أی: عاّمر بن یارس و حمّمد بن أیب. 3
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ا بعد  فإینی أُ أ ّی  یکون سامعُ  ک، لن أمر  رخرب  می إنی النیاس  ؛ن لاینهه کمَ لثامن ح

ر اسّعّاَبه  و کث  أُ ه و ق لی لیبَ أُ نوا لیل لثامن  فکنُت رجًًل من المهاجرین طعَ 

جًلن طلحةُ  بریُ  کان هذان الری   و جیُف و الوَ  مها فیه اللیهجةُ ری  َس  نُ أهوَ  و الزی

 عن  النیاُس فقّلوه  و بایَ    فانّح  له قومٌ لیل غضٍب  ئشة فیه قوٌل ان لکان م  

ل مَ مُ  غریَ  ن کان قبیل  ث،ی عن  لیل ما بویع للیه مَ ن بایَ ُّکرهنی. و مها أوی

 م  جا أُ   و أرخرَ و َنَصبا احلرَب  هلام  فنقضا العهدَ  نُت ة  فأذ  مرَ اسّأذنا إیل العُ 

ّیخذاها فّنةً المؤمننی م   ارخّیاًرا ألهلها  و  و قد سارا إیل البرصة   ن بیّها  لی

 احلُن  و ابنَ  ثُت ابن عَ مری ما إییای جتیبون. ما جتیبون إالی الَل. و قد بَ لعَ 

رَ  ابن َسعد  فکونوا لند ظنینا  بن یاس  و َقیَس  لمی  لبدالل بن لبیاس  و لامی

 المُّعاُن. و اللُ  ؛بک،

 رصة  فدعاه إیل نُ  مویس، عل أیب موا الکوفةَ ن معه، حتّی قد  و مَ  فسار احلسنُ 
 ة  منه، فدعاهم إیل ُنرَص  َل ، و قام احلسن أسفَ عهم، ثّم صعد أبومویس المنربَ عّل، فبایَ 

هام کث  و الوبری إّیاه، و نَ  طلحةَ  ه، و بیعة  اهلل و سابقت   سولهم بقرابته من ر، و أخرَبَ علّ 
 5«.علٍّ  أهم کتاَب ه، و أقرَ عهدَ 

الّسالم در کوفه برای بیعت و تهییج مردم را  مام حسن علیهاخطبه حضرت 

 برای جنگ َجَمل

 ثّم قام احلسُن بن عّل فقال: »: 17صفحة 
ا النیاس  إنیه قد کان م   غک، و طالب ما قد بلَ  بن أیب أمریالمؤمننی لیل  ن مُری أّیی

ن وس الَعَرب  و قد کان م  ءاألنصار  و رُ  ةُ بهَ رین  ألنیک، َج نس  َُّ یناک، مُ قد أتَ 

بری   طلحةَ  نقو ض   غک،  و تعلمون أنی ئشة ما بلَ او رخروجهام بع  بعد بیعّهام و الزی

                                                      
 .14، ص 5، ج اإلمامة و السیاسة. 5



 83 الّسالم هیعل نیرالمؤمنیمردم بصره در دعوت به جنگ با ام یبرا شهیخطبه خواندن عا

ّیًلیش   عَف ء و َض االنُی نَ ه  وَ  جاَل ن أجل و م   ؛رأّینی إیل ال  ذلک جعل الل الر 

امنی لیل النُی ن أن یکون فیمَ  وُت َج لرَ  ه منک، أحدٌ نرُص مل یَ  لو الل   ،ُ و أی   .ءاقوی

 ک،.نرُص  یَ  وا اللَ رُص فان   ؛ن المهاجرین و األنصار کسایةٌ معه م   َل أقبَ 

 بن یارس فقال:  ثّم قام عاّمرُ 
 ةَ لَ تَ نا، إّن قَ مورُ أُ ت إلیکم هَ نا فقد انتَ ؤُ االکوفة، إْن کان غاب عنکم أبن یا أهَل 
 لوا کتاَب نکرون ذلک، و قد جعَ ه إیل الّناس، و ال یُ رون من قتل  ذ  عتال یَ  عثامنَ 

ن أمات، و إّن ن أحیا، و أمات مَ مَ  أحیا اهللُ  ه  یهم؛ فب  اج  اهلل بینهم و بنی حُم 
؛ و کانا أّوَل من بایع علیًّا ،رن أمَ مَ  رَ کانا أّوَل َمن طَعن و آخ   و الّوبریَ  طلحةَ 

.هام م  ثا بیعتَ نکَ  ،الهأمها ما أم  فلاّم أخطَ   5«ن غری َحَدثر
لو استقبل به  إّن األمرَ  ،أهّیا النّاس”بن َسعد فقال:  ثّم قام َقیُس »: 15صفحة 

 2.“«ذلک حالاًل  ن أیب  مَ  هبا، و کان قتاُل  ق  کان علی أَح  الّشوری   أهُل 

جنگ با امیرالمؤمنین ه برای مردم بصره در دعوت ب خطبه خواندن عایشه

 الّسالم علیه

 :15صفحة  [2، جّلد مامة و السیاسةاإل]
 ، اصطّف هلا النّاُس ئشة البرصةَ ال طلحة و الوبری و عو ذکروا أّنه لاّم نوَ  (قال:»)

أکثروا علیها ؟ فلاّم ن بیتک  م   ک  َج ذی أخرَ ما الّ  م  المؤمننی،أُ یف الّطریق، یقولون: یا 
 :علیه، ثّم قالت ْت و أثنَ  اهللَ  ت  ن أبلغ النّاس، فحمدَ و کانت م   لقر طَ  ت بلسانر مَ تکل  

 .ل مظلوًمات  ّل دُمه، و لقد قُ حَ أن ُیستَ  عثامنَ  ن َذنب  أهّیا النّاس، واهلل ما بلغ م  
وط  و الَعصا، و ال نَ ض  غَ  ن م  ؟! و إّن ن الَقتل  م   ب لعثامنَ غَض بنا لکم من الس 

                                                      
 .13، ص همان. 5
 .همان .2
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عل ما  ُشوری   ّد هذا األمُر رَ عثامن، فیقتلوا به، ثّم یُ  ة  لَ تَ روا إیل قَ نظُ الّرأی أن تَ 
 بن اخلّطاب. له عمرُ جعَ 

، و آَخ  ئ لر ان قفم   یقولون ذلک  النّاُس  ح  ربَ فلم یَ  ؛یقول: کذبت   رَ یقول: صدقت 
 5«.هم وجوَه بعضر ب بعُض حّتی رَض 

، عه النّاُس البیعة بعد أن اغتصبها و بایَ دعانا إیل ”قال طلحة: »: 15 ةصفح
ذلک المهاجرون و األنصار، و  ل أیب  فاعل، و لو فعَ  ض علینا أّنه غریُ منا حنی عرَ ل  فعَ 

فنا أن نَ   2!“ل، فبایعناه کارهنیقتَ ه فنُ ّد بیعتَ رُ خ 
عنا علیًّا، فإن شئتام ما إّننا قد بایَ أ”قال رجل  من أشاف البرصة:[ »]: 16صفحة 

 4“«أیدینا. سار  اکام بیَ بایعن

 الّسالم به طلحه و زبیر و مؤاخذه از نقض بیعت مکتوب امیرالمؤمنین علیه

بری:  الّسالم[ ]علیه ثّم کتب»: 77صفحة   إیل طلحة و الوُّ
ا بعد أ ّی  أرادوین  و مل أُ  د  ر  فقد للمّام أینی مل أُ  می ّی  بایَ بای  النیاَس ح  ؛عوینعه، ح

فإن کنّام  .عن  لُلطان رخاصی بای  تُ  مل ةَ و إنی العامی   عأراد و بایَ ن م  م  و إنیکام لَ 

بیَل نی  فقد جعَ هَ عّامین کار  بایَ   ُ کام کام الطیالة  و إسار  بإظهار   :لّام یل للیکام ال

 ! ن قریٍب عا إیل الل م  ج  ئعنی  فار  او إن کنّام بایعّامین ط ؛المعصیةَ 

و   یهوار   الل للیه )و آله( و سلی، و َح الل صیلی  رسول ُس سار  لَ   إنیک یا زبری

ًل فیه درُخ قبل أن تَ  کام هذا األمرَ فالَ و إن  د   ؛المهاجرین شیُخ لَ   إنیک یا طلحة

 لُت مّام أینی قَّ إقرارکام به  و قد زلَ ]بعد[ ن رخروجکام منه للیکام م   عَ کان أوَس 

                                                      
 .همان .5
 .11، ص همان. 2
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 30 الّسالم به طلحه هیعل نیرالمؤمنیمحکم و استوار ام یها نصائح و جواب

و   ن أهل المدینةف لنی  و لنکام م  ن ُتل  مَ  فبین  و بینکام فیه بعو ُض  ؟!لثامنَ 

َّلَ مّام أینی آوَ زلَ   لوا یف طالّ  ث،ی درُخ یَ فل    ء بنولثامنفهوال ؟!لثامنَ  ةَ یُت َق

ظالاًم أو مظلوًما؟ و  َل ّ  إن کان قُ  و ما أنّام و لثامنَ  ؟!أبیه، لةَ َّ موا إیلی قَ اص  ُی 

کام!أُ کام کام  و إرخراج  ّ  یعَ بَ  کث  نی: نَ َّ عّامین و أنّام بنی رَخصَلّنی قبیحَ قد بایَ  «م 
5 

م: أّن علَ ، أما تَ ل عثامنَ ن قتَ بیننا و بنی مَ  ل  حُ فَ ”قال طلحة: »: 71صفحة 
 اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم قال: رسول

لن    أو مرَتدٍّ هّلل ،  أو حمارٍب َج زاٍن فرُی  :المؤمن یف أربع رخصالٍ  لی دمُ إنیام َی  

“«ل مؤمنًا لمًدا.قُّ یَ  اإلسًلم  أو مؤمنٍ 
2 

 هالّسالم به طلح های محکم و استوار امیرالمؤمنین علیه نصائح و جواب

یُف عتُ بایَ ”قال طلحة: »: 75صفحة   .“قیُعنُ  عل ک و الس 
ًها أحًدا ألکرهُت أحًدا لیل البیعة  و لو کنُت مُ  أمل تعل، أینی ما أکرهُت ”قال:   کر 

د بن َمَُلَمة  أبَ  ُّه،.لوا  فُّتَ و الّزَ  وا البیعةَ َسعًدا و ابَن لمر و حممی  “ک

 .“هناک و نحن ثالثة  فامت اثنان، و قد کر   کنّا یف الّشوری سّتةً ”: قال طلحةُ 
یضی رَض  تَ إنیام کان لکام أالی ”: قال علی   ا الأو قبل الَبیعة  و  یا قبل الر  فلیس  نَ می

ثُت َحَدًثا فإن کنُت أحدَ  ؛عُت للیه بَحَدٍث وی  جا ممیا بُ رُ إالی أن َُت   ضیّام بهما رَ  لکام غریُ 

وه یل! مُّ َُ  “«َف
ا  !ُج ها أحوَ ح هلا أمرَ صل  ن یُ إیل مَ  الل   مرُ ه  لعَ ”: قال علی »: 75صفحة  أّیی

یخ ّیوبة مع العار  قبل أن یکون العارُ  النُّصَح  اقَبل    الشی  !“«و النیارُ  و ارَض بال
رُت رنا و أعذَ هلل أعذَ إیل متی؟ قد وا”بکر:  الّرمحن بن أیبفقال عبدُ »: 75صفحة 
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ف هد  ستَ إیل متی تَ  !ن  فَ نرَص  القوم أو لنَ  ء  ان  لنا یف لقنَ ، واهلل لتأذَ ترید اإلعذارَ  إن کنَت 
 5!“«نا للقتال و الّسالح، یقتلونا رجاًل رجاًل؟حورُ نُ 

 ئفی به او دادناشروع جنگ َجَمل و تشنه شدن حضرت و عسل ط

 نَ مَ و الیَ  الَعسکر، قلَب  ل ُمرَضَ ا، فجعَ أثالثً  النّاَس و قد کان علی َعب أ »: 71صفحة 
ت مَ قتااًل شدیًدا، فهوَ  البرصة مثَل ذلک، فاقتتل القومُ  أ أهَل و عبّ  ؛هتَ یَُّس مَ  ه، و ربیعةَ نتَ یمَ مَ 

، و هوَ  َیمُن البرصة   إیل  رُت نظَ ”قال حیّة بن جهنی:  .ت ربیعُة البرصة ربیعَة َعلٍّ مَ یمَن َعلٍّ
ق ُنعاًسا ئةَ اکالیوم قّط، إّن بإز فقلُت له: تاهلل ما رأیُت  ،علٍّ و هو خَیف  ، و  ألف   ئنا َلام  َسیفر

 یه و قال: ع یدَ و رفَ  هَ بَ فانتَ  !عاًساق نُ ف  ُتک، و أنت خَت یَُّس نتُک و مَ یمَ َمت مَ و  قد هُ 
بری و طلحة  و أنی   واًدا یف َبیاضٍ اللیه،ی إنیک تعل، أینی ما کّبُت یف لثامن َس  الزی

 “.ه الیومَ ذ  فخُ  لثامنَ  م    اللیه،ی أوالنا بدَ با َلیَل  النیاَس بیا و أجلَ ألَ 
ِی او و خود حمله ،صاحب رایت هبن حنفّی محمّد ُکند ز  ا ا ت رایت ر ن و گرفتن حضر شد  ور 

بابنه  لون، فلاّم نظر إیل ذلک صاَح قتَ مون و یُ وَ ثّم تقدم علی فنظر إیل أصحابه هُی 
یه و به بنی کتفَ ن خلفه فرَض  علی م  فأیَت  ؛فأبَطأ و ثَبت !مح  أن اقتَ  ـ و معه الّرایةُ  ـ حمّمدر 
نی تضطربان، تَ یَُّس نی و المَ تَ نَ یمَ و إّن المَ  ،همل فدخل َعسکرَ ن یده، ثّم محَ م   ذ الّرایةَ أَخ 

 .بکر بن أیب اهلل بن عّباس و حمّمدُ خری عبدُ ، و یف األُ یف إحدامها عاّمر  
 ءَ الام”ل، ثّم خرج و هو یقول: قتُ ن و یَ طعُ فشق  علی یف عسکر القوم یَ  :(قال)

، فقال له:  فأتاه رجل  بإداوةر  !“ءَ الام ح صلُ فإّنه ال یَ  ءُ ّما الامأیا أمریالمؤمننی، ”فیها َعَسل 
 .“لکن أذوقک هذا الَعَسَل  لک یف هذا المقام، و

َلک لَ ”فَحسا منه َحسَوًة، ثّم قال:  !“هات  ”فقال:  َُ س   اطإنی َل
 !“ئ 

من غریه  ک الّطائ فَی لمعرفت   ـ واهلل یا أمریالمؤمننیـ لعجًبا منک ”قال الّرجل: 
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 39 با چهل زن نهیرا به مد شهیو مروان، و آزاد کردن و فرستادن حضرت، عا شهیشدن عا ریاس

 َل أرخ  ما مَ   الل یا ابن إنیه و”: فقال له علی !“ و قد بَلغت  القلوُب احلناجرَ  یف هذا الیوم،

ک یش صدرَ    !“هکذا َفاصنَع  ”البنه و قال:  ی الّرایةَ ثّم أعطَ .“ ءٌ َبه یشقطی  و ال ها ءٌ َلم 
م حمّمد   حّتی انتهی إیل اجلََمل و اهلودج، و هَوم  بالّرایة و معه األنصارُ  فتقد 

عل  ذلک الیوم ق تااًل شدیًدا حّتی کانت الواقعُة و الرَضُب  ل النّاُس تفاقت یلیه، ما
بری، فرضبه ، فلقیه عبدُ ئشةَ االنّخعّی و هو یرید ع ل األشرتُ الّرکب، و محَ  اهلل بن الوُّ

لوین و اقتُ ”عه و قَعد عل َصْدره، ثّم نادی عبداهلل: رَص ، و اعتنقه عبُداهلل فاألشرتُ 
 .منه األشرتُ  َت لَ فانفَ  5؛ن مالک  مَ  النّاُس  فلم َیدر   !“مالًکا

طذ ب، أَخ بن ُسور اهلویمةَ  کعُب  فلاّم رأی   أهّیا النّاس، اهلل ”بعری و نادی: ال ام  خ 
علی و عاّمر  و  َل و أقبَ  ،عل اهلودج 2األْزدُ  فت  ل النّاُس معه، و عطَ ل و قاتَ فقاتَ  “اهلل.

هم الّلیل، و نحوله حّتی حال بی فاقتتل القومُ  ،األشرُت و األنصاُر معهم یریدون اجلمَل 
أّیام، و إّن علیًّا خرج إلیهم بعَد سبعة غدون عل القتال سبعَة روحون و یَ کانوا کذلک یَ 
 4الّلهّم إن کنّا قد داَهنّا”ء و قال: یه إیل الّسامع یدَ ذلک رفَ  فلاّم رأی طلحةُ  .أّیام فهَومهم

  “.رض  منّا حّتی تَ  له الیومَ  ذْ مناه، فخُ عثامن و ظلَ  یف أمر  
نا مروا ن عایشه و  ت ،سیر شد ن حضر فرستاد ن و  ا یعا ،و آزاد کرد مدینه با چهل زنشه ر  به 

تت و ثبَ  ر  ه، فخَ س  فَ  منها عل نَ ًة أیَت بَ رَض  به مروانُ ه حّتی رَض کالمُ  قال فام مض  
هبم علُّ بن  أَسد، فأحَدَق  ، و َحامها مرواُن یف عصابةر من قیس و من َکنانة و بنیئشةُ اع
یف به مروانُ رَض  ب رجل  یرید اجلََمَل إیل عّل، و کّلام وثَ  طالب، و مال النّاُس  أیب  بالس 

َ حّتی أُ  ،عرشین یًدا من أهل المدینة و احلجاز و الکوفة ع نحوَ حتّی قطَ  ،هع یدَ و قطَ   یت 
                                                      

 و ،اقتلوین و سالًکا»أّن ابن الّوبری کان یقول:  روی  و یُ  .شرت، و لو علموه لقتلوهإّنام کان یعرف باأل .5
 «اقتلوا مالًکا معی.

 )محّقق(اسُم قبیلة من قبائل العرب. . 2
ه و صانَ »: أقرب الموارد. 4   «عه و أظَهر له خالَف ما ُیضمر.داَهنَه مداَهنًَة: غش 
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، و اّنوم ئشةُ اذی علیه عالّ  ب اجلمُل رق  ع، و عُ ب رضبًة فوقَ ن خلفه فرُض  م   مروانُ 
ت عأُ و  النّاُس  َ َ مرواُن بن احلکم و عمرو بن عثامن و أُ ، و ئشةُ ارس   مویس بن طلحةرس 

 .و عمرو بن سعید بن العاص
ز ا قبلهامر حضرت به عدم جوا ل  اه ت  ال»و  ؛سار ا أن ال جیهووا جریًا و  دبًر  «تقتلوا مُ

ل ال أقُّ ”فقال عّل:  !“ء األرسی  هوال ْل تُ یا أمریالمؤمننی، اقْ ”لعّل:  فقال عاّمر  

 “ع و نزع.أهل القبلة إذا رَج  أسریَ 

 فلاّم أیت به علی  .لقتَ یُ  قتیلر  بمویس بن طلحة، فقال النّاس: هذا أّوُل  فدعا علی 
 و خّل   ع اجلمیعُ ع و بایَ فبایَ  “نعم!”قال:  “؟!ل فیه النیاُس تبایع و تدرخل فیام درَخ ”قال: 

 .ا ما کان عرض علیهم قبل ذلک فأعطاهعلیًّ  سبیَلهم، و سأل النّاُس 
و ال ُُیَهز لیل جریٍح  و لک، ما یف  لنی ُمدب ٌر قَّ ال یُ ”: ی  فناد َی ر المناد  ثّم أمَ 

ةُ او لیل نُ  لُکره، لیل    و ما کان هل، من ماٍل یف أهلیه، فهو مریاٌث ئه، الع د 

 “ئو ض الل.افر
هم ؤُ اّل لنا نسو ال حَت   مّل لنا أمواهلُ یا أمریالمؤمننی، کیف حَت  ”فقام رجل  فقال: 

 “ذلک لک،. لی ال َی  ”فقال:  “هم؟ؤُ او ال أبن

أیُّک، ”ثّم قال:  !“هاتوا بُهامک،  اقُّتلوا”قال:  ،روا علیه یف ذلکفلاّم أکثَ 

  “و أنا أسّغسر الل.”فقال:  “نستغفر اهلل.” :فقالوا “یف سهمه؟ ئشةَ ام ک، لأُ ذ یأرُخ 
و ، ل  تْ ر إیل حمّمد بن َطلَحة و هو رصیع  یف القَ ، فنظَ تل  بالقَ  ر  قال: ثّم إّن علیًّا مَ 

ی الّسّجادَ  جودیه م  ام بنی عینَ ، ل  کان ُیَسم  د! لقد ”فقال:  ،ن أثر السُّ رمحک الل یا حممی

َّهًدا اًمااللییل قَ  آناءَ   کنَت یف العبادة ُُم اًما  و یف احلَرور صوی ن حوله إیل مَ  َت ثّم التفَ  !“وی
رُّ له ب  هذا رجٌل قَّ ”فقال: 

5
 .“أبیه 

                                                      
ی حماب ه و توقّ »: أقرب الموارد. 5 ًة: أحَسَن الطاعَة إلیه و رفق به و حتر  ا و َمرَب   «مکارهه. ی  َبر  والَده برًّ



 36 الّسالم و إعالن مبارزه و مخاصمه هیعل نیرالمؤمنیبه ام هیمعاو ۀنام

ه لمحّمد أّّنا رأتْ  ئشةُ ا؟ فشهدت عأهّیام ُقت ل قبُل  ه حمّمدو ابن   فاختلفوا یف طلحةَ 
 ه یف مال َطلحة.ثوا ولدَ فور   ؛أبیه بعد قتل  
قال ـ  اهلل عنها رض ـ خته عائشةَ بکر، فدخل عل أُ  بن أیب و أیت حمّمدُ  (قال:)

لیل  مع احلقی  و احلقُّ اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم یقول:  أما سمعت  رسوَل ”هلا: 

؟   “؟!قاتلینَه بدم عثامنَ ثّم خرجت  تُ مع لیلی
، فسّلم و قال:  ثم دخل علیهام علی

 !قاتلنیدی یف بیّک  ث،ی رخرجت  تُ قعُ اهلودج  قد أمرک  الُل أن تَ  یا صاحبةَ ”

هّن أن رَ اهلل عنه أربعنی امرأًة و أمَ  ث معها علی رضفبعَ  “.ُل أرحت  ”قالت:  “ترحتلنی؟ أ
یوَف  و یتقّلدنَ  الَعامئمَ  َیلَبسنَ  ، و أن َیُکن  من اّلذین َیلینها، و ال َتط لع عل أّنّن السُّ
ث معی ل، بعَ طالب و فعَ  یف ابن أیب ل اهللُ فعَ ”تقول یف الّطریق:  ئشةُ اع لْت فجعَ  .ء  انس

جاَل  منَ  .“الر  یوَف  الَعامئمَ  َوَضعنَ  المدینةَ  فلاّم َقد  ی جوَ ”و َدَخلَن علیها، فقالت:  و السُّ
 5.“«طالب اجلنّةَ  ابَن أیب اهللُ 

:  ،دخل مویس بن َطلحة عل علٍّ قال:( »): 75صفحة  و إینی ألرُج ”فقال له علی

﴿ :أن أکوَن أنا و أبوک ممین قال الل فیه،                    

  ﴾.2»“4 

 الّسالم و إعالن مبارزه و مخاصمه علیه امیرالمؤمنیننامۀ معاویه به 

 :57صفحة [ 2، جّلد یاسةمامة و السّ اإل]
هم بام قال و صعد المنرب و أخرَبَ  ه ذلک، و دعا النّاَس َفل ام قرأ معاویُة کتاَبه رَس  »

                                                      
 .75، ص 5، ج اإلمامة و السیاسة. 5
 .37( آیه 51سوره حجر ). 2
 .74، ص 5، ج اإلمامة و السیاسة. 4
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 فلاّم بایع القومُ  .خیتلف منهم أحد  یل، و دعاهم إیل بیعته باخلالفة، فأجابوه و مل حب  ُشَ 
: ، کتَ له باخلالفة و استقام له األمرُ   ب إیل علٍّ

 ی. اهلل عل َمن  اّتبع اهلُدَ  سالم 
 ، حّتی طمعَت یاألیفةً  ةً لفَ ّما بعد، فإّنا کنّا نحن و إّیاکم یًدا جامعًة و أُ أ
ا عل مَ   طالب فتغرّیَت، أیب بنا  ام  غن عاداک، بطو أصبحَت َتُعّد نفَسک قویًّ

واد ء  اوغسطاط و غَ ی الفُ ْمقَ أهل العراق و َح  أهل احلجاز و أوباش    و أْیمُ  .الس 
حاب عن  ها انقشاعَ قاها، و لینقشعّن عنک غوغاؤُ مْ لینجلنّی عنک َح  اهلل   الس 
ام اًم الس  علیه َمطَلَع َسوءر  ک اهللُ عَ أطلَ  !ء. قتلَت عثامَن بن عّفان، و رقیَت ُسل 

برَی و طلحَة، و ش   و قتلَت  !علیک ال لک ، و نولَت بنی ئشةَ اک عم  أُ دَت بالوُّ
ت لک بَخیل ها و رَ خ  َل لک أّن الّدنیا قد ُس ی  و ُخ  یَت و تن یَت،ن  فمُ  المرصّینی،

ل ها بقّیة لو قد ُزرُتک یف المهاجرین من أهل الّشام  ،کمنّیتُ و إّنام ُتعَرف أُ  !َرج 
  .ه فیکعلمَ   اهللُ قَض ن ورائک، ثّم یَ اإلسالم، فیحیطون بَک م  

المُ   5«ء اهلل.اعل أولی و الس 

کوفه برای أخذ مال و رفع دیون، و رّد حضرت، ه حرکت عقیل از حجاز ب

 و رفتن به سوی معاویه

 م عل أخیه علٍّ طالب قد   و ذکروا أّن عقیل بن أیبقال:( »): 52صفحة 
 ءُ اتأّخر الَعط”قال:  “ک یا أرخ ؟مَ مرحبًا بک و أهًًل. ما أقدَ ”: بالکوفة، فقال له علی 

عر ببلدنا، و رکبنی َدین  عظیم  العنّا، و غَ   .“لنیص  لتَ  فجئُت  ؛ُء الس 
 : فقال  “ج فهو لک.ئ   فإذا رخرَ ا لطشیًئا إالی  والل ما یل ممیا تریی ”فقال علی

 ،ؤکاو ما ذا یبلغ منّی عط !ئکااحلجاز إلیک من أجل عط خویص منو إّنام ُش ”عقیل: 
                                                      

 .73، ص همان. 5
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 “ن حاجتی؟و ما یدفع م  
یف نار جهنی، یف  قن  اللُ هل تعل، یل مااًل غرَیه؟ أم ترید أن ُیر   !فَمه  ” :فقال علی 

یل  ُل جّن إیل رجل هو أوَص واهلل ألخرُ ”فقال عقیل:  “ک بأموال المُلمنی؟ّ  لَ ص  
 (یرید معاویةَ !“ )منک

 : ا.”فقال له علی  “راشًدا مهدی 
مرحًبا و أهاًل ”م علیه، قال له معاویة: ، فلاّم قد   معاویةَ ج عقیل، حّتی أیَت فخرَ 
؟مَ ما أقدَ  !طالب أیب بک یا ابن  “ک َعل 

لنی، فوعم أّنه  رکبنی، فخرجُت  عظیمر  ینر علیک لدَ  مُت قد  ”فقال:  إیل أخی لَیص 
اه، فلؤُ ا عطلیس له ما یل إاّل  ُته أیّن فأخرَب  ؛م یقع ذلک منّی موقًعا و مل یسّد منّی مسدًّ

 .“کمنه یل، فجئتُ  ُل هو أوَص  ج إیل رجلر سأخرُ 
 !سّیدها قریش، و ابنُ  هذا سّیدُ  ،یا أهل الّشام” :و قال فیه رغبةً  معاویةُ  فأزدادَ 

لکنّی  و ؛احلّق ء إیل ان الغوایة و الّضاللة، فأثاب إیل أهل الّدعذی فیه أخوه م  عرف الّ 
 علّ  ناَح ربًة إیل اهلل، و ما أمسکُت فال ُج أّن مجیع ما حتت یدی یل، فام أعطیُت فقُ  مُ أزعَ 
 “فیه.

خرجُت من  !صدقَت ” :کالُمه عقیاًل لاّم سمعه ینتقص أخاه، فقال َب فأغَض 
د واهلل رجاًل من ن یف عسکره، مل أفق  عند أخی عل هذا القول، و قد عرفُت مَ 

و ال واهلل ما رأیُت یف عسکر معاویة رجاًل من أصحاب النّبّی   ؛ن و األنصارالمهاجری
 “صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم.

ل سیصد هزار دیناراإعط معاویه به عقی  ء 

ا ابُن  ن قریشر النّاس م   مُ یا أهل الّشام، أعظَ ”فقال معاویة عند ذلک:  علیکم حقًّ
ل قریش، و ها هو ذا ترّبأ إیل اهلل مّا عم   سّلم، و سّیدُ عّم النّبّی صّل اهلل علیه )و آله( و 

 .“به أخوه
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تقض هبا  ألفر  ئةُ اهذه م”دینار، قال له:  ئة ألف  ام بثالث ر له معاویةُ و أمَ  (قال:)
 5“«ع هبا عل نفسک.وس  ألف تُ  ئةُ ال هبا رمَحک، و مص  ألف تَ  ئةُ ایوَنک، و مدُ 

 ]کالم حّجاج بن خزیمه به معاویه[

به  ی  قوعل عّل بدون ما یَ  قوی  معاویة: أّنک تَ  ک یاخرب  أُ  2و إیّن »” :51صفحة 
 ن مع علٍّ رَت، و ألّن مَ ألّن َمن معک ال یقولون إذا قلَت و ال َیسألون إذا أمَ  ؛علیک

أّن  مْ لَ ن معه. و اعْ ن معک خری  من کثریر م  م   ل  فقلی ؛ریقولون إذا قال و یسألون إذا أمَ 
ض  یه إاّل ال ُیرض   علیًّا طک ، الر   علی  رض  ال یَ  ؛ءاو لسَت و علی بالّسو .و إّن رضاه ُیسخ 

 4“«ک بالّشام دون العراق.ؤُ ابالعراق دون الّشام، و رض

 رفتن عبداهلل بن عامر به شام و بیعت با معاویه

اهلل صّل اهلل علیه )و آله(  علیًّا عل منرب رسول ع النّاُس و قد بایَ »”: 51صفحة 
 3“«عاّمة. و سّلم بیعةً 

 بالّشام، و مل یأت   َق حل  و ذکروا أّن عبداهلل بن عامر قال:( »): 55صفحة 
 فکتب ابنُ  ؛أن یأتیَه و أَلح  علیه ث إلیه معاویةُ ، و خاف یوًما کیوم اجلمل، فبعَ معاویةَ 
بری إیل البرصة و أنا أقول: إذا رأی رب  خأُ ّما بعد، فإیّن أ”عامر:  ک أیّن أقَحمُت طلحَة و الوُّ
بریُ ف  مل یَ  النّاُس  ر  م  المؤمننی مالوا إلیها، و إن فَ أُ  النّاُس  ر غد  ، و إن غَدر النّاُس مل یَ ّر الوُّ

                                                      
 .71، ص همان. 5
عوان عثمان بود و در وقت ورود به اکه خود از  ،این کالم حّجاج بن خزیمه است به معاویه. 2

 شام به معاویه گفت.
 .71، ص 5، ج اإلمامة و السیاسة. 4
 .77، ص همان. 3



 33 و اتمام حّجت از هر جهت هیبن عبداهلل به معاو ریالّسالم با جر هیعل نیرالمؤمنیمکتوب ام

بریُ ، و رَج ئشةُ ات عبَ فغض   ؛مروانُ  ب مایل بام فیه، و و ذهَ  ،، و قَتل مرواُن طلحةَ ع الوُّ
َبعَتن ی هوای، و إاّل  ؛و الیوم َکأمس   .أشباه   النّاُس   “و الّسالم. . أرحَت ل عنکفإن ات 

ک مالَ  قَت َة عثامن، و أنفَ لَ تَ ک قَ دین   ّما بعد، فإّنک قل دَت أمرَ أ”إلیه:  فکتب معاویةُ 
بری، و آثَ  ین، الیدَ ْفَر من احلرب ص   ک اهللُ َج عل الّشام، فأخرَ  العراَق  رَت لعبداهلل بن الوُّ

 .“القتیل   أرُ ثَ  ال احلّق، و لیس لک حظُّ 
، و فالطفه معاویةُ  ،عهه معه و بایَ س یدَ أتاه فغمَ  ،ه إیل ابن عامرفلاّم انتهی کتابُ 

 5«ف له قرابَته من عثامن.عرَ 
یا ”و ذکروا أّن األشرَت الن خعّی قام إیل عّل فقال: قال:( »): 56صفحة 

َت  ؛لقُ قول قبل أن تقول، فإذا َعومَت فلم نَ أمریالمؤمننی، إّنام لنا أن ن بنا إیل  فلو رس 
، و األبصارَ  الیومَ  لقوک بمثله، فإّن القلوَب ّد و اجلّد، مل یَ الّشام هبذا احلَ   سلیمة 
، فباد    2“«.می  بالقلوب الَقسَوة، و باألبصار العَ  رْ صحیحة 

تمام اویه و الّسالم با جریر بن عبداهلل به معا مکتوب امیرالمؤمنین علیه

 حّجت از هر جهت

، إلیه قبل ومُه لَ دَ  رین إیل مرصه،  فُألوین ما کنُت دب  و ولیوا مُ »: 67صفحة 

یَف  عُت   و رفَ العافیةَ  لُت ب  ء  فقَ اقالل    ُ «الل بن لبیاس.للیه، لبدَ    و اسّعملُت لنه، ال
 3و4

 و ذکروا أن  علیًّا کتب إیل معاویة مع جریر: قال:( »): 61صفحة 
                                                      

 .85ص  ،همان. 5
 .82ص  ،همان. 2
 الّسالم به جریر بن عبداهلل. )محّقق( نامۀ امیرالمؤمنین علیه. قسمتی از 4
 .82، ص 5، ج اإلمامة و السیاسة. 3
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امأ ّ ک و أنت بالشی َم ا بعد  فإنی بیعّ  بالمدینة َلز  عوا ذین بایَ عن  الی نیه بایَ أل ؛می

اهد أن َی لیل ما بایَ  و لثامنَ  رَ مَ أبابکر و لُ  ئب اّار  و ال للغعوا  فل، یکن للشی

وا لیل رجٍل عللمهاجرین و األنصار  فإذا اجّم وریی و إنیام الشُّ  .دی رُ أن یَ 

 َُ ج وه إیل ما رخَر دُّ رَ   ج منه، رخارٌج فإن  رخرَ  ؛ رًضاکان ذلک هّلل  وه إماًمام  ف

ه غریَ لُ منه  فإن أیَب قاتَ  بال  ی تالمؤمننی  و أواله الل ما  سبیل   وه لیل اتی   و ویلی

 ت مصرًیا. ءَ او س ،َ أصًله جهنی

بریَ  و إنی طلحةَ   د  هام کرَ قُض هام  فکان نَ ضا َبیعَّ عاین بالمدینة ث،ی نقَ بایَ  و الزُّ
ام  مه 

  ﴿إلیهام   ام بعد ما ألَذرُت دمُه فجاهَ              

   ﴾.5
 

ض  أن تّعر  إالی  ؛ک إیلی العافیةُ ب  أمور  ل فیه المُلمون  فإنی أَح فیام درَخ  رُخل  فاد  

ض  للبَ ًلللبَ   .نُت بالل للیکعَ ک  و اسَّ لُّ ء قاتَ ًلء  فإن تّعری

القوَم إیلی أمح ل ک  رُخل  یف الطیالة  ث،ی حاک ،    فاد  لثامنَ  ة  لَ َّ یف قَ  رَت الکًلمَ و قد أکثَ 

اه، لیل کّاب   ا تلک الی  ؛الل و إیی و   ن  بَ لن الل   ب   الصی  ةُ دلَ ّ  تریدها فه  رُخ فأمی

دَ قل  رَت بعَ ن  نظَ مری لئ  لعَ  َّج  َر ینی ک دون هواک َل  . ن دم لثامنَ م   أ النیاس   أب 

د معه، عقَ و ال تُ  لی هل، اخلًلفةُ ذین ال حَت  ء  الی اقلَ أنیک من الطُّ  یا معاویةَ  ،  لَ ل  او 

ورعرَ   و ال تُ اإلمامةُ  بن  ک جریرَ لَ بَ ن ق  إلیک و إیل مَ  ثُت   و قد بعَ یی ض فیه، الشُّ

ابقة  فبای   ن أهل اإلیامن و اهلجرة  لبدالل  و هو م   ُی ةَ  ؛ع  ال « بالل.إالی  و ال قوی
2 

 فإن قلَت: إّن عثامنَ  !فادُخل یامعاویة فیام دخل النّاس فیه»” 61:4صفحة 
ْلنیواّل  ، و کان لکل  امرئر  د  م هّللقُ فإّن هذا لو کان، مل یَ  ؛ین و مل َیعو   3“«ما هو فیه. ین 

                                                      
 .38( آیه 3. سوره توبه )5
 .83، ص 5، ج اإلمامة و السیاسة .2
 . کالم جریر بن عبداهلل به معاویه. )محّقق(4
 .81، ص 5، ج اإلمامة و السیاسة .3



 010 [هیبه معاو وّقاص یبن أب سعد  ۀ]نام

م عل أن اجتمع رأهُی  5هعلیهم کتابُ  ئر  و ذکروا: أّنه لاّم قُ قال:( »): 66صفحة 
ّما بعد، فإّنک أ”ة، فجاوب عنهم فکتب إلیه: مَ رَ ر بن خَم سوَ إیل الم  هم ُیسن دوا أمرَ 
و ما أنت و  .ها من مکانر بعیدر النُّرصة و تناولتَ  عظیاًم و أخطأَت مواضعَ  أً خط أخطأَت 
و  لنا ویلی بَ عنّا فلیس لک ق   ف  و أنت طلیق  و أبوک من األحواب، فکُ  !یا معاویة اخلالفةَ 
 2“«ال نصری.

 وّقاص به معاویه[ بن أبی  ]نامۀ سعد

 :277صفحة [ 2، جّلد یاسةمامة و السّ اإل]
لیس منهم  وری  ّما بعد، فإّن أهل الشُّ أ” 4و ذکروا أّن َسعًدا کتب إلیه:قال:( »)

نا یف کَ و مل یکن فینا ما فیه، فشارَ  ،ن الّسابقةن صاحبه غری أّن علیًّا کان م  هبا م   أحقُّ 
تی لکن مقادیر اهلل تعایل الّ  نا کّلنا باخلالفة، وحماسنه، و کان أحق  شارکه یف حماسننا و مل نُ 

 دی لکن مل یکن بُ  هبا منّا، و قُّ و قد علمنا أّنه أَح  ؛هر  دَ ه و قَ ء لعلم  احیث ش ]عنه[ هارصفتْ 
 3.“«ذا عْ ، فدَ ر  من الکالم یف ذلک و التّشاُج 

 الّسالم به معاویه[ المؤمنین علیه ]نامۀ أمیر

ا قولکأو ”»: 271صفحة  امُ  :می ام ه، احلُکی  فهات   !لیل النیاس إنی أهل الشی

ام یُ  یَت کذ  لی له اخلًلفةُ أو حَت   وریی ل یف الشُّ قبَ رجًًل من قریش الشی بک   فإن سمی

                                                      
 )محّقق(ئ عل أهل  مّکة و المدینة کتاُب معاویة. ر  . أی: قُ 5
 .83، ص 5، ج اإلمامة و السیاسة. 2
 ااص است به معاویه در جواب او که نوشته بود باید خالفت را به شوروّق بیأسعد بن  ۀ. این نام4

 ارده بود.ذگ اکه عمر به شور گذارد در میان افرادی
 .39، ص 5، ج اإلمامة و السیاسة. 3
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 2و5«“ک به من قریش احلجاز. أتیُّ   و إالی المهاجرون و األنصارُ 

صداکردن او را برای الّسالم در قرب معاویه و  آمدن امیرالمؤمنین علیه

 جنگ تن به تن

غدون إیل و ذکروا أّن النّاس مکثوا بصّفنی أربعنی لیلًة، یَ قال:( »): 271صفحة 
 کثرةَ  علی  فثالثة أّیام. فلاّم رأی   ءُ اذی کان فیه الفنفأّما القتال الّ  ؛وحونرُ القتال و یَ 

 ی بأعَل فنادَ  ـ فوق الت ّل  و معاویةُ  ـز یوًما من األّیام القتال و القتل یف النّاس، برَ 
 “ء یا أبااحلسن؟اما تش”فأجابه فقال:  !“یا معاویة”ه: صوت  

 : َّه کان لک دوهن، ؟!و یذهبون لیل ُملٍک  یقّّل النیاُس َم لًل”قال علی و   إن ن ل

ُّه أنا کان یل دوهن، رُ  !إن ن ل  .“ن غَلبلمَ    فیکون األمرُ النیاَس  َدع   إیلی و ز  اب 

جُل ”قال عمرو بن العاص:  و قال:  ک معاویةُ فضح   “یا معاویة! أْنَصَفک الر 
فقال  “ أن تبارَزه.ل بک إاّل مُ واهلل ما أراه جَی ”فقال عمرو:  “؟!فیها یا عمرو طمعَت ”

 “نا. مازًحا، نلقاه بجمع  ما أراک إاّل ”معاویة: 
منینعاص در جنگ با  عمرو لمؤ میرا ا برهنه کرد علیه ا ت خود ر فتاد و عور لّسالم به زمین ا  ا

 :لمرو بن العاص لعیلٍّ  رازُ ب  

منی یف نصیحتی و تتّه   ن عن علٍّ بُ َت  أ”و ذکروا أّن عمًرا قال لمعاویة: )قال:( 
 !!“ئهایف أّول لق موتةر  ألَف  تُّ بارزّن علیًّا و لو م  واهلل ألُ  !إلیک؟

بوجهه  ورته فانرصف عنه علی و ویّل  فاّتقاه بعَ  ،عهفرَص  نه علی و فطعَ زه عمر  فبارَ 
تکّرًما و تنّوًها عاّم و حیاًء  أحدر  ورة  ر قّط إیل عَ نظُ رض اهلل عنه مل یَ  و کان علی  ؛دونه
 اهلل وجهه. ل بمثله، کّرممُ ّل و ال جَی َی   ال

                                                      
 الّسالم در جواب به معاویه. )محّقق( المؤمنین علیه قسمتی از نامۀ أمیر. 5
 .35، ص 5، ج اإلمامة و السیاسة. 2



 019 عن اهل الّشام[ رةی]قطع الم
الّشام] ل  اه لمیرة عن   [قطع ا

ام  :قطع المریة لن اهل الشی

  یف بعو ض هذه اخلیل ”کروا أّن علیًّا دعا َزْحر بن َقیْس فقال له: و ذ)قال:( 
س 

 ع  َض  ه  ولی لک قّلُ ن َی   مَ لن معاویة؛ و ال تقّل إالی  ریةَ الم   ع  طَ طانة  فاق  ط قُ إیل القُ 

یَف   ُ  “]موضعه[. ال

بن َقیس  ره أن یلقی َزحرَ بن َقیس، فأمَ  فدعا الضّحاکَ  غ ذلک معاویةَ فبلَ 
عن أهل  ریةَ مه و قتل من أصحابه و قَطع الم  فهوَ  ،ه َزحرُ یَ فلق   فَسار الضّحاکُ  ؛قاتلهفیُ 

 .ًمانهو  إیل معاویة مُ  ع الضّحاکُ الّشام، و رَج 
معاویه بی اهل شام از  ی  ن پیرو ز چو فه ا اهل کو ی  لیل و چرا، و پیرو ن د فهمید ت   حضرت در صور

 !“من نواحّی، أمر  شدید   أتاین خرب  من ناحیةر ” :فقال النّاَس  فجمع معاویةُ 
 .“و الّطاعة مّا أتاک، إّنام علینا الّسمعُ  ءر یا أمریالمؤمننی، لسنا یف یش”فقالوا: 

فأراد أن َیعَلم ما رأُی أهل  الع راق،  ،أهل الّشام معاویة و قوُل  و بلغ علیًّا قوُل 
ا النیاس”عهم فقال: فجمَ  .  أّیی ء و االکوّ  فقال ابنُ  “إنیه أتاین رخرٌب من ناحیٍة من نواح ی

 !“شری علیکل ْعنا علیه، حّتی نُ إّن لنا یف کّل أمر رأًیا، فام أتاک فأطْ ”أصحابه: 
، ثّم قال: فبکَ  ام له  و ارخًّلف ک، ظسَ ”ی علی ر والل ابُن هنٍد باجّامع أهل الشی

ک،والل لیَ  !لیل   اک و قطع ر بالضحی بن َقیس ظسَ  إنیام أتاین أنی َزحرَ  !غلبن  باطُله حق 

ام  إنیه أتاین أمٌر شدیدٌ المریةَ  به  فقال: یا أهل الشی فقلیدوه  !  و أیت معاویَة هزیمُة صاح 

 “.یل  ه،  و ارخّلسّ، لَ أمرَ 
 5!“«بالّتسلیم من أهل الّشام أما واهلل لنحن کنّا أویل  ”بن َسعد فقال:  فقام َقیُس 
تا رسویَل رجلر  ثمّ »” :276صفحة   ففشا 2“.ّل له اخلالفةُ ال حَت  ء القمن الطُّ  رص 

                                                      
 .31ص  ،همان. 5
ء در وقت مراجعت آن دو نفر ابوهریره و أبودردأ. از جمله کالم عبدالّرحمن بن عثمان است به 2

 الّسالم به سوی معاویه. از نزد امیرالمؤمنین علیه
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 ه.بقتله، ثّم راقب فیه عشریتَ  معاویةُ  م  ام، فهَ ه و قوهلُ قولُ 
از ط ن، در بحث عمروایَبرد،  می فه همدا محکوم  ّی] کند عاص را  لعاص فی عل ا بن  قوع عمرو   [و

 :وقوع لمرو بن العاص یف لیلی 

معاویة فسمع عمًرا  قدم عل ،برد و ذکروا أّن رجاًل من مهذان یقال له)قال:( 
، فقال له: قَ یَ  عوا رسوَل ”ع یف علٍّ اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و  یا عمرو، إّن أشیاَخنا َسم 

، و حقی ”فقال عمرو:  “ذلک أم باطل؟! فحقی  ؛َمن کنُت مواله فعیل  موالهسّلم یقول: 
 !“علّ  مناقب   مثُل  اهلل له مناقب   أنا أزیدک: أّنه لیس أحد  من صحابة رسول

هل أَمر أو ”فقال برد:  .“إّنه أفَسَدها بأمره یف عثامن”ففوع الفتی، فقال عمرو: 
 “و منَع. ی  لکنّه آوَ  ال، و”قال:  “قَتل؟!

 “جک من بیعته؟فام أخرَ ”قال:  .“نعم”قال:  “علیها؟! فهل بایعه النّاُس ”قال: 
امی إّیاه یف عثامن.”قال:  فیها  صدقَت ”قال:  !“مَت اتُّ  و أنت أیًضا قد ”قال له:  “ات 

 “إیل فلسطنی. خرجُت 
 ؛مهعلیهم من أفواه ةَ ینا قوًما أخذنا احلجّ إّنا أتَ ”ع الفتی إیل قومه فقال: فرَج 

 5“«وه!عُ ب  علی عَل احلق  فات  

 عّباس به نامۀ معاویه[ ]جواب ابن

فقد بایعوا علیًّا و هو  !استقمَت  ّما قوُلک: إّنه لو باَیعنی النّاُس أو »”: 221صفحة 
 ی، فام أنت و اخلالفةَ ورَ ن کان یف الشُّ  لمَ ح إاّل م له، و إّن اخلالفة ال َتصلُ ستق  خری  منّی فلم تَ 
 4و2“«؟!بدرر  ن َقتل  لة األکباد م  آک   رأس األحواب و ابنُ  اإلسالم و ابنُ  و أنت طلیُق 

                                                      
 .37، ص 5، ج مامة و السیاسةاإل. 5
 عّباس در جواب به معاویه. )محّقق( . قسمتی از نامۀ ابن2
 .599، ص 5، ج اإلمامة و السیاسة. 4



 016 هیو اموال معاو ایدعوت حضرت اصحاب را به صبر و تحّمل فشار و عدم توّجه به زخارف دن

به زخارف صحاب را به صبر و تحّمل فشار و عدم توّجه ادعوت حضرت 

 دنیا و اموال معاویه

 و ذکروا أّن علیًّا قام خطیًبا فقال:قال:( »): 221صفحة 
ا النی  امء کقَ نز  أال إنی هذا الَقَدر یَ  !اسأّیی ُی الَمَطر  لیل کل  نسٍس  ط ر  ل من ال

َبت م   َُ ن أصابه نقصاٌن یف ن زیادٍة أو نقصاٍن یف أهٍل أو ماٍل  فمَ بام ک

هغ  فًل یُ  أو مالٍ  أهلٍ  َُ نیا و العمُل  رُث َح  أال و إنیام الامُل  ؛شی نس  الدی

الح َح   .ألقوامٍ  الرخرة  و قد ُیمعهام اللُ  رُث الصی

کر طمَ   ُ نیا عُ ٌع من معاویة  فَض و قد درخل یف هذا الَع وا لنک، َه،  الدی

ةَ بس   َُ  .ء ما بعدهااما اشّدی منها برج راقها  و شدی ک، إیل فإن نازلّک، أنس

رب و وَ دُّ غری ذلک فرُ  ما  فوالل إنی أرج ی  ؛ءازط نوها لیل العَ وها إیل الص 

زُق  ریة بَ بن هُ  ةُ لَ صقَ و قد فارقک، مَ  .من الل حیث ال نحُّب أرجوه الری

ُ فآثَ  نیا لیل الرخرة  و فارقک، ُبس  ر من ه  بن أرطاة فأصَبَح ثقیَل الظ   ر الدُّ

ماء مسّضَح  یی بن حات، د  ن لَ البطن من الامل  و فارقک، زیُد ب الدی

جعة. و أی   ، مع   رجااًل  دُت د  الل لوَ  ،ُ فأصَبح یُأل الری مع معاویة أهن 

نیا بال ، مع معاویة فبالوا  رجااًل  دُت د  رخرة  و لوَ فبالوا الدی مع  أهنی

نیا. الرخرةَ   بالدی
ت عیبابن  ز حضر معاویه ا نزد  ثقفی  محجن  مییگو أبو می ی  معاویه پاسخش را   دهد کند و 

َجن لیل معاویة ابن أیب قدوم  :حم 

َجن الث قفی قدم عل معاویة فقال:  و ذکروا أّن عبداهلل بن أیب (قال:) یا ”حم 
 .“طالب أیب ّی اجلَبان الَبخیل ابن  ب  ن عند الغَ ک م  إیّن أتیتُ  ،أمریالمؤمننی

لسن فواهلل لو أّن أ ؛ّی ب  ک: الغَ ّما قولُ أ !هّلل أنت! أتدری ما قلَت؟”: ةُ فقال معاوی
 ؛ّما قولک: إّنه َجبان  أو  !لت لساًنا واحًدا لکفاها لساُن علّ ع  عت فجُ م  النّاس ُج 
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فواهلل لو  ؛ّما قولک: إّنه بخیل  أله؟! و  قتَ زه إاّل هل رأیَت أحًدا قّط بارَ  مُّک،فثَکَلْتک أُ 
، ألنفَ بْ من ت   رُ  و اآلَخ رْبر کان له بیتان أحُدمها من ت    “ه.ن  بْ ه قبل ت  ت رْبُ  دَ نر

ذی الّ  عثامن، و عل هذا اخلاتم   دم   عل  ”قال:  !“قاتله إًذا؟تُ  المَ فعَ ”فقال الّثقفّی: 
 “خر ألهله.ه، و اد  م عیالَ طعَ أطینُته، و جادت َمن جَعله یف یده 

ک الّثقفیُّ  بُجرمی،  یل یدّی  ْب یا أمریالمؤمننی، هَ ”ق بعّل فقال: ثّم حل   ،فضح 
ک  و إنیام ”ک علی ثّم قال: فضح   !“دنیا أصبُت و ال آخرة ال أنت منها لیل رأس أمر 

“«العباَد بأحد األمرین. یأرخذ اللُ 
5 

جَل  ب  أج  ”فقال عّل لَسعد بن قیس: »: 221صفحة  و قد کان عبُداهلل بن  !“الری
ّفنی بسیفَ  یومَ  َل عمرو قاتَ  ت ه أن قال: ص  طیع أُ اهلل أْن  أَمرین رسوُل ”نی، و کان من ُحج 

 2“«أیب.

 ]اختالف أهل العراق فی الموادعة[

 :225صفحة [ 2، جّلد یاسةمامة و السّ اإل]
من أهل  ، قال له رأس  القتاُل  ر  و استحَ  م األمرُ و ذکروا أّنه لاّم عظُ  (قال:»)
جاَل إّن هذه احلرب قد أَکَلتْ ”العراق:  و قال  “.الموادعةُ  ، و الّرأُی نا و أذَهَبت الر 
قد  و کانت اجلامعةُ  .“عل ما قاتلناهم علیه أمس   قاتلهم الیومَ بل نُ  ،ال”بعضهم: 

 ت إیل الّصلح و المسالمة. فقام علی خطیًبا فقال:حَ و جنَ  وادعةَ مت الرضیَ 
ا النیاس ّی  قدَ أُ ن أمری لیل ما ل م  مل أزَ  إینی  !أّیی   و قد ّک، احلرُب َح حبی ح

ک، أهنَُک  منک، و ترکت   والل أرخذت   قد کنُت باألمس أمرًیا . وو ه  لعدوی

                                                      
 .595، ص همان. 5
 .592، ص همان. 2



 017هیمعاو شنهادیبه ُصلح در اثر پ لیالّسالم و دعوت به صبر، و اختالف مردم در م هیعل نیرالمؤمنیام ۀخطب

الیوم منهی ا  فلیس یل أن  الیوم مأموًرا  و کنُت ناهًیا فأصبحُت  فأصبحُت 

«أمحَلک، لیل ما تکرهون. 5

فقال:  ـ نًّاالقوم س   َث و کان أحدَ  ـبن المنذر  ثّم قام احلصنیُ »: 217صفحة 
 .موه بالّشبهةد  بالقیاس و ال ُت عوه عل التّسلیم، فال َتدفَ  إّنام ُبنی هذا الّدینُ  !النّاس أهّیا”

و لو  ؛یف الّدنیا قلیاًل  ف، ألصبح احلقُّ عر   ما نَ ل من األمور إاّل قبَ و إّنا واهلل لو أّنا ال نَ 
ه، درَ ه و َص ردَ دنا وَ و إّن لنا راعیًا قد مح   .یف أیدینا کثرًیا ألصبح الباطُل  ،ترکنا و ما َّنْوی

 2“«فإن قال: ال، قلنا: ال، و إن قال: نعم، قلنا: نعم. ؛لو هو المأمون عل ما قال و فعَ 

و اختالف مردم در میل  ،الّسالم و دعوت به صبر خطبۀ امیرالمؤمنین علیه

 به ُصلح در اثر پیشنهاد معاویه

 علیه، ثّم قال: ثّم قام علی خطیًبا، فحمد اهلل و أثنی  »: 211صفحة 
ا ک،النیاس  إنیه قد بلَ  أّیی  رُ  آرخ  ما قد رأیّ،  و مل یبَق منه، إالی  غ بک، و بعدوی

َ ت الُّ لَ مور إذا أقبَ ٍس  و إنی األُ سَ نَ  هلارُ آرخ   رب  لیل   لک، القومُ و قد صرَب  ؛ها بأوی

ّی  بلَ  ینٍ غری د   مه، حاک  داة فأُ غوا  و أنا غاٍد للیه، بنسیس بالغَ غوا منک، ما بلَ ح

4
یس  هذا إیل الل.  َُ «ب

شدید او به حضرت در عدم پذیرش صلح و قیام عّمار بن یاسر و کالم 

 استدعای مبارزه تا پایان کار

 بن یارس فقال: علی أّنه قد قبل ذلک، قام عاّمرُ  رَ فلاّم أظهَ »: 215صفحة 
                                                      

 .593، ص همان. 5
 .591، ص همان. 2
 .598، ص همان. 4
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هبا هَلک و  ن أقر  مَ  ،ءَ اأما واهلل لقد أخرجها إلیک معاویُة بیض ،یا أمریالمؤمننی”
نا عل أعقابنا بعد و َرَددتَ  !نا یف دیننا؟کتَ شکّ  !ما لک یا أبااحلسن؟ ؛ن أنکرها مَلکمَ 
طلحة و الّوبری و  ،و قبُل  !السیف؟ تلوا منّا و منهم؟! أفال کان هذا قبَل ئة ألفر قُ ام
نا منهم ضالی فَ ن خالَ باحلّق و أّن مَ  یَت، و زعمَت أّنک أویل  وک إیل ذلک فأبَ عَ ئشة قد دَ اع

ُکّفاًرا  ا احلال ما قد سمعَت، فإن کان القومُ تعایل یف هذ و قد حَکم اهللُ  !حالُل الّدم
یَف عنهم حّتی َیف   فتنة  یئوا إیل أمر اهلل، و إن کانوا أهَل مرشکنی فلیس لنا أن نرفع الس 

یَف عنهم حّتی ال تکون فتنة و یکون الّدینُ  واهلل ما  ؛کّله هلل فلیس لنا أن نرفع الس 
َئت الفتنةُ إیل أمر اهلل و ال طَ ُءو اویَة و ال فوا اجل  أسَلموا و ال أد    .“ف 
هٌ ”: فقال علی   2و5“«!والل إینی هلذا األمر کار 

                                                      
 .593، ص همان. 5
الّسالم و  ی معاشرت ائّمۀ معصومین علیهمعرض شد، بنا 82که در تعلیقه صفحه  طور . همان2

الخصوص با خواّص اصحاب خود، بر مدارا و رفق بوده است و تا حّد  اولیای الهی با مردم، علی
ای شخصی یا اجتماعی مطرح  نمودند؛ مگر آنجا که مفسده امکان با آراء و نظرات آنان موافقت می

گذاشتند و آنچه را که به نظر مبارکشان  می بوده است، که در آن مواقع دیگر مالحظات را کنار
 داشتند. صالح و حق بوده است بیان می

الّسالم دارای مراتب عالیه از صفا و نورانّیت  جناب عّمار یاسر و سایر اصحاب امیرالمؤمنین علیه
 الوصف هنوز تا وصول به اند، ولی مع و طّی عوالم ربوبی و فوز به مراحل عالیۀ تجّرد و قرب بوده

المشاهده و عبور از جمیع آثار و حیثّیات نفس و شخصّیت،  عالم توحید و ادراک ذات حّق به حّق
فاصله داشتند و آن حقیقتی را که یک امام معصوم و یا ولّی کامل الهی پس از فوز به این ذروه و 

محو در کنیم با وجود  کند واجد نبودند؛ و لذا مشاهده می وفود به حریم ذات اقدس إله درک می
همچون مالک اشتر نخعی و حجر بن  والیت موال علی و ذوب در محّبت و عشق به حضرتش ـ

جای حوادث سخن به  نسبت به بعضی از تمایالت آن حضرت در جای ـ عدّی و قیس بن عباده
 رساندند. بحث و اظهار نظر و رأی خویش می

  نگریم و یدۀ إعجاب و تکریم و تعظیم میو اّما از دیدگاه ما، با اینکه به همۀ این بزرگواران به د



 013 توّسط خوارج گریاش با سه نفر زن د قتل عبداهلل بن خّباب بن أَرت و زوجه

النّاس عل  و کانا أشد   ،بن َسعد و َقیُس  ها األشرتُ رَ فأنکَ  (قال:»): 211صفحة 
لح األشعَ فکان الّ  ؛علٍّ فیها قواًل  یُّ بن حاتم و  ُث ذین عملوا یف الصُّ بن َقیس و َعد 

یح بن هانئ و َعمرو ق و َزْحر بن َقیس. ُشَ  5«بن احلَم 

 توّسط خوارج اش با سه نفر زن دیگر ت و زوجهقتل عبداهلل بن خّباب بن أَر

حتّی  عل المسری إیل صّفنی و تّهو معاویةُ  فأمجع علی و النّاُس »: 211صفحة 
مویس عل  یَر أیب، ثّم مض حتّی نول دَ  اجلَُّس فلاّم خرج علی بالنّاس عرَب  .نول صّفنیَ 

 .ثّم أخذ عل األنبار ،الُفرات ئ  شاط  
لر َیُسوق ُج رَ بینام هم یسریون، فإذا هم ب   ت عل علٍّ َج تی خرَ الّ  اخلارجةَ  و إنّ 

 .“أنا رجل  مؤمن  ”قال:  “ن أنت؟!مَ ”فقالوا له:  ه عل محارر له، فَعرَبوا إلیه الفراَت امرأتَ 
 أقول: إّنه أمریالمؤمننی، و أّوُل ”قال:  “طالب؟ فام تقول یف عل  ابن أیب”قالوا: 

                                                     
  امید شفاعت آنها را در روز حساب و حشر و نشر با خود داریم و از خدای مّنان طلب رحمت

گوییم که  و رضوان و وصول به أعلی مرتبه از تجّرد و توحید را خواستاریم، با صراحت تمام می
داشتیم و  ایست چشم بر دهان موال علی میب گرفتیم، می جای آنان در آن حوادث قرار می اگر به

ای از  داشتیم و ابدًا به اندازۀ مثقال ذّره خواست او را بر همۀ آراء و انظار و تفّکرات خود مقّدم می
کردیم، و در آخرین  فرمود: جنگ کنید! می نمودیم؛ اگر می اراده و میل و سخن او تخّطی نمی

 بایست دست باز داریم. باز دارید! می فرمود: دست لحظه پیروزی بر دشمن اگر می
پیامبر از خود شما به شما نسبت به  ؛النبّی أویل  بکم من أنفسکم»و این است حقیقت مفهوم: 

 «سرنوشت شما أولی و أحّق است.
گونه موارد حاصل  عبور انسان از مراتب نفسی و انانّیت و شهود حقیقت جمال محبوب در این

 خواهد شد.
 ]معّلق[شاءاهلل در آینده راجع به این مسئله توضیح کافی داده خواهد شد.  إن
 .552، ص 5، ج اإلمامة و السیاسة. 5
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بن  أنا عبداهلل بن َخّباب  ”قال:  “ک؟سمُ افام ”قالوا:  “المسلمنی إیامًنا باهلل و رسوله.
 “عناک؟أفوَ ” فقالوا له: .“اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم رسول األَرّت، صاحب  

ثْ  !ال َروَع علیک”قالوا:  “َنعم.”قال:  اهلل،  سمعه من رسول نا عن أبیک بحدیثر َحد 
اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و  ثنی عن رسولنعم، حد  ”قال:  .“لعّل اهلل أن ینفعنا به

 أّنه قال: ،سّلم
جل کام یموُت بَ   مؤمنًا و میس  ه  یُ نُ دَ سّکون فّنٌة بعدی  یموت فیها قلُب الر 

 “ح کافًرا.صب  یُ 
فأخذوه و  !“تلًة ما قتلناها أَحًدالنّک ق  قتُ واهلل لنَ  ؟!هلذا احلدیث َسألناک”فقالوا: 

فَسَقَطْت ُرَطَبة   ،حتّی َنَولوا حتَت نْخلر  ـ ُمت مُّ  و هی ُحْبل   ـَکت فوه ثّم أْقبلوا به و بامرأت ه 
لٍّ أو بغری َثَمنر أَکلَتها” :له أحُدهمفها یف فیه، فقال ذها بعُضهم فقذَ منها فأَخ   “؟!بغری ح 

ن فیه ة،ه فرَض ثّم اخرتط بعُضهم َسیفَ  .فألقاها م  م  له. قال له فقتَ  ب به خنویًرا ألهل الذ 
جُل  “إّن هذا من الَفساد یف األرض.”أصحابه:  بعُض  صاحَب اخلنویر  فلقی الر 

 .یرهفأْرضاه من خنو  
لئن کنتم صادقنی فیام أری، ما ”ن َخّباب ذلک، قال: فلاّم رأی منهم عبُداهلل ب

، و واهلل ما أحَدثُت َحَدًثا یف اإلسالم، و إیّن لمؤمن   نْتموین و  ؛َعل  منکم بأس  و قد أم 
 “قلتم: ال َروَع علیک.

حوه فذبَ  ،عل ذلک اخلنویر عوه عل شفری  الن ْهر  امرأت ه؛ فأضجَ ُءوا به و ب  افج
، أما تّتقون اهللَ ”فقالت:  ،مرأت هاثّم أقبَلوا إیل  ،ءفسال دُمه یف الام قال:  “؟!إّنام أنا امرأة 
بَت  النبی  أُ فیهم  ،و قتَلوا ثالثَة ن سَوةر  ،فَبَقروا َبطنَها و  علیه الّصالةُ  مُّ َسنان قد َصح 

 الّسالم.
لمؤمنین علیه میرا نهروان حرکت ا ی خوارج  لّسالم به سو  ا

ة ل   عث إلیهم احلارَث فبَ  غ علیًّا خرُبهم،فبلَ  ن قتل عبداهلل غه م  ینظر فیام بلَ بن ُمر 



 000 الّسالم به اهل عراق[ هیعل نیرالمؤمنیام ۀاز نام ی]قسمت

لوه. جوا إلیه فقتَ فلاّم انتهی إلیهم لُیسائلهم خرَ  ؛و یکتب إلیه باألمر بن خّباب و النّسوة  
یالنا و أْموالنا، لُ َءنا خَی اَور ء القومَ ُع هوالَتدَ  ،یا أمریالمؤمننی”: فقال النّاُس  فوننا یف ع 

ْ بن  5“«نا من أهل الّشام.ضنا إیل َعُدوّ غنا منهم ّنَ فإذا فر   ،ا إلیهمرس 
 إاّل  ال حکمَ ” :همنداءَ  ع علی و یروی: أّنه لام سم   :(2پاورقی )»: 216 ةصفح

ةً    و البدی من إمارةٍ إنیام یقولون ال إمارةَ  ؛ورٌ یراد با َج  کلمة لادلةٌ ”قال:  “هلِل! أو  بری

 «“.فاجرةً 

 الّسالم به اهل عراق[ امیرالمؤمنین علیه]قسمتی از نامۀ 

 :251صفحة 
ّی  لقوا اللَ »  مل ُیصیبوا منه، إالی  فوالل لو ؛صابرین حمُّبنی فضاربوه، ح

د   «اجلیش کلیه. یل بذلک قُّل  ل  حلَ   ین لقّلهرجًًل واحًدا مّعم 
 4و2

 ها و فرزندان کالم حضرت در زمان متارکۀ موّقت به لشگریان که به نزد زن

 خود کمتر بروند

 :257 ةصفح
ّی  إذا أطَللّ، لیل الکوفة» وا ُضمُّ موا ُمَعَُکَرک، و تَ لزَ ک، أن تَ أمرتُ  ؛فأقبلّ، ح

فإنی  ؛ئک،اک، و تّوط نوا لیل اجلهاد  و ال ُتکث روا زیارَة أوالد ک، و نُیَ واص  قَ 

دون و  یک،  و إنی أصحاب احلَرب اللو  ک، و یَ قی قلوبَ ر  ذلک یُ  یّوج 

عون و ال ال ن َظمَ  ُأمون من َسَهر  یَ  یّوجی  ص  هناره، و ال من َخ   أ  لیله، و ال م 

                                                      
 .521، ص همان. 5
 الّسالم به اهل کوفه بعد از جنگ نهروان است. )محّقق( . قسمتی از نامۀ امیرالمؤمنین علیه2
 .541، ص 5، ج اإلمامة و السیاسة. 4
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ّی  یُ   2و5«ه،.بَ ه، و َمطلَ َّ غیَ و ینالوا بُ  ه،أر  کوا بثَ در  بطوهن،  ح

 [انّیت امیرالمؤمنینعّباس به معاویه راجع به حّق احتجاجات ابن]

عّباس را  ابن من جمله از احتجاجات، کتاب سلیم بن قیساز  241در صفحه 
 :گوید تا آنکه می ،کند نقل می انّیت امیرالمؤمنینبه معاویه راجع به حّق

یل إاهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم حنی بعث  أّن رسول ما علمَت أیا معاویة! ”
ر علیهم جعفرَ  ةَ ؤتَ مُ  بن  فویدُ  طالب[ ]بن أیب جعفر   َک لَ هَ  نْ إطالب، ثم قال:  یبأبن  أم 

فکان أ نفسهم! ن خیتاروا أل  أهَلم  رَض و مل یَ  ،ةَ واَح اهلل بن رَ بدُ فعَ  ک زید  هلَ  نإف ،حارثة
 4الخ. ـ“« بهةر ! و ال ُش یاءَ مْ کهم یف عَ ه فیهم؟! بل واهلل ما ترَ  هلم خلیفتَ بنی  یُ  ه التَ م  أُ ک یرتُ 

راجع به قضایای وارده بعد از  کتاب سلیم بن قیساز  217 ـ 233در صفحه 
 اهلل و کشف بیت فاطمه و قضیۀ فدک مطالبی وارد است. رحلت رسول

هاشم بعد از  راجع ]به[ برگرداندن خالفت از بنی 83 ـ 23و نیز از صفحه 
 3.1مطالبی است ،الخ ـ« منحرًفا األمر هذا احسب کنتما »رحلت و اشعار عّباس: 

 ٌم جائٌر َضل  و ُضل  به[]إنی رشی النیاس لند الل اما

لند  اس  النی  نی رش  إو »”فرماید: ضمن موعظۀ عثمان می 81صفحه  ،2و در جلد 

 عُت م  ینی َس إ؛ و مُّتوکةً  بدلةً  او أحی نیًة مأرخوذةً ُس  ماَت أَضل  و ُضل  به  ف جائرٌ  مامٌ إالل 

 لیس معه نصریٌ  ر ومام اجلائ  باإل ةماالقی یومَ  ؤیتی الل صیلی الل للیه و آله یقول: یُ   رسوَل 

                                                      
 .همان. 5
 .351ـ  482، ص 61جنگ . 2
 .834, ص کتاب سلیم بن قیس. 4
 .171، ص همان. 3
 .7، ص 3جنگ . 1



 009 الّسالم هیعل نیرالمؤمنیراجع به اخبار در شهادت ام

“ها.عر  ط یف قَ ب  رتَ ث،ی یَ  ح ی ور فیها کام تدور الر  جهنی، فیدُ  یف نار   لق ی   یُ لاذرٌ  و ال
5 

گذشته را با اندک اختالفی  های جمله 73صفحه ، 4جلد  ،کاملاثیر در  و ابن
هتَ طوَ و َس  رک اللَ حذ  أُ ینی إو ”این جمله نقل کرده: ۀدر الفاظ و اضاف

2
 ن  إف  و نقامته 

 “.لی،أ ه شدیدٌ لذابَ 
در  الشیعة  عقیدةنلدسن در کتابی که از او به عربی ترجمه شده و به نام رو

 گوید: 82صفحه  ،به چاپ رسیده 5411سال  ،مطبعۀ سعادت مصر
 فقال:  ،اسبالنّ  ب احلسنُ علٍّ خطَ  قتل  ّنه بعد مَ أ :بن حنبل محدُ أ روی  و یَ ”

لون بعَ مل یُبقه األ ة رجٌل لیف هذه اللی و َض ب  لقد قُ  که الرخرون در  و ال یُ  لٍ مَ وی

“الل صیلی الل للیه و آله و سلی،.  به رسوُل   و قد نَص لٍ مَ بعَ 
4
 

این مناقشه به مقصود ما  .“هذه القضیة آنًفا ةَ و قد ناقشنا صحّ ”سپس گوید: 
 1و3«رساند. زیانی نمیالّسالم است  که نقل روایت احمد و فرمایش امام مجتبی علیه

 الّسالم راجع به اخبار در شهادت امیرالمؤمنین علیه

 گوید: 14صفحه  ،5جلد  ،سبط شیعه در اسالمدر 
صفحه  ،صواعقحجر در  و ابن ،41صفحه  ،3جلد  ،الغابة سدُأدر  ،اثیر ابن»

 ملجم و رّد علی بیعت او را، و خواندن ابیاتی که داللت بر وفات او بیعت ابن ،89
الّسالم و عبداهلل بن   ماو افطار هرشب از ماه رمضان را نزد یکی از حسنین علیه کند،

 گوید:جعفر، نوشته 
                                                      

 .18ص  ,2، ج (عبده) نهج البالغة. 5
 .سطواته. خ ل: 2
 ، با اختالف.533, ص 5, ج مسند احمد. 4
 .83الشیخ, ص  ، سبطشیعه در اسالم. 3
 .54، ص 3جنگ . 1
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و أ ةٌ یلَ نیام ه  لَ إو  الل و أنا خیٌص  مرُ أیأیت ” مر و یقول:ُلقَ  الیویُد عل َثالث  

حنَ یَ  زُّ وَ فاستقبله اإل ،الَفجر ة  ل صال ج علی خرَ ”: تا آنکه گوید “ّان!یلَ لَ  ه ص   .“یف وجه 
 فقال:، هّن عنهدُ لنا نطرُ قال: فجعَ 
ن نوائ  إوهنی فلُ دَ ” نةَ ل  ّنه عَ أصیب! و هذا یدّل عل أُ خرج ف و “!ُح هنی و  م الس 

هَر و الل    یلة اّلتی ُیقتَل فیها!الش 
 گوید: 523، صفحه 2جلد  ،خصائص الکبریسیوطی در 

 علّ  قتل   لام کان صباُح ”قال:  و الَبیهقی و أبونعیم عن الوهرّی  خرج احلاکمُ أ و
بونعیم من أو أخرج “ !م  د حتته دَ ج  وُ  إاّل یف بیت المقدس  ر  جَ ع َح رفَ یُ  مل ،طالب یبأبن 

 ،طالبر  یبأبن  علّ  بیحة یوم قتل  َص ”قال:  ،بطریق الّوهری عن سعید بن المسیّ 
. حتتها دم  رض إاّل و ن األم   ع َحصاة  ُترفَ  مل  5“«عبیط 

راجع به شهادت  ،، حدیث الخامس عشر388صفحه  ،غایة المرامدر 
 2میرالمؤمنین و عیادت حبیب بن عمرو مطالبی است.ا

حدیث آمدن یهودی را در  ،532تا صفحه  521از صفحه  ةعلی و الوصّیدر 
حضرت را های آن  جواب الّسالم، و میرالمؤمنین علیهازمان عمر و سؤاالت او را از 

به چند طریق نقل کرده است. در این حدیث، حضرت إخبار به شهادت خود به 
آورد و اعتراف به مقام وصایت  دهند و یهودی ایمان می ضربه بر فرق سر می ۀواسط

 4.3نماید آن حضرت می
                                                      

 .553الشیخ, ص  ، سبطشیعه در اسالم. 5
 .525, ص 1, ج المرام غایة. 2
. 23, ص 55ج  ,امام شناسیجهت اّطالع بیشتر پیرامون این حدیث شریف رجوع شود به . 4

 )محّقق(
 .22، ص 3جنگ . 3



 006 الّسالم[ هیاهل کوفه با امام حسن عل عتی]ب

 الّسالم[ ]بیعت اهل کوفه با امام حسن علیه

 :217صفحة [ 2، جّلد یاسةمامة و السّ اإل]
، ثقیَل الَعیننَی، َضْخَم الَبطن، أصَلعَ  ،ةمَ دْ اهلل عنه شدیَد األُ  علی رض و کان»”

 2و5“«.َب أقرَ  خیرج منهام، و کان إیل الَقرْص   یه َشْعر  ذا َعُضالت، یف أُذنَ 
إیل  طالب ثار النّاُس  بن أیب تل علُّ و ذکروا أّنه لاّم قُ  (قال:»): 211صفحة 

ُ  تُ ”احلسن بن علٍّ بالبیعة، فلاّم باَیعوه قال هلم:  مع و الطیالة  و بایعون یل لیل ال

 “!ن سالمُت ُالمون مَ   و تُ ن حاربُت حتاربون مَ 
عوا ذلک ارتابوا و أمَسکوا أیدهَی  فقالوا له:  فأتوا احلسنیَ  ؛هض هو یدَ و قبَ  ،مفلاّم َسم 

 .“الّشام الُمحّلنی الضاّلنی أهل   نا علیه أباک، و عل َحرب  عْ ک عل ما بایَ بایعْ ک نُ یدَ  طْ ُس ابْ ”
 “بای عک، ما کان احلُن َحی ا.الل أن أُ  معاذ”: فقال احلسنیُ 

ا من بیعت ه عل ما َش  فلاّم  .ط علیهمقال: فانرصفوا إیل احلسن، فلم جیدوا ُبدًّ
 ؛معاویَة فأتاه فَخال به َب البیعُة له و أخذ عهوَدهم و مواثیَقهم عل ذلک، کاتَ  تّت  

 م  فلاّم تَ  .للحسن ما کان َحیًّا، فإذا مات فاألمرُ  فاصطلح معه عل أّن لمعاویة اإلمامةَ 
 علیه، ثّم قال: و أثنی    صَعد احلسُن إیل المنرب، فحمد اهللَ امهصلحُ 

ا النیاس! إنی الل َهدیی ” ل نا  و حَقن دم أّیُّ َلک، بأو  رنا  واأو  انت یل یف ک َءک، بآرخ 

و  معاویةَ    و قد سالمُت ن سالمُت و تُالمون مَ  ن حاربُت   حتاربون مَ رقابک، بیعةٌ 

﴿فبایعوه و إن  أد ری   هبایعُّ                 ﴾4
 3«.و أشار إیل معاویةَ  .“

                                                      
 الّسالم. )محّقق( المؤمنین علیه . قسمتی از کالم مدائنی است در ضمن بیان مقتل أمیر5
 .548، ص 5، ج اإلمامة و السیاسة. 2
 .555( آیه 25). سوره أنبیاء 4
 .539، ص 5، ج اإلمامة و السیاسة. 3
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ُصَرد الّسالم با معاویه و نگرانی ُسَلیمان بن  صلح حضرت امام حسن علیه

 الّسالم خزاعی و کالم حضرت امام حسین علیه

د من عنده فدخل عل احلسنی،  ثّم خرج سلیامنُ  (قال:»): 215صفحة  بن رُصَ
 ، فقال احلسنی:ه بام رّد علیه احلسنُ ض عل احلسن و أخرَبَ ض علیه ما عرَ فعرَ 

َیکن  ُکلُّ رجل منک، ح  ”
ا من أحًلس  ل  ل  ا بیعٌة  ؛ی اما دام معاویة َح  بیّه ًُ فإهنی

“«ًها  فإن  هَلک معاویُة نظرنا و نظرت، و رأینا و رأیّ،.کنُت والل هلا کار  
5 

عّباس  الّسالم و سرور و سجدۀ معاویه و دخول ابن شهادت امام حسن علیه

 بر معاویه

ض احلسُن بن عّل ، مر  فلاّم کانْت َسنََة إحدی و مخسنی (قال:»): 271صفحة 
المدینة إیل معاویة خیربه بشکایة احلََسن، فکتب  یه، فکتب عامُل ذی مات فه الّ َض رَ مَ 

َ یوم  یُ  یَ إن استطعَت أاّل ”إلیه معاویة:   !“ْل عَ ه فافْ  یأتینی فیه خربُ ّر یب إاّل مَ مض 
 رَ أظهَ  فلاّم أتاه اخلربُ  .ب إلیه بذلکفکتَ  ،یّف وُ فلم یول یکتب إلیه بحاله حتّی تُ 

و کان  ـ غ ذلک عبَداهلل بن عّباسفبلَ  .ن کان معهد مَ سجَ  د وَفَرًحا و رُسوًرا حتّی سجَ 
هَلک احلسُن  ،عّباس بنا یا”فدخل عل معاویة، فلاّم جلس قال معاویة:  ـ بالّشام یومئذر 

﴿ ،کهلَ  ،نعم”عّباس:  فقال ابن !“بُن علّ           ﴾2 ًرا و  .ترجیًعا مکر 
ور لوفاتهذی قد بلغنی الّ  ک، و رتَ فْ ه ُح جسدُ  د  أما واهلل ما َس  ؛أظهرَت من الَفَرح و الُّسُّ

ْبنا به لقد أُ ن منک، و لئ   ه یف عمرک، و لقد مات و هو خری  ل  أَج  ال زاد نقصانُ  بْ أُ ص  نا ص 
                                                      

 .532، ص همان. 5
 .511( آیه 2. سوره بقره )2



 007 الّسالم بودند هیعل نیالعابد نیَعزَّة از هواداران حضرت امام ز ریِّفرزدق و ُکَث

ه، و مصیبتَ   اهللُ اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم، فجرَب  ه رسول  ن کان خرًیا منه جد  بمَ 
 “ن بعده أحَسَن اخلالفة.علینا م   فخل  

َق ابنُ  ، معاویةُ  ن حرض یف المجلس و بکی  مَ  ، و بکی  عّباسر و بکی   ثّم َشه 
 !“ک بننی صغاًرابلغنی أّنه ترَ ”باکًیا من ذلک الیوم، فقال معاویة:  یوًما أکثرَ  رأیُت  فام

 “کّلنا کان صغرًیا فکرب.”عّباس:  فقال ابن
ن أن م   مُ احلسن أعظَ  أمرُ ”عّباس:  فقال ابن “ن الُعمر؟م  کم أیت له ”قال معاویة: 
 “جُیَهل أحد  مولَده.
ن قومک م   العّباس، أصبحَت َسی دَ  بنا یا”یسرًیا ثّم قال:  ت معاویةُ قال: فسکَ 

 “أباعبداهلل احلسنی فال. ی اهللُ ّما ما أبقَ أ”عّباس:  فقال ابن !“بعده
 2و5“«.اک ُمع دًّ  وجدتُ ما استنبأتک إاّل  عّباس، بنا هّلل أبوک یا”قال معاویة: 

 الّسالم بودند العابدین علیه فرزدق و ُکَثیِّر َعزَّة از هواداران حضرت امام زین

 :75صفحة  [یوم اإلسالم]
الّسالم و  طالب علیهم و کان هَوی الفرزدق مع عّل بن احلسنی بن عّل بن أیب»
 قال فیه:

ف البَطحــاُء  ــذی َتعــر  ــههــذا اّل  َوْطأَت
 

ــَرمُ   ــلُّ و احلَ ــه و احل  ف ــُت َیعر   و الَبی
ــم  ــاد  اهلل کل ه ب ــری  ع  ــُن َخ ــذا اب  ه

 
ــمُ   ــاهُر الَعَل ــیُّ الّط ــیُّ الن ق ــذا الّتق  ه

ة، و قد غایل یف التّشیّع  ُ َعو  ن أشّد النّاس تعّصبًا للَبیت الَعلوّی ُکثرَی  و ذهب  و کان م 
و التنّاسخ و رّصح بمذهبه و جادل فیه خصوَمه، و مع مذهَب الکیسانّیة و قال: بالّرجعة 

                                                      
 .519، ص 5، ج اإلمامة و السیاسة. 5
 .351، ص 61جنگ . 2
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 5«ذلک مل یضطهده األُموّیون بل عاملوه معاملًة َحَسنًَة و أَجّلوه، حتّی الَیناهلم أذاه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .5/35ص  ،69جنگ . 5



 

 
 
 
 
 
 

 اموّیون .9

 ]کالم کفر آمیز ابوسفیان به عثمان[

دعلی[ قاضی در د محّممرحوم ]سّی 29صفحه [ األعلیالفردوس ]و در 
 پاورقی گوید:

ه الُمعَلن » َ اخلالفَة و خاَطبهم بکالم  دخل أبوسفیان عل عثامن بعد أن َویل 
 بُکفره و نفاق ه، و قال:

فوها یا َبنی” لُت أرجوها  5ُأَمی َة! َتَلق  َف الُکَرة ؛ و ال ذی َیل ف به أبوسفیان ماز  َتَلقُّ
بیانکم َوراَثًة!لکم  “! و َلتَصرَین  إیل ص 

ُأَمی َة؛ فإّنام هو الُملُک. و  أد ْرها کالُکَرة، و اْجَعل أوتاَدها بنی”و قال لعثامن: 
. ال ن َجن ةر و ال نارر ی ما م   “أدر 

هداء علیه جل ه ثّم قال:  2الّسالم َفَرَکَله و أیت َقرَب محوَة َسی َد الشُّ األمَر یا محوُة! إن  ”بر 
. یٍّ ن تیمر و َعد  ، قد َمَلکناه الیَوَم؛ و کنّا أَحق  به م   4“«اّلذی کنَت ُتقات لنا علیه باألْمس 

                                                      
َف الیش .5  .: تناوله بُّسعة؛ الطعاَم: بلعهءَ َتَلق 
َله: .2  .واحدةر رضبه برجل  َرَکله ـُ َرْکاًل و َرک 
 .35، ص 02جنگ  .4
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ف سوها تلقُّ تلق  »امیه:  و گفتار ابوسفیان به بنی ،انتقال خالفت به عثمان

 و مقداد و اعتراض عمار ،«ةرالکُ 

 در پاورقی گوید: 12، صفحه 5جلد  ،سبط مشیعه در اسالدر کتاب 
 گوید: 343، صفحه 5جلد  ،مروج الّذهبمسعودی در »

 ربر یف دار  بن َح  ر  خْ سفیان َص  أیب غه قوُل بلَ  ،حنی بویع عثامنُ  و قد کان عاّمر  
 ! ةمی  وأه و معه بنل دارَ و دَخ  ذی بویع فیه عثامنُ الّ  الوقت   یَب ق  عثامن عَ 

قال:  “ال!”قالوا:  “؟یعمَ أن غریکم و قد کان م   حد  أفیکم  أ”بوسفیان: أفقال 
رجوها لکم! أ لُت ز   ما ،بوسفیانأف به ل  ذی َی فوالّ  !الُکَرة   َف فوها تلقُّ تلق   َة!می  أ یا بنی”

 ه ما قال!ءَ و سا ه عثامنُ رَ هَ فانتَ  .“راثةً کم و  بیان  یل ص  إن  صریَ و لتَ 
األنصار و غری ذلک من الکالم؛ فقام عاّمر   یل المهاجرین وإ هذا القوُل  می  و نَ 

 هناکم ه  بیت نبی   عن أهل   فتم هذا األمرَ ذا رَصَ إ! أما قریشر  یا معرَش ”یف المسجد فقال: 
نر أن یَ ةً هنا مرّ و ه   مّرةً  ه و هل  أن موه م  عتُ وَ کم، کام نَ عه یف غری  َض فیَ  َعه اهللُ نو  ، فام أنا بآم 
 .“هلهأموه یف غری عتُ َض وَ 

 “هم!بعد نبی   هذا البیت   به أهُل  َی وذ  ما أُ  ما رأیُت مثَل ”م المقداد فقال: و قا
: فقال عبدُ   “بن عمرو؟ ک یا مقدادُ او ما أنت و ذ”الّرمحن بن عوفر

 ]إّیاهم[، آله و سّلم اهلل صّل اهلل علیه و  رسول  هم بحب  بُّ ح  یّن واهلل أَلُ إ”فقال: 
 اسهلم عل النّ ب  من قریشر و أنت تطوّ جَ عَ  معهم و فیهم یا عبدالّرمحن! أ ّن احلق  إو 

آله و  اهلل صّل اهلل علیه و  سلطان رسول  وع  أهل هذا البیت قد اجتمعوا عل نَ  بَفضل
ُد عل قریش أنصاًرا لقاتَ  ،الّرمحنیا عبدَ  ُم اهلل  أیْ  ما وأیدهیم! أسّلم بعده من  هم لتُ لو أج 

 5.“الخ ! ـبدرر  آله و سّلم یومَ  اهلل صّل اهلل علیه و  هم مع رسول ایّ إکقتایل 
                                                      

 .432, ص 2, ج مروج الذهب. 5



 060 در حکومت و تغّلب بر مردم ةّیام یخلدون در عّلت تفّوق بن کالم ابن

 صفحه ،تاریخ الجمعیات السریة و الحرکات الهدامةعبداهلل عنان محامی در 
 گوید: 21

وه نُ بَ  أّنه هو و ری  مباشة و یَ  بّی النّ  َب ق  ی بخالفته عَ ناد  حوب  یُ  و کان ل َعلٍّ ”
ل مّرة وّ ّنام ظهروا ألأّن الّشیعة أقال: ن یُ أ أو من اخلط (گوید:تا آنکه ) .النّاس هبا أحقُّ 

 ذُ نمو ظهروا  شیعةً  یل جانب علٍّ إوا کذلک لبقائهم مُّ ّّنم ُس أو  ،عند انشقاق اخلوارج
 “کام قّدمنا! بّی وفاة النّ 

ّن إ ،و یف قّصة الشوری”گوید:  می 575، صفحه 2جلد  ،تاریخخلدون در  ابن
یل إل به د  و لاّم عُ  .ه عل غریهون استحقاقَ و یرَ  عون لعلّ من الصحابة کانوا یتشی   مجاعةً 

فوا له؛ مثل الّوبری و معه عاّمر بن یارس و المقداد بن األسود سواه تأّففوا من ذلک و أس  
مل یویدوا یف  ،لفةهم عل األُ رُص ین و ح  هم یف الدّ مُ دَ قَ  سوخ  رَ ّن القوم لَ أاّل إهم! و غری

 2«5“بالتأّفف و األسف. جوی  لک عل النّ ذ
لی إ 5)بیست جلدی( از صفحه  3جلد  ،الحدید أبی ابن ،شرح نهج البالغهدر 

 3و4های امیرالمؤمنین با عثمان مطالبی آورده است. راجع به مخالفت 49صفحه 

 امّیة در حکومت و تغّلب بر مردم خلدون در عّلت تفّوق بنی کالم ابن

 :67صفحة  [یوم اإلسالم]
 َل ن دعا إیل عصبّیةر أو قاتَ لیس منّا مَ ” ]صّل اهلل علیه و آله و سّلم[: و قال»
 1“.لعصبّیةر 

                                                      
 .251, ص 4, ج خلدون ابن. 5
 .594الشیخ، ص  ، سبطشیعه در اسالم. 2
 .215, ص 3, ج الحدید ابن أبی ،شرح نهج البالغة. 4
 .58، ص 3جنگ . 3
 .574، ص 59، ج العقول ةمرآ. 1
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ًرا الکالمَ وّ أخلدون یف  قال ابن ولة األُ  ل اجلوء الّثالث ُمَصد   موّیة:عل الد 
 ن العدد و الرّشف الیناهضهم فیه أحد  مناف یف قریش ُجَمل  م   عبد کان لبنی”
هاشم ـ حیًّا مجیًعا ینتمون  اهم ـ بنوأمیّه و بنوذبطون قریش و کان فخ ر  من سائ
علیهم، إاّل أّن  تعرف ذلک و تسأل هلم الّریاسةَ  و قریش   .مناف و ینسبون إلیه لعبد
إّنام هی بالکثرة و کان هلم  رجااًل، و العّوةُ  رَ هاشم و أوفَ  عدًدا من بنی رَ أمیّة کانوا أکثَ  بنی
ن أمر النّبّوة و بام وقع م   ش النّاُس ء اإلسالم و ده  ا جمعروف. و لاّم  ف  اإلسالم َشَ  ُقَبیَل 

العصبیّة  أمرَ  نیس النّاُس  ،موراألُ  ئکة و ما وقع من خوارق  المال ل  الوحی و تنوُّ 
 عن أمور اجلاهلیّة کام یف احلدیث:  ّما المسلمون فنهاهم اإلسالمُ ؛ أهمهم و کافرُ مسلمُ 

من  مُ نا و أنّ، بنو آدم و آدَ ألنی   هاخَر اجلاهلییة و فَ  ةَ یی بللنک،  َب ذهَ إنی الل أ

 5.ُتراٍب 
 .ئباالعظیم عن شأن العص لهم ذلک األمرُ ّما المرشکون فشغَ أو 

بحصار  هاشم باإلسالم إّنام کان ذلک االفرتاُق  أمیّة و بنی بنی و لذلک لاّم افرتق أمرُ 
الّطبیعیّة  ةُ و مل تبق إاّل العصبیّ  ع اجلهادُ و َش  کانت اهلجرةُ غری، حتّی  هاشم یف الّشعب ال بنی

بها ذه  یُ  فهذه ال ،ه یف القتل و الُعدوان علیهالّرجل عل أخیه و جار   َنعرةُ و هی  ،قاّلتی التفارَ 
مناف مل یول  عبد بنی و نافعة یف اجلهاد. ثّم إّن شَف  هی حمظورة  بل هی مطلوبة   یشء  و ال
 اهلل اهلل صّل  ر بنوه مع رسولفلاّم هلک أبوطالب و هاَج  ،هاشم شمس و بنی عبد یف بنی
 ئرُ اعبدالمّطلب و س ن بنیم   و الکثریُ  ن بعده العبّاُس کذلک ثّم م   سّلم و محوةُ  آله و و علیه
أمیّة یف قریش  بنی استغلظت ریاسةُ  و ةَ هاشم بمکّ  ن مکان بنیحینئذر م   خال اجلوُّ  ،هاشم بنی
شمس  عبد بنی ءُ و هلک فیها عظام ،ئر البطون یف بدرر ان سقریش م   ها مشیخةُ تْ استحکمَ ثّم 
 هم.ُمَعیط و غریُ  بن أیب و عقبةُ  و الولیدُ  و ربیعةُ  عتبةُ 

                                                      
 .4، ص 4، ج تاریخ ابن خلدون. 5



 069 را گماشتند هیو معاو انیسف یبن اب دیزیداده باشند  هّیام یاز حکومت به بن یا هّیآنکه سهم یأبوبکر و عمر برا

ُحد و أُ هم یف یف قریش و کان رئیَس  مّیه و التقّدم  أُ  فاستقّل أبوسفیان برشف بنی
اهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم عل  سوُل ر ن  هم یف األحواب و ما بعدها. و قد مَ ئدَ اق

بکرر ما وجدوه یف أنفسهم  مّیة بعد ذلک ألیبأُ  قریش بعد أن َمل َکهم. و شَکت مشیخةُ 
من الّتخّلف عن رتب المهاجرین األّولنی و ما بلغهم من کالم ُعَمر یف ترکه 

 شوراهم. فاعتذر هلم أبوبکر و قال:
 عن اإلسالم. ءَ اَذهم حلروب الّرّدة فأحَسنوا الغنکم باجلهاد و أنفَ کوا إخوانَ أدر  

نکه سهمّی ی آ برا مت به بنی هأبوبکر و عمر  ز حکو ی ا ی ا اب بن  اده باشند یزید  مّیه د معاویه را گماشتند ا ن و   سفیا

هم مُ عظَ قریًشا یف النّفری إیل الّشام فکان مُ  َب و أرغَ  ی هبم الّرومَ فرمَ  ء عمرُ اثّم ج
سفیان عل الّشام و طال أَمُد والیته إیل أن هلک یف  بن أیب یویدَ هنالک، و استعمل 

، فانصلت ن بعد عمرَ م   و أقّره عثامنُ  ه أخاه معاویةَ طاعون َعْمَواس، فویّل مکانَ 
هم قبل الفتح، و ما زال النّاس یعرفون ذلک هم عل قریش یف اإلسالم بریاستُ ریاستُ 
عدًدا  رَ علٍّ أکثَ  النّاس عل علٍّ کانت عساکرُ  و اختلف مّیة. و لاّم هلک عثامنُ أُ  لبنی

 و مجوعُ  ،ن ربیعة و یمن و غریهمئل م  ائر القبالمکان اخلالفة و الفضل إاّل أّّنا من س
شوکة ُمرَض و بأسهم نولوا بثغور الشام منذ الفتح  الّشام من قریشر  هی ُجندُ  معاویةَ 

ٍّ ما کان من أمر اخلوارج و م   ثّم کَُّس  . شوکةً و أمَض  د  فکانت عصبّیُته أَش  ن جناح َعل 
عل بیعة معاویة  ه و اّتفقت اجلامعةُ نفَس  و خلع احلسنُ  شغله هبم إیل أن ملک معاویةُ 

و تعنّی  .شأَن النّبّوة و اخلوارق و رجعوا إیل أمر العصبّیة و الّتغالب عند ما نیس النّاُس 
ه و ت قدمُ هم فاستوَ یومئذ کبریُ  عاویةُ العرب و م ئر  اب عل ُمرَض و سلَ أمّیة للغَ  بنو

  .هق عقدُ ه و توث  ت یف أرض مرص ریاستُ ه و استحکمَ استفحل شأنُ 
من قومه  ق من بضاعة الّسیاسة اّلتی مل یکن أحد  نف  و أقام یف سلطانه عرشین سنة یُ 

ثاهلم، و هاشم و آل الّوبری و أم فیها منه یًدا من أهل الرّتشیح من ُوْلد  فاطمة و بنی رَ أوفَ 
و المکروه،  حتامل و الّصرب عل األذی  ء و االاالعرب و قوم ُمرَض باإلغض یصانع رؤوَس 
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 5“.عنها األقدامُ  ه فیها توّل رقاتُ ه فیها التنوع و م  ه یف احللم الُتدَرک و عصابتُ و کانت غایتُ 
ما بین بنی ی  لّتخاصم ف لّنزاع و ا مقریزی در ا مّیه و بنی کالم   هاشم ا

 النّواع و التّخاصم فیام بنی :المقریوّی کتاًبا لطیَف احلجم ساّمه و قد أّلف
  :ر فیه ما یدّل عل أّن النّواع بینهم قدیم  و قد ذکَ  .هاشم أمیّة و بنی بنی

یّة بن مَ مناف بن ُقِّص و بنی أخیه أُ  بنی هاشم بن عبد فمثاًل کانت المنافرةُ 
قایة ألّن أخاه عبدشمس کان فادة مع الس  ها أّن هاشاًم کانت إلیه الر  و سببُ  ،شمس عبد

کثری فاصطلحت  شمس ولد   ، و لعبدقالًّ رجاًل مُ  میّةُ و کان أُ  میّة یقیم بمکةَ یسافر، و کان أُ 
ا، و کان و الر   قایةَ الس   قریش  عل أْن یویّل هاشمَ  ً ذا حرض إفادة، و کان هاشم رجاًل مورس 

میّة قد صنع یف و کان أُ  هم و أطعمهم و سقاهم.مَ رَ ه فأکموسم احلّج اعترب احلُّجاَج ضیوفَ 
 و ،ه یف حیاتهتَ أمیّة امره أباعمرو بن أُ ج ابنَ من الَعَرب: زو   اجلاهلیّة شیئًا مل یصنعه أحد  

المّطلب بن میّة عبدَ . و نافر حرُب بن أُ ت  قْ میّة زاد یف هذا المَ عمرو بن أُ  أبوُمَعیْط بن أیب
میّة یغری به حتّی قتل و أخذ زال أُ  فام ،کان یف جوار عبدالمّطلب هاشم من أجل هیودیٍّ 

اهلل صّل اهلل علیه و  ث رسوُل ع  نی إیل أن بُ بنی البیتَ  و تادت العداوةُ  .یف خرب طویل ،همالَ 
 ما کان تعبد من دون اهلل.  آله و سّلم فقام بمّکة یدعو قریًشا إیل توحید اهلل تعایل و ترک  

و کان عاًرا عل  ـمّیة العاص بن أُ  ثّم کان احلَکم بن أیب ،مّیةری من أُ فعاداه مجع  کب
 ؛هکرَ یَ  عه مامه و ُیسم  َیشتُ  ـ اهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم بمّکة و کان رسول اإلسالم
یوم الفتح فلم یسن إسالمه، و کان مغموًطا علیه یف دینه. و ما زال منفیًّا یف  مَ ثم أسلَ 

و  ،ثّم أعاده عثامنُ  ،بکرر و عمر اهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم و خالفة أیب رسول ن  مَ زَ 
قد مات یف خالفة  .ًما عل عثامنؤْ النّاس ُش  مَ علیه و کان أعظَ  کان ذلک مّا أنکر النّاُس 

ن اهلل لعَ  رسوَل  أنّ  دُ أشهَ ”یوًما:  ةُ عائش 2و قالت له .عثامن و رُضب عل قربه ُفسطاط  
                                                      

 .خلدون ابن کالمُ إیل هنا طال . 5
 إّن خماطب عائشة یف هذا الکالم مروان بن احلکم ال احلکم نفسه.. 2



 066 کند فیملجم تحر الّسالم و ابن هیعل نیرالمؤمنیام ۀقرآن را دربار یۀچهارصد هزار به َسُمره داد تا دو آ هیمعاو

مروان بن  و هو والدُ  !“اهلل رسول طریدُ ”و کان یقول له:  “ه.ک و أنت یف ُصْلب  باأ
الملک بن مروان هذا عبدُ  لد مروانَ ن وُ لیه بالغلبة. و م  إ احلکم اّلذی صارت اخلالفةُ 

یعنی باخللیفة المداهن  .“لسُت باخللیفة الُمداهن و ال باخللیفة المأفون”اّلذی یقول: 
 بن معاویة. ه المأفون یویدَ ، و باخللیفمعاویةَ 

 رسوَل  َل و قاتَ  مّیة اّلذی قاد األحواَب أُ و منهم أبوسفیان: صخر بن َحْرب بن 
و  ،بن عبدالمّطلب بن هاشم ن خیار أصحابه، منهم محوةُ ل کثرًیا م  د، و قتَ ُح أُ  اهلل یومَ 

  .اهلل یوم اخلندق رسوَل  َل قاتَ 
لوا باهلاشمّینی بام کان هبذه العصبّیة و نکّ  فلاّم تّکنوا من اخلالفة حّکموا النّاَس 
 و کلُّ  ،همعل هذا المنوال حّتی زالت دولتُ  بینهم منذ اجلاهلّیة من عداوة. و ظّل احلاُل 

للحسنی  یویدَ  ، و قتل  الّسالم و معاویةَ  بنی عّل علیه  ما کان من خالفر فُّس  هذا یُ 
 5.   ا ه« الّسالم. علیه ّرّیة علٍّ و توایل القتل عل ذُ  ،الّسالم علیه

یه چهارصد ار به َسُم معاو ن علیههز لمؤمنی امیرا ن را دربارۀ  آیۀ قرآ اد تا دو  ابن ره د لّسالم و  ند ا تحریف ک  ملجم 

ره داد تا دو آیۀ قرآن را دربارۀ امیرالمؤمنین هزار به َسُم معاویه چهارصد

 )ت( ملجم تحریف کند الّسالم و ابن علیه

 :276ة صفح[ تاریخ الشیعة]
صّل اهلل علیه و آله و سّلم یف  فإّنه قد خالف النبی   ،َرةن أمر َسمُ م   و ال غرابةَ »

و قد  ا؛موتً الثاّلثة  رُ و کان آخ   2.الّسالم بعد وفاته احلسن علیه حیاته و اعتدی عل أیب
                                                      

 .599 ـ 31، ص 69جنگ . 5
الّسالم و  مائة ألفر عل أن یروی: أّن هذه اآلیة نولت یف عّل علیه ّن معاویة بذل له أربعأو ذلک . 2

 ﴿: هی قوله تعایل                                

  *              ﴾( ( آیه2)بقرة   
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ُرک، موًتا یف النیار” قال هلم النبیُّ صّل اهلل علیه و آله و سّلم  2و5“.آرخ 

 های سعودی[ حرم و ضریح ائّمۀ بقیع توّسط وّهابی ]تخریب

 :2 پاورقی، 225صفحة  [تاریخ الّشیعه]
، و یف الّثامن من 2111عام  إیل مّکة المکّرمة أّوَل  الّسعود ابنکان دخوُل »

یفة و جعل الرّضائَح أرًضا بسیطة و جَعلت الّشیعُة  ؛شّوال هذا العام هَدم القباب الرش 
و کنُت لَمن  .هلذه الَمأساة حون مشهود، و إیل الیوم تقام فیه الّذکری  هذا الیوَم یوَم 

نة الثانیة من هدم  القبور  ،استوحی قریَته یف هذا احلادث المؤمل فقلُت قصیدة یف الس 
 مطلُعها:

موع   ـــــدُّ ـــــاَف ال ـــــَت َوک  َ أْبَقْی  مل 
 

ـــع    ـــُة البقی ـــک فاجع ـــا َتْبکی  4«أَم
 در خصوص بیعت گرفتن از افراد برای یزید[]نامۀ معاویه به سعید بن عاص  

 :275صفحة [ 2، جّلد یاسةمامة و السّ اإل]
 ما ذکرَت  ک، و فهمُت ّما بعد، فقد أتاین کتابُ أ”و کتب إیل سعید بن العاص: »

بری هاشم، و ما ذکر ابن ء النّاس عن البیعة، و ال سیاّم بنیافیه من إبط و قد کتبُت إیل  .الوُّ
یف ذلک  ْث هبا إیّل حتّی أری  ا، و ابعَ ْو جوابات  ج  نَ ها إلیهم و تَ مْ ل  فَس ئهم کتًبا، ارؤس

                                                     
 293  و هی قوله تعایل ـ، لعنه اهلل ـملجم  اآلخری نولت یف ابن ّن اآلیةأو  (291و :﴿   

                       ﴾ ( 177( آیه 1)بقره)  َفَقب َل ذلک، و ال أدری أّی
یعة و الکتاب.أْجراُء عل اهلل و « رةمعاویة و َسمُ »نی أعنی لَ ُج الر    (تاریخ الشیعة) عل الرش 
 .559، ص 5، ج الّسالم طالب علیهم مناقب آل أبی. 5
 .442، ص 61جنگ . 2
 .444، ص 61جنگ . 4



 067 هاشم یبا بن هّیام یعداوت بن ۀسابق

فق و إّیاک و  و علیک بالرّ  ،کن نّیتُ ُس ک و حَت تُ کیمَ ب َش صلُ ک و لتَ ّد عویمتُ ُش و لتَ  ؛رأیی
 . د  کَ نَ  رَق و اخلَ  رشد   فَق  اخلَْرق، فإّن الر
ا عظیاًم ال یُ  له قرابةً  فإنّ  ؛ْر حسینًا خاّصة، فال یناله منک مکروه  و انظُ  نکره و حقًّ

 .علیه قوی  ک إن شاَورَته أن ال تَ نُ آم   ، و لسُت رینر عَ  یُث ُمسل م  و ال مسلمة، و هو لَ 
باع إذا َوَرَدْت و یَ فأّما مَ  د مع الس  اهلل بن فذلک عبدُ  5ْت،َس س إذا کنَ کن  ن َیر 
َبری، فاْحذَ   .رذَ احلَ  ه أشد  رْ الوُّ

 4و2.“«و الّسالم ؛ء اهللاعلیک إن ش باهلل، و أنا قادم  و ال قّوة إاّل 

 هاشم امّیه با بنی سابقۀ عداوت بنی

 :211صفحة [ شیخ المضریة أبوهریرة]
و هو  ـاجلامعة  ذی سّموه عامَ مع معاویة یف العام الّ  العراَق  [أبوهریرة]لاّم قدم »

ه مراًرا، تَ لعَ ل یرضب ُص الکوفة و جعَ یه یف مسجد تَ کبَ ثا عل رُ َج  ـ ةرقَ یف احلقیقة عام الفُ 
و حنی اجتمعوا علیه  ـ هو حاشیتَ  ت کذلک معاویةَ لف  و یَ  ـبذلک إلیه  ت النّاَس لف  یَ 

 3«.احلدیَث  ـ“ ؟اهلل ب عل رسولمون أیّن أکذ  توعُ  أ !یا أهَل العراق”أهاب هبم: 
أمّیة و  حتمل بنی اهلل! و ال المسلمنی فاّتق   أمرَ  إذا ولیَت ”: »217صفحة 

 1.«ن وصیة عمر بن اخلّطاب لعثامن بن عفانم  !“ ُمَعیط عل رقاب المسلمنی أیب  بنی
هاشم و بنی عبدشمس  ال توال بنی بنی و قد کانت المنافرةُ »: 211صفحة 

                                                      
 )محّقق( جر.أی یف بیته یف الّش  ،ناسهُی یکن س: تغیب و استرت یف ک  بْ کنَس الظّ . 5
 .514، ص 5، ج اإلمامة و الُیاسة. 2
 .353، ص 61جنگ . 4
 .512، ص شیخ المضیرة أبوهریرة. 3
 .511، ص همان. 1
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 شمس یف الوالدة قبَل نی فخرج عبدُ وأمَ شمس ولدا تَ إّن هاشاًم و عبدَ ”بحیث أّنه یقال: 
فقیل  ،المکانُ  َی م  ت دَ عَ و  فلاّم نُ  ،هة اآلخربأحدمها بج ْت إصبعُ قَ و قد لص   ،هاشم

 5“«فکان کذلک. ؛بنی ولدهیام دم  و سیکون بینها أ

 سالم ابوسفیان از روی اضطرار در فتح مّکها

یول یاّد اهلل و  و مل ؛اهلل یوم اخلندق رسوَل ]أبوسفیان[  َل و قاتَ »: 211 ةصفح
اهلل و قد  بن عبدالمّطلب رسوَل  فأیت به العبّاُس اهلل لفتح مّکة،  رسوَله حتّی سار رسول

 .یؤمنه اهلل سأله أن رسوَل  فلاّم دخل به علی  ـ ه یف اجلاهلّیةه و ندیمَ و کان صدیقَ  ـ أردفه
 الی إ لهَ إ ، أن العلَ لک أن تَ  أن  یَ  مل أ !ک یا أباسسیانیلَ وَ ”اهلل قال له:  فلاّم رآه رسوُل 

 !“الل؟
أّنه  نُت نَ ک! واهلل لقد ظَ مَ ک و أکرَ لَ ک و أمجَ لَ ّمی، ما أوَص أُ بأیب أنت و ”فقال له: 

 “عنّی شیًئا. ه لقد أغنی  لو کان مع اهلل غریُ 
 “الل؟ لک أن تعل، أینی رسول أن  یَ  مل أ !یا أباسسیان” :فقال
 “!ء  منها یش ّما هذه ففی النّفس  أ”فقال: 

د و فشه   “ک!قُ نُ ب عُ رَض أن تُ  احلّق قبَل  اْشَهد بشهادة   ،کیلَ وَ ”: فقال له العّباُس 
 .مَ أسلَ 

و کانت  !“اهلل إّنه شهد ُحنَینًا مع رسول”فقیل:  ،سالمهإ سن  و قد اختلف یف ُح 
 4و2!«و کان کهًفا للمنافقنی یف اجلاهلّیة ،معه یستقسم هبا األزالمُ 

                                                      
 .518، ص همان. 5
 .519، ص همان. 2
 الغرب   و قال فیه حافظُ  .«ال تنتهی هویمتهم دون البحر»قال أبوسفیان:  ،حننی لام اّنوم المسلمون یومَ . 4
 و  یل الوندقةإب نَس و کان یف اجلاهلیّة یُ  ،مَ منافقنی منذ أسلَ لإّنه کان کهًفا ل» :االستیعابیف  عبدالربّ  ابنُ 



 063 پس از رسول خدا رةیبن المغ ةیدر زمان رسول خدا و عداوت معاو نیبا مسلم انیعداوت ابوسف

ة بن بوسفیان با مسلمین در زمان رسول خدا و عداوت معاویاعداوت 

 خدا پس از رسول المغیرة

و  ،العاص بن أمیّة بن المغریة بن أیب معاویةُ  و مّن حاربوا النّبی  »: 211صفحة 
عبدالملک بن  م  أُ هذا هو أبوعائشة  و معاویةُ  .هو اّلذی جَدع أنَف محوة و مث ل به

العاص  بن أیب یه احلََکمُ ألّن أحد أبوَ  ؛النّاس یف الکفر ُف الملک هذا أعرَ و عبدُ  ،مروان
 5«بن المغریة. معاویةُ  رُ ه، و اآلَخ اهلل و َطریدُ  رسول َلعنیُ 

 ،و ما من أحدر من هوالء اّلذین تقّدم ذکرهم”و قال المقریوّی: »: 211صفحة 
به و نالوا منهم  نَ ن اّتبعه و آمَ اهلل و بالغ یف أذی مَ  ه یف عداوة رسولهدَ ل ُج إاّل و قد بذَ 

و  ،مهاجرون إیل بالد احلََبَشة ثّم إیل المدینةحتّی فّر منهم  ،العذاب من الّشتم و أنواع  
و مّهوا  .ینًا علیهن ثمنها دَ ورهم و قض م  دُ  فباع أبوسفیان بعَض  ة،م بمکّ ت أبواهُب قَ غل  أُ 

سوه خرجوه من مّکة أو یقّیدوه و َیب  و تناظروا یف أمره لیُ  ،مّرة اهلل غریَ  بقتل رسول
صب و نُ  ،هه و أهله و عشریت  فسه و مال  منهم یف ذلک بن و بالغ کلی  ،کلَ حّتی هَی 
ا و ئَل ااهلل احلب لرسول ًّ  4و2.“«یقتلهجهًرا ل   بکّل طریق رس 

 القهر و الجبرّیة نام نهاد و عام ةالفرق را باید عام ةالجماع عام

عثامن و ما جّره عل  قتل   و هو یتحّدث عن أمر   ،قال اجلاحظ»: 215صفحة 
َ المسلمنی م    :نر ن بالیا و حم 

                                                     
 (شیخ المضیرة أبوهریرة) (727و  776ص ، 1)ج « .و أّن إسالمه مل یکن سالاًم  ،اخباًرا رّدیة أّن له 
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ئع صّفنی و اکحرب اجلمل و کوق ،متّصلًة و احلروب مرتادفةً  نُ تَ ثّم ما زالت الف  ”
، فأسعده اهلُل اهلل علیه طالب رضوان بن أیب ل أشقاها عل  إیل أن قتَ  . ...کیوم النّهروان

الّسالم  إیل أن کان من اعتوال احلسن علیه بالّشهادة و أوجب لقاتله النّاَر و الّلعنَة.
من اخلََلل یف عسکره و ما عرف  و ختلیة األمور عند انتشار أصحابه و ما رأی   ،احلروَب 

لک و استبّد عل عل المُ  معاویةُ  سَتَوی  افعندها ؛ ّنم علیهتلوُّ  ن اختالفهم عل أبیه و کثرة  م  
 اّلذی سّموه عامَ العام یف  ،و عل مجاعة المسلمنی من األنصار و المهاجرین بقیّة الّشوری  

اّلذی  و غلبة! و العامَ  و جربّیةر  و قهرر  ةر رقَ فُ  بل کان عامَ  ،اجلامعة عة! و ما کان عامَ اجلام
ن ثّم ما زالت معاصیه م   ... .غصبًا قیرصیًّا مامُة ُملًکا َکَُّسویًّا، و اخلالفةُ حتّولت فیه اإل
د اهلل ردًّا مکشوًفا و جحَ  رسول قضیّةَ  د  حتّی رَ  ،ما رّتبنا ینا و عل منازَل جنس ما حکَ 

ّمة أّن ُسَمی ة مل تکن مع اجتامع األُ  ،یف ولد الفراش و ما جیب للعاهر ،ه جحًدا ظاهًراکمَ ُح 
 ار.ار إیل حکم الکفّ ن حکم الفجّ فخرج بذلک م   ؛سفیان فراًشا و أّنه إّنام کان هبا عاهًرا ألیب

یوید  مرص و بیعةُ  اص خراَج عمرو بن الع جر بن عدّی و إطعامُ ُح  و لیس قتُل 
فاعة و  ی و تعطیُل الوالة عل اهلوَ  و اختیارُ  ءیبالفَ  اخللیع و االستئثارُ  احلدود بالش 

 ن  نَ المشهورة و السُّ  األحکام المنصوصة و الرّشائع   حد  القرابة )إاّل( من جنس َج 
السنّة إذا کانت  دُّ الکتاب و رَ  حدُ یف باب ما یستحّق من الُکّفار َج  ء  او سو !المنصوبة

 5“«.دُّ اآلخرة علیه أَش  و عقاَب  مُ مها أعظَ إاّل أّن أحدَ  ،هیف شهرة الکتاب و ظهور   السنّةُ 

 رساند جنایات یزید و عبیداهلل بن زیاد به وضوح کفر دیرین آنها را می

 :ما کان من یوید”قال اجلاحظ[: »] :211صفحة 
ْمی و رَ  ْوو مّکةَ نرصته، ثّم غَ  و أهل   هو من عاّمل   ،هابن   ،ن یویدذی کان م  ثّم الّ 
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 090 رساند یآنها را م نیریبه وضوح کفر د ادیبن ز داهللیو عب دیزی اتیجنا

 الّسالم یف أکثر أهل بیته مصابیح   علیه ، و قتل احلسنی  الکعبة و استباحة المدینة  
إیل  ن تفریق أتباعه و الّرجوع  ن نفسه م  ی م  بعد اّلذی أعطَ  ،اإلسالم الّظالم و أوتاد  

 اّل إوا فأبَ  ،ر بهحیث أمَ  المقام  یّس به أو  یف األرض حّتی ال ه أو الّذهاب  م  رَ داره و َح 
 .“کمهمعل ُح  ه و النّووَل قتلَ 

الّسالم  تی احلسنی علیهیّ القضیب بنی ثن ْقر  ع بنَ صنَ کیف نَ ”إیل أن قال اجلاحظ: 
َ عَل األقتاب العاریة و اإلبل الص  واهلل ح بنات رسول مل  و َح   عاب، و الکشف  ارس 
م إن وَج  ،یف بلوغه ورة  عل بن احلسنی عند الّشک  عن عَ  لوه و قتَ  َت دوه و قد أنبَ عل أّن 

 ی المرشکنی!رار  المسلمنی بذَ  جیش   ع أمریُ صنَ کام یَ  ؛َحَملوه َت یکن أنبَ  ن ملإ
 ه و خاّصته:خوت  و کیف تقول یف قول عبیداهلل بن زیاد إل

 ءَ ابه هذا الدّ  میُت و أُ  رنَ به هذا القَ  مُ فأحس   ،هذا النّسل   فإّنه بقّیةُ  !ْلهعوین أقتُ دَ 
 !ع به هذه الامّدةَ قطَ أو 

ُونا عل ما تدّل هذه القسوةُ  هم بقتلهم و نالوا بعد أن شفوا أنفَس  و هذا الغلظةُ  خرب 
مدخول  و عل یقنیر  ،و نفاقر  ءَ او بغض و حقدر  تدّل عل نصبر و سوء  رأیر  أ !ما أحبّوا فیهم

 النبّی صّل اهلل علیه و آله و سّلم و احلفظ   أم تدّل عل اإلخالص و حب   ؛خمروج و إیامنر 
و  یعدو الفسَق  فإن کان عل ما وصفنا ال ؟!الُّّسیرة الّساحة و صّحة   َءة  او عل َبر ،له

 .الملعون فملعون   ی عن لعن  ن ّنَ ، و مَ فالفاسق ملعون   ؛همنازل   الّضالل، و ذلک أدین  
 ة  رَ وَ اجلَ  و لعنَ  الّسوء فتنة   والة   إّن سب   :نادهر   نا و مبتدعةُ عرص   و زعمت نابتةُ 

عون ، زیاد و أبیه ن یوید و أبیه و ابن  م   رُ یف هذا الوجه أکفَ  و النابتةُ  !بدعة   عل أّّنم ُجم 
ا أو متأّواًل ن قتَ عل أّنه ملعون مَ  و أمرًیا  فإذا کان القاتل سلطاًنا جائًرا ؛ل مؤمنًا متعمدًّ

َلح ،ه و ال َعیَبهه و ال نفیَ ه و ال خلعَ یستحّلوا سب   مل ،عاصًیا ل و قتَ  ءَ او إن أخاف الصُّ
و  ب اخلمورَ و ش   و الّثغورَ  و عّطل احلدودَ  م الّضعیَف و ظلَ  و أجاَع الفقریَ  ءَ االفقه
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داهنوّنم مّرة، و یقاربوّنم مّرة، و یتسّکعون مّرة و یُ  ثّم ما زال النّاُس  ؟!ر الفجورَ أظهَ 
 5“«تعایل ذکره. مه اهللُ ة مّن عَص اّل بقیّ إ ؛یشارکوّنم مّرة

 مردود است ،الفتح ایمان آورد، و روایت ایمان او قبل از آن معاویه در عام

: » :1 پاورقی ،215صفحة   .“ء ُمسل اًم اضة القَ ْمرَ أّن معاویة کان یف عُ ”زعم الواقدیُّ
حیح عن عارضه ما ثبَ هذا یُ ”بقوله:  اإلصابةَحَجر الَعسقالیّن یف  فرّد علیه ابنُ  ت یف الص 
 “.(یعنی معاویة) ة یف احلّج: فعلناها و هذا یومئذر کافر  مرَ وّقاص أّنه قال یف العُ  سعد بن أیب

ئًة ائم م  امن الغن ]النبّی[ د حنینًا فأعطاهإّن معاویة شه  ”و زعم الواقدّی کذلک: 
 ؛ما یقول أُ عبَ الواقدّی ال یَ ”عل ذلک فقال:  و رّد الذهبیُّ  .“من اإلبل و أربعنی أوقیةً 

صّل اهلل علیه و آله و سّلم؟ و لو  قدیاًم یف االسالم فلامذا یتأّلفه النبیُّ  ن کان معاویةُ إف
 َقیس: بنَت  ام قال عند ما خطب فاطمةَ کان أعطاه لَ 
ا معاویةُ أ”  4و2“«.علوک ال مال لهفُص  می

 ]سیرۀ کفر آمیز معاویه و یزید و والیان آنها[

 :257صفحة [ المضریة أبوهریرةشیخ ]
اإلسالم  3یف و قد کان یف اجلاهلّیة زندیًقا و أصبح ،یف دینه مطعون   و معاویةُ »
 1«طلیًقا.
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 099 آنها[ انیو وال دیزیو  هیمعاو زیکفر آم ۀری]س

ات ًفا یف اللذّ ُمُّس   ،ثر بَ و عَ  هلور  صاحُب  ،هذا کان یویدُ » :پاورقی، 256صفحة 
 ً ه َمیسون نرصانّیة  أُ و کانت  .امستهرت  به  .زوج عثامن نائلةَ کَ  ،مُّ و کانت کثرًیا ما َتصَطح 

ات و و انغمس یف اللذّ  و هناک شب اخلمرَ  ،هاحیث تقیم قبیلتُ  رَ دمُ إیل البادیة حول تَ 
القُرود و یوید  یویدَ ” :و قد کانوا یسّمونه ؛ء له هواه و فسقهاأخذ منها ما ش

 5“«اخلُمور.
بن  دل لعمر بن سعکان عبیداهلل بن زیاد قد جعَ » :1 پاورقی، 256 صفحة

ء یف اکام ج و الّریُّ  .هلَ ج عل احلسنی و قاتَ ّی إن هو خرَ الر   وّقاص والیةَ  أیب
و اعالم المدن، کثریُة  2ّمهات الُمُدنن أُ مشهورة م   مدینة  ”لیاقوت:  البلدان معجم

و قال االصطخرّی:  .و هی بنی نیسابور و دارین الفواکه و اخلریات، وهی حمّط احلاّج،
 ،منها. و قال األصمعّی: هی عروس الّدنیا رُ لیس بعد بغداد یف المرشق أعمَ  هی مدینة  
 1«3(275ـ  255 ةصفح، 1، جّلد معجم البلدان) .“النّاس 4و إلیها ترّ 

و  ،فاطمة لد  رجاًل کّلهم من وُ  27تل مع احلسنی قُ » :1 پاورقی ،217صفحة 
 12 سنة ،ت من المحّرمخلَ  ه یوم اجلمعة لعرشر و کان قتلُ  .رجاًل من غریهم 11تل قُ 

 7و1«.211صفحة ، 2د لّ ج ،االستیعابمن  .ن أرض العراقهجری بکربال م  
                                                      

 .577، ص همان. 5
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معاویه در کالم خود با دختر عثمان، حقیقت مؤامرة و روح حکومت خود 

 دهد را شرح می

 :211صفحة [ شیخ المضریة أبوهریرة]
و  !“أبتاه او”ابنة عثامن:  فقالت عائشةُ  ،عثامن فدخل دارَ  ،المدینةَ  م معاویةُ قد  »

 .تبکَ 
رنا أخی، إّن النّاس أعطونا طاعًة و أعطیناهم أماًنا، أظهَ  یا ابنةَ ”: فقال معاویةُ 

ْقد  و أظهَ  ،لاًم حتته َغَضب  هلم ح   ی ه و هو یرَ و مع کّل إنسان سیفُ  !روا لنا طاعًة حتتها ح 
علینا تکون أم لنا! و أَلن تکوین  أ و ال ندری ؛أنصاره، و إن َنَکْثنا هبم َنَکثوا بنا مکانَ 
 “ن ُعرض المسلمنی.عّم أمریالمؤمننی خری  من أن تکوین م   بنَت 

المؤامرة من أجل التخّلص من  رس   ،ح هبذا احلدیثقد فَض  و إذا کان معاویةُ 
ه یف کیف کان أسلوبُ  ـصادقة مکشوفة  ه یف عبارةر ح کذلک نفَس فإّنه قد فَض  .علٍّ و بنیه

ن غضبکمهله و حلُ  ر النّاُس ضم  و ماذا کان یُ  ،النّاسکم ُح  مّا  ـ ، و ما ُیک ّن هلم هو م 
 5.«هعنوانُ  ،برأسه د له کتاب  عقَ یصّح أن یُ 

 حادیث وارده در فضایل معاویه همگی از مجعوالت استا

 البخاری یف عرب  ” ، فقال:تنبیهکلمة  رجَ َح  شح ابن» :2 پاورقی، 211صفحة 
ال تؤخذ من  لکون الفضیلة   ؛و ال منقبة فضیلة   :و مل یقل ،کر  ذ   :قولههذه الرتمجة ب
بکر النّقاش او أب ،عمر غالم ثعلباعاصم و أب أیب ّن ابنأو بعد أن ذکر  .حدیث الباب
 قال: ،یف مناقبه ءً اقد صنعوا أجو
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 096 از مجعوالت است یهمگ هیمعاو لیوارده در فضا ثیاحاد

یة وَ سحاق بن راهَ إها یف الموضوعات ساق عن دَ اجلوزّی بعد أن أورَ  إّن ابن
.مل یصّح یف فضائل معاویة یش”)شیخ البخارّی( أّنه قال:   “ء 

منقبة  فهذه النکتة یف عدول البخارّی عن الترصیح بلفظ  ”ر: جَ َح  قال ابنُ 
اجلوزّی من طریق عبداهلل بن أمحد  و أخرج ابنُ  .یة(وَ راهَ  اعتامًدا عل قول شیخه )ابن

 :حنبل
 ثّم قال: اعَلْم أّن علیًّا کان کثریَ  ،َق أطرَ ف ؟و معاویة أیب، ما تقول یف علٍّ  سألُت 
طرده أدوا إیل رجلر قد حاربه ففعمَ  ،جیدوا ه له عیًبا فلمؤُ اش أعدففتّ  ،ءااألعد

 .کیًدا منهم لعلٍّ 
د یف و قد ورَ  له. ئل مّا ال أصَل ان الفضم   فأشار هبذا إیل ما اختلقوه لمعاویةَ 

و بذلک  ،کثریة لکن لیس فیها ما یصّح من طریق اإلسناد أحادیُث  ئل معاویةَ افض
 نتهی.ا ـ “مها.ئّی و غریُ ایة و النّسوَ بن راهَ  سحاُق إم جوَ 

 قال الّدار قطنی: ؛فضائل معاویةَ  ئّی قّصة  مشهورة یف أمر  اسو للنّ 
ا فامتحن بدمشق و أدرک الّشهادةَ  خرج النّسائیُّ ” لوین إیل مّکة و فقال: أمح   حاجًّ

ئل معاویة، فقال: أال یرض اه یف دمشق أن سألوه عن فضو کان أصحابُ  ة.ْملَ یّف بالر  وُ تُ 
 ؟َل فض  یُ رأًسا برأس حّتی 

 “ج من المسجد.خر  أُ فام زالوا یدفعونه حتّی 
 2«5و للنّسائّی کتاب  یف خصائص عّل رض اهلل عنه.

ء االطلقأال تعجبنی لرجلر من ”لعائشة:  عن األسود، قلُت »: 215صفحة 
و  ؤتیه الرب  اهلل یُ  هو سلطانُ  ؟!بکعج  و ما تُ ”قالت:  !“؟حمّمد اخلالفةَ  ینازع أصحاَب 
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 5“«!!مرَص  ک فرعونُ ! قد ملَ الفاجرَ 

صحابش از کوفه به شام و به قتل ارا با یازده تن از  فرستادن ُحجر بن عدّی

 رسانیدن آنها

ه کان یرّد عل المغریة بن و کان الّسبب یف قتل ُحْجر بن عدّی أنّ »: 211صفحة 
ر و کان معاویة قد أمَ  ـه لعلٍّ رض اهلل عنه شتائمَ  ،عل الکوفة معاویةَ  شعبة عامل  

و وقع ـ  همئ  اأصحابه و إقص اهلل عنه و عیب   رض  علٍّ  تم  بَش  ،کام بّینا ،هه و عاّملَ التَ وُ 
ذلک مع  ْجر مثَل ثم فعل ُح الته. عَ بینه و بنی المغریة کذلک ما وقع بسبب إنکاره عل فَ 

ر بسجنه و معه فأمَ  ، عل زیاد أن یعارضه أحد  فکرُب  ؛بعد المغریة ذی تویّل الکوفةَ زیاد الّ 
یؤّیدونه  و دعا إیل حربه! و أیت بشهودر  م اخللیفةَ ّدعی أّنه شتَ او  ،عرش من أصحابه أحدُ 

ا قد شهد بأّن ُحْجًرا یقیم یً و عل أّن َش  .یف قوله، ثّم أرسله هو و إخوانه إیل معاویة
و یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر و أّنه  ةَ مرَ و العُ  و یدیم احلج   و یؤیت الوکاةَ  الّصالةَ 
ض عر  ن مع ُحْجر یَ ث إیل مَ فإّن معاویة مل یستمع لشهادة شیح و بعَ  ،الّدم و الامل   حرامُ 

فحفروا هلم  !“لسنا عل ذلک” :فقالوالهم! له و إاّل قتَ  ن علٍّ و الّلعنَ م   ءةَ اعلیهم الرب
َ أُ و  القبورَ  ةَ جر و أصحابُ و قام ُح  األکفان، ت  حرض  الة عام  فلاّم کان الغد  ،اللیل ه للص 

 قّدموهم فقتلوهم.
 ،َدْعنی”فقال له:  “؟!ما تقول یف علٍّ  ،یا أخا ربیعة”ألحدهم:  و مّا قاله معاویةُ 

 “فهو خری  لک. !َتْسأْلنی ال
ن اکرین اهلَل کثرًیا، و م  ّنه کان من الذّ أد أشهَ ”قال:  “واهلل ال أَدُعک!”قال: 

 .“و العافنی عن النّاس ،ئمنی بالقسطااآلمرین باحلّق، و الق
                                                      

 .584، ص همان. 5



 097 مانع شدنش از نفوذ اسالم در اروپا![ لیبه دل هیعالم بزرگ آلمان از معاو می]تکر

الّظلم و أْغلق أبواَب  ح أبواَب ن فتَ مَ  هو أّوُل ”قال:  “ک یف عثامن؟فام قولُ ”قال: 
 “احلّق.

 فن حیًّا.فدُ  ،ةر تلَ ق   ر بقتله ش  فأمَ  “.بل إّیاک قتلُت ”قال:  “ک!نفَس  قتلَت ”قال: 
ن حرضه من جًرا قال لمَ أّن ُح ” :سد الغابةأُ و  ،البن عبدالربّ  االستیعابو یف 

 :أهله
 .“ال تنوعوا عنّی حدیًدا و ال تغسلوا عنّی دًما، فإیّن الق معاویة عل اجلاّدة

ّی رض اهلل عن حجر و إخوان حجر.  الک نْدّی الملّقب و هو ُحجر بن َعد 
 5«.د عل النبّی و شهد القادسّیةَ وفَ  ،ء الّصحابةن فضالبُحْجر اخلرَی، کان م  

اروپا![ اسالم در  نفوذ  نش از  نع شد ما ل  لی معاویه به د ن از  لما گ آ لم بزر تکریم عا [ 

سزاوار بود که ما مجّسمۀ معاویه را از طال »گفتار عالم بزرگ آلمان: 

چراکه اگر او مانع  ؛کردیم دان برلین نصب میم و در فالن مییریخت می

 !ت را در اروپا باقی نگذاشته بودحّییشد، اسالم اثری از مس نمی

لامن یف األستانة لبعض ء اآلکبار علام قال أحدُ » :2 پاورقی ،215صفحة 
هب لمعاویة ”ء مّکة: اشف و فیهم أحدُ  ،المسلمنی إّنه ینبغی لنا أن ُنقیم تثااًل من الذ 

ألّنه هو اّلذی ” :قال “لامذا؟”فقیل له:  .“نا برلنیت  مَ یدان کذا من عاص  سفیان یف مَ  أیب بن
 م  عَ و لوال ذلک لَ  ؛ةر ی  ب  َص ة إیل عَ ی  ْقراط  یم  ه الد  کم اإلسالمّی عن قاعدت  احلُ  ل نظامَ حو  

َ  اإلسالمُ   !“سلمنیُعْرًبا مُ وروبا أُ  عوب  ُش  رُ ئ  الامن و سنّا نحُن اآلو إذن لکُ  ، کل هالعامَل
 2.«(111 فحةص، الوحی المحّمدیّ )

                                                      
 .583، ص همان. 5
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 کند معاویه، عباده را از شام به مدینه تبعید می

و  ح معاویةُ مدَ یَ  معه یوًما فقام خطیب  ]عبادُة بن الصامت[ کان »: 277صفحة 
فقال له  ؛ثاه یف فم اخلطیب! فغضب معاویةُ یف یده فحَ  برتابر  یثنی علیه، فقام عبادةُ 

ن هذه البیعة أن نقوم اهلل بالعقبة، و کان م   إّنک مل تکن معنا حنی بایعنا رسوَل ”عبادة: 
 اهلل: و قال رسوُل  ؛ئمر ال اهلل لومةَ  نخاف یف باحلّق حیث کنّا، ال

اَب  ثُوا یف وجوهه، الُّتُّ احنی َفاح   “!إذا رأیّ، المدی
 !“الّشامَ  دَ إّنه أفَس ”ه إیل عثامن و قال: لَ معاویة عل عبادة رَح  غضُب  و لاّم اشتدّ 

 اهلل یقول: سمعُت رسول”ه إلیه معاویة: لَ و قال عبادة لعثامن لاّم رَح 
فون! فًل عر  تَ  رون مانک  رون  و یُ نک  فونک، ما تُ عر  َسَییل أموَرک، بعدی رجاٌل یُ 

 “ک،.ب  لیوا برَ ض    و ال تَ ن َلصی ل مَ  طالةَ 

 بعد ذلک: و یف روایة البن عساکر أّنه قال لعثامنَ 
عه فام راَج  !“ولئکأُ ن عبادة بیده أّن فالًنا )یعنی معاویة( لم   فواهلل اّلذی نفُس ”
 5«.بحرفر  عثامنُ 

 شامبوذّر را به اء معاویه در شام و تبعید اء قصر خضرابن

ق لحَ بأن یَ  ر عثامنُ فأمَ  2،یف ذلک حماورة   و جرت بینه و بنی عثامنَ »: 272صفحة 
، هناک بعد ما رأی  ث لبَ فلم یَ  .بالّشام فأراد  ؛ر علیهنک  أن یُ  من فعالت معاویة ما رأی 
ها، لتُ ب  إن کان هذا من عطائی قَ ” :ة دینار! فکان جوابهائم أن یقطع لساَنه بثالث معاویةُ 

 “حاجة یل فیها! و إن کانت ُجْعَلة فال
                                                      

 .532، ص همان. 5
 ما بین ابوذر غفاری و عثمان این قضّیه واقع شد. :. یعنی2



 093 شهیو مالقات با عا نهیبه مد هیسفر معاو

 الّدارُ  یا معاویة إن کانت هذه”قال له:  ،ء بدمشقااخلَرض معاویة قرَص  یو لاّم بنَ 
و کان یقول:  .“ک فهذا هو اإلرسافن مال اهلل فهی اخلیانة، و إن کانت من مال  م  
اهلل أیّن  نبّیه، و واهلل ما هی یف کتاب اهلل و ال ُسن ة   ،فهاَثت أعامل  ما أعر  واهلل لقد حدَ ”

ا یُ  ألری    5“«ی.قً تُ  بغری   ةً رَ ثَ أب و کذ  و صادًقا یُ  ی  یَ أ و باطاًل ُی طفَ حقًّ
 بن سعد إیل معاویة کتاًبا قال فیه: و أرسل قیُس »: 271صفحة 

و  ...،منه َطْوًعا ُکرًها و خرجَت  اإلسالمَ  ابُن َوَثن، دخلَت  ّنک َوَثن  إف ،أّما بعد”
 2“«ک.ث نفاقُ دُ ک، و مل َی م إیامنُ قدُ یَ  مل

 اهلل ـ: ـ رمحه  4قال أبوجعفر اإلسکایف»: 271صفحة 
قبیحة  أخبارر  من الّصحابة و قوًما من الّتابعنی عل روایة  ع قوًما أّن معاویة وَض ”
ب رغَ ل هلم عل ذلک ُجْعاًل یُ و جعَ  ،منه ءةَ افیه و الرَب  الّسالم تقتض الّطعنَ  علیه یف علٍّ 

و  ،بن ُشعبة و بن العاص و الُمغریةُ منهم أبوهریرة و عمرُ  ؛یف مثله، فاْختلقوا ما أرضاه
َبری.بن ال من الّتابعنی عروةُ   1و3“«وُّ

 شهایسفر معاویه به مدینه و مالقات با ع

 :251صفحة [ 2، جّلد یاسةمامة و السّ اإل]
باهلل و برسوله، َدَللت نا  العالمةُ  ،م  المؤمننیأُ واهلل یا  أنت  ”: ]معاویُة[ ثّم قال»

و  ؛ک  قولُ ع و ُیسمَ  ک  ألن یطاع أمرُ  أهل   و أنت   ،عل احلّق و َحَضضت نا عل حظ  أنفسنا
                                                      

 .534، ص هریرة شیخ المضیرة أبو. 5
 .533، ص همان. 2
 (هریرة شیخ المضیرة أبو. )الحدید البن أبی ،شرح نهج البالغةانظر ، 418، ص 5. ج 4
 .533، ص هریرة شیخ المضیرة أبو. 3
 .332ـ  387، ص 61جنگ . 1
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 5.“«ن أمرهمم   ةُ رَیَ ء، و لیس للعباد اخل  اء  من القضایوید قض إّن أمرَ 

ن اخوو فرا هالّسالم در مدین مالقات معاویه با حضرت امام حسین علیه

 حضرت را برای قبول بیعت یزید و جواب حضرت

جل   قیادةَ  و ذکرَت ” [:الّسالم لمعاویة قال احلسنی علیه»]: 257صفحة   القومَ  الری

ه له  و قد کان ذلک و لعمرو بن الل صیلی الل للیه )و آله( و سلی، و تأمریَ  بعهد رسول

سول و بیعّ   رُ لعَ  ـ ه له  و ما صارالعاص یومئٍذ فضیلٌة بصحبة الری ّی   ـ الل   م  یومئٍذ مبعثه، ح

 للیه )و آله( و سلی،:إمَرَته و کرهوا تقدیَمه و لدوا للیه أفعاله  فقال صیلی الل  القومُ  َف أن  

 ل للیک، بعد الیوم غریی.َجَرَم َمع ّش المهاجرین  ال ُیعم   ال

سول یف أوکد األحکام و أوالها بالمجمع بالمنُوخ م   فکیف حتّجی  ن فعل الر 

واب؟! “«للیه من الصی
2 

 ]بیعت گرفتن معاویه از افراد سرشناس مدینه برای خالفت یزید[

حّذرک أْن تشّق َعصا أُ و إیّن ”لعبداهلل بن عمر[: قال معاویة »]: 257صفحة 
ًء ایوید قد کان قض و إّن أمرَ  ؛َءهماهم و أْن َتسفَک دمئ  لَ یف تفریق مَ  سعی  المسلمنی و تَ 

هم یف أعناقهم، و بیعتَ  د النّاُس و قد وکّ  ة  من أمرهم،رَیَ ء، و لیس للعباد خ  امن القض
 4.«ثّم سکت .“وا عل ذلک ُعهوَدهم و مواثیقهمأعطَ 

 ،ّما أبوکأو ”الّسالم[:  فقال معاویة ألباعبداهلل احلسنی علیه»]: 256 ةصفح
 “فقد حاکم أباه إیل اهلل، فقض ألبیه عل أبیک.

                                                      
 .518، ص 5، ج اإلمامة و الُیاسة. 5
 .515، ص همان. 2
 .همان. 4



 010 واقعه نیعّباس در ا عّباس در مسجد الحرام و کلمات ابن به مّکه و به ابن هیخبر مرگ معاو دنیرس

 “آثرَت العاجَل لیل الجل.  َحُُبک َجهُلک” فقال احلسنی:

ری  ّما ما ذکرَت من أّنک خری  من یوید نفًسا، فیوید واهلل خأو ”فقال معاویة: 
 5.“«ّمة حمّمدر منکألُ 

ّما أن أکوَن نلُت ما أنا فیه أو ”قال معاویة لسعید بن عثامن[: »]: 262صفحة 
فتواکلْته بنو العایص  ـ رمحه اهلل ـُقت ل أبوک  .ءافإّنام هو الُملک یؤتیه اهلل من یش ،بأبیک

ن ًة علیک مُ و قامت فیه بنو حرب، فنحن أعظَ   2.“«بذلک م 
إیل معاویة أن یلقاه من  أحب   و ذکروا أّنه مل یکن أحد   (قال:»): 261صفحة 

َفیل الَکناین    أیب و کان  أهل صّفنی، و شاعُرهم، و هو عامر بن واثلة، و کان فارَس  ؛الطُّ
م اهلل وجهه  4.«من أخّص النّاس بعلٍّ کر 

عنه  فإّن َکوَن ما هو کائن  البّد منه و ال حمیَص [: ”ةقال معاوی»]: 267صفحة 
فا یف فاْنرص   ؛للعباد، و األقدار غالبة، و ما سبق یف علم اهلل البّد جار فیه هفی ةَ رَیَ و ال خ  

، ثّم تعودان إلینا فیه، و تأخذان إن ش  1و3.“«ء اهلل رضانااعافیةر

عّباس در مسجد الحرام و کلمات  رسیدن خبر مرگ معاویه به مّکه و به ابن

 عّباس در این واقعه ابن

معاویة بن  ْعُی مّر بنا نَ ”و ذکروا أّن عتبَة بن مسعود قال:  (قال:»): 171 ةصفح
عّباس، فوجدناه جالًسا قد  منا فأتینا ابنَ فقُ ”قال:  .“احلرام ُسفیان و نحن بالمسجد أیب

                                                      
 .512، ص همان. 5
 .513، ص همان. 2
 .511، ص همان. 4
 الدرداء است. )محّقق( . قسمتی از کالم معاویه به أبوهریره و أبو3
 .513، ص همان. 1
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و ما ”قال:  “عّباس؟! بنا هبذا اخلرب یا فقلنا: أما علمَت  ،و عنده نفر   وانضع له اخل  وُ 
 “.معاویةُ هَلک ”قلنا:  “هو؟

ثّم مال ) !عَ ْعوَ جبل  َتوَ ”و سَکت ساعًة، ثّم قال:  .“یا غالمُ  وانَ اخل   ع  اْرفَ ”فقال: 
 عُ أما واهلل ما کان کَمن کان قبله و لاّم یکن بعده مثُله. اللهّم أنت أوَس  (:ب َکْلَکل ه

ر بٍّ مُ ء لذی لُ هوال ،لمعاویة فینا و یف بنی عّمنا صاحبُهم  ، اشتجرنا بیننا، فقَتلعترب 
م ال جیدون مثَلنا، و ما أغرانا هبم  غرَینا، و قَتل صاحُبنا غرَیهم، و ما أغراهم بنا إاّل أّن 

ُد َمن أظلم غرَیک!  َک لَ  د مثَلهم، کام قال القائل: ماج  إاّل أّنّم ال نَ  َتظل منی؟! قال: ال أج 
ْد طعامَ  !أهل ه و واهلل  إّن ابنَه خَلرَیُ   “ک یا غالُم.أع 

 5.“«عّباس ء رسول خالد بن احلََکم إیل ابناحّتی ج وانُ فع اخل  فام رُ ” قال:

در نهضت و قیام مردم مدینه بر علیه یزید و شکستن بیعت او، مروان اهل و 

 عیال خود را در امان حضرت سّجاد آورد

ریَ  د  ْجهَ او قلُت لرسویل: ”کتب عبداهلل بن جعفر[: »]: 177صفحة  لها ، فدَخ الس 
 4و2.“«الها َعنَوًة أبدً دُخ فواهلل ما أرادوا ذلک و ال َقب لوه، و قالوا: واهلل ال یَ  ،یف عرشر 

المدینة من إخراجهم منها،  فلاّم رأْت بنوأمّیه ما َصنَع هبم أهُل »: 175صفحة 
ن قَدر منکم أن یغیب مَ ”قال:  “؟یا أباعبدالملک ما الّرأُی ”اجتمعوا إیل مروان، فقالوا: 

 .“هممَ رَ بوا َح رمة، فغی  عل احلُ  ، فإّنام اخلوُف فعله فْلیَ حریمَ 
 یا أباعبدالّرمحن، بلغنی أّنک ترید اخلروَج ”عبَداهلل بن عمر، فقال:  فأیت مروانُ 

                                                      
 .574، ص همان. 5
 . )محّقق(. نامۀ عبداهلل بن جعفر به مردم مدینه است جهت آگاهی دادن به آنها بر تصمیم یزید2
 .577، ص 5، ج اإلمامة و الُیاسة. 4



 019 هیبن معاو دیزیَحرَّه در زمان  ۀدر واقع نهیقتل عام و غارت اهل مد

َه عیایل َمَعک.أُ ّب أن ح  و تغیب عن هذا األمر، فأُ  ةإیل مکّ  إیّن ”عمر:  فقال ابنُ  “وج 
 “ء.ار عل مصاحبة النّسأقد   ال

ل عل حریمی دَخ أن یُ  نُ ال آمَ ”قال:  “ک.م  رَ لهم یف منولک مع َح جعَ فتَ ”قال: 
 “من أجل َمکان کم.

هم علی إلیه و بعَ  “.نع،”عل  بن احلَُسنی، فقال:  م مروانُ فکل   ث هبم مع فضم 
یال ه  5.«ع 

 قتل عام و غارت اهل مدینه در واقعۀ َحرَّه در زمان یزید بن معاویه

ل یمیش یف ه، فجعَ رَصُ ب بَ ن عبداهلل یومئذر قد ذهَ و کان جابر ب»: 121صفحة 
ّقة   و ”: فقال له رجل   “تَعس َمن أخاف اهلَل و رسوَله.”المدینة و هو یقول:  بعض أز 

 “ن أخاف اهلَل و رسوَله؟مَ 
ن أرخاف مَ رسوَل اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم یقول:  سمعُت ”فقال: 

یف لیَ فحمَ  “.   المدینَة فقد أرخاف ما بنی َجنبَ  علیه  له، فرتامی  قتُ ل علیه رجل  بالس 
 2.«ق علیه باَبهه و ُیغل  له منولَ ر أن ُیدخ  فأجاره، و أمَ  مروانُ 

ء من امرأة َنفسإن أهل الّشام عل ل رجل  م  دَخ ”قال أبوَمْعرش: »: 125صفحة 
 .ترکوا یل شیًئا ؟ قالت: ال واهلل مان مالر ء األنصار و معها صبیی هلا فقال هلا: هل م  انس

إّنه  ،کیَ ک هذا. فقالت له: وَ نّک و صبی  لَ ألقتُ  جّن إیّل شیًئا أوخر  فقال: واهلل لتُ 
اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم، و لقد  رسول کبشة األنصارّی صاحب   ابن أیب ولدُ 

و  أزین   أن البیعة الّشجرة عل  بایعُت رسوَل اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم معه یومَ 
                                                      

 .578،ص همان. 5
 .584، ص همان. 2
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. ثّم قالت اهللَ  آیت ببهتانر أفرتیه، فام أتیت شیًئا؛ فاّتق   دی و اللَ ل وَ أقتُ  أرسق، و ال ال
 “ک به.یتُ الفتدَ  ء  البنها: یا بنّی واهلل لو کان عندی یش

ْجل  فأَخ ”قال:  ه، فجذَ  و الّثْدُی  الّصبی، ذ بر  ْجر  به م  یف َفم  ب به ها فرَض ن ح 
ه، وجه   ن صُف  د  ج من البیت حّتی اسوَ رُ فلم خَی ”قال:  .“فانتثر د ماُغه یف األرض ئطَ ااحل

 5.“«و صار مثاًل 

نفر از سایر  01111از قریش و انصار، و  711صحابی،  81در واقعۀ حّره 

 مردم کشته شدند

 :121صفحة [ 2، جّلد یاسةمامة و السّ اإل]
احلّرة من أصحاب النبّی صّل اهلل علیه )و آله( و  و ذکروا أّنه ُقت ل یومَ  (قال:»)

و من  ؛ئةر ام و من قریش و األنصار سبعُ  ؛بعد ذلک و مل َیبَق َبْدریی  ،سّلم ثامنون رجاًل 
احلّجة  یف ذی ةُ قعَ و کانت الوَ  .آالفر  ئر النّاس من الموایل و العرب و التّابعنی عرشةُ اس

و کان النّاس یعجبون من ذلک أّن ”ثالث و سّتنی. قالوا:  ، سنةبقنی منها لثالثر 
لوا إلیه إاّل بعد سّتة أشهُ  ابن َبری مل َیص  َبری إاّل  و مل یکن مع ابن ؛رالوُّ قلیل، و کان  نفر   الوُّ

 2.“«اهلل ما استطاعوا أن یناهضوهم یوًما إیل الل یل ن عرشة آالف رجل، وم   رُ بالمدینة أکثَ 

بن یزید و برای  ةمسلم بن عقبه را برای پسرش معاوی قرائت یزید نامۀ

 عبداهلل بن جعفر

هلالل المحّرم سنة أربع و ]مسلم بن عقبة إیل یوید[ و کتب »: 125صفحة 
                                                      

 .583، ص همان. 5
 .581، ص همان. 2



 016 از مّکه شیقر ۀشیدر برانداختن ر ریبن ُنَم نیبه ُحَص تّیهالکت مسلم بن َعَقَبه و وص

إیل عبداهلل بن َجعفر و إیل ابنه معاویة بن یوید فأقرأمها  َل ، أرَس ءه الکتاُب افلاّم ج .ستنّی
ه بن یوید حتّی کادت نفُس  و بکی معاویةُ  ،رَ أکثَ  اهلل بن جعفر و، فاسرتجع عبدُ الکتاَب 

بْک إیل ما طَلبَت و أسَعفتُک ”لعبداهلل بن جعفر:  فقال یویدُ  .هؤُ اخترج و طال بک أمل أج 
طیُت العهوَد و المواثیَق عهلم اإلحساَن و أ َء و أجولُت افیام سألَت، فبدلُت هلم الَعط

فُت علیهم؛ إذ ن فم  ”فقال عبداهلل بن جعفر:  !“عل ذلک؟ هنالک اسرتجعُت و تأس 
 .“ءاعل الن عمة، و رضوا باحلرمان دون الَعط ةَ قَء عل العافیة، و الفااختاروا الباَل

؟!ؤُ افام ُبک”ه معاویة: بن  ال   ثّم قال یویدُ  تل ن قُ مَ  أبکی عل قتل  ”قال:  “ک أنت یا ُبنی 
 .“هاهبم نفیس و شفیتُ  هو ذاک؛ قتلُت ”ید: فقال یو !“لنا هبم أنُفَسنان قریش، و إّنام قتَ م  

بن عقبة قبل أن یرحتل عن المدینة عن عّل بن احلسنی،  قال: و سأل مسلمُ 
ل و فأتاه علُّ بن احلَُسنی و معه ابناه، فرح   “َنَعم.”حارض  هو؟ فقیل له:  أ ب هبام و َسه 

هبم و قال:  وصل الُل ”ن احلسنی: ب فقال علُّ  “إّن أمرَیالمؤمننی أوصاین بک.”قر 

نَ  َُ ن ب للحرب م  ثّم انرصف عنه. و مل َیُکن أحد  نَص  “!َءهاَجز أمرَیالمؤمننی و أح
 صیبوا.منهم تعّرضوا للقتال، فأُ  م؛ فسلموا إاّل ثالثةً هاشم، و لوموا بیوَت  بنی

َقَبه و وصّیت به ُح مسلم بن َع ُنَصهالکت  بن  ز َمین  قریش ا نداختن ریشۀ   مکّهیر در برا

 :موت مُل، بن لقبة و َنبُشهُ 

و ذکروا أّن مسلم بن َعَقبة ارحتل عن المدینة و هو جیود بنفسه، یرید  (قال:)
َبری بمّکة ابنَ  ة عَ رذَ یا بَ ”بن ُنَمری فقال له:  نیَ َص فنول یف بعض الّطریق فدعا احلُ  .الوُّ

د إلیک، أن أعهَ  المؤمننی إن حَدث یب َحَدُث الموت إّنه کان من عهد أمری !احلامر
ن أُ  .فاْسَمْع فإیّن بک عامل ْن قریًشا م   (قریش :، فتبول )أیمَت مّکةَ ُذن ک إذا قد  الُتک 

 5.فن یف ثنّیة المشللثّم مات فدُ  “.ثّم االنرصاُف  ثّم النّفاُق  فإّنام هو الوفاُق  ؛فیها
                                                      

 (اإلمامة و السیاسة)ة. جبل  بالمدین ثنّیة المشلل: .5
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ء ان ورو کانت م   ـ ولدر لیوید بن عبداهلل بن زمعة فلاّم تفّرق القوم عنه، أتْته أمُّ 
ه َوَجَدت أسَودَ فلاّم انتهَ  فنبشْت عنه، ـ هالَعسکر ترتّقب موتَ  ن األساود م   ت إیل حَلد 

ا فاُه، فتهیّ ت  بَ قَ منطوًیا یف رَ  ً ثّم مل تول به حّتی تنّحی هلا عنه، فصلبْته عل  ؛بْتهه فاحت 
ثنی مَ ”المشّلل. قال الضّحاک:   “غال.ر   أیب ی َقربَ ن رآه مصلوًبا ُیرمی کام ُیرمفحد 

ة  رمحه، الل تعایل:  فضائل قّیل اهل احلری

من  ج یف سفرر اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم خرَ  و ذکروا أّن رسول (قال:)
ة  بنی ،أسفاره قال:  !“ما هو یا رسوَل اهلل؟”فقالوا:  ؛ف فاسرتجعُزهَرة وقَ  فلاّم مّر ب َحر 

ّ  بعد أصحایب.أُ  ة رخیارُ ر  ل یف هذه احلَ قَّ یُ ”  “می
 ،سفیان ة زماَن معاویة بن أیبر  ف باحلَ و ذکروا أّن عبداهلل بن سالم وقَ  (قال:)
ُد یف کتاب هیود الّ ”فقال:  ون رَش ُی  قومر  هنا مقتلةُ ، أّنه یکون ه  غری  ل و مل یُ بد  ذی مل یُ أج 

و تعایل فیقفون بنی  تبارک قاهبم، حتّی یأتوا الّرمحنَ ی سیوفهم عل ر  یوم القیامة واضع  
 “یدیه، فیقولون: قتلنا فیک.

