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بخش اوّل :ابحا ث تاریخی

بخش اوّل

ابحاث تاریخی

فصل اول

فصل اوّل :حکومتها و نهضته ا

فصل اوّل

حکومتها و نهضتها

فصل اول

راجع به عصبیّت مذهبی علمای عامّه و تحریف اخبار و حذف مواردی را
که بر ضرر آنان بوده است توسط آنها
در کتاب شیعه در اسالم سبط ،جلد  ،2صفحه  545و  542و  544گوید:
راجع به عصبیّ ت مذهب ی علما ی عا مّه و تحریف اخبار و حذف موارد ی را که بر ضرر آ نا ن بوده

«بسیاری از مورّخین در نقل مطالب تاریخی عصبیّت مذهبی را به کار برده و

در تحت تأثیر عواملی قرار گرفتهاند ،اینان مطالبی را که دلیل روشنی بر اثبات
مذهب شیعه بوده ،و حربهای به دست آنان یافتهاند ،بعضی را از تاریخ حذف یا
تحریف کردهاند .و اینک نمونهای از آنها را تذکّر میدهیم:
طبری در تاریخ ،جلد  ،4صفحه  117گوید” :و ذکر هشام عن أیبخمنف قال:

حممدَ بن أیب ر
بکر ک َتب إیل معاویة بن أیبسفیان
و حدثنی یوید بن ضبیان اهلمداین :أ ّن ّ
ر
سامعها العا ّم ُة!“
جرت بینهام
ذکرها لام فیه م ّا ال یتمل َ
ُ
کرهت َ
ّلام ویل ،فذکر مکاتبات َ
و نیز ابناثیر در کامل ،جلد  ،4صفحه  548گوید” :و قد قیل إنّه جری بنی

سامعها العا ّم ُة!“
فاّنا م ّا ال یتمل َ
حممد و معاویة مکاتبات کرهت ذکرهاّ ،
ّ

ما یکی از این نامهها را در مروج الذهب مسعودی یافته و در بخش  ،5صفحه

 29نقل کردیم.

5

 .5در بخش  ،5صفحه  29گوید« :مسعودی در مروج الذهب ،جلد  ،2صفحه  19نامهای را که 
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و نیز طبری در تاریخ ،جلد  ،4صفحه  415ضمن محاصرۀ عثمان پس از نقل

الواقدی فإنّه ذکر یف سبب مسری المرصینی إیل عثامن و ُنووهلم
روایاتی گوید” :و أ ّما
ّ

عرض ُت عن ذکره کراه ًة منّی
مورا کثری ًة ،منها ما تقدم ذکره و منها ما أ ْ
ذا ُخ ُشب أ ً

ذکره لبشاعته“.
َ

و نیز ابناثیر در کامل ،جلد  ،4صفحه  82گوید” :قد ذکرنا سبب مسری النّاس

ّاس ذریع ًة إیل قتله لع َل رل
کثریا من األسباب ا ّلتی ج َعلها الن ُ
إیل قتل عثامن و قد ترکنا ً

َد َعت إیل ذلک“.

و نیز طبری در تاریخ ،جلد  ،4صفحه  447بعضی اخبار ابوذر ـ علیه الرحمة ـ

و گفتگویش را با معاویه و عثمان و اسباب انتقال او را از شام به مدینه و از آنجا به
رووا یف سبب ذلک أشیا َء
ربذه نقل کرده و در آخر گوید” :و أ ّما اآلخرون فإ ّّنم َ
ذکرها“.
مورا شنیع ًة
ُ
کرهت َ
کثری ًة و ُأ ً

بعضی نیز تاریخ طبری را برای آنکه کمتر شبهه و طعنی در آن دیده میشود

پسندیدهاند؛ مثالً ابنخلدون قضایا و حوادث اسالمی را از تاریخ طبری نقل کرده و
وردتا ّ
یوّنا و جام ُعها
سپس در تاریخ خود ،جلد  ،2صفحه  582گوید” :أ ُ
ملخص ًة ُع ُ
 معاویه در پاسخ نامه محمّد بن أبیبکر فرستاده نقل کرده تا آنجا که گوید :معاویه به محمّد نوشت:
فضل ابن أیب ر
”فقد کنّا و أبوک فینا نَعرف َ
فلام اختار ا ُ
هلل لنب ّیه ما عنده،
طالب ،و ح ّقه الز ًما لنا
مربورا علیناّ .
ً
أظهر دعوتَه ،فأب َل َج ُح ّجتَه و ق َبضه ا ُ
هلل إلیه صلوات اهلل علیه ،کان أبوک و فارو ُقه أو َل
و أتم له ما َوعَده ،و َ
ثم ّإّنام دع ََواه إیل بیعتهام فأب َطأ عنهام ،و َت َل ّکأ
َمن ابتوه حقه ،و خا َلفه عل أمره عل ذلک ،اتّفقا و اتّسعاّ ،

العظیم( .تا آنکه گوید ):فإن ُ
یک ما نحن فیه صوا ًبا فأبوک استبدّ به و نحن
فه ّام به اهلمو َم و أرادا به
علیهام َ
َ
ُشکاؤه ،و لوال ما فعل أبوک من ُ
ابن أیبطالب و َلس ّلمنا إلیه؛ و ل ُکنّا ر َأینا أباک ف َعل ذلک به
قبل ما خالفنا َ

من قبلنا َ
ب أباک بام بدا لک أو َد ْع ذلک( *»“.عالّمه طهرانی ،قدّس سرّه)
فأخذنا بمثله ،فع ْ
* .شیعه در اسالم ،سبطالشیخ ،ص .17
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حممد بن جریر الطربی و هو تارخیه الکبری ،فإنّه أو َث ُق ما رأیناه یف ذلک و
من کتاب ّ

أب َعدُ من المطاعن عن ُّ
الش َبه یف کبار األُ ّمة“.