نی قال:  (قال:)  ل  فقَ  ،ةر   احلَ تَل عندنا قبوُر قومر من قَ ”و ذکروا عن داود بن احلَص 
سک. إاّل فاَح  کُت ما حرّ   “منها ریُح الم 

تم و عزا مّدت یک یما ن تا  نشا ی کشتگا مدینه برا ل  ل اه  سا

رأیت عبداهلل بن ”قال:  ،سفیان، عن أبیه و قال بعضهم عن عبداهلل بن أیب
؟ قال: بل، تلَت ؤه، فقلت: یا أباعبدالّرمحن، أقُ اصورة معه لو نامی بأحسن  حنظلة یف مَ 

 .ح یف ثامرها حیث شئُت ، فأنا أرَس ریّب، فأدخلنی اجلنّةَ  فلقیُت 
ذی تری ئی هذا الّ اقلت: فأصحابک فام ُصن ع هبم؟! قال: هم معی و حول ل و

 “عقده بعد. حتّل  مل
یف  ـ اهلل عنه رض ـبن أفلح  کثریَ  رأیُت ”اهلل تعایل ـ:  رمحه سریین ـ و قال ابن

 “ء.ابدَ لکنّها النُّ  له: ألسَت قد استشهدَت؟! قال: لیس یف اإلسالم شهادة  و النّوم، فقلُت 



 017 مباح کردند انیرا بر لشگر نهیمردم مد سیأعراض و نوام سه روز تمام اموال و نفوس و

تل قُ ة، فلاّم ر  احلَ  من الثیاب قبَل  کان النّاُس ال یلبسون المصبوغَ ”و قال األْعَرج: 
 .“ة استحبّوا أن یلبسوهار  باحلَ  النّاُس 

 ة سنًة ال هَیَدءون.ر  ور عل أهل احلَ یف الدُّ  و قالوا: لقد مَکث الن وُح 
هم حتّی کانت النّاس  و أهَیبَ  و  المدینة أعَ  کان أهُل ”بکر:  و قال عبداهلل بن أیب

  “علیهم فهانوا. ، فاجرتأ النّاُس ةُ ر  احلَ 
هرّی:  الَعَرب و  و األنصار و مهاجرة   ة من قریشر ر  احلَ  یومَ  بلغ الَقتل  ”قال الوُّ

ن أخالط النّاس و الموایل و آالف م   النّاس عرشةَ  ئة، و سائر  ام النّاس َسبْعَ  وجوه  
 !“ء  و صبیان  او أصیب نس” :قال .“الَعبید

مب ن  ا بر لشگریا مدینه ر مردم  میس  نوا أعراض و  س و  نفو موال و  تمام ا ز  ندسه رو  اح کرد

احلّجة سنة ثالث و ستّنی،  بقنی من ذ ی أهل  الّشام المدینَة لثالثر  و کان قدومُ 
و  ق  مَ ا حتّی رأوا هالَل المحّرم، ثّم أْمَسکوا بعد أن مل ُیبقوا أحًدا به رَ فانتهبوها ثالثً 

بعد  بَق یَ  تل هبا من أصحاب النبّی صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم ثامنون رجاًل، و ملقُ 
.ذلک بَ   ْدریی

لعبداهلل بن مطیع: کیف نجوَت یوم  و قالوا: قال عییس بن طلحة: قلُت 
ذی صنَعوا من حارثة الّ  بنی أهل الّشام و ُصنع   رأیُت ما رأیُت من غلبة  ”قال:  !ة؟ر  احلَ 

شام یوَم بدرر و إدخاهلم علینا و ویّل النّاس، فذکرُت  أّنه  علمُت  قوَل احلارث بن ه 
قُت بابن ؛َعُدّوی َمشهدی و ال ینفع ولّیی، فتواریُت  یرّض  ال بری، و ُکنُت  ثّم حَل  الوُّ

بری مل یصلوا إلیه سّتة أشُهر، و مل یکن معه إاّل نفر  یسری   ب أّن ابنالَعجَ  ُکل   ُب أعجَ  الوُّ
فاظ، کّلهم ذوو ح   ة ألفا رجلر ر  و کان معنا یوم احلَ  ؛قوم  من قریش من اخلوارج

 2و5.“«عنا أن َنحب سهم َیوًما إیل آخر الل یلاسَتطَ  فام
                                                      

 .581، ص 5، ج اإلمامة و الُیاسة .5
 .328 ـ 484، ص 61جنگ . 2
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 :21[ صفحة 1ّلد ج ،اإلمامة و السیاسة]
المدینة  و بایع أهُل  .إیل الّشام مفلواًل  و انرصف ذلک اجلیُش  (قال:»)

بری باخلالفة البن ، فخرج إیل الّطائف فهَلک هبا سنةَ  و کان ابنُ  ؛الوُّ  عّباس بمّکة یومئذر
 5«اهلل عنه. رض ،و هو یومئذ ابُن أربعة و سبعنی سنة ،سبعنی

ُقَبیس و عل  عل َجبَل أیب نی قد نَصب المجانیَق َص و کان احلُ »: 21صفحة 
بَ  و أسند ابنُ  .ر أن یطوف بالبیتقعیقعان، فلم یکن أحد  َیقد   ری ألواًحا من الّساج إیل الوُّ
 ؛نبا عن البیت إذا وقع علیها احلََجرُ ، فکان َش رُ و الفُ  ئَف االبیت و ألقی علیها القط

 2.«فکانوا یطوفون حتت تلک األلواح  
فأخذوها  .قال: یف هذه خرب   ؛ة  بلَ فوقعْت بنی یدیه نَ  (قال:»): 21صفحة 

ن ت م  بن معاویة یوم اخلمیس ألربع عرشة لیلة خلَ  مات یویدُ ”فوجدوا هبا مکتوًبا: 
 4“«األّول. ربیع

 کاَن مرواُن فاحًشا َسبیاًبا ،زید بن معاویهُفْحش مروان به خالد بن ی

من مرص، قال له  م الّشامَ و ذکروا أّن مروان بن احلََکم لاّم قد   (قال:»): 27صفحة 
علیه، و کان مروان  ، فألّح علیه مروانُ  فأیب   !“ْد إیّل سالحیاْردُ ”بن یوید بن معاویة:  خالدُ 

ْطبة !بوخ  هذا رَ  یا أهل الّشام إّن أم  ! بوخیا ابن الر  ”بّاًبا و قال له: فاحًشا َس   !“یا ابن الر 
س أهل وعل رئ سب نی مروانُ  ؟!هذا ما صنعت  یب”ها إلیها قال: ء ابنُ اقال: فج

 “بوخ.الر   الّشام و قال: هذا ابنُ 
                                                      

 .59، ص 2، ج اإلمامة و الُیاسة .5
 .55، ص همان .2
 .52، ص همان .4



 013 هیبن معاو دیزیقتل مروان َحَکم به دست مادر خالد بن 
ن َح مروا لد بن َکقتل  مادر خا بن م به دست  ید   معاویهیز

الملک و عبدالعویو ه عبدَ ابنَ  ف حنی خرج إیل مرَص و کان مروان استخلَ  (قال:)
بعد ذلک لیایل بعد ما قال خلالد بن  مروانُ  َث ب  فلَ  .الّشام أّّنام یکونان بعده، و بایع هلام أهُل 

وادَک،علیه  ا فَطَوینَ هَی د عندها. فأَمَرْت جوار  قَ ء إیل أم  خالد فرَ ایوید ما قال، ثّم ج ثّم  5الش 
 !“یا أمریالمؤمننی” :نّ جیوهَب  قنَ شق  حَن و یُ َیص   ثّم خرجنَ  ؛تْهغّطتْه حتّی قتلَ 

و بن سعید أن یستخلفه، فبایعه د عمرَ الملک فبایع لنفسه، و وعَ قال: فقام عبدُ 
 2«و أقاموا بالّشام.

لفانش[ مخا ن  ند ل رسا قت زیاد در به  اهتمام عبیداهلل بن  [ 

عل ذلک النّاس ذ لهم و یأُخ قتُ و یَ  4فلم یول ُعبَیداهلل یتبع اخلوارَج »: 26صفحة 
 3«ة، و استعمد إیل عاّمتهم و کان بعضهم له عل ما یّب.بهَ بالظّن و یقتلهم بالشُّ 

 ]حکومت عبدالملک مروان و کشتن مخالفانش[

فنی به، فواهلل إیّن ألعلم منه مثل ما و  ال خُت ” 1فقال له عبدالملک:»: 16صفحة 
صالر ال َیُسود هبا أبدً ثالتعلم، إّن فیه لَ  ء  برأیه، و ُبخل  اا: ُعجب  قد َمأَله، و استغنَث خ 

 1“«هبا أبًدا. فال َیُسود ؛مهالتوَ 

                                                      
 (اإلمامة و السیاسة. )أداة السالحو هو الشَبکة ، و مجع الشودکانالّشوادک:  .5
 .54، ص 2، ج اإلمامة و الُیاسة .2
اند، بنابراین  باشند که بر علیه حکومت عبیداهلل بن زیاد بوده . مراد از خوارج در اینجا کسانی می4

اند.  زمان حکومتش کشت در تحت عنوان خارجی و خوارج بودهجمیع شیعیانی را که وی در 
 )عاّلمه طهرانی، قّدس سّره(

 .51، ص 2ج  ،اإلمامة و الُیاسة .3
 دهد و صفات برادرش: عبداهلل بن . این جوابی است که عبدالملک بن مروان به مصعب بن زبیر می1

 )عاّلمه طهرانی، قّدس سّره( شمرد. زبیر را برای وی می
 .22، ص 2ج  ،إلمامة و الُیاسةا .1
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بعث  5: فلاّم فرغ منهم و أحکم شأنه فیهم،]أبومعرش[ قال»: 11صفحة 
ستان عاماًل و معه جیش  عبدَ  ب إلیه احلّجاُج فکتَ  ،الّرمحن بن حمّمد بن األشعث إیل َسج 

إّن الّشاهد  ؛إیّن ال أری ذلک َصواًبا”إیل احلّجاج: أن یقاتل حصَن کذا و کذا، فکتب 
 “.ئُب اری الغیَ  ما ال َیری  

به إلیک،  ما کتبُت  رْ فاْنظُ  !ئُب او أنت الغ أنا الّشاهدُ ”: ب إلیه احلّجاُج فکتَ 
 “و الّسالم. ؛له فاْمض  

بن  بر علیه حّجاج  نش و سعید بن جبیر  أشعث و همراها بن  محمّد  بن  لّرحمن  بدا فخروج ع  یوس

اج رخروج ابن  :األشعث لیل احلجی

و ذکروا أّن عبدالّرمحن بن حمّمد بن األشعث لاّم خرج عل احلّجاج مجع  (قال:)
عون بن عبداهلل، و   الّرمحن بن ربیعة بن احلارث بن نوفل، و بنوه، و فیهم عبدُ أصحابَ 

وّقاص.   بن َسعد بن أیب عمرو بن مویس بن معّمر بن عثامن بن عمرة، و فیهم حمّمدُ 
فإّن َخلَعه  ؛رسوله اهلل و عدو   ْع عدو  نحن معک، فاْخلَ ”قالوا:  “ون؟!رَ ما تَ ”فقال هلم: 

ّ م    فخلعه و أظهر خلعه. .“ن أفضل أعامل الرب 
نا إّنا قد َحب سنا أنفَس ”بن ُجَبری، فقالوا له:  م علیهم سعیدُ قد   ،ذلک رَ فلاّم أظهَ 

، و الفتنة فإّن اخللع فیه الفتنةُ  ؛أن تکّفوا عاّم تریدون الّرأُی ”قال:  “؟!فام الّرأُی  ،علیک
  “الّدنیا. الّدین و احلرم و ذهاُب  ء و استباحةُ االّدم فیها َسْفُک 

، و مل یوالوا به حتّی سار ءَ افذکروا أشی !“إّنه احلّجاج و قد فعل ما فعل”فقالوا: 
.  معهم و هو کاره 

ن إّن عبدالّرمحن قد خَلعک و مَ ”له:  إیل احلّجاج، فقیل قال: و انتهی اخلربُ 
                                                      

. این راجع به حّجاج بن یوسف ثقفی است که در یک روز که به بصره وارد شد هفتاد هزار و 5
چندی از مردم بصره را در مسجد بصره کشت؛ و سپس عبدالّرحمن بن محّمد بن اشعث را به 

 )عاّلمه طهرانی، قّدس سّره( سوی سجستان فرستاد.



 060 ریَحّجاج کعبه را، و قتل عبداهلل بن زب دنیو آتش کش قیبه منجن

بن ُجَبری، و أنا أعلم أّن سعیًدا ال خیرج، و إْن أرادوا ذلک  إّن معه سعیدَ ”قال:  .“معه
 5!“«کّفهم عنهفسیَ 

ن مَ ”ثّم قال:  2.“و الّسالم عل من أناب إیل اهلل و سمع و أجاب»”: 17صفحة 
 3و4.“«فأیت به”قال: “ید بن جبری.سع: ”قیل “األشَعث بن َقیس؟ ن فتیة بنیهنا م  ه  

 و قتل عبداهلل بن زبیر را، ّجاج کعبهبه منجنیق و آتش کشیدن َح

 :15صفحة [ یوم اإلسالم]
و  لوا یف عهدهم سّتةً األموّینی قتَ  و حسبک دلیاًل عل شّدة هذا الرّصاع أنّ »

تل قُ  ففی عهد الّسّفاح و المنصور   ،مو سار العّباسّیون سریَت  ؛ثالثنی من أهل البیت
مقاتل و قد مجع أبوالفرج اإلصفهایّن یف کتابه الکبری  .تسعة عرش رجاًل من أهل البیت

 تلوا من غری ذکرر ن قُ مَ  ءَ أسام ،مائة و مخسنی صفحة ثامن اّلذی یبلغ نحوَ  نیالّطالبیّ 
 .151یّف سنة وُ و مل یکن ذلک إاّل إیل عهده و قد تُ  ،لتارخیهم
عبداهلل بن  خری و هی قتُل األُ  ةُ اسأمن مقتل احلسنی کانت الم بعد قلیلر  و

اهلل صّل اهلل علیه و  عل وفاة رسول مض  الّوبری یف عهد عبدالملک بن مروان، و مل یَ 
الّوبری  لمقاتلة ابن   ّجاَج الملک احلَ  عبدُ آله و سّلم إاّل ثالث و ستّون سنَة، و ویّل 

ها و َرمی ک أستارَ ها و هتَ ر أخیارَ عل الکعبة فنف   فاستأذن یف نصب المنجنیق
 و قال الّشاعر: ؛هاأحجارَ 

                                                      
 .21، ص 2ج  ،ةاإلمامة و الُیاس .5
 . قسمتی از نامۀ حّجاج بن یوسف به عبدالّرحمن بن محّمد بن أشعث. )محّقق(2
 .44، ص 2ج  ،اإلمامة و الُیاسة .4
 .344ـ  353، ص 61جنگ . 3
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ـــخرجنـــا لبیـــت اهلل نَ   ی ُســـتوَرهرم 
 

 ئـد یف العـرس  ه، زفـن الوالو أحجارَ  
ــیدلَ   ن ــن م  ــاء م ــوم الّثالث ــه ی ــا ل  ٰفن

 
 رأس   کصدر الفیل لـیس بـذی بجیشر  

 ،بالمنجنیق ه عل رمی الکعبةندُ و ُج  فیها احلّجاُج  ؤَ إذ جرُ  فظیعة و کانت حادثةً  
فکان النّاس یتعّجبون من احلّجاج و  ؛و کانت مقّدسًة مهیبًة حتّی قبل اإلسالم

ربحت و وهنت و ارتفعت أبالمنجنیق  و لاّم رمی الکعبةَ  !“خذل یف دینه” :یقولون
 من لْت ته و قتَ قَ طت صاعقة  عل المنجنیق و أحرَ سحابة  ذات برقر و رعدر فسقَ 

فقال احلّجاج:  ؛الّشام من ذلک و کّفوا عن القتال هُل أر ع  فذُ  ،عرش رجاًل  أصحابه اثنی
ن قبلکم کانوا فإّن مَ  !الّصواعق فال یرو عنکم ما ترون کثریةُ  تامة و هی بالد   أنا ابنُ ”

خر آو أیت بمنجنیق  .“القربان ل  تقبُّ  فیکون ذلک عالمةَ  ،تهفأکلَ  نار   عثْت إذ قّربوا قرباًنا بُ 
مَی   و یف ذلک قال الّوبری األسدّی: ؛و عاود الر 

 مْ أهّیــا العائــذ یف مّکــة َکــ
 

ــن َدمر   ــری َدمْ  م ــه یف َغ  أجریَت
 مةَصــــعْ مُ  ئــــذة  اإّنــــه ع 

 
 ء احلَــَرمْ ان جــو بــه یقتــل َمــ 

فامت منها راح  ته ج  الّوبری إذ أصابَ  بنُ اتل حتّی قُ  ه الکعبةَ ی  و استمّر یف قتاله و رمْ  
و لاّم مّر  .ه یف مکةیل عبدالملک و ُصلب جسمُ إو ُحمل رأُسه إیل احلّجاج ثّم  ،بعد أّیام

لکنّک  و ،صّواًما قّواًما فقد کنَت  ،رمحک اهلل أباخبیب”اهلل بن ُعَمر بجسمه قال: عبدُ 
ثّم إّن احلّجاج دخل  .“ها و مل تکن لذلک بأهلر ها و أعظمتَ رفعَت الّدنیا فوَق قدر  

  و غَسل َدَمه.تَل َء القَ و ملّ َشَعثَه و مجع أشال المسجدَ 

ف احلامر ألواًدا... »مدینه گفت:  ۀحّجاج دربار لوال... جلعلّها مثل َجو 

 «الل الل و قرب رسول یقولون منرب رسول

ن مّکة إیل فلاّم خرج م ،من ذلک ی أشد  نو  خذ عل احلّجاج أّنه کان یَ و کان مّا أُ 



 069 نّییعمل بر ضّد علو نیدتریو إعمال شد وسفیحّجاج بن  اتیعبدالملک بن مروان و جنا

َتن، أهلُ  اّلذی أخرجنی م  احلمد هلِل”المدینة قال:  و لوال ما کان  !أهلر  ها أخَبُث ن ُأّم الف 
 ،جوف احلامر أعواًدا یعودون هبا ها مثَل أمریالمؤمننی فیهم جلعلتُ  ب  تُ ن کُ یأتینی م  

نرب رسولة قد بُ مّ ر   و باجلرأة  ةُ و انتهت المأسا .“اهلل اهلل و قرب رسول لیت، یقولون م 
احلرام و البلد احلرام و  احلرام و الّشهر   عل الکعبة بعد تقدیسها و انتهاک المسجد  

 یف نفوس المسلمنی. تولول الّدینُ 
ا  ،الملک بن مروانموّیة عبدُ األُ  ن رجاالت الّدولةو کان م   و کان شدیًدا قویًّ
و دعا إیل باطله األخطُل  ، عل اخلالفات و حکم بالده حکاًم مطلًقاقض  استطاع أن یَ 

 5«النّرصایّن من قبیلة تغلب. الّشاعرُ 

 عبدالملک بن مروان و جنایات حّجاج بن یوسف و إعمال شدیدترین عمل

 بر ضّد علوّیین

 :71صفحة [ یوم اإلسالم]
یتمّکنوا منها إاّل بالقّوة و  هم غاصبنی للخالفة فلمموّیون اعتربوا أنفَس و األُ »

النّاس، حّتی یف  دائاًم یسرتعی عواطَف  وُب صو المغ ئف  ادائاًم خ الغاصُب ، و ُّْس  القَ 
الّسیاسّیة أحًدا حباه الّرأی العام بعطفه. فاضطّر ذلک  أّیامنا هذه إذا اضطهد رجاُل 

ل و هذا ما جعَ  ، و إرهاهبم و التنکیل هبمنیموّینی إیل الّتجّسس عل العلویّ األُ 
منی یف ذلک ه الیُ و یدُ  ن  تَ ة یف إمخاد هذه الف  سوَ هی القَ الملک بن مروان یستعمل منتعبدَ 
 اّلتی یقول فیها: و تنسب إلیه اخلطبةُ  ؛ّجاُج احلَ 

کم. ُتکّلفوننا ناتُ قحتّی تستقیم یل  ،ّمة إاّل بالّسیفهذه األُ  داوی أداوءَ أُ أال و إیّن ال ”
فال تودادوا إاّل عقوبًة حتّی یکم الّسیُف بیننا  ،أعامهلم تعملون مثَل  المهاجرین و ال أعامَل 

                                                      
 .88، ص 69جنگ  .5
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قال برأسه هکذا فقلنا  ،هه موضعُ ه و موضعُ ه قرابتُ و بن سعید قرابتُ و بینکم. هذا عمرُ 
. أال و إّن  ل منکم کل  یشء إاّل ُوثوًبا عل أمری أو نصَب حم  إّنا نُ  بأسیافنا هکذا. أال و رایةر

ه إاّل فعلَ  یفعل أحد   واهلل ال ؛یف عنق عمرو بن سعید عندیها ّل( اّلتی جعلتُ اجلامعة )الغُ 
 .“«هعنقَ  ی اهلل بعد مقامی هذا إاّل رضبُت بتقوَ  رین أحد  یأمُ  واهلل ال ،ها یف عنقهجعلتُ 

 !خواری بود که در عّباسّیون جلوه نمود شرابفّن ولید، مخترع 

 :71صفحة [ یوم اإلسالم]
فکان عبداهلل بن قیس  ؛الّسیاسّیة، کام افرتق النّاسق رَ ء إیل الف  او انقسم الّشعر»

 الّرقیات شاعر عبداهلل بن الّوبری، و الُکَمیت کان یناضل عن حّق آل النّبی یف اخلالفة.
بن  ر عمرُ ظهَ  ،ئداء مقصوًرا عل مقّدمات القصاسبالنّ  و بعد أن کان الّتشبیُب 

لها وقًفا عل و جعَ  ل  وَ الّطویلة یف الغَ  ئدَ ایف عهد عبدالملک یضع القص ربیعة یف مّکةَ  أیب
 ة  وعَ ی و لَ وَ منهّن من غری إعالن للجَ  و خصوًصا احلاّجات   ،ءابملیحات النّس ل  الّتغوّ 

َ  ةمّکة و المدین أهُل  نَ الفراق کام کان الّشأن عند اجلاهلنی. و أمعَ  وا حّ ف لاّم نُ یف الرت 
ق باًبا جدیًدا یف الّشعر العریّب و هو اخللیفة یف دمش ح الولیدُ عن الّسیاسّیة، و فتَ 

ذا إ، فغه الولیدُ غ ما بلَ بلُ لکن مل یَ  نعم کان األعیش یقول یف اخلمر و !اخلمرّیة ةالقصید
ا ـ فن   این خمرْتعُ الثّ  قلنا إّن الولیدَ  و هو الّفّن اّلذی نام و ازدهر یف  اخلمر یف اإلسالم حقًّ

 5!«دبعُ ظّل العّباسّینی ـ مل نَ 

 عبدالعزیز بن مروان برادر عبدالملک از جهت قدرت در رتبۀ عبدالملک بود

 :51 ة[ صفح1 جّلد ،اإلمامة و السیاسة]
العراق  ن قتل اخلوارج و تّم له أمرُ و ذکروا أّنه لاّم فرغ احلّجاج م   (قال:»)

                                                      
 .35، ص 69جنگ  .5



 066 گرفت عتیاز مردم ب مانیو سل دیدو پسر خود: ول یدر مصر، عبدالملک برا زیبعد از مرگ عبدالعز

ه ه و یکتب له عهدَ أن یبایع للولید ابن   کتب إلیه احلّجاُج  ،لک عبدالملکفاستقّر مُ 
العویو کان حیًّا و کان قد استعمله أخاه عبدَ  الملک، ألنّ  ذلک عبدُ فأیَب  ؛اسللنّ 
 ک أنت و التکّلمَ لَ  ما”خه و یقول له: وب  ، و کتب إیل احلّجاج یُ الملک عل مرَص عبدُ 

 !“هبذه؟! و کانت البیعة بالّشام هلام مجیًعا
وم و الّرأی و العقل و عبدالملک یف احل العویو نظریَ إذ مات مروان، و کان عبدُ 

اسم اخلالفة، حّتی لربام إاّل ب   ءر العویو یف یشیفضل عبدَ  ء، و کان عبدالملک الاالّذک
ه فریّده إیل رأیه و ال ری خالفَ ه و یَ فریید عبدالعویو غریَ  ءکان عبدالملک یأمر بالیّش 

د عقَ  ،و ثامننی إحدی   فلاّم کانت سنةُ . الملکیمضیه، و کان ال ینکر ذلک عبدُ 
ر بَ و وّجهه إیل َمن هبا من الرَب  الملک لمویس بن نصری عل إفریقّیة و ما حوهلاعبدُ 
نتهی ذلک إیل افلاّم قدم مویس بن نصری متوّجًها،  5.ةَ ْرقَ ّم إلیه بَ و َض  قاتلهم،یُ 

فانرصف مویس  ؛بن َحّسان الّثعلبی عبدالعویو، فرّده من مرص إیل الّشام، و بعث قّرةَ 
إیل  به ن عبدالعویو و ما استقبله الّشام لعبدالملک، و ذَکر امت هاًنا ناله م  بن نصری إیل
 “ه.ینا فعلَ و قد أمَض  ،أمریالمؤمننی نوُ إّن عبدالعویو ص  ”الملک: فقال له عبدُ  ؛کالم کثری

 .أصحابه ل غالُب ت  م هبا و قُ و  بن َحّسان إیل إفریقیّة، فهُ  ه قّرةُ فتوّج 
لعزیز در  گ عبدا مر ز  ا مردم بیعت گرفتبعد  ز  ن ا لید و سلیما ی دو پسر خود: و لملک برا  مصر، عبدا

َ حمّمدُ  ،العویو بن مروان بمرَص یّف عبدُ وُ فلاّم کانت سنة أربع و ثامننی تُ  بن  ثّم َویل 
ثّم  الملک عل بیعة الولید  یّف عبدالعویو، أمجع عبدُ وُ فلاّم تُ . سّت و ثامننی مروان إیل سنة  

هلام  ، فبایع احلّجاُج فکتب إیل احلّجاج ببیعة الولید و سلیامنَ  ؛امنَ ن بعد الولید سلیم  
 .، و بویع هلام بالّشام و مرص و الیمنبالعراق، فلم خیتلف علیه أحد  

ی بیعت ا برا مسّیب ر بن  ل، سعید  اسماعی مدینه هشام بن  ت حاکم   دعو

شام بن إسامعیلو کتب عبدُ  أن یأخذ  ـ ه عل المدینةو هو عاملُ  ـ الملک إیل ه 
                                                      

اإلسکندریة و إفریقیة، مدینُتها َبْرَقة: إقلیم  مشتمل  عل قًری و ُمُدنر أو ناحیة  بنی »: تاج العروس .5
 .«صابن العو أنطاُبُلس، و هی ما افتتح ُصْلًحا، صاحَلهم علیها عمرُ 
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مل أکن ”بن الُمَسی ب و قال:  فلاّم أتت البیعة هلام، کره ذلک َسعیدُ  .أهل المدینة بیعةَ 
 ُ اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و  ه عن رسولسمعتُ  نی یف اإلسالم بعد حدیثر بایع بیعتَ أل 

ُّ إذا کانت بیعّان یف اإلسّلم أّنه قال:   .“منهام َث لوا األحدَ سًلم فاق 
 أهّیا الّرمحن بن عبدالقاری فقال: إیّن مشری  علیک بثالث خصال، اخرَتْ فأتاه عبدُ 

شامُ شئَت   غرّیَت  بن إسامعیل، فلو . قال: و ما هی؟ قال له: إّنک تقوم حیث یراک ه 
ُ  ک؟ قال: ما کنُت مقامَ   ه منذ أربعنی سنة هلشام بن إسامعیل.ا قمتُ غرّی مقامً أل 

د قال سعید: ما کنُت ألجهَ  !ًرااْخُرْج معتم  قال:  و ما هی؟ :قال .قال: فثانیة
 لیس یل فیه نّیة. ءر ق مایل یف یشنف  نفیس و أُ 

قال سعید:  !ْع للولید، ثّم لسلیامنقال: و ما هی؟ قال: تبایَ  !قال له: فثالثة
 !؟َل  ک فام عَ برَص  ی  ک کام أعمَ قلبَ  إن کان اهلل قد أعمی   أرأیَت 

 .أعمی  الّرمحن هذا قال: و کان عبدُ 
شامُ  فلاّم  .عّم سعید بن المسّیب بن إسامعیل إیل البیعة، و کان ابنُ  قال: فدعاه ه 

شاًما فقالوا له: ال تعجْل عل ابن عّمک حّتی نُ عل   کّلمه و م بذلک الُقَرشّیون، أتوا ه 
 ، فعیس به أن یبایع و جییب.نخّوفه القتَل 

فقالوا له:  ،ه کان یف احلرسقال: فاجتمع القرشیّون فأرسلوا إیل سعید مویًل ل
ْ  ْفه القتَل ْب إلیه، فخو  اذهَ   .ل فیه النّاُس ه أّنه مقتول، فلعّله یدخل فیام دَخ و أخرب 

قال له  ؛مواله بکاًء شدیًدا  یف مسجده، فبکی  صل  ده قائاًم یُ ءه مواله فوَج افج
 ،یراد یب ی مّا یراد بک. قال له سعید: و مابکیک، ویک؟! قال: أبک  سعید: ما یُ 

بایع و ء کتاب  من عبدالملک بن مروان إیل هشام بن إسامعیل، إن مل تُ اویک؟! قال: ج
ال ترید أن  ک لتطّهر و تلبس ثیاًبا طاهرة و تفرغ من عهدک إن کنَت فجئتُ  ؛لَت ت  إاّل قُ 
 تبایع.



 067 دیبا ول عتیعدم ب یرا برا بّیبن مس دیو وقوف در منظر عام سع هیضرب سوط و حلق رأس و لح

  وصّل أُ  فرتاین کنُت  أ ، یف مسجدیصل  أُ نی قد وجدتَ  !لک م  فقال له سعید: ال أُ 
فام کنُت  ّما ما ذکرَت من أن أفرغ من عهدی،أو  !طاهرة؟ بطاهر و ثیایب غریُ  لسُت 

اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و  بعد ما حّدثنی عبداهلل بن عمر عن رسول ألُوخر عهدی
ُّ وص  یُ  ءٌ له یش ]لیلّنی[ یبیت لیلة ُمُل،ٍ  ئٍ ما حقی امر”سّلم أّنه قال:  ه  به إالی و وصیی

ُ أکن  فعلوا، فإیّن ملوا فْلیَ اءفإذا ش .“مکّوبةٌ   نی یف اإلسالم.بایع بیعتَ أل 
شامُ  فکتب صاحُب  ؛هم بام ذکرقال: فرجع إلیهم المویل فأخرَبَ  بن  المدینة ه 

 (.للولید و سلیامن)أن یبایع هلام  هَ ه أّن سعید بن المسیّب کر  رب  إسامعیل إیل عبدالملک خُی 
و ما  ،ههکرَ نَ  و ما کان علینا منه أمر   ؟!سعیدر ک و للَ  الملک إلیه: مافکتب عبدُ 

فأّما إذ  !ن َسعیدک أن تکشف عن َسعید أو تأخذه ببیعة؟! ما کنّا نخاف م  کان حاجتَ 
وطر أو ئة َس اْده مفاْجل   فإن أیب   ؛ه یف النّاس، فاْدُعه إیل البیعةر ذلک و انترش أمرُ قد ظهَ 
وق عل النّاس َشْعرر  نْسه ثیاًبا م  ه و ألب  ه و حلیتَ ْق رأَس أحل   لکیام  ،و أوق ْفه یف السُّ
 جیرتئ علینا أحد  غرُیه. ال

لید مسّیب را برای عدم بیعت با و منظر عام سعید بن  قوف در  لحیه و و س و  ب سوط و حلق رأ  ضر

فلاّم أتاه دعاه إیل  .إلیه فانطلق سعید   أرسل إلیه هشام   قال: فلاّم وصل الکتاُب 
 ه وو حّلق رأَس  ،وطر ئة َس اده مده و جل  ، و جر  عرر فألبسه ثیاًبا من َش  البیعة فأیب أن جییبه،

ثیایب طائًعا و  أّنه لیس إاّل هذا ما نوعُت  مُ لو أعلَ  :و قال ؛فه یف الّسوقه، و أوقَ حلیتَ 
 إیل ذلک. أجبُت  ال

َ نی الّ قال بعض األْیلیّ  یلبس  ط بالمدینة: لاّم علمنا أّنه الذین کانوا یف الرشُّ
ْ  ؛إّنه القتُل  ،یا أباحمّمد”قلنا له:  ،طائًعا یاَب الثّ  . فلاّم تبنّی َس قال: فلب   !“کهبا عورتَ  فاسرت 

 “ه.ما لبستُ  أّنه القتُل  لوال أیّن ظننُت  !ةأهل أْیلَ  ةَ جَ علَ یا مَ ”له أّنا َخَدْعناه قال: 
یوم اجلمعة حتّول إلیه  بن إسامعیل بعد ذلک إذا خَطب النّاَس  قال: فکان هشامُ 

، حتّی إذا وقع یف مدح مادام یذکر اهللَ  (ل علیه بوجههقب  یُ  :أی)بن الُمَسیّب  َسعیدُ 
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شام   َض عبدالملک و غریه أعرَ  یًّ أمَ  ،لذلک سعید  عنه بوجهه. فلاّم فطن ه  ا ر َحَرس 
: وجَه سعیدر إذا حتّول عنه، ففعَ  5بَیص   و  !“ث  إّنام هی ثال”ل ذلک به، فقال سعید 

شام.  2«أشار بیده. قال: فام مّر به إاّل ثالثة أشهر حتّی ُعول ه 
یک باحلّجاج وص  أُ و  .للبعید عو تنکر للصدیق و القریب، و اسم»”: 55صفحة 

 4“«و کفاکم، تقّحم تلک اجلرائم. ذی وطأ لکم المنابرَ فإّنه هو الّ  ؛خرًیا

راست نرود، تمام نکه تابوت کج و آولید در لحظه مرگ عبدالملک برای 

 های میان خانه و قبرش را با خاک یکسان کرد خانه

ما  ثّم کان أّوُل  .إیل البیعة، فلم خیتلف علیه أحد   ثّم دعا النّاَس »: 55صفحة 
ن دار عبدالملک إیل و منول م   کّل دارر  دم  ر هبَ ن حکمه أن أمَ ن أمره و تبنّی م  ر م  ظهَ 
عبدالملک یمینًا و  ج بُّسیر  عرَ باألرض، لئاّل یُ  تیَ و  ت من ساعتها و ُس مَ د  فهُ  ؛قربه

اماًل، و لیکون النُّهوض به إیل ُح   3!«َء منولهاه تلقفرت  ش 

های  ، موسی بن نصیر را با آن سوابق ممتده و جنگسلیماندار آویختن 

 گیر در فتوحات اسالم عالم

 :62 ة[ صفح1ّلد ج ،اإلمامة و السیاسة]
َق النّاس عل احلّجاج و ، فکان أحنَ بعد أخیه الولید   نُ خلف سلیامقالوا: لاّم استُ »

                                                      
به: رماه باحلصباء»: أقرب الموارد .5 . ثّم کثر حتّی اسُتعمل یف کّل  ،هذا أصله ؛حَصبه یص    «َرْمیر
 .33، ص 2ج  ،اإلمامة و الُیاسة .2
گوید و او را سفارش  مروان به پسرش ولید در وقت موتش می. کالمی است که عبدالملک بن 4

 )عاّلمه طهرانی، قّدس سّره( کند. حّجاج می به إبقاِء
 .37، ص 2ج  ،اإلمامة و الُیاسة .3



 063 ریو نظ مثل یب یقات و چادرهاآن در ُسراد یو گفتگو زیبن عبدالملک با عمر بن عبدالعز مانیداستان حّج سل

یطول  ه علیهام ألمرر قُ نَ و کان َح  ؛نّهامبَ صلُ ر هبام لیَ ف: لئن ظف  ل  مویس بن نصری، و کان َی 
 ه.ذکرُ 

غًدا مویس بن  إیّن صالب  ”فأتاه فقال:  ،بن عبدالعویو إیل عمرَ  سلیامنُ  َل قال: فأرَس 
 !“نصری

 الواحدة: ُبعدُ  ؛بّک ألربعح  أُ نصری، إیّن  بنا یا”فقال له:  ،إیل مویس فأتاه فبعث عمرُ 
ک آلل حمّمد صّل اهلل علیه )و آله( و و الثانیّة: حبُّ  ؛اهلل و جهادک لعدّو اهلل ک یف سبیلر  أثَ 

ن عباد سن رأیی فیه، و کان عیاض م  ن ُح ام تعلم م  بن عقبة ل   ک عیاَض و الثالثة: حبُّ  ؛سّلم
ه ه و َصنیعتُ ّم یدُ ت  ّب أن تَ ح  و الّرابعة: إّن ألیب عندک یًدا و َصن یعًة، و أنا أُ  ؛ الّصاحلنیاهلل

ْث عهدَ بُ المؤمننی یذکر أّنه صال  أمریَ  و قد سمعُت  .حیث کانت و انُظر  5ک،ک غًدا، فأحد 
  “ذلک إلیک. و أسنَدُت  قد فعلُت ”فقال له مویس:  “ن أمرک.م   فیام أنت فیه ناظر  

ن ْد إیل مَ لکن أسن   منک، و قبلُت  ذلک من أحدر  لو قبلُت ”: فقال له عمرُ 
لب. فلاّم  .ففانرَص  “أحببَت. فلاّم أصبح اغتسل و حتنّط و راح و مل یشّک یف الص 

یفامرّ و ذلک یف َح  ـ انتصف النّهار و اشتّد احلرُّ   َل فأدَخ  ،مویس دعا سلیامنُ  ـ، ة الص 
 2«ض له.عر  ال توال تَ  ة  ْسمَ جسیاًم، به نَ علیه متعًبا، و کان بادًنا 

داستان حّج سلیمان بن عبدالملک با عمر بن عبدالعزیز و گفتگوی آن در 

 مثل و نظیر ُسرادقات و چادرهای بی

ء بن اهم عن رجو ذکروا أّن عبیداهلل بن عبدالمؤمن أخرَب »: 271 ةصفح
 ة:یوَ َح 

                                                      
 (اإلمامة و السیاسة) .اکُتْب وصّیَتک :أی .5
 .71، ص 2ج  ،اإلمامة و الُیاسة .2
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و ذلک یف سنة  ؛بن عبدالعویو بن عبدالملک، و معه عمرُ  أّنه لاّم حّج سلیامنُ 
اد قات، قد رُض  ر سلیامنُ َعْسفان نظَ  فلاّم انتهی إیل عقبة   .ثامن و تسعنی بْت له ما إیل الُّسُّ

قات، اد  رُس  بن عمر قد عمل له بالیمن ثالثةَ  و کان یوسُف  .بنی أمحر و أخرض و أصفر
 ؛أصفر ن خوٍّ ذی یلیه م  و الّ  ؛أخرض ن خوٍّ ذی منها للناس م  و کان الّ  ؛ب لهرَض فکانت تُ 

ب و الفّضة، هَ بالذ   ر  ور  ات الیمن، مُ رَب ن َح م   رّب  ذی یکون هو فیه من َویْشر أمحر، حُم ثم الّ 
بْت ها من َویْشر أصفر، و رُض أمحر، مرافقُ  ن خوٍّ م   أفرشةر  ، فیه أربعةُ سطاط  و یف داخله فُ 

 ذلک. رَب ه قُ م  َش ابه و َح تّ بنیه و کُ  رُ جَ سطاطه، و ُح ء فُ ان ورئه م  انس ُب جُ ُح 
، کیف تری ب له قال: یا عمرُ ص  ّبة العقبة و نظر إیل ما نُ یف قُ  سلیامنُ  فلاّم استوی  

 !هبا عنها، و المأخوذُ  أنت المسئوُل  !یأُکل بعُضها بعًضا ؛هنا؟ قال: أری دنیا عریضةً ه  
فصاح  ة  َُّس ادق سلیامن، یف منقاره ک  ن رُس م   راب  فبینام مها کذلک، إذ طار غُ 

لکن إن  ی، و: ما أدر  قال عمرُ  !یا عمر؟ : ما یقول هذا الغراُب فقال سلیامنُ  ،الُغراُب 
  .ک بعلمر شئَت أخربتُ 

ْ قال سلیامنُ  ُّسةر هو قک بک  اد  ن رُس طاَر م   : هذا غراب  ین. فقال عمرُ : أخرب 
 !تَج ت و أین خرَ لَ ن أین دَخ عنها م   هبا و المسئوُل  یأکلها، و أنت المأخوذُ 

ک خرب  : أفال أُ فقال عمرُ  !ئب یا أباَحْفصاقال سلیامن: إّنک لتجیء بالعج
ْ م   بأعَجَب   !ینن هذا یا أمریالمؤمننی؟ قال: أخرب 

ن و مَ  !طیعه؟کیف یُ  ن عرف الّشیطانَ و مَ  ؟!تعایل کیف یعصاه ن عرف اهللَ قال: مَ 
 !بالنّار کیف یضحک؟ نَ ن أیقَ و مَ  !؟و یسوغ له الّطعامُ  العیُش  هَینیهبالموت کیف  نَ أیقَ 

ن یطیق ما تطیق أنت یا ْفص! و مَ : نغ صَت علینا ما نحن فیه یا أباَح فقال سلیامنُ 
 5«المطیع. عمر؟ أنت واهلل الموّفُق 

                                                      
 .81، ص همان .5



 020 بن عبدالملک را مانیسل ،یمانیطاووس  حتینص

 نصیحت طاووس یمانی، سلیمان بن عبدالملک را 

أّنه نظر  :ةیوَ ء بن َح اهم عن رجقالوا: إّن إبراهیم بن ُمْسلم أخرَبَ »: 275صفحة 
 ،ء إیل سلیامن بن عبدالملکافانرصف رج ؛صّل یف المسجداحلرامإیل طاوس الیامین یُ 

یف المسجد، فهل لک  طاوَس  و هو یومئذ بمّکة قد حّج ذلک العام، فقال: إیّن رأیُت 
لسلیامن: یا أمریالمؤمننی،  فلاّم أتاه قال رجاء   ،إلیه سلیامنُ  َل لیه؟ قال: فأرَس إرسل أن تُ 
 ذی یتکّلم.حتّی یکون هو الّ  سأْله عن یشءر ال ت

یشءر ُخل ق؟ فقلنا: ال ندری.  ّوُل أما  و فلاّم قعد طاوس سکت طویاًل ثّم قال:
 قال: فإّن أّوَل  .ب؟ قلنا: الت  کُ  یشءر  تدرون أّوَل  . ثم قال: أالقلمُ  ،قل  ُخ  یشءر  أّوُل  :فقال
إیل یوم القیامة. ثم  ،هه و شُّ خریُ  ،رُ ب القدت  الّرحیم، ثم کُ  اهلل الّرمحن بسم :بت  ما کُ 
لق إیل اهلل تعایل اخلَ  َض فقال: إّن أبغَ  .لق إیل اهلل؟ قلنا: الاخلَ  ُض غَ ن أبتعلمون مَ  قال: أ
 .لطانه، فعمل فیه بمعاصیهیف ُس  أشکه اهللُ  عبد  

 .واری  ، فام زلُت خائًفا علیه حّتی تَ َعَل  البیَت  مَ أظلَ : فَ ء  اثّم ّنض. قال رج
 5«رأسه. ه حلمَ أن ترح أظفارُ  رأَسه بیده، حتّی خشیُت  ّک یُ  سلیامنَ  فرأیُت 

 هری در مدینه با أبوحازمو ُز ءمالقات سلیمان و رجا

 إّنا عهدنا الملوکَ ”قال أبوحازم:  2“فتوورنا.”فقال سلیامن: »: 277صفحة 
نا ثّم رص   ؛نیالفریقَ  ، فصار یف ذلک صالُح یأتون الملوکَ  ءُ و مل یکن العلام ءَ یأتون العلام

                                                      
 .87، ص همان .5
و سلیمان بن عبدالملک چون به حج  ؛أبوحازم است که از اصحاب رسول خداست. راجع به 2

و ما در  ،مشّرف شد در مدینه با او مالقات کرد و أبوحازم مطالبی را به او گفت که مفّصل است
 )عاّلمه طهرانی، قّدس سّره( اینجا به مختصری از آن اکتفا نمودیم.
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ء، فصار یف ذلک تقعد عن العلام و الملوکُ  یأتون الملوکَ  ءُ املصار الع اآلن یف زمانر 
 5“«نی مجیًعا.الفریقَ  فسادُ 

ئیل لاّم کانوا عل الّصواب کانت اإرس إّن بنی”قال أبوحازم: »: 275 ةصفح
ی قوم  من َفلاّم ُرئ   ؛ءامرمن األُ  ّر بدینهاتف   ءُ ء، و کانت العلامحتتاج إیل العلام ءُ امراألُ 

ء، و اجتمع عن العلام مراءُ ، استغنت األُ ءَ امرو أتوا به األُ  أرذال النّاس تعّلموا العلمَ 
هم، ء یصونون علمَ نا هوالؤُ و لو کان علام .عل المعصیة، فسقطوا و هَلکوا القومُ 

 .“مهمعظ  َتاهُبم و تُ  مراءُ لکانت األُ 
 2“«هو ما َتسَمع.”قال:  !“ض؟رید، و یب تعرّ کأّنک إّیای تُ ”هرّی: فقال الوُّ 
واحدة  أم  أ ؟قول یف سالم األئّمة من صالتمتما ”قال سلیامن: »: 276صفحة 

 .“االختالف ینا قد اختلفوا علینا یف ذلک أشد  ء لدَ فإّن العلام ؟اثنتان
امر بن سعد حّدثنی ع: أرمیک یف هذا بخرب شافر  4َسَقطَت، عل اخلبری  ”قال: 

م سل  اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم یُ  أّنه شهد رسوَل  ،وّقاص، عن أبیه سعد بن أیب
 م عن یساره حتّی ُیری  سل  ثم یُ  ،ه األیمنخد   بیاُض  یف الّصالة عن یمینه حتّی ُیری  

 3“« یفعل ذلک.قال عامر: و کان أیب   ؛ر بهه  ه األیُّس، سالًما جُی خد   بیاُض 

 یمان و بیعت مردم در دمشق با عمر بن عبدالعزیزمرگ سل

ن اهلل، و أّنه هو اهلادی م   ـ هاها و ش  خریَ  ـها کل   و أّن المقادیرَ »”: 221صفحة 
                                                      

 .83، ص 2ج  ،اإلمامة و الُیاسة .5
 .39، ص نهما .2
 «و هو َمَثل سائر للعرب. ؛أی عل العارف وقعَت  :عل اخلبری سقطَت »: أقرب الموارد .4
 .35، ص 2، ج اإلمامة و السیاسة. 3



 029 [ناریلباس زنش: دختر عبدالملک را به ارزش هزار د زیالمال قرار دادن عمر بن عبدالعز تی]در ب

 .ن خلق لعذابه هدایةً و ال لمَ  لرمحته غوایةً  ن خلق اهللُ ن، مل یستطع أحد  لمَ و هو الفات  
مل یکن له عنها حمیص   بالیا و سیّئات   کانت له بنی هذه الشهادة   و أّن سلیامنَ  ...

، بالقدر الّسابق و العلم النافذ یف حُم   2و5“«الوحی. کم  و ال دوّنا مقرص 
لملک] س زنش: دختر عبدا لبا لعزیز  ن عمر بن عبدا قرار داد لمال  ا ش هزار دینار[ را در بیت  ارز  به 

ملک را در بیت المال قرار دادن عمر بن عبدالعزیز لباس زنش: دختر عبدال

 صد هزار دینار خرج کرده بود که عبدالملک برای آن یک

 :225صفحة  [1ّلد ج ،اإلمامة و السیاسة]
ام لمر بن لبدالعزیز»  :أیی
 ئ عهدُ ر  إیّن حلارض  یوم قُ ”عمران أّنه قال:  و ذکروا عن خالد بن أیب (قال:)
یف المسجد بدمشق عل النّاس، فام رأیُت یوًما أکثر باکًیا و ال داعًیا له بالرمحة  سلیامنَ 

من ذلک الیوم، فلم یبق حمبی و ال مبغض  و ال خارجیی و ال حروریی إاّل أخذ اهلل له 
ؤال بالعفو م  ابقلوهبم، و ابتهلوا بالّدع  اُس ن اهلل و رض النّ ء و أخلصوا له بالسُّ

 “ه.أمجعون فعلَ 
ل ُعَمر یف المسجد بیعًة تاّمًة جامعة طّیبًة هبا النّفوس،  ثّم بایع النّاُس ”قال خالد: 

.خُی  یشوهبا غ شی و ال ال  “الطها َدَنس 
فإیّن  ءر یف یش إیّن مهام شککُت  :ء یقول لاّم تّت البیعةُ ارج و سمعُت ”قال خالد:

 .اهلل شاء إن ،ن، بالنّجاة و الّرمحة لسلیامرَ مَ البیعة لعُ  ّک یومَ أُش  مل
 ،ما کان یملکه ه و مجیع  سوت  ه و ک  باع  سلیامن و ر   ه ببیع أموال  والیتَ  و استفتح عمرُ 

ثّم دخل  .الامل ه و جعله یف بیتفجمع ذلک کل   ؛و عرشین ألف دینار غ ذلک أربعةً فبلَ 
                                                      

 .31، ص همان. 5
 . بخشی از عهدنامۀ سلیمان است که توسط رجاء در مسجد دمشق قرائت شده است. )محّقق(2
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 !فقالت: لّبیک یا أمریالمؤمننی !عبدالملک، فقال هلا: یا فاطمةُ  ه فاطمة ابنة  تعل زوج
ئه، فقال هلا: ان ُبکبًّا و هبا َکل ًفا، ثم استفاق م  ی و کان هلا حُم بک  فجعل یَ 

 ؟!ل لک أبوکاّلذی عم   اختارینی، أو اختاری الث وَب 
هَ و کان قد عمل هلا أبوها عبدُ  ر  و الملک ثوًبا منسوًجا بالذ  ب منظوًما بالدُّ

ائةَ  علیه َق ، أنفَ الیاقوت   له یف فأجعَ  الثّوب   نی فإیّن آخذُ ألف دینار. فقال هلا: إن اخرتت   م 
فلسُت لک  بصاحب. فقالت: أعوذ باهلل یا  الث وَب  بیت الامل، و إن اخرتت  

 یل بالث وب. ال حاجةَ  !راقکن ف  أمریالمؤمننی م  
ق نف  و أُ الامل  یف آخر بیت  أجعل الّثوَب  ،ةر صلَ َخ ّل کُ ب: و أنا أفعل فقال عمرُ 

ه یف مصالح المسلمنی و إّنام هو من أموال المسلمنی إلیه أنفقتُ  فإن وصلُت  ؛مادونه
. قالت: ّده إلیک  ن یرُ و مل أحتج إلیه، فلعّل أن یأیت بعدی مَ  و إن بقی الثوُب  ؛فیه أنفقُت 

 .ْل یا أمریالمؤمننی ما بدا لکفعَ ا
: َرق ع قمیَصک یا فقال له عمرُ  ؛عَ عذَ ذَ ثّم دخل علیه ابن  له، و علیه قمیص  قد تَ 

 !“«فواهلل ما کنَت قّط بأحوَج إلیه منَک الیوم !بنّی 

 در انتظار وقت خاص برای مالقات عمر بن عبدالعزیز ،جریر شاعر اهل عراق

 قال:  ،أّنه أخربهم المشاور و ذکروا عن عبداألعل بن أیب (قال:»): 221صفحة 
خلف، فأطال ما استُ  أّوَل  رَ مَ عل عُ  ،احلجاز أهل العراق و أهل   شاعرُ  قدم جریر  

اد و کان من عبّ  ـ بن عبداهلل اهلذیلّ  المقام ببابه، ال یصل إلیه حتّی قدم علیه عونُ 
ه، فجعل یتخّطی قد أسدهلا خلفَ  صوفر  و عاممةُ  صوفر  و علیه جّبةُ  ـ همیار  النّاس و خ  

ن أکابر و مثله م   ]هو[، بجَ و ال ُی  عمنَ أمّیة و غریهم ال یُ  ن قریش، بنیالنّاس م   رقاَب 
 یدخلون.  العباد و قریش ال یصلون و ال ء  اس و خیارهم و فضالالنّ 



 026 خواستن ِصله و جائزه یبرا زیدر حضور عمر بن عبدالعز ریاشعار جر

 بن اخلطفی و هو یقول: عه جریرُ بن عبداهلل، اتبَ  فلاّم خرج عونُ 
ــ ــا أهیُّ ــل المُ ی ــا الّرج ــی عاممَ رخ   هُ َت

 
 ین ــمَ زَ  مضـــیک إیّن قــد هــذا زماُنــ 

ـــ  ـــا إن کُ أبل  ـــَت ْغ خلیفتن ـــالق   ن  هُ َی
 

 ن  رَ أیّن لدی الباب کالمصـفود یف َقـ 
 بـه قـامُ المَ  ی فقد طاَل فاد  فاحلل ص   

 
 عن أهل و عـن وطنـی ارُ ت الدّ ط  و َش  

له علیه. فلاّم دخل عل عمر قال: یا دخ  بن عبداألعل أن یُ  فضمن له عونُ  :قال 
 أری   فقال عمر: ما کنُت  .بن اخلطفی بالباب، یرید اإلذنَ  أمریالمؤمننی، هذا جریرُ 

 ب عنّی.جَ أحًدا ُی 
ا. قال له عمرُ    !: اْلُه عن ذکرهقال: إّنه یرید إذًنا خاصًّ

 !فقال: اْلُه عن ذکره .إّن جریًرا بالباب ،ثّم حّدثه طویاًل، ثّم قال: یا أمریالمؤمننی
 ْن له.ما أری فْأذَ لسانه  ّما إذ قد بلغ منک خوُف أن لسانه. فقال عمر: م   مُ قال: إًذا ال أسلَ 

ئزه ی خواستن ِصله و جا لعزیز برا بدا بن ع  اشعار جریر در حضور عمر 

الم قال: الّس  ،هرأَس  س  نک  مُ  نی و عمرُ حمَ أو رُ  محر رُ  5فلاّم کان قیدُ  ؛فدخل جریر  
 ء کانت تتعاهدین فیام مض  اإّن اخللف :ثم قال !علیک یا أمریالمؤمننی و رمحة اهلل

التر  ئوَ ابجو  أنشأ یقول: ثم .قد أصبحُت إیل ذلک منک حمتاًجا ؛و ص 
 بــتهاًل  إذا مـا قمـُت مُ ویل  قـد طـال َقــ

 
ین و الـ   رَش  بَ ـیا رّب أصل ْح قـواَم الـد 

ــا لَ   ــا الغَ إّن ــو إذا م ــث أخلَ نرج ــافَ ْی  ن
 

ــ  ــرجــو مــن المَ نَ  امــن اخللیفــة م  ر  َط
 ی اّلتـی نولـتْلـوَ ْهـد و البَ اجلُ  رُ أذکُ  أ 

 
ــد کَ   َ أم ق ــاین  ــا بل   ف ــُت م ــ غ ــن َخ  رَب  م

ــا ز    ُقنی عــدک یف هــمٍّ بَ  لــُت م  یــؤر 
 

 ریدَ َحـنی و مُ إصعاد   ی  یف احلَ  قد طاَل  
ــارُض   ــع احل ــودَ  ال ینف ــةً  المجه  بادی

 
 رَض  ـعــل َحــ لنــا بــادر  و ال یعــودُ  

 ء أرملـــةر اکـــم بالیاممـــة مـــن شـــعث 
 

ـ ضـعیف   و من یتـیمر    ر  َظـو الن   وت  الص 
                                                       

.  :بینهام َقیُد ُرمحر  :یقال ؛المقدار :الَقْید»: أقرب الموارد. 5 ید... أی مقدار ُرمحر ر؛ و القاد: الَقدْ  الق 
: أی َقدْ  .یقال: بینهام ق یُد ُرمحر و قاُد ُرمحر  «ُر ُرمحر
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ــوةَ  ــدعوک دع ــوفر  ی ــه مله ــأّن ب  ک
 

ا[ باًْل َخ   ا من ال نّ اجل  من ]مسًّ  رَش  بَ ـأو َمسًّ
ــدَ   ــفــإْن ت  مُ کُ عــدَ بَ  ونَ ْعهم فمــن یرُج

 
 ر  مـن رَضَ  یـَت منهـا فقـد أنجَ  نْج  تُ أو  

ـ هذی األرامـُل    ْیت حاجتهـاقـد َقض 
 

ــفَ   ــن حل  َم ــ ة  اَج ــذا األرَم ــذ   ل  ه  ر  کَ ال
 اهلل مــــاذا تـــأمرون بنــــا خلیفـــةَ  

 
 ر  َظــــنتَ مُ  ال یف دار  لســـنا إلـــیکم و  

ــارکُ   ــت المب ــدیُّ  أن ــریتُ  و المه  هس
 

ـَور عِص اهلـوی و تقـومُ تَ    الّلیـل بالسُّ
 

ی خود موال شخص اد از ا فقط چهار دینار جایزه د عر  لعزیز به جریر شا بدا بن ع  عمر 

: ک إلینا یا جریر. قال جریر  ْع حاجتَ ت عیناه و قال: ارفَ لَ مَ قال: فبکی عمر و هَ 
دْتنی اخللفما  ها من آالف دینار، و توابعُ  قال: و ما ذلک؟ قال: أربعةُ  !کُء قبلَ اعو 
 سوة.مالن و الک  احلُ 

ن أبن قال عمر: أ ء األنصار أنت؟ ان أبنفم   ء المهاجرین أنت؟ قال: ال. قال: أام 
 ء المسلمنی؟ قال: نعم.ان فقرفقری  أنت م   قال: ال. قال: أ

ئهم. امن فقر ک أن جیری علیک ما جیری عل فقریر بلد  قال: فأکُتب لک إیل عامل 
 !: أنا أرفع من هذه الطبقة یا أمریالمؤمننیقال جریر  

: قد بقیت فلاّم رجع قال له عمرُ  !وه عَل  دُّ : رُ فقال عمرُ  ،قال: فانرصف جریر  
 .هاعطیک بعَض أُ  سوة  و ک   ة  أخری، عندی نفق خصلة  

فقال  !أین تقع منّی هذه یا أمریالمؤمننی؟ فقال: و ؛ثّم وصله بأربعة دنیانری
: واهلل یا لک نفیس. فقال جریر   و لقد أجهدُت  ،ن خالص مایلم  : إّّنا واهلل لَ عمرُ 

 ه.مالر کسبتُ  حبُّ أمریالمؤمننی إّّنا أَل 
ی عط  ن عند خلیفة یُ کم م  ءک؟ قال: جئتُ افقالوا له: ما ور ثّم خرج، فلقیه النّاُس 

 2و5.«راضر و إیّن عنه لَ  ،ءَ ارو یمنع الشع الفقراءَ 
                                                      

 .31، ص 2، ج ةو السیاس ةاإلمام. 5
 .314ـ  343، ص 61جنگ . 2



 027 و تجاوزات سابق را اتیو برداشتن او تعّد زیعمر بن عبدالعز

 عمر بن عبدالعزیز و برداشتن او تعّدیات و تجاوزات سابق را

 :77صفحة [ یوم اإلسالم]
ّمًة واحدًة، خالف و کان أُ  ،بن عبدالعویو رُ مَ نی أیًضا عُ مویّ و من رجاالت األُ »

متضّلعنی یف اإلسالم  ءَ اه بفقهفأحاط نفَس  ؛هم و استبدادهمت  عَ وْ موّینی یف نَ األُ 
، و رَ مَ ته عُ یل عمر بن اخلّطاب فسم  إه تنتسب مُّ و کانت أُ  .یستشریهم و یعمل برأهیم

 .ه یف العدلّب أن یسری سریتَ ئ  رَش ب و یَ َس ّو هبذا الن  عتَ کان یَ 
من  صالح الّداخل للبالد اّلتی دخلت یف اإلسالم َخری  أّن اإل ٰه رأیفلاّم بدأ خالفتَ 
ه بالرّتاجع، و استامل العلوّینی اّلذین کانوا ر قّوادَ و لذلک أمَ  ؛االستوادة یف الفتوح

ی ر  و أبطل سب  علٍّ اّلذی کان جَی  ،موّینی، و صاحلهماالضطهاد من األُ  مضطهدین أشد  
یف  لنفسه فدک اّلتی احتفظ هبا النّبیُّ  باستمرار، و رّد إلیهم بلدةَ  ةعل المنابر یوم اجلمع

نحن معاش ”ستناًدا عل حدیث: إالنّبّی  بنَت  فاطمةَ  رُ مَ ثها أبوبکر و عُ ور  حیاته و مل یُ 
ضهم عن کنیسة کذلک استامل النّصاری فعوّ  5.“و ما ترکنا صدقة   ؛ثور  األنبیاء ال نُ 

ه علیها، بکنیسة القّدیس توما یف ع یدَ القّدیس یوحنّا یف دمشق اّلتی کان الولید وَض 
لت إیل جامع ،الغوطة ف من اجلویة المفروضة عل النّصاری و خف   ،بعد أن کانت قد ُحو 

َ و عامَ  .یف قربص و أیلة  العرب المسلمنی فرفع عنهم اجلویةَ  المسلمنی معاملةَ  ل الموایل 
یف  ح للمسلمنی أن یتمّلکوا األراَض بن اخلّطاب، و سمَ  اّلتی کان قد فرضها علیهم عمرُ 

 .لًکا للحکومةلها م  هم إّیاها و جعَ  تلیکَ البالد المفتوحة بعد أن کان عمر بن اخلّطاب أیَب 
کام  ـ متأّلهر  صویفٍّ  مسلمر  و هکذا مّا یدّل عل أّن عمر بن عبدالعویو لیس جّردَ 

مشاکَل  األمور و یواجه هبّمةر  َق ئیعرف دقا بل هو مسلم   ـ المسترشقنی عی بعُض یدّ 
                                                      

 .32، ص 3، ج صحیح البخاری .5
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 5ه فامت.ل مّدتُ طُ تَ  لکن مع األَسف مل و ،اإلصالح
بن عبدالملک، و قد ساعده عل تنظیم الّدولة و  مُ اموّینی هشو من أساطنی األُ 

لعبد الملک  بن عبداهلل القُّسّی اّلذی کان هلشام کام کان احلّجاُج  األخذ بومامها خالدُ 
یف بالد الغرب یتقّدمون  و یف عهد هشام اندفع العرُب  ن قبل.بن أبیه لمعاویة م   و زیادُ 

تفتح یف أروبا إیل أن اصطدم بشارل مارتل بنی نور و  یف الفتوح فاستمّرت احلرُب 
بتواز اه عل التَ ه وُ ه و َحْملُ و کان یعاب عل هشام ُبخلُ  .711بواتیه یف فرنسا سنة 

اخلراج المفروض  األموال و زیادة اخلراج المفروض عل نصاری قربص و َمضاعفة  
 .نصاری مرص مّا أغضب األهایلَ عل 

رته عل قدُ لصربه و مَ  ،ب بمروان احلامرلق  و کان آخرهم مروان بن حمّمد اّلذی یُ 
فانبّث بنی المرصّینی مثاًل ؛ رة  ب  ْء و الّدنیا مدالوال أّنه ج ،و کان أمرًیا عظیاًم  .االحتامل
ء أنفسهم افارسّیة، حتّی الفقه ة  کثری یف العراق عادات   رومانّیة و انبّث  ة  کثری عادات  

تأّثروا بالقواننی  ،یف العراق ةحنیف کالّشافعی یف مرص و األوزاعی یف بریوت و أیب
 2«قبل اإلسالم یف تلک البالد. الّرومانّیة و الفارسّیة اّلتی کانت معروفةً 

 با سّم کشتند ،ُامّیه واسطۀ مخالفت با سیرۀ بنیه عمر بن عبدالعزیز را ب

 :2 پاورقی، 211صفحة [ مضریة أبوهریرةشیخ ال]
بن  رُ مَ العادل عُ  ها اإلمامُ لَ الّذمیمة الملعونة حّتی أبطَ  ظّلت هذه العادةُ »

                                                      
 :24ص  31، ج بحار األنوار. 5
ّغسَر له أهل األرضبن عبدالعویو[ ]عمر  فإذا هو»  و اس 

 
امء ُی  .«مات  لعنه أهُل ال

جهت اّطالع بر ظلم و جنایت عمر بن عبدالعزیز به واسطۀ غصب حکومت و خالفت از ولّی 
 . )محّقق(87ـ  77، ص 4، ج اسرار ملکوتزمان خویش، رجوع شود به 

 .83، ص 69جنگ  .2



 023 با سمّ کشتند ه،ّیُام یبن ۀریمخالفت با س ۀرا به واسط زیعمر بن عبدالعز

کاًم م ُح کُ ألّنه مل َی  ،تل بالسمّ و قُ  ؛هجری 272إیل  66اّلذی تویّل من سنة  ،عبدالعویو
ا بل حکَ أُ   «مه إسالمیًّا.مویًّ

 یقول: المنصورَ  الّربیع بن یونس: سمعُت قال »” :1 پاورقی ،211 صفحة
و  أربعة: معاویةُ  و الملوکُ  ،أبوبکر و عمر و عثامن و علّ  :أربعة ءُ ااخللف

شام  عبدُ   .(11فحة ص، 1 ، جّلداهرةالنّجوم الوّ ) .“و أنا الملک و ه 
أیّن واهلل ما أنا باخللیفة المستضعف )یعنی ”و من خطبةر لعبدالملک بن مروان: 

و ال اخللیفة المأبون )یعنی یوید بن  ،و ال أنا باخللیفة المداهن )یعنی معاویة( ،عثامن(
 2و5“«معاویة(.
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 عّباسیون .1

دست ابومسلم و ه و اسارت او ب ،خروج برادرزادۀ سّفاح بر عموی خود

 زندانی کردن او را در خانه و سپس خانه را بر سرش خراب نمودن

 :216[ صفحة 1ّلد ج ،اإلمامة و السیاسة]
و  الّشامَ  لاّم ویل السّفاُح ”قال:  ،و ذکروا أّن اهلیثم بن عّدی أخربهم (قال:»)

 رَ أخیه عل اخلالفة فأظهَ  د ابنَ و حَس  ؛هْته نفُس بَ أعجَ  ،أمّیه لنفسه بنی استصفی أمواَل 
عاتبه عل ما له. فلاّم بلغ ذلک أباالعبّاس، کتب إلیه یُ  َص العّباس و التنقُّ  الط عَن عل أیب

ع ، و دعا إیل نفسه، و خلَ س اخلراَج فحبَ  ،فواده ذلک ُعْجًبا و َحَسًدا بام فیه ؛کان منه
َ طاعتَ  ه عل رَ ، و أظهَ ی الَعومَ هم، و أبدَ غورَ هم، و َسد  ثُ عَ أمّیة و أطمَ  بنی ه، ثّم قّرب موایل 

 .العّباس حماربة أیب
یده  مسلم یستغیثه و یذکر عظیمَ  العّباس، کتب إیل أیب ه إیل أیبفلاّم انتهت أخبارُ 
ا ثّم خرج إیل فقدم أبومسلم، فأقام عنده أّیامً  .علیه ألمر السّفاح عنده، و یسأله القدومَ 
ه و عل الفرات فهومه و استباح عسکرَ  فلقی السّفاَح  ؛هه و قّوادُ السّفاح و معه أجنادُ 

أحسنّا  !قال: یا عّمی ،العّباس. فلاّم قدم إلیه و أدخل علیه أخذ أسرًیا، فقدم به عل أیب
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ک، أن أحبسک م  ح  صلًة لرَ  تعّطًفا علیک و و قد رأیُت  ؟!یَت و بغَ  فَحَسدَت  ،و واسینا
 .کمُ دَ ک و یبدو نَ ب نفُس ؤد  ا رفیًقا حتّی تُ حبًس 

ّیام أفلاّم کان بعد . لح، فحبسه فیهالم   طعَ ه ق  عل أساُس ی له بیت  ُج ن  ثم أمر فبُ 
 علیه، فامت فیه. و سقط البیُت  لُح ذاب الم  فَ حول البیت  أرسل الامءَ 

عامه، ثّم أخرج أبوالعّباس  أبامسلم إیل عمله بخراسان فأقام فیها بقّیةَ و رّد 
ا م    5“«ن خراسان.أباجعفر والًیا عل الموسم، و خرج أبومسلم أیضا حاجًّ

 هبیره در هنگام جنگ[ ]اشعار ابن

 و یقول:»: 252صفحة 
ــــ ــــوب إن أّْنَ ــــب   َج الّث ــــه ال  لفی

 
ـــل ذی احل    ـــا ع ـــان ع  أعی ـــة الّص  ْلی

ــــــا   ــــــا إذا مُ عُ نرقّ کنّ ــــــه  تّوَق
 

ـــع    ـــل الّراق  ـــرُق ع ـــع اخل  2«فاّتس
نامۀ ابومسلم خراسانی به منصور دوانیقی و شکایت او از برادرش که به  

 عنوان امام او را پذیرفت و اّما او خیانت کرد

 :و قد ه،ی أن یلع و یالف  جعسر مُل، إیل أیب کّاب أیب» :256صفحة 

العّباس، و قد قیل له بالعراق:  ن عند أیباّم رجع م  و ذکروا أن أبامسلم ل (قال:)
فلاّم کان یف بعض  .“ن أهل خراسانإّن القوم أرادوک لوال توّقعوا مّن معک م  ”

 أخاک إماًما و دلیاًل عل ما اخّتذُت  ّما بعد، فإیّن کنُت أ”جعفر:  ب إیل أیبکتَ  ،الّطریق
اهلل صّل اهلل علیه  ن رسوله م  م و قرابت  لن الع  و کان یف حمّله م   ،لقهافرتض اهلل عل َخ 
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 079 منصور به أبومسلم[ ۀ]نام

نی بالفتنة و استجهلنی بالقرآن، فحّرفه عن مواضعه عَ مَ )و آله( و سّلم بحیث کان، فقَ 
فکان کاّلذی  ،دی  یف صورة اهلُ  ل یل الّضاللةَ إیل خلقه، فمث   قد نعاه اهللُ  طمًعا یف قلیلر 

بام کان من ذلک من  یف دینهم، و استحللُت ین و الدنیا الدّ  أهَل  رُت حتّی وتَ  رورر بغُ  دیّل  
ن کان فکم مَ سلطانکم، حتّی عرَ  یف طاعتکم و توطئةَ  المعصیةَ  و رکبُت  اهلل النقمةَ 

یف مشیئة اهلل ما  بالّظلم و العدوان حتّی بلغُت  ءاکم العشوغریَ  جیهلکم، و أوطأُت 
 .ب  أَح 

 ؛ی بالّرمحة، و استنقذین بالتّوبة، و تدارکنه و کرمه أتاح یل احلسنةَ ن  بمَ  ثّم إن اهللَ 
 “و ما اهلل بظاّلمر للعبید. ؛ت یدایب فبام قّدمَ عاق  ف بذلک، و إن یُ ر  ر فقدیاًم عُ غف  فإن یَ 

مسلم[ أبو منصور به  مۀ  نا [ 

لیس یل  ؛لَت مَت، و أزول حیث زُ أروم ما رُ  5،یا عمّ ”فکتب إلیه أبوجعفر: 
ن سریته شیًئا فأنت ، إن کنَت أنکرَت م  ما رأیَت  الرأُی  .دونک مرًمی و ال عنک مقرّص  

ُ  للصّواب و الموّفُق  یدک و مل یتقّلب إاّل یف فضلک،  ن ال یعرف غریَ أنا مَ  ؛بالّرشاد العامل 
ْق ما لحَ تَ  غریی و ال  إرَص ْل عَلّ م  ال حَت  .إلحسانک بنعمتک و ال منکر   کافرر  فأنا غریُ 

و  ،کأمرُ  . األمرُ فعلُت  ،بخراسان ُق یک و أحلَ لإ ُص نی أشخَ إن أمرتَ  .جناه سوای یب
 2“«الم.و الّس  ؛کسلطانُ  الّسلطانُ 

 قیام عیسی بن زید بن علّی بن الحسین بر علیه منصور و شکست وی

 :211صفحة [ 1، جّلد اإلمامة و السیاسة]
 :ثورة لییس بن زید بن لیل بن احلُنی»

و استویل عل ملک العراقنی و ل أبامسلم و ذکروا أّن أباجعفر لاّم قتَ  (قال:)
                                                      

 . )محّقق(«یا عمّ » :یقال: کان أبوالعّباس و أبوجعفر ینادیان أبامسلم. 5
 .542، ص 2، ج ةو السیاس ةاإلمام. 2
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بن احلسنی  ثار علیه عییس بن زید بن علّ  ،الّشام و احلجاز و اخلراسان و مرص و الیمن
ن کثریة نحًوا م   موعر طالب، فقاتله فیام بنی الکوفة و بغداد، و لقیه یف ُج  بن عّل بن أیب
أبوجعفر باهلویمة و رکب قاتله یف کّل یوم، حّتی هّم فأقام أّیاًما یُ  .ئة ألفاعرشین و م

 دهم بالعطایا الواسعة و الّصالت  ع  شّجع أصحاَبه و یَ ثّم جعل یُ  ؛بهرُ ه لیَ فرَس 
ّد مُ ه، فرأی یف نومه أّنه یَ س  رَ ثّم إّن أباجعفر غلبْته عیناه و هو عل فَ  .اجلویلة، فقاتلوا

فقال له:  ،ام رأیه بدعا َعّباًرا کان معه، فأخرَب  فاستیقظ و ،یه عل األرضیه و رجلَ یدَ 
” ْ ، و َسَیلیه بعدک مجاعة  م  فإّن ُس  ! یا أمریالمؤمننیأبرش  لدک، و هذا ن وُ لطانک ثابت 

 5«ر إیل عییس بن زید منهوًما.ن أن نظَ م   عَ فام کان بأرَس .“ الّرجل منهوم  

 اعتراض عبداهلل بن مرزوق به منصور دوانیقی در انحصار طواف برای خود

 :جعسر مع لبدالل بن مرزوق أیباجّامع » :271صفحة 

ل یف لاّم حّج و دَخ  ،لمؤمننیا أمری ،ذکروا أّن أباجعفر المنصور و (قال:)
فوثب إلیه  .هوا عن البیت، ثّم طاف أسبوعَ حُ أمر بالنّاس فنَ  احلرام، الّطواف بالبیت

 !ن جّرأک عل هذا؟عبداهلل بن مرزوق و قال: مَ 
حَتُول  !هبذا البیت من النّاس؟ ن جعلک أحق  له: مَ  ه. ثّم قالو  به بردائه و هَ فلب  
 !یهم عنه؟نح  و تُ   بینه و بینهم

 اهلل بن مرزوق؟ قال: نعم.عبدُ  :فقال ،فنظر أبوجعفر یف وجهه فعرفه
اهلل بن مرزوق: و فقال عبدُ  !ن أقدمک علیه؟و مَ  !ن جّرأک عل هذا؟فقال: مَ 
؟بیدک رَضی  !ما تصنع یب؟ ک حّتی یکون ک و ال أرجو نفعَ واهلل ما أخاف رَض   ! أو نفع 

 مک إیل فعله.له  ن لک فیه، و یُ أذَ عّووجّل یَ  اهللُ 
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 076 خاموش کردن[ یو فرستادن ابن عّمش را برا یقیدر عصر منصور دوان نهی]انقالب در مد

اهلل بن مرزوق: فقال عبدُ  !هابنفسک و أهلکتَ  إّنک أحللَت  :فقال له أبوجعفر
یده ، و إن کان به عَل   شیًئا إاّل أنولتَ ی فال تدع من الرَضّ جعفر رَضّ  الّلهم إن کان بید أیب

 ء.کّل یش ، و ملیُک ءیش أنت یا رّب بیدک کلُّ  ؛منفعة منه ْع عنّی کل  منفعتی فاقطَ 
و کان یسّجنه بالنّهار، و یبعث  ؛نه هبال إیل بغداد فسج  م  فأمر به أبوجعفر فحُ 

ر ظه  لیُ  ثّم یسامره بالّلیل، بیت عنده و یسامره، یلبث ّناره بالّسجن أمجعإلیه بالّلیل یَ 
 فیقول قد وسع عفوُ  ن اعرتض علیه لئاّل جیرتئ اجلاهُل مَ  سّجن أّوَل  للنّاس أّنه

 عنی؟س  فال یَ  أمریالمؤمننی فالًنا، أ
ه، ه، ثّم خّل سبیلَ ه و انقطع خربُ ه هذا معه زماًنا طویاًل حتّی نیس أمرَ فکان دأبُ 

 ه المهدّی.بمّکة فلم یول هبا حتّی مات أبوجعفر و ویل ابنُ  َق فلح  
ذلک أیًضا،  اهلل بن مرزوق مثَل ذلک، ففعل به عبدُ  فعل مثَل  ،المهدیُّ فلاّم حّج 

ن صنیعه أن ل هذا بأبیک، فکان م  إّنه قد فعَ  ،یا أمریالمؤمننی”ه. فقیل له: فأراد قتلَ 
ه و احتذی ادن أخذ هبُ مَ  َحَمَله إیل بغداد فسّجنه بالنّهار و سامره بالّلیل، و أنت أحقُّ 

 5«اهلل. فامت ببغداد، رمحه ؛معه فحمله المهدیُّ  .“هت  عل مثاله و ورث أکروما
ابن] ن  فرستاد ی و  نیق منصور دوا مدینه در عصر  نقالب در  نرا عّمش  ا ش کرد مو ی خا  [برا

عّمش:  انقالب و هیجان در مدینه در عصر منصور دوانیقی و فرستادن ابن

 جعفر بن سلیمان را برای خاموش کردن

جعفر،  أّیام أیب ء  ایف ابتد یج  و ذکروا أّنه هاج بالمدینة هَ  (قال:»): 277صفحة 
ها و نَ تَ ها و ف  یجَ ن هَ سک  بن سلیامن بن العبّاس لیُ  عّمه جعفرَ  فبعث إلیها أبوجعفر ابنَ 

د بیعةَ جُی  ، و الّشّدةَ  اخلالف هلم، فأظهر الغلظةَ  فقدمها و هو یتوّقد ناًرا عل أهل   .أهلها د 
 .بالبیعة اَس یف سلطاّنم و أشار إیل المنازعة هلم، و أخذ النّ  دَ حلَ ن أطا بکّل مَ و َس 
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 ًدا، و کذلک کلُّ س  اهلل ـ مل یول صغرًیا و کبرًیا حُم  بن أنس ـ رمحه و کان مالُک 
 ن مجع اهللُ ه، فکیف بمَ ه أو ورع  ه، أو فهم  اهلل علیه یف علمه أو عمل   ن عظمت نعمةُ مَ 

 ب  و اللُّ  و الفهمَ  ،و العمَل  تعایل العلمَ  حه اهللُ کذلک قد منَ أ ذلک فیه، و مل یول منذ نَش 
و  و ظهر فیه کبرًیا، ف منه ذلک صغرًیا،ر  ، و وصل له ذلک بالّدین و الفضل، عُ بَل و النُّ 

قه إلیها، بظهور نعمة اهلل علیه، و سّموها به عل کّل مّن کان قد سبَ  استلب الّریاسةَ 
 .علیه یل البغی  إأهم ذلک و أجلَ  له، دَ َس ساّم، فاستدعی ذلک منهم احل

ن ب ز جعفر بن سلیما نس ا لک بن ا ما ن  نه خورد زیا لهه تا آ اهلل علیه و  ی  ز رسول خدا صّل ی ا احکام و روایت ز  ی ا ن حکم  واسطۀ بیا

البیعة  بأّن أیامنَ  ی النّاَس فت  إّن مالًکا یُ ”ن قال له: فدّسوا إیل جعفر بن سلیامن مَ 
ی بذلک فت  و زعموا أّنه یُ  .“ّیاهم علیهاإومهم لمخالفتک و استکراهک ّل، و ال تلحَت   ال

 عَ ف  رُ ”رواه عن النبّی صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم أّنه قال:  المدینة أمجعنی حلدیثر  أهَل 
 .“هوا للیهکر  و ما أُ  و النُیانُ  ّ  اخلطأُ م  لن أُ 

من بیعة أهل  مَ ما أبرَ  علیه و اشتّد علیه و خاف أن ینحّل  م ذلک عل جعفرر فعظُ 
فقیل له:  ؛ئهاعل المسلمنی ببق مَ فیه بام عافاه اهلل منه و أنعَ  ربدُ المدینة، و هّم أن یَ 

 هم عنده، و ال بأَس ر  المؤمننی و آثَ  النّاس عل أمری م  ن أکرَ فإّنه م   ؛ْر فیه ببادرةبدُ تَ  ال”
ال خیفی  ، أو یستحّق ذلک عندنا بأمرر المؤمننی ث شیئًا إاّل بأمر أمرید  فال حُت  علیک منه،

 “عل أهل المدینة.
ن له و م  بَ ن ق  م   ؤیت  ن مل یکن مالک خییش أن یُ مَ  بن سلیامن بعَض  فدّس إلیه جعفرُ 

 إلیه، و حسبةً  مأنینةً بذلک طُ  فسأله عن األیامن یف البیعة فأفتاه مالک   5،احلذرُ  ؤیت  مأمنه یُ 
، یة  احلرّ  َک نتهَ فأتوا به إلیه مُ  یأتیه.إاّل و رسول جعفر بن سلیامن  ر مالک  شعُ فلم یَ  ،فیه
، بالمدینة و تّت له البیعةُ  یُج فلاّم سکن اهلَ  .وًطاب سبعنی َس ر به فرُض  فأمَ ؛ اهلیبة ذاَل مُ 

                                                      
احلذر و االحتیاط یؤیت من اجلهة اّلتی یأمن منها و ، معناه: أّن الّشخَص کثری َمَثل  عریبّ  هذا. 5
 (اإلمامة و السیاسةخیافها. ) ال



 077 شود یاو در جهان اسالم جار یکتاب احکام، که فتوا و رأ نیبه مالک بن انس در تدو یقیدوان دیامر اک

ُ بلَ   5«ه.عَ الرضب حّتی أضجَ  غ باملک أمَل

وا و رأی که فت ،امر اکید دوانیقی به مالک بن انس در تدوین کتاب احکام

 او در جهان اسالم جاری شود

ْن منه و دَ  ،نهو  و دَ  ْع هذا العلمَ َض  ،یا أباعبداهلل”: 2ثّم قال یل»: 276صفحة  و 
 مسعود، بن  ا اهلل بن عّباس و شواذ  عبد   َص َخ عبداهلل بن عمر و رُ  ئدَ اْب شدکتًبا، و تن  
 ـ؛ رض اهلل عنهم ـ و الّصحابةُ  ئّمةُ و ما اجتمع علیه األ ْد إیل أواسط األمورو اْقص  

د إلیهم أن عهَ و نَ  ،ّثها یف األمصارتبک، و نبُ ک و کُ لم  اهلل عل ع   ءاش ل النّاَس إنحم  لنَ 
 “واها.الفوها و ال یقضوا بس  خُی  ال

ون یف رَ لَمنا و ال یَ ، إّن أهل العراق ال یرضون ع  األمریَ  ح اهللُ أصلَ ”له:  فقلُت 
یف، و نقطع لون علیه، و نرضب علیه هامات  مَ ُی ”فقال أبوجعفر:  “نا.هم رأیَ لم  ع   م بالس 
یاط، فتعج  ظهور   ی  طَ  القابل  العامَ  ،بنیاالمهدّی  فسیأتیک حمّمد  . ْل بذلک و َضْعهاهم بالس 

 3و4“«ءاهلل.اش من ذلک إن دک و قد فرغَت ج  عها منک، فیَ سمَ ءاهلل إیل المدینة لیَ اإن ش

 صور عّباسی و هارون الّرشیدطریقۀ حکومت من

 :77صفحة  [یوم اإلسالم]
یف  شبه معاویةَ و هو یُ  ،و کان من رجاالت الّدولة العبّاسّیة أبوجعفر المنصور»

                                                      
 .538، ص 2، ج ةو السیاس ةاإلمام. 5
 دهد. به مالک بن أنس می که در منیٰ ،. دستور منصور دوانیقی در سفری که حّج نموده بود2

 )عاّلمه طهرانی، قّدس سّره(
 .519، ص 2، ج ةو السیاس ةاإلمام. 4
 .319ـ  314، ص 61جنگ . 3
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 الّرشید و قد کان حاد   ثّم هارونُ  .الّدولةُ  م  و عل یده تأّسست  قویی حاز   ؛موّیةالّدولة األُ 
ه ّج ماشًیا، ثّم تثور عاطفتُ و َیُ  ر الّصالةَ کث  الّدینیة فیُ ه تتحّرک عاطفتُ  ؛هاالعاطفة متقّلبَ 
روبا ا سان. و رّبام عرفْت ی باجلواری احل  ظَ ن یف الرّشاب و َی مع  ب و یُ رَش الّشهوّیة فیَ 
 !اًل فیهث  ه ُم الرّشقی کل   ت العاملَ رَ بل رّبام تصو   ،ته من صورتهرَ عن طریقه و تصو   اإلسالمَ 

. یرض عنها اإلسالمُ  کثریة  ال و فیه صور   ،ه بینهماّلذی اشتهر صیتُ  لیلةألف لیلة و یف  و
إاّل أّن زیاًدا و  ،موّیةکانوا کویاد بن أبیه و احلّجاج یف الّدولة األُ  ه الربامکةُ ءُ و وزرا

 یٍّ ن  ثَ وَ  فاریسٍّ  ن أصلر فهم م   ،هم فارسّیةً تُ وعَ و الربامکة کانت نَ  هام عربّیة  تُ عَ وْ احلّجاج نَ 
 ن هلم یف األرض حتّی کانت هلم کلُّ ه فمک  فقد استعمل فیهم أیًضا عاطفتَ  !د النّارَ عبُ یَ 

 «ه.رأَس  و  به بعد أن َح أشیاعه فصلَ  ل منهم جعفًرا و بعَض الّسلطة ثّم غضب علیهم فقتَ 
و  ؛ءَ ایقرب الّشعر و یدخل یف اجلدل معهم کام کان أبوه الّرشیدُ »: 75صفحة 
 «هم عل أهل الّسنّة.نرَص و  أّید المعتولةَ 

 اند ُاموّیین مانند غساسنه و مناذره، و عّباسّیین مانند أکاسره بوده

موّینی هم الغساسنة و ء األُ ااألعل للخلف ُل ثَ و لئن کان المَ »: 75صفحة 
األعل للعّباسّینی هم  ُل ثَ فقد کان المَ  ،ئل یف اجلاهلّیة و اإلسالماء القباالمناذرة و رؤس

ن دمشق إیل بغداد اّلتی أّسسوها یف العراق، و کان م   و لذلک نَقلوا العاصمةَ  ؛األکارسة
إحدی  ،یف نوهبار 5نویتّ هَ کَ  فاریسٍّ  ن أصلر رس إذ کانوا م  ء الفُ اهلم کوزر الربامکة

 ة  نَ هَ ن کَ رسة کانت م  هم فیام بعد أّن هذه األُ یف بلخ، و قد زعم بعُض  2وذّیةالّصوامع البُ 
 «النّار. ة  دَ بَ رس عَ الفُ 

                                                      
 . )محّقق(الَکَهنُوت: وظیفُة الکاهن. 5
 . )محّقق(بودابوذا:  ؛المنسوبة إیل بوذا. 2



 073 جلب معتصم أتراک را از ترکستان، و دخالت دادن آنها را در امر حکومت

 جلب معتصم أتراک را از ترکستان، و دخالت دادن آنها را در امر حکومت

و یقول بعض المسترشقنی: إّن مبدأ اّنیار المملکة اإلسالمّیة »: 76صفحة 
یف ذلک عل ما یظهر أّن الّدولة األموّیة قامت عل  بُب و الّس  ؛کان عل عهد الّرشید

 ت شأنَ العربّیة و أعلَ  العصبیّةَ  ت  العّباسّیة أذل   ولةُ ءت الدّ افلاّم ج ،العصبّیة العربیة
ء اللربامکة یف عهد الّرشید. فلاّم ج ت الّسلطةُ یَ عط  أُ لاّم  و خاّصةً  ،العصبّیة الفارسّیة

و  ،هلم األتراک و المتعّصب   ة  بَ لَ العربّیة و الفارسّیة مًعا بجَ  العصبّیةَ  َف أضعَ  المعتصمُ 
 ،ء یارب العصبیّات فخانوا عل أنفسهم و أذّلوهمااألتراک أّن الّسلطان اخللف رأی  
و زالت من الوجود.  اخلالفةُ  فت  حّتی ضعُ  ،یهلوا عینَ ن سمَ لوه و منهم مَ ن قتَ نهم مَ فم  

الُفرس  ابنه المأمون کانت تقویةُ  یه و ید  ألّنه عل یدَ  هذه المسئولّیةَ  و إّنام حتّمل الّرشیدُ 
 5«لَعَرب.عل ا

عّباسّیون، آداب و رسوم ایران را همچون نوروز، و مجالس شراب و 

 بازی را رواج دادند زن

 :61صفحة  [یوم اإلسالم]
م؛ جلبَهم المعتصم» هم و ُسلطاّن   ثّم ُمن ی المسلمون بعد ذلک باألتراک و ُحکم 
، سمرقند و فرغانة و ُأشوَسنة و  117. و استقدم سنة 125سنة  قوًما من بخاری 

جاعة یف  غریها من البالد اّلتی نسّمیها ترکستان و ماوراء النّهر، لام عرف عنهم من الش 
ن هلم یف األرض. و کام  َمنْ  القتال، فأظَهروا الّشعَب یف بغداد فبنی  هلم رُس   رأی، و مک 

َر األمر مصیبًة کربی  عل المسلمنی؛ و بعد  کانوا قّوةً  هم، کانوا آخ  للّدولة یف أّول أمر 
                                                      

 .32، ص 69جنگ  .5
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هم ـ کام هو الشأن یف عهد األُموینّی ـ کان  أن کان الّسلطاُن أّوَل األمر للعرب وحد 
النّواُع بنی العرب و الُفرس یف عهد العّباسّینی األّولنی، ثّم کان بنی الفرس و العرب و 

 د المعتصم.األتراک من عه
ل إیل  ل اإلسالُم إیل  ظاهرهم، و قّلام یص  و هم عنرص ُشجاع یف احلرب یص 
هم. فلم تض اثنتا عرشة سنًة  نسّیتهم و ال یقیمون وزًنا جلنسیّة  غری  قلوهبم، یعتّوون بج 
حّتی کان الّسلطاُن کلُّه بید إیتاخ الرّتکّی، فکان یف یده اجلیُش کلُّه من مغاربةر و أتراکر 
و َموالر و َبْرَبر و عرب، ثّم لع بوا باخللفاء کلعب هم بالُکرة. ثّم کان من أمرهم أن َقَتلوا 
روا  المتوّکل أّول األمر، ثّم أَمروا المنترص أن خیَلع أخَویه المعتو  و المؤّیَد، و أم 
ن اخللفاء َمن کان ضعیَف  تُن. و اختاروا م   المستعنی أن خیَلع نفَسه؛ و استعَلت الف 
اإلرادة قلیَل احلیلة، حّتی  ینَعموا بالّسلطان بجانبه؛ و مع ذلک قَتلوا بعَضهم و سَملوا 
ف عل  أعنَی بعضهم، و انتَهکوا احلُُرمات و صاَدروا األمواَل. و کان الوایل منهم ُیُّس 
نفسه ما ُیُّسف، ثّم یبنی مسجًدا أو سبیاًل أو رضًیا أو نحو ذلک ظنًّا منه أّن هذا یغفر 

 5«ه کل  ما تقّدم.ل
و نَول قائدُة یاجونوَس عل بغداَد من غربی ها، و هوالکو من : »65صفحة 

بت رقاُب  یه یف أعیان دولته و أکابر  الوقت، فرُض  شقی ها، ثّم خَرج المستعصُم ل َتلق 
کلی  اجلمیع، و قَتلوا اخللیفَة و َرَفسوه حّتی مات؛ و دَخلت الّتتاُر بغداَد و اقتسموها، و

أخذ ناحیًة. و بق ی الّسیُف یعَمل أربعة و ثالثنی یوًما، و قل  َمن َسل م، فبَلغت القتل  
مائة ألفر و زیادًة، فعند ذلک ناَدوا باألمان. و کان جیُء هوالکو فیام  ألَف ألفر و ثامن

المعتصَم و العلقمّی الّرافّض، إذ کان یعتقد أّن هوالکو سیقتُل  ُیقال بدعوة  الوزیر ابن  
                                                      

 .11، ص یوم االسالم. 5



 080 و...[ کند یخالفت خود مسموم م یپدرش را برا ،ی]عبداهلل فرزند مهد

 5«یعود إیل حال سبیله، و عندئذر یتمّکن الوزیر من نقل  اخلالفة إیل العلوّینی.
ل : »66صفحة  فلاّم جاء العّباسّیون نقلوا إلیهم مدینَة الُفرس برشاهبا و التغوُّ

بنسائها و مخرها و الَغَول بالمذّکر و االحتفال بالن ریوز و االحتفال بالَورد و الّریاحنی 
خال األطعمة المختلفه کالفالوذج  و الل وزینج  و نحومها، و التویُّد فیام یقولون، و و إد

 4و2«هکذا.
مسموم ] فت خود  ش را برای خال ی، پدر مهد ند  فرز [ میعبداهلل   کند و...

کند و مهدی  عبداهلل فرزند مهدی، پدرش را برای خالفت خود مسموم می

 نماید الّرشید می وصّیت برای هارون

 :251صفحة [ 1، جّلد مامة و السیاسةاإل]
و  .یّف المهدیُّ وُ تُ  ،و ذکروا أّنه لاّم کانت سنة ثالث و سبعنی و مائة (قال:»)

بنیه، و کان قد ذکر أن  ه و بعُض ذلک أّنه خرج یوًما إیل بعض المنازل، و معه أهلُ 
و  احلرَص اهلل ل عبدُ فحمَ  .کهل عن ذلک و ترَ ثّم غفَ  اهلل بعده،ه عبدَ یستخلف ابنَ 

ه و بذل هلا عل ذلک م  اجلواری المتمّکنات منه بَس  عل أبیه بعَض  إیل أن دس   یَش الط  
أّنه قد  ، عرف المهدیُّ رور. فلاّم سّمْته و وصل إلیه السمُّ الغُ  اها أماین  ، و منّ مواَل األ
 ء  ااجلند و أمر الرشید، و خذ بیعةَ  هارون ْب عهدَ ْل و اکتُ عج  ”ه فقال له: ل، فدعا کاتبَ ت  قُ 

 .“ْب بذلک إیل والة األمصاراألجناد، و اکتُ 
 ؛یطمع یف خالفة و ال یظّن هبا ال أمةر  بنیه، و کان ابنَ  رَ أصغَ  و کان الّرشیدُ 

: فقال له المهدیُّ  ،فیعلم أّنه مستخلَ  ال ْفسه و هو جیود هبا، و الرشیدُ فأدخله عل نَ 
ک، و قد کان قال یل مهمُت به حلداثة سن   الک و ّی، واهلل ما أردُت استخالفَ نَ أی بُ 

                                                      
 .17، ص همان. 5
 .83، ص 5، ج التهذیب. 2
 .599، ص 69جنگ  .4
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 إّن ابنی هذا األعنَیَ ”ک: آر ل رؤیةر یف أوّ  ک أبوجعفر، و أنت یومئذ قد ترعرعَت جدُّ 
ما هو ”قال:  !تظّن ذلک؟ ، أ: یا أبت  فقلُت  .“صاحلة ، و یسری فیه سریةً ل هذا األمرَ یَ َس 

 5.“ْبعی الر  م  ین سنة، و تقتله احلُ بضًعا و عرش ،لًکاو یکون مُ  لکنّه الیقنیُ  بالّظن، و
 یَت ، إّنک واهلل نعَ بکیک یا فتی؟ قال: یا أبت  فقال له: ما یُ  ،فاندفع الرشید باکًیا

 أموت؟ م  نی متی أموت، و م  یل نفیس و عرفتَ 
، و نَ اإلَح  ع  ذ باحلَوم و الکرم، و دَ ، و ُخ د  ْد و ُج ه  و اجتَ  رْ قال: هو ذاک، فشم  

 .عنه ، فقد عفوُت یناله منک مکروه   اهلل فالعبدَ ْر أخاک انظُ 
 !؟ع ما وصفَت ، و صنَ ، و تعفو عنه و قد أیت ما ذکرَت فقال الّرشید: یا أبت  

ه ر یل صنیعتَ غف  عل یدیه، و أرجو أن یَ  و ما عّل أن أعفو عّمن أکرمنی اهللُ  ،یا بنّی  :قال
 2«اهلل. شاء یب إن

ن نبوی برای هارو قرائت حدیث  لرشی ] مدینه[ا ن  فقیها توّسط   د 

   النیاُس لو ُیعطَ ”...  قال صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم:[»]: 251صفحة 

ل  لیل المُ  لکنی البیینةَ  و ؛و أمواهَل، َء قومٍ ادم ناٌس  دیل ی  بدلواه،  اَل  لیل     و الیمنیَ دی

 4«.“رَ ن أنکَ مَ 

خواست به صورت رون اه ؛اهلل سه پّله بود، معاویه بر آن افزود منبر رسول

 اّول برگرداند، مالک مانع شد

فإیّن  ؟ما تقول یف هذا المنرب”إیل مالک فقال:  ثّم أرسل الرشیدُ » :255صفحة 
ّده إیل الثاّلث درجات اّلتی کانت سفیان، و أرُ  بن أیب ع ما زاد فیه معاویةُ رید أن أنو  أُ 

                                                      
بْ »: تاج العروس. 5  «َتَدَع یومنی، ثّم تیء یف الیوم الرابع.ع من احلُمی: أن تأخذ یوًما و الر 
 .512، ص 2، ج اإلمامة و السیاسة. 2
 .514، ص همان. 4



 089 یرا به امر مخصوص یت کرده بود، هر شبخود را قسم ۀهفت شب هفت دیالّرش هارون

  !“اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم بعهد رسول
متْه ضعیف قد خترّ  ودر ْل یا أمریالمؤمننی، فإّنام هو من عُ تفعَ  ال”فقال له مالک: 

ه إیل لو أعدتَ  ،مع هذا إّنه یا أمریالمؤمننی و ؛هب أکثرُ و ذهَ  َک ک  فَ ه تَ ، فإن نقضتَ المسامریُ 
ک أحد  فیقول أو یقال له: ن علیه أن ینتقل عن المدینة، یأیت بعدَ آمُ  درجات مل ثالث  
فإّنام  اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم أن یکون معک حیث کنَت  لمنرب رسولینبغی 
اهلل صّل  ما کان هبا من آثار رسول للخلیفة، فینتقل کام انتقل من المدینة کلُّ  المنربُ 

و  هبا نعل  و ال َشْعر   رک له علیه الّصالة و الّسالم،اهلل علیه )و آله( و سّلم ما أعلم أّنه تُ 
 “قد انتقل. هنا من آثاره إاّل ومّا کان له ه   ء  ح  و ال یشدَ و ال قَ  5صاة  اش  و ال عَ ال فر

و کان ذلک رمحة  من  ،، و انتهی عن ذلک برأی مالک بن أنسفأطاعه الّرشیدُ 
 2«هم.ر  اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم بنی أظهُ  تثبیتًا لمنرب رسول اهلل ألهل المدینة و

هر شبی را به  ،هفت شب هفتۀ خود را قسمت کرده بود الّرشید هارون

 مخصوصی مرا

 م، فیحرض جالَس و ذکروا أّن الّرشید کان کثرًیا ما یتلث   (قال:»): 251صفحة 
 عل سبع لیال: فلیلة   و الّلیایلَ  و کان قد قّسم األّیامَ  .فعرَ ء بالعراق و هو ال یُ العلام
یمل علیهم  ،للکتّاب و لیلة   ؛ورهم یف المهّم منهاء، یذاکرهم أموَر النّاس و یشااللوزر

ن صالح أمور ر م  ن أموال المسلمنی و یرّتب هلم ما ظهَ الّدواوین و یاسبهم عاّم لوم م  
األمصار و یسأهلم عن األخبار  یذاکرهم أمرَ  ،األجناد ء  امرأُ للقّواد و  و لیلة   ؛المسلمنی

                                                      
و منهم ”قال:  .“یقال: أخذُت َعصاَته ؛عصاة  باهلاء :و یقال للعصا”قال األزهری: »: العرب لسان. 5

 .“«َمن کره هذه اللغةَ 
 .511، ص 2، ج ةو السیاس ةاإلمام. 2
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 ،ءاء و الفقهللعلام و لیلة   ؛غورالثُ  و سد   ن صالح الکورو یوقفهم عل ما تبنّی له م  
یتصّفح  ،ء و العبّاداللقرّ  و لیلة   ؛ن أعلمهمو کان م   ،و یدارسهم الفقهَ  یذاکرهم العلمَ 

لنسائه و  و لیلة   ؛ه بکالمهمق قلبَ مواعظهم و یرق  وجوَههم و یتّعظ برؤیتهم و یستمع ل  
خیلو فیها بنفسه، ال یعلم أحد  قرب أو  و لیلة   ؛أهل ه و لّذاته، یتلّذذ بدنیاه و یأنس بنسائه

 5«ّقه.ر   نفسه و فکاکَ  یشّک أحد  أّنه خیلو فیها برّبه، یسأله خالَص  بعد ما یصنع، و ال

 مرو بن مسعده[عالّرشید با وزیرش  ]مکالمۀ هارون

 2و یقول:”...[ قال وزیره عمُرو بن مسعدة: »]: 261صفحة 
ـــ ـــو أّن للشُّ ـــفل ـــا ُی  ری  ْکر شخًص

 
ـــــــاظ    ـــــــه النّ  رُ إذا مـــــــا تأّمل

 َلمث لُتـــــه لـــــک حّتـــــی تـــــراهُ  
 

 “مـــــرؤ  شـــــاکرُ اأیّن  مَ علَ فـــــتَ  
حلفُت بالمیش  ،َت ألاّم أبط !ویک”]قال عمُرو بن مسعدة: قال یل هارون[:  

. و ال واهلل ما هذا جوا یل الکعبة أن ینالک منّی یومُ إ : فقلُت  “؟فام الّرأُی  ؛ک لدّی ءَ سوءر
 .“ن بّر یمینهعل عینًا. و أویل م  أننی، أنت یا أمریالمؤم”

فإّن النبّی  یمینه، عن المؤمننی ر أمریُ کف  فْلیُ ”قلت:  “رید ذلک.فقال: واهلل ما أُ ”
یَ کس  فلیُ   رخرًیا منها فرأیی  لیل یمنیٍ  َف لَ ن َح مَ الّصالة و الّسالم قال:  علیه  الیذی  أت  ر و ل 

 4“«هو رخرٌی.

 و مأمون و بالغت و فصاحتشان روناقتیبه از ه تمجید ابن

بن هارون، قال:  قال عمرو بن بحر اجلاحظ: حّدثنی سهُل »: 266صفحة 
                                                      

 .511، ص همان. 5
 کند. )محّقق( ای است که عمرو بن مسعده در وقت مالقاتش با هارون نقل می . شعر مرد بافنده2
 .515، ص 2، ج ةو السیاس ةاإلمام. 4



 086 عّلت غضب هارون بر برامکه، ارتباط خواهرش فاخته با جعفر بود

عیااًل عل ییی بن خالد بن َبْرمک و لَ   و القریض  رب  و حُم  واهلل إن کان َسّجاعو اخلَُطب  ”
اتصو  یُ  جعفر بن ییی، و لو کان کالم   ّی َجوَهًرا، لکان  له المنطُق یّ و خی ر ُدرًّ الُّس 

شید، یف بدهیته و هام و المنتقی م  کالمَ  ن لفظهام؛ و لقد کانا مع هذا عند کالم الر 
 .نیی  م  نی أُ َعی نی و جاهلَ  ،توقیعاته یف أسافل کتبه
ون أّن البالغة رَ المتکّلمنی یف أّیامهم، و هم یَ  طبقةَ  معهم و أدرکُت  و لقد عربُت 

األنام  ت إاّل هلم، و أّّنم حمُض انقادَ  إاّل علیهم، و ال م، و مل تکن مقصورةً تستکمل إاّل فیه مل
 و نواهةُ  لفظر  و سهولةُ  منطقر  و جوالةُ  رَبر خَم  جودةُ  و نظرر مَ  تُق األّیام، ع   لُح الک رام و م   باُب و لُ 

 خصاهلم کثریَ ن م   أّیامهم و المأثور   الّدنیا بقلیل   ، حتّی لو فاخرت  خصالر  و اکتامُل  أنفسر 
اهلل   ءَ اأهل القبور، حاشا انبی أبیهم إیل نفخ الّصور و انبعاث   مَ ن لدن آدَ ن سواهم م  مَ  أّیام  
و لقد  ؛لت یف الفخر إاّل علیهمعو   ت إاّل هبم و الام باهَ وحیه المرسلنی، لَ  کرمنی و أهَل المُ 

مذاقهم  میثاقهم و معسول   آفاقهم و رفق   أعراقهم و سعة   أخالقهم و کریم   کانوا مع تذیب  
خالل اخلری فیهم إیل ملء  أغراضهم و اکتامل   أعراضهم و طیب   هم و نقاوة  فإشا و سنی  

 5“«.الَقْفر   ه  ة یف الَمْهمَ لَ ْردَ ة یف البحر و کاخلَ ْفثَ هم، یف جنب حماسن المأمون کالن  األرض مثلَ 

 بودعفر عّلت غضب هارون بر برامکه، ارتباط خواهرش فاخته با ج

یف  ْهَش ت عیناه حتّی لعرفنا اجلَ قَ ورَ و اغرَ  2فقال الّرشید،»: 171صفحة 
د غرَی م”صدره:  ن أراد فهم ذنبه یوشک أن یقوم عل ئه، و مَ ائه َیصُدر بمثل داَمن َیر 

 4“« بالن ّضاحات.مثل راحلته. عَلّ 
                                                      

 .511، ص همان. 5
 )عاّلمه طهرانی، قّدس سّره( الرشید است پس از قتل جعفر بن یحیی برمکی. . کالم هارون2
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:»: 171صفحة   قال سهل 
القرص المتقّدمنی  صیان  ئه من خ  ائه و أعتقد صدَق إخاق بوفن أث  قلُت لبعض مَ 

بن ییی و  ما اّلذی نعی جعفرَ  :ن کّل ما یکون لدیهعند أمریالمؤمننی، و المتمّکننی م  
 یأت علیه رضاه؟ ه و ملن ذنبه اّلذی مل یسعه عفوُ ذویه عند أمریالمؤمننی، و ما کان م  

ه علیه و عرفتَ  عل ما ـ ، کان واهلل جعفر  و ال لدیه ذنب   مل یکن له جرم   فقال:
، إاّل أنّ  ن اکتامل خصال اخلری و نواهة  م   ـ ه عنهفهمتَ   النّفس من کل  مکروهر و حمذورر
ابق و القدرَ االقض ن أکرم اخللق عل أمریالمؤمننی و منه. کان م   د  النّافذ البُ  ء الس 
اهم قدًرا و أوجبَ م منه، و کان أعظمَ أقرهب   رأی  فلاّم علم ذلک من ُحْسن   ؛هم حقًّ

ه یف و شقیقتُ  ،بنُت المهدّی  ةُ ختاه فختُ نته أُ ته له، استأذَ حمبّ  أمریالمؤمننی فیه و شدید  
ئعات و ات له باجلواری الرّ هاداته، فأذن هلا، و کانت قد استعد  إحتاف جعفر و مُ 

لط عام ن ألوان اع له م  صنَ ا یفتّضها، إیل ما یُ کرً معة ب  ی له کل  ُج هد  نات، فتَ الفات   ینات  القَ 
ذلک بمعرفة أمریالمؤمننی و  کلُّ  ؛الکسوة و الط یب و الرّشاب و الفاکهة، و أنواع  

 عواًما.أت بذلک زماًنا و َمَضت به رأیه، فاستمر  
مختفی داشت ن  فاخته خواهر هارو ا با   جعفر رابطۀ خود ر

 رعُ یَ ، دخل جعفر  القرَص اّلذی استعّدت به، و مل ع  مَ من اجلُ  معة  فلاّم کانت ُج 
ین له، دَ کأّّنا جاریة  من اجلواری الاّلیت کّن هُی  ،المهدّی یف القرص ابنة   إاّل بفاختةَ  جعفر  

و هّم  ءُ اله بذلک. فلاّم کان المس ه، و ال علمَ ه و قض منها حاجتَ فأصاب منها لّذتَ 
حمّبتها  ط  ْته عل شدید هواها و إفراْته بأمرها، و أطلعَ ْته بنفسها و عّرفَ باالنرصاف، أعلمَ 

و انقبض عاّم کان  ،ًفا و هبا حبًّا، ثّم استعفاها من المعاودة إیل ذلکلَ فازداد هبا کَ  ؛له
 .ن جوارهیا، و اعتذر بالعّلة و المرضیناله م  

أعل ْم أمرَیالمؤمننی ما کان معّجاًل، و  ،یا بنّی ”فقال له:  ؛جعفر  أباه ییی فأعَلمَ 
و  !نان غریُ إن تأّخر هذا و بّلغه مَ   أخاف علینا یوم سوءر فإیّن  ؛همُ ْن یل فأعلَ ْأذَ إاّل فَ 



 087 [یبه دست متوّکل عّباس تّیبن سک عقوبی]شهادت 

نَب ک له یف هذا الوقت یُ إعالمُ  قال .“ بالعقوبة منک قُّ ، فهی أَح سقط عنّا ذلک الذ 
عه طل  أن ال یُ  منه، و أرجو اهللَ   أیَُّسُ عَلّ  فالموُت  !ه به أبًداال أعلمتُ  ،جعفر: ال واهلل

 .“علیه
فقال جعفر:  “ْمه.ْعنی الیوم و أعل  فأط   ؛هذا خیفی علیه ال تظن  ”فقال له ییی: 

ت أن رفعَ  إاّل  الّرشید رعُ فلم یَ  .“و باهلل أستعنی !واهلل ال أفعل هذا أبًدا و ال أتکّلم به”
ت ذلک فیها، فاستحّق ذلک عند الّرشید ، و أعلمَ ةً قعَ ن جوارهیا رُ م   إلیه جاریة  

فغفل عنه  ؛کهنهَ ه بالعّلة من غری مرض یَ اعتذارُ  ن إحتافها، وء جعفر لام کان م  اباستعف
رمًة و رفعًة، حتّی ًة، و ال زاد له إاّل کرامًة، و ال لدیه إاّل ُح فوَ لذلک َج  رَ ، و مل یَ الرشیدُ 

 2و5.«مُ و اهلل أعلَ  .تْف  ب احلَ نقلَ قرب وقت اهلالک، و دنا مُ 

 [شهادت یعقوب بن سکّیت به دست متوّکل عّباسی]

 :وارد است که 49صفحه  ،محاکمه در تاریخ آل محّمدتشریح و در 
یت در مجلس المتوّکل عّباسی نشسته بود که دو پسر چون یعقوب بن سّک»

کند:  در این أثناء خلیفه خطاب می ،شوند المعتمد و المعتّز داخل اطاق می :خلیفه
 ۀئقبیچاره یعقوب به ذا “ند یا حسن و حسین؟!ا ای یعقوب! این دو پسر من اشرف”

و اهلل! قنبر که خادم حسن و حسین بود، هم از ”در جواب گفت:  تًابداه ،نور ایمان
متوّکل در حین استماع این جواب حق و  “تو و هم از پسران تو اشرف است!!

 3و4«کند. کند که زبان عالم بیچاره را از پشت سرش بیرون می صحیح به جاّلد امر می
                                                      

 .572، ص همان. 5
 .311 ـ 319، ص 61جنگ . 2
 .5111، ص 52، ج چهارده نور پاک. 4
 .7، ص 3جنگ . 3
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 خلیفۀ عّباسیدست الّناصر ه تعمیر سرداب غیبت ب

 :156 ةصفح[ 1جّلد  ،معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر]
ما کان من  ٰیوَ ن یتشّیع غرُیه س  یکن یف أهل بیته مَ  یتشیّع و مل و کان النّارُص »
ذی ذَهب ی نارصالّدولة الّ وَ ن لیس بشیعیٍّ س  َحمدان مَ  یکن یف بنی کام أّنه مل ،المأمون
ب إلیه ذی کتَ هو الّ  و النّارُص  ؛لة احلَْمدایّن الّشهریو هو من نسل نارصالّدو ،إیل مرَص 

 علیه أخوه عثامن و عّمه أبوبکر بن أیوب: الّدین األیُّویّب لاّم استبدّ  بن َصالح علُّ 
ــــرر و ــــوالی إّن أبابک ــــَبه م  صـاح

 
  ّ ـیف َحـق  َعـل   عثامن َقـد َغَصـبا بالس 

ـــ  ــــایعاه و َح ـــ عَ ـاّل و ب ـــْق  تهـیعَ ـد َب
 

ــرُ   ــ و األم ــنهام و النّ ّ  ـصُّ بی ــل  ــه َج  فی
ـفانظر إیل َحظ  هذا اإلسم کیـف لَ    یق 

 
ــن األُ   ــی م ــا الق ــر م ــن األواخ  َول  م

 :النّارُص  فأجابه اإلمامُ  
 نًــاکتابـک یـا ابــن یوسـف معلَ  ٰوایف

 
ـــ  ـــاحلّق خُی  ک طـــاهرُ  أّن أصـــلَ رب  ب

ـــغَ   ـــاَص ـــن بوا علیًّ ـــه إذ مل یک  حق 
 

ـــه ب    ـــّی ل ـــیَ بعـــد النب ـــارُص  رَب ْث  ن
ــاهُب   ــه حس ــًدا علی ــإّن غ ــرب ف  مفاْص

 
ــ  ُ  رش  ـو اْب ــارص  ــامُ فن ــارُص  ک اإلم  الن

بّاًکا من اآلبنوس ل فیه ُش و جعَ  ءالغیبة یف سامّرا ی رسداَب و هو الذی بنَ  
 و هو باقر هلذا الوقت کأّنام فرغ منه الُصنّاعُ  ؛هعمل   ه و تاریَخ ب علیه اسمَ الفاخر کتَ 

َی یف آخر  .5بالدوسنطاریا 111یف أّول شّوال سنة النّارُص  یف  وُ و تُ  .اآلنَ  و کان َعم 
أشهر و  و أربعون سنًة و عرشةُ  خالفته ستی  و مّدةُ  ،سبعنی سنة مُره نحوُ و عُ  ،همر  عُ 

 .منه مّدةً  ن أهل بیته أطوُل م   اخلالفةَ  ل  یَ  و مل ،ن یوًماوو عرش ثامنیة  
 ،ء حتّی وصل الکوفةَ افج ؛ عندهّکة لیحرُض م أمریَ  قتادةَ  ب الرّشیَف و کان قد طلَ 

                                                      
 : اسهال خونی. )محّقق(الدوسنطاریا. 5



 083 ونّیدخول ُهالکو در بغداد و انقراض حکومت عّباس

ل َبَلًدا الأدُخ ” :و قال ،من ذلک 5فتطرّی ، حدیدر  و معهم أَسد  یف َقَفص   فاستقبله النّاُس 
 منها: ،بیاتر أفأجابه ب ،عاتبهیُ  فأرسل إلیه النّارُص  .و رَجع “ُسودُ  فیه األُ ؤرَس تُ 
 َبَســـطُتها رضغـــامر إذا مـــا فُّ  َکـــیل   و
 

ـــوم   ـــبی ـــا یأش   َٰوغیال ـــعُ  هب  و أبی
 ظهرهــا تلــثم األرض   ظــّل ملــوکُ تَ  

 
ـــو یف وَ   ـــط  ْس ـــد ب  ـــعُ  نیَ ها للمج  ربی

ــَت الر  لُ أجعَ  أ  ــا حت ــیه ــّم ابتغ ــی ث  ح
 

 خالًصــــــا هلــــــا أیّن إًذا لرقیــــــعُ  
ــا إاّل الم    ــا أن ــو م ــل   ُک ْس ــدَ بَ  یف ک  ةر ل

 
 م فیضــــیعُ کُ نــــدَ ّمــــا ع  أو  ضــــوعُ یَ  

 ،الرّشیف احلسینّی  ،المدینة و کان بینه و بنی أمری   .یتهّدده فأرسل إلیه النّارُص  
 منها: ،فکتب إیل أمری المدینة أبیاًتا ،منازعةً 

ــی  بَ  ــرر َعم   ن ــویس و جعف ــن آل م ــا م  ن
 

ـــلٍّ  و آل    ـــَف  ع ـــربُ  کی ـــ مْ کُ ص  اعنّ
ــــّل أخــــاه آل    ــــا أخ  َخ ــــلر إذا م  ک

 
ـــ َبـــدا بأخیـــه األکـــُل    ٰیثـــّم بـــه َثنّ

 «عنهام. ف  فکَ  ،عل حرب النّارصفاتّفق األمریان  

 دخول ُهالکو در بغداد و انقراض حکومت عّباسّیون

بویع له سنة  ،أبوأمحد عبداهلل بن المستنرص ،المستعصم باهلل :112 ةصفح
زمانه بسامع األغاین  یقض أکثرَ  ،لکمور المُ أُ اخلربة ب قلیَل  ،الرأی کان ضعیَف  .117
 ،ل العوامن أراذ  ولنی علیه و هم ُجّهال م  ستَ أصحابه مُ و کان  .ج عل المساخرو التفرُّ 

 ،الّرجال ء  فإّنه کان من أعیان النّاس و عقال ؛بن العلقمّی  الّدین حمّمد مؤّید ه وزیرَ إاّل 
ف العلقمّی صن   بن  و ال   .بَض و القَ  وَل ول یرتّقب العَ القَ  مردودُ  ،الید لکنّه مکفوُف 

فأجازمها  ،یف الّلغة العباب کتاَب  و صن ف له الّصغاینُّ  البالغة ّنج احلدید شَح  أیب ابنُ 
 .نیّةً َس  جائوةً 

                                                      
ا: تشائمَ : »أقرب الموارد. 5 ً  .«تطرّی منه َتَطریُّ
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فقد  ؛راألثَ  ئس  الکرخ و ب   ب  ر سوی َّن یؤثَ  ء  یف أّیام المستعصم یش و مل جیر  
و کان الّذی أشار به  ،فظیعر  عّدی عل األعراض أمجری فیه من النّهب و القتل و الت  

هم عل بالد ءُ  و استیالرَت الت   و یف أّیامه کان ظهورُ  .دأبوالعّباس أمح ه الکبریُ ولدُ 
ره و یشری علیه باالستعداد ذ  ه ابن العلقمّی ُی و کان وزیرُ  .بذلک بال  فلم یُ  ،اإلسالم
ز ربُ لتَ  مرَ ألام عظ  و أّن الوزیر یُ  خطرر  أّنه لیس فیه کبریَ  :مونهوه  ه یُ و خواصُّ  ،عسمَ فال یَ 

المغول إیل  ل عسکرُ حّتی وَص  .منها لنفسه لتجنید العساکر فیقتطعَ  إلیه األمواُل 
فلاّم سمع  ؛من بغداد فأرسل إلیه رسول   .ه إیل بغدادلُ ُس ت رُ و تواترَ  ،مهذان مع هالکو

ن فأرسل زیادًة عل ثالثنی ألًفا م   ،و مدافعةر  مغالطةر  ه علم أّنه جواُب هالکو جوابَ 
 5فأجَفَل  .هان غربی  م   وا من تکریت و قصدوا بغدادَ فعرَب  ،ه باجواسمُ  عسکره مع قائدر 

و کان  ،ءهم یف الامفوا أنفَس ئهم و أوالدهم و قذَ ابنس هم و دخلوا بغدادَ أمامَ  اُس النّ 
 .دنانری أو عّدةَ  بر هَ ن ذَ واًرا م  ه س  رب  عَ جرَة َمن یُ أُ الماّلح یأخذ 

فاقتتلوا قریًبا من  ،لقتاهلم عسکًرا یف غایة القّلة أرسل اخللیفةُ  فلاّم وصلوا دجیَل 
ا ،عسکر اخللیفةأّواًل ل   فکانت الغلبةُ  ؛بغداد و  ،ثّم صارت المغول فأبادوهم قتاًل و أرْسً

 .یف طریق المنهومنی 2حولت الوُ رَ فتحوه لیاًل فکثُ  أعاّنم ّنر  
 العسکر من شقی  ء هالکو بباقی اه و جمن غربی   دَ باجو بعسکره البلَ  َل َخ و دَ 

 ع عسکرُ و َش  ،فأحاطوا ببغداد و حارصوها ؛157حمّرم سنة یوم اخلمیس رابعَ  ،بغداد
و رایات  إاّل  شعر النّاُس  فام .اخللیفة یف المدافعة إیل الّتاسع و العرشین من المحّرم

َ المستعو أُ  .هم سامعُ عظُ من القتل و النّهب ما یَ  ور، و جری  المغول عل السُّ   صمُ حرض 
                                                      

 «أجَفَل القوَم: أرسعوا اهلََرَب.»: أقرب الموارد. 5
 )محّقق( رتطم و تقع فیه الدواّب.قیق ترو هو الطنی ال :مجع الَوَحل. 2



 030 دخالت در قتل مستعصم نداشته است ،یمستعصم: ابن العلقم ریوز

 .سّت عرشة سنةً  خالفته نحوُ  و مّدةُ  ؛157صفر سنة  ی هالکو و استشهد رابعَ بنی یدَ 

 دخالت در قتل مستعصم نداشته است ،: ابن العلقمیتعصموزیر مس

م ل  أّنه َس : ”الفخریّ و یف کتاب  .“لهإّن هالکو قتَ ” :فقیل ؛و أما ابن العلقمّی 
و یف  .“151 ّول سنةثّم مرض و مات یف مجادی األ ،إلیه و إیل رجل آخر بغدادَ 

 .“و لیس ذلک بصحیح ؛ر  مّنه خاأإیل  به النّاُس و نَس ” :الفخریّ 
 یف قتل   بَب ب إلیه من أّنه کان الّس س  العلقمّی مّا نُ  ءة ابنام برعلَ و منه یُ  :قولأ

إطاعته  اخللیفة و عدمَ   ضعَف اّل إیکن  بب ملّن الس  أو  ،الّترت بغدادَ  اخللیفة و أخذ  
 ه.وزیرَ 

لکهم ّدة مُ و کانت مُ  ؛قتل المستعصم انقرضت الّدولة العّباسّیة من بغدادو ب  
ثّم ظهر قوم  من  .و ثالثون خلفائهم سبعة   مائة و أربًعا و عرشین سنة، و عّدةُ  مخَس 
 5«.ء  ع هلم باخلالفة و لیس هلم من األمر یشوی  العّباس بمرص، و بُ  بنی
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 نوعلوّی .6

 اند ز علویِّین که امامان را به پیروی از خود خواندهاکسانی 

ما یفصل به »در باب  417 هتا صفح 434، از صفحه 5، جلد اصول کافیدر 
روایات کثیری را آورده است و محّصل  «بنی دعوی المحّق و المبطل یف امر اإلمامة

 :مفاد آنها این است که
افرادی از علوّیین  ،طاهرین سالم اهلل علیهم اجمعین ۀدر زمان هریک از ائّم»

 طلبیدند: امام وقت خود را به بیعت با خود میاند که مردم و  بوده
الّسالم را به امامت خود خواند؛ و زید بن  حضرت سّجاد علیه ه،محّمد بن حنفّی

الّسالم را به متابعت از خود و قیام به شمشیر دعوت  حضرت باقر علیه ،علّی بن الحسین
ه پیروی و بیعت الّسالم را ب حضرت صادق علیه ،کرد؛ و عبداهلل محض و پسرش محّمد

دانست؛ و یحیی بن  امامت را از آن خود می ،و عبداهلل بن جعفر ؛با محّمد فرا خواندند
 2و5«الّسالم را به خویشتن دعوت کرد. عبداهلل محض، حضرت موسی بن جعفر علیه

 الّسالم به برادرشان زید بن علّی ندرز حضرت باقر علیها

مکالمۀ  51تحت رقم حدیث  ،417و  411 هصفح ،5، جلد اصول کافیدر 
                                                      

 . )محّقق(293، ص 51، ج امام شناسی. جهت اّطالع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به 5
 .574، ص 06جنگ . 2
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برادر خود مفّصاًل آورده است که  ،الّسالم را با زید بن علی حضرت باقر علیه
چگونه حضرت به او نصیحت کردند و نشان دادند که موقع قیام نیست و قیام باید 

حاوی  به امر امام باشد و در موقع خود صورت گیرد؛ این روایت مفّصل است و
 فرماید: ش حضرت مییو در ابتدا ،مطالب نفیسی است

لنی إن  الطیالةَ »” وجل  و سن ٌة أمضاها یف األو  و کذلک   مسروضٌة من الل لز 

ُة للجمیعوَ رین؛ و الطیالُة لواحٍد منیا و المَ رّیا یف الرخ  ُُی  ه ئ  ی ألولیار  الل َُی  و أمرُ   د 

 مسصولٍ او قض  کٍ، موصولٍ بحُ 
ٍ
ٍّ ٍّ، مَ و َح   ء

م   ل َوقٍت َُ ٍل مُ و أَج   ٍر مقدورٍ دَ و قَ   قض 

نی  ، لن ُیغنُوا لنک م  ک ال ذین الُیوق  معلوٍم؛ فًل یُّخس    فًل َتعَجل   !ن الل  َشیًئانوَن! إهن 

باد  الَیعجَ  فإن  اللَ  ُّعج   !ل ل َعَجَلة  الع  َّرَصلَ زَ و الَتُب َقن  الَل  ف ی ُة ف
 “ک!ک الَبل 

یته و بَ  ]یف[ َس لَ ن َج ماُم منّا مَ لیس اإل”زید  عند ذلک، ثّم قال:  َب ض  قال: فغَ 
یف سبیل اهلل  دَ حوَزَته و جاهَ  عَ نَ ن مَ منّا مَ  مامَ لکّن اإل ؛ وهاد  َسرَته و ثب ط عن اجل   ٰأرخی
 “«ه.ریم  عن رعی ت ه و ذب  عن َح  عَ فَ هاد ه و دَ حق  ج  

 :فرماید آخر می و پس از آنکه حضرت مفّصاًل جواب دادند، در
ّیابُع فیه ألَل،َ قّ  ل  لن وَ ن إمام َض ألوذ بالل م  »” رید یا تُ  أ .ّبوع  من المَ  ه؛ فکان ال

ل َة قومٍ   ری  ه، بغَ ءَ او ات بعوا أهو  هوا رسولَ َص و لَ   الل روا بآیات  سَ کَ  قد أرخ  أن حُتی َ  م 

لَ   ن الل  ًدی م  هُ  ک بالل یا لیذُ أُ  ه؟!لهٍد من رسول   بًل برهاٍن من الل و ال وا اخلًلفةَ و اد 

 !“ة  ناَس بالکُ  أرخ  أن تکون غًدا المصلوَب 

ْت عیناه و سالَ م  ارفَ ثُ   نا وَسُّتَ  َک َّ ن هَ بیننا و بنی مَ  اللُ ” ثّم قال: ،هموعُ ت دُ ض 

نا و قال فیحَ َج  َبنا إیل َغری  َجد  َُ نا و َن  
نا و أفیَش س  !“«له یف أنسُناقُ نا ما مل نَ َدنا حق 

5 
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 036 دیشه نیبن الحس یِّبن عل دیز ۀدربار

 دربارۀ زید بن علیِّ بن الحسین شهید

دربارۀ زید بن  375تا صفحه  317، از صفحه 5جلد  ،تنقیح المقالدر 
 از جمله آنکه: ،بن الحسین بحث کرده است و مطالبی آورده است   علّی

یف بحث األمر بالمعروف والنّهی عن المنکر  قواعدهیف  (ره) رّصح الشهید»
 5.الّسالم بأّن خروجه کان بإذن اإلمام علیه

یُوف إاّل َذلُّوا” و از کلمات او این بود که: چون و  .“إن ه مل َیکَره قوم  قطُّ َحر  السُّ
مون أن  أهل هذا البیت قد وعُ ألستم تَ ” این گفتار به هشام بن عبدالملک رسید گفت:

 “.هملفَ هذا َخ  ثُل مری ما انقرضوا َمن م  عَ ؟! و لَ بادوا
: فرمودند الّسالم[ ]علیه از کّشی با اسناد خود آورده است که حضرت باقر

“ه،.بأوتار   بیّ  و الط الُب  أهل   هذا سییدُ ”
2 

 :در ترجمۀ حمیری از فضیل بن رّسان آورده است که کّشیو نیز از 
 ،الّسالم بن عّل علیه ل زیدُ ت  الّسالم بعد ما قُ  علیهعبداهلل  عل ایب قال: دخلُت 

 لُت ع  ُج  ،: نعمقلُت  “؟می  زیدٌ ل لَ ّ  یل! قُ َض یا فُ ”؛ فقال یل: بیتر  وَف بیًتا َج  لُت فُادخ  
أما   أما إنیه کان مؤمنًا و کان لارًفا و کان لالاًم وکان صدوًقا ؛اللُ  هرمح  ” :داک! قالف  

َظَهرَ  ن ه لوإ
4
“ها.ف کیف َیَضعُ رَ لعَ  َک لَ نیه لو مَ إما أ  َلَویَف  

3 
عبدون از پدرش آورده  از محّمد بن برید نحوی از أبی عیونو از صدوق در 

 است که او گفت:
                                                      

 .297، ص 2، ج القواعد و الفوائد. 5
 .242، ص رجال الکّشی. 2
 ل: ظفر. خ  .4
 .281، ص الکّشیرجال . 3
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 ورَ دُ  َق ج بالبرصة و أحرَ بن مویس بن جعفر إیل المأمون و کان قد خرَ  زید   َل م  لاّم ُح 
 الّسالم؛ و قال له: بن مویس الّرضا علیه عل  ه ألخیه ُجرمَ  المأمونُ  َب هَ وَ  ،العبّاس بنی لد  وُ 

بن عّل  ه زیدُ ج من قبل  لقد خرَ  ،لل ما فعَ ج أخوک و فعَ خرَ  نْ یا أبااحلسن لئ  ”
 “.بصغریر  فلیس ما أتاهُ  ،هلتُ تَ ک لقَ ل؛ و لوال مکانُ ت  الّسالم فقُ  علیه

ضا علیه فقال ؛  س  ق  یا أمریالمؤمننی! ال تَ ”الّسالم:  له الر  أرخ  زیًدا إیل زید بن لیلی

 ن للامفإن ه کان م  
 
دٍ  آل   ء [ هّلِل َب ض  ؛ غَ حممی وجلی و لقد  .ل یف سبیلهّ  ه حّی  قُ ئَ األد دَ فجاهَ  ]لزی

ًلم: أن ه َس  ن  أیب مویس بن جعسر للیهثَ د  َح  ُی د أباه جعسرَ  عَ م  ال [ بن حممی  یقول: ]بن لیلی

ض الإن ه دَ   لمی  زیًدا اللُ  ،َ ح  رَ  دٍ  ن آل  م   اإیل الر   الَ بام دَ  یَف ر لوَ هَ و لو ظَ   حممی

 رَ  ن  إ ،  : یا لَ ]له[ ؛ فقلُت هرخروج  ین یف و لقد اسّشارَ  .لیهإ
ن تکون أ یَت ض 

 ک!فشأنُ  ة  ناَس بالکُ  المصلوَب  المقّوَل 

ی فلامی وَ  د للیه   قال جعسرُ یلی ًلم: ویٌل لمَ  بن حممی ُی  “ه.ب  ه فل، ُُی  َّ یَ دال   عَ م  ن َس ال

ها حق   بغری   ی اإلمامةَ ن اّدعَ مَ  یا أبااحلسن! ألیس قد جاء یف: ”فقال المأمونُ 
 “ء؟!اج ما

ضا علیه ع   نی زیدَ إ”الّسالم:  فقال الر  نیه کان إو   له بحقٍّ  ما لیس بن لیلی مل َید 

 إنیه قال: ؛ن ذاکم   هّلِل   ٰاتق 

ضا م  أدلُ  دٍ وک، إیل الر   .ه و سلی،صیلی الل للیه و آل ن آل حممی

ل  ن یَ و إنیام جاء ما جاء یف مَ  الل و  دین   و إیل غری  دلُ ث،ی یَ   ص  للیهنَ    أن  اللَ د 

﴿  ب بذه الیة:وط  بن لیلی والل ممین رُخ  و کان زیدُ  .لن سبیله بغری لل،ٍ  لُّ ض  یُ   

         ﴾.5“2 
                                                      

 .78( آیه 22. سوره حج )5
 با قدری اختالف. 238 ، ص5، ج الّسالم علیهعیون أخبار الّرضا . 2
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زید بن علّی در روز چهارشنبه خروج کرد ”آورده است که:  عیونو ایضًا در 
َث کَ و مَ  ،که روز اّول صفر بود

5
 525 ۀدر سن  اجلمعة ل یومَ ّ  و قُ  و اخلمیَس  عاءَ رب  األ 

 2“قمرّیه. ههجرّی
 با اسناد خود از فضیل بن یسار روایت کرده است که: عیونو نیز در 

ه عتُ م  فَس  ،بالکوفة َج خرَ  یومر  بیحةَ الم َص الّس  إیل زید بن عل علیه قال: انتهیُت 
 یقول: 
حمّمًدا صّل اهلل  َث عَ فواّلذی بَ ، الّشام ]اهل[ باط  نْ أن ُیعینُنی منکم عل قتال مَ ”

بیده  ذُت م منکم أحد  إاّل أَخ نی عل قتاهل  الُیعینُ  ،علیه و آله و سّلم باحلّق بشرًیا و نذیًرا
 “اهلل تعایل. ذن  إب ه اجلنّةَ لتُ القیامة، فأدَخ  یومَ 

عبداهلل  یبأعل  لُت َخ فدَ  ،المدینة نحوَ  هُت لًة و توج  یُت راح  اکرَتَ  َل ت  فلاّم قُ 
 .ع علیهجوَ فیَ  ،زید بن علّ  تل  ه بقَ تُ خرَب  أواهلل ال :یف نفیس الّسالم. فقلُت  علیه

 “َقَّلوه؟!”َفَخنََقْتنی الَعرْبُة، فقال:  “لم   زیٌد؟! َل عَ ما فَ ”علیه قال:  لُت َخ فلاّم دَ 
 ی واهلل َصَلبوه.إ :قلُت  “فَصَلبوه؟!”قال:  .لوهتَ ی واهلل قَ إ: قلُت 

ا اجلاُم  4هد  ی َخ تَ عل دیباَج  رُ د  ه تنحَ موعُ دُ  ی وبک  یَ  َل فأقبَ ]قال[:  . ثّم قال: نُ کأّن 
لَت َّ ک، قَ ”: نعم! قال: قلُت  “ام؟!الشی  أهل   ّاَل می  زید ق  دَت مع لَ ه  ! َش یُل َض یا فُ ”

 قلُت: ستًّة. “منه،؟!
 ئهم ما قتلُتهم!اشاکًّا یف دم نُت : لو کُ فقلُت  “ه،؟!ئ  افلعلیک شاک  یف دم”قال: 

                                                      
 .فمکثل:  خ  .5
 .212، ص 5، ج الّسالم علیهعیون أخبار الّرضا . 2
و هی اخلطوط التی تکون یف الوجه و الیدین و سایر  ،مجع إرسار :ساریراأل. وجهه :أساریرل:   خ. 4

 (منه) .اجلسد
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َ ”ه یقول: عتُ م  فَس  مکَ أرش  ؛ َمَض والل لمی  زیٌد و أصحاُبه ان  الُل یف تلک الدی
 
ء

ًلم و أصحابُ  طالب للیه بن أیب مثل ما مض للیه لیلُّ  ءَ اشهد ُی “ه.ال
5 

یعةُ  ت  لاّم أقبلَ  :من أّنه المراسیل   خبار ما یف بعض  و من األ إلیه و باَیَعت  الش 
ایةُ  2ت  قَ فَ ؛ فلاّم َص ائةج سنَة إحدی و عرشین و ممعه، خرَ   ه، قال:عل رأس   الر 
صّل اهلل  ی من رسولإیّن کنُت أسَتحی   ]واهلل[ ه؛ینَ احلمد هّلل اّلذی أکمل یل د  ”

ی عن و ال أّنَ  ه بمعروفر ّمت  أُ ر یف غًدا و مل آمُ  علیه احلوَض  دَ اهلل علیه و آله و سّلم أن أر  
 4“.منکرر 

رون بجلی از پدرش متوّکل بن هارون که او در روایت عمر بن متوّکل بن ه
 یحیی را بعد از قتل پدرش زید مالقات کرد، آمده است که او گفت:

 قال: ،الّسالم علیه بن علّ  ث عن أبیه احلسنی  د  سمعُت أیب ُی ”:پدرم گفت
یا     فقال:ه لیل ُصلب  دَ الل صیلی الل للیه و آله و سلی، یَ  رسوُل  عَ َض وَ ”

 مة  االقی فإذا کان یومُ  ؛شهیًدا ُل قَّ یُ   له زیدٌ   ن ُصلب ک رجٌل یقالج م  رُ حُنی! َی 

 .اجلنیةَ  ُل درُخ النیاس و یَ  قاَب ه ر  طی ی هو و أصحابُ یّخَ 

 .“اهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم نی رسوُل فَ َص کون کام وَ أأن  ُت بْ فأحبَ 
َم اهلُل أیب زیًدا ّناُره،  لیُله، صائم   دین، قائم  ب  عَ تَ المُ  کان واهلل أَحدَ  !قال: َرح 

 .هجهاد   اهد  یف سبیل اهلل عّووجّل حق  ُج 
فة   اإلمامُ  اهلل! هکذا یکونُ  رسول   بنَ ایا  :فقلُت   ؟!هبذه الص 

ادة  لکن م   ، ون بإمامر کُ ّن أیب مل یَ إ !فقال: یا عبداهلل هم، و ّهاد  و زُ  الکرام   ن الس 
 اهلل! ن المجاهدین یف سبیل  کان م  

                                                      
 ، با قدری اختالف.212، ص 5، ج الّسالم علیهعیون أخبار الّرضا . 5
 .خفقتل:  . خ 2
 .211، ص عمدة الطالب. 4
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ء عن اج جاهًدا و قد َج رَ وَخ  ،اهلل! إّن أباک قد اد عی اإلمامةَ  رسول  َقلُت: یا ابن
 کاذًبا! ی اإلمامةَ ن اّدعَ م یف مَ اهلل صّل اهلل علیه و آله و سلّ  رسول  

ع   َل فقال: َمه یا عبداهلل! إّن أیب کان أعقَ  ن أْن َید  ؛ و إّنام ه بحقٍّ لَ  ما لیس َی م 
 قال:

ضا م  أدعُ ”  ی جعفًرا!ی بذلک عم  نَ عَ  “.حمّمد ن آل  وکم إیل الر 
 ؟األمر   صاحُب  قلُت: فهو الیومَ 
ُ أُ اهلل إین  ثّم قال: یا عبد .هاشم بنی هُ قَ قال: نعم هو أفْ  إیل آخر . )ـ ک عن أیبخرب 

 5(«ه.أبیه و عبادت   هد  ن زُ له م  ما نقَ 
و آن بحثی  ؛را آوردیم تنقیح المقال تا اینجا اجمال بعضی از روایات وارده در

 2.دربارۀ زید شهید بود

 زید شهید و صلیب در کوفه

شد. در  محّمد شمرده میزید دارای فضل و تقوا و علم بود و از علمای آل 
تلِو معصوم بود و همچون حضرت اسماعیل بن جعفر  والیت و عصمت، تاِلی

الّسالم که اگر َبدائی نبود امامت به  الّسالم و همچون محّمد بن علّی الّنقی علیه علیه
شد، دارای ظرفّیت ِوالئی و سعۀ وجودی بود، ولی هنوز مرتبۀ  آنان منتقل می

ه را حائز نگشته بود. و نظریۀ او این بود که در هر حال برای عصمت و والیت مطلق
 رفع ظلم، با شمشیر باید قیام کرد.

این نظرّیه برای زید نقصان و عیب نبود، بلکه نسبت به نظرّیۀ حضرت 
علیهم  اهلل صادق، نسبت تاّم با اتّم و کامل با اکمل را داشت. هریک از ائّمۀ ما سالم

                                                      
 ، با قدری اختالف.491، ص کفایة األثر. 5
 .573، ص 06جنگ . 2
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عصمت و در عین توحید و طهارت، دارای اختالفاتی در  أجمعین در عین والیت و
اند که  روش و سلوک، همانند اختالفات مکانی و زمانی و طبعی و طبیعی بوده

جامع آنها فقط وصول به والیت و توحید و تحّقق به حاّق حقیقت بوده است؛ زید 
را از گرچه به این درجه از والیت نرسیده بود، لکن فی حّد نفسه مراحل عظیمی 

عبودّیت طی کرده بود و جامع کماالت بسیاری از عوالم تجّرد بود، و فقط نیاز به 
 کشف یک حجاب داشت که همانند معصوم گردد.

صورت دیگر مانند یک شیعۀ عادی نبود، بلکه در اعلیٰ ذروۀ از  و در این
که به توان مثل زیدی را با بسیاری از شیعیان  گاه نمی عرفان و توحید بود، و هیچ

ظاهر در مقام تسلیم و اطاعت صرف به امامشان هستند و مقامات عرفانی و کماالت 
 ِوالئی و توحیدی آنان حائز اهمّیت نیست، قیاس نمود.