شنیدنی است آنچه را که بعض از مورّخین ضبط کردهاند بر دیگران ناگوار

آمده و بر آنان ایراد میگیرند؛ مثالً ابنحجر در کتاب تطهیر اللسان که در فضیلت و

تقدیس معاویه تألیف کرده و در حاشیۀ صواعق او به چاپ رسیده ،گفتگو را در

اطراف کارهای صحابه جایز ندانسته ،مبادا نقصی به دستگاه خلفا وارد آید! آنگاه
درد دل باز کرده و در صفحه  33گوید:

مت مّا قدّ م ُته یف معنی اإلمساک من ذلک أ ّن عدم اإلمساک إ ّما أن
”و قد َعل َ

صدرت من بعض المحدّ ثنی
لیف
یکون واج ًبا ،ال س ّیام مع َولوع العوام به و مع َتآ َ
َ

أیب ّإال
واهر .فإ ْن َ ٰ
کابن ُق َتیبة ،مع جاللته القاضیة بأنّه کان ینبغی أن ال یذ ُکر تلک الظ َ

السنة حتّی ال یتمسک ُمب َتدع أو جاهل هبا“.
ذ َک َرها ،ف ْلیتبنی
جریاّنا عل قواعد أهل ُّ
َ

التفات إیل ما
شعرانی در یواقیت و جواهر ،جلد  ،2صفحه  221گوید” :و ال
َ
صح فله تأویل صحیح“.
یذکره ُ
یصح ،و إ ْن ّ
بعض أهل الس َری فإ ّن ذلک ال ّ

یکی از تأویلهای صحیح آنکه میگوید :معاویه در جنگ با علی و کشتن

عمّار و ریختن خون آن همه مسلمان مجتهد و مأجور بود! چنانکه در بخش ،5

صفحه  33گذشت.

ارباب مطابع در طبع و نویسندگان در استنساخ کتابها ،به رسوایی بدتری

برخاسته ،پارهای مطالب را افزوده یا حذف و یا تحریف کردهاند؛ مثالً طبری حدیث

انذار را در تاریخ خود نقل کرده چنانکه در آغاز بخش اوّل گذشت ،و نیز این
حدیث را همین طبری در تفسیر خود ذیل آیۀ 5﴾  ﴿ :نقل

 .5سوره شعراء ( )21آیه .253
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کرده امّا در اینجا جملۀ”[ :یکن أخی و وص ّیی و خلیفتی فیکم“ عوض شده و به
جای آن جملۀ” ]:یکن أخی و کذا و کذا“ ضبط گردیده است! این دو لفظ کذا و

کذا در فارسی به معنی چنین و چنان است که در جای ”وص ّیی و خلیفتی“ نقل

گردیده ،و بدینسان یک جملۀ سادۀ روشنی را مسخ کردهاند.

و نیز محمّد حسین هیکل در کتاب حیاة محمّد صلّی اهلل علیه و آله و سلّم که

در مطبعۀ قاهره مصر سال  5413به چاپ رسیده ،حدیث انذار را نقل کرده ،چنانکه

در آغاز بخش  5گذشت؛ و اینک از چاپ بعد حذف گردیده!

و نیز در بخش  ،5صفحه  42جملهای از تاریخ طبری نقل گردیده که در

چاپ اوّل سال  5421و کامل ابناثیر اصالً وجود ندارد و پیداست که افزودهاند،

چنانکه گذشت.

5

و نیز در همین بخش [ ]2صفحه  ،5حدیث ” َمن مات و مل َیعرف إما َم زمانه“

از شرح عقائد نسفیّه تفتازانی ،چاپ مطبعۀ عامرۀ اسالمبول سال 5492نقل گردیده،

و این نسخه در هند نیز بدون کم و زیاد ،سال  5839مسیحی به چاپ رسیده؛ ولی

دوباره که در اسالمبول سال  5454به چاپ رسیده ،هفت صفحه از آن که ضمن آنها

حدیث گذشته بود اسقاط گردیده است».

2

 .5در بخش  ،5ص  42گفته است «نقالً عن الطبری :که چون امیرالمؤمنین [علیه السّالم] در تعیین

عثمان را به خالفت ،به عبدالرّحمن بن عوف اعتراض نمودند ،عبدالرّحمن در پاسخ گفت” :یا علی
راه قتل را بهروی خود مگشا؛ زیرا من در این کار اندیشه نمودم و با مردم مشورت نموده ،دیدم آنان

کسی را به خالفت نظیر عثمان نمیدانند “.در پاورقی همین صفحه گوید« :این جمله که

عبدالرّحمن گوید ”با مردم مشورت نمودم“ در تاریخ طبری ،چاپ حسینیۀ مصرّیه  5421و در کامل

ابناثیر وجود ندارد( *».عالّمه طهرانی ،قدّس سرّه)
* .شیعه در اسالم ،سبطالشیخ ,ص .77

 .2شیعه در اسالم ،سبطالشیخ ,ص .451
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در شیعه در اسالم سبط ،جلد  ،5صفحه  29گوید:

«عمر بیعت ابوبکر را فلتة نام نهاده ،گوید” :بیع ُة أیببکر َفل َتة و َقی ا ُ
هلل

المسلمنی شها( “.تاریخ طبری ،جلد  ،2صفحه »)331

5

و در شیعه در اسالم سبط ،جلد  ،2صفحه  594گوید که:

لست بخریکم( “.اإلمامة و السیاسة ،ابنقتیبه،
«ابوبکر گفته است” :أقیلوین و ُ

عل فیکم“ در شرح تجرید موجود ،و شارح آن
جلد  ،5صفحه  )53و لفظ ”و ی
قوشجی را بر آن ایرادی نیست .و نیز فضل بن روزبهان ضمن پاسخ از مطاعن
أبیبکر و داستان درب خانۀ فاطمه علیها السّالم در کتاب احقاق الحق تصریح

میکند که در صحاح کتب اهل سنّت است که أبوبکر به منبر برآمده گفت” :أقیلوین

عل فیکم»“.
ُ
فلست بخریکم و ی

2و4

 .5شیعه در اسالم ،سبطالشیخ ,ص .11
 .2همان ,ص .284

 .4جنگ  ،3ص .27

 .0ابوبکر ،عایشه ،عمر ،عثمان
راجع به عدم جواز تمسّک مخالفین ما ،به آیۀ رضوان در منقبت شیخین
در مستدرک صحیحین ،جلد  ،4صفحه  ،534حاکم ضمن حدیث مفصّلی از
ابنعبّاس ،از امیرالمؤمنین علیه السّالم ،بَضعَةَ عَشَر فضایل نقل میکند که ال یشارکه
فیها أحد؛ در پایان این حدیث ابنعبّاس میگوید:
عو ّ
أخربنا ا ُ
ض عن أصحاب
هلل ّ
«قال ُ
ابنع ّباس :و قد َ َ
وجل یف القرآن أنّه َر َ