الّسالم از قیام زید، نهی الزامی نبود بلکه نهی إعافی  نهی حضرت صادق علیه
او را از مقام حضرتش  و تنزیهی بود، و بلکه نهی ارشادی بود که مخالفت آن نه تنها

کند، بلکه با وجود غیرت و عّزت و إباِء زید، به او درجه و مقام و منزلت  دور نمی
درجه و  سازد، و فقط هم بخشد و او را در روح و ریحان و مقعد صدق وارد می می
کند، و در دقایق و لطایف و ظرائف مراحل سلوک  رتبۀ با معصومش نمی هم

 دارد. تر نگاه می رجه پایینعرفانی، او را به یک د
این بود حقیقت آنچه از زید شهید سالم اهلل علیه به نظر رسید؛ و از اینجا 

اند که:  نموده تنقیح المقالدست آمد توجیهی را که بعضی همچون صاحب  به
الّسالم بوده و تقّیًة برای عدم انتساب به  قیامش به امر حضرت صادق علیه»

 5، صحیح و وجیه نیست؛ والّسالم.«ار صادر شده استها و اخب حضرتش این نهی
                                                      

 ید بن علّی بن الحسین و تحلیل قیام او رجوع شود به. جهت اّطالع بیشتر بر احواالت حضرت ز5
 ؛273 ـ 274و ص  217ـ  232و ص  251ـ  299و ص  531، ص 51ج  ؛294، ص 5، ج امام شناسی
 .551ـ  83، ص 4، ج اسرار ملکوت؛ 12ـ  35و ص  44، ص 3، ج والیت فقیه
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 دربارۀ زید بن علّی بن الحسین شهید

 853، حدیث 853و  853 ه، صفح4طبع سنگی، جلد  ،مرآت العقولدر 
مرحوم مجلسی مفّصاًل از زید و کیفّیت ورود وی به هشام بن عبدالملک و قتل وی 

تا  052 ه، صفحروضۀ کافیو در  3است؛ بدانجا مراجعه شود. در کوفه بحث نموده
 0.8مصدر این شرح و تفصیل وارد است؛ بدانجا مراجعه شود 853، حدیث 053

 الّسالم[ ]دربارۀ تاریخ شهادت امام باقر علیه

 :423صفحة  [5، جمّلد الّطبقات الُکربی]
 قال: ،ان بن ُعیینة، عن جعفر بن حمّمدالّرمحن بن یونس، عن سفینا عبدُ أخرَبَ »

َ س 
اَمنَصدقةَالنبّیَصیّلَاهللَبنَعیّلَیذاکرَفاطمةَبنتَحسنیَشیئَ َعُتَحمّمدَ مَ 

َوَماتَهلا.َ.“اَوَمخسنیّّفَیلَثامنیَ وَُهذهَتَُ”فقال:ََ،له[َوَسّلمآَعلیهَ]و

و هو ابن  ،و مائة    عرشةَ  و أّما یف روایتنا فإّنه مات سنة سبعَ ”مر: بن عُ  قال حمّمدُ 
و قال أبوُنعیم  .“و مائة   عرشةَ  ثامِنَ  یّف سنةَ وُ تُ ”و قال غریه:  .“ثالث و سبعنی سنة

العلم و  و کان ثقًة کثریَ  ؛و مائة   عرشةَ  أربعَ  تویّف بالمدینة سنةَ ”کنی: دُ الفضل بن 
 4“«و لیس َیروی عنه من ُُیَتّج به. ،احلدیث

 الحسن درباره بنی

 ،محرم در اعمال ماه، اقبالسّید بن طاووس را در کتاب اینک اجمالی از بحث 
                                                      

 .005، ص 02، ج العقول ةمرآ .3
 .852و  374، ص 3، ج الکافی .0
 .334، ص 21جنگ  .8
 .830، ص 12جنگ . 4
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الحسن نموده است و سپس نتیجه گرفته است  در اعمال روز عاشورا که دربارۀ بنی
آوریم و  می ،اند الّسالم بوده که همگی آنان معترف به امامت حضرت صادق علیه

 یم:ینما پس از آن بحثی مختصر دربارۀ این موضوع می
باره بحث  در این [اإلقبال]از کتاب  533تا صفحه  573 هصفحابن طاووس از 

الّسالم به  ای را که حضرت صادق علیه نامه ،کرده و در ابتدا با چندین سند
آورده  ،اند در وقت حرکت دادن آنان از مدینه به ربذه و کوفه الحسن نوشته بنی

 است؛ در این نامه چنین آمده است:
مۀ حضرت صادق علیه منصور م به بنیالّسال نا ن  ندا لحسن در ز  ا

 بسم اهلل الّرمحن الّرحیم»
َلَ إیلَال َ یِّبةَ َیةَ الّصالحَوالذرََّف  َأخیهَوَابنَ مَ َالطَّ هَنَُولد  َ.عمِّ

َتَ َنَ ئَ أّماَبعد؛َف لَ  َأنتَوَأهُلَبیت َفَ کنت  دت  َکَممَّنَُح َرَّ َرَ انفَ َماَ،کممعکَبامَأصابَ َل  دت 

بَ آوَالکَ َبطةَ وَالغَ َباحلُزنَ 
ََیمَ أل ََوَةَ  َدون  َالقلب  ع  ج  عَ نَذلکَمَ نیَمَ  !َفلقدَنالَ و  َلَ وَالقَ َنَاجل ز  َق 

َالمَُ رِّ صیب َوح 
عُتَإیلَماَأمَ َوَ،کنالَ َمثُلَماَةَ  ج  َمَ ّلَجاللَُج ََاهللََُرَ لکنَر  بَ هَبهَالمتّقنی  َنَالصَّ

َحَ ازالعَ َوَُحسنَ 
 
     ﴾.3﴿َهَصیّلَاهللَعلیهَوَآله:نیَیقولَلنبیَِّء

)در اینجا حضرت صادق با این آیه، چهارده آیه از قرآن کریم را در فضیلت 
 نویسند:( آورند و به دنبال آن چنین می کنند و شاهد می ذکر می ،صبر

َاهللَ َوَاعلمَأی َ مِّ !َأنَّ َع  َوَابن  مِّ َجاللهَملَُیبالَ َع  ََجلَّ ؛َلیِّهَساعوَ َالّدنیاَل َبُضِّ َقطُّ ة 

ََءَ یشَوَال َوَاألذَأحبُّ َوَاجلُهد  ِّ بَیإلیهَمنَالضُّ َوَأنَّهَتبارکَوَتعایلَملَُیبالَ َ،معَالصَّ

نیاَلعَ  ؛َوَلوالَذلکَماَکانَأعداؤَُوَِّدَُبنعیمَالدُّ َقطُّ قتَُهَساعة  َأولیائَ هَی  یفوهنمهَوَُی َلون 
0
وََ

طمَ نونَمَُهَآمَ وَأعداؤََُ،عوهنممن َیَ 
َ.روننّونَعالونَظاهَ ئَ 

                                                      
 .43( آیه 50) طور. سوره 3
 من احلَیف بمعنی اجلور و الظلم. :ُییفوهنم، باحلاء المهملة ل:  خ. 0
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َوَلوالَذلکَماَُقت َ ََل  َی  ب  َوَعدوان اَّفَبَ یَ زکرّیاَوَاحت ج  یَظلام 
َمَ غَ  َغایا.نَالبَ یٍّ

َت َوَلوالَذلکَماَقَُ اهللََطالبَصیّلَاهللَعلیهَوَآلهَلاّمَقامَبأمرَ َبنَأیبَکَعیلَُّجدََُّل 

َ َظلام  َوَعزَّ کَاحلسنیََُ،جلَّ َوَعدوان ا.َادَ بنَفاطمةَصیّلَاهللَعلیهامَاضطهاَوَعمُّ

َقالَاهللَُ َّفَکتابه:َوَلوالَذلکَما وجلَّ ﴿َعزَّ          

                           ﴾.3َ

﴿َوَلوالَذلکَلامَقالَّفَکتابه:                  * 

          ﴾.0َ

زَ ”ءَّفَاحلدیث:َاوَلوالَذلکَلامَج َی  ُنَجل  َلوالَأن 
َالمؤم  ََلُتَعَ ن  للکافرَع صابة 

عَرأُسَنَحدیٍدَالیَُمَ  ا.صد  َ“هَأبد 

َالّدنیاَال”ءَّفَاحلدیث:َاوَلوالَذلکَلامَج َساوَ تََُإنَّ ناح  َبَ َیَعندَاهللَج  َ“.ةٍَعوض 

َ َکاف ََی َقوَلوالَذلکَماَس  اَمنهاَش  َمنَمر  .ابة 
ٍ
َء

َج َلوالَذلکَلام َاو َّفَاحلدیث: َعیلَُقلَّةَ ”ء َمؤمن ا َأنَّ ََلٍَب َج ََلو لهََثَاهللَُبعَ نَ ال 

اَ اَیَُأکافر  َ“یه.ؤذَ وَمنافق 

َاوَلوالذلکَلامَج َّفَاحلدیث: َاهللَُ”ء َأحبَّ َإذا َقَ َأنَّه ا َأح َوم  َعَ أو َبَّ بَّ َص  ا بد 

َعلیهَالبال َص  ََبًّا؛َفالء  رَُی 
َإاّلَوَ جَمَ  .قَ نَغمٍّ َ“عَّفَغمٍّ

َلوالَذلکَلام َاجَو َّفَاحلدیث: نَُجرعَ ”ء
َم  َأنَنیَأح َتَ ما وجلَّ َإیلَاهللَعزَّ بَّ

َ َغیظٍَمنَُجََ،نیابُدهَالمؤمنَّفَالدَّهامَعَ عَ رَ ی  ظَ َرعة  َُحزٍنَعندَمصیبٍةَوَُجََ؛علیهاَمَ ک  رعة 

َ َعلیهاَبحَُص  زب  َوَاحتساٍبَاسنَع 
ٍ
َ“.ء

                                                      
 .88( آیه 48. سوره زخرف )3
 .52و  55( آیه 08. سوره مؤمنون )0
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ونَعیلَمنَاهللَصیّلَاهللَعلیهَوَآلهَی دعََُرسولَوَلوالَذلکَلامَکانَأصحاُبَ

همَب َ ل م  ظ 
ََرَ مَُالعََُطولَ  ةَ وَص  نَوَکَ َحَّ الب د 

َ.دَ لَ الاملَوَالوَ َثرةَ 

َبَ  َلَ وَلوالَذلکَما َرسول  َأنَّ ََغنا ضَّ اهللَصیّلَاهللَعلیهَوَآلهَکانَإذاَح 
3
َج َرََُ َال 

مَعلیهَوَاإلبالّتَ  .حُّ د  ه  َستغفارَاستُش 

َوَابنَ  َوَبَ َفعلیکمَیاَعمِّ بَ تیَوَإخوَ مومَ نیَعَُعمِّ ضاَوَالتَّسلیمَ َیتَبالصَّ وََوَالرِّ

َوَعزَََّالتَّفویضَ  بَ َ،إیلَاهللَجلَّ ضاَوَالصَّ َئَ اعیلَقضَوَالرِّ ک  َهَوَالنُّزولَ بطاعت ََهَوَالتمسُّ

َأمره بَ علینَاهللََُغَ أفرَ َ.عند  َالصَّ َعلیکم َو ََا َخ  َباألجرَ َمَ تَ و َلکم َو عادةَ َلنا َالسَّ وََ،و

ل کَ کمَوَإّیاناَمَ ذَ أنقَ  َه  ت َهَوَقَُول َبحَ َ؛ةٍَنَکلِّ ََ.إنَّهَسمیٌعَقریٌبََ،هوَّ َفوَ وَصیّلَاهللَعیلَص 
هَت 

َ َوَأهلَ لقَ منَخ  َبَ َهَحمّمٍدَالنَّبیِّ
«ه.یت 

0 

 الحسن بنی ۀطاووس دربارَبحث ابن

به خّط محّمد بن  ،تعزیت از اصل صحیح ۀاین نام»و سپس فرموده است: 
و در آن عبداهلل بن  ،آورده شده است 443در تاریخ صفر  ،علّی بن َمْهجناب بّزاز

 کهالحسن  یان از بنیزندان کهصالح نام برده و این داّل است برآن حسن را به عبد
معذور و ممدوح  الّسالم اند، در نزد موالنا الصادق علیه شده کوفه محبس به محمول

 .«اند و مظلوم و به محّبت او عارف بوده
م کانوا للّصادِ »و سپس فرموده است:   نیِ قَ أقول: وقد یوجد یف الکتب أهنه

ر إیل نکَ المُ  نکارِ م ِل إظهارهُ  َب نَس ل للتهقیهة لئاّل یُ مِ تَ نی؛ و ذلک حُم فارقَ الّسالم مُ  علیهم
ة الّطاهرین آل  ی: موالکندخبری را از خاّلد بن عمیر  او شاهد بر این معن .«األئمه

 که:آورده است  ،ُحجر بن عدّی
                                                      

 .خّص خ ل:  .3
 .377، ص 21جنگ . 0



 101 الحسن یبن ۀطاووس دربار بحث ابن

َاحلسنَ”فقال:  ،الّسالم عبداهلل علیه دخلُت عیل أیب قال:» َبآل َعلٌم َلکم هل

ب ل نا؟
 “اّلذینَخرجَهبمَممّاَق 

فقلنا: نرجوا أن یعافیهم  ،و کان قد اتهَصَل بنا عنهم خرٌب فلم نحبه أن َنْبدأه به
 !اهلل

 ثّم قال: ینا.کِ ال صوُته و بَ ثّم بکا حّتی عَ  “؟نَالعافیةَ وَأینَهمَمَ ”فقال: 
الّسالم،َقالت:َحّدثنیَحّدثنیَأیبَعنَفاطمةَبنتَاحلسنیَعلیه

2
أیبَصلواتََ

َیقول: َعلیه، َب َ”اهلل ٌر ف  َن  َمنک  َُیصاب َأو َمنک  َماُیقت ُل َالُفرات  طِّ همََش  ب ق  س 

َ ُکهمَاآلخ  لونَوَالَُیدر  هاَغرُیهم“َرون.األوَّ نَُولد  َم  َ.وَإّنهَملَیبق 

من اّلذین ختّلفوا یف  ،ُییی بن عبداهلل بن احلسناز  ،و نیز ابوالفرج اصفهانی
 :که آورده است احلسن من بنی ،احلبس

اهلل صیّل اهلل  ا فاطمة بنت رسولِت ده اهلل بن فاطمة عن أبیها عن َج حّدثنا عبدُ 
 قالت: ،علیه و آله

یَسبعةٌَنَُولدَ نَمَ ُیدفَ ”آله:ََاهللَصیّلَاهللَعلیهَوَقالَیلَرسوُلَ
1
َالفََُ َبشطِّ َرات 

لونَوَملَیَُقَ سب َملَیَ   .“کهمَاآلخروندرَ همَاألوَّ
ویٰت؛ دوهم مَ َج وَ  حوا الباَب تَ فلاّم فَ “ !ُت عْ مِ هکذا َس ”! فقال: امنیةٌ ثَ  نحنُ  :فقلُت 

                                                      
 .عُت َسمِ خ ل:  .3
]که[ الحسن  در حبس منصور دوانیقی از بنی :توان گفت طور حتم می . آنچه در تواریخ آمده و به0

از همین مجموعه  352و  355در ص  ،که ما در شجرۀ ترسیمّیه هشت نفرند؛ چنان ،اند مقتول شده
 ،ر و حسن مثّلثعبداهلل محض و ابراهیم غم :8و  0و 3ایم.  آورده[ 008و  000، ص 32، ج مطلع انوار]
 ،محّمد دیباج اصغر پسر ابراهیم َغْمر :7 ،سه پسران حسن مثّلث: علی و عبداهلل و عّباس :2و  5و  4
حدیث  ولی ظاهًرا مراد از هفت نفر که در این ؛علّی پسر محّمد نفس زکّیه که نوادۀ عبداهلل محض بود :3

پسران حسن ُمثنَّی: عبداهلل و ابراهیم و  شریف آمده است همان هفت نفر اّول هستند که بیان شد: سه
 و محّمد دیباج اصغر پسر ابراهیم غمر. ،و سه پسران حسن مثّلث: علّی و عبداهلل و عّباس ،َحَسن
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 3«ًء و أخرجون فِعْشُت.ان موْ قَ و َس  ٌق مَ و أصابون و یب رَ 
الحسن قائل به  و سپس چند روایت آورده است که مفادش این است که بنی

معروف و نهی از ه بلکه قیام او را از باب امر ب ،اند مهدوّیت محّمد نفس زکّیه نبوده
 اند. دانسته منکر می

َاقول َأنا کنندگان به شمشیر از علوّیین اینک در چهار  : بحث دربارۀ قیامو
 گیرد: قسمت صورت می

همانند عبداهلل محض و ابراهیم غمر  ؛الحسن دربارۀ زندانیان منصور از بنی .3
 و حسن مثّلث و غیرهم.

 دو پسر عبداهلل بن حسن. ،ابراهیم دربارۀ خصوص محّمد و .0
 فّخ. ۀشهید وقع ،دربارۀ حسین بن علّی بن حسن مثّلث .8
 شهید و مصلوب در کوفه. ،دربارۀ زید بن علّی بن الحسین .4
 ا دربارۀ خصوص فرزندان حسن مثّنی: عبداهلل و ابراهیم و حسن و فرزنداناّم

 ،نه تنها از اخبار ذّمی نرسیده ،حسن و سایر محبوسان در حبس منصور دوانیقی
حضرت صادق از انصار مدینه که با رسول خدا  ۀکوو ِش ،ایشان بلکه َمدح و ثناء بر

و گریه و  ،الحسن حمایت نکردند نیبیعت کردند که از اوالد او حمایت کنند و از ب
همه و همه داللت بر مظلومّیت آنها دارد؛ آخر خود آنها که  ،حضرت صادق یعزا

آنها را به جرم عدم  ،اند اند و بدون اذن امام کاری ننموده قیام به شمشیر نکرده
 0معّرفی محّمد و ابراهیم زندان کردند و باألخره در زندان کشتند.

 براهیمان عبداهلل َمْحض: محّمد و بحث دربارۀ پسرا

 طور نبوده است که جملگی آنها مطیع و منقاد حضرت صادق البّته این
                                                      

 .533، ص 0, ج اإلقبال األعمال .3
 .332، ص 21جنگ . 0
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اساس  ولی زندان آنها بر ،الّسالم بوده و آن حضرت را واجب اإلطاعة بدانند علیه
مظلومّیت و دفاع از مظلوم و غلبه بر ظالم و امر به معروف و نهی از منکر بوده 

اند که خود را صاحب  دم شایسته و متعّبد و متهّجد و استواری بودهاست. آنان مر
اند؛ در عین آنکه برای  و برای خود شأنی قائل بوده  دانسته درایت و فهم و شعور می

 اند.  هالّسالم هم به مقام فضل و علم و بصیرت معترف بود حضرت صادق علیه
بار صراحت دارد بر اخ ،و اّما دربارۀ خصوص محّمد ملّقب به نفس زکّیه

که از طلب نمودن و بیعت طلبیدن و  چنان ؛الّسالم مخالفت با حضرت صادق علیه
و  ،خره با اشاره و صالحدید عیسی بن زید بن علّی بن الحسین زندان کردنباأل

و عبارات و تعبیرات  ،کشتن اسماعیل بن عبداهلل جعفر به واسطۀ عدم بیعت
ََُلَوَ نَّهَاألح َإ»:َالّسالم که حضرت صادق علیه ََُفَاألکش  ُ َعَ أشجَ َةَ بُسدَََّقتوُلَالمَ َاألخض 

َبَ  سیل هاَطنَ عند َم  أمَ »الّسالم:  و قوله علیه.« َأش  راه َأل  َإنِّ تهاََفواهلل ج  َأخر  ٍة لح  س 

َالنِّس َإیلَأرحام  جال  َاأصالُبَالرِّ
 
«.ء

3
َ]معلوم است[.َ

اساس توّهم  مسلمانان بر ریزی جمعی از و قیام او بدون نتیجه موجب خون
 عقیم ماند. ،مهدوّیت

خواهی از برادرش و دفع ظلم قیام  او نیز به عنوان خون ،و اّما برادرش ابراهیم
و معلوم است که پس از کشته  ،است  و دربارۀ او قدحی به خصوص نرسیده ،نمود

 ت او را داشته باشد. توانست اّدعای مهدوّی شدن برادرش محّمد، نمی
به امام  بوده و تقّیًةنظِر امام قیام آنها به »اووس فرموده است: ط و اّما اینکه ابن

و این  ،شماری سازش ندارد با اخبار کثیره و شواهد تاریخی بی .«دادند نسبت نمی
 گفتار قابل قبول نیست. 

امّیه، دعوت  علیه حکومت بنی توان تجّری این دو برادر را در قیام بر و می
                                                      

 .822، ص 3ج  ،الکافی .3
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و آنچه در  ،او در این معنی اصراری تمام داشت زیرا ؛پدرشان عبداهلل دانست
همَاآلخرونَ سب قَ ملَیَ » :روایت است که ک  َوَملَُیدر  لون  ،«همَاألوَّ

راجع به مقتولین در  3
نه  ،الحسن است یعنی راجع به زندانیان از بنی ،کنار شّط فرات و زندان منصور است

 0محّمد و ابراهیم.

 شهید فّخ ،بحث دربارۀ حسین بن علی

آنچه در  ،شهید فّخ ،و اّما دربارۀ حسین بن علّی بن حسن بن حسن بن حسن
بلکه فقط به  ،خروج نکرد ترّأساو به عنوان  .اخبار آمده است همه مدح و ثناء است

 ،عنوان دفع ظلم بود؛ چون ُعَمری که در مدینه بود کار را بر علوّیین سخت گرفت
معّرفی  هر روز خود را کرده و دراگر فالن علوی که غیبت » :به حّدی که گفت

صورت علوّیین چنان در  در این« کشم! ننموده است حاضر نکنید، من شما را می
 یو خروج آنان هم به إمضا ،ای دگر نداشتند مضیقه افتادند که غیر از خروج چاره

و فرزند آن حضرت هم عبداهلل در جماعت  ،الّسالم بود حضرت صادق علیه
ی آنان فقط به قصد مّکه حرکت کردند و کاری به کسی نگهاخارجین بود؛ و

که در آن هنگام لشکر موسی هادی عّباسّی )نوۀ منصور دوانیقی( رسید و  ،نداشتند
بیت و همراهانش از دم تیغ گذراند. و این واقعه در  آن حضرت را با جمیع اهل

 واقع شد.هجری  323در  ،مّکه یعنی در یک فرسخی مّکه بین تنعیم و ،زمین َفّخ
اخبار وارده در َمْدح و ثناء فوق حّد استفاضه  ،و اّما دربارۀ زید بن علّی شهید

توان گفت در سرحّد تواتر است؛ زید دارای شخصیتی عظیم بود و  بلکه می ،است
الّسالم بود  ترین اوالد حضرت سّجاد علیه پس از حضرت باقر بهترین و با فضیلت

گونه  لکن ظرفّیت تحّمل این ،الّسالم بود علیهما و قائل به عظمت و مقام صادقین
                                                      

 .533ص  ،اإلقبال األعمال .3
 .330، ص 21جنگ . 0
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و تکیه بر  ،ها را مانند امام معصوم نداشت. جام صبرش لبریز شد ها و ستم ظلم
شمشیر داد و بر علیه حکومت هشام بن عبدالملک که در مجلس خود علنًا به او 

 شتم کرده و ناسزا گفته بود قیام کرد.
و منع حضرت صادق  ؛نهی از منکر بود این قیام از باب امر به معروف و

 ،الّسالم از قیام او، نه این بود که این حکومت جائرانه سزاوار سرنگونی نیست علیه
 ،بلکه از این جهت بود که وجودی چون تو با این فضیلت و با این رصانت و متانت

حیف است که بیهوده کشته شود و از کشته شدن او، ثمر قابل توّجهی چون شهادت 
الّسالم بین  الّسالم که مثمر ثمر بود، عائد نگردد. حضرت صادق علیه ّیدالّشهدا علیهس

دیدند که  نمودند، و می قیام زید و بین نتیجۀ حاصله از این قیام را پیوسته موازنه می
تر و ارزشمندتر است؛ فلهذا  کّفۀ وجود و حیات ارزشمند عمویشان زید بسیار سنگین

 3تأّسف داشتند و َبر َصْلب او محزون و داغدار بودند. ردند وخو بر قتل او دریغ می

 حسن را بنی ،قتل و زندان کردن منصور

وفات کرد و خالفتش از روز مردن  382الحّجة  ذی 37العّباس سّفاح در  ابو
 0ساله ُمرد. 03ساله و یا  82ساله و یا  88چهار سال شد و خودش  ،مروان بن محّمد

برای برادرش ابوجعفر منصور  (اهلل بن محّمد عبد) عّباسو در همین سال ابوال
وصّیت و عهدنامه به خالفت بعد از خودش، و بعد از منصور،  8)عبداهلل بن محّمد(

 بن علی نوشت و آن را به عیسی داد. برای ابوجعفر عیسی بن موسی بن محّمد
 ند.و در همین موقع مردم با منصور بیعت کردند و او را خلیفه نام نهاد

کشت؛ او را پناه داد و   منصور أبوُمسلم خراسانی را غیلًة 387و در سنۀ 
                                                      

 .338، ص 21جنگ . 3
 .472، ص 7، ج طبریالتاریخ . 0
 مانند برادرش سّفاح. ،. نام منصور عبداهلل بود و پدرش محّمد8
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 هو قتل او در صفح .َفْتکًا او را کشت ،مجلس او وارد شد که در و همین ،دعوت کرد
 3است.]آمده[  تاریخ طبری 7از جلد  433

 گفته است: 522صفحه  [7، جلد تاریخ طبری] و در
نَة سار عبدُ  و یف» الّرمحن بن معاویة بن هشام بن عبدالملک بن مروان  هذه السِّ
 .ا إیل الیومه ُوالُت هم، فُولدُ رَ ه أهُلها أمْ کَ ندلس، فمله إیل األ

ع أبو  0«احلرام. جعفر المسجدَ  و فیها وسه
منصور دوانیقی حج کرد، و  342وارد است که در سنۀ  508و  500 هدر صفح

 8محض را به محبس انداخت.عبداهلل  ،در همان سفر که در مدینه آمد

 حسن در َمحَبس منصور قتل بنی

بوجعفر أر أمَ مروة[:  ]قال عبداهلل بن عمران بن أیب»گوید:  587 هو در صفح
 .حسن، و وّجه یف ذلک أبااألزهر المهرّی  بنی بأخذِ  5و4ریاًحا

                                                      
 .383، ص 2ج  ،تاریخ الطبری .3
 .344، صهمان .0
دربارۀ  55تا ص  58در ص  ،تألیف مقریزّی ،هاشم مّیه و بنیُأ النّزاع و الّتخاصم بین بنی. در 8

 الحسن مطالبی است. بنیخصوص کیفّیت ظلم منصور به 
 والی مدینه بود از جانب منصور. ،. ریاح بن عثمان ُمّری4
ضبط ریاح بن  ،305و  304، ص االمام جعفر الّصادق. مستشار عبدالحلیم جندی در کتاب 5

)یعنی در زمان إمارت رباح بن  و یف إمَرتِه»با باء موّحدة آورده است و گوید:  «رباح»عثمان را 
 ُب واکِ جون و مّرت مَ م إیل الس  أهل البیت فأخرجوا منها رجاَلُ  ند منازَل اقتحم اجلُ ینه( عثمان بر مد

ثّم سیقوا إیل الکوفة  ،دادالشِّ  ّیامُ و األ م العذاُب لَ زَ هَ  د،صفاالبیت یف شوارع المدینة و هم یف األ أهل
 ،حتت األرض داب  یف ِس  ـ بهروج الذه مُ کام یقول المسعودی یف  ـسوا بِ ُح  حیُث  عوا الّسجنَ ودَ یُ لِ 
منهم. و  ءُ اه األحیأنقاِض  موت حتَت علیهم، لیَ  ره هم؛ ثّم َخ من النّهار حّتی مات أکثرُ  فون اّللیَل یعرِ  ال
 «هبم أَحٌد. ٰعنیبقوهم إیل الموت دون أن یَ ن الذین َس دفَ یُ 
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سننی؛ فکان  ا ثالَث ل حمبوًس زَ فلم یَ  ،اهلل بن حسن قال: و قد کان حَبس عبدُ 
ًیا عیل عبداهلل حسنُ  ت لَ عَ ما فَ ”فکان أبوجعفر یقول:  .بن حسن قد نَصل خضاُبه تسلِّ
 “؟احلاّدةُ 

ی حسن بن ر( ابنَ مْ )ابراهیم غَ  براهیمَ إنًا )حسن مثلث( و َس َح  فأخذ ریاٌح  :قال
ی داود بن حسن اهلل ابنَ و عبدَ  بن جعفر بن حسن بن حسن، و سلیامنَ  و حسنَ  ،حسن

براهیم بن إر( بنی مْ )فرزندان ابراهیم غَ  َق اسحإو  سامعیَل إو حمّمًدا و  ،بن حسن
)پرس حسن مثّلث( بن حسن بن حسن بن حسن بن عیّل بن  اَس و عبه  ،حسن بن حسن

ه عائشةأُ فقالت  .هذوه عیل بابِ أَخ  ـطالب  أیب طلحة بن عمر بن عبیداهلل بن  ابنةُ  ،م 
نیاما کن ،ال واهلل”قالوا:  “ه!م  َدعون أُش ”معمر:  )پرس حسن  و عیله  ، ـ !“ِت حیهًة یف الد 

اهلل بن س معهم أبوجعفر، عبدَ و حبَ  .مثّلث( بن حسن بن حسن بن حسن العابد
 3«)یعنی فرزند دیگر حسن مثّلث که برادر عیل بوده است(. أخا عیلی  ،حسن بن حسن
نا علامء بعَض  زبالة، قال: سمعُت  قال: و حّدثنی ابن»گوید:  545 هصفحو در 

 0“«.ه فَتله عن رأیِ اهلل بن حسن  أَحًدا قط  إاّل ما ساره عبدُ ”یقول: 
بَذة فتلّقاه ریاٌح  433بوجعفر سنة أحجه »گوید:  542 هو در صفح فرّده  ،بالره
بن  حمّمد بن عبداهلل بن َعمرو شخاصِ إحسن إلیه و ب بنی شخاصِ إره بإیل المدینة و أمَ 
بن  بنت حسنی بن عیلّ  هم مجیًعا فاطمةُ م  أُ هم، مِّ سن ألُ ح و هو أخو بنی ،عثامن بن عّفان

 8.طالب یبأ
حال به کوفه  ،حسن پس از آنکه سه سال در مدینه محبوس بودند و بنی)

                                                      
 .373، ص 2ج  ،تاریخ الطبری .3
 .378، ص همان .0
 .378، ص همان .8
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روند؛ و از ربذه منصور به طرف کوفه حرکت کرد و خود در محمل نشست، و  می
های بدون  کاروان حسن و محّمد دیباج را با اغالل و زنجیرها مقّید کرد، و در بنی

فراش و روپوش نشانده و با خود به کوفه برد، و در حبس هاشمّیه در قرب قنطره 
 زندانی کرد.

و لباس  3که بدن او مجروح شد طوری همحّمد دیباج را چهارصد تازیانه زد ب
دستور داد آن لباس چسبیده به گوشت را در آورند، و لباس  .به گوشتش چسبید

و مرکب او را در جلوی مرکب عبداهلل محض که  ،کنند سخت و خشن در تن او
برادر مادری او بود و نهایت عالقه را به او داشت حرکت دهند تا عبداهلل در طول 

عبداهلل پیوسته محّمد مجروح را با این وضعّیت در مقابل  ،مسافت مسافرت ببیند
ند و در اثر بوی شناخت قدر تاریک بود که شب را از روز نمی دید. زندان آن خود می

 («ها یکی پس از دیگری ورم کرد و همگی در زندان بمردند. بدن ،تعّفن زندان
نی مه عتَ یأتیان مُ  براهیمُ إو  کان حمّمدٌ  لاّم ُحِمل بنوحسن  » گوید: 543 هو در صفح

ال عجَ ال تَ ”فیقول:  ،النه و یستأذنانه یف اخلروجران أبامها، و ُیسائِ یئة األعراب َفیُسایِ کهَ 
عکام أن منَ نی، فال یَ عیشا کریمَ عکام أبوجعفر أن تَ إن منَ ”و یقول:  .“نکام ذلکمکِ حّتی یُ 

 “«.نیوتا کریمَ تَ 
                                                      

، ]خاتمه در ذکر مقتل عبداهلل بن الحسن بن الحسن بن 337، ص 3، ج ی اآلمالمنته. در 3
بدن محّمد که مانند سبیکۀ سیم بود مانند زنگیان »وارد است که:  الّسالم[ طالب علیه بن أبی علی

 333 ص و در .«سیاه شده بود و یک چشم در اثر ضرب تازیانه از کاسۀ چشم بیرون آمده بود
بار در مسجد الحرام و بار   یک ،منصور دو بار با محّمد نفس زکّیه بیعت کرده بود» :آورده است که

گاهی که محّمد در شعاب جبال مخفی بود روزی در کوه » :و نیز گوید .«دیگر در أبواء مدینه
و  ،آید دید غالمی از جانب منصور برای طلب او می ،َرضوی با اّم ولد خود و پسری شیرخوار بود

آن طفل رضیع از دست اّم ولد به زمین کوه خورد و پاره  ،ر کرد و اّم ولد نیز فرار کردچون او فرا
 «پاره شد. و این مطلب را ابوالفرج نقل کرده است.

 هم آورده است. [830، ص 2]ج  تاریخ طبریدر  :اینکه اقول
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ابنة حمّمد بن عبداهلل العثامن حتت  و کانت رقّیةُ » گوید: 548 هو در صفح
 .«براهیم بن عبداهلل بن حسن بن حسنإ

ن مِ  عَ زِ اهلل بن حسن َج عبدَ  ما رأیُت ”قال سلیامن بن داود بن حسن: »و نیز گوید: 
نبعث و هو ابن عثامن  بن عبداهلل بن عمرو عرَی حمّمدِ  یوًما واحًدا؛ فإنه بَ اّل إممّا ناله  ء  یش

 قت الزّمارةُ لِّ ی، و عُ وَ ّمارٌة، فهَ ه زَ قِ نُ یه سلسلٌة و یف عُ جلَ و یف رِ  ،له غافٌل مل یتأّهب
 “«.ًء شدیًدااکی بُ کَ اهلل بن حسن قد بَ عبدَ  رأیُت ه یضطرب؛ فقِ نُ ه منوًطا بعُ بالَمحِمل، فرأیتُ 

ا عبداهلل بن عمرو )یعنی دیباج( حمبوًس  بن حمّمد کان»گوید:  547 هو در صفح
 خرِبْ أ”ن خراسان: ون مِ ع وب إلیه أبکتَ و هو یعلم براَءَته؛ حّتی  ،جعفر عند أیب

 .“حمّمد بن عبداهلل أمرُ وا عنّی و طال علیهم ُس هل خراسان قد تقاعَ أالمؤمننی أنه مریَ أ
برأسه  َل ه، و أرَس نقُ ت عُ بَ فُضِ  عمرو بن عبداهلل بن بمحّمد کر أبوجعفر عند ذلفأمَ 
ه بن عبداهلل  دِ حممّ  ّنه رأُس ألم  مَ یل خراسان و أقَس إ اهلل  رسول بنُت  فاطمةُ و أّن ُأمه

 «.و سّلم ]و آله[ صیّل اهلل علیه
ث به ه فبعَ رأَس  زه ثّم احتَ  ،ب حّتی ماتر به فُض فأمَ » و در آخر صفحه گوید:

﴿”اهلل بن حسن، قال: غ ذلک عبدَ فلاّم بلَ  .یل خراسانإ            ﴾3 ِواهلل ، 
 0.“«نالطانِ ل بنا یف ُس تِ م ثّم قد قُ لطاهِن ن به یف ُس أمَ نَ إن کنّا لَ 

 آورده است: 543صفحه  ،7جلد  ،تاریخ طبریدر 
حمّمد بن عبداهلل  ِق نُ عُ  ِب ر حمّمد بن عبداهلل بن حسن، أمر أبوجعفر بَض لاّم ظه»

د بن ّنه لمحمّ إفون باهلل لِ َُی  ث معه الّرجاَل و بعَ  .ث به إیل خراسانبن عمرو، ثّم بعَ 
 فسألُت ”: و سّلم. قال عمرُ  ]و آله[ اهلل صیّل اهلل علیه رسول بنِت  عبداهلل بن فاطمةَ 

                                                      
 .352آیه  (0) سوره بقره .3
 .373، ص 2، ج تاریخ الطبری. 0
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 !“سهأج إیل رتیاح”قال:  “بن عمرو؟ ل حمّمدُ تِ اهیم: یف أّی سبب  قُ برإبن جعفر بن  حمّمدَ 
م دِ فلاّم قُ  .بن عبداهلل بن حسن، وّجه أبوجعفر برأسه إیل خراسان ل حمّمدُ تِ فلاّم قُ 

ًة و  ألیس قد”به ارتاب أهُل خراسان و قالوا:  ثّم تکّشف لم  “نا برأسه؟یَ تِ أُ ُقتِل َمره
 3“«ها.جعفر  عیل کذبة  غریِ  مل ُیطهَلع من أیب”ه فکانوا یقولون: موا حقیقتَ لِ حّتی عَ  اخلربُ 

 مادرش فاطمة بنت الحسین و بنابراین چون محّمد دیباج پدرش عبداهلل بود و
 اهلل بوده است، و محّمد نفس زکّیه پدرش عبداهلل بوده و مادرش فاطمه بنت رسول

ور از این تشابه سوء استفاده منص ؛اهلل بوده است بنابراین مادرش فاطمه بنت رسول
 نموده و رأس دیباج را به عنوان رأس محّمد نفس زکّیه جا زده است.

منصور در زندانی چنان تاریک محبوس » :گفته است که 543 فحهص و در
شناختند مگر به احزابی که علّی بن حسن قرائت  نموده بود که اوقات نماز را نمی

 «شد(. امیده میکرد )پسر حسن مثّلث که عابد ن می
م، دارِ  ینِ بَ مویًل لِ  عائشة، قال: سمعُت  قال عمر: و حّدثنی ابن»و نیز گفته است: 

جل؟! عک إیل اخلروج عیلال: ما ُیرِس الّرّح  لبشریِ  قلُت ”قال:   “هذا الره
رن یوًما بدخول فأمَ  .اهلل بن حسن، فأتیُتهه عبدَ إیّل بعد أخذِ  َل رَس أّنه إ”قال: 

؛ فلاّم أفَ  طُت قَ فإذا بعبداهلل حسن مقتواًل، فَس  ه،لتُ َخ دَ ف بیت    اهللَ  یُت قُت أعطَ مغشیًّا عیله
للّرسول اّلذی  و قلُت  .عهًدا أاّل خیتلف یف أمره َسیفان، إاّل کنُت مع اّلذی علیه منهام

 “لنی!م قتَ ه بام لقیَت! فإّنه إن علِ رِبْ ه: الخُت ِقبَلِ ِمن معی 
و  ،براهیم بن هشام بن راشد، من أهل َهَمذانإبن  به هشامَ  قال عمر: فحّدثُت 

ن لیه مَ إلکنّه دسه  ل ذلک؛ وف باهلل ما فعَ ر بقتله، فحلَ أّن أباجعفر أمَ ”العّبایس:  هو
 .“ه و ماتَظَهر فُقتِل، فانصدع قلبُ  ه أنه حمّمًدا قدأخرَب 

                                                      
 .332، ص همان .3
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م کانوا ُیسقَ أ قال َمن بقی منهم”قال: و حّدثنی عییس بن عبداهلل، قال:  ون، هنه
 عیَل سامإو  َق اسحإو  ،ی داود بن حسن بن حسناهلل ابنَ و عبدَ  اّل سلیامنَ إفامتوا مجیًعا 

ل بعد تِ ل منهم إّنام قُ تِ ن قُ بن حسن، فکان مَ  و جعفرَ  ،براهیم بن حسن بن حسنإی ابنَ 
 3.“«خروج حمّمد

حسن را به  آورده است که چون در ربذه محبوسین از بنی 553 هدر صفح و
 0[:قال، ]بردند ورنزد منص
یباج حمّمد؛ فلاّم إث بعَ » ن عن الکّذاَبنی ما فعال؟ أخرِبْ ”ل علیه، قال: دِخ أُ یل الدِّ

 “و أین مها؟
قد قلُت ”قال:  “.ّن خرِب َلتُ ”قال:  “!مریالمؤمننی ما یل هبام علمٌ أهلل یا وا”قال: 

ّما الیوم فام یل واهلل هبام أعلَمها قبل الیوم؛ و  مُ أعلَ  ، و لقد کنُت لک و إّن واهلل لصادٌق 
دوه!َج ”قال: “ !علمٌ   “رِّ

د فَض  غ من رِ ه؛ فلاّم فَ قِ نُ من یده إیل عُ  حدید   ةُ عَ ، و علیه جامِ وط  َس  ةَ ائبه مفُجرِّ
روا عیل هلل ماقدَ والینا فإبه  یِتَ أُ و  ،عیل الضِب  8وهیًّاس قمیًصا له قُ لبِ أُ ج فخرِ أُ رضبه، 

 .وهثّم داوُ  ع القمیُص زِ بوا علیه شاًة، ثّم انتُ لَ م حّتی َح صوقه بالدّ القمیص من لُ  نزعِ 
فکان  ا.هب سنابِ فحُ  م بنا الاشمّیةَ دِ فقُ  .“یل العراقإروا هبم احدُ ”بوجعفر: أفقال 

جه افج ؛اهلل بن حسنن مات یف احلبس عبدُ مَ  أّوُل  کم به أقربُ  ْج خرُ یَ لِ ”فقال:  ،انء السه
فصیّل  ،الّسالم علیهم بن حسن بن حسن بن عیلّ  ج أخوه حسنُ فخرَ  !“ّل علیهَص یُ لْ فَ 

 علیه.
                                                      

 .333ص  ،همان. 3
 الموالی است. قائل این قول، عبدالّرحمن بن أبی .0
 القوهّی: ثیاب بیض تنسب إلی قوهستان، ُکوَرة بین نیسابور و هراة.. 8
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ث به مع مجاعة من عِ ه، فبُ ذ رأُس ِخ بن عبداهلل بن عمرو بن عثامن، فأُ  ثّم مات حمّمدُ 
 دِ حممّ  و جعلوا ُیلفون باهلل أّن هذا رأُس  ،خراسان رِ وَ یل خراسان، فطافوا یف کُ إالّشیعة 

 ّنه رأُس أ مون النّاَس وهِ ؛ یُ ]و آله[  اهلل علیهاهلل صیّل  رسول بنِت  بن عبداهلل بن فاطمةَ 
وایة. ه عیل أیباّلذی کانوا جیدون خروَج  ،بن عبداهلل بن حسن دِ حممّ   3«جعفر یف الرِّ

 احوال محّمد حسن و مقتل بنی

و  ،َنس  اسُتفتِی یف اخلروج مع حمّمد  أإّن مالک بن »گوید:  522 هو در صفح
کَرهنی، و لیس عیل کّل إّنام بایعتم مُ ”فقال:  .“جعفر ألیبأّن یف أعناقنا بیعًة ”قیل له: 

 .م مالٌک بیَتهو لزِ  ،یل حمّمدإ اُس ع النّ فأَس  .“کَره  یمنیٌ مُ 
ملیکة مویَل عبداهلل بن جعفر، قال:  سامعیل، قال:حّدثنی ابُن أیبإبن  و حّدثنی حمّمدُ 

حنی  ـ فدعاه حمّمدٌ  ًرامْ غ عُ بلَ سامعیل بن عبداهلل بن جعفر ـ و قد کان إیل إ حمّمدٌ  َل رَس أ
 فارتدع النّاُس  “عک؟!بایِ أُ ! فکیف نت واهلل مقتوٌل أأخی،   یا ابن”فقال:  یل البیعة.إخرج 

 .معاویة بن عبداهلل بن جعفر( قد أسعوا إیل حمّمد معاویه )یعنی بنو بنو و کان ،عنه قلیاًل 
ویت قد أسعوا إیل ابن خالم؛ إّن إخ ،یا عمِّ ”فقالت:  ،معاویة بنُت  محادةُ  0تهفأتَ 
 فأیَب  (قال:!“ )ل ابُن خایل و إخویت، فُیقتَ عنه النّاَس  ثبهطَت  ن قلَت هذه المقالةَ إو إّنک 
الةَ  .هتْ َعَدت علیه فقتلَ  إّن محادةَ  (فیقال:) .عنه  النّهَی إاّل  الشیُخ   ،علیه فأراد حمّمٌد الصه
 ،ُس رَ فنّحاه احلَ  “؟! علیهصیلِّ أیب ثّم تُ  تلِ ر بقَ تأمُ ”اهلل بن إسامعیل فقال: ب علیه عبدُ فوثَ 

 8.«و صیّل علیه حمّمدٌ 
                                                      

 .338، ص 2، ج تاریخ الطبری. 3
 . )محّقق(أی: أَتت إسامعیَل بن عبداهلل .0
 .332، ص 2ج  ،تاریخ الطبری .8
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 :آورده است که 022و  333 هصفح ،3جلد  ،منتهی اآلمالدر 
و در  ،در مدینه خروج کرد 345ه در اّول ماه رجب سنۀ محّمد نفس زکّی»

دو  اواسط رمضان، در أحجار زیت مدینه مقتول شد و مدت ظهور تا مّدت شهادتش
 «سال. 45ماه و هفده روز بود و عمرش 

براهیم برادر محّمد در غّره شّوال ا» :آورده است که 020و  023 هو در صفح
و سپس به دعوت اهل کوفه  ،بصره خروج کرد در 345و به قولی در رمضان سنۀ 

و  ؛شانزده فرسخی کوفه شهید شد ،و در باَخْمری در ارض َطّف ،به جانب کوفه آمد
سر او را  .سال بود 43واقع شد و عمرش  345حّجه سنۀ  در روز دوشنبه ذی قتل او

 «منصور امر کرد در زندان هاشمّیه نزد پدرش عبداهلل بردند.

 الّسالم به قیام آنها عدم رضایت حضرت صادق علیه حسن و مقتل بنی

ل به بنی فَص یُ  ما»در باب  ،822تا  853 هاز صفح ،3جلد  ،اصول کافیدر 
روایت مفّصلی است که  37تحت رقم  «المامة ل یف أمربطِ ّق و المُ حِ المُ  یعوَ دَ 

این روایت بسیار جالب و  .حسن را به طور مفّصل حکایت کرده است داستان بنی
الّسالم و عدم صّحت  حاوی مطالب تاریخی و مقام امامت حضرت صادق علیه

و از جمله مطالب  .درسان دعوای عبداهلل محض و پسرانش محّمد و ابراهیم را می
 :این مطالب است ،ُمنطوی در آن

خدیجة بنت عمر بن علّی بن الحسین بن علّی بن [: »853صفحه ] .3
 بن عیلّ  ی حمّمدَ عمّ  عُت مِ َس  طالب به عبداهلل بن ابراهیم بن محّمد جعفری گفت: أبی

َإیلَالنَََّمَ أتَ ّفَالمَ َإّنامَحتتاجَالمرأةَُ”صلوات اهلل علیه و هو یقول:  َلتَ َوح  وََ،هاتَُمعَ دَ َسیل 

اقولَهَُتنبغیَهلاَأنَالیَ  َبالنَََّیَالمالئکةَ ؤذَ تََُفالَفإذاَجاءَالّلیُلََ؛جر   “«.وح 
 ینهُجهَ جبل بِ ش در یمحّمد بن عبداهلل محض در وقت اختفا» :853 هصفح .0

 «گفتند و تا مدینه دو شب راه فاصله داشت، مختفی بود. که به آن اشقر می
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ن عبداهلل با حضرت صادق مالقات کرد و آن حضرت چو» :822صفحه  .8
حضرت ِاباء و ، را دعوت به بیعت با پسرش محّمد نمود و إصرار و ابرام داشت

َاألحوَ َمَُعلَ واهللَإّنکَلتَ ”فرمودند:  و امتناع کردند ََُلَأّنه ََُفَاألکش  ُ َالمقتوُلََاألخض 

ةَ   3“.هاسیل َمَ َطنَ عندَبَ َعَ أشجَ َبُسدَّ
نَّتَ : ترسم این بیت بیان حال محّمد باشد می من” و سپس فرمودند: َم  َنفُسکَک 

َالّفَال َ َءَض  تمّنای  ،یعنی نفس تو از تو در خلوت و قبل از مقابلۀ با دشمن) الال 
َألراهَأشأمَ (. گمراهی و ضاللت را نمود ٍةَأخرَ َفواهللَإنِّ لح  جالََتهاَأصالُبَج َس  الرِّ

 0“ء.االنّسَإیلَأرحامَ 
َُأَُ”: گفتندو حضرت به عبداهلل  َخب  َس  کَأّن

کَوَهوَخالََُعُتَمَ  َیَ عمَّ ر:َذکَُک،

“«لون.قتَ أنَّکَوَبنیَأبیکَستَُ
8 

حضرت فرمودند:  ،ای نبخشید دهیچون سخن حضرت فا» :823 هصفح .4
َکنُتَأ” َواهللَإن اَما َلیسَللقَ َوَ،حریص  َو َُغل بُت َمَ اضلکنِّی ذ َخ أو َثّم قامَ.“عٌَدفَ ء

ه یف األرض، ثّم دَخ ه جَیُ دائِ رِ  ه و عاّمةُ دِ ی یف یَ خرَ ه و األُ جلَ ها رِ لَ یه فأدَخ علَ ی نَ إحدَ  ل ر 
 «نا علیه.فْ حتّی ِخ  و النّهارَ  ی فیه اللیَل بکِ ل یَ زَ مه عرشین لیلًة مل یَ ه، فحُ بیتَ 

                                                      
خبر وارد شده است که خروج  و محّمد است که درهمان پسر ت ،خضرأأحول أکشف  :. یعنی3

 شود. کند بدون حّق و کشته می می
م به؛ و العرب تتشأّ  ،صاص ناصیته دائرًة و التکاد تسرتسلریاٌت یف قَ عَ و األکشف: اّلذی نبتت له ُش 

ة: باب الدّ  ؛سوداأل :خضو األ ده  اسم أبیهم.أبوقبیلة سّمیت بِ  :و أشجع ؛ارو الس 
یح أو  ،ة: النجوالّسلحَ . 0  خرج من البطن.أُ اّلذی  غائطُ الو هو الرِّ
یعنی مجازًا حضرت  ؛«الّسالم باه علیهامأکأّنه أراد به ». در تعلیقه از وافی حکایت کرده است که: 8

 ،ست مرادا و ممکن ؛ی گفته استیی عبداهلل محض بودند عمو و دایباقر را که پسر عمو و پسر دا
 اند. عموی او بوده ی حقیقی عبداهلل و پسریرا که دازی ،حضرت سّجاد باشند
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حسن را که محبوس داشته بود  بوجعفر دوانیقی همۀ بنیأ[: »823]صفحه  .5
ن ابراهیم و سلیمان بن داود و داود بن مگر حسن بن جعفر و طباطبا و علّی ب ،شتُک

 «َحَسن و عبداهلل بن داود.
و او به  ،عیسی بن زید بن علی بن الحسین از ثقات محّمد بود» :820 هصفح .2

و  !“باید برای بیعت گرفتن از جعفر بن محّمد با او غلظت و تندی کنی” :محّمد گفت
و چون  ،حضرت بیعت بگیرند لذا حضرت را حاضر کردند و با خشونت خواستند از آن

 “!ُت َفَمکرَس مَت لکَ لو تکله ”حضرت خواستند قدری صحبت کنند، عیسی گفت: 
َ”حضرت به محّمد گفتند:  اَلنفس ََُبَطلَُ،َلکأّنَبکَتَ ُقَ،َیاَأرزَ ُفَأماَواهللَیاَأکش  کَُجحر 

َکَإذاَُصفِّقَنَُّء !َوَإّنَألظَُاقینَعندَاللَِّلَفیه !َوَماَأنتَّفَالمذکورَ دُخَتَ  َلفَ خ  َمثل  ک،َط رت 

َاهل َ یق 
3
 «ُسراقی بن َسْلخ الخوُت به پشت حضرت زد و به زندان برد. و سپس !“النَّاف رَ

طالب را آوردند برای  اسماعیل بن عبداهلل بن جعفر بن أبی»: 824 هصفح .7
و نور یک چشم خود را از  ،شیخی بود پیر و ضعیف ـ آنکه از او بیعت بگیرند

و حاضر به بیعت نشد و روایتی عجیب در کشته شدن خودش و ا ـ دست داده بود
پسران معاویة بن عبداهلل بن  دست اینها خواند. اسماعیل را به منزلش آوردند.ه ب

جعفر که با محّمد بیعت کرده بودند، و در بیعت مسارعت نموده بودند، هنوز شب 
ُکشتند؛ در این  نشده بود که به خانۀ اسماعیل ریختند و عموی خود را در زیر لگد

 «فرستاد و حضرت صادق را از زندان آزاد کردند. ]کسی را[ حال محّمد
لشکر منصور به سرداری عیسی بن موسی آمدند و مدینه را »: 825 هصفح. 3

 «محاصره کردند، و محّمد را ُحَمید بن َقحَطبه کشت و اطرافیانش منهزم شدند.
 342صفحه  ،ن عبداهلل بن الحسندر احوال محّمد ب ،8جلد  ،تنقیح المقالدر 

 :تا چهار صفحه مفّصاًل بحث کرده است و گفته است
                                                      

 عامة.ر من النّ کَ یق: الذه و الَ  ؛خریین باألُ حدی الیدَ إالتصفیق: رضب . 3
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اساس رضایت  الحسن بر قیام زید و بنی” :اند که اینکه بعضی از متأّخرین گفته»
باطنی حضرت صادق بوده ولی آن حضرت به جهت مصلحت خود از روی تقّیه 

 مجاع من أصحابنا و األخبارِ لإلست این کالم دربارۀ زید صحیح ا“ اند نموده سکوت می
ّما حمّمد و سائر أو  ؛کام ذکرنا مجلًة منها یف ترمجته ،غ التّواترَ المستفیضة اّلتی کادت تبلُ 

 «الّسالم. رضا الّصادق علیه عدمِ  ذهب و تدّلنا عیل خالف ما م الّشنیعةُ احلسن و أفعالُ  بنی
عامل أیف ) قبالالاوس یف کتاب ط  اجللیل ابن و قد رام الّسیدُ » تا آنکه گوید:
هر المحّرم احلرام ما یدّل عیل  الّسالم ومحَل  احلسن علیه بنی حالِ  صالَح إ (الشه

 ؛الّسالم لیهم علیهمإر نکار المنکَ هم لظهارُ إب نَس لئاّل یُ  ،خمالفتهم لألئّمة عیل التّقّیة
ی عیل بنی کَ ن أّنه بَ م مِ الّسال و بام رواه مسنًدا عنه علیه ، ت ...مستداًل عیل ذلک بام

َفاطمةَ ”قال:  ه ویل العراق حّتی عال صوتُ إنی حمولِ عّمه المَ  َعن َأیب ََحّدثنی َبنت 

ََ:قالتَ،الّسالمَاحلسنیَعلیه س 
َأیبَصلواتَاهللَعلیهَیقول:َعُتَمَ 

ََرٌَفَ صابَمنکَنَ لَمنکَأوَیَُقتَ یَُ کهمَدرَ یََُقهمَاألّولونَوَالراتَماَسبَ الفََُطَِّبش 

َهَملَیَ وَأنََّ،اآلخرون رُیهمنَُولدَ مَ َبق  .“هاَغ 
3 

 همحّقانیّتِ  ال ،الّصادق علیهم عیل رّقة الّرمحیّة و العواطِف  ل بکاءُ مَ فالبّد من أن ُُی 
 8و0الخ. ـ .«للخروج

 الّسالم و پاسخ آن حضرت[ ]نامۀ یحیی به حضرت موسی بن جعفر علیه

رت یحیی را به حض ۀنام ،827و  822صفحه [ 3، جلد اصول کافی] در
                                                      

الّسالم جز ایشان کسی دیگر نیست که مصداق  . یعنی اینک از فرزندان فاطمة بنت الحسین علیه3
 ها خواهند بود. ول شوند همینو بنابراین آنان که به شّط فرات مقت ؛دناین حدیث باش

 ، با قدری اختالف.348ـ  342، ص تنقیح المقال .0
 .327، 357، ص 21جنگ . 8



 112 الّسالم و پاسخ آن حضرت[ هیبن جعفر عل یبه حضرت موس ییحی ۀ]نام

 الّسالم آورده است که: ابوالحسن موسی بن جعفر علیه
لنَی  ،یکوِص أُ ی اهلل و هبا قوَ  نفیس بتَ وِص أُ فإنِّ  ،أّما بعد» ا وصیهُة اهلل یف األوه فإهنه

ن مَ  .رینو وصیهُته یف اآلِخ  بام کان  ،هطاعتِ  رِش نَ  ه وینِ اهلل عیل دِ  د َعیله من أعوانِ رَ ن وَ َخربه
ن  مِ  عوةِ و قد شاوَ  .نَِک مع ِخذالنَک ن حَتَ ضا مِ  رُت یف الده ن آل حمّمد صیّل اهلل علیه و للرِّ
و قدیاًم اّدَعیْتم ما لیس لکم و َبَسطتم  .کن قبلِ بتَها و احتََجبها أبوک مِ جَ و قد احتَ  ،آله
رُ کم إیل ما مل ُیعطِکم اهلل؛ فاستهَویتم و أْضَللتم و أنا حُم آمالَ  رَ ذِّ  «ه! من نفِس ک اهللُ ک ما َحذه

و از جمله  ،اند الّسالم برای او جواب کافی نوشته و حضرت امام کاظم علیه
 فقراتش این است:

عَحَ » د  َی  َوَمَ وَمل نیا َألهل َبَُطال َرُصَالدُّ َمَ ها َها َآل  َحّتیَی فُسدَعلیهمَطلب ا خرمهم،

َإلَ َی َوحَ إّناَقدَأَُ» اند: و در پایان نامه نوشته «آخرمهمَّفَدنیاهم.َمطلُبَ َالعذاب  َیناَأنَّ

.عیلَمَ  بَوَتویلَّ  3«نَکذَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .378، ص 21جنگ . 3
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 نامۀ فرزندان حسن مثّنی و فاطمه بنت الحسین[ ]قسمتی از شجره

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

َخوَلة، دختر 
 منظور فزارّیه

حضرت امام َحَسن 
 مجتبی علیه الّسالم

 فاطمة بنت الحسین حسن ُمَثن ی  
 557)حورالعین( وفات 

 ُاّم كلثوم

بن  عبداهلل بن َعمرو
 ُعثمان بن ُعّفان

عبداهلل بن محّمد بن 
 َعمرو بن عثمان بن ُعّفان

 

 زینب
 حسن ُمَثلَّث

مقتول در حبس منصور 
 سالگی 18هجرّیه در  531

 َغْمرابراهیم 
مقتول در حبس منصور 

 سالگی 13هجرّیه در  531

 عبداهلل حَمض
 مقتول در حبس منصور

 هجرّیه 531

 ابراهیم

 َحمَزۀ

 َطلحۀ

 عّباس
 531رمضان سنۀ  24در 
سالگی در مجلس  41در 

 منصور از دنیا رفت

 علی
با زهر مهدی عّباسی از 

 دنیا رفت

 علی
 31در سّن  531محّرم سنۀ  21در روز 

 سالگی در حبس منصور وفات یافت
زینب، دختر 

 حَمْضعبداهلل 

 ُحَسین شهید فّخ
 )یك فرسخی مّكه(

هجرّیه در زمان  513واقعۀ فّخ در سنۀ 
 موسی هادی عّباسی واقع شد

 َحَسن مكفوف
 كه اوالد حسن مثّلث فقط از او باقی مانده است

 اهللعبد
 31در سّن  531در روز عید قربان سنۀ 

 سالگی در حبس منصور وفات یافت
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 )دیباج اكبر(اسماعیل 
در حبس منصور و در 
واقعۀ فّخ حاضر بود، و 

سالگی در زمان  14در 
سال  22مأمون )پس از 

حبس در زمان هارون( 
 وفات كرد

 ابراهیم َطباَطبا
ولد بوده مادرش اّم

 است

 محّمد اصغر
 خزاعّیةمعروف به ابن

 احمد، ابوعبداهلل

آیة اهلل العظمیٰ و الحّجة 
العاّلمة الّسید محّمدحسین 

 الّطباطبائی
أستاذنا األكرم، رضوان اهلل 

 علیه

 محّمد )دیباج اصغر(
 مقتول در حبس منصور

 إدریس
در واقعۀ فّخ با حسین 
بن علّی بود، و پس از 

طنجه  آن به شهر فاس و
رفت و حكومتی عظیم 
برپا كرد، و آخراألمر 

واسطۀ غالیۀ  هارون به
 زهرآلود او را شهید كرد

 یحیی
در واقعه فّخ با حسین بن 
علی بود، و پس از آن به 
دیلم گریخت و حكومت 
برپا كرد، و آخراألمر در 

الّرشید بود تا حبس هارون
 شهید شد

 موسیَ َجْون
ه زد، منصور او را هزار تازیان

 و او به مّكه گریخت

 )قتیل باَخْمری(  ابراهیم
فرسخی كوفه در طّف به نام باخمری،  51مقتول در 

 سالگی 38در  531حجه  در ذی

 حسن
)با آنكه ابراهیم ده پسر داشت، 

 فقط از حسن، اوالد بماند(

 محّمد نفس زكّیه
مقتول در أحجار زیت 
مدینه، در اواسط رمضان 

 سالگی 31در هجرّیه  531

 علی
در حبس منصور 

 وفات كرد

 اشتر عبداهلل
در بالد هند او را شهید كردند و 
سرش را برای منصور آوردند، و 
نسل محّمد نفس زكّیه فقط از 

 اشتر است عبداهلل
را محّمد بن سّفاح تزویج زینب 

كرد در همان شبی كه محّمد )پدر 
او( مقتول شد؛ و سپس عیسی بن 

عّباسی و پس از او ابراهیم علی 
بن حسن بن زید بن حسن 

 مجتبی او را تزویج كرد

 َحَسن
مقتول در واقعۀ فّخ با 

 حسین بن علی

 زینب،
 ُاّم كلثوم،

 حسن ُمثّلث
 ابراهیم َغْمر

مقتول در حبس منصور 
 سالگی 13هجرّیه در  531

 َمحض عبداهلل
 منصورمقتول در حبس 

 هجرّیه 531سنۀ 
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 ]شهدای علوّیین در واقعه فخ[

در واقعۀ فّخ: یحیی و سلیمان و ادریس فرزندان عبداهلل َمْحض، و عبداهلل 
 أفطس که فرزند حسن بن علّی بن علّی بن الحسین است، و ابراهیم َطباطبا، و عمر بن
حسن برادرزادۀ حسین شهید فّخ، و عبداهلل بن اسحاق بن ابراهیم غمر، و عبداهلل بن 

تن با  499اإلمام جعفر الّصادق علیه الّسالم، و بسیاری دیگر از علوّیین که مجموعًا 
بیت حسین بن علی و اصحابش بودند، حضور داشتند. و دیگر از  جمیع اهل

حسن بن محّمد بن عبداهلل محض، و عبداهلل علوّیین: علی بن ابراهیم بن حسن، و 
 5و عمر پسران اسحاق بن حسن بن علی بن الحسین، حضور داشتند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .511، ص 06جنگ  .5



 

 

 
 
 
 
 
 

 آل بویه .2

 ]حکومت آل بویه بر بالد اسالمی[

 :215 فحةص([ الّشیعة یف المیوان) الّشیعة و التّشیّع]
 ؟بنوُبَویهن هم مَ »

ُأ أّن رجاًل فقرًیا قرَ و أیُّ إنسان یَ  ؛ساطریَ و األ ه اخلرافات  شب  یه تُ وَ بُ  إّن قّصة بنی
ل حُص یَ عل رأسه من اجلبال إیل البیوت ل   َب طَ ل احلَ نقُ و یَ  ر عل یشءر قد  یَ  ک و المل  یَ  ال

عل البالد  یل الُملک الّطویل العریض و الّسیطرة  إو من حاله هذه قف  یَ  ،عل الّرغیف
لکّن هذا  و !؟و خرافةً  سطورةً أیراه  أّی انسان یقرأ هذا و ال ،العرب و العجم

 حصل بالفعل آلل ُبَویه. ما
ه آل بوی أبوشجاع پدر سلسله سالطین  ن  ب دید ن خوا  داستا

ْیلم رجل  فقری  ُیدَعی أبوُشجاع ئل القرن الّرابع اهلجرّی یف بالد الد  اکان یف أو
ننی و هم أبواحلسن عّل، و أبوعل احلسن، و ه و خلفت له ثالثة بَ وجتُ ماتت ز ،ُبوَیه

یه و عو  أصحابه یُ  فقال له أحدُ  ؛رُض ت به األه و ضاقَ ونُ ُح  أبواحلسن أمحد، فاشتدّ 
ذه مع أوالده إیل منوله و هّیأ ثّم أَخ  !“ک هؤالء المساکنیْق بنفسک و أوالد  اْرفَ ”یه: ُیسل  

 صابه و آالمه.باشجاع عن مُ ل أ، و شغَ هلم الّطعامَ 
 :112ثری یف حوادث سنة األ قال ابن
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 و مفُّّس   مّر رجل  یصیح و یقول عن نفسه: منّجم   ذإفبینام هم کذلک 
یف  رأیُت ”و قال له:  فدعاه أبوشجاع .و الّطلسامت   قی  ب الرُّ کتُ للمنامات، و یَ 

َعَلت حّتی ت و منامی کأّننی أبول، فخرج من َذَکری نار  عظیمة  استطالَ 
ُشَعب،  ّدةُ ب و تفّرع عن کّل شعبةر ع  عَ ثّم صارت ثالَث ُش  ،ءَ کادت تبلغ السام

 “خاضعنی هلا. و العبادَ  البالدَ  ءت الّدنیا بتلک الّنریان، و رأیُت افأض
مت عظیم و گسترد منّجم به حکو  آل بویه ۀتعبیر خواب 

 .“ه إاّل بخلعةر فُّس  أُ هذا منام  عظیم  ال ”فقال المنّجم: 
ا فإْن أخذَت  ،اّلتی عل َجَسدی ک إاّل الثیاَب أمل   واهلل ال”بوشجاع: أفقال له 
 !“عریاًنا بقیُت 

 “فعرشة دنانری.”قال المنّجم: 
 !“ک دیناًرا واحًداأمل   واهلل ال”قال أبوشجاع: 
ن علیها، و مَ  رَض أوالد یملکون األ أّنه یکون لک ثالثةُ  ،عَلمْ ا”قال المنّجم: 

 یَت أبقدر ما ر و یولد هلم ملوک   ،هم یف اآلفاق کام َعَلت تلک الّنارُ ذکرُ و یعلو 
َعب.م    “ن تلک الشُّ

فقری، و أوالدی هؤالء  ی َتسَخر منّا؟! أنا رجل  أما تستح  ” :فقال أبوشجاع
 “فکیف یصریون ملوًکا؟! ؛مساکنیُ  ءُ افقر

ْ ”قال المنّجم:  ض یسب، ثّم قبَ ل ه جعَ فلاّم أخرَبَ  .“میالدهم ین بوقت  أخرب 
ن ، ثّم هذا م  ک البالدَ مل  هذا واهلل اّلذی یَ ”قال:  لها واحلسن عّل فقب   أیب عل ید  
 .عل احلسن ض عل ید أخیه أیبو قبَ  “بعده
 !“خرّیة بناط یف السُّ عوه، فقد أفرَ اْصفَ ” :والدهمنه أبوشجاع، و قال أل ظفاغتا
 عوه، و هو یستغیث.فصفَ 

 !“کم و أنتم ملوک  روا یل هذا إذا قصدتُ اْذکُ ”: ثّم قال هلم المنّجمُ 
 5.فضحکوا منه و استخّفوا به

                                                      
 .211، ص 8اثیر، ج  ، ابنالکامل فی التاریخ. 5
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و ذلک أّن أباشجاع اضطّر  ؛المنّجم بکاملها ت نبوءةُ حتّی حتّققَ  ّیامُ األ و مل تض  
لکّن رسعان ما  یف اخلدمة العسکرّیة جنوًدا مرتوقة، و ]الثالثة[ هل أوالدَ ه أن ُیدخ  قر  لفَ 

 اجلیش، و أخذوا یستمیلون النّاَس  مراء  أُ ّواد و و مهارتم إیل مرتبة القُ  ئهماهارتقوا بدَ 
هم، و یتُ هم و انترش ص  ت شوکتُ یَ بالامل، فقو   اط  بّ الضُّ  سن المعاملة و یکسبون حمّبةَ بحُ 

ه و کان اسمُ  ـلاّم اطمأّنوا إیل قّوتم خرجوا عن طاعة احلاکم اّلذی یعملون بأمره 
 وا عنه.و استقلّ  ـ َمْرداویج

ت عظیم ما ّی به شیعه ۀخد له دیلم لّدو  عضدا

أوالد  بن ُبَویه، أکرَبُ  ن البَُوهیینّی علُّ ک م  ن ملَ مَ  و أّوُل  ولة:لیلی بن ُبَویه لامد الد  
، ثّم    ه 112سلطانه یف شریاز عام  و کان ابتداءُ  .ب بعامد الّدولةلق  شجاع، و کان یُ  أیب

  5«العّباس. ها من بالد بنیو غری   یران و العراق  إامتّد إیل 
 الّدولة و کان معوُّ [: ”خمترص تاریخ العربقال السیّد مری عل یف »]: 252 فحةص

 کری  لذ   ونر ُح  العاش من المحّرم یومَ  ل الیومَ و هو اّلذی جعَ  ؛حمبًّا للفنون و العلم
 4و2.“«موقعة کربالء

و قد  ،ااحلاکم تثیاًل حقیقیًّ  الّدولة یمّثل السّیدَ  کان عضدُ »: 251 فحةص
ب لق  أن یُ  عُ دَ فال یَ  ،ن اخلور إیل کرمان و عاّمنالممتّدة م   ت لسلطانه البالدُ خضعَ 

ل مّرةر بشاهنشاه )َمل ُک الُمُلوک( أل ء بعده ان جمَ ل   و قد َظّل هذا الّلقُب  ،سالمیف اإل و 
 3«رس.ن ملوک الفُ م  

                                                      
 .548، ص الّشیعة فی المیزان. 5
و إاّل فإّن هذا الیوم  ؛احلکومیّة، و تقفل األسواُق  ئرُ ابصفة رسمیّة، تعّطل فیه الّدو ونر ُح  یومَ له جعَ  :أی. 2

 (الّشیعة یف المیوان) یعة قبل المعّو و منذ الیوم األّول اّلذی استشهد فیه سّیدالّشهدا.عند الّش  حونر  هو یومُ 
 .535، ص الّشیعة فی المیزان. 4
 .532، ص همان. 3
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 :151سنة األثری یف حوادث  قال ابن»: 255 فحةص
هم یف عاش المحّرم، و قوا دکاکینَ أن ُیغل   الّدولة النّاَس ر معوُّ یف هذه الّسنة أمَ ”

ذلک، و  ل النّاُس ففعَ  ؛عل احلسنی یاحةَ روا النّ ظه  َء، و یُ او الرّش  و البیعَ  سواَق لوا األبط  یُ 
لطان مل یکن للسُّ   منهم. و یف ثامن عرشنّة قدرة  عل المنع منه لکثرة الّشیعة و ألن  السُّ

لَ أُ بالبلد، و  ولة بإظهار الّوینة  الدّ ر معوُّ احلّجة أمَ  ذی طة، و بمجلس الرشُّ  ریانُ ت النّ شع 
 5“الغدیر. عید  ًحا ب  رَ ذلک فَ  عیاد؛ کلُّ ل یف لیایل األفعَ لیاًل، کام یَ  ت األسواُق حَ ت  فُ 

 :156و قال یف حوادث سنة 
و  ،احلّجه زینًة عظیمًة و فرًحا شدیًدا من ذی 11إّن أهل السنّة عملوا یوم ”

و کذلک  !یوم الغدیر قابَل لوا ذلک مُ فعَ  .بکر إیل الغار دخول النبّی و أیب قالوا: هذا یومُ 
تل ، و قالوا: هو یوم  فیه قُ اءیوم عاشور المحّرم مثل ما یعمل الّشیعةُ  25عملوا یف 
 2!“ریبَ بن الوُّ  مصعُب 

ن را از  ن شد همختلفبالد آل بویه، شیعیا زه بنیا تا مشاهد  ئّمهدر  ند ۀ ا اد نت د  سکو

 ئر  االغدیر و شع ح یومَ رَ بویه یف خدمة التشیّع عل مظاهر الفَ  و ما اقترص آُل 
ئل، و ای الوسهم یف خدمة أهل البیت بشت  هدَ ء، بل کانوا یبذلون ُج اعاشور ون یومَ احلُ 

 و بذل   من الّتبجیل و العنایةاالحرتام  ق  رُ بجمیع طُ  ةَء الّشیعکانوا یرتمون علام
 ، لویارة الّشیخ المفید.الّدولة یرکب یف موکبه العظیم  و قد کان عضدُ  ؛موال الکثریةاأل

. یف المشاهد المقّدسة و خّصصوا هلم الّرواتَب  ةَ بویه أسکنوا الّشیع کام أّن آَل 
حتّی أّن  ؛ة الکریمةَح رْض  الّرفیعة لتلک األ باُب و علیها الق   ة،ْخمَ الض   و أقاموا األبنیةَ 

ف عل تعمری القرب ة ل یرُش  نَ ن َس ه قریًبا م  عضدالّدولة أقام یف المشهد الَعَلوّی هو و ُجندُ 
                                                      

 .133، ص 8، ج فی التاریخالکامل . 5
 .511، ص 3، ج همان. 2



 663 ائّمه سکونت دادند ۀشد انیرا از بالد مختلفه در مشاهد تازه بن انیعیش ه،یآل بو

باطات، و أجوَ  ورَ حوله الدُّ  نی  و بَ  ،الرّشیف بنفسه ، و ءَ اللعلوّینی العط َل و الر 
ل ذلک یف المشهد و فعَ  یه،وَ المعروفة بقناة آل بُ  و أوجد القناةَ  .للمجاورین و اخلََدمة

 .احلسینّی بکربالء
هیّینی، و تکثر الّشیعة یف وَ ن اعرتف بانتشار التشّیع یف عهد البُ و من المؤّرخنی مَ 

 4و2«5.دولتهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
الّشیعة یف ، الّشیعة و البوهیّیون یف إیران. )121، ص د احلسنی المظفرلشیخ حممّ ا ،تاریخ الشیعة. 5

 (المیوان
 .537، ص الّشیعة فی المیزان. 2
 .45 ـ 27، ص 69جنگ . 4





 

 

 
 
 
 
 
 

 عثمانیون .7

 کرد الّدین أّیوبی برای قطع نسل شیعه، مردان را از زنان جدا صالح

 :175 ةصفح[ 1جّلد  ،معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر]
ا و شاورً  ل شریکوهُ ثّم قتَ  .الوافرةَ  قامات  إلاو أجری علیه و عل عسکره »

 المنصورَ  َک ل  و لّقبه المَ  ،الوزارة لعَ خ   ع علیه العاضدُ و خلَ  ،ه إیل العاضدأرسل رأَس 
 فویل   .أّیام ین و مخسةَ ه شهرَ الیتُ و کانت و ،511ثّم مات شریکوه سنة  .اجلیوش أمریَ 

 .ک النّارصل  و لّقبه بالمَ  الّدین الوزارةَ   صالَح  دُ العاض  
و  .العاضد ف أمرُ اخلمر و ضعُ  ب  عن ُش  إّنه تاَب ” :ء یف تارخیهاأبوالفد :و یقول

و یف  .شافعّیة ضاةً ب قُ و رت  ، سامعیلّیةإ المرصینّی و کانوا شیعةً  الّدین قضاةَ  ل صالُح عوَ 
م علَ یَ   و ملیّف وُ مریًضا فتُ  و کان العاضدُ  ،ب للعبّاسنیو خطَ  طبة العاضد  ع خ  قطَ  517سنة 
و  ؛ءاج عن اإلحصو استویل عل قرص اخلالفة و مجیع ما فیه و کان خیرُ  ،طبتهطع خ  بقَ 

ع و منَ  ،نیالّدین العلویّ  س صالُح و حبَ  .نی و اثنتنی و سبعنی سنةُملکهم مائتَ  کانت مّدةُ 
 “عیًدا بمرص. ءعاشورا ن جعل یومَ مَ  و هو أّوُل  ؛یتناسلوا ء حتّی الامن النّس الّرجاَل 

اللة التاتار من ُس  ُک ل  ر تیمور لنک مَ و یف أّیامه ظهَ : تیمورلنک»: 151 ةصفح
 .«و کان یتشّیع .جنکیو
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 پاشا کمال و بروز مصطفی ،جنگ جهانی و تجزیۀ مملکت عثمانی

 ،مالیة 2111 ملک سنة: یدالّدین بن عبدالعویوالسلطان وح» :111 ةصفح
 انکسار الّدولة العثامنیّة و ضیاع  ب   و انتهت احلرُب  .ء احلرب العاّمةایف أثن،   ه 2111

تی الّ  ،سیفر معاهدة   إیل عقد   نیّة مّا آَل یدول اخللفاء للقسطنط و احتالل   ،عظم والیاتامُ 
 .اإلنکلیوی تقریًبا 5کیّة حتت االنتدابالبالد الرتُّ  من ترکیا و وضع   َی ئة ما بق  جو   بتَ تقض  
ذلک  ثر  إناضول عل و ثار یف األ ،وحیدالّدین الّسلطانُ  ع هذه المعاهدةَ ق  و وَ  .تقریبًا

حتّی أصدر أمًرا یف  ،رسل إلیه ینهاه عن ذلکالّدین یُ فجعل وحیدُ  ؛باشا کامل مصطفی
 ت اجلنودُ نَ و طحَ  .یل ذلکصغوا إیُ  فلم ،صاة جیب جهادهمعُ  حّقهم بأّّنم خوارُج 

 ،ستانة ظافًراألاکامل  و دخل مصطفی ،ن ناوأهاالیونان و تغّلبت عل مَ  جیوَش  الکاملیّةُ 
حسنی بن عل  ُک ل  ثّم دعاه المَ  ؛إنکلیوّیة إیل مالطة وحیدالّدین عل باخرةر  و َفر  الّسلطانُ 

و ذهب إیل روما  ،فیها فأیَب  ءَ الیها و طلب منه البقإفسار  ،احلجاز یومئذ إیل مّکة ُک ل  مَ 
منه  ةو بوصیّ ،  ه 2111احلّجة سنة  فیها حتّی وافاه أجله یف ذی َی ق  و بَ  ،إیطالیا عاصمة  

 الفندق تسلیمَ  صاحُب  الّسلطان سلیامن، و أیب   ة  من تکی   فن یف غرفةر قل إیل دمشق فدُ نُ 
 بن عل. حسنیُ  ُک ل  عها عنه المَ فدفَ  ،ض ما له علیه من الّدیونقبَ جنازته حتّی یَ 

 الثاین سنة أقیم یف اخلالفة یف ربیع: الّسلطان عبدالمجید الّثاین بن عبدالعویو
الومنّیة و حرصوا فیه الّسلطة  ه الّسلطةَ کامل و حوبُ  نتوع منه مصطفیاو  .2112
 الّسلطانُ  حفنوَ  ؛عثامن عاّمًة من البالد الرّتکّیة رد آلاخلالفة و طَ  ءَ اروا إلغثّم قرّ  ،الدینّیة

عثامن  آل ت سلطنةُ یول یف قید احلیاة و انقرَض  و مل ،ن سویُّسادُ عبدالمجید إیل إحدی مُ 
رسة ألُ اأفراد هذه  ح مجیعُ کام نوَ  ،مائة سنة عل سبع یف أیدهیم زیادةً  لُک بقی المُ  بعد ما
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لة الّساف نَ هَ هم الم  بعُض  و تعاطی   ،من العیش  رضیقإیل أنحاء العامل یف َضنْکر و 
 ه.لکُ ن الیدوم إاّل مُ مَ  فسبحانَ  ؛و ملوًکا مراءَ اُ ما کانوا  کاحلوذّیة و غریها بعد

 عن الّدولة العثامنّیة. نتهی الکالمُ ا
مصطفی ترکیه به دست  ل جمهورّیت در   پاشا کمال تشکی

ها و رئیُس  ت مجهورّیةً لَ ع  و ُج  ،الکاملّیة و قامت بعدها یف ترکیا الّدولةُ 
بس لَ الّرعایا ب   م عل مجیع  فحکَ  .األجل   َسَته غرُی حمدودة  ئالکن ر ،باشا کامل مصطفی

و ألغی  ،ب وثیقةر قلیلنی بموَج  ئم إاّل ألفرادر بس العامو منع لَ  ،فرنجیةإلاعة ب  القُ 
ّخص للنّساء و رَ  ،اإلسالمّیة و بّدل األحکامَ  ،ةهلا بالاّلتینیّ العربّیة و أبدَ  روَف احلُ 
 ت  ّیام ذکرَ ألاو یف هذه  ،الّرجال  وظائف احلکومة و أعامل  فور و الّدخول یفبالسُّ 
 !إحداهّن یف أعامل البولیس دخوَل  ئدُ ااجلر

یف الامل و  باهظةً  ئرَ اه خسدتْ عظیمة کب   یران ثورةً إوار یف ج   فثارت علیه األکرادُ 
 سنة ،و یف هذه األّیام .لوَ مقّلب األحوال و مبّدل الدُّ  فسبحانَ  ؛هادَ الّرجال حتّی أمخَ 

و  ،منمن :سّمیناضول تُ ألایف  من أهل الّدین یف بلدر  ثار عل الکاملّینی مجاعة   ،2116
عدا  ،ًقانو عرشین شخًصا منهم و أعدموهم ش فقبضوا عل ثامنر  ،ّباطالضُّ  قتلوا بعَض 

إرسائیلی  و آخرُ  الُقوی   ئرُ اخ کبری   و بینهم شیخ   ،علیه َض ب  ب ثّم قُ رَ تّکن من اهلَ  واحدر 
 5«ک بالضابط.تْ عهم عل الفَ شج  هم بأّنه کان یُ تّ مُ 

 ینابیع الموّدة ۀل عثمان و مصادرآتشدید امر مطبوعات در زمان حکومت 

 :115 ةصفح[ 1جّلد  ،معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر]
ام الُلطان لبداحلمید»  : المطبولات ایی
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احلکومة العثامنّیة من  5هیما کانت تربسبب  ،عطبَ و کنّا أرسلناها لمرص لتُ 
سمّیة الّ من طلب الرُّ  ،الّتشدید یف أمر المطبوعات  عطی  تُ  تی کانت أخرًیا الخَصة الر 

 ،هراد طبعُ سختنی خمطوطتنی للحکومة من الکتاب المُ بعد تقدیم نُ  2ستانةمن اآل إاّل 
الکتاب من النّفقات  و کم یتاج صاحُب  .تعاد لصاحبه تبقی عندها و نسخة   نسخة  

 ر  مُ  و تَ  َق و یّدقَ  ع الکتاُب طالَ و کم یصرب حتّی یُ  ،الستنساخه مّرتنی سّیام إذا کان کبرًیا
 .تی کان حاهلا معلوًما یف المامطلة و الّتسویف  ئر الّ االّرخصة عل الّدو أوراُق 

لحمید عثمانی اشکال ن عبدا مت سلطا ن حکو ما ی ز  ها

و قد  ،ء الّرخصةاتی تنع من إعطة الّ لّتعصبات الدینیّ ر عن اظَ هذا مع قطع الن  
ینابیع کام وقع لکتاب  ،ء الّرخصةاه بعد إعطرش  تؤّدی إیل مصادرة الکتاب و منع نَ 

لیهم ذلک إ َل ک  وَ ب هبا من أُ تقر  تی کان یَ مور الّسیاسّیة الّ فضاًل عن األُ  ،هو غری   الموّدة
ل أنه ُطلبت الّرخصة بطبع ق  ستنباطها حّتی نُ ا و یتفنّنون یف ،إیل الّسلطان عبداحلمید

 بدَل أُ ص یف طبعه حّتی یرخ   فلم “؟ما الُمراُد بالقضّیة”و فیه  ،یف المنطق کتابر 
 َب ص  و نُ  عَ ل  ذی ُخ الّ  ،لطان ُمرادو ذلک لموافقته السم الّس  ؛“المقصود”ـ ب “الُمرادُ ”

 .ه أخوه الّسلطان عبداحلمیدمکانَ 
رعة العسکرّیة طالًقا م لمأموری القُ دّ قَ تی تُ أوراق الّطالق الّ و کنّا نکتب یف 

ع یف لْ م بلفظ اخلَ ع سلطاُّن سمَ یَ  فیطلبون إلینا أن نکتب بائنًا بدل ُخلعیًّا حّتی ال ،لعًیاُخ 
 ی إیل سالونیک ثمّ ف  نُ  و ،ع الّسلطان عبداحلمیدل  ء اهلل فقد ُخ اراّد ل قض لکنّه ال و ؛ملکته

 یدوم إاّل  ن المَ  فسبحانَ  ؛لقان و مات هبا خلیًعا َسجینًاتانة بعد حرب البَ سعید إیل اآلأُ 
ع باقیها بعد ذهاهبا ب  فطُ  ، المّدةرَص نتمّکن من إکامل طبعها و تصحیحها لق   و مل .لکهمُ 

 واب فیها.للخطاء و الص   جدولر  نا إیل عمل  رْ ر  و اضطُ  ،ءت مغلوطةً افج ،اع أّوهلُ ب  کام طُ 
                                                      

 .تّر به. خ ل: 5
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 :مصر

ها و أمورُ  ،فیها موفورة   ءُ او األشی ،األسعار رخیصةُ  ،عظیمة مدینة   و مرُص 
 و هلم حبی  .المرصی   ر  طکسائر سّکان القُ  ،ها حسنة  أهل   و أخالُق  الدنیوّیة منتظمة  

 جون إاّل یلهَ  مون إاّل هبم و القس  یُ  فرتاهم ال ،الّسالم عظیم ألهل البیت علیهم
ر ذکُ أو  ؛شیًفا و أبوهاشم ی  ّمون العلو  َس و یُ  ،شافألا و یرتمون الّسادةَ  ،بذکرهم

ذین یشتغلون بنقل ة الّ لَ مَ افذة إیل العَ من النّ  عُ أتطلّ  جعلُت  ،سعید ننّا لاّم وصلنا إیل بورأ
ء اخرض اممة  فلاّم رأوین و عل رأیس ع   ،ةوتی  احلجرّی إیل المراکب و إیل النّ  الفحم  

 5!“«هذا شیف   هذا شیف  ” :عضهم لبل یقول بعُض ستبرشوا و جعَ ا

 سلطان سلیم عثمانی در آناضول چهل هزار یا هفتاد هزار شیعه را کشت

 :262 فحةص([ الّشیعة یف المیوان) الّشیعة و التّشیّع]
الطبعة  ،27 ةصفح ،ربعة قرون من تاریخ العراقأنکریک یف کتاب  قال لو»
 الثانیة:
و قد  ،إلعالن احلَْرب هبا سلیم   رعذت ةر جّ ُح  أّوَل  یةَ ن  القضّیة الُس  کانت بطولةُ ”

هذا بعد أن  “جدوا.تقن جلمیع الّشیعة أینام وُ ح المُ بْ ه بالذ  کم  ن ُح م   رُ د األشهَ خلَ 
هم و الّشیعة و حریم   ء  ای باستباحة دمن شیوخ الّسوء عل فتوً م   استحصل الّسلطانُ 

 “أمواهلم.
 ترمجة الشاه إسامعیل: ،ناألعیامن  22و قال السّید األمنی یف جّلد 

من الّشیعة یف  ،ألًفاو أربعنی ألًفا و قیل: سبعنی  لطان سلیم أربعةً قتل الّس ”
 ندلس و أزالوا دولةَ و یف هذا العرص استویل اإلسبانّیون عل بالد األ .األناضول
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الّسلطان سلیم، فلم  کی والد  األمحر بالّسلطان الرتُّ  د بنوجاألمحر العربّیة، و استن بنی
 ل الّشیعةَ کی قتَ لطان الرتُّ لکن الّس  و ؛لواون ما فعَ ل هبم اإلسبانیّ دهم حّتی فعَ نجُ یَ 

الملوک  و هکذا کان بأُس .  الفاریّس الُمسلم... المسلمنی یف بالده و حارب الّسلطانَ 
 5“«المسلمنی بینهم.

َلی َک ﴿ به قرآن: لتسأی پیاده آمدن سلطان عثمانی به نجف اشرف و  َلع  َنع  َفارخ 

س  ُطًوی ُمَقد  َواد  ال   ﴾إن َک ب ال 

 :1پاورقی  ،261 فحةص([ الّشیعة یف المیوان) الّشیعة و التّشیّع]
ه إیل النّجف األشف و ّن الّسلطان الرتکّی حنی توج  إ” :عن کتاب حتفة العامل»
ئل عن الّسبب و لاّم ُس  ؛سهرَ ل عن فَ ترج   ،ن مسافة أربعة فراسخر العلوّیة م   ةَ ب  رأی القُ 

فتفّأل بالقرآن  !تستطیع المیَش  فقیل له: إّنک ال !ةب  ئی لمرأی القُ اقال: اهتّوت أعض
﴿ :یةُ الکریم، فخرجت هذه اآل                ﴾2،  فاضطّر

 3و4“«إیل الّسری عل األقدام.
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 مقّدمات

 بحث یف مساد حدیث الثیقلنی

یعة مذهَب أهل  لامذا  تألیف: العاّلمة ، الّسالم البیت  علیهم اخرتُت مذهَب الش 
 :257 ةصفح الّشیخ حمّمد مرعی األمنی األنطاکی،

 له و سّلم:آصّل اهلل علیه و  قال النبیُّ : تاریخ الیعقویبّ و یف »
ا النیاس” ئلک، حنی اأنّ، واردون َلیل  احلوَض  و إینی س ک، وإینی َفَرطُ   أّیی

 “.سوینی فیهاملُ روا کیف َُت فان ظُ  ؛دون َلیل  لن الث َقَلنیر  تَ 
 “اهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم؟ الن یا رسوَل قَ و ما الث  ” :قالوا
  بأیدیک، ٌف رَ الل و طَ  د  ه بیَ فُ رَ طَ  ٌب بَ َس  ـالل  کّاُب  األکربُ  الث َقُل ”قال: 

 َّ َُ فاس   2و5«“بیّ . و لُّتیت أهُل  ـ لواد  بَ لیوا و ال تُ ض  کوا به و ال تَ م
 :[مراجعاتهالّدین یف  قال اإلمام شف]: »251و 251 ةصفح

تارًة  ؛له َشت ی علیه و آله و سّلم یف مواقَف اهلل و قد صَدع هبا رسوُل اهلل صّل 
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ن ه م  یف حّجة الوداع، و تارًة بعد انرصاف   ةعرف و تارًة یومَ  ،کام سمعَت  مٍّ ُخ  غدیر   یومَ 
 ةُ جرَ ه، و احلُ ض  رَ یف مَ  ته المبارکة  جرَ ه یف المدینة، و ُأخری یف ُح نرَب الّطائف، و مّرًة عل م  

ا النیاُس ”إذ قال:  ،غاّصة  بأصحابه لق یب و قد نطَ قبًضا سیًعا فیُ  و َض ک أن ُأقبَ وش  یُ  أّیی

 هَل أُّتیت وجلی و ل  الل لزی  أال إین  ُُمل ٌف فیک، کّاَب   رًة إلیک،عذ  مَ  وَل إلیک، القَ  مُت د  قَ 

 “بیّ .
 ... 

تکن مقصورًة عل  طبَته صّل اهلل علیه و آله و سّلم یومئذر ملو أنت تعلم أن  ُخ 
ن اقترص علیها: إن ه َخ  ،هذه الکلمة ت کم اعتقلَ  لکّن السّیاسةَ  .نابَ طَ فإن ه ال یقال عم 

و  ن ذلک البحر  م   ةَ طرَ هذه القَ  ثنی و حبََست أقالَم الکاتبنی و مع ذلک فإن  حد  المُ  نَ ألُس 
 2«انتهی. ـ 5. هلل و احلمد ،وافیة   کافیة   ذر  من ذلک البَ  ةَ الّشذرَ 

 الرّشیف الّدال   هذا احلدیث   بصّحة   ع المنصُف قطَ أقول: یَ »: 251 ةصفح
ه األئّمة األَحد الّسالم و أبنائ   واضحة عل خالفة أمریالمؤمننی علیه رصیةر  بداللةر 

له و سّلم قَرّنم آبّی األمنی صّل اهلل علیه و الّسالم؛ ألن  الن   صومنی علیهمعرش المع
ُل  عُ رج  هو المَ  نُ آ، و القربالکتاب المبنی    دء  ن بَ م   نازعر لأُلّمة اإلسالمّیة بال مُ  األو 

عوة إیل منتهی الّدنیا، و کذلک علی  األحد عرش  األئّمةُ  ه المیامنیُ بنائُ أ والد 
یه فیها و أّّنام لن یفرتقا حتّی ه خلیفتَ جلعل   ؛ون الّدنیا کالکتاب العویونهَ الّسالم یَ  علیهم

الل فمَ امهب الّتمّسک   و جعل   ،مةاالقی یردا علیه احلوَض یومَ   ن حادَ  شًطا لعدم الض 
ةَ ه او و أمر  عج  بیته بکتاب اهلل المُ  ه أهَل َوی، و ألجل قرن  عنها هَلک و هَ  بالّتمّسک  ألُم 

 .خربأحدمها دون اآل هبام مًعا فال جیو الّتمّسُک 
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 610 الّسالم همیبر امامت ائّمه عل نیَثَقل ثیحد هّیداللت قطع

ه ال بالکتاب وحده دون قرین   ،لنی مًعاقَ من أن یتمّسک بالث   فر ّد لکل  مکل  بُ  فال
نی و نَ هبام مًعا مقرَت   و إّنام األخذُ  ؛ها الکتاب  ر  صدَ ، و ال بالعرتة وحدها دون مَ العرتة  

ها ق  لَ بنی ح   روة  واحدة  ال یمکن الّتفکیُک بل ما مها إاّل عُ  ،نیمّتفقَ یهام مًعا تَ روَ بعُ 
ک ر أن نتمس  قد  نَ  ، فالالنّاطق للکتاب الّصامت   الّلسانُ  أّن العرتةَ  المتامسکة غریَ 

مه و کَ بنی حُم  ما فیه یکشف خفایاه و التّمیوَ  ألن  معرفةَ  ؛همبالکتاب من دون طریق  
ن بیاّنم و ی ذلک ال یکون صحیًحا إاّل م  سوخه، و ما سوَ ه و منمتشاهبه، و ناسخ  

و ، ریب بال جاةُ لألخذ هبام النّ  رجی  یُ  وافرر  بحظٍّ  هبام مًعا أخذ   فاألخذُ  .إیضاحهم
إذ أن  صاحب  ؛ناجر  و أن ه غریُ  ُّسانُ و اخلُ  عنهام أو عن أحدمها اهلالکُ  5ضو  عللمُ 

ض عل األخذ   األعظم صّل اهلل علیه و آله و  مًعا و الّرسوَل  هبام الرّشیعة المقّدسة حر 
﴿ إذ أن ه ،ی عن یشءر کذلکنهَ سّلم ال یأمر بیشءر َعبًَثا و ال یَ         *  

       ﴾.2  الّطاهرة  اهلل و العرتة   بکتاب   المقطوع به الّتمّسُک  فالواجُب
 العظیم بالنّعیم األبدّی. و الفوز   رمن النّا جاة  ل النّ صیلتح

ئّمه علیهم مامت ا َقلین بر ا َث قطعیّه حدیث  لت   الّسالم دال

 :11 ةصفح ،قال اإلمام شف الّدین یف مراجعاته
 الثقلنی ما إینی تارٌک فیک،”علیه و آله و سّلم: عل أن  المفهوم من قوله صّل اهلل 

کّ، ب ُی ن مل یتمّسک هبام مًعا، مَ  إّنام هو ضالُل  “الل و لُّتیت کّاَب   لن تضلیوا امإن  َت
صّل اهلل علیه و آله و سّلم یف حدیث الث َقلنی عند  النّبّی  د ذلک قوُل و یؤی   .کام ال خیفی
، عل  کوا و ال تُ هل  وا لنهام فَّ قرُص کوا و ال تَ هل  مومها فَّ قد  فًل تُ ” :الّطرباین موه، فإهن 

 قال ابن َحَجر: .“منک، ،ُ أللَ 
                                                      

 .للُمعر ضخ ل: . 5
 .3و  4( آیه 14. سوره نجم )2
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َحَجر ابن  صواعق:  لّدین بر صاحب  ا ت( ایراد شرف  ( 

وا قرُص کوا و ال تَ هل  موها فَّ قد  فًل تُ ”: و یف قوله صّل اهلل علیه و آله و سّلم

، أللَ عل  کوا و ال تُ هل  لنهام فَّ  ل منهم دلیل  عل أن  مَ  “منک، ،ُ موه، فإهن  ن تأه 
 2و5خر کالمه.آإیل  ـ .ًما عل غریهة کان مقد  الّدینیّ ئف اّیة و الوظل  للمراتب العَ 

َ آاهلل صّل اهلل علیه و  ها رسوُل أقول: إن ام ساّم  م ظَ مها و ع  ر  طَ له و سّلم َثَقَلنی خل 
ک الّتمسُّ  ألن  األخذ عنهام و دوامَ  ؛عرب  یف الّلغة لکّل خطریر عظیمر َثَقاًل یُ  حیُث  ،مهادر  قَ 

ا  ن حقوقهام ثقیل  تعایل م   ب اهللُ أو ألن  العمل بام أوَج  ،الّسهل  هبام لیس باألمر  کام  ـجدًّ
ن ةعلام ر ذلک مجاعة  من أعاظم  ذکَ  یف باب وصی ة  ،صواعقهر یف جَ َح  منهم ابنُ  ،ء  السُّ

اخلالفة و  ذلک عل انحصار   فدل   ـ النّبی صّل اهلل علیه و آله و سل م، و منهم الّسیوطیُّ 
 القائل: رُّ دَ هّلل  و ،ة فیهماإلمام

 ْوا کتـــاَب اهلل إاّل أن ـــهســـاوَ 
 

 اطُق الکتـاب النّـ مُ هو صامت  و هُ  
الّسالم کعصمة  أهل البیت علیهم صمةُ ع   أنّ  ذ من هذا احلدیث أیًضاؤَخ و یُ  

ّمة األُ  صّل اهلل علیه و آله و سّلم برجوع   ألمر النّبّی  ؛یف عصمته الکتاب اّلذی ال ریَب 
و بداللتهم عل  .ل  لَ ن اخلطأ و الو  م   مه اهللُ ن عَص ّم ذلک إاّل لمَ ت  یَ  ال و ،ن بعدهإلیهم م  

                                                      
 .71، ص المراجعات. 5
 :حجر یف التّعلیق عل قول ابن ـ رمحه اهلل ـثّم قال اإلمام شف الّدین . 2
واعقمن  215ه یف باب وصیّة الن بّی هبم، ص عْ فراج  » صول أعلیهم یف  ه: لامذا قّدم األشعری  لْ ثّم َس  ،الص 

ه من ّطان و أمثالَ حبن  کیف قّدم یف احلدیث علیهم عمرانَ  األربعة یف الفروع؟ و ءَ او الفقه ،الّدین
ئّی المُ  اخلوارج؟ و قّدم یف الت فسری علیهم مقاتَل  م؟ و قّدم یف علم األخالق و س  جَ بن سلیامن الُمْرج 

ه؟ و کیف أّخر یف اخلالفة العاّمة و النّیابة عن النّبّی ها معروًفا و أرضابَ ء النّفس و عالج  اوالّسلوک و أدْ 
 ؟!آله اهلل صّل اهلل علیه و ء رسولاغ عل أبنزَ الوَ  ءَ اثّم قّدم فیها أبن ،یؤّدی عنه سواه ه اّلذی الأخاه و ولی  

ئف الّدینّیة و اقتفی فیها ایة و الوظاتب العلّ ض عن العرتة الّطاهرة یف کّل ما ذکرناه من المرن أعرَ و مَ 
بالعرتة  بأّنه متمّسک   و کیف یتسنّی له القوُل  !لنی و أمثاهلا؟قَ خمالفیهم، فام عیس أن یصنع بصحاح الثَ 

ط  سفینتَ  و راکب    «؟!هات  ها و داخل  یف باب ح 



 619 عّیکالم أبوزهره در عّلت کثرت و نمّو تش

 ،شط  یف اخلالفة و اإلمامة لکون العصمة   ؛هم أیًضاهم و إمامتُ ت خالفتُ ثبتَ  ،عصمتهم
 2و5.«هؤالء األئّمة لیسوا بمعصومنی باإلمجاع و غریُ 

 تشّیعت کثرت و نمّو کالم أبوزهره در عّل

 :115 فحةص([ الّشیعة یف المیوان) الّشیعة و التّشیّع]
لام ذکره الّشیخ أبوُزْهرة یف آخر کتاب  موجور  و نختم هذا الفصل بتلخیصر »

 ته، قال:رونَ نمّو المذهب اجلعفرّی و مُ  :بعنوان ،اإلمام الّصادق
”:  لقد نام هذا المذهب و انترش ألسبابر
الّدراسة لکّل  د الّشیعة، و هذا یفتح باَب عن إّن باب االجتهاد مفتوح   .2

 المشاکل االجتامعیّة و االقتصادّیة و النفسیّة.
ئل الفقهّیة النظرّیة ـ و اّتساع الّصدر ااألقوال یف المذهب ـ أْی یف المس کثرةُ  .1
ن اّلتی یتغّیاها مَ  المسنون و یطلب الغایةَ  جتهد یلتوم المنهاَج  مادام کلُّ  ،لالختالف

 ی.من هوً  ئبةر اش مشوب بأّیة   الرّشع اإلسالمّی خالًصا غریَ  َص حَم یرید 
خمتلفة األلوان من الّصنی إیل بحر  إّن المذهب اجلعفرّی قد انترش یف أقالیمَ  .1

هم و م و تفکریُ األقالیم اّلتی تتباین عاداُت  روبا و ما حوهلا، و تفریق  أالّظلامت حیث 
کالنّهر  إّن هذا جیعل المذهَب  ؛و االجتامعّیة و النّفسّیة م الّطبیعّیة و االقتصادّیةبیئاُت 

ا من غری أن ا و أشکاهلَ ه ألواَّن ری  األلوان، یمل یف َس  اجلاری یف األرضنی المختلفة  
 ه.تتغرّی یف اجلملة ُعذوبتُ 

المشاکل  ء المذهب اّلذین یتصّدون للبحث و الّدراسة و عالج  علام کثرةُ  .1
                                                      

 .254، ص لماذا اخترت مذهب الشیعة. 5
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ء عدًدا وفرًیا عکفوا عل ء العلامن هؤالم   ذلک المذهَب  اهللُ  المختلفة، و قد آیَت 
 “المشاکل عل مقتضاه. دراسته و عالج  

زهر ی دارد هأبو اشتباهات ی  است ول ب بحث کرده  مام صادق خو  در کتاب ا

ه، نصاف  إکثریة لعلمه و  أبوزهره، و یف الکتاب أمثلة   ق هبا الّشیُخ نطَ  هذه حقیقة  
یل بعضها فیام تقّدم من هذا الکتاب و یف کتاب إ للنّقد و النّظر أشُت  کام أّن فیه مواردَ 

 .المجالس احلسینیّة
زهر أبو ی  ِنسْب نصاف  ی در کتاب  هإ زهر: حْفناو ی دیگر أ ننسبت به علما لعریضةو خطیب در  أبوسفیا ا لخطوط   ا

ة کلیّ  المدین عمید   األْزهر و الّشیخ   عرتف له و للّشیخ شلتوت رئیس  و إیّن أَل 
احلفناوی صاحب کتاب  من شیوخ األزهر، أمثال   عل کثریر  الفقه بموایا محیدةر 

روا  اخلطوط العریضةالّدین اخلطیب منفذ  و حمّب  بوسفیانأ و غریه من اّلذین کف 
الّطرف عن  ء، حتّی جعلونا نغَض اّس و العدإطالًقا، و حتّدثوا عنهم بروح الد   الّشیعةَ 

إّن موقف اخلطیب من الّشیعة و  کل خطیئة إاّل الّتکفری و اخلروج عن دین اإلسالم.
 زهرة فهو موقف   یبأّما موقف الّشیخ أو  ؛ّت إیل العلم و الّدین بسببر مُ یَ  ال ،ن إلیهمَ 

مذهبّی یشوبه ـ کام هو المعتاد ـ یشء  من التعّصب اّلذی یباعد بنی األخوین إاّل أّنه 
 یف کتابه مجاعةً  رض  التکفری، و احلمدهلل. هذا، إیل أّن الشیخ أبازهرة مل یُ  یبلغ مرحلةَ  ال

 من الّشیعة. الکثریَ  رض  من السنّة، کام أّنه مل یُ 
زهرة یف دمشق، حیث اشرتکنا مًعا یف  بالّشیخ أیب اجتمعُت  2612یف سنة 

عل علم  کنُت  ادقمام الّص اإل کتاَب  حنی أّلفُت ”مهرجان الغوایل، فقال یل فیام قال: 
ما یرید  ولئک و ال کل  أُ ل ما یرید مًعا، و ألیّن مل أقُ  و الّشیعةُ  نّةُ الیقنی بأّنه سیغضب السُّ 

 “ء.هؤال
 ع  فأن یکون بدا ، عل شیطة  یت  أّیة جهةر أن م   ب بکّل نقدر رح  نحن نُ  :له فقلُت 

 فاته.ًرا من رواسب الامض و خمل  اإلخالص، متحر  
 وافقه عل کثریر أُ یّن ال أ بالّتقدیر لشخصه، رغمَ  أیّن شعرُت  ئارقال أخفی الو 



 616 خراسان ریبخارا و ام ریبر دو طغرا، مکتوب ام ریحق ۀمقّدم

 علیه بمقالر  فاته و رددُت ه یف بعض مؤل  ـ انتقدتُ  ـ قبل أن نلتقی من آرائه، و کنُت 
 عّل و انتقدین. منی لمعارفه یقول: هذا اّلذی رد  مطّول و مفّصل، و کان حنی یقدّ 

المأجورة عن الّشیعه و التشّیع لنکرّب  به األقالمُ ما کتَ  ن نتذّکرأو باخلتام یکفی 
 2و5«.ادقاإلمام الّص أبازهرة یف کتابه  و نقّدر الّشیَخ 

 مکتوب امیر بخارا و امیر خراسان ،مۀ حقیر بر دو طغرامقّد

 بسم اهلل الّرمحن الّرحیم
 له الّطاهرینآو صّل اهلل عل حمّمد و 

 أمجعنیئهم ا أعدعلو لعنُة اهلل 
ت بر ّیانگیزترین نسیمی که سحرگاهان از مقام وحدت حضرت ربوب دل

به دار را  زنده سوختۀ شب بوستان جمال در وزش آید، و بلبالن دل ۀهای پر ژال غنچه
بر  عشق است که از أعراِف ُمَهیِمن امید شکفتن گل عرفان به ترّنم آورد، روح محّبت و

امیرالمؤمنین علیه أفضل  پای امام الموّحدینبهشت و دوزخ در سرچشمۀ کوثر، زیر 
های موالیان و عاشقان منهاج او را  گردد تا دل الّصلوات و أتّم التحّیات جاری می

ی، یی، فکر و تدبیر، صبر و شکیبایی، تلّقی و شنوایعلم و یقین، بصیرت و بینا
 کرامت فرماید. ،تلطف و موّد ،رحمت و کرامت، وفا و صفا، ایثار و سخا

وزنی، و خشونت و  دستی و سبک و طبعًا محرومان نقطۀ خالف را جز تهی
خشکی، و صالبت و سرسختی، و حماقت و نادانی، و محرومیت و تشنگی از 

 وجودشان نخواهد بود. یه و زیر بنالّیفیضان آب زالل و گوارای والیت، ماّدۀ اّو
میان امیر اهل ید دو طغرا مکتوبی است که یفرما ای را که مالحظه می جزوه
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خراسان در دو قرن پیش، رّد و بدل گردیده است.  ِءخالف بخارا و امیر اهل وال
ا نشانگر روح با عظمت والیت در طرفداران حّق، و پدیدار حمق و جهالت و حقًّ و

فقدان درایت در سنگ به سینه زنان طرفداران باطل، و گمرهان در وادی َضاللت و 
دستی و  کران تهی ظلمت و بیابان بی سوزان و بیداِء َتیِه غوایت، به سوی کویر

 خسران خواهد بود.
و خّط  ،و منطق متین و برهان راستین ،نشین دلِء از لحاظ آنکه از جهت انشا

مناسب دید برای عید سعید  ،توان از بدایع تحریرات به شمار آورد زیبای نمکین می
همان شکل و ه آن را ب ،هقمرّی هزار و چهارصد و سیزده هجریۀ غدیر خم از سنۀ یک

شمایل بدون اندک تصّرفی طبع، و به اِحّبه و اِعّزۀ از اخوان مؤمنین و طاّلب و 
 تقدیم گردد. ـ أعزَّهم اهلل فی الدَّارین ـعاملین  و علماِءگیران معارف اهل یقین،  پی

قنا و مجیع إخواننا المؤمننی لام حُت    ٰرضو تَ  بُّ اللهم وف 
 علینا و علیهم و عل عباد اهلل الّصاحلنی و الّسالمُ 

 الّصلواة و الّسالم ه آالُف د  عل شاه   مشهد مقّدس رضوّی 
 5ن حسینی طهرانییسّید محّمد حس ،5354شهر رجب  2

 دو نامۀ سیاه و سپید: هغدیرّی ۀهدیاز 

 خان محّمد رفیع طبسی ابن عبدالواحد که به امر امیر محّمد اشعاری است از ماّل
در دو قرن  ـ جان ای در پاسخ امیر بخارا امیر معصوم بیک ی در ضمن نامهیزنگوعرب 

و چون بسیار  ،از خود بالبداهه انشاء و یا استشهاد بدان نموده است ـ قبل از این
ما آن را از آن نامه که  ،باشد بدیعه می ۀجالب و حائز معانی ادبی و علمی و نکات لطیف

در روز عید  ،هۀ قمرّیهجرّی 5351در سنۀ  نامۀ سیاه و سپیددو : ههدیۀ غدیرّیبه عنوان 
رضا   محّمد االسالم شیخ خ ارجمند حّجةأجناب  از روی خّط ،ایم غدیر خم انتشار داده
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 617 دیو سپ اهیس ۀ: دو نامهّیریغد یۀاز هد

له برای مزید  مبندی از خط معّظ ـ طبق صفحات شماره ةشوقیان ـ دامت برکاته العالی
 .اهلل و قّوتهبحول  ؛میینما در اینجا نقل می ،ت و تذکاراهمّی

 فرماید: می 39 هدر صفح
 زبان چو شـوی بشـنوی جـواب    با کوه هم

 
  

 ای چه خطا است و چه صـواب  را که گفته آن  
 سزای صلح صـلح و جنـگ جنـگ اسـت     

 
  

ــت     ــنگ اسـ ــاداش سـ ــداز را پـ ــوخ انـ  کلـ
 فرماید:  می 32 هو در صفح 

 هر کس که مرا گفت نکو خود نیکو اسـت 
 

  
 بدم گفت بدی سیرت اوسـت و آن کس که   

ــتکلّ   ــال مـ ــت حـ ــش پیداسـ  م از کالمـ
 

  
 از کوزه همان بـرون تـراود کـه در اوسـت      

 فرماید:  می 34 هو در صفح 
ــز تعّجــ  ــنج چی ــرد ز پ ــل خ ــد اه  ب کنن

 
  

ــوّ    ــه از تص ــیک ــردد دل  ر آن ب ــور گ  حض
 لگد زدن ز سـگ و گربـه، و گزیـدن گـاو     

 
  

 از سـافل و امـر   ز میش نیش، و ز خر شاخ،  
 * * * 
 از خارجی مدار دِم تیِغ کـین دریـغ  

 
ــزن    ــا م ــه اولی ــتی ش ــا دم ز دوس  ی

 انگشت بر کف تو از آن پنج آفریـد  
 

 دامـن آل عبـا مـزن   ه یعنی که جز ب 
 فرماید:  می 33 هو در صفح 

 نوش می حـّب حیـدر اسـت    هر کس که جرعه
 

  
 مهر علـی بـه طینـت پـاکش مخّمـر اسـت        
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ــتنش ز ــذهب برگش ــل   م ــور اه ــر ن ــت پ  بی
 

  
 باشد محال و آنکه پذیرد کـم از خـر اسـت     

ــی    ــس نمـ ــی کـ ــت از والی علـ ــد دسـ  کشـ
 

  
ـ  کسی بالفرض اگر    رم مـادر اسـت  بکشد ُج

 اظهــار غیــر مــذهب خــود گــر کنــد ز خــوف  
 

  
ـ     ـ  بر مـا تقّی  حکـم پیمبـر اسـت   ه ه فـرض ب

 فرماید:  می 31 هو در صفح 
ــاخی  ــان طبـــ ــی از دکـــ  عربـــ

 
ــرب رودی  ــدر ری چـ ــد انـ  خریـ

ـ      خانـه بـرد  ه داشت در جیـب تـا ب
 

 ناگهـــان در رهـــی فتـــاد از وی   
ــی   ــو نمـ ــام او را نکـ ــت نـ  دانسـ

 
 دویـدش انـدر پــی   هـر طـرف مــی   

 ایر بـر کـف نهـاده گفـت ای قـوم      
 

ــیء   ــذا ش ــِل ه ــدتم بمث ــل َوَج  ؟ه
 * * * 

ــر    ــی و عمـ ــدان علـ ــا ز مریـ  مـ
 

ــه شــریهــیچ نگــو  ــر و ن ــه خی  یم ن
 علــی حشــر مریــدان علــی بــا    

 
 حشــر مریــدان عمــر بــا عمــر     

 فرماید:  و ایضًا در همین صفحه می 
ــه  ــور بوقحاف ــت پ ــو هس ــی ک  کس

 
ــه    ــزاوار خالفـ ــد سـ ــا باشـ  کجـ

 چو در امـر خالفـت نیسـت الیـق     
 

 در اّول منــافق هکســی کــو بــود   
 ـةعمــر چــون بــود معــدول العدالــ 

 
 ةجـو اصـال   ودش در نسب یـک ـنب 

ــدیر    ــدل تق ــرایش ع ــد از ب  نمودن
 

 پــرواز از بــرای مــرغ تصــویر چــو 
 عمــر معــدول چــون از عــامر آمــد 

 
ــد     ــن برآم ــای دی ــب بن ــه تخری  ب

 فرماید:  می 38 هو در صفح 
 ذات خدا کـز بهشـت بیـزارم   ه قسم ب

 
 دوستی بوبک و عمر بخشـند ه گرم ب 

 * * * 
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 خود ناگرفته پند، مده پنـد دیگـران  
 

 پیکان به تیر جا کن و آنگـاه بـر نشـان    
 * * * 

 نـدرم  تنه ب چونچو صبح پیرهن از شوق 
 

  
ــدام در نظــرم    ــاکش م ــد پ  کــه نیســت مرق

 علـــی عـــالی واال شـــهی کـــه گردیـــده 
 

  
ــرم     ــم تـ ــای چشـ ــدم او توتیـ ــار مقـ  غبـ

 ام تصـدیق  به حضرتش ز ره صـدق کـرده   
 

  
 جـــّد و طریقـــۀ پـــدرم ۀکـــه بـــر عقیـــد  

 قســـیم جّنـــت و دوزخ و ســـاقی کـــوثر 
 

  
ــر     ــابم اگ ــیم ی ــایهنع ــرم  س ــه س ــد ب  اش فت

ــد   ــر ســر مــن ســایۀ شــرف فکن  همــای ب
 

  
 چــو در فضــای هــوایش دهنــد بــال و پــرم  

 بــه روز حشــر نباشــد بــرای فــوز نجــات  
 

  
ــ   ــرم   ه ب ــیلۀ دگ ــرش وس ــیلۀ مه ــز وس  ج

ــش     ــفاعت خاص ــد ش ــت امی ــترده اس  س
 

  
 ز ســینه بــیم جحــیم و مخافــت ســقرم      

 چو کوه بر سر من تیـغ اگـر نهـد گـردون     
 

  
ــ   ــ ه ب ــان ب ــت او از جه ــز محّب ــرم هج  در نب

 فرماید:  می 599 هو در صفح 
 دانید فرموده:  ی مذهب( میو مولوی و جامی را که از خود )یعنی سّن

ـــ ـــد یف  ال ـــَل الیوی  ع  جیـــوزُ رش  ـالل عـــُن َع
 

  
ــــ و الاّلعــــنُ     ناتر و یفــــوزُ َســــی َح و  َیْ
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ـــــ ـــــد َص ـــــَدی  ق ـــــلُّ أ ّح َل ـــــه ُمعَت  ن 
 

  
ــــوزُ و الل     ــــُن مضــــاَعف  و هــــذا مهم  ع

 ـ فرموده:  ةی ـ علیه الّرحمیو شیخ سنا 
ــنیدی   ــر نشـ ــد مگـ ــر هنـ ــتان پسـ  داسـ

 
  

 که از او و سه کِس او بـه پیمبـر چـه رسـید      
ــت    ــر بشکسـ ــدان پیمبـ ــدر او ُدِر دنـ  پـ

 
  

ــد      ــر بمکیـ ــّم پیمبـ ــر عـ ــادر او جگـ  مـ
 خود به نـاحق حـّق دامـاد پیمبـر بگرفـت      

 
  

ــر     ــر او سـ ــد  پسـ ــر ببریـ ــد پیمبـ  فرزنـ
 بر چنین قوم تو لعنـت نکنـی شـرمت بـاد     

 
  

 آل  یویـــــد ٰا و َعـــــللعـــــن اهلُل یویـــــدً   
َن العلمغُ ذلک َمبلَ    هم م 

 سـت ا آنکه ُسـنِّی و مـذهبش ایـن   
 

 ُمَخـرِّب دیـن اسـت    ،نیست ُسـّنی  
 فرماید:  می 592 هو در صفح 

ــالفرض   ــمان ب ــند از آس ــر بپرس  گ
 

ــاُر   ی ــائل: َمــن خ   رضهــل األأس
ــم   ــتاره و انجـــ ــان ســـ  از زبـــ

 
 هــــیچ لفظــــی نیایــــد إاّل ُهــــم 

ــاق     ــل وف ــل اه ــان دلی ــّب ایش  ح
 

 اقشـق بغض ایشـان نشـان کفـر و     
 فرماید: می 594 هو در صفح 

 هرزه شود منفعـل از قـول خـویش   
 

 مثل وضو ساختن از بـول خـویش   
 ریش نجس را چو کنی خـاک مـال   

 
 بیشــتر از پــیش دهــد شــرح حــال  

 فرماید:  می 593 هصفحو در  
 دون شود از قرب بزرگـان خـراب  

 
ــاب    ــد از آفت ــوی ب ــد ب ــه ده  جیف

 ة ســـلامنر لـــه َنَســـًباکانـــت مـــود   
 

ــمُ   ــه  َرح  ــوحر و ابن  ــنی ن ــن ب  و مل یک
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 فرماید:  می 591 هو در صفح
 ای جز دشـنه و دشـنام نیسـت    صفت را چاره سگ

 
  

 تا نبیند سنگ، سـگ از مشـت کـی سـاکت شـود       
 فرماید:  می 591 هدر صفحو  

 رکـاب  ای بـا شـهی هـم    کجا بـوده 
 

 ای در شــمار و حســاب کجــا بــوده 
ــرده   ــا ک ــی  کج ــن ته ــه زی  ای خان

 
 ای چتــر شاهنشــهی  کجــا دیــده  

ــفند   ــیده از گوس ــرگ ترس ــا گ  کج
 

 اســد کــی ز ارنــب شــود خوفمنــد 
 همــا هــیچ نندیشــد از مــرغ شــوم  

 
 عقــاب شــکاری نترســد ز بــوم    

ــود   ــن ش ــو روش ــابچ ــت آفت  رای
 

 نقـاب  ،کشد مـاه رخشـنده در سـر    
ــان پلنــگ    چــو از کــوه گــردد نمای

 
 لنــگ شــود پــای رفتــاِر روبــاه    

 اگــر فــی المثــل از کــران تــا کــران 
 

ــان    ــر ز مرغابی ــر پ ــر و ب ــود بح  ش
 ز پـــرواز شـــهباز فرخنـــده فـــال 

 
 بـــود طاقـــت صبرشـــان پایمـــال 

ــار     ــر روزگ ــر اگ ــخ پ ــود از مل  ش
 

 بــر آرد دمــاریکــی ســار از ایشــان  
ــی    ــر ب ــل اگ ــود وادی نم ــر ش  خب

 
ــذر   ــلیمان ورا رهگــ ــپاه ســ  ســ

ــ  ــک هب ــمِّ ســتور   ی ــداد ُس  دم ز بی
 

 اثـــر تـــا قیامـــت نمانـــد ز مـــور 
 فرماید:  می 559و  593 هو در صفح 

ــدار  ــرد دین ــم م ــاز چش ــر ب ــود گ  ب
 

ــک ذرّ    ــش ی ــد در دل ــارنمان  ه انک
 سزاوار خالفـت جـز علـی نیسـت     

 
 ولـی نیسـت  خدا را جز علی غیری  

 ان کـافی اسـت  هنزد عقل این بره ب 
 

 باقی خالفی است ،که َنصِب او شده 
 غنـــی مـــن احلـــّق فـــإّن الظـــن  ال یُ  

 
 خــدا فرمــوده در تنزیــل مطلــق    

ــ  ــغه ب ــص  َبل  ــراحت  َن ــن ص ــا ای  ب
 

 ؟که شد منصـوب در امـر خالفـت    
 است جالل  را این جاه و این قدر و که  

 
 ؟ذوالجـالل اسـت  دار از خدای  رقم 

 رقم قـرآن و جبریـل اسـت چاپـار     
 

ــار    ــم جّب ــول حک ــب آن رس  خطی
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نّـیطراز   بـر قـدش راسـت    أنـَت م 
 

ــاج    ــو ت ــشچ ــت  إن امی ــر راس  افس
ــود اّول    ــت او مقصـ ــه دسـ  گرفتـ

 
ــّول    ــا وی مح ــن ب ــر دی ــوده ام  نم

 خـوان  شـد ثنـا   ُکنـُت َمـویلبر او از  
 

ـــوَق   ـــُد اهلل ف ـــدهیمأی ــان ی  نمایـ
ــدخــدا   ــس احم ــوده وی را نف  فرم

 
 کــه حــرف اجنبــی در وی نگنجــد 

ـــــ رّب بـــــرای تهنیـــــت    ةالبهّی
 

ــه   ــُتش هدیـ ــوَم اکملـ ــد ز الیـ  دهـ
 ن اهللعلی چون گشت منصوب او ِم 

 
ــاْع  ــود اجم ــاه  ش ــه کوت ــل قّص  باط

 بین نیست، أحول گرت چشم جهان 
 

 ؟نهی در جـا و ُمبـَدل   بدل چون می 
 که غیری در میـانش گشـته فاصـل    

 
 باطــل معنــّی بــی زهــی دعــویّ  

ــق   ــون تواف ــد چ ــرط آم ــدل را ش  ب
 

ــا ُمبــَدل نمایــد خــود تطــابق    کــه ب
 بگو پس کیست بعد از شـاه لـوالک   

 
 کــه باشــد حکــم او برتــر ز افــالک 

 فرماید:  می 552 هو در صفح 
ــینه ــل   از س ــار جه ــارا بخ ــل بخ ــای اه  ه

 
  

ــور   آن   ــو دود از دل تن ــد چ ــود بلن ــان ش  س
 ز بخـــــار کالمشـــــانسرســـــام آورد  

 
  

 چون جیفـه زان کننـد حریفـان از آن نفـور      
 فرماید:  می 553 هو در صفح 

چه را و در این معنی  ،و غزالی با آنکه از صوفیۀ اهل سّنت و جماعت است
 ت ذوی القربی چه نیکو گفته:خوش سفته و در باب محّب

ـــــُت  ـــــ َرأی ـــــ آَل  َی َوالئ  ـــــیلةً    هط   وس
 

  
ــل   ــ َٰع ــورُثنی الُق ــد  ی ــل  الُبع ــم  أه  ٰریبرغ

ــ  ــل اهلُ ــًرا ع ــوُث أج ــَب المبع ــام َطَل  دیف
 

  
ـــــــ    ٰریبیف الُقـــــــ ةَ ه إاّل المـــــــود  بتبلیغ 

 فرماید:  می 529و  553 هو در صفح 
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 گفته: (یعنی غیر از شافعی)و دیگری »
َُبغضضضضُلَ  ضضضض َ  َمة  بضضضضکَتَِصی َعالمضضضضکت

َ
ََ

ب  ضضضض ِ َََ َنضضضض والِدَ  زَ أُک ِب ضضضض َعضضضضتَ  
َ َ ضضضض   َِ ضضضض َو  َ  ََُم  َهنضضضض لَو  ِ  ضضضضِمضضضض  

َ
ََ

ََ نَعنضضضضضضض َ ِسضضضضضضض َ ََ ضضضضضضضتی ینَٰ هللَص  َٰأوَز 
 خالفتتب  تتر امتتی امتتر ی تتی  استتب     َ

 
  

 آرا مبتتی  استتب  کتته نتتهر مهتتر  هتتار    
 شتتترا را نیدتتتب در وی هتتتی  ان تتتار   

 
  

 قتتترارإ تتته ف تتتمم متتتا هرتتته داریتتت     
 ةو لتتتتتتی   در مفاایتتتتتت   ال تتتتتت  

 
  

 ةخمیفتتتتتته نتتتتتتثد ار تتتتتتا  خبا تتتتتت  
 دلیتت  نشبنتتار  تتر متتا ایتتار نیدتتب     

 
  

 نتته یتتای فتتاامم انتتدر میتتار نیدتتب       
 گردیدنتتتتد مفعتتتته هرتتتتی  دانتتتتی   

 
  

 ب فااتتت  افعتتتا  م هتتته   ئتتتنتتته نا  
 شتتترا را  ایتتتد ایتتت  نه یتتته کتتتردر   

 
  

 کتته صا تت  امتت  گتتردد گتتاهی از  تت       
 نه ص   شرع اتاری از و ته  استب    

 
  

 خالفتتتب هتتت  ز افعتتتا  قمتتته  استتتب    
 نه هر نیثی که هر کس خهاهم اوستب  

 
  

 ختتتتدا و مشتتتتیفی را نیتتتتث نی هستتتتب   
 ستتت یفه نتتته شتتتد ا رتتتاع متتترد  در 

 
  

  تتتتترای نشتتتتتب و نعیتتتتتی  خمیفتتتتته   
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ــ ــق عَم ــول مطل ــون مفع ــود چ ــود ب  ر خ
 

  
ــق      ــردن حـ ــدر بـ ــل انـ ــر فاعـ ــد آخـ  شـ

ــن امــر مجمــل   ــود ای  چــو فعــل قلــب ب
 

  
ــد مفعــــول اّول      ــوب شــ ــدو منصــ  بــ

ــرد   ــس اّول کـ ــل پـ ــأثیر فاعـ ــود تـ  خـ
 

  
ــل     ــز حاصـ ــانی نیـ ــول ثـ ــد مفعـ ــه شـ  کـ

ــد    ــر ش ــا خب ــانی ب ــو ث ــود چ ــع خ  ز رف
 

  
 «بـــه مفعـــول دگـــر صـــاحب اثـــر شـــد   

 فرماید:  می 523 هو در صفح 
ـــه ـــَتفیَد ل نفس ـــامُر ل یس ـــَب احل  َذَه

 
 نـــان  ذُ َب و مـــا َلـــه أُ آَذَنًبـــا َفـــ 

 فرماید:  می 521 هو در صفح 
ـــإنّ  ـــیض   ف ـــال َح  البحـــَث ل لُجّه

 
ــَن المحــیض  ــی یئ ســَن م  ــَن الالئ   م 

ــود   ــم ابلهــان ز انســان ب  بحــث عل
 

 کو ز بعد صـد زنـی حـائض شـود     
 * * * 

ــت  ــر دس ــا زی ــار ب ــرم گفت  مشــو ن
 

ـ ای 5که الماس ز ارزیز   2د شکسـت ب
 

ه الّسالم راجع ب  مااشعار دعبل خدمت حضرت علی بن موسی الّرضا علیه

 مهدی عجل اهلل فرجهظهور حضرت 

 پاورقی گوید: در ،33فحه ص ،5سبط جلد  شیعه در اسالمدر 
حدیثی از دعبل بن علی خزاعی نقل کرده که  السمطین فرائدحموینی در »

                                                      
 ارزیز: سرب. .5
 .519 ـ 532، ص 01جنگ  .2
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“ ن تالوةر ت م  لَ َخ  آیاتر  ُس مدار  ”ا: ّوهلُ أالّرضا قصیدیت اّلتی  والَی انشدُت لمَ گفت: 
 یل قویل:إ فلاّم انتهیُت 
ـــروُج  ـــام الإ خ ـــارج   م ـــة خ  حمال

 
ــوم عــل اســم اهلل و الربکــات     یق

ـــیُ   ـــو فیمّی ـــنی حـــقٍّ ن  و باطـــلر  ا ب
 

 امت  ق  و الــن   امء  عْ وی عــل الــن  و جُیــ 
س دُ القُ  ق روُح نطَ    ُّ زال  یا رُخ ” ه إیّل فقال:ع رأَس ثّم رفَ  ،کاًئا شدیًدای الّرضا بُ کَ بَ  

 والَی ال یا مَ  :قلُت  “؟و مّ  یقوم مامُ ن هذا اإلدری مَ فهل تَ   نیین البیَّ ذَ ک بی لیل لُان  
 .ها عداًل ؤو یمل من الفساد   رَض ر األطه  م یُ نکُ مامر م  إ بخروج   عُت م  اّل أیّن َس إ

ه ابنُ  لیلٍّ  و بعدَ  ٍد ابنه لیل  حممی  ابن  و بعدَ  دٌ می بعدی حم مامُ اإل !ُل لب  یا د  ”فقال: 

 بَق لو مل یَ  .یف ظهوره طاعُ ه المُ ّ  یبَ غَ  القائ، المنّظر یف ةُ ه احلجی و بعد احلُن ابنُ  احلُنُ 

ّی  َی  ومَ یذلک ال ل اللُ یوٌم واحد لطو   إالی نیا من الدُّ  ت ئَ ل  ملها لداًل کام مُ فیَ   جرُ ح

ا َمّ   فأو  .جوًرا ی لن فقد حدی  ؛لن الوقت رخبارٌ إمی بیه لن آبائه لن أثن  أیب لن جدی

ًلم للیه لیلٍّ  ُی  ی  ر  ن ذُ م   القائ،ُ ج رُ قیل له: مّ  َی   ال
ُی  ل  ثَ ه کمَ لُ ثَ مَ  :فقال ؟کّ   ال ة  الَ ال

وجلی ثَ  إالی ُیلیها لوقّها  ُی قُ هو لزی  4و2«5“.بغّة إالی ال یأتیک،   رضوات و األاملت یف ال

 الّسالم[ ]اشعاری در مدح امام زمان علیه

غایة شاءاهلل و بّلغه  اهلل إن ابیاتی است که جناب صدیق مکرم آقای... عافاه 
در مشهد مقّدس انشاء فرموده، و حقیر جهت  5353ُمناه، در شب عید فطر سنه 

 نمایم: سپاسگزاری آن مقام شریف و حفظ آن در اینجا یادداشت می
                                                      

 ﴿: 587( آیه 7. اقتباس از سوره أعراف )5                       

   ﴾. 
 .514الشیخ, ص  ، سبطاسالم شیعه در. 2
 .45، ص 3جنگ . 4
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ــو   ــر تـ ــالم بـ ــا سـ ــّید مـ  ای سـ
 

 فـــزا ســـالم بـــر تـــو    وی روح 
ــور   ــاء را پـــ ــیدۀ نســـ  ای ســـ

 
 وی ظلمــت ایــن زمانــه را نــور    

 ای عبـــد تمـــام حـــق تعـــالی    
 

ــا وی   ــرف در بالیــ ــابر صــ  صــ
ــده     ــل رهی ــه ک ــا ب ــن و م  ای از م

 
 در عــــالم هوهــــوی خلیــــده   

ــته   ــدود رســ ــس حــ  ای از قفــ
 

ــته    ــوش نشس ــود خ ــک خل  در مل
ــتودن  ــانم از ســ  الل اســــت زبــ

 
ــی    ــو نم ــف ت ــودن  وص ــوان نم  ت

 وصــفی کــه نمایــد از تــو محــدود 
 

 وصفی است که هست رّد و مردود 
ــویم از دل   ــر بگـ ــه دگـ ــر کـ  بهتـ

 
 کــه چنــین نشســته در گــلزان دل  

ــن   ــتۀ مـ ــاِن خسـ ــت جـ  ای راحـ
 

ــن  ــتۀ مــــــ  آرام دل شکســــــ
ــکینه   ــۀ ســ ــو مایــ ــاد تــ  ای یــ

 
 قرینــــه در وادی عشــــق بــــی  

ــیدم    ــدمتت رسـ ــه خـ  آن روز کـ
 

ــدم   ــه نقــد جــان خری ــو ب  عشــق ت
ــتم     ــرت نشس ــه در ب ــه ک  آن لحظ

 
 پیمــــان وفــــا ز قلــــب بســــتم 

 الحـــق کـــه دلـــم اســـیر گردیـــد 
 

ــیر    ــو زود سـ ــر تـ ــداز غیـ  گردیـ
 اکنـــون کـــه ز حـــال دل فکـــارم 

 
 آن آتــــش عشــــق جملــــه دادم 

 عشـق اســت و دلــی خزینــۀ خــون  
 

 عشق است و غمی ز حصـر بیـرون   
 عشق است و تنی ز غّصـه رنجـور   

 
 عشق است و سری همـاره پرشـور   

 این موهبتی که عشـق بـاقی اسـت    
 

 شـک ز توّجهـات سـاقی اسـت     بی 
 نشــانهورنــه مــِن پســت و بــی    

 
ــی   ــه  کـ ــق آن یگانـ ــق عشـ  الیـ

ــوایی اســت     ــال ســخن ز بین  الح
 

ــی  ــی از ب ــری و ب ــت هن ــایی اس  وف
ــج   ــه رن ــد ک ــر چن ــیدی ه ــا کش  ه

 
 زیــن خــام بجــز جفــا ندیــدی     

ــرمنده  ــارا  شــ ــت نگــ  ام از رخــ
 

 از بهـــر خـــدا بـــبخش مـــا را    
ــار    ــاده در دل ادبــ ــه فتــ  القصــ

 
ــن دل زار   ــر ایـ ــا بـ ــی بنمـ  رحمـ

ــارم    ــن خمـ ــی و مـ ــه تهـ  پیمانـ
 

ــته   ــم بسـ ــارمهـ ــته و فکـ  و خسـ
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 دل گشــته ســرای غّصــه و غــم   
 

ــه   ــان غوط ــاتم   ج ــار م ــور بح  خ
 یـک گوشـۀ چشـم سـوی مـا کـن       

 
ــن  ــته را دوا کــــ  درد دل خســــ

 
 

ــاعتم ده   هـــم طاقـــت و هـــم اطـ
 

 هــم همــت و هــم شــجاعتم ده    
 نهایـــت هـــم عشـــق زالل و بـــی 

 
ــره  ــم خمـ ــت هـ ــم والیـ  ای از َیـ

ــوّدت   ــۀ مــ ــل آیــ  هــــم حاصــ
 

ــالتی    ــه حـ ــم در همـ ــتهـ  محّبـ
 هـــم ُحســـن ختـــام و اســـتقامت 

 
 هـــم در خطـــرات ره ســـالمت   

ــن   ــایتم کــ ــافیتی عنــ ــم عــ  هــ
 

 هـــم در همـــه دم حمـــایتم کـــن 
 این نامـه ز عاشـقی اسـت محتـاج     

 
ــاراج   ــه ت ــن و دل ب  کــورا شــده دی

 هــر لحظــه کــه پشــت ســر گــذارد 
 

ــو دارد   ــرّحم تــــ ــد تــــ  اّمیــــ
 5در اینجا اشعار آن عزیز به پایان رسید. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .551، ص 09جنگ . 5





 

 

 
 
 
 
 
 

 تشّیع در ایران .0

نصرتش به الّسالم شیعه نبود، و برای  ایران در زمان امیرالمؤمنین علیه

 نهروان نیامدند جمل و صّفین و

 :265 ةصفح[ تاریخ الشیعة]
یعة یف ایران»  :الشی

 م  فام تَ  ،تتهافت عل اعتناق اإلسالم ،حها المسلمونبعد ما فتَ  کانت فارُس 
 ،إسالمها ال تعرف التشّیعَ  و کانت بدءَ  .صبحت من األقطار اإلسالمّیةأ و ها إاّل تحُ فَ 

فإّن الّتاریخ مل یذکر أّّنم اشرتکوا یف حروبه  .الّسالم بل حتّی أّیام أمریالمؤمننی علیه
و هکذا  ؛ه یف عهدهءَ اله، کام مل یذکر أّّنم أظهروا وَ رصت  ه لنُ عل أّنه دعا عاّملَ  الّثالثة  
یذکر أن  بل مل  ؛ه تلک اللَُّییالت القلیلةالّسالم و إمارت   ّنضة احلسن علیه أّیامَ  احلاُل 

 ترکّی، و هذا کان الّسالم یوم الّطف سوی غالمر  أحًدا منهم کان مع احلسنی علیه
نبّثنی یف ء لنرصته، عل أّّنم ذلک العهد مُ االّسالم و مل یکن ج غالًما للحسنی علیه
 احلجاز و العراق.

ی و عّب ن علو میا مردم  ن،  فت عّباسیّو نمیدر بدو خال ق  فر ی  اذگ اس ا  ند و همه ر میارد ند هل بیت   شمرد

حیث دخل َجنبًا  ،و یدخل معه کتًفا لکتفر  نعم إّن التشّیع کان یسایر اإلسالمَ 
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عهده، و إّنام ظهر  أّوَل  کام هو یف فارَس  ؛ه یف بعض البالدأ سریُ ، غری أّنه ربام أبطَ جلَنبر 
الّسالم یف دولة  ادق علیهامالباقر و الّص  ّول من اهلجرة أّیامَ التشیّع فیها بعد القرن األ

 یکتبون إلیهام بالمسائل و یملون إلیهام حقوَق  یف فارَس  فقد کان هلام شیعة   ،مّیةأُ  بنی
ایس، و العبّ  الُملک   ح  األسایّس لرَص  بخراسان و هم احلََجرُ  ،ما ظهر و أّوُل  .األموال

ووغه بُ  أّوَل  فإّن التشیّعَ   .هلم هم شیعةً بعد أن تغّلب بنوالعّباس عل البالد کان أکثرُ 
هاشم  بنی البیت إاّل  ون أهَل رَ البیت، و کانوا ال یَ  و أهل   علٍّ   مواالةَ یکن إاّل  مل
من هو  اُس ف النّ و عرَ  ـ یعرفون فرًقا بنی علوّی و عّبایّس و ما اّتضح الفرُق  فال

ذین و الّ  ،رهم تطهرًیاو طه   جَس عنهم الر   اهللُ  َب ذهَ أذین الّ ، ن أهل البیتالمقصود م  
تم روَ ر النبیُّ صّل اهلل علیه و آله و سّلم بوجوب التّمسک بعُ ن أمَ هم أحد الث َقَلنی و مَ 

العّباس، و ال یعرف یومئذر  ن دولة بنیم   مض    بعد زمانر إاّل  ـ همت  فینَ یف َس  و الّرکوب  
 ء.الالوَ من أرباب  الَبصائ ر و اخلواصُّ   أهُل البیت إاّل  ن هم أهُل المواالة و مَ  حقیقةَ 

فکان  ؛هاشم بنی مّیة و أشیاع  أُ  بنی أشیاع   :نعم إّن هناک َفْرًقا جلیًّا بنی فریقنی
م الت  مّیة و وُ أُ  بعد ما َلَمُسوا من بنی موّینی و توایل اهلاشمیّنی،ض األُ بغ  تُ  فارَس  لُّ ُج 
یرة، و شاهدوا األعامَل ُس  ریة و الُّس  صّل اهلل علیه و  سوُل ث الرّ ع  تی بُ رة الّ نکَ المُ  وَء الس 

ن عَ   .ها من جسم المجتمع البرشّی ت  أفَ َش  َل البَسیطة، و استئصال  آله و سّلم إلزالتها م 
، بل ألّنه هاشمیی هم مع ییی بن زید ألّنه حسینیی َعَلویی فحسُب و ما کانت ّنضتُ 
یوم ذاک تهل  َس فار ألّن عاّمةَ  ؛ئَل قال عند نفرر   الّلهّم إاّل  ،موّی األُ  یناهض البیَت 

 البیت عل الوجه األکمل. أهل معرفةَ 
مام رضا علیه ت ا ن و حضر مو مأ اهل در عصر  ن  میا اهل الّسالم  ق شناخته شد بیت و غیر  فر  بیت 

الّسالم إیل  احلسن الّرضا علیه أیب ء بعد جیبمعناه اخلاّص إاّل  ر التشّیعُ و ما ظهَ 
هم علیه. ء عن حضورهم لدیه و تافت  المدافع ألرباب الوَ  غریَ  و کان المأمونُ  ،إیران

و  ،ء له یف فنون العلم بأمر المأمونالعلام به و مناظرةُ  لیه و االجتامعُ إ فکان الوصوُل 



 620 زهر کار آن حضرت را خاتمه داد دنیبا نوشان یو در پنهان دیمردم با امام ترس عتیمأمون از ب

ت ذوی ئله، َیلف  افض کراماته و مشاهدةُ  ُحَججهم و ظهورُ  المناظرین و انقطاعُ  ُج لْ فَ 
 و األئّمةُ  الَوحی وّی و ُخّوانُ العلم النبَ  ه معدنُ آبائَ  ه باألمر، و أّنه والبصائر إیل أحّقیّت  

ا امًّ و هی حتتوی عل َج  نارُ ففی أّیامه ارتفع مَ  .حقًّ ة ذَ هاب  التشّیع یف قم، و قضت َدوًرا ُمه 
 واة.الرُّ  قات  ء و ث  العلام

مردم با  ن از بیعت  مو ا امأ ت ر ن حضر زهر کار آ ن  نید نوشا نی با  ترسید و در پنها تمه دادمام   خا

فظهرت له مع  ،نیه یف خراسان عل الّسنتَ الّسالم مل تود إقامتُ  عل أّن اإلمام علیه
فلاّم وقف المأمون  .عل اإلعتقاد بإمامته اَس ئل ما أرَغَمت النّ اقرص المّدة من الفض
ح و صب  ه فیُ خیش أن یظهر أمرُ  ،الّسالم احلسن علیه ن فضل أیبم   عل ما عرفه النّاُس 

 «فکان ما َدب ر و أراد. ،باغتیاله بالّسمّ  ر األمرَ بإمامته، فدب   ن حوله هاتفة  م   النّاُس 
ن تظاهرهم باجلَدل هذا الیوم و م   و یشهد لام کان علیه الّشیعةُ »: 175صفحة 

و فیها عمل  ؛51 ةصفح ،6 ، جّلد175األثری یف حوادث عام  ما قاله ابنُ  ،اخّتاذه عیًدا
احلّجة زینًة عظیمًة و  ة )حمّلة ببغداد( یوم الّسادس و العرشین من ذیأهل باب البرص

و سبب  .ءافرًحا کثرًیا، و کذلک عملوا ثامن عرش المحّرم مثلام یعمل الّشیعة عاشور
للّوینة یف الیوم الّثامن  ق الّثیاُب عل  ، و تُ باَب کانوا ینصبون الق   5ذلک أّن الشیعة بالکرخ

وح م و الن  تَ أء من المایوم الغدیر، و کانوا یعملون یوم عاشور احلّجة و هو عرش من ذی
البرصة یف مقابل ذلک بعد یوم الغدیر  باب   أهُل  َل م  فعَ  ؛احلون ما هو مشهور   و إظهار  
صّل اهلل علیه و آله و سّلم و أبوبکر  دخل النبیُّ  هو یوم   :هم، و قالوامثلَ  أّیامر  بثامنیة  
 ء و قالوا: هو یومُ اعاشور  یعملون یومَ اممثل ّیامر أ ء بثامنیة  اورو عملوا بعد عاش ؛الغارَ 
بری.مُ  قتل    «صعب بن الوُّ

                                                      
لیس فیها من  ها کّلهم شیعة  و أهلُ  ،بسور واسعة ببغداد یف اجلانب الغریّب حماطةً  کانت الکرخ حمّلةً . 5

 (ةالشیع تاریخ) اسمها.ه بعد ذاک ب  کل   ی اجلانُب م  و ُس  .کام یقوله یاقوت یف المعجم ؛لبتّةأغریهم أحد  
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الّدولة با جالل و حشمتش به  یه خدمت عظیم به تشّیع کردند، عضدَوآل ُب

 دیدار شیخ مفید رفت

ور یوم وَ بُ  و ما اقترص آُل »: 122صفحة  یه عل خدمة المذهب بمظاهر الُّسُّ
هم یف هدَ ، بل کانوا یبذلون ُج احلون یوم العاش من المحّرم فحسُب  ئر  االغدیر و شع
 ق  رُ الّشیعة بجمیع طُ  ءَ ی الوسائل، فکانوا یرتمون علامن شت  البیت م   خدمة أهل

الّدولة کان یرکب  حتّی أّن عضد ؛األموال الکثریة بجیل و العنایة و بذل  االحرتام من الت  
و حتّی  ـ؛ طاب ثراه ـعامن حمّمد بن حمّمد بن النُّ  ،یخ المفیدلویارة الّش  ه العظیم  وکب  یف مَ 

بًّا الّدولة( حُم  و کان )أی عضد”: 5 ةصفح ،6 ، جّلد171األثری یف حوادث عام  قال ابن
 ،نًا إلیهم، و کان جیلس معهم یعارضهم یف المسائلس  ًبا هلم، حُم قر  ها، مُ للعلوم و أهل  
یف  احلّجةیف الن حو، و  یضاحاإلو منها  ؛کّل بلد و صنّفوا له الکتَب  نم   ءُ فقصده العلام

 “«یل غری ذلک.إیف التّاریخ،  اجیالنّ یف الطّب، و  الملکیءات، و االق ر
هم لمثل الصاحب ه استیوارُ و کفی الستقامة التشّیع و انتشار  »: 121صفحة 

 2.« یف سبیلهتفاین  ح یف التشّیع و المُ صار  المُ  5بن عّباد
                                                      

دب و القدر یف العلم و األ دیًبا متکّلاًم شاعًرا جلیَل أالدولة آل بویه، و کان عالاًم  . کان وزیًرا لفخر5
الّدولة آل   سیفالّلهم إاّل  ه،ء ما مل جیتمع حول سوااء و الّشعره من العلاماجتمع حولَ  .الّدنیا الّدین و
حواله و أیف  الدهر یتیمةَ  ، و الثعالبیُّ خباراأل عیونَ  ـ طاب ثراه ـبابویه  ّلف ابنُ أو ألجله  ؛محدان

طالب و  یبأعّل بن  ر فیه تفضیَل ذکَ  ،مامةاإل خّلکان من مصنّفاته کتاَب  و ذکر ابنُ  .حوال شعرائهأ
 وی یفّساممنه یف مکتبة الشیخ حمّمد ال نا نسخةً أ و قد رأیُت  ـیف الّلغة  المحیط مامته، و کتاَب إ ثباَت إ
حسن أالشعرّیة و  ف منه الشواهدَ قد حذَ  ،للخلیل کتاب العنی و هو تلخیُص  ـ بقلمهخها جف نَس النّ 

و  .یف حیاته و رثاه بعد وفاته الرّض  یُف حه الرّش ن مدَ أاحب و قد بلغ من شأن الّص  .ه و تبویبهترتیبَ 
 (تاریخ الشیعة) .155و وفاته عام  111ه عام کانت والدتُ 

 .221ص  جهت اّطالع بیشتر رجوع شود به .2



 629 مذاهب را آزاد گذارد ۀو هم نهاد یاحترام م عهیُهالکو به ش

 اردذمذاهب را آزاد گ ۀنهاد و هم ُهالکو به شیعه احترام می

 :121صفحة [ تاریخ الشیعة]
کان هوالکو یرتم  .تی حتت نفوذه کّلهاالبیت یف البالد الّ  أهل و منها مذهُب »
ّم ن ثَ و م   ؛تهل  الح، و إن کانوا من غری أهل م  العلم و الّص  م أهَل عظ  ا و یُ و أرباهَب  األدیانَ 

ألّّنا بلد   بغدادَ  أباَح  و ما .ء فاحًتا للع راقاج یومَ  نّة  و السُّ  ء  الفریقنی الّشیعة  ع بنی علاممجَ 
فّتاک  ه، و هو سّفاک  تْ ه و قاومَ تْ لإلسالم، بل ألّّنا حاربَ  ءً اه عدعلتُ إسالمّی فکانت فَ 
یف  فکانت األدیانُ  .یاربه و یتغّلب علیه و إن کانوا من أهل دینه در لَ یفتک یف کّل بَ 
ّن الشیعة لیکفیها یف حیاتا و إو  5،من ساللته ه سار الملوکُ ، و بنهج  ّرةً عهده کّلها ُح 

من  و المنارصةُ  ّما المعاضدةُ أو  ؛احلّریة هلا فحسب البیت إطالُق  مذهب أهل حیاة  
 .أمریر أو وزیرر فذاک فوق المرغوب فیه و المطلوب  

و  ـ البیت أهل  و منها مذهُب  ـ ّریةَ احلُ  و المذاهب   و لاّم أطلق هوالکو لألدیان
ل ة و مل ، هم شیعة  و کلُّ  و احلسینی   المشهدین الرّشیفنی العلوی   یتعّرض بسوءر ألهل احل 
، ألّن ما سبق وحده ذلک َوهْ  نّ أ إاّل  ؛التشّیع البعُض أّنه أسَلم و اعتنق مذهَب  َب س  َح  م 

لّشیعة فکانت بتدبری لهذه البالد  ّما سالمةُ أعاّمة، و  احلّریةُ ال یصلح برهاًنا ال سّیام و 
 «ه لبغداد.هلا قبل فتح   ها و أهل الّرأی منها، فإّّنم أخذوا منه األمانَ ئ  علام

                                                      
ولة اجلوینی صاحب دیوان الدّ الملک  احب عطاءطالقهم احلّریة لألدیان أّن الّص إ. و من 5
و حیث  ؛یل النجفإمن الفرات  ّنرر  فر  قام بحَ  ،بن هوالکو ّیام الّسلطان اباقاأ ،یلخانیّة المغولیّةاإل
یل إمن النهر  ر قناةً حفَ  ،الکوفةرتفاعها عن جری الفرات ما یل إیل أرض النّجف ال   یصل النهرُ  ال

ه باًطا یف النجف، و وضع أساَس و قد عمل ر   .171یل النجف یف رجب عام إ النجف و أجری الامءَ 
اباقا یومئذر مل یکن عل مذهب  نّ أمع  .طاب ثراه ،طاوس البن ،فرحة الغریکام یف  ؛ةنَ یف هذه الس  
 (تاریخ الشیعة) اجلوینّی.
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 نفر اسالم آوردند  1از سالطین 

تکودار بن هوالکو و تسّمی  :ن ملوک المغول أربعة  م   مَ أسلَ »: 121صفحة 
س وون بن بغا بن هوالکو و تسّمی بمحمود، و نیقوالو غازان بن أرغ ،بأمحد
 «ن هبادرخان أبوسعید بن حمّمد خدابنده.ئاو القا ،غازان و تسّمی بمحّمد خدا بنده أخو

 ئی بزرگ از شیعه برخاستندادر عصر مغول، علم

ن أزهی  »: 126صفحة   ؛المغولیّة عصور التشّیع کان عرُص  و مجلة القول: إّن م 
و  .جنیاج  ناظرین و حُم هم مُ ؤُ النّسیم یف عهدهم، و ظهر علام لَق ت ط  نتشقَ ألّن الّشیعة ا

و هم أمثال  ؛همثل   یف عرصر  ثرر کُ  ءُ قّلام جیتمع علام ،ةذَ هاب  َج  ءَ ر بعلامفخَ کان ذلک العرص یَ 
طاوس و  ه، و آلصاحب الرّشائع و العاّلمة و أبوه و ابنُ  المحّقُق  :سعید و منهم آل

الّدین، و کانا  الّدین و غیاث الرّب جد الّدین و السّیدان الرّشیفان رض العاملُ  :منهم
 الّدین الطویّس إمام   ی الطالبّینی یف العراق یف عهد المغولیّة، و کاخلاجا نصرینقیبَ 

األوقاف یف الماملک المغولّیة یف عهد هوالکو،  وزارةَ  الفلسفة و الکالم، و اّلذی تویّل  
 5«سواهم. إیل کثریر 

 شیعه در ایران از قرن دّوم هجری به بعد رشد نمود

 :117 ةصفح[ تاریخ الشیعة]
 ءَ التعرف الوَ  ّول بعد الفتح کانت الیف القرن األ البیان: أّن فارَس  ةُ فوَ و َص »

یف القرن الثایّن  ءَ الو عرف فیها الوَ  ع فیها التشّیعُ و إّنام نبَ ، الّسالم ألهل البیت علیهم
خریات الّثاین، و یف الثالث یف الثلث األّول من دولة أُ موّینی، و ظهر یف یف عهد األُ 

                                                      
 .413ـ  412، ص 61جنگ . 5



 626 است ییگو انیهذ نیشمردن، ع هّیآن را از زمان صفو یاز زمان رسول اهلل است، و مجرا عّیتش

و بعد حلول اإلمام الّرضا علیه الّصالة و الّسالم یف خراسان و ما بعد ، العّباس بنی
ّیاًما یف عهد أ ری  هقَ ّیام آل ُبَویه، و تراجع القَ أو انترش یف الّرابع و اخلامس  .ذلک ألوانر 

من اهلجرة )ه یف عهد المغول و ما بعده من القرن الّسابع طاقُ سع ن  الّسالجقة، و اتّ 
سامعیل یف أوائ ل القرن العاش، إ ب الّشاهإیل أن وثَ  (النبوّیة صّل اهلل علیه و آله و سّلم

 .إاّل یف هذا القرن فارَس  بالدَ  التشیّعُ  و ما عمّ 
سنة و من العرب یف  من األکراد یف من السنّة قوم   و ما زال فیها حتّی الیومَ 
 عربستان، و قد یوجد یف غریمها.

ن رسول ما از ز ن تشّیع  ن، عین هذیا ن صفوّیه شمرد ز زما ا ا ن ر مجرای آ است، و  استیگو اهلل   ی 

أّن الُفرس هی  عرفَت  بالربهان و الوجدان   مدعومةً  إذا تّلت لک هذه احلقیقةُ 
ذ عن فارَس أُ ها إاّل بعد قرونر مّجة، ال أّن التشیّع و ما عّم بالدَ  تی اعتنقت التشیّعَ الّ   .خ 
سالة و َجری  یصّح أن یکون ما نبَ  :تری أ یکون  ،الّصحابة ة  فوَ یف عروق َص  غ یف عهد الر 

بل، إّن  !و البُهتان ُل طَ ما هذا اخلَ  ،ک ریّب ارمح !من القرن العاش ری  هقَ مستقاه میش القَ 
وقعان المرَء من حیث َیدری و ال َیدری یف إنکار یُ العناد و اإلرصار عل اخلالف ل

و ما نقصد من هذا القول إاّل  !البدر عن نور القمر لیلةَ  می  و العَ  الّشمس و هی ضاحیة  
فاوز یات المَ وَ لتَ الّسبیل دون مُ  د  دَ احلّق إیل التامس احلقائق من َج  ّواد  ئر و رُ اأهل البص تنبیهَ 
 5«.ُب طَ عک یف الط وی  البعیدة، و هل هو إاّل العَ وق  تُ تی َتبُعد بک عن القصد، بل الّ 

 سلطان محّمد الجایتو به مسجد آمد و مردم را امر به صلوات نمود

المعالی کاووس بن اسکندر، طبع حجری،  ، تألیف: عنصرنامه قابوسکتاب 
 ، در سرمایۀ هفتم:12رسالۀ اندرزنامۀ امیر صاحبقران امیر تیمور، صفحه 

خان است که ملّقب به سلطان محّمد خدابنده است  سلطان ارغونالجایتو، »
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خان بر تخت سلطنت نشست؛ و چون به  که در سنۀ مذکور بعد از برادرش غازان
ای ضعیف  مسامع وی رسید که دین محّمدی صّلی اهلل علیه و آله و سّلم به مرتبه

، خود برخواسته به فرستند صلوات بر محّمد و آل نمی ،شده که در نماز بعد از تشّهد
مسجد جامع سلطانّیه حاضر آمد و حکم به احضار علمای اسالم نموده و از فضایل 
در باب صلوات فرستادن بر محّمد و آل محّمد سؤال کرد. علما به اّتفاق گفتند که: 

وقت  و در این “تعالی صلوات بر محّمد و آل محّمد باید فرستاد. به حکم خدای”
امام شافعی نماز را بدون صلوات بر محّمد و آل، فاسد ”که:  جمعی از علما گفتند

امام أعظم فرمود: نمازی که صلوات بر محّمد و آل ”و جمعی گفتند که:  “شمرده.
 “محّمد مقرون نباشد، مکروه است.

استدالل سلطان محّمد بر لزوم صلوات بر آل پیغمبر، بدون صلوات بر آل 

 سایر پیغمبران به دو دلیل

که چرا بر هریک پیغمبر از آل وی صلوات ذکر ”ز علما سؤال کرد: آنگاه ا
چون علما در جواب فرو “ کنند؟ کنند و در صلوات بر خاتم انبیاء ذکر می نمی

 رسد: مرا در جواب این سؤال دو دلیل به خاطر می”ماندند، سلطان گفت: 
ا بر ایشان وی را أْبَتر خواندند ایزد تعالی ابتری ر ،اّول آنکه: چون دشمنان

انداخت که نسل ایشان منقطع شده و اگر باشد هم ایشان را کسی نشناسد و نام 
تعالی  قدر رسیدند که تعداد ایشان را جز خدای نبرد؛ و ذرّیت آل پیغمبر را این

و در صلوات به متابعت پیغمبر صّلی اهلل علیه و آله و سّلم بر ایشان  ،دیگری نداند
 فرستد. درود می

نکه: ادیان جمیع انبیاء و رسل و عمل ایشان در معرض نسخ و و دیگر آ
به خالف دین محّمدی  ،تبدیل بود و امضای أحکام دین ایشان علی الّدوام الزم نبود

صّلی اهلل علیه و آله و سّلم که تا قیامت تبدیل و تغییر در آن راه نخواهد یافت؛ پس 
نام مبارک آن حضرت  ،تابعتبر متابعان آن حضرت الزم است که در صلوات، به م



 627 به نامشان سّکه زنند دیُامورند، با انیسلطان محّمد استدالل کرد بر آنکه: چون امامان وال

کنند اوالد را نیز ذکر کنند تا بر ُاّمت معلوم شود که: حامیان دین  را که ذکر می
احمدی و محّمدی صّلی اهلل علیه و آله، و مفّسران وحی الهی و حافظان شریعت 

ض اسالم را از ایشان فرا ئو علوم دین و فرا ،ایشانند وارثان علوم انبیاء و مرسلین
 “گیرند، و متابعت و حرمت ایشان را از لوازم شمارند.

ن سّکه زنند مشا نا ند، باید به  مور ن ُا لیا ن وا ما ما ن ا نکه: چو الل کرد بر آ استد محمّد  ن   سلطا

زبان بر صلوات پیغمبر و آل پیغمبر  ،چون سلطان این کلمات را بر زبان راند
علّی و آخر ایشان  چون اّول آل که محّمد و”آنگاه سلطان گفت که:  ؛گشادند

محّمد، مهدی موعود است، پس ما راست که در ملک محّمد بدون إذن اوالدش 
 “تصّرف ننماییم، و اگر نماییم غاصب باشیم!

همۀ علما اذعان  ،و عوام رسید  چون کلمات سلطان محّمد به مسامع خواّص
وال است نمودند و بعد از اذعان علما، سلطان امر نمود که چون حقیقت بر این من

بیت بخوانند و سّکه به نام ایشان برزنند. و آنچه علما  باید که خطبه به نام تمام اهل
اند این است که: الجایتو سلطان مرّوج دین و  وقت فتوا نوشته اذعان نموده در این

 5«ند.ا شریعت
مدرسۀ سّی ی علیه[مه حّلار عاّل] تعال اهلل  ن   ی رضوا

للشیخ محّمد الحسین  ،لفردوس األعلیااز کتاب  1و  3در تعلیقۀ صفحه 
ی است، معلِّق ئمرحوم آقا سّید محّمد علی قاضی طباطبا :که ُمعلِّق آن  کاشف الغطاء،

 آورده است که:
 189الجایتو سلطان محّمد خدابنده که به دست عاّلمه شیعه شد، توّلدش در »

که چند و در سلطانّیه  ،هجری بوده است 751هجری و فوتش در شب عید فطر 
فرسخ به زنجان فاصله دارد دفن شد. و او دستور داده بود مدرسۀ سّیار برای عاّلمه 

اش مالزم او  عاّلمه با این مدرسه ،کند ترتیب دهند تا پیوسته در سفرهایی که می
تحصیل  ،باشد. در این مدرسه یکصد نفر از طاّلب عاّلمه در حال سیر و حرکت

و نقل شده است که  .های کرباسی بوده است ی از خیمههای اند و دارای اطاق کرده می
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یارة وقوع الفراغ منه یف المدرسة الّس ”در اواخر بعضی از کتب عاّلمه آمده است که: 
 “ة یف کرمانشاهان.السلطانیّ 

فراوانی داشته است که همه موات بوده و خود به  عاّلمه اموال بسیار و قراِء
و  ،و هیچ کسی از مردم در آن تعّلقی نداشته است ،دست خود احیاء کرده است

 بسیاری از آنها را وقف نموده است.
قنی ذلک السلطاَن سفًرا و حرًضا، و و صاَحَب العاّلمُة و ولُده َفخُر المحقّ 

 .هجری 772هجری و ولُده  711یفارقاه طیَلَة حیاته منذ صاحَباه. و ُتُویف  العاّلمُة  مل
ن أغَرب  ما ذکر َطحات، و م  هات و الش  َد َوجَه التاریخ بالرتُّ  ه بعُض َمن َسو 

ن ة.”بطوطة:  کابن “ أّن السلطاَن المذکور رَجع عن مذهب اإلمامّیة إیل طریقة أهل السُّ
یه الّصادَق یف التاریخ. غفرانک  عم بعُض المعارصین، لعدم حَتر  و تب عه یف هذا الو 

ن هذا اإلفک العظیم النا ن العصبیّة الممقوتة.الّلهم م   5«یش  م 

 اسماعیل صفوی دست شاه  هتشکیل دولت جعفرّیه امامّیه در ایران ب

 :115 ةصفح[ 1جّلد  ،معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر]
 :یل الیومإ وائل القرن العاش اهلجرّی أن م  ، یرانإملوک  خامًسا:»

کام عن  ؛الّسالم علیه إیل إیران بن أشور بن سام بن نوح یران منسوبة  إ و بالدُ 
 «.ئد اجلامنقالکتاب 

ر أتباعه ثُ و کَ  ،ادة اخلالفة بعد أبیهجّ َس  لذلک و جلس حیدر عل  »: 111صفحة 
 ،ةی عرشیّ االثنَ شارًة إیل مذهب إی عرشة ترکیبة ثنتَ اعل  َی و  المحتَ  حّتی ألَبسوه الّتاَج 
و  ،تربیو ویل ملک  حسن الط   هم بعد وفاة  و ظهرت دولتُ  .لطان کآبائهو خاطبوه بالسُّ 
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 623 [یصفو لیشاه اسماع در دربار عهیبزرگ ش ی]حضور علما

ّن إ”هم یقول: و بعُض  .الّدین المذکور   ّدهم صفّی هم إیل َج سبتُ و ن   ،هم من أهل أردبیل
م ّدون أّوهلَ عُ لکّن المؤّرخنی یَ  “هه أوالدُ فَ ل  لطان حیدر، ثّم َخ دولتهم هو السُّ  مؤّسَس 

و جلس عل  ،561 سنةولد یف رجب )ألّن قّوة الّدولة کانت یف زمانه  ،الّشاه إسامعیل
حّی ”ول ر بقَ یران و أمَ إاإلمامّیة یف  ر مذهَب ذی أظهَ و هو الّ (  ه 671لک سنة ختت المُ 
ر و کان یفتخر برتویج مذهب اإلمامّیة و تأییده حّتی أّنه أمَ  ،یف األذان “العمل عل خری

 کة:قش هذا البیت عل الس  بنَ 
 مغرب گر امام اسـت ه ز مشرق تا ب

 
ــام    ــا را َتم ــیُّ و آل او م ــتا عل  «س

 
 شاه اسماعیل صفوی[ حضور علمای بزرگ شیعه در دربار]

ت یف یده إیل سنة یَ و بق   ،2711 ک بغداد من العثامنینّی سنةو ملَ »: 116 ةصفح
یران عل حدودها إ و من ذلک العهد بقیت ملکةُ  ؛مراد فأخذها منه الّسلطانُ  ،2715

ة و و له یف سیاسة الرعیّ  ،هب  ء یف مناص  املالع ءُ مه أجال  خدَ  و .یف زمن الشاه إسامعیل
 الّتجار الواردین إیل بالده من أهل السنّة أحوال   کرام  إعنهم و  ب  عایة جلانبهم و الذ  الر  

 ًصا.انتهی ملخّ  ـه. جیئ من سلسلتهم مثلُ  و باجلملة مل .شائعة   مستفیضة  
 و له آثار   .دینه عن إقامة شعائر   ء  ده یشقع  یُ  و کان مع کثرة حروبه و مغازیه ال

ة فالرّشی ی احلرضةَ ذی بنَ و هو الّ  .ی عرش بالعراق و إیرانئمة االثنَ باقیة یف مشاهد األ
ئنها او له یف خو ،تی هی علیها الیومَ بالکایش عل اهلیئة الّ  ارهج  ها و َح بالنّجف و صحنَ 

ر أمَ  ،ن آثارهالّشاه م   النّجف بنهر 5رصنا ظاهرَ المعروف یف ع و النّهرُ  ؛مینةالثّ  ُف حَ التُّ 
 هان یف عرصه یف رواجر فالعلم بإص و کان سوُق  ؛بعد فتحه بغدادَ  2711بحفره سنة 

ر عن رأی المحّقق السّید الّداماد و الشیخ هباءالّدین العامل یف و کان یصدُ  ؛عظیم
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ایس و اسمه کاجلامع العبّ ب ب  تُ کثرًیا من الکُ  ف الَبهائیُّ و أل   ،األمور و حقریها خطری  
و  ،ویص بوالیة العهد إیل حفیده صفی مریزا بن سام مریزاأ 2717 و یف سنة .غریه

 2715 األویل سنة مجادی 11لیلة اخلمیس یف  یّف وُ و تُ  ،ئله أّیاًما قالواُج فیها اعتّل م  
 56ه و عمرُ ؛ الثانیة مجادی 11 ن فیها یفف  ردبیل فدُ أه إیل قلت جنازتُ و نُ  ،بإصفهان

 5«سنة.

 ]حکومت صفوّیه[
اسالم او در بالد  تشّیع  ثار عظیم  ل صفوی و آ اسماعی  شاه 

 [:262(، صفحة الّشیعة یف المیوان) الّشیعة و التّشیّع]
اه إساملیل و الّشییع  :الشی

األدب باألدب اإلیراین یف کتاب  المتخّصُص  ،الکبری براون قال المسترشُق »
 :2651طبعة  ،17 ةصفح ،معرب ،یرانإیف 

 من النّاحیة الدینّیه و نیصوم العّباسیّ خ أکرَبَ  کان الفاطمیّون یف مرَص ”
ین انقسم إلیهام المتشّیعون نی العظیمنی الّلذَ لون فریًقا من الفریقَ مث  و کانوا یُ  ،السیاسّیة

العظیم  ُق ل هم اإلسامعیلّیة اّلذین ینتسب إلیهم الفاطمّیون، و الفریاألوّ  فالفریُق  ؛لعلٍّ 
الُفرس دائاًم یمیلون إلیه حّتی اخّتذوه  و کان ،ن فرق الّشیعة هم االثنا عرشّیةاآلخر م  

 “.  ه 675مذهًبا رسمیًّا هلم عند قیام الّدولة الصفوّیة عل ید الّشاه إسامعیل سنة 
ش ن بحّی عل خری العمل یف مجیع بالد ایران، و نقَ ؤذ  ر الّشاه إسامعیل أن یُ و أمَ 

  یف األقطار المجاورة إلیران الّدعاةَ الّسالم، و نرَش  علٍّ و آله علیهم ل النّقود اسمَ ع
ح فر   ـ 621الثانیة سنة  مجادی 15و ذلک یف  ـل إیل بغداد و حنی دَخ  .لمذهب التشّیع

الّصرب و أخذوا یقّدمون  بقدومه و التجأوا إیل عدله، و کانوا ینتظرونه بفارغ   النّاُس 
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 670 عّیتش ۀو جلب مذاهب و إشاع یدر کشوردار یخدمات شاه عّباس صفو

 مراسمَ  ء و أّدی  ه إیل کربالتوج   و یف الیوم الّتایل بالفاصلر  ؛و الّذبائح إکراًما لهنی بالقرا
ر الّسالم، و أمَ  ئر منکبًا عل قرب احلسنی الّشهید علیهاه معتکًفا یف احلالّویارة، و بات لیلتَ 

ب للقرب الرشیف، و عّلق باحلرضة نع الّصندوق المُ بُص  ب و هَ ق ندیاًل من الذ   21ذه 
للنّجف األشف و  خری  أُ نع صنادیق شها بأنواع السّجاد الثّمنی، کام أمر بُص فرَ 

 .اًل عن صنادیقها القدیمة  دَ ء بَ االکاظمّیة و سامرّ 
 ثّم سافر إیل النّجف األشف و ترّشف بویارة المشهد العلوّی و قّدم القنادیَل 

نی الکاظمَ  ء حرم  اع ببنو یف هذه الّسنة َش  .و المفروشات الثّمینة ةمن الّذهب و الفّض 
النّهر اّلذی کان قد حفره  فر  ر بحَ و أمَ  ؛نیالکبری المعروف بمسجد الصفویّ  و المسجد  

ه عل خّدام یعَ ف رَ و وقَ  ؛ده الّشاه إسامعیلَمل ک ثّم اندثر بمرور الّومن، فجد   عطا
ه نی، و إنعام  و العلویّ  ءَ ه العلامظیم  ه و تعب  هذا، إیل ُح  .ین العلوّی و احلسینّی المشهدَ 

رة عل نرش المذهب، قدُ َءة و المَ ابأهل الکف علیهم باألموال و المناصب، و االستعانة  
ی الّسالم عل المنابر و یف المحافل، و بشت   عرش علیهم أسامء األئّمة االثنی و إعالن  

 4و2«5.ناسباتالمُ 

 تشّیع ۀجلب مذاهب و إشاعخدمات شاه عّباس صفوی در کشورداری و 

 :261 فحةص([ الّشیعة یف المیوان) الّشیعة و التّشیّع]
السیاسّیة و العلمّیة و  یران أو الصفوینّی العالقات  إأ ألّول مّرة یف تاریخ نَش أو »

                                                      
تاریخ  ؛لمکاریوس ،تاریخ ایران ؛للسّید األمنی ،55، ج یعهأعیان الّش ؛، للمظفرالشیعة تاریخ .5

 ،یعةلقیدة الشی  ؛للونکریک ،العراقأربعة قرون من تاریخ  ؛للغواوی ،العراق بنی احًّللنی
 (الّشیعة یف المیوان) و غری هذه الکتب. ؛لرباون ،األدب یف العراق ؛لرولندس

 .571، ص الّشیعة فی المیزان. 2
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 5«کفرْنَسا و انکلرتا و ایطالیا. ،باوورأیران و ُدَول إالعسکرّیة بنی 
اه لبیاس و العمر: »265 صفحة  :انالشی

 لراحة   ّنارَ  ک عقاًل عمرانیًّا و یفّکر و یعمل لیَل مل  نعرف سلطاًنا کان یَ  ال
ما  ه و کل  ه و خوینتَ نفَس  ب الّشاهُ لقد وهَ  ؛من الّشاه عّباس رَ ها أکثَ الّرعیة و رفاهّیت  

ه لَ ثَ و مَ  ه األّوَل للخری العاّم هدفَ  عب و إصالحه، و جعل العمَل ک لصالح الش  مل  یَ 
امت لُ کر یف عرص الظُّ ل  الّشواهد، أّن وجود مَ  ُق ه القائمة إیل الیوم أصدَ ثارُ آو  .األعل

و  .و من خوارق العاداتنسانّیة و المصلحة العاّمة هلَ إلاأعامله بطابع  تّتسم مجیعُ 
 ع اآلن یف تقدیم األمثلة:رَش نَ لْ 

ئالتم من اء بالّتجارة و الّصناعة مع عارَب من اخلُ  منها: أّنه استقدم العدیدَ 
أ و أنَش  ،ُملکه خاّصة یف ضواحی إصفهان عاصمة   ی هلم مدینةً هم، و بنَ األرمن و غری  

و قد تعّلم  ؛معانیها الدینّیة بکامل   ّرّیةَ ، و أطلق هلم احلُ و األسواَق  الکنائَس  فیها
ا یف حضارة أء یرانّیون من هؤالاإل نواًعا من الفنون و الّصناعات، و کانوا عاماًل قویًّ
 2«.ستواها االقتصادّی مُ  یران و رفع  إ

صفحات عن و قال صادق نشأت و مصطفی حجازی یف »] :261 فحةص
غری المسلمنی، و کان  التّسامح الدینّی نحوَ  ی روَح بد  الکبری یُ  و کان عّباُس [: ”ایران

یف  ة  رَ هَ نّاع الصینینّی المَ ئة من الصُّ ام و قد أحرض ثالث ؛یران صناعیًّاإهیتّم برتقیة 
یف هذه الّصناعة، و  نی اجلودةَ یرانیّ اإل نّاعَ عّلموا الصُّ ف، مع عائالتم، لیُ وَ صناعة اخلَ 

ّما الّصناعات ؛ ألةئ  ایّات هبکم   َف وَ ج اخلَ نت  یران تُ إت و أخذَ  ،دّربوهم عل إتقاّنایُ 
ا من الر  خری فإّن صناعة السّجاد قد بلغَ األُ  اإلتقان وعة و ت یف عهد الصفوینّی حدًّ
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 679 هّیصفو ۀدر دور ر،یو فقه و تفس ثیعلماِء درجه اّول عرفان و حکمت و حد

اخلیوط  احلریرّیة ذات   المنسوجات   قها الکبری، کذلک ارتفعت صناعةُ تفوُّ کان أساًسا ل  
 5“«فّیة البدیعة.خرُ ّیة و الناّمذج الوُّ ب  الفّضّیة و الذهَ 

ون ئکان عارًفا بتدبری ش”: معادن اجلواهرو قال السّید األمنی یف »: 265 فحةص
للکلینّی  الکایفبرشح کتاب  القووینّی  المویل خلیَل  رو قد أمَ  ؛ءَ ًما العلاملک مکر  المُ 

، و أحرض من الیرضه الفقیهبالفارسّیة، و المویل حمّمدتقی المجلیس برشح کتاب 
 “به. و اقتدی   و اجلامعةَ  ةَ الکایّش و ألومه بإقامة اجلمع المویل حمسنَ 

اّلتی  ةُ نَ ، و هی الس  2215إیل سنة .  ه 675الصفوّیة من سنة  لُک و استمّر مُ 
 ریکة الّسلطنة.أشاه أفشار عل  جلس فیها نادر

تفسیر، در دور ِءاعلم فقه و  ن و حکمت و حدیث و  فا اّول عر  صفوّیه ۀدرجه 

حسنی  الّداماد، و الّشیُخ  الکرکّی، السّیدُ  ُق المحقّ  :ور الصفوّی ء الد  و من علام
 ، و صدرُ البحار ری صاحُب الکب ئّی، و المجلیسُّ االبه ه الّشیُخ دُ لَ عبدالّصمد، و وَ 

و الماّل عبداهلل الیودی، و الفیض  ،األردبیل ، و المحّقُق األسفار نی صاحُب المتأهلّ 
 .الکایّش و غریهم

و احلّق أّن ”: تاریخ الشعوب اإلسالمیّةو قال برکلمن یف اجلوء الّثالث من 
 عرُ الطبیعّیة فضاًل عن الفقه، و کذلک ازدهر الش   و العلوم   ةبالفلسف نی  الّشاه عّباس عَ 
 2«“عّباس أیًضا. ل  یف ظ   و الموسیقیُّ 

 صفوّیه ۀئب آثار و أبنیه در دوراعجائب و غر

 :ئب و المُاجدایف مدینة العج» :177 فحةص

 الّسالم یف إصفهان اإلمام عّل علیه خط   یُت أر. 
                                                      

 .589، ص الّشیعة فی المیزان. 5
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  یعید  دی  ذا بالص  إًة واحدًة، فمرّ  قُت ّبة مسجد شاه و صفّ حتت قُ  وقفُت
. 7 الّتصفیَق   مّراتر
  ذنةُ أا، فإذا هبا تتّو، ثّم تتّو المزُت منارة ُجْمُجم و هوَ  ذنة  أعل م وقفُت 

 کّله. ءُ االمقابلة، ثّم هیتّو البن
  ا )جهل ستون( ألری  الربکة الواسعة یف قرص األربعنی عمودً  حوَل  طفُت 

من زوایا  وقفُت  ،هندسة العرشین عموًدا اّلتی تظهر یف المیاه یف أّی زاویةر  ئَب اعج
 الربکة الواسعة.

  یف زاویةر  جهار باغ، اّلذی تدخله الّشمُس ]مسجد[  ّبة  یف قُ  َب قْ الث   تأّملُت
ءر من ام تتُّّسب نقطةُ  الّدنیا ال من الرّشوق حتّی الغروب، و إذا أمطرت   حمّددة ال تتغرّی 

 المسجد. ة  إیل داخل باَح  قب  الث  
  بنایة عل صعدُت َ نی فإذا هی یف داخلها قابو اّلتی تبدو من اخلارج طابقَ  َسالمل 
عند ما کان یدخلها الموسیقیّون  ها األعل لغرفة الموسیقی  ص طابقُ ص  و ُخ  ؛طوابق سبعةُ 
و عند ما یأیت الّسلطان یفتح  ؛همئَ اور لون الباَب قف  ثّم خیرجون و یُ  رَ و أکثَ أفون ساعًة عو  فیَ 

 5«اّللیل حتّی یقفل الباب. واَل یرتّدد ط   الموسیقی   ئه فیعود َصدی  او یدخل مع نس الباَب 
 لسببنی: فأّنه یستجلب النّظرَ  2،اهلل ّما مسجد الّشیخ لطفأ »: 171 فحةص

ه، ّبتَ الّواهی اّلذی یکسو قُ  لّلون العاجّی  :و ثانًیا ؛بدون مأذنة أّواًل: ألّنه مسجد  
 4«القرآنیة. تبت هبا اآلیاُت اجلمیلة اّلتی کُ  ن حوله، و اخلطوط  البدیعة م   و النّقوش  

                                                      
 .581، ص همان. 5
اه عّباس، فقّربه و رَفع من الّش  من علامء جبل عامل، هاَجر من قریة میس إیل خراسان یف عهد. 2

 (الّشیعة یف المیوان) .  ه 2711تویّف سنة  ؛اله مدرسًة و جامعً  شأنه، و بنی  
 .588، ص الّشیعة فی المیزان. 4



 676 شکافتن اتم بوده است اتّیاز کشف ،یبهائ خیحّمام گرم اصفهان به نظر ش

 از کشفّیات شکافتن اتم بوده است ،ئیاحّمام گرم اصفهان به نظر شیخ به

نة »: 175 فحةص ارخ  ُی  :المیاه األزلییة ال
إّن إصفهان  :فیقولون ،نةة الّساخ  و یتحّدثون یف إصفهان عن المیاه األزلیّ 

نة و هذه المیاه الّساخ   ف رس  عر  نة دائاًم، و مل یستطیع أحد  أن یَ م بالمیاه الّساخ  نعَ کانت تَ 
 نها.سخ  ن أین تأیت و ما اّلذی یُ م  

نة و المیاه الّساخ   ت مصدرَ ء اإلنکلیو فاستغربَ من العلام ة  عثَ ءت بَ احّتی ج
، و ءُ ت فیه خواًنا کبرًیا یصّب فیه الاموجدَ  ت إیل مکانر لَ عنه، حّتی وص ثأخذت تبح

]طوهُلا بضعُة[، َءًة امض ء صغریة  اضعت حتته شمعة  َسودفر یف الّصخر و وُ قد ُح 
لوها، حل  و أخذوها إیل بالدهم لیُ  اإلنکلیو الّشمعةَ  ءُ أ العلامطفَ أ و .مرتات سنتی

 الامّدة اّلتی تتأّلف منها. إشعاهلا، کام أّّنم مل یستطیعوا معرفةَ  یستطیعوا إعادةَ  لکنّهم مل و
 4و2«5.ًوا من األلغاز یف تاریخ إصفهانغْ نة لُ هذه المیاه الّساخ   توال قّصةُ  و

 شاه عّباس ثانی

 :117 ةصفح[ 1جّلد  ،معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر]
َ : الّشاه عّباس الّثاین ابن الّشاه صفّی » بعد وفاة  2751صفر سنة  21 ک یفل  َت

قداًما عارًفا بتدبری ش ،ه تسع سننیأبیه یف قاشان و عمرُ  لک ون المُ ئو کان شجاًعا م 
                                                      

 ،کانت یف عهد الّشاه عّباسمعة و المأذنه و غرَیها من األعاجیب یف إصفهان اّلتی هذه الّش  إنّ . 5
ن فکر الّشیخ البهائی العامل و عمل ه فقد اهتدی إیل حتطیم الذّرة و استخدمها یف کثریر من  ؛هی م 

 (الّشیعة یف المیوان) االخرتاعات قبل أن هیتدی إلیها علامُء هذا العرص.
 .532، ص الّشیعة فی المیزان. 2
 .31 ـ 32، ص 69جنگ . 4
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 ،للکلینّی بالفارسّیة الکایفالقووینی برشح کتاب  ر المویل خلیَل و قد أمَ  .ءًما للعلامُمکر  
 و أحرض المویل حمسنَ  ؛ن ال یرضه الفقیهمَ تقّی المجلیّس برشح کتاب و المویل حمّمدَ 
و  ،ب دامغان 2777 و مات سنة .اجلمعة و اجلامعة و اقتدی به ه بإقامةمَ الکایش و ألوَ 

 5«سنة و أّیام. 15ه لک  و مّدة مُ  ؛ن فیهف  ه إیل مشهد قم فدُ ل تابوتُ ق  نُ 

 عامل به ایران شاه طهماسب و آوردن شیخ علی عبدالعال کرکی را از جبل

 :261 صفحة([ الّشیعة یف المیوان) الّشیعة و التّشیّع]
اه طهامسب و الّشییع»  :الشی

سامعیل یف تأیید المذهب، و قد بالغ إاه بیه الّش أی طَ و ترسم الّشاه طهامسب ُخ 
العرص المحّقق الّثاین  عامل   د  بیَ  المملکة   ل أمرَ الّدین حّتی جعَ  ء و أهل  یف إکرام العلام

اإلمام  لک، ألّنک نائُب نّی بالمُ م   أنت أویل  ”و قال له فیام قال:  ؛الّشیخ عّل عبد العال
ا و أنا عامل   المناصب بإطاعة الّشیخ و  الة و أرباب  ب إیل مجیع الوُ و کتَ  .“ذنف  مُ  حقًّ

 کام عنّی  ،الرّشیف، یقیم احلدودَ  ق الرشعَ طب  یُ  فکان الّشیُخ  ؛بأوامره و تعالیمه العمل  
 4و2«ه.المذهب و نرش   ث  لبَ  مدّرسنی یف المدارس و الوّعاظَ الة و الللّص  األئمةَ 

 نادرشاه افشار

 :111 ةصفح[ 1جّلد  ،معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر]
ولة األفشارییة»  :الدی

قی علامالمعروف لدَ  الشهریُ  هو الفاتُح : نادرشاه افشار و  ،ء الغرب بنابلیون الرش 
                                                      

 .254، ص 61جنگ . 5
 .578، ص الّشیعة فی المیزان. 2
 .35، ص 69جنگ . 4



 677 و بناء مقام در مسجد الحرام عهیمذهب ش تّیرسم یاقدام نادرشاه برا

 و کان من شأنه یف قتل   ،2277 ولد سنة ،أمامقل بک ابن ُقل ه األصّل َنَدرکان اسمُ 
تقّدم ذکره. جلَس  لک ماستقالله بالمُ او  ،ه طهامسَب لع  و َخ  ،ه المشهدَ تح  و فَ  ،خان فتحعل

و  .2215 ها یوم اخلمیس الّرابع و العرشین من شّوال سنةتاَج  َس ب  نة و لَ لطَ عل أریکة الس  
ت ه ک  نادر : و ترمجته “نادر ایران زمنی و خُّسو گیتی ستان” طبَع عل أحد الوجهنی من س 

 ،جلوسه و هو تاریُخ .“ فیام وقع اخلریُ : ”و عل ثانیهام ؛لک الفاتح للعاململکة إیران هو المَ 
 .“فیام وقع ال خریَ : ”ه التّاریَخ ؤُ ال أعدو جعَ  .2215 :لمَ غ بحساب اجلُ ألّن حروفها تبلُ 

مذهب ش نادرشاه برای رسمّیت  قدام  لحراما ا مسجد  مقام در   یعه و بناء 

ندرت فتوحاتُ و قد کثُ  و کان متیّقًظا یف سیاسته  ؛ه و بلغت إیل بالد اهلند و الس 
ریة یدَ م  َح  ،لکتوطید المُ ل    .ه شاماًل إیل ّنر جیحون و شًقا إیل ّنر أتکمتّد ملکُ او  .الس 

یف  ن  و  دَ کام هو مُ  ،المذهبعار قامة ش  إالّشیعة و  ء کلمةعن إعال 5أیفتَ  هو مع ذلک ال
 ،عقد الّصلح معهم عل موادّ  ،حوایل إیروان 2فإّنه لاّم انترص عل العثامنّیة ؛عاّمة الکتب

 رکنر  و بناء   ،المذهب اجلعفرّی کالمذاهب األربعة العثامنّیة رسمّیةَ  الّدولة   إعالنُ  :منها
ض العثامنّیون و إّنام نقَ  .ریق مّکةاحلاّج الفاریّس یف ط محایةُ  :و منها ؛له یف مّکة خاصٍّ 
 .بّة المرتضوّیة یف النّجفالقُ  المشهد الّرضوّی و تذهیُب  و من آثاره عامرةُ  .ویلاألُ  الامّدةَ 

بت یف مجادی تل لیلةقُ  ضوّی و دُ  ،2217ویل سنة األُ  الس  یف  فن یف المشهد الر 
حن الرّش  رَب قُ  ،نادری بباغ   ف الیومَ عرَ حمّل یُ   4«یف.الص 

 عثمانی ارادۀ نادرشاه در رسمی کردن مذهب شیعه و مراسالت او با سلطاِن

 :11 ةصفح ، جّلد دوم،معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر
                                                      

 «أی: انفّک. ،: نسیه و انقذع عنهَفت َئ عنه یفَتأ فتأً »: أقرب الموارد. 5
 . خ ل: للعثمانّیین.2
 .254، ص 61جنگ . 4
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ولة العُ  عی  َس  :و البأس باإلشارة إیل» لطان نادرشاه مع الد  ثامنّیة یف جعل السُّ
سَوًة بالمذاهب أُ لمکّرمة حمرابر و إمامر له یف مّکة ا و جعل   ،المذهب اجلعفرّی رسمیًّا

 ء الّدولة العثامنّیة به.ارض بعد تامه و ،تعّصب العاّمة دون ذلک و حیلولة   ؛األربعة
 ئ همو استیال حسنی الّصفوّی   الّشاهَ  الّسلطانَ  ل القضیّة أن ه بعد قتل األفغان  مَ و ُج 
 ه طهامسُب ر ابنُ البلدان، ظهَ نی عل بعض ء  العثامنیّ و استیال ،کة إصفهانملَ عل دار المَ 

فرشع  ؛الوزارةَ  هحّتی قّلد و تقّرب إلیه نادرُ  .منهم نادرشاه ،و اجتمع علیه خلق  کثری  
 ن ید األفغان و فّرقهم َشَذرَ م   صفهانَ إذ فأَخ  ،ذ من المملکةخ  نادر  یف اسرتجاع ما أُ 

 .طهامسب عبدُ  :أی ،ل  قُ  ب بطهامسبق  فلُ  .َمَذرَ 
ر و ثامنیة أشهُ   بغدادَ فحارَص  ،نید العثامنیّ یَ تی ب  البالد الّ  عومه نحوَ  نَ عنا ٰنیثّم ثَ 

ثّم توّجه إیل  .ها ثانًیاع عنها ثّم حارَص فرَج  ،حها فجّهو علیه العثامنّیون َجیًشافتَ کاد یَ 
 .ْرَزن الّروم و عاد عنهاأ

 .2217 سنة ،منه عه اإلیرانّیون بالّسلطنة بتدبریر ء ُمغان بایَ اع إیل صحررَج  و لاّم 
آباد  ما یف طریقه حتّی وصل إیل جهان ح کل  فتَ یول یَ  اهلند و مل توّجه نحوَ  ثمّ 

ّ ملکة   و صار  ،عامر  عه کل  دفَ یَ  ءر یش حمّمد عل   ا شاهَ لطاَّن ُس  َح حها و صالَ ففتَ  ،اهلند ُکریس 
 .ذ من اهلند أموااًل کثریةً و أَخ  ،ائب عنهکالنّ 

بالد  فغانستان و مجیع  أو  ٰخاریعل بلخ و بُ  ٰویلتَ توّجه من اهلند فاس ثمّ 
ب و لُ  ؛یرانإترکستان و   داغستان یرید ثّم توّجه نحوَ  .ک الملوکل  مَ  :أی “شاهنشاه” بق 

 .ه منهم أحد  عْ ط  یُ   فلم ،ی هناک أربع سننیفبق   ،الّلوک
بینهم  احلدودُ ب منها أن تکون طلُ العثامنّیة و یَ  ّدة یراسل الّدولةَ و هو یف تلک المُ 

 ،بالمذهب اجلعفرّی کالمذاهب األربعة و االعرتاَف  ،ء ُعّباداناها و ما ورو بینه إیل الر  
یف ن ق   ،و أن یکون له حمراب  خامس  و إمام  یف احلرم الرش  ه أمری  لطریق ل  بَ و أن یکون م 



 673 عّیتش یمناظره با علما ینادرشاه برا ۀمیدر خ یدیُسَو یآمدن عبداهلل أفند

َ  و هو یتویّل إصالَح  ،احلّج من طریق العراق  .دةک و اآلبار من طریق زبیالرب 
الّسالم و  ء مشهد  موالنا أمریالمؤمننی علیهار ببنأمَ  ،و بعد فتحه لبالد اهلند

إّن عل ُکل  ”و یقال:  ؛کام هی علیه الیومَ  ،نی واإلیوانبّة الرّشیفة و المنارتَ تذهیب القُ 
و  “.اخلالص ب  هَ من الذ   تومان نادرّی  من النّحاس األصفر الموضوع علیها قدرَ  5ةر ل ْبنَ 
قّی ب اسمَ کتَ  حن الرش  و  “الّسلطان نادر ،المتوّکل عل الَمل ک  القادر”: ه عل باب الص 

ف و اجلواهر ما حَ وانتها من التُّ و وضع یف احلرضة الرّشیفة و یف َخ  .2215 ذلک سنة
ق فوق و الّتاج المعل   ق فوق الرّضیح الرّشیفع المعل  رص  ندیل المُ و منه الق   2،مقو  یُ  ال

 .الرّشیف الّرأس
بنحو تسعنی ألف   البرصةَ و حارَص  ،عظیم یشر بجَ  2251سنة  ثّم غوا العراَق 

ةَ  بنحور   بغدادَ و حارَص  ،قاتلمُ  و توّجه بباقی عسکره إیل  ،رستة أشهُ  من سبعنی ألًفا مد 
لیامنی ة( فأطاعه أهلُ  ثّم توّجه إیل  ،عشائر األکراد و األعراب ئرُ اها و سشهر زور )السُّ

ثّم توّجه إیل  ،إْرب ْل فأطاعوه إیل ثّم توّجه ،ثامنیة أّیامر  حها بعد حصار  قلعة کرکوک ففتَ 
و عاد عنها إیل بغداد و ترّددت  ،أّیام ها سبعةَ قاتل فحارَص ی ألف مُ تَ ائوصل بنحو مالمُ 

نی فوار اإلمامَ  و نول یف الکاظمّیة .بغداد یف الّصلح یلاباشا و بینه و بنی أمحد الّرسُل 
ثّم توّجه إیل النّجف  ،أباحنیفة فوار اإلمامَ  قر ورَ یف زَ   دجلةَ ثّم عرَب  ،و اجلوادَ  الکاظمَ 

 ب کام مّر.هَ ئها بالذ  ار ببنّبة التّی کان أمَ القُ  الّسالم و رؤیة   لویارة أمریالمؤمننی علیه
مناظره با عل ی  نادرشاه برا ی در خیمۀ  ی سَُوید فند ن عبداهلل أ مد تشیّعآ ی   ما

یف اعرتاف الّدولة  ،یل بغداداو ،باشا ختتلف بینه و بنی أمحد و ما زالت الّرسُل 
ر  ؛ون المذهب الّشیعة رسمیًّاالعثامنّیة بکَ  ل بَ من بغداد من ق   حّتی تقّرر بینهام إرسال عامل 

من  ةلُیثْب َت عنده أّن الّشیعة فرق ،حبة الّشاهء الّذین یف ُص باشا لمناظرة العلام أمحد
                                                      

ْبنَة. 5 ب نَة و الل   : یک تّکه خشت. )محّقق(الل 
َم المتاَع: جَعل له قیمًة »: أقرب الموارد. 2  .«معلومةقو 
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کام أّن باقی المذاهب هی  ،هم هو مذهب اإلمام جعفر الّصادقالمسلمنی و مذهبُ 
و  ،هم رسمیًّا کباقی المذاهبّق هلم حینئذر أن یکون مذهبُ ح  فیَ  ،األئّمة األربعة مذاهُب 

 .األربعة األئّمة   مام  یف مّکة المکّرمة مع المحاریب وإأن یکون هلم حمراب  و 
فحرض إیل خُمَی م الّشاه  ،اهلل أفندی المعروف بالُسَویدّی عبدَ فاختار الباشا لذلک 

عرش عال اًم من  و کان یف صحبة الّشاه تسعةُ  ،و احرتمه ل نادرشاه فأکرمه الّشاهُ ُس مع رُ 
 ؛النّهر ء  اء أهل السنّة من بالد األفغان و بالد ما ورعرش من علام الّشیعة و مخسةُ 
و َیستشهد بام یف  ،ق اإلسالمرَ أّن الّشیعة فرقة  من ف   :یذکربایش  ذ الُماّل فاجتمعوا و أَخ 

و  ،اإلمامّیة مذهَب  اخلامَس  د  و عَ  “اإلسالم عل مخسة  مذاهب مدارُ : ”صولجامع األُ 
 :األکرب فقهالحنیفة یف  و بقول أیب ؛من الفرق اإلسالمّیة اإلمامیّةَ  المواقف   ّد صاحُب عُ یَ 
أّن اإلمامیّة من  حیُح و الّص ” :هدایة الفقه احلنفیّ قول شارح و ب ؛“ر أهَل القبلةکف  النُ ”
 “.ق اإلسالمیّةرَ الف  

َویدّی یف رسالته اآلنفة   الّذکر کثرًیا من مناظرتم له و احتجاجهم  و ذکر السُّ
ه علیهم بام یطول ه هلم و احتجاج  و جواب   ،بآیة المباهلة و حدیث المنولة و غری ذلک

 ذین حرضوا السیّدَ العراق الّ  ء  من مجلة علام و عد   ،هارَ کَ ر ذَ َخ أُ بنقله یف أشیاء  الکالمُ 
و الّشاعر المعروف  رّی العاملُ نرص احلائ   و هو السّیدُ  ،قّطة نرصاهلل المعروف بابن

 جواد نجف المعروف. الّشیخ جواد النّجفی الکویّف و لعّله الشیُخ 
نادرشاه ب ارسال  نّیت تشّیع و  مّکه برای  هحّقا ا به  ی ر لم ی عا ن عثمان نمازاموافقت سلطا مه   قا

َویدّی الّصالةَ  ،ل  اجلمعُة یف مسجد الکوفهثّم أمر الّشاه أن ُتَص  و  و یرض السُّ
فاجتمع یف المسجد نحو  من  ؛یف اخلطبة للّسلطان حممود العثامیّن ثّم لنادرشاه ٰأن ُیدعی

َویدّی من أّن اخلطیب )و من ال .مخسة آالف و ُصل یت اجلمعةُ  و  ـغریب( ما ذکره السُّ
مع أّنه إمام   ءَ ا الرّ کَُّس  ،لاّم قال یف خطبته سّیدنا عمر بن اخلّطاب ـ ن أهل کربالهو م  

ثّم “ .إّنه أشار بذلک إیل أّن منع الرّصف یف عمر للعدل و المعرفة”و قال:  ،یف العربّیة



 680 آن عالم را در نزد خود یفتنه و شورش مردم مّکه و به قتل رساندن سلطان عثمان

تم. فانظُ  أقبَح  م اخلطیَب شتَ   علیه باإلنسان فیستویل   یبلغ الت عصُب  إیل أّی درجةر  رْ الش 
ء هل تد أحًدا ال خترج من لسانه اإیل اخلطب عْ م  فاستَ  ،أحدر  الّظن بام الخیطر یف بال   سوءُ 
 .الفتحة ال خیلو من ثقلر  خالَص إو ذلک ألّن  ؟بالمکسورة   إاّل شبیهةً  ءُ االرّ 

مّک مردم  ش  ن سلط هفتنه و شور ند ل رسا قت نزد خودو به  ا در  لم ر ن عا ی آ ن عثمان  ا

صت الّدولةُ   و إمام   خطیبر  العثامنّیة للّسلطان نادرشاه بإرسال   و بعد ذلک َرخ 
مّکة  اهلل و أرسل معه هدایا إیل شیف  نرَص  فأرسل السیّدَ  ،إیل مّکة المکّرمة مجاعةر 

إّنه ”و أرسل معه کتاًبا إیل الرّشیف یقول فیه:  2255سنة  ،بن سعید مسعود ،الرّشیف
ّتفاق بیننا و بنی الّدولة العثامنّیة عل إظهار المذهب اجلعفرّی و أن ُیصل  حصل اال

َلوات   خامس   إمام   لنا عل  ٰو أن ُیدعی ،وقات بال معارضةر اخلمس یف مجیع األ الص 
وه عُ نرصاهلل فدَ  مذهبنا السّیدُ  کم إمامُ لَ فواَص  ؛ّیةل  للّدولة العَ  ٰکام ُیدعی المنابر و المقام  

 “. بالنّاس صالًة خامسًة بالمسجد احلرامُیصل  
اهلل السیّد نرص   مّکة هلذا األمر و طلبوا من الرّشیف تسلیمَ  أهل   فقامت قیامةُ 

من هذه التّهمة حتّی  یتخّلص بالتشیّع و مل فاّتموا الرّشیَف  .فامتنع علیهم ،إلیهم لیقتلوه
و  .اهلل ءاش ًة إیل ماذلک ُسن ًة مستمرّ  ٰو بقی ؛مجعة ر بسّب الّشیعة یف اخلطبة یف کّل یوم  أمَ 
فر إیل اسالمبولن نادرشاه إیل السیّد نرص  م   األمرُ  ءاج احلاّج  فسافر مع َرْکب   ،اهلل بالس 

َ به .الّشامی ل ت  ر بقتله فقُ فأمَ  ،َخرَ أُ  مورر أُ إیل الّسلطان بفساد المذهب و  5فلاّم وصلها ُویش 
السلطان عبداحلمید بن الّسلطان أمحد؛ و  ه کان یف عهدقتلَ  نّ إو قیل:  ؛ـ رمحه اهلل تعایل ـ

و  ،باإلنسان ٰیاهلوَ  ّتباعُ او  إیل أّی درجةر یبلغ التعّصُب  رْ هو األّول. فانظُ  واُب الّص 
هم حتّی وصلوا إیل ما وصلوا توا أمرَ المسلمنی و شتّ  فّرقوا کلمةَ  ء الّذینهلؤال ْب عجَ ا

عف و استُ  ن الَوْهن  م   إلیه الیومَ  یل إ م و الیوال فئة  کت رقاهُب ل  هم و مُ عمرت بالدُ و الض 
                                                      

لطان َوشًیا و وشایًة: َنم  علیه و سعی به: »أقرب الموارد. 5 یعنی: از او در نزد .« َویَش بفالنر إیل السُّ
 سلطان سعایت و بدگویی نمود. )محّقق(
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     ﴾.5»2﴿؛ الفب و اخل  التعصُّ  ثریون نارَ الیوم یُ 

 نه مانند صفّویه به حقایق شیعه ،تشّیع خدمت کردنادرشاه به مظاهر 

 :پاورقی ،117صفحة [ تاریخ الشیعة]
ض حنی قبَ  2215 ها عامَ و انتهاؤُ  ،675الّدولة الّصفوّیة عام  کان بدءُ »

یومئذ  عّباس الثالث، و کان نادر   عن الشاه طبةَ نادرشاه عل زمام احلکم، و قطع اخل  
 «موسوّیة. ّیة  و الّصوفّیة علو .الوحید القائدَ 

 :115صفحة 
و نادرشاه عةیالشی »

4
 :رانیإ یف 

یران و اهلند و العراق و إه عل ئ  إّنک خبری  بام تّم لنادرشاه من الفتوح و استیال
و مل یکن نادر  کالّصفوّیة یف اهتاممه  ،وجیوةر  ها بمّدةر و غری   البحرین و األفغان و ُبخاری  

ین و ت ح هلم یف الّتداخل بشئون سمَ ء، و مل یَ ه للعلم و تقدیره للعلامروجی  بشئون الد 
 عن الّصفوّیة یف خدمة المراقد قرص  نعم مل یُ  .من َقبله ت الّصفوّیةُ حَ الّدولة کام سمَ 

ویل منهام القّبة و اخلوانة العلوّیتنی، الّلتنی ُطل  األُ  ل سانَ  نّ إف ؛البیت الرّشیفة ألئّمة أهل
عاد من اهلند  الّثانیة بنفائ س العقود و اجلواهر و غریها یومَ  ءَ ل  ریو و مُ بْ اإل ب  هَ بالذ  

کام  ؛المشکورة و اخلدمات اجللیلة عه نادرشاه من احلسنات  ح ناطًقا عاّم صنَ فص  یُ فاحًتا ل  
ب عه من العامرة یف المشهد الرضوّی بطوس، و قد جلَ ئه و إخالصه ما صنَ الیشهد ل وَ 

                                                      
 .542( آیه 1. سوره انعام )5
 .585 ـ 577، ص 61جنگ . 2
 .5519ویل عام األ ل یف مجادیت  و قُ  ،5538السلطنة عام  م عرَش و تسن   ،5599ولد نادر عام . 4
 (تاریخ الشیعة)
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خامّی من آذرباجیان له احلجرَ   ،ده من الّصلح مع العثامنّینی عل شوطر و ما عقَ  ؛الرُّ
 رکنر  ءُ ابن :و منها المذهب اجلعفرّی کالمذاهب األربعة، الّدولة رسمّیةَ  إعالنُ  :منها

لکن آل  و .احلاّج الفاریّس یف طریق مّکة محایةُ  :له یف مّکة المکّرمة، و منها خاصٍّ 
 .رکنر  ءَ االمذهب و بن خصوًصا رسمّیةَ  ،عهدر و ال شطر عثامن ما َوَفوا له ب
یعة  ء الفریقَ ع بنی علامء إیل العراق مجَ او لاّم ج  .«ةنّ و السُّ  نی الش 
بُ ء بشت  املالعلم و الع 5تمَ و خدَ »: 111 ةصفح و قد انقاد بعضهم  ل؛ی السُّ

 4و2«شاه. کفتحعل ،ءاملللع

 با ایران و مأمورّیت عّباس میرزا روسیهشاه و جنگ  فتحعلی

 :111 ةصفح[ 1جّلد  ،معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر]
فلاّم  ،و کان یف شریاز: خان قاجار حسن خان بن حمّمد شاه بن حسینقل فتحعل»
جلس عل  2121و یف سنة  .نتَ الف   نریانَ  دَ توّجه إیل طهران و أمخَ  ک  ل  المَ  بلغه قتُل 
فن یف ل تابوت أقا حمّمدخان إیل النّجف فدُ ن جلوسه نقَ م   سنةر  و بعد ،لکرسیر المُ 

حنمن ُغرَ  غرفةر  ع شاه عل مرحلةر سامیةر یف تشیید   و کان فتحعل .ف الص   ،مباین الرش 
ًما للعلام ،عتقاد یف األذکار و األوراداال راسَخ  اًل علیهمُمَکر   و یف أّیامه راَج  ،ء ُمَفض 
حن و القُ إ ن آثاره تذهیُب و م   .البارعون ءُ الشعرار دب و ظهَ ألا سوُق   بّة  یوان الص 
و  ،مرقد سّیدنا العّباس ء ُقّبة  او بن ،احلَُسینّی  الرّضیح   و تفضیُض  ،ئرارة یف احلالمنوّ 

                                                      
 . أی: دولُة القاجار.5
درُ  .2157و تویّف عام  ،2121جلس عل العرش عام . 2 السلطنة  عظم امنیاأل و یف اّیامه زار الص 

یل خندق الکوفة و اجری منه قناة حمکمة إو حفر ّنر الشاه و اوصله  ،المقّدسة یف العراق العتباَت 
 (تاریخ الشیعة) یل النجف.إشّق وادی السالم، و تنتهی البناء ت

 .413، ص 61جنگ . 4
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و  ،هلا واسعر  صحنر  ءُ ااإلمام مویس بن جعفر یف قم و بن بنت   ّبة السّیدة فاطمةقُ  تذهیُب 
 .ذلک و غریُ  ،عّل بن مویس الّرضا سالم اهلل علیه مشهد اإلمام صحن   بناءُ 

ْر د  ک إل ْکسانْ ه أّنه لاّم ملَ و سببُ  ؛بنی روسیا و دولة إیران ع احلرُب و یف عهده وقَ 
َهت روسیا کل   ،کاترین یف روسیا حفیدُ  فاضطّرت  ،قواها المتالک کرجستان َوج 

أ و التجَ  ،کرجستان یف ذلک الوقت إیل الّتنازل هلا عن کرجستان نی خان سلطانُ گرگ
 و تاوزت روسیا من کرجستان إیل سائر البالد الواقعة   ،الُکْرجیّون إیل دولة إیران

َوَلَده عّباس  فأمر الّشاهُ  .2125 ها سنةستباحت أهلَ او  کت کنجةَ أَرس و ملَ  خلَف 
إیل  2125 بینه و بینها مصادمات  من سنةت رَ فجَ  ،عهده بمقاومة روسیا مریزا ویل  

یف بالد کرجستان و  ها احلربّیةَ ت مواقعَ مَ روسیا کانت قد أحکَ  لکنّ  ؛2117 سنة
بنی جنود روسیا و  و کانت المناوشةُ  .خراجهاإیران من إ تتمّکن دولةُ  فلم ة،کنج
مع الّدولة  معاهدةً  5انکلرتإلروسیا بتوّسط سفری  ئدُ اد قًة إیل أن عقَ یران ُمسَتمرّ إ

و شکی و کنجه و  و شریوانَ  کت فیها روسیا کرجستانَ ملَ  ،2115 اإلیرانّیة سنة
 .طالش و بعَض  و مغانَ  قراباغَ 

امل الغریّب من توابع إیران داخلة  یف الش   اّدعی الّروس أّن ُبَحریةً  2117 و یف سنة
 ُمسل می القفقاز و ی روسیا علإیران تعد   ءَ غ علامو بلَ  ،یف حدود المملکة الروسیة

السیّد حمّمد الّطباطبائّی  مةَ هذه النهضة العاّل  و کان عمیدُ  ،وا باجلهادفتَ أاستباحتهم ف
و  .فإّنه توّجه بنفسه للقتال ،حمّمد المجاهد ّقب السیّدُ ذی لُ الّ  الّریاضصاحب  نجَل 

ت حرب  و جرَ  ،ه عبّاس مریزا بذلکشاه إیل الّدخول یف احلرب فأمر َوَلدَ  اضطّر فتحعل
سائس و احل   بعَض  لکنّ  و ؛فیها للمسلمنی رُ فَ کان الظ   ها یف قّواد جیش ت أثرَ ل أّثرَ یَ الد 

                                                      
 .إنکلرتة. خ ل: 5



 686 تنباکو را یرازیش یرزایم میو تحر شاه نیناصرالّد

 ،ضاًفا إیل البالد الّسابقةخُّست هبا إیران مُ  و انتهی إیل معاهدةر  فظهر الَفَشُل  ،المسلمنی
 .2111 تارّیة سنة رت معاهدة  ر  و قُ  باهظةر  حربّیةر  مع غرامةر  و نخجوانُ  إیروانُ 

 «لکه ثامن و ثالثون سنة.مُ  و مّدةُ  ،2157 شاه سنة  فتحعلیف  وُ و تُ 

 را شاه و تحریم میرزای شیرازی تنباکو ناصرالّدین

و  ،2117 ولد یف صفر سنة: شاه بن حمّمدشاه نارصالّدین: »115 ةصفح
ّثاین و العرشین و یف ال ،2111ثامن عرش شّوال سنة  ،لک یف تربیوجلس عل رسیر المُ 

ًة من الَبه ت إیرانُ قد اکتّس ”هم یقول: و بعُض  .القعده ورد طهران من ذی ء ایف أّیامه ُحل 
ًرا للعلام ،و اجلالل  ر إصالحاتر و قر   ،ءاء و الّشعراوحانّینی و االُدبء الرّ و کان ُمَقد 
 سته إیرانُ تذی اکالّ  و اجلالُل  ءُ او لسنا نعرف ما هو هذا الَبه.“ یف نظام المملکة سیاسةً 

یوداد  رتاروسیا و إنکل و نفوذُ  ،لةر ج  ًة إیل درجةر خُم نحط  ندّیة کانت مُ أّن اجلُ  ی  وَ یف أّیامه س  
ی القروض من روسیا وَ و س   ؛یرانإبرقّی یف  و خطی  ا برید  رتیوًما فیوًما حّتی کان إلنکل

ء اإعط ی  وَ و س   ؛األجنبّیةّیاحات یف الماملک تی کانت تترّصف عل الس  ا الّ لرتنکإو 
مریزا حسن  ی اإلمام السّید  نباک لإلنکلیو لوال أْن حالت دون ذلک فتوَ متیاز حرص الت  ا

یف إیران یف ساعةر واحدةر حتّی  یلةر نارج   ت کلُّ ُّس  فکُ  ،الّتنباک الشریازی بتحریم تدخنی  
 یلةً نارج   ن خادمه اخلاص  م   و طلب الّشاهُ  ،یلةر فیهنارج   وا کل  َُّس الّشاه کَ  قرص   مَ دَ أّن َخ 

ن هبا فلم ه یف یلتَ  نارج  یکُّس   ـ الّذین یرشبون اخلمرَ  ـقة َس الفَ  و شوهد بعُض  ،دجَی   ُیدخ 
بب فقال: فُسئ   ،قاهیبعض المَ   .“التّنباک م تدخنیَ أّن المریزا حر   سمعُت ”َل عن الس 
الّتنباک  فکیف ترتک تدخنیَ  ،تبایل   و ال و قد حّرمه اهللُ  ب اخلمرَ أنت ترش  ”فقیل له: 

ع یل المریزا عند شفَ و أرجو أن یَ  ب اخلمرَ أنا أش  ”فقال:  “؟!هلسامعک أّن المریزا حّرم
صّل اهلل علیه و آله ] شع النبّی  حافظَ  فإذا خالفُت  ،عا یل عند اهللشفَ لیَ  و اإلمام   النبّی 
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 .یی و الُّّسار  ت  من اجلوار  ئاالم  ء او سوی اقتن !“ع؟تشفّ أن مَ فب   [و سّلم
ر و قر   ،یکفی یف إصالح المملکة هذا ال لکنّ  و ،وحانّینیم الرّ نعم کان ُیعظ  

 .یفعل و مل إصالحاتر 
السیّد  زار عل عادته مشهدَ  2121 القعدة سنة و یف یوم اجلمعة سابع عرش ذی

ف بمریزا ر  وزاع النّاس عُ أن م فتقّدم إلیه رجل   ،همَ رَ طهران و دخل َح  رَب العظیم قُ عبد  
َس َس ق علیه مُ رضا الکرمایّن و أطلَ  فن بمشهد فدُ  ؛هه و مات من فور  فأصاب فؤادَ  5،هد 
ه مریزا وزیرُ  و أخفی   .لت  عل قاتله فقُ  َض ب  و قُ  ،علیه قّبة   َی ن  السیّد عبدالعظیم و بُ 

ه  ولدُ رَض حتّی َح  ،حیی م أّنه وه  األطّباء لیُ  لَف ل َخ رس  ل یُ ه و جعَ أصغرخان موتَ  علّ 
 «الّدین من تربیو.مظّفرُ 

 تاریخ روی کار آمدن رضاخان پهلوی

َ وَ : رضاشاه البهلوی: الّدولة البهلوّیة» :117 ةصفح  لع  لک بعد َخ المُ  یل 
صامّیة حتّی صار تارًة وزیَر احلربّیة و ه الع  ت به نفُس ه جندیی فرتق  و أصلُ  ؛أمحدشاه

 جندّیةَ  َح فأصلَ  ،یکتب یقرأ و ال یٍّ القال أشبه بأمّ مع أّنه عل ما یُ  ،الوزارة خری رئیَس أُ 
 «ها من العدم إیل الوجود.إیران و أخرج دولتَ 

 [طهرانه او ب دادن ل و سوقَعزتصّرف ُمَحمَّره و دستگیری شیخ َخ]

 2:أمری المحّمرة ،خان الشیخ خوعل» :112 ةصفح
رةا صغرًیا حربیًّا إیل البً و أرسل َمرکَ  ه إیل الرَبّ و اجتمع بأمری ئدُ افصعد ق ،ُمَحم 

                                                      
 تیر, تپانچه. )محّقق( . المسّدس: هفت5
 . نام قدیم خّرمشهر. )محّقق(2



 687 َعل و سوق دادن او به طهران[َخز خیش یری]تصّرف ُمَحمَّره و دستگ

 الّتابعة   قبیلة کعب العربّیة   بن الشیخ جابرخان أمری  اخان  لوعَ المحّمرة الشیخ َخ 
إیل المرکب حلضور   و دعا األمریَ ثّم عاد إیل الرَبّ  ،بثّم عاد إیل المرکَ  ،لدولة إیران

ًة  ،ه و رأی ما رّس ء لیلة ساهرة فحرَض او قض ةر فلَ َح  خری لمثل ذلک أُ ثّم عاد ثّم دعاه مر 
لر  من العواقب و ال ئفر ا غری خفحرَض  ر قد  ه القلیلة تَ ئد و جنودَ اهذا الق أّن مثَل  حمتم 
ن بل َمن ُیس   ،و یارب ما یوید عل أربعنی ألًفا الَح ن یمل الس  و عنده م   ،علیه

إیل أحد البنادر  ع به المرکُب قل  لّثانّیة أُ  یف المّرة افلاّم حرَض  ؛یوید عل مائة ألف احلرَب 
 رض  ل إیل المحّمرة و ُی س  رُی فلْ  ،و هناک أعلموه أّنه ذاهب إیل طهران ،ج إیل الرَب  خر  و أُ 

 ما یویده من لوازمه.
و  ،یرانیًّاإو هکذا استویل اإلیرانّیون عل إمارة المحّمرة و نصبوا فیها أمرًیا 

إقطاعّیًة  اإلمارةُ  هو کانت هذ .لوهل ثّم عوَ وعَ أنجال َخ  أحدَ کانوا نصبوا یف أّول األمر 
ایرانّیة م  اإل ذ الّدولةُ تأُخ  ء و او هو یترّصف یف حکمها کیف یش ،ن أمریها مبلًغا سنویًّ

و کانت الّدولة العثامنّیة تّدعیها و جرت بینها و بنی الّشیخ  .جابرخان تواّلها الّشیُخ 
ئع من او فتحها العثامنیّون یف بعض الوق ،علیها فمّرًة هلا و مّرةً  ،جابر حروب  کثریة

نا حْ تَ فَ ”بغداد یومئذر قصیدًة یقول فیها:  الباقی العمرّی شاعرُ فنظم عبدُ  ؛یخ جابرالّش 
صَن المحمّرة بعون   ب ها من الّتعصُّ مُ أظهر فیها ناظ   و هی قصیدة  طویلة   “اهلل ح 

فن یف النّجف عل یسار الّذاهب إیل ت جابرخان و دُ ثّم ما .المذهبّی شیًئا کثرًیا
َ فوَ  ،الکوفة وعلبعده ابنُ  یل  خان و أرسل  خوعل ثّم قتله أخوه الّشیُخ  .خان ه الشیخ م 
و استویل عل  ـ شفألانّا یومئذر یف النّجف و کُ  ـنه بجنب أبیه ه إیل النّجف فدفَ جنازتَ 
لعَ  إلیه الّدولةُ  فأرسلْت ، اإلمارة  5.و التّقلید ةَ اإلیرانّیة اخل 

                                                      
 گمارد. )محّقق( : فرمان حکومت که پادشاه با آن، کسی را در جایی به حکومت میالتقلید. 5
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 5یاشنیَ وه الن  و أهدَ  ،و استاملوه ،هم عل خوعلو کان اإلنکلیو بسطوا نفوذَ 
رة تُ و کانت مراکبُ  ،الک بارَ  الم  ق مدافعَ طل  هم البحرّیة إذا وصلت مقابل المحم  الس 
 َب رت  ولة اإلیرانّیة المُ ع عن الدّ مع اإلنکلیو و قطَ  رَ خامَ  و یف أّیام احلرب الکربی   .خلوعل
 ،یسمع منهم حلامیته فلم ض علیه رضاشاه تعّرض اإلنکلیوَ فلاّم قبَ  .ذی علیهالّ  ی  الّسنو  
 .یوال یف طهران حتت المراقبة و ال

مّه فریب عا ی  ی بود برا مر، باغ سبز ی ا ابتدا ن پهلوی در  ی رضاخا  کارها

و کان  ؛إیران کنی  عهم من ُس نَ مَ  و ال ،ّینییتعّرض رضاشاه ألمالک القاجار و مل
بَ لع  ل ألمحدشاه بعد َخ رس  یُ   .عثامن یفعل کام یفعل الکاملیّون بآل و مل ،نسااه إیل فره مرت 

و من  ؛ها حسب مقتضیات العرص احلارضالمملکة و إصالح   ة  یَ و هو دائب  یف ترق  
و  ،ن إیرانب مهَ الذ   ع خروَج و منَ  ،ی بنک شاهنشاه اإلنکلیویه أّنه ألغَ إصالحات  

فارات و القناصل   أصلح أمورَ   هلم من المعاش ما یف الماملیک األجنبّیة و عنی   2الس 
عایا یکفیهم بعد ما ع منه مجَ  ر  ک  ساًم عل الّشای و السُّ ع رَ و وَض  ،کانوا عالًة عل الر 

 ندّیةَ و قد أعلن اجل ،إیران إیل الّداخلّیة 4رافئمن مَ  حدیدر  مبلًغا طائاًل لمّد سّکة  
 العلم. و طلبةَ  ءَ ن ذلک العلامم   اإلجبارّیة و أعفی  

بیهة بالقُ ب  بس القُ و قد ألوم رعایاه بلَ  من ذلک  ءُ افعّم االستی ،عة الفرنسّیةب  عة الش 
خان من  اهلل األفغان الّسابق أمان ُک ل  و لاّم عاد مَ  .ن  و ثورات  بسببهتَ ت ف  لَ َص و َح 

یمکن  أّنه ال :لیه احلکومةُ إ ْت وَ عَ أوْ  ،یف بالد إیران المرورَ سیاحته یف أوروبا و أراد 
فنسأله تعایل أن  .عةً قَ فمّرت ُمرَب  !ام کانت یف أوروبا و ترکیاکرة ه ساف  ه و زوجتُ مرورُ 

عل  ا إیل الیوم حمافظة  فإّّن  ،اد أرکاَّن شی  مة و یُ سل  الرّشقّیة المُ  ینرص هذه الّدولةَ 
                                                      

 ِنیشان، نشان, نشانه, نشان افتخار, مدال. )محّقق(: جمع الن یاشنی. 5
 کنسول. )محّقق( ،مجع الُقنُصل: القناصل. 2
 لنگرگاه, بارانداز, اسکله، بندر. )محّقق( ،مجع الَمرَفأ: المرافئ. 4
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 2و5«اإلجابة. یلُّ و اهلل تعایل وَ  ؛عیساستقالهلا یف هذا الرشق الت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                      
من  احلادثة یف زمانه بأمر اإلنکلیو ة  مل  ؤاحلوادث المُ  و مورلع اخلبری باألُ ط  خیفی عل المُ  و فیه ما ال .5

ة سافراتر ء األُ ابحیث جعل نس ،و المبارزة خلالف المذهب و الرشع المبنی ،استعامر عمیق  م 
یمکن  من علامء الّدین ما ال و اإلعدامُ  ،کاشفات عاریات مترّبجات بالقهر و اجلرب و احلبس

فاده أب أّن ما طْ ل اخلَ سه  ذی یُ الّ  و ،نعم .التاریخ و قد سّود رضاخان البهلوی وجهَ  ؛ؤهاإحص
 جالَس  کان یشّکل ،مرهأ و  دْ فاده جللب قلوب العاّمة یف بَ أو هو کام  ،هت  لطَ ُس  و  دْ هنا کان یف بَ ه   المؤّلُف 

حتتها   صورةً اّل إیکن واقًعا  مر ملاأل لکن   و ؛یاحةعاّمة بالنّ  الّسالم و یأمر النّاَس  العواء للحسنی علیه
ئهم و لامعل أوساط العوام فکیف بعُ  یکاد خیفی   و ال ،منه و الغریبّ  قّی  الرشه العاملَ مَ عمیق قد عل   رسی 
 )عاّلمه طهرانی، قّدس سّره( ی الّدرایة منهم.ذو  
 .253ـ  253، ص 61جنگ . 2





 

 

 
 
 
 
 
 

 در عراق تشّیع .6

 :16صفحة  [تاریخ الّشیعه]
نت من الّشیعة فیه و ساعد عل نمّو التشیّع و انتشار  » ه یف العراق أن تکو 

ل ة و الن یل، و  بنی یه، و إمارة  لطنة آل ُبوَ کَس  :ل  و إمارات  وَ َسْلَطنات  و دُ  موید یف احل 
و کدولة  ؛نیل و نصیبَ وص  الُمَسی ب یف المَ  َحْمدان و آل   شاهنی یف الَبطائح، و بنی بنی

ّما حممود غازان فقد قیل أو ، سعید ه أیبأمثال حمّمد خدابنده و ابن   ،بعض المغول
تی أّسسها و کدولة اجلالئرّیة الّ  ؛ أّنه مل یصارح بهإاّل  ه،رات  علیماأبتشّیعه و هناک 

 ،خت حممود غازان و حمّمد خدابندهأُ ابن  ُقّواد المغول و حسن اجلالئرّی أحدُ  الشیُخ 
فوّیة الّ و کالدّ  ؛و کانت بغداد عاصمة ُملک ه ه یف تْ و نرَش  تی نارصت التشّیعَ ولة الص 

  .تأّسست لنرش مذهب أهل البیت فکأّنام هی دولة  دینی ة  ی الّطرق، البالد بشت  
زرا ز و ی ا ن شیعه بودهی بسیار ند عّباسیّو  ا

فقد استوزر  :د مذهَب التشّیع أیًضا أن انعقدت عّدُة وزاراتر من رجالهو أیّ 
و  ،تالبی ل الکویّف اهلمدایّن داعیة أهلاخلاّل  َسل َمةَ  أبا ـ العّباس ملوک بنی أّوُل  ـ السّفاُح 

 و استوزر المهدیُّ  ؛بن األشعث اخلواعّی  حمّمدَ  و استوزر المنصورُ  ؛له عل التشّیعقتَ 
شیدُ  ؛عهسه لتشیُّ باعبداهلل یعقوب بن داود، و حبَ أ  بن یقطنی و جعفرَ  عل   و استوزر الر 

ه بنی القلم و نی جلمع  تَ الّریاَس  ابن سهل ذ الفضَل  و المأمونُ  ؛بن األشعث اخلواعّی 
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الّسالم، و استوزر من بعده أخاه  یل الّرضا علیهإحّس بمیله أله عند ما و قتَ  ،الّسیف
و  ؛أباالفضل جعفر بن حممود اإلسکایفّ  و المهتدیُّ  و استوزر الُمعَتوُّ  ؛احلسن بن سهل
و  ؛له لتشّیعهو عوَ  ،أباشجاع ظهریالّدین حمّمد بن احلسنی اهلمداینّ  استوزر المقتدیُّ 

ین بن حمّمد بن المّطلبأباالمعایّل هبةَ  تظهرُ استوزر المس ثّم أعاده  لتشّیعه، لهو عوَ  ،الد 
و استوزر النّارُص و  ؛لهعل أن ال خیرج من مذهب أهل السنّة ثّم تغرّی علیه و عوَ 
َدالّدین حمّمد بن عبدالکریم القمّی م   رضوان  ،ن ذرّیة المقدادالّظاهُر و المستنرُص مؤی 

طالب حمّمد بن أمحد  أبا ـ العّباس ملوک بنی آخرُ  ـ ستوزر المستعصمُ و ا ؛اهلل علیه
ه استوزر َوَلدَ  ـ  رمحه اهلل و أقّره هوالکو عل الوزارة، و لاّم مات ـ ،العلقمّی األسدّی 

 ء.یل ما سوی هوالإ ؛الّدین أباالفضل عو  
إمارة آل  أمثاُل  :ّما اإلمارات و القیادات و الکتابة و اخلوانة فام أکثرهاأو 

طاهر بن احلسنی  و قیادة   ؛کام أشنا إلیهم ،فراس الّشیبایّن و آل دبیس و آل أیب رقشتم
 أوالده کابنه عبداهلل و حمّمد بن عبداهلل و غریمها، و توّلیهم إمارةَ  اخلواعّی و قیادة  

ان ًنا للمنصور و المهدّی و اهلادّی و الّرشید، و کزو کان عبداهلل بن سنان خا ؛هرات
 5«ه.ؤإیل ما یعُّس استقصا ؛الّسالم عبداهلل الّصادق علیه ن ثقات الّرواة ألیبم  

ق عرب شیعه ند اکثرّیت ساکنین عرا  ا

 :121 فحةص ([الّشیعة یف المیوان) الّشیعة و التّشیّع]
یف بعض  جد اخللیطُ و لئن وُ  ،إّن جنوب العراق شیعة  ”یخ المظّفر: قال الّش »

و ما  و الغراَف  و العامرةَ  الکوَت  و یشمل اجلنوُب  ؛ئَل فراًدا قالبالده فال یکون إاّل أ
و الدیوانّیة و النارصّیة و ما سواها من  و أیًضا یشمل الّساموةَ  ،دجلة سواها من بالد  
 .بالد الفرات

                                                      
 .451، ص 61جنگ . 5
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نّة إاّل أّن الّشیعة فیها لیسوا ن أهل السُّ ا عل العموم م  ّکاُّن أّما البالد الشاملّیة فُس 
 بالقلیل.

معدودین یف نفس  فهی شیعة  خالصة سوی أفرادر  ،ّلةکاحل   سطی  أّما البالد الوُ 
الّدیلم و مع  ء  ادیایل، بعکس لو ءُ اه لوه من الّشیعة و مثلُ بغداد اکثرّیتُ  ءُ ا، و لوةالقصب

 .قلیلر  فیه غریُ  هذا فالّشیعةُ 
 من غریهم، و مخسةُ  ، و فیها شعوب  سبعة  من ألوّیته شیعة   الیومَ  و علیه فالعراُق 

هذا ما یعرفه  ؛ءان خمتلطان یغلب علیهام التشّیعُ امن الّشیعة، و لو و فیها خلیط   نّة  ُس 
 2و5“«لبالد العراق. ئالمستقر

اء مّر تعمیر سرداب سا اوست ناصر خلیفه شیعه بود، و   به دست 

 :71 و 72صفحة  [تاریخ الّشیعه]
و آثاره رصیة  یف  .سُب فحَ  4اهلل النّارص لدینیل إالتشّیع  نعم إّنام صّح انتساُب »

ا داب الغیبة یف یف رس   ن تلک اآلثار اخلالدة إیل الیوم العامرةُ و م   ؛التشّیع و هی کثریة  جدًّ
ة  و علیها باب  داب ُص ء، و عند االنتهاء من الُّس  اسامرّ   الّساج بدیعةُ  ب  ن َخَش م   ف 
لة   ورة  حمف ه کتابة  و قد استدارت حولَ  ،النّقش  یف ذلک اخلشب الساجّی متواص 

عةر جلیّة یقرأها کلُّ  بالنّقوش فیه، و الکتابةُ   و هی: ،أحد بحروف واس 
  ﴿، اهلل الّرمحن الّرحیم بسم ”                  

               ﴾.3 
 ،األناممجیع المفرتض الّطاعة عل  نا و موالنا اإلمامُ بعمله سّیدُ  هذا ما أمرَ 

                                                      
یعة یف المیزان. 5  .267، ص الشی
 .37، ص 69جنگ . 2
 (تاریخ الشیعة) ربعنی سنة.أفتکون مّدة سلطانه سبًعا و  ،111و مات عام  551ولد عام . 4
 .24( آیه 32. سوره شوری )3
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ق بّ ذی طأمریالمؤمننی و خلیفة رّب العالمنی، الّ  ،اهلل النّارص لدین ،العّباس أمحدُ  أبو
یفة باستمرار النُّ  هأوامرَ  ه، قَرن اهللُ ه و فضلُ رأفتُ  ه، و عّم العبادَ عدلُ  البالدَ   و ح  جالرش 
ا ال یکبو َج  ة  ل ألّیامه المخّلدو ناطها بالّتأیید و النرّص، و جعَ  النرّش   ه، و آلرائه وادُ َحدًّ
ع له خَش  لکر ها و مُ فیطیعه عوامُّ  ارُ دختضع له األق یف عوٍّ  5ه،نادُ َسْعًدا ال خیبو ز   دة  الممج  
بن عبداحلسنی بن َمعد الموسوّی،  المملوک حمّمدها، بتویّل یَ که نواص  ملّ فیُ  الملوکُ 

، ه المؤّبدة  مره یف الّدعاء لدولت  عُ  اة یف أّیامه المخّلدة، و یتمنّی إنفاَق یذی یرجو احلالّ 
یفة أدعیتَ  استجاب اهللُ  مأته اهلاللیّة،  ن سنة سّت و سّت ه، م  تَ منیّ أُ ه و بّلغه یف أّیامه الرش 

النّبینی و عل آله الّطاهرین و  م  ، و صّل اهلل عل سّیدنا خاتَ عم الوکیلو َحسبنا اهلل و ن  
 “ه و سّلم تسلیاًم.عرتت  

و ذلک اخلّط  ،ة یف مستدیرها عل اجلدارف  یف وسط الصُّ  کویّف مجیلر  تب بخطٍّ و کُ 
 الّساج أیًضا: ب  َش حمفور  من َخ 

علی ویّل اهلل، فاطمة، اهلل، أمریالمؤمننی  حمّمد رسول حیم،الرّ  محن الرّ  اهلل  بسم ”
بن حمّمد، مویس  احلسن بن عّل، احلسنی بن عّل، عّل بن احلسنی، حمّمد بن عّل، جعفر

ئم باحلّق ابن جعفر، عّل بن مویس، حمّمد بن عّل، عّل بن حمّمد، احلسن بن عّل، الق
 “اهلل. رمحه  ،آل حمّمد ویل   ،بن حمّمد عل   الّسالم، هذا عمُل  علیهم

هذا  ءُ اه بالتشّیع، و إّنام العجب بقاهلل و إعالنُ  النّارص لدین عُ تشیُّ  عر دَ و لیس بب  
ننی و اختالف األیدی علیه  ـ بر َش ن َخ و هو م   ـثر البدیع حّتی الیوم األ مع تطاول الس 

 الّدول المتحاربة. ب  و تعاقُ 
لدین الّناصُر   اهلل دالئل تشّیع 

ن الذ هبا، فکان النّاس المقّدسة أمنًا لمَ  شاهدَ ل المئل تشّیعه أن جعَ و من دال
                                                      

 . خ ل: زاده.5
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فهم فیام سعَ و یَ  قض هلم احلوائَج ئمهم، فیَ ایلتجُئون إلیها یف حاجاتم و مهاّمتم و جر
 ئمهم.اعفو عن جرأمّههم و یَ 
یف حوادث  ،احلوادث اجلامعةالفوطّی یف  ن آثار تشیّعه ما ذکره ابنُ و م  

نصریالّدین  ةالفیلسوف العظیم اخلواج وفاةَ  ربعد أن ذکَ  ،157فحة ص ،171 عام
فن یف دُ ”قال:  ،الّسالم الّطویّس و أّنه ُدفن یف مشهد اإلمام مویس بن جعفر علیهام

َل للخلیفة النّارص لدیناالبن قدیم   دابر رس   ، قیل: إّنه قد ُعم   “اهلل. ء خالر من َدفنر
التشیّع، کام کتب إلیه  و لظهوره یف التشّیع صار النّاس یتقّربون إلیه بإعالن

ه أبابکرر و أخاه ُعثامن، حیث  أبواحلسن عّل بن َصالح الّدین یوسف األیُّویّب یشکو َعم 
 :َغَدرا به و َنَکثا عهَد أبیه

ــــوالی ــــاحَبه ،م ــــابکر و ص  إّن أب
 

 ل  َعـ ُعثامن قـد أخـذا بالَغْصـب حـق   
ــ  ــو اّل ــد واّل و ه ــان ق ــده هذی ک  وال

 
 یل  حـــنی وَ  علـــیهام فاســـتقام األمـــر 

ــــاّل   ــــاه و َح ــــه فخالف ــــَد بیعت  َعْق
 

ــرُ  و  ــنصُّ  األم ــنهام و ال ــل   بی ــه ج  فی
ـهذا االسم کیـف لَ  فانظر إیل حظ     یق 

 
ــن األ  ــم ــواخ  ــی م  ــا الق  َول  ن األُ ر م

 :فأجابه النّارُص  
ــ ــنوایف کتاُب ــا اب ــایوســف ُمعلَ   ک ی  نً

 
 رب أن  أصـــَلَک طـــاهرُ بالّصــدق خُیـــ 

 إذ مل یکـــن غصـــبوا علیًّـــا حّقـــه 
 

ـــه ب    ـــی ل ـــد النّب ـــر  یَ بع ُ  َب ث ـــارص   ن
  ْ  فــإّن غــًدا َعــَل  حســاهُبم فاصــرب 

 
  ُ  النّـــارُص  ک اإلمـــامُ و ابرشـــ فنـــارص 

 ه یف التّشیع.برصاحت   ةو هذه بعض آثاره النّاطق 
محل کرخ شیعه ن  زد تش  ی 412نشین بغداد در سنۀ  آ  هجر

یف أکثر  کایات  و الن   بات  النّکَ  َی یف العراق دون أن یالق   و ما انترش التشّیعُ 
إیل  ـ من أعامهلم مع الّشیعة ءر و قد أشنا فیام سَبق إیل یش ـمّیة أُ  ّیام بنیأن فم   .أدواره

ألجابک  الّتاریَخ  و لو استنطقَت  ؛العّباس، غری أّّنا ختتلف فیها شّدًة و َضعًفا م بنیاأیّ 
داء تاریخ أیبن رأ م  بالّتشیّع، و یکفیک أن تق عن بعض تلک النّوازل   ما جری یف  الف 
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و هی حمّلة شیعیّة  ـ و یف هذه الّسنة احرتق الَکْرُخ ”فقد قال: : 111 حوادث عام
 .“احرتاًقا عظیاًم  ـ ضةحم

معتصم لفضل وزیر  . 57999دشمن شیعه، در کرخ بغداد  و أبوا زد و.. ا آتش   شیعه ر

و أرَسل  ،أبوالفضل ألخذ اجلُناة   فرکب الوزیرُ ”إیل أن قال:  ،ذلک ر سبَب و ذکَ 
التعّصب عل  یف مجعر لقتال العاّمة بالکرخ، و کان شدیدَ  ،حاجًبا له یسّمی صافًیا

ن مَ  ّدةُ و کان ع   ؛من الَکرخ فاحرتق احرتاًقا عظیاًم  ّدة  أماکنَ یف ع   الّشیعة، فألقی النّارَ 
ور، و ثالثة و ثالثنی ا من الدُّ و کثریً  مائة دّکانر  ث، و ثالعرش ألف إنسانر  احرتق سبعةَ 

 “.مسجًدا، و من األموال ما ال ُیِص  
 و 175و  171و  172األثری أن تستعرض ما جری یف عام  و ُیغنیک من ابن

و جری من األمر ”: 111 حّتی قال عن حوادث عام ،إیل کثریر سواها 111و  111
 !“الفضیح ما مل جیر مثله یف الّدنیا

ا غا ی ر نۀ شیخ طوس ندخا ند کتاب ،رت کرد ا ربود او ر س  ی در تر و کرس فا ت ،ها و د اشرف گریخ نجف  ش به   و خود

 ،البن اجلوزّی  ،مَمالمنتظم یف تاریخ الملوک و األُ من کتاب  و لو قرأَت 
تی الّ  کیف کانت احلاُل  لعرفَت  ،و ما بعده 112 ما جری من احلوادث یف عام 5 المجلد

هب و ما جری عل الّشیعة من القتل و الن   ألاًم، و لقرأَت  األکبادَ ت ت  فَ دًما و تُ  ری الّدموعَ ُت 
حتّی ذکر  ؛ئها من اإلهانةءة و عل علاماعل مساجدها من اهلَدم و عل مشاهدها من اإلس

ه عل لبَ البّوازین بباب الّطاق و َص  عبداهلل اجلاّلب شیخ   أیب تَل قَ  115یف حوادث عام 
 .هدار   َب و َّنْ  جعفر الطویّس  أیب فض، و َهرَب اهر بالغلّو یف الر  ّکانه بدعوی أّنه یتظباب دُ 
 جعفر الّطویّس متکّلم   أّن دار أیب”: 271 ةصفح، یف صفر 116ر یف حوادث عام و ذکَ 

و  ،کان جیلس علیه للکالم ه و کریسی جد من دفاتر  ذ ما وُ خ  خ ُکب َست، فأُ رْ الّشیعة بالکَ 
کان الّووار من أهل الکرخ قدیاًم یملوّنا معهم  بیضر  جانیَق ج إیل الَکْرخ مع ثالثة  خر  أُ 

 .فةؤس  إیل غری ذلک من احلوادث المُ  .“حرق اجلمیعُ أُ ف ،الکوفة إذا قصدوا زیارةَ 
ک عل عّدة ل  لدَ  ـ هر  غَ عل ص   ـ البن الفوطّی  ،احلوادث اجلامعة و لو استقریَت 



 637 توّسط حنابله نیکاظم ۀکرخ بغداد و آتش زدن قبور ائّم ۀعیکشتار ش

ن أهل البیت م   عل ضعف ُسلطانه شیعةَ  ع المعتصمُ و منَ  ،ت یف بغدادوقعَ  حوادَث 
ة یّ المحاّلت الّشیع ئر  االّسالم یف حمّلة الکرخ و المختارة و س ءة مقتل احلسنی علیهاقر

 إیل غریها مّا سبق و حلق. 151و  115و  112عام  حوادَث  رْ انظُ  ؛من جانبی بغداد
فویّ  اَق اغتصبوا العر عاّم صنعه العثامنّیون بالّشیعة یومَ  ْل أو ال تس ة یف من الص 
 ذیبر هلم و إحراق  عء و تاعل األبری ءر او اعتد بر و َّن  ن قتلر م   ،2717المّرة الّثانیة عام 

یف  تطالُ یف العراق من رجال السُّ  عاّم شاهده الّشیعةُ  اریَخ و لو سألَت التّ  .الکتب
بمداد  ل لک احلاَل سج  ن األمَل و یُ م   5یقق بالر  رَش عهود الّظلمة و الّظلم ألجابک و هو یَ 

ن  ، و قد أدرکنا بعَض الّدم، و ما ذلک العهد ببعیدر  أّیامه، و َجری بعُض َمن ترکوه م 
 2«هم عالًة عل الع راق عل تلک الّسریة.ت  ُحثالَ 

ئّم قبور ا ن  زد تش  ه ۀکشتار شیعۀ کرخ بغداد و آ توّسط حنابل  کاظمین 

از طبع دار صادر دار  ،115صفحه  ،3جلد ، اثیر ابن الکامل فی التاریخدر 
 :آورده است که 335در ذکر حوادث واقعه در سنۀ  ،ههجرّی 5481بیروت 
در این سال اهل کرخ بغداد را )که همگی شیعه بودند( از اقامۀ عزاداری و »

منع کردند؛ اهل کرخ قبول نکردند  ـ که عادتشان بود چنان هم ـ ماتم در روز عاشورا
 ،برای اهل سّنت این معنی گران آمد .به مراسم عزاداری پرداختندو در روز عاشورا 

ها فتنۀ عظیمی برپا شد که موجب کشتار و مجروح  و بین اهالی کرخ و بین سّنی
 ،شدن جماعت بسیاری از مردم شد؛ و این فتنه به پایان نرسید تا زمانی که اتراک

حال دست از  در این ،دندها ز عبور کرده و خیام خود را بین اهل کرخ و بین سّنی
 جدال و نزاع برداشتند.

سّنت  اهل اهل کرخ شروع کردند که دیواری بر دور کرخ بسازند؛ و ،از این پس
کنندگان و تاْودهندگان( و چه از غیر آنها از  ئین )ماهی و گوشت سرخچه از َقاّل ـ

                                                      
 : آب دهان در گلویش شکست و گیر کرد. )محّقق(َشق یرَشق بریقه. 5
 .424ـ  458، ص 61جنگ . 2
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 ،لع شدندچون از ساختمان دیوار و سور شیعیان بر دور کرخ مّط ـ همین قبیل مردم
و هر دو طایفه از  ؛آنان نیز به ساختن سور و دیواری بر بازار قاّلئین مبادرت کردند

بین شیعه و  .مال فراوانی خرج کردند ،شیعه و از سّنی در ساختمان این دو سور
تا به  ،های بسیاری برپا شد و بازارها تعطیل شد و دامنۀ شر باال گرفت سّنی فتنه

شیعیان که در جانب غربی بغداد )کرخ( سکونت داشتند مجبور که بسیاری از   ییجا
 شدند به جانب شرقی بغداد کوچ کنند و در آنجا اقامت گزینند.

گری کند و امر را اصالح   خلیفۀ عّباسی به أبومحّمد َنَسوی امر کرد تا میانجی
هاد را اهل جانب غربی بغداد )اهل کرخ و شیعیان( این پیشن .نماید و فتنه را بردارد

جدال و نزاع اجتماع کردند و  فقًا بر امر او بر ترِکو اهل سّنت و شیعه مّت ،پذیرفتند
در  “َح   لیل رخری العمل”ئین و غیرهم دست از جنگ برداشتند؛ و بنا شد در میان قاّل

و ترّحم بر  ،گفته شود “الصالة خری من الن وم”اذان گفته شود و در میان اهل کرخ 
 «5گری َنَسوی از بین رفت. و بنابراین حکم میانجی .صحابه را اظهار کنند

در ضمن بیان حوادث سنۀ  ،به بعد از همین کتاب 171أثیر در صفحه  و ابن
 هجرّیه گوید: 334

                                                      
إیل أیب حمّمد بن  [العّبایّس ]و تقّدم اخللیفة »باشد:  گونه می این الکامل. قابل ذکر است که متن 5

نّة و  ،الن َسوّی بالعبور و إصالح احلال و کّف الرّش  فسمع أهل اجلانب الغریّب ذلک، فاجتمع السُّ
اَلُة بَح ی َلیَل رَخری   الَعَمل  الشیعة عل المنع منه، و أّذنوا یف القاّلئنی و غریها  ، و أّذنوا یف الکرخ: الص 

، و أظهروا الرت َن الن وم   «فبطل عبوره. ؛ّحم عل الصحابةَخرْی  م 
با قدری  539، ص 51، ج امام شناسی و نیز ترجمۀ حضرت عاّلمه طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ در

گری  وی امر کرد تا میانجیَسخلیفه عّباسی به أبومحّمد بن َن»گونه است:  اختالف با ترجمه فوق، این
جانب غربی بغداد )اهل کرخ و شیعیان( این خبر را  کند و امر را اصالح نماید و فتنه را بردارد. اهل

شدند و بنا شد   داستان و اهل سّنت و شیعه مّتفقًا بر طرد و منع او در دخالت در این امر هم ،شنیدند
الدر اذان گفته شود، و در میان اهل کرخ  َلیَل رَخری   الَعَمل    َح ئین و غیرهم در میان َقاّل َن الص  ُة َخری  م 

 «ای نبخشید. دهیگفته شود، و َتَرحُّم بر صحابه را اظهار کنند. و عبور و دخالت نسوی فا وم  الن  
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ها و  ای که در میان سّنی آن فتنه ،در ماه صفر این سال فتنۀ بغداد تجدید شد»
زیرا که  .تر از فتنۀ سابق باال گرفت، چندین برابر باالتر و مهم ها بود؛ و بسیار شیعه

های سابق باقی مانده بود، آن اّتفاق و اجتماع سابق در  ها از آن کینه چون هنوز در دل
 در مصونّیت نبود. ،از شکستگی و نقض 335سنۀ 

و عّلت آن این بود که اهل کرخ شروع کردند برای ساختن َدر و سرَدر برای 
فروشان( که متعّلق به شیعیان بود؛ و اهل قاّلئین نیز شروع  ار سّماکین )ماهیباز

 کردند در باقیمانده از بنای َدر و سرَدِر باب مسعود.
بر روی  ،سّماکین اهل کرخ از عمل خود فارغ شدند و در اطراف دِر

دٌ ”ی که ساخته بودند، با طال نوشتند: یها برج ها این را  سّنی “.و لیل  رَخرُی الَبَّش  حممی
دٌ ”اند:  منکر شدند و چنین مّدعی شدند که شیعیان نوشته فمن   َّش البَ  ریُ و لیل  رَخ  حممی

َ فقد ش
 .“کسرفقد  أیبی  من و کرَریض 

ما زیاده از آنچه عادتمان ”ه و زیاده را منکر شدند، و گفتند: اهل کرخ این تتّم
چیزی را  ،َّش البَ  ریُ و لیل  رَخ  دٌ حمم  نویسیم:  بر آن جاری است و در مساجدمان می

 “ایم. ننوشته
ئم بأمر اهلل، أبوتمام نقیب عّباسیّین و عدنان بن رضّی نقیب اخلیفۀ عّباسی الق

تصدیق  ،را فرستاد تا مطلب را کشف کنند و اّطالع دهند؛ هر دو نفر نقیب 5علویّین
دٌ همان اهل کرخ غیر از ” :گفتار اهل کرخ نموده و برای خلیفه نوشتند که  و لیل   حممی

 “اند. چیزی را ننوشته ،رخری البّش
رحیم امر کردند تا مردم از جنگ دست  خلیفه و نّواب ،در این صورت

 بردارند؛ مردم قبول نکردند.
                                                      

است که  هنهج البالغ. شریف َعدنان بن رضّی که نقیب علوّیین بود، پسر شریف رضّی جامع 5
 دار شد. پس از پدرش و عّمش سّید مرتضی، نقابت علوّیین را عهده
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ها، از اصحاب عبدالّصمد  بن َمذهب قاضی و زهیری و غیر آنها از حنبلیا
و چون  .ر فتنه تحریک کنندروی در فساد و إغراق د خواستند تا عاّمه را در زیاده

از باز داشتن  ـ ها داشت که میل به حنبلی ـداشت  5ءالرُّؤسا ترس رئیس ،رحیم نّواب
ها نیز راه آب آوردن از رود  إمساک و خودداری کرد؛ و سّنی ،ها در قتال و فتنه سّنی

چون نهر عیسی  .دجله را به کرخ بستند و از حمل آب به سوی کرخ ممانعت کردند
فلهذا اهل کرخ مجبور بودند برای  ،آمد سّدش شکسته بود که از دجله به کرخ می

 آب دستی بیاورند. ،خود از دجله
این امر بر اهل کرخ گران آمد و جماعتی از شیعیان با یکدیگر همدست شده 

و سپس بر آن  ،و روانۀ دجله شدند و آب را در ظروفی ریخته و با خود آوردند
بیل  ”ها گالب پاشیدند و در میان مردم ندا در دادند:   آب )یعنی آبی که شما  الامُء ل لس 

ببینید که ما به آسانی تهیه کرده و با گالب آمیخته و  ،اید ما را از آن محروم نموده
ها  وسیله سّنی و بدین !(“کنیم انفاق می ،طور رایگان در راه خدا در کوچه و برزن به

 برخاستند و عداوتشان با شیعه افزون شد.بر جدال و فتنه 
را  “رَخرُی الَبَّش ”الرُّؤساء بر شیعیان سخت گرفت و تشدید کرد تا آنان  رئیس

 .(الّسالم حمّمد و عّل علیهام)الّسالم  علیهامجای آن نوشتند:  محو کردند و به
                                                      

وزیر قائم بأمر اهلل است که  ،علّی بن الحسن بن احمد ،بن مسلمة الّرؤساء: ابوالقاسم . رئیس5
، 52 کثیر در تاریخ خود، ج ابن .او را کشت 319سال وزارت کرد، و َبَساسیری در سنۀ  52مّدت 

 گوید: 18ص 
َح   لیل رخری ”کرد و آنها را امر کرده بود که در اذان  الّرؤساء بسیار به روافض اذّیت می رئیس»

ًلة رخرٌی ”دو بار بگوید:  “َح   لیل السًلح”را نگویند؛ و مؤّذن آنها در اذان صبح بعد از  “العمل الصی

ن الن وم دٌ ”و آنچه در مساجد شیعیان و در سردرهای مساجد آنها نوشته بود:  “.م  و لیل  رخری  حممی

ه عبداهلل بن جاّلب بود ب الرُّؤساء امر کرد تا رئیس شیعیان را که أبی رئیس .همه را زائل کنند “البّش
و شیخ طوسی أبوَجعفر از  ؛بکشند و او را در دّکان خود کشتند ،عّلت تظاهرش به مکتب تشّیع

 «اش را غارت کردند. بغداد فرار کرد و خانه
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آنکه داریم تا  ما ابدًا دست بر نمی”ها نیز به این راضی نشدند و گفتند:  سّنی
ی از دیوار بکنند و کّل هآجری را که بر روی آن محّمد و علی نوشته شده است ب

 “نیز در اذان گفته نشود. َح   لیل رَخری  الَعَملو  ،بیرون آورند
األّول  شیعیان از قبول آن خودداری کردند و جنگ و قتال تا روز سّوم ربیع

اقوامش جسِد او  ،ت کشته شددامه داشت؛ و در آن روز یک مرد هاشمی از اهل سّنا
را بر روی نعشی نهادند و در محاّلت َحْربیَّه و باب بصره و سایر محاّلت اهل تسّنن 

انگیختند؛ و سپس او را در پهلوی احمد  گردانیدند و مردم را برای خونخواهی او برمی
 .ها اضافه شد و چندین برابر از جمعّیت سابق بر جمعّیت سنی ،بن حنبل دفن کردند

به سوی مشهد باب التِّْبن )قبرستان کاظمین(  ،مرد برگشتند و چون از دفن آن
دیوار صحن را سوراخ کردند و  ،دِر آن صحن و قبرستان بسته بود .روی آوردند

ها  سّنی .دربان ترسید و در را باز کرد؛ دربان را تهدید به قتل کردند تا در را باز کند
از  ـ الّسالم بود حضرت کاظم و جواد علیهماداخل شدند و آنچه را در مشهد 

 ـ موجوده ها و سایر اشیاء طال و نقره، و پرده 5های  های طال و نقره، و محراب قندیل
های آنجا  و نیز آنچه در روی سایر قبور بود و آنچه در خانه همه را غارت کردند؛

 تا شب فرا رسید و برگشتند. ،بود همه را غارت کردند
ز اجتماع کردند با جمعّیت کثیری به سوی مشهد رهسپار صبحگاهان با

شکل طویل بنا شده بود همه را  هی که بیها ها و اطاق شدند و تمام قبرها و مقبره
ضریح حضرت موسی بن جعفر و ضریح پسر پسرش حضرت محّمد  ،آتش زدند

ای را  هو دو قّب ،که در جوار آنان بود آتش زدند و تمام قبوری ،بن علّی را آتش زدند
و آنچه را در مقابل این قبور و در  ،که از ساج بر روی آن دو قبر بود آتش زدند

و قبور  ،ُبَوْیه: معّز الّدولة و جالل الدَّولة از قبور ملوک بنی ـ مجاورت این قبور بود
                                                      

ی است که در مقّدم حرم مطّهر و روبرو و یها . منظور از محراب، اثاثیه و اسباب و چراغ و تابلو5
 قرار داده شده بود. ،در آنَص
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و قبر األمیر محّمد بن  ،شیعه و قبر جعفر پسر أبوجعفر منصور یرؤساء و وزرا
و آنچه از فضائع و شنائع به بار  همه را آتش زدند. ـ رش زبیدةالّرشید و قبر ماد

 آوردند، نظیرش در دنیا دیده نشده بود.
نجا برگشتند و اباز بد ،و چون فردای آن روز که روز پنجم ماه ربیع األوَّل بود

الّسالم را حفر کردند تا آنکه  قبر حضرت موسی بن جعفر و محّمد بن علّی علیهما
جای موضع این دو  هاشتباهًا ب ،را به مقبرۀ احمد بن حنبل انتقال دهنداجساد آن دو 

قضّیه  ،أبوتمَّام :حال نقیب عّباسیّین  که در این ؛قبر، پهلوی این دو قبر را حفر کردند
آمدند و از این  ،سّنی مذهب که از عّباسیّین بودند یها را شنید و غیر او از هاشمی

 آنان را منع کردند. ،عمل
و  ،ها رفتند و غارت کردند سمت خان الُفَقهاء از حنفیه کرخ نیز باهل 

را آتش  سرا و خانۀ فقها و آن کاروان ،أباَسْعد َسَرخسی را ُکشتند ،ُمدرِّس حنفّیه
و کشتار و قتال به اهل  ،و فتنه از غرب بغداد به جانب شرق آن تجاوز کرد ،زدند

 سید.باب الّطاق و بازار َبّج و بازار کّفاشان ر
ُدَبْیس بن َمْزید که حاکم  ،و چون خبر آتش زدن مشهد امامان به نورالدَّولة

بر او بسیار گران آمد و به شّدت متغّیر شد و به اندرون و سویدای  ،مصر بود رسید
از نیل  ،ی که در زیر امر او بودندیاو اثر گذارد؛ چون او و اهل بیت او و سایر شهرها

 شیعه بودند.و آن ناحیه همگی  ،بودند
خطبه  ،ی که در مصر زیر نفوذ او بودیصورت در تمام بالد و شهرها و در این

و چون به نزد او فرستادند و او را عتاب  ،ئم بأمراهلل نخواندندارا دیگر به نام الق
کردند، عذر آورد که اهل مصر و تمام نواحی در حکمرانی او همه شیعه هستند و 

و او قادر نبوده است بر آنان  ،اند نام خلیفه اّتفاق کردههمۀ ایشان بر ترک خطبه به 
کما اینکه خود خلیفه قادر نبوده است از سفیهانی که چنین أعمالی را  ،سخت گیرد

اند جلوگیری کند؛ و پس از آن خطبه را به نام خلیفه خواندند  به مشهد بجای آورده
 «و امر به صورت خود برگشت.
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آنچه را که ما در اینجا از  459تا صفحه  498 از صفحه ،3جلد ، الغدیردر 
 آورده است و پس از آن گوید که: ،آوردیم اثیر تاریخ ابن

قطقی از اهل عیار َط”گوید:  519صفحه  ،8جلد  ،منتظمجوزی در  ابن»
واسطۀ او ه و معاملۀ با اهل کرخ ب .و او را توبه دادند ،درزیجان در دیوان حاضر شد

کرد  های خود تفّحص می کرخ را در جاهای خود و خانهصورت گرفت که شیعیان 
و فتنه باال  اکه َبلو  طوری به ،کشت نمود و همه را مرّتبًا و مّتصاًل می و دنبال می

 .گرفت
در وقت ظهر اهل کرخ مجتمع شدند و دیوار باب قاّلئین را خراب کردند و 

کشت و آنان را بر باب  و طقطقی دو مرد از شیعیان را ،ذره انداختندبر آن دیوار َع
بعد از آنکه قباًل نیز سه نفر از آنان را کشته بود و سرهای آنها را ، قاّلئین به دار کشید

با این سرها نهار خود  :جدا کرده بود و به سمت اهل کرخ پرتاب کرده و گفته بود
 !را تهّیه کرده و بخورید

دینار طلب کرد و آنان را و از آنجا به دِر زعفرانی آمد و از اهل آنجا صدهزار 
اهل باب زعفرانی با او به مدارا و  بیم داد که اگر ندهند باب زعفرانی را آتش میزند.

و لیکن در فردای آن روز به  ،و او از آتش زدن منصرف شد ،مالطفت رفتار کردند
شیعیان باب زعفرانی با او مقاتله کردند و از شیعیان  ؛نزد آنان رفت و مطالبه نمود

 مرد هاشمی کشته شد که جنازۀ او را به مقابر قریش در کاظمین حمل کردند. یک
طقطقی اهل سّنت را از بغداد بیرون آورده و به سوی مشهد باب التِّبن 
)کاظمین( حرکت داد تا دیوار صحن را سوراخ کردند و آنچه در آن بود به غارت 

همچون َعونی  ـآتش زدند بردند و جماعتی را از قبورشان بیرون آوردند و همه را 
و جماعتی از مردگان را حمل کردند و در  ـ صیف( و جذوعیو ناشی )علّی بن َو

و دو  ،قبرهای متفّرق و جدا دفن کردند و در قبرهای تازه و کهنه آتش انداختند
ضریح و دو قّبه از چوب ساج که متعّلق به امام موسی بن جعفر و امام محّمد بن 

 آورند و امام را در ۀو یکی از دو قبر را حفر کردند تا جناز ،علی بود آتش گرفت
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حال نقیب رسید و مردم رسیدند و  که در این ،نزدیک قبر احمد بن حنبل دفن کنند
 الخ. ـ“آنها را از این عمل منع کردند

عماد  ابن ،279صفحه  ،4جلد  ،شذرات الّذهبو این قّصه را مختصرًا در 
 «نیز آورده است. 12صفحه  ،52جلد  ،تاریخ خودکثیر در  آورده است و ابن

ـ به نجف  رضوان اهلل علیه : و در همین سنه بود که شیخ طوسی ـقولا
چون محّل توّطن شیخ همچون استادش سّید مرتضی در کرخ  .اشرف رهسپار شد

بغداد بود؛ و لیکن چون رئیس الّرؤساء وزیر القائم باهلل که مرد خبیث و 
عبداهلل بن جاّلب بود کشت و  شیعه را که أبی ییکی از رؤسا ،فطرتی بود زشت

و خانۀ شیخ را  ،قصد داشت شیخ را نیز بکشد، شیخ از بغداد به نجف گریخت
 .غارت کردند و کتابخانۀ او را آتش زدند

واسطۀ هجرت شیخ در سنۀ ه شهر رسمی نبود و لیکن ب ،نجف در آن اوان
مرکز تعلیم و تدریس شد و سپس طاّلب و  کم کم ،که شیخ رحلت کرد 319تا  334

از حّله و  ،گذرد هزار سال می و تا زمان ما که قریب یک ،فضال بدانجا روی آوردند
 اند. نجف بزرگانی برخاسته

 گفت: گویا دعای سّید در شعر خود که می
 داَر إقـامتی لـُت عَ اسـتطعُت َج  و  و لَ 

 
ــرَ   ه ــوَر الوُّ ــک القب ــی  تل ــرَباأُ حّت  ق

 .دربارۀ شاگردش مستجاب شد ـ آوردیم 5از همین مجموعه 252در صفحه و ما ـ  
جا هم در منزل خود که در ضلع  ن کرد و در همانو شیخ طوسی در نجف توّط

و  481خاک سپرده شد. توّلد شیخ در ه ب ،شمالی خارج از صحن مطّهر واقع است
 ً. واسعة ً بوده است؛ رحمة اهلل علیه رحمة 319وفاتش در 

اشعر  ئّمۀ کاظمین علیهم قبور أ ن  فته شد تأّسف بر شکا لّسالم مؤیَّد دربارۀ   ا

ها در بغداد و کشتار شیعیان و احراق قبور ائّمه بیان  حال که تاریخ فتنۀ حنبلی
 باره بیاوریم:  شد، سزاوار است بعضی از ابیات شعر مؤیَّد را در این
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ــــام ال تــــورُ ذ  أال مــــا هل  ــــ  ی الس 
 

ـــال   ـــا للجب ـــریُ و م ـــری ال تس  ؟ُت
ــ  ــا ُک ــمس م ــومو للش  رت و النّج  و 

 
ـــیء تُ   ــوُر؟ض ــری ال تغ ــت الث  وحت

ـــ  ـــا رَ و ل  ـــت هب ـــة  ْج ألرض لیس  ف
 

ـــا باهُلـــ  ـــور البحـــوُر؟و م  ا ال تف
ـــــدادَ ل    ـــــومر ببغ ـــــ ی ـــــا مثُل  هم

 
 راه امــــرؤ  قمطریــــرُ بــــوس  َیــــعَ  

 هلــــــه قـــــربُ  فمــــویس ُیشـــــقُّ  
 

 ه و النشــــورُ رُش ـاّم أیت حــــو َلــــ 
ــــ  ــــار  عَ و ُیْس ــــه حــــریم   ر بالنّ  من

 
ــــه    ــــل زائری ــــعریُ  حــــرام  ع  الس 

 آل الّرســـــول   قتـــــل شـــــیعةُ و تُ  
 

ــــعُ   ــــُت ا و ُتَت  ســــتورُ  ک مــــنهمْ وًّ
ــــری أن    ــــنهُم غ ــــوا م ــــا نقم  و م

 
ـــــیه  یص  وَ   ـــــّی عل ـــــریُ  مْ  النّب  أم

 مْ هُ غُضـــبُ  مْ ه  یف غـــدر   کـــام الغـــدرُ  
 

 احلــب  فیــه الغــدیرُ  َض ر  لمــن َفــ 
ـــینًا   ـــتم ُحَس ـــک  لمُ قتل ـــ ل  راق  الع 

 
ــــاکمْ و قُ   ــــتم أت ــــ ل ــــتثریُ یَ  ـهُ َل  س

ــام ذَ   ــف ــْن ــذی َق ــویس ال ــْت  دب م  حَمَ
 

ـــــمعال    ـــــ هُ ُم ـــــدُّ  راهُ یف َث  هوُر؟ال
 امُت الَمــ طــاَب  احلــق   أیــا شــیعةَ  

 
ـــا  ـــومُ  فی ـــوا رس   ق ـــا نَ قوم ـــورُ اًع  ث

 صـــاص  فإّمـــا حیـــاة  لنـــا یف القَ  
 

ـــُث إو   ـــا إیل حی  صـــاروا نصـــریُ  ّم
ــ أ  ــل َص ــرًبا ع ــم  ف؟ ال هَ اخلْس  مْ ُک

 
ی دَ   ــــاعُ ین   مــــنکم قصــــریُ   و ال الب

 أ ُتتــــــک ُحرَمــــــُة آل الن بــــــی   
 

 و یف األرض مــنکم َصــب یی َصـــغ ریُ  
ســـول  ـــُن صـــادق آل الر   و قـــرُب اب

 
ـــوءر   ـــسُّ بس ـــتم حضـــوُر؟  ُیم  و أن

دی   و لـــاّم خَتوضـــوا ب حـــار الـــر 
 

ـــعبه َتنُجـــدوا أو َتغـــوروا   و یف َش
 یـــوم احلســـنی الُمنـــیلقـــد کـــان  

 
ــدورُ   ــقی ص ــوس  و ُتش ــدی نف  فُتف

ـــوم احلســـنی   فهـــذا لکـــم عـــاد ی
 

 فـــامذا القصـــور و مـــا ذا الفتـــور؟ 
 5(497و  491، صفحه 3، جلد الغدیربیت است. ) 19و مجموع این قصیده  
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 تیمور لنگ آبش را قطع نمود و خراب شد ،کوفه مرکز تشّیع بود

 [:77، صفحة تاریخ الّشیعه]
 عن الّشیعة یف العراق بذکر الکثری من بالده الّشهریة کام ستقرأ: نتّم البحَث و »

 ّد أکربَ عَ تُ  و الکوفةُ  .طویل هجرّی، و مّر زمن   27عام  تأّسست الکوفةُ : الکوفة
 َ  .«ن االرتفاع و االنحطاطیف العمران م   شتّی   و مّرت علیها أدوار   یف العراق، ةر حارض 

س ع إیل أن حبَ التشیُّ  ق َعَلمُ فُ ئمة و فیها خَی اکوفة قو ما زالت ال»: 77صفحة 
 ت.بَ ر  ها فخَ فعافها أهلُ  ،لنک َء تیمورُ عنها الام

 ة  ف  و لاّم دنا منها المجری العاّم لامء الفرات عادت إیل بعض عامرتا عل َض 
 «ت للتشیّع قبل خراهبا.َص خالصة کام ُخل   قریب، و هی الیوم شیعّیة   النّهر منذ عهدر 

 آل بویه به عید غدیر و عاشورا رسمّیت دادند

و  5،ه من الکوفة إیل اهلاشمّیةُملک   عاصَمةَ  حّول المنصورُ : بغداد»: 75صفحة 
 .«منها إیل بغداد
ّن معّوالّدولة آل بویه أمر أحتّی  ،لقتیل الط ف   مَ و أقاموا المآت  »: 57صفحة 

، و أن ءَ او الرّش  لوا البیعَ بط  هم و یُ کینَ کایف العاش من المحّرم أن ُیْغلقوا دَ  النّاَس 
 الّشعور مسّودات   ناشات   ءُ اذلک حتّی خرجت النّس ، ففعل النّاُس روا النّیاحةَ ظه  یُ 

 .151یف حوادث عام  ،األثری البن ،الکاملانظر  ؛الوجوه
الثامن عرش من ذی احلّجة، و هو الیوم اّلذی أقام فیه  ـو کانوا یف یوم الغدیر 

 یصنعون فیه ما ال یصنعونه یف عیدر  ـ اهلل علیًّا إماًما و مویًل لکّل مؤمن و مؤمنة رسول
                                                      

و حلبس النّاس عنهم و عدم اخلربة ، احلسن حتّی قض أکثرهم بالّسجن و هبا کانت ُسجونه لبنی. 5
 (تاریخ الشیعة) نوفهم.أُ ل أّی أصنافه، أْم جوًعا، أم حتَف بحاهلم الیدری کیف قضوا فیها، أکان قتاًل و ع
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ها األطعمة الطّیبة و بسط   نع  أعالم الّوینة، و ُص  ح و نرش  ل و الَفرَ ذَ من إظهار اجلَ  ،سواه
و ُلبس الّثیاب الفاخرة، و اإلکثار من اإلنفاق و اهلبات، إیل ما سوی ، للرائح و الغاد

البالد، و  ئر  ایف بغداد و س الّشیعةُ  ،و تبعهم عل ذلک؛ ء شأن هذا الیوملک من إعالذ
ع، و الّثامن عرش وَ ءر و َج ابک یوم العاش من المحّرم یومَ الفکان  .الفاطمّیون یف مرص
ئر اُبَویه من إقامة الّشع یل أمثال ذلک مّا توّفق له آُل إ رسور و ُحبور، من ذی احلّجة یومَ 

 مذهب أهل البیت. ّیة و ترویج  الدین
ها ر  ثْ إانتقل عل  ،ة ببغدادبنی الّشیعة و السنّ  عظمی   و بعد أّیامهم بعام حدثت فتنة  

 بغدادُ  د  عَ إذ مل تُ  ؛115بحوزته العلمّیة إیل النّجف األشف عام  الّطائفة الطویّس  شیُخ 
الّشیعة مثله رجل  عظیم الّشأن یف ء بعده ببغداد من علام لمقامه فیها، و مل ینبغ   صاحلةً 

 «للتّدریس کام کانت یف أّیامه و من قبل عهده. عاصمةً  دّ عَ العلم و الفضل، و مل تُ 

 ]افرادی از سالطین مغول که شیعه بودند[

اّما المغول فهم بنی من اطلق حریة األدیان و المذاهب کهوالکو »]: 52صفحة 
و بنی من أسَلم و تشیّع مثل نیقوالوس نفسه و هذا وحده خلیق بظهور التشیّع و انتشاره،[ 

 .«َسعید هبادرخان رغون بن بغابن هوالکو و تسّمی بمحّمد خدا بنده و مثل ابنه أیبأبن 

 عراق در طول تاریخ قابل توصیف نیستها به شیعیان  قتل و َنهب عثمانی

به العثامنّیون لَ ثّم استَ  ،2711 عّباس األّول عام ثّم اسرتجعه الّشاه»: 51صفحة 
عاّم  ْل أو ال تس و الّسلطان ُمرادخان الّرابع. صفّی  أّیام الّشاه 2715للمّرة الّثانیة عام 

 ةُ کبَ و هذه الن   ؛ّیون یف هذه المّرةبه العثامنلَ الَفتک عند ما استَ  من ذریع   ه الّشیعةُ تْ یَ لق  
ء ایف أدوار حیاتم من جر اّلتی شاهدها الّشیعةُ  بات الفظیعة  کَ الکربی إحدی الن  

 المذهب و ما أکثرها.
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معاهده بست ]صفوّیه[ ق  ن عرا ی شیعیا زاد ی در آ ن عثمان  با سلطا

الصفوّینی استمّروا عل لح بینهم و بنی نی بعد الصُّ للعثامنیّ  ص العراُق و لاّم خلَ 
سیاسة الّتضییق عل الّشیعة و مقاومة مذهب آل الَبیت یف العراق و غریه، عل أّن 

 ّیة للّشیعة یف العراق و محایة  رّ یف الّصلح بإطالق احل العثامنّینی عاهدوا الصفوّیةَ 
 ی التعّصب علء أنفسهم شدید  ان تلقو مل یکن العثامنّیون م   ؛المشاهد المقّدسة

بام کان بل رُ  ،همئیهم من العراقیّنی و غری  ناو  ء مُ او إّنام کان ما یقع منهم بإغر الّشیعة،
عند احلکومة،  و جاه   لطة أو یکون هلم شأن  و ُس  ء رأًسا عندما تکون هلم إْمرة  الؤمن ه

ان یرإالّشیعة ب احلکم العثامیّن، و لوال اعتصامُ  یلةَ ة ط  التقیّ  صون  بحُ  و استرتت الّشیعةُ 
 بًّا علیهم.ولئک المتعّصبنی عذاًبا َص أء االرتکّیة بإغر لکانت الّسلطةُ 

کان المذهب الرسمّی حلکومة ترکیا حنفیًّا و به یقضون یف العراق عل الّشیعة و 
ّ غریهم، فکانت مقاومتُ  یف  ّیةً هم للمذهب اجلعفرّی یف البالد الوسطی و اجلنوبیّة منه رس 

سیاستهم لکان ل   ها شیعة  کل   و لوال أّن هذه البالدَ  ،یف بعض األحاینی نیّةً لَ أکثر الّومن و عَ 
امل وا أو کادوا یقضون علیه یف َش ُض ّم قَ ن ثَ و م   ؛أثر  کبری  عل التشیّع بعد الّسننی الّطوال

هناک  ف الّشیعةُ تواصلهم مع إخواّنم یف اجلنوب، و ما عرَ  العراق لقّلة الّشیعة فیه و عدم  
قوا تلک العلم اّلذین طرَ  دهم رجاَل فوَج  ،إاّل بعد ارتفاع الّسلطة العثامنیّة أّّنم شیعة

و ما عاد بعضهم إیل  فر رَ ن کّل مذهب بطَ قد أخذوا م   ال شیعة و ال غالة و ال سنّة، البالدَ 
دون  ،التشیّع إاّل بعد جهاد و جهود عل أّنه ما استقّر عل التشیّع الّصحیح إاّل ناشئتهم

عن  م علیهم التحّوَل ت  ئر اّلذی َح ا اجلهم عل ذلک العهد القایس  ّلذین فتحوا أعینَ الّشیوخ ا
 من حدید. در یَ دون یقبضون علیهم ب  ء ُمرش  دون أن یکون عندهم علام مذهب أهل البیت،

ت می لیا أعتاب عا ت  زیار نهایت خضوع به  ترکّیه با  ز  قۀ بکتاشّیه ا ند فر  رو

ئهم األتراک امرأُ ن تلک المقاومة للّشیعة م  مع ، و کان العثامنّیون أنفسم
فقد جُیرون  ؛االحرتام أهَل البیت أو ُقل: یرتمون بعَض  یصانعون الّشیعةَ  ،میمنیالص  

م من األتراک، و فیهم بعُض  تعمریاتر   یف العتبات المقّدسة، و یوورها بعُض ُوالت 



 913 و کربال و نجف از کشتار هالکو مصون ماند لیبه برکت وساطت محّمد بن طاووس، ِحّله و ن

بالّطریقة إیل بعض أهل البیت ذین یوعمون أّّنم َیُمتّون هم الّ  ، و الصوفیّةُ الصوفیّة  
سّمنی و کنّا نری بعَض الّوائرین منهم المُ  ؛الکریمة احرتاًما عظیاًم  یرتمون المشاهدَ 

تی هلا و الّ  ،ّدة هلم یف العتبات المحرتمةعَ ذین ینولون بالتّکایا المُ الّ  “البکتاشّیة” بـ
 هلا اثنتی عرشة زاویةً  طرابیش 5سهمأو عل ر ،من الّدولة لضیافتهم رایات  و َج  أوقاف  

ء عل الؤو ه ـ االنتساب إیل األئّمة االثنی عرش عالمةَ  و کان ذلک یف العهود الّسابقة   ـ
و هل ذلک  ،منی لدی حکومة آل عثامنرَتَ انتساهبم یف الّطریقة ألهل البیت کانوا حُم 

ّن آل عثامن ألنا من هذا أو غریه  تجّل  و عل أّی حالر یَ  ؟مثلهم لتصّوفهم أو ألّّنم أتراک  
، و إّنام کانت أهل البیت برَص  بطبعهم ال یقدون عل الّشیعة و ال یقاومون مذهَب  امةر

ین البیت بسبب الُمغر   مصدره أهل   التشیّع و ضد   ضد   و الّدعایاُت  تلک المقاوماُت 
ُ  ؛ین أنفسهمغر  هلم أو من المُ  عند ما انجل األتراک  ْت و لذاک نجد أّن تلک الّروح مل َت
کنی، و  من موّظفیهم و ما کانوا غریَ  فیه ُحثالة   َی ق  عن العراق و بَ  عرب أو عرًبا ُمسترَت 

 .یف ترکیا ًرا قلیاًل مل جیدوا هلم ملجأً فَ اللهم إاّل نَ  ،بنیستعر  نجد فیهم ُترًکا مُ  ال
 کایةر ن سوءر و ن  م  الّشیعة عل عهد آل عثامن و ما القوه  و لو أردنا أن نرشح حاَل 

 «جیاز المقصود.و خرجنا عن اإل لطال بنا القوُل 

به برکت وساطت محّمد بن طاووس، ِحّله و نیل و کربال و نجف از کشتار 

 هالکو مصون ماند

ل  ءه وَ اج ،و لاّم أحاط هوالکو ببغداد»: 55صفحة  ین دَ شهَ المَ  و ةفد  من احل 
نی مع جدالّدین حمّمد بن طاوس ء و العلویّ امؤل ف  من أکابر الفقه ،و احلسینی   العلوی  

و  و النّیُل  ّلةُ ت احل  مَ ل  طلبوه منه، فَس  فأجاهبم إیل ما .ئهمادم قنَ الموسوّی، و سألوه َح 
                                                      

 . خ ل: رئوسهم.5
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احلوادث و  الّطالب عمدةکام هو مذکور  یف  ؛ت به بغدادُ یَ ل  المشهدان المقّدسان مّا ابتُ 
 «و یف غریمها. 151 عامیف حوادث  ،اجلامعة

الّطاهر  تی جری عل تراهبا الّدمُ ء، الّ رب و البالبلد الکَ : ءکربًل» :56صفحة 
ص من ل  طالب و اخلُ  ن نحور الّصفوة من آل أیبالّسالم، و م   سّیدالّشهدا علیه ر  حْ من نَ 

سالة و منها  ت بناُت بَ ل  أنصاره، و فیها ُس  ن.أُ الر  ْ  رس 
أسد العلوّینی  بنی قصری منوَل  در غری  حادثة الّطّف و بعدها إیل أمَ قبل  ءکانت کربال

العابدین  زین مساعدة  ذین توّفقوا ل  واحیها، و هم الّ مذهبًا، و إیل الیوم یوجد منهم قوم یف َض 
 عل تلک القبور. ث  الّطواهر، و صاروا أد اّلءَ ثَ الّسالم عل مواراة تلک اجلُ  علیه

قبر سیّد لرشید  ن ا ا برید الّشهدا علیههارو ن کرد و درخت سِدر ر ک یکسا لّسالم را با خا  ا

موّینی، غری أّن ئح المقّدسة عل عهد األُ اتلک الرض   حوَل  قیمت األبنیةُ أُ و 
ْدرةً و قطَ  ءَ االّرشید العبّایّس هَدم ذلک البن تدی هبا کانت عند القرب الّطاهر هَی  ع س 

 .لّسالم و یستظّلون حتتهاا ئرون إیل رضیح سّیدالّشهدا علیهاالوّ 
ُمسنًَدا  ،یف المجلس احلادی عرش، أمالیهیف  ـ طاب ثراه ـالطویّس  روی الّشیُخ 

 قال: ،عن ییی بن المغریة الّرازّی 
 فسأله جریر   ،من أهل العراق ءه رجل  اعند جریر بن عبداحلمید إذ ج کنُت 
الّسالم و  احلسنی علیه و قد کَرب قربَ  الّرشیدَ  ترکُت ”فقال:  ، النّاسربعن خ

درةُ قطَ أن تُ  رَ أمَ   .“تعَ ط  فقُ  ،تی فیهالّ  ع الس 
اهلل  عن رسول ءنا فیه حدیث  اج !یه فقال: اهلل أکربیدَ  ع جریر  فرفَ  (قال:)

رة ن اللُ لعَ ” صّل اهلل علیه و آله قال: د   ُ َع ال
ْف عل معناه  .ثالًثا “قاط  فلم َنق 

 َف ق  یَ  الّسالم حّتی ال احلسنی علیه ع  رَص مَ  لقطعها تغیریُ  ألّن القصدَ  ؛حّتی اآلن
 5ه.عل قرب   النّاُس 
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 900 قتل او را طلب کرد )ت( یأعمال پدرش متوّکل، از فقها فتوا ۀمنتصر با ارائ
ل ۀئارامنتصر با  متوّک ش  فتوا ،أعمال پدر ز فقها  او را طلب کرد  یا ت(قتل  ( 

و  الّسالم الّدورُ  ت حول قرب احلسنی علیهیَ ن  المأمون و من بعده و بُ  أّیامَ  ءُ اعید الب نأُ ف
قیمت عل قرب احلسنی و قبور أُ تی  َهْدم هاتیک الع امرات الّ إاّل  توّکل أیب  لکّن الم و ؛المنازل
ورَ  م المنازَل ء و َهدَ االّشهد  عیدت أّیامَ أُ ف ـ؛ و قد أشنا إیل ذلک فیام سبق ـ اتی حوهلَ الّ  و الدُّ

و أشادها الداعّی حمّمد بن زید العلوّی  5،نیو قد عاکس سریَة أبیه مع العلویّ  ،ابنه المنترص
ُبَویه،  ء  آُل اب ن م  هیئةر و أضخَ  ل  و أقامها عل أمجَ  ـ و قیل: أخوه احلسن ـ صاحب طربستان

الّطاهرة  هاتیک المراقدُ  و ما زالت ُتشادُ  ؛کام أشادوا مجیَع مراقد األئّمة األطهار یف الع راق
و الّسالطنی من اجلالئرّیة و الصفوّیة و  لملوکُ و تتنافس یف عامرتا ا ،یوًما بعد آخر

ة یف اإلشادة و و حلکومتنا احلارضة ید  عاملة  قویّ  ،نادرشاه و الوندّیة و القاجارّیة و العثامنّیة
ین و اإلسالم و البالد.اها بیضراجنی أن تکون یدُ  ،الرّتمیم    َء یف خدمة الد 

الُقدسّیة من اإلشادة عل ما ال موید علیه، و عل ما  فأصبحت هذه الرّضائُح 
 یک من الفخامة و الّضخامة و اإلتقان.م  عینَ أُ تراه ب

                                                      
ی المنترص( بویارة قرب أو أمر )» :115یف حوادث عام  ،11، ص 7ج  [الکامل]یف  ثریاأل قال ابن. 5

طلق وقوفهم، و أمر برّد أو  ـ بیهأئفنی أّیام او کانوا خ ـ و آمن العلوّینی ،الّسالم عّل و احلسنی علیهام
َ و ذکر أّن المنترص لاّم وَ »و قال:  .«الّسالم فدک إیل ولد احلسن و احلسنی علیهام  ،ثهما أحدَ  اخلالفة أّوُل  یل 

 أن عول صالح بن عّل عن المدینة و استعمل علیها عّل بن احلسن بن إسامعیل بن العّباس بن حمّمد.
هک إیل حلمی و دمی”َود عه قال یل: أُ  دخلت قال عّل: لاّم  إیل هذا ”ساعَده و قال:  د  و مَ  “إیّن ُاَوج 

ه بکأُ   «طالب. یعنی آل أیب “لهمعام  کیف تکون للقوم و کیف تُ  رْ فانظُ  ،َوج 
ل مث  المخنّث یُ  أّن المنترص أنکر عل أبیه المتوّکل حینام شاهد ُعباَدةَ » :25، ص 7ج ]یف[ و ذکره 
 فقال المتوکل: ،طالب و هو یرقص بن أیب عل 

 غـــــار الفــــــتی البــــــن عــــــّمه
 

ــــــــر    ــــــــه  أُ  رأس الَفتــــــــی یف ح   م 
إّن المنترص ذکر » :األثری و قال ابن .«بیه المتوّکل و الفتح بن خاقانأعل قتل  ل المنترَص و هذا و غریه محَ  

 (تاریخ الشیعة« )ثّم کان منه ما أوقعه من القتل. ؛لیحملهم عل إباحة قتله ء أعامَل أبیه المستهجنةَ اللفقه
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ی ی در سن وّهاب ی سعود تمام خزین ده ،5251 ۀها نفر در کربال کشتند و  ند ۀهزار  ت را به غارت برد  حضر

الوّهایّب عام  واقعةُ ، منها ئع فظیعةر اّدة وقبع   ،البلد المقّدس ،ءو ُاصیَبت کربال
فارتکب من  و قد بالغ یف حصارها حتّی دخلها فاحًتا بعد قتالر عنیف، ؛هجرّی  2121

ه و ال رَب فلم یرحم کبرًیا لک   ، و أرسف یف القتلئع األعامل ما ال یبلغه الوصُف افظ
القرب  ئنَ اب خو، ثّم ّنَ ل یف لیلة واحدة عرشة آالف نسمةر و قیل: إّنه قتَ  .هر  غَ صغرًیا لص  
 حنی زارها بعُض  و بعدُ  .ئس اجلواهرارس بنفاهلند و الفُ  تی مألها ملوکُ الرّشیف الّ 

فاع. ب فیها آالَت ، و نَص علیها ُسوًرا منیًعا و أقام علیه األبراَج  ملوک اهلند فبنی    5«الد 

در کربال و سوزاندن  0602نفر را در عید غدیر  2111ها  کشتن سعودی

 صندوق مطّهر را

 :438صفحه  ،تألیف الحاج فرهاد میرزا معتمد الدولة ،لزنبی
 :در بار اّول و ثانی اّلمجمل حاالت قتل کربالی مع»

در بصره چندی در نزد محّمد اسمی  ،عبدالوهاب نامی از اعراب بادیه
پس از چندی از استاد بصری نکول و به اصفهان  .نمود  تلّمذ می ،بوجهل رسمی

و در احکام شرع بعضی  ،هم رسانید نزول کرد و از علوم عربّیه و غریبه استحضار به
 ؛خود داد و بنای مذهبی جدید مخلوط از عقاید شیعه و سّنی نهاد ۀتغییرات به عقید

ماز چون و گذاشتن مهر در ن ،آرایش روضات متبرکه بدعت است :و مانند اینکه
بیت اهلل الحرام زیارت سایر بقاع شریفه حرام  و به غیر زیارت ،سجده بر اوثان است

 .است
چون  .عقاید او را شنید و به غایت پسندید ،عبدالعزیز نامی از مشایخ نجد

ی در سر بود و عروج بر مدارج مهتری به اختراع مذهب ورعبدالعزیز را خیال سر
مصّنفات او را در بالد نجد شیوع داد و آن قوم لهذا  ،دانست  جدیدی بهتر می
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 909 در سه ساعت، کربال را قتل عام کرد و نه هزار نفر جان سپردند 5218 ۀدر سن یعثمان یپاشا بینج

روی به  ،و پس از اندک زمانی حشری وافر جمع کرد ؛نهاد را وّهابی نام نهاد ضاللت
منّوره لشکر خویش را  ۀر مدینئن و ذخائتسخیر حرمین شریفین آورد و از دفا

ه قصد یک دوبار ب .محکم درعّیه بنا کرد ۀجویی برخواست و قلع آراست و به کینه
نجف اشرف تاخت و از استحکام قلعه و اجتماع عرب خزاعی که شیعۀ صحیح 

 .االعتقادند کاری نتوانست ساخت
آخراألمر ولد اکبر خود مسعود نام غیر سعود را با دوازده هزار سوار غّدار به 

علی الغفله وارد  ،هجری 5251جانب کربالی معاّل روانه کرد و در عید غدیر سنه 
 شد و از کشش و کوشش و نهب و غارت و قتل و اسیر آنچه توانست کربالی معاّل

و از آن جمله جناب آخوند ماّل  ،کرد و اکثری از علمای دین مبین شهید شدند
و از چوب صندوق مطّهر جناب  ،عبدالّصمد همدانی فیض شهادت را دریافت

 ،قهوه پخته ،طاق خامس آل عبا سالم اهلل علیه سعود نامسعود در همان رواق گردون
نفر به  هزار قریب به شش ،در مّدت شش هفت ساعت .خود و مقّربانش آشامیدند

چون اکثری از اهل کربال و  .غرفات جنان خرامیدند و فیض شهادت را دریافتند
صغیر و  ک پاسبان حضرت امیر و موالئزّوار به جهت زیارت غدیر به آستان مال

این آتش عنا  ۀاین سیل بال و شعل ۀلهذا از صدم ،کبیر سالم اهلل علیه شتافته بودند
بعد از  .و سعود نابکار همان روز عصری راه دیارخود پیش گرفت .ایمن ماندند

سعود باز به استقالل بود تا به سعی و اهتمام  و ،چندی عبدالعزیز را کشتند
ابی و الیه آثاری از وّه محّمدعلی پاشا والی مصر و عزیمت ابراهیم پاشا ولد مشاٌر

﴿ ؛سعود در آن دیار نماند                   ﴾.5 
ی عثمانی در سنۀ  521نجیب پاشا ند ،در سه ساعت 8 ن سپرد نفر جا نه هزار  قتل عام کرد و  ا   کربال ر

نظام کربال از هم گسیخت و هر  ,ّما مقّدمۀ ثانی اینکه به واسطۀ کثرت اوباشا
ه شد از ترس سیاست حاکم آن بلد ب فاجری در هر بلدی که مستوجب عقوبت می
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 ﴿ مفاد     ﴾5 گریخت تا کار به جایی رسید که  به عتبات عالیات می
اختیار از دست  ۀرشت ،گویند می 2از ازدحام اوباش که به اصطالح اهل کربال یارمباز

سهل است که پادشاهی  .بیرون رفت ،حاکم کربال که گماشتۀ پادشاهی بغداد بود
بلکه به زّوار و مجاورین و  ،داد کرد و خراج نمی بغداد را نیز کسی اطاعت نمی
م عصیان هر چند نفر از یارمباز سری داشت که عَل .سکنۀ آنجا مجال زیست نماند

هی بغداد که دوازده سال در آن سامان به حکومت قیام رضا پادشا و علی .افراشت می
این کار برنیامد تا محّمد نجیب پاشا را از دولت عثمانی به  ۀاز عهد ،نمود و إقدام می

که  ـو او را از حکومت شام معزول و به حکومت بغداد و توابع  ،این کار مأمور
و آن نابکار بس  .ندمنصوب نمود ـ دولت عثمانی حاکم بغداد حکم وزیر ثانی دارد

هنوز در حکومت استقراری نگرفته بود که  ،باک و غّدار و مّکار بود سّفاک و بی
معلوم است  .کربال بست ۀدهان به قلع های اژدر لشکر به جانب کربال کشید و توپ

هذا تیغ  بناًء علی ،که اجماع عوام در مقابل قشون نظام صورت نخواهد گرفت
 .و أسر سکنۀ آنجا پرداختپرچمی را آخت و به قتل 

هزار و  یک ۀحجة الحرام سن پس از سه روز محاصره به روز یازدهم شهر ذی
بیت را مجروح  دل دوستان اهل کربال را مفتوح و ،دویست و پنجاه و هشت هجری

ه هزار نفر در آن روز از ق شد ُنآنچه محّق ،سه ساعت حکم قتل عام داد ،ساخت
البیت و کتاب و زر و سیم  قدر مال و جواهر و اساس نو آ ،حلیۀ حیات عریان شدند

و در  ،یابد به غارت رفت که محاسب وهم و خیال از تعداد و تذکار آن مجال نمی
و در میان رواق حضرت عّباس  ،اس اسب و استر بستندصحن مطّهر حضرت عّب

 ۀجز خان الّسالم و جناب خامس آل عبا سالم اهلل علیه هرکه را یافتند کشتند به علیه
هرکه توانست  ،حدی ابقا نکردندابر  .مان داداحاجی سّید کاظم رشتی که او را 
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 906 کربال[ انیعیبر قتل ش یپاشا و سرور و بیدر مدح نج یآلوس ابن اتی]اب

لواح را در روضۀ منّوره شکست او  .گریخت و هرکه ماند رشته حیات را گسیخت
مر اپس از قتل عام قراری در  .کان ما کان و وقع ما وقعحباب را خست و او دل 

 .اجعت کرددر چهاردهم شهر مزبور مر ،والیت داد
ا ابن] ت  نجیب پاشا و سرور  بیا مدح  ی در  لوس ی آ ن کربالو قتل شیعیا  [بر 

آلوسی در مدح نجیب پاشا و سرور بر قتل شیعیان کربال؛ و پاسخ  بیات ابنا

 شیخ عزیز نجفی و حاج میرزا محمود تبریزی

 ،و قاضی عسکر محّمد نجیب پاشا بود تآلوسی که از فضالی اهل سّن و ابن
 وقت به رشتۀ نظم کشیده است: این دو شعر را در آن

َک األُ  أ ــد  ــَب َمرَق ــَس طی ــنُی َدن   یل  ُحس
 

ـالل   ی  َرَفُضوا اهلُد  ُدوا و َعَل الض   َتـَرد 
ــی    ــری   َحّت ــُم الَقضــ َج ــااَقَل ه  ء ب ُطهر 

 
ـــ  ـــُب حمّمـــدُ  اَیوًم رهـــا الن جی  َفَطه 

 گفته است:و شیخ عزیز ابن شیخ شریف نجفی در جواب  
 ا خَســــأ عــــدو  اهلل إن  نجیــــَبکم

 
دُ  مــی  و َعــل العَ  ی  َرَفــض اهلُــد  د  ــرَتَ  َی

 
 

ــْت  َس ــیطُة ُدن  ــَک البس ــه و ب ــئن ب   و َل
 

ـــدُ ـ فاْبشـــ  ـــُک حمم  ـــا الملی ره  ر ُیَطه 
 
 

 یضًا جناب حاجی ماّل محمود تبریزی در جواب گوید:ا
 کمنجیــب   ا خَســأ عــدو  اهلل ُکــلُّ 

 

ــدکم َش    ُدواکیوی ــو  ماء َتَع ــد   َب ال
مُ  هــذا ابــن هنــدر    و المدینــُة و الــد 

 
 هـــراُق فیهـــا و الن بـــیُّ حمّمـــدُ الم   

 و له أیًضا: 
ــقیا ــقی األش ــا ألش ــب   ءتبًّ  کمنجی

 

 ی یتخل ـدُ َنَصَب احلُسـنی و یف َلًظـ 
ــــا أیت إذ قــــد أیت   التعجبــــوا مّ

 
ــــدُ   ــــةر یتقّل ــــحیفةر َملعون  5«بَص
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 تشّیع در مصر .9
ن بمصر] لعّباسیّو لّشیعة و ا  [ا

 :271صفحة [ تاریخ الّشیعة]
یعة و العبیاسییون بمرص»  :الشی

َضت أعالُم دولة بنی العّباس، تطالعت الّشیعُة  مروان و نَبغْت دولُة بنی لاّم ُقو 
العّباس عل رأهیم یف  القلوب، زعاًم منهم أّن بنیمن الّووایا و أظهروا ما انطوت علیه 

ُم الَوشیَجُة بینهم  و اّلذی جعلهم یسبون ذلک یف بنی ،الوالء لعلٍّ و بنیه ح  العّباس الر 
 طالب. و بنی آل أیب

بود مارت علوّیین  ی إ ند ،قیام برا مار از علوّیین کشید ند و ِد ن ربود ی عّباسیّو ل  و

عار طلًبا بدم احلسنی  و مطاردة  بنی و ما أظهروه بدَء الّدعوة   ُأمّیة من الش 
فام ّنضت  ،ُأمی ة الّسالم و أخًذا برتاثهم من بنی علیه علّ  ل بَنیالّسالم و االنتصار  علیه

العّباس إاّل و ُجلُّ أنصارها و ُقّوادها و أهل طاعتها من العلوّینی رأًیا و  دولُة بنی
علٍّ و شیعتهم َظْهُر  لبنی واسّیة أمُر الُملک إاّل و َقلبُ لکن ما استتّب للعبّا و ؛مذهًبا
َجنّ  فکانوا علیهم أشد  من األُموّینی عداًءا و ُظلاًم و قتاًل و َصْلًبا و تعذیًبا و َحبًسا  ،الم 

 «إیل ما سوی ذلک من رضوب اجلَور و االضطهاد. ،و ترشیًدا و نفًیا
 ،العّباسیّون مع العلوّینی و أولیائ همفلاّم رأی الّشیعُة ما یعمله » :275صفحة 

ا  ؛العّباس یف کّل ناحیةر  صاروا ینتهوون الُفَرَص یف الَوثَبة  عل بنی فام وجدوا علویًّ
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و للَوثبَة إاّل و أخذوا بیده  «و أعَطوه القیادَة من أنفسهم. ،یتحف 
من طالب  یأمره بإخراج آل أیب ،کتب المتوّکُل إیل والیه بمرَص »: 271صفحة 
لعرشر َخَلون من رجب  ،فأخَرجهم أمرُی مرَص إسحاق بن ییی اخلتلّ  ؛مرص إیل العراق

موا العراَق  ،111سنة  و استرت َمن کان بمرَص  .فُأخرجوا إیل المدینة یف شّوال منه ،و َقد 
عل رأی العلوّیة، حتّی أّن أمرَی مرَص رضب رجاًل من اجلند یف یشءر فأقَسم علیه بحّق 

و رفع ذلک صاحُب الربید إیل المتوّکل،  ؛احلسنی إاّل عفا عنه، فواده ثالثنی د ّرةً  احلسن و
فرضهبا و محل بعد  ،فورد الکتاب من المتوّکل عل أمری مرَص برضب  ذلک اجلندی  مائةً 

و ُدل  عل رجلر یقال  .و َتتَبّع الوایل بعد ذلک الّشیعَة فحَملهم إیل العراق .ذلک إیل العراق
ق  ،طالب بن احلسنی بن عّل بن أیب له: حمّمد بن عّل بن احلسن بن عّل  أّنه بویع له، فُأحر 

ج العلویُّ هو و  الموضع اّلذی کان به، و أَخذه و رَضب بعَض َمن بایعه بالّسیاط، و ُأخر 
 («251صفحة و  251صفحة  ،1جّلد  ،اخلطط. )طالب إیل العراق مجع  من آل أیب

 طالب، قابل احصاء نیست محاربه و معارضۀ متوّکل با آل أبی

اّلذی حارب أهَل البیت و أولیاَءهم،  ،انقضت دولُة المتوّکل»: 277صفحة 
ب العلوّیُة و الّشیعُة بمرص أّن أّیام  .فقض منهم ما شاء و شاء له شنَآَنه و ُبغَضه فَحس 

قون نسیَم الّراحة، و َیرُبزون من  اجلور و االعتساف  قد ترّصمت و أّّنم سوف ینتش 
ن ابنه المنترص   و ؛زوایا االختفاء و ُحبوس  البیوت لکن خابت أمانیُّهم فقد وجدوا م 

 ما ال یتسبون.
إیل  ،کتب المنترص لاّم ُویّل احلکمَ ” :251صفحة  ،1 ]یف[ جّلدقال المقریوّی 

إیل  5 یرکب َفَرًسا، و ال یسافر من الُفسطاطعامله بمرَص أن ال ُیقب ل علویی ضیعًة، و ال
                                                      

 .«: َعَلم لمرص القدیمة(بالَضمّ )الُفسطاط : »أقرب الموارد. 5



 903 اش را إفطار کرد لشگر روزه که یطور به انیعیش هیبر عل 491 ۀفتنه در مصر در رمضان سن

طرفر من أطرافها، و أن ُیمنَعوا من اخّتاذ العبید إاّل العبد الواحد، و َمن کان بینه و بنی 
ه فیه و مل یطاَلب ببّینة و مل  .أحد من الطالبّینی خصومًة من سائر النّاس ُقب ل قوُل خصم 

ن سریة لکن ما یذکره ا و“ َتُطل أّیام المنترص. لمقریوّی ال یّتفق مع ما هو المعروف م 
 المنترص مع العلوّینی.

 :11صفحة  ،7جّلد  ،115األثری یف حوادث عام  قال ابن
و آمن العلوّینی و کانوا خائفنی أّیاَم  ،و أمر المنترُص بویارة قرب علٍّ و احلسنی

 .سنیأبیه، و أطلق وقوَفهم، و أمر برد  َفَدک إیل ولد احلسن و احل
 و قال:

أن عَول صالَح بن عل عن  ،و ُذک ر أّن المنترص لاّم ُویل  اخلالفَة أّوُل ما أحدثه
المدینة و استعمل علیها عل  بن احلََسن بن إسامعیل بن العّباس بن حمّمد، 

 قال عّل:
هک إیل حلمی و دمی ،یا علّ ”قال یل:  ،فلاّم دخلُت علیه ُأود عه  و َمد   “إیّن ُأوج 

دَ  ه بک، فاْنُظْر کیف تکون للقوم و کیف ” و قال: هساع  إیل هذا ُأوج 
 .طالب أیب یعنی آَل  !“تعاملهم

إیل کثری أمثال ذلک مّا هو مسطور یف بطون الکتب و معروف  عنه حتّی إذا قام 
 «المستعنی من بعده رَسح یف أّیامه.

که لشگر  طوری بر علیه شیعیان به 916فتنه در مصر در رمضان سنۀ 

 اش را إفطار کرد روزه

ففی إمارة هارون بن مخارویة بن أمحد بن »: 257صفحة [ تاریخ الشیعة]
فوثب إلیه  ،أنکر رجل  من أهل مرص أن یکون أحد  خرًیا من أهل البیت ،طولون

ب بالّسیاط یوم اجلمعة یف مجادی اآلخرة و یف إمارة ذکا  .155سنة  ،العاّمُة فرُض 
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ُکت ب عل أبواب اجلامع العتیق ذکُر الّصحابة، فرضیه من النّاس و األعور عل مرص 
هه آخرون یتشّکرونه عل ما أذ َن  ،175فاجتمع النّاس إیل دار ذکا یف رمضان سنة  ؛کر 

َی ما ُکت ب عل أبواب  ب قوم  و خرج آخرون، و حُم  هلم فیه، فوثب اجلند بالنّاس فنُه 
. ،و األسواق اجلامع، و ُّن ب النّاس یف المسجد  و أفَطر اجلنُد یومئذر
ففی یوم عاشوراء  ؛157بمرص إیل أن َدَخَلت سنة  و ما زال أمُر الّشیعة یقَوی  

لف و  5کانت منازعة  بنی اجلند و بنی مجاعةر من الرعیّة عند قرب ُکلثوم بسبب ذکر الس 
عّیة فکانوا إذا َلُقوا و تعّصب الّسودان عل الر .ُقت ل فیها مجاعة  من الفریَقنی ؛الن وح

ثّم کُثر القوُل: معاویُة خاُل  ؛أحًدا قالوا له: َمن خاُلک؟ فإن مل یقل معاویُة بَطشوا به
و کان عل باب  اجلامع العتیق شیخان من العاّمة ینادیان یف کل  یوم  مجعة یف  !علٍّ 

کاتُب الوحی و  و ،معاویُة خایل و خاُل المؤمننی: ”وجوه النّاس من اخلاّص و العامّ 
و کان هذا أحَسُن ما یقولونه، و إاّل  .“ردیُف رسول  اهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم

و َیلَقون  .و یشریون إیل أصل األُذن “هنامعاویُة خاُل علٍّ من ه  ”فقد کانوا یقولون: 
اًم: و کان بمرَص أسَوُد یصیح دائ .أباجعفر مسلاًم احلسینّی فیقولون له ذلک یف وجهه

 «فقتل بتتیس أّیاَم القائد جوهر. “معاویُة خاُل علّ ”

 واسطۀ جوهر، و المعزُّ لدین اهلل الفاطمی قّوت تشّیع در مصر به

فأعَلَن التشیَّع قبل  .القاهرةَ   دخل القائ ُد جوهُر إیل مرَص و َبنَی»: 251صفحة 
ن مذهب التشیّ  ؛أن یأیت إلیها المعوُّ ل دین اهلل الفاطمّی  ه اّلتی فم  ع اّلذی هَتف به و آثار 

                                                      
حدامها إ ؛کلثوم یان بأمّ ین لعلوّیتنی تسمّ عند ذکر المشاهد یف مرص مشهدَ  رحلتهجبری یف  ابنُ  ر. ذکَ 5
 الّسالم. حمّمد بن جعفر علیه خری ابنةُ و األُ  ،الّسالم القاسم بن حمّمد بن جعفر الصادق علیه ابنةُ 
 (تاریخ الشیعة)



 960 اند نموده اءیآنجا را إح یوجه نیتر یدر مصر به عال ونّیفاطم یخلفا

ن األذان یف مجیع اجلوامع  ،نرَشها و اإلعالن   “َح   لیل رخری العمل”ـ بما أَمر به م 
ة عل النبّی و عل علٍّ و فاطمة الّسالم عل غریه، و اجلَهر  یف الّصال بتفضیل عّل علیه

 ة و الّسالم.و احلسننی علیهم الّصال
مرص أن جُیَهر بالَبسَمَلة یف الّصالة و کانوا ال یفعلون ذلک، و أَمر اإلماَم بجامع 

کعة الّثانیة. یَد یف صالة اجلمعة القنوُت یف الر   و ز 
ث مع بنت المّیت أخ   :ما یل و أّما المواریث فأَمر بأن ُیعَمل هبا حسب أن ال َیر 
ث مع الولد إاّل الّووُج أو و أن ال َیر   ،له و ال ُأخت  و ال عمی و ال ابُن عّم و ال ابُن أخ

ث مع الولد. ،الّووجة و األبوان أو اجلّدان ث مع األُّم إاّل من َیر   و أن ال َیر 
القائَد جوهر یف بنتر و أخر کان  ،قاض مرَص  ،و خاطب أبوطاهر حمّمد بن أمحد

علیه  فلاّم ألّح  .“ال أفعل”قد حکم قدیاًم فیهام بالن صف للبنت و بالباقّی لألخ، فقال: 
فأمسک أبوطاهر و  !“الّسالم أهّیا القاّض! إّنام هذا عداوة لفاطمة علیها”قال له: 

 5«یراجعه بعُد یف ذلک. مل

 اند ترین وجهی آنجا را إحیاء نموده خلفای فاطمّیون در مصر به عالی

و قد أمر بُأمورر ُأخری مّا َتشَهد بتمّسکه بالّدین و عمل ه بنظام »: 255صفحة 
یارَ  ؛عةالرّشی ّناَر یف أوساطهم 2،کُلبس  النّصاری و الیهود  الغ  ن  ،و أن یشّدوا الوُّ و منَع م 

، و أن تکشف  ،عمل  الُفّقاع و بیع ه یف األسواق ئَورر ن أن یدخل أحد  احلاّمَم بغری م  و م 
دوا یف احلاّمم  بال امرأة  وجَهها یف طریقر و أن تیش خلَف َجنازةر، و قَبض عل مجاعة ُوج 

روا، إیل غری ذلک. ئَورر فرُضبوا و ُشه  فبمثل هذا استمّر، و عل مثل  ذلک َجَرت سریُته  م 
                                                      

 (تاریخ الشیعة) .155یف حوادث عام  ،األثری بنا ،کامل ؛251، ص 1ج  ،طالخط. 5
 واد.م الس  هُ و هو عالمة أهل الّذمة و غیارُ . 2
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َی له بالمغرب کّله و دیار   ،إیل أن حلق برّبه و قد بلغ من الَعَظمة و الّشأن  یف أّیامه أن ُدع 
 مرص و الّشام و احلرمنی و بعض أعامل العراق.

اکم باهلل کانت مظاهُره یف التشیّع أکَثَر و أعامُله یف و لاّم انتهت اخلالفُة إیل احل
و مع ذلک کّله فقد سَمح للنّاس بأن جیری کلی عل مذهبه و یعمل  ؛سبیل إعالئ ه أوَفرَ 
یة( بالقاهرة و رت ب فیها المدّرسنی للفقه و و فَتح داَر احلکمة )کلّ  ،حسَب اجتهاده

َلت إلیها الکتُب من خوائن الّلغة و الطّب و الت نجیم و النّحو و ا ها، و ُحم  راَءة و غری  لق 
الُقصور حّتی حصل فیها من الکتب یف سائ ر العلوم ما مل ُیَر مثُله جتمًعا، و دخلها 
نی ة، و ُجع ل فیها کلُّام یتاجون  النّاُس للّتحصیل، و ُاجری عل َمن فیها األرزاُق الس 

رب و األقالم و المحابر و  5الَوَرق. إلیه من احل 
ن حماسنه اّلتی سّجلها له الّتاریُخ  ْف إلیها ما شّدد به النّکرُی من  ؛و هذه م  و أض 

فلم ُیَر یف األعیاد  ـ اع، و منع النّساء من اّتباع اجلنائو و من زیارتّن للمقابربیع  الُفقّ 
ناء و الّلهو و بیع  المغنّی ـ بالمقابر امرأة  واحدة ات، و منَع و منَع النّاَس من الغ 

النّصاری من رکوب اخلَیل و أن ال یستخدموا ُمسلاًم و ال یشرتوا عبًدا و ال أَمًة، و 
، و منَع من تقبیل أحدر له األرَض و أن ال ّدة  ُیقب ل  تتبعت آثارهم یف ذلک فأسَلَم منهم ع 

 2رکاُبه و ال َیُده.
ثل ه انقضت أّیاُمه و ترّصمت دولُته، فکم مرّ  َلف فعل هذا و م  ةر منَع من َسب  الس 

بقلع األلواح  و عاَقب علیه، و کم أَمر بمحو ما ُیکتَب منه عل احلیطان و المساجد و
 «اّلتی ینقش علیها من ذلک.