ّ
أخربنا أنّه َس َخط علیهم بعد ذلک؟
الشجرة ف َعل َم ما یف قلوهبم؛ فهل َ

نبی اهلل ّ
رض اهلل
صل اهلل علیه و آله و س ّلم ل ُع َم َر ـ
قال ابنع ّباس :و قال ُّ
َ

5
یک ی
لعل ا َ
کنت ً
عنه ـ حنی قال” :إ َ
فالًل و ما ُیدر َ
لل
یذ ْن یل َفأرض َب ُعنُ َقه!“ قال” :و َ
2

قد ا یطلع لیل أهل َب ٍ
در فقال“.﴾  ﴿ :

أخرب ببعض ُأمور المسلمنی مرشکی
 .5یعنی حاطب بن أیببلتعة؛ کام ورد یف الصحیحنی أنّه کان َ َ
م ّک َة.

 .2آیه  39از سوره فصّلت ( )35است           ﴿ :

.﴾             
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5

هذا حدیث صحیح اإلسناد ،و مل خیرجاه هبذه السیاقة».

ق زهرا را بدهد؛ چرا نداد؟
أبوبکر به آسانی میتوانست ح ّ
[شیخ المضریة أبوهریرة] صفحة  ،251پاورقی :1

نرشنا کلم ًة بمج ّلة ال ّرسالة المرصیة عن موقف أیببکر من الوهراء یف هذا
«کنّا َ

المریاث ،ننقل منها ما یل:

القطعی ،و أنّه قد ثبت
الکتاب
خیصص
َ
”إنّنا إذا س ّلمنا بأن خرب اآلحاد الظنّی ّ
ّ

ختصیص یف عموم هذا اخلربّ ،
ّ
فإن أبابکر کان َی َسعه
النبی قال :إنّا ال ُنورث ،و أنّه ال
َ
أن ّ

خیصها بفدک ،و هذا من ح ّقه
أن ُیعطی فاطم َة رض اهلل عنها َ
بعض ترکة أبیها کان ّ

خیص َمن یشاء بام شاء ،و قد خص هو
ا ّلذی ال یعارضه فیه أحد؛ إذ جیوز لإلمام أن ّ

النبی ،عل أ ّن َفدَ َک
نفسه ّ
غریمها ببعض مرتوکات ّ
بری بن العوام و ّ
ُ
حممدَ بن َمس َل َمة و َ
الو َ
 اقول :این روایت در قدح و طعن عمر بسیار دلیل و شاهد خوبی است که رسول خدا با این
ال خواستهاند بفهمانند که او بر حاطب بن أبیبلتعة ،خائن و جاسوس کفّار و
جمالت خود ،اوّ ً
مشرکین عرب ،مزیّتی ندارد و عمر بما أنّه عمر حق کشتن او را ندارد؛ و ثانیاً عمر و امثال او که

در غزوۀ بدر حاضر بودند و یا در تحت شجره بیعت کردهاند و آیۀ دالّۀ بر رضای خداوند بر
جمیع آنان نازل شده است ،به خود مغرور نشوند و نبالند؛ زیرا آیۀ دالّۀ بر سخط بر آنها بعداً نازل
شده است و مضمون آیۀ ﴾  ﴿ :و اعمالی که بعد از رحلت رسول اهلل از عمر سر زد به

خوبی نشان میدهد که :آیات خشنودی از اهل بَدْر و رضوان موقّتی بوده است و داللت نمیکند
بر آنکه آنها بعداً هم اگر هزار جنایت انجام دهند باز خداوند از آنها راضی است.
این روایت ابنعبّاس را عسقالنی در اإلصابة ،ج  ،2ص  192از احمد حنبل و نسائی از طریق
أخرب ا ُ
ض عن
عمرو بن میمون تخریج کرده است و در آخر آن نیز آورده است که« :و َ َ
هلل أنّه َر َ

أصحاب الشجرة فهل حدّ ثنا أنّه َ
سخط علیهم بعد؟ وقال ّ
لُمر ما
صل اهلل علیه و آله و س ّلم :یا َ
ُیدریک أ ین الل ا یطلع لیل أهل َب ٍ
در فقال».﴾  ﴿ :
 .5جنگ  ،02ص .537

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

19

َ
ُ
لمروان!“ (العدد
عثامن
هذه ا ّلتی منَعها أبوبکر من فاطمة مل َتل َبث أن أق َط َعها اخللیف ُة

 525من السنة احلادیة عرشة من ج ّلة ال ّرسالة)»

5و2

[امام به منزله کعبه است که باید به سوی او رفت]
در کتاب شیعه در اسالم سبط ،جلد  ،2صفحه  31گوید:

السالم قال:
«ابناثیر در اسد الغابة ،جلد  ،3صفحه  45گوید :عن عل علیه ّ

”قال رسول الل ی
ؤیت و ال َتأیت؛ فان
صیل الل للیه و آله و س یل :،أنت بمنزلة الکعبة ُت ٰ

أتاک هؤالء القو ُم فُلموها إلیک ـ یعن اخلًلفة ـ فاق َبل منه ،و إن مل َیأتوک فًل َتأمه،
ح یّ َیأتوک»“.

4و3

[حقد عایشه بر ماریۀ قبطیّه و حضرت صدیقۀ طاهره سالم اهلل علیها]
و در [الفردوس األعلی] صفحه  82تا  83در پاورقی ،مرحوم قاضی گوید:

بنت شمعون القبط ّیة من فواضل نساء عرصهاَ ،عدها مجع من علامء
«مار ّیة ُ
1

الرجال من الصحاب ّیات .و هی َموال ُة رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم و َرسیتُه
إبراهیم بن النبی .و کانت ُأ ُّم ماریة رومی ًة ،و کانت مار ّی ُة َبیضا َء َج ْعدَ ًة
و هی ُأ ُّم ولده
َ

1

صاحب اإلسکندریة إیل رسول اهلل سنة  7ه  ،و معها
المقوق ُس
ُ
َجمیل ًة؛ فأهداها ُ
ر
محاره عفری ،و
ُأختُها سریین و ُ
ألف مثقال ذه ًبا و عرشین ثو ًبا َلینًا و َبغ َلتُه ُدلدُ ل ،و ُ
 .5شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص  ،513تعلیقه.
 .2جنگ  ،61ص .385

 .4شیعه در اسالم ،سبطالشیخ ,ص .258
 .3جنگ  ،3ص .48

َ .1رس ّی :اجل ّید من ّ
کل یشء؛ مؤنثَ :رس ّیة.
 .1اجلَعدُ من َ
الشعر :خالف اسرتساله.
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ِص یقال له :مابور ،و هو شیخ کبری .و ب َعث ُکل ذلک مع َحاطب بن
معهم َخ ی
أیب َبل َت َعة .و َع َرض حاطب عل مار ّی َة اإلسال َم و رغبها فیه ،فأس َل َمت و أس َل َمت ُأختُها
ِص عل دینه حتّی أس َل َم بالمدینة یف عهد رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و
و أقام اخلَ ُّ

ُ
أنوهلا بالعالیة؛ و کان رسول اهلل خیتلف إلیها هناک
س ّلم ،ف ُأعجب
رسول اهلل بامر ّیة و َ
احلجاب.
رضب علیها
َ
و َ َ

ُ
رسول اهلل إیل
إبراهیم فد َفعه
احلجة من سنة ثامن للهجرة َو َلدَ ت مار ّی ُة
و یف ذی ّ
َ

النجار فکانت تُرضعه.
المنذر بن زید بن ّ
ُأم ُبر َدة بنت ُ
5
رت عل ماری َة؛ و ذلک ّأّنا
امر رأة ّإال دون ما غ ُ
و قالت عائشة” :ما غ ُ
رت عل َ
ُ
رسول اهلل و کان أ َنوهلا أو َل ما ُقد َم هبا یف
[کانت] مجیلة من النساء َجعدَ ة و ُأعجب هبا
ر
ُ
رسول اهلل عا ّم َة النهار و اللیل عندها
جارتَنا .فکان
بیت حلارثة بن النّعامن فکانت َ
حتّی َف َر ْغنا 2هلا َف َج َو َعتَ 4ف ُحو َلت إیل العال َیة فکان خیتَلف إلیها هناک؛ فکان ذلک أشد

رزق ا ُ
هلل منها الولدَ و حرمناه منه“.
علینا ُثم َ

قلت :إین أتعجب من َغریة عائشة عل مار ّیة کام ّ
أن من العجب ح ْقدُ ها عل
ُ
3

الصدیقة الطاهرة فاطم َة بنت رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم و کان من َج ّراء

السالم؛ فجاء نسا ُء رسول اهلل ک ُّلهن إیل بنیهاشم یف
ذلک أنه ت ُُوف َیت فاطم ُة علیها ّ
السالم عنها ما َیدُ ّل
ال َعواء ّإال عائش َة فإّنا مل تَأت و َ
عل علیه ّ
أظه َرت َم َر ًضا و نُقل إیل ٍّ

ف من احلَمیة و
الرجل عل امرأته من فالن و هی علیه من فالنة :أن َ
غارا ّ
َری ًة و َغ ْ ًریا و ً
 .5غار َیغَار غ ْ َ

َکر َه شکة الغری یف ح ّقه هبا و هی کذلک.

َ .2ف َر َغ ـُ و َفر َغ ـَ فراغًا و فروغًا له و إلیهَ :ق َصدَ ه.

َ .4جوَ َع ـَ َجوَ عًا منه :مل یصرب علیه فأظهر احلون أو الکدر.

فعلت ذلک من َج ّراک و َج ّرائک و َجراک و َجرائک :أی من أجلک.
 .3یقال:
ُ

عة و لو انْطَبَقتِ السّما ُء َعلَی األرض»
جملۀ معروفه عائشه« :ال یمکن أن تتمَّ هذه البی ُ

16

الُّسور .راجع أعال َم النساء ،لعمر رضا کحالة ،ج ّلد  ،1صفحة  ،551طبع
عل ُّ
5

دمشق ».ـ انتهی.

الُام ُء
جملۀ معروفه عائشه« :ال یمکن أن تّ ،هذه البیعةُ و لو ان َط َبقت ی

َل َیل األرض»
[شیخ المضریة أبوهریرة] صفحة :251

ألّنا
عل
َ
حلرب؛ ّ
موقف اخلصومة و ا َ
«و َحر َضتْهام عائش ُة عل الوقوف من ٍّ
أمر هذه
لعل أشد الغضب حتّی لقد قالت حینام ب َلغها ُ
کانت غاضب ًة من بیعة النّاس ٍّ

البیعة کلم َتها المشهورة ،و هی” :ال ُیمکن ْ
أن تَتم هذه البیع ُة و لو انطبقت السام ُء عل
ر
األرض!“ و ذلک ّلام کانت ُتک ّن یف قلبها من ُب ر
لعل بسبب رأیه
غض و َموجدَ ة ٍّ
الس ّیدة اجللیلة خدجیة و کانت
المعروف یف حدیث اإلفک ،و ألنّه ُ
زوج بنت َرضتا ّ
تووج بأسامء اخلثعم ّیة بعد وفاة أیببکر و هی ُأ ُّم
َتغار منها حتّی بعد موتا ،و ألنّه ّ

حممد بن أیببکر».
أخیها ّ

2

[حکم نمودن فقهاء به فسق خروجکنندۀ بر امام حق]
صفحة  ،251پاورقی « :2یقول الفقها ُءّ ” :
اخلارج
إن الباغی عل اإلمام احلق و
َ
ر
عل من
فیمن َ
علیه بشبهة أو بغری شبهة فهو فاسق “.و ال ندری ماذا یقولون َ
خرج عل ٍّ
4
کبار الصحابة؟ هل یدخلون حتت هذا احلکم ،أم ّ
الصحابة ُخترجهم منه؟!»
أن ّ
 .5جنگ  ،02ص .32

 .2شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .579
 .4همان ،تعلیقه.
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امیرالمؤمنین علیه السّالم« :والل ی
إن راکبة اجلمل األمحر ما تقطع لقبة و
ال ی
حتل لقدة إالی یف معصیة الل و سخطه»
صفحة  ،251پاورقی « :1کان هذا اجلَ َمل هد ّیة من یعل بن ُأمیّة ،اشرتاه هلا

عل زاعم ًة ّأّنا
بثامننی
ً
دینارا َلرت َکب علیه؛ و هی تسوق َجحاف َل اجلیوش حلرب ٍّ
تطالب بثأر عثامن 5.و َی ْعل هذا کان ً
فأرسها یف
ثم َ
عل َ
عامال لعثامن عل ال َی َمنّ ،
عوله ی
تدبری المؤامرة یف بیت عائشة ،و أعان المحاربنی بأربعمائة ألف ،و
نفسه؛ و قد شهد
َ
محل سبعنی ً
رجال من قریش».