                                                      
 .518، ص 3، ج طالخط. 5
 .74، ص همان. 2



 969 هر زمان، تابع مذهب حاکم آنجا بوده است« ملوکهم نید یالّناس عل»مصر به مصداق: 

هر زمان، تابع مذهب حاکم  «النیاس لیل دین ملوکه،» :مصر به مصداق

 آنجا بوده است

 :255صفحة  [تاریخ الشیعة]
هی  “النّاُس عل دین ملوکهم” :الکلمة الّدارجة هلذه و إّن أظَهَر مصداق»
لطة، فقد وافَقت  ؛مرُص  فإّّنا یف المذهب و الّرأی تقّلبت مع أرباب الّدولة و رجال  السُّ

األُموّینی، و جاَرت العّباسینّی، و تظاهَرت مع الفاطمیّنی، و اّتفقت مع األّیوبیّنی، و 
ی الملوَک و ُتسایر األُم  راَء یف کل  آنر و زمانر إیل الوقت احلارض.هکذا ُتار 

فور اخشیدّیین و کا اّیام  می ،در  اطعام  ا  مردم ر ن در روز عاشورا خلیفه همۀ  اهل حُز  کرد با طعام 

ن أقوَ   .ی األسباب لنرشه یف مرَص و إّن للفاطمّینی مظاهَر یف التشیّع کانت م 
لعاش من المحّرم مل یکن أّوَل َمن و إن  إظهار شعائر احلون یوم ا .یوُم عاشوراء :منها

و إّنام  5؛أَمر به الفاطمّیون یف مرَص، بل إّن الّشیعة کانت علیه أّیاَم األْخشیدّینی و کافور
اّتسع ن طاُقه یف أّیامهم، فکانت مرُص یف دولتهم یف الیوم العاش من المحّرم ُتبط ل البَیَع 

الن وح و النّشید و یطوفون باألزّقة و و الرّشاء و ُتعط ل األسواَق، و جیتمع أهل 
مها و هم نائحون باکون، و  2األسواق، و یأتون إیل مشهد ُکْلثوم و نفیسه و غری 
و لربام حرض اخللیفُة و هو حافر و علیه  ،یمضون إیل اجلامع األزهر أو إیل دار اخللیفة

عار احلُون، فیُقَرأ مقتُل احلسنی علیه د ال ش  شعراُء ما قالوه یف احلسنی و الّسالم، ثّم ُینش 
                                                      

 (تاریخ الشیعة). 239، ص 2ج  ،الخططانظر . 5
سحاق بن إ زوجةُ  ،الّسالم علیهام احلسن بن زید بن احلسن بن علّ  هی ابنةُ »خّلکان:  قال ابن. 2

ساء بیها، و کانت من النّ أیل مرص، و قیل مع إمع زوجها  دخلْت  الّسالم، جعفر الصادق علیه
و کان  .لیها و سمع منها احلدیَث إحرض  ّن الشافعّی لاّم دخل مرَص أ روی  و یُ  ؛الصاحلات الّتقیات

. 175 عام ،ا یف شهر رمضانو کانت وفاُت  .کام کان یل اآلن باقر إنی فیها اعتقاد عظیم، و هو للمرصیّ 
 (تاریخ الشیعة« )رض اهلل عنها. ،بجابة الدعاء عنده و هو جرّ إمعروف بها و قربُ 
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الّسالم إیل أن ینتصف النّهار فُیدَعی النّاُس إیل مائدة  اخللیفة، و  أهل البیت علیهم
تکون الامئدُة کموائد األعیاد من فرش  أحَسن  البُُسط و اختیار أنَفس  األطعمة  ال

ة الّسلطنة، بل ُتفَرش احلرُُصُ و  وتوّفر األلوان و غری ذلک من مظاهر الملوکّیة و ُأهب 
امط ألباًنا ساَذجًة و ُجْبنًا و  امُط احلُون و ُیغری  لوُن اخلُبو َعمًدا، و جیعلون عل الس  ُیَمّد س 
َعَساًل و أمثال ذلک، ثّم خیرجون بعد تناول الّطعام عل تلک اهلیئة اّلتی کانوا علیها من 

 5.الن وح و الُبکاء، و یستمّر احلال إیل ما بعد الَعرص
یر به ن عید غد ن زما می در آ گزار  ی با عظمت بر نیست قدر ل وصف  قاب  شد که 

عرش من شهر ذی احلّجة اّلذی أقام فیه  و هو الیوُم الّثامن ؛و منها: یوُم الغدیر
و البَُوهی یّون  ؛الّرسوُل صّل اهلل علیه و آله و سّلم علیًّا خلیفًة من بعده و إماًما و هادًیا

رون فیه َمراسیَم  یف العراق قد َسَبقوا الفاطمّینی إیل تأیید هذا الیوم و إقامت ه عیًدا ُیظه 
ینة.  الو 

و لو أردنا أن ُنَسّطر مجیَع ما کان یصنعه الفاطمیّون یف هذا الیوم خلرجنا عن 
 ُخط ة الک تاب غرَی أّننا نوجو البیان عنه.

ةر و أمَجل  هیئةر خیرج اخللیفة یف هذا ا ّد ألکابر الّدولة  .لیوم عل أحسن ب و  و قد ُأع 
ب فیه منرب  فیجلس علیه  ش بأفَخر  الُبُسط، و ُنص  و القضاة و عاّمة  النّاس جلس  قد ُفر 
ن بعدهم األُمراُء و األجناُد ثّم عاّمُة النّاس، و جیلس  القاض و العلامُء حوَله و م 

النبّی صّل اهلل  فیتلوا خطبةَ  ثّم یصعد اخلطیُب  ؛ف عل المجلسرش  یُ  یف حملٍّ  اخللیفةُ 
أمریالمؤمننی إلیه و یصف  و یذکر إصعادَ  ،بها ذلک الیومتی خطَ علیه و آله و سّلم الّ 

ه و ما قاله النبیُّ  تلک احلاَل  ذا نول القاض َصّل إف ؛صّل اهلل علیه و آله و سّلم یف َحق 
َم الّتهاین من الّتصافبالنّاس رکعتنی، ثّم جُیر  و غریه. حون مراس 

                                                      
 (تاریخ الشیعة) .235 ـ 283، ص 2، ج الخطط. انظر 5
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قون ء و المساکنی، و یفرّ امون عل الفقرنع  ، و یُ و یف هذا الیوم یوّوجون األیامی  
ء و الّضیوف و األساتذة و المدّرسنی و امراء و الّرؤسء الّدولة و األُ اعل کرب باَت اهل  

ء  او إجر .ن إعظام هذا الیوم، إیل أمثال ذلک مقون الّرقاَب عت  رون و یَ نحَ غریهم، و یَ 
 5و أکابر الّدولة. ءُ ای الوزر  بات، و عل مثل ذلک جُی الت و اهل  مراسم التّهاین، و توفری الص  

 ء الّدولة.او کرب ءُ اه الوزرمن األموال، و مثلُ  ِص  یف هذا الیوم ما ال ُی  ق اخللیفةُ نف  فیُ 
ز رکیفّیت ب] مراسم عید رو ی  معصومین، گزار الدت  مصردر و فاطمّیین در  ی   [اّیام خلفا

نی نَ َس واحلَ  ءم مولد النبّی و علٍّ و الّوهرااو منها: أّّنم کانوا جیعلون أیّ 
اجلسیمة، و یظهرون فیها  جلیلة، ینفقون فیها األمواَل  الّسالم أعیاًدا و مواسمَ  علیهم
و غری ذلک من  ی  لوَ عملهم من اإلطعام و ُصنع احلَ  مثَل  ، و یعمل النّاُس رْش والب   َل ذَ اجلَ 

 ئ ر األعیاد.اإظهار شع
اهل تعلیم فقه  منبرهای  مۀ  قا مردم[ ]ا  بیت به 

و  أهل البیت و أجروا هلم رواتَب  فقهَ  مون النّاَس ُیعل   ءَ او منها: أّّنم نصبوا فقه
 اجللیلة. الستامع احلدیث األمواَل  2ضور، و أنفقوا عل المتعّلمنی و احلُ ی ةً َسن   خمّصصاتر 
 ویل عل البالد، و یکون مذهُب ستَ یف مرص و یَ  سریُ یَ  ه جعلوا التشّیعَ و مثل   هذا یف

 المعروف بنی عاّمة النّاس. أهل البیت المذهَب 
استامشهور،  تر  ن ظاهر می بودنشا ما ثار ا لی آ است و فاطمّیین  ن  ی بود  سماعیل

ینّی کانوا أّن الفاطم ـ و مل نتحّققه ـو إّن المشهور بنی أرباب الّسریة و التّاریخ 
یف المذهب و الّرأی، و صاروا عل مذهب اإلمامیّة أّیام الوزیر أیب عّل األفضل  إسامعیلّیةً 

 ل الوزیرُ ت  و لاّم قُ  ؛یف دولة احلافظ لدین اهلل ،بن أمری اجلیوش َبْدر اجلامیّل اإلمامّی المذهب
یف دولتهم کان  و کیف کان فإّن المذهب اإلمامّی  .عاد المذهب إسامعیلیًّا ،511عام 

 ه.یف سبیله، أو یشاهد حاجًوا دون قصد   ةً ثرَ ه من دون أن جید عَ ری  ع یف َس َُّس ینترش و یَ 
 لکان لنا متّسع   ،عرشّی  االثنی عل انتحاهلم المذهَب  ةَ و لو أردنا أن نقیم األدلّ 

                                                      
 .483و  222، ص 2، ج الخطط. 5
 )محّقق( .مجع احلارض. 2
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کام أن الّوعم بأّّنم إسامعیلّیون مذهًبا قد یکون له وجه  من الّتاریخ، غری أّن  ؛من القول
 «.رُ آثارهم یف اإلمامّیة أظهَ 

مذاهب ه الّدین أّیوبی مذهب شیعه را برانداخت و فقط رسمّیت ب صالح

 ربعه دادأ

 :261 ةصفح[ تاریخ الشیعة]
یعة و األییوبییون بمرص»  :الشی

 َی و  و البلدان، إیل أن قَ  ری  ه یف القُ عل القاهرة و ضارًبا أطنابُ  َخی اًم  مُ کان التشّیع 
 ؛لدین اهلل الفاطمّی  أن أن استوزره العاضدُ غ من الش  الّدین یوسف األّیویب و بلَ  صالُح 

عه من أْن َحَجر عل العاضد و منَ  ،بةلَ و الغَ  ف من نفسه القّوةَ ر  ؤه منه حینام عَ افکان جو
 َفَرًسا ما لدیه من الّصفایا و األموال حتّی مل یبق عنده إاّل  مجیعَ اخلروج و استلب 

ع یف قلب الّدولة و الّدعوة للمستنرص بأمراهلل ثّم َش  ؛واحًدا، و بعد ذلک استلبه منه
ی عل ُمَسجًّ  عل ما أراد، فدعا للعبّایّس و الفاطمیُّ  العّبایّس ببغداد، فساعده الّطالعُ 

 5.ءه الموُت ااحلال حّتی جفراش المرض فلم یعلم ب
 ند، و أنشأ بمدینة مرَص ء و اجلُ امرأوقع باألُ  ،الّدولة و لاّم تّهدت لألّیویّب قواعدُ 

ف قضاَة الّشیعة کل هم، و فّوض و رَص  ،خری للاملکّیةأُ ء الشافعّیة و اللفقه مدرسةً 
قلیم إعنه یف ستنْب الّدین عبدالملک بن درباس الامریّن الشافعی فلم یَ  لصدر ءَ االقض
ن ذلک الیوم بام کان علیه هَ  2.المذهب ن کان شافعی   مَ اّل إمرص  ی وَ فتظاهر النّاس م 

                                                      
 (تاریخ الشیعة)ثری و غریمها. األ و ابن ؛176، ص 1ج  ،الخطط ؛517. و ذلک عام 5
 المرصّینی و کانوا شیعةً  و عول قضاةَ »: 217، ص 22ج  ،511ثری یف حوادث عام األ . و قال ابن2
« خرة.اآل یف العرشین من مجادی ،ة یف مجیع مرصفاستناب الشافعیّ  ،قام قاضًیا شافعیًّا یف مرصأو 
 (تاریخ الشیعة)
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اّلذین عل رأیه  ءَ یستقدم العلام البیت و األّیویبُّ  أهل خیتفی مذهُب  الَمل ک، و کیف ال
عل عقیدة األشعرّی، و من  و یمل النّاَس  و خیّصص هلا الّرواتَب  و یبنی المدارَس 

الّدین  الدین حممود بن عامد و ساعد عل ذلک أّن الّسلطان نورَ  .هت عنقُ بَ خالف رُض  
فام زال من ذلک الوقت تنترش  ؛حنیفة یف بالد الّشام أیب  مذهَب زنکّی تعّصب فنرَش 

ذلک یف مجیع  وا علو الّشام، و جرَ  هم و تکثر بمرَص ؤُ ا، و توداد فقهی  و  قَ هم و تُ مذاهبُ 
َ مَ  َی ود  ، وعُ تی هلم علیها سلطان  البالد الّ   ،قاضر  و مل یول   ،ر علیهنک  ب بغریها و أُ ذهَ ن َت
ًدا للخطابة و اإلمامة و الّتدریس إنسان  ما مل یکن مقل   مَ د  و ال قُ  ،أحدر  لت شهادةُ ب  و ال قُ 

هم بوجوب وبّینی و بعدَ األیّ  ّدة  هم یف طول مُ ؤُ افقه ألحد  المذاهب األربعة. و أفتی  
 5ها.اما عد اّتباع هذه المذاهب و حتریم  

قرار داد صالح ا را روز عید و سرور  ز عاشور ی رو أیّوب لّدین   ا

 َب أهل البیت حّتی ناَص  نی و مذهب  بام ارتکبه من الفاطمیّ  األّیویبُّ  عَ ن  و ما قَ 
یوم  نها کانوا یعملوبالعکس مّ نی و الفاطمیّ  فقابل الّشیعةَ  ؛للبیت الّطاهر نفسه ءَ االعد

 ء.اعاشور
ء اکان الفاطمیّون یتّخذون یوم عاشور”: 155 ةصفح ،1 ، جّلدقال المقریوّی 

احلون، و  امطَ امط العظیم المسّمی س  و یعمل فیه الس   ،تتعّطل فیه األسواُق  ؛ونر ُح  یومَ 
. فلاّم زالت الّدولةُ  ء  یصل إیل النّاس منه یش کان  أّیوب یومَ  ن بنیم   ملوکُ اخّتذ ال کثری 

 و یصنعون ،و یتبّسطون یف المطاعم ،یوّسعون فیه عل عیاهلم ؛رسور ء یومَ اعاشور
َ  ،الواتاحلَ   ،جرًیا عل عادة أهل الّشام ـ و یدخلون احلاّممَ  ،اجلدیدة و یّتخذون األواین 
آناَف شیعة عل  بن موا بذلک غ  لرُی  ـ عبدالملک بن مروان أّیامَ  تی سنّها هلم احلّجاُج الّ 
ل ت  قُ  ءر و ُحونر عل احلسنی بن عّل ألّنهاء یوَم َعواذین یّتخذون یوم عاشورالّ ، طالب أیب
 .“طر سُّ بَ تَ  و ء یوَم رسورر او قد أدرکنا بقایا مّا عمله بنوأّیوب من اخّتاذ یوم عاشور .فیه
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و  فهل ساغ هلم أن یعادوا الّرسوَل  ،فاطمة بنی ءَ اال أدری إذا کان األّیوبّیون أعد
علیه قبل  نَ و  و َح  مقتل احلسنی عیًدا و قد بکاه الّرسوُل  و لامذا صنعوا یومَ  ؟!بیته أهَل 

و  ی األّیویبُّ طرَ و أّن األغَرب أن یُ  ؟!ءایف األحی ذلک الیوم بعرشات الّسننی و احلسنیُ 
 «ّنا هّلل و إّنا إلیه راجعون.فإ ؛ءایوم عاشور واًفا و هو صاحُب ج   له المدُح  کاَل یُ 

 [آن در مصرنمودن أمیرأفضل رأس الحسین را از عسقالن و دفن  نمودن حمل]

إّن األفضل بن ” :151 ةصفح ،1 ، جّلدقال المقریوّی » :پاورقی ،265 ةصفح
 فیه رأُس  س  دار   و کان هبا مکان   ،و دخل عسقالنَ  دَس ک القُ مری اجلیوش لاّم ملَ أ

 ؛و عّمر المشهدَ  ،یل أَجل  دارر هباإ طر فَ یف َس  َل م  ره و ُح فأخرجه و عطّ  ،احلسنی بن علّ 
ه یف ل  ی به ماشًیا إیل أن أَح الرشیف عل صدره و سعَ  الّرأَس  ل األفضُل محَ  َل فلاّم تکامَ 

سنة  ،خرةآلا ثامن مجادی ،األحد الرأس من عسقالن إیل القاهرة یومَ  و کان محُل  .ّرهقَ مَ 
ه مُ د دج  ج من المشهد بعسقالن وُ خر  أُ الرشیف لاّم  أَس هذا الر   نّ أو یذکر  .515

ء عند القرب احرون یوم عاشورنو کانوا ی”و قال:  .“کریح المسک جیّف، و له ریح   مل
یوالوا  ، و ملل احلسنیَ ن قتَ و َیُسبّون مَ  ءَ او الُبک وَح و البقر و الغنم، و یکثرون الن   اإلبَل 

 ثّم ذکر له بعض الربکات المشاهدة المرئّیة. .“همعل ذلک حّتی زالت دولتُ 
 ،ن الموارات الرشیفةو م  ” :12 ةصفح ،2 ، جّلدرحلتهبطوطة یف  و قال ابن

و علیه  ؛الّسالم أن حیث رأس احلسنی بن عّل علیهامالش   العظیمُ  ُس المقدّ  المشهدُ 
ها أیًضا کذلک، و هو ح  ة و صفائ  ض  الف   ُق لَ ء، عل أبوابه ح  االبن عجیُب  خم  َض  باط  ر  
یف: دْ عند ذکر القُ  ،11 ةو قال صفح .“ویف احلّق من اإلجالل و التّعظیممُ  و ”س الرش 

قبل أن ُینَقل إیل  ،الّسالم الّشهری حیث کان رأس احلسنی بن عّل علیهام هبا المشهدُ 
 “القاهرة.
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هل البیت یف أمن مشاهد   عن کثریر قرُص ء ال یَ االبن یل الیوم عظیمُ إو هو  :أقول
 «الّسالم. العراق عدا مشاهد األئّمة المعصومنی علیهم

 امروز إقبال شدید به اهل بیت و مظاهر تشّیع دارند ،اهل مصر

االبتهال و الّترضع إیل اهلل تعایل یف  عل الّتقبیل و 5و کإقباهلم»: 261صفحة 
ع و هم یملون مَ و لربام خیرجون یف لیایل اجلُ  ؛ء احلوائ ج عند تلک المشاهداقض

السُل  األعالمَ  ود و بأیدهیم الس   کام تصنع الّشیعةُ  ،احلدیدّیه یرضبون هبا ظهوَرهم السُّ
 تی هی مظهرُ و یذهبون عل هاتیک احلال الّ  ،ئ ر احلون عل أهل البیتاعند إظهار شع

 ئ ر واإیل ما سوی ذلک من أمثال هذه الشع ؛إیل قرب السیّدة زینب ،و احلون الّشجی  
 2«نا عل شّدة َمیلهم إیل العرتة الّطاهرة.تی تدلّ المظاهر الّ 

 ختلص للمجتمع و تکتب بحسن نّیةر  و لو کانت تلک الفئةُ »: 267صفحة 
و قد  ،فجر اإلسالمالّشیعة یف کتابه  بو  یف نَ  ئَف اده من صحأمنی عاّم سو   لرجع أمحدُ 

اعرتف بذنبه، و کنّا ننتظر بفارغ  األشف و زار النّجَف  د یومَ ض ما سو  َعد بأْن ُیبی  وَ 
األّول من کتابه  ل للّطبع اجلوءَ فلاّم مث   .الصرب أْن یقرن بعنی القول و العمل

وجدناه قد َذر   ،ره فیهفنا عل ما حر  إیل العراق و وقَ  و محله الربیدُ  ،اإلسالم ُضحی
 ؛اإلسالم فجره هبا کتابُ  ءاتی جل الّ وَ ه األُ ئف  او زاد یف تسوید صح رَح عل اجلَ  لَح الم  

  إرصاًرا علیه.إاّل  أو االعرتاف باخلط ، ُبعًدا عنهعل احلّق إاّل  ه الوقوُف دْ و  فکأّنام مل یَ 
                                                      

 زمان.های این  . یعنی مثل اقبال مصری5
 و حوَله مجاعة   (رأس  احلسنی أو السّیدة زینب)حکی یل َمن شاَهَد واعًظا یف أحد المشهَدین . 2

ه عّجل اهلل فرجه و یف المهدّی و ظهور   د علیهم األحادیَث ُُّس و هو یَ  ،صاغنی حلدیثه مرتاحنی به
 (تاریخ الشیعة) سّهل خمرجه.
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إّنه سمیع  ؛عل العمی و آثر البرَص  ّب اهلدایةَ ن أَح دی مَ ق للهُ نسأله تعایل أن یوف  
 5«جیب.

 اند دولت فاطمّیین در مصر، شیعه و علوی بوده

 :115 ةصفح[ 1جّلد  ،معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر]
ة الساطمییة بمرص و » ولة العلویی  :فریقییةإالدی

ب فریقیّة و مرص و الّشام، و ُخط  إبعیًدا و استولت عل  2هذه الّدولة بلغت شأًوا
 .ءَ العلامت مَ کرَ أظام و الع   و المساجدَ  و المدارَس  نَ دُ و َبنَت  المُ  ،هلا باحلجاز و العراق
تمع  ةر عظیم کتبر  و کان هلا دارُ  ؛األقمر بمرص األزهر و اجلامعُ  و من آثارها اجلامعُ 

و  ؛العنی للخلیل بن أمحد إحداها بخّطه من کتاب خر َس نُ  و کان فیها عّدةُ  ،الکتب ئَس انف
 المؤّرخنی استیفاًء لذکر أحواهلا و أکثرُ  .ذلک الّضیافة و غریُ  الح و دارُ الس   دارُ 
نساب من ألاو العالمون ب ،ءون من العلامفو الُمنص ـ ط مرصطَ ُخ  صاحُب  قریویُّ المَ  ـ

 :ته قوُل الرّشیف الرّض و کفی به شاهًداو یشهد بصحّ  ؛همصّححوا نسبَ  ،نیالعلویّ 
ــدی ــامی عــل اهلــوان و عن  مــا مق

 
ـــ صـــادق   مقـــول    ـــف  َحم   یُّ و أن

ـــإو   ـــحُمَ  ء  اب ـــ ق  ل  ـــالض   ن  یب َع  ـْی
 

ـــم   ـــائر   کـــام زاغَ ـ  یشُّ ـوحـــ ط
ــ  ــ ُل أمح  ــالد   یمَ الض  ــاد   یف ب  یاألع

 
ــــ  ــــةُ  رَص م  ـو ب ــــالعَ  اخللیف  یُّ و  َل

ـــوهُ   ـــن أب ـــأیب   َم ـــ والهُ  و َم  والَم
 

ـــدُ إذا ضـــامَ  َی   ـــ نی البعی ُّ قَ ـال  ِص 
رقـــی بع   ف  َلـــ   النّـــا ّیدُ ه َســـرق ـــع 

 
 و َعـــــلُّ  مجیًعـــــا حمّمـــــد   س   

ـــــ یّل إّن ذُ   ـــــذلک اجل ـــــوُّ  دّ ب  ع
 

ــــذلک الر  وا   ــــی ب ــــوام  یُّ رَ  ع  ْب
                                                       

 .412ـ  431، ص 61جنگ . 5
 محّقق(. )الشأو: الغایة. 2
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أرسل القاض أبابکر  رَ القاد   األبیاُت  غت  و لاّم بلَ  .و إّنام مل ُیود ْعه دیواَنه خوًفا
یف النّقابة و  أقام و هو ناظر   ذلٍّ  عل أّی مقام  ”عاتبه و یقول: الباقالیّن إیل والد الّرّض یُ 

م بذلک، و أنکر الرّض ه ما عل  ه أنّ ف والدُ لَ فحَ  !“و مها من أشف األعامل ،احلّج 
فامتنع و  !“ّی ب المرص  َس یف نَ  ح  دْ للخلیفة باالعتذار و القَ  ْب اکتُ ”فقال أبوه:  .الّشعرَ 

من البعید عنک و ال  ختاُف ”فقال أبوه:  ؛عاة المرّصینّی لم و دُ یْ اعتذر باخلوف من الد  
 ،ساکنه یف بلدر ف أن ال یُ لَ ه و َح عَ ب منه أبوه و قاطَ فغض   ،َیقَبل فلم “ختاف من القریب!
 .ل الّشعرَ یقُ  أّنه مل ثّم حلف الّرضُّ 

کتب فیه المرتض و  ،یف نسبهم یتضّمن الَقْدَح  ار حمرًض و کتب یف زمن القاد  
ة فیام کتبه الرّض جّ ُح  و ال ،ضاةء و القُ العلام ئرُ االمفید و س الرّض و أبومها و الّشیُخ 

 و امتناعُ . ثری یف تارخیهألا کام قال ابن ،ن هذام   عل أکثرَ ل م  فإّن اخلوف َی  ،یف المحرض
احلال مع  أ من األبیات حّتی آَل ن یتربّ أللقادر قدًحا یف نسبهم و  الّرّض من أن یکتَب 
ن کتب یف المحرض لیست إاّل مَ  و کتابةُ  ؛ّحة نسبهمعل ص   قویی  ل  أبیه إیل ما آل، دلی

لک، و إذا کان اخلوف منهم عل المُ  ها اخلوَف المحرض کان سببُ  للخوف کام أّن کتابةَ 
 ؟!مکذوب یمل عل کتابة حمرضر  أفال ،عل قتل آبائهم و إخواّنم علیه یمل الملوکَ 
ّحة یرتابوا یف ص   نی فلملعلویّ امن أعیان  أنا مجاعةً  و سألُت ” :ثریألا قال ابن

 هیودیٍّ  دُ لَ لفائهم هو وَ ُخ  بیداهلل أّوَل م أّن عهم فوعَ نسبهم، و قد بالغ من أنکر نسبَ 
 .“حّدادر 

و غریه حتّی  یعی  ذی محل أباعبداهلل الّش الّ  عری مالیت ش  ” :األثری ال ابنق
ح نفسه هبذا األمر سام  و هل یُ  ،هیودیٍّ  د  لَ یل وَ إنفسهم و یسّلموه أمن  جوا هذا األمرَ ر  خُی 
 “؟!علیه ن یعتقده دینًا یثاُب مَ 

 ألّّنم شیعة   ،المذهبّیة إیل ما فعله بنوالعّباس العصبّیةُ  و انضاَف  :أقول
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 .جعل ذلک سببًا لفساد خالفتهم ءاتاریخ اخللفیوطّی یف ّن اجلالل السُّ أحتّی  ،سامعیلیّةإ
 5«. ...ء خلفائهم عل التفصیلو هذه أسام

 خلفای فاطمّیین، سادات علوی هستند

 [:151حة جّلد، صف ،معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر]
 :ء الساطمییون و اجلامع األزهرااخللس»

 ،نیء الفاطمیّ ااخللف ء  او مها من بن ؛األقمر األزهر واجلامعُ  و یف مرص اجلامعُ 
هم َشأًوا بعیًدا و دامت و بلغت دولتُ  ،نتقلوا إیل مرصاروا بالمغرب ثّم هَ اّلذین ظَ 
و  .ء آثار اإلسالماو کان هلا فضل  عظیم  یف إحی ،ثننی و سبعنی سنةامائتنی و 

 الّطالب عمدةمثُل صاحب  ،همبَ َس حون نَ ء اإلسالم و مؤّرخیهم یصح  المحّققون من علام
ومّا استدّلوا  ؛المقریوّی و غریهم األثری و خلدون و ابنُ  ُبناو ، طالب یف أنساب آل أیب

یف الّرّض  هم قوُل ب  َس صّحة نَ  به عل  رض اهلل عنه: ،الرش 
 و عنـدی وان  ما مقامی عل اهلَـ

 
ــمَ   ــیُّ قــول  صــادق  و أْن  ف  َحم 

ــ  ــن  یب   ق  ل ــحُمَ  ء  او إب  ـْیــالض    ع
 

ــم    ــائ   کــام زاغَ  ـ  یشُّ ـحــوَ  ر  ط
 یاألعـاد   م یف بـالد  یْ الض   ُل أمح   

 
ـ   ویُّ َلــالعَ  خلیفــةُ  ال رَص م  ـو بـ 

ــ  ــ أیب ومــوالهُ  ن أبــوهُ َم  یوالَم
 

ُّ قَ ـالـــ البعیـــدُ  امنیإذا َضـــ   ِص 
ــرقــی بع  ف  ع  َلــ  ــا ادی  ه َســرق   النّ

 
ــــد    ــــا حمّم ــــلُّ  س مجیًع  و ع

 م البلدانعجَ مُ  عنهم یف عرب  ذی یُ الّ  هم أمثال یاقوت احلموّی بَ َس ن أنکر نَ عربة بمَ  و ال 
 َل فحَ ستَ  اهم لاّم لک  هم هم بنوالعبّاس خوًفا عل مُ ذین أنکروا نسبَ فإّن الّ  ؛بالمتعّلوّینی و غریه

هم ب  َس نَ  فی  بغداد یف نَ ا ب  رَضً حتّی کتبوا حَم  ،طالب یل النّاس إیل آل أیبن مَ ه م  ونَ رَ هم مع ما یَ أمرُ 
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 999 کند هّیخود ته یبرا یتر عالم نیو مبّلغ یمساجد بهتر دیدر مصر با عهیش

الّشیخ المفید و تلمیذه السیّد المرتض و  :ء اإلمامیّةب فیه من علامکتُ عل أن یَ  5وارَبُ أْج 
ل عن و  و عُ  دَ د  الفة فهُ و امتنع الّسیّد الّرض من إنکار األبیات الّس  ؛الّسید الّرضا و والدمها
حتّی قال  ء ،إسامعیلیّة و القول فیهم یّس  شیعة   سیاّم أّن القومَ  ال ،النّقابة و إمارة احلاّج 

 .أو ما هذا معناه “ّن خیارهم رافضة  أل ؛تصّح  إّن خالفتهم ال”: ءااخللف تاریخیف  الّسیوطّی 
دولتهم و ما هلا من الفضل عل اإلسالم و العرب  ةَ مَ ظَ أردَت أن تعلم عَ و إذا 

ل أحواهلم مثلَ مَ  أرَ  فإیّن مل، خطط المقریویّ  عْ فراج   و مّا قاله یف وصف خوانة  ؛هن َفص 
ه اخللیل بن إحداها بخّط مصنّف  ، کتاب العنین م   خر َس نُ  أّن فیها عّدةَ  ،تی کانت هلمالکتب الّ 

 .أمحد
و له أوقاف  ،ن عهدهم إیل الیوم مدرسة  عظیمة  إسالمّیةاألزهر م   امعُ و اجل

َقة   ،جلیلة نه سکُ ن األقطار یَ م   طرر و ینسب کّل رواق إیل قُ  نها الّطالُب سکُ یَ  و فیه أرو 
ب بشیخ اجلامع األزهر و هو لق  یُ  و له رئیس   ،من األوقاف ّر علیهم األرزاُق دُ و تَ  ،هأهلُ 
 2«.بمرَص  جامعر  مُ أعظَ 

 تری برای خود تهّیه کند شیعه در مصر باید مساجد بهتری و مبّلغین عالم

 :155 ةصفح[ 1جّلد  ،معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر]
 ذی یقال: إّنه رأُس الّرأس الّ  ئها لویارة مشهد  اثنأأّیاًما ذهبنا یف  فبقینا یف مرَص »

نت ییی بن زید بن عّل بن احلسنی ب ّیدة زینَب قرب الس   و زیارة   ،الّسالم احلسنی علیه
 4«الّسالم. علیهم

                                                      
َ . خ ل: 5  .ُأجرب 
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قرب زینب بنت ییی بن زید بن  ،قرب مسّمی به قرب زینب را در مرص)ره( اهلل سّید حمسن عامل  آیة. 4

 )عاّلمه طهراین، قّدس رّسه( فتأّمل. ؛داند عّل بن احلسنی می
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 شیعه و وضع عزاداری ایشان در مصر

 ف عل معبدر قاق المدارس ترّش تی نولناها یف زُ الّ  ارُ و کانت الدّ »: 156 ةصفح
هم للعبادة تَ یَ سنی أکس  فکان یف الغالب یأتیه مجاعة  منهم الب   ،له للیهود و بجانبه حدیقة  

یُ   یف ذلک البلد  أن رأینا الّشیعةَ فنا لاّم س  أف ؛ونءمون و یقرمو  وَ عل أیدهیم و یُ  ورَ فیشّدون السُّ
خیطر بباهلم أن  مل ـ من ذوی الثّروة الّطائلة تارة و فیهم مجاعة   هم إیرانیّون و هم أهُل لُّ و ُج  ـ

 دینهم. مهم أحکامَ عل  یُ  و عامل   ،هم فیهمُّ ؤُ یَ  مام  إو  ،جیمعهم لعبادة اهلل تعایل هلم جامع   یکونَ 

ًلم  یف مرص و إقامة لزاء احلُنی للیهنیتکایا اإلیرانیی  ُی  ال

سیّدالّشهدا  ءُ ایقام فیهام عو ،کخری للرتُّ رس و األُ تان إحدامها للفُ نعم هلم تکیّ 
 من المرصّینی و رُض و َی  ،لیلة الوافر کل   ل الّطعامُ بذَ و یُ  ،ءاأرواحنا فداه یف أّیام عاشور

و من  .   کثری ن أهل العلم و الفضل عدد  حتّی اإلفرنج اجلَمُّ الغفری و فیهم م  غریهم 
 لذلک المنصب   ءةُ االعظیم لیست فیهم الکف ء ذلک المحفل  او قرّ  ءَ اف أّن خطبؤس  المُ 

 مَ الغتنموا أعظَ  رت فیهم األهلیّةُ و لو توف   .إیل غری أهلها بل ُسل مت تلک الوظائُف  ،اجللیل
تی ئلهم الّ افض أئّمة أهل البیت الّطاهر و نرش   سالمّی و مذهب  عایة إیل الّدین اإلللدّ  فرصةر 

 أئّمة أهل ذلک الّدین القویم و مذهب   و أظهروا للمأل حماسنَ  ،ئر اخللقااختّصوا هبا عن س
 ءتم قد أضاعوا تلک الفرصةَ الکنّهم لعدم کف و ؛ًرا للّشیعةفخَ البیت الّطاهر و کانوا مَ 
 .ها عل العکسام کانت نتیجتُ بَ الثّمینة أعواًما کثریًة بل رُ 
ء سادات من فضال لوجود شخصر  تعایل یف هذه الّسننی األخریة و قد وّفق اهللُ 

 سننی و نبذل المجهودَ  تی نتوّخاها منذُ ببعض طریقتنا الّ  آل المرتض یف دمشق قد أمَل  
 اعجلوَ  ک ـالکتب  هم و تألیف  تدریب   ء واء بتعلیم القرّ اها یف إقامة العوإلحکام  
 ،هاها و َنرش  و َطبع   ـ إقناع الاّلئم، و السنیّة المجالس، و الّدّر النّضید، و األشجان
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إقامة  ءته حماسنُ اء یطلب من أهلها و یظهر بقرایف العاشور رَص یذهب إیل م   فصارَ 
 و المنافع   العظمی   و بان هلم ما فیه من الفوائد   ،رز و بذلک النّحوء عل ذلک الط  االعو

ه یف مجیع بالد ه عاًما فعاًما و انتشار  ذلک و حتسین   لدوام   نسأله تعایل الّتوفیَق  ؛الکربی  
 5«الّشیعة.

 ]حکومت فاطمّیون[

 :271 فحةص([ الّشیعة یف المیوان) الّشیعة و التّشیّع]
 ل له شریماه الّدیلمی َطبَل فعم   ،وَلنجالقَ  ض بعّلةرَ المَ  کان کثریَ  2و هذا احلافظ»

 ج الّریُح ن خاّصته أّنه إذا رضبه أحد  خرَ و م   ؛ئن الفاطمّینیانج اّلذی کان یف خوولَ القَ 
الّدین  ک صالُح و لاّم ملَ  .من القولنج بُل ع الط  نفَ ة کان یَ ن خمرجه، و هلذه اخلاصیّ م  
 4«ّنه من آثار الفاطمیّنی.إاّل أل ، ال لیشءر  هذا الّطبَل ّیویب کَُّس األ

 ن در مصر، ایجاد مدارس و مساجد و جلب معّلمین از دنیایخدمات فاطمّی

 ،527صفحة  ،برَ خمترص تاریخ العَ عل یف  و قال السّید مری»: 271 فحةص
 :2615طبعة 

عون العلَم و  ،ّولنیاأل 3کان الفاطمّیون یف أّول عهدهم کالبطال َسة” ُیشج 
                                                      

 .247، ص 61جنگ . 5
عبدالمجید بن محّمد بن المستنصر است که از سالطین فاطمّیون  . مراد، الحافظ لدین اهلل2

 )عاّلمه طهرانی، قّدس سّره( باشد. می
 .519، ص الّشیعة فی المیزان. 4
وس، بطلمیوسیان، می: جمع بطلبطال سة»آذرتاش آذرنوش:  ،فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی. 3

تا  493 ؛ل در مصر تأسیس شدوس اّوط بطلمیها )این سلسله پس از اسکندر توّسدالکی بطالمه یا
 «.قبل از میالد( 49
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احلکمة، و محلوا إلیها  العاّمة و دارَ  و المکاتَب  لّیات  دوا الکُ فشی   ؛ءَ مون العلامکر  یُ 
ئر العلوم و الفنون و اآلالت الّریاضّیة، لتکون امن الکتب یف س عظیمةً  جموعاتر 

ا عل نفقة فیها ُح  ساتذة، و کان الّتعلیمُ األ رَ و عیّنوا هلا أشهَ  ؛البحث و المراجعة رهنَ  رًّ
دون عق  یَ  ءُ او کان اخللف .دوات الکتابیة جّاًنااأل حون مجیعَ منَ لّطالب یُ الّدولة، کام کان ا

و کان  ؛فروع العلم، کالمنطق و الّریاضة و الفقه و الّطب یف شتّی   المناظرات  
 کام هی احلاُل  ة اجلامعّیة ـءَ او العبأرف باخللعة خاّص عُ  سر ابتّشحون بلیَ  ةاألساتذ
َدت لإلأُ و  ؛ـ الیومَ  هبا و موّظفیها عل تلک المؤّسسات و عل أساتذتا و طاّل نفاق رص 

ندلس ن آسیا و األم   ساتذةُ و ُدعی األ ؛ملیون درهم 11الّسنوّی  5هایرادُ إأمالک  بلغ 
.اوعة  و هبت هبم رَ ات یف دار احلکمة، فازدادَ رضالمحا ء  اإللق  “ء 

ن فاطم ما تشّیع در ز النّاس بعد رسول» :و کتابت «حّی عل خری العمل»ین به ّیإظهار   بر دیوارها «اهلل علی خری 

 بنای جامع ازهر از فاطمّیون است

 :عون و الّشیی یالساطمیی 

اّتفق المؤّرخون عل أّن الّدولة الفاطمّیة قامت عل أساس الّدعوة الشیعّیة، و 
وا ذخّت و أّن الفاطمیّنی ا ؛ئلارص عل نرشها بمختلف الوساحل   ت جد  َص أّّنا قد حرَ 

 ئدُ ات العقجدَ و قد وُ  ،د المجتمعاتئعقا و  وْ العلوم سبیاًل لغَ  المساجد و معاهدَ  ءَ ابن
ت و عَ عرَ فریقیا، ورسعان ما ترَ إْصًبا و نامًء منه یف شامل خ   رَ ی أکثَ رعً مَ  الشیعّیة یف مرَص 

 .اهأثرُ  م  عَ 
ُء یف المساجد او اخلطب ،“ح   لیل رَخری  العمل  ”فالمؤّذنون ینادون عل المآذن: 

المرتض و فاطمة البتول و  و علٍّ  هم بالّصالة عل حمّمد المصطفییفتتحون کالمَ 
ْبطَ  سول، و َحَلقاُت احلسن و احلسنی س  روس یف األ ی الر  زَهر و غریه ترتکو عل الدُّ

                                                      
 )محّقق( درآمد ساالنه. :وّی نإیراد  َس . 5



 997 را عّیبر مصر و برانداختن تش نیالّد صالح ۀغلب

 ضاة تصدر وفًقا هلذا المذهب.القُ  مذهب الّشیعة، و أحکامُ 
آله و  اهلل صّل اهلل علیه و رسول النّاس بعدَ  خریُ ”ماکن: عل األ و کتب الُمعوُّ 

عرش من  الثامن لوا الیومَ و جعَ  .“الّسالم طالب علیه یبأبن  المؤمننی علُّ سّلم أمریُ 
 ن أهمّ م   ةر نَ به یف کّل َس  ، و أصبح االحتفاُل عیدر  یومَ  ـ غدیر خمّ  و هو یومُ  ـاحلّجة  ذی

 القاهرة َفَرًحا و رسوًرا. هلا جوانُب االحتفاالت الدینّیة اّلتی کانت تتّو 

 الّدین بر مصر و برانداختن تشّیع را صالح ۀغلب

ططو عن   العاش من المحّرم کان أّیامَ  ون یومَ ئر احلُ اإّن شع”المقریوّی:  خ 
ف البیَع و وق  یف عهدهم تُ  فکانت مرُص  ؛نییف أّیام الفاطمیّ  هنی، و اّتسع نطاقُ خشیدیّ اإل

و  سواق  ألزّقة و األایطوفون ب وح و النّشید  الن   ، و جیتمع أهُل سواَق ُتَعط ل األَء، و االرّش 
 “ئحون باکون.اکلثوم و نفیسه، و هم ن مّ أُ یأتون إیل مشهد 

ن أهّم عامرة القاهرة یف و کان م  ”: خمترص تاریخ العربو قال السّید مریعّل یف 
احلسنی  مقتل   ألرجاء تقام فیه ذکری  ا ء  فسیُح ا، و هی بنعهد الفاطمّینی احلسینّیةُ 

 .“ءَ الّسالم یف موقعة کربال علیه
، حّتی ةئر الّشیعان شعو ما إلیها م   ئر  اء هذه الّشعاالفاطمّیون یف إحی نَ و أمعَ 

 ت جوًء من حیاة النّاس.حَ أصبَ 
ویّب مع  ها صالُح عَ بَ غط و الّتنکیل اّلتی اتّ الض   و لوال سیاسةُ  ین األیُّ  ،الّشیعةالد 

. أیُّ  و بعد الیوم شأن   الیومَ  مذهب التشّیع یف مرَص لکان ل    شأنر
اشتّد  عرشّیة فإّن هذا المذهب قد و إذا مل یکن الفاطمّیون عل مذهب االثنی

ه و عملوا عل نرشه و عاتُ ه و نشطت دُ م نفوذُ جد منطلًقا یف عهدهم، فقد عظُ ه و وُ رُ أزْ 
ذلک أّن .  ننی مطمئننّی عل أنفسهم و أمواهلم...علیه آم توطیده، و أقبل النّاُس 
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ئر افإّّنم یلتقون یف هذه الّشع ن جهاتر سامعیلّیة و إن اختلفوا م  عرشّیة و اإل االثنی
 2و5«النّاس علیها. بخاّصة یف تدریس علوم آل البیت و الّتفقه هبا و محل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                      
 .515، ص الّشیعة فی المیزان. 5
 .42، ص 69جنگ . 2



 

 

 
 
 
 
 
 

 تشّیع در سوریه .1

 شهر َحَلب، مرکز تشّیع بود

 :216[ صفحة تاریخ الشیعة]
 :َحَلب»

و خَفق لواُؤه حنی َنبََغت الّدولُة احلَْمدانّیة یف  ،ارتفع َمناُر التشّیع یف سوریا
و کانت تلک العصوُر المتقاربة  .َحَلب و الّشام و اجلویرة، و الّدولة الفاطمیّة بمرَص 

ل ة و مذ ُجلُّ ملوک ها و ُأمرائ ها من الّشیعة، کآل ُبَویه بفارس و العراق، و بنی ید یف احل 
ل و ما واالها النّیل، و بنی و  ؛شاهنی یف الَبطائح، و نارص  الّدولة آل َحْمدان یف الُموص 

َنة نبَغ من العمید و الّصاحب بن عّباد فام أ أّما الوزراء کابن کثرهم؛ کام أّنه یف تلک اآلو 
هم، کالّشیخ المفید و الرّشیَفنی و  علامء الّشیعة یف کّل فنٍّ ما یعجو القلُم عن َعد 

 إیل غریهم. ؛ُزهَرة بعده یف حلب َخاَلَوْیه و َبنی اجلُنَید یف بغداد، و ابن الطویّس و ابن
تشّی نور  فقه و عظمت به  ب و شعر و  اد  ع بودَحَلب، شهر 

ْث عن کثرتم و ال َحَرَج  َعراء فَحد  و إن أردَت أن تعرف شیًئا عنهم  ،و أّما الشُّ
هرفعلیک  الّدولة و  و قد عَقد فصلنی أحُدمها یف شعراء سیف ،للّثعالبی بیتیمة الد 

مَن هؤالء. ؛اآلخر یف شعراء الّصاحب  و سوف تد الکثرَی منهم ض 
عبداهلل بن َحْمدان یف َحَلب و الّشام و  الّدولة عل  بن ظهرت دولُة سیف
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َقد الوافدین و أسَعَف الامدحنی فرَ  ،فتوافدت علیه َحَمَلُة العلم و نوابُغ الّشعراء ،اجلویرة
بام تبُلغه أمانیُّهم و تتمنّاه نفوُسهم، فصارت أندَیُته اخلاّصة أشَبَه بَحَلقات الّدرس یف 

أدیب  سجّیتُه طرُح المسائل عل احلضور یف الّلغة فنون العلم و األدب، فکأّنام هو عامل  
به الُعوُد و  واه یستخّفه الط َرُب و الل هُو و ُیطر  عر و غریمها، و کأّنه مل یکن َمل ًکا َکس  و الش 

عطار وماُر و یغتنم الُفَرَص لُمغازلة الغاَدة  الم  و قض أکثَر أّیام سلطانه یف حرب  .الم 
و األربعنی غووة، و کان جیمع فکا ؛الّروم له و علیه نت الَغَووات اّلتی بینه و بینهم ُتناه 

 ، ه  الُغباَر اّلذی یقع علیه یف غوواته للّروم حتّی اجتمع منه َلب نَة  فأویص أن جُیَعل َخدُّ
َذت وصّیتُه  َخل کان. األثری و ابن کام یذکره ابن ؛علیها یف قربه، فنُف 

ن  ا ید َحمْد س حارث بن سع فرا ی شیعه بودأبو ی شعرا  از عظما

و قد أرَس الّروُم یف تلک الغووات ابَن عّمه أبافراس احلارث بن َسعید بن 
و محلوه إیل القسطنطینّیة، و أقام  ،152و الّثانیة  115کانت األُویل عام  ،َحْمدان مّرَتنی

و له یف األرْس  شعر  کثری  موجود  یف دیوانه کان یرسله إیل  .یف األرْس  أربَع سننی
فراس  و ألیب .الّدولة المکارم ابنَی سیف المعایل و أیب الّدولة و إیل ابنَی ُأخته أیب سیف

 البیت، و لومل تکن له إاّل میمّیُته المساّمة بالّشافیة اّلتی مطلُعها: شعر  یف أهل
م  احلـــقُّ ُمهَتَضـــم  و الـــّدین خُمـــ  رَتَ

 
ـــــمُ  ءُ و یَفْ    آل  رســـــول  اهلل ُمقَتَس

فإّّنا کانت ُتعادل یف یومها مائَة ألف َسیفر یف َنجَدة  آل الّرسول  ؛یف نرصة أهل البیت لکَفی 
 و 5جامُع دیوانه ـخالویه  صّل اهلل علیه و آله و سّلم و ُنرَصة  احلّق و الّدین. یقول ابن

                                                      
و دیوانه المطبوع قباًل ینقص عن  .و شحه شًحا موجًوا ،فراس یبأخالویه شعر  . مجع العالمة ابن5

کام أّن المخطوط مرتب عل حروف اهلجاء و  ،المخطوط بکثری من الشعر و لیس فیه ذلک الرشح
 مطلُعها: ،و من الویادات قصیدة یف رثاء احلسنی .المطبوع غرُی مرتب

ـــــاهُ  یر  ال أنس ـــــد  ـــــْفح ال ـــــوم  ب َس  ی
 

ــــــذی أواله ْویل  أَ   ی ال  ــــــر  ــــــه َده  ل
 (تاریخ الشیعة) ها عل نسخة قدیمة.ی استنسختُ من هذا الدیوان بخط   وعندی نسخة 



 910 شهر حلب را یوبیّأ نیالّد تصّرف صالح

  یف سبب إنشائه هلذه القصیدة: ـ احلوادث اّلتی فیه الوقائع والّشارُح شًحا موجًوا لبعض 
طالب  سکرة اهلاشمّی العبّایّس عمل قصیدًة یفاخر فیها ُوْلَد أیب ّن ابنإ”
 أّوهُلا: ،الّسالم و یتحامل فیها علیهم علیه

ـــیَهَتُکم ـــوا َعض  ـــلٍّ َدُع ـــی َع  5َبن 
 

 ال یرَفُع الـّدهُر َوضـَع َمـن َوَضـَعهْ  
عره، فقال یف  ـ رمحه اهلل تعایل   ـ ْبه أبوفراسفلم جُی    تنّوًها عن مناقضته و سفاهته یف ش 

 “«أهل البیت هذه القصیدَة و ساّمها الّشافیَة.

 الّدین أّیوبی شهر حلب را تصّرف صالح

َ البناء حتّی أّن السلجوقّینی »: 215صفحة  و ما زال التشّیع یف َحَلب رایس 
عدیدةر القضاَء علیه فیها فام استطاعوا، إاّل أّنه تّکن من رضبه األتراک حاَولوا َمّراتر 

حی  عل خری  ”ـ و کان المؤّذن یؤّذن یف جوامعها ب   ،الّدین األّیویب و ساللته  صالح
 «.27ع  ،1 جّلد ،المُقتبَسأنظر جّلة  ؛“العمل

عل َحی  ”ـ کان و ال یوال اهلُتاف یف األذان ب  » :2پاورقی  ،215صفحة 
ن  “خریالعمل ن طرقهم بأّنه م  من شعار الّشیعة. و قد قامت األّدلُة الرّصیة الواردة م 

 ،عن الطرباینّ  111، صفحة 1جّلد  ،کنو العاّملو یدّل علیه أیًضا ما یف  ؛فصول األذان
یف  ،الّسریة احللبیّةو ما یف  .“َح   لیل رخری العملکان بالل یؤّذن بالّصبح فیقول: ”قال: 

إّن ابَن ُعَمر ”قال:  ،الطبعة الّثانیة ،275، صفحة 1جّلد  ،باب بدء األذان و مرشوعّیته
 “[.ح ی لیل رخری العملالعابدین کانا یقوالن یف األذان: ] و اإلماَم زین

و هو من متکّلمی  ـ کام ذکره القوشجی ؛نعم إّن عمر بن اخلّطاب ّنی عنه
 قال:، شح الت جریدیف أواخر مبحث اإلمامة من  ـ االشاعرة

                                                      
 (تاریخ الشیعة) . العضیهة: الکذب و النّمیمة و اإلفک و البهتان.5
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اهلل صّل اهلل علیه و آله  ثالث  ُکن  عل عهد رسول”صعد ُعَمُر المنرَب و قال: 
و  ،متعُة النساء :و هی ،و سّلم أنا أّنی عنهّن و ُأحّرمهّن و ُأعاقب علیهنّ 

 “و حّی عل خریالعمل. ،متعُة احلّج 
 «الُمتَعتَنی.و لعّل أهَل الّسنّة ترکوه لذلک کام ترکوا 

المکارم حمزة بن  ُمفتی حلب باید سّید أبی» مردم حلب به والی گفتند:

 «زهرۀ حسینی باشد

الّدین لاّم جاء إیل  أّن صالَح ”کثری الشامّی فقد ذکر:  و أّما ابن[: »215]صفحة 
ه ب أهَل َحَلب یف حرب صالح 5اضطرب والیه ،َحَلب و نول بظاهر  ین و رغ   ،الد 

ض ُأموَر عقودهم و  :منها ،لکن شطوا علیه ُأموًرا فعاهده مجیُعهم یف ذلک و أن ُیفو 
یف الّطاهر أیب المکارم محوة بن ُزهرة احلسینّی، اّلذی کان مقتدی  أنکحت هم إیل الرش 

وط، إاّل أّنه مل یدخل صالُح  ؛شیعة َحَلب ین إیل  فقب ل منهم الوایل مجیَع تلک الرشُّ الد 
لاًم َحَلب  ، بل دخلها س  ریع. 4و مل َیْثن ه 2بحربر  “ذلک عن الفتک  بالّشیعة الفتک  الذ 

باُل الّدولة األّیوبیة مل ُیقَض التشّیُع یف حلب کام ُقض  یف مرص،  و لاّم ترّصمْت ح 
قال یف  ،معجم البلدانکام خیربنا بذلک یاقوُت احلموّی یف  ؛بل بقی رصنَی األُّس 

و عند باب اجلنان مشهد عّل ”و قال:  .“تون عل مذهب اإلمامّیةو الفقهاء یف”حلب: 
و داخل باب العراق مسجد غوث فیه  ؛َی فیه یف النّومئ  طالب رض اهلل عنه رُ  بن أیب

و یف غریّب البلد یف  ؛طالب رض اهلل عنه َحَجر  علیه کتابة  زعموا أّنه خطُّ عل  بن أیب
                                                      

کام ذکره  ؛الّدین زنکی بن اقسنقر  الّدین زنکی بن مورود بن عامد کان صاحب َحَلب یومئذ عامد. 5
 (تاریخ الشیعة) ء.اأبوالفد

 (تاریخ الشیعة) .576یل حلب عام إکان دخول األّیویّب . 2
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 919 توبوایو قتل و نهب نفوس و اموالشان، تابوا أو لم  عهیبه کفر ش ّینوح حنف خیش یفتوا

ب ی  من  ءیوعمون أّنه سَقط لاّم جی ،ن  بن احلسنیَسْفح  بلد اجلَوَشن قرُب الُمحس بالسُّ
و بالقرب منه مشهد  ملیُح  5؛العراق لُیحَمل إیل دمشق، أو طفلر کان معهم فُدف ن هناک

یوعمون أّّنم رأوا  ،الع امرة، تعّصب احللبّیون و َبنَوه أحکَم بناء و أنفقوا علیه أموااًل 
 “ذلک المکان.علیًّا رض اهلل عنه یف المنام یف 

ن دالئل تشیّع احللبّینی ،وهذه اآلثار اّلتی یذکرها یاقوت فهی عل  ؛هی م 
فیکون ذلک بعد دخول األّیویّب  ،111التشیّع إیل عهده، و کتب ذلک عن حلب عام 

ن بنی لاًم بسبع و مخسنی سنًة، و إیل ذلک الیوم کان فیها أعالم  م   زهرة. هلا س 
ّی به ک نوح حنف ی شیخ  نفتوا لشا موا س و ا نفو نهب  ل و  قت ا ،فر شیعه و   تابوا أو مل یتوبو

و هکذا استمّر التشیّع یف َحَلب رفیَع البناء مل َتقَلعه تلک اهلّواُت العنیفة و 
ترُدْمه تلک العواصُف الشدیدة، إیل أن أفتی الّشیُخ نوُح احلنفّی یف کفر الّشیعة و  مل

فوَحفوا عل شیعة  َحَلب و أبادوا منهم  ؛تابوا أو مل یتوبوا ،استباحة  دمائ هم و أمواهلم
ج الباقون منهم من دیارهم إیل ُنبُّل و  بَت أمواهُلم و ُأخر  أربعنی ألًفا أو یویدون، و انُته 

لة و ُامّ  ها من الُقری   الن غاو  ، و اختبأ التشّیع یف أطراف العمد و الدلبوز و الفوَعة و غری 
 2«و البلدان، و مل یبق یف حلب شیعیی أَبًدا. ری  َحَلب یف هذه القُ 

 ]مذاهب موجود در سورّیه[

 :161 ةصفح[ 1جّلد  ،معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر]
 یوجد مذهُب  ،نعم”قلت:  “غری هذا یف سورّیة؟ و هل یوجد مذاهُب ” :فقال»

                                                      
َحر: 5 الّدولة، و ذلک ألّنه رأی نوًرا عل مکانه و هو بأحد  أّن الذی بناه سیُف ». و عن نسمة الس 

 هذا المحسنُ ” :دوا حجًرا مکتوًبا علیهفوج ،ر باحلفرإیل هناک و أمَ  َب ک  صبح رَ أفلاّم  .بلَ مناظره یف َح 
وا بالسُّ ”فجمع الَعَلوّینی و سأهلم، فقال بعضهم:  .“طالب بن احلسنی بن عّل بن أیب یف  ّی ب  إّّنم لاّم َمرُّ

 (تاریخ الشیعة“« )الّدولة.  الّسالم هبذا الولد، فعّمره سیُف  ء احلسنی علیهاَطَرَحْت إحدی نس ،َحَلب
 .432 ـ 447، ص 61جنگ . 2
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طالب  عّل بن أیب اإلمامَ ون ؤهل  ّّنم یُ أب إیل الّثاننی نَس و یُ  ؛ریّیةَص الّدروز و مذهب النُ 
یوجد یف سورّیة من  : إّنه الأنت قلَت ”فقال:  .“و هم ینکرون ذلک ،الّسالم علیه
.“ هؤهل  تُ  ة یف سورّیة الاإلمامیّ  : إّن الّشیعةَ أقل ذلک و إّنام قلُت  أنا مل”: قلُت  “؟!هؤهل  یُ 

 5«فشکرین عل هذا البَیان و زاد یف تعظیمی و إکرامی.

 [َحمدانّیین شیعی]حکومت 

 :277 فحةص[ الّشیعة و التّشیّع]
 هم؟ن هم احلَْمدانّیون؟ و ما هو مذهبُ مَ »

ن أعظم بطون ئل م  اتغلب بن و ینتسب احلمدانّیون إیل قبیلة تغلب، و کان بنو
ثّم  .یف الکثرة و العدد هلم حملی  ،ی الَعَرب یف اجلاهلّیةن نصارَ و کانوا م   ؛ربیعة بن نوار
هارون المغمر،  ر بن خطاب العدوی، و آُل مَ عُ  بیوت: آُل  یف اإلسالم ثالثةُ  کان منهم

نی، و کان عل جانب من ء احلمدانیّ امراألُ  هذا هو جدُّ  و محدانُ  محدان بن محدون. و آُل 
ة و اإلحرتام، و کان أمرًیا عل قلعة ل  ج  القبائل بالت   بقیةُ  تنظر إلیه قبیلةر  بُّ ء، و رَ ارث  ال

 152عنهم سنة  االستقالَل  نَ علَ أاسینی، ثم من الموصل من قبل العبّ  القریبة   ماردین
 العّبایس معارکُ  و دارت بنی احلمدان و اخللیفة   .المعتضد و کان ذلک یف خالفة  .،  ه

 فیها عل محدان. کانت الغلبةُ 
 ... 
 رة علامء  ا یف هجو قد ظهر ذلک جلیًّ  .نی فال خیتلف فیه اثناناحلمدانیّ  عُ ما تشیّ أ

ء هلم، کالُّسی و االشعر و یف مدح   ؛زهرة بنی ابراهیم جد   یبأکالرشیف  ،لیهمإیعة الّش 
ب رَض .  ه 151الصنوبری و کشاجم و النایش و الواهی و غریهم، و یف سنة 
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 916 به أحسن وجه عّیو ظهور و آثار تش نّییَحمدان امّیدر ا ایعظمت َحَلب و سور

أمریالمؤمننی  ،اهلل رسوُل  د  حممّ  ،ال إله إاّل اهلل” :تب علیهاکُ  جدیدةً  الدولة دنانریَ  سیُف 
 5.“«الّسالم جربئیل علیهم ،و احلسنیُ  احلسنُ  ،هراءالوّ  فاطمةُ  ،طالب یبأبن  علُّ 

 أحسن وجهه ام َحمدانّیین و ظهور و آثار تشّیع بعظمت َحَلب و سوریا در اّی

 [:255صفحة ]
 ع:ون و الّشیی احلمدانیی »

 ،نیو حلب و ما إلیهام یف عهد احلمدانیّ  موصل  اله یف ع و ارتفع شأنُ انترش التشیّ 
و کان ”: ةاحلضارة االسالمیّ متو یف  قال آدم ؛یعة یف العراقالّش  رُ و اشتّد هبم أزْ 

 “مر بغداد.أتدخل یف  رسةر أُ  َل وّ أون احلمدانیّ 
 امَ یّ أع یف سوریة التشیّ  ارتفع شأنُ ”: یعةتاریخ الّش و قال الشیخ المظفر یف 

لطات الّس  رباُب أسه عنهم بعد أن حبَ  َق لْ الطُّ  ه اهلواءَ هلُ أالدولة، و انتشق  سیف
 “یعة.الّش  ةَ کتظ  نی مُ احلمدانیّ  یامَ أ ، فکانت سوریةُ ةالمتعاقب

ه واقًفا طتَ ، و توّس عامرةً  و المشیدَ  بنایةً  الرفیعَ  موّی األُ  المسجدَ  و اذا دخلَت 
 اسمُ ة، فأین ب  یف باطن القُ  و احلسنی   و احلسن   علٍّ  ر اسمَ نظُ ک لتَ رأَس  عْ فَ ه، فارْ ت  ب  حتت قُ 
 “ذلک المسجد؟! ذین رفعوا بناءَ آل مروان الّ  و ملوک   و یویدَ  معاویةَ 

 :155صفحة  ،خطط الشامیف المجلد السادس من  و قال کرد علّ 
یف عهد  بوابراهیم الممدوح ـأ م الرشیُف حنفّیة، حّتی قد   ةً نّ حلب ُس  هُل أکان ”
ه فیها عل دین و خلفاؤُ ال و أیت صالُح  .ةو شافعیّ  ـ فصار فیها شیعةً  الدولة سیف
 ری  عل َخ  ی  ن بحَ ؤذ  هباء یُ یف جوامع الّش  نُ و کان المؤذ   .ع، کام أیت علیه یف مرَص التشیّ 
و کان  .یل ذلکإع، فلم یوفقوا ون مرات القضاء عل التشیّ و حاول السلجوقیّ  .لمَ العَ 
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 .املع یف الّش ل التشیّ تأّص یل إ اعیة  سباب الدّ ن مجلة األم   ـ و هم شیعة   ـمحدان  بنی کمُ ُح 
 کرُ َحَلب ذ   َجْوشن بظاهر   َجبَل   ح  فْ ذی یف َس و ال یوال عل حائط صحن المدفن الّ 

 “ .ب اآلنَ عرش، و قد خر   األئّمة االثنی
المتغّلبة عل الّشام یف القرن الّسادس، فقال:  ُجبری المذاهَب  ابن و وصُف 

، و أُ للّشیعة یف هذه البالد ”  وا البالدَ مُّ نی هبا، و قد عَ یّ نّ هم أکثر من السُّ مور  عجبیة 
 “بمذاهبهم.

تعّصب ندۀ صالح جنایات و  نداز ن برا نما ی کوبنده و خا مصر و َحَلب ها ی در  أیّوب لّدین   ا

بأهلها و  عل َحَلب، استنجد الوایلُ  ءَ الّدین األّیویّب االستیال و حنی أراد صالُح 
إن أجابوه أن  فاشرتط علیه الّشیعةُ  ؛عاّمة هم بعبئةر ئوا أنفَس عبَ و أن یَ  ونَ طلب منهم العَ 

اسم األئّمة ب   نادی  یف مجیع المساجد، و یُ  “العمل ری  َح   لیل رَخ ”یعید یف األذان 
العقود و  ض أمرَ فو  تکبریات، و یُ   عل المّیت مخَس کرب  و یُ  ،ئوااجلن عرش أمامَ  االثنی
 ه.ذلک کل   ل الوایلُ فقب   ؛بن ُزهَرة المکارم محوة   لشیخ الّشیعة أیب حةاألنک

و  غروه بالامل و المناصب  هوا أحًدا عل التشّیع و مل یُ نی مل ُیکر  إّن احلمدانیّ 
ون و ءخیتارون ألنفسهم ما یشا عایة، بل ترکوا النّاَس دّ لل امت  و المنظ   یؤّلفوا اهلیئات   مل

ن حیث ن آمَ به مَ  نَ فآمَ  احلق  یعتقدون ما یریدون، فانربی الّدعاة المخلصنی و أعلنوا 
 الّدین. نی و صالحمویّ نی و األُ اسیّ عل عکس العبّ  ؛إکراهَ  و ال ضغطَ  ال

و کّل  ـ اًرا هائاًل من التعّصب األعمی  و سورّیة تیّ  ل األّیویب معه إیل مرَص لقد محَ 
زالوا یعانون منه حّتی  األثر یف حیاة المسلمنی، و ما أُ ـ کان له أسوَ   تعّصب هو أعمی

لذا یف دینهم؛  عل عقوهلم، کام کانوا عل حقٍّ  ءَ اّما احلمدانّیون فقد کانوا أصحّ أالیوم. 
ةَ  ی  ء و و مالًذا للعلام أً مّا جعلهم َملج القول و الّتفکری   تساحموا و ترکوا للنّاس ُحر 

حّتی أّن رجال الَفّن  ،هبالفکر من مجیع األدیان و المذا ء و رجال  ادبو األُ  الفالسفة  
الّدولة حیث جیدون عنده ما  ن الّروم کانوا هیربون من َملیکهم َقْیرص إیل سیفم  



 917 العالم یف عةیأحًدا من الّش رهیو غ یُّوبّیاأل یما أبق عة،یلوال نوُر اهلل المنبثق ِمن ذاته الئّمة الّش

نی هذه احلمدانیّ  ن هنا ترک لنا عرُص هم. م  ت  غَ دینهم و لُ  بناء  أجیدوه یف بالدهم و عند  مل
 .و الکنوزَ  اآلثارَ 

الّشیعة، م ن ذاته الئّمة  المنبثق م  هلل  ملاا أبقی لوال نوُر ا العا الّشیعة یف   ألیّویبُّ و غریه أحًدا من 

نه و أّن الّشیعة کانوا یف تسنُّ  الّدین األّیویب کان عل حقٍّ  و لو اْفرتض أّن صالح
رر له یف قتلهم و استئصاهلم؟ فأیُّ  ،عهمیف تشیّ  عل ضاللر  إّن قواننی الّدول  !ُمرَب 

هلا  یف إعالن آرائه و معتقداته، بل و الرّتویُج  احلق   المتحرّضة تنّص عل أّن لکّل إنسانر 
 یعتقدون أّن الَعنیَ  ء المسلمون یف کّل مکانر غریه. و هؤال یتعّدی عل حق   مادام ال

تعاقب أحًدا  لکنّها ال السّن، و قواننی ُدَوهلم تنّص عل خالف ذلک، وب   نی و السن  العَ ب  
 د.منهم مادام مل یسمل عنی أحد أو یکُّس سّن أح

ن عل شاکلته أن یقض عل الّشیعة و التّشّیع، الّدین األّیویب و مَ  لقد أراد صالُح 
 «ن یتّم نور آل الّرسول المنبثق عن نور اهلل بالّذات.أإاّل  و یأیب اهللُ 

ی المسعودّی موّیون من قبل، روَ و هکذا زعم األُ » :2پاورقی  ،256صفحة 
 :مروج الّذهبیف 

 شیاُخ أف هلم حلَ  ،موّینیو انتوعوها من األُ  حوا الّشامَ فتَ  اسّینی حنیأّن العبّ ”
غری  أهَل  و ال اهلل قرابةً  أّّنم ما علموا أّن لرسول النّعم و الّریاسة   أهل الّشام و أرباُب 

 2و5“«.ء العّباسّیوناموّیون و جمّیة، حتّی ذهب األُ أُ  بنی
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 تشّیع در یمن .6

 :212صفحة  [تاریخ الّشیعة]
ب، : الّشیعة یف الَیَمن» الیمن عرب قحطانّیة و هی ُأّم الُعروبة و إلیها َتنتَس 

ْلاًم عل َیَدی أمریالمؤمننی علیه  «الّسالم. أسلمت س 

 َیَمن و قبیلۀ هْمدان شیعۀ خالص بودند

عاب الَیَمن و جبا»: 217صفحة  ا إیل أن قام باألمر و استقام التشیّع یف ش  هل 
و کان قلیل  منهم عل غری  ؛الّسالم، فکانت والیُته ُأمنیّتَهم المطلوبة أمرُیالمؤمننی علیه

ح إلیهم ُبُّْسَ  و قد راسلوا معاویةَ  ،رأیه  ،بن أرطاة یف جندر مؤل ف من ثالثة آالف فُّس 
و کان عامَل  .عاویةُ من اهلجرة، و مّر بطریقه عل المدینة کام أَمَره بذلک م 17عام 

ق بأمریالمؤمننی علیه ب و حَل   ،الّسالم أمریالمؤمننی علیها أبوأّیوب األنصارّی فَهر 
و إهانةر لَمن بقی من  ،و ال َتسأل عاّم کان منه من َسْفکر و هتکر للحرمات ؛فدَخلها ُبُّْس  
و أکَرَههم  5ّمةو قتلر للکثری من األبریاء. و قد أخاَف بذلک أهَل المدینة عا ،الّصحابة

                                                      
 ؛هل المدینةأوء بحادیث ما فیه تدید بالعذاب و وعید بالعقاب لمن أراد السُّ جاء یف کثری من األ. 5
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 إیل ما سوی ذلک من فظیع  احلوادث. ؛و هدم کثرًیا من ُدورهم ،عل البیعة لمعاویة
نموده است تاریخ را سیاه  نجا  ی در آ فجایع و فرستاد و  أرطاة را به یمن  ْسر بن   معاویه، ُب

ن الیمن و  ،ثّم توّجه إیل الیمن و لاّم سمع عبیُداهلل بن العّباس بقدومه هَرب م 
فَسل   .و استخلف عبداهلل بن عبدالمدان احلارثّی  ،کان عامَل أمریالمؤمننی علیها

الّتاریَخ عاّم صنَعه ُبُّس  من فجائع األعامل یف الیمن و قتل ه األُلوَف من الّشیعة رجااًل و 
ًعا، حتّی قیل: لقد قَتل ُبُّس  یف وجهه ثالثنی ألًفا و حّرق قوًما  ن ساًء و أطفااًل و ُرض 

ّن  بالنّار، و َسبی   فون عن سوقه  ن ساَء َهْمدان و أقامهّن یف الّسوق للَبیع، و کانوا َیکش 
یسبقهّن  ُسبنَی یف اإلسالم لو مل فَمن کانت أعَظَم ساًقا کانت أغَل ثمنًا، فُکن  أّوَل نساءر 

اّلتی جیوع ذوالغریة  ،إیل غری ذلک من أعامل ُبُّس ؛قعة خالدر هبمحنیفة بعد و نساُء بنی
و یتفّتت هلا َکب ُد المسلم الغائ ر عل أبناء  ،عند استامعها و ق راَءتا دون نرشها و سطرها

ل ته ْلدته و م  و ال أدری هل یصّح بعد هذا و مثل ه أن یقال: إّن ُبًُّسا و أمرَیه ابن اکلة  ؛ج 
 ؟!اء اإلسالماألکباد من أبن

نموده مسجد بنا  س به دست ُبسر،  ل شهید عبیداهلل بن عّبا قبر دو طف ن در یمن بر  ند اآل  ا

ن طفَل عبیداهلل بن  و هل خفی علیک ما ارتکبه ذلک السّفاُح السّفاک )ُبُّس( م 
فقد أوَدَعهام أبومها یف الیمن عند رجل من کنانةر یف البادیة َحَذًرا من َسْطَوة   ؛العّباس

، فلم ینفعهام ذلک احلََذرُ  فإّنه لاّم قَتل ابَن عبدالمدان و ابنَه أصهاَر  ؛ذلک الفاتک الّظلوم 
ر هبام، فدافع عنهام الکناینُّ بسیفه حتّی قتل دون  ،بن عّباس بَحث عن الّطفلنی فظف 

 جاره، و مل َیشف  غیُظ ذلک العایت اجلّبار دون أن ذبحهام بیده األثیمة.
یخ  قیل ذبحهام بیده و المصحُف ”: 21صفحة  ،عبدالواسع یف تارخیهو قال الش 

 .و بإزاء  قرَبهیام مسجد  ُیعَرف بالّشهیدین و هو موجود اآلن .بنی یَدهیام و ُدف نا یف حمّلهام
، و هو خطُّ عّل بن أیب ق  طالب  و هذا المصحُف مکتوب  باخلّط الکویّف عل الر 

آلن یف هذا المسجد، و آثاُر الّدم ُتشاَهد عل الّسالم و هو موجود  إیل ا علیه
هام مکتوبة  عل رضَییهام. .المصحف  “«و األبیاُت اّلتی َرَثتْهام هبا ُأمُّ



 960 اند بن عّباس به دست ُبسر، مسجد بنا نموده داهللیعب دیبر قبر دو طفل شه منیر اآلن د

ن کنانة لاّم ذبحهام: »: 216صفحة  قتلَت الّرجاَل  !یا هذا”و قالت ل بُُّسر امرأة  م 
 ،أرطأة واهلل یا ابن !و اإلسالم فعل َم َتقُتل هذین؟! واهلل ما کانوا ُیقَتلون یف اجلاهلّیة

بی  الّصغری و الّشیخ  الکبری و َنوع  الّرمحة و عقوق   إّن سلطاًنا ال یقوم إاّل بقتل  الص 
. ،األرحام  “َلُسلطاُن َسوءر

َع َجَوًعا شدیًدا و دعا عل ُبُّس و لاّم بلغ ذلک أمرَیالمؤمننی علیه  ،الّسالم َجو 
یف و  .“و لقَله اللیه، اسُلب ه دینَه”فقال:  ی بالس  فَوسَوس و ذهب عقُله، و صار هَید 

رَفَقة   ،بسیفر من َخَشبر  یطلبه فیُؤیت   قی منفوخ  أو م  فال یوال  ،و جُیَعل بنی یدیه ز 
و َلعذاُب اآلخرة  أَشدُّ و  5؛علیه، و مل َیَول کذلک حتّی مات یرضبه حّتی ُیغمی  

 2«.أخوی  
أّن عثامن کتَب إیل معاویة أن أمح ْل إیَل  ”ن: عثام و ُنقل عن أیب»: 215صفحة 

ه فوّجه به مع َمن سار به الّلیَل و النّهار و محله عل  !ُجنُدًبا عل أغَلظ  مرَکبر و أوَعر 
فر لیس علیه إاّل َقتَب   م به المدینةَ  ،شار  َذیه من اجلُْهد ،حتّی َقد  و  .“و قد سَقط حَلُم َفخ 

و قد ” :171صفحة  ،2[ جّلد الّذهب و معادن اجلوهرمروج ] یقولهذا المسعودّی 
 «إیل غری ذلک من َحَمَلة الّتاریخ. .“تسل خت َبواطُن أفخاذه و کاد أن َیتَلف

امرًة و »: 215صفحة  فیَع بنایًة و المشی د ع  و إذا دخلَت المسجَد األُموی  الر 
طتَه واقًفا حتت ُقب ته، فارَفْع رأَسک ل تنُظر ما د اسَم علٍّ و  ،ذا ُکت َب باطَن الُقب ةتوس  فسَتج 

                                                      
 ، با قدری اختالف.233، ص 5الّسالم، ج  علیهم معرفة األئمة کشف الغمة فی. 5
 57، ص 1ج  ،جریر ابن کتاریخ :جیاز عن متفرقات کتب التاریخُّسر روینا جتمعة مع اإلحدیث بُ . 2
و هذا سوی ما  ؛و غریها 211 ـ 212، ص 1ج  ،االثری و ابن ؛هجری 17یف حوادث عام  ،52و 

 (تاریخ الشیعة) رویناه عن تاریخ الّشیخ عبدالواسع.
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اّلذین رفعوا ب ناَء ذلک  ،مروان فأین إَذن أسامُء معاویة و یوید و ملوک  بنی ؛احلسننَی
و ما مَلکها أهُل البیت یوًما ما، و  ؟!المسجد و ملکوا ُبرهًة من الّدهر تلک البقعةَ 

 5!«کان هلا یف عهد  ُأولئک ذکر  مجیل   ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .447ـ  444، ص 61جنگ . 5



 

 

 
 
 
 
 
 

 تشّیع در جبل عامل .2

بعد از  ،ی همچون شهیدین بعد از ویران شدن َحَلب از تشّیعیظهور علما

 فتوای شیخ نوح حنفّی

 :216صفحة [ تاریخ الشیعة]
 جبل لامل:»

ذّر الغفارّی  أیب، کان بدُء التشیّع یف جبل عامل بفضل دعوة المجاهد یف اهلل
 ثّم أَخذ یسری و ینترش یف اجلبل شأَنه یف کّل بلدر َرَکَو لواَءه فیه، إذا ـ، رض اهلل عنه ـ
أخذوا  ،و حینام کثر الّشیعُة فیه و انفسح المجاُل هلم یف طلب العلم .حتجو دونه احلوائ ُل  مل

 .إیل إیران و العراقحتّی باهلجرة  ،الّسالم جَی ّدون یف حتصیل علم أهل البیت علیهم
یتًا  .فتخّرج منهم علامء  استفاد الّشیعة بمؤّلفاتم إیل الیوم، و َطب قوا البالَد شهرًة و ص 

کری  و  الّلمعة الدمشقیّةصاحُب  5،حمّمد بن َمّکّی  ،الّشهیُد األّول :منهم و  الّدروسو  الذ 
                                                      

حرق بدمشق یف دولة َبیَدر و أُ م ثّم ج  تل بالّسیف ثّم ُصل ب ثّم رُ قُ  .755عام  ،ویلمجادی األُ  6تل . قُ 5
س سنًة ب  بعد ما ُح  ،فعّی و عباد بن مجاعة الشا الّدین الاملکّی  بفتوی القاض برهان   ،سلطنة برقوق

ن کتب الفقه ه م  رُض و مل یکن َی  ،یف سبعة أّیام الّدمشقیّة الّلمعةَ و یف احلبس أل ف  ؛کاملًة یف قلعة الّشام
 (تاریخ الشیعة) طاب ثراه. ،للمحّقق احلّلّ  المخترص النّافع غرُی 
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صاحُب  5،الّدین بن عّل اجلُبَعی   زین ،الّشهیُد الثّاین :و منهم ؛و غریها القواعدو  البیان
 آداب  و  القواعد شح  و  المسالک، و صاحُب الّروضة البهیّة یف شح الّلمعة الدمشقیّة

یف  المعاملالّدین[ صاحُب  و منهم الّشیُخ َحَسن بن الّشهید الثایّن ]زین ؛و غریها المفید
و منهم  ؛ًسا طاّلُب الع لم اجلعفرّی حتّی الیوَم یقرأها تدری معامل اأُلصولالفقه و ُأصوله، و 
 «و غریمها. شح الرّشایعو  شح القواعدصاحُب  2،الّشیُخ عّل الَکَرکّی  ،المحّقُق الثّاین

واسطۀ آتش زدن کتب شیعه، یک هفته نیاز به  تنورهای شهر َعّکا به

 نداشت سوخت

جنًا و تعذیبً »: 257صفحة  ا، و تشت ت و ضَغط عل العلامء و تعّقبهم قتاًل و س 
ا من َمن بقی منهم یف أقطار األرض، و استصفی آثاَرهم العلمّیة و کان ألْفران  َعکّ 

و کانت هذه الرّضبَة الُکربی عل  ؛کتب جبل عامل ما أشغلها بالَوقود ُأسبوًعا کاماًل 
بوع  ،العلم و أهل ه و خلت جبال عاملة من رجال العلم بعد أن کانت زاهرَة الرُّ

 و أرباب  الفضل و التألیف.بالعلامء 
                                                      

لیه رجالن فحکم ألحدمها إه أّنه ترافع قتل   و سبُب  .611تل عام و قُ  622عام  ،شّوال 21لد یف وُ . 5
فرفع أمره إیل الّسلطان یف  .به عند قاض صیدا علیه و سعی   فغضب المحکومُ  ،خرعل اآل
یف  فقتله الّرسوُل  ،فسار مع الّرسول ؛فیّطلع عل مذهبه ،أهل الّسنّة ءَ ة، فطلبه لیناظر علامنیّ یالقسطنط

کُ  هناک مجاعة   و کان ،ن ساحل البحرم   الّطریق یف مکانر  نواًرا تنول أفرأوا یف تلک الّلیلة  ،امنمن الرتُّ
نکر علیه ألطان فیل السُّ إه ل رأَس مَ ّما الرسول فحَ أو  ؛ةً ب  امء و تصعد، فدفنوه هناک و بنوا علیه قُ من الّس 

 ،ذلک الرجل   قتل  ایّس یف الّرحیم العبّ  عبد ّیدُ ی الّس ثم سعَ  !“ن تأتینی به حیًّاأک مرتُ أّنام إ”فعله و قال: 
 (تاریخ الشیعة) .لطانُ فقتله السُّ 

یف  ّول الصفوّی سامعیل األإ ًدا للشاهُض و کان عَ  .ه عل السبعنی عاًماو قد زاد عمرُ  ،617یف عام وُ تُ . 2
 (تاریخ الشیعة) خدمة مذهب آل حمّمد صّل اهلل علیه و آله و سّلم و تروجیه.



 966 به سوخت نداشت ازیهفته ن کی عه،یآتش زدن کتب ش ۀواسط شهر َعّکا به یتنورها

، العاملُ الکبری و الّشاعر المبدع الّشیخ  و مّن فر  من العلامء  من ظلم اجلّوار 
الّطبیُب الفقیه و العاملُ  ،قَطن دمشَق الّشام. و یل هبا الّشیُخ عل اخلاتوینّ  ،إبراهیم ییی
ّدة  علوم أمواُله و ُضب َطت أمالُکه و و قد صود َرت ـ؛  إیل إیران 5هاجر یف طلب ها ـ بع 

َذت المکتبُة الُکربی اّلتی کانت آلل خاتون. و  ،ُحب س مّرتنی و مل ُتقبَل منه ف ْدیة   ثّم ُأخ 
َ أمَرها و کانت حتتوی عل مخسة آالف جّلدر من الکتب اخلّطّیة  کان الّشیُخ المذکور ُویل 

 !«ا ُطعمَة النّارفأمَست یف َعکّ  ،النّادرة  
أظهر العاملّیون عل لسان ُمَث لیهم و یف طلیعتهم حّجُة اإلسالم »: 256صفحة 

ف  2«الّدین. السّیُد عبداحلسنی َشَ
ة و الَعَدد و أَمت ها »: 256صفحة  ّیُة بالُعد  زت  الُقَوی الَفَرنس  و یف تلک احلال تعو 

إلیه، و کان قد  إیل بالد الثّورة، فدخلت بالَد صور و استوَلت عل دار السیّد المشار  
فانَتَهَبتها و أتَلَفت مکتبَته الّثمینَة ّنبًا و َحْرًقا، و کان فیها ما  ؛انتقل عنها إیل شحور

ًفا له، کام ذَکر ذلک هو یف تعلیقته عل صفحة   ،کلمته الغراءمن  15یناهو العرشین مؤل 
تی أصابْته فیها، و ذَکر و قد أشار سّلمه اهلُل تعایل إیل تلک الّثورة و هاتیک الن کبة  الّ 

 .فال حرمه اهلل من أجر االستفادة هبا ؛مصن فات ه اّلتی َتل َفت و أسامَءها
یّة عل هاتیک الثّورة قضاًء ّنائ یًّا، و زَحفت عل  لطُة الَفَرنس  فقضت تلک السُّ

وطها فاضطّر السّیُد إیل الفرار إیل دمشق، و بعد سق ؛مجیع البالد المحاَربة و احتل تها
ّیة غادرها إیل مرص، و مل یسمح له المستعمرون بالَعودة إیل بالده إاّل  بَید  القّوة الَفَرنس 

                                                      
ه من مَ ل  یران فتعّلم منها ما عُ إصیل هذه العلوم العدیدة هاجر إیل لتح ّن الشیخ عل اخلاتوینّ أیعنی . 5

 العلوم.
و ال یوال مع شیخوخته مکبًّا عل  ـ، مّد اهلل یف حیاتهأ ـ ه بالّدفاع عن احلّق ه الثمنی کل  . یقض وقتَ 2

 (الشیعةتاریخ ) .ه اجلمیلة ال یبلغها الوصُف ، و خصالُ التألیف و اإلصالح، فهو جموعُة فضائلر 
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 2115و هو عام  ،و کانت تلک الّثورُة یف عام الّثورة العراقّیة عل اإلنکلیو .بعد سنَتنی
 «میالدی. 2617هجری و 

 بودواسطۀ تبعید ابوذّر   عامل و فلسطین به رواج تشّیع در جبل

و إذا مل یتحّقق دخوُل التشیّع فیها ذلک الیوم فال ریب یف »: 211صفحة 
ی أبوذّر إیل الّشام و صار یدعوا إیل الّتمسک  دخوله بعد ذلک بقلیل، و هو یوم ُنف 

ج إیل ُقراها و َضواحیها، فلم َیثن ه ذلک عن اهلُتاف  ؛بالّثقلنی الکتاب  و العرتة   و ُأخر 
الء  آل الّرسول صّل اهلل علیه و آله و سّلم أجابه و من ی .بتلک الّدعوة وم صدوحه بو 

ورّینی  5«و منهم بنوعاملة. ،کثری من السُّ

 بوذرأعامل در تشّیع و پرورش علما و مجاهدین از زمان  برکت و عظمت جبل

 :127 فحةص([ الّشیعة یف المیوان) الّشیعة و التّشیّع]
 :لامل جبل»

یسبقهم إلیه  النّاس یف التشیّع مل مُ ه أقدَ اخللیل، و أهلُ  َل بَ اجللیل و َج  َل بَ و یسّمی َج 
ته أخذَ  و إمعانر  لر تأمُّ  ه نظرةَ ر إیل هذا اجلبل و تارخی  ن نظَ و مَ  .أهل المدینة إاّل بعُض 
ْهش حتّی الیوم  هم یف سبیل العلم و الّدین و احلیاة منذ القدیم،لنشاط أهله و جهاد   ةُ الد 
رحلوا إیل  .ضطهادعددهم و ما توایل علیهم من الّظلم و اال هم و قّلة  غم من فقر  عل الرّ 

العلم، و هاجروا إیل مجیع القاّرات و أقصاها طلًبا  و الّشام لطلب   یران و العراق و مرَص إ
و یتوّلون أعل المناصب یف  العالیةَ  ن شباهبم الّشهادات  م   المئاُت  و یمل اآلنَ  ،للعیش
 ،الخ... ـ نّاسر کَ  و ابنُ أ ةر یَ ذ  حأ ماسح   مّحالر و آخر ابنُ  مع العلم بأّن بعضهم ابنُ الّدولة، 

                                                      
 .431ـ  432، ص 61جنگ . 5



 967 هّیعامل در عهد صفو جبل یهجرت علما ۀواسط  به رانیدر ا عّیرونق تش

 هم دعوة  تُ لَ مْ أو َش  ل: هل هی الرّتبةُ ءَ اأتس و ما زلُت  ؛لذلک عر قن  تعلیلر مُ  و لیس لدّی أیُّ 
هنا للّشیخ  احلدیَث  عُ خبری؟! و مهام یکن، فإیّن أدَ  ن لدن حکیمر م   صاحلة، أو عنایة  

، و للّدکتور فیلیب جالس المؤمننیاألمنی عن  ، و لام نقله السیّدُ الّشیعة تاریخالمظّفر یف 
 :األعیانقال األمنی یف اجلوء األّول من  ،لبنان یف التاریخیف کتابه  ت یح  

عامل،  ألهل جبل الّرمحة اإلهلّیة شامل   أّن تّل أنوار   :جالس المؤمننیء یف اج”
من  راه مل خیرج منها مجاعة  ن قُ م   یوجد قریة   ال ، والمحبّة من نواحی إیامّنم ظاهر   نورُ و 

أهله من اخلواّص و العواّم و الوضیع و الّرفیع  ء اإلمامیّة، و مجیعُ ء و الفضالاالفقه
 الفرعیّة عل طبق مذهب   ئل االعتقادّیة و األحکام  االمس جیدون یف تعلیم و تعّلم  

، موالهم المرضیّة   و المروءة و الفقر و القناعة یقتدون بطریقة   و یف التّقوی   اإلمامّیة،
 .“یف نرش مذهبهم الغری علیهم هلم مّهة   ط  و مع تسلُّ 

ن ب ایرا تشیّع در  نق  ی جبل ۀواسط  هرو ت علما مل در عهد صفوّی هجر  هعا

 یل: منها مانی بعدیدر من الّصفحات نقتطف العاملیّ  أّما الّشیخ المظّفر فقد خص  
لّیون یف حتصیل عل” الّسالم حّتی باهلجرة إیل  أهل البیت علیهم مجّد العام 

 فاتم إیل الیوم، و طبّقوا البالدَ بمؤل   استفاد الّشیعةُ  ءُ یران و العراق، فتخرج منهم علامإ
 :أمل اآلملّر صاحب احلُ  و قال الّشیُخ  ؛یًتاشهرًة و ص  

عامل  جبل ری  من قُ  یف قریةر  من بعض مشاخینا أّنه اجتمع یف جنازةر  سمعُت 
 سبعون جتهًدا یف عرص الّشهید الثاین و ما قاربه.

و  عامل أفاضَل  ّما بعده حّتی الیوم فقد انجبت جبلأ ؛و هذا یف ذاک العرص
ة یف یوَ الم  ن له و فیهم مَ  ،للتّقلید هم، و یوجد فیهم الیوم مراجع  ؤُ ا استقصعُُّس یَ  ءَ علام

 “الّدفاع عن مذهب آل حمّمد صّل اهلل علیه و آله و سّلم.
 :2656طبعة  ،165صفحة  ،لبنان یف التّاریخی یف تّ و قال الّدکتور ح  

 ء هذه احلُُجب  الکن من ور و ،الّشیعة یف لبنان ًبا کثیفًة حتجب عنّا حیاةَ جُ إّن ُح ”
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 مل تقطع أسباَب  تدّل عل أّن هذه اجلالیةَ  و .البعیدُ قة، هلا مغواها رش  مُ  نا ناحیة  ز أمامَ ربُ تَ 
ل عند منرصم القرن الّسادس عرش عند ما جعَ  ت به عل صعید عالر ظالعلم، بل احتف

 الّدولة الّرسمّی المذهَب  یران دینَ إالّدولة الصفوّیة یف  الّشاه إسامعیل مؤّسُس 
د، و المعتقَ  موّنم حقیقةَ عل  یُ  ر للنّاس أئّمة  وف  الّشیعی، وجد أّنه من العسری أن یُ 

 لء  د إیل مَ فعمَ  ؛متوّفرة و وجد أیًضا إّن الکتب غریُ  ،ه یف نفوسهمخون مبادئَ رس  یُ 
مجهور   ـ و قد غادر لبنانَ  عامل أْی من جبل الفراغ باستحضار علامء الّشیعة من لبنان ـ

 .و بغری دعوةأیران بدعوةر إ، و ذهبوا إیل ء  ولئک العلامأُ من 
ل ِءامعل ی جب ز فقها ا ین  نند شهید ما ل  م اّول عا ز   ندا سالما طرا

ل عامل عند ما قتَ  العامّل اّلذی غادر جبَل  ن ذهب حسنیُ ن مجلة مَ و قد کان م  
 و کان الّشهیدُ ؛ ف بنی قومه بالّشهید الّثاینعرَ الّدین اّلذی أصبح یُ  ه زینَ ستاذَ أُ  األتراکُ 

تَوَینی م بموجب فَ  2151تل یف دمشق سنة الّدین العامّل اّلذی قُ  األّول شمس
ه األصغر و کان حسنی قد أخذ معه ابنَ  .و القاض الشافعیُّ  أصدرمها القاض الاملکیُّ 

و قد فاق أباه علاًم و شهرًة، فإّنه کان فقیًها و  (الّشیخ البهائّی )الّدین العامّل ءَ اهب
 ع  اإلسالم حیث کان من ألمَ  شیخ فیلسوًفا و عالاًم یف الریاضّیات، و قد رفع إیل رتبة  

 5“«الط الّشاه عبّاس.الشخصّیات یف بَ 

 شیعیان جبل لبنان و طرابلس و عظمت آن

 :117 فحةص
 :جبل لبنان»

عامل، و غرًبا بریوت و البحر، و شًقا   طراْبُلس، و جنوًبا جبلو یّده شاماًل 
الرباجنة، برج  و یدخل فیه کُّسوان و ضواحی بریوت، و هی برُج  ؛بعلبک و البقاع

                                                      
یعة یف المیزان. 5  .266، ص الشی
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الّشیعة یف بریوت و ضواحیها و کُّسوان عل  و یربو عددُ  ؛ی و الشیاحریبغمّحود و ال
جبل لبنان  و لشیعة   .ّل عن نصف ملیونق  هم یف جموع لبنان فال یَ ّما عددُ أأْلًفا،  257

 5«واحد. ئب  ائبان یف الربلامن و لشیعة بریوت نان
 عاّمر یف طرابلس فهو أبوطالب أمنیُ  إلمارة بنی ّما المؤّسُس أ»: 111 فحةص

نشأ أو  .الفاطمّی  یّف احلاکمُ وُ ه حاکاًم عل المدینة حنی تُ نفَس  نَ علَ أ ،الّدولة بن عاّمر
ه هذه العلم إیل عاصمته، فکان عملُ  ألف جّلد، و استامل طاّلَب  ةَ ائی مو  مکتبًة حَت 
ء أبوالعال بتهد مکتن قَص ن مجلة مَ و کان م   ؛الّدولة یف حلب  قام به سیُف شبیًها بام
یف الّشهرة العلمّیة، و یف  عاّمر الّذروةَ  کم بنیُح  و هکذا بلغت طرابلس اثناءَ  .المعّری

 االزدهار االقتصادّی.
العویو بن الرّباج، تلمیذ عبدُ  ء الّشیعة الطرابلسیّنی القاض الّشیُخ و من علام

و  ،الموجو، و المهّذب :منها ،فات جلیلة  و له مؤل   .السّید المرتض و الّشیخ الّطویس
غط و من طرابلس بسبب الض   ثّم انعدم التشّیعُ  .عامد المحتاجو  ،اجلواهرو  ،الکامل

 3و4«2.ی الشیعّیةرَ القُ  و یوجد یف نواحیها الیوم بعُض  ،االضطهاد

 
 
 
 

                                                      
 .172، ص همان. 5
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یعة یف المیزان. 4  .171، ص الشی
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 تشّیع در هند .7

 :111صفحة [ تاریخ الشیعة]
یعة یف اهلند»  :الشی

 .ل بالد األفغان و فارَس بَ ه من ق  وُ وْ ّیام اخللیفة الثّاین، و کان غَ أ ی  غوکان اهلند یُ 
ندَ  و هامجت جنودُ  الّسالم، و عادوا ظافرین،  أّیام أمریالمؤمننی عّل علیه المسلمنی الس 
وا األُ  ند و اهلند أّیام األُ  واُت وَ ثّم توالت الغَ  .منهم لوَف و قد أرَسُ موّینی، عل الس 
و لاّم انتهت  ؛ملوکها بعُض  مَ من البالد، و یف أّیامهم أسلَ  خضاع مجلةر إفتمّکنوا من 

دُّ خبریر بأّن شطًرا من  .یف هاتیک البالد ألمرُ للعّباسّینی استتّب هلم ا الّدولةُ  و أنت ج 
ء أهل البیت الّطاهر، و الّواد و اجلنود کان یمل بنی أضالعه وَ مراء و القُ الة و األُ الوُ 

 ث روح التشّیع یف اهلند.بْ هذا من أسباب لَ 
ی بیعت ش را به هند برا سن، پسر بن ح بداهلل  بن ع محمّد   ارسال 

 :117 ةصفح ،5 ، جّلدالکاملاألثری یف  قال ابن
بن حفص بن عثامن بن  رَ مَ المنصور عُ  و فیها عوُل  .252دخلت سنة  ثمّ ”

ند، و استعمل ]المعروف هبوارمرد؛ یعنی: ألف رجل[ صفرة  قبیصة بن أیب عن الس 
شامَ  و کان سبب  .فریقیةإبن حفص عل  رَ مَ بن َعمرو التغلبّی، و استعمل عُ  علیها ه 
ه ابنا عبداهلل بن احلسن، فوج   و إبراهیمُ  ند أّنه کان علیها لاّم ظهر حمّمد  عوله عن الس  
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 تاًقا لیکون سبَب منها خیاًل ع   ابنَه عبداهلل المعروف باألشرت إیل البرصة فاشرتی   حمّمد  
و   .ّواد المنصور، و کان یتشیّععه من قُ ألّنه کان مّن بایَ  ؛وصوهلم إیل عمر بن حفص

ند، فأمَ  ساروا یف البحر فقال له بعضهم: إّنا  .همأن یرضوا خیلَ  رهم عمرُ إیل الس 
ّما إ ،فأْعط نا األمانَ  ؛الّدنیا و اآلخرة جئناک بام هو خری  من اخلیل و بام لک فیه خریُ 

 .عن أذانا، حّتی نخرج عن بالدک راجعنی و أْمَسکَت  ّما َسرَتَت إَقب لَت منّا و 
لیه، إعبداهلل بن حمّمد بن عبداهلل و أّنه أرسله أبوه  م و حاَل ر له حاهلَ نه فذکَ فآمَ 

ه و ّوادَ َء أهل البلد و قُ اربعنده خمتفًیا، و دعا کُ  عهم، و أنول األشرتَ فرّحب هبم و بایَ 
ه من البیاض لیخطب بَس هم البیض و َهی أ ل  تَ یَ ع ألو  فقطَ  .فأجابوه ،بیته إیل البیعة أهَل 

ُعَمر بن حفص  فوصله مرکب  فیه رسول  من إمرأة   .فیه، و تیّأ لذلک یوم اخلمیس
]إّن[ شرت: فقال له األ .ه و عّواهه بقتل حمّمد بن عبداهلل، فدخل عل األشرت فأخرَب رب  خُت 

 !أمری قد ظهر و دمی یف ُعنُقک
ندهنا َمل ک  م  ه   ؛اقال عمر: قد رأیُت َرأیً   الّشأن کبریُ  عظیمُ  ،ن ملوک الس 

اهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم،  النّاس تعظیاًم لرسول دُّ ه أَش ت  وکَ المملکة، و هو عل َش 
ْل إلیه فاعْ  ؛و هو ویفی  هک إلیه فلسَت وَ أُ ا فبینک و بینه َعقدً  دْ ق  أْرس   رام معه.تُ  ج 
ه و تسللت إلیه الویدیّ  رَ فأکرمه و أظهَ  ،ل ذلک و سار إلیه األشرتُ ففعَ  حّتی  ةُ ب ر 

 5.“من أهل الَبصائر ة إنسانر ئما اجتمعت معه أربع
ن دارد  روح تشّیع در هند جریا

ندّی، و بعث  ل معه الَمل ُک ت  ل و قُ ت  أّن آخر أمره أن قُ ”األثری:  ثّم ذکر ابن الس 
فسرّیهم إیل المدینة. و کان المتویّل للفتک هبام  ،األشرت و ُوْلده إیل المنصور بُّسارّی 

شام بن عمرو سفنَج إ  “صور.عامل المن ،أخو ه 
                                                      

 .131، ص 1، ج الکامل فی التاریخ. 5



 929 شمرد یرا محترم م عهیشهر گجرات، وّعاظ و تّجار ش

وح الوالو هذا مّا یُ  ئّیة آلل حمّمد صّل اهلل علیه و آله و رشدک إیل وجدان الرُّ
یک عن نب  و اّلذی یُ  .قاع و بنی المهاجرین إلیهاهاتیک الب    اء  بنی أبن سّلم ذلک األوانَ 

الّسالم ُیعل مه  ملوک اهلند کتب إیل الّصادق علیه صدق هذا الّشأن هو أّن بعَض 
 5و إرسال بعض اهلدایا إلیه. ،ل یدیهباهلدایة ع

و لعّل وقوفه عن الّظهور و  ؛غری أّن التشیّع مل یالق رواًجا یف ذلک احلنی
.قّلة ُدعاته و أنصار  االنتشار ل    ه یف بالد اهلند یومئذر

محترم می تّجار شیعه را  ت، وّعاظ و  د شهر گجرا  شمر

هو أّن ظهور التشّیع َجل یًّا یف اهلند  ،ت علیه کلمُة المؤّرخنیذی اّتفقَ نعم إّن الّ 
 تی کانت بنی العرب و اهلُنود أّیامَ التجارّیة الّ  ه الّروابطُ و سببَ  ؛کان من بلدة ُگجرات

، و مل تنقطع غ بدُر اإلسالم یف جویرة العرب کانت تلک الّروابط باقیةً اجلاهلّیة، و لاّم بوَ 
ک عن َسام َب یاه  غَ  الو َج  ،اجلویرةَ  َش هلذا احلادث الفجائّی اّلذی أدهَ  و کان  ؛ئ هاالرش 

 .ب  و دَ  ء التشّیع یف اهلند، بعد أن کان ابتدأامتینة لنرش ل و واصلة رابطةً متلک ال حبُل 
إّن راجات الوثنّینی یف شامل : ”یرجینک آف إسالمقال المسرت آرنلدط یف کتابه 
نون المعاملةَ  نون إلیهممع وّعاظ الّشیعة و ُتّ  ُگجرات کانوا ُیس  و قد  ؛ارهم، و ُیس 

 “ء الوّعاظ.کبریة من الَوَثنّینی بمساعی هوال مجاعة   اعتنق التشّیعَ 
تشّیع هند، ب ۀمستنصر خلیف ا برای  ی، عبداهلل ر فرستاد  هفاطم ن   هندوستا

یفیّةو قال بعض أفاضل البواهر یف کتابه  إّن المستنرص باهلل ”: المجالس الس 
 الواعَظ عبَداهلل إیل دعاة الیمن لیتعّلم عندهم الّلغةَ  َل أرَس  ،مرَص  خلیفةَ  الفاطمی  

فلاّم ورد عبُداهلل اهلنَد اّتفق أّن وروده إیل گجرات  .اهلندّیة، ثّم یسافر إیل اهلند للّتبلیغ
                                                      

ّ و ُح  للَ کانت تلک اهلدایا حتتوی عل جاریة و عطر و ُح . 5  ؛ن قبوهلاالّسالم م   علیه  الّصادُق یَب أف ،ل 
باخلیانة بعد  سوُل باخلیانة، و قد اعرتف الرّ  سوَل الرّ  الّصادُق  مَ علَ أو قد  قد خان اجلاریةَ  سوَل الّن الرّ 

البن شهر  المناقَب  ع  راج   .مامتهإ عالم  إالّسالم و  ادق علیهو هذه من کرامات الّص  .اإلنکار الشدید
 (تاریخ الشیعة) تیانه بخوارق العادة.إیف باب  ،ادقیف أحوال الّص  ،آشوب
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ا عل اإلسالم و شدیدَ  سنگیه و کان متعّصًبا ّیام الّراجه جیأ الفساد للمسلمنی،  جدًّ
ها اهلل عل بث  الّدعوة و نرش  ر عبدُ قد  فلم یَ  ؛قبله من الّراجات ن مض  بخالف مَ 

 ه منذ أَمدر غری  جّف مآؤُ  َء إقامته عل بئرر ایوًما أثن و قد مر   ة.بالتقیّ  َجهاًرا، بل أدَرعَ 
ی من قاطن   لذلک رجالن مّن شاهد احلاَل  فاعتنق التشّیعَ  ؛هعائ  بدُ  ءُ الام عَ نب  أُ قصری، ف

ع لَ خَی  اهلل اللکن مع ذلک کان عبدُ  و ،کیل ، و مها کاکاکیال و کاکیگجرات المسلمنی
ْقنًا ل   ،من اجلهر بالّدعوة للتشّیع یش  التقّیة و خَی  لباَس   .هم  دَ ح 

لمهنت»عبداهلل،  ثنّیین و  «ا أعظم و ل»زعیم  اعظم« بهارم نمود« سنگیه جی»و خود راجه  ،وزیر  ن و شیعه  مسلما  را 

 عابدَ  5د المهنَت رش  یُ  ،یننی اجلدیدَ ذینک الّشیعی   شارة  إ َق فْ فسافر إیل العاصمة وَ 
 حروَف  ده ُیعل م األطفاَل وَج  ،إلیه المهنت المشار  إیل فلاّم وصل  .م الکبرینَ الص  
اأعجبتْ  فکّلمه بأحادیَث  ء،ااهلج دًّ ا .ه ج   فلاّم خال الواعظُ  ،ثّم استأذنه باحلدیث رسًّ

و کان  .و تشّیع مَ فام زال به حّتی أسلَ  ،عرفانّیةر  ه یف مباحَث رعبُداهلل بالمهنت صار ُیناظ  
و یصفی إیل قوله، فأدخله  یّتبع المهنَت  ،األعظم للّراجه سنگیه الوزیرُ  ،هبارمل
ذها بالغة أَخ  جر جَ رة و ُح مؤث   بلیغةر  ء بعد مواعظَ بقة اإلسالم و الوالیف ر   المهنُت 
 .عن الواعظ و وعاها منه المهنُت 

 نظره نفَس  طمُح نی، بل کان مَ اهلل الواعظ بتشیّع هذین العظیمَ اکتفی عبدُ و ما 
م الکبری، و نَ للص   و اإلرادة   اإلخالص و قد علم أّن الّراجه شدیدُ  .سنگیه جی الّراجه

نَ  ًقا یف وسط القاعة یف اهلَوکان الص  فاّتضح لدیه بعد  .عامةر و ال َعَمدر ء بغری د  ام ُمَعل 
ه تْ عَ مغناطیسیّة بتوازّنا یف اجلذب قد أوَقَفْته و منَ  معان أّن هناک جواذَب ی و اإلالرتوّ 

قوط فانتوعها من اجلدران،  ة  عل تلک اإلعجاز المغناطیسیّ  رأةر یوًما بجُ  مَ فأقدَ  .من السُّ
 ظنّه الّسابق   و ما کان الّراجة عل ُحسن   ؛الکبری ساقًطا عل األرض فخّر الَصن مُ 

                                                      
 (تاریخ الشیعة) نی.نیّ ثَ زعیم المذهب عند الوَ  لقُب  :المهنت. 5



 926 نمود شانیها و إحراق کتاب انیعیش عیعام جم سلطان تغلق، امر به قتل

ه، و حارص و اشتّد َغَضبُ  5ل ةً الصنم یف الطنّی ب   فواد سقوطُ  ،بالمهنت و الوزیر هبارمل
 ًة،من الکتاب و أدعی اهلل إیل الّراجة و َتال علیه آیاتر فظهر عبدُ  ؛بعسکرر کثری المعبدَ 

 “«ده، ثّم صار ذلک سبًبا ألن ُیسل م و یتشی ع.ه یلتهب ألاًم فاّطلع عاّم قَص فصار جسمُ 

 هایشان نمود عام جمیع شیعیان و إحراق کتاب امر به قتل ،لطان تغلقس

 :115صفحة [ تاریخ الشیعة]
ه بنُ ااإلرشاد، ثّم بعده  ه عل مقامه یف الّدعوة وقام ابنُ  ،و بعد وفاة یعقوب»

یف الّدعوة و  جلیلة   فوه کانت هلم مساعر ذین خلَ أو الّ  ذی یظهر أّن إسحاَق و الّ  .سحاقإ
ذی کان یف القرن الّثامن من الّ  ـو ذلک ألّن سلطان تغلق  ؛یف شامل اهلندالّتبلیغ 
ب کتُ یَ  ـ الّدولة المغولّیة باألمس و عاصمة   اهلند الیومَ  َمل ًکا عل دهل عاصمة   ،اهلجرة

و صار  ،الّرفض یف هذه األّیام أَخَذْت ترتقی یوًما إّن بدعةَ ”یف مذاکراته الیومّیة: 
ا. فارْ  صو الّدولة  ل  خُم  ًّ جرةَ أیُت أن أقطَ تَ یتشّیعون رس  فأمرُت بقتل  ،من أصلها ع هذه الش 
وافض و َحْرق کتب   عاة  دُ   “م فیه أّنه شیعّی.توه  و هدرُت دَم کّل َمن یُ  ،همالر 

ن ظُ  ّفاک   لم  فم   «انتشار التشیّع یف شامل اهلند إیل قرون. الفّتاک وقُف  هذا الس 
طبة یوم ه عل اخلُ ت عویمتُ شاه و قویَ  عادل یوسُف لذلک  فارتاَح »: 117صفحة 

بالوالیة. و ذلک  لعلّ  و أضاف إیل األذان الّشهادةَ  ،ثنی عرشاجلمعة بأسامء األئّمة اال
الّسالم یف  ء االثنی عرش علیهمبأسام ن اقرتح اخلطبةَ مَ  هجری، و هو أّوُل  671عام 
 2«و سعی لرتویج التشّیع فیها. ،اهلند

إّن الملوک ”: ایران و ایرانیانراس یف کتابه  یقول المسرت» :117صفحة 
                                                      

 تر شدن کار شد. )محّقق( : موجب خرابزاد یف الطنی ب ل ةً . 5
 (تاریخ الشیعة) .55، ص 2، ج تاریخ فرشته. 2
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 ث  ن بَ لکنّهم تّکنوا م   و ؛لکوّنم شیعّینی ،مل یدعوا اخلالفة کملوک الّروم الصفوّیةَ 
من سالطنی آل عثامن بحذقهم و استقالهلم. و کانوا  رَ الّدین اإلسالمّی أکثَ  روح 

لوا رس  ن احرتامهم هلم أن یُ غ م  و بلَ  ؛حمرتمنی عند ملوک َدَکن ـ م سادة شیعّیونّّن أل ـ
ین حتت ی المغول الّشهریَ یران لمصاهرتم. و قد أدخلوا بابر و مهایون ملکَ إم إیل بناَت 
إیل أن ماال إیل التشّیع. و  ،ین بال ثمنر هم هلام و جعلومها کعبدَ لنرص   ،تمرسیط
عر ر  َخ وقت آل لون منرس  یکتفوا بذلک بل کانوا یُ  مل إیل التشّیع  ء الّدعوةَ ء و العلاماالشُّ

و القاض  ،فتح اهلل و احلکیم   ،ینریین الّشهمن مثل ُعْریّف و نظریّی الّشاعرَ  ؛یف اهلند
 .اهلل التسرتّی العامل الّشهری نور

 یف اهلند سلطة   و احلّق أّنه لو مل َتْن  األقداُر عل الّدولة الصفوّیة لکانت الیومَ 
 «انتهی. ـ “شیعّیة وحیدة.

 پسرش در مناظره با علمای عاّمه فائق شدو گیر، شیعه بود  ُاورنگ زیب عالم

ملوک  أحد   ،گری  نعم یمکن أن یقال بتشیّع اورنک زیب عامل»: 115صفحة 
و منع أن  ،احلسینّیة یف کفنه أن توضع الرّتبةُ  ألّنه أویص   ؛نکَ بالد دَ  المغول و فاتح  

ألّنه  ـ، و یعیش هبا فأّنه کان یکتب المصاحَف  ـجرة کتابة القرآن أُ ه من کفنُ  ی  شرَت یُ 
 ها.رمت  زعم أّن الّشیعة تقول بحُ 
یف األذان  َج و أدرَ  ،مهّمة ء الّسنة یف مناظرةر کرب عل علامه األو قد ظهر ولدُ 

 2و5الّسالم بوالیة اهلل. لعّل علیه الشهادةَ 
 

                                                      
 (تاریخ الشیعة) .اهلل ذکاءلمؤلفه شمس العلامء  ،3، ص تاریخ الهند. 5
 .473ـ  472، ص 61جنگ . 2



 

 

 
 
 
 
 
 

 إحساء ،قطیف ،َقَطر ،کویت :تشّیع در إمارات عربی .8

 :2 پاورقی ،112صفحة [ تاریخ الشیعة]
تطلق البحرین قدیاًم عل ما بنی البرصة و عاّمن من ساحل بحر اهلند مّا یل »
ها من بالد ء و غریُ ااإلحس، فکان یدخل فیها الُکَویت و َقَطر و الَقطیف و اجلویرةَ 
یراد  قت الیومَ طل  أُ عدیدة، و إذا  لکن بعد ذلک تشّعبت و صارت إماراتر  و ؛اخللیج

 ا المنامة و المحرق و الّرقاع و احلد و البذیع.بلداّن   منها إمارة آل خلیفة، و أهمُّ 
 :و قیل ،إلیها عام ثامن ث المالءَ و کان النبّی صّل اهلل علیه و آله و سّلم قد بعَ 

و یف  ؛عّباس مّیة و بنیأُ  ء کبنیاو تعاقبت علیها عّدُة إمارات بعد اخللف .سّت من اهلجرة
نج أّیامهم استویل علیها صاحُب  تی العیونّیة و هی الّ  ثّم اإلمارةُ  ،ثّم القرامطةُ  ،الو 

 عاًما، ثّم امتلکها الُفرُس  157ها نحًوا من کمُ من القرامطة و استمّر ُح  هاتاستلبَ 
نجّیون  ثّم المغول، ثّم تیمور، ثّم تغل ب الرُبُتغالیّون علیها و عل القطیف و مسقط ،الو 

سلیامن  و جالهم عن تلک البالد الّسلطانُ  ـ من أربعنی عاًما رَ ها أکثَ و مل یُدم حکمُ  ـ
هم من الّشیعة جویرة البحرین و کان أکثرُ  ءُ امرأُ القانویّن بمساعدة انکلرتا، ثّم اختلف 

ه منهم لقرب   عّباس األّول الصفوّی و طلبوا منه احلامیةَ  عوا َشکواهم إیل الّشاهفرفَ 
ن سلطة األجانب و بسط هم و خّلصهم م  بَ لَ طَ  هُ موضًعا و َمذهًبا، فأجاب الّشا
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احلامیة الفارسّیة خافًقا علیها  ، و ما زال َعَلمُ ةه الشاهانیّ األجانب، و بسط علیهم محایتَ 
 و حروب. ئ عَ ااحلامیة بعد وق َو صار صاحُب  یوب االنکلإیل أن َتَغل  

مارات عربیتتّم تشّیع إ مسائل   ۀ 

خلیفة بعد حروب و  مذکور، فاغتصبها منه آُل  آل   ها العاّم منصورَ کان أمریُ 
و هی  ـباره الوّ  ءَ امرأُ و کان آل خلیفة  .هغن  فلم تُ  َس معارک، و استرصخ بحکومة فار  

مسقط السّید  ءها أمریُ اثّم ج ـ جویرة البحرین البحر قبالةَ یف قطر عل شاطئ  بلدة  
سلیامن آل خلیفة  من أمریها الّشیخ   س  علیها بعد أن أَح  ًة یرید االستیالءَ نوَ ُسلطان عَ 
ئم اإخوانه، فارحتل به و بالغن سلیامن و جعل عنده رهینًة أحدَ  ، فصاحله الّشیُخ الّضعَف 

خلیفة بابن الّسعود  ثّم استغاث آُل  ؛السیّد سعید أمرًیاه إیل مسقط، و جعل علیها ولدَ 
هینة، فاستنقذها ابنُ   و بعد حنیر  ؛لکن طمع فیها فاستویل علیها الّسعود و بعد موت الر 

یل مرص إخلیفة بمساعدة أمری مسقط مالیًّا و شغلت للسعودّی حادثه و  اسرتجعها آُل 
 5«اإلنکلیو. ل خلیفة حتت محایةیدی آأمعه عن البحرین و غریها، و هی الیوم ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .489، ص 61جنگ . 5



 

 

 
 
 
 
 
 

 تشّیع در بحرین .3

 اند اهلل صّلی اهلل علیه و آله شیعه بوده بالد بحرین از زمان رسول

 :121 فحةص([ الّشیعة یف المیوان) الّشیعة و التّشیّع]
 ء و القطیف و قطر:االبحرین و األحُ»

منذ عهد  ئع  اش ،ءاتشّیع أهل البحرین و قصباتا مثل القطیف و األحسإّن 
بن سعید  ث والًیا علیها أبانَ صّل اهلل علیه و آله و سّلم بعَ  أّن النبی   و الُّسُّ  .الّصحابة

الّسالم و المتخّلفنی عن بیعة  ن الموالنی لعّل علیهموّی، و کان أبان م  بن العاص األُ 
اهلل صّل  رسول سلمة زوجةُ  ه أمُّ َسلمة، و أمُّ  بن أیب مرَ اماًل علیها عُ ثّم صار ع ؛بکر یبأ

بن العّباس بن   علیها معبدُ یّل الّسالم وُ  مریالمؤمننی علیهأو یف عهد  ؛علیه و آله و سّلم
ت یف قیمَ أُ معة ُج  و أّوُل  .یف أهل البحرین ء الوالة التشیّعَ س هؤالفغرَ  ؛عبدالمطّلب

 (2جّلد  ،ةأعیان الشیع) .ة کانت یف البحریناإلسالم بعد المدین
 هَل أالملک أن یمل  حاول عبدُ ”: تاریخ الّشیعةو قال الّشیخ المظّفر یف 
هم، فصاحلهم فخاف بأَس  وا، و أراد أن یستعمل القّوةَ البحرین عل مفارقة التشّیع فأبَ 

خیشون  و داموا عل التشّیع ال .ذلک ءَ الق عل نوع الّسالح و أن یرفع عنهم اخلراَج 
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ء و من العلام ، و کان فیها کثری  ظاملر  یرهبون من الّترصیح به سطوةَ  و ال حاکمر  سلطةَ 
 2و5“«ء.ااألفاضل و الّشعر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
یعة یف المیزان. 5  .265، ص الشی
 .38، ص 69جنگ . 2



 

 

 
 
 
 
 
 

 تشّیع در افغانستان .01

 :125 فحةص([ المیوانالّشیعة یف ) الّشیعة و التّشیّع]
یف األفغان یف عهد الملوک  انترش التشّیعُ [: ”األعیان]قال السّید األمنی یف »
ا اهلاّمة، مثل هرات و کابل و ّن  دُ إسالم یف مُ  و عّینوا مدّرسنی و مشایَخ  ،الصفوّیة  

 ،الّشیخ البهائّی  حسنی ابن عبدالّصمد العامّل والدُ  و کان الّشیُخ  ؛قندهار و غریها
لکن  من بالد األفغان من الّشیعة، و خیلو بلد   اآلن ال و .اإلسالم یف هرات ینًا شیَخ ع  مُ 

 ،ألف 177ر بنحو قد  یستهان هبا تُ  ال معلوم عل التّحقیق إاّل أّن فیهم کثرةً  عددهم غریُ 
 2و5«.“و فیهم مجاعة  من أهل العلم یتعّلمون یف مدرسة النّجف األشف

 
 
 
 
 

                                                      
یعة یف المیزان. 5  .267، ص الشی
 .37، ص 69جنگ . 2





 

 

 
 
 
 
 
 

 ع در آفریقاشّیت .00

 :111 فحةص([ الّشیعة یف المیوان) الّشیعة و التّشیّع]
 ؛ن أحد أّن فیها شیعةً م   و ال سمعُت  ئر و ما رأیُت اعن اجلو الکثریَ  و لقد قرأُت »

َبر قب ئر  ابصدقه أّن یف جباهلا و س شک   ن الین مَ حتّی أخرَب  من الّشیعة، و أّنه  ئَل اجبال الرَبْ
 ه عن أحواهلم و عاداتم.بینه و بینه، و أخرَب  ةُ و العالق اجتمع بأحدهم و توّطدت الّصداقةُ 

 مرّ  2611و یف سنة  ؛من واحدر أّنه یوجد یف الّسودان شیعة   رُ ین أکثَ و أیًضا أخرَب 
عن الکتب   مکاتبها التجارّیة  هم یبحثون یفیتُ أمن الّسودانیّنی و ر ببریوت حّجاج  
 «وا و شکروا.ها، فُُّسّ هم بعَض م و اهتدیتُ الشیعّیة فساعدُت 

 :516 ةصفح ،اإلمام الّصادقبوزهرة یف کتاب أقال » :111 فحةص
فریقیا یف البالد اإلسالمّیة، کنیجرییا و بالد الّصومال إیف وسط  انترش الشیعةُ ”

، ء من اإلسامعیلّیه المنحرفة  هؤال رُ ، و أکثَ ةفریقیإلو بالد الّسنغال و غریها من البالد ا
ه المعتدلة کالبهرة اّلذین یقیمون اإلسامعیلیّ  ئفة  اعرشّیة و ال من ط و لیسوا من االثنی
 2و5“«باهلند و باکستان.

                                                      
یعة یف المیزان. 5  .175، ص الشی
 .12، ص 69جنگ . 2
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 [مدینۀ منّوره]

 :175 ةصفح[ 1جّلد  ،معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر]
رة»  :المدینة المنوی

و الُّّسور لاّم  اشتّد الفرُح  و ءُ انو زال العَ  ،فدخلناها یوم األحد بعد الّظهر
رأینا  و دخلنا من بابر  ؛ن مجیع احلاّج نیفة م  المُ  ئرَ اء الرّشیفة و المنااخلرض ّبةَ شاهدنا القُ 
تَ نی خارجنی م  عَ دفَ یف أعاله م   ور فیه دار   خارج   و نولنا یف بستانر  ،نین ُکو  و فیه نخل   السُّ

احلرم الرشیف  لبعض الط واشیة خّدام   لک  و هو مُ  ،یستقی هلا عل الناضح ءر ام رکةُ و ب  
 5ة.لو یقوم بأعامله بعض النّخاو   ،النّبوّی و یسکنه

قبر رسول اهلل آیةدخول  ملی در داخل شّباک  له عا اهلل علیه و آ  اهلل صّلی 

فاَه عل تلک األعتاب الرّشیفة رنا احلرضةَ فوُ  و ُفونا  .الرّشیفة النّبوّیة و قّلبنا الش 
 تانة تتضّمن اإلذنَ مأخوذة من األس   رة بسبب أوراقر جرة المطهّ إیل احلُ  بنعمة الّدخول
فذهبنا أّواًل إیل بیت شیخ الفّراشنی لتقیید  ؛المنیفة حسب المعتاد بخدمة احلجرة

تی یف ة الّ ک  تأتون یف الّساعة احلادیة عرشة إیل الد  ”و قال لنا:  ،أوراق الّرخصة عنده
                                                      

و  ،نسمة 52999النخاولة: عشریة  یبلغ عدد نفوسها : »5571, ص 4, ج معجم قبائل العرب. 5
 «تقیم یف ضواحی المدینة.
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ت المرضوب قنا یف الوفحرَض  .“باشا و هو عثامن ،المحافظُ  یءر حیث جیاحلرم المطهّ 
 فقال لنا شیُخ  ،مل نیاشنی کثریةعثامین ی ء ضابط  االفّراشنی هناک، ثّم ج فوجدنا شیَخ 

یخ ء من أقارب الّش هوال” :فعّرفه بنا و قال له .“و هو من الشام ةً فیَ هذا ُخ ” :اشنیالفرّ 
ما اسم أقارب ”ثم التفت إیّل و قال:  !“اهلدی أیبما أکثر من یقرب ب”فقال:  .“اهلدی أیب
و هل ”اشنی: فقال له شیخ الفرّ  “!؟اّلذین یف حلب و یف موضع کذا و کذااهلدی  أیب
 “؟!مجیع عشریته و هم متفّرقون یف البالد اهلدی یلومه معرفةُ  من أقارب أیب کلی 
 بّةَ ء و اجلُ االبیض اممةَ ًسا الع  احلرم الب المدینة و شیُخ  باشا حمافظُ  ء عثامناثّم ج .تفسکَ 
فقام احلارضون  ـ، القامة طویُل  ،الّلحیة أبیُض  ،الّلون أبیُض  و هو رجل   ـ ءَ ابو الق  

و  ،لصالة المغرب فجلس قلیاًل و أّذن المؤّذنُ  .لهاقب  أُ  ّما أنا فلمأ ،هکّلهم و قّبلوا یدَ 
ور عن ّج و أزُ کّل سنة أُح أنا یف ”کان ذلک الّضابط إیل جانبی یف الصّف فقال یل: 

 .هفشکرتُ  ،الّدخول إیل احلجرة الرشیفة منی کیفّیةَ عل  ل یُ و جعَ  .“الّسلطان
زهرا علیهما ت  لّسالم کیفّیت دخول و سالم بر رسول خدا و بر حضر  ا

 ؛ءابیض تنی بیضاوین، و أتوه بعاممةر و بعد الفراغ من صالة المغرب أتونا بفرجی  
و هو  ـ یؤیت له بفرجیّة من یرید الّدخوَل  و هکذا کلُّ  .ء  ابعاممتی اخلرضکتفوا اا أنا فأمّ 

 .ء إن مل یکن متعّماًم ابیض و یتعّمم بعاممةر  ـ ثوب  أبیض حمیط  بالبدن یلبسه فوق ثیابه
کلٍّ منهم  و یف ید   ،فه المأذون هلم بالّدخولو خلَ  المدینة البًسا الفرجّیةَ  فدخل حمافظُ 

احلجرة الرشیفة لیترّشف  تی داخَل القنادیل الّ  ل أحدَ شعَ ضیئها و یَ شمعة  صغریة  فیُ 
ثّم  ،یهثّم صاحبَ  ،صّل اهلل علیه و آله و سّلم ن معه النبی  و مَ  و یوور المحافظُ  ،باخلدمة
َدَنة و هم یتابعونه بعُض  هلم الّویارةَ  یتلو ؛ءَ االّوهر و هذا الّدخول إّنام هو بنی  .الس 

 یفة و بینها بحیث یمیش الّداخل حوَل جرة الرّش حول احلُ  ائر  الدّ  احلاجو احلدیدّی 
إلیها و  یمکن الّدخوُل  ّما نفس احلجرة فباهبا مسدود  و الأ ؛جرة الرّشیفةحائط احلُ 

 «القرب الرشیف. رؤیةُ  ال



 973 و شهر تبوک غمبریمدائن صالح پ

 ئن صالح پیغمبر و شهر تبوکامد

 :ئن صالحامد» :152 ةصفح

مس یَل بَ فوصلناها قُ  تی بعده الّ  یلة  ذلک الیوم و اللّ  فیها بقّیةَ  قمناأو  ،طلوع الش 
صالح  قوم   ثمودَ  ئنُ او هی مد .القلعة ها وسطَ ؤُ ام ذب  و فیها بئر  عَ  ؛إیل الّظهر

إیل الیوم عل  ها الّظاهر للعیان باقیة  ج  رَ یف اجلبال بدَ  م المنحوتةُ و بیوُت  ،الّسالم علیه
یل القلعة و بعد الوصول إیل إالوصول  ّطریق قبَل عل ال یراها الامرُّ  ،هن  و أتقَ  شکلر  ع  أبدَ 

 «األمن. نا عدمُ ؤیتها فمنعَ لرُ  حاولنا الّذهاَب  ،المنول
 مسکونة و هی بلدة   ؛الّرابعة من النّهار الّساعةَ  فوصلنا إیل تبوک» :151 ةصفح

 .للحکومةها و نخلُ  ،و ُکروم   ها و نخل  ؤُ ام کثریة َعذب   و فیها آبار   ،بقلیل من األعراب
اهلدایا من  ءتنا هبا بعُض او ج ،رخیص بثمنر  دَ بْ و الوُّ  و الّسمنَ  نا منها الّلحمَ یْ و َشَ 
ة ردَ  أّن اجلَ ة إاّل ردَ صالح مع اجلَ  ئنَ اإیل مد یءها حسب العادة أن تو کان حقُّ  .الّشام
تی الّ  هی “معانر ”بقی یف  بعضها وصل یف تبوک و األکثرُ  و األماناُت  ،تنا باألخرضالقَ 

یقال: أّنه فیه صّل  و فیها مسجد   ،رًباُیالق َح  صّل اهلل علیه و آله و سّلم و مل غواها النّبیُّ 
و  ،الع قبلهاما رأیناه من الق   شی دة هی أحسنُ و قلعة مُ  .صّل اهلل علیه و آله و سّلم النبیُّ 
عثامن  خان من بنی الّسلطان حمّمدت بأمر فالن من یَ ن  إّّنا بُ ”: تب عل باهبا عل الکایّش کُ 

ذلک الیوم و  هبا بقیّةَ  و بقینا .و شعریر  حنطةر  ة و موارعُ بَ ر  َخ  و فیها بیوت   “2711 سنة
 5.« ...خرجنا قاصدین ، ثمّ امنة و نصفتی بعده إیل الّساعة الثّ الّ  الّلیلة  

 غدیر خّم و مسجد غدیر

 :غدیر رخ،ی » :171 ةصفح
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اهلل صّل اهلل علیه و آله و  ب فیه رسوُل ذی نص  یف الموضع الّ  َی ن  و هو مسجد بُ 
ة و ریَ ه  یف َحّر الظ   فنول یف ذلک الموضع   ؛الّسالم وصیًّا و خلیفًة بعده سّلم علیًّا علیه

 َمن کنُت ” :قال !“بل”فقالوا:  “ن أنسُک،؟!أویل بک، م   ألُُت ”ب النّاس فقال: طَ َخ 

ه و رَصَ ان رُص َمن نَ  و  ل َمن وااله و لاد  َمن لاداهاه،ی والل  مواله مواله فهذا لیل  

 و کان المسجدُ  .مشهور یف حدیثر  !“و أد ر  احلق  معه کیسام دارَ   هلَ ذَ ن رَخ مَ  ل  رخذُ ا
 .إلیه خلوف الّطریق ا الّذهاُب مکنّ و مل یُ  ،ناه بعُض ملوک اهلند من الّشیعةًما فبَ متهد  

و فیها قلعة   ،ها َشوب  ؤُ او م رة  عل شاطئ البحر األمحر عام   ءُ امین 5و رابغُ 
 2«صغریة  بعیدة عن البلد.

 [اجلمرات الثیًلث]

 :115 ةصفح[ 1جّلد  ،معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر]
 :اجلمرات الثیًلث»

و  ـ ن جهة مّکةاجلمرات م   و هی أّوُل  ـ لعقبةا ةر مرَ َج  ی  مْ و بعد الن حر ذهبنا لرَ 
 «.تسّمی الُوسطی   ها مجرة  بعد

 ئف به مّکۀ مکّرمهاچاه زمزم و قناة زبیده از ط

 :116 ةصفح
 :بئر زمزم و قناة ُزَبیدة»

ها ؤُ او م ،فةالکعبة المرّش  تی هی قریُب ء بئر زموم الّ ام یکن بمّکة قدیاًم غریُ  و مل
                                                      

 .« وادر یقطعه احلاّج بنی الَبوواء و اجلُحَفة دون َعوَور :غ  راب  : »55, ص 4, ج الُبلدانمعجم . 5
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 980 از مزارها[ یبعض تّی]عدم واقع

معهم من مّکة إیل منی و عرفات  ءَ اج یملون الامجّ و کان احل ؛خیلو من ُجوَجةر یسریةر  ال
َ ثّم أُ  .ی یوم الرّتویةم  و لذلک ُس  ،احلّجة عند خروجهم إلیها یوم الثّامن من ذی ء هلا بالام یت 

کام یف تاریخ مّکة  ـو أصلها  ؛قناة ُزَبیدة: سّمیو تُ  ،تّر بمنی و عرفات ئف یف قناةر امن الطّ 
ین لقطب ،أعالم بیت اهلل احلرامبعالم اإلبالمسّمی  الّرشید  یدة زوجةَ بَ أّن زُ ـ:  احلنفّی  الد 

 ،ئفاجبلر شامخر یقال له طاد من طریق الطّ  یف ذیل   ن عنیر ء إیل مّکة م  ء الامات بإجررَ أمَ 
و  ،فاشرتت تلک البساتنی و أْبَطَلتها ؛هو إلیها ینتهی جریانُ  ،یف حننی ی بساتنیَ سق  کان یَ 
المطر و  ءُ اداًدا من عیون جیتمع إلیها معلت لتلک العنی م  و ج ،یف اجلبال ت له األقنیةَ شق  

ها منبعُ  ن عنیر ء م  ء الامات بإجررَ و أمَ  .إیل مّکة ءُ بتلک العنی إیل أن وصل الام تتّصل بأقنیةر 
 و من أسفله إیل أعاله مسریةُ  ،ئفاالطّ  شامخ أعاله أرُض  و هو جبل   َکَرا ـیف ذیل جبل 
 ثّم إیل موضعر  ،عامنر یف وادی نُ إیل األوَج  ا یف قناةر رَ ذیل جبل کَ ّب من نَص و یَ  ـ نصف ّنار
محةیرَ د  أُ ثّم إیل عرفات و  ،عرفات ّو أرض  لُ نی یف عُ قَ نی شاه  بنی جبلَ  ثّم إیل  ،ت بجبل الر 

 َ أَزَمنی عل امن ور ثّم خترج من عرفات إیل خلف جبلر  ،عرفات تی یف أرض  ک الّ الرب  ء الم 
عظیمة  ّب یف بئرر نَص ثّم تَ  ،منی ثّم إیل جبل قبَل  ،لفةدفات فتصل إیل مویسار العابر من عر

عرفات  حننی و عنیُ  ثّم صارت عنیُ  .هذه القناة إلیها ینتهی عمُل  ،یدةبَ زُ  تسّمی بئرَ 
یولها باألتر  متالئ  االقنوات و  م  تنقطعان لقّلة المطر و تدُّ  و  فتصلحها الملوکُ  ؛بة من السُّ

 5«.175 عرفة سنة ر عنیَ فعم   ،ک مظّفرالّدین صاحب أربلل  کالمَ  ،مراء و األُ نیالّسالط

 [عدم واقعّیت بعضی از مزارها]

مطالبی راجع به عدم واقعّیت  591تا صفحه  595 ۀاز صفح[ لؤلؤ و مرجان]
مزار و معروف شده است و ما در اینجا  ،بعضی از مزارها دارد که بدون سند تاریخی
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 آوریم: از آنچه ذکر کرده می یمخلص
الّشهدا علیه ت سیّد ن قبر حضر مکا ل بیت و یارانش[ ]در  اه لّسالم و   ا

چون به سمت کوفه حرکت  ـ ارشادبنا به روایت شیخ مفید در  ـپسر سعد »
 آمدند و بر حضرت سّیدالّشهدا ،اسد که در غاضرّیه منزل داشتند جمعی از بنی ،کرد

حضرت را در محّلی  ؛نماز گزارده و آنان را دفن کردندو اصحابش  الّسالم[ ]علیه
ین پا و تمام یو گودالی کندند در پا ،ین پایاکبر را در پا فعاًل قبر اوست و حضرت علیکه 
بیت و اصحابش که شهید شده بودند در آن حفیره مدفون کردند بدون آنکه آنها از  اهل

 [.د]شونو شناخته ]بوده[ هم متمایز 
الّسالم را ذکر نموده و باز در آخر کالم  علیه الفضل بیأو سپس مدفن حضرت 
 خود پس از چند ورق فرموده:

ه؛ و لسنا ولَ نوا َح ف  لوا معه فإّّنم دُ ت  مهم اهلل اّلذین قُ صحاب احلسنی رح  أّما أف”
 5“ عنهم.رض اهلل ،هبم نشّک أن  احلائر حمیط   حّصل هلم أجداًثا عل الّتحقیق إاّل أّنا النُ 

ن قبر حّر] مکا ن در  ی و خا ید ریاح منین  ۀبن یز لمؤ میرا فهدر ا مسجد کو  [قرب 

نیامده که در محّل   دست هسندی ب ،و اّما قبر حّر غیر از سیرۀ مستمّرۀ شیعه
 شود که با بقّیۀ اصحاب و معروف فعلی باشد بلکه از کتب مقاتل و اخبار استفاده می

پس از  2دروسدر  (قّده)شیخ شهید  ،بلی ؛دندجا دفن ش همه در یک ،اهل بیت
                                                      

 .521، ص 2، ج االرشاد .5
الّسالم فقط نامی را از  عبداهلل علیه بیأپس از زیارت حضرت  ،را مطالعه نمودم دروس. حقیر 2

البننی بنت  مّ أُ ّمه أُ و  .ورهوُ الّسالم فیَ  علیه بن علّ  ثم یأیت العبّاَس »گوید:  میبرد و  باالفضل میأحضرت 
حقیر  دروسالبته  ؛برد نامی از حّر نمی و ابدًاانتهی. ـ  .«لبید الشاعر  خیأبن ربیعه  بن خالد حوام

 خّطی باشد و حین طبع سقط شده باشد. دروسمطبوع است و شاید مطلبی را که فرموده است در 
: قال السّید نعمة المقال منتهیقال یف »در لفظ حّر آورده است که:  239، ص 5، ج سفینة البحاردر 

 َک لَ سامعیل لاّم مَ إاه ّن الّش أ :قاةالث   حّدثنی مجاعة من”: عامنیّةنوار النُّ األی یف کتابه سرَت اهلل اجلوائری التُّ 
مر أیل قربه و إیت فأ ،عل احلرّ  الّسالم و سمع من بعض النّاس الّطعنَ  مشهد احلسنی علیهیل إیت أبغداد 

  نّور ـراد الشاه فاَ  ،ههبا رأُس  اَمشدودً  *صابةً و رأوا عل رأسه ع   ،لت  شوه فرأوه نائاًم کهیئته لاّم قُ نبَ ه فَ ش  بْ نَ ب  



 989 [یو مختار ثقف یسود کند]در مکان قبر مقداد بن أ

زیارت کن حضرت ” :گوید میالّسالم[  ]علیهباعبداهلل الحسین أزیارت حضرت 
و این جمله صریح است که در زمان او آن قبر  .“بن یزید ریاحی را بالفضل را و حّرأ

و مزار مشهود و در نزد آن عالم جلیل معتبر بوده  ،در محّل معروف خود مشهور
و اّما آنچه در سبب بیرون بردن حّر  ؛قدر کافی است ما را همین ،است و برای تعیین

همه از مجعوالت و  ،اند از میان شهدا و دفن کردن او را در آن محل نقل کرده
 گویان است و ابدًا سندی ندارد.  های دروغ بافته

 در قرب مسجد کوفه مستندی ندارد. ینخانۀ امیرالمؤمن
مقداد] ن قبر  مکا ی أبن  در   ثقفی[ مختارو سود کند

ظاهرًا قبر بعضی  از مجعوالت است و ،وان سود کندی در شهرأبن  قبر مقداد
چون مقداد که از اصحاب کبار رسول خداست در جرف که  ؛از مشایخ عرب است

را حمل نموده و در بقیع غرقد  یک فرسخی مدینه است رحلت نموده و از آنجا او
 دفن کردند.

شرح طلب ثار در نما تصریح فرموده در کتاب  که شیخ جلیل ابن ،قبر مختار
ّن قّبته لکّل من خرج من باب مسلم بن عقیل کالنّجم إ” :که شرح حال مختار

شود در آن زمان قبر مختار ظاهر و از صحن مسلم هم دور بوده  معلوم می .“الالئح
اند و  ن نموده و مختار را در آن دفن کردهی را معّییحاال در داخل مسجد جااست؛ 

 .تمام دروغ و مجعول است ،تصدیق آن را هم از علما نقل نمودند
                                                     

 ّن تلک العصابة هی دستامل أواریخ و الت   ریَ قل یف کتب الس  لام نُ  تلک العصابة   خذَ أ ـ اهلل رضیه
فن عل و دُ  ةصیب یف تلک الواقعأُ احلّر لاّم  رأَس  اهب د  َش  ،الّسالم هی للحسنی[ علیه :احلسنی ]خ ل
فلاّم شّدوا علیه تلک  ،من رأسه حّتی امتأل منه القربُ  ی الّدمُ جرَ  وا تلک العصابةَ لُّ فلاّم َح  .تلک اهلیئة
الّدم بغری تلک العصابة  طعَ وا قَ عاجل  ن یُ أرادوا أو کّلام  ی الّدمُ وها جرَ لُّ فلاّم َح  ،الّدمُ  انقطع العصابةَ 

« .انتهی ـ.“ قربهو عنّی له خادًما خیدم  نی عل قربه بناءً ر فبُ فأمَ  ،حاله سنُ فتبنّی هلم ُح  ،یمکنهم مل
 )عاّلمه طهرانی، قّدس سّره(

 «ما یعصب به الرأس. العصابة: العاممة و کل: »لُان العرب *



 01ج  / مطلع انوار 981

فقیه  ،تومان نزد استاد گرامی یکی از خوانین قاجار مّدتی قبل مبلغ چهارصد
اد به جهت ساختن فرست ،شیخ العراقین ،شیخ عبدالحسین طهرانی ،دهر ۀعصر و عاّلم

آن مرد در  “مصرف دیگر شود. ،قبر معلوم نیست” :قبر مختار. در جواب نوشتند
اصرار بلیغ کرد که حتمًا باید در همین محل مصرف شود. شیخ مرحوم در  ،جواب

نما چیزی  غیر از عبارت ابن ـ حقیر هم در خدمت ایشان بودم ـمقام تفّحص برآمده 
 5«و بعضی دیگر گرفتند و کردند آنچه کردند. ؛نداعراض فرمود ،دست نیامد هب

ه لحسین علی س ا مصر مشهد رأ  الّسالم در 

 [151، صفحة 1جّلد  ،معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر]
نی المرصیّ  و حالةُ  ،وورر مَ  عظمُ الّسالم مُ  رأس احلسنی علیه مشهدُ  و یف مرَص »
تی الّسالم الّ  أهل البیت علیهم هم یف مشاهد أئّمةالعراقیّنی و غری   ه حالةَ شب  فیه تُ 

 رأینا فیه رجاًل جالًسا عل کریسٍّ  ،البنیان نُ متقَ  خم  کبری فَ  و عنده مسجد   ؛بالعراق
الَکعبة  ع فیه ک ْسوةُ صنَ و تُ  ،کثری من الّطالب ه عدد  س یف علم النّحو و حولَ در  یُ 

یفة الّ  و هذا  .ها یف ذلکعُ یْ ف رَ رَص و هلا أوقاف یُ  ،سنةر  تی یبعثها المرصّیون کل  الرش 
تی کانت بنی المشهورة الّ  المدینة   ،ن عسقالنالمرصّیون م   ءُ ااستخرجه اخللف أُس الر  

وا علیه هذا نَ و بَ  ،حتفالر عظیماو دفنوه یف مرص ب ـ خراب   نَ آلاو هی  ـ اممرص و الّش 
 بحقیقة حاله. مُ أعلَ  واهللُ  ؛الّسالم احلسنی علیه و زعموا أّنه رأُس  ،المشهدَ 

 داند اهلل علیها را در مصر نمی سّید محسن عاملی )ره( قبر حضرت زینب سالم

 :دة زینبمشهد الُیی 

موالنا  ن َنسل  مرأة  صاحلة  فاضلة  علوّیة م  ا، و هی السّیدة زینَب  مشهدُ  و بمرَص 
 إتقانُ عظیم و بجانبه مسجد  عظیم یوید  هلا مشهد   ،الّسالم العابدین علیه اإلمام زین

                                                      
 .574، ص 06جنگ . 5
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ّّنا أمن النّاس  م کثری  و یتوهّ  .منه بکثری األزهر أکرَب  لکنّ  ،بنائه عن اجلامع األزهر
و  ؛الّذهن إیل الفرد األکمل ر  الّسالم لتبادُ  موالنا أمریالمؤمننی علیه زینب الکربی بنُت 

المطبوعة هذا  یف بعض الکتب المرصّیة   ّننی رأیُت أومن الغریب  5.هو وهم  فاسد
و هو  ،ن بیت العنکبوتم   هذا الوهم بام هو أوهنُ  ه تصحیَح و حاول صاحبُ  ،مَ التوهّ 

أّننی رأیُت کتاًبا  ه هذا الوهمَ شب  و یُ  !إیل مرَص  ةً یَ فْ ها الرّشیف ُخ ل جسدُ ق  أن یکون نُ 
 ه:ع بمرص قال فیه صاحبُ ب  طُ 

 سارَ ”ن: و أّّنم کانوا یقولو ؛َکَسا ّمی  َس صحایّب یُ  رجلر  سل  أن اجلراک َسة من نَ 
نی یف أّوله) “ْس کَ رَسْ ”ثّم حّرفوها و قالوا:  “کسا و ذلک ألّنه أّلفه ألمری  (،بالس 

 :أی ،کس چهار :هاأصلُ  ،ریب فیه أّن الکلمة فارسّیة   مع أّنه مّا ال ؛جرکیس
 2«معروفة. و لذلک قّصة   ؛سأنفُ  أربعةُ 

 ]محّل مضجع شریف حضرت زینب سالم اهلل علیها[

 گفته است: 23 هپاورقی صفح[ الفردوس األعلی]و در 
إیل أّن زینب  ،الّسالم ّنضة احلسنی علیههرستایّن یف و ذهب العاّلمة الّش »

. )إیل أن قال:( و قیل أّّنا ُتُوف یت یف النصف من 15ُتُوف یت یف نصف رجب سنة 
لیه. )إیل أن المنسوبة إ الوینباتبمرص کام ذهب إلیه العبیدیل یف رسالته  11رجب سنة 

ها الّصدیقة الط اهرة علیهام ی دة شباهًة تاّمًة ألُم  الّسالم یف  قال:( و احلّق أن  هلذه الس 
ها و مدَفن ها سالم  4«اهلل علیهام. اختفاء قرب 

                                                      
و  ،و إعواز نسختهأه قد  ذی ظهر أخرًیا بعد فَ الّ ـ  أخبار الّزینباتفیه ما ال خیفی؛ فقد ثبت بکتاب . 5

 )عاّلمه طهرانی قّدس سّره( .جسدها المبارک مدفون  بمرَص  هو کتاب  یف غایة اإلتقان و الّضبط ـ أنّ 
 .223، ص 61جنگ . 2
 .35، ص 02جنگ  .4
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 و مدفن حضرت زینب کبری سالم اهلل علیها أخبار الزَّینباتدربارۀ کتاب 

ست که مطبوع آن نزد حقیر موجود کتاب مختصری ا ،أخبار الزَّینباتکتاب 
أبواحلسن ییی بن حسن بن جعفر احلجة بن عبید اهلل األعرج بن ف آن است. مؤّل

 است. الّسالم احلسنی األصغر بن اإلمام السّجاد زین العابدین عل بن احلسنی علیه 
مرقوم  3 ۀو در صفح، اندای مفّصل نوشتهمهاهلل مرعشی نجفی بر آن مقّد آیة

 اند: داشته
ینباتإن کتاب » ابة س   الن  الرّشیف الّطاهر المحّدث المفُّّس  للعالمة أخبار الو 

 ییی بن احلسن احلسینّی  ،احلسنی د أیبالّثقة األمنی الث ْبت الث َبت الَمجید الُمجید السیّ 
 ء یف القرناء الکرماا الرّشفءنا بالمدینة المنّورة و سادات  ن أعیان علامم   ،األعرجّی 
 «الثالث.