2

عل یف خطبة له:
صفحة « :251و یف ذلک یقول ی
” یأّیا النیاس! ی
الز َبری و کل منهام
إن لائش َة سارت إیل البرصة و معها طلح ُة و ُّ
فخ َّنُها .والل ی
الزبری َ
إن راکب َة
َیری
لمها و أ یما ی
األمر له دون صاحبه؛ أ یما طلحة ُ
فابن ی
َ
4

جل َمل األمحر ما َتق َطع لقب ًة و ال َ ُحت یل لقد ًة یإال یف معصیة الل و َس َخطه!“
ا َ
ر
رب یف االستیعاب ،جاء فیها:
و قال یف خطبة رواها ُ
ابن عبدال ّ

شهرا ً
کامًل
”با َیعوین و مل أسّکره أحدً ا و با َی َعن طلح ُة و ُّ
الزبری و مل َیصربا ً
ٍ
أده النیاس و أسخاه ،طلح ُة و
ح یّ
رخرجا إیل العراق ناک َثنی؛ و یإین ُمن ُ
یت بأربعةَ :
َ
قمیص
 .5من العجیب أ ّن عائشةُ ،أ ّمالمؤمننی ،کانت ّأو َل َمن أنکر عل عثامن ما وقع منه ،کانت خترج
َ
النبی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم و تقول« :هذا قمیصه مل یبل و قد بل دینه!» و کانت تقول« :اقتلوا
ّ
ً
کنت أبایل أن تقع السام ُء عل األرض ».ثم
عل بیعته الصحیحة قالت« :ما ُ
نعثال ،فقد کفر!» و ّلام بویع ی
نار احلرب بمعاونة طلحة و الوبری .ـ الخ( .شیخ المضیرة أبوهریرة)
عل] َ
اشتعلت [عل ٍّ

 .2شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص  ،579تعلیقه.

 .4تاریخ أبیالفدا ،ج  ،5ص ( .78شیخ المضیرة أبوهریرة)

[محاجّه اُمّ أفعی عبدیّه با عایشه پس از جنگ جمل]
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الزبری و أطوع النیاس یف النیاس لائش ُة و أسع النیاس إیل ٍ
فّنة یعیل بن
َ ُ
َ ُ
َ
أشج ُع النیاس ی ُ
5
ُأم ییة»“.
عل! تأل َب ْت ُّ
َ
صفحة  ،255پاورقی« :ب .لک ا ُ
لت
کل ال ُق َوی
علیک ،و کم ن َ
هلل یا ّ

ُ
اجلبال أن َحتمله؛ و قد صدق أمحدُ شوقی
تأیب
من البعید و القریب و کم َح َم َلت مّا َ

عل ،حیث قال رمحه اهلل:
ُ
شاعر اإلسالم یف وصف موقف عائشة و صاح َبیها من ٍّ
ـأیب اجلبـ ُ
یــا جـ ً
ـال مــا محــل
ـبال تـ َ

ــت علیـ َ
جل َمـــل»2
مـــاذا َر َمـ ْ
ــک َربـــ ُة ا َ

[محاجّه ُامّ أفعی عبدیّه با عایشه پس از جنگ جمل]
صفحة  ،251پاورقی« :و قال ابنقتیبة یف عیون األخبار:

”دخلت ُأم أفعی العبدیة عل عائشة فقالت :یا أم المؤمننی ،ما تقولنی یف ا ر
مرأة
ّ
ُّ

وج َبت هلا الن ُار!
ق َت َلت ابنًا
صغریا هلا؟ قالتَ :
ً
قالت :فام تقولنی یف ا ر
مرأة ق َت َلت من أوالدها األکابر عرشین أل ًفا؟! (أی عدَ َد

َمن ُقتلوا یف وقعة اجلَ َمل) قالت عائش ُةُ :خذوا ب َید اللعینة عَدُ وة اهلل!“
البالذری یف أنساب األشاف قال:
و روی
ّ

إیل َبغ َل َتک ألرک َبها
عر َضت لعائشة حاجة ،فب َعثَت إیل ابن أیبعتیق ،أن أرس ْل ّ
” َ
ر
جل َمل!
یف
حاجة؛ فقال لرسوهلا [و کان ّ
احا] :قل ألُ ّم المؤمننی :ما َ
مو ً
عار یوم ا َ
رحضنا َ
أ فرتیدین أن تأتینا بیوم ال َبغ َلة؟!“»

4و3

 .5شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص  ،575تعلیقه.

 .2ر ّبة اجلمل :عائشة التی کانت ترکب ً
مجال یف هذه احلرب( .شیخ المضیرة أبوهریرة)
 .4شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص  ،575تعلیقه.
 .3جنگ  ،61ص  384ـ .381
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[بدعتهای عمر بعد از رسول خدا]
[ترجمۀ قانون اساسی در اسالم] صفحه  ،72پاورقی:

«عمر با اقرار به اینکه متعۀ زنها ـ عقد انقطاعی ـ و همچنین حجّ تمتع در

زمان پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم جایز بود ،این دو را حرام کرده گفت:

ب علیهام!“ بهجای جملۀ ” َح لیل َرخری ال َع َمل“ در اذان دستور داد
” ُأ َحر ُمهام و ُأعاق ُ
الصال ُة خری من النوم .در تعداد تکبیرات نماز جنازه تصرّف کرد .در مسئلۀ
بگویندّ :
سه طالق در یک مجلس ،مسئلۀ عول در ارث ،تزویج زن کسی که گم شده است ،و

طبق احادیث صحاح اهل تسنّن خالف رویّۀ پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم و یا
صریح فرموده او و یا حکم قرآن فتوا داد و عمل کرد».