 ه وذائ  ع بح  طبَ وف علیه أنه مل یُ أُس و من المَ » گویند: 55و  59 ۀو در صفح
حسن حمّمد  دُ السیّ  المعارص: الفاضُل  النّسابةُ  البّحاثةُ  ُخ ر  ؤَ ه الماستقالله؛ بل قد نرَش 

ة صاحُب ال نویُل  ،قاسم الم رصّی  ی  و  و  سالماإل یدَ هُ المنشور المشهور  قاهرة الُمع 
ه یف کتاب َج أدرَ  ـ اهلل رمحًة واسعةً  رمحه  ـه من الکتب التی نذکرها یف ترمجته؛ فإنه غری  

ی دة زینب دنا احلسنی سیّ  شیکة   ،ایازرّ ال هاشم کعبة   بنی عقیلة حتوائ ه ترمجةَ ال   الس 
تی ت الّ امی  اهلاش   یقة  نط  اکیة م  ة الو  کیّ الو   یفة  الّطّف الرش   ة  عَ قْ المظلوم یف ماجریات وَ 

روحی هلا الفداء؛ و  ّم ُکلثوم الُکربی  أُ زینب  نات  م  نا و عَ فها سّیدت  رَشَ ل   شیفر  أ کلُّ أطَ طَ 
 ،ت  یف ترمجتهاایل ُنکستفاد من کتاب الُعَبیدَ تنسخًة منه و  إیل   َل عه یف القاهرة و أرَس طبَ 

 «الخ. ـواها ثْ و مَ  لکریمةا ذهه وفاة   منها تعینیُ 
تا آخر  71 ۀو از صفح ،یابد خاتمه می 73 ۀدر صفح اهلل مرعشی آیة ۀممقّد

 الزِّْیَنبات أخباراست که شامل تمام محتویات کتاب  زینبه سّیدکتاب مقداری از کتاب 
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اهلل علیها را به   گفتار حضرت زینب سالم ،84 هتا صفح 77 هباشد. و در صفح می
 بسیار شیوا و جالب است.کند که الحق یزید در مجلس شام حکایت می

 گوید: سّید حسن محّمد قاسم مصری می 88 هو صفح 87 هدر صفح
الدین ابوالخیر سخاوی است و مخطوطه که تألیف شمس زینبّیه ۀرسالدر »

ها من ت یف المدینة بعد تهیو  استقر   زینُب  دةُ السیّ ” فقط وارد است که: ،باشد می
 «مل یود عل ذلک.و  .“أخیها احلسنی   نة  الشام عقب حم  

ای در  طولون دمشقی رساله مورخ ابن»گوید: می 39 هو صفح 83 هو در صفح
حدود یک و نیم ُکرَّاسه در ترجمۀ سیده زینب الُوسطی ُمَکّناة بُاّم کلثوم دارد؛ و در 

َمت  ام بالقریة المعروفة  دفونة بالش  ا المَ إّن  ” آنجا وارد است که: هبا و کانت قد َقد 
ة ة  عَ قْ یف وَ إلیها   .“احلَر 

ة  ما ذکرَ ختها َعَرًضا و استشهَ رجم ألُ و تَ  أن  ” :عساکر ه بام رواه ابنُ د ل صح 
َمت مرَص  دة زینَب یّ الّس  و  ،سطی  الشام هذه هی الوُ  فینةَ دَ  و أنّ  ،ت هباو ماتَ  الکربی َقد 

 “«شق.مَ مه أهُل د  لام یوعُ  ةَ ال صحّ 
مؤّلف  ،أخبار الزَّینبات ۀدر رسال»که: وارد است  32 هو صفح 35 هو در صفح

اهلل  طالب کّرم یبأبن  علّ  الکربی بنُت  زینُب  دةُ سیّ ” عبیدلی نّسابه وارد است که:
َ وجهه و رَ  َمت م   ،عنه ض  مَ  ع أخیها بیسریر رَص بعد مَ  رَص َقد  ت هبا و ن و ماتَ من الو 

 «الخ ما ذکره. ـ .“هریالوُّ  حیث بساتنیُ  ،یقال له: احلمراء الُقصوی   ت بموضعر نَ ف  دُ 
احوال زینب الکبری بنت  ۀدر ضمن ترجم 522 هتا صفح 551 هو در صفح

 طالب گوید: علی بن أبی
عُت  کانتقال:  ،بن عبداهلل نا مصعُب حّدثنا... قاال: أخرَبَ »  حمّمًدا َسم 
مع النساء و  مدینةالمن الشام إیل  علٍّ  بنُت  مْت زینُب د   قَ لاّم ” یقول: علّ  بن أباالقاسم
 من ق بَل  یوید.  المدینةت فتنة  بینها و بنی َعْمرو بن سعید األْشَدق وایل  ثارَ  ،الصبیان
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وها هَی فکتب إیل یوید ُیشری علیه بنقلها من المدینة. فکتَ  ن أراد و مَ  ب له بذلک. فجه 
فر معها م   َمْتها ألّیامر بقیْت من رَ  ء  بنیان نسالس   “َجب.هاشم إیل مرَص. فَقد 
 ،ادقد الّص عن جعفر بن حممّ  ،د بن عبداهللی حممّ عن جدّ  ،عن أبیه ،ثنی أیبحدّ 
ج معها من المدینة رخرَ    زینُب ّ  ت لم  َج  رخرَ لامی ” قال: ،عن احلسن بن احلسن ،عن أبیه

 “ینة.کَ ها ُس رخُّ أُ احلُنی و  ل،   ابنةُ  هاش، فاطمةُ  ء بن ان نُم  
 قبة ابن نافع الفهرّی قالت:بنت  عُ ند المرفوع إیل ُرَقی َة و بالس  

َمت مرَص بعد المُ لاّم قَ  علٍّ  بنَت  ن استقبل زینَب کنُت فیمَ  صیبة. فتقّدم إلیها د 
ّ  ةد و عبداهلل بن احلارث و أبوعمریلَ بن خَم  َمسَلَمةُ  و َبَکی َفَبَکت  فعّواها مسلمةُ  ،الُموین 

﴿ ی احلارضون؛ و قالت:کَ و بَ             ﴾.5 
؛ فأقامَ ااحتملها إیل داره باحلَمر ثمّ  ت به أَحَد عرش شهًرا و مخسة عرش یوًما و ء 

و رجعوا  ،عباجلام   عر مْ د یف َج لَ ابن خَم  ةُ مَ  علیها َمسلَ و صّل . اازَت نَ دُت َج ه  ت و َش یَ فّ وُ تُ 
 تها.بوصیّ ار من الد   2ء  بُمخدعهااباحلمر هانوفَ هبا فدَ 

ثنی محوة ها ـ قال: حدّ مرص و نویلُ  عابدُ  عیل بن حمّمد البرصّی ـثنی اسامحدّ 
رافع  أیب بنَت  هندَ  قال: سمعُت  ،بوعبداهلل القریّش أ یُف ین الرّش خرَبَ أقال:  ،المکفوف

 تقول: ،بن عبیداهلل بن رقیة بنت عقبة بن نافع الفهرّی 
ی ةَ  بنُت  ت زینُب یَ ُتُوف  ”  ،ن رجبت م  َض عرش یوًما مَ  ةاألحد خلمس یوم   علٍّ َعش 
ة   ا و ُدف نَت َبُمخدعها بدار  َت جنازَ  دُت ه  و َش  ،من اهلجرة 11سنة  د   َمسَلَمة الُمسَتج 
هری.اباحلمر  “«ء الُقصَوی حیث بساتنی عبداهلل بن عبدالّرمحن بن عوف الوُّ

را نوشته است در آخر  السیدة زینبد حسن محّمد قاسم مصری که کتاب سّی
                                                      

 .12( آیه 41. سوره یس )5
ْخَدع و .2  خَمادع. :ج ؛الَمْخَدع: بیت داخل یف البیت الکبری الُمْخَدع و الم 
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 519 هتا صفح 537 هطبع رسیده است در صفحه که مستقاًل باخبار الّزینبات کتاب 
بوالحسین یحیی بن حسن بن جعفر حّجت أ ،ف آنشرحی در ترجمۀ احوال مؤّل

 که:گونه کند بدینذکر می
سنة  ،ُول د یف المحرم ،الطریقة شکورَ الشأن مَ  القدر جلیَل  ًدا عظیمَ و کان سیّ »
  و صّل   ،عاًما 11عن  ،177 سنةَ   بمکةَ یف  وُ و تُ  ،مبالمدینة بالعتیق یف قرص عاص   121
 ایس.ق العبّ اسحإرون بن حمّمد بن اها همریُ أعلیه 

ا من دً هاشم و سیّ  بنی حد أجواد  أکان ییی بن احلسن ”و قال األزورقاین: 
و کان أبوه احلسن  .177 ةَ سن ،ةَ بمکّ  یف  وُ تُ  ،الن َسب و أخبار المدینةکتاب  له ،ساداتم

 سنة. 11ن العمر و له م   112سنة ، مات بالمدینة ،هاشم سیًدا من سادات بنی
ةَ َس هو المُ  ةاحلجّ  و أبوه جعفر    ،َج اهلل بن عبیداهلل األعرَ ّمی عند الشیعة: ُحج 

َ  ة المشهورةصاحب القضیّ   جُله و َعَرَج.ت ر  مع السّفاح بسببها َبرت 
علیه   فألح  فأیَب  ،العّباس بامسلم اخلراساین دعاه إیل اخلالفة قبل بنیأ نّ و ذلک أ

َ ط َفبَ فتنافر من ذلک فرجع إیل خلفه؛ فسقَ   5هعَ للّسّفاح فأقطَ  ت البیعةُ ه. فتم  ت رجلُ رت 
 ًة بالمدائن یقال هلا البند شری.َضیعَ 

 بنت   عّمته فاطمةَ ی عن أبیه و األصغر کان من أهل احلدیث. روَ  و أبوه احلسنیُ 
 «الخ. ـ .“همی عنه بنوه و غریُ و روَ  ،الباقر در احلسنی و أخیه حممّ 

 گوید: 218 ۀاست در صفح نفس المهموم ۀکه ترجمدمع السجوم در 
الّسالم در دمشق  کلثوم خواهر حسین علیه ّ روایت است که ام” :یئکامل بها»

 “درگذشت.
بطوطه در رحلۀ معروف خود  بنابوعبداهلل محّمد بن عبداهلل معروف به ا

                                                      
 . )محّقق(وَهب له ضیَعةً  :أی .5
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کلثوم دختر علی بن  ّممشهد ا ،دمشق به یک فرسخ شهر در دهی در جنوب”گوید: 
و گویند نام او زینب بود و پیغمبر صّلی  ،اهلل علیهما است  طالب و فاطمه سالم أبی

کلثوم دختر  اش اّمکلثوم داد برای مشابهت به خالهّاهلل علیه و آله او را کنیت ام
اند و بر گرد آن مساکنی  و مسجد بزرگی بر آن ساخته ؛پیغمبر صّلی اهلل علیه و آله

 2و5“«کلثوم است. است و اوقافی دارد. مردم دمشق گویند: قبر ِسْت اّم

 رم قصیدهجُعسفان: محل حبس ِهشام بن عبدالملک، فرزدق را به 

 :171 ةصفح[ 1جّلد  ،معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر]
 (:ء و ألف و نونابضّم العنی و سکون الّسنی المهملتنی ثّم ف) نُعْسفا»

شامُ و هو الّ  ؛و هو مکان  مشهور له ذکر ،ءً افوصلناه َمس بن عبدالملک  ذی حبَس فیه ه 
 الفرزدُق  فقال ،الّسالم بالمیمّیه المشهورة   العابدین علیه ح زینَ الّشاعر لاّم مدَ  الفرزدَق 

 ره:جُ هَی 
ـــأَیب   ـــنی المُس ـــة و الّ نی ب ـــیدین  ت

 
 هــاالنّــاس هیــوی منیبُ  إلیهــا قلــوُب  

ــقَ یُ   ــن رأَس  ُب ل    ســّیدر  رأًســا مل یک
 

ــ  ــه َح ــا ل ــادر  ءَ والو عینً ــ ب  4«اعیوهُب
  

 
 
 
 

                                                      
 «دهند. می امروز نسبت به زینب کبریٰ ،این مشهد که ابن بطوطه ذکر کرده است». مترجم گوید: 5
 .89 ـ 71، ص 09جنگ  .2
 .242، ص 61جنگ . 4



 

 

 
 

 بخش دّوم
 
 
 
 
 

 ابحاث سیاسی اجتماعی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 فصل اول
 
 
 
 

اجتماعی: بخش دّوم ی  ث سیاس  ابحا
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 والیت فقیه و حکومت اسالمی
 
 
 
 
 
 
 
 

 رهبری و تشکیل حکومتالف( 
 ب( تدوین قانون

 
 

 
 
 
 

 فصل اول
 
 
 
 

اّول اسالمی: فصل  مت  الیت فقیه و حکو  و

 





 

 

 
 
 
 
 
 

 الف( رهبری و تشکیل حکومت

شخص »الّسالم در آنکه  روایت کافی از حضرت امام محّمد باقر علیه

 «طعمۀ گرگ خواهد شد ،بدون امام مانند بّرۀ بدون چوپان

 :251[ صفحة بشارة الشیعة]
 :قال ،الّسالم علیهجعفر  عن أیب ،عن حمّمد بن مسلم الکایفوی یف رُ »
َُ ه  ُُی  بعبادةٍ  اللَ  ن دانَ مَ  کلُّ ” َُ   ن الل  له م   ه و ال إمامَ د فیها نس  مقبولٍ  ه غریُ عیُ ف

ٌ  و هو ضال   ها طیع  یها و قَ ت لن رال  ل  َض  ل شاةٍ ثَ ه کمَ لُ ثَ و مَ  ؛هشانٌئ أللامل   و اللُ  مّحری 

یُل بَ   هایومَ  ةً یَ و جائ   ت ذاهبةً مَ جَ فهَ  ت ن  یها فحَ رال   مع غری   طیعٍ قَ ت ب  رُصَ فلامی جن ها الل 

 هابض  ر  ت معها یف مَ ت با و باتَ إلیها و اغَُّت  
5
ال  قَ  َق فلامی أن سا  ها یَ ت رال  رَ نکَ أه طیعَ الری

ت َحن  مع رالیها ف ،ٍ نَ ت بغَ رُصَ ها فبَ طیعَ ها و قَ یَ ب رال  طلُ تَ  ةً ت مّحری  مَ جَ ها فهَ طیعَ و قَ 

ال  فصاَح   ت باإلیها و اغَُّت    ةٌ مّحری   ةٌ هَ ئ  تا نیک  إف ک  طیع  و قَ  رالیک    ب  ق  احلَ  :با الری

رلاها أو دها إیل مَ رش  هلا یُ  َ  ًة الرال  هَ تائ   ةً مّحری   ةً رَ ل  ت ذَ مَ جَ فهَ  !عکیطلن رالیک و قَ 

 .هالَ ها فأکَ َّ یعَ َض  ئُب ذا اغّن، الذ  إنا ه  کذلک ی  فبَ   هادُّ رُ یَ 

                                                      
 .ل: َرَبَضت ها خ . 5
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ة  م   َح ن أصبَ مَ  !دُ حممی  کذلک والل یاو  ظاهًرا  ن الل  له م   ال إمامَ  ن هذه األمی

یا  ،  و اللَ  .و نساٍق  کسرٍ  ةَ یَّ مات م   ة  و إن مات لیل هذه احلال  ًها تائ  ضاال   َح أصبَ   لاداًل 

دُ  ة اجلَ  !حممی ، فألامهلُ  لُّوالُّوا و أَض قد َض  الل   عزولون لن دین  ه، لمَ ر و أتبالَ و  أن  أئم 

ّ  یَ  ﴿لوهنا عمَ الی                       

           ﴾“.52و 
و  المعصیة   عدَ  تعایل بَ هّلِل َجدَ بلیس َس إلو أن  ” :الّسالم داهلل علیهبع و عن أیب

ّ کربُّ   نیا رَ مُ لُ  ال تعایل ه اللُ رَ کام أمَ  مَ دَ د لُجُ تعایل ما مل یَ  ه اللُ لَ ب  ه ذلک و ال قَ عَ سَ ما نَ   الدی
4
 

ةُ  .له دَ ُجُ أن یَ  ها صیلی الل للیه و آله و نبی   عدَ بَ  ةُ ونَ سُّ المَ  ةُ یَ العاص   و کذلک هذه األم 

 عَ رفَ یَ  هل، لمًًل و لن اللُ  َل قبَ فلن یَ  ]هل،[  ه،بیُّ ه نَ بَ َص ال ذی نَ  ه، اإلمامَ رک  سلی، و بعد تَ 

ّی  ی ةً نَ َُ هل، َح  روا بوَ  وا اإلمامَ ل  وَ َّ ه، و یَ رَ ن حیث أمَ م   وا اللَ تُ أح ه و ّ  الیَ الیذی ُأم 

 3“.ه هل،و رسولُ  ه اللُ حَ َّ لوا یف الباب ال ذی فَ درُخ یَ 
م قاموا هلِل لکن أعامهم  و ،و ُفرادی ثّم تفّکروا ما ضّلوا ثنی   مَ و لعمری لو أّن 

ذلک بأن  منهم متقّدمنی مرتّدین عن الّدین و هم ال ذین أضّلهم  ؛م التّقییدُ هُ م  و أَص  التقلیدُ 
دین و منهم متأّخرین مقل   ،همهم و أبصار  م عل قلوهبم و أسامع  و ختَ  عل علمر  اهللُ 

  ﴿ ؛ثارهمآئهم عل االقتف ًمیو ع بجهالةر  ألولئک المتقّدمنی و هم ال ذین ضّلوا

             ﴾،1 
                                                      

 .58( آیه 53. سوره إبراهیم )5
 .584، ص 5، ج الکافی. 2
 .عّووجّل ل:  خ . 4
 .275، ص 8، ج الکافی. 3
 .21( آیه 37. سوره محّمد )1



 937 الّسالم همیدر عظمت و جاللت مقام ائّمه عل ّیاز حضرت امام حسن عسکر تیدو روا

﴿         ﴾،5  ثم  اّلذین
ل ئ  و قد ُس          ﴾.2﴿اّتبعوه قالوا: 

 :فقال ،المحّقق نصریالّدین الّطویس عن المذاهب العاّلمةُ 
ّ  أُ  ُق ر  سَ َّ َس ” :آله و سّلماهلل صّل اهلل علیه و  ثنا عنها و عن قول رسولبحَ  می

.“ٌة و الباق  یف النیاریَ منها ناج   فرقةٌ   فرقةً  و سبعنیَ  ٍث لیل ثًل
 دنا الفرقةَ فوَج  4

م بایَ  ؛النّاجیة اإلمامّیةَ  المذاهب قد اشرتکت  و مجیعُ  ،المذاهب نوا مجیعَ ألّن 
 “«العقاید. یف أصول  

ّی در عظمت و مام حسن عسکر ت ا ز حضر ئّمه علیهم دو روایت ا مقام ا لت  لّسالم جال  ا

اللةع  الّسالم إن ام بُ  ء علیهماأقول: لاّم کان األنبی ن فمَ  ،ثوا لنجاة اخللق من الض 
ق هذه رَ ثّم ال شّک أّن الّشیعة اإلمامّیة من بنی ف   .بعهم فهو النّاجین ُأمهم ات  کان م  
بل  ـ کام تبنّی یف الفصول المتقّدمة ـباًعا لنبیّهم صّل اهلل علیه و آله و سّلم ات   کثرُ أة م  األُ 

حمالة هم  فال ؛الّطاغوت ن عداهم أصحاُب و مَ  ،قرَ هم اّلذین شّیعوه من بنی سایر الف  
بائه آعلیه و عل  حمّمد العسکرّی  د بخّط موالنا أیبج  و قد وُ  .دون غریهم ةُ النّاجی

الم ما هذه ص  :هورتُ الس 
ة و الوَ ئ  ی احلقارَ نا ذُ د  ع  قد َص ”  ألًلمُ   بع طبقاٍت رنا َس و نوی  الیة  ق بأقدام النیبوی

ناءعَ ی و طُ الن دَ  وُث یُ   و غُ غَ الوَ  وُث یُ فنحن لُ   ی باهلدایة  السّوَ 
3
یُف دَ الع    ُی و  ی و فینا ال

ین و رخلساءُ  رخلساءُ نا سباطُ أل و ج  یف ال ]و العل،[ احلمد واءُ و ل   ل  ، یف العاج  لَ القَ   الدی

 سصطاإل ةَ ل  ُح  َس لب  أُ  فالکلی،ُ   مرَ الکَ  و مساتیُح  ،  مَ األُ  و مصابیُح  النبیینی
 
نا منه د  ه  ام لَ ل   اء

ا نان  س یف ج  دُ القُ  و روُح   الوفاءَ   النیاجیةُ  ةُ ئَ نا الس  و شیعُّ  قنا الباکورةَ دائ  ن َح ورة ذاق م  قالصی

                                                      
 .28( آیه 37. سوره محّمد )5
 .24( آیه 34. سوره زخرف )2
 ، با اختالف.49، ص 28، ج بحار االنوار. 4
 .طّعان. خ ل: 3
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اک   ةُ رقَ و الس    نابیعُ هل، یَ  رُ ج  نسَ و سیَ   انً و  لَ  ا وبً ل  إًنا و لیل الظیلمة و  و َص دًءا صاروا لنا ر  ةُ یَ الزی

محة و  ل  بَ من َج  ة  ذر   و هذا الکتاُب  .“مل و طه و الط واسنیا امم  لَّ  ریان    الن  ظَ بعد لَ  وان  یَ احلَ  الر 
 5.أربع و مخسنی و مأتنیو کتب احلسن بن عل العسکری یف سنة ، کمة  احل   حر  ن بَ م   ة  طرَ قَ 

 الّسالم: ه علیهد أیًضا بخّط ید  ج  و وُ 
و  األرباب و الن ب    رب   وا اللَ ُُ الکّاب و نَ  امت  کَ فوا حُم ذَ َح  وذ بالل من قومٍ ألُ ”

ة  ظَ احلُاب و لَ  ف  یف مواق   وثر  الکَ  َ  ساق   الث واب فنحن  دار   ی و نعی،َ ربَ الکُ    الطیامی

نامُ   ُ ةُ  ،ُ األلظَ  ال و    ثقَ الوُ  ةُ روَ ی و العُ دَ اهلُ  نارُ و نحن مَ  مُ رَ و الکَ  الیةُ و الوَ  و فینا النیبوی

ةُ ظهَ و سیَ  ]و یقّسون آثاَرنا[ نان أنوار  ُون م  ب  قَّ کانوا یَ  األنبیاءُ  و  لق  لیل اخلَ  الل   ر حجی

یُف  ُی ال
2
بن  بن حمّمد بن علّ  بن علّ  احلسن   و هذا خطُّ  .“احلق   ظهار  إل المُلوُل  

 4.الّسالم المؤمننی علیهمأمری   بن احلسنی بن علّ  مویس بن جعفر بن حمّمد بن علّ 
ن با روایت  لمضمو قریب ا ین روایت  ُیستغنی عنه»چند  «قلیل  یُفتقر إلیه خری  من کثریر 

ا لیس خمتصًّ  یة الکریمة  من اآل اإلهلی  المستفادَ  العدَل  أن  هذا المیوانَ  مْ علَ ا
ترّدد  أمرر  ففی کل   ،ی یف سایر أمور المعاش و المعاد و سوءر  بل جَی  ،باألُصول الّدینّیة

ض عر  ه فیه و یَ کرَ یل ف  یه أن ُی لَ فعَ  ،و أن یفعل هذا أو ذاکأه بنی فعله و ترک   ب  لُّ لفیه ذوا
 ؛ثم  یّتبع األحسنَ  ام بالرّشع القویم  َّن و  و یَ  ه المستقیم  هن  و ذ   یهام عل عقله الّسلیم  لَ ک  

“کریبُ ک إیل ما الیُ ریبُ ما یُ  ع  دَ ” :صّل اهلل علیه و آله و سّلم مثل قول النّبّی 
ثل قوله و م   3

“کات  لَ یف اهلَ  حام  قّ  ن اإلم   هات رخریٌ بُ لند الشُّ  قوُف الوُ ” :صّل اهلل علیه و آله و سّلم
و  1

                                                      
 .213، ص 21، ج بحار األنوار. 5
 .بالسیف  ل:  . خ 2
 .213، ص 21، ج بحار االنوار. 4
 .219، ص 3ج  ،عوالی اللئالی. 3
 .18، ص 5، ج الکافی. 1
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“ غَ طیَ  من کثریٍ  رخریٌ   کس  یَ  قلیٌل ” :الّسالم مثل قول أمریالمؤمننی علیه
 قلیٌل ” :و قوله 5

“  لنهُّغنَ یُ  من کثریٍ  قر إلیه رخریٌ سَّ یُ 
“لغریک ن کثریٍ م   لک رخریٌ  قلیٌل ” :و قوله 2

و  4
“لٍ مَ العل، بغری لَ  ن کثری  م   مع العمل رخریٌ  العل،   قلیُل ” :قوله

ادق  3 و مثل قول الص 
ة ًلُف فیه رخ   امب   ذ  رُخ ” :نیَض نی المتعار  الّسالم یف احلدیثَ  علیه “العامی

وا لُ دَ ” :و یف روایةر  1
م علیهم 1،“ًلفه،یف رخ   شدَ فإن  الرُّ  ومَ القَ  َق ما وافَ  الّسالم کانوا یستعملون  و ذلک ألّن 
ع للیه جمَ فإن  المُ   کع للیه بنی أصحاب  جمَ ذ بالمُ رُخ ” :الّسالم و مثل قوله علیه ،الّتقّیةَ 

“فیه   الریَب 
الل  ه لیل کّاب  ض  ر  فال    ما جاءک لنیا” :الّسالم و مثل قول الّرضا علیه 7

وجلی و أحادیث   .“هام فلیس منیاه  شب  هام فهو لنیا و إن مل یُ هُ شب  نا فإن کان یُ لزی
فإن  أمثال  8

 3«.ن  باع األحَس إیل اتّ  هذه الکلامت هدایات  
 
 
 

 
  

                                                      
 .333، ص غرر الحکم و درر الکلم. 5
 .همان. 2
 .338، ص همان. 4
 .199، ص همان. 3
 .11، ص 5، ج الکافی. 1
 .8، ص همان. 1
 .3، ص همان. 7
 .234، ص 5، ج الوافی. 8
 .479 ـ 417، ص 69جنگ . 3
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 رسالۀ دولت اسالم

 حیمبسم اهلل الّرمحن الرّ 
 آله الطاهرین و الصالة و الّسالم عل حمّمد و

 مجعنیأعدائهم أو لعنة اهلل عل 
 
لُّ  َکریَمةٍ  إنیا َنرَغُب إلیَک یف َدوَلةٍ  الَلُه،  » ا اإلسًلَم و أهَله و ُتذ  زُّ ب 

ا الن   ُتع  ساَق ب 

لاة  و أهَله و جَتَعلُ  َن الدُّ ا َکراَمةَ  إیل َسبیلَک  إیل طاَلّ َک و القاَدة   نا فیها م  نیا  و َترُزُقنا ب  الدُّ

َرة «.و الرخ 
5
 

یده دای پسن خداوندا ما با نیاز به درگاه تو از سویدای دل خواهانیم که دوره»
و کفر و  ،ییاسالم و یارانش را عزیز و سربلند فرما ،آوری که در آن دوران پیش

از و و ما را از رهبران مردم به فرمانبرداری تو  ،پیروانش را ذلیل و خوار گردانی
پیشوایان آنها به سوی مقام قرب و راه سعادتت قرار دهی و از نفائس خزانۀ جودت 

 «.ییدر دنیا و آخرت روزی ما فرما
﴿                               

                *         

           *                  

          ﴾.2 
ست که در صورت سالمت، ا یی ها طور که بدن انسان دارای اعضا و سازمان همان

                                                      
 ای از دعای افتتاح. ، فقرهمفاتیح الجنان؛ 323، ص 4، ج الکافی .5
 .42 ـ 49 ات( آی49. سوره روم )2
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چنین نفس انسان دارای صفاتی  دهند، هم هریک از آنها وظیفۀ خود را به خوبی انجام می
 آن صفات را غرائز گویند. ؛است که از ابتدای آفرینش با آن صفات آفریده شده است

کم  ط صحیح تربیت شوند، کمئیا غرائز چنانچه در تحت شراصفات ذاتی 
و در  ؛رسانند ت و کمال میت خود را به مقام فعلّیارشد نموده و تمام قوا و استعداد

که یکباره ممکن است  ییگردند تا جا رفته ضعیف می صورت تربیت نادرست رفته
ۀ خلقت انسان مشابهتی ای که ابدًا با سازمان اّولی و صفات ناشایسته ،از بین بروند

 ندارد جایگزین آنها گردد.
 ،هم  مجموعۀ بدن و قوای آن و مجموعۀ نفس وغرائز اّولیۀ آن را روی

 فطرت گویند.
معنای خلقت و آفرینش است و معلوم است که آفرینش انسان ه فطرت ب

 عبارت است از مجموعۀ این سازمان جسمی و روحی.
تربیت کامل انسان از نقطه نظر رشد  ۀبرنامترین  ترین دستور و کامل عالی

ست که ا ای آن دستور و برنامه ،باألخره تکامل مجموعۀ انسان جسمی و روحی و
ه گردد و از مبدأ نیازهای واقعی و خلقی او، او را در آفرینش او تهّی طبق سرشت و

وده و تغذیه نم ،جهت کمال خود سیر دهد و آن استعدادها را به میزان مقدار احتیاج
و  ،های فطرت را تأمین کند یعنی خواسته؛ ت و کمال خود برساندبه مقام فعلّی

های ذاتی به حرکت درآید و قانون و  پیروی از آن دستور و قانون به موازات خواسته
 فطرت هر دو از یک مبدأ استمداد کرده و از یک چشمه بیاشامند.

 دین اسالم دین فطرت است

 ،قرآن کریم به نام دین حنیف هم نامیده شده استس اسالم که در دین مقّد
از عقائد،  های اسالم اعّم  و اکمل رعایت نموده است. پایه تّمااین منظور را به نحو 

 همگی بر این اساس است. ،کردار ملکات، اخالق و
ج ئذاتی و رسیدگی به حوا یهای واقع ی روش اسالم، برداشتی از راه نیازمند
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ت که خالق و پروردگار ذات مقّدس احدّی ،در سورۀ روم ؛فطری و طبیعی اوست
ی اهلل اهلل صّل خطاب به حضرت رسول ،های او واقف است انسان است و بر نیاز
 فرماید: علیه و آله و سّلم می

دار و استوارکن وجهۀ باطن و چهرۀ سیمای دل خود را به سوی این دین  برپای
ه ادات آنان روی گردان و یکباره توّجهای جهانیان و ع ها و روش )از تمام مرام

ه این دین بنما( و صورت نفسانی و ملکوتی خود را به این و قصد خود را متوّج
دین حنیف که در شاهراه استقامت و اعتدال قرار دارد و از هر جنبۀ کوتاهی و 

ینی است که یاین همان آ !نقصان یا زیادی و تندی مصون است، متوّجه بگردان
ها  های فطری و ذاتی که خداوند آدمی را بر آن فطرت واستهطبق اساس خ

ری ص گردیده است؛ تبدیل و تغّین و مشّخسرشته و تخمیر فرموده است، معّی
های وزین خود  در اصل آفرینش خدا نیست. این است آن دینی که بر پایه

 5خبرند. گرچه اغلب مردم از این حقیقت بی ،همیشه استوار بوده و ابدی است
اکثر مردم راه عقل و دانش را رها نموده و به ندای فطرت پاسخ مثبت  ،آری

دهند؛ گرفتار احساس حیوانی گردیده، عنان خود را به دست هویٰ سپرده بدون  نمی
 .ندا حرکتبه دنبال نفس اّماره در  ،پیروی از قانون عقلی و فطرت

 معنای لفظ دین در لغت

لفظ دین و اواًل روشن گردد، باید برای آنکه معنای آیۀ مورد بحث خوب 
 ن شود.مال آن معّیعموضع است

دین در لغت به معنای سلطه، قهر، طاعت، ورع، معصیت، حال، عادت، 
توان گفت که  و لیکن می ،شأن، قانون، حکم، جزا، مکافات و حساب استعمال شده

 :بیش نیست ابازگشت این معانی به چهار معن
به معنای سلطه و قهر و غلبه و فرمان دادن و حکم نمودن و با قدرت  اّول:

                                                      
 .49( آیه 49سوره روم ) .5
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 َداَن الن اَس:. حکم خود را به ثمر رساندن و دیگری را مطیع و فرمانبردار نمودن است
اهلل صّلی  در حدیث رسول 2.د نُت القوَم: أذَللُتهم و اسَتعَبدُتم 5.َقَهَرهم َعَل الط اَعة
 است:وارد م اهلل علیه و آله و سّل
ه والَکی   َُ َل ل ام َبعَد الَموت   ُس َمن داَن َنس مرد هشیار و زیرک » :یعنی 4؛َلم 

کسی است که نفس خود را فرمانبردار قّوۀ عقل خود نموده و برای روز 
 «اعمال خود را بجای آورد. ،بازپسین

به معنای اطاعت کردن و بندگی نمودن، مسخَّر امر کسی شدن و در  دّوم:
و در  3.د نتُهم فدانوا: َقَهرُتم فأطاُعوا .دردادن مقابل قدرت او ذلیل شدن و تن 

 اهلل صّلی اهلل علیه و آله و سّلم فرمودند: حدیث وارد است که حضرت رسول
ن ُقَریٍش َکل َمةً أُ  ا الَعَرُب  ریُد م  ای  از قریش یک کلمه»یعنی:  1؛َتدیُن ب 

 «خواهم برای آنکه تمام عرب مطیع و منقاد آنان گردند. می
ما زاَل  .معنای قانون و حکم و مذهب و روش و مرام و عادت استه ب سّوم:

 : همیشه دأب و عادت من بر این بوده است.َذل َک د ینی و َدیَدین
وت نمودن و معنای رسیدگی کردن به حساب عمل و قضاه ب چهارم:

یُن »گویند:  در عرب مشهور است که می 1باألخره پاداش عمل دادن است. َکام َتد 
                                                      

 ه مطیع و منقاد خود نمود.یعنی مردم را با قّوۀ قهرّی :داَن النّاس. 5
 داشتم. ت و بندگی خود وایعنی آنان را ذلیل و فرمانبر خود نمودم و آنان را به عبودّی :د نُت اُلقوم. 2
 .89، ص 73، ج بحار األنوار. 4
 : یعنی من آنها را مقهور نمودم و بالنتیجه آنان اطاعت مرا نمودند.دنُتهم فدانوا. 3
 .517ص ، 54، ج لسان العرب؛ 538، ص 2، ج ثیرأابن  ،نهایة فی غریب الحدیث. 1
ذکر شده  تاج العروسو  لسان العرب. تحلیل این معانی از دّقت در امثله و شواهدی که در 1

 المصطلحاتو نیز از تحقیقات عالم معاصر شیخ أبواألعلی مودودی در کتاب  ،دست آمده است به
 شایانی شده است. ۀاستفاد الّدین( ،العبادة ،الرب ،اإلله) األربعة فی القرآن
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طور که از تو مکافاتی در مقابل اعمال دیگران که تضییع حقوقت  ؛ یعنی همان«ُتدانُ 
طور در مقابل پاداش و مکافات کردار خودت قرار  همان ،زند اند سر می را نموده

 خواهی گرفت.
دین در اصول این چهار  ۀشود که کلم نچه ذکر شد استفاده میاز مجموع آ

طور کّلی از  استعمال گردد، به ییک معن ولی آیا چنانچه در .شود استعمال می یمعن
 ییا در عین اینکه در یک معن ؛معانی دیگر جدا بوده و هیچ ربطی با آنها ندارد

 آید؟ شود، معانی دیگر نیز به ذهن می استعمال می
از  یدست خواهد آمد که این چهار معن هت در این معانی چهارگانه ببا دّق

یک ارتباط بسیار دقیق در بین آنها برقرار است، و هر وقت  ؛یکدیگر جدا نیستند
معانی در ذهن  ۀبینیم بقّی کنیم می کلمۀ دین را در یکی از این معانی مالحظه می

تی که مورد استعمال قرار دین در عبار ۀو چه بسا ممکن است کلم ،کند خطور می
 استعمال شود. یگیرد در هر چهار معن

شود که دین در  روشن می ااین چهار معنارتباط از تأّمل و دّقت در کیفّیت 
لغت، تنها برای هریک از این معانی چهارگانه نبوده، بلکه برای یک سلسله نظامی 

ف کانون قدرتی قانونی از طر ق یافته است.تحّق یچهار معنهر است که در آن 
و در صورت تخّلف از  ،وجود داشته نسبت به افرادی که در تحت اطاعت او هستند

به مزد و اجر خود  ،و در صورت اطاعت و انقیاد ؛آن قانون، به پاداش و مکافات
ت و قانون و مکافات را دین گویند؛ ت و محکومّینظام حاکمّی هاین سلسل رسند.  می

ار کوچک و محدود باشد، مثاًل منحصر در فرمان پدری رۀ این نظام، بسییخواه دا
صورت تخّلف او را تأدیب و در صورت پذیرش او را  که در ،باشد به فرزند خود

ای نسبت به افراد زیردست خود؛ و خواه  جایزه دهد، یا فرمان کدخدا وسرقبیله
جهان های بزرگ  رۀ این نظام بسیار بزرگ و شامل قوانین و احکام امپراطورییدا

عالم مسّلط ساخته و ملل و اقوامی را تحت  ۀکر که حاکمی خود را بر نیمگردد  
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اطاعت خویش درآورده و قانونی برای آنها جعل نموده که در صورت پذیرش یا 
 مزد یا به مکافات خود برسند. به اجر و ،تخّلف

یعنی یک سلسله نظام امر و فرمان و قانون و  ـ یلفظ دین به همین معن
ر لیکن چون تصّو ؛شده است قبل از اسالم در لغت عرب استعمال می ـ پاداش

و نظام اجتماع و زندگی آنان بسیط و از  ،اعراب در این امور واضح و آشکار نبود
نصیبی  ـ اعّم از جسمی و روحی ـ های فراوان زندگی و حیات وسیع انسانی بهره

 هم    همرتبط و ب را در این سلسله نظاِم توانستند لفظ دین طور که باید نمی آن ،نداشتند
؛ را در محاورات خود ملحوظ دارند یاستعمال کنند و خصوصیات این معن ستهپیو 

 بود. یی و خفگی معنیغالبًا استعماالت آنها در این زمینه مشوب به ابهام و نارسا
 برای معّرفی نظام ،داری است اسالم که شامل یک نظام بسیار گسترده و دامنه

 کار برد.ه برا لفظ دین  ،ت و قانون و پاداشت و محکومّیحاکمّی
جا  این دفتر الهی همیشه و همه در د؛کن قرآن مجید غالبًا از دین گفتگو می

ار و ذگ لفظ دین را برای همین نظام که قائم بر چهار رکن اساسی: قانون و قانون
استعمال کرده  ،نون استمقابل اطاعت یا تخّلف از قا افراد مطیع قانون و جزا در

بخصوصه مورد نظر نیست  ییک از این چهار معن لکن در بعضی از آیات هیچ .است
و در بعضی از آیات یکی از این  ؛بلکه مورد کاربرد این لفظ، تمام دستگاه نظام است

مقام بیان و شرح خصوص آن جهت  معانی بخصوصه مورد نظر است و آیه در
و در برخی از آیات  ؛آورد با وجودی که اجمااًل تمام این نظام را به ذهن می ،است

 دو جهت مالحظه شده است.

 استعمال لفظ دین در قرآن کریم

قرآن کریم ذکری از اخالص به میان آورده است و دستور  در آیاتی که در
ر آنها دین داز منظور  ،داده که باید مسلمانان دین خود را برای خدا خالص کنند
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فرمایی را مختّص  یعنی باید مقام قدرت و فرمان ت است.محکومّی ت وجنبۀ حاکمّی
خدا دانسته و در مقابل فرامین او سر تسلیم فرود آورند و در هر حال فقط اطاعت و 
بندگی او را بنمایند و در برابر او خاضع و خاشع گردند، و ارادۀ خود را محکوم 

کس اطاعت نکنند  ن و حکم تسلیم احدی نشوند و از هیچارادۀ او بدانند، و در قانو
مگر افرادی که خدا اطاعت از آنان را فرض و واجب شمرده است، و در حقیقت 

 اطاعت از آنان عین اطاعت از خداست.
 آیات زیر را مالحظه کنید:

5 .﴿                   

                            *  

                          ﴾.5 
محّل استقرار و آرامش برای شما قرار داده و آسمان را خداست که زمین را »

بندی نمود و به بهترین  ای برفراز شما برافراشت و شما را صورت چون سقف خانه
ی ییی بسیار پاکیزه روزی شما فرمود، چنین خدا ها بیافرید و از چیزها صورت

وردگار پس بلند پایه و پربرکت است خدا که آفریدگار و پر ؛شماست  پروردگار
ی نیست؛ بنابراین فقط او را یابدی و جز او خدا ۀخدای زنداوست  * جهانیان است

و تمام مراتب حمد و  .قانون و حکم او بدانید بخوانید و پیروی از قانون را مختّص
 «اختصاص به خدا دارد که پروردگار جهانیان است. ،ستایش

 فرماید: دنبال این موضوع میه پس بالفاصله بس
﴿                          

           ﴾.2 
                                                      

 .11و  13( آیه 39غافر ). سوره 5
 .11( آیه 39. سوره غافر )2
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که شما غیر از خدا  رای یمن از پرستش جمیع معبودها که بگو ای پیغمبر»
 یمن آیات و ادّلۀ روشن هنگامی که از طرف پروردگاِر ،ام پرستید ممنوع شده می
 «من مأمورم که فقط تسلیم پروردگار عالمیان باشم. ؛ه است آمد

2. ﴿                  *            *

               *             *    

                                 

    ﴾.5 
 و اطاعت مقام و کنم ستایش فقط را خدا که مأمورم من حقًا که پیغمبر ای بگو»

 مقام خدا اوامر تسلیم در مأمورم من و * دهم قرار او برای دربست را خود بندگی
 پروردگار امر مخالفت چنانچه منترسا حقًا من: بگو * باشم دارا را اّولیت و تاولوّی
 و ستایم می را خدا فقط و فقط من: بگو*  دربرگیرد مرا سخت عذابی بنمایم را خود
 منطقی چنین شما که) مردم گروه ای پس * نمایم می را او بندگی و برده فرمان او از تنها

 خدا جز که را هرکه کنید بندگی و یدینما ستایش و کنید پرستش( ندارید قبول را
 از و دنیا ۀمعامل در که هستند کسانی کاران زیان که درستی هب :پیغمبر ای بگو !خواهید می

 در و ؛بودهآنها  بستگان و آنها های جان خسران و تباهی ،زندگی ۀنتیج عمر، دادن دست
 .«است آشکاری خسران ضرر، این که باشید آگاه .اند کرده ضرر بازپسین روز

 بازگو قیامت روز در را کاران زیان حال شرح که آیه یک از بعد سپس و
 :فرماید میکند  می

﴿             * 

           ﴾.2 
                                                      

 .51 ـ 55 اتآی( 43) زمر سوره. 5
 .58 و 57 آیه( 43) مرز سوره. 2
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 به یکباره و زدند باز سر زمان طاغیان و جور حّکام اطاعت از که کسانی آن»
 آنها دانستند، او مختّص را طاعت مقام یکسره و گرویدند دل سویدای از خدا سوی

 که آنان * مرا بندگان ده بشارت ،پیامبر ای پس .است رحمت و بشارت مژدۀ را
 آنها خدا که آنانند ؛دهند می قرار خود عمل مورد را آن بهترین بشنوند سخنی چون

 «.خردمندان و عقل صاحبان آنانند و فرموده هدایت خود خاّص لطف به را
4. ﴿                        *  

                                

                            ﴾.5 
 پرستش را خدا پس ،فرستادیم فرو حق به تو بر را کتاب این ما که درستی  هب»

 فقط غیر، دخالت و شرک ۀشائب بدون ینیآ و * و دین دین در اخالص مقام با کن
 صاحب و اختیار صاحب خود برای خدا از غیر که آنان .خداست انحصار در

 را آنها ما که گویند می برگزیدند،( متکّلم طواغیت و های جامد بت چون) فرمانی
 خود با آنچه در خدا که ًاحّق .کنند نزدیک خدا به را ما آنکه برای مگر پرستیم نمی

 و دروغگو افراد خدا که ًاحّق. فرمود خواهد حکم آنها میان دارند اختالف آن در
 .«داد نخواهد سیر راست راه به را واقع و حق ۀپوشانند و کننده کتمان

3. ﴿                        

         ﴾.2 
 و بندگی الیق را خدا از غیر و جویند می دینی خود برای خدا دین از غیر آیا»

 و مطیع ناخواه و خواه است زمین ها و آسمان در هرکه آنکه با ،دانند می طاعت
 .«اوست سوی به همه بازگشت و او فرمانبردار

                                                      
 .4 و 2 آیه( 43) مرز سوره. 5
 .84 آیه( 4) عمران آل سوره. 2
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 با آیاتاین  تمام در دین که کلمۀ شود می معلوم شد ذکر آنچه در دّقت با
 از حال عین در ؛نماید می محکوم و حاکم بین دستگاه کامل نظام بر داللت آنکه

 به دیگر طرف از و ،سلطه و قدرت تمرکز محّل خصوِص به خاص نظر طرفی
 .دارد سلطه این مقابل در تعبودّی و اطاعت و تسلیم

 از غیر کسی نشود حاضر انسان که ستا آن خدا برای دین اخالص به مراد و
 ،درآید خدا غیر امر و حکم تحت در مستقل غیر یا مستقالًّ و دهد فرمان او به خدا
 .دهد قرار خدا ذات مختّص را خود فرمانبری و اطاعت باید هرحال در بلکه

 ،خداست ارادۀ و تمشّی تحت در که وسایلی و روابط از اطاعت اّما و
 خداست، امر به چون دین اولیای و پیمبران از اطاعت؛ ندارد خدا اطاعت با منافاتی

 از غالم و بنده اطاعتو  مادر، و پدر از فرزند اطاعت؛ خداست اطاعت حدود در
 از اطاعت عین را آن توان می باشد هالهّی دستورات حدود و مجرا در اگر خود موالی

 .دانست خدا
و اّما اگر از این حدود خارج شود یا آنکه کسی مستقالًّ بدون لحاظ رابطه، 
فردی از بزرگان و اولیا را اطاعت کند آن اطاعت و خضوع، اطاعت از خدا نبوده و 

 عین شرک خواهد بود.
 ،کند اجیر را خود کسی به نسبت اجاره عقد مقّررات حدود در اجیری اگر

 موازین نظر نقطه از اجاره عقد این چنانچه ،گردد پیمانکار اجیر کارگری مثاًل
 واجب اجیر بر مّدت این تمام در باشد صحیح ،عمل مّدت و اجرت حفظ با هشرعّی
 صحیحه ۀاجار عقد طبق چون فرمانبرداری این ولی ؛ببرد فرمان پیمانکار از است

 ،است دانسته االجراء واجب را آن خدا قانون و خدا رسول و رسیده شرع امضایه ب
 .باشد می خدا از اطاعت عین

 .نمود مالحظه بشری های حکومت شئون تمام در توان می را یهکّل قاعدۀ این
 و باشد بوده آسمانی ۀمّتبع قوانین و هالهّی دستورات و  ها حکومت اساس چنانچه

 تشکیل مردم میان در اجتماعی عدالت بسط و زمین روی در خدا اوامر اجرای برای
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 و بوده بشر ۀساخت و مجعوله قوانین آنها اساس اگر و واجب؛ آن از اطاعت گردد،
 جریمه پروردگار نزد آنها از اطاعت باشد، نرسیده شرع یامضا مورد به وجه هیچ به
 .است گناه و

 است، شده تأکید آیات این در که خود دین اخالص برای انسان کّلی طور به
 خدا اطاعت حساب به را آنان از اطاعت بتوان که کند اطاعت کسانی از باید

 ۀمرحل در مقدار همان به شود منحرف کّلی میزان این از که مقدار هره ب و درآورد،
 .است اردهذگ قدم طاغوت از تتبعّی و نفس هوای و شرک

 معنای قانون و حکمه استعمال دین در قرآن ب

 :است آمده قانون و العمل دستور معنای به مجید قرآن در دین
5. ﴿                  ﴾.5 
 مقّدس ذات برای مگر نیست احدی برای ییفرما حکم مراتب از یک هیچ»

 حکم و ینیآ ستا این نپرستید، را پاک ذات آن جز که است فرموده امر خدا،
 «.استوار

2. ﴿             *            

        ... *                    

  ﴾.2 
ین را در بار برادرش بنیامین پنهان کرد و که حضرت یوسف جام زّر هنگامی

از برادران  ،دارد خواست برادر خود را مأخوذ دارد و نزد خود نگاه بدین وسیله می
 خود پرسید:

                                                      
 .39 آیه( 52) یوسف سوره. 5
 .71ـ  73 اتآی( 52) یوسف سوره .2
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 همگی*  دروغ شما آشکار گردد؟ جزای دزد چیست اگر دزد پیدا شود و»
 ست،وت اسیر او شود یافت تو ینزّر جام که ما از کدام هر باِر در: گفتند پاسخ در
 .«داری مأخوذ را او توانی می

 ،متاع صاحب نفع بهنبود  اسارت و اخذ دزد پاداش مصریان، قانون در چون
 قانونی روی یوسف حضرت اساس همین بر ؛بود یعقوب دین در پاداش این فقط و

 به را خود برادر و بندد کاره ب ای حیله خواست کردند می پیروی آن از برادرانش که
 :فرماید می آیه دّوم نیمۀ در لذا .دارد نگه خود نزد سرقت جرم

 این مصر پادشاه سّنت و ینیآ در چون ؛آموختیم یوسف به ما را تدبیر این»
 «.برباید سرقت پاداش به را برادرش بتواند که نبود دستور

 ﴿ از منظور  ﴾ ینیآ و قانون همان شریفه ۀآی این در شاهی آیین و 
 .است

4. ﴿                             

                 ﴾.5 
 هرگز و. بزنید تازیانه صد یک باید را زناکار مردان و زناکار زنان از یک هر»
 قیامت روز و خدا به اگر مدارید، روا ترّحم و رأفت خدا ینیآ و حکم در آناندربارۀ 

 .«دارید ایمان
3. ﴿         *          *          *

         *          *      ﴾.2 
 پرستید می شما که را آنچه پرستم نمی من * کافران گروه ای: پیغمبر ای بگو»

 شما معبودهای از بندگی من نه و * پرستم می من که را آنچه پرستید نمی شما و *
                                                      

 .2 آیه( 23) نور سوره. 5
 .(593) کافرون سوره. 2
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 برای شرک و جهل کیش * یدینما می من معبود از بندگی شما نه و * کنم می
 .«من آن از پرستی خدا و توحیدی ینیآ و شماست

 فکری نظام و طریقه و قانون همان آیات، این جمیع در دین کلمۀ از مقصود
 تتبعّی آن از انسان که قانونی اگر بنابراین .کند می پیروی او از انسان که است

 طرف از که باشد قانونی اگر و ؛خداست دین در انسان باشد، خدا قانون کند می
 یا رئیس یا حاکم آن دین در انسان باشد، شده وضع پادشاهی یا رئیسی یا حاکمی
 آن به نمتدّی را او کند پیروی حزبی ۀنام نظام و نامه اساس از اگرو  ؛است پادشاه
 که طوری هب کند غلبه انسان بر خانوادگی نظام یا محیط سیر اگر و ؛گویند حزب

 خانواده یا محیط رسوم و آداب از و درآید حرکت به مسیر آن در نخواهی خواهی
 بوم و مرز هر و مّلت افراد؛ است خانوادگی محیطو  نظام همان او دین ،کند پیروی

 عربیسم، پان ایرانیزم، پان مانند ـ کند پیروی ایسم نامه ب خود مّلی سنن از که
 های عالقه و های مّلی گرایش همان آنها دین ـ اینها غیر و ترکیسم پان هندوئیسم، پان
 .است نژادی و بومی و مرز

 مشی خط و کند اّتخاذ ای طریقه خود برای جهان در هر کس کّلی طور به
 یا باشد، الهام و وحی ۀوسیله ب الهی پیمبران راه مشی خط آن خواه ،بگیرد را نیمعّی
 تحت در و کند پیروی آنان علمی و فلسفی مکتب از و بوده فالسفه و حکما راه

 هر در کشورها در بشر ۀمجعول قوانین از یکی تابع یا درآید، مکتب آن فکری نظام
 . بود خواهد دین آنه ب نمتدّی شک بدون باشد، بوده محیط و عصر

 معنای جزا و پاداشه استعمال دین در قرآن ب

5. ﴿          *    ﴾.5 
( آسمانی کتب و پیمبران طرف از) اید شده داده وعده شما آنچه که درستی هب»

                                                      
 .1 و 1 آیه( 15) ذاریات سوره. 5
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 و حتمی اعمال پاداش و جزا که درستی هب و*  است حقیقت و راست آنها ۀهم
 .«است واقعی

2. ﴿     ﴾.5 
 .«است پاداش روز مالک و اختیار صاحب خداوند»
4. ﴿         *        *    

      ﴾.2 
 همان این * نمود انکار را پاداش روز که را کس آن دیدی آیا ،ما رسول ای»

 ترغیب مساکین و فقرا اطعام بر را کسی و*  راند می خود از را یتیم که است کسی
 .«نماید نمی

3. ﴿         *           *         

         ﴾.4 
 هم باز * شد پاداش روز به تو ادراک و آگاهی موجب چیز چه ،پیغمبر ای»

 بر قادر کس هیچ روز آن در * شد جزا روز به تو ادراک و آگاهی موجب چیز چه
 .«خداست انحصار در حکم و فرمان فقط و نیست دیگری امور در دخالت

 و جزا معنای به آیات این در دین کلمۀ شود می مالحظه که طور همان
 نظام دستگاه تمام آنکه عین در :گفت توان می و است آمده پاداش و مکافات

 بیشتر جزا و پاداش خصوص لیکن است بوده نظر مورد تمحکومّی و تحاکمّی
 ،است شده نازل فوق آیات ،تخصوصّی این فهماندن برای و بوده ملحوظ

 .است شده وارد دین لفظ منوال همین به الذکر سابق معانی در که طوری همان
                                                      

 .3 آیه( 5) ةفاتح سوره .5
 .4ـ  5 اتآی( 597) عونام سوره. 2
 .53 ـ 57 آیات( 82) انفطار سوره. 4
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 جزا و استعمال لفظ دین در قرآن به معنای نظام کامل حاکم و محکوم و قانون

 معنای همان به کلمه این که شود می دیده کریم قرآن آیات از بسیاری در ولی
 اتخصوصّی از یک هیچ ۀمالحظ بدون است حیاتی نظام حاوی که خود شامل و جامع
 .است شده استعمال پاداش و قانون و محکوم و حاکم

 و نموده اذعانبدان  انسان هک است زندگی نظام ،آیات این در دین لفظ از منظور
 در و دهد می قرار او مطیع را خود و بیند می موجودی برای قدرتی و سلطه نظام آن در

 احکام آن از و نموده اعتقاد قدرت مرکز آن دستورات و قوانین و حدود به خود زندگی
 نیکو جزای و مثبت بهرۀ و نتیجه به ،اطاعت صورت در است امیدوار و کند می پیروی

 .شود می واقع مؤاخذه مورد و گرفتار ،تمّرد و مخالفت صورت در و ؛گردد نائل
  :است شده استعمال شامل و کامل معنای این برای دین کلمۀ زیر آیات در
5. ﴿     ﴾.5 
 در منحصر پروردگار نزد در حیاتی کامل نظامو  دستور ًاحّق که درستی هب»

 .«است اسالم دین
2 .﴿                          ﴾.2 
 ،بجوید دینی و تحاکمّی نظام خود برای اسالم کّلی نظام جز که کسی هرو »

 .«بود خواهد زیانکاران از آخرت در و شد نخواهد پذیرفته او از
4. ﴿                             

                         

    ﴾.4
 

                                                      
 .53( آیه 4عمران ) . سوره آل5
 .81 آیه( 4) عمران آل سوره. 2
 .23 آیه( 3) هتوب سوره. 4
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 به ایمانکه ( مجوس و نصاریٰ و یهود) کتاب اهل هر با کنید کارزار و نبرد»
 دانند نمی حرام اند کرده حرام رسولش و خدا را آنچه و اند نیاورده قیامت روز و خدا

 روی از (آنکه یا، آورد اسالم یا) آنکه تا ،گروند نمی( اسالم ینیآ و) حق دینه ب و
 .«دنده خراج و جزیه مسلمانان صندوق به اسالم عالی نظام تحت در خواری و ذّلت

 را حق دین معنای زیرا ؛است اسالم دین مبارکه ۀآی این در حق دین از مراد
 ﴿: گوید می که آنجا، است فرموده بیان قبل جملۀ سه در         

               ﴾کلمۀ زیرا ؛ ﴿ ﴾ عطف منزلۀه ب 
 به ،جمله سه این مفاد ۀشد فشرده و نتیجه و است تفصیل از بعد اجمال یا تفسیری
 .است شده بازگو «حق دین» عبارت

 های قسمت از قسمت چهار هر آیه این در شود می مالحظه که طوری به و
 ؛ زیرا:است شده بیان اسالم دین تحاکمّی نظام

 ﴿ از مراد    ﴾ خدا تحاکمّیو  قدرت و عظمت به ایمان عدم 
 فقره این بنابراین اوست، مقّدس ساحت به نسبت اطاعت و انقیاد عدم تیجهبالّن و

  .گردد می باشد محکوم و حاکم عنوان که نظام از قسمت دو شامل
 ﴿ از مراد و       ﴾ مکافات و پاداش روز به ایمان عدم 

 ؛است نظام از قسمت یک شامل فقره این و ،است
 ﴿ از مراد و           ﴾ قوانین و دستورات به ایمان عدم 

 .است نظاماز  دیگر قسمت شامل نیز فقره این و است اسالم
 حق دینه ب ایمان است نیاورده ایمان رکن چهار این به که کسی بنابراینو 

 .است نیاورده
3. ﴿                     ﴾.5 

                                                      
 .43 آیه( 8) نفالأ سوره. 5
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 :است مؤمنان سوی به آیه این خطاب
 سّنت و ینیآ و نماند جای هب فسادی و فتنه زمین روی در تا کنید کارزار و»

 .«گردد خدا تحاکمّی نظام دربسِت ،کّلی نظام
1. ﴿                        

      ﴾.5 
 اهلل صّلی مصطفیمحّمد  حضرت) خود رسول که ییخدا چنان آن اوست»

 ادیان ۀهم بر را او دین تا فرستاد مردم هدایت برای حق دین با را( و آله و سّلم علیه
 .«آید ناپسند را خدا غیر به کنندگان گرایش هرچند دهد، برتری و طتسّل جهان

1. ﴿                         

         ﴾.2 
 !بکشم را موسی من بگذارید: گفت (خود اطرافیان و درباریان به) فرعون و»

 یاری خودش خدای از و برود موسی حال این در و( :گفت تمسخر روی از و)
 زمین روی در یا و کند واژگون را شما نظام و ینیآ او که دارم آن از بیم من طلبد،

 .«برانگیزد فسادی و فتنه
 صیلتفا در که دو آن بین مشاجرات و موسی و فرعون احوال به مراجعه با

 تشکیل برای موسی که را ییها زمینه چنین هم و است، شده بیان کریم قرآن
 در دین از مقصود که شود می معلوم دید، می هتهّی ئیلاسرا یبن برای مستقل حکومت

 از اعّم اجتماعی امورنظام  سلسله یک بلکه نیست، عبادی امور تنها شریفه آیۀ این
 . است پاداش و قانون و مرئوس و رئیس شامل که است اخروی و دنیوی

 او دست از را حکومت و گردد پیروز دعوتش در موسی که ترسید می فرعون
                                                      

 .3 آیه( 15) صف سوره ؛44 آیه( 3) هتوبسوره . 5
 .21 آیه( 39) غافر سوره. 2
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 طواغیت و مصر ستمکار و جّبار فراعنۀ دسته ها ب مّدت که نظامی یکباره و بگیرد
 و ،دروب بین از اش جهیرا دستورات و قوانین تمام با ،چرخید می سرزمین آن خودکام

 استوار عدل و توحید اساس بر که کند می ّدعاا موسی که یدیگر نظام سلسله یک
 .بنشیند اختناق نظام آن جای به و گردد عرضه مردم بر است

 روزی ،پوش چاروق دسِت به عصا مرد این که بود هراس در آن از فرعون
 ها زیر سال که را سبطیان و کند ویران را او بیداد کاخ و بگیرد دسته ب را قدرت
 آنها و بگیرد دستش از بردند می بسر بردگی و اسارت در قبطیان، و او ۀظالمان فرمان

 .دهد سوق تانسانّی مقام عالی هدف در و ظفر و سیادت طرفه ب را
7. ﴿         *              * 

                   ﴾.5 
 دسته دسته که بنگری را مردم و*  رسید فرا خدا جانب از پیروزی و فتح چون»

 حضرت ستایش با آور بجای ی راخدا تسبیح وقت آن در * شوند وارد خدا دین در
 .«او

8. ﴿                      ﴾.2 
 بیاور اسالم مقّدس ینیآ جانبه ب روی پیروانت ۀهم با ،ما رسول ایتو  پس»

 .«کن پیروی است آفریده فطرت آن بر را خلق که هالهّی سّنت از و
 حیاتی نظام کامل و شامل معنای به دین شود می مالحظه چنانچه آیه این در

 امر پیروانش ۀهم و سّلم و آله و علیه اهلل صّلی اکرم رسول به خدااینجا  در. است
 را او و بپرستند را خدا ،دارند برپا دین این سوی به را خود باطن وجهۀ که فرموده

خدای فرمان و صاحب قانون را تنها او بشناسند و سپس از او  بدانند، خود ولّی
                                                      

 .2 و 5 آیه( 559) نصر سوره. 5
 .49 آیه( 49) روم سوره 2
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 و دانسته حق او ناحیۀ از را حکم و قانون بدانند، او مختّص را بندگی و اطاعت کنند
 .باشند جزا روز به معتقد و کنند اعراض آن از و بدانند باطل او غیر ناحیۀ از

 آمده عظیم فرقان در که آن نظایر و اخیر آیۀ هشت این از مراد کّلی طور به
 اعّم اجتماعی و فردی ی ها قسمت تمام شامل که است حیاتی کامل نظام همان است

 . باشد می عملی و اخالقی فکری، اعتقادی، از
حیات  جهت به استوار و حق نظام این تشکیل برای را پیغمبر خداوند

 اسالم دین؛ است فرستاده بشری استعدادات و اقو تکامل و رشد و باطنی و ظاهری
 با دین این که است آن خود رسالت در پیغمبر هدف .است جهات این تمام متکّفل

 محو را دیگر ادیان و های دنیوی نظام سایر و شود عملی نظاماتش و دستورات تمام
 . یابد ءاستیال و نموده غلبه تهای بشرّی نظام و ها ینیآ تمام بر و سازد نابود و

 اساس بر که است نظامی همین پروردگار نزد پسندیده و پاک نظام آری
های  قدرت بر مبنی آنها اساس که تشکیالتی سایر .باشد بشر تعبودّی و خدا فرمان
 نزد نیست، فطرت ناموس طبق چون باشد، بوده آنها ِءآرا و افکار و طاغوتی بشری
 . است مردود و نبوده محترم خالق خدای

 و پروریده خود لطف دسته ب را آنها و آفریده را مردم افراد تمام که ییخدا
 تمام که ییخدا همان 5،کند می رهبری خود کمال به نیکو طور به رشد مسیر در

 خود ومقّی موالی ۀاراد ساحت در تعبودّی قاعدۀ طبق ،او تکوین نظام در موجودات
                                                      

﴿ :وارد است 19و 33( آیه 29. در سوره طه )5         *        

       ﴾موسی) نفر دو شما ۀدهند پرورش و یمرّب پس موسی ای: پرسید فرعون» ؛ 
ست که تمام موجودات را ا ی ما آن کسیپروردگار و مرّب: داد جواب موسی * کیست؟( هارون و

 «است. سپس به کمال رهبری فرموده نعمت وجود بخشیده و
 ﴿: است وارد 7 آیه( 42) سجده سوره در و                   ﴾؛ 
 از نخست را آدمیان و داد قرار نیکو وجهی نیکوترین به آفرید که را موجودی هر که ییخدا آن»

 .«آفرید خاک



 103 «عنه یستغنیُ ٍریمن کث ٌریخ هیإل فتقریُ ٌلیقل» تیالمضمون با روا بیقر تیروا نیچند

 این از را خود ،تشریع و تربیت عالم در انسان که نیست راضی]او[  ند،ا حرکت در
 کسی متابعت و درآید خود مانند افرادی قدرت و فرمان تحت در و کند خارج مسیر

 .زند باز سر خدا اطاعت از و بنماید ،است زبون و محتاج خود مانند که را
 دین است بشر افراد در استعداد و تکوین نظام تکامل ۀبرنام که مجید قرآن

 که نژادی و کیشی و مّلی های سنن تمام و کند، می معّرفی اسالم در منحصر را حق
 نماید؛ می محکوم و مردود است شده تحمیل عوام طبقۀ بر پوچ افکار قدرت اثر بر

 .است نمبیَّ و مشهود خوبیه ب امعن این اخیر آیۀ هشت از و دّوم و اّول ۀآی از چنانچه
 که فرماید می اسالم دین به گروندگان به خداوند چهارم و سّوم آیۀ در و

 باألخره و کنند می فساد و فتنه زمین در که افرادی برخیزند؛ نبرد به کافران با یکسره
 و رشد مقام به وصول و تانسانّی کامل های هدف از را آنان بسته، را خدا بندگان راه

 را فساد ریشۀ تا کنید جنگ کافران با تا است فرموده امر .کنند می محروم خود کمال
 و برود میان از است شده نهاده بنا ستم و ظلم اساس بر که تشکیالتی تا برکنند بن از

 . بچرخد حّق تمولوّی اساس بر ،اطاعت نظام
 ؛دارند بیم امعن این از فرعونیان شود می مالحظه ششم آیۀ در که طور همان و

 نظام پیدایش طلیعۀ که روزی از و اند نهاده ستم بر را خود حکومت های پایه چون
 .هراسند در سخت گردد پدیدار انسانی صحیح

 پیغمبر که ییفرسا جان زحمات و مستمّر تامجاهد از بعد که هفتم آیۀ در
 اسالم و نمودند هموار خود به سال سه و بیست مّدت در اسالمی انقالب برای اکرم

 و تمدنّی عمل، اخالق، فکر، عقیده، توحید، نظام از خود اتخصوصّی تمام با را
 دسته دسته مردم و داشتند عرضه جهان به تربیت و تعلیم اقتصاد، سیاست، اجتماع،

 :فرماید می داده قرار مخاطب را پیغمبر خدا آوردند، می روی اسالم به
 با و است شده کامل تو دست به که عظیمی دین این از( !ما رسول ای»)

 خود نیروی به تنها که بری گمان خود دل در مبادا، است خاسته پا هب تو کوشش
 از پاکیزه !گیرد فرا خودپسندی را تو مبادا ،بگذاری مردم میان در را آن توانستی
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 او حمد و تسبیح پیوسته ؛ستو ات پروردگار کمال، صفات  هب متفّرد و عیب و نقص
 .«گوی سپاس داده مهم این به قیام توفیق را تو که موهبت این بر را او و آور جایب را

 هّمت بشر افراد که کند می امر ماست بحث مورد ۀآی اتفاقًا که هشتم آیۀ در
 اعراض دگر های ینیآ از و بدارند اسالم دستورات تمام تلّقی بر مصروف را خود
 دین است ثابت فطرت چون و است فطرت دیِن دین این ؛گرایند حق دینه ب و کنند

 5.بود خواهد ابدی اسالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                      

 .اسالم دولت ۀرسال انتهیٰ .5
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 [عدالت و شورا و مساوات آحاد مسلمین، مبدأ ترّقی و نفوذ صدر اسالم]

 :31 هصفح، تنبیه األّمة و تنزیه المّلة
و اّتفاق تواریخ اسالمّیه بر وقوع  ،موجب حدیث نبوّی متواتر بین ااُلّمةه ب»

تحویل سلطنت اسالمّیه از نحوۀ ثانیۀ والیتّیه  أإخبار غیبی نبّوت، مبّین شد که: مبد
﴿ ویه و بلوغ أغصاِنامع ِءاستیال ،أوَّله ب          ﴾5 موُشیعدد مه ب 

 «ست.ا و سلطنت میشومۀ استبداد از آنان موروث ،سی نفر بود
وضاع اغماض از تمام مذکورات، تمام سیاسّیین و مّطلعین بر ابا »: 33 هصفح

 طبیعِی أکه مبد چنان عالم من اإلسالمیّین و غیرهم، بر این معنی معتقدند که: هم
به چه سرعت  ،ر کمتر از نصف قرنچنان ترّقی و نفوذ اسالم در صدر اّول ـ که د آن

همین عادله و شوروّیه بودن سلطنت اسالمّیه و آزادی  ـ و سیر و به کجا منتهی شد
ایشان در حقوق و احکام بود،  و بطانۀ ءو مساوات آحاد مسلمین با اشخاص خلفا

چنین تنّزل مسلمین و تفّوق ملل مسیحّیه بر آنان هم که  این طور مبدأ طبیعِی همین
مانده را هم ببرند،  باقی ظم ممالکشان را بردند و هیچ نمانده که این اقّل قلیِلعُم

موروثه از معاویه، و  ۀیت مسلمین در تحت حکومت استعبادّیهمین اسارت و رّق
و چنانچه باز هم  .حکومت مسئولۀ مأخوذه از شرع مسلمینه ست با فوز آنان

و کما فی السابق در ذّلت عبودّیت خود نیایند ه ت و غفلت بمسلمانان از این سکَر
العیاذ  ـ چیان مملکت باقی بمانند، چندی نخواهد گذشت که ت و چپاولُاّم ۀفراعن

فریقا و اغلب ممالک آسیا و غیر ذلک، نعمت آمانند مسلمین معظم  ـ باهلل تعالی
شرف و استقالل قومّیت و سلطنت اسالمّیه را از دست داده و در تحت حکومت 

ای نخواهد گشت که مانند اهالی اندلس و غیرها، اسالمّیتشان  و دوره ؛یراس نصاریٰ
و شعائر اسالمّیه به زّنار، بلکه  ،ناقوس هذانشان بأو  ،و مساجدشان کنیسه ،به تنّصر

                                                      
 .19( آیه 57. سوره إسراء )5
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 شان هم پایمال نصاریٰمامام هشت  و روضۀ منورۀ ،اصل لسانشان هم مانند آنان مبّدل
 «خواهد گشت.

﴿ :ۀآیۀ مبارکو داللت »: 14 هصفح       ﴾5  که عقل کل و نفس
بر این  ،اند ُاّمت مکّلف فرمودهی و به مشورت با عقال ،عصمت را بدان مخاطب

 ،چه بالّضرورة معلوم است مرجع ضمیر ؛مطلب در کمال بداهت و ظهور است
جمیع نوع ُاّمت و قاطبۀ مهاجرین و انصار است نه اشخاص خاّصه، و تخصیص آن 

و ارباب حّل و عقد از روی مناسبت حکمّیه و قرینۀ مقامّیه  به خصوص عقال
 ﴿و داللت کلمۀ مبارکۀ . خواهد بود نه از باب صراحت لفظّیه  ﴾ که مفرد  ـ

 ،ینکه متعّلق مشورت مقّرره در شریعت مطّهرهبر اـ  ٰ و مفید عموم اطالقی استُمَحّلی
اسمه از این  هّیه عّزإَل و خروج احکام ؛هم در غایت وضوح ،ُامور سیاسّیه است ۀیکّل

 .عموم از باب تخّصص است نه تخصیص
نفسه بر زیاده از رجحان  اگرچه فی   ﴾2﴿ و آیۀ مبارکۀ:

داللتش بر آنکه وضع ُامور نوعّیه بر آن است که به مشورت مشورت دلیل نباشد، لکن 
سیرۀ مقّدسۀ نبوّیه صّلی اهلل علیه و آله در  .نوع برگزار شود، در کمال ظهور است

رُیوا َلیَل  : ”صحابامشورت با 
 رفرمودن در حوادث را، کتب ِسَی 4“أصحایب َوأش 

ی منتهی بود که حّتی یجاه ب ]هم[اکثر آراِءمشروحًا متضّمن و موافقت آن حضرت با 
صحاب، عدم ادر غزوۀ ُاُحد با اینکه رأی مبارک شخص حضرتش با جماعتی از 

و بعد هم همه دانستند که صالح و صواب  ـفه را ترجیح فرمود مشّر ۀخروج از مدین
بر خروج مستقّر بود از این رو با آنان موافقت و  هذا چون اکثرّیت آراء مع ـ همان بود

                                                      
 .513 ه( آی4عمران ) آل ه. سور5
 .48 هآی (32وری )ش ه. سور2
 ، با قدری اختالف.529، ص 2، ج الکامل؛ 293، ص 5ج  ،المغازی. 4
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اّولین از این سیرۀ مقّدسه ی عدم تخّطی خلفا ؛صائب جلیله را تحّمل فرمودهمه م آن
 هم، از وقایع صدر اّول تفصیاًل معلوم است. بر آن مترّتبۀ ۀالعاد  یات فوقو ترّق

خطبۀ مبارکه که  ة و الّسالم هم در طّیحضرت شاه والیت علیه أفضل الّصال
ه در ِصّفین انشاء فرموده ب ،والی در بیان حقوق والی بر رعّیت و حقوق رعّیت بر

 فرماید: اند( می قاطبۀ حاضرین )که عددشان را از پنجاه هزار نفر کمتر نگفته
 اجلَباب َرةُ  َکل ،ُ ُتَکل موین ب ام تُ  َفًل”

نی  بام یُ   ب ه  ُظوا م  ُظ به لند أهل  و ال َتََّحس  ََّحس 

ّامَس ال َتُظنُّوا یب اسّ ثقااًل یف َحقٍّ قیل یل و ال ال   و  ُُتال طوین ب الُمصاَنَعة   ال و  الباد َرة  

َّثَقَل احلق  أن  ُیقال له أو العَ  ؛إلظاٍم لنسیس ُل مَ َض للیه کان العَ عرَ دَل أن یُ فإن ه َمن اس 

وا لن َمقاَلٍة ب َحقٍّ أو  َل للیهبام أثقَ   5“بَعدٍل. َمشَوَرةٍ  فًل َتُکسُّ
ندکی در سراپای این کالم ا ،قام واالی تشّیعچقدر سزاوار است ما مّدعیان م

این مطلب  ،غراض نفسّیها ِءالغارسی و  مبارک تأّمل کنیم و از روی واقع و حقیقت
این درجه اهتمام حضرتش در رفع ُاّبَهت و هیبت مقام خالفت از  :را بفهمیم که

قلوب اّمت و تکمیل أعلیٰ درجات آزادی آنان، و ترغیب و تحریصشان بر عرض 
هر گونه اعتراض و مشورت، و در ِعداد حقوق والی بر رعّیت و یا حقوق رعّیت بر 

نات صّلی ئشرف کااهای   فرمودن “أصحایب أشرُیوا َلیَل  ”چنین  هم ،والی شمردن آن
 «برای چه مطلب بود؟ ،اهلل علیه و آله بر طبق امر الهی عّز اسمه

الحق جودت استنباط و حسن استخراج اّول حکیمی که به این »: 13 هصفح
 معانی برخورده و مسئوله و شوروّیه و مقّیده و مشروطه و محدوده بودن نحوۀ

و  ت،یت و مساواحّر صل مبارکار آن دو ساسش را با ِءاوالیتّیه و ابتن ۀسلطنت عادل
بۀ بر آنها، و متوّقف بودن حفظ ُمَقوِّماتش را به این دو رکن مقّوم، از مسئولّیت مترّت

وجه اّطراد و  طور قانونّیت و بر هآنچه بیان نمودیم استفاده و استنباط نموده و ب
                                                      

 .299، ص 2)عبده(، ج  نهج البالغة. 5
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ّدده و رادعۀ بش ساخت، و امکان إقامۀ قّوۀ مسرسمّیت هم به چنین تمامّیت مرّت
و علم و عدالت از کیفّیت  اجای قّوۀ عاصمۀ عصمت و الأقّل ملکۀ تقو هخارجّیه را ب

وسیلۀ تجزیۀ قوای ه دراکات استخراج نمود، و باانبعاث ارادات نفسّیه از ملکات و 
قّوۀ مسّدده و مسئول  ۀ اجرائّیه تحت آراِءمملکت و قصر شغل متصّدیان فقط به قّو

شرف و  وجود خارجیش داد، زهی مایۀ ،مسئول آحاد مّلت بودنآن، و آنان هم 
 زیری و غبطۀ ما مردم است. هب افتخارش و بسی موجب سر

ال َتنُقو ض  الیقنَی ” با اینکه بحمداهلل تعالی و حسن تأییده از مثل یک کلمۀ مبارکۀ:

ک از مقتضیات مبانی و ُاصول مذهب و  ،آن همه قواعد لطیفه استخراج نمودیم 5“ب الشی
یت طواغیت اّمت را مایۀ امتیازمان از سایر فرق چنین غافل، و ابتالی به إسارت و رّق

عالج پنداشته، اصاًل در این وادی داخل  کّلی بیه إلی زمان الفرج عّجل اهلل تعالی اّیامه، ب
سارت اقابشان از این بردن به مقتضیات آن مبانی، و تخلیص ر نشدیم؛ و دیگران در پی

چنان ترّقی و نفوذ را از سیاسات اسالمّیه  آن طبیعِی أگوی سبقت ربودند و مبد منحوسه،
چنین فروع صحیحه بر آن مرّتب،  اخذ، و به وسیلۀ جودت استنباط و حسِن تفریع، این

 حال هم که بعد .برگشتیم همان نتایج فائقه نائل شدند! و ما مسلمانان به قهقریٰه و ب
حکام دین و اصول مذهبمان را با کمال اندک تنّبهی حاصل و مقتضیات ا ،تیا و الّلتیالّل

 .«شدیم    ﴾2﴿زیری از دیگران اخذ، و مصداق  به سر
 الّسالم به اهل کوفه نگاشت: سّیدالّشهدا علیه ...» :پاورقی، 12 هصفح

ه َلیلی ذات  الل ب الکّاب  احلاب ُس  بالق ُط  احلاک،ُ  ئ،ُ اما اإلماُم إالی الق َوالل   َُ  نس

؛تعایلی 
4 

                                                      
آمده است، و عین  325، ص 5، ج التهذیباین عبارت مّتخذ از حدیث شریفی است که در  .5

 این عبارت در غالب کتب اصولی و فقهی موجود است. )محّقق(
 .11( آیه 52سوره یوسف ) .2
 ، با قدری اختالف.43، ص 2ج  ،اإلرشاد .4
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نیست امام مگر کسی که به عدل قیام نماید، و به کتاب حکومت کند، و 
 .«نفسّیات خود را به فرمان و ارادۀ ذات مقّدس الهی محدود و محکوم دارد

 [نان و قیام علیه ظلم و استبدادتحلیل و بررسی کیفّیت تنّبه مسلما]

گذشت آن زمانی که مّلت ایران  !لکن هیهات هیهات ... و» :13 هصفح
قدر چشم و گوش بسته بودند که لعن مرحوم قدوة المتأّلهین آخوند ماّل محراب  این

ی از وحدت واجب الوجود بود الزم، و تبّره را چون قائل ب ـ علیه الّرحمة ـحکیم 
چون پیغمبر یهودیان است واجب  الّسالم را هم نبّینا و آله و علیه حضرت کلیم علیٰ

واسطۀ اشتراک در اسم گاهی نسبت به ساحت مقّدسۀ امام ه شمردند، حّتی ب می
 مر حق به محضاشد، و از هر  جسارت می ـ العیاذ باهلل تعالی ـالّسالم هم  هفتم علیه

 «نمودند. واهیۀ ناحّقی دوری می ۀیک کلم
ما که هنوز با چشم باز پس از پنجاه سال در بیداری »پاورقی:  ،17 هصفح

ولی باید به این حقیقت تلخ و ناگوار اعتراف نمود که: آزادی از عبودّیت  ،بینیم می
چون استبداد و اختناق دین در قرون  ؛آزادی از قیود دین را همراه داشت ،استبداد

 گذشته یگانه حربۀ دو َدِم اختناق مردم بود.
ها با قدرت دین  ریخ قرون وسطیٰ گواه روشنی است که جنایات و قّصابیتا
ها  جهت انقالب گرفت و دستگاه سیاسی آلتی بود در دست کنائس، به این انجام می

نکار و ا العمل آن همین روِح و عکس ،نخست در مقابل فشار کنائس شروع شد
 .گرفتهقسمت دنیا را فرا  گری است که یک دشمنی با دین و ماّدی

حاّق مطلب این است که: آن منظرۀ روزگار تاریک و کشتارهای صاحبان 
وحشت انداخت که  هچنان مردم دنیا را ب ،های تفتیش عقاید نظرّیه و فکر و محکمه

ُاصول وحدانّیت  ،وابستگان به دین و متوّلیان کنائس برای آزادی از زنجیرها و قیوِد
های علمی و  پایه و مایۀ ماّدی جزء نظرّیه بی و مسلک ،و نبّوت را هم انکار نمودند

های رسمی دنیا شد، و مردمی را یکسره به زندگی حیوانات و آزادی در  مسلک
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گری ساقط  زار متعّفن ماّدی در لجن ،و به نام تمّدن و آزادی ،شهوات برگرداند
همان آزادی از چنگال  ،خواهی در مرحلۀ نخست و چون در غرب آزادی .شدند

خوار مسیح رحمت بود، در هرجا این کلمه طرفدار یافت، با همان  نمایندگان خون
 .مفهوم مالزم گردید

نمایان  عمال کنائس، و بعضی از عالماالعمل  عکسه مبتال بمسلمانان نیز و 
نان آ و به این حقیقت متوّجه نشدند که اروپا از قیود دینِی ،مسلمان نظیر آنان شدند

ولی مسلمانان  ؛آزاد و مستقّل گردید ،خود را رهانید و کنائس را پشت سر گذارد
با داشتن مشروطّیت و ، نددبخش اسالم را کنار گذار پرستی و آزادی تعالیم یگانه

ساسی در بند عبودّیت گرفتار، و در برابر تاریخ سراسر مجد خود شرمسار اقانون 
 «گردیدند.

 [قانون مساوات]

 :18 هصفح[ األّمة و تنزیه المّلةتنبیه ]
لی ة  ” ۀ:مبارک ۀ... کلم»  و العادُل یف الر 

ة  ی  و   ُ ُ، ب ال
“و أنت القاس 

که در زیارت  5
داریم، ناظر به همین  عرضه میالّسالم  علیه غدیرّیه به حضرت سّید اوصیاء 2غرّی

 «معنی است.
طور قانونّیت و بر  ه... هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی ب»: 13 هصفح

فرادش بالسَّویه و انسبت به مصادیق و  اجراب شده باشد، در مرحلۀ یت مرّتوجه کّل
ضافات خاّصه رأسًا غیر ملحوظ، و ابدون تفاوت مجری شود، جهات شخصّیه و 

بواب تخّلف و ااختیار وضع و رفع و اغماض و عفو از هر کس مسلوب است، و 
ولّیۀ اباشد، نسبت به عناوین  حکمرانی به کّلی مسدود می ۀبخواهان گیری و دل رشوه

                                                      
 .413, ص 37, ج بحار األنوار. 5
ّی: احلسن من کل یشء»: یاقوت الحموی. 2  .« الَغر 
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رض و مال و مسکن و عدم منّیت بر نفس و ِعاهالی مانند امشترکه بین عموم 
موجب و  تعّرض بدون سبب و تجّسس نکردن از خفایا، و حبس و نفی نکردن بی

، و به بین العموم مشترکممانعت نداشتن از اجتماعات مشروعه و نحو ذلک از آنچه 
 . ...طور عموم مجری شود هفرقۀ خاّصی اختصاص ندارد، ب

حکام مخصوصۀ به خصوص مسلمین یا اهل ذّمه بدون تفاوت بین ا... و 
 «.ین المختلفةالعناو من کإیل غری ذلجرا یابد، اشخاص هریک از فریقین ا

چه بعد از آنکه صریح عبارت هر دو دستور متساوی الحقوق »: 79 هصفح
ن بیان حکم خاص که هریک متضّم ،هم ملت است نسبت به قوانین دستورّیبودن تما

پس بالّضرورة مساوات جز آنکه  ؛برای عنوان عام و یا موضوع مخصوص است
حکام مرّتبۀ بر هریک از آن عناوین عاّمه یا خاّصه نسبت به اشخاص موضوعات ا

نخواهد  ،ت نداشته باشدرادات شهوانّیه بر آنها حاکمّیاآنها بالّسوّیه مجری گردد و 
 . ...دـ جز این معنی مراد نباش  از قانون مساوات  بود، بلکه نزد تمام ملل ـ

حکام شرعّیه، چنانچه دستورات ا... و با انطباق آن دستورات تفصیلّیه بر 
ست، بالضّرورة بر التزام به این قانون مبارک مساوات جز عدم ا اسالمّیه مبتنی بر آن

نبّوت  ۀو سیرۀ مقّدس سّنت یحیااشریف، و قوی از ضعیف، و  امتیاز وضیع از
رادت و اختیارات جائرانۀ طاغوتّیه در او سلب حاکمّیت  ،ختمّیه صلوات اهلل علیها

ثر و اساس مسئولّیت از تجاوزات، او استحکام  ،دستورات مذکورهاِء لغاو یا ا جرا
 .«دیگری مترّتب نتواند بود ۀنتیج

 ایجراالّسالم  ... آن مساوات همان است که علی علیه» :پاورقی، 72 هصفح
قصاص را نسبت به عبیداهلل فرزند خلیفۀ دّوم که هرمزان، یک فرد تازه مسلمان 

نمود، و آن  قتل خلیفه کشت، درخواست می ۀایرانی را به اّتهام شرکت در توطئ
 !نفرمود حد ایستادگی نمود، برای حّق خالفت خود مقاومت یجرااندازه که برای ا

همی ، کارش که علی را از پای در آورده بود رزش خیانتا  و نسبت به قاتل بی
 :فرمود که سفارش می
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فکران  اش ننمایند، و متعّرض هم ضربت بر او نزنید و ُمْثله بیش از یک

 «مسلکی و حزبی او نشوید، و خون مردم را به اّتهام و سوءظن نریزید!

 [المّیهشورا و مشروطّیت در سلطنت اس]

صل سلطنت اسالمّیه الکن گذشته از آنکه نظر به شوروّیه بودن »: 78 هصفح
عموم مّلت از این جهت و هم از جهت مالیاتی که از  ـ چنانچه سابقًا مبّین شد ـ

دهند حّق مراقبت و نظارت دارند، و از باب منع از  قامۀ مصالح الزمه میابرای 
که ممکن شود واجب  ای هو به هر وسیلتجاوزات در باب نهی از منکر مندرج، 

 «ن از آن در این باب به انتخاب مّلت متوّقف است.است و تمّک
آنچه مع التمّکن، محض رعایت این جهت من باب  ،... غایت»: 73 هصفح

صل انتخاب و مداخلۀ منتخبین است به اذن االّرعایة تواند بود، وقوع  االحتیاط الزم
از  ای ِعّدهراد و رسمّیت بر طور اّط شتمال هیئت مبعوثان بهالحکومة و یا ا مجتهد نافذ

چنانچه فصل دّیم از دستور  ؛صادره مجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ آراِء
 «ساسی متضّمن است.ا

 ]و[ ست که برای عدم مشروطّیتا چهارم: مغالطه و خطابّیاتی»: 89 هصفح
اّما فساد دعوی بدعت  .ظهار شدهارائه و او بدعت بودن آن  کثرّیت آراءاتأویل به 

ظاهر و محتاج به  ،بودن آن از آنچه سابقًا در بیان حقیقت تشریع و بدعت گذشت
ساس شوروّیتی که دانستی به نّص کتاب ثابت اگذشته از آنکه الزمۀ  .عاده نیستا

حات قوای مرّجاو اکثرّیت عند الّدوران،  ،عارضخذ به ترجیحات است عند الّتااست، 
و عموم تعلیل وارد در  ،خذ به شاّذ استارجح از ا عقاًل ،کثراخذ طرف اه و نوعّی

و تساوی در جهات  مقبولۀ ُعَمر بن َحنظلة هم مشعر به آن است؛ و به اختالف آراء
 .بر لزوم حفظ نظام است هۀ داّلدّلامشروعّیت، حفظًا للّنظام متعّین، و ملزمش همان 

 ختمی مرتبت صّلی اهلل علیه و آله با آراِءعالوه بر همۀ اینها موافقت حضرت 
و فعل حضرتش در  ،فریقین مأثور تصحاب در مواقع عدیده، به نقل روااکثر ا
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حزاب که در عدم مصالحۀ با اچنین در غزوۀ  شاره کردیم، و هماغزوۀ ُاحد که سابقًا 
 «صحاب موافقت فرمود.اکثر ابا  ،قریش به مقداری از خرمای مدینه

این داستان را طبری و دیگران با اسناد خود چنین نقل »اورقی: پ، 82 هصفح
 نموده:

حزاب و قبایل مشرکین عرب به سوی ادر سال پنجم هجرت، قریش و 
مسلمانان با مشورت و پیشنهاد سلمان فارسی در یک  .مدینه حرکت کردند

قسمت از مدینه خندقی حفر کردند، مشرکین در آن سمت خندق قریب 
ندازی از دو ادر این مّدت جز تیر .نان را محاصره نمودندماه مسلما یک

 ،چون فشار محاصره بر مسلمانان سخت گردید .واقع نشدسمت جنگی 
علیه و آله و سّلم برای آنکه از فشار دشمن بکاهد و  اهلل کرم صّلیارسول 

نة بن حصن و ُعَیْی میان آنان پراکندگی پدید آورد، نهانی با سران َغْطفان ـ
یک ثلث عوائد خرمای  :که ـ گفتگوی صلح در میان نهاد بن َعوف حارث

 .های خود برگردند پیمان و آنان با قبیله و هم ،مدینه را واگذارد
 ،مذاکرات تا آنجا رسید که قرارداد صلح تنظیم گردید و روی کاغذ آمد

کرم صّلی اهلل ارسول  ایمضابرای تکمیل و  .طرفین نرسید  ایمضه اولی ب
سران بزرگوار أوس و  ـبن معاذ  بن عباده و سعد آله و سّلم سعد علیه و
یا ”آنها عرض کردند:  ؛حضار فرمود و با آنان مشورت نمودارا  ـ َخزرج
خواهی برای صالح ما انجام دهی،  این کاری است که خود می ،اهلل رسول

 “مر پروردگار است؟!ایا 
ن ما را هدف چون عرب یکسره هجوم آورده و با یک کما”فرمود: 

 “.حد آنان را درهم شکنمخواستم قدرت مّت ،اند ساخته
پرستیدیم و خدای واحد را  آن روز که ما بت می”بن معاذ عرض کرد:  سعد
از خرمای ما بخورد مگر از  دانه شناختیم، عرب طمع آن نداشت که یک نمی

هدایت  سالم گرامی داشت واراه میهمانی یا خریدن، اینک که خداوند ما را به 
 موال خود را به آنها دهیم؟! نیازی به اینا ،فرمود و به وجود تو عّزت یافتیم

 “دهیم، تا خداوند میان ما حکومت کند. کار نیست، به آنها دم شمشیر تیز می
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 “.رأی، رأی شماست”حضرت فرمود: 
خواهند بر ما سخت  هرچه می”نامه را از میان برد و گفت:  سعد صلح

 “!بگیرند
بن معاذ انجام گرفت ولی این  بن عباده و سعد این مشورت با سعدگرچه 

دو، نمایندگان أوس و َخْزَرج بودند که اکثرّیت مسلمانان را تشکیل 
 5«دادند. می

 :84 هصفح[ تنبیه األّمة و تنزیه المّلة]
وقات بعض ایرانیان مقیمین اسالمبول در ا خوب است کالمی را که در همین»

شرف به ابه نجف  ،إسالمّیه هشیخمّیه که از لسان حضرات بالغات شفاهاطّی 
ـ ]عرضه  دام ظّله ـاهلل آقای آخوند ماّل محّمد کاظم خراسانی  حضرت آیة

که  ای هدر طّی بیانات مفّصل .و این فصل را ختم دهیم ،مقام ذکر ، در ایناند[ داشته
بزرگ اسالم  ساس سعادت از لسان آن خیرخواهادر لزوم اهتمام در تشیید این 

 نوشته بود، این عبارت بود:
تمّدن بشری که از بالد غرب به سمت ممالک ]بنای[ این سیل عظیم ”

و تمّدن اسالم را  اسالم جلوگیری نکنیم ایاسالمّیه سرازیر است، اگر ماها رؤس
ساس مسلمانی تدریجًا از آثار آن سیل عظیم محو و اجرا نگذاریم، اکاماًل به موقع 

 .انتهی ـ .“هد بودنابود خوا
ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا! این مرد بزرگ در مقام حفظ اسالم با 

هذا  یۀ عثمانی هنوز کاماًل محفوظ است، معاهلل تعالی استقالل دولت عّل اینکه بحمد
قامۀ این او  ،فرماید اندیشی می سالم چنین عاقبتاعواقب را ملتفت، و در حفظ 

تمّدن  یجراااساس سعادت را از روی بداهِت مأخوذ بودنش از کتاب و سّنت، 
 «شمارد. اسالم می
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 ،طلبی ... آری آری! دخول در وادی تحصیل علم به غرض دنیا»: 81 هصفح
م و عَل ،و چراغ سرقت مصحوب خود داشتن ،مردم خوری کاشتن و بذر ماِل

ن قبیل شنایع نتیجۀ دیگری تواند بخشید؟! چگونه جز ای ،چپاول و تطاول افراشتن
 و لنعم ما قیل:

ــت  ــی مس ــف زنگ ــغ دادن در ک  تی
 

ـ     «دسـت ه به که آید علم نـادان را ب
 ،خذ به طرف راجحا... و عالوه در باب اختالف و »پاورقی:  ،87 هصفح 

کرم صّلی اهلل علیه اعمل و سّنت رسول  ؛خذ به اکثرّیت معّین و چاره منحصر استا
و  ه،الّسالم پیروی از اکثرّیت آراء در حوادث بود و سّلم و امیرالمؤمنین علیه و آله

 «این قابل انکار نیست.

 ]شرایط اهل مشورت[

مجتهد بودن  ةو فی الحقیق ؛: علمّیت کامله در باب سیاساتاّول»: 88صفحه 
 ۀق و خفایای حیل معمولیسیاست، حقوق مشترکه بین الملل و اّطالع بر دقا در فّن

 ،ف الزمه و اّطالع بر مقتضیات عصریبین الدَُّول، و خبرت کامل به خصوصّیات وظا
سیاسّیه به فقاهت  ۀکه بعون اهلل تعالی و حسن تأییده به انضمام این علمّیت کامل

الزمۀ  ۀو تطبیقش بر شرعّیات، قّوۀ علمّی هیئت مجتهدین منتخبین برای تنقیض آراء
شود، و نتیجۀ مقصوده مرّتب  در سیاست ُامور ُاّمت به قدر قّوۀ بشرّیه کامل می

 تعالی. شاءاهللإن ؛گردد می
ندک اشائبۀ غرضانّیت و  دنیٰااّل چنانچه پای او  ؛طمعی غرضی و بی : بیدّوم

در  ـ خدای نخواسته ـموال و یا خیال نیل ریاست و نفوذی اطمع چپاول و اّدخار 
ء از اّول خواهد أسَو باشد، موجب تبّدل استبداد شخصی به استبداد جمعی وکار 
بلکه مهذّّب بودن از بخل و جبن را هم حضرت سرور اوصیاء علیه أفضل  .بود

 ـ، اهلل عنه رضی ـفرمان تفویض والیِت مصر به مالک اشتر  و الّسالم در طّی ةالّصال
 فرماید: می لزامادر اهل مشورت 



 01ج  / مطلع انوار 196

َلن   ال
ُل بک لن الَسضل   ُتدرخ  و ال َجباًنا   قرَ و َیع ُدک السَ  یف َمشَوَرت ک َبخیًًل َیعد 

نُ   مورُسک لن األُ ع  ُیَض  ةَ  و ال حریًصا ُیَزی  َ إیل آخر ما کَتبه ـ  .باجلَور لک الّش 
 5اهلل علیه. صلوات 

سالمی و نوع ا: غیرت کامله و خیرخواهی نسبت به دین و دولت و وطن سّیم
جزا و حدود و ثغور مملکت را از خانه و ملک شخصی ابر وجهی که تمام  ،مسلمین

موال آحاد مّلت را مثل جان و ِعرض اعراض و او  و دماء ،خود به هزار مرتبه عزیزتر
و  ،ین را أهّم نوامیسیناموس شخصی خود گرامی بداند، ناموس اعظم کیش و آ

نی همه را در عهده دارد تالی آن استقالل دولت اسالمّیه را که رتبۀ حراست و نگهبا
هر چند نظر به اشتراکشان در مالّیه و  ،حّتی نسبت به فرق غیر اسالمّیه هم .شمارد

مر اغیرها، و هم به واسطۀ توّقف تمامّیت و رسمّیت شوروّیت عمومّیه بر دخولشان در 
کنند اگر از صنف خود کسی را انتخاب  ]البته[ انتخاب المحاله باید داخل شوند؛ و

لکن خیرخواهی نسبت به وطن و نوع از آنان  ،حفظ ناموس دین از او مترّقب نباشد
 «هم مترّقب، و اّتصافشان به اوصاف مذکوره در صالحّیت برای عضوّیت کافی است.

هَشُّ النّاس  َمن باَع دینَه بدُ ”» :39 هصفح  2.“«نیا غری 

 ]مالیات و خراج در اسالم[

 اند: خراج چنین مقّرر فرموده... در خصوص »: 35 هصفح
د  أمَر اخلَراج  بام ُیصل ُح ” ه، َصًلًحا لمَ  و َتَسق  ن أهَله  فإن  یف َصًلحه و َصًلح 

                                                      
 .87, ص 4)عبده(, ج  نهج البالغة. 5
، االختصاص به . این عبارت به عین این الفاظ در مجامع روائی یافت نشد, لکن رجوع شود2

 :234 ص
رخرُی النیاس َمن انََّسع به النیاُس  و رَشُّ النیاس َمن َتأذ ی به : ”اهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم قال رسول»

ه ن ذلک َمن باع د ینَه بُدنیا غری  ه  و رَش  م  ن ذلک َمن أکَرَمه النیاُس ات قاَء رش   )محّقق(.“« النیاُس  و رَش  م 
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یاٌل للَخراج  و أهل هُکل   َواه، إالی ب،  ألن  الن اَس ن س  واه،  و ال َصًلَح لمَ س   إیل  .“ه، ل 
امَرٍة أرخرَ و َمن َطَلَب ” ]و آله[: أن قال صّل اهلل علیه َک ًلَد و أهلَ الب   َب اخلَراَج بغری ل 

باَد و ، أمُره إالی قلیًًل  ملَ  الع  َّق   5«.هلل علیها صلوات کتبهإیل آخر ما ـ .“ َیُ
کرم صّلی اهلل علیه و آله و ادر سال چهار هجری رسول »پاورقی: ، 32 هصفح

َسلیم  عامر و بنی بنی بن َعمرو را با هفتاد یا چهل سوار برای دعوت قبایل سّلم ُمنذر
 .به سرزمین آنان فرستاد، چون به آن سرزمین رسیدند در سایۀ غاری منزل گزیدند

یکی از افراد مسلمانان، نامۀ رسول خدا را گرفت و رفت در میان چادرهای قبایل و 
هنوز سخنش تمام  ؛سالم نموداآنان را با بانگ رسا خواند و دعوت به توحید و 

ای از گوشۀ یکی از چادرها بیرون آمده، پهلوی وی را شکافت و  هنشده بود که نیز
وُت و َرب  فُ  ،أکرَبُ  اهلل”از سوی دیگر سر برآورد، و به خون خود غلطید و گفت: 

 .و جان سپرد !“الَکعَبة  
عامر بن طفیل یکی از سران قبیله، برای جستجوی دیگر مسلمانان از قبایل 

دیگر  .جابتش نکردنداعامر از جهت پیمانی که داشتند  بنی ۀقبیل .کمک خواست
جنگی در گرفت و  ،قبایل با او حرکت کردند تا مسلمانان را در سایۀ غاری یافتند
جان  بن زید که نیمه همۀ مسلمانان که از برگزیدگان بودند شهید شدند جز کعب

 خود را نجات داد.
ه در سرزمین دورتری از رفقای خود نصار با بار و بنابن ُاَمیَّه و مردی از  َعمرو

 ،اند ی را دیدند که در نقطۀ معّین به پرواز در آمدهیالشخورها اخبر بودند، در فض بی
نصاری شمشیر امرد  .چون نزدیک آمدند برادران خود را در خون آغشته دیدند

بر چون خ. سیری گرفتندابن ُاَمّیة را به  کشید و یک تنه جنگید تا کشته شد، و َعمرو
 .بن طفیل موی سرش را تراشیده آزادش کرد ر است، عامرُضَمداد که از قبیله 
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عامر نیز در آنجا  فرود آمد و دو مرد از بنی ای هَعمرو در بازگشت در سای
عمرو آنها را غافل ساخت و هر دو را به خون خواهی مسلمانان کشت،  ،فرود آمدند

خود را  ۀعامر دیۀ دو کشت بنی .د آگاه نبودعامر با مسلمانان داشتن و از پیمانی که بنی
صحاب به ادرخواست نمودند، رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم با چند تن از 

آنها هم  ،النَّضیر رهسپار شد تا از آنان کمک مالی بطلبد و قلعۀ یهود بنی اسوی ُقب
ایشان  برندیشۀ دیگری اچون با هم برای گردآوردن مال جمع شدند،  .پذیرفتند

ی او باید یروی داد و آن کشتن رسول خدا بود؛ با هم گفتند: از این فرصت و تنها
سنگی به سوی آن حضرت که  ،قلعهبام کسی را گماشتند که از باالی  !استفاده کرد

آن حضرت به اندیشۀ آنان آگاه شد و از کنار  .در کنار دیوار نشسته بود پرتاب کند
آنان را محاصره  ۀو مسلمانان قلع ،ینه رهسپار شددیوار برخاست و به سوی مد

چون  .کمک نکردند ،خواندند و منافقینی که یهود را نهانی به مقاومت می .نمودند
موال اُکشته شدن برگزیدند و با  کوچ کردن را بر ،تاب مقاومت در خود ندیدند

 5«خود به سوی شامات کوچ داده شدند. ی سبک و پر بها
العنوة  مفتوحة ۀراضی خراجّیاطور در این عصر چون  همین... »: 34 هصفح

متصّرفین و احتمال استناد آن به  ۀست استقرار یِد مالکانا عالوه بر آنکه عینًا مجهول
حکام مقّرره در باب ا ایجرانقل صحیح شرعی بر فرض معلومّیِت عین هم مانع از 

الّیه منحصر است که بر لهذا وظیفۀ حالّیه در تصحیح عمل م ،راضی خراجّیه استا
خراجش اطبق همان سیرۀ مقّدسۀ صدر اسالم مصارف الزمۀ نظم و حفظ مملکت و 

صحیحًا  ،اند فروشان بلعیده های مملکت از حلق غنیمان خارجی که به وسیلۀ خیانت
ندازۀ انتفاع از ازی علمی به نسبت متساویه و به تعیین شود و به تعدیل صحیح و ممّی

و  ،رباب مستقاّلت و تجارات و مواشی و غیرهم توزیعابر طبقات  ،ییتمّکن و دارا
از برای طبقات کارگزاران و متصّدیان ُامور هم به اندازۀ لیاقت خدمتشان به نوع، 
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مقّرر و ایصال گردد، و در جلوگیری از حیف و میل و صرف در انجام فسوق و 
 ،را چنین تباه نمودهفجور و مشتهیاتی که روزگار دین و دولت و مملکت و مّلت 

 .مراقبت و نظارت کامله به عمل آید
مر خراج به این کیفّیت و تطبیق آن بر سیرۀ مقّدسۀ نبوّیه ابعد از تصحیح 

نظر به توّقف حفظ و نظم  ـآن بر هر مسلمان  ِءاداصّلی اهلل علیه و آله به این ترتیب، 
طبقات متصّدیان در  واجب است و گرفتن آن هم بر تمام ـ بالد اسالمّیه بر آن

ندازۀ لیاقت خدمت و عملشان حالل و بدون شبهه و اشکال اصورت عدم تجاوز از 
 «خواهد بود.
حفًظا که در شریعت مطّهره  ۀ نوعّیهحقوق واجب ِءادا... و در »: 33 هصفح

کما ینبغی اهتمام نموده، اهمّیت  ،اند تشریع فرموده للنّظام و صیانًة حلوزة اإلسالم
 «آن را از سایر تکالیف محضه رعایت کنند.

 ]حقوق والی بر رعّیت و حقوق رعّیت بر والی[

 :31صفحه [ تنبیه األّمة و تنزیه المّلة]
ا بعدُ أ»” ا بو   اللُ  َفَقد َجَعَل  می َن احلَق    ک،الیة أمر  یل للیک، حق  ثُل م   و لک، َلیَل  م 

ّیواُص  ءااألشی فاحلقُّ أوَسعُ  ؛ک،ذی للیالی  ّ ناُص قُ و أضیَ  ف  یف ال ی َُیر     الف  ها یف ال

َحٍد إالی  له و ال  َی و لو کان ألَحٍد أن َُیر   .له ی للیه إالی َجریی َُیر   و ال  للیه َجریی  أل 

له یف ه دل  ه لیل لباده و ل عَ ت  درَ ه  لقُ للیه  لکان ذلک رخال ًصا هّلل سبحانه دون رَخلق   َی َُیر  

باد  أن ُیطیعوه و َجَعَل  َل عَ لکن ه َج  و .هئ  اقض وُف ُکل  ما َجَرت للیه ُص  ه لیل الع   َحق 

ًعا بام هو من المَ  ةَ سَ ه، للیه مضالَ ئَ اجز ًًل منه و توسُّ  َل عَ ُث،  َج  ؛هید أهلُ ز  الث واب َتَسضُّ

َّکافَ لَ عَ فجَ   ضها لبعو ض النیاس  لیل بعو ضٍ قوًقا افَُّتَ ه ُح قوق  ن ُح سبحانه م   یف  أُ ها َت

 .ها إالی ببعو ضٍ بعُض  ُب ُّوَج ها بعًضا و ال یُ ب بعُض وج  ها و یُ جوه  وُ 
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لی ة و حقُّ   قوق  ن تلک احلُ سبحانه م   ض اللُ ُ، ما افُّتَ و ألظَ  حقُّ الوایل لیل الر 

لی ة لیل الوایل  فریضةٌ  ه، و لَسّ  نظاًما ألُ ها لَ عَ فجَ  ؛سبحانه ل کلٍّ لیل ُکلٍّ  ها اللُ َض رَ فَ  الر 

ا لد   ز 
َُ   ،ینه  ل  ی ةُ  ُح ت تصلُ فلی

ل   إالی باسّقامة   الُوالةُ  ُح إالی ب َصًلح الُوالة و ال َتصلُ  الر 

لی ةُ   الر 
لی ة. فإَذا أد ت  ها الر  ه و أد ی الوایل إلیها حق  َلز  احلقُّ بینه، و   إیل الوایل َحق 

ین  قامَ  ُج الد  نَنُ ت لیل أذالهل  رَ و َج  ت معاملُ الَعدل  لَ و الّدَ  ت مناه  ُُّ َح بذلک فَصلَ   ا ال

ماُن و طُ   اقیف بَ  عَ م  الز 
 
ولَ  ء لی ةُ بَ لَ و إذا غَ ؛ ءااأللد عُ ت َمطام  َُ ئ  و یَ  ة  الد  لیها و او ت الر 

یف  اإلدغاُل  رَ ثُ ور  و کَ و َظَهَرت معاملُ اجلَ  ک الکلمةُ نال  هُ  تسَ لَ ارخَّ   هلی ّ  الوایل برَ  أجَحَف 

ین نَن  کَ ر  و تُ  الد  ُُّ َل   ت حَماجُّ ال لَ و کثُ  و ُلط َلت  األحکامُ ی وَ اهلَ بفُعم    ُل النُّسوس  رت ل 

َل  لعظی،  حقٍّ  فًل ُیُّوَحُش   زُّ ع  و تَ  األبرارُ  لُّ ذ  ک تَ نال  فهُ   ُلط َل و ال لعظی،  باطٍل ُفع 

 .لند العباد الل   عاُت ب  تَ  ،ُ عظُ و تَ  األرشارُ 

  ّ س   ح  ناُص فعلیک، بال
یف ذلک و ح 

5
ّ عاون للیه  فلیس أحدٌ   د  لیل ن اشَّ إو  ـ ال

ضا الل  ح   ه من الط الة له  و أهلُ  ما اللُ  حقیقةَ  ببالغٍ  ـ هاجّهادُ  ل  مَ یف العَ  ه و طاَل رُص ر 

  ن  لک  
ّ عاوُ هد  غ ُج لَ ب  یحُة بمَ صالل لیل العباد الن   قوق  ُح  ن واجب  م   لیل إقامة   نُ ه، و ال

 .“احلق  بینه،

 لند صالح   الُوالة   من أسَخف  حاالتو إن ” إیل أن قال صلوات اهلل علیه:

 .“رب   ه، لیل الک  ع أمرُ وَض ب، ُحبُّ الَسخر  و یُ  النیاس أن ُیَظن  
ُ، به اجلَ ” :اهلل علیه إیل أن قال صلوات .“ةُ رَ باب  َفًَل ُتَکل موین بام ُتَکل 

2
 إیل آخر ما ـ 

 «.تقّدم
                                                      

 .ُحسنل:  . خ5
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 ]اختالف استعدادات مردم[

به ـ تر از همه تقسیم کارهاست که خداوند  ... مهم» :پاورقی ،33صفحه 
ی ذخیره نموده، مانند یکس استعدادها در باطن زمین در سرشت هر ـ گفتۀ سقراط

 نُ النیاس معاد  ”: ای، و بعضی آهن بعضی نقره باشند، می ییبعضی فلز طال ؛فلزات

هَ  ن  کمعاد   ة ب  الذ  ض 
.“«و الس 

5 

 آور بودن قوانین حکومتی در احکام متغّیر[ ]الزام

که به صریح  ... و این تکالیف را رسول و أولواألمر ـ» :پاورقی ،599صفحه 
در این آیه استنباط و  ؛دانند می ـ اند مجتهدین و اهل استنباط در ُامور سیاست ،آیه

و کلمۀ  ،گرفتهقرار وصاف الزم ُاولواألمر از و ا اجتهاد در ُامور سیاست تصریح شده
 «استنباط در قرآن در همین مورد آمده است.

 ]احکام متغّیر، تابع مصالح و مقتضیات زمان[

دانستی که این نسخ و تغییر از تمام شقوق تردید  ،... چه»: 592 هصفح
در مغرضانۀ مذکوره خارج، و از باب عدول از فرد واجب است به فرد دیگر، و ق

 .«مشترک آنها که حفظ نظام و سیاست ُامور ُامَّت است واجب حسبی
تجزیۀ قوای مملکت است که  ،ف الزمۀ سیاستیسّیم از وظا» :592 هصفح

ف نوعّیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط یهریک از شعب وظا
کفایت و  ۀعهد به ،اقامۀ آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفۀ مقّرره ،نموده

صل این تجربه را موّرخین فرس از جمشید ابین در آن شعبه سپارند؛ و درایت مجّر
ة و الّسالم هم در طّی فرمان فضل الّصالاوصیاء علیه احضرت سّید  .اند دانسته
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 فرماید: مضا فرموده میاـ  رضوان اهلل علیه تفویض والیت مصر به مالک اشتر ـ
َل، أن   لی ةَ و ال  بعو ٌض  ها إالی عُض بَ  ُح ال َیصلُ  قاٌت بَ طَ  الر 

5
ها لن عض    ببَ نَو ال غ   

ّیاُب   الل   نها ُجنودُ فم   ؛بعو ضٍ  ة   و منها ُک ة   العام  و  دل  العَ    و منها ُقضاةُ و اخلاص 

ُل  فق   ُلامی  و اخلَ زیَ اجل   هُل أ  و منها اإلنصاف و الر 
ة و ُمُل مة   ن أهل  م   راج  ة  م   الذ 

ُّّجی   الن اس نالات و أهُل  ارُ و منها ال  (إیل أن قال صلوات اهلل علیه:) .الص 
لی ة و زَ الل ُح  فاجلنوُد ب إذن   ین و ُس  یُن الُوالة  صوُن الر  زُّ الد 

  و ل األمن  بُ و ل 

لی ةُ  قومُ لیس تَ  راج هل، من اخلَ  اللُ  ُج ر  للجنود إالی بام ُی  وامَ ُث،  ال ق   ؛ب، الی إ الر 

ه،  و یَ  هاد  ون به یف ج  قوَ ذی یَ الی  ن ه،  و یکون م  حُ صل  دون للیه فیام یُ م  عَّ َلُدو 

نسَ ذَ هلی  وامَ ال ق   ُث،   ؛ه،ّ  حاَج  ءاور نف الثیالث  ین الص  و  ضاة  ن القُ م   نی إالی بالص 

ّیاب لام ُی العُ  ل و الُک َ نافع و یُ ن المَ عون م  مَ عاق د و َُی مون من المَ ک  امی نون ؤََت

ُّّجی إهل، جیًعا  وامَ و ال ق   ؛هاوام  و لَ  مور  األُ  واص  للیه من رَخ  ی و  ار و ذَ ال بال

 2«.به صلوات اهلل علیهإیل آخر ما کتَ  ـ .نالاتالص  

 ]لزوم عمل نمودن رجال سیاسی به مفاد نامۀ امیرالمؤمنین به مالک اشتر[

اهلل العظمی  آیةچقدر سزاوار است چنانچه مرحوم حضرت »: 593صفحه 
غالبًا به مطالعۀ این فرمان  ـ قّدس سّره ـآقای میرزای شیرازی  ةسّیدنا االستاد العاّلم

طور تمام مراجع ُامور  همین ،فرمود مبارکه و سرمشق گرفتن از آن مواظبت می
کس به اندازۀ مرجعّیتش این سیرۀ حسنه را از دست نداده و  شرعّیه و سیاسّیه هر

ها نموده و در استنباط  یان ترجمهیارکه را که به نقل موّثقین، اروپااین فرمان مب
 «نشمارند. کنی مل کأناند،  قوانین سرمشق خود ساخته

کرم اسالم و پیش از فتوحات، سیرۀ رسول ادر صدر »پاورقی:  ،591صفحه 
                                                      

 .عضر بَ بل:  خ. 5
 .83, ص 4)عبده(, ج  نهج البالغة. 2
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های صاحب مکنت  یصّلی اهلل علیه و آله و سّلم بر توزیع مالیات بر مسلمانان و ذّم
ولی امروز  ؛راضی مفتوحه و جزیه بر معاهدین بوداآمد  پس از فتح بیشتر راه در ،ودهب
راضی مفتوحه مجهول است و کسانی که در تصّرف دارند ممکن است از طریق ا

و به فرض معلوم بودن چون به  ،ف باشندصّرتم ،جازۀ عمومی و خصوصیامشروع 
خماس هم شاید بیش اوات و )و زک .دست مسلمانان است مورد تعّلق خراج نیست

 «(.و با توسعۀ احتیاجات وافی نگردد ،از مصرف در موارد مخصوص نباشد
الّسالم  ... این تقسیم قوا در دستور امیرالمؤمنین علیه» :پاورقی ،597صفحه 

الّسالم در جزئی  دستور امیرالمؤمنین علیه .به مالک اشتر صریح و روشن بیان شده
َسم در بین راه مصر  ۀو کّلی سیاست و تنظیم ُامور کشور، پس از آنکه مالک به وسیل

 .ی بود برای دولت ُاَموییبها گران ۀبه دست حکومت ُاموی افتاد و سرمای ،شهید شد
 ،گردیدتأسیس  (ُاندُلس)پس از آنکه دولت اموی در شرق منقرض شد و در غرب 

 «یان به آن پی بردند.یدر آنجا مورد استفاده بود، و اروپا

 ترین عامل ایجاد استبداد[ ]جهل مردم مهم

مسجودّیت فراعنه و طاغیان، معبودّیت گاو در هندوستان، : »598صفحه 
تباع کل ناِعق بودن ایرانیان بلکه اخالفشان، و امالک رقاب شدن ُاموّیه و عّباسیان و 

بخشی پاپان و پادریان در فرنگستان، به انتظار نبّی موعود نشستن  ن، گناهسالمیاانوع 
زلیان و بهائیان، و ایهودیان، مفعول َمن أراد را خالق عاَلم و فاعل ما ُیرید دانستن 

 کإیل غری ذلپرستان زمان و بقایای خوارج نهروان،  پیروی و تبعّیت مسلمین از ظالم
نا من مراض ناشی، و از ابتدا تا انقراض عالم هر الّشرور و األ ، همه از این ُاّمیعالش 
 ؛شود پا می بر 5از این مادر متوّلد و از این منشأ ،ی که بر سر هر ُاّمت آمده و بیایدیبال
 از آنها خارج از وضع رساله و محتاج به دفاتر و طومارها است. ای هشّم ِءاحصاو 
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 ]استبداد دینی[

و عالجش هم  ،عظمابعد از جهالت مّلت از همه  دّوم: از آن قوای ملعونه که
صعب و در ابه واسطۀ رسوخش در قلوب و از لوازم دیانت محسوب بودن از همه 

مبّین و  هدر مقّدم جمااًلاحدود امتناع است، همان شعبۀ استبداد دینی است که 
که منسلکین در ِزّی  ،حقیقتش را هم دانستی که عبارت از ارادت خودسرانه است

و مّلت جهول را به وسیلۀ فرط جهالت و  ،ظهاراسیاست روحانّیه به عنوان دیانت 
و هم دانستی  .دارند به اطاعتش وامی ،ین خودیعدم خبرت به مقتضیات کیش و آ

لهذا از  ،لهی عّز اسمه استاکه این اطاعت و پیروی چون غیر مستند به حکم 
﴿ و به نّص آیۀ مبارکه: ،مراتب شرک به ذات احدّیت        

            ﴾5  خبار وارده در تفسیرش به عبودّیت او
 آنان، و در عنوان روایت شریفۀ مروّیه در احتجاج هم مندرج است.

از ِبدع معاویه  ،سالماعمالش در إشومه و یصل ابتداع و اختراع این قّوۀ ما
از دنیا  ای هوصیاء علیه أفضل الّصالة و الّسالم عّدااست که از برای مقابله با سرور 

بن مخلد و ُمغیرة بن شعبة  ةو مسلم ةبن مسلم عاص و محّمد پرستان از قبیل عمرو
کاری به  مغلطه نظار عوام ُامَّت در عداد صحابه محسوب، و دراو أشباههم را که در 

داری به واسطۀ اّتصاف به صحابّیت نفوذ و مطاعّیت داشتند، در تفریق  اسم دین
 ۀو هم از دست ؛اهلل علیه با خود هم دست نمود کلمه و معارضه با مقام والیت سالم

بوموسی أشعری که از معّیت علنّیۀ ایشان مأیوس بود، به همان اعتزال و ا ،دیگر
الّسالم و تزّهد صوری به ترک  و خذالن شاه والیت علیهتقاعدشان از نصرت حق 

و به وسیلۀ  .خردان ُاّمت دادن قناعت نمودند نصرت و خذالن حضرتش به خرج بی
ساس ارفته  رفته ،دیگر ۀپرست با او و سکوت و اعتزال این دست معّیت آن دسته دنیا
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آن حضرت سالم استحکام و حّتی سّب ااستبداد و تحّکمات خودسرانه را در 
و محض حفظ اعتبار  همه شنودند ،الّسالم را هم بر منابر و مسلمین رواج داد علیه

 عانت یا سکوت اختیار نمودند!اخود و منفعت عاجله بر این کفر بّین 
و أخالفهم  من االَُموّیة و العّباسّیة  خالفشاشّدت حاجت فراعنه و طواغیت 

به آن مساعدت و  ،حکام شریعتا، در تمّلک رقاب ُاّمت و محو المغتصبنی الّظالمنی
فکار، اوادر حیل و تعصار و او به مرور دهور و  ،این سکوت هر دو دسته را تکمیل

عاص و أبوموسی با استبداد  مثال عمروااّتحاد و ارتباط استبداد دینی موروث از 
بودن این دو شعبۀ استبداد  آمیختگی و متقّوم به هم هم سیاسی موروث از معاویه و به

دستی با ظلمه و طواغیت  به درجۀ مشهوده و حالت حالّیه رسید که هم ،و استعباد
عانت بر دفع ظلم موجب اموجب نفوذ و مطاعّیت، و مساعدتشان به سکوت و عدم 

 ،بیان بعد البیان و ال .زهدفروشی و گرویدن عوام أضّل از أنعام است، منتهی گردید
 د عنی، و لنعم ما قیل:و ال أثر بع

ــیرین  ــن آب ش ــت ای ــور و رگ، رگ اس  آب ش
 

  
ــا نفــــخ صــــور در خالیــــق مــــی    5رود تــ

 «مأخوذ است. 2و مضمون این بیت از اخبار طینت 

 درازی نزدیکان و خویشاوندان حاکم[ کشی و دست ]خطر خودسری و گردن

 :555صفحه [ تنبیه األّمة و تنزیه المّلة]
فرمان تفویض  در طّی علیه أفضل الّصالة و الّسالموصیاء احضرت سّید »

ـ در وصف این دستۀ مردم چپاولگر و  رضوان اهلل علیه والیت مصر به مالک اشتر ـ
 فرماید: تحذیر از مساعدتشان می
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لی ة أثقَ  و” رخاء  و أَقل  ئوَل لیل الوایل مَ لیس أحٌد من الر  ًة له یف عونَ مَ  نًة یف الر 

 الَبًل
 
ذًرا لند لُ أ بطَ أو لطاء ل  شکًرا لند اإلو أقَ  َل باإلحلاف  ألَلنصاف و أس و أکَرهَ  ء

ت  َف َص ضعَ أو  نع  المَ  امی
هر   رًبا لند ُمل  ة ن أهل  م    الد  ین و ج   و إن ام َلمودُ  .اخلاص   اعُ الد 

ةُ   الدلل المُلمنَی و الُعدی
 
ة  من األُ  ةُ   العامی ء ُوک هل، و َمیلُ کُ یَ ل  فَ  ؛م  “َک معه،.ن َصس 

5
 

ةً ”...  إنصاٍف یف  و ق ل ةُ  ٌل طاوُ و تَ  ثارٌ ئفیه، اسّ    و ب طانةً  ُث،  إن  للوایل رخاص 

ةَ  ،  ُ  فاح    لةٍ عامَ مُ  ن ألحٍد م   ن  عَ قط  و ال تُ  ؛تلک األحوال   أسباب   طع  ولئک ب قَ أُ  ماد 

ّ  ّ  یَ حاش   ن النیاس یها م  ل  ن یَ بمَ  ترُضُّ  ةٍ قدَ لُ  منک یف الّقاد   ن  عَ طمَ ک قطیعًة و ال یَ ک و َحام 

ک و ونَ ذلک هل، دُ  أُ هنَ فیکون مَ   ه،ه لیل غری  نَّ وؤلون مَ م  ٍک َی شَُّتَ ٍل مُ مَ ٍب أو لَ یف رش  

نیا و الرخ  یبُ لَ  .“و البعید   ن القریب  ه م  مَ ز  ن لَ مَ  ق  احلَ  م  و ألز   .ة  رَ ه للیک یف الدُّ
إیل آخر  ـ 2

 «الطاهرین.اهلل علیه و آله  به صلواتما کتَ 

 های گذشته در حفظ وحدت کلمه بین مردم[ ]عبرت گرفتن از احوال اّمت

َذُروا ما نزل باألُ »”: 221 ةصفح ن َقبل ک، من الَمثًُلت   ،  مَ و اح  ُُ  م  و  األفعال   وءب

روا یف اخلَ   األلامل   می،  ذَ  َذرُ  ری  فّذک  فإذا  .وا أن تکونوا أمثاهَل،و الّش   أحواهَل،  و اح 

رت، یف تَ  ،  فال   ت  ساوُ َتَسک  بشأهن، ةُ ت العرب  مَ ز  وا کل  أمٍر لَ مُ زَ حاَلیه 
4
له  األلداءُ  ت  و زاَح  

ت  لنه، و مُ  ه، بلَ للیه َح  الَکرامةُ  ت  لَ َص له منه، و وَ  عمةُ الن   ت  فیه للیه، و انقادَ  ةُ یَ العاف   د 

  با  و اجّنبوا ُکل  أمرٍ واص  للیها و الّ   حاض  و الّ   ة  لسَ لُ ل   وم  زو اللُّ  ة  رقَ للسُ  من االجّناب  

  َسَ کَ 
دُ شاُح القلوب و تَ  ن  ضاغُ ن تَ ه، م  َّ ن  مُ  نَ ، و أوهَ مَه رَ ق  ف  النُّسوس و  ر  دابُ ور و تَ ن الصُّ
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یف کانوا یف حال ک،  کَ بلَ ؤمننی قَ المُ  نَ نی م  روا أحواَل الامض  ب  دَ و تَ  .یل األید  ُتاذُ 

نیا  هل  أَق ًء و أضیَ العباد  َبًل دَ ًء و أجهَ األب اخلًلئق   َل أثقَ  واء؟ أمل یکونًلمحیص و البَ الّ   الدُّ

َ أ !حااًل؟ ُلوه، المُ وه، ُس ُة َلبیًدا فُامُ نَ ، السرال  مه  ذَ ُتی  ح  ربَ فل، تَ  رارَ وَء العذاب و َجر 

حّی   ؛و ال سبیًًل إیل دفاعٍ  اعٍ نیف امّ یلةً دون ح  ال َُی    ة  الَغَلبَ  هر  و قَ  ب، یف ُذل  اهلََلَکة   احلاُل 

رب   د  الُل ج   ذا رأیی إ  َل عَ ه  َج ف   ن رَخوللمکروه م   ّه و االحّامَل ب  ی یف حَم نه، لیل األذَ م   الص 

ل  و األمَن مکانَ  مکانَ  ز  ، الع  هلَ بدَ أء َفَرًجا فًلالبَ  ق  ئ  ان مضهل، م   فصاروا   وف  اخلَ  الذُّ

ةً مُ  اًما و أئم  ب  ذهَ هل، ما مل تَ  ن الل  رامُة م  الکَ  ت  غَ لَ ألًلًما و بَ  لوًکا ُحک 
5
 إلیه ب،. ماُل ال 

سقةً ّ  مُ  ءُ اًة و األهوعَ م  َّ ء ُُم مًلوا کیف کانوا حیث کانت األرُ ظُ فان  
2
 و القلوُب  

یوُف مُ  فةً ُّتاد  ی مُ لًة و األید  د  عَّ مُ  ُُّ َ َّ و ال
 واحدًة  أمَل   ،َ ئ  اًة و العزذَ و البصائُر ناف   ةً ناص 

روا إیل ما صاروا ظُ منی  فان  قاب العالَ لوًکا لیل ر  ضنی و مُ األرَ  أقطار  یف یکونوا أرباًبا 

و  ةُ دَ و األفئ   ةُ مَ ل  الکَ  ت  سَ لَ و ارخَّ  ةُ لسَ األُ  ت  ّ  َش و تَ  ةُ رقَ السُ  ت  عَ قَ ه، حنی وَ مور  أُ  ر  رخ  آإلیه یف 

تشی ُعوا
4
 ةَ ضارَ ه و َسَلبَه، غَ ّ  رامَ لنه، لباَس کَ  اللُ  عَ لَ قد رَخ   بنیّحار  قوا مُ ر  سَ سنی و تَ ل  ُمَّ  

 ین.رب  عَّ ه، فیک، لربًة للمُ ُص أرخبار  َص قَ  َ  ق  ه  و بَ ّ  عمَ ن  

ُ َّ ال   و وارب 
3
ًلم إسائیل للیه، ق و بن اإسح لیل و بن إسام ُولد   بحال    ُی فام   ال

ه، ق  ه، و تسرُّ ّ  ُّّ َش تَ  ه، یف حال  وا أمرَ لُ   تأم  األمثال   اشّباهَ  َب و أقرَ  األحوال   الّداَل  د  أَش 

َ  ت  کانَ  لیایلَ 
َ األکاس 

وهن،ّازُ ُة أرباًبا هل، َُی ُة و القیاص 
1
راق الع   حر  اق و بَ الفَ  یف  لن ر   

                                                      
 .َتبُلغل:  . خ5
 )محّقق( مؤَتل َفة.. خ ل: 2
بوال:  . خ4  .َتَشع 
وال:  . خ3  .فاعَترب 
 .یتازوّنم ل: خ. 1



 01ج  / مطلع انوار 111

نیا إیل مَ  ة  رَض و رُخ  یح و نَ هایف  و مَ  یح  الش   ت  ناب  الدُّ  ةً کوه، لالَ فَُّتَ   عاشالمَ  د  کَ  الری

 ةٍ لوَ دَ  ناح  یل َج إون أوُ ، قراًرا  ال یَ َب داًرا و أجدَ  ،  مَ األُ  ل  ذَ أ  رٍ بَ و وَ  رٍ بَ دَ  رخوانَ إ ُاکنیَ مَ 

ها  فاألحواُل مُ دون لیل ل  م  َیعَّ  ةٍ لسَ أُ ل  مون با و ال إیل ظ  ص  عَّ یَ  ی ٌة و األید  بَ ر  ضطَ ز 

 یف بَ  ةٌ قَ ر  سَ َّ مُ  ةُ ثرَ و الکَ  ةٌ سَ ل  َّ ُُم 
 
و  ةٍ عبودَ مَ  صنامٍ أو  دةٍ ءوومَ  اٍت نمن ب هلٍ َج  طباق  أو  لٍ ز  أ ًلء

 .ةٍ ونَ شنُ مَ  و غاراٍت  ةٍ قطولَ مَ  رحامٍ أ

ّ ه[ دَ قَ  فعَ لیه، رسواًل إ َث عَ للیه، حنی بَ  ، الل  عَ ن   ع  واق  یل مَ إوا رُ ظُ فان   ل   ]ب م 

 َّشَ ه،  کیف نَ َّ لسَ أُ ه ت  لوَ لیل دَ  عَ ه، و َجَ طالَّ 
ت سالَ أها و ّ  رامَ کَ  ناَح للیه، َج  عمةُ الن   ت 

نی و ق  ر  غَ    فاصَبُحوا یف ن عَمّ هااکامه  رَ بَ  د  وائ  ب، یف لَ  ةُ لی الم   ها و الّست  عیم  نَ  َل داو  هل، َج 

،هلَ وَ آ  و قاهرٍ  سلطانٍ  ل  ب، یف ظ   مورُ األُ  ت  عَ قد ترب   !نیه  ک  ها فَ یش  لَ  ة  رَض لن رُخ 
5
 احلاُل  

اٌم لیل ثابٍت  لٍک مُ  ریی للیه، یف ذُ  مورُ األُ  ست    و تعطی غالٍب  زٍّ ل   ف  نَ ایل کَ    فه، ُحک 

.“ضنیاألرَ  لوٌک یف أطراف  منی و مُ العالَ 
صلوات اهلل علیه عل  یل آخر ما أفاَض إ ـ 2

ة من الع  األُ   «لم و احلکمة.م 

 ]حربۀ مستکبران با ترساندن و آزار و اذّیت آزادی خواهان[

 قّوۀ ارهاب و تخویف و تعذیب است ،پنجم: از آن قوای ملعونه»: 557صفحه 
ّیت موهوبۀ الهّیه عّز اسمه و حّر تفراعنه و طواغیت َسَلف، دعا ۀسیرت مأخوذه که ب

های وارده بر آن  انواع عذابه الّسالم را ب ولیا علیهماو  انبیابرپا دارندگان سیرۀ مقّدسۀ 
 الّسموم و س  و القتل و الّتنکیل و الّتمثیل و احلبس یف المضائق و دَ  من األرْس   ،انوار طّیبه

 «و برای احدی ابقاء و فروگذاری نشود. و غیرها معّذب، األموال ب  األعراض و َّن  تک  هَ 
                                                      

 .آَوْتم ل: خ. 5
 .519, ص 2)عبده(, ج  نهج البالغة. 2



 116 استبداد[ یعالج قوا یها ]راه

ه: کو افواه را  و صّحت و صدق مقالۀ معروفه در ألسنه» :558صفحه 
فقط سرور مظلومان و  ، وبسیار سعد و شمر و سنان همیشه یزید و ابن زیاد و ابن”
بر  “در مقابل نیست ـ ن بین یدیهاهلل علیه و علی المستشهدی صلوات ـحرار ا

 «عالمیان آشکار ساخت.

 های عالج قوای استبداد[ ]راه

جاُل ب احلَق  ”... »: 527 هصفح جال    ُیعَرف الر  .“ال احلقُّ ب الر 
 ۀوسیله )مردم ب 5

مردم( که مفادش از مستقاّلت عقلّیه و  ۀوسیله شوند، نه حق ب حق شناخته می
 «موجب تمامّیت حّجت و عدم معذورّیت است... .

.“«مع الظُّل، مع الُکسر و ال َیبق ی  َیبق ی  الُملُک ”... »: 528 هصفح
2 

های منصوصه برای تشریع جمعه و جماعت  ... حّتی از حکمت»: 542 هصفح
با هم مجتمع و از حال یکدیگر  که هر شبانه روزی پنج مرتبه مسلمانان در عبادات

چنین تحریص  هم .خبار وارده منصوص استاو در  ،باخبر شوند، همین حفظ اّتحاد
تکّلف و  های بی ]و ترغیب به ضیافت ر اجتماعات موجبه ُالفت و محّبتیبر سا

ئز و تعزیت مصاب و معاونت بر او تشییع جنو عیادت مرضیٰ[  مّنت های بی احسان
و رهبانّیت و ا نزواجابت خواهش و عفو و صفح از زاّلت و نسخ احوائج و  ِءاقض

استحکام ه فساد إلی غیر ذلک از تشریعات راجعه باو تفتین و  ءایذاتحریم نمیمه و 
 «اّتحاد و ُالفت و دفع و رفع منافرت، تمامًا برای حفظ این حصن حصین ُامَّت است.

 []ابتالی اّمت اسالم به اختالف و جنگ بین خودشان

 ﴿» :541صفحه                          

                                                      
 .22, ص59, ج الحدائق الناضرة. 5
 .445, ص 72, ج بحار األنوار. 2
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                   ﴾».5 
کرم اپیغمبر  ،در حدیث است که پس از نزول این آیه»پاورقی: ، 541صفحه 

ساخت و به نماز ایستاد و از  وضو ،اهلل علیه و آله و سّلم با توّجه مخصوصصّلی 
جبرئیل نازل شد و گفت:  .ها را از ُامَّتش بگرداند خداوند خواست که این عذاب

ّول، ُاّمت تو را پناه داد و از دو عذاب دیگر پناهشان اخداوند از آن دو عذاب ”
 “«نداد.

ان است که شاعر از لسان جغد ساکن ... و حالت مملکت چن»: 541صفحه 
 خرابه به جغد دیگر گفته:

 گر َمِلک این است و همین روزگار
 

 «زین ده ویران دهمـت صـد هـزار    
اهلل آقای  مرحوم آیة ۀخوب است بقّیۀ همان رؤیای سابق»: 548صفحه  

همین رساله است ذکر و ه را که متعّلق بـ قّدس سّره ـ حاجی میرزا حسین طهرانی 
 2«رساله را بدان ختم کنم.

نقل کرده  نالعیزرا بیأمخنف از عقبة بن  طبری و أبی»پاورقی: ، 539صفحه 
 گوید:

صحاب حر اصحاب خود و االّسالم در منزلگاه بیضه، برای  حسین علیه
 پس از حمد و ثنای پروردگار فرمود: ،خطابه خواند

                                                      
 .11( آیه 1. سوره أنعام )5
 :571، ص تنبیه األّمة. 2
مجموع فصول رساله، هفت فصل بود. در همان رؤیای سابقه بعد از آنچه سابقًا نقل شد از تشبیه »

ارواحنا فداه، حقیر مشروطّیت به شستن دست کنیز سیاه، از لسان مبارک حضرت ولی عصر 
بلى، ”سؤال کردم که: رساله که مشغولش هستم، حضور حضرت مطبوع است یا نه؟ فرمودند: 

و به قرائن معلوم شد که مرادشان از آن دو موضع همان دو فصل “ مطبوع است مگر دو موضع!
ع شوند، بود و مباحث علمّیه که در آنها تعّرض شده بود؛ با این رساله که باید عوام هم منتف

 «مناسبت بود، لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اقتصار کردیم. بى



 117 [یپرست ناپاک شاه ۀشی]لزوم کندن ر

ا النیاُس ” لطاًنا ُس  أیی له و سلی، قال: من رَ نی رسوَل الل صیلی الل للیه و آإ !أّیُّ

 حلرام  ًل  جائ ًرا مُّح  
5
.“« الل... هد  الل ناک ًثا لعَ  

2
 

 پرستی[ ]لزوم کندن ریشۀ ناپاک شاه

 :پاورقی، 535صفحه [ تنبیه األّمة و تنزیه المّلة]
پرستی است، تا آنگاه که این ریشه در اجتماع  ناپاک شاه ۀکندن ریش ،چاره»

دست آوردن مقام  هزیرا پیشرفت و ب ـخالقی ممکن نیست المی و باقی است رشد ع
استعداد و لیاقت و درستی ارزشی  ـ دباش های این ریشه می شاخه ،در چنین اجتماع

شوند و مردم  یاغی و مخّل نامبرده می ،هّمت و آزاده نظر و بلند ندارد، مردان صاحب
نمایند؛ و سراسر قوای کشور تابع  پست و متمّلق، مصلح و خیرخواه خود را می

 ؛گیرد ران قرار می گسیخته و شهوت فساراو گوی سلطنت بازیچۀ مشتی  ،رادۀ فردا
 ،دارند و از لّذت عدالت و تفاهم با مّلت پادشاه را مانند بتی در حجاب نگاه می

گناه به  برداشتن مردم بی جنایت و کشتار و از میانه کم ب سازند و کم محرومش می
سازند، و او از مردم متوّحش و مردم از  وادارش می ،خواهی پرستی و سلطنت م شاهنا

 شوند. وی متنّفر می
 .برد رسد که پیوسته در هراس و وحشت بسر می تا کار شاه مستبد به آنجا می

شهواتی که برایش  وسایل است که با شکوه و جالل دروغین و ای بیچاره زندانی
ای است که او را به مقام معبودّیت  رادها دارند، آلت ِبال سازند سرگرمش می فراهم می

 .لرزد برند، هراسناکی است که از هرکه و هرچه پیوسته به خود می ی باال مییو خدا
برد،  سر برافراشته و بهشت طبیعت بسر میهای  در میان بوستان و گلستان و کاخ

پرست قبر  ستان شهوتپر این شاه .خود استها و جنایات  ولی در جهّنِم اندیشه
                                                      

 .حلرم ل: . خ5
 .394، ص 1، ج تاریخ الطبری. 2
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نمایند و خاطر مبارکش را آسوده  معبود خود را با چنگال جنایتکارشان حفر می
خواری و نفرین ابدی و تاریخ ننگین دفنش  دارند، تا با عاقبت شوم و جنون خون می
که تاریخ این عاقبت ننگین و چهرۀ تاریک مستبدها را به خوبی  نمایند، چنان می

 است و تغییر پذیر نیست!سّنت خد ؛نشان داده
چاره چیست؟ بسیاری از مردم در این اشتباه بوده و هستند که مردان صالح 

زمامداران را  ،توان با موعظه و پند شود یا می محیط اصالح می ،دار شوند اگر زمام
اشتباه در همین است که توّجه به نفسّیات انسان ندارند که تابع و  .اصالح نمود

دار و پادشاه چه بسا دارای نّیت پاک و عواطف  شخص زمام ؛متأّثر از محیط است
دارد و در  می ولی محیط عمومی و خصوصی او را به هر جنایت وا ،خوب است

که از درد دل و  در این محیط .پندارد گزار می همان حال خود را عادل و خدمت
نشینان عین   طرافیان و حاشیهاخبر است، هر ظلم و جنایتی را  چارگی مردم بی بی

 .سازند او را با دین منطبق می دینِی خوار هر بی دهند، مردمان جیره عدل جلوه می
های استبداد را ویران کردند و برای نمونه برای چندی عدالت  پیمبران عظام که کاخ

وردند، تنها از طریق موعظه و نصیحت نبود، مردمی را تربیت اجتماعی پدید آ
کردند و قدرت به دستشان دادند تا با قدرت شمشیر عدالت و خداپرستی، قدرت 

 .پرستی را برانداختند استبداد و شاه
عمومی تبدیل  ِءامروز به قانون و آرا ،ریزی آن مقاومت و انقالب و خون

ستبّدین را محدود سازد تا چشم باز کنند و سود تواند م شده، این حّقی است که می
جای شمشیر و تیر و  وراق انتخاب بهامروز ا .و زیان خود و مّلت را درک نمایند

پرستی و خودپرستی و از  کندن ریشۀ شاه ۀکمان انقالب دیروز است، این یگانه چار
کان اسالم راها و  باشد که از ستون مر به معروف و نهی از منکر میامصادیق بارز 

 5«است.
                                                      

 .557ـ  87، ص 07جنگ  5.



 113 حکومت اسالم یایفرد مسلمان در اح  ۀفیکتاب وظ ۀمقّدم

 فرد مسلمان در احیای حکومت اسالم  وظیفۀ مقّدمۀ کتاب

 حیمبسم اهلل الّرمحن الرّ 
 الم عل نبّینا حمّمد و آله الّطاهرینالة و الّس و الّص 

 ئهم أمجعنیاو لعنة اهلل عل أعد
 

﴿                   ﴾.5 

اوست و از آِن   تمام مراتب و محتوای عّزت از آِن خداست و از آِن رسول»
 «دانند. مؤمنین است؛ و لیکن منافقین نمی

به ذات، و پابرجا و استوار بودن، و قیام به خود  به معنی استقالل، و اّتکاِء« عّزت»
که به معنی انعطاف به خود گرفتن، و انفعال پذیرفتن، و « ذّلت»داشتن است؛ در مقابل 

برقرار نبودن، و تزلزل داشتن، و قائم به غیر بودن است. قرآن مجید عّزت را از 
 ات مختّص به خداست:شمرد که اّواًل و بالّذ مختّصات خدا و رسول خدا و مؤمنان می

﴿                     ﴾آیا آنان عّزت را در نزد » 2؛
 «که تمام عّزت مختّص به خداوند است؟! حالی  جویند، در خودشان می

﴿             ﴾.4 « کند، عّزت به کسی که عّزت را طلب
 «تمام مراتب مختّص خداوند است.

عبودّیت مطلقه، از خود   و ثانیًا و بالعرض به رسول خدا که در مرحلۀ
و به مؤمنانی که به پیروی از رسول  ؛گذشته و جبین بر خاک درگهش ساییده است

 اند. او، از خودّیت عبور کرده و به حقیقت حق متحّقق گردیده
                                                      

 .8 ( آیه14سوره منافقون ) .5
 .543( آیه 3سوره نساء ) .2
 .59( آیه 41سوره فاطر ) .4
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ا معنی اسالم، تسلیم در برابر حّق است و بس. مسلمان عزیز است؛ زیر
کند، و  شود و فروکش نمی بنابراین در هیچ منزل و طریقی مواجه با شکست نمی

گیرد؛ زیرا خود را به خدا عّزت  حالت انفعال و پذیرش غیر حّق به خود نمی
 بخشیده است. رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم فرمود:

 «خدا برای اوست. ،کسی که برای خدا باشد 5؛َن الُل َلهُ َمن کاَن هّلِل  کا»
گردد؛ نه در مال، نه در  پذیر، منعطف نمی یک از موارد انعطاف هیچ فلهذا، در

 قدرت، نه در راه و روش، نه در علم، نه در اندیشه و عقیده.
چون اقتصاد اسالم، دست اسالم است، و کفر را  ،پذیرد اّما در مال انفعال نمی

 در آن تصّرف و تدبیری نیست:
﴿                        ﴾و اموالتان را که » 2؛

و  فکران دست کوته خداوند قوام و قیام شما را بدان وابسته است، به
 «سفیهان مسپارید!

که  و جایی ،اّما از جهت قدرت، که پیوسته شمشیر در کف مسلمان استو 
 .شمشیر باشد حیات و زندگی است
 انـد  آزادیت به دستۀ شمشـیر بسـته  

 
 مردان همیشه تکیۀ خود را بدو کنند 

 آیات جهاد و وجوب دفاع، سراسر قرآن عزیز را فراگرفته است: 
﴿                                  

                                

                     ﴾.4 

                                                      
حدیث نبوی است که در »گوید:  119آورده است؛ و در ص  317، ص مرصاد العباددر  .5

 «نیز آمده است. 112و  475، ص 5، ج کشف االسرار
 .1( آیه 3سوره نساء ) .2
 .19( آیه 8سوره أنفال ) .4
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برای مبارزۀ با آنها خود را مجّهز و آماده کنید به آنچه  ،و شما ای مؤمنین»
که  ،در قدرت و توان خود دارید از انواع قّوه و از اسبان سواری و دونده

وسیله دشمن خدا و دشمن خودتان و آن کسانی را که اینک شما آنها  بدین
داند، در دهشت و وحشت اندازید!  دانید ولی خدا دشمن می را دشمن نمی

ها از ِعدَّه و ُعدَّه در راه خدا انفاق کنید، به سوی  چه را از اموال و بدنو آن
طور وافی و کامل خواهد رسید؛ و شما مورد ستم و ظلم قرار  شما به

 «گیرید! نمی
ترین مسائل  که والیت و امامت از ُاصولی ،و اّما از جهت سیاست و روش

بودند، و سپس اوصیای  اهلل آن حضرت حاکم اسالم است؛ در زمان خود رسول
 :بحّق آن حضرت تا حضرت بقّیة اهلل األعظم که مدار حکومت و سیاست است

﴿              ﴾والیت و صاحب اختیار بودن » 5؛
تر  پیامبر، از والیت و صاحب اختیاری مؤمنین به خودشان بیشتر و قوی

 «است.
﴿                                          

 ﴾2؛ 
فقط و فقط صاحب والیت بر شما خداوند است و رسول اوست و کسانی »

و در وقتی که در حال رکوع هستند   که ایمان آورده و نماز را برپا داشته
 «دهند. و زکاة می صدقه

الّسالم  طالب علیه بن أبی  شأن نزول این آیه دربارۀ والیت امیرالمؤمنین علی
است که در حال رکوع دست خود را به سوی سائل دراز کرده و انگشتری خود را 

 بدو دادند.
و اّما از جهت علم و فرهنگ، علوم مسلمین دنیا را روشن کرده است؛ و همه 

                                                      
 .1( آیه 44سوره أحزاب ) .5
 .11( آیه 1) هسوره مائد .2
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چین  خوار و خوشه هزاران سال بعد، شرق و غرب عالم، جیرهند که: تا ا معترف
 ند.ا خوان و خرمن علوم مسلمانان

اندیشد، و منهج  کند، و می و اّما از جهت فکر و اندیشه، مسلمان خود فکر می
 و راه فکری استوار دارد.

﴿                                

                                         

      ﴾.5 
اید، افرادی را که از شما نیستند )و از کیش و آیین  ایمان آورده کهای کسانی »

راز  شما پیروی ندارند همچون یهود و نصاریٰ( همانند زیرپوش خودتان هم
ِسّر نگیرید! آنها در خراب کردن و تباه نمودن و فساد در شما از هیچ امری  وهم

برید. بعضی  ها و مشکالت بسر دریغ ندارند؛ دوست دارند که شما در سختی
الی سخنانشان در دهانشان ظاهر شده است؛ اّما آن  هها از الب گونه دشمنی از این

اند، بسی  هایشان پنهان نموده ها و دل مقداری را که ظاهر ننموده و در سینه
تر است. و ما آیات و عالئم راه درست و روش ناپسند را برای  بیشتر و فراوان

 «آنکه به تفّکر آمده و از نیروی عقلتان استمداد کنید! ایم به امید شما مبّین داشته
در استقالل اقتصادی و سیاسی و نظامی و فرهنگی و  ،و بنابراین عّزت اسالم

کند   ها ظهور و بروز می در مقابل ذّلت که در تمام این زمینه ؛باشد فکری، متجّلی می
 کارد. و هر زمین سست و َعِفنی را بیابد، تخم خود را می

مور مهّمه و اصیله، و غفلت امسلمین بر اثر تکاهل و تساهل و عدم اعتناء به 
سارت دادند و ازای ذّل عبودّیت کّفار، تن به  یا تغافل از عواقب وخیم و وحشت

 استعمار کافر در تمام شئون آنها رخنه کرد:
در استعمار اقتصادی، ثروت و معدن و کشت و زرع و دام و دد و تجارت و 

 نان را غارت نمود.صنعت آ
                                                      

 .558( آیه 4سوره آل عمران ) .5
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و با  ؛هایشان را اشغال کرد سرزمین ،در استعمار نظامی، با لشکر آراسته
 ایشان را مغلوب و منکوب کرد. ،تجهیزات فّنی

در استعمار سیاسی، ریاست و حکومت را از ایشان گرفت و خود را بر آنها 
ز دست إمارت داد، و سیاست و روش تدبیر ُامور و تشخیص منافع و مصالح را ا

 دست خود داد. آنها ربود و به
 در استعمار فرهنگی، علوم و آداب و کتب و مدارس و مکاتب و اخالق و

 جای آن از عادات و آداب شوم خود، ایشان را اشراب نمود. و به ،صفاتشان را ربود
فکرشان و طریق تعّقل و راه  ؛تر، استعمار فکری تر و کریه و از همه زشت

طور درست و صحیح فکر کنند. و  نها بست که آنها دیگر نتوانند بهاندیشۀشان را بر آ
 خواست، در نتیجه مسلمین همان چیزی را در اندیشۀ خود پروراندند که استعمار می

و همان چیزی را دوست داشتند که استعمار دوست داشت، و از همان چیزی 
 داد. گریزان شدند که استعمار آنان را از آن گریز می

یبت اعظم بود که همچون خوره بر پیکر مسلمین افتاد؛ آخر چگونه و این مص
تمام شئون خود از عقیده و اخالق و  شود مسلمانی که درست در برابر کفر، در می

دهند،  آداب و رسوم، ایستاده است و استقالل و عّزتش جز این راهی را نشان نمی
خطِّ مشی و راه و روش و  همان ای به دور خود بگردد که در چنان در زاویۀ منفرجه

 صفات و کردار کفر بایستد و آنان را بپسندد؟ 
خورده  شده و سیلی مسلمین چون از خواب غفلت بیدار شدند و خود را گم

صدد تدارک مافات برآمده، چشمان خمارآلود خود را  زده یافتند، اینک در و غارت
ده، و نظری به پیش الرُّجوع نمو شده و صعب مالیده، نگاهی به عقب و راه طی

 نهند. افکنده با رجاء به فضل و رحمت حّق، قدم در راه عّزت می
﴿                                ﴾5؛ 

                                                      
 .31( آیه 7. سوره أعراف )5
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ه ما پیشه گیرند، البّت اتقو و اگر ساکنین شهرها و قراء ایمان بیاورند و»
 «گشاییم. های آسمان و زمین را به رویشان می برکت

شود که حکومت وی به دست  تمام این مزایا را مسلمان وقتی حائز می
خودش باشد، صاحب امر و نهی به او خودش باشد، فرماندۀ قوا و معّلم تربیت و 

خودش باشد؛ یعنی  ،مدیر مسئول اموال و رهبر و راهنمای وی در فرهنگ و اندیشه
 حکومت اسالم است. استقالل سیاسی داشته باشد و این ثمرات فقط در سایۀ 

تشکیل حکومت اسالم و خروج از زّی کفر و والیت اجنبّی از یهود و 
ترین فرائض الهی و از  نصاریٰ و مجوس و مشرکین و ماّدیین و منافقین، از واجب

تواند از بقّیۀ مزایا و  ُمسلم می شخص ،ترین درختی است که با آن ثمرآفرین
ور شود؛ و  های انسانی بشری خود، چه فطری و چه عقلی و چه شرعی، بهره بهره

رنگ شده و از اسالم جز اسمی، و از قرآن  رنگ و یا بی گرنه آن مزایا نیز بسیار کم
 جز درسی، و از حج جز صورتی، و از نماز جز پیکری باقی نخواهد ماند.

عی و طرز ریاست بر مردم مسلمان را در تاریخ اسالم، جز در ما حکومت واق
فضل الّصلوات و الّسالم أعهد رسول خدا و در خالفت مختصر امیرالمؤمنین علیهما 

یابیم. دوران خالفت بعد از رسول خدا، حکومت دچار انحرافاتی شد که   نمی
که تا حال  رسید هایی  بست همچو محور سنگ آسیا از جای خود پیچید، و به بن

 پذیر نبوده است. جبران
عّباس، حکومت اسالم به شکل یک  َمْروان و بنی ُامّیه و بنی در دوران بنی

صد امپراطوری تبدیل شد، که مساوات و مواسات و جهاد  در حکومت صد
خواهی و ترّفه و  اندوزی و سلطنت صورت ثروت اهلل در بین طبقۀ حاکم به سبیل فی

 ّدل گردید.رانی مب تنّعم و عیش
اساس اسالم بود و قوانین آن جز  ذلک چون محور حکومت بر و لیکن مع

قرآن و سّنت چیزی نبود و در تمام عالم، حکومت حکومِت واحدی بود که مردم 
شدند و دست  در سایۀ آن آرمیده و ال أَقل از مظاهر و منافع صوری آن کامیاب می



 166 حکومت اسالم یایفرد مسلمان در اح  ۀفیکتاب وظ ۀمقّدم

مسلمین باز نشده بود، مسلمانان از تسّلط اسالم بر پیکر  طغیان کفر و إلحاِد أعداِء
کّفار چه از یهود و چه از نصاریٰ و چه از دهرّیین، مصون بودند؛ اّما با انحالل دولت 

عّباس و از بین رفتن تمرکز حکومت و تجزیۀ کشور اسالم در دست سالطین  بنی
حکومت ـ آثار ضعف در نقاط  از مغول و غیره مختلف و پیدایش ملوک الطَّوایفی ـ

خوار بر اندلس، و  مشهود، و دست تطاول و تعّدی و یورش را برای مسیحیان خون
عقیده و  قلع و قمع عاّم مسلمانان آنجا را، و بر انداختن ادب و علم و فرهنگ و

های صلیبی در قرون متمادیه، به روی  شرف را در آن خّطه، و پیدایش جنگ
و در  ،رکزّیت حکومت منسلخمسلمین گشود و آنها را از وحدت إمارت و م

 نمود. پیوسته دچار حمله و هجوم کّفار می ،های سرگردانی و تحّیر وادی
از حکومت سیاسی  ،تا به جایی رسید که طبق گفتار گوْستاْولوبون در حالّیه

مانده، لکن دیانتی که شالودۀ چنین حکومتی را  مسلمین فقط در تاریخ اسمی باقی
و از بحر روم  ،که از مراکش تا چین افزاید؛ چنان ود میریخته هنوز هم بر وسعت خ

ها نفوس هستند که هنوز سایۀ  میلیون ،چنین در آفریقا و آسیا تا خّط إستوا، و هم
 5پیمبر اسالم از میان قبر بر سر آنها جلوه افکنده و مشغول نورافشانی است.

رت و طرز إحیای دولت اسالم و کیفّیت حکومت، مشّخصات إما  حقیر دربارۀ
از قدیم األّیام مطالعاتی داشته و در محافل و مجالس طاّلب  ،بدیع و شگرف آن

نمودم؛ و چندین بار نیز عازم بر تألیف کتابی نفیس در حول و حوش این  مذاکراتی می
ام، و مطالب قرآنی و تفسیری و مستفاد از نهج و سیرۀ رسول اکرم صّلی اهلل  دولت بوده

ام، و از مجموع آنها  نظر داشته وع را مّدعلیه و آله و سّلم، و کتب مدّونۀ در این موض
 داد. شد و از دور پرتو درخشش آن را نوید می طلیعۀ آن حکومت در ذهن روشن می

گران علوم  لیکن توارد هموم و اشتغال روزمّره و دائمی با طاّلب و پژوهش
انداخت، و حّتی بعد از مراجعت قائد  اصیل اسالمی، پیوسته آن را به تعویق می

                                                      
 .113، طبع دّوم، باب پنجم، مذهب و اخالق، فصل سّوم، ص تمدن اسالم و عرب. 5



 01ج  / مطلع انوار 162

رحمة اهلل  اهلل خمینی ـ الشَّأن و بنیادگزارندۀ حکومت اسالم، حضرت آیة عظیم
در طهران شروع، و « دولت اسالم»ـ از پاریس به طهران، درسی را تحت عنوان  علیه

 در نوار نیز ضبط شد.
چنان بود که اجازه پیاده کردن و مرور و  اّما کثرت مشاغل و شواغل نه آن

بدهد، بلکه از إدامۀ بحث جلوگیر شد و آن را مقطوع  تصحیح و تنقیح و طبع آن را
 و بریده باقی گذاشت.

در این مّدت إقامت در زمین مبارک خراسان، و آستانۀ حضرت امام رضا 
فضل الّسالم و اإلکرام، با َحصر امر در مشاغل علمی و حذف شواغل بالمّره، أعلیه 

معاد ، امام شناسی، شناسی  اهللذلک اهتمام در تدوین ُاصول معارف اسالم از  مع
بخش و نسیمی  که برای مسلمین چشم باز کردۀ ایران همچون نوری حیات شناسی

، مجالی باقی نگذارد تا برای تحریر حکومت اسالم در کتابی مستقل بود پرور جان
الی مطالب مشروحه بسیاری از احکام حکومت اسالم  هتوفیق دست دهد، گرچه الب

تا بعدًا خدا چه خواهد! آیا توفیق تدوین این کتاب را پس از  ضمنًا بیان شده است؛
عنایت  ،موضوعات مورد نظر در دورۀ علوم  اتمام دورۀ معارف، و اشتغال به بقّیۀ

ه  األمُر و ُهَو َعل  بفرماید یا نه؟   .َقدیر   ءُکل  یَش  ب َید 
س ترحیم اینک پس از ارتحال رهبر فقید که در آستانۀ اّیام عزاداری و مجال

مرد بودیم، چون بسیاری از طاّلب، از وظیفۀ خود پس از رحلت ایشان  آن بزرگ
نمودند، حقیر مصلحت دیدم آنها را گردآورده و برای روشن شدن  استفسار می

آمد  ها مکّررًا پی ها و جواب وظیفه و تکلیف إلهی، مطالبی را بیان نمایم تا سؤال
 نداشته باشد.

درس تقریر و در نوار ضبط شد، و سپس از نوار  این مباحث به صورت شش
تحریر و پیاده شد، و فاضل معّظم جناب حّجة اإلسالم آقای حاج شیخ محسن 

اهلل لمرضاته ـ که خود نیز از أعّز فضال و مدّرسین و از مستمعین  سعیدیان ـ وّفقه 
 اند، مطالب محّرره را تنقیح و به صورت کتابی تدوین نمودند. بوده
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د جّل شأنه به حقیر باز توفیق مجّدد عنایت فرمود تا یک بار دیگر این خداون
کتاب را مطالعه و با دّقت مرور کرده و با بعضی از مزایا و اضافات إلحاقی، برای 

 روحانی در دسترس عموم قرار دهم. ِءنشر و استفادۀ برادران ایمانی و أخاّل
بارۀ پیش نویس قانون اساسی قدر در ای را که به حضرت رهبر عالی و نیز نامه

نوشته بودم و توّسط انجمن اسالمی مسجد قائم طهران به طبع رسیده و منتشر شده 
های انقالبی که در حوزۀ مدیرّیت این انجمن  است، با صورت کیفّیت تشکیل کمیته

بوده است، در پایان آن درج، تا اّطالع بر آنها چنانچه در ضمن این دروس بدان 
 گران فعلی نیز آسان باشد. نظران و پژوهش ست، برای صاحباشاره شده ا

﴿                  ﴾5 
 5359حرام المحّرم  53مشهد مقّدس 

 2سید محّمد حسین الحسینی الطهرانی

 سالماوالیت فقیه در حکومت مقّدمۀ کتاب 

محن  بسم  حیم اهلل الر   الر 
 َنب ی نا حُمّمدر و آل ه الّطاهرین و صّل اهلل َعل  

ین و َلعنَُة اهلل  َعل   َن اآلَن إیل قیام  َیوم  الد   أعدائ هم أمجعنی م 
َة إاّل ب اهلل  الَعل   العظیم   و ال َحوَل و  ال ُقو 

 
ت قیاس و حمد و ثنای ما الیقاس، از آن خداوند است که با والی سپاس بی

﴿؛ عاّمۀ خود بر کاخ هستی و عالم وجود تمکین یافت  یۀ مطلقه و شاملۀکّل   

                                                      
 .88( آیه 55سوره هود ) .5
 .17 ـ 13، ص 08جنگ   .2
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                  ﴾.5
 

های آسمان علوی، و مظاهر زمین گستردۀ  و با نزول نور وجود در شبکه
هر موجودی به قدر ِسِعۀ وجودی و سفلی برای أنام میزان والیت را برافراشت، و به 

گوار اشراب فرمود تا بندگان وی که اشرف  ظرفّیت ماهویش از این شربت خوش
به نحو اتّم و اکمل از این مائده متمّتع گردند و  ،مخلوقات و افضل کائنات او هستند

روی  در إعمال والیت راه تخّطی نپیمایند، و به حجاب نفسانی طغیان ننموده، زیاده
 نند.نک

﴿بدین لحاظ با عبارت رشیِق:           *    

   *              *        ﴾،2 
  ﴿پس از گفتار بلیغش:       *   *      *   

    *        *          *    ﴾،4  آنان
را هشدار داد که عالم ایجاد و نشئۀ هستی، سراسر عظمت است و جمال و کمال و 

حَول أکه نباید با دیدۀ  ،و واقّعیت است و أصالت ،است و حقیقت  و حّق نور و َبهاء،
بر آن نگریست، و با چشم دوبین بدین ربط منسجم که خیر محض و محض خیر 

 است، نظر انداخت.
                                                      

در آنجا والیت مختّص خداوند است که حّق است. اوست پاداش : »33( آیه 58. سوره کهف )5
 «اختیار شده و بازگشت نیکو و انتخاب گردیده.

* تا شما  و آسمان را بر افراشت و میزان و ترازو را قرار داد: »59 ـ 7 ات( آی11حمن ). سوره ر2
اساس قسط و عدل برپای دارید  * و سنجش و وزن را بر در سنجیدن و معیار نمودن تعّدی نکنید
 «ها قرار داد. * و خداوند زمین را برای همۀ انسان و در سنجش با ترازو کاهش روا مدارید

قرآن  * خداوند رحمن * اهلل که رحمن و رحیم است به اسم : »1 ـ 5 ات( آی11رحمن ). سوره 4
 * خورشید و ماه از روی حساب در * به او بیان را تعلیم فرمود * انسان را بیافرید را آموخت

 «آورند. * و گیاه و درخت سجدۀ خدا را بجا می حرکت هستند



 163 در حکومت اسالم هیفق تیکتاب وال ۀمقّدم

 قلم صنع نرفـت پیر ما گفت خطا بر 
 

 5آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بـاد  
ها و شرور، ناشی از تعّینات و حدود و قوالب ماهّیات  ها و بدی آری! زشتی 

 است که از ماست، نه از نور بحت و خیر محض او.
 اندام ماسـت  هر چه هست از قامت ناساز بی

 
 

 2ورنه تشریف تو بر باالی کس کوتاه نیسـت  
که خودش و فرشتگان  قائم به قسط بر کانون عدل و داد، چناناوست برپا و  

شهادت بر  ،ندا عالم علوی و دارندگان علم و درایت که حامالن بینش و فطانت
وحدانّیتش دهند که: وی قیام به قسط نموده در جمیع مراحل تکوین، و نزول نور 

و در همگی منازل تشریع و  ،است أظَلُم الَعوامل   وجود تا به این عالم خاکی که 
اساس عدل و داد مشی نموده و َعَلم قسط و عدالت را  گسترش حکم و قانون، بر

  ﴿ :برافراشته است                         ﴾.4 
﴿هم در سیر نزولی و هبوط بدین جهان، همه سراسر قسط است که:       

          ﴾و هم در سیر صعودی و عروج بدان  3؛
﴿عالم که:             ﴾.1 
تمام سیر اطوار وجود با قسط آمیخته گردیده  ،رۀ کامله که در آنیدابه از این  به

قدری این آمیزش، لطیف و دقیق است که گویی صفت و موصوف  است، و به
دانیم، آیا این عالم  دهند؛ نمی یکدگر را فراموش کرده، گهگاه جای خود را به هم می

                                                      
 .517، غزل حافظ. 5
 .28، غزل حافظ. 2
اند که:  خداوند و فرشتگان وی و دارندگان علم، شهادت داده: »58( آیه 4عمران ) سوره آل .4

 «که قیام به قسط نموده است. معبودی جز او نیست درحالی
 «و ما با آنها کتاب و میزان را فرو فرستادیم تا مردم عدالت را بر پای دارند.: »21( آیه 17سوره حدید ) .3
 «دهیم. های داد را برای روز بازپسین قرار می و ما میزان: »37آیه ( 25سوره أنبیاء ) .1
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 ات بخشیده است؟!این عالم را به خود گرفته و حی ،دارای قسط است و یا قسط
در حرکت به سوی معاد او  ،ساالر این قافله به سوی نقطۀ اوج انبیا که کاروان

 ﴿ هستند که:      ﴾،5  در دو مرحلۀ تکوین و تشریع دارای والیت
 بوده، و والیتشان عین حق و قسط و عدالت است.

﴿                            

                                  

                                  

                              ﴾.2 

از میان پیامبران، قرآن کریمش را بر پیامبر اکرمش نازل نمود تا با والیت کّلیه 
و رؤیت باطنّیه و ادراکات عمیقه و نور موهبتی الهی در بین مردم حکم کند، و آنان 
را بر راه مستقیم و طریق مستوی به سرمنزل سعادت و فوز و نجاح و نجات تا 

درجۀ کمال انسانّیت و فناِء در انوار قدسّیۀ  برداری از اقصیٰ سرحّد تمّتع و بهره
﴿قاهرۀ نور توحید و َجَلوات ذاتی، رهبری نماید؛             

           ﴾.4 
                                                      

 «باشد. و حّقًا ُمنتهای امر به سوی پروردگار تو می: »32( آیه 14سوره نجم ) .5
مردم همگی )در ابتدای امر( ُاّمت واحدی بودند )که به سادگی : »254 ( آیه2سوره بقره ) .2

با  ن را برانگیخت تا بشارت دهنده و ترساننده باشند، وپس خداوند پیغمبرا ؛نمودند( زیست می
کنند، حکم نمایند.  ایشان کتاب را به حق فرو فرستاد تا در میان مردم در آنچه با هم اختالف می

سپس در آن کتاب اختالف نکردند مگر همان کسانی که پس از آنکه بّینات )و ادّلۀ روشن 
نیز به آنان داده شده بود. در این حال خداوند آنان را که خداوندی( به سوی آنها آمده بود، کتاب 

ایمان آورده بودند دربارۀ آنچه که با هم اختالف داشتند به حّق و راستی به اذن و اجازه و لطف 
 «نماید. خود هدایت نمود. و خداوند هر کس را که بخواهد به سوی صراط مستقیم هدایت می

اب را به راستی و درستی بر تو فرو فرستادیم تا آنکه به آنچه ما کت: »591( آیه 3سوره نساء ) .4
 «خداوند به تو نشان داده است در میان مردم حکم کنی!
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خود کند تا در جمیع شئون  و با خطاب ملکوتی خود به جمیع مؤمنین امر می
روی و کوتاهی ننمایند و ِقسطاس و معیار مستقیم را در میزان، رعایت کنند؛  زیاده

﴿                      ﴾.5 
اساس  را بر و در میان مردم با عدل و داد رفتار نموده، و پیوسته حکمشان

﴿؛ این معیار صحیح قرار دهند               ﴾.2 
هم در آمیخته و  هتکوینی را با والیت تشریعی ب یو عجیب آنکه چنان وال

بدین عقد پیوند را  همچون شیر و شکر ممزوج ساخته و غنچۀ نوگل این بوستان
 بلکه ممتنع است. ،دیگر مشکلیک کردن و سوا نمودن آن دو اززده است که جدا 

 ﴿ اینجاست که از طرفی با یک گفتار و یک سیاق با تازیانۀ    

         ﴾4 و از طرف دیگر  ،نورداند این کاروان را در می
 ﴿با ترانۀ             ﴾3 گردد. بدین نغمه مترّنم می 

باری چون در سال گذشته مطالبی را در لزوم تشکیل حکومت اسالم با برادران 
الّسالم  ایمانی ساکن بلدۀ مشهد مقّدس علی شاهدها آالف الّتحّیة و طاّلب و اخاّلِء
 ،تحریر و به طبع رسید حیای حکومت اسالمإوظیفۀ فرد مسلمان در داشتیم و به نام 

                                                      
کردن أداء نمایید، و با ترازوی راست و  پیمانه را در وقت پیمانه حّق: »41( آیه 57سوره إسراء ) .5

وزن اشیاء را بسنجید. این امر مورد اختیار و انتخاب و پسند است؛ و بازگشتن نیکوتر  ،استوار
 «خواهد بود.

 «ید!یکنید، به عدل و داد حکم نما و زمانی که در میان مردم حکم می: »18( آیه 3سوره نساء ) .2
گیری  پی کند؛ و کسی را توان تعقیب و خداوند است که حکم میو : »35( آیه 54. سوره رعد )4

 .«رسد در حکم او نیست، و اوست که به سرعت به حساب می
خداوند است که قدرت و حکومتش را به هر کس که بخواهد و : »237( آیه 2سوره بقره ) .3

گیرد، و در موقعّیت و  اعطای قدرت، در تنگنا قرار نمی های هدهد؛ و اوست که )در زمین می
 «است و داناست.کند( واسع  ای عمل می وضعّیت گسترده
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طور  هب «والیت فقیه در حکومت اسالم»اینک مناسب دیدیم تا بحثی را در پیرامون 
مشروح شروع کنیم تا حدود والیت و مشّخصات و آثار و مسائل آن معّین گردد و 

ط یو مقّدمات و ُمِعّدات و شرا ،تر پرده از رخ آن برگیرد بالّنتیجه قدری بهتر و مشروح
الّشرائط و ُمفاد  تا حقیقت والیت امام و فقیه عادل جامع  ؛و موانع آن توضیح داده شود

والیت  ،صورت بتمام معنی الکلمه در این. و محتوا و حدود و ثغور آن مشّخص گردد
 فقیه از نظر اسالم و مدارک فقهی توضیح داده شده است.

و نه چندان  ،وس مطالب اکتفا گرددئان مختصر که فقط به رلهذا بحثی را نه چند
شروع نموده و راه میانه و حّد  ،مفّصل که تمام شقوق و ُشَعب آن به تفصیل بیان شود

ی برای یگشا حترام، راهوسط را جهت ادّلۀ فقهّیه پیمودیم تا برای طاّلب ذوی العزَّة و اإل
 نند بر جزئّیات مسائل واقف گردند.و خود بتوا ،تفریع فروع و تشقیق شقوق باشد

هجرّیه  5359طور مسلسل پس از شهر رمضان المبارک سنۀ  هاین مباحث ب
طور مرّتب حّتی با ضمیمۀ  قمرّیه از روز هشتم شهر شّوال المکّرم شروع شد و به

و در  ؛روزهای پنجشنبه در هفته به اّیام تدریس، بر چهل و هشت درس منتهی شد
 شهر ذوالحّجة الحرام پایان یافت.روز بیست و یکم 

ها و  و وقت سؤال ،نمود متن هر درس، یک ساعت تمام را استیعاب می
 ها در خارج آن ساعت بود. جواب

از برکات زبان  :اّواًلسزاوار بود این دروس به زبان عربی تقریر و طبع شود تا 
 ّمۀ کّلیه صلواتعربی که لسان قرآن کریم و پیامبر اکرم و معصومین ذوات والیت تا

 :ثانیًاجمعین، و روّیۀ فقهی کتب فقهای اعالم ماست، تجاوز نگردد؛ و أاهلل علیهم 
قابل استفاده  ،برای همۀ مسلمین جهان که زبان عربی باید زبان مشترک آنها باشد

 زبان بدین لسان ترجمه گردد. غایة األمر سپس برای استفادۀ إخوان پارسی 5؛باشد
                                                      

، در أنوار الملکوتبحث نهم از سلسلۀ مجّلدات  ،نور ملکوت قرآندر مجّلد چهارم از کتاب  .5
 ام؛ در آنجا آمده  یت زبان عربی دادهمفّصل دربارۀ اهّم  تًاضمن بحث از عظمت قرآن، شرحی نسب
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رعت در تحریر و طبع و دسترسی اِحّبه و اِعّزۀ از آشنایان و امَّا به عّلت س
گونه که در نوار ضبط شده بود پیاده و تحریر  همانه راغبان در مطالعۀ این آثار، ب

و جمعی از فضالی ِعظام به تنقیح پرداختند؛ و جناب مستطاب حّجةاالسالم  ،شد
آوری آن  متعّهد تنظیم و جمع ـ دامت معالیه ـآقای حاج شیخ محسن سعیدیان 

شدند. و حقیر نیز سپس برای مزید إتقان، هر بحث را جداگانه مطالعه و نظر نمودم 
و تعلیقه زدم تا در انتساب این بحوث و کیفّیت دلیل و مدارک آن به حقیر، نهایت 

ِعظام  اینک این دروس در ضمن چهار مجّلد تقدیم ُقّراِء عمل آمده باشد.ه دّقت ب
 .گردد می

مجیع  إخوان نا  ٰإنعامه و إتامه؛ والّسالُم َعَلینا و َعل ٰو له المنُّة َعل هّلل احلمدُ 
 َرمحُة اهلل و َبَرکاته. ر  شیعة  أمریالمؤمننی وئالُمؤمننی و سا

 ، مشهد مقّدس5355 روز پانزدهم محّرم الحرام
 5سّید محّمد حسین الُحسینی الّطهرانی

 ئرادین به ُزْهرّی در عدم إعانت ُحّکام جالعاب  نامۀ حضرت زین

 :221 ةصفح[ ةعقائد االمامی]
الّسالم إیل حمّمد بن ُمسل م  العابدین علیه و من ذلک ما کتبه اإلمام زین»
ّی  هر   ه عن إعانة الظ َلمة عل ظلمهم:رذّ بعد أن ح ،الوُّ
ًبا أداروا بک رَ وک جعَ ئه، إییاک حنی دلَ اللیس بدُ  أوَ ” و   ه،ظالم  مَ  ح ی لوک ُقط 

                                                     
  :و عّلت  ؛ن مشترک و متداولنه تنها زبا ،زبان أّولی و مادری هر مسلمان باید عربی باشد»است که

و کتب علمّیۀ ما  .عظمت این زبان بوده است ،پذیرفتن جهان اسالم لسان عرب را پس از فتح مسلمین
و حکمت و عرفان، و علوم طبیعی: هیئت  ،و تاریخ، حدیث و فقه  در طول چهارده قرن، أعّم از تفسیر

 «و طّب و داروسازی و شیمی و فیزیک، و ریاضّیات و غیرها همگی به لسان عربی بوده است.
 .513ـ  518، ص 08جنگ . 5
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سالًکا   ه،ی  دالًیا إیل غَ   و ُسل اًم إیل ضًللّه،  ون للیک إیل بًلیاه،عرُب جًسا یَ 

ک  درخ  یُ  ؟!سبیَله،  لیل العلام لون بک الشی
 
ال إلیه،اجلُ  قّادون بک قلوَب و یَ   ء فل،  ؛هی

ُاد ه، و من إصًلح ف ، إالی دوَن ما بلغَت ألواهن   یی أقوَ  ال ه، ووزرائ   صُّ غ أرَخ بلُ یَ 

ة   ارخًّلف   ة و العامی  ذوا منک  و ما أیَسَ ما أرَخ  در  ما ألَطوک یف قَ  ل  إلیه،  فام أقَ  اخلاصی

ُ  بوا للیک. فان ظُ روا لک یف جنب ما رخر  مَ ما لَ  ک  و هلا غریُ  رنظُ ک فإنیه ال یَ ر  لنس

“. ب ها حُاَب رجٍل مُئوٍل...حاس  
5
 

ب ها حُاَب ” ما أعظم کلمةَ 
به غل  فإّن اإلنسان حینام یَ  “!ولٍ ئرجٍل مُ و حاس 
بمعنی أّنه ال جیده مسئواًل عن أعامله،  ؛رّسه بکرامة نفسه هواه یستهنی یف أغوار مکنون  

، و یتخّیل أّنه لیس بذلک اّلذی یسب له احلساب عل ن أفعالر  به م  و یستحقر ما یأیت  
أن ُینَب َه  فأراد اإلمامُ  ؛ألّمارة  ا ةاإلنسانیّ  ّن هذا من أرسار النّفس  إ .ما یرتکبه و یقرتفه

ی   هر  ط یف فر  فیُ  ب علیه الَوْهمُ غل  لئاّل یَ  ،ه الکامنة  یف دخیلت   عل هذا الُّس   الن فساین   الوُّ
 «مسئولّیته عن نفسه.

عظم از ائر در صورت رفع مفاسدی اجواز دخول در حیطۀ حاکم ج

 دخول ترک

ئر إذا کان فیها ااجل والیة   الّسالم جوازُ  علیهمد عنهم غری أّنه ورَ »: 225 ةصفح
 بالمعروف و النّهُی  إیل المؤمننی و األمرُ  حدود اهلل و اإلحسانُ  الَعْدل و إقامةُ  صیانةُ 

 :عن المنکر
ر الُل به الربهاَن و مک  مَ بواب الظ لَ أ یف إنی هّلِل” ع ب، دفَ فیَ   ن له یف البًلدة َمن نو 

اأُ  ؛ ... موَر المُلمنیأُ ب،  حصل  ئه و یُ الن أولی  نارُ ولئک مَ أُ   ولئک ه، المؤمنون حق 

                                                      
 (هریرة شیخ المضیرة أبو) .11، ص تحف العقول. راجع 5
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 5«.“ الل یف رلییّه... ولئک نورُ أُ   الل یف أرضه

 ]شیوۀ عمل أئّمۀ اطهار در زمان حّکام جائر[

هم مع ملوک  و کذلک باقی األئّمة علیهم»: 225 ةصفح الّسالم یف مواقف 
ْغط و التّ  فإْن القوا منهم أنواعَ  ،عرصهم ةر الض  موا فإّّنم لاّم عل   ،نکیل بکّل َقساوةر و شد 
اّتباعهم  انرصفوا إیل تعلیم النّاس معاملَ دینهم و توجیه   ،احلّق ال تعود إلیهم أّن دولةَ 
 ،هم و غری  نیالّثورات اّلتی َحَدَثت یف عرصهم من العلویّ  العایل. و کلُّ  الّدینّی  الّتوجیهَ 

رصیًة ألوامرهم و تشدیداتم؛  ها خمالفةً بل کانت کلُّ  ،و رغبتهم تکن عن إشارتم مل
ولة اإلسالمّیة م   َص فإّّنم کانوا أحرَ  ء ان خلفحتّی م   ن کّل أحدر عل کیان الد 

 «العّباس أنفسهم. بنی

 اساس عدل کند نه بر اساس محّبت عمل می شیعه بر

ینُ  ،برشأّن قانوَن المحّبة لو ساد بنی ال ،أزیدک»: 212 ةصفح  کام یریده الد 
العدل؛ بمعنی إّنا مل نُعْد نحتاج إیل  نا کلمةُ ن قاموس لغات  ت م  حَ الْنمَ  ،خّوةبتعالیم األُ 

و  ّب لنرش اخلری  احلُ  بل کفانا قانونُ  ،ه حتّی نحتاج إیل استعامل کلمتهالعدل و قوانین  
 ألّن اإلنسان ال یتاج إیل استعامل العدل و ال یطلبه القانونُ  .ءانو اهلَ  الّسالم و الّسعادة  

 ،کالَوَلد و األخ ن یبادله احلب  ّما یف مَ أل معه؛ عدَ أْن یُ  بن جیفیمَ  بُّ د احلُ ذا فقَ إمنه إاّل 
 یب  من احلّب و الّرغبة عن ط   2من رغباته فبدافعر  ن إلیه و یتنازل له عن مجلةر س  إّنام ُی 
 «العدل و المصلحة. ع  ال بداف ،خاطرر 

                                                      
، 331، ص 1اّول، ج  ، مجلسیروضة المّتقین، با قدری اختالف؛ 599، شیخ مفید، ص األمالی. 5

 با قدری اختالف.
 واسطه، به استناد، به اتکا. )محّقق( . بدافع: به انگیزه، به2



 01ج  / مطلع انوار 122

 ِءادر قطع طواف برای قض ،الّسالم به أبان امر حضرت صادق علیه

 مؤمن حاجت

ن م   ض یل رجل  فعرَ  ،عبداهلل وف مع أیبأطُ  قال أبان: کنُت »: 215 ةصفح
یا أبان! ”قال: ، َفرآنا أبوعبداهلل ؛معه یف حاجته فأشار إیلّ  هاَب نی الذ  أصحابنا کان سألَ 

اک یرید   قلت: نعم!“ هو لیل مثل  ما أنت للیه؟”قال:  قلت: نعم!“ هذا؟إیی
هَ ”قال:  قال:  الفریضة؟ قلت: و إن کان طواَف “ !الط واَف  ع  ب  إلیه و اق طَ فاذ 

 “نع،.”

ه ”المؤمن، فقال:  ه عن حق  ، فسألتُ عدُ علیه بَ  ثّم دخلُت  ؛بُت قال أبان: فذهَ  َدل 

ه!ر  تُ  ال  “د 
ما  ر إیّل فرأی  ثّم نظَ  !“کط َر مال  مه َش قاس  یا أبان! تُ ”قال:  علیه حّتی دُّ فلم أزل أرُ 

 .قلت: بل “رین لیل أنسُه،؟ؤث  ر المُ قد ذکَ  ، أنی اللَ علَ أما تَ   یا أبان”فقال:  ،داخلنی
 2و5«“لرخر!ان الن صف یَّه م  ره إذا أنت ألطَ ؤث  إنیام تُ   رهؤث  مَّه فل، تُ إذا أنت قاَس ”قال: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .51الحدیث  ،522الباب  ،أبواب الِعشرة ،کتاب الحّج ،الَوسائل. راجع 5
 .275ـ  211، ص 61 جنگ. 2



 

 

 
 
 
 
 
 

 ب( تدوین قانون

 اهلل خمینی آیة پیشنهادات حضرت عاّلمه طهرانی به
ت([ ی ) ز جمعه و عفو عموم نما اول:   ]پیشنهاد 

از آن  ،512 فحۀتا ص وظیفۀ فرد مسلمان در حکومت اسالمچون در کتاب 
تعداد هشت یا نه مورد از موارد پیشنهادی به  ،موضوعی که ضمن درس پنجم است

 و بعضی از دوستان و مراجعین 5،ـ بیان شده است قّدس اهلل نفسه اهلل خمینی ـ آیة
                                                      

 :542ـ 558، ص وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسالم. 5
من بیشتر برای دو جهت مشّرف شده بودم به قم: یکی اینکه گفتم: اآلن بر شما الزم [:  مسئله اّول»]

چون هر  ،تر است. و یکی هم عفو عمومى است که نماز جمعه اقامه کنید فورًا، که از هر چیز الزم
عنوان اینکه در آن زمان بوده باید یک قلم عفو عمومی ه کس در زمان طاغوت و شاه جنایتی کرده ب

البّته به استثنای آن افرادی که جنایات شخصی داشتند و بایستی که در  ؛آنها کشیده شودروی 
که آن زمان   ابدین معن .اند یا کفر اعّم از اینکه آنها در حکومت اسالم بوده ،محکمه محاکمه بشوند

اساس دستورات  شما اآلن بر ؛اآلن حکومت به اسالم تبدیل شده است ،حکومت، حکومت کفر بود
رئیس ارتش  ،در آن زمان رئیس مالّیه بودند لذا افرادی که مثاًل .توانید آنها را محاکمه کنید اسالم نمی

و اّما در قانون کفر و غیر اسالم که جرم  ؛اینها در قانون اسالم جرم است ،ی کردندیها خالف ،بودند
همه آنها را عفو عمومی شما  ؛داند کند و جرم نمى بلکه قوانین دنیوی آنها را امضاء مى ،نیست
یعنی  ،شوند طور کّلی مجرم حساب مى هکه در آن زمان و در این زمان ب و اّما آن کسانی .بدهید

و آن  ،ای که رشوه گرفته همثل شخص قاتل یا دزد یا غاصب و یا آن رئیس مالّی ،پرونده جنائی دارند
  محکوم بشوند. اینها باید ؛رئیس ارتش که مرتکب قتل عمدی غیر مجاز شده است
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 عقیده من در نماز جمعه وجوب نیست؛  اصاًل ،نه”اهلل خمینی راجع به نماز جمعه گفتند:  آیة

 “نظر من حّتی در زمان رسول خدا واجب تخییری است.ه بلکه نماز جمعه ب
آید  خواستم بگویم، بعضی اوقات در ذهنم مى دانم این جمله را به ایشان گفتم یا مى حاال من نمى

که خالصه چهار جمعه شما  ؛بعضی اوقات در ذهنم است که فقط در ذهنم بود و نگفتم ،که گفتم
یعنی  شود که آیا واجب عینی است یا نه؟ وقت برایتان معلوم مى آن ،نماز جمعه تشکیل بدهید

 گردد. شود که نظر شریف شما بر مى شمار بر آن مترّتب مى قدر فوائد بى آن
آن زمان هم حکومت حکومِت اسالم بود، حاال هم حکومت ” :هم گفتند کهو اّما در موضوع عفو 

اساس قانون  و اینها همه بر ،شده در زمان طاغوت قوانین اسالم عملی نمى ااسالم است؛ منته
 .“بایستی محاکمه بشوند و عفو عمومی هم معنی ندارد

و قدری در صحبت ما داخل چون خانواده آقای قرنی آمده بودند  ،و باألخره بعد از قدری صحبت
 برخاستیم و خداحافظی کردیم و آمدیم برای طهران. ،شدند و وقت هم گذشت

آقای مطّهری با ما  .مرحوم مطّهری در آن موقع حیات داشت و یک هفته بعد ایشان را ترور کردند
مهم نماز جمعه  ۀدانید قضّیه چیست؟ قضّی مى :یک روز من به ایشان گفتم ؛رفت و آمد داشت

و اگر اقامه نشود خطر جّدی مملکت را  ؛فورًا باید اقامه بشود ،نماز جمعه خیلی مهم است ،است
و  ،ند به نمایش دادن خودشانا ها و احزاب هم مشغول چون اآلن تمام این گروهک ،کند تهدید مى

سی هزار نفر از طرفداران در روز وفات دکتر مصدق  مثاًل .کنند پیوسته قوا و افراد خود را زیاد مى
 ،عنوان ملّیته ی داده بودند، بیو در آنجا شعارها ،او را از طهران حرکت داده بودند برای احمدآباد

چنین احزاب  هم اهلل خمینی که دستگاه ایشان تقّدس و روحانّیت بود. یعنی بر علیه دستگاه آیة
رود؛ نماز  کّلی از بین مىه اینها بو اگر نماز جمعه تشکیل بشود  ،کردند دیگر هم فعالیت مى

ست که ا بلکه نمازی ،شود دیگر صحبت از صد نفر و پانصد نفر نیست ای که تشکیل مى جمعه
 کنند. همه مّلت در آن شرکت مى

یعنی اسمی هم از این  ،زدیم که یک نماز جمعه در طهران نبود وقت ما مى ها را آن البته این حرف
مسجد قائم شروع کردیم به بحث کردن از وجوب عینی تعیینی نماز و ما هم در  ؛ها نبود حرف
ها هم در هفت جلسه همین موضوع نماز جمعه  یعنی تعیینًا نماز جمعه واجب است. شب ،جمعه

و حّتی یک شب گفتم که: هر کس که حاضر است با من مباحثه تلویزیونی کند از  ،را بحث کردیم
دهیم  مى  یک مباحثه فقهی در پشت تلویزیون انجام !رمبنده حاض ،نقطه نظر وجوب نماز جمعه

 تا معلوم شود اآلن نماز جمعه وجوب تعیینی دارد یا ندارد؟
   اهلل خمینی  شوید به خدمت آیة و به مرحوم شهید مطّهری گفتم که: شما که به قم مشّرف مى



 123 ازدواج پسران و دختران )ت([ طیدّوم: فراهم نمودن شرا شنهادی]پ
 

ن شرایط 5 نمود فراهم  ن]پیشنهاد دّوم:  ن و دخترا زدواج پسرا ت([ ا ت([2 ) ندارد ) استا ی  اسالم ب   ]پیشنهاد سّوم: حجا

                                                     
 ید؛ یکی از آنها وجوب یمن بیست ماّده دارم این بیست ماّده را باید به ایشان بگو ،رسید مى

اهلل  های آیة درس ،اهلل خمینی خود یک شخص فقیه هستند عینی تعیینی نماز جمعه است. آیة
و  ،اند اهلل آقای بروجردی را دیده های آیة اند و درس آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری را دیده

ز وجوب تعیینی عینی نماز و روی آن موازین کّلی امرو ؛اند ة جمعه را دیدهشاید چندین دوره صال
 جمعه هیچ جای شبهه نیست و ایشان باید نماز جمعه را اقامه کنند.

رسد، او را باید  ازدواج پسران و دختران بود. پسری که به سّن پانزده سال مى مسئلۀ:  له دوّیمئمس
یک اطاق  ،وسیع و منّظم ۀو این امر باید در تمام مملکت اجرا شود. دولت با یک برنام ،زن داد

کارگر است،  ؛زارع است، زارع باشد ؛دهد؛ حاال کاسب است، کاسب باشد کوچک به او مى
ل باشد. دختری به او بدهند، و اینها هر روز به دنبال کار محّص ،محّصل است ؛کارگر باشد

 ،خواند رود درس مى آنکه دانشگاه مى ،خواند خواند درس مى آن که درس مى ؛خودشان هستند
مثل اینکه شخص دانشگاهی  ؟اش باشد دارد شخصی دانشگاه برود و زن هم در خانه چه اشکال

خورد، بعد  آید نزد زنش غذا مى خورد؛ وقتی زن داشت مى ی مىیآید در خانه مادر و پدر و غذا مى
 اّول بلوغ باید ازدواج کنند. ،رود دنبال کار. هم دخترها و هم پسرها در سطح تمام مملکت هم مى

حجاب را  ،ای که برای مملکت ایران آوردند حجاب بود که ایشان به عنوان تحفه : ّومله سئمس
ها دارای پوشش صحیح باشند و بتوانند در عین  یعنی زن ،یک حجاب صحیح استاندارد کنند

سوار اتوبوس شوند و چادر از سرشان نیفتد،  ،بّچه بغل کنند، خرید کنند ،دنبال کار بروند ،پوشش
همراه شلواری بلند و گشاد و دارای رنگ خاص  ،باشد. لباسی با آستین بلندبدن معلوم ن

که جائز هم  ،دانند ین را جائز مىالبّته بعضی از فقها وجه و کّفـ ای یا خاکسترى(  )استاندارد سرمه
و ـ خود را هم بپوشانند  ۀکنند که مقّلدین آنها باید چهر ولی بعضی از آقایان احتیاط مى ؛هست

صورت بسیار بهتر از چادر نمازهای  روسری بلند که در حکم جلباب باشد سر کنند، در اینیک 
 تواند حافظ زنان باشد. مىـ اند  که آن را چادر بیرون قرار داده ـ فعلی امروزه
ی که کمر ندارد و جلوی آن بسته نیست و باید پیوسته زنان آنها را با دستشان یاین چادرها

شود، حجاب صحیح  یانًا بادی بوزد و کنار برود تمام اندامشان نمایان مىنگاهدارند و اگر اح
 گیرد. نیست؛ و عالوه جلوی کار آنها را نیز مى

که هر کس برود در دکانی  طورى هباألخره این مانتو و شلوار بلند و گشاد باید استاندارد باشد ب
مثل  ؛پارچه آن مشّخص باشد خواهم، مقدار برای خرید این لباس و بگوید من لباس بیرون مى

ها هم خیلی  های ایران این لباس را بپوشند، کفش تمام زن .چادر مشکی که مثاًل شش متر است
  ساده و بدون پاشنه بلند و نرم باشد.
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 های لخت طاغوتی را بیاورند در تلویزیون و نشان بدهند و با یکی از  نفر از همان زن بعد یک

حّتی برای  ،برای آزادى، شرف، برای دنبال کار رفتن !ای مردم مسلمان :کهها مقایسه کنند  این زن
 تواند دنبال کار برود، یا با این قسم؟ یک از اینها بهتر است؟ آیا زن با آن قسم مى کدام ،آسایش زنان

و گفتم که: این مطلب در صورتی برای عموم مردم قابل قبول است  ،البّته اینها اجمال مسئله است
و سپس ـ  نه اینکه خودشان عملی نکنند ـ عیاالت خودشان عملی کنند ۀیشان اّول دربارکه ا
چون ایشان اآلن در رأس هستند و  ؛طور کنند های ایران بخواهند که حجابشان را این زن

 پذیرند. عنوان رئیس مىه فرمایشاتشان نافذ است، و از ایشان ب
 فایده ندارد؛ اّما از ایشان قابل قبول است و قابل عمل. ،مثال بنده هزار نفر هم بگویندااگر بنده و 

بدین طریق که در هر زمان مقدار معتنابهی از همین جوانان  ،مقاومت ملی است : له چهارمئمس
ه برای حفظ و دفاع از دکامل از فنون نظامی را ببینند، و آما ۀدور یک ،انقالبی و متعّهد به اسالم

جای خود ه باشند. و این غیر از نظام اجباری در ارتش است، آن بات حریم شهروندان و سرحّد
 و این نیز مستقاًل بوده باشد. ،باشد
ایجاد روح نشاط در دفاع از حقوق مسّلمه و حفظ و حراست حریم و  ،این تجهیز ۀنتیج

ء ادر شهرها و قر ،کشور ۀطور متناوب در هر زمان در سطح گسترد هشخصّیت مسلمان است. و ب
ای و خطری احساس شود، خود این متعّهدین به آسانی  که اگر احیانًا حمله طوری هر باشند بمنتش

 رفع و دفع برآیند. ۀاز عهد
این منظور فعاًل در سطح کوچکی در طهران عملی شده است و ”مرحوم شهید مطّهری گفتند: 

د؛ و در نظر مخصوص دولت هستن ۀگونه در تحت تعلیمات نظامی با بودج هزار جوان بدین ده
 “نان به بیست هزار تن برسد.آاست تعداد 

همان سازمان پاسداران و بسیج مستضعفان شد که دیدیم نفرات آن به میلیون و  أباری این مبد
 بیشتر رسید؛ و حّقًا چه خوب از حقوق اراضی و مرزی کشور اسالم دفاع کردند.

زیرا در اسالم دفاع و جهاد  ؛تلزوم تعلیمات نظامی اجباری برای عموم اس:  پنجم ۀلئمس
غسیل  ۀاز حنظل ،تمام افراد مسلمان باید مجاهد فی سبیل اهلل باشند ،اختصاص به جوانان ندارد

حکومت  ۀبنابراین بر عهد جوان تازه بالغ تا عّمار یاسر پیرمرد فرتوت نود و چهار ساله. ۀئکالمال
در بعضی به تمام فنون از دقائق  ؛شنا کندافراد را به فنون نظامی مدرن آ ۀاست که به تناوب هم

ها  و پیوسته در هر لحظه از زمان .آنها، و در باقی مردم از تعلیمات بسیط تیراندازی و أمثال آن
مردم واقع در میان پانزده سال تا چهل سال جزء قشون اسالمی محسوب شده و در هر آن حاضر 

  برای جهاد باشند.
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 لشکر کشی و گسیل افراد تحت حکومت اسالم را برای مسلمان کردن  :جهاد عبارت است از

نمایند. و این  ی که مسلمان نیستند و از حکومت اسالم نیز تبعّیت نمىیکّفار و مشرکان از کشورها
 لشکر نیز برای دفاع از دشمنان پیوسته آماده خواهند بود.

در اسالم جمیع افراد،  :این است کهباید دانست که این مسئله غیر از مسئله قبل است و مفادش 
 ند.ا جزء سپاه اسالم

کمرى. اینک که علما با  ۀمجّهز شدن علما و فقها و فضالی اسالم است به اسلح:  ششم ۀلئمس
علمای اسالم که آمر به معروف و  ؛اند شده  در حقیقت خلع سالح ،کنند خود حمل سالح نمى

 و آن عبارت از سالح است. ،اشته باشندناهی از منکرند، باید با خود ضامن اجرا د
ب متعّهد نیز باید علما و طاّل ،طور که افسران و پاسبانان باید جواز حمل سالح داشته باشند همان

کمری این نیست  ۀحمل اسلح یتر است. معن بلکه حمل سالح برای ایشان الزم ،طور باشند این
که  همچنان ؛ترسی متخّلف است ای چشمبلکه بر ،که در هر واقعه انسان دست به اسلحه ببرد

اند، ولی حمل  بار دست به اسلحه نبرده بینیم افسران نیز شاید در تمام مّدت عمر هم یک مى
های ماّدی  ولّیتئضامن مس دهد، اعتبار عملی و فعلى. علما و فقها که حّقًا اسلحه آنها را اعتبار مى

 ،ر امر و نهی و جلوگیری از فحشاء و منکراتبرای نفوذ کلمه و اعتبا ،باشند و روحی مردم مى
 حمل سالح برای آنها ضروری است.

باری ما این بیست ماده را به مرحوم شهید مطّهری دادیم، و آقای مطّهری در مورد حجاب زنان و 
 ؟من این را چگونه به ایشان بگویم”خود ایشان گفتند:  ۀشکل صحیح حّتی درباره تغییر پوشش ب
 ید.یگفتم: بگو “؟ا بگویمآیا از قول شم

اهلل خمینى، راجع به نماز جمعه پیشنهاد کرده  و ایشان هم پس از اینکه رفته بودند قم خدمت آیة
من  ،خوانند آخر اآلن آقای حاج شیخ محّمدعلی اراکی در قم نماز مى”اهلل گفته بودند:  آیة ؛بودند

 “به ایشان چه بگویم؟
 “کنند! ماز را به شما تقدیم مىایشان ن”آقای مطّهری گفته بودند: 

 !“کنند این مردم ماشین را تکه تکه مى ؛من چگونه از خانه بیرون بروم”اهلل خمینی گفته بودند:  آیة
مردم در تمام طول  ۀمردم بسیار شدید بود؛ البّته بحمد اهلل عالق ۀچون همان زمانی بود که عالق

شان که  و در جریان تشییع جنازه ؛آمدند لذا ایشان از منزل بیرون نمى ،این چند سال شدید بود
کّلی مفقود بشود  هکه اصاًل جنازه در خطر بود که در زیر دست و پا ب طورى هب ،دیدید که چه کردند

مرحوم مطّهری گفته  “من چطور از خانه بیرون بیایم؟”و خالصه فرموده بودند:  !و از بین برود
   و لو یک جلسه هم .کند ی برایش درست مىیها باألخره انسان راه ؛ینها مهم نیستا ،نه”بودند: 
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 سپارید. داعی ندارد که خودتان  شده، شما نماز جمعه را اقامه بکنید، و بعد هم به دیگری مى

ها امامی برای  و در شهرستان .شرکت کنید؛ ولی شرکت شما در نماز جمعه به این قسم الزم است
 “ید.یفرما ه نصب مىمنصب جمع

باألخره چند ماه گذشت تا ایشان برای نماز جمعه تصمیم گرفتند؛ چون مرحوم مطّهری را بعد از 
دستور ایشان رسمًا در تهران ه ای را که ب و اّولین نماز جمعه ،یک هفته به شهادت رسانیدند

ماه بیشتر  ایشان هم یکو  ،مرحوم آقای سّید محمود طالقانی در دانشگاه انجام دادند ،تشکیل شد
 ه نماز جمعهای که تا اآلن الحمد لّل اهلل منتظری و بعد هم جناب آقای خامنه و بعد آیة، عمر نکردند

 برقرار است.
از زمان  !نماز جمعه متصّور نیست بله نماز جمعه خیلی مهّم است؛ اصاًل حکومت اسالم بى

و اصواًل تشکیل نماز  ؛دست گرفته هاّول نماز جمعه را ب ،حال هر حاکم که آمده هاهلل تا ب رسول
جمعه واجب است برای همه مردم، چه در زمان حکومت اسالم و چه در زمان غیر حکومت 

و اگر از آنها بپرسند که چرا نماز جمعه  ،کارند اسالم مردم گناه  و در زمان غیر حکومت .اسالم
گویند: باید تشکیل  مى !باید حکومت اسالمی باشد ،تیمتوانس گویند: آخر ما نمى مى ،خواندید نمى

 !نماز جمعه کنید ۀدادید تا بتوانید اقام حکومت مى
و بر همه واجب است تشکیل  ،پس یکی از فوائد تشکیل حکومت اسالمی نماز جمعه است

ام بینیم که همین نماز جمعه جلوی تم حکومت بدهند تا اینکه بتوانند نماز جمعه بخوانند؛ و مى
 آن احزاب را گرفت.

آن حزبی که  ؛کنند سه میلیون در نماز جمعه شرکت مى ،دو میلیون ،وقتی در طهران یک میلیون
ولی اگر این  !کشد بیاید بیرون ست، خجالت مىا ست بیست هزارتاا حّداکثر افرادش ده هزارتا

های خودشان یا  این یک میلیون نفر یا بیشتر هیچ معلوم نیستند؛ چون در خانه ،نماز تشکیل نشود
کنند، و یا به زمین فوتبال  کنند، یا قّصه گوش مى ند، یا تلویزیون تماشا مىا در مساجد متفّرق

آورد و از تماشاچیان و  مى ،ولی فالن حزب تمام افرادش را که مثاًل ده هزار نفرند !روند مى
دست  هگوید: تمام قدرت ب دهد و مى آنگاه نشان مى ،شوند م مقداری ضمیمه مىولگردها ه

 !ماست
من از این مواّد شما چند ”و مرحوم شهید مطّهری به من گفتند:  ،ه نماز جمعه عملی شدلّل الحمد

م به که ایشان ه .“مواّد برای مجالس بعد ماند ۀو بقّی ،اهلل بگویم فقره بیشتر مجال پیدا نکردم با آیة
 رحمة اهلل علیه. ؛شهادت رسید

   دیگر این بود که: ساعت ایران طبق موازین  ۀباری یکی از مواّد پیشنهاد شد]مسئله هفتم[: 
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 سرشار بنمایند. چون این ساعت  ۀاسالمی تنظیم گردد، تا مردم بتوانند از عمر خود استفاد

 ؛دهند امور خود را تنظیم مى ،شب و ظهر ۀنیم أاساس مبد کوک است، و مردم بر فعلی ایران ظهر
 بنابراین نه مقدار شب آنها معلوم است نه مقدار روز.

برای بیداری و  ،برای استراحت و سکونت است؛ و روز که روشن است ،شب که تاریک است
گویند: بیداری و فعالیت در شب مضر است، و خواب و آرامش در  فعالیت و حرکت. أطّباء مى

 ،اساس فطرت است قدس اسالم که احکامش برای آدمی ضرر دارد. بنابراین شرع روز نیز برا
احکامش را روی ساعات شب برای استراحت و عبادت در تاریکى، و روی ساعت روز برای 

 دنبال کار رفتن و در تکاپوی معاش بودن در روشنی قرار داده است.
کند؛ و  یکی پس از دیگری را طی مى شود؛ و ساعات شب اّول شبانه روز از ابتدای شب شروع مى

 ای مقّرر فرموده است. در هر ساعت وظیفه
 ﴿داریم: ( 1)از سوره انعام  31در آیه         ﴾ ، از سوره غافر  15و در آیه

 ﴿داریم: ( 39)                  ﴾،  ( 27)از سوره نمل  81و در آیه
﴿داریم:                        ﴾ ( 78) أاز سوره َنَب 55و  59، و در آیه
﴿داریم:           *           ﴾. 

و تعّشی و خوابیدن در اوائل شب، و استراحت تاّم بدن، و سپس بیداری  ،نماز مغرب و عشاءاز 
الّطلوعین را تا طلوع خورشید. و از   وقت و زمان مشّخص بین دنبال آن هدر اوائل طلوع فجر، و ب

برای قیام به امور مهّمات از کشت و زرع و صنعت و  ،شود آنجا به بعد که ساعات روز شروع مى
تجارت و سفر و رسیدگی به امور اجتماعی و غیرها تا وقت ُضحی که آفتاب بر فراز آسمان آمده 

در این حال  ،و تقریبًا در موقع تابستان که دو ساعت به ظهر مانده است ،و روشنی شّدت نموده
ر و تا وقت زوال شمس نماز ظهر، و بعد از گذشتن دو برابر مقدا ؛خواب قیلوله را مستحّب نموده

و  .زمان میان ظهر و غروب است، نماز عصر را مقّرر فرموده است ۀشاخص که تقریبًا نیم ۀسای
ارحام و تربیت اوالد و انس با عیاالت، و تتّمه کسب را  ۀاز صل ،چنین برای این ساعاِت باقى هم

ل که وقت نماز مغرب است و اّو ؛که خورشید در زیر افق پنهان شود در صورت لزوم، تا زمانی
 شود. زمان شب شروع مى

همیشه شب مقّدم بر روز است. شب جمعه یعنی شب قبل از روز جمعه، نه شب  :اّواًلبنابراین 
چون دخول ماه با رؤیت هالل است و رؤیت حتمًا در اّول شب پس از اختفاء شمس  ؛بعد از آن

  باید صورت گیرد.
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  52وقت غروب آفتاب آن را سر ساعت کوک نمود؛ یعنی در  باید ساعت را غروب :ثانیًاو 

دانیم چقدر از شب ما  های آن را رویهم نهاد. بنابراین هر ساعتی که بگذرد، مى قرار داد، و عقربه
یعنی دو ساعت از شب گذشته، و ساعت پنج یعنی پنج ساعت از  2سپری شده است. ساعت 

یعنی  ،اعت از شب گذشته استس 3و طلوع فجر که متغّیر است و در این زمان مثاًل  ؛شب گذشته
 نه ساعت از شب گذشته است.

5مقدار ثُمن )ه الّطلوعین ب چون مقدار بین ؛طلوع آفتاب نیز متغّیر است
بنابراین در  ،( مقدار روز است8

رسد، و در  الّطلوعین به حدود دو ساعت مى بین ما ،کنیم ها در نواحی که ما زیست مى تابستان
و در این وقت، مسلمان بیدار است و مشغول عبادت و  یابد. ربع تقلیل مى ها تا یک ساعت و زمستان

یا قرائت قرآن، و یا مطالعه و رسیدگی و تنظیم امور منزل. در حدود ساعت اّول طلوع آفتاب دنبال 
 کار و چه پزشک و چه محّصل و چه زارع و دامدار، در آن وقِت چه تاجر و چه صنعت ؛رود کار مى

 کند. لطیف حّتی در تابستان به راحتی ساعاتی را در حدود شش ساعت کار مىمساعد و هوای 
دارد...  که آفتاب به وقت ُضحی رسیده و گرم شده و فعالیت مشکل است، دست برمى و در وقتی

 کند تا روز تمام شود. و سپس ساعات را طّى مى ،تا ظهر و عصر
کند، و ساعات کار را طبق  د استفاده مىاین تنظیم ساعات آن است که: انسان از وقت خو ۀدیفا

داند چقدر از روز باقی مانده است و  و انسان مى ،نماید حال خود در آرامش و خوبی سپری مى
زیرا که در  ؛تا غروب آفتاب پایان یابد ]که[ عهده دارد چگونه ترتیب دهده ای را که امروز ب وظیفه

ساعت به غروب مانده  54یعنی  ،است 55اعت صبح اگر چشم به ساعت بیندازد و ببیند مثاًل س
 یعنی یک ساعت به غروب مانده است. ،است 55و یا اگر در عصر ببیند ساعت  ،است

دانند چقدر از روزشان باقی مانده  یابند و مى صورت به آسانی مردم مقدار روز خود را مى در این
زیرا  ؛آن الزم نیست ۀدار بقّیکه دانستن مق ،خالف شبه است. ب 52روز ساعت  اچون منته ؛است

شب برای خوابیدن و استراحت کردن است و در شب انسان باید بداند چقدر از شب گذشته است 
کوک مبدأ شب معلوم  چون بنا به ساعت غروب ،بنابراین .و چقدر خوابیده و آرامش نموده است

پایان روز معلوم  مجّرد رؤیت ساعت، مقدار گذشت شب معلوم است، و چون مقداره ب ،است
 که برای حرکت و فعالیت است معلوم است. ،مانده از آن مجّرد رؤیت ساعت مقدار باقیه است، ب
با  ،مانده از شب و یا از مقدار گذشته از روز تواند از مقدار باقی صورت گرچه انسان نیز مى در این

ل او ندارد. عمده در روز ای به حا دهیلیکن این فا دست آورد؛ و همقدارش را ب ،توّجه کوتاهى
خود را باید در این مقدار  ۀو ما وظائف محّول ،دانستن آن است که: چقدر از روز مانده است

  خورد؟ و نیز در شب آنچه برای ما مفید درد ما چه مىه بجای آوریم؛ نه چقدر گذشته است، آن ب
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 و این به  ؛ایم یا نه هقدر کافی استراحت و خواب نموده است که چقدر گذشته است و ما ب

 بلکه فقط مربوط به ساعات پیشین است. ،ساعات بعدی منوط نیست
و وسط تقریبی شب قرار  ؛دهد کوک، مبدأ را اّول روز و یا اّول شب قرار نمى اّما ساعت ظهر

 دهد. مى
شب گذشته است.  ۀبامداد یعنی یک ساعت از نیم 5و ساعت  ،شب تقریبى ۀیعنی نیم 52ساعت 

مقدار شب و یا مقدار روز را معّین  :اّول :بلکه ضررهای آن بسیار است ،ده نداردیهیچ فا و این
 کند. نمى
شمرد، بلکه نیمی از شب را از روز قبل، و نیمی از آن را از روز بعد  شب را از اّول نمى :ثانیًا
شرعی و عرفی ف یصورت یک شب تمام، به دو تّکه پاره شده و احکام و وظا و در این ؛شمرد مى

بامداد که هنوز صبح نشده است، بلکه چه بسا شش ساعت به  5خورد. و ساعت  همه به هم مى
 شمرد. ذلک آن را از ساعات بامداد مى آفتاب مانده است؛ ولی مع

نیمه ” :یک مبدئی به آنها داده شده است ؛مانند مردم در کار خود حیران و سرگردان مى :ثالثًاو 
نه  ،توانند مشّخص کنند خورد؟ نه با آن کار خود را مى چه درد آنها مىه مبدأ بمبدئّیت این  “شب

ها و نظام و غیرها بر این اساس که  و ساعات کار اداری و مدارس و دانشگاه استراحت خود را.
قدری از  8ها ساعت  در زمستان ؛دنبال کار بروند 8مثاًل معّین کنند: مردم ساعت  ،تنظیم شود
صورت انسان چهار  و در این !رود ها چهار ساعت از آفتاب مى ولی در تابستان ،ردگذ آفتاب مى

آمیز باید به  کار آرمیده، و هنگام گرما و هوای خفقان ساعت تمام در اعتدال هوا در منزل بی
اساس احتیاج بدنی و مناسبات  تالف وقت و عدم تنظیم ساعات براو این موجب  ،حرکت درآید

 لّصحة عالمی است.بهداشتی و حفظ ا
ی که کارگران خود را چون آالت و یدارها نیمه شب را ابتدای زمان قرار دادن، فقط برای کارخانه

ای برای  ى، نه بهداشت، و حفظ الّصحهینه خوابى، نه راحتى، نه روزى، نه روشنا ؛ابزار کار شمرده
 ،دهند برداری خود قرار مى و بهرهآلت مقاصد ماّدی  ،و بشر را متحّیر و سرگردان ،آنها قائل نیستند

 باشد. مى
الّطلوعین محروم، و از  از فیوضات بین ،خوابند مى 8صورت مردم تا قریب ساعت  و در این

بعدازظهر و یا  2دنبال کار برود، تا ساعت  8مانند. و طبعًا کسی که ساعت  بهره مى سحرخیزی بى
طالعه و بیداری و تفریح بگذراند و تا قریب و اّول شب خود را به م ،ساعت بعدازظهر کار کند 3

صورت  انجامد. و در این طول مىه نیمه شب بیدار باشد؛ خوابش در آخر شب بوده و تا به صبح ب
  گردد. مواهب الهی و بهداشتی محروم مى ۀاز هم
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 ط و مناسباتیساعات کار معّلمان باید طوری تنظیم شود که: بهترین ثمرات را در بهترین شرا 

 دست آورد. هبهداشتی و سالمتی و تّنعم طبیعی و روحی ب
های قمرى، از این موضوع  ها و ماه در بناء اسالم بر سال رساله نوینو در امام شناسی از  1ما در ج 

 ایم. میان آورده طور مختصر سخن بهه ب
تاریخ قمری امضا  های خود را با هیکی از موارد پیشنهاد این بود که: ایشان اعالمّی ]مسئله هشتم[:

 ،ها همانند سایر مراجع و فضالء عظام ها و اعالمّیه کنند. چون قباًل ایشان در تمام نوشتجات و نامه
ای از ایشان  ها که اعالمیه در آن هنگام دیده شد که: در روزنامه ؛دادند فقط با تاریخ قمری پایان مى

 کنند، تاریخ شمسی مطابق با تاریخ قمری است. درج مى
 نده عرض کردم: تاریخ شمسى، تاریخ اسالمی نیست. و به ایشان این معنی را متذّکر شوید!ب

ام که از  من به ایشان گفته”قدری مکث کرده و گفتند:  ـ رحمة اهلل علیهـ جناب مرحوم مطّهری 
 “این به بعد شما باید با تاریخ شمسی امضاء کنید!

در مشهد مقّدس رضوی که برای اقامت تشّرف  تا؛ این موضوع چیزی نگفتم ۀحقیر دیگر دربار
و اّولین  ،نام رساله نوین در بناء اسالم بر سال و ماه قمری تألیفه ای مستقّل ب حاصل شد، رساله

امام مطبوع را برای ایشان اهدا نمودم. و البّته این مطالب بالمناسبة در مجلد ششم از  ۀنسخ
ضرت رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم در ح ۀدر ضمن خطب ئ،در تفسیر آیه نسی ،شناسى

 الوداع آمده است. حّجة
یکی دیگر از پیشنهادهای حقیر، تغییر شکل و فرم لباس و کاله افسران نظامی و  ]مسئله نهم[:

که این  ؛ها و سایر جهات آنها بود ها و پاگون ها و مدال و تغییر عالمت ،ژاندارمری و شهربانى
و بایستی تغییر  ،های آنهاست ی و عالمات و نشانهیهای آمریکا ًا همان لباسهای فعلی عین لباس

کند و با اصول اسالمی منطبق گردد. لباس سرباز و افسر و کاله و مدال باید صد در صد با موازین 
 اسالم وفق کند.

 داران حکم الزامی بود. کراوات وقت تراشیدن ریش و زدن کراوات برای افسران و درجه در آن
های اختصاصی نصاری  همان زّنار است که صلیب است و در فارسی بدان چلیپا گویند؛ و از لباس

 است، و پوشیدن آن بر مسلمان حرام است.
ولی در شکل و فرم  ؛البّته تراشیدن ریش فعاًل الزامی نیست، و کراوات نیز برداشته شده است

 ها تغییری حاصل نشده است. لباس
به من گفتند: فقط دو سه مورد از این موارد ـ طور که ذکر شد  همان ـباید دانست که مرحوم مطّهری 

 .ف به شرف شهادت گشتندو پس از آن مشّر !اهلل در میان گذارده بودند گانه را با حضرت آیة بیست
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لهذا حقیر آنها را در اینجا  ،اند دوازده مورد دیگر را که متّمم عشرین است جویا شده
محفوظ و در صورت نیاز در تعلیقۀ طبع دّوم از آن کتاب  ،نمایم تا از تلف ثبت می

 .درج گردد
تصحیح طریقۀ شهرّیۀ طاّلب ُنُهم:   پیشنهاد 

ها از خود مردم و از وجوه  ۀ طاّلب شیعه در حوزهشهرّی :توضیح آنکه ]نهم[:
و این دارای محاسنی و معایبی است. اّما محاسنش  ؛شود خمس و سهم امام داده می

ها و فضال و علما را مطیع و  ست که به دستگاه حکومتی مربوط نیست و طلبها آن
به خالف  ؛آورد گرداند بلکه ایشان را آزاد و مستقل بار می  خوار حکومت نمی جیره

شود فلهذا آنان را مطیع و  می شهرّیۀ طاّلب اهل تسّنن که از ادارۀ حکومتی داده
چراکه فقه  ؛روی زمینۀ فقه شیعه و فقه عاّمه است ،کند. و این  مستقل تربیت می غیر

میر و حاکم را اشیعه برای حاکمان جور ارزشی قائل نیست اّما فقه عاّمه هر شخص 
شهرّیۀ او را حالل، و پیروی از او را واجب و  ،داند األمر می ُاولواو  ةطاعاإل واجب
آورد. در اطاق و منزل شخصی شیخ محمود شلتوت حتمًا باید  شمار میه الزم ب

ترین طلبۀ ما  ینیترین و پا اّما در اطاق پست ،عکس جمال عبدالناصر آویخته باشد
 شود. حیثّیت ساقط میاگر عکس شاه را ببینند آن طلبه از درجۀ اعتبار و 

کردیم و قیمت دینار گران شد و  در زمانی که ما در نجف اشرف تحصیل می
اهلل  طاّلب در مضیقه افتادند، از طرف دکتر محّمد مصّدق به محضر حضرت آیة

ـ پیشنهاد شد که دولت ایران  رضوان اهلل علیه العظمی حاج آقا حسین بروجردی ـ
تومان بود بفرستد.  3رز دولتی که قریب اکند شهرّیۀ طاّلب نجف را با  تقّبل می

تومان شده  39که در نجف دینار عراقی قریب  حالی اهلل قبول نکردند در حضرت آیة
اهلل صرف نظر کردند برای اینکه حوزه  آیة ؛بود. و معلوم است از چه نفع سرشاری

که تحقیقًا مستلزم  ،ت حکومتو شیعه استقالل خود را حفظ کند و زیر بار مّن
 نرود. ،درآمدها و عواقب نامعلومی است پی

ن رفتیم یک روز ما که به بغداد رفته بودیم، به دیدن یکی از مدارس اهل تسّن
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مخارج شما از کجا »و با فضال و طاّلب آنجا مذاکره کردیم. آنها از ما پرسیدند: 
ه برای هر طلبه از ِده یا شهر او به او یموتی ک ما گفتیم: از قوت ال «گردد؟! تأمین می

اکثر در آن زمان به و حّد ؛دهند ای که به طاّلب می رسد، و یا از مختصر شهرّیه می
 8هر طلبۀ معمولی و عادی ما ماهیانه »دادند. اّما آنها گفتند:  طاّلب یک دینار می

ما  یو فضالدینار که به مدّرسین  49رود باال تا  طور می گیرد و همین دینار می
اّما ما آزادی  ،دهند. ولی ای کاش که ما مانند شما بودیم و دارای حرّیت و آزادی  می

تحقیقًا حکم یک مهره از دستگاه حکومت به عنوان وزارت اوقاف  ؛نداریم
 نگریستند. باری در آن روز فضال و طاّلب آن مدرسه به ما با نظر غبطه می «باشیم. می

 .های علمّیه ماست شهرّیه در میان حوزهاین محاسن طریق توزیع 
ب به واسطۀ ضیق معاش و فقر شدید، پیوسته در طاّل :اّوال و اّما معایب آن:

و در آتیه که  ،ست یک نوع اهمّیت و ارزشی به مال پیدا شودا نفسشان احیانًا ممکن
خره األگردند طبعًا این نوع احترام را به اغنیا پیدا نمایند و ب صاحب علم و کمال می

 و این مصیبتی است بزرگ. ؛هر نوع صاحب مکنتی در نزد آنها بزرگ جلوه کند
المال و عدم توزیع آن  به واسطۀ انحصار واسطۀ درآمد از ناحیۀ بیت :ثانیًاو 

یک نوع ذّلت و اهانتی را در برابر اصل منبع توزیع و  ،به طور آبرومندانه و محترمانه
چراکه طاّلب را از  ؛ند که این هم بسیار مضّر استوسائط توزیع بر خود هموار نمای

و روح  ،زداید آورد و رشادت و شهامت را از آنان می بار می ،ابتدای امر با روح ذّلت
کند. شهرّیه باید  تسلیم و تمکین را نسبت به ُامور مالی و غیر مالی به آنها تزریق می

اند و خرد و شکسته طوری توزیع گردد تا اصالت و عّزت نفس طلبه محفوظ بم
نگردد. و اصواًل ممکن است در حوزه افراد بسیار نجیب و عفیف وجود داشته 

 ،شهرّیه گرفتن را قبول ننمایند ،گونه مقّرری نروند و یا از ابتدا باشند که دنبال این
که در نهایت عسرت و نیاز باشند و در عین حال طاّلبی محّصل و  درحالی

قوام علمی و عملی و رشد حوزه و بقای دین منوط و خوان بوده باشند که  درس
 مربوط به آنان شود.
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و اصواًل باید در حوزه افرادی معّین و مشّخص گردند برای تفّحص خائبانه 
و آنچه مورد احتیاج اوست به وی برسانند؛ نه  ،از حال و درآمد و مصارف هر طلبه

کسی از حال او با خبر نباشد  ای ضعیف و یا فقیر و یا مریض گردد، آنکه مثاًل طلبه
 ،صالحّیت مراجعه کند و رفع عسرت بجوید و الزم باشد که خودش به افراد ذی

 آنگاه تازه او به خصوص افراد مورد نظر خود چیزی دهد و مابقی محروم بمانند.
مت آن نیات و إعالم حر استعمال دخا منع   پیشنهاد دهم: 

استعمال توتون و تنباکو در ایران و سایر توضیح آنکه: از زمان تداول  ]دهم[:
علما و فقهای شیعه از اصولّیون که فتوا به  ،گذرد بالد مسلمین که بیش از دو قرن می

ئت شرعّیه ائت عقلّیه و براهمگی متمّسک به قاعدۀ بر ،اند جواز استعمال آن داده
 اند. نموده ی در آن ندیدند، فلهذا حکم به جوازا به اند؛ و چون ضرر معتدٌّ شده

اینک از جهت طب و کشف مضّرات و مفاسد بدنی آن، از منهدم ساختن 
قلب و کبد و ریه و کلیه و خون و دستگاه گوارش و دستگاه تنّفس و ایجاد سرطان 

قل به مقدار ده سال، و ایجاد امراض اها و کوتاه شدن عمر حّد مهلک و فساد سّلول
سایر امراض و اختالالتی که در طب و عصبی و روانی، و اختالل امور جنسی، و 

مقدار قدرت ضرر و زیان این سّم مهلک تدریجی الحصول  ،پزشکی آمده است
قدری نیست که بتوان از آن اغماض نمود و با استعمال دخانیات یک جامعۀ  به

تندرست و سالم را به یک جامعۀ معلول و مریض مبّدل ساخت. ضرر دخانیات 
 تمّسک به حدیث رفع: ،بام ُیْعَلمو با وجود علم ، شود ده میامروزه از بدیهّیات شمر

ّ   أُ ُرف َع لن » «َیعَلمونما ال م 
ئت شرعّیه او اشتغال عقلی جای بر ،بدون وجه است 5

 را گرفته است.
                                                      

 :357، ص 2ج  ،الخصال .5
ّ  تُعة”الل للیه و آله و سلی،: الل صیلی  قال رسول» الّسالم قال: عبداهلل علیه عن أیب  :رفع لن أمی

وا الیه و احلُد و  اخلطأ و النُیان و ما اکرهوا للیه و ما ال یعلمون و ما ال یطیقون و ما اضطری

ر یف الوسوسة یف اخللق ما مل ینطق بشسة.  )محّقق( “«الطریة و الّسکی
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و  ،که متوّجه کشور است از آن گذشته، اتالف اقتصادی و زیان مالی آن
قدری زیاد  به ،عمار خارجی استموجب ضعف نیروی انسانی و تقویت کفر و است

آور است. و با وجود  ی آن تحت نظر متخّصصین فن سرسامیاست که ارقام إحصا
این سّم کشنده و خانمان براندازنده، چه کسی است که بتواند فتوا به جواز آن 

 !دهد؟
و منع  ،استعمال دخانیات تا حدودی مشابه با استعمال افیون و هروئین است

 از همۀ آنها واجب.
مّتحد] س  لبا زدهم: کیفّیت  ّش یا ل مسلمینا ل   [ک

الّشکل شدن عاّمۀ مردم است به لباس اسالمی و سرپوش  مّتحدیازدهم: 
نیزه بر این  در برابر لباس و کاله کفر که در زمان رضاخان پهلوی با سر ،اسالمی

 مردم تحمیل شد.
کوتاه برای مردان، ارمغان غرب کت کوتاه و شلوار تنگ و پیراهن آستین 

کافر است. لباس اسالمی کوتاه نیست، و چسبیده به بدن نیست، و بدون آستین یا 
های معمولی متداولۀ در امروز یک وجب بلندتر  آستین کوتاه نیست؛ بلکه از کت

است و به زانو یا قدری باالتر از زانو باید برسد، کت باید گشاد باشد و بدن در آن 
پیراهن و شلوار  ،کت تنگ مضّرات طّبی دارد. ت کند و فشار به بدن نیاورداستراح

األسف مصالح و منافع پزشکی و بهداشتی آن  ولی مع ؛تنگ مضّرات طّبی دارد
برای شیکی  :ی و در عبارت متداولهیفراموش شده و امروزه معمواًل برای خودنما

 نمایند. پوشند و از ضررهای آن غمض عین می می
بدن را  چسبند چون به بدن می، تاه و شلوار تنگ عالوه بر ضرر طّبیکت کو

مرد از زیر لباس  یدهند و در حال خم شدن و رکوع تمام أسافل اعضا نشان می
و چقدر قبیح و زشت است که حّتی در حال عبادت، لباس بر بدن  ؛نمایان است
ی که مردان در یها آیا زن واسطۀ کوتاهی آن نیز حکایت از بدن کند.ه چسبیده و ب

در برابر دیدگان خود  ،کنند خوانند و رکوع و سجود می برابر آنها ایستاده و نماز می
 !کنند؟ انگیز و زشت را مشاهده نمی این مناظر شهوت
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 َقَلنُْسَوهکاله اسالم عبارت است از  ؛کاله کّفار است ،کاله شاپو و کاله ِکپ
بندند یا  ای می آن لّفافه یا مخروط ناقص که بر روی  )کاله ساده به شکل استوانه و

و عبارت است از ِعماَمه که از جلو و عقب دارای دو گوش آویزان باشد.  بندند(  نمی
یان ایاالت یبسیاری از مردم ایران حّتی در میان دهاقین و روستا ]بین[ امروز در
باسشان نیز غالبًا اسالمی و طرز ل ،بینیم این نوع ِعمامه را بر سر مردم می ،خراسان

 است و تغییر نکرده است.
کت و شلوار  الّشکل شدن، اّما استعمار کافر در زمان پهلوی به عنوان مّتحد

الّشکل شدن آنها َهضم مسلمین در  فعلی معمولی را آورد با کاله تمام لبه. آری مّتحد
هّویت باشند؛ نه  که حّتی از جهت لباس هم یکسان و تابع و بی طوری ار بود بهکّف

که آنها لباس مسلمین را  طوری الّشکل به معنی اّتحاد لباس کّفار با مسلمین به متّحد
 بپوشند، و تابع و پیرو آداب اسالم شوند.

های پاریس و  لباس زنان مسلمان لباس خاّصی است که از روی ژورنال
ور و ظلمت، و طبق ُمد وقِت هوسران و هوسباز زماِن ک ،شود مشابه آن أخذ نمی

های زن مسلمان حّتی در داخل خانۀ خود و حّتی در فراش  دهد. لباس تغییر ُمد نمی
 با لباس زن کافر تفاوت دارد. ،خواب

که َشلیَتْه یا دامن  صورتی شلوار زن مسلمان بلند یا تا زیر زانو است و در
و د خودداری نکراّما پهلوی از دستبرد به آنها نیز  ؛پوشند، تا حّد زانو بوده است می

قدری کوتاه نمود که فقط برای نفس عورت بوده است و به نام  هشلوار زنان را ب
 دار که به نام کاله پهلوی نامیده شد. تنکۀ پهلوی مشهور شد؛ همانند کاله لبه

که ماهّیت اّولین و  صورتی ز است اّما دریگونه جا آرایش زن برای شوهر همه
و َمحو و فانی در هیئت کفر و لباس و  ،دست ندهد هیئت اصیل اسالمی خود را از

َتَلبُّس  »صورت به عنوان  زّی اهل عناد و متمّردین از شریعت حّقه نگردد؛ اّما در آن
 گردد. بار، و اجتناب از آن الزم می در آمده و حکم به حرمت بر آن «َمالب س  أعداء
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ی طاّل] مناسب برا س  لبا زدهم:  ئمدوا ت ۀب و ا اعا  [جمعه و جم

با رنگ سپید و یا نزدیک به سپید  ،جای َعبا هپوشیدن ِردا ب دوازدهم:
جماعت و امام جمعه در حال  مسئلۀ امام خصوصًا در ،باألخص برای علما و طاّلب

 .خطبه و نماز جمعه
طور کّلی تبدیل عالمت  و به ،و تغییر رنگ سیاه عمامۀ سادات به رنگ سبز

ست. عمامه ا و این از مسائل مهم و ضروری ؛مت سبزسیاهی سیادت به عال
هاشم از سایر افراد  اّما برای تمایز بنی ،مستحّب است سپید باشد حّتی برای سادات

مردم، از زمان رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم علوّیین رنگ سبز را 
که چون اس عّب تا زمان بنی ،آنها این رنگ بود ۀپوشیدند، و عالمت مختّص می
های سیاه رنگ و لباس سیاه قیام  و با پرچم ُمسِلم خراسانی از خراسان قیام کرد أبو

عّباس حکومت را به  و بالنَّهایه در این قیام بنی ،خود و لشگریان خود را مجّهز نمود
عار خود نمودند. جمیع لباس و عمامۀ سیاه را ِش ،دست گرفتند و در چنگ آوردند

بستند. اّما  کردند و عمامۀ سیاه بر سر می ناء قبای سیاه بر تن میعّباس بدون استث بنی
عقیل با شعار سبز خود باقی  جعفر و بنی هاشم از علوّیین و فاطمّیین و بنی سایر بنی

و اگر احیانًا  ،و یک نفر از آنها لباس سیاه نپوشید و عمامۀ سیاه بر سر ننهاد ،بودند
شد و به تبع آنها سیاه در بر  عّباس می احدی از آنان که والی مدینه از طرف بنی

شد و در تاریخ نامش باقی  نما می گرفت و انگشت کرد، مورد نفرت قرار می می
 ماند. می

این روّیه باقی بود تا پایان قرن دّوم هجری که مأمون چون در نظر گرفت 
از میان بردارد و تحت سیطره و سلطۀ  حریف مقاوم او بودند،علوّیین را که یگانه 

الّسالم را از مدینه به  حضرت امام هشتم علّی بن موسی الّرضا علیهما ،خود آورد
عهدی آن حضرت  و سپس به عنوان والیت طلب کرد، و َبدوًا به عنوان خالفت َمرو

تزویر و شیطنت  و برای تشدید مبانی و تحکیم اساس .را مجبور به قبول ساخت
عّباس از لباس سیاه بیرون آیند و جامۀ  خود، در سراسر آفاق اسالم حکم کرد تا بنی

ای که حضرت حیات داشتند، شعار  سبز در تن نمایند. در مّدت یک سال و خرده
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عّباس به پیرو  عّباس همانند شعار علویّین رنگ سبز بود، و در صورت ظاهر بنی بنی
 ؛داشتند الّسالم گام برمی األئّمه علیه مامشان حضرت ثامناها از علوّیین و در رأس آن

آن حضرت را در حال حرکت به بغداد در  ،تا آنکه مأمون با سّم مهلک با دست خود
کرد و  َنوقان )مشهد فعلی( شهید کرد و خودش در زیر جنازه و تابوت گریه می

 داده بود.سر  «احلََسن َمن یل َبعَدَک یا أبا»گریبان چاک زد و 
عّباس که بر علیه او قیام کرده بودند و  باألخره وارد بغداد شد، و به بنی

همگی تسلیم و مطیع  ؛خواستند او را از خالفت خلع کنند، ِسّر مطلب را فهمانید می
 ،بردند عهدی حضرت نام می ها به نام والیت او شدند و تا آن زمان که در خطبه

شکست و آن پیمانه ریخت. و در بغداد و والی مدینه دیگر نامی برده نشد؛ آن سبو ب
قبای  ،در مدینه به امر مأمون در حال نماز جمعه و خطبه دوباره سیاه را بر تن کردند

 خود عودت نمود.  ۀو مطلب به حال اولّی ،سیاه بر سر نهادند ۀسیاه پوشیدند و عمام
سبز بر سر  ۀمدوران خفقان شروع شد، و علوّیین با آنکه مجاز بودند عما

عّباس متواری شدند و برای  بنی ۀذلک از خوف قتل و ضرب و شکنج مع ،ارندذگ
و مانند  ،سیاه بر سر نهادند ۀعمام ،ی و حفظ جان و ناموس خودیعدم شناسا

عّباس در زّی و شمایل آنها در آمدند. و این تقّیه بود که تا حدود بسیاری آنان را  بنی
 کرد.که متواری شده بودند حفظ 

سیاه بر سر  ۀاز آن زمان تا به حال علویّین به طور مستّمر و استصحاب، عمام
شمردند و بعضًا هم در  آن را شعار و عالمت سیادت خود می ط بًقا ل ام َسبََق و نهند  می
 نمودند. ی که محّل تقّیه نبود، استعمال رنگ سبز را مییجا

 ةالعّز ب علوم دینّیه ذویعظام و طاّل یاعالم و فضال یا در میان علمااّم
یا بر و سیاه باقی ماند، گرچه بر کمر  ۀیعنی عمام ،االحترام همان شعار سیاه بر سر و

اّما عمامۀ سیاه تغییر نکرد و تا امروز به حال  ،بستند گردن شال سبز گهگاهی می
های دگری پس از ایشان  و دوران ،عّباس سپری شد خود باقی است. دوران بنی
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ت باقی ماند؛ و عّل ا لمجّرد العادةط بًقا ل ام َسبَق و اّتباعً ولی آن شعار سیاه  ،سپری شد
و  ،ست که از آن زمان تا به حال حکومت اسالم به دست فقیه نبوده استا آن

و فقهای اسالم در زیر نظر ایشان  ،والیت و إمارت به دست سالطین بوده است
و حاکم مطلق و واحدی بر  ،اند ور نداشتهاند و قدرت و استقاللی در ام کرده عمل می

و به علت ُبعد  ،عظام در تحت امر او باشند یجهان اسالم نبوده است که بقّیۀ فقها
آهنگی فقها و یا به عّلت ضعف  مسافت و عدم امکان و یا الأقل تعّسر اجتماع و هم

را لغو کنند یشوم ند این شعار ِما هجدید نتوانست ۀنفوس و دهشت از امر بدیع و حادث
طور سال پس از سال دیگر آمده  فلهذا همین و آن شعار میمون را به جایش بگزینند.

 سیاه باقی مانده است. ۀو گذشته است و همان عمام
الّشرائط و بیعت جمیع  اهلل خمینی به عنوان فقیه جامع اینک که حضرت آیة

خود عمامۀ سبز بر ایشان فرض است که  ،اند فقها به عنوان حکومت منصوب شده
سیادت خود  ،بر سر نهند و حکم قطعی صادر فرمایند تا جمیع سادات با این رنگ

را نشان دهند. در مجلس جشنی که در روز عید فطر و یا عید قربان و یا در روز عید 
دهند، فقهای درجه اّول از شیعه را که از  شعبان که تشکیل می ۀغدیر و یا در نیم

مستقّلی خودشان  ۀو یا در خطب هده و سپس در میان خطبسادات هستند دعوت نمو
و پس از آن بر سر سایر  ،نهند سیاه را کنار می ۀبندند و عمام سبز بر سر می ۀعمام

سیاه بر هر  ۀکنند که: عمام بندند. و از آن روز به بعد حکم می سبز می ۀفقها عمام
به شعار سبز  سّیدی ممنوع است. و نام این محفل و جشن را هم جشن عودت

و از هیچ فقیه  ،ایشان ساخته است ۀکار از عهد نهند. و فقط این علویّین نام می
 دیگری گرچه در زمان دیگر باشد ساخته نیست.

باید دانست: اینکه در روایات وارد است که لباس سیاه مطلقًا مکروه است 
ظ تقّیه از باب ضرورت و در خصوص عمامه از لحا ،مگر در عمامه و عبا و کفش

و  ،)سیاه پوشیدن( به حال خود باقی است ادوَ َس  ُلبس  و گرنه مطلقات کراهت  ،است
طور إطالق، دلیل بر عدم  استحباب سفید پوشیدن حّتی در عمامه و َعبا و نعال به
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رضایت اولّیۀ شارع بر ُلبس سواد حّتی در حال ضرورت است. فلهذا مستحب است 
و علوّیین در حال نماز عمامۀ سفید بر سر ببندند؛  که جمیع نمازگزاران حّتی سادات

شعار سیاه که لباس اّما  و ،األمر برای حفظ نسب، حفظ شعار سبز مطلوب غایة
از  ،فرعون و لباس اهل جهّنم است و از مختّصات حّکام جائر و غاصبین خالفت

 اصاًل مجّوز ندارد.  ،عّباس است بنی
ی مور پزشک ن ا ن کرد قابله و دارو اعم، سیزدهم: رایگا ز طبیب و   ا

 .ی استاین مسئله نیز از مهّمات تشکیل اجتماع صحیح و مترّق [:سیزدهم]
طور مّجانی  مراجعین به ،های مهم مانند بغداد و رّی األیام در بیمارستان و در سابق

و امروزه در کانادا و بسیاری از کشورهای دیگر جمیع امور  ،کردند مراجعه می
ها و  تمام مخارج بیمارستان ،های صحیح طّبی است و با بیمهپزشکی مّجانی 

. یردگ ها به نحو صحیح و کامل انجام می پرستاران و متخّصصان و داروها و تغذیه
صدقات و کّفارات و  یعطاجهات إدر کشور اسالم که بحمد اهلل مردم مسلمان از 

این مطلب با نقشه و   اشند،ب کشورها متقّدم می ۀاز هم ،موقوفات و سایر ُامور َبْذلّیه
 و بار سنگینی را از دوش مّلت محروم بر خواهد داشت. تدبیر صحیح عملی بوده

عدم تمّکن از دسترسی به طبیب و دارو و قابله برای مردم قابل تحّمل 
نیست. افرادی هستند که حاضرند فرزندان خود را در راه اسالم به جهاد بفرستند و 

اّما اگر به  ؛ذلک راضی و مطمئن و شاد هم باشند و مع ،نندجنازۀ خونین او را ببی
و فرزندشان دچار مهلکه گردد و یا مرضش  و یا دارو نرسد، همین افراد دکتر نرسد

ل آن نیستند و ِشکوه و فریادشان بلند قادر بر تحّم العالج شود، طوالنی و صعب
﴿ ؛شود می              ﴾ 5.ةیاآل ـ 

ی تحصیل مور  ن ُا ن کرد شد ،چهاردهم: رایگا مشروعی که بوده با نه علم و دانش   هرگو

این  مالی باشد، ۀاگر رفتن به مراکز علمی مستلزم پرداخت هزین[: چهاردهم]
چه  شود. و و برای فقرا و مستضعفان و محرومان بسته می ،راه برای متمّکنان آن باز

وند ش ااستعداد و الیق پید فهم و خوش طبقۀ فقیر افرادی خوش بسا ممکن است در
                                                      

 .544( آیه 4عمران ) . سوره آل5



 01ج  / مطلع انوار 182

آن افراد متمّکن حقیقت علم را مّس  ،که در طبقۀ مرّفه نبوده باشند؛ روی این زمینه
بنابراین  ،اند کنند و این افراد غیر متمّکن هم که در مدارس علمی شرکت نکرده نمی

 آیند. راد محّصل، سطحی بار میبندد و اف می طور کّلی از جامعه رخت بر علم به
های علمّیه دارای این مزّیت بودند که مدرسه و آب  در زمان طاغوت، حوزه

ی نیز به آنها از طرف علمای ئو برق و کتابخانه در اختیار طاّلب بود و شهرّیۀ جز
 ،پرداختند به جای خود ای که نمی هزینه ،شد و طاّلب در اثر تحصیل اعالم داده می

شد. آنها بدون طمع و آرزوی منصب و مال  کمک مالی به مخارجشان میقدری هم 
فلهذا محّققینی  ،کردند تحصیل می هلِل و یف اهلل ،خواندند و زیاده اندوزی درس می

 یئطباطبا هاهلل عاّلم ستاد آیةای و مبتکر و مخترع همچون سّیدنا األ استوار و ریشه
اعالمی همچون حاج شیخ آقا بزرگ طهرانی، و کرد و  نها ظهور میتبریزی در میان آ
الّدین، و سّید محسن امین عاملی، و  و سّید عبدالحسین شرف ،سّید حسن َصدر

و  الغطاء، و شیخ جواد بالغی، و شیخ محّمد حسین آل کاشف شیخ عبدالحسین امینی،
و  نمود که دانش را از ریشه بررسی کرده و با خدمات نظائرهم در میانشان طلوع می

ین پاک یآبرو و شرف انسانّیت و اسالم و آ ،تربیت طاّلب صالح و تصنیفات ُمَمتِّعه
 مذهب جعفری شدند.
ها چون هدف خدا نبود، هدف تأمین زندگی و معاش و  اّما در دانشگاه

در علم  ؛ریاست و مقام بود، در این مّدت طوالنی یک دانشمند محّقق مبتکر پیدا نشد
یک مکتشف بیرون نیامد تا  ،و داروسازی و طبیعی فیزیک و شیمی و پزشکی

لیس مکتب  خوار غربیان و کاسه ای تازه آورده و به جهان ارائه دهد. همه جیره نظرّیه
مجّلۀ  ،آنها شدند. دانشمندان و محّققینشان منتهز فرصت بودند تا در رأس ماه و سال

آن را  ،ان علم پدید آمدهخارجی آمده و مطالعه کنند تا ببینند چه مطلب تازه در آسم
 پیشرفت علمی ما بود. ۀاین نهایت درج ؛ترجمه و به شاگردان مدرسه دیکته کنند

فقیه اداره  اّما از این به بعد که حکومت، حکومت اسالم و تحت والیت ولّی
پارچه و  ماند، تمام افراد مّلت یک شود، و از دستبرد خارجیان بحمد اهلل محفوظ می می
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 ؛ستد ماّدی باشد و طور داد ی خدا باید تالش کنند. امور تحصیل نباید بهدسته برا یک
تربیت کرد و از  ای و با تقویها رسید و محّصلین خدا ها باید به دانشکده همانند حوزه

هر جهت امکانات پیشرفت و تکامل علمی را برایشان میّسر ساخت، تا بدون 
فقط در امتحانات و اخذ  قبولِیآرزوی ماّدی و بدون دغدغۀ خیال، و بدون فکر 

 و اساسی و تحقیقی کار کند.  گواهینامه، هریک دنبالۀ رشتۀ خود را بگیرد
ای ّیوقت است که خواهیم دید: مفّکرین بزرگ همچون بوعلی، و زکر در آن

 شود و بساط دریوزگی پیدا می ها مدرسه از میان همین بچه  رازی، و ابوریحان بیرونی،
 گردد. و تکّدی از مستعمران برچیده می

منع  ز خارج، و  ا ین  متخّصص معّلمین و  استخدام  نزدهم:  ل به خارجاپا محّص  عزام 

یان از ما در علوم طبیعی جلو یشّکی نیست که امروزه اروپا :[پانزدهم]
شما به هر عّلت و به هر سبب  ،اند. ما به عّلت و موجبش اینک کاری نداریم افتاده

ست که: اگر ما بخواهیم ا ید. اآلن سخن ما در اینیید آن را توجیه نماکه خواه
استقالل فکری و فرهنگی و مذهبی داشته باشیم، باید حتمًا در علوم به آنها برسیم و 

 لی األبد از ما برداشته نخواهد شد.إو گرنه مهر ذّلت و فرومایگی   جلوتر هم بیفتیم،
لین خود را به خارج اعزام کنیم و یا برای رفع این نقیصه یا باید محّص

غیر از این دو فرض، فرض  ؛متخّصص از خارج بطلبیم تا فرزندان ما را بیاموزند
 مسئله ِشقِّ سّومی نیست. ثالثی وجود ندارد و در

ل به خارج[ محّص اعزام  ت   ]اشکاال

 اعزام محّصل به خارج سه اشکال دارد:
وری از وطن و پدر و مادر، و زندگی در غربت و شهر نامأنوس، و د اّول:

همچون ازدواج و فرزند و کسب و  ـ های زندگی محروم شدن از بسیاری از موهبت
که در حقیقت ـ  غیر منافی با تحصیل و غیرها]و[ کار درخور استعداد و توان 

شده و عمرش  طور کّلی از اجتماع خود منقطع و بریده محّصل در این دوران به
 کند. ان تحصیل سرآید و به وطن مراجعتتا دور ،قیچی گردیده

و یا بیت المال  دوش مّلت، ]از[: برداشتن هزینۀ سنگین و طاقت فرسا دّوم
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و بیرون ریختن َارز و سرمایۀ حیاتی کشور از طرفی، و  ،مّلت محروم و مستمند
و در واقع برای َوسمه کشیدن بر ابروان،  ؛تقویت دولت کفر خارج از طرف دیگر

 چشمان را کور نمودن.
بیرون ریختن َارز معنوی و روحی دانشجویان و خودباختگی در برابر  سّوم:
 تمّدن غرب.

بند  خواهیم در اینجا از روابط نامشروع دختران و پسران، و آزادی بی ما نمی
فر، و زیانی که از این طریق های ک های ضّد دینی و ضّد بشری مّلت و بار، و صحنه

ها و  یم. اینها با تمام زشتییشود سخن گو عزامی ما میاگیر محّصلین جوان  دامن
 خواهم عرض کنم اندک است. وقاحت و قباحت، در برابر آنچه می

عزامی به خارج در اّولین نظاره در برابر آن ایم: محّصل یخواهیم بگو ما می
خود را  ،ها ها و آن زرق و برق آن آزمایشگاهتشکیالت صوری، و آن استادان و 

ایشان را انسان کامل و مرّبی و معّلم و برتر و باالتر  ؛شمرد ضعیف و زبون می
نگری،  نگرد. این دیدگاه ضعف و حقارت بیند و خود را ناقص و زیر دست می می

جالل  و آن عظمت و ُابََّهت و ،ماند تا آخر عمر در کانون اندیشه و تفّکرات وی می
 شود. نیز آنی از خاطره و ذهن او دور نمی

وارد، همچون شخص مفّکر و فیلسوفی نیست که این  جوان محّصل تازه
ای انفعال، از مواهب و علوم آنان سرمایه  بدون ذّره ، ]و[جهات را از هم متمایز کند

خواهی  ؛و نفس خود را نیز در همان درجۀ مصونّیت و عّزت پایدار بدارد ،گیرد
گردد. رفته رفته در  و فعل و انفعال درونی پدیدار می ،گیرد خواهی کشمکش در مین

ی یطّی تعلیم در آن محیط و آن هوا و آن زمینه، به دنبال تعلیم معّلم، روحّیات و آقا
گذارد و نفس و روان او را محو و فانی در  و سیادت استاد در نفس شاگرد اثر می

ی استقالل فکری و منّیت و کّل هند سال تحصیل بکند. محّصل پس از چ جالل او می
اگر به وطن برگردد تا آخر عمر آنان را عظیم و  ؛دهد شخصّیت خود را از دست می

و اگر برنگردد، تا  ؛شمرد و مّلت خود را محروم و منفعل و زیر دست آقا و برتر می
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آخر عمر در آنجا باز شرف انسانّیت و استقالل اندیشه و فکر خود را باخته است. و 
 تر است. نک های این مسئله شدیدتر، و بنیاد به نظر حقیر این آفت از جمیع آفت

شاید روی همین جهات بود که فقید سعید و شهید مظلوم ما: مرحوم سّید 
عزام محّصل به ادر ابتدای آنکه زمزمۀ ـ  امه الشریفأعلی اهلل مق ـحسن مدّرس 

من با اعزام موافق نیستم و لیکن معّلم و متخّصص از »خارج بود، صریحًا گفت: 
 «خارج بیاورید!

ز خارج[ متخّصص ا معّلم و  استخدام  فع  منا [ 

اّما در استخدام معّلمین و متخّصصین خارجی، و طلب نمودن ایشان را در 
یک از این سه محذور وجود ندارد. و هزینۀ استخدام در مقایسه  داخل کشور، هیچ

 با هزینۀ اعزام بسیار ناچیز است.
ست که: آنها که معّلم و مفّکر و افراد ا و از جمله منافع و عوائد استخدام این

باشند چنانچه در داخل کشور بیایند و از نزدیک با این دین  اندیشمند آن جوامع می
دارند و  ین خود دست بر مییچه بسا از آ ،مکتب تشّیع آشنا شوندو این قرآن و این 

ها  از این نمونه ؛گردند غین اسالم میو خود نیز مبّلغینی از مبّل ،پیوندند به اسالم می
 خورد. دربارۀ استخدام شدگان در دوران سابق به چشم می

قیت پنج] موا ن در  اذا ن  اعال نزدهم:  ز شا نما نۀ  [ و حکم به دخول شهور گا  قمرّیه طبق رؤیت هالل

و تعیین  ،گانۀ نماز در سراسر کشور اعالن اذان در مواقیت پنج شانزدهم:
ها برای رؤیت هالل در شب اّول ماه، و اّطالع فوری  های مختلف در شهرستان محل

های اّول ماه در  که پس از چند لحظه از شب گذشته در شب طوری به حاکم شرع به
و بساط تقویم نجومی برچیده  ،حکم به دخول ماه جدید شودفق های مّتفق األ محل

 گردد.
اّول ظهر یک اذان برای نماز ظهر و عصر  ،امروزه متداول است در کشور شیعه

چنین در اّول شب یک اذان برای  و هم ،نمایند و دو نماز را با هم جمع می  گویند می
 اذان برای نماز صبح.نماز مغرب و عشاء با هم، و در اّول طلوع صبح صادق یک 

 الّسالم وة الّصال این طرز عمل خالف سّنت رسول خدا و ائّمۀ طاهرین علیهم
و در  ,گانه انجام داده شود ها باید در مواقیت خود یعنی در اوقات پنج است. نماز
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حده گفته شود. گرچه در مذهب شیعه جمع  وقت عصر و وقت عشاء، اذان علی
این عمل از رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم به ز است و یتین جابین الّصال

ثبوت رسیده است که حّتی در مواقع غیر ضروری میان صالة ظهر و عصر و میان 
 ،اند ولی این عمل مداوم و مستمر نبوده است کرده صالة مغرب و عشاء را جمع می

 و فقط داللت بر ترخیص دارد، نه بر استحباب و یا بر لزوم.
بجا آوردن  ،افضل»اجماعی است که: مسئله  عالم آن،أشیعه و فقهای در میان 

و با وجود این، دست  .«نماز عصر در موقع عصر و نماز عشاء در وقت عشاء است
ها نمودن و محروم ساختن  از سّنت برداشتن و ترک اذان در موقع خود در مأذنه

کردن به یک وقت به  و اکتفا ،خود و مسلمین را از سّنت حتمّیه و فضیلت قطعّیه
 !توان به حساب آورد؟ طور مستمّر و مداوم، جز عمل خالف چیزی دیگر می

ی و غیر قابل توجیه، شیعه را مورد ئعمال استثناأواسطۀ این ه ست که با این
روند و  و جلوتر هم می !کنند دهند که: آنها استخفاف به نماز می طعن و دّق قرار می

و عماًل هم شیعه نماز را از مواقع اّولّیۀ  !شمرند می ایشان را تارک صالة ،با تهمت
 الّسالم رفتار کرده است. خود تغییر داده و بر خالف سّنت ائّمۀ طاهرین علیهم

و اگر احیانًا  ،کنیم ها حکم به عدم جواز جمع بین الّصالتین نمی ما مانند سّنی
ولی  ؛یمینما ری باشد حکم به صّحت میبا هم بجای آوریم گرچه در موقع غیر ضرو

ست که: با وجود افضلّیت اتیان صالة در موقع خاص و وقت مقّرر ا سخن ما این
و سّنت قطعّیه و اجماع و اّتفاق علمای اعالم بر  خود، و با وجود روایات متضافره

از  تین و بجا آوردن نمازها را در مواقع خمسۀ مقّرره، دستافضلّیت تفریق بین الّصال
این اصل اّولی برداشتن و پیوسته و مدام نماز ظهر را با عصر، و مغرب را با عشاء بجا 

 آوردن، خالف سّنت و فضیلت و ترک افضل به طور حتم و مسّلم است.
قدری تساهل نموده است که اگر احیانًا کسی  األسف شیعه در این امر به مع

اّول عشاء اذان بگوید، باألخص در در صلوات خود تفریق کند و یا در اّول عصر و 
 ؛نمایند ی به انحراف میپندارند و رْم وی را سّنی مذهب می  مأذنه و اجتماع عمومی،
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عًا لمذهب که عین واقع و سّنت عمل نموده و تشّیع راستین خود را تَب درحالی
 البیت دنبال کرده است. اهل

ه خود را از از جملۀ مسائل متروکه که شیعه به جهت مخالفت با عاّم
های ماه  فیوضات آن محروم ساخته است، بجا آوردن هزار رکعت نماز در شب
در )ره(  رمضان است به طریق خاّصی که در کتب فقهّیه مذکور است و شیخ طوسی

یل با ادعیۀ وارده پس از آن نمازها ذکر کرده است. و چون به صبه طور تف تهذیب
و از آن به بعد به طریق  ،جماعت انجام دهند دستور عمر که امر کرد آن را به طریق

و چون پس از مقداری از بجا آوردن آن قدری استراحت  ،دهند جماعت انجام می
 تراویح نامند. کنند، آن را صالة می

انجام  اراداصل این نماز در زمان رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله به طور ُف
انجام  اراد علیهم اجمعین نیز ُفمعصومین سالم اهلل ۀو ائم ،شده است داده می

اند؛ چون نماز مستحب است و جمیع صلوات مستحّبه به جماعت باطل  داده می
و در میان مؤمنین یک فضیلت  ،اند آورده االّیام بجای می  است. علمای اعالم از قدیم

و لیکن امروزه عماًل متروک شده  ؛آمده است و موهبت شهر رمضان به شمار می
 ؛اند شیعه خالفًا ِلُعَمر که جماعتش را بدعت نهاد، دست از فرادای آن برداشتهاست و 

 و این ضرری است بزرگ.
ف حاکم اسالم، حکم به دخول شهور قمرّیه طبق رؤیت هالل یاز جمله وظا

اساس تقویم و محاسبۀ نجومی. حاکم موّظف است در هر شهری  است نه بر
نه مسّلح به دوربین و  ـ با چشم عادی افرادی را برای رؤیت هالل بگمارد تا

های  و حاکم در محل ،سیم خبر دهند ماه را ببینند و فورًا با تلفن و بی ـ پتلسکو
و در  ،کند فق که هالل رؤیت شده است حکم به دخول ماه جدید میاأل مّتفق
که با  کند درصورتی ی که رؤیت نشده است حکم به دخول ماه نمییها محل
روز بوده  49که ماه قبلی آنان  مگر درحالی ،در ُافق مخالف باشند ،های رؤیت محّل

 نماید. است که در این فرض برای ایشان هم حکم به دخول شهر جدید می
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این امر فورًا باید در اّول شب، و اگرنه در اوقات األقرب فاألقرب در شب 
اکم شرع و دخول شهور قمرّیه طبق رؤیت خارجی و حکم ح ،اّول ماه صورت گیرد

اساس محاسبۀ نجومی و مالحظۀ تقویم منّجمین  و اینکه امروزه اّول ماه را بر ،باشد
و قبل از غروب آفتاب و یا در روزهای قبل، اّول ماه را مشّخص  ،گیرند می
 غلط است و احکام شرعّیه بر آن مترّتب نخواهد شد. ،نمایند می

ندگی َسَرف و هذر و  ن ز ند گردا م: بر لم و ساده تراف راإهفده ندگی سا  به ز

امروزه در میان بسیاری از مردم، اسراف و تبذیر در زندگی رواج  :[هفدهم]
پیدا نموده و لباس و طعام و مسکن و زّی متجّبرانه جایگزین زندگی سالم و صحیح 

های گوناگون در مصارف بیهوده و بدون اساس، و معیشت  روی زیاده ،شده است
درست در  ،گونه زندگانی که این درحالی ؛رود به تزاید می نشینی رو متجّمالنه و کاخ

جهت خالف مسیر حقیقی اسالم است. زندگی در شهرهای بزرگ و مقّید به داشتن 
و اختناق و  ،روی و استنشاق هوای سالم و فعالیت بدنی را گرفته طبعًا راه ،اتومبیل

 ب صرف خریداریحسا های بی به جای آن نشسته است. چه سرمایه نتنبلی و خفقا
آورند و معلوم نیست از چه  که ماّدۀ آن را از خارج می درحالی ،شود کوالها می

بعضی از مواّد آن جز با الکل قابل حل شدن »اند:  قین گفتهگیرند؟ بعضی از محّق می
نیست. و ماّدۀ ُمْنِعش مثل نکوتین به مقداری در آن موجود است، و ضرر آن برای 

آورند بر خرید آنها بدون  مردم هم هجوم می «ش مسّلم است.معده و دستگاه گوار
 یش لُّ کُ »و با قاعدۀ  ،دّقت و تأّمل

ٍ
رٌ  َک ل ء رٌ  طاه  ّی  َتعَل، أن ه َقذ  «ح

 یَش  کلُّ »و قانون  5
ٍ
ء

ّی  َتعلَ  َحًلٌل  کل «، أنیه َحرامٌ ح
 حکم به طهارت و حّلیت نموده، و آیۀ قرآن را که 2

﴿          ﴾4 اند. باشد فراموش کرده می 
حکم به حّلیت و طهارت آن منوط به حاکم شرع و فقیه است؛ زیرا مانند 

                                                      
 ، با قدری اختالف.491، ص 5ج  ،جواهر الکالم ؛184، ص 2، ج مستدرک الوسائل. 5
 ، با قدری اختالف.231، ص 5ج  ،جواهر الکالم ؛454، ص 1، ج الکافی. 2
 .23( آیه 89سوره عبس ) .4
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بر  باشد که عرف عام را برای تشخیص آن راهی نیست. موضوعات مستنبطه می
عهدۀ فقیه است که در ماّدۀ اصلی و ترکیبات آنها و اشباه آنها تحقیق و تفّحص به 

و صالح و فساد آنها را از جهت فرد و اجتماع و اقتصاد و بهداشت در ، ردعمل آو
 و حکم به جواز و یا عدم جواز بنماید. ،نظر بگیرد

امروزه مرسوم است که مردم اجناس خود را از خوراکی و پوشاکی در 
تمام آنها را دور  ،گیرند و پس از مصرف های نایلونی و غیره می ها و کیسه پاکت

 این اتالف عظیم و ضرر مالی است. ؛ریزند می
 گفت: یکی از معّلمین زبان آلمانی ما در مدرسه می

ی را که یها اینک که هیتلر بر سر کار است، در تمام کشور آلمان شکالت»
های قلعی را جمع  پیچند، مردم پس از استعمال آن ورق در زرورق قلعی می

از این راه فقط در سال، هزاران و  !گردانند کنند و مجانًا به کارخانه برمی می
گردد و  شود و از تبذیر جلوگیری می تن قلع خالص عائد آن کشور می

اساس موقعّیت فعلی خود که بر علیه دشمنان خود قیام  اقتصاد آن کشور بر
 «ماند. کرده است محفوظ می

شمار آورد  ها در کشور آلمان موارد بسیاری را برای ما به از این قبیل نمونه
 مورد تعّجب بود. تًاه حقیقک

دارای بیرونی و اندرونی  ،ها باید طبق موازین شرعی عمارت و ساختمان
و در عین حال حائز بهداشت کامل و نور  ،جداگانه برای حفظ و آسایش مخّدرات

ها  های بلند و اسکان خانواده و آفتاب و دارای فضا و هوا باشد. زندگی در آپارتمان
و  5،الُغَرف یف ُتال سوُهن   ال و ،های قهری نامشروع ط و ارتباطرا در آنجا موجب رب

و مردم هم طبعًا آن  ،شود موجب مرض به واسطۀ نداشتن فضا و هوا و آفتاب می
                                                      

 :473، ص 5، ج من ال یحضره الفقیه .5
اء الُغَرَف ” :الّسالم قال أبوعبداهلل علیه» و ال ُتعل موهن  الکّابة و ال ُتعل موهن  سورة  ال ُتنزلوا النُی

غَزَل   )محّقق( «.“النیور و سورةَ  یوسف و لل موهن  الم 
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دهند و با  های مدرن و شیک را بر منازل کهنه و قدیمی ترجیح می طرز ساختمان
ود را در چند قفسۀ دست خود، هوای سالم و فضای بهداشتی را از دست داده و خ

 !دانند های پیشرفت و ترّقی می کنند و این را هم یکی از نمونه محدود زندانی می
روزها از شمیران تا طهران، و به عکس از طهران تا شمیران الأقل سه ساعت 
از بهترین اوقات عزیز خود را در داخل قوطی حلبی در بسته و سر بسته در زیر 

و به نام اینکه ما صاحب  ،گذرانند روی برف و یخ می تابش آفتاب، و یا حرکت بر
 نمایند. ماشین شخصی هستیم خود را سرگردان و متحّیر می

مواّد اولّیۀ همچون شیر و پنیر و سرکه و ترشی که در شهر و دهکده یافت 
کنند و با چندین  بندی می های مخصوص در جاهای معّین بسته شود، در کارخانه می

های سنگین حمل و نقل و ترافیک  نقاط مملکت با هزینه اولّیه به أقصیٰبرابر قیمت 
و مصارف هنگفت ضایع  ،رسانند های راه و ترابری می و مصرف و استهالک ماشین

و چه ایجاد مشکالت سّد جاّده و  ،شود شود و بالعوض دور ریخته می و تباه می
آن شهر و یا  ۀّنتیجه مواّد اولّینماید؛ بال خیابان و تصادف در عبور و مرور و غیره می

ه بندی شده از آن کارخانه ب آن قریه را باید به آن کارخانه حمل کنند و سپس بسته
این محل عودت دهند. و در این رفت و آمد و تغییر صورت، هزاران فرد انسان 

و عمر گرامی و عزیز خود را بیهوده مصرف  ،بازند نیروهای خود را بدون عوض می
صورتی  در دهند. ه تجّمل نازیبا، و صورت کریه و زشت تمّدن از دست میو در را

پزی و کنسروسازی و مواد اولّیه به قدر مصرف  صابون ۀکه اگر در هر شهری کارخان
شود. اگر محّل کسب و درآمد همه  تمام این مشکالت حل می ،همان شهر تهّیه شود

مشکالت غیر قابل حل، حل بسیاری از  ،و یا غالب مردم نزدیک منزلشان باشد
 خواهد شد.

بلکه توّجه بر  ،شد در زمان طاغوت نه تنها به این مسائل بذل توّجهی نمی
ها را در  گونه نقشه سازی بود که این و دستگاه عمیق استعمار و برده ،خالف بود

کشور عماًل پیاده کرد و جلوی حیات طبیعی و زندگی سالم و شرف و عّزت مردم 
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فقیه است که با  ها و امثال آن که بسیار است اینک بر عهدۀ ولی ن نمونهرا گرفت. ای
مرض، متعّهد و متخّصص در فنون بر سر کار، همه را  غرض و بی گماشتن افراد بی

 گیری مزمن نجات دهد. حسن صورت دهد، و جامعه را از فلج و زمینأبه نحو 
لسُّّنة مهرا مسلم را به  ّمت  ترغیب ُا م:   هجده

و بدین  ؛آور باال رفته است طور سرسام امروزه مهرّیۀ دختران به :[هجدهم]
جهت مانع عظیمی در سر راه ازدواج واقع است. در حقیقت ازدواج و نکاح را 

خواهد شرف و عّزت خود را به  و هر کس می ،دانند مبادلۀ دختر با مهرّیه می
و از این راه  ؛کندقیمت بودن دختر خود که مساوق با مهرّیۀ بیشتر است حفظ  ذی

هر دختری که شوهر ! تنافس و خودفروشی و منّیت، بازاری گرم پیدا نموده است
آمد نکوهیده را  و این چند پی ؛خواهد مهرش از َاقران وی افزون باشد کند، می می

 در بر دارد:
که شارع اسالم امر به نکاح و  سّد باب نکاح و سّد تکثیر آن؛ درحالی ل:اّو

 یر آن نموده است.تسریع و تکث
ای باشد که به زنان  عدم تمّکن مردان از پرداختن مهرّیه که باید نقدینه دّوم:

یعنی مهریه در ذّمۀ  ؛مهر بر ذّمه و َدین نشسته است ،جای آن دارند و به تقدیم می
 .و این خود چند عیب مهم دارد .گیرد تا بعدًا بپردازد زوج تعّلق می

فلهذا متمّکن از  ،نگین برای مرد قابل پرداخت نیستهای س : مهریهاّواًلزیرا 
و در آن صورت هم چون سنگین است  ،شوند تا بمیرند و یا زن بمیرد آن نمی ِءادا

ی که ا مالّیۀ معتنابه ،و تا آن زمان هم خود ؛ن نیستندچه بسا ورثه قادر بر پرداخت آ
زوج قادر  تًاها که عاد مهرّیهگونه  دست نیاورده است. و چه بسا این بتواند اداء کند به

یم موجب بطالن یاگر نگو ـشود  آن نیست موجب ابطال مهرّیه در عقد می ِءبر ادا
 نماید. و این عقد از مهرالُمسّمی به مهرالِمثل تنّزل پیدا می ـ اصل عقد نکاح است

« بران هلب»مابین ارحام زوجین که به شب  : در شب مذاکره و معارفه فیثانیًا و
جای صمیمّیت و محّبت، تباغض و منّیت و خودفروشی در ه ب ،معروف است
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کنند  زیرا خاندان عروس تا حّد امکان سعی می .گیرد مابین صورت می مذاکرات فی
ارج قلمداد کنند و با شواهد و امثال و کسب و شهرت و سایر امور  خود را ذی

خواهند بر  ای را که می تا مهرّیه قدر و پر بها جلوه دهند اعتبارّیه، دختر خود را گران
و خاندان داماد نیز برای آنکه زیاد نباخته باشند،  ؛آنها قالب زنند، جای خود را بگیرد

کوشند و با شواهد و امثال و بیان  تا سرحّد قدرت برای شکستن دعاوی مقابل می
ز او را از خواهند قدر واقعی دختر را بنمایانند، بلکه در برابر حریف نی ها می نمونه

 تر آورند تا کمتر بپردازند. ینیاقران عادی خود پا
و در حقیقت مجلس معارفه که باید یک مجلس صفا و محّبت و یک محفل 

فروشی و  به یک مجلس خود ،پیوسته باشد هم ُانس و پیوند میان دو خاندان تازه به
 ،در بازار عرضهترین قیمت  کاال در برابر گران ۀو ارائ ییشخصّیت طلبی و خود نما

ارند و با چوبۀ ذگ مثل بازار خرفروشان که آنها را به حراج می ،یمیو اگر اغراق نگو
یعنی نکاح که یک امر عبادی و  ؛فروشند، خواهد شد حراج به باالترین قیمت می

و  .گردد متعه میأداری و بازار خرید و فروش  سّنت حسنه است تبدیل به یک دکان
شهید افکار جاهلی اقوام خود شده و مانند کاال باید به بازار  دختر معصوم جوان نیز

 !کجا رفت روح پیوند و پیوستگی؟ !عرضه تقدیم شود. کجا رفت شرف انسانّیت؟
مجلس مذاکره و معارفه و تعیین مهرّیه که اّولین محفل انس و جمعّیت میان 

های انسانّیت و ایثار و گذشت و محّبت و  باید از باالترین ارزش ،این دو گروه است
ست روح ا صمیمّیت و پیوند دوستی و عقد مؤالفت و مؤانست برخوردار باشد. این

 گرامی! یست سیرۀ سروران و اولیاا ین پاک سرمدی! اینیست آن آا اسالم! این
بر شوهر مستکبر پیوسته دختر را متجّبر و در برا ،: مهرّیۀ سنگینثالثًاو 

 ۀمهرّی پیوسته دختر به اّتکاِء .گیرد دارد و روح تواضع و خشوع را از او می می
سنگین خود و عدم امکان پرداخت شوهر، او را در امر و نهی و جبروتّیت قرار 

و  ،کند و مرد نیز از اّول عقد خود را زیر بار سنگین مهرّیه مشاهده می ؛دهد می
 گردد. بر دل او میای  سنگین عقده ۀمهرّی
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چون از وهلۀ اّول، زن خود را  ؛سنگر گرفتن مرد و زن در برابر هم سّوم:
مرد نیز زن را وجود تحمیلی بر خود نظر  ،داند ای در مقابل مرد می باری و وزنه

شود و روز  این دو نگرش خدای ناکرده در اثر مختصر اختالفی شدید می .کند می
رود و موجب  رد. این عقدۀ قلبی دیگر از تحّمل بیرون میاذگ  به روز رو به تزاید می

بیند که با  و زن می ،بیند که زن بر او تحمیل است شود. مرد می بغض و بدبینی می
این همه مشکالت و مهرّیه، مرد از او نفرت دارد. این زندگی رو به فرسایش 

این بار  خواهد شود و مرد هم از خدا می کم زن خسته و ملول می کم ؛رود می
 !جانم آزاد ،گوید: مالم حالل ارد. زن میذتحمیلی را فروگ

صورت بدون پرداخت مهر، با هزار دغدغه و مشکله هر دو از هم  در این
و زندگی مجتمع مبّدل به تفریق  ،جدا، و آن محّبت منتظره تبدیل به عداوت

 سنگین. ۀج مهرّییست نتاا این ؛شود می
این رخ داده است که عنوان نکاح و ازدواج در تمام این مصائب و مشاکل از 

اّما اگر بدانند و بفهمند که این  !میان مردم، عنوان مبادله و معاوضه را پیدا نموده است
نکاح یعنی عبادت الهی و سیر در مدارج و معارج کمال انسانی و  وعنوان غلط است 
اساس محّبت و  و زندگی مشترک بر ،خداوندی در روی زمین ۀایجاد مثل و خلیف

موّدت و ایثار و تحّمل مشاق در راه به ثمر رسانیدن و پرورش و تربیت اوالد که اعظم 
 ،شود و به دنبال آن دیگر صد در صد موضوع عوض می؛ از نتایج عالم خلقت است

شود. غایة األمر چون در ظاهر به واسطۀ عمل نکاح، تصّرفی از مرد  حکم عوض می
کش و  د به عنوان هدیه چیزی نفیس و ارزشمند به او پیشگیرد، مر در زن صورت می

دارد. این هدیه همان عنوان مهر است که به صورت طال یا نقره و یا کتاب  تقدیم می
و همین مقدار اگر بر ذّمه  ،باشد که باید نقدًا داده شود علم و یا تعلیم قرآن و امثالها می

 ار خواهد بود.در صورت عدم قدرت تعّلق گیرد نیز دارای اعتب
تر و برتر َمهرالسُّنة است که عبارت است از پانصد درهم  و از همه عالی

و معادل با دویست و شصت و دو و  ،شرعی، معادل با سیصد و پنجاه مثقال شرعی
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میرالمؤمنین ا موال همهری که معادل با قیمت زر 5نیم مثقال صیرفی از نقره مسکوک.
رسول اکرم صّلی اهلل علیه  ،به واسطۀ سلمان فارسی الّسالم بود و با فروش آن علیه

رۀ خود، شفیعۀ روز جزا، سّیدة النساء و آله و سّلم بدان، پیوند عقد زواج بضعۀ مطّه
و بر این منهج راستین مهرّیۀ بانوان ُاّمت  ،فاطمة زهرا سالم اهلل علیها را استوار نمود

 .خود را سّنت فرمود
و مردان  ،ل خدا به پیروی از دختر رسول خداصورت زنان ُاّمت رسو در این

ین پاک محّمدی از یارندۀ آذگ الّسالم، و از بنیاد ُاّمت به پیروی از امیرالمؤمنین علیه
سّنت خود رسول اکرم صّلی اهلل علیه و آله و سّلم اگر مهرّیۀ خود را مهرالسُّنة قرار 

 تمام این اشکاالت مرتفع خواهد شد. ،دهند
ام، و مهرّیۀ عروسان  ّیۀ تمام دختران خود را مهرالسُّنة نمودهاین حقیر مهر

و تا به حال از دوستان و آشنایان و افرادی که بر  ،ام فرزندان خود را مهرالسُّنة کرده
هایشان مهرالسُّنة بوده  صدها نفر مهرّیه ،اند این منهج اّطالع یافته و مراجعه نموده

های توأم با  همه با خیر و برکت و عافیت و زندگی ةالحمد و له المّن لّلهاست؛ و 
 مسّرت و شادکامی و مواهب إلهّیه بوده است.

ها را به  خواهم عرض کنم که حتمًا و به طور وجوب و الزام باید مهرّیه نمی
با پیشنهاد به دختران و خاندان عروس  :خواهم بگویم مهرالسُّنة ارجاع داد، بلکه می

خدا و  بیان این خصوصّیات و به جهت علّو گفتار رسولدر موقع ازدواج و با 
راستین، خود دختران در انتخاب مهرالسُّنة  ۀعظمت این سّنت َسِنّیه و ُابَّهت این روّی

 اند. اند و افتخار خود و اقوام خود را فراهم آورده قدم بوده پیش
                                                      

7. چون یک مثقال شرعی 5
بنابراین پانصد درهم شرعی سیصد و پنجاه  ،درهم شرعی است 59

7= 419 :شود مثقال شرعی می
59  ×199 

4و چون هر مثقال شرعی 
بنابراین سیصد و پنجاه مثقال شرعی، دویست و  ،مثقال صیرفی است 3

4= 1/212 :گردد شصت و دو و نیم مثقال صیرفی می
3 ×419. 



 133 و محتاج[ ریبه اسم فق یبردار و کاله یو کاّلش ی]نوزدهم: برداشتن تکّد

و هر کس از این طریق و روش مّطلع شده است آن را پسندیده و تقدیر 
اند طالب  های سنگین ازدواج کرده حّتی بعضی از مخّدراتی که با مهرّیه .موده استن

اند که شوهرانشان آنان را طالق دهند و سپس به جهت مبارکی و میمنت این  شده
دوباره به نکاح  ،است ء  أهل اجلَن ةاَسّیدة ن س مکان:ازن عالم  اّول  مهرّیه که مهرّیۀ

و برای  ،ام: طالق امر محبوبی نیست به آنها گفته ولی بنده .شوهران برگردند
شما اینک آن مهرّیه را با شوهرانتان به مهرالسُّنة مصالحه  ؛منظور مطلوب نیست این

 همان ثواب و اجر را خواهید داشت! ،کنید
ی و کاله] ی و کاّلش تکّد زدهم: برداشتن  ی ب نو ابردار فقیره  محتاج[ سم   و 

اسم فقیر و محتاج از ه برداری ب برداشتن تکّدی و کاّلشی و کاله نوزدهم:
ای و واعظ و تاجر و دکتر و مسافر و کاسب و  افرادی به صورت طلبه و عمامه

 غیرهم؛ و ربودن اموال خطیره و دادن مردم به آنها از این طریق.
افرادی هستند که شغلشان کاّلشی است، و در موقع نمازها در مساجد و در 

ها و  الّسالم و بعضًا در خانه های مطّهره همچون حرم حضرت امام رضا علیه حرم
روند و با ظاهری آراسته و  های افراد معروف و سرشناس می ها و حجره مغازه

دهند که  خود را مستحق و نیازمند به مبالغ کثیری جلوه می ،کالمی مسّجع و مقّفیٰ
نماید و دست  کم به استحقاقشان میهر کس ایشان را مشاهده کند، بدون درنگ ح

یا تبّرعًا به  ،برد، و آنچه همراه اوست از وجوه شرعّیه یا صدقات در جیب خود می
دهد. بعد با همین وضع و هیئت سراغ دگری رفته، و همین عبارات خاّصه  آنها می

طور رابع و خامس و  سپس به دنبال شخص ثالث، و همین؛ کنند را از احتیاج بیان می
و به حسب موقعّیت زمان و مکان، و ایضًا بر حسب نوع هیئت و کیفّیت  ،لّم جّرًاه

های  کند. آنگاه پول از عمامه و عبا و یا از کت و شلوار، عباراتشان تفاوت می
و عالوه بر ضرر شخصی و ریختن آبروی خویشتن، حال  ،کنند سرشار اختالس می

و شب دعا و نماز و  ،گیرند حرم می عبادت و توّجه را از مردم مسجد و حسینّیه و
شود. و چه بسا بعضی از متسّرعان  گونه مزاحمات سپری می زیارت و احیاء بدین
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در کارهای خیر برای آنکه از شّرشان خالص شوند فورًا دست در جیب برده و 
 آورند. تقاضای وی را به نحو اکمل برمی

زنند و  فتی به جیب میهای هنگ ساز، پول این افراد کاّلش و قاّلش و خدعه
فقرا و مساکین، موجب ریختن آبروی دین و اسالم و علما و  عالوه بر تضییع حّق

بدین ؛ گردند. حتمًا باید از آنها جلوگیری کرد به نحو احسن و َاکمل طاّلب می
و سپس در شغل و کار و مسکن  ،طریق که توّسط جاسوسان مخفی آنها را خواست

یق کرد و َاحیانًا اگر نیازمندند، به شغل راست و درستی با و عائله و درآمد او تحق
آنان را تعزیر کرد و التزام و  ،برند و اگر دروغگو و جیب ؛درآمد مشروعی واداشت

و اگر شدند بر تعزیر و عقوبت  ،تعهد گرفت تا دیگر مرتکب چنین جنایاتی نشوند
تیاج به سازمان مستقل و کّلی از میان برود. و این عمل اح افزود تا ریشۀ فساد به

زیرا غالبًا ؛ شبکۀ اخبار مستقّلی دارد که در هر شهر و ده جاری و ساری باشد
آورند،   جای نمیباند، و در محل و منزل خود این اعمال را  گونه متکّدیان غریبه این

و تا انسان مبتال  ،روند و از محّله به محّله، و از این ده به ده دیگر می ،از شهر به شهر
های متفاوتی نبیند، ابدًا آنها را بدین  به آنان نشود و وجود ایشان را مکّررًا در محل

 شناسد. زیرکی و مهارت و تردستی نمی
ولی اینک بحمد اهلل بعد  ،ام جانب بارها از دست ایشان گول خورده خود این

فلهذا آنها هم حقیر  ؛ام ناختهای ش ایشان را تا اندازه ،از رسیدن به سّن پیری و کهولت
 آیند. را شناخته و یأس امید نموده دیگر به سراغمان نمی

مور ] ن ا تطبیق داد یابیستم:  مور شرع ی با ا لهدار ایجاد رسا ی عملّیه ، و  قاطعّی ها ی با  احکام[ا لّیت در   ت و شمو

مثل تنظیم حرکت قطارها و  ،داری را با امور شرعیاتطبیق دادن امور  بیستم:
بوده باشد؛ و تنظیم  که وقت کافی برای نماز در مسجد خاص طوری ها به واپیماه

و برداشتن احتیاطات و  .اوقات ادارات با ساعات نماز و روزۀ رمضان و غیرهما
گردد، و فتوای قاطع در  های عملّیه موجب ُعسر و َحَرج می  دی که در رسالهئشدا

َسهَله بدانند و به جهان  ۀت َسمحکه اسالم را همگی شریع طوری جمیع ُامور به
 بشناسانند.



 610در احکام[ تّیو شمول تّیبا قاطع یا هّیعمل یها رساله جادیو ا ،یبا امور شرع یدادن امور ادار قی: تطبستمی]ب

طرف بود  در زمان طاغوت درست تنظیم امور اداری در جمیع جوانب در یک
و ترتیب امور شرعی مردم در طرف دیگر، خواه در بعضی از اوقات توافق حاصل 

های بهمن و  ها طبق تقاویم شمسی مجوسی و برج بکند یا نکند؛ سالگردها و جشن
خواه با اّیام عاشورا و وفیات سروران دین مصادف باشد یا نباشد. به  ،اسفند بود

و مسیر حرکت تقویم در جهت نظریۀ استعمار کافر  ،تقاویم هجری قمری اعتنا نبود
های دولتی مهندسین طبق نقشۀ خود  ها و کاخ کرد. در ادارات و ساختمان سیر می

بله باشد یا نباشد. به طور تمام و ساختند، خواه رو به ق مستراح را در محّل خود می
کمال مسیر حرکت دولت با مسیر حرکت مّلت مسلمان به سوی دو هدف متعاکس 

ها و اشکاالتی را با خود همراه داشت. وظیفۀ حاکم  بود؛ و این از هر جهت مرارت
و افراد مّلت  ؛قرار دهد مجراو  است که مسیر دولت و مّلت را در یک ممشا اسالم آن

و گرنه باز همان آش و همان کاسه  ،دولت همچون شیر و شکر درهم بیامیزدرا با 
 بوده و نتیجۀ مطلوب از قیام و اقدام مّلت مسلمان کما هو حّقه حاصل نخواهد شد.

های عملّیه تا به حال برای مردم مسلمانی که دور از دولت و اجتماع و  رساله
کران  ای از فقه سّیال و بی ه گوشهو فقط ب ،شده است اند نوشته می متن زندگی بوده

ها متکّفل اداره و تنظیم قانون جمیع  از این به بعد رساله ؛پرداخته است شیعه می
ها به نحو  کاری از احتیاط .زوایای فقه بررسی شود ۀباید هم ،افراد مسلمان است

محّمدی به بشر ارائه شود.  ۀین سهلیو دین َسمحه و آ ،شد جلوگیری به عمل آیدأ
عبادات و حج و صیام و سایر امور مردم باید با قاطعّیت در نّیت، و عدم تکرار انجام 
گیرد. و برای این منظور باید فقیه اسالم زمان بیشتری در فقه کار کند تا تضّلعش 

های گوناگون روزمّرۀ  محیط وسیع و نیازمندی  افزون گردد، و بتواند با مالحظۀ
و بار والیتشان را بر دوش کشد؛ و این فقط  ،باشدگوی همه مشکالتشان  مردم پاسخ

متضّلع و استاد شود و با قاطعّیت فتوا دهد و از  ادر صورتی میسور است که در فتاو
 احتیاط بالمّره دست بشوید.

 . َوحَدهو احلمُد هلِل
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 ]موارد پیشنهادی شهید مطّهری به رهبر کبیر انقالب ساعاتی قبل از شهادت[

 آورده است: 35 ۀ)مطّهری( در صفح از شیخ شهیدلمعاتی در کتاب 
مواردی که استاد شهید در نظر داشتند با حضرت امام )ره( در میان بگذارند »

در جیب لباس استاد  ،ای یادداشت فرموده بودند که پس از شهادت و بر روی ورقه
 یافت شد:

 ؛نماز جمعه ـ
 تشکیالت روحانّیت و خطر حزب؛ ـ

 ؛معروف و نهی از منکرامر به ـ مسئلۀ 
 ؛دانشکدۀ علوم إلهی ـ
 ؛و حجاب استاندارد شده 5پیشنهاد آقای تهرانی ـ
سال به طور اجباری یا  39سال تا  58تعلیم فنون جنگی برای افراد  ـ
 ؛داوطلب
 ؛تسهیالت ازدواج برای پسران و دختران بعد از بلوغ ـ
 ؛تشکیالت اداری منزل آقا ـ
 2؛قای مدنیارسال آ، حوادث تبریز ـ
 4.«توقیف اجرای حدود اسالمی به برقرار شدن نظامات اسالمی ـ

 نویس قانون اساسی در باب پیش

نویس قانون  ای را که حقیر سّید محّمد حسین حسینی راجع به پیش نامه
 ۀشمار ،کیهان ۀدر روزنام ،ام العظمی خمینی فرستادهاهلل  آیة اساسی به حضرت

                                                      
 (لمعاتی از شیخ شهید)اهلل سّید محّمد حسین حسینی تهرانی.  . آیة5
 (لمعاتی از شیخ شهید)اهلل شهید مدنی.  . آیة2
 .89 ـ 19ص  ،66جنگ . 4



 619 الّسالم[ هیعل نیرالمؤمنیام یدار زمام تّیفی]ک

 ۀدر دو شمار ،نبرد ملتو در روزنامۀ  ؛5418تیرماه  1چهارشنبه  ۀموّرخ ،59734
شعبان  دوازدهمبا برابر  51/3/5418شنبه  ۀموّرخ ،دورۀ انقالب 21و  21پی  در پی

 ۀو در روزنام؛ 5433برابر با نوزدهم شعبان  ،24/3/5418و موّرخۀ شنبه  ،5433
از  با حذف مختصری از اّول و حذف مختصری از وسط و مختصری ،اّطالعات

و نیز با حذف آیات قرآنی  5418تیرماه  21دوشنبه  ۀموّرخ ،51391در شمارۀ  ،آخر
 4و5.2اند و تحریف در اسم نویسنده طبع کرده

 الّسالم[ داری امیرالمؤمنین علیه ]کیفّیت زمام

 :597صفحه [ ترجمۀ قانون اساسی در اسالم]
فهمیم که مردم با  میکنیم  باره وقتی که به دوران خلفا رجوع می ... در این»

 زمام کردند و ای بیعت می جانبه طاعت همهای مطلق و یامیرالمؤمنین بر یک شنوا
 ،سپردند دست او می همامت را باترین ُامور حیاتی و اجتماعی خود یعنی حکومت و  مهم

وزیر  ل او با هریک از: پادشاه انگلستان و رئیس جمهوری فرانسه و نخستَثو بنابراین َم
 فرق فاحش دارد. ،وزیر شوروی انیا و رئیس جمهور آمریکا و نخستبریط

                                                      
 .آورده است 3تا ص  1از ص  ،اّول ۀشمار ،اسالمی ۀاندیش. و نیز بسیاری از این نامه را در مجّلۀ 5
 .517، ص 2جنگ . 2
اهلل خمینی را با عنوان  حضرت آیةـ قّدس سّره ـ . ناگفته نماند: در عنوان این نامه، مرحوم والد 4
حقیر خدمِت ایشان رسیدم و عرض کردم: اند. در همان اّیام پس از نگارش این نامه،  آورده« امام»

 اید؟ ذکر کرده« امام»اهلل خمینی را با عنوان  چرا شما آیة
نامه را بفرستم، بیم آن است که به دست ایشان  “امام”من دیدم اگر بدون عنوان »ایشان فرمودند: 

 «این عنوان را آوردم. تًالذا تقّی ندهند، و
بنده خدمت ایشان رسیدم و  «... رهبر انقالب ایران!»دند: جالب اینکه در عنوان ایشان نوشته بو

بسیار »اید؟ ایشان به بنده نگاهی نمودند و گفتند:  را حذف کرده« اسالم»عرض کردم: چرا کلمۀ 
پرسم: چرا من  گذرد، از خود می ها از آن زمان می و اکنون که سال .«کنم خوب، آن را اضافه می

 (معلِّق)! ؟ایشان اعتراض کرده باشمباید جسارت ورزیده باشم و به 
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وزیر هم بود، و خود به   او تنها ریاست حکومت را نداشت بلکه نخست
مجلس  یعضااگرفت و با  شد و ریاست جلسات را به عهده می پارلمان حاضر می

ی خود و تنها خود او مسئول تمام کارها ،نمود ها و مناقشات شرکت می در نظرّیه
در پارلمان او دو حزب موافق و مخالف دولت نبود،  .ش بودا و دستگاه حکومتی

شد  و اگر منحرف می ،ش بودندا حزب دولتی ۀاگر هوادار حّق و حقیقت بود هم
ی مرد آزادی بوده یپارلمان به تنها یعضااشدند. هریک از  حزب مخالفش می ۀهم

خلیفه هم در پارلمان  ایحّتی از وزر نمود. و به ارادۀ خود موافقت یا مخالفت می
کدام  لیکن اینها هیچ ،کردند که گاهی موافق عقیدۀ خلیفه نبوده ظهار میادی یعقا

ستعفا او هیچ کدام را به  ،رتباط مقام ریاست با وزارت نداشتابدی در  ثرا
 داشت. ینم وا

دربارۀ  تنها در برابر پارلمان بلکه در برابر تمام مّلت هم حّتی و خلیفه نه
شخصًا با تمام مّلت ارتباط مستقیم داشته و در هر  5ش مسئول بود.ا کارهای شخصی

گردید و روزهای  آمد با آنها روبرو می روز پنج نوبت که برای نماز به مسجد می
 کرد. جمعه برایشان خطابه ایراد می
اگر رود، و  طور عادی در بازارها راه می دیدند که او به مردم با چشم خود می

توانست حّتی در مجالس پر  هر کس می .کردند دیدند ایراد می ای در او می خرده
 .«جمعّیت او را دربارۀ کارهایش بازخواست نموده و یا حّق خود را مطالبه کند

                                                      
 :گوید می اسالم نظرّیه سیاسی. آقای مودودی در کتاب 5
بندی که  ها تقسیم شوند! اسالم با حزبّیت و دسته ها و حزب نباید به دسته امجلس شور یاعضا»

مقتضای  سازش ندارد. ،چه حّق و چه ناحّق باشد ،هر کسی در هر حال فقط پیرو حزب خود
هر کجا  فقط پیرو حقیقت ـ ،ست که هر کس در رأی خود بتمام معنی آزاد بودها اسالم اینروح 

که باشد ـ بوده و به قدر دانۀ جوی هم منحرف نشود! اگر امروز عقیدۀ یکی از افراد خود را حّق و 
دیگری برخالف حقیقت مسئلۀ  کس را در و اگر فردا عقیدۀ همان ،درست دید با او همراه باشد

 «با او مخالفت ورزد. دید
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 سالم[اخوذ از أساسی ما]چهار حکم 

 صطالحاتانام یکی از ه این روش حکومت که ممکن نیست ب»: 559صفحه 
سالم سازگار بوده و همان هدفی اهمان است که با فطرت  ،شود این زمان خوانده

جتماعی الیکن تا یک  ؛کنیم طور پیگیر برای آن کوشش می است که روزمّره و به
تواند با این  سالم پذیرش نداشته باشد نمیانقالبی اساسی برای نظرّیات اطور  به

نحطاط پیدا نمود اجتماع اسالمی او روی همین جهت است که وقتی  ،روش بسازد
سازش میان او و این روش حکومت غیر ممکن گردید. و اگر امروز ما بخواهیم بار 

ساسی اسالم چهار حکم ابتدا از اباید  خود برگردیم ۀشد دیگر به همان مطلوب گم
 طبق مقتضّیات وقت در قالب فعالیت بریزیم و سپس به دنبال مطلوب برویم: ،گرفته

 یرود باید نه تنها با رؤسا ت حکومت واقعی میولّیکسی که زیر بار مسئ .5
رتباط داشته باشد بلکه با عموم مّلت خود نیز تماس نزدیک اجمهور و سفیران آنها 

تنها کارهای دولتی را ـ با مشورت مجلس ـ به انجام برساند بلکه  و نه ،برقرار سازد
 .ش نیز بداندا خود را مسئول کارهای شخصی

 سازد بی که نظام حکومت را به تعّصبات جاهالنه آلوده میباید از روش حز .2
 گیری نمود. کناره

نفوذ و مقام  ۀای که تشن در نظام حزبی ممکن است در هر شهری عّده
ی و یدست گرفته مال مّلت را در راه دلجو ند فعالیت کرده زمام امور را بها ریاست

رغم  ه همراهی آنان و علیطرافیان خود خرج کنند تا بتوانند بانعطاف یک دسته ا
گیر مّلت برای مهار کردن خودسری و خودکامگی آنها، هرچه  های پی کوشش

باید از این روش جّدًا  .نجام دهندابخواهند و هر وقت هوسشان ُگل کند اموری 
 جلوگیری نمود.

ای باشد که  قوانین حکومت نباید فقط یک سلسله مواّد گنگ و پیچیده .4
 گران نجام دهند، و حساباد کارهای مترقیانۀ عمیق نحّساس نتوان های متصّدیان پست
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ـ  که بحمداهلل زیادند کنندگان را ـ ختالسانتوانند درست حساب رسیده دزدان و 
 بشناسند.
 یعضااهر نامی که باشد و ه شخص حاکم ب :تر است اینکه که از همه مهم .3

 «داشته باشند. خواهد سالم میابیشتر صفات نیکی را که  ا،مجلس شور
ها ـ یعنی  دهد که امانت خداوند دستور می”فرماید:  قرآن می»: 551صفحه 

  ﴿؛ “های مسئولّیت ـ را به اهلش بدهید پست          

  ﴾. (18 هآی( 3) نساء هسور») 
ه از یاد خود غفلت داده و باز کسی که ما دلش را ” :و فرماید»: 557 فحهص

 5“فراط است، إطاعت مکن.ه ادنبال هوای خود رفته و کارش ب
سالم احترام کند بر خرابی ااری را ذگ کسی که بدعت”پیامبر اکرم فرموده: 

 2“.کمک کرده است
به خدا سوگند ما کسی را که بر این کار ما حریص بوده و یا ”و فرموده: 

ترین شما پیش ما  خائن”و نیز فرموده:  4“.متصّدی نخواهیم نمود ،درخواست کند

 1و3.“«کسی است که آن را ـ تعقیب کرده ـ مطالبه نماید
                                                      

﴿: 28( آیه 58. سوره کهف )5                            ﴾. 
 .[314، ص 53]ج  شعب اإلیمان. به نقل بیهقی در کتاب 2
 اند. محّدثین نقل کرده ۀ. هم4
 . أبوداود نقل کرده.3
باره اضافه  روایات دیگری هم در این ،های قانون اساسی اسالم پایه. آقای مودودی در کتاب 1

 جمله:  کند، از آن می
دارند،  دارید و آنها هم شما را دوست می پیشوایان نیک شما آنهایند که شما آنها را دوست می»

یان بد شما آنهایند که و پیشوا ؛فرستند فرستید و آنها بر شما رحمت می شما بر آنها رحمت می
کنید و آنها هم شما را لعنت  و شما آنها را لعن می ،یدیمورد نفرت شمایند و شما مورد تنّفر آنها

 [23, ص 1, ج صحیح مسلم« ].کنند می
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که اکنون ، سالماجتماعی در اعدالت  استاد سّید قطب در کتاب»: 553صفحه 
 نویسد: برای بار دّوم مشغول چاپ ترجمۀ آن هستیم می

که  طوری به ،کنند نان را یکسره نابود میاّما در اردوگاه کمونیسم مسلما
میلیون  21میلیون نفر به  32از  ،تعداد آنان در روسیه شوروی در ربع قرن

ها که از ضروریات  ها و کوپن و آنها از کارت ،اند نفر تقلیل پیدا کرده
 «ند.ا زندگی آنجاست محروم

 ]نحوۀ نگرش اسالم به اهل ذّمه[

 :522صفحه [ ترجمۀ قانون اساسی در اسالم]
... و بنابراین اگر کسی مؤمن باشد لیکن از تابعّیت مملکت کفر دست »

از  ،برنداشته و به مملکت اسالمی هجرت ننموده و آن را وطن خود قرار نداده باشد
سالم ایمانی که ساکن مملکت اشود، و آن مردم با  اهل مملکت اسالم شمرده نمی

هستند ـ چه آنجا متوّلد شده و یا از مملکت کفر بدانجا هجرت نموده باشند ـ آنها 
همه با هم مساوی بوده و با یکدیگر دوست و  ،سالم بوده و در حقوقااهل مملکت 

 باشند. بسته می
دوش این ه سالم تمام زحمات و مشّقات برپا بودن سیستم و نظام خود را با

ت. اینها هستند که حّقانّیت این نظام را قبول دارند، و این سکنۀ مسلمان گذاشته اس
کند  جرا ساخته و بر آنها الزم میانظام هم تمام جوانب قانون خود را در میان آنها 

طاعت نمایند و هرگونه ااو را  که تمام دستورات دینی و اخالقی و سیاسی و مدنی
دهد که متصّدیانی  نها حق میآه و از طرفی ب ؛کار برنده فداکاری در راه دولتش ب

که مدّبر  ا(مجلس شور)نتخاب نمایند و یا در پارلمان اون مختلفۀ دولت ئبرای ش
های ریاستی دولت برای  چنین بر پست ون دولت است شرکت جویند و همئش

 ش تکیه زنند.ا ساسیاهمدوش ساختن سیاست فکری دولت با قوانین 
ا نه در دوران نبّوت و نه در زمان و باالترین شاهد این قسمت هم اینکه م
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 ایابیم که از میان اهل ذّمه برای عضوّیت مجلس شور نفر را هم نمی خلفا حّتی یک
و یا قاضی  ،سالمی را تصّدی نمایداای از نقاط  نقطه و یا حکومِت ،انتخاب شود

 و یا فرماندۀ ،قسمتی از امور دولت شود و یا نظارت بر آن نماید شده و یا وزیِر
داشته باشد دربارۀ انتخاب خلیفه عقیدۀ خود را به میدان  و یا حق ،جنگ شود

 فعالیت بیندازد.
... با اینکه حّتی عصر پیامبر صّلی اهلل علیه و آله و سّلم هم خالی از اهل ذّمه 

ها میلیون رسیده بود. و اگر آنها حّق شرکت در  نبود و در زمان خلفا تعدادشان به ده
وجه این حق را از آنان  هیچ شتند پیغمبر صّلی اهلل علیه و آله و سّلم بهاین امور را دا

یافتگان آن  صحاب و تابعین آن حضرت که تربیتا چنین و هم ،داشت دریغ نمی
 کردند. این حق کوتاهی نمی داِءاحضرت بودند برای مّدت سی سال تمام از 

فراد غیر مسلمانی هستند که در داخل مملکت ا ۀ... منظور از اهل ذّمه کلّی
کنند،  طاعت میاسالمی را پذیرفته و از آن اسالمی سکونت داشته و والیت دولت ا

سالمی متوّلد شده و یا از خارج بدانجا آمده و درخواست اخواه در مملکت 
 اند که در زمرۀ اهل ذّمه به شمار آیند. نموده

متعّهد است که دیانت و فرهنگ و  ،مانسالم برای این دسته مردم غیر مسلا
و البته قوانین داخلی مملکت را در میان آنها هم  ،مال و ناموسشان را حفظ نماید

ف و کارهای یباشد، و درهای تمام وظا کند. و برایشان حقوقی هم قائل می جرا میا
ها  نهای مهّم ریاست، به رویشان بازگذارد و همانند مسلمانان بدا دولتی را جز پست

ی که خود مسلمانان یدر امور اقتصادی هم از همان کارها .دهد آزادی در تمّدن می
هرحال آنها را از تحّمل وظیفۀ دفاع از حریم  دارد. و به ند بازشان میا هم ممنوع

 گذارد. این وظیفۀ سنگین را به دوش خود مسلمانان می ،دولت معاف داشته
خوب  ،ای دارد م مختلف آن خردهحکاااگر کسی بر این دو نوع مدنّیت و 

ی که طرز فکر معّینی دارند با کسانی که ایمان به آن یها است نظری به رفتار دولت
های مّلی ساکن  قلّیتاهای ناسیونال با  چنین رفتار دولت و هم ،دنطرز فکرشان ندار
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از راه ّدعا کنیم که مشکلی را که اطور قاطع  توانیم جّدًا و به در آن بیندازد. ما می
سالم بهتر از هر سیستم اآید،  ها پیش می های غیر معتقد به مبانی دولت یتوجود اقّل

 دیگری در جهان، با روشی آسان و عادالنه حّل کرده است.
ساسًا فکر مخالف را ااند: یا  دیگران این مشکل را با یکی از دو راه حّل کرده

 سازند. ته از حقوق محروم میو یا مردمش را مطرود ساخ ،برند کوبیده از بین می
ست که با ا گیرد این ها پیش می سالم در برابر این روشالیکن راهی را که 

سالم ندارند حّدی قرار ایمان به مبانی دولت اعدالتی کامل میان مؤمنین و کسانی که 
بوده سالم اآنها که به قوانین و مبانی او ایمان دارند باید کاماًل مقّید به مبانی  ؛دهد می

و  ،زحمات پیشبرد نظام دولت را ـ بر طبق آن مبانی ـ تحّمل نمایند حال و در عین
آنها که تسلیم این مبانی نبوده ایمان ندارند الزم نیست جبرًا از آن مبانی جز به مقدار 

و دولت ضمن اینکه  ،ضرورت که برای حفظ نظم مملکت الزم است تبعّیت نمایند
 نسانی آنها رااحقوق مدنی و  ،دارد ا از دوش آنها برمیزحمات پیشبرد نظام دولت ر

 کند. حفظ می

 حقوق مدنی

مال و جان و ناموس آنها را حفظ  ،که دولت ستا ... اّولین حّق مردم این
و این همان است که  ؛جز روی جهات معّین قانونی و مشروع از آنها نگیرد ،نموده

حادیث توضیح داده است. در اپیغمبر صّلی اهلل علیه و آله و سّلم در بسیاری از 
یراد فرمود ـ که شامل بر بسیاری از قوانین االوداع   خطبۀ جامع و کاملی که در حّجة

 سالم است ـ بیان فرمود که:انظام حیاتی 
در )حترام امروز انند موال شما و نوامیس شما همااهای شما و  همانا خون

 0.محترم است (شرع

                                                      
 .112، ص 1، ج بحار األنوار، به نقل از 539، ص 1، ج امام شناسی .5
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حترام را تنها یک چیز که پیامبر صّلی اهلل علیه و آله و سّلم در گفتار ااین 
حکم ه یعنی حّقی که ب “سالماحّق ه جز ب: ”کند دیگرش بیان فرموده استثناء می

تنها به حکم قانون  ،حترامات کسی الزم شده استاسالم دربارۀ جان و مال و اقانون 
 توان از او گرفت. می

ز نیست یسالم جاادر  ؛حفظ آزادی شخصی آنهاست ،دّومین حّق مهّم مردم
 «دفاع ـ آزادی کسی را سلب نمود. ۀجازابدون ثابت شدن جنایت ـ پس از 

عّباس را نزد آنان فرستاد، و او  ]بن[ الّسالم، عبداهلل علی علیه»: 549صفحه 
علی  ؛ای نمود، و در نتیجه چهارهزار نفر توبه کرده بازگشتند و مباحثهبا آنها مناظره 

الّسالم نزد بقّیه فرستاد که از راه خود برگردید ولی آنها نپذیرفتند. حضرت پیام  علیه
 فرستاد:

این قرار که هیچ خونی به حرام نریزید و راهی ه خواهید باشید ب هرجا می

استقبالتان ه اگر چنین کردید جنگ را بو  ،را نبرید و به کسی تجاوز نکنید

 !فرستم می

به خدا قسم حضرت با آنها جنگ نکرد تا اینکه ”گفت:  عبداهلل بن شّداد می
حضرت بار دیگر هم به آنها فرموده بود  .“ناحق ریختنده ها ب ها بریدند و خون راه

 کنیم. جنگ نمیه که تا فسادی در زمین نکنید ما شروع ب
ظهار ا یسالم جلوا :آید اینکه دست می قاطعی از این بیان بهطور  آنچه که به

لیکن اگر  ؛گیرد سالمی را نمیاحزاب مخالف دولت و مّلت اها و  عقیدۀ دسته
ساس تهدید و وحشت و افکارشان تبلیغات راه بیندازند و مّلت را با ابخواهند روی 

اینجا  ،هم بزنند ا بهفکار خود ساخته با نیروی خود نظام شهرها رامغلوب  ،یا ترور
 رساند.  است که دولت آنها را گرفته و به سزای کردارشان می

کیدًا سفارش هم فرموده اسالم دستور داده و ااینجا حّق دیگری هم هست که 
نسانی هر اسالمی است که احتیاجات ضروری اف حتمی دولت یاز وظا :است

سالم به همین قصد واجب اوظیفۀ زکات  ؛فرد مردم را تعّهد نموده فراهم آورد فرد
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از ثروتمندانشان گرفته به ”و پیامبر صّلی اهلل علیه و آله و سّلم فرموده:  ،شده است

ای را پس از خود بگذارد، او  کسی که بیچاره”و فرمود:  “.شود بینوایان رّد می

ارث من وارث کسی که و”و فرمود:  .“ماست و ما متعّهد امور او هستیمه مربوط ب

 “«.برم رث میادهم و از او  از جانب او دیه می ،ندارد هستم
 سالم برای رفع احتیاجاتادر  :یمیج: این درست نیست که بگو»: 543صفحه 

تنها زکات برای این منظور  :یمیممکن نیست مالیات وضع نمود، و یا بگو ،حکومت
ت که از جتماعی اسامنّیت اهای  وضع شده است. زکات تنها یکی از سرمایه

شود تا به فقرا و مستحّقین برسد؛ لیکن احتیاجات حکومت  ثروتمندان گرفته می
و بر آنها الزم است که در برابر توّقعاتی که  ،چیزی جز احتیاجات خود مّلت نیست

هداف خود به دولت اق آمال و از دولت دارند مقداری از ثروت خود را برای تحّق
 ،ی کردهیها جتماع کمکاهای مختلفی از  سمتطور که مّلت برای ق بدهند. همان

چنین بر مردم است که مبلغی بر خود فرض نموده متعّهد  دهند، هم پول و غیره می
و مالیات چیزی  ،حتیاجات آنها داشته باشدامکاناتی برای انجام ا ،شوند تا حکومت

 گیرند نیست. گردن می هجز مبلغی که مردم برای مصالح خود ب
قدیم ما شدیدًا مذّمت شده است،  های فقهِی ی که در کتابیها مالیاتاّما آن 

های  باشد. مالیات ساسی میامروز نبوده و بین آنها فرق مهم و اهای  از قسم مالیات
کنند  آوری می موالی که مردم برای مصالح خود ملتزم شده جمعاآن زمان از قبیل 

از مردم گرفته و به دلخواه خود  های سلطنتی ی بود که حکومتیها نبود، بلکه باج
ها را  سالم هم شدیدًا این مالیاتارساندند، و روی این جهت  مصرف میه سالطین ب

لیکن اکنون که واقعّیت مالیات عوض شده و جور دیگری است،  ؛تحریم نمود
 «حکمش هم فرق کرده است.