صفحه « :74ما استاد مودودی را دعوت میکنیم برای روشن شدن مسائل

مزبور و غیر آن ،به مسند احمد حنبل ،جلد 5؛ و همچنین صحیح مسلم در همان
جلد ،و فخر رازی در ذیل آیۀ

5

﴿﴾     

(سورۀ نساء)؛ و خصوصاً دربارۀ تغییر اذان ،به کتاب ُموَطّأ مالِک؛ و دربارۀ آزار دادن
حضرت زهرا علیها السّالم ،به کتاب اإلمامة و السّیاسة ابن قُتَیبَة که در عین اختصار
ارزشی تاریخی دارد ،مراجعه نمایند».

صفحه  :veto« :71وِتو ،در اصل لغت به معنای :من مخالفم ،میباشد».

صفحه « :78تنها دو مورد پیدا کردیم که خلیفه بر خالف عقیدۀ تمام اهل

حلّ و عقد و یا اکثریّت آنها تصمیمی گرفته است:

 .5تصمیم أبوبکر دربارۀ فرستادن لشکر اُسامة بن زید.
 .2عقیدهاش دربارۀ جنگ با مرتدّین بود.

 ...عُمر که بیش از همه در مسئلۀ جنگ با مرتدّین مخالف ابوبکر بود بعداً

 .5سوره نساء ( )3آیه .23

راجع به نکاح عُمَر با اُمّ کلثوم

13

گفت” :به خدا جز این نبود که دیدم خداوند برای ابوبکر مسئلۀ جنگ را کامالً
روشن نموده؛ من هم فهمیدم همان حقّ است»“.

5

راجع به نکاح عُمَر با ُامّ کلثوم
و در مستدرک [صحیحین] ،جلد  ،4صفحۀ  514آورده است با سند خود” :از

وهیب بن خالد ،عن جعفر بن محمّد ،عن أبیه ،عن علیّ بن الحسین [علیهم السّالم]:

لیل ریض الل لنه ُأم ُکلثوم
أ ین لمر بن اخل یطاب ـ ریض الل لنه ـ رخ َطب إیل ٍّ
فقال” :أنکحنیها!“ فقال لیل ” :یإین ُأرصدُ ها البن أرخ لبدالل بن جعسر!“
2
أمرها [خل :من] ما
فقال لمر” :أنکحنیها! فوالل ما من النیاس أحدٌ َی ُ
رصدُ َ

بمن یا
أرصدُ ه “.فأن َک َحه لیل فأ ی
ُ
یت ُل َم ُر المهاجرین فقال” :أال ُ َمهن ُؤوین؟!“ فقالواَ ” :
لیل و ابنة فاطم َة بنت رسول الل ی
صیل الل
أمریالمؤمننی؟!“ فقال” :ب ُأ یم ُکلثوم بنت ٍّ
َ
رسول الل ی
صیل الل للیه و آله و س یل ،یقول:
عت
للیه و آله و س یل،؛ یإین َسم ُ
ب و َس َب ٍ
ک ُُّل ن ََُ ٍ
ب ینقطع یوم القیامة یإال ما کان من َس َبب و َن َُب .

بت أن یکون بین و بنی رسول الل ی
بو
فأح َب ُ
صیل الل للیه و آله و س یل ،ن ََُ ٌ
ب“.
َس َب ٌ
4

و هذا حدیث صحیح اإلسناد ،و مل ُخیرجاه».

[مدارک داستان قرطاس و قلم]
شیعه در اسالم ،عالّمه طباطبائی [صفحه  ،7تعلیقه]:
 .5جنگ  ،07ص .528

َ .2ر َصدَ ـُ َر ْصدً ا :رقبه .تعدله عل الطریق لیوقع به.
 .4جنگ  ،02ص .538

مطلع انوار  /ج 01

61

«پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم هنگام وفاتش فرمود” :دوات و قلم

حاضر کنید تا نامهای برای شما بنویسم که سبب هدایت شما شده گمراه نشوید“.

عمر از این کار مانع شده گفت” :مرضش طغیان کرده هذیان میگوید!“ (تاریخ طبری،

جلد  ،2صفحه 341؛ صحیح بخاری ،جلد 4؛ صحیح مسلم ،جلد 1؛ البدایة و النهایة،

جلد  ،1صفحه 227؛ [شرح نهج البالغه] ابنأبیالحدید ،جلد  ،5صفحه )544

این قضیه در مرض موت خلیفۀ اوّل تکرار یافت و خلیفۀ اوّل به خالفت

عمر وصیّت کرد و حتّی در اثناءِ وصیّت بیهوش شد ولی عمر چیزی نگفت و

خلیفۀ اوّل را به هذیان نسبت نداد درحالیکه هنگام نوشتن وصیّت بیهوش شده
بود ،ولی پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم معصوم و مشاعرش بهجا بود.

(روضة الصفا ،جلد  ،2صفحه »)219

در پاورقی  ،5شیعه در اسالم عالّمه طباطبائی صفحه  1میفرماید:

«اوّلین اسمی که در زمان رسول خدا پیدا شد شیعه بود که سلمان و ابوذر و مقداد

و عمّار ،به این اسم مشهور شدند( .حاضر العالم االسالمی ،جلد  ،5صفحه »)588

و نیز راجع به وصیّت به خالفت امیرالمؤمنین در روزی که در اوان بعثت رسول

خدا خویشان نزدیک خود را جمع فرمود و صریحاً به ایشان فرمود که :هریک از شما
در اجابت دعوت من سبقت گیرد وزیر و جانشین و وصیّ من است ،و علیّ علیه السّالم

پیش از همه مبادرت نمود و اسالم را پذیرفت و پیغمبر ایمان او را پذیرفته و وعدههای

خود را دربارۀ او تقبّل نمود .در پاورقی میفرماید:

«در ذیل این حدیث علی علیه السّالم میفرماید:
من که از همه کوچکتر بودم عرض کردم من وزیر تو میشوم .پیغمبر
دستش را به گردن من گذاشته فرمود :این شخص برادر و وصی و جانشین
من میباشد ،باید از او اطاعت نمایید! مردم میخندیدند و به أبیطالب

میگفتند :تو را امر کرد که از پسرت اطاعت کنی! (تاریخ طبری ،جلد ،2

صفحه 14؛ تاریخ أبیالفداء ،جلد  ،5صفحه 551؛ البدایة و النهایة ،جلد ،4

[تعیین خلیفه بدون اطّالع اهل بیت علیهم السّالم]

60

صفحه 43؛ غایة المرام ،صفحه »)429

[تعیین خلیفه بدون اطّالع اهل بیت علیهم السّالم]
در پاورقی صفحه  8شیعه در اسالم ،عالّمه طباطبائی میفرماید:

«راجع به آنکه خلفای اوّل بدون اطّالع اهل بیت ،خلیفه معیّن نمودند و علی و

یارانش را در مقابل کاری انجام یافته قرار دادند ،به شرح [نهج البالغه] ابنأبیالحدید،

جلد  ،5صفحه  18و  524ـ 541؛ و [تاریخ] یعقوبی ،جلد  ،2صفحه 594؛ و تاریخ
طبری ،جلد  ،2صفحه  331ـ  319مراجعه شود.
و چون به آنها اعتراض کردند پاسخ شنیدند که صالح مسلمانان در همین بود! و
راجع به این موضوع به تاریخ یعقوبی جلد  ،2صفحه  592ـ 591؛ تاریخ أبیالفداء،

جلد  ،5صفحه  511و 511؛ و مروج الذّهب ،جلد  ،2صفحه  497و 412؛ و [شرح
نهج البالغه] ابنأبیالحدید ،جلد  ،5صفحه  57و  543مراجعه شود».
در اینکه متخلّفین از بیعت با ابوبکر را مخالف با اجتماع مسلمین شمردند و

گروه اقلّی که خود را از حکم حق خارج نموده و به عنوان تخلّف از جماعت

مسلمانان نام میبردند و گاهی با تعبیرات زشت دیگر یاد میکردند .در پاورقی ،4

صفحه  ،8عالّمه طباطبائی در کتاب شیعه در اسالم میفرماید:

«عمرو بن حریث به سعید بن زید گفت” :آیا کسی با بیعت ابیبکر مخالفت

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

اقول :از این مطلب میتوان برای مظلومیّت مالک بن ُنوَیره ،به جرم تشیّع ،او

را مرتد قلمداد نموده سر بریدند ،استفاده نمود.

[قدغن شدن کتابت احادیث پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم]
شیعه در اسالم طباطبائی ،صفحه :3

«و تنها کسی که به تصدیق پیغمبر اکرم [صلّی اهلل علیه و آله و سلّم] در أعمال
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و اقوال خود مصیب و در روش او با کتاب خدا و سنّت پیغمبر مطابقت کامل داشت

همان علی علیه السّالم بود ».در پاورقی گوید« :البدایة و النهایة ،جلد  ،7صفحه ».419
شیعه در اسالم طباطبائی ،صفحه :59

«حتّی شیعه دوش به دوش اکثریت به جهاد میرفتند و در امور عامّه دخالت

میکردند ،و شخص علی در موارد ضروری اکثریت را به نفع اسالم راهنمایی
مینمود ».پاورقی « :تاریخ یعقوبی ،صفحه  555و  521و ».523

شیعه در اسالم طباطبائی ،صفحه  ،55چون قضایای مالک بن ُنوَیره را بیان

میکند سپس میفرماید:

«و به دنبال این جنایتهای شرمآور ،خلیفه به عنوان اینکه حکومت وی به

چنین سرداری نیازمند است مقرّرات شریعت را در حقّ خالد اجرا نکرد( .تاریخ
یعقوبی ،جلد  ،5صفحه 559؛ تاریخ أبیالفداء ،جلد  ،5صفحه »)518
شیعه در اسالم طباطبائی ،صفحه « :55و همچنین خمس را از اهل بیت و
خویشان پیغمبر اکرم بریدند ».پاورقی« :درّالمنثور ،جلد  ،4صفحه 581؛ تاریخ
یعقوبی ،جلد  ،2صفحه ».38
شیعه در اسالم طباطبائی ،صفحه :55
«و نوشتن احادیث پیغمبر اکرم به کلّی قدغن شد و اگر در جایی حدیثِ

مکتوب کشف یا از کسی گرفته میشد آن را ضبط کرده و میسوزانیدند».

پاورقی« :ابوبکر در خالفتش پانصد حدیث جمع کرد .عایشه میگوید:

”یک شب تا صبح پدرم را در اضطراب دیدم صبح به من گفت :احادیث را بیاور!
پس همۀ آنها را آتش زد!“ (کنز العمّال ،جلد  ،1صفحه »)247

در متن میگوید« :و این قدغن در تمام زمان خلفای راشدین تا زمان خالفت

عمر بن عبدالعزیز خلیفۀ اموی ( 33ـ  )592استمرار داشت».

پاورقی« :تاریخ أبیالفداء ،جلد  ،5صفحه  515و غیر آن».

در پاورقی صفحه  552از شیعه در اسالم عالّمه طباطبائی میفرماید:

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

69

«دربارۀ مطالب مربوط به امامت و جانشینی پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله

و سلّم و حکومت اسالمی ،به مدارک زیر مراجعه شود :تاریخ یعقوبی ،جلد ،2

صفحه  21ـ 15؛ سیرۀ ابنهشام ،جلد  ،2صفحه  224ـ 275؛ تاریخ أبیالفداء ،جلد ،5
صفحه 521؛ غایة المرام ،صفحه  113از مسند احمد و غیر آن».

در شیعه در اسالم عالّمه طباطبائی در پاورقیهای صفحه  554و  553و 551

و  551و  557راجع به خالفت امیرالمؤمنین علیه السّالم که به آیاتی از قرآن
استدالل شده است ،بیان فرموده و مدارک آن را نیز ذکر میکند؛ مانند :حدیث غدیر

که مستند به آیه ﴿ 5﴾  مربوط است و آیه ﴿ 2﴾ و

﴿

﴾  ؛ 4و همچنین احادیثی با مدرک آن ذکر میکند ،مانند حدیث
غدیر و حدیث عشیره و حدیث منزلت و غیر آن.