ی مکاناتی برااساسی باید پس از قّوه و اج: تدوین قانون »: 532صفحه 
ساسی باید به دست کسانی اجا وضع قانون  همه ،سالمی باشداتشکیل حکومت 
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ما امروز فقط این مبانی را برای  ؛داشته باشند جرااانجام گیرد که قدرتی برای 
 5«داریم. ی عموم عرضه مییآشنا

 ]قانون اساسی و حکومت در اسالم[

آقا  ۀترجم ،مودودیعلی تألیف ابواأل ،قانون اساسی در اسالمدر مقّدمه کتاب 
 گوید: 1و صفحه  1صفحه  ،مترجم در مقّدمه ،محّمد علی گرامی

های گذشته که  از قرن ـ قانون اساسی و حکومت در اسالمـ دربارۀ این مسائل »
 الحسبة فی االسالم :جز چند کتاب معروف و غیر معروف ،اساس فقه است ۀمنزله ب

 تحریر االحکامو  ،خلدون ابن مقدمۀو  ،م اوبه قل سیاست شرعّیهو  ،تیّمیه به قلم ابن
در قرن ما هم  ؛در دست نیست یچیز دیگر ...فّراء و االحکام السلطانّیهو  ة،جماع ابن

باره منتشر شده همان کتاب کم   ـ در این انار اهلل برهانهم تر کتابی که از فقها ـ شاید مهم
 «باشد. ـ می ـ قّدس سّرهاهلل نائینی  مرحوم آیة حکومت ۀدیحجم و البته پر فا

 خبری مردم سوء  تا مغرضین نتوانند از بی»از مقّدمه گوید:  51 هو در صفح
یدر ما  مل” قول شاعر معاصرش:ه شعری را که باکسی چون ابوموسی  ،استفاده کرده

حکمّیت که  ۀجهت قضّیه ب “فهمید را نمی 1و  1ضرب  ؛رضُب أسداسر و أمخاس
الّسالم تحمیل نمایند  بر شخصی چون علی علیه ،حیاتی داشت ۀبرای مسلمین جنب

 و آن حضرت روی مصالح اجتماع ناچار به پذیرفتن شود.
لومومبای مظلوم را به  ،برداری کرده خبری مّلتی بهره تا ستمگران نتوانند از بی

خاطر اینکه شهامت به خرج داده و آبروی روش دیکتاتورانۀ بلژیک را ریخته و در 
 پا خاست و گفت: برابر پادشاه بلژیک به 5319ام ژوئن  سی ،استقالل کنگوجشن 

تنها  ،فقر و مرض و جهل ،برداری از ما مّلت بینوای کنگو ها بهره پس از سال
تمّدن و  ۀارمغانی است که بلژیک متمّدن مسیحی که خود را به وجود آورند

                                                      
 .543 ـ 542، ص 07جنگ . 5



 609 و حکومت در اسالم[ ی]قانون اساس

در چندین  !فرماید کرد به مّلت کنگو تفّضل می تربیت وحشیان قلمداد می
 . کند... های ما از دویست نفر تجاوز نمی کرده تعداد تحصیل  ،لیون جمعّیتیم

های سازمان  فعالیتکتاب  ِییکنند که به قول نویسندۀ آمریکابه زمین بزنند و طوری 
مبا در بازگشت از آمریکا وضع کشور خود را به حّدی وخیم دید لومو ،جاسوسی سیا

 چینی بر ضّد اوست. مغرضین و استعمارگران ملل سرگرم توطئهکه پنداشت سازمان 
لومومبا، لومومبای فداکار و حامی مّلت را در میان همان مّلت خودش کمونیست 

هایش را  ابتدا وحشیان انگشت ،پس از زجرهای بسیار ،معّرفی کرده زندانیش نموده
ومبا چنین غلطی ترین وضع به قتلش رساندند تا دیگر لوم خورده و سپس به فجیع

 !«نکرده و دم از منافع مّلت نزند
دی در کِن ،رئیس جمهوری سابق آمریکا»گوید:  22و صفحه  25و در صفحه 

 ییها خورد که سیاست خارجی آمریکا چرا از حکومت هایش افسوس می یکی از نطق
 گوید: می ،ها بوده است پشتیبانی کرده که مورد تنّفر مّلت

ایم و چه بسا که آیندۀ  ها را تقویت کرده ها، رژیم مّلتجای پشتیبانی از  به
پذیر بستگی  ها و فرمانروایانی نامحبوب و سقوط خود را با سرنوشت دولت

وزیر پیشین عراق   نخست ،نوری سعید ۀقطعه شد جسد قطعه . ایم... داده
 ،ـ در بغداد به یک تیر چراغ برق آویخته بود 5318 که در ژوئیه پارسال ـ

 . ست که بر سر سیاست ما در عراق آمده است...ا ییبال مظهر
ضمن حمله به  ،5317ژوئیه  2 ،نامبرده در نطق مفّصل خود در مجلس سنا

 گوید: فرانسه دربارۀ وضع الجزائر می
پیوندد که باران اختناق  ظهور می های ب هت مّلی معمواًل با جرّقی هوّییشناسا

ای  وص اگر این احتراق در منطقهبه خص ،تواند آن را خاموش سازد نمی
 2و5«شوند. صورت گیرد که همه از میراث و تعالیم اسالم برخوردار می

                                                      
 .استراتژی صلح .5
 .573، ص 2 جنگ .2
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ی ئهای وال توانند در پست فقط مسلمانان ساکن در کشورهای اسالمی می]

 قرار گیرند[

آقای گرامی راجع  ۀترجم ،تألیف مودودی ،قانون اساسی در اسالمدر کتاب 
به آنکه فقط مسلمانانی که در کشور اسالمی سکونت دارند و تبعۀ خارجی نیستند 

مانند رئیس جمهور و افراد منتخب مجلس و  ـ های والیت توانند در پست می
طور کلی هرجا که ریاست و والیت امور  ها و به  کل ریاست وزرا و سایر وزرا و مدیر

 نفال استفاده نموده است:أ (1)از سوره  72از آیه  ،دشرکت کنن ـ مسلمانان است
                       

                        

      (و بقّیۀ آیه چنین است:)اآلیة  ـ        

                      .5 
استاد مودودی در کتاب »گوید:  84و در همین کتاب در پاورقی صفحه 

       :دربارۀ آیه شریفه های قانون اساسی اسالم پایه

          ،2 گوید: می 
ف یاین آیه با صراحت کامل غرض از وجود حکومت اسالمی و وظا

اش این نیست که  کند. حکومت اسالمی تنها وظیفه اساسی آن را بیان می
ها امنّیت داخلی را تحّقق بخشد و یا حدود مملکت را  مانند سایر حکومت

بلکه چون یک حکومت  ،فراهم کندحفظ نماید و یا رفاه ماّدی دولت را 
آوری  جمع زکات ،پا داشته  اش آن است که نماز به اسالمی است اّولین وظیفه

دانند ترویج نماید و منکراتی را  ی که خدا و پیغمبر نیک مییها کرده و نیکی
                                                      

اإلسالم است، رجوع  هجرت به دار ،امور والئّیه ۀط والیت فقیه و بقییاز شرا :اینکه ادر رابطه ب .5
 .512، ص 7، ج مطلع انوار؛ 81، ص 6جنگ ؛ 521، ص 08جنگ به  شود

 .35( آیه 22سوره حّج ) .2



 606 ]حقوق دولت بر مردم[

 «دانند جلو بگیرد. که خدا و پیامبرش منکر می
  کند: را معّین می این آیه وظیفۀ حکومت اسالم»گوید:  82در صفحه 

                               سوره(
 .(21آیه ( 17) حدید

ی را با یخداوند چیزها”و پیغمبر اکرم صّلی اهلل علیه و آله هم فرمود: 

﴿در آیۀ  کثیر تفسیر ابن) .“کند کند که با قرآن تدبیر نمی حکومت تدبیر می  

        ﴾)5» 
 از همین کتاب وارد است که: 549در صفحه 

های آنارشیست )هرج و مرج  الّسالم نظیر فرقه خوارج در زمان علی علیه»
با تشکیل  ،( زمان ما بودهNihilist :و نهیلیست )منکر همه چیز (Anarchist :خواه

 2«کوشیدند. هرگونه دولتی مخالفت کرده و با تمام نیرو در محوش می

 ]حقوق دولت بر مردم[

فرمانبرداری  ی که دولت بر مردم دارد حّقلین حّقاّو»گوید:  544و در صفحه 
اهلل علیه  باشد. پیامبر اکرم صّلی بالّسمع و الطاعة می حّق :و به اصطالح تاریخ اسالم

در جای خود  ـ مالک اموّطبن صامت در کتاب  بنا به نقل ُعبادة ـو آله و سّلم 
 4“«ی و فرمانبرداری در سختی و آسانی و نشاط و بدحالی.یشنوا”تصریح فرموده: 

                                                      
﴿(: 57اء )از سوره إسر 89ذیل آیه  ،592, ص 1کثیر, ج  إبن ،تفسیر القرآن العظیم .5       

      ﴾. 
 .573, ص 2جنگ . 2
اهلل صّل اهلل علیه ]و  عن عبادة بن صامت قال: بایعنا رسول: »331, ص 2, ج کتاب الموّطأ. 4

ط و المکره، و أاّل ننازع االمَر أهَله، و  ،آله[ و سّلم عل السمع و الطاعة یف العُّس و الُیُّس و الُمنش 
 .«أْن نقوم باحلّق حیث ما کنّا، ال نخاف یف اهلل لومة الئ مر 



 01ج  / مطلع انوار 602

دولت این است که مردم از روی صدق  دّومین حّق»گوید:  543و در صفحه 
طور  در قرآن و احادیث از این مطلب به ؛نددوست و یار دولت باش ،و صفا و واقعّیت

و این کلمه به مراتب بهتر از دو  ،تعبیر شده است (خیرخواهی)مکّرر به کلمۀ ُنصح 
( و Loyalism: خواهی و طرفداری از دولت در وقت شورش لویالیسم )دولت ۀکلم

 5«باشد. ها می   ( در اصطالح انگلیسAlligiance: الیجنس )وفاداری، بیعت

 داند[ ]اسالم کثرت عدد را میزان حق و باطل نمی

 پاورقی: ،73صفحه [ ترجمۀ قانون اساسی در اسالم]
 گوید: می نظرّیه سیاسی اسالم استاد مودودی در کتاب»

شود، لیکن اسالم  در هر حال روی اکثرّیت آراء حکم می ادر مجالس شور
د صّلی اهلل علیه و بگو ای محّم”داند:  کثرت عدد را میزان حّق و باطل نمی

بد تو را خوش  (تعداد) بد و خوب یکسان نیست گرچه زیادِی ،آله و سّلم
﴿“ ؛آید                         ﴾.2 

تر و   نفر خیلی درست ست در یک مطلب رأی یکا سالم ممکنااز نظر 
و این درست نیست که چنین رأی  ،مجلس باشد بقیۀ اعضاِءتر از  بینانه واقع

 کثریت طرفدارش نیست دور افکنیم.ارا تنها به جرم اینکه 
تواند  کثرّیت موافقت کند، میاتواند با  طور که می بنابراین رئیس دولت همان

مخالفت نموده  عضااتواند با تمام  طور می و همین ،قلّیت را مقّدم بداردا
البته بر همۀ مسلمانان الزم است  ؛جرا کنداداند  که خود صالح می ای را عقیده

کند روی  ببینند حکمی که می ،عمال و رفتار رئیس دولت بودهاشدیدًا مراقب 
و  ؛کند بوده هوسرانی می یٰو واقعًا مراقب صالحدید است و یا روی هو اتقو

 ای پیدا شود. مگر اینکه مفسده ،توانند او را عزل کنند در این هنگام می
جا  حّق واقعی را همه  کثرّیت آراء،اتوان گفت: شّکی نیست که  ولی می

                                                      
 .531، ص 08جنگ  ؛573، ص 2جنگ . 5
 .599( آیه 1. سوره مائده )2



 607 [آورد یدرم هیو چشم مرّوت را به گر کوبد یآن را م یکه ذوق اسالم ییزهای]چ

لیکن نظر به اینکه  ؛گوید و آیۀ مزبور هم همین را می ،دهد دست نمی هب
قاعدۀ تبعّیت از  ،یک راه مستقیم و کّلی ندارد ،تشخیص رأی درست و حق

بدون إعمال غرض بینی و  مجلس که شاید اگر روی واقعی عضااکثرّیت ا
 طور باشد، همان رسد، معتبر بوده یک قانون صحیح می واقع میه ب باشد نوعًا

کرم صّلی اهلل علیه و آله اکه پیغمبر  چنان .کنند عالم عمل می که تمام عقالِء
و سّلم در جریان جنگ ُاحد با اینکه معتقد بود که بهتر است در شهر بمانند 

کثر صحابه معتقد به بیرون رفتن اظر به اینکه ن ،و در داخل با دشمن بجنگند
 از شهر بودند آن حضرت هم قبول فرموده دستور خروج داد.

 ،رسد جا به واقع می کثرّیت آراء برای این نیست که همهابنابراین رجوع به 
چون برای حفظ نظم قانون بهتری نداریم به آن  ،بلکه از روی ناچاری بوده

 «کنیم. )مترجم( عمل می
خداوند ”پیغمبر اکرم صّلی اهلل علیه و آله و سّلم هم فرمود: »: 82صفحه 

یعنی اسالم به  5“.کند کند که با قرآن تدبیر نمی ی را با حکومت تدبیر مییچیزها
یک قّوه و نیروی حکومتی احتیاج دارد تا منکراتی که با نصیحت و مواعظ قرآن از 

 «رود با زور حکومت از بین برود. بین نمی

چشم مرّوت را به  کوبد و ی که ذوق اسالمی آن را مییچیزها]

 [آورد درمی گریه

به ”زیرا پیغمبر صّلی اهلل علیه و آله و سّلم فرموده: »پاورقی: ، 591صفحه 

کسی که دنبالش افتاده و یا حریص بر آن است ه مر را باخدا سوگند ما این 

ی برای میدان یی، هیچ جااز واضحات است که در اجتماع اسالم “.نخواهیم داد
کوبد و  ی که ذوق اسالمی آن را مییو از چیزها بازی در مقامات انتخابی نیست!

                                                      
﴿(: 57از سوره إسراء ) 89آیه ، ذیل 592, ص 1کثیر, ج  ، ابنتفسیر القرآن العظیم. 5        

      ﴾. 
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 ست که برای یک منصبی دو یا سه و چهار نفرا کند این نکار میاعقل اسالمی 
هریک علیه دیگری نشرّیاتی صادر کند که چشم مرّوت را به  ،کاندیدا قیام نموده

ها برای ستایش  عرق خجالت بریزد! مجلس ،سالمای شرف گریه درآورد و پیشان
ئد را برای دعوت به خود بخرند و مخالفین را اخود و طعن دیگران تشکیل داده، جر

های فّعال خود را  و تمام چرخ ،های مختلف گول زده و یا تطمیع نمایند با حیله
بیشتر و مکر و کار بیندازند! و آنگاه که دروغش ه برای تحمیر و استعمار مردم ب

های پست و  اینها راه ؛تر باشد جلو بیفتد ش افزونا تر و ولخرجی نیرنگش فراوان
صدم اینها در   روند، و اگر یک کار میه ای هستند که در ُدَول شیطانی ب لعنت شده

سالمی واقع شود کار به دادگاه کشیده شده و مسّببین آن مجازات شدیدی ادولت 
 5«تا چه رسد به اینکه برای عضوّیت مجلس انتخاب شوند. ،خواهند شد

ریاست جمهوری تمّسک برخی به آیاتی از سورۀ بقره برای امکان انفکاک 

 ورعأبصر و أعلم و أاز فقیه 

 ،ورعأبصر و أعلم و أبعضی راجع به امکان انفکاک ریاست جمهوری از فقیه 
 :237و  231 ۀآی ،بقره ۀسور، نمایند تمّسک به آیۀ ذیل می

﴿                                

                               

                                          

                              *     

                                        

                           

                              ﴾. 
                                                      

 .549، ص 07جنگ . 5



 603 : ﴿الرَِّجاُل َقوَّاُموَن ...﴾عةیراجع به رسالة بد

بالمالک القطعی داللت بر جواز  ،این آیه بر فرض تعمیم آن نسبت به فقیه
نه بر جواز ریاست  ،نصب رئیس جمهور قوّی البدن و عالم و مّطلع بر اوضاع دارد

جمهوری که از طرف مردم انتخاب شود و فقیه بر او صّحه گذارد ولی نتواند او را 
 .عزل و نصب کند

 فرماید: می 433 ۀصفح ،کتاب الجهاد ،کشف الغطاءمرحوم کاشف الغطاء در 
 رّب  ض  یل ر  إ َب و أقرَ  باالحتیاط   َق ین أوفَ جتهد  من المُ  ستیذانُ و لاّم کان اال»

هل أذّلل و اخلضوع لرّب الربّیة، فقد أذنُت إن کنُت من و الت   ة  ی  ق  یل الر  إ َب العالمنی و أقرَ 
مان االجتهاد و من بن  بن السلطان و اخلاقان للسلطان ،القابلنی للنّیابة عن سادات الو 

أدام اهلل ظالله عل رؤس  ـفتحعل شاه  ،ک المنّانل  اخلاقان المحروس بعنی عنایة المَ 
هل الکفر و الطغیان و أ العساکر و اجلنود و ردُّ  ما یتوّقف علیه تدبریُ  یف أخذ   ـ األنام

 ةر او زک ،و ما جیری جراها کام سیجیء ،سالمبغلبة اإل مفتوحةر  اجلحود من خراج أرضر 
نواع الثالثة من و األأبیب و الو  أو الّتمر أنطة من الطعام و احل  أو الشعری أین متعّلقة بالنّقدَ 

جاز له  شقیاءَ فإْن ضاقْت عن الوفاء و مل یکن عنده ما یدفع به هؤالء األ ؛األنعام
عن أعراضهم و  ذا توّقف علیه الّدفعُ إألهل احلدود باألخذ من أمواهلم  التعّرُض 
 5ره.ما ذکَ  ـ ا یل آخر   «ریدالمَ  ما یدفع به العدو   ر  دَ البعید بقَ  نَ م   ذَ أَخ  ف  و إن مل یَ  ،دمائهم

اُمونَ ﴿ :ةراجع به رسالة بدیع َجاُل َقو   ...﴾ الر 

در  ،ام دربارۀ حقوق زن نگاشتهجانب  راجع به تعریف این رساله که این
 ،5399ربیع الثانی  27، 5418اسفند  21شنبه  ۀموّرخ ،آزادگان ۀروزنام 5 ۀصفح
 2شرح مختصری را ذکر کرده است. 13 ۀشمار

                                                      
 .513 و 518، ص 7جنگ  .5
 .583، ص 2جنگ   .2
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 [زن و انتخاباتمطالبی از کتاب ]

 :14 هصفح ،زن و انتخاباتدر کتاب 
از حسن  ،عوف از ،مثهی بن  کرد برای ما عثمان  قل ن” گوید: بخاری می»

بکرة گفت: در روزهای جنگ جمل خداوند مرا به برکت  بیأ ،بکرة بیأاز  ،بصری
الّسالم(  ای که از پیغمبر شنیده بودم از خطا و لغزش )جنگ با علی علیه جمله

لع شد که قوم فارس اهلل علیه و آله و سّلم مّط وقتی پیغمبر صّلی  ؛مصون داشت
 فرمود: ،اند را به پادشاهی برگزیده دختر کسریٰ

پیروز و رستگار نخواهد شد مّلتی که زمام حکومت را به دست زن سپرده 
وا أمَره، امَرأةً  ؛است  «5“.لن ُیسل َح قوٌم َول 

و قد جاء یف »: 261 ةصفح ،6د لّ ج ،احلدید أیب ابن[ البالغة] شرح نهج)یف 
 4و2“«(.ةٍ أمرَ ایل إ ]أمره،[ سل ح قوٌم أسندواال یُ ” :اخلرب

 الّسالم[ منین علیهؤالم ]عدم تأثیر کثرت و قّلت مردم در أمیر

 :122 فحةص([ الّشیعة یف المیوان) الّشیعة و التّشیّع]
 النیاس   تزیدین کثرةُ  ال”معه کیفام دار:  مننی اّلذی یدور احلقُّ ؤالمو قال أمریُ »

ةً َح  قُ  و ال  ویل لز  “ًة.حَش ه، لنی  وَ تسری
 1و1«3

 

                                                      
 .37، ص 8؛ ج 541، ص 1ج  ،صحیح البخاری .5
 .84، ص 6جنگ  .2
 .213، ص 7، ج مطلع انوار. جهت اّطالع بیشتر رجوع شود به 4
 .393)صبحی صالح(، ص  البالغةنهج . 3
یعة یف المیزان. 1  .261، ص الشی
 .31، ص 69جنگ . 1
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 حاکمه[ها در مقابل ظلم دستگاه  ]بیداری مّلت

ترجمۀ قانون اساسی در اسالم، تألیف: أبواألعلی مودودی، ترجمه: محّمد 
 :57صفحه  علی گرامی،

نام آنها در دنیا ه ها به موجب دستور اسالم بیدار و ناظر اعمالی که ب اگر ملت»
ـ جنگ  ملت فرانسه توانند با پول ملتی ـ رانان نمی هوس ،گیرد باشند صورت می

و فجایعی کنند که کندن  ،دم مسلمان رشید الجزائر ادامه دهندآبروبری را با مر
پوست سر و فرو نمودن میلۀ آهنین گداخته شده در دهان و حلق مرحوم محّمد 

ی مّلتی را که بدبختانه نوعًا یو کوس رسوا !کار کوچکش بوده ،مهیدی عربی
 بزنند! به عالم ،کنند نام او کار میه ست که با عمال وکالئیااّطالع از  بی

 شنویم: ما وقتی گزارشات جهانگردی را دربارۀ مملکتی چنین می
ی آرژانتین برگزیده رنام پرون به ریاست جمهوه سیزده سال پیش مردی ب

ا ناگهان از جا در رفت و وی در ابتدا محبوبّیتی میان مردم داشت اّم .شد
 شا دیکتاتور محض از آب در آمد، و در پایان دوران ریاست جمهوری

دیگر نیز بر مردم  ۀقانونی از پارلمان گذراند و خود را به زور برای یک دور
ای  کرد، چنان لطمه ثر بودجۀ هنگفتی که برای ارتش خرج میاتحمیل کرد. در 

راند! مردم  عقبه به بودجۀ مملکت وارد کرد که کشور را بیش از بیست سال ب
ا او شوریدند اّم ه وی میرژانتین که تاب این همه دیکتاتوری نداشتند علی آ
 .شد شورش را بخواباند یدرجۀ ارتشیان موّفق می رتقاا با
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لیکن پرون مرتکب اشتباه دیگری هم شد و آن مخالفت روحانیون بود، او 
 . .کشیشان را بیرون اندازد.. ،خواست کلیساها را تعطیل کند می
در شمار ای به پاپ نوشته از او خواست او اجازه دهد مجسمۀ زنش  نامه

کلیساها نصب شود تا مردم او را زیارت کنند،  زاهدان و معصومان در همۀ
دانستند که خانم پرون قباًل  زیرا همه می ؛پاپ از این نامه دچار وحشت شد

کشیشان علیه پرون  ۀهرحال با دستور پاپ هم و به !اصه بوده استرّق
األخره مردم مسّلح تا ب ، شوریدند و مردم را نیز علیه وی تحریک کردند...

 . ور شدند و معلوم نیست که او از چه راهی گریخت... به کاخ پرون حمله
ساسًا بیدار و روشن نبوده و تنها در زیر بار مشکالت و اچنین مّلتی  فهمیم که این می

 افتادند. گرنه به چنین روزی نمی و ،فرسا تکانی خوردند تحمیالت توان
 شنویم، اتش را دربارۀ جمهوری کوستاریکا میو هنگامی که در مقابل، گزارش

 باشند: زنیم که مّلت این جمهوری مردمی بسیار بیدار و روشن می خوب حدس می
منّیت مملکت اکوستاریکا ارتش ندارد و تنها پلیس مّلی حافظ  ... کشور

دهند کمتر است!  ای که معّلمان می ها هم از نمره است، تازه تعداد این پلیس
اش  ش تک و تنها از خانها ا کشور جهان است که رئیس جمهوریاینجا تنه

 کند! زند و با مردم خوش و بش می ها قدم می آید و در خیابان بیرون می
خوزه مصادف با زمانی  روزهای توّقف ما در شهر سان ،بر حسب تصادف

خواستند استوارنامۀ خود را  شد که سفیر کبیر فرانسه و کشور بولیویا می
ا مراسم را ما نیز در این مراسم دعوت داشتیم. اّم ،ئیس جمهور کنندتقدیم ر

در بیرون عمارت کاخ ریاست جمهوری ترتیب داده بودند تا چیزی از نظر 
 ؛ای در کار است های سیاسی محرمانه مردم پنهان نماند، خیال نکنند گفتگو

 بودند.احساسات مردم کشور احترام خاّصی قائل شده ه این ترتیب به و ب
بسیاری از  ,ستا قصر رئیس جمهور ساختمانی بسیار ساده و معمولی

تواند بدون  دارات دولتی نیز در این قصر جای دارند، هر کسی میا
این قصر وارد شود... و حّتی با شخص رئیس ه گونه تشریفاتی ب هیچ

 جمهور فورًا مالقات کند!



 666 ها در مقابل ظلم دستگاه حاکمه[ مّلت یداریب]

یماست و آنهم خیلی ی کوستاریکا تنها دارای دو فروند هواپینیروی هوا
و تنها جنبۀ تشریفاتی دارند و از آنها برای پیشرفت امور  ،عادی و معمولی

صالحی و او بودجۀ گزاف ارتش را صرف کارهای  ،برند خیرّیه استفاده می
کار ه کنند و به خصوص برای پیشرفت فرهنگ عمومی ب عمرانی می

فرد پلیس یا نظامی پنج  دهد که در برابر هر آمار دقیق نشان می .اندازند می
 .« معّلم وجود دارد...

دی از جمله در کنفرانس در موارد متعّد 5با این وصف ایشان»: 24صفحه 
 ۀمشکل قضّی ،طّی نطقی (5317فوریه  23)ها  ها و کلیمی مّلی برادری مسیحی

پیشنهادهای اقتصادی  ،مسکنی قلمداد کرده نانی و بی آوارگان فلسطین را در بی
 گویند: مینموده 

 های موّقتی در مرز اسرائیل، آمیز آوارگان در اردوگاه وضع مستمند و مصیبت
داری بر  بهرههرج و مرج اقتصادی، و  ،اصلی کینه و عداوت مّلی ۀسرچشم

های آوارگان باید  اردوگاه . گردد... های بشری می ها از بیچارگی کمونیست
باید توّسط  ،وارگان حین فرارموال و ثروت از دست رفتۀ آا ،منحّل گردد

 .« سرائیل جبران شود...ا
 از مال مّلت قصرهای ،نشین نشود الّسالم خانه زیرا اگر علی علیه»: 23صفحه 

شود. و اگر موسی بن  دست عثمان و معاویه ساخته نمیه گوناگون در شام و کوفه ب
و خوشی  هارون با کیف  نشینی الّسالم در زندان نباشد مجلس شب جعفر علیه

الّسالم آزاد باشد شخصی مانند ولید روی کار  و اگر امام صادق علیه .گذرد نمی
آید که در برابر دوتا شعر و آوازی، خوش و سرمست شود که هزار دینار طال به  نمی

شاعر بدهد و فرمان دهد سوار مرکب سلطنتی شده در کاخ بچرخد و آنگاه دستور 
عنی شود و تمام اعضایش را ببوسد و فریاد دهد شاعر شیرین سخن لخت بتمام م

 !واطرباه واطرباه برآورد
                                                      

 مراد ِکِندی است، رئیس جمهور اسبق آمریکا. 5.
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دهد که روز عید قربان  عائشه در این اشعار شرح می ابن ،ولید ِی شاعر دربار
طلعتی برخورد کردم... من که برای ثواب و درِک  های زیبا و ماه زنه ب ،بیرون آمدم

 5!«برگشتمبودم با دامانی آلوده به خانه  نماز بیرون آمده
و البته قانون اساسی غیر مدّون چیز عجیب و غریبی نیست که »: 21صفحه 

های جهان تا قرن هیجدهم بر محور  بلکه نظم تمام دولت ،خود ندیده باشده دنیا ب
و دولت بزرگ مانند انگلستان هنوز هم بدون قانون  ،قوانین اساسی غیر مدّون بود

و اگر روزی محتاج به نوشتن قانون  ،ندگذرا اساسی مدّون کارهای خود را می
ای ندارد جز اینکه از منابع مختلف قانون غیر مدّون خود  اساسی خود شد چاره

 «ایم. و ما هم امروز با همین احتیاج مواجه شده ،استفاده نماید
باره است فرمودۀ پیغمبر صّلی اهلل علیه و آله و سّلم:  ... در این»: 17صفحه 

در ”و فرمود:  2.“خدا کند حّق اطاعت ـ بر دیگران ـ نداردکسی که مخالفت ”

 4«“کاری که نافرمانی خداست مخلوق را اطاعتی نیست.
ست که این والیان ا لیکن این دستورها یگانه شرطی که دارد این»: 14صفحه 

از آنها نباشند که شانه از زیر قیود احکام الهی  ،باید تابع احکام خدا و رسول بوده
 «اند. به راه معصیت و بدعت در دین منحرف شده ،ودهخالی نم

   ﴿»پاورقی: ، 14صفحه                     

    ﴾.  (28 هآی( 58) کهف)سوره 
                                                      

 [:251, ص 4, ]طبع حروفی, ج 537، مسعودی، ]طبع سنگی[ ص مروج الّذهب. 5
ـــر  » ـــبیَحَة الن حــ ـــُت َصـ ـــی رأیــ  إن ـــ
 

رب  ُحـــــوًرا َنَفـــــنَی َعوی   مـَــــَة الــــص 
ــــــا  ــــــب  یف َمطال ع ه ــــــَل الَکواک  ث  م 

 
ـــــدر    ـــــَن ب الَب ـــــاء  أَطف ـــــَد الع ش ن  ع 

ــــًبا  ــــَر حُمَتس  ــــی األج ــــُت أبغ   َفَخرج
 

زر    ــــَن الــــو   «َفَرَجعــــُت َموقــــوًرا م 
 

 

 )محّقق( .«ال طالَة لَمن َلَص اللَ »: 543, ص 5, ج الخصال. 2
 )محّقق( .«اخلالقال طالة لمخلوٍق یف َمعصیة  »: همان. 4



 667 فرهنگ منحّط غرب در کشور اسالم ریتأث ۀدربار ینیاهلل خم ةیکالم حضرت آ

﴿          *         ﴾.  سوره(
 (512و  515 هآی (21) شعراء

 :پاورقی ،13صفحه 
« ”  ٌع یَ أُ إن ر للیک، لبٌد ُُمَد  “قودک، بکّاب الل فاسَمُعوا و أط یُعوا.م 

5
 

 ” َمُع و الطیالُة لیل الم  ُ  ال
 
َه ما مل یُ  رء ، فیام أَحب  و َکر 

فإذا   ر بمعصیةٍ ؤمَ الُمُل 

َر بمعصیٍة فًل َسمَع و ال طالَة.أُ  “م 
2 

 ” یف المعروف. یف معصیٍة؛ إنیام الطیالةُ  الطالَة“
4
 

 ”  نا هذا ما لیس منه فهو رد  من أحدث یف أمر“.
3
 (اند محدثین نقل کرده ۀهم) 

 ”من َوق ر صاحَب ب دَلٍة فقد ألان لیل َهدم  اإلسًلم“.
شعب بیهقی در ) 1

 1(«یامناإل

 خمینی دربارۀ تأثیر فرهنگ منحّط غرب در کشور اسالماهلل  آیة کالم حضرت

که از رادیو  5393صفر  2 ،خمینی در گفتار روز سه شنبهاهلل  آیة حضرت
دربارۀ تأثیر فرهنگ منحّط غرب در کشور اسالم و از بین رفتن فرهنگ  ،پخش شد

 اسالم فرمودند:
آقایان در خارج جمع ی رسیده است که چندین نفر از همین یو کار به جا»

 شدند و یکی از آنها گفته بود:
                                                      

 . 39، ص 8, ج المجموع. 5
 .532, ص 2, ج مسند احمد. 2
 .443, ص 59, ج المحلی. 4
 .38, ص4, ج المجموع. 3
 .51ص  الصوارم المهرقه,؛ 15، ص 7، ج شعب االیمان. 1
 .521ـ  525، ص 07جنگ . 1
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اّل و ها ُد آیا عجب نیست که ما در شبانه روز هفده بار در مقابل کعبۀ عرب
شویم غیر از شتر  و اگر بنا بشود ما از این فرهنگ تغذیه !راست شویم؟

 5«برای ما چیزی باقی نخواهد ماند!

 ،المعظی  القائد  ای  رخامنه الل آیة... إیل 2یف مکّوب سیدة

یل الموضوع إود ستطراد و أعُ سفة  لإلآ حالر  عل کّل »: 7 ةو ما ورد یف صفح
َ ة بام فیها من طُ میّ رات العالَ ؤتَ تابعون المُ کم تُ نّ أ، و البّد صلّ األ  سُّ روحاتر عجیبةر َت

ًة و الفقَه اجلعفری   صویلّ األُ  سالمی  الفکَر اإل ًة و عام  د أّن ج  دید نَ سف الش  لکن لأل خاص 
ه من االسالمیة غائبة  عن کّل هذا، و رغم انحرافات حمّمد أرکون و غری   اجلمهوریةَ 

ه تباع  أعبدالکریم رسوش و  اسم اإلسالم یف العامل، و رغم انحرافات  ب   المتکّلمنی الیومَ 
 نحرافیة  م اإلروحات  اسم التّجدید، و طُ م عل الفکر ب  هم یف اجلامعات و سیطرت  ف  و تفلُس 
 «اسم احلداثة؟!ب   االستعامر الیومَ  روحات  ف کیف بنفس طُ و ال أعر   ،لتقینحیث 

حتدید  و هو مسألةُ  یف البحث األسایّس  َل دُخ و أل  »: 5 ةو ما ورد یف صفح
عل َفَشل   ریبّ عال الفکرُ و قد تلّقاها  ،ةیرانیّ عل الّساحة اإل الیومَ  النسل المطروحةُ 

قتصاّدیة ة  اإلیَ الّتنم   4سالم عل صعید  اإل دارة دولة  إطاق یف ن   ـ ستغفراهللأ ـاإلسالم 
أو ما  (227 ةصفح ،6و  5دکتور جورج قرم، العددان  ،ریب المعارصعالفکر ال)
ه عل حمّمد أرکون عن العجو یف رد   ،روجیه ارنالدیو ،الفرنیّس  سترشُق حه المُ طرَ  قد
خالق  طبیعیة  یف أو ال  ألّنه ال یوجد قانون  طبیعیی  ؛المشاکل یف حّل  سالمّی اإل

سان عل الّدینؤخالق  و قانون  مُ أإنام یوجد  ؛اإلسالم حمارضة حمّمد أرکون یف ) .س 
                                                      

 .47، ص 01جنگ . 5
 . همسر شهید چمران، رضوان اهلل علیه. )محّقق(2
 : صحنه، عرصه، زمینه، سطح. )محّقق(. صعید4



 663 القائِد المعّظم یا اهلل خامنه ةیآ ی... إلدةیمکتوب س یف

 (11/2/56 ،باریس ،ةة و السیاسیّ خالقیّ کادیمیة العلوم األأ
و رحم  ،«الفطرة»نیة آالکلمة القر ا أمامَ لکّن ارنالدیو نفُسه قد وقف عاجوً  و

جاب بلسان أرضوان اهلل علیه ـ حیث قد  د حسنی الطباطبائی ـالسید حممّ  اهلل العالمةُ 
یل اللغة إالمرتمجة  و رباّم هی الوحیدةُ  ،رسالة الَوالیةکتابه  ن خالل  رین م  َخ اآل

َ یف المُ  اإلنکلیویة و احلارضةُ   الامل و وزارة   سالمیة و بیت  اإل ولة  الدّ  ر مادام جهودُ ؤَت
عار و طبعَ اإل َور و ال غری. رشاد فقط تبلیَغ الش   «الصُّ

النّسل هذه و  فمثاًل قضیُة حتدید  »ا ورد: یًض أ 6فحة و ص 5و یف نفس صفحة 
 77بنحو » :د المنشورةاجلرائ   سَب َح  5نة بأّّنا قد قامت إیل اآلسالمیّ ة اإلاجلمهوریّ  افتخارُ 

األنابیب یوجب  بطُ ّقت...؟؟ و رَ وی الُعقم المُ أ« األنابیب بط  انیةر لرَ جراحیةر جّ  ةر لف عملیّ أ
 جه عن العموم.ر  خُی  ال ،ةئکالواحد یف الام النّادر الّشاذُّ  و التّوقیُت  ،ائم بال ریبر الدّ  قمَ العُ 

کتورة طاهرة لبّاف ل یف کل مکان عن الدّ نقَ و قد کان عجیًبا بالنّسبة یل أن یُ 
ا ذْت َخ أتی قد الّ  ی الشفاهیة  الفتوَ  سَب هذه العملیة َح  خری بإجراءتی تفتخر هی األُ الّ 

 !« ا...منکم شخصیًّ 
اهلل  ة أمامَ خبار بالمسئولیّ و صدقنی من نفس األ»: 6یف صفحة  تن قالأیل إ

شدیدر أن  یًس أو  ر بحونر ه الکریم و وجودکم العویو، أشعُ سبحانه و تعایل و رسول  
رب و ذلک بسبب قُ  ؛سمکمإنحاء بیف کل األ نرَش سمکم، و یُ إب ی هذا احلکمُ ر  جَی 

یدات المؤمنات من الّس  ف الکثریات  عر  أا منکم! و السیدة الدکتورة لّباف شخصیًّ 
کتورة لّباف. و من الدّ  کم المنقول  عل أساس رأی   ةَ وایت قد أجَرین هذه العملیّ اللّ 
َ ن وَ مَ  ساس حکم  أیل لبنان عل إت هذه الفتوی لَ ألسف الشدید قد انتقَ ل    أمرَ  یل 

                                                      
خه از بدو شروع تبلیغات و و در آن موّر ،5355 ةحج ماه ذی 21 : ذلک الوقتقولأنا أو . 5

 عملیات تحدید نسل در ایران در زمان جمهوری اسالمی قریب یک سال بود.
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 5!«م هبذا...؟تُ یْ ف هل حًقا قد أفتَ عر  أالمسلمنی. و ال 

 فعلی بر عالم بشرّیت تجنایات تورا

ها و  کرده مرحوم آقای مرتضی مطّهری )ره( ضمن سخنرانی که برای تحصیل
کرده بودند و در  ،در ساختمان جامعه ،دانشجویان راجع به تأثیر عقیده و ایدئولوژی

الّسالم و عّلت بیرون شدن از بهشت  راجع به حضرت آدم علیه ،نوار ضبط شده بود
 فرموده بودند که:

گوید که چون شیطان آدم را فریفت و به او گفت که اگر از  قرآن مجید می»
و در حقیقت چنین  ،این درخت تناول کنی در بهشت جاودانه زیست خواهی نمود

 :علم و معرفت داده بود ،به آدم قبل از امر کردن شیطان را به سجدهچون خدا  ؛نبود
﴿                      ﴾،2  بلکه طبق عقیدۀ اسالمی آن

و آدم چون اطاعت از شیطان  ،درخت شجرۀ بدی بود مانند َحَسد و ُبخل و کینه
نمود و از آن درخت خورد موجودی ماّدی شد و حسد و بخل و کینه پیدا کرد و از 

 بهشت که محّل پاکان است رانده شد.
 فرماید: می 522تا آیه  553( از آیه 29) طه ۀدر سور
﴿                         *          

                  *              

                       *                *

                *                  

               *                 

                       ﴾ یات.اآل ـ 

                                                      
 .37، ص 01جنگ . 5
 .45( آیه 2) ه. سوره بقر2
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داند و شیطان که شجره را درخت ُخلد و  شجره را شجرۀ خبیثه می ،قرآن
اّما در تورات کاماًل مطلب به عکس  ؛داند داند دروغگو و دشمن آدم می جاودانی می

 :گوید توارات می ،است
بهشت بماند بدون خواست آدم در  خدا می و معرفت بود ۀشجر ،شجره

و شیطان آدم را به خوردن از شجرۀ معرفت دعوت کرد و  ،علم و اّطالع
 .چون از شجره خورد علم و معرفت به خود پیدا کرد و دید برهنه است

 شیطان راستگو و دوست آدم درآمد و او را به واقعّیت ،پس بنا به کالم تورات
علم و معرفت باشد و لذا او  خواست آدم بدون ولی خدا می ،و حقیقت رهنمون شد

 :گوید بنابراین تورات می !را از خوردن درخت معرفت منع کرد
کنند و  دعوت به جمود و رکود و عدم بصیرت و معرفت می ،خدا و مذهب
و انسان برای اینکه از  ،دارند ای از جهل نگاه خواهند در هاله انسان را می

رۀ مقّررات دین و مذهب یپا از دا این هاله بیرون آید و معرفت پیدا کند باید
ی و مقّررات یچون دستورات دین و مذهب جهل است و نابینا ؛کنار بزند

 !دار در روی حقایق و واقعّیات پوشش
؛ ترین جنایت بر بشرّیت است توان گفت که این تعلیمات توارت بزرگ و لذا می

این  ،ن ضّد علم استتوان گفت آنچه امروزه در میان ملل کفر مشهور است که دی و می
 2و5«یهود است. عمیق مذهبی از آراِء ۀمعنی جدید الحدوث نیست بلکه دارای یک ریش

کند و انجیل اخالق  قرآن یک اخالق مردانه را تعلیم می»ویل دورانت: 

 «زنانه را

 ،39، در صفحۀ دکتر علی شریعتی ۀنوشت ،همیمما مّت ،مادر ،پدردر کتاب 
 وارد است که:

                                                      
 .433، ص 54، ج شهید مطّهریمجموعه آثار استاد مأخوذ از  .5
 .551، ص 7جنگ . 2
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 گوید: دورانت میویل »
 ﴿این آیۀ قرآن                     ﴾5؛ 

گونه که بر شما تجاوز کرده است  هرکه به شما تجاوز کرد شما نیز به همان»
رخ چپت سیلی  اگر بر نیم» :انجیل که ۀو در مقایسه با آی« بر او تجاوز کنید

و اگر عبایت را خواستند ردایت را نیز  ،آر رخ راستت را پیش زدند نیم
کند و انجیل  کند که قرآن یک اخالق مردانه را تعلیم می روشن می ،«ببخش

 «اخالق زنانه را.
اید ـ نخست وزیر یهودی  گالدستون را شنیده»گوید:  88 ۀو در صفح

قرآن را به خشم  ،انگلیس مسلکی که استعمار انگلیس را جان داد ـ که در مجلس
 بر روی تریبون کوفت و گفت:

 نشین های مسلمان تا این کتاب در میان مسلمانان باشد، امنیت و اطاعت سرزمین
 «در برابر استعمار انگلیس محال است.

استعماری شمال  خواهی و ضّد بیداری و نهضت آزادی»گوید:  82 ۀدر صفح
د عبده ـ پیرو مکتب سّید جمال که آفریقا درست از روزی آغاز شد که محّم

علمای  ۀمسلمانان به قرآن بود ـ به شمال آفریقا آمد و هم ۀشعارش بازگشت هم
های کهنه  اسالمی را گرد آورد و آنها را دعوت کرد که به جای غرق شدن در فلسفه

و علوم قدیمه و انحصار در فقه و اصول و کالم و حکمت و طرح مسائل متافیزیکی 
 . به ُسراغ قرآن بروید... ،های افراطی و ذهنی در احکام فرعی فیو موشکا

های  در حوزه .... از آن هنگام قرآن دوباره در جامعۀ مسلمین مطرح شد
و در محافل  ؛تحقیق و تفسیر قرآن ،و در میان علمای مذهبی ؛تدریس قرآن ،درس

تعلیم قرآن  ،ستاهاهای رو خانه و حّتی در مکتب ؛مسائل قرآن ،روشنفکران و مبارزان
به صورت یک برنامۀ حاّد حیاتی و اصلی گسترش یافت و ثمرۀ این کار این شد 

 .« که...
                                                      

 .533( آیه 2) ه. سوره بقر5
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که ژنرال آرگو و ژنرال ساالن همۀ الجزایر و  درحالی»گوید:  می 84 ۀدر صفح
تونس و مراکش و موریتانی را در زیر استعمار ضّد انسانی فرانسه ذلیل ساخته بودند و 

و ژنرال سوسِتل با پسرش در  ،کردند و فرهنگ آنها را غارت می ثروت و عّزت
و به  ،اش تیراندازی و شکار بیاموزد رفت تا بّچه های طلمسن به شکار عرب می جنگل

ست، ا َسَگم خوب ،مان خوبیم، من خوبم ... همه: ”نوشت که زنش در پاریس می
ند تعلیم و تفّکر بازگشت به تقدیس به مس ۀاّما قرآن که از طاقچ ؛“ست...ا َعَربم خوب

 . آنان آموخت که راه رستگاری در آخرت رستگاری در دنیاست و راه بهشت اسالم...
ها را همه قرآن به مردم آموخت و  ... این دانستن: »گوید 81 هو در صفح

 ،و این بود که توده از جمود و تعّصب روشنفکران با بازگشت به اسالم ...بیدارشان کرد
و این است که حّتی مردی چون عمر اوزغان، دبیر سابق  .گی نجات یافتندزد از غرب

آگاهانه به اسالم باز آمد و اثر  ،حزب کمونیسم و متفّکر مشهور مارکسیسم در آفریقا
که از آغاز  ،برترین مبارزهنوشت به معنی  Le Meilleur Combatنام:  بزرگ خود را به

 ...5.“ماٍم جائرٍ إلند  حقٍّ  اجلهاد کلمةُ  ضُل فأ”حدیث مشهور پیغمبر گرفته است که: 
جمهوری الجزائر )ارگان رسمی  ۀروزنامو مردی چون هانری آِلگ سردبیر 

رغم دستور حزب، به صف  نژاد بود و علی فرانسوی حزب کمونیست الجزائر( که
 :در زندان نوشت که ،مجاهدان اسالم پیوسته بود

اند  های شگفتی که بر من داده است که از شکنجه َپستانه ،در چنین حالی
                                                      

 ، تعلیقه:555، ص 3، ج والیت فقیه در حکومت اسالم. 5
: آقاَل َرسوُل اهلل  َصل  اهلُل َعَلیه  و ”گوید:  274، ص 2ج  ،ء العلوماإحیغّزالی در » ء اأفَضُل ُشَهدل ه 

ّ  َرُجٌل قاَم إیلی  ََّلُه لیل َذل َک   َفأَمَرُه ب الَمعروف  و هَناُه َلن  الُمنَکر    ئ رٍ اإماٍم ج ُأم  هیُد  ؛َفَق َفَذل َک الش 

ُُّه یف اجلَن ة  َبنَی مَحَزَة و َجعَسرٍ  َل نَد إمامر ”گوید:  277، ص 2و در ج  “.َمنز  َرجات  َکل َمُة َحقٍّ ع  أفَضُل الد 
؛ َکام َوَرَد یف احلَدیث  اج نَد إماٍم َحدیُث: ”آن، ُمعلِّق گوید:  ۀو در تعلیق “.ئ رر هاد  َکل َمُة َحقٍّ ل  أفَضُل اجل 

نَُه، و ابنُ ) .جآئ ر ذیُّ و َحس  م  ن َحدیث  أیب أخَرَجُه أبوداوَد و الرت  . ماَجُة م   (“«َسعید  اخلُدری 
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های یکی از طبقات  اطاق اینجا هر ساعت مجاهدی را از ؛سخن بگویم...
که  بینم که اینها درحالی  کنند و من می به صحن حیاط زندان َپرت می

اند، با دهانی شکسته و  های طوالنی و مهیبی را تحّمل کرده پیداست شکنجه
من  5،فهومی از یک دعای مشهور را بر زیر لب دارندخونین، کلمات نام

دانم که  اّما همین اندازه می ،گویند فهمم چه می معنی این کلمات را نمی
های جهان، تنها چیزی که بدان  ها و ایدئولوژی اکنون از میان همۀ مکتب

 . معتقدم همین کلمات نامفهوم است...
وحشی استعمار فرانسه در  و این است که ژنرال سوسِتل فرانسوی که گرگ

 فریقا بود گفت:آ
قرآن یک کتاب مذهبی نیست، کتابی است ضّد مذهبی که به جای دعوت به 

ی و عبادت و صلح و عفو و اندیشیدن به خدا و مرگ و روح و اسرار یپارسا
متافیزیک و فلسفۀ حیات و سرنوشت نهانی انسان، َاعراب را به جنگ و 

هیچ  . خواند و...  گیری می گیری و غنیمت و جهانپیروزی و انتقام و سرکشی 
آمیز و شورشی نیست و با  تحریک ،کتابی به اندازۀ قرآن در میان تودۀ پست

ها اثر  ها و خصومت ی و موسیقی پرهیجان خود بر روی عقدهیکلمات جادو
 2.« انگیزد... ی و التهاب سیاسی را بر نمییجو گذارد و انگیزۀ غرور و کینه نمی

گفتار دکتر حاج محّمد توّسلی دربارۀ مثّلث محیط بر اقتصاد و اخالق و 

 روش جهان

 ۀهزار و چهارصد و سیزده هجرّی پانزدهم شهر ربیع الثانی یک ،شنبه روز سه
أدام  ـجناب دوست ارجمند و صدیق گرامی آقای دکتر حاج محّمد توّسلی  ،هقمرّی

 و در میان مذاکرات گفتند: ،عیادت آمدندمنزل برای دیدار و  در بندهـ  اهلل توفیقه
فرزندم، مسعود دو سال بعد از دیپلم خدمت نظام وظیفه نمود و اینک چند »

                                                      
 است. ت مفهوم نبودهاّما برای او که فرانسوی اس ،اند گفته . پیداست که شهادتین خویش را می5
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ًا دو سال عمر او جز ماه است که برای گذراندن دورۀ طب به کانادا رفته است و حّق
در چند ماه اّول خدمت چون آموزش نظامی است  چند ماه اّول خدمت تباه شد.

ا از آن که بگذرد و اّم ،فراگیری تعلیمات فنون جنگی برای هر فرد الزم استالبّته 
ترین  رود؛ اوقاتی که بهترین و قدرتمندترین و اصیل بقیۀ اوقات جوان هدر می

 «گردد. های عمر محسوب می سال
مسعود ما هجده ماه تمام و بیشتر فقط کارش فروختن پوشه »فرمودند:  می

خواهد بیاید  تحصیالتش در کانادا تمام شده است و می بوده است. پسر بزرگم که
 ،ی و در حقیقتیگویند: باید دو سال خدمت نظام را بنما به ایران و ازدواج کند، می

و یا آنکه یک میلیون و دویست هزار تومان پول بدهی تا  ،ییعمرت را اتالف نما
 «معافیت صادر گردد و بتوانی کار بکنی!

 «باشد.  مقدار زیاد است و از عهده خارج می این»گفتند:  ایشان می
اگر عمل  ،اهلل خمینی طبق پیشنهاد شما به رهبر انقالب آیة »آنگاه گفتند: 

نه تنها اتالف عمر نبود بلکه منافع عظیمی را در برداشت. شما گفته بودید:  ،شد می
دان جمیع مر ،مردم سربازند، از پانزده سال تا چهل سال ۀدر حکومت اسالم هم”

روز خدمت نظام بروند تا همیشه نیروی ذخیره و آماده برای  51سالی یک ماه یا 
مگر  ؛روند و ثانیًا در موقع لزوم حّتی پیرمردان هم به جنگ می .دفاع موجود باشد
 “«ساله در جنگ صفین نبود؟! 33عمار یاسر شهید 

برای  حکومت اسالم ؛از این قبیل است 5همۀ آن بیست پیشنهاد :حقیر گفتم
آفریند. اگر دختران و پسران در  نه ضیق و تنگی می ،آورد مردم راحتی و گشایش می

اّول بلوغ با هم ازدواج کنند و سپس با هم دنبال تحصیالت و سایر مشاغل خود 
دارد. حاال  این حقیقت نه نیمی از مشکالت بلکه همۀ مشکالت را برمی ،باشند
محّبت و عشق و قابل برای هرگونه تقویت  اند به پسر و دختر شاداب و غرق آمده
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 فٍّ أُ  !ات را ببند گویند: لوله و به دختر می !ات را اخته کن بیضه !گویند: پسر نیرو می
 رون من دون اهلل!ر  قَ تُ  مون وکُ ام حَت لکم و ل  

بعدًا بنده گفتم: هنوز برای بنده مشّخص نیست آن دست مرموزی که فّعاالنه 
ه را به سمت دیگری بر خالف مصالح و مّلت و قّوۀ مدیرّی کند و در کشور کار می

 دهد چیست؟! حّتی بدون غایت و مقاصدشان سوق می
یک  شود که هیچ ها عملی می بینیم بعضی از نقشه ولی به طور روشن و آشکارا می
کدام  ۀو حاال این نقشه چگونه و به وسیل ،اند از سران در آن دخالت مستقیم نداشته

های  نقشه ۀولی عینًا به مثاب !دانم هرچه هست من نمی ،شود ها پیاده می رهاشخاص و مه
 ،شود و مّلت مسکین مرتبه عملی می ها که چگونه پنهان و بدون سابقه یک فراماسونی

 شود. های مرموز عملی می کند، این نقشه خود را در برابر امر واقع شده مالحظه می
 شهریاری که از سیستان و بلوچستان آقای دکتر حاج حسینعلی ،چند روز قبل

پزشکی جزو ممتحنین بود و به مشهد مقّدس اعزام  برای امتحان تخّصصی چشم
 گفت: شده بود، برای حقیر می

قدری در سیستان و بلوچستان و زابلستان فساد و تباهی و فحشا و قاچاق و  به»
جلوگیری از نسل با با دستور ؛ فرماست که من از شرح آن عاجزم حکم ،رشوه و جنایت
پذیرند  ند و میردا مقامات، شیعیان که به رادیو و تلویزیون گوش فرامی ۀدستورات أکید

نسل شیعه به  ،کنند ل ضّد حاملگی میئو سقط جنین و سّد لوله و استعمال هر گونه وسا
اهل تسّنن به این سر و صداها گوش  ،ین آمده است؛ ولی به عکسیگیری پا طور چشم

کنند و حرمت آن را  پرسند و آنان ایشان را منع می د و از علمای خودشان که میدهن نمی
جهت  شود؛ و بدین تشان بیشتر میروز به روز جمعّی ،دارند در شریعت اسالم اعالم می

 «گردد. ن سیستان بر شیعه افزون میت اهل تسّنها جمعّی است که در همین نزدیکی
ید من یگو های مرموز که می از آن نقشه»: گفتند ایشان )یعنی دکتر توسّلی( می

فقط یک بار در مصاحبۀ  ؛ای نشنیدم ای و یا کتابی و مصاحبه تا به حال در مجّله



 697 را صادر نمودند یو قتل حاّلج و سهرورد یعرب نیالّد ییدستور حبس مح ن،یمقّرب به سالط یفقها

 گفت: ی شنیدم او مییآمریکار ِلِف راک
اداره  ،اساس یک مثّلث سیستم جهان از جهت اقتصادی و غیره فقط بر

ثروتمندان ژاپن، و ترین  یک مرد اندیشمند از معظم ،یک رأس :گردد می
و سّومی از آمریکا  ،یک رأس یک مرد متفّکر از اعاظم ثروتمندان اروپا

و این مسائل به  .و اینها هرچه تصمیم بگیرند عملی خواهد شد ؛باشد می
آورندگان بوش و امثال او یا  بلکه از روی ،بوش و امثال او مربوط نیست

 باشند. خلع او از صحنه می
منهای  (که خود او گفت طوری به)آن سیاست و تدبیر  (:گفت می ِفِلر راک)

نه ضّد دین که به  ،گویند می Immoral دین است که به اصطالح فرانسه
 «گویند.Ammoral  اصطالح فرانسه بدان

اهلل، بارهای  مردم انتظار داشتند حکومت اسالم همچون حکومت رسولاقول: 
   ﴿نان بردارد ت را از آسنگین عادات و آداب و رسوم جاهلّی

   ﴾5 شدند  باخته می و در آن صورت عاشق و جان ،بوده باشد
نگرند   ا اینک که میاّم ؛گذاشت و هزار سال این انقالب اثر عمیق در ملل و نژادها می

مّلی و وطنی با همان زرق و صورت وهمی بیش نبوده است و همان آداب و رسوم 
شود و در برابر حق ایستادگی و  های گوناگون تکرار می ها بیشتر به صورت برق

 2که انتظار ما نبود! گویند: این می ،دهند کنند و باطل را رواج می مقاومت می

الّدین عربی و قتل حاّلج و  فقهای مقّرب به سالطین، دستور حبس محیی

 سهروردی را صادر نمودند

 :277صفحة  [یوم اإلسالم]
لکن َتغایل الفقهاُء یف أعامل الّظاهر حتّی  و“ إنیام األلامل بالنییات”و یف احلدیث »

                                                      
 .517( آیه 7. سوره أعراف )5
 .52، ص 03جنگ . 2



 01ج  / مطلع انوار 698

ا؛ فَظَهرت  اخرتعوا احلیَل للتخّلص من أحکامها، و َنیس بعُضهم الباطَن نسیاًنا تامًّ
وجود المتصّوفة المتصّوفُة تغلو یف الباطن کام غال الفقهاء یف الّظاهر، و ساَعد عل  

ظلُم احلّکام، و جُلوُء المتصّوفة إیل اهلرب من ظلمهم و االعتامد عل اآلخرة إذا مل 
حتُسن الّدنیا؛ واستَغّل الّشیعة أمَر الّظاهر و الباطن، فاّدَعوا أّن القرآَن له ظاهر  و باطن  

ل إلیه من الّطریق الّلُدیّن األئّمُة المعصوم ون و العلامُء الّراسخون، و أّن الباطَن إّنام یص 
وا بالباطنّیة.  «5و إّنام العاّمة تفَهم الُقشوَر فقّط و الظاهَر فقّط و لذلک ُسمُّ

َطَح و : »272صفحة  کَر و الش  ف  الموسیقی  و الذ  و اخرتعوا بجانب التصوُّ
ْقَص و غرَی ذلک.  الر 

ب الفقهاء ُمن الّسالطنی خلدمت هم و َتوغری   م عل الصوفّیة، أْن صدوره 2و تقر 
هم کام فع ل بمحیی هم کام فع ل  آَل األمُر إیل سجن  بعض  ین بن العریّب، و قتل  بعض  الد 

ْهَرَوْردّی.  «4باحلاّلج و السُّ
احلسن األشعرّی و  فإن قلنا إّن اإلسالم احلارض هو إسالم أیب: »271صفحة 

 الغوایّل، مل نکن بعیدیَن عن احلقیقة.
ب إلیه من األشعار ما حب ب للنّاس اإلباحّیة و و أّما ُعمُر ا خلیّام فقد ُنس 

الُعکوف عل اخلمر و النّساء و األزهار؛ و ُیَشکُّ کثرًیا یف نسبة هذه الرباعّیات إیل 
ف من مؤّلفاته یف  عمر، لوجود بعضها یف شعر شعراَء آخرین و عدم مناسبتها ل ام اکُتش 

 «3.الفقه و ماوراء الّطبیعة و غریمها
                                                      

 .18، ص یوم االسالم. 5
 .«التوغرُی: اإلغراُء باحلقد: »لسان العرب. 2
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 693 مردم و فقرا ستم کردند ۀبه عام شت،یو امرار مع نیتقّرب به سالط ۀفاسد عاّمه به واسط یعلما

 ۀتقّرب به سالطین و امرار معیشت، به عام ۀفاسد عاّمه به واسط یعلما

 مردم و فقرا ستم کردند

 :275 ةصفح[ یوم اإلسالم]
ء و ما إلیها او نس ن مخرر واته م  هَ عل َش  أو األمریُ  ُک ل  قه المَ نف  ل یُ ص  و کّل ما ُیَ »

ل العهد األُ   َل عد  إیل الفاطمینّی إیل األتراک مُ موّی إیل العبّایّس حتّی النستغرب من أو 
ا یَ  ل  ناز   وَ فیات یف الملوک فهُ الوَ   م یف شهواتم.ه  مر العادّی إلفراط  ی العُ ستوَ عن مُ  لُّ ق  جدًّ

فإْن َحُسنت َحُسنت و إن  ،جتامعیّةاإل احلیاة   امدُ ع   قتصادّیة هَی و احلیاة اإل
و کان  ،قتصادّیةوء احلیاة اإلبُس  یّئةً جتامعّیة َس اإل لذلک کانت احلیاةُ  ،ءتاءت ساس

ل إیل باهبم ص  ن مل یَ و مَ  ،إلیهم ق  هم یف اإلّتصال بالملوک و التّملُّ زقَ دون ر  ء إّنام جَی  العلام
فلیس ببعید أن تقول: إن   ؛یشًة فقریةً ه عل وقفر صغریر و إاّل عاش ع  یشتُ کانت ع  

و لذلک کان  ،ءالعلام ق  تلُّ ن ن سوء ترّصف احلّکام م  ها م  ئب المسلمنی أکثرُ امص
من  :روّنم یف مصلحتهمخ  َس وون علیهم و یُ ک  و یرتَ  ءَ نون العلامتض  الملوک غالًبا َی 

م األرزاَق  ،َئةر للّرعّیةَتد   و  ،ربالَقدَ  ر و الفقری فقری  دَ غنیی بالقَ  فالغنیُّ  و أّن اهلل َقس 
ن الّتعالیم اّلتی و هکذا م   ،لم الّرعّیة  ظُ  نالملوک م   لمُ و ظُ  ،یف أرضه اهلل   لُّ ظ   الّسلطانُ 

 .«ق و النّفاقلَ ل و المَ دها بالّتذلُّ فس  ء إیل الّرعیّة و تُ یس  و تُ  م الملوکَ دُ خَت 

زمین را لگدمال کردند و دولت فلسطین و  واسطۀ غلبۀ کفر، مشرقه ب

 وجود آوردنده صهیونیزم را ب

هم من عدائ   عادوّنم أکثرَ یُ هون المسلمنی و کرَ یَ  و النّصاری  »: 277 ةصفح
ا إیل الیوم بنُ مُ  ءُ ادو ما زال الع   ،ّیةن  ثَ و الوَ  یةحّتی للیهود م للیهود عل رصت  ستمرًّ

 «ن أیدهیم.لسطنی م  هم ف  المسلمنی و انتواع  
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 ،سترشقنیء المُ لیعة هؤالو کان من األسف أن یکون یف طَ »: 221 ةصفح
و  ،بشریتّ لل علیه أداةً  عن  یف الط   إلسالمَ فأخذوا یستخدمون ا ،ونمسترشقون مبرش  
 لک  وجات و م  الو   د  تعدُّ  کرة  بّینی عل المسلمنی کف  وثری األراّلتی تُ  ءَ اخیتارون األشی
 الخ. ـ اإلفک الیمنی و حدیث  

وا هم و احتذَ سلکَ کوا مَ فسلَ  ،ء من بعدهم من المسترشقنی غری المبرّشیناو ج
أّواًل ثم  عون االّتامَ َض بل کانوا یَ  ،البحث النّویه المجّرد هم و مل یسلکوا مسلَک ذوَ َح 

 فیام عدا القلیل النّادر منهم. ّتامَ ی هذا االو  قَ یبحثون عن األدّلة اّلتی تُ 
ن غری إنذار م   فلسطنی إذ ختّل عنها اإلنجلیوُ  أساةَ هذا کّله مَ  و کانت نتیجةُ 

هلم و إنذارهم هلم باالستعداد و  رک حیفاب و مع تواطئهم من الّصهیونّینی عل تللَعرَ 
 «المقاومة.

ح سمَ حتطیم و مل تَ  ته کل  و حط مَ  الرّشَق  روبةُ أُ مت س  و هکذا قَ »: 227 ةصفح
ا هلا، فلاّم س ؛إصالحیّة بأّی حرکةر  ت اإلصالَح عُدوًّ  عُی ا بدأ الوَ جدًّ  ءت احلاُل األّّنا َعد 
یف  إصالحر  ر زعامءُ و إذ ذاک ظهَ  ،رر طَ ه بام فیه من َخ یتنبّ ها یف البالد اإلسالمیّة کل   القومیُّ 
 و کیف اخلالُص  ،الغرب ءَ اهم إزطر  قُ  یف موقف   سودهم کّلهم الّتفکریُ تقریًبا، یَ  طرر کّل قُ 
 «ه.ه و مواج  منهج   ی باإلصالح حسَب ناد  یُ  زعیمر  ن هذا النّفوذ األجنبّی و کان کلُّ م  

خالف ه ب ،در طول این قرون عدیده خدمات مسلمین به یهود و نصارٰی

 قساوت آنها نسبت به مسلمین

من  اإلسالم و وقع کثری   بالدَ  و قد رأینا أّنه لاّم غوا التّتارُ »: 211 ةصفح
للمسلمنی و داَن ملوُکهم باإلسالم  بةُ لَ هم ثّم عادت الغَ المسلمنی و النّصاری یف أرْس 

 الّتتاریُّ  ح له األمریُ ، فسمَ األرسی   اح  الّتتار بإطالق رَس  اإلسالم أمریَ   و خاطب شیُخ 



 610 نیبه خالف قساوت آنها نسبت به مسلم ده،یقرون عد نیدر طول ا یٰو نصار هودیبه  نیخدمات مسلم

البّد من ” :اإلسالم فقال له شیُخ  ؛ح بأهل الّذّمةسمَ أن یَ  ی المسلمنی و أیب  األرَس  ک  بفَ 
 هم له.قَ فأطلَ  .“نات  م  ذ   من الیهود و النّصاری ألّّنم أهُل  األرسی   ک  فَ 

 :رَص ه عل م  ل  بن اخلّطاب إیل عمرو بن العاص عام   رُ مَ کتبه عُ  مّا و
 :بط فقال بالق  اهلل هبم، و أویَص   رسوُل و أویَص  ّمة و عهدر ذ   هَل أإّن معک 

بط رَخ ” ًارًیا  فإنی هل، ذمی اسّوصوا بالق 
.“ًة و َرمح 

و قال صّل اهلل علیه و آله و  5
سه فوق طاقّ  دً عاهَ ن ظل، مُ مَ ”سّلم:  .“ه یوم القیامةصمُ ه  فأنا رَخ ا أو کلی

2 
صاًم، اهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم لک َخ  یا عمرو أن یکون رسوُل  رْ فاحذَ 
 .همَ َص ن خاَصَمه َخ فإّنه مَ 
 ن بعده:فه م  لُ ن خَی به لمَ وصایا ُعَمر و ما کتَ  و کان آخرُ 
 ویف  حمّمد صّل اهلل علیه و آله و سّلم، أن یُ  اهلل و ذّمة   ّمة  وصیه بأهل ذ  أُ 

 ئهم.ان ورقاتل م  طاقتهم، و أن یُ فهم فوق کل  بعهدهم، و الیُ 
ء، و َقسا امرء و األُ ابعض اخللف موا عل ید  ل  نعم إّن بعض الیهود و النّصاری ظُ 

لکن هذا کان من جهةر قلیاًل، و  بّیة، ووراألتراک عند فتحهم لبعض البالد األُ  بعُض 
و النّصاری عل ء واقًعا عل المسلمنی امرالة و األُ ء الوُ هؤال لمُ من جهةر أخری کان ظُ 

ء. و عل کّل حال فأین امرالة و األُ بعض الوُ  ن ظلم  المسلمون م   َی ق  ء، فکم لَ االّسو
عن دینهم،  4همتن  ُلس و فَ ندَ ی األم  سل  عه اإلسبانّیون بمُ ن الّظلم اّلذی أوقَ ء م  هؤال ظلمُ 
یبق هلم بعد  ءهم، حّتی ملاهم دمفک  هم، و َس راثَ م تُ هم هلم عن ملکهم، و اغتصاهب  رد  و طَ 

، و انحّطت بعد ذلک مدینةُ  بینی وراألُ  ُت و أین و أین تعنُّ  ؛اإلسبانّینی بضع سننی باقیة 
 عل النّحو اّلذی ذکرناه و سنذکره؟ ،مع المسلمنی یف کّل العصور المتأّخرة

                                                      
 .253، ص 8، ج الطبقات الکبری. 5
 .321و  719، ص 1، ج کنز العمال؛ 255، ص 28، السیوطی، ج األحادیثجامع . 2
 ل: ف تنَت هم.  خ .4
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النّصاری  رق کبری  بنی معاملة المسلمنی للنّصاری و معاملة  احلّق أّن الفَ 
نا هذا ال یتمّتع المسلمون بنی النّصاری بام یتمّتع به هد  یف عَ للمسلمنی. و حتّی 

بیون إیل ورلکن عل کّل حالر نرجو أن یثوب األُ  و ،النّصاری و الیهود بنی المسلمنی
 عونه.د  اّلذی یَ  ساواة  و المُ  اءشدهم، فیحّققوا مبدأ اإلخرُ 

َ نعم توالَ  متنّوعة،  أشکالر  عل المسلمنی یف خمتلف العصور و عل باُت ت الرض 
د د  ـ بمن جُی  قصدر  ن غری سعیر منهم و الـ م   ف المسلمون رزقهم اهللُ لکن کّلام ضعُ  و

ه جدید  آخر. و لاّم اقتتل حمل   ل  َح  ف هذا اجلدیدُ حتّی إذا ضعُ  ،مط حیاَت نش  هم و یُ نشاطَ 
ستهان هبا، فلاّم کان یُ   ال موّیة یف أّول أمرها قّوةً األمر کانت الّدولة األُ  المسلمون أّوَل 

و هوالکو و  کلن موریْ کتَ  ء المغوُل افوا، فجء العّباسّیون بقّوتم ثّم ضعُ اها جآخرُ 
فدخلوا  ،مّا استولوا رَ کثَ أعلیهم  استویل   لکّن اإلسالمَ  و ،یوخان فخّربوا و دّمرواکنج

 «.هم قّوةً یف اإلسالم أفواًجا و کانوا یف أّول أمر  
 ن ابتالئها بنصف  خری  م   ّمة بمجنونر ء األُ إّن ابتال”قیل: و قد »: 217 ةصفح

 «ق.لُ د و ال خَی قل  ذی یُ العامل هو الّ  و نصُف  !“عاملر 

 افتادگی مصریان و عثمانّیون از علوم در یک قرن پیش از این عقب

 رنُ ءهم القَ ابعد أن ج القومّی  فیهم الوعُی  بُّ و قد بدأ العرب یدُ »: 216 ةصفح
م باألمس م الیوم بحاهل  مول، فرّبام لو قارّنا حاهلَ ی اخلُ نتهَ الّتاسع عرش و هم یف مُ 

 ؛واضًحا الفرُق  بانَ لَ  ائة عامر لکن لو قارّناهم بحاهلم منذ م   رًقا کبرًیا ونستطع أن نری فَ  مل
ّحالُة الفرنیس فُ   ا:یف أواخر القرن الّثامن عرش قال یف وصفه مرص هنیولْ فلاّم زار الر 

یف کّل  5رکیا و هو یتناول کّل الّطبقات، و ینجل  تُ  ئر  امثل س هل فیها عامی إّن اجلَ 
                                                      

 یتجل  ل:  خ  .5



 619 استانتقال فرهنگ غرب به شرق بوده  یعوامل برا نیتر میعظ نمایس و،یروزنامه، راد

و  ،ّیة یف أبسط أحواهلاو  دَ ّیة حّتی الصانع الیَ بیعّیة و الفنّالعوامل األدبّیة و الطّ 
 !فرنجیی إجد فهو و إذا وُ  ح الّساعةَ صل  ر أن تد یف القاهرة من یُ ندُ یَ 

 و یقول عن سوریا:
یف  ءُ ن علامتراک اآلب من األرَ ئر ترکیا، و لیس یف العَ ائد فیها کساإّن اجلهل س

ن الَفْصَد، و إذا س  ر فیهم من ُی ندُ ، و یَ وسیقی  ک أو المُ لَ الّریاضّیات أو الفَ 
 هودّ فرنجّی عَ إّبب طَ تَ روا عل مُ ، و إذا عثَ استخدموا له النّارَ  ی  یل الکَ إاحتاجوا 

 والع.ة و استطالع الط  جامَ النّجوم فقد صار عندهم للن  لمُ ا ع  مّ أن آهلة الط ب. م  
سطنی عاّم لَ ة و ف  لحق الّثاین من کتاب رحلته یف سوریّ هارت یف المُ  و یقول بورک

 ئالت صاحبة  ااّلتی فیها للّتنازع الّشدید بنی الع َحَلب، فیصف الَویالت   أصاب مدینةَ 
 عدم   هم عل بعض وئهم بعَض زعام و انقسام  فة المختلول یف اإلقطاعات ول و الط  احلَ 

ُ تک اإلطاعتهم للحاکم و هَ  و َة مَ ون األنظ  عُ ارالیُ  نود  و هم ُج  ،رمة البالدنکشارّیة حل 
ّما أهم. ء  اأشی النّاس   لَب الّطریق و َس  طعَ األموال و قَ  بایةَ لطة إاّل ج  یعرفون من السُّ  ال

و  الّرابحةَ  ةَ قَ فْ الص   نی إاّل ما کان فیه  األهل   راحة   ظون علات فکانوا الیاف  وَ الباَش 
و فیها یکسبون ما  ة فحسُب ن  هم ُس تُ و والیَ  .اخلارسة لشخصّیاتم غریَ  الّتجارةَ 

الّسلطان   ءَ المَ ون عُ منی و یسرتُض عد  مُ  ءَ احوا فقرصب  أن یُ  یفةَ یستطیعون من األموال خ  
عدها عن مرکو قنی لبُ ها المطلَ ّکامَ یصریون فیها ُح  کام یتنّعمون یف بالدر  ،تانةیف اآلس  
 «عوبة المواصالت.ُص  اخلالفة و

ترین عوامل برای انتقال فرهنگ غرب به شرق  روزنامه، رادیو، سینما عظیم

 بوده است

 :212 ةصفح[ یوم اإلسالم]
، فقد کانت سببًا یف نرش الکتب القدیمة و ةالمطبع ءَ انشإو العامل الثّاین کان »
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هم، و قد انترشت ت  قافَ ثَ  کبری من اخلاّصة و توسیع   ا إیل عددر الکتب احلدیثة و وصوهل   مجة  تر
 طبعة األهلیّة.یت بالمَ م  لیون و ُس ناب   هبا محلةُ  ْت عل أساس المطبعة اّلتی أتَ  المطابعُ 

و  ،الثاّلث اّلتی تکّونه عادةً  ئُل االوس القومی   عی  ثّم کان من أسباب ذلک الوَ 
 ام و اإلذاعة. ینَ هی: الّصحافة و الس  
ء امراألُ  سف  عَ  ضد   ه من آراءر نرُش العاّم کثرًیا بام کانت تَ  ت الّرأَی ذ  فالّصحافة غَ 

جریدة محلة نابلیون. و قد تطّورت هذه  ّسست عل أنقاض  أُ هم، و هی أیًضا ور  و َج 
 ارها.ائها و أفکارها و أخبَ یوم بآر کل   هیغذ  العاّم تُ  ر الّرأی  بتطوُّ  الّصحافةُ 
ها إیل الّشعوب و  ّدها و هلَ ج  ت وسیلًة لنقل احلیاة األروبّیة ب  ّما الّسینام فکانَ أو 

ت عاماًل احلیاة األروبّیة یف المنازل و احلروب و ما إیل ذلک، فکانَ  رض  اإلسالمّیة و عَ 
 ة الغربّیة.یّ کبرًیا یف نقل المدن

لقون من حمارضات و کبار الفنّاننی ء بام یُ ادبالُکّتاب و األُ بار ّما اإلذاعة فإّن ک  أو 
 ُی أیقال: الیوال الرّ  روه، عل أنه و احلقُّ لوَ العاّم و بَ  وا الّرأَی ق  رَ  قد ضون من فنٍّ عر  بام یَ 
ع دَ خُی  فإّنه الیواُل  ،الکایف ضَج النُّ  ج بعدُ نَض ّنضته مل یَ  دء  یف البالد اإلسالمّیة یف بَ  العامّ 
الّدقیقة بنی احلّق و الباطل و  الّتفرقةَ  شون و الیستطیعُ هو   علیه المُ ستویل  هات و یَ بالرتُّ  

ما هیتّم بالمسئولیّات، و التوال  کثرَ أجیب، و هو هیتّم عادًة بالمطالب  بنی ما جیب و ما ال
ا. و هو ال یَ  الاّلزمة   ة  احلّریّ  دةَ و الّسینام مقی   و اإلذاعةُ  الّصحافةُ  ج نَض لتکوینه تکوینًا تامًّ

 «نوه عل المنطق الّصحیح و النّظام و الّطاعة و احلّرّیة.ر  مَ حتّی یعقله المصلحون و یُ 
 حت  رویبی بَ أُ ترکیا الَفتاة و مصطفی کامل إصالح   و إصالُح »: 211 ةصفح

إیل اإلسالم و  رر ظَ لومها من غری نَ ها و عم  ظُ یف قوانینها و نُ  ته أروبةُ ر إاّل إیل ما فعلَ ظُ نیَ  ال
 «هم.ت  یئَ ًعا أیًضا لب  بَ یتطّلبه تَ  ما یتطّلبه و ما ال
ن أکرب أسباب انحطاط المسلمنی کان م  »: 211 ةصفح ن رأیی إذ ذاک أّن م 



 616 عبدالّرازق یراجع به أزهر و دانشگاه و مفاد کتاب عل نیاز احمد ام یسه سؤال مستشرق هلند

 «و الیوال هذا القول صحیًحا إیل الیوم. ،الّدین و رجاَل  احلّکامَ 

زهر و دانشگاه و مفاد أبه سه سؤال مستشرق هلندی از احمد امین راجع 

 ازقکتاب علی عبدالّر

 :251 ةصفح
 الثاّلثة اآلتیة: األسئلةَ  هولندیی  و قد سألنی باألمس مسترشق  »

ب ألّن حرکة اإلصالح اّلتی ُیطال   ؛: الفقلُت  “یف األزهر؟ ل  هل عندک أمَ ”قال: 
 خری الحمل  بقّوتم و سلطاّنم إیل أسباب أُ  دها الّشیوُخ م  یستطیع أن خُی  ّبانُ هبا الشُّ 

دینّیة، فالّطلبة کّلهم یتعّلمون یف  ح األزهر إذا بدأ بجعل نفسه کّلیّةً کرها. و إّنام یصلُ ذ  ل  
هذا قویی یف  ؛ ...ع الطلبةُ نو  یُ  و بعد التعلیم الثانوّی  ،ءاة عل الّسوالمدارس الثانویّ 
ه إیل اجلامعة، و لمّیة فیوج  و هذا قویی یف األعامل الع   ،کیل ذلإه ج  وَ األعامل الیدوّیة فیُ 
احیة الدینّیة فیتوّسع معه یف الّلغة العربّیة و التّاریخ اإلسالمی و الّدین، هذا قویی یف النّ 
فیتوّسع و یتعّمق یف  ،ق بالکّلّیة الدینّیة اّلتی هی األزهرحَ التَ  5کالوریافإذا حاز البَ 

 ه و ما إیل ذلک.دراسة الّدین و الفق
: ال أیًضا. فقلُت  “ل  یف اجلامعة المرصّیة؟!هل عندک أمَ ”و کان الّسؤال الثاین: 

َ ”قال:   2هُ بَ أْ تَ  ال ذلک یف اإلسالم، و اجلامعةُ  إّنک بالرّضورة تسألنی عن أثر   :قلُت  “؟!مل 
کبری  یکون هلا أثر   فقد رویبّ األُ  ط  مَ ها عل الن  جَ ها و مناه  س علومَ ؤس  و إّنام تُ  ،باإلسالم
 إسالمیة فال. ّما حرکة  أ ؛الوطنّیة و احلرکة   القومی   عی  یف الوَ 

                                                      
در اصطالح .« ون یف امتحانات الدروس النهائیة الثانوّیةحبکالوریا: شهادة یناهلا الناج: »المنجد .5

 فارسی معاصر: گواهینامۀ دیپلم. )محّقق(
 . )محّقق(مال تلتفت إیل اإلسال :أی .2
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ستاذ عل عبدالرزاق یف کتابه هل توافق عل نظرّیة األُ ”الثالث:  و سألنی السؤاَل 
یف  و لیس هلا دخل   ،روحانیّة فقط اإلسالم رسالة   من أّن رسالةَ  ،صول احلکمأُ اإلسالم و 

 و دنیویٍّ  دینیٍّ  ء بنظامر األّن اإلسالم ج ؛قلت له: ال أیًضا “الّشئون المدنیّة و ال الّدنیوّیة؟
نا عل ذلک أّنه جعل نظاًما کاماًل شاماًل للشئون ا الّدنیوّی فدلیلُ و أمّ  .ّما الّدینّی فظاهر  أ .مًعا

و یف الشئون  ؛ّربا و حتلیل البیعکالبیع و اإلجارة و الّرهن و نحو ذلک، و کتحریم ال ،الاملیّة  
األمر أّن  قف و نحو ذلک. غایةُ جتامعیّة، کنظام الّوواج و الّطالق و المریاث و الوَ اال

لکنّهم  و ؛کوا صغریًة و الکبریةً رتُ ئل حتّی مل یَ االمسلمنی أجادوا یف التّوسع یف هذه المس
 قد.ّل و العَ احلَ  ن هم أهُل و مَ  ةَ  اخلالفن یتویل  کمَ  ،وا یف وضع القانون الّدستورّی رَص قَ 

قرآن احکام  اسالم و  ن، راجع به برگشت به  نا ید در جوا فکری جد نهضت   حرکت و 

إسالمیّة تدعو إیل الّرجوع  وجدُت یف الّسننی األخریة حرکةً  ،عل کّل حالر 
المنترشة  احلرکة   ُض و تناهُ  .اإلخوان المسلمنی ئره عل ید  ابشع لإلسالم و األخذ  

ین. و کانَ إکانت بنی طلبة المدارس الثانویة و اجلامعة من عدم اهتاممهم ب ت مور الد 
فهاًم صحیًحا  م اإلسالمَ فهَ جدید، یَ  یلر ج   عل تکوین   العمَل ـ  مکام یف قانوّن   ـهم تعالیمُ 

من  ةً مستمدّ ها ّمة کل  حیاة األُ  إلیه حّتی تکون مظاهرُ  ه النّهضةَ و یعمل بتعالیمه، و یوج  
ّ و ذلک أّواًل: ؛عل أصوله روحه، مرتکوةً 

ماد اسالم حقیقی ۀعملّی ۀده  ی رجوع به  مصر برا لمسلمین در  ا ن   إخوا

النّفوس  ّمة، و حتریر  عور بکرامة األُ الشُّ  ء  ائل اخلُلقیة، و إحیابتقویة الفض (لفأ
عف و الیأس و الّرذیلة، و اّتباع  م   ﴿: القرآن یف قوله ن الض           

                  ﴾.5 
َ  ة  یف حیاة الُمتعَ  2من االندفاع الّتحذیرُ  (ب یف  الغرب   و الامّدة، و تقلیدُ  ف  و الرت 

 ؛المجیدة الفاضلة   ة  احلضارة اإلسالمیّ  صول  أُ ب الامدّیة، و التذکریُ  ذلک إعجاًبا بحضارة  
                                                      

 .559( آیه 4عمران ) سوره آل .5
 : فرو رفتن. )محّقق(االندفاع .2



 617 یقیرجوع به اسالم حق یدر مصر برا نیإخوان المسلم ّیۀعمل ۀده ماّد

﴿                             

   *            ﴾.5 
ّیة مّ األُ  الّثقافة و الّتعلیم و المحافظة عل القرآن الکریم، و حماربةُ  نرُش  (ج

ورّیة و المحارضات و ات الد  رَش ة، و الن  ی  یل  الل   و األقسام   2ةیَ المدارس و األند   ء  انشإب
﴿؛ ئل العلمّیة النّافعةاذلک من الوس غری                  ﴾.4 

ا، و ما أمکن ذلک، النّافعة لألُ  آت  نَش المُ  تأسیُس  (د ة روحیًّا و اقتصادیًّ م 
ها و و المساجد و إصالح   ،ریّیةو العیادات اخلَ  ،یةفات الطبّ وَص ستَ ل و المُ غ  اَش کالمَ 
   ﴿ ؛الّشعائر فیها ء  اعل إدارتا، و إحی علیها و اإلشاف   ها و اإلنفاق  ترمیم  

            ﴾.3 
ء و اغرة و الب  قامَ رات و المُ سک  رات و المُ د  خَ جتامعّیة کالمُ اال اآلفات   عالُج  (  ه

الّشباب إیل  رشادُ إ، و 1و األریاف ری  یة، خصوًصا یف القُ حّ الص   1عایاتالد   نرُش 
 ﴿؛ االستقامة الّصّحیة                   ﴾.7 

ئسنی و اء و الباقرالفُ  ةُ ها، و مساعدو تنظیمُ  أعامل اخلری و الربّ  تشجیعُ  (و
الّتحاکم  ء مقامَ اّب و اإلخرَس، حّتی یقوم الّتحاکم عل احلُ صاحلات بنی أفراد األُ المُ 

 ء.اإیل القانون و القض
                                                      

 .519و  533( آیه 4عمران ) سوره آل .5
 : مجلس، کانون و انجمن. )محّقق(مجع النّادی .2
 .28( آیه 41. سوره فاطر )4
 .41( آیه 23. سوره نور )3
عایةجمع  .1  : تبلیغ، تبلیغات. )محّقق(الد 
 : بیرون شهر و حومۀ شهر. )محّقق(ریفمجع  .1
 .51( آیه 72. سوره جن )7
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ة واحدةر أّلف أُ ء بنی الّشعوب اإلسالمیّة کاروابط الّتعارف و اإلخ تقویةُ  (ز م 
نوف نقسام عن ُص رقة و اإلئب عل إزالة الف  االدّ  و العمُل  ،بنی قلوهبم اإلسالمُ 

﴿؛ المسلمنی        ﴾.5 
بتشجیع ء اجلامعة اروح الّتعاون االقتصادی و الّتعامل بنی أعض ةُ یَ تنم   (ح

﴿؛ هبا ها و النّهوض  و تکوین   المرشوعات االقتصادّیة           ﴾.2 
﴿؛ راد بهعدوانر یُ  کل   عن اإلسالم و مقاومةُ  الّدفاعُ  (ط       

  ﴾.4 
 و﴿ ؛یاضّیة الّصحیحة یف نفوس الّشبابالّروح الرّ  تقویةُ  (ی       

                   ﴾.3 
ی إیل رم  تَ  سلیمة   ُئ و هی مباد ،همتعالیم اإلخوان المسلمنی و مبادئ   مُّ هذه أهَ 

 «االقتصادّیة.ها یف احلیاة الامّدیة و ل  لغُ غَ ء احلیاة الّروحّیة و تَ اإحی
 :217 ةصفح[ یوم اإلسالم]
و  ،یف العامل اإلسالمی کبریر  مّی تقدُّ  أثرر  الغربّیة ذاَت  نعم کانت هذه احلضارةُ »

. فقد ختلو من عیوبر  لکنّها ال و ؛ف فیهارُس یوده اّلتی کان یَ ف یف قُ رُس لوالها لظّل یَ 
کام  ،ًة من نفس المسلمنینات  سالمّیة القدیمة، و مل تکن ت بینه و بنی احلضارة اإلدَ باعَ 

األجنبّی  علیهم دخوَل  بل هی دخیلة   ؛من نفس الغربّینی الغربّیة ناتةً   کانت احلضارة
خری من اخلارج أُ  ةر شجر ها بأوراق  رید تضخیمُ أُ  شجرةر  ُل ثَ ها مَ لُ ثَ و مَ  ،همالدَ ب  

                                                      
 .59( آیه 33. سوره حجرات )5
 .2( آیه 1. سوره مائده )2
 .78( آیه 22سوره حج ) .4
 .237( آیه 2. سوره بقرة )3



 613 است که داللت بر لزوم َنْشو و ارتقاء، طبق حوائج زمان دارد یاتیآ میدر قرآن کر

 ن ذاتا غالُب هلا من الّداخل. إّن احلَضارة الغربّیة قد نشأت و هلا م   ها الّطبیعی  موّ نُ ب   ال
المختلفة عل  األدوارَ  شوًء طبیعیًّا متدّرًجا جتازةً ا نُ ها و صفات  عنارصها و خواص  

 .ء شوالنُّ  ن ة  مقتض ُس 
فوًرا إذ أّن ما ر یف حتّوله طُ طفُ من مواضع االنقالب یَ  فهو یف کثریر  ا الرّشُق م  أ

ت عل تکامله عند الغربینّی نقَض ایأخذه عن الغرب و یقتبسه منه دفعًة واحدًة قد 
رتّقی عل شوء المُ النُّ  صفةُ  الط فَرة ال ةُ فَ ص   بْت و القرون، فکانت النّتیجة أن غلَ  األجیاُل 
ذلک. و  و غریَ  الرّشق هذا التطّور الّسیایّس و االقتصادّی و اإلجتامعّی و الّدینّی  تطّورَ 

حراَث   بجانب   “ینام  ” القدیم اّلذی کان یف عهد لذلک کثرًیا ما تری یف الرّشق الم 
الّدراسة األزهرّیة  و تری منهَج  .نجلیوّی أو األمریکّی حراث اإلرازر من الم  ط   ث  أحدَ 

أروبة و  جامعات   ط  مَ اجلامعّیة اّلتی تسری عل نَ  الّدراسة   بجانب   یف القرون الُوسطی  
 «أمریکا.

ج ئطبق حوا ،و و ارتقاءْشدر قرآن کریم آیاتی است که داللت بر لزوم َن

 زمان دارد

ندّی الّشهری رس   صلُح المُ  ظَ و قد الَح »: 211 ةصفح أّن آیات  ،اج عّل اهل 
أّن جوًء کبرًیا  و رأی   ،ی آیة من آالف اآلیاتتَ ائَ األحکام اّلتی وردت یف القرآن نحو م  

منه أحکاًما شعّیًة مع  ءُ او إّنام استنبط الفقه ،صًدااآلیات مل یرد یف األحکام قَ من هذه 
ثالثة أرباع  ی من هذا القبیل نحوَ وَ أّنّا وردت للَوعظ و اإلرشاد أو نحو ذلک. و قد رَ 

سبعة  یضاف إلیها نحوُ   هذه اآلیات و هو مخسون آیةً  بعُ  رُ إاّل  بَق فلم یَ  ،هذه اآلیات  
کام قال ذلک  ،حنیفة النّعامن ت عند أیبیف األحکام هی اّلتی صح  عرش حدیًثا 

االجتهاد  األحکام تعل باَب  األحکام و أحادیُث  خلدون یف مقّدمته. فآیاُت  ابن
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مد فیه عل عتَ یُ  مفتوًحا أمام المجتهدین. و رأینا یف هذا االجتهاد هبذا المعنی الواسع  
 «هد فیها.جتَ اءر کثریةر ابآر هذا الباَب  د  که، فأمَ ن سلک مسلَ ُسنّة عمر و مَ 

باید به علم و تمّدن فعلی اروپا بلکه باالتر از آن رسید، بدون فرهنگ 

 غرب ۀمنحّط

 :211 ةصفح [یوم اإلسالم]
 هم عل احلالةبنون سیاستَ و یَ  مون الّریَح نّس تَ ن عادات اإلنجلیو أّّنم یَ و م  »

و یف الّضامن  2توّسعوا یف االشرتاکّیة 5إیل الّشیوعیّة شعبهم مثاًل  أوا اّتاهَ اجلدیدة، فإذا رَ 
منها و  4انسحبوا، هم للّثورةاهلند و استعدادَ  فلاّم أدرکوا حالةَ  ؛ذلک جتامعی و أمثال  اال

و لاّم  ،االنفصال بنی المسلمنی یف الباکستان و الوثنّینی یف اهلندستان ساعدوا حرکةَ 
یف الّدفاع  إیل مشارکةر  3إیل انتدابر  من احتاللر  أللفاظَ غرّیوا ا احلرکة یف مرَص  رأوا شّدةَ 

فهم یف موق   و لاّم رأوا َحَرَج  ،و انسحبوا من الُمُدن الکبریة کالقاهرة و اإلسکندرّیة
ْنسا یف احلروب و اختالفها مع رَ ن هویمة فَ الیشء، و کان م   وا عنها بعَض ل  خَتَ  فارَس 

ذلک من عویمة المسلمنی  ی  من سورّیة و لبنان فقوّ  حابت إیل االنس  ئَ أن اجلَ  1ارت  لْ نج  إ
ا و المطالبةُ  اعُ وا ما نالوا، و الیوال الرص  خری و تن  یف البالد االُ  باالستقالل توداد  قویًّ

 «.ماذا سیکون بعدُ  ی إاّل اهللُ در  یَ  و ال
                                                      

 : کمونیسم، مارکسیسم. )محّقق(الشیوعّیة .5
 : سوسیالیسم. )محّقق(شرتاکیةاال .2
 نشینی نمود. )محّقق( عقب : دست کشید وانسحب .4
 : به خود مأموریت دادن. )محّقق(انتداب: اشغال و تصّرف؛ احتالل .3
 انگلستان. )محّقق( .1



 660تر نباشند کننده عقب امیق یها پرست کنند، و از بت امیُدَول استعمارگر ق هیبر عل دیبا یاسالم میبا تعال نیمسلم

حلق أزعامء لیبیا یف الّسجون و  ،ینسایاجلنرال جرات فمثاًل زّج »: 211 ةصفح
ائة مرت م   لقی ببعضهم من الّطیّارات عل ُبعد أربعأو  ،فیوَص  من اإلهانات ما ال هبم

 کم حمّمد  نبیُّ  أت  فلیَ ”ر: و قال أحُد جنودهم و قد رأی هذا المنظَ  ؛عل مشهدر من أهلهم
 .“«ن أیدیناذکم م  نق  م باجلهاد لیُ اّلذی أغراکُ  ّی و  البدَ 

و از  ،ُدَول استعمارگر قیام کنندمسلمین با تعالیم اسالمی باید بر علیه 

 تر نباشند های قیام کننده عقب پرست بت

ن حال الوثَ  و لیس حال المسلمنی بأسَوأَ »: 217 ةصفح ن نّینی و حّتی م  م 
یمنعهم  هم اإلسالم ال. فدینُ ّی ق  روبّیة یف ّنضتها و استعدادهم للرُّ بعض الّدول األُ 
هم ءَ انی، و إّنام سبنوا مع البان  ضوا مع النّاهضنی و یَ نهَ  و یَ روا العاملَ سای  مطلًقا من أن یُ 

قدُ  ْغن األُ للح   ةً بَ غن جاوَ و الض   احل  ل د  هم عَ فَ ون موق  روبیُّ ل األُ د  ذا عَ إف ،روبّینیقد و الض 
 هم أیًضا جواًء وفاًقا.عَ المسلمون موق  

قد من ُار ّما زیادةُ أ  ،بالمسلمنی و المبالغة یف تنفیذ االستعامر نکیل  با و الت  واحل 
قد یف نفوس المسلمنی و شّدةَ  فلیس من شأنه إاّل زیادةَ  بوسائل  المقاومة و األخذ   احل 

 مَ فلعّل تقدُّ  .َرَفنیمصلحة للط   و لیس یف هذا أّیةُ  ،احلرب لدفع احلرب و نحو ذلک
ّمة یف أُ  کل   األدیان و حق   حّرّیة   ء و المساواة واهم اإلنسانّیة و اإلخروبّینی یف فَ األُ 

 االستعامرّیة. 5ةوعَ یتغّلب عل الن   ،ها بنفسهاحکم نفس  
ُ  دَ عُ أّن ذلک هو ما سیکون مهام بَ  و أظنُّ  من فالعامَل إیل استبدال  ئر  اس الحمالة الو 

 أُ و هو أسوَ  ،یف الّشعور و فسادر  ق  فُ یف األُ  یقر النّایشء عن ض   غیض  وح القومّی الوطنّی البَ الرُّ 
فق. و کّل یوم بالّروح اإلنسانیّة المتساحمة الواسعة األُ  ةُ احلدیث روبیّةُ األُ  ةُ ته المدنیّ جَ نتَ أما 

                                                      
 : گرایش، جنبش. )محّقق(الن وعة. 5
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 «ب.کس  تُ  ما أضعاَف  الوطنیّة القومیّة تسبّب من البالء   عل أّن هذه الّروَح  الئُل تدّل الد  

 ،از بالد اسالم به اروپا برده خام را ]مواد[ عّلت فقر مواد خام،ه استعمار ب

در کارخانجات تبدیل به مواد مصنوعه کرد و برای کارخانجات داخلی 

 قدر مالیات بست که همه را از هستی ساقط کرد آن

ینظر  جوئّیة ال ْظرةر  من نَ العاملَ  َج  تدرُّ و القانون الّطبیعّی یقتض  »: 216 ةصفح
ی فینظر ئلته ثّم یرتق  ای فینظر إیل عه ثّم یرتق  هد  کالّطفل یف مَ  ،فیها إاّل إیل نفسه اإلنسانُ 

ینظر  ور الی فینُظر إیل اإلنسانّیة کّلها، و ربام کان اإلنسان یف هذا الط  إیل قومه ثّم یرتق  
 أن ینظر إیل اإلنسان کّله. إیل حد   ّی ق  إاّل إیل قومه و لاّم یصل من الرُّ 

احلدیدّیة و نظام  ک  کَ ب یف الس  اإلنسانّیة یف التّقرُّ  ة  رَ النّظْ  5تباشریَ  عل أّنا نری  
]اّلتی تبحث یف المسائل العالیَة ما ُیَظّن أن سیکون وراَءه  و کثرة المؤترات 2یدالرَب 

ّل االضطراُب و تتأّلف القلوُب[  .االرتباُط الامیّل و الن وَعُة اإلنسانّیة، و إذ ذاک َیق 
ها ها أو کان أساُس عَ ب  ستعامر و تَ ّیة اّلتی أّدت إیل االالقومالن وَعُة هذه هی 

اخلامة فقصدوا إیل  تم الامّدةُ زَ روبة قد ضاقت بأهلها و أعوَ أُ  فإن   ؛قتصادّی اال َب الّتعصُّ 
و یصنعوّنا یف  ،المحتاجنی إلیها هم اخلامةَ الرّشق یستغّلون و یأخذون منه مواد  

 بنی الامّدة اخلامة ء ذلک الفرَق اور ]من[ ثّم یبیعوّنا عل الرّشق و یربحون ،مصانعهم
ةر تستعمر أُ  و الامّدة المصنوعة، و لذلک کانت کلُّ  ةً أُ م  ترضب نطاًقا علیها  ةشقیّ  م 

ا. فمرُص  ا و ا تأخذ منها خامات  ْلرت  و العراق و اهلند مثاًل إلنج   الستغالهلا اقتصادیًّ
سیطرتا عل بالد  ُض و فرْنسا تفر   ؛األّول و هلا یف ذلک المقامُ  ،هاعَ لَ ف فیها س  ترص  

                                                      
 ها. )محّقق( : عالئم و نشانهالتباشری. 5
 : پست. )محّقق(یدالرَب آهن؛  : راهالّسّکة احلدیدّیة. 2



 669 اند و عرفا و متصّوفه از شرق برخاسته ایانب شود؛ یم هیاز غرب به قلب تک شیدر شرق ب

 الّشئونُ  ستعامر  ذلک أیًضا. و رّبام کان من أهّم أسباب اال المغرب و سوریا فاعلةً 
ةر مستعم  أُ  ب کلُّ ار  قتصادّیة، و لذلک حُت اال مم ها یف األُ مَ الّصنَاعة و تقدُّ  رةر انتشارَ م 

رة عل المستعمَ  َممُ حتّی تعتمد األُ  بحتة   زراعّیة   ّمة  أُ ها أّّنا مَ فه  اول أن تُ ة و حُت رَ المستعمَ 
 «رة یف صناعاتا.َمم المستعم  األُ 

و إّنام  ،ناعةم الغربیّون المسلمنی أّّنم لیسوا أهاًل للص  و أوهَ »: 277 ةصفح
 «میتوها.عل المنتجات المحّلّیة حتّی یُ  کثریةً  5ئَب اضوا رضرَ و فَ  ،زراعةر  هم أهُل 

فه از و متصّو انبیا و عرفا ؛شود در شرق بیش از غرب به قلب تکیه می

 اند برخاسته شرق

 :271 ةصفح[ یوم اإلسالم]
ن لیست للغرب، و أّن م   وحانّیةً للرّشق رُ  ذلک أنّ  کل   لکن یظهر یل َرغمَ  و»

و انحطاطه و أاّل ننظر  2هر  فقّط یف عرص َتَدْهوُ   ننظر إلیهالواجب إذا نظرنا للرّشق أاّل 
ه و و تعالیم   ه الّذاتیّة  و قیمت   بل یف جوهره احلقیقّی  ،ءَ ااّلذی س ْکله األخری  إلیه یف َش 

.مَ بعرصر و ال مرتبطةر بوَ  مقّیدةر  ه غریَ مبادئ    نر
یف  عملر  حیاةُ ه بمعنی أّن حیاتَ  ،ًة بحتةً ییا حیاًة ماّدیّ  إّن الغرَب من غری شکٍّ 

و کیف یناله  ؛و أْجرر  4ت بر فقط بُمرَ  ا الامّدی  یسب حساهَب  و وظیفةر أ و شکةر أ َمصنَعر 
کیف یسم هبذه احلیاة، و کیف یکسب و  ،وجهر  ری  قه عل خنف  و کیف یُ  ،وجهر  عل خری  

قه خرَی انفاق، و  امّدّی بالنّعیم ال و کیف َیظی   ،رستهأُ کیف یعیش یف خرَی کسب و ُینف 
                                                      

 مالیات. )محّقق(: مجع الرضیبة. 5
 : سقوط، تنّزل. )محّقق(الّتَدْهُور. 2
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مه کیف ینجح یف عل  تارّیة تُ  له أخالق   احلسنة المرسومة   األخالق   الخ. و کلُّ  ـ
ئم اقو و لذلک کان أهمُّ  ؛د یف احلیاةسعَ و کیف یَ  ،و کیف ینجح یف العمل ،الّتجارة
عل المواعید و النّظام و الرتتیب و الّصدق یف القول و  ئل عنده المحافظةَ االفض
َطَطها و خیرتُع آالت  و یَ  اّلذی ُیَسیطر عل هذه احلیاةو . الخ ـالعمل   ،ا هو العلمُ رسم خ 
 بالمعنی الواسع. العقل و القضایا المنطقّیة و هی أمور  کذلک ماّدّیة   نتیجةُ  و العلمُ 

 ؛ثانیًا أّواًل و العقُل  فإْن کان و البّد فالقلُب  ،ه قدیاًم و حدیثًا الَقلُب امدُ فع   ،أّما الرّشق
ّمها دائاًم إیل حساب الّدنیا، و ُض خرة بعد الموت و یَ اآل ل یف حسابه دائاًم احلیاةَ دخ  و یُ و ه

و  ؟علیها یف اآلخرة بالثّواب أو العقاب   اهللُ  ئیکاف   هل هذه األعامُل  :ءلاهو دائاًم یتس
 غایة  ؤال عن الّس  ه اّلتی یسری علیها مبنیّة  عل حساب هذه اآلخرة أیًضا، و هو کثریُ أخالقُ 

یف  ب اإلنسانَ حاس  و أّنه سیُ  ،هق  خال   بقّوةر عظیمةر هی قّوةُ  ری   َس ه و أّنه مُ ری   و مص  هذا العاملَ 
له أًبا  و موروثة   یف ذهن الرّشقّی  ُمَرک وة   و هذه الّصورةُ  .نیاهت یداه یف دُ خرة عل ما قّدمَ اآل

 ه إیل أن یسأل: ما عاقبةُ وُ ف  ُیَ  رر بحاف   نیا یشعرالنّعیم یف الدُّ  ، و هو یف أشّد أوقات  عن َجدٍّ 
اهلل إذا سألنی  ب؟ و ماذا سیکون موقفی أمامَ عاقَ أُ ثاب علیها أو أُ ة بعد الموت؟! هذه الّلذّ 

 ه عل أساس الَقلب. ه عل أساس الّدین و یبنی أعاملَ ی أخالقَ عنها؟! و هکذا.و هو یبن  
ات وّ بُ النُّ  عَ َمنبَ  کان الرّشُق  ،طرّی اخلاّص ستعداد الف  ة و االقیّ الرش   و هلذه الّطبیعة  

ذلک من مظاهر احلیاة  التأّمل و نحو   المتصّوفة و إطالة   اإلشاقیّة و مذاهب   و الفلسفة  
 ، و الیهودّیةُ ها غالًبا الرّشُق من ذلک یف الغرب فمصدرُ  ت نفحات  الّروحیّة! فإْن ظهرَ 

ق. من َموجات   یف الغرب لیس إاّل َموَجةً  و التّصّوُف  و اإلسالمُ  ةُ و النّرصانیّ   الرش 

 ها خمیر شده است شت شرقیِرگویا با ِس ،ِحّس خداجویی و معارف غیبی

 الّدینیُّ  هم و هو اإلحساُس ص غریَ یکاد یکون للرّشقّینی عنرص  خاصی ینقُ 
ب عقُ خروجهم عن الّدین، و لذلک کثرًیا ما یَ  اّلذی یالزمهم حّتی یف أوقات   العمیُق 



 666 و اخالق و وجدان به علم و دانش ا،یاست به دن نینمودن د مهیضم ییعالج اروپا و اروپا گانهی

إّّنم یؤمنون یف کّل  ؛مدَ یف التّوبة و الن   و المبالغةُ  الّدینّی  الّضمری   هُ تنبُّ  المعصّیةَ 
هم و َقَدرر یتحّکم فیهم.فات  م و ترصُّ م و سکنات  حرکات   هر ُیَسری   م بإل 

 ،هه و تنحّط مشاعرُ ه و یسوء ترّصفُ تفسد فیه عقیدتُ  یت عل الرّشق زمن  أقد ی
ّد هذا عُ لکن هل یصّح أن نَ  ر عن الغرب الامّدی، وصدُ تَ  ل  خسیسة  الر عنه أعامصدُ فتَ 

ء یف امع الّرج ،ت بآفةر صیبَ أُ أو نعّده حاّسًة  ؟اتّیة و َفقًدا للخاصّیةإفساًدا للذّ  َض العار  
 « بالّشفاء؟برش  صانة تُ و فیه َح  أو جساًم أصابه المرُض  ؟ئهاافش  

نمودن دین است به دنیا، و اخالق و یگانه عالج اروپا و اروپایی ضمیمه 

 وجدان به علم و دانش

          ﴾.5﴿قالوا: »: 271 فحةص
اهلل یسأهلم عن  قفون أمامَ روا أّّنم سیَ م و قد  وا إیل دنیاهم آخرَت و لو آمنوا بالبَعث و َضمُّ 

و هذا ما ُینَّقصها  ،مًعا روحانیّةً  مادّیةً  و لکانت مدنیّةً  المدنیّة   غریَ  نیّةُ لکانت المدَ  ،أعامهلم
ل کم  و یُ  ،ه فیوید یف روحانیّتهنقَص  ل الغرُب کم  و إذ ذاک یُ  ؛ إاّل هباح العاملَ صلُ یَ  و ال

 خلری العامل و إسعاده. َجنبًا إیل َجنبر کبان وید یف ماّدّیته و یسری الرُّ ه فیَ نقَص  الرّشُق 
نا بعد فُ ما موق   !احلیاة؟! لامذا نعیش و لامذا نموت؟ ؟! ما رسُّ ن هذا العاملَ م   ما الغایةُ 

إذ  ؛یب عنهاأن جُی  لمُ یستطیع الع   ن عرشات األسئلة الهذه و نحوها م   کلُّ  الموت؟!
إّنام هی من  ، اختصاص العلمها اّلتی تدخل یفمور الامّدّیة و أشباه  ن األُ لیست م  

درجًة کبریًة یف المدنّیة  . لقد بلغ العلمُ عنها إاّل الّدینُ  یستطیع اإلجابةَ  الّروحانیّات اّلتی ال
ق مع الغایة اّلتی ف  ت  تَ ل   احلیاة   ّما صبغُ أ ؛احلیاة ئل  ان حتسنی وسم   مل یفعل أکثرَ  هلکنّ  و ،الغربّیة

ئل دون الغایات ااحلدیثة عل الوس و کّلام اقترصت المدنیّةُ  ،ینالد   د فوظیفةُ نَش جیب أن تُ 
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 عیم.بالنّ  َض ض  فَ المُ  ءَ او سب بَت هذا الشق ضطراب  ریة و االو وقعت یف احلَ  ضّلت الّسبیَل 
ُ لقد جر   و خمرتعات  من علمر  العقلّ  بل و التقّدمَ  الامّدّی  مَ دُّ رویب التقاألُ  ب العامَل

ق  و لَ توا فرأوا أّن النّتیجة قَ فَ لکنّهم مع ذلک التَ  و 5،یة  الذر   ة  لَ نبُ ت هذه بالقُ َج و  حّتی تُ 
 ؛و الیابَس  ل األخرَض عالمّیة تأکُ  اضطراب  و خوف  من المستقبل و توّقع  لقیام حربر 

بوا التجر    و ،الّصحیح بام یبعث من روحانّیة األخریة و هی الّدینُ  بةَ فلم یبق إاّل أن جُیر 
 .خرتعاتوا العقَل، و أن یتوّجهوا إیل اهلل کام توّجهوا إیل المُ کام أحیُ  القلَب یوا أْن ُی 

بام بل رُ  ،ضطرابو اال و تنقشع احلریةُ  و یسود األمنُ  أنینةُ مَ فإذ ذاک فقّط تسود الطّ 
هم احلارضین ءَ عامالتفتوا فوجدوا زُ  منوا هذا اإلیامنَ اإّّنم إذا . ت احلروب أیًضامَ د  عَ 

رّیهم َس ن جنسر آخر تُ م   ءَ و هم یتاجون إیل زعام ،اُد ماّدةر فقطّ بّ ألّّنم عُ صاحلنی  غریَ 
و ینظرون إیل الرّشق  ،ستعامرّیةم االُت ْظرَ نی نَ فو إذ ذاک أیًضا ت .مًعا و الّروحانّیةُ  الامّدةُ 
ه علیه مالَ  ظُ تربیةر و یأخذ بیده و یفَ  األخ الکبری إیل األخ الصغری یرّبیه أحسنَ  نظرةَ 
 د ثّم یتعاون معه عل اخلری.رُش حّتی یَ 

ی د إاّل إذا غذ   خلقه ماّدًة و روًحا، فکان من الّطبیعّی إاّل یسعَ العاملَ  ُق و خال  
 «العنرصان و اکتمل المنهجان.

تا این سّد نشکند  ؛ترین سّد تکامل است عظیم ،سّد باب اجتهاد در عاّمه

 یابند مسلمین راه سعادت را نمی

إّن سبب ”ء المسلمنی یف اهلند: اهأمری عّل أحُد ُنبَ  و یقول الّسّیدُ »: 275 ةصفح
خ یف َس یرجع یف الغالب إیل ما رَ  ،ئهم عل ما هم علیه من التأخریاتأّخر المسلمنی و بق
هم ألّن ذلک قد انتهی دین   حق  هلم یف استعامل عقوهلم یف فهم   أذهاّنم من أّّنم ال
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ًما، و أّن المسلم ال، و صار االنیجتهدین األّول  بانقراض المُ  یکون  جتهاد بعدهم حمر 
ما  فیرتک المسلمُ  ؛مسلاًم صادًقا إاّل إذا کان ُمَقل ًدا لمذهبر من المذاهب المعروفة

إیل اآلراء  ملتفتر  یعتقد و ما یفهم و یتمّسک بتفسری أهل القرن الّتاسع من الفقهاء غریَ 
 ُ  .“یف القرن الّتاسع عرش و األفکار اّلتی وصل إلیها العامَل

ء الغربّینی ء و العلامقات احلکامث   أقوال   ه بالّثناء عل اإلسالم و نقل  و ختم مقالَ 
.ه و أجاب عن االدح  یف مَ   5«عرتاضات المشهورة علیه بأجوبةر حسنةر

 هر دو رفت ،باید دنبال عقل و دین

 :175 ةصفح[ یوم اإلسالم]
احلیاة للعلم و العقل ایل  خضاعُ إوراء العلم و  ریُ الَس  و المجهول کتشاُف و ا»

 ال کانواف ،ا مع العلما واسعً هم سریً ین بسری  عن الد   ةُ ر حّد. و مل خیرج المعتولآخ  
مونّن و ُی هور اجل  یؤمنون بظُ   ک رونن احلدیث و یقولون بخلق القرآن و یُ یف العقَل  ک 
 وا بأن  ادَ م نَ ّن  أاألمر  غایةُ  ،همسالم  إل فق عی اتُّ الّرأ ذلک مع و األوهاَم؛ و اخلُرافات

ه نّ و أن ینفی، ألأت ثب  یها أن یُ ف للعلم کنیم ین الی للدّ ُأخر دائرةً  و العلم دائرةَ  کهنا
 کو نحو ذل حیر و وَ  آخرَ  یومر  و جنٍّ  و کةن مالئیب م  الغ ملکة کلُّ له علیها، ف قدرةَ  ال
هبا من  یامنُ و اإل ،ین ال العلم  الدّ  فهذه هی وظیفةُ ثباتا. إو أعل نفیها  قدر العلمُ یَ  ال

 فیها. یر رأ إبداء عن العجو کل   عاجو   ده، و العلمُ یّ قَ یُ  و ال نایف العلمَ ین ال یُ جهة الدّ 
و أمة االقی یومَ  و أن یقول به، أو أن ینفی احلساَب أا نًّ أن ینفی ج   یف یستطیع العلمُ کف
ک کامیها، ف کمُ ین احللدّ ل کر  ة تُ یبیّ غ أمور   کّلهاهذه إن  ّلل علیه؟ دَ یُ   یف احلکمُ  للعلم ُتر 

 دائرته.
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ن بالعلم و یرتک م  ؤ. فاإلسالم یین یبدأ حیث ینتهی العلمُ الدّ  نّ إو لذلک قالوا: 
 کتفاءُ یًضا. و االأبعقائده یف دائرته  یامن  ین و اإلیل الدّ إه یف دائرته و یدعوا تَ ّریّ له ُح 

لون یؤمنون هبام مًعا ثم کفروا بالعلم وّ و کان المسلمون األ ؛ضارّ  حدمها تقصری  أب
 وا.لُّ فَض 

 اروپا عقل دارد و دین ندارد لهذا بیچاره است

وا. و ین فضلُّ نیا و کفروا بالدّ وا یف حیاتم الدّ جَ ون یؤمنون بالعلم فنَ و الغربیُّ 
یامن و یف اإل ،العقل بالعلم حیاةُ یامن یامن هبام مًعا. ففی اإل باإلاّل إالل من الّض  نجی  مَ  ال
بنی  مَ تصادُ   بحیاة العقل و القلب مًعا، و الاّل إنسانیة لإل و ال خریَ  ؛القلب ین حیاةُ بالدّ 

 َل ه. و ال أمَ اختصاُص  لٍّ کُ مع و البرص، فل  ی الس  تَ بنی حاس   مَ ین کام ال تصادُ العلم و الدّ 
لنی باستخدام العقل و  المسلمنی األ سالم و سری  یل تعالیم اإلإجوع  بالرُّ اّل إجاح یف الن  

دوا کام کان سعَ العقل وحده مل یَ عل  عتامدهم الکّل  ا یف نیالغربیّ  ذلک أنّ  و القلب. و آیةُ 
 ة  لَ نبُ ة و القُ اریّ النّ  و األسلحة   عب  ع و الرُّ وَ احلرب و الفَ  العلم ویالُت  و کانت ّنایةُ  ،ظرنتَ یُ 

 العلمَ  أنّ  بهام هوذی سب  الّ  لکن   و ،عَب و الرُّ  عَ وَ ب الفَ ذی سب  هو الّ  و لیس العلمُ  ؛یةالذر  
و ما  ،ایَ غذ  أن یُ  البدّ  و قلب   نسان عقل  م بالقلب. و یف اإلدعَ و العقل مل یُ  ،ینم بالد  دعَ مل یُ 
 .ل  لَ و المَ  ة  آمَ بالس   نسانُ ر اإلشعُ کالقلب یَ  هامی  عضو   ذ  غَ مل یُ 

 ؛معلَ و ما یمکن أن یُ  ؛معلَ قسام: ما یُ أة ثیل ثالإشیاء األ تقسیمُ عجبنی یف ذلک و یُ 
هو  :معلَ و ما یمکن أن یُ  ؛العقل أو الّشهادة   هو دائرةُ  :معلَ م. فام یُ علَ و ما ال یمکن أن یُ 

 المستحیل. ئرةُ اهو د :معلَ یمکن أن یُ  و ما ال ؛الغیب  ئرةُ اد
و  ،ری القلبنک  ری العلم و مُ نک   مُ ف موقًفا وسًطا بنیاإلسالم وقَ  و یف احلّق أنّ 

رمو  إیل العلم، و  و العقُل  .خرمها عل اآلأحدُ  طغی  یَ  دعا إیل اإلیامن هبام مجیًعا بحیث ال



 663 «خواهد نمود طرهیعقل و قلب است، و بر اروپا س نید ن،یاسالم راست: »یفرانسو لسوفیف نانیاستاد ر

ق یف ر  د العقل غَ إّنه إذا فقَ  ن غری عقل أو شعور؟!م   و ما اإلنسانُ  ؛رمو  للّشعور القلُب 
ه کان ک شعورَ ه عل أوهام؛ و إذا ترَ تارتَ  ه وه و زراعتَ تربیتَ  نی  اخلرافات و األوهام، فبَ 
 «الّثلج. حجًرا جامًدا کقطعة  

و  ،اسالم راستین، دین عقل و قلب است: »رینان فیلسوف فرانسوی استاد

 «بر اروپا سیطره خواهد نمود

 بّینی:وراألُ  و قد قال أحدُ »: 121 ةصفح
و مع الّصینّینی و مل  5مع البوذّینی ّتفاَق اإلسالمّیة حاولت اال إّن هذه النّهضةَ ”

 “واحد  هو ُأروبا. ها إاّل عدوی یبق أمامَ 
و  ،راکإّن الرّشق ناهض  و عل الغرب أن یستعّد لمقابلته یف ساحة الع   :أی

ر ب  دَ ن احلکمة أن تُ . ألیس م   هاّمة هی هذه اجلامعة اإلسالمّیة... مسألة   روبا الیومَ أُ  أمامَ 
 مَ عُ فوا الرُب أما رأیی أنا فهو اقط   . ؟!...اإلسالمّیة احلرکةَ  د هذهم  قوّیة قاضیة خُت  رضبة  

 «.أرویبٍّ  کل   ر. و هذا کان تعبرًیا صادًقا لام یف نفس  ثم  ر فیُ وه  قبل أن یُ 
 :121 ةصفح

 قال األستاذ رینان الفیلسوف الفرنیّس المعروف:»
مح العاّم یف ه یف وجه هذا الّتسات الّدین اإلسالمّی وحدَ ثبُ أن یَ  إّننی أخیش  ”

أن  یف نفوس بعض الّرجال المتمّسکنی بآداب الّدین  لکنّنی عرفُت  و ،ئداالعق
 من رجال اآلستانة و بالد الفرس جراثیمَ  ضعةر و یف ب   سالمّی القدیمة  اإل

أن ختتنق هذه  إاّل أّننی أخیش   ؛مّیال للمسألة واسع و عقلر  ّل عل فکرر تدُ  جّیدةً 
َ فإذا اختنقت قُ  ،ءاالفقه بعض ب  بتعصُّ  اجلراثیمُ   “عل الّدین اإلسالمّی. ض 
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ل آلن أمران:اذلک ألّنه من الّثابت   یرید إماتةَ  ن احلدیث المدُّ أن  الت   :األوی
طیق أن تکون یُ  أّنه ال :الثاینو ؛ إلیه ح أن تکون وسیلةً ألّّنا تصلُ  ،األدیان بالمّرة

 .بر الز   ا رضبةَ لنی و إاّل کان موُت سامل و تَ فعل هذه األدیان أن تُ  ،یف سبیله ثرةً األدیان عَ 
 عُ نا أّنه أوَس هد  و قد عَ  ، من الّدین اإلسالمّی الًّ رینان حَم  ف األستاذ  خوُّ تَ ل   و ما أظّن أنّ 

 «ة احلدیثة.یّ نها للمدلُ األدیان صدًرا و أقبَ 
دوها فإذا فقَ  ،إاّل باستعامهلایسعدون  إن  یف النّاس حاّسًة دینیًة ال»: 125 ةصفح
 «.أو البرَص  د الّسمعَ کانوا کمن فقَ 

 و منجی عالم خواهد شد ،هست غربیٌة الو  شرقّیٌة السالم مرام ا

، و هو  5صنقُ یَ  ال و»: 126 ةصفح المسلمنی یف الوقت احلارض إاّل یشء  واحد 
الرّشقّیة  المدرسةَ  فإنّ  ؛غربیّة   و ال شقّیة   جدید، مدرسة ال منهجر  جدیدة ذاُت  مدرسة  

ت بمرور د صاحلًة للعرص احلارض، ألّّنا تعّفنَ عُ مل تَ  ـ العصور الوسطی ی مدرسةَ أعن   ـ
 دت یف غری بالدها؟ل  یف بلداّنا، فکیف إذا قُ  عیبة  الغربّیة مَ  و المدرسةُ  ؛الّومان

و  ،العلوم کمنهج البالد األُروبّیة مع خالف بسیط أّننا نرید مدرسًة تضع منهَج 
فإذا فعلنا ذلک  ؛هاتدمری   خری اإلنسانّیة ال العلوم بالنیّة احلسنة، نّیة   منهُج  2مع  طَ هو أن یُ 

َعّمر. و بعد ذلک نستخدم تُ  لکن یف حتلیل ذّرةر  ر، ودم  تُ  ةر لَ نبُ الذّرة یف قُ  مل نستخدم حتلیَل 
ألّن  ؛«العلم األُرویبّ »بل نحن متساحمون إذا قلنا  ؛ّیة ال إیل حدٍّ بوالعلوم األُر َج ائنت

 دون دین. دینر  یقترص عل خدمة   له، و ال وطنَ  العلم ال
مونا  مدرستنا غریُ  ّما یف األدب و الّتاریخ فمنهُج أ منهج مدرستهم. إّّنم سم 
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 620 شمرد یامروزه جهان غرب، زن را اصل جمال و معتمد و مّتکا م

 ؛ءایقول ما یش حری  األدیَب  مونا بقوهلم: إّن الفّن للفّن، و بقوهلم: إنّ سم   ؛َء کثریةً ابأشی
ن عداه األبیض، و مَ   الّرجُل العاملَ  اّلذی یقض بأّن مرکوَ  ونا بمنهجهم الّتارخیی  مُ و سم  

 «إیل غری ذلک. ـفعل هامشه 
 :111ة صفح

 به اّلذی تأیت   ُل ثَ هو مَ  فالعلمُ  ؛ل ذلک أیضا التّفرقة بنی العلم و احلکمةو یمثّ »
و  ا.هب ها یف مواضعها الاّلئقة  األمور و وضعُ  فهی ترصیُف  ّما احلکمةُ أ ،احلدیثة ةُ المدنیّ 

فهذا  رازر ط   ر  خ  آو کثرًیا ما نری أًخا متعّلاًم عل  ؛ءةای ةر خری  من علمر مع قرحکمة  مع ُأم  
ترّصًفا فهو  نَ منه و أحَس  مَ المتعّلم إاّل الّوراعة أو الّصناعة أحکَ  أخاه غریَ  و نری   ،عامل
و اهلل تعایل یقول:  ؛و الکتابة کأّّنا کّل یشءر  ءة  امنه. و النّاس یبالغون یف تقدیر القر خری  
﴿             ﴾.5 

 شمرد صل جمال و معتمد و مّتکا میاامروزه جهان غرب، زن را 

 دادُ  و یکون م  العاملَ  نفع  رسالة ل  نا فهو أّن األدیب البّد أن تکون له أّما برناجُ 
اّلذی یسری  و األدیُب  ؛لّلهو و الّتسلیة ء، و ال أداةً اًء لألغنیابًة، ال إرضقلمه ناًرا ملته  

س  أو أدیب  مسوخ   عل هذا النّهج األخری أدیب   إّن األدب الیوم یف الرّشق و  .ُمنَک 
ًا معبوًدا یف الّشعر و ا ل المرأةَ الغرب جعَ  لنّثر و الّروایة، ُیَغنّی هلا، و یطیل یف وصف إهل 

ذلک الفّن، فهو بمثلها أشکااًل و ألواًنا یف  مجاهلا، و یضعها یف موضع القداسة، و مثُل 
صادق لالّتاه  موجود إاّل المرأة. و هو تصویر   ئد و المجاّلت و الکتب، کأن الااجلر

 2خیاالت فیام زواه صارت جّردَ ت حتّی انحط   ،یف الفلسفة احلدیث. کذلک الّشأنُ 
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 ، و اّلتیاحلّقة هی اّلتی تدخل یف صمیم احلیاة لیرتّتب علیها عمل   الامّدة، و الفلسفةُ 
 «م القلب و عصری الروح.دَ ب ب  کتَ تُ 

 :111 ةصفح[ یوم اإلسالم]
دَ » ت من ناحیةر طلعَ  ،اإلسالم یف ناحیةر  ت شمُس لَ أّنه إذا أفَ  نا اهللُ و قد َعو 

األتراک یف الوقت عینه،  ت شمُس فطلعَ  5یف ید األسبان ُس لُ األندَ  فقد سقطت   خری.أُ 
عنها  ضهم اهللُ و  تار فعَ ت بغداد بغووة الت  بَ ک  و نُ  ؛قوّیة ّیة  ت  ا فَ ْشأت  و کانت یف أّول نَ 

العریّب یف  ک ذلک العاملَ من أیدهیم، فحر   و ضاعت فلسطنیُ  ؛بانتشار اإلسالم یف اهلند
الستقالل یف احلیاة، و لذلک لسوریا و العراق و مرص و أندونسیا و الّشام للّسعی 

ةً کس  جدیدة عل العامل اإلسالمی فتُ  نرجو أن تطلع شمس   و  ن ضعف کاّلذی کان م   به ع 
 .الباکستان القوّیةُ  دولةُ  اهلند فنبتْت عنها

 استهای مختلف که برای آتیه جهان داده شده  نظرّیه

روبّیون إیل اإلسالم، أو یکون َءل عن مستقبل العامل: هل سینتقل األُ او هنا نتس
هم إیل أّنه فذهب بعُض  ،المسلمنی کثرًیا یف ذلک ر بعُض المسلمون ُأروبینّی؟ قد فکَ 

إذا کان هذا ال یمکن إاّل إذا  ه و جوهره، وکل  یف َش  الُبد  من الّرجوع إیل اإلسالم األّول  
 مدرسةر  ءَ افقد رأوا إنش ؛یئتهم و ظروفهم اّلتی یعیشون فیهان ب  م   ءُ عامو الوُّ  ادةُ د القبع  أُ 

دون فیها عن االختالط باألوساط بعُ الّدینی الّصحیح و یَ  یعّلمون فیها الّتعلیمَ  داخلّیةر 
الّدعوة و  ت مدرسةُ َس ء القادة و ُأس  هلؤال مدرسةر  و عل ذلک اقرتحوا إنشاءَ  2وبوءة.المَ 

یف هذه احلالة  . و“المنار”جّلة  رشید رضا صاحُب  اإلرشاد اّلتی قام بإنشائها الّسّیدُ 
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 629 دیگرا یخود بپردازند، جهان به اسالم م نیفقط به نشر د نیاگر مسلم

 .لون اإلسالمَ فض   األُروبیّون عن عقلّیة المسلمنی فیُ رَض یَ 
فأرادوا أن  ،آخرون أّن أسباب انحطاط المسلمنی ترجع إیل اجلهل و رأی  

الّتعلیم  لو کان أمرُ ” :فرتتفع. قال الفیلسوف لیبنتو ،عن األُمم اإلسالمّیة   ویلوا اجلهَل یُ 
 الفرنیّس: و قال دیدرو األدیُب  “.ن قرنر م   وجَه ُأروبا یف أقل   ی لغرّیُت د  یَ ب  

و ما عدا ذلک  ،أو اجلهُل  ها هو العلمُ ء  األُمم و انحطاط  االعلل یف ارتق إن  عّلةَ ”
به  قاُس بل إّن العلم هو اّلذی تُ  ،ةاألصلیّ  ترجع إیل تلک العّلة   جوئّیة   فأسباب  
و کام تتقاتل  ؛ْلم أیًضاها و عند احلروب بل و یف الس  ئها و انحطاط  ایف ارتق األُممُ 
فکذلک  ،قاتل الّتجارَ تُ  و الّتجار   قاتل اجلنودَ تُ  خمتلفة کاجلنود   بأشکالر  األُممُ 

و  5اباتقاتل بالّدبّ اّلذی یُ  ندیُّ ، فاجلُ ةَ بَ لَ ن تکون الغَ نستطیع أن نحکم لمَ 
 ل احلرَب نو  ذی یَ الّ  حمالة، و الّتاجرُ  مح القاتل بالرُّ ب اّلذی یُ غل  ئرات یَ االطّ 

 “و هکذا. ،ل باألسالیب العتیقةنو  ب اّلذی یَ غل  باألسالیب احلدیثة یف الّتجارة یَ 
 و قال قولتری:

بالعلم هذه  و لیس المرادُ  .هلا عل َجهل ها الواقع عل األُّمة عقاب   الّظلمُ ”
 و إّنام العلمُ  ،ء  عل اإلطالقا بالعلامحمصوهلُ  تسّمی  اّلتی یُ  المحفوظةَ  األبواَب 
فیه علاًم بقدر اإلمکان کالعلم الّطبیعّی و  ة  ثئق الکون المبثواحق هو معرفةُ 

 “السّیاسة و االجتامع. ن علم  الّریاّض و نحومها م  

 گراید جهان به اسالم می اگر مسلمین فقط به نشر دین خود بپردازند،

العلم بنی المسلمنی  ترمجةُ  :ویلاألُ  :العلم بنی المسلمنی طریقتان و إلجیاد  
و  ،مهایان و الَکْلدان و غریَ الُّسُّ  المسلمون علومَ  ل العرُب کام نقَ  ،غاتم المختلفة  بلُ 

 تعلیمُ  :اینو الث ؛سلطان العرب علوم المسلمنی أّیامَ  هم یف نقل  أنفُس  ل اإلفرنُج کام فعَ 
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ء من إنجلیوّیة و فرنسیّة، و هؤال المختلفةَ  رین من المسلمنی الّلغات  تنو  من المُ  ئفةر اط
 هم.دون ُأمَ رش  یتعّلمون ثّم یُ 

الکبری  اهلندّی  و یف ذلک یقول المصلُح  ؛و أعمُّ  و أوسعُ  ویل أقرُب و الّطریقة األُ 
 الوطنّیة: العلوم األروبّیة إیل الّلغة   طالب بنقل  و قد کان یُ  ،أمحد خان الّسّیدُ 

 نقل   الیا وجوَب مَ اهل   عل أعایل جبال   ن نورر م   استطعُت لکتبُت بحروفر  لو
للمبتدئنی یف  هذا التعلیم   و جیب تعمیمُ  ،العلوم الغربّیة إیل الّلغة الوطنّیة
 .«إیل التعلیم العایل   المدارس االبتدائّیة ثّم الّتدریج  

هم و قد دعا إیل ن انتشار دین  یمنع المسلمنی م   یُّ مانعر أ» :115 ةصفح
. و قد کان هذا و عجمیٍّ  و ال بنی عریبٍّ  و أبیَض  بنی أسودَ  فعنده ال فرَق  ؛المساواة
الّشدیدة إیل  ز المسلمنی هو احلاجةُ عو  ما یُ  ن أسباب انتشار اإلسالم. کلُّ سبًبا م  

 المسلمنی ال عیُب  جدید، و هذا عیُب  احلدیثة بنظرر  االجتهاد حّتی یواجهوا المشاکَل 
ی به رم  و لیس بصحیح ما یَ  ،علیه ث  بل َح  م االجتهادَ مل یر   اإلسالم. فاإلسالمُ 
اّلتی تتطّلب  اجلدیدةُ  هو مسائلُ  هشاکلُ عرص له مَ  و کلُّ  ،باجلمود األروبّیون اإلسالمَ 

 ء:االفقه یع اإلسالمّی قوُل ئل الّترشاوسن ضمن و قد کان م   ؛ جدیًداَحالًّ 
، و العادةُ  ، و األحکامُ  العرُف قاضر مة   تتبّدل بتبّدل األزمان، و الرّضوراُت  حُمَک 

 .«الخ ـ، و ما رآه المسلمون َحَسنًا فهو عنداهلل َحَسن  بیح المحظورات  تُ 

 ت دعاوی شیعه ضمنًا[گذشته و امر به صّح ]عدول احمد امین از آراِء

 ،متنی االجتامعّی ألهله عل أساسر  س النّظامَ أس   ألن  اإلسالمَ و »: 117 ةصفح
 للفقری، و حجٍّ  عطی فیها الغنیُّ یُ  الفرد، و زکاةر  اجلامعة عل صالة   ن تفضیل صالة  م  

 ت ثالثةَ ثبُ ذلک، استطاع أن یَ  المختلفة من األقطار المختلفة و نحو   تتمع فیه األفرادُ 
ا عنیًفا  اإلسالمَ  ت  فقد هو   ـ تارالت   ن أکربها غووةُ و م   ـ عرش قرًنا مع الّوالزل القوّیة   هوًّ



 626 ضمنًا[ عهیش یاز آراِء گذشته و امر به صّحت دعاو نی]عدول احمد ام

أّن کثرًیا من المدنّیات مل تستطع أن  موه، یف حنی  ض  و مل هَی  مهم اإلسالمُ و مع ذلک هَض 
 تار.من الت   اّلتی کانت أقل   ف یف وجه التّیارات اجلارفة  ق  تَ 

قد انترش یف أفریقیة مثاًل انتشاًرا  ،أهله یف الّتبشری ضعف   عم مُ ثّم هذا اإلسال
ها أمهُّ  و لذلک أسباب   5،مة باألساطیلدع  بالّسالح المُ  جةُ دج  المُ  نْله النّرصانّیةُ تَ  مل

 ،العقیدة اإلسالمیّة اّلتی تنحرص یف کلمة ال إله إال اهلل و أن  حمّمًدا رسوُل اهلل بساطةُ 
 4و2.«ءر کبری ثّم انعدام الّطبقاتانالّونجّی بدون عَ  عقُل له قبَ مّا یَ 
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 ما هو عدول  عن رأیه الّسالف و ،سالمیوم اإلیف کتابه  عدیدةر  محد امنی أیت یف مواضعَ أّن إ أقول:. 2
 55و  51 و 51 و 51و  11و  12و  21و هذا ظاهر یف صفحات  ،ة دعوی الشیعة ضمنًابصحّ  ر  قَ أ
 ،باب االجتهاد للمسلمنی الیوم إغالُق  ظمی  العُ  ةَ اعرتف و أقّر و رّصح کثرًیا بأن المصیب و ؛ن کتابهم  

 .یهرصاعَ االجتهاد بم   ذا فتحوا باَب إ إاّل  یری المسلمون خرًیا و سعادةً  و ال
غروب  یف وقت   هذه التعلیقةَ  أوردُت  ،الطهراینّ  داحلسنی احلسینّی د حممّ احلقری السیّ  و أنا الفقریُ 
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ـ که  دامت برکاته ـ یطهران ینیمحّمد محسن حس دّیاهلل حاج س ةیحضرت آ ۀآثار منتشر

 :است لیبه شرح ذ ده،یطبع آراسته گرد وریتا کنون به ز
 بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسانانسان طهارت رساله : 
 شیعه فرهنگ در اربعین 
 شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیه الّسالمملکوت اسرار : 
 و سلوک إلی اهللدر سیر  ای : مقالهقدس حریم 
 رسالۀ اصولّیه در عدم حّجیت اجماع مطلقًانظر و نقد منظر از اجماع : 
  از حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج « تعییًنا و عینًا الجمعة صالة وجوب فی رسالة»تعلیقه بر

 سّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل سّره
  ملکوت روزه، نماز، مسجد، قرآن و دعا از حضرت  : نور«الملکوت أنوار»مقّدمه و ترجمه

 عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل سّره
 نقد نظرّیه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحی وحی: افق 
  از )دوره ُمهّذب و محّقق مکتوبات خطی، ُمراسالت و مواعظ(؛  انوار مطلعمقّدمه و تعلیقات بر

 حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل نفسه الّزکیه
  از حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی  ﴾ھ ھ ھ أل﴿ نور آیه تفسیرمقّدمه و تصحیح

 حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل سّره
  ة اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین از حضرت عاّلمه آی رستگاری آئینمقّدمه و تصحیح

 حسینی طهرانی، قّدس اهلل نفسه الّزکیه

 نامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما الّسالم در حاضرین شرحی بر وصّیت جاوید: حیات 
 شرحی بر الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة اسرار: گلشن 
 شخصّیت علمی و اخالقی حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج نمایی اجمالی از  فروزان: مهر

 سّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل نفسه الّزکیه
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  آیة اهلل العظمی حاج از حضرت عاّلمه  روح پرواز بر ناظر الفتوح سّرمقّدمه و تذییالتی بر
 محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل نفسه الّزکیه سّید

 بصری عنوان 

 تابناک مهر 

 از حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد  «تقلید و اجتهاد» ترجمه و تعلیقات بر
 حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل سّره

 اسالم از بعد و قبل در آن آداب و نوروز رامونیپ یقیتحقاسالم  و جاهلیت در نوروز 
 بیاناتی پیرامون پیرامون علم و علماءآگاه:  سالک 

 تألیف دست در کتب

 انس نفحات   صالحان سیره 
 عاشورا سیمای   اسالم در ارتداد 

 

 حدیث( ـ )قرآن تفسیر ـ 5
توسط که  باشد یم« أنوار الملکوت»سلسله مباحث  ۀکتاب در ادام نیا الملکوت: انوار

 یهجر 5439در ماه مبارک رمضان  ییها یسخنران ّیـ طلیه ـ رضوان اهلل ع یمرحوم عاّلمه طهران
 اینخود ثبت نموده بودند.  یها آن را در ُجنگ ۀدیده و چکش رادیدر مسجد قائم طهران، ا یقمر

 .گردیده استو منتشر  ، ترجمهقیتحق ،میلد تنظدر دو جبعد از رحلت ایشان، ها  نوشته دست
ـ  رضوان اهلل علیه این کتاب حاصل بیانات گهربار حضرت عاّلمه طهرانی ـ نور: آیه تفسیر

  ﴿پیرامون تفسیر عرفانی، اخالقی آیۀ مبارکۀ نور   ﴾ باشد، که  در مسجد قائم طهران می
ای نفیس از فرزند بزرگوارشان حضرت آیة اهلل حاج  صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمه

 سّید محّمد محسن حسینی طهرانیـ  حفظه اهللـ  به زیور طبع آراسته گردیده است.
نامۀ  تاین کتاب شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر وصّی جاوید: حیات

الّسالم  طالب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیهما بیان حضرت أمیرالمؤمنین علی بن أبی معجز
 ای به نام حاضرین بیان فرمودند. که در بازگشت از جنگ صّفین در منطقه

هایی است که حضرت آیة اهلل حاج  این مجموعه مشتمل بر متن سخنرانی بصری: عنوان
طی « شرح حدیث عنوان بصری»تحت عنوان  ـ دامت برکاته ـسّید محّمد محسن حسینی طهرانی 

سالیان متمادی برای اعّزه و احّبه از شائقین مسلک و مکتب عرفان و توحید مرحوم عاّلمه آیةاهلل 
ـ بیان فرمودند که شرح  س اهلل نفسه الّزکیهقّد ین حسینی طهرانی ـالعظمی حاج سّید محّمد حس
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 به قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده است. ملکوت اسرارمبسوط آن تحت عنوان 
 اخالق و ادعیه ـ2

این کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج  رستگاری: آیین
سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ پیرامون ارکان، آداب و امور الزمۀ سیر و 

اند، که صوت پیاده شدۀ  سلوک إلی اهلل است که برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرموده
تصحیحات فرزند بزرگوارشان حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد محسن  آن، به همراه مقّدمه و

 به زیور طبع آراسته گردیده است. ـ دامت برکاته ـحسینی طهرانی 
های حضرت عاّلمه آیةاهلل حاج سّید  این کتاب مشتمل بر متن سخنرانی آگاه: سالک

های مختلف  ر مناسبتـ می باشد که د قّدس اهلل نفسه الّزکیه محّمدحسین حسینی طهرانی ـ
که به همراه مقدمه و تعلیقات و اضافات حضرت آیةاهلل حاج  اند پیرامون علم و علما ایراد فرموده

 ـ به زیور طبع آراسته گردیده است. مّد ظّله العالی سّید محّمدمحسن حسینی طهرانی ـ
 فلسفه و عرفان ـ کالم،4

الّسالم به روایت  فر صادق علیهاین اثر شرحی است بر حدیث امام جع ملکوت: اسرار
که عمل به مضامین آن از دیرباز مّد نظر علمای بزرگ عرفان و اخالق بوده است که « عنوان بصری»

تاکنون سه مجلد از آن به انتشار رسیده است. این مجموعه بهترین مبیِّن و معرِّف افکار و مبانی 
 باشد. ـ می رضوان اهلل علیه سلوکی مرحوم عاّلمه طهرانی ـ

ای است که توسط حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد محسن حسینی  مقاله قدس: حریم
لب اللباب در سیر و »ای بر ترجمۀ فرانسوی کتاب شریف  طهرانی ـ دامت برکاته ـ به عنوان مقدمه

 ـ نگارش یافته است. قّدس اهلل سّره تألیف حضرت عاّلمه طهرانی ـ« سلوک اولی األلباب
ای است ناظر بر کتاب پرواز روح که از  این کتاب مقاله روح: پرواز بر ناظر الفتوح سّر

ـ تراوش  رضوان اهلل علیه خامه عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ
یافته و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر تکاملی بشر پرداخته 

ز آنجا که این مقاله تا زمان ارتحال حضرت عاّلمه، به چاپ نرسیده بود و بسیاری از است. لیکن ا
مباحث آن نیازمند بسط و گسترش و تبیین و توضیح بیشتر بود؛ لذا حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد 

 .اند محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ این مقاله را مقرون به مقّدمه و تعلیقاتی بس نفیس نموده
این کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است که  اسرار: گلشن

 توسط مؤّلف محترم در دروس خارج فلسفه بیان شده است.
این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون  وحی: افق

ه این شبهات، خود دارای باشد. از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضالء ب وحی و رسالت می
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برانگیز و حّتی خارج از حیطه مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت نظرّیات  نقاطی شبهه
 اند. ها نموده شد، مؤلف محترم تأّملی هم در این پاسخ صاحب مقاله می

 اصول و فقه ـ3
طهارت ذاتی این رساله خالصۀ مباحثی پیرامون بررسی فّنی و فقهی  انسان: طهارت رسالۀ

 اند. مطلق انسان است که مؤّلف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با قلمی شیوا تحریر نموده
این اثر نگرشی است بنیادین و متقن به مسألۀ اجماع، یکی از ادّلۀ اربعۀ فقاهت و  اجماع:

با ادّلۀ متقنه الهّیه  ای الهی، در فقه شیعی راه یافته و به معارضه اجتهاد که بدون داشتن اصل و ریشه
 پرداخته است.
این رسالۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده است، تقریرات درس  :اجلمعة صًلة

باشد که توسط حضرت عاّلمه آیة اهلل  اهلل الحجة سّید محمود شاهرودی می خارج فقه حضرت آیة
نگارش یافته و به ضمیمۀ  ـ رضوان اهلل علیهما العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ

 تعلیقات معّلق محترم به زیور طبع آراسته گردیده است.
 خیش یاهلل العظم ةیمرحوم آ یها ها و درس بحث ریتقر حاوی کتاب نیا :دیتقل و اجتهاد

 نیمحّمد حس دّیس حاج عاّلمه یاهلل العظم ةیحضرت آ به تحریرنجف  هّیعلم ۀدر حوز یحّل نیحس
در  یمثل مرحوم حّل یاز شخص یمطالب نیصدور چنباشد.  می ـ ماهیرضوان اهلل عل ـ یطهران ینیحس

معّلق محترم با ترجمه،  متحّیر کننده است. قیتحق یها محدود در عرصه یآن حوزه و با آن فضا
 اند. توضیح و تعلیقاتی بر اتقان این اثر افزوده

 نیز به عربی منتشر شده است. التقلید و االجتهاد فی النضید الّدراین کتاب با عنوان 
این اثر تحقیقی است پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد در جاهلیت و اسالم:  نوروز

از اسالم که مؤّلف محترم از منظر عقل و شرع و بر اساس مبانی و مطالب والد بزگوارشان، به 
 .اند مقّدس اسالم پرداخته های وارده در دین تحلیلی شیوا و جامع دربارۀ نوروز و بدعت

 اجتماعی، تاریخی ـ1
در فرهنگ شیعه از جوانب مختلف « أربعین»در این رساله عنوان  شیعه: فرهنگ در أربعین

 الّسالم مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات رسیده که این عنوان از مختّصات حضرت سّیدالشهداء علیه
 است.

 رجال، تذکره و یادنامه ـ1
این کتاب، نمایی اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی و اخالقی عارف باهلل  مهرفروزان:

ـ  قّدس اهلل نفسه الّزکیه حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ
 باشد، که توسط مؤّلف محترم به رشته تحریر درآمده است. می
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 عربی نیز ترجمه شده است.این کتاب با عنوان الشمس المنیرة به 
س قّد اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ مرحوم عاّلمه آیة :تابناک مهر

ـ به  حفظه اهلل اهلل حاج سّید محّمد محسن حسینی طهرانی ـ ـ و فرزند بزرگوارشان آیة هاهلل سّر
ضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حای از احواالت و تاریخ حیات پر برکت  های مختلف از شّمه مناسبت

برای بیان مطالب راقی و متعالی مکتب  حاج سّید علی قاضی طباطبایی ـ قّدس اهلل نفسه الّزکیه ـ
آوری و در اختیار  جمع ای اند، که مناسب دیده شد این مطالب ارزنده در مجموعه عرفان بهره برده

 مشتاقان معرفت و رهجویان مسیر حقیقت قرار گیرد.
 مواعظ و مراسالت، خطی مکتوبات مهذب و محقق رهدو ـ7

ها و ثمرۀ عمر شریف حضرت عاّلمه  نوشته این موسوعۀ گرانسنگ حاصل دست انوار: مطلع
باشد که تحت  اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ قّدس اهلل نفسه الّزکیه ـ می آیة

نموده بودند، که پس از رحلت ایشان به صورت آوری  عنوان مکتوبات و مراسالت و مواعظ جمع
های نفیس فرزند ایشان  محّقق، مهّذب و مبّوب در چهارده مجلد به همراه مقدمه، تصحیح و تعلیقه

 حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهللـ  آمادۀ طبع و نشر گردیده است.
 أهّم مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است:

 اتیقصص و حکا ؛ی مؤّلف محترم به قلم خوداحواالت شخص ها و مالقات مراسالت، اّول: لدج
 .یو اجتماع یخیتار ،یو عرفان یاخالق
 .مؤّلف محترماخالق و عرفان  دیاسات ۀاست از ترجمه و تذکر یمختصر دّوم: جلد
 .رگذاریتأث یها تّیشخصو از بزرگان و علماء  یا عّده ۀترجمه و تذکر سّوم: جلد
 و اخالق. هیعبادات و ادع چهارم: جلد
 .یو بالغ یادب به؛یو نجوم و علوم غر ئتیه ؛یو عرفان یابحاث فلسف پنجم: جلد
 .ییو روا یری؛ مباحث تفسمؤّلف یو اجتهاد ییروا یها نامه اجازه ششم: جلد
 .ی( و مباحث اصول، عاّمه و مقارن)فقه خاّصه یابحاث فقه هفتم: جلد
 َمساوی(. ،معاد ،)مبدأ یابحاث کالم هشتم: جلد
 (.الّسالم همیعصمت و طهارت عل تیاهل بابحاث کالمی )پیرامون  :نهم جلد
 .یو اجتماع یخیاز کتب تار ییها دهیو برگز ها ادداشتی دهم: جلد
 .ی؛ متفّرقات )پزشکی، لطائف و...(ابحاث رجال :ازدهمی جلد
 مری.ق 5479و  5413 ۀدر ماه مبارک رمضان سن مؤّلف ه مواعظخالص :زدهمیس و دوازدهم جلد
 .و...( اشعار و اعالم ات،یو روا اتی)آ این موسوعه ۀفهارس عام چهاردهم: جلد



  آثار منتشره

 
 افزار نرم

 هللا حضرت عاّلمه آیة یها یسخنران (DVDدر چهار ) یمجموعه صوت نیا ملکوت: آوای
 حاج اهلل ةیحضرت آ وـ  یهکالّز س اهلل نفسهقّد ـ یطهران ینیحس نیمحّمد حس دسّی حاجالعظمی 

 شود. می شاملـ را  یظّله العال ـ مّد یطهران ینیمحّمد محسن حس دسّی
 العظمی اهللةیحضرت عاّلمه آ یو معرفت یمجموعه شامل آثار علم این سعادت: کیمیای

 ،ایشان یسلوک یو مرّب یاستاد علم فاتیو اکثر تأل یطهران ینیحس نیمحّمد حس دّیحاج س
 اناتیو ب فاتیمجموعه تأل وـ  همایرضوان اهلل عل ـ ییطباطبا نیمحّمد حس دّیحضرت عاّلمه س

عنوان  ثیـ در شرح حد یه العالظّل مّد ـ یطهران ینیمحّمد محسن حس دسّی حاج اهلل ةیحضرت آ
 باشد. می یمعارف اسالم ریحمزه و سا ابو یو دعا یبصر

 :فیتأل دست در آثار

این نوشتار، بیانات حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد محسن حسینی در  انس: نفحات
طهرانی ـ حفظه اهلل ـ که به بهانۀ تبیین شخصّیت عارف کامل حضرت حاج سّید هاشم حّداد 

های اصیل عرفانی به خصوص  ـ ایراد شده است، به طرح دقیق آموزه قّدس اهلل نفسه الّزکیه ـ
ل ولی مطلق الهی و مالزمت روحی و معّیت او با ائّمه بحث انسان کامل و حجّیت سیره و فع

 پردازد. اطهار علیهم الّسالم می
واقعۀ عاشورا با تمام ظرائف و لطائفی که در آن نهفته است موجب پیدایش  عاشورا: سیمای

های متفاوتی در محتوا و کنه و ماهّیت آن شده است. در این نوشتار سعی بر آن  ها و دیدگاه نگرش
ست که منظر عرفای الهی و اولیای او را نسبت به این حماسه تاریخ، روشن سازد و تعریفی شده ا

نوظهور از داستان کربال ارائه دهد و تفسیری نوین از اهداف و مقاصد و هویت عاشورا به طالبان و 
نظر و  ای دلربا از قامت رعنای ساالر شهیدان در دیدگاه اهل پویندگان مکتب حسینی بنمایاند و چهره

 معرفت ترسیم نماید؛ بمّنه و کرمه.
های حضرت آیةاهلل حاج سّید محّمدمحسن  این کتاب که محصول سخنرانی صالحان: سیره

باشد، به  می 5344های ماه مبارک رمضان سنه  ـ در جلسات شب مّد ظّله العالی حسینی طهرانی ـ
نسبت به دیگران و کیفیت استفاده او از تبیین و تقریر حجّیت قول و فعل اولیای الهی و منجزّیت آن 

 انوار باهره والیت پرداخته است.
تحّقق آن و آراء و  تّیفیاز ُحکم ارتداد و ک یکتاب بحث جامع نیا در :اسالم در ارتداد

 خواهد آمد. انیموضوع به م نیمکاتب مختلف در قبال ا یها دگاهید