[راجع به وصایای رسول خدا در وصایت علی علیه السّالم]
در شیعه در اسالم عالّمه طباطبائی ـ مدظلّه ـ در پاورقی صفحه  557میفرماید:
«رسول خدا فرمود:

اگر علی را خلیفه و جانشین من قرار دهید ـ و گمان نمیکنم چنین کاری
را انجام بدهید ـ او را راهنمایی با بصیرت خواهید یافت که شما را به راه

راست وادار میکند! (حلیة االولیاء ،تألیف أبونعیم ،جلد  ،5صفحه 13؛

کفایة الطالب ،طبع نجف ،صفحه )17

ابنمردویه میگوید :پیغمبر [صلّی اهلل علیه و آله و سلّم] فرمود” :هر کس
دوست دارد حیات و مرگش مانند من باشد و ساکن بهشت گردد ،بعد از من
دوستدار علی باشد و به اهل بیت من اقتدا کند! زیرا آنها عترت من و از گِل من
 .5سوره مائده ( )1آیه .11

 2و  .4سوره مائده ( )1آیه .4
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آفریده شدهاند و علم و فهم من نصیب آنان گشته! پس بَدا به حال کسانی که فضل

آنها را تکذیب نمایند ،شفاعتم هرگز شامل حالشان نخواهد شد!“ (منتخب کنزالعمّال
که در حاشیه مسند احمد به چاپ رسیده ،جلد  ،1صفحه )33

[منع کردن عمر از آوردن دوات و قلم]
در پاورقی صفحه  557شیعه در اسالم عالّمه طباطبائی ـ مدظلّه ـ راجع به

منع کردن عمر از آوردن دوات و کاغذ برای پیغمبر در مرض موت میفرماید:

«این مطلب از البدایة و النهایة ،جلد  ،1صفحه 227؛ شرح [نهج البالغه]

ابنأبیالحدید ،جلد  ،5صفحه 544؛ الکامل فی التاریخ ،جلد  ،2صفحه 257؛ تاریخ

طبری ،جلد  ،2صفحه  341نقل شده است»

و در صفحه  558از پاورقی گوید که« :عمر از وصیّت ابوبکر منع نکرد با

آنکه ابوبکر در حال وصیّت بیهوش شد! (الکامل ،ابناثیر ،جلد  ،2صفحه 232؛

شرح [نهج البالغه] ابنأبیالحدید ،جلد  ،5صفحه  )13و گذشته از اینها خلیفۀ دوّم

در حدیث ابنعبّاس میگوید” :من فهمیدم که پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم
میخواهد خالفت علی را تسجیل کند؛ ولی برای رعایت مصلحت به هم زدم!“

(شرح [نهج البالغه] ابنأبیالحدید ،جلد  ،5صفحه  )543میگوید” :خالفت از آن
علی بود ،ولی اگر به خالفت مینشست مردم را به راه حق وادار میکرد و قریش
زیر بار آن نمیرفتند ،از این روی وی را از خالفت کنار زدیم!“ (تاریخ یعقوبی،

جلد  ،2صفحه »)547

شیعه در اسالم عالّمه طباطبائی در صفحه « :553ابوبکر با کسانی که از دادن

زکات امتناع ورزیدند دستور جنگ داد و گفت” :اگر عقالی را که به پیغمبر خدا میدادند
به من ندهند با ایشان میجنگم!“» (پاورقی« :البدایة و النهایة ،جلد  ،1صفحه »)455
 .5جنگ  ،3ص  2ـ .7

5
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راجع به قول عمر « :ی
الرجل لیهجر»
إن ی
در کتاب شیعه در اسالم سبط ،جلد  ،5صفحه  52گوید:

«بخاری در صحیح ،جلد  ،4صفحه  19باب مرض النّبی و وفاته ،از ابنعبّاس

روایت میکند که گفتَ :یو ُم اخلمیس و ما َیو ُم اخلمیس ،اشتدّ برسول اهلل ّ
صل اهلل

علیه و آله و س ّلم َو َج ُعه فقال” :ائُّوین أک ُّب لک ،کّا ًبا لن َتض یلوا بعده أبدً ا!“ فتنازعوا

أه َج َر ،استفه ُموه! َ
فذ َهبوا یر ُّدون علیه.
نبی ُ
تنازع ،فقالوا :ما شأ ُنه ْ
و ال َین َبغی عند ٍّ
رخری ممیا َتدلوین إلیه“.
فقالَ ” :دلوین فا یلذی أنا فیه ٌ

ابنسعد در طبقات ضمن این داستان چند حدیث از ابنعبّاس و جابر نقل
ٍ
ٍ
صحیسة
بدواة و
کرده و از جمله در جلد  ،2صفحه  41گوید :پیغمبر فرمود” :ائّوین

بعض َمن کان عنده :أ ّن نبی اهلل
أک ُّب لک ،کّا ًبا لن َتض ُّلوا بعده أبدً ا!“ قال :فقال ُ
دع به».
هجر .قال :فقیل له :أال نأتیک بام
َ
طلبت؟! قال” :أ َو بعدَ ما ذا؟!“ قال :فلم َی ُ
ل َی ُ

5

و در کتاب شیعه در اسالم سبط ،جلد  ،2صفحه  39گوید:

ابنأبیالحدید در شرح نهج البالغه ،چاپ مصر ،سال  ،5423جلد  ،4صفحه

 553گفتگویی را میان ابنعبّاس و عمر در موضوع خالفت نقل کرده و از جمله
عمر میگوید” :عقیدۀ علی آن است که پیغمبر در دم مرگ ،خالفت او را اراده
کرده!“ سپس ابنأبیالحدید گوید” :و قد ُروی معنی هذا اخلرب بغری هذا اللفظ ،و هو
قوله :أ ّن رسول اهلل ّ
عل) لألمر یف
صل اهلل علیه و آله و س ّلم أراد أن یذ ّکره (یعنی ّ

ُ
رسول اهلل ّ
صل اهلل
مرضه ،فصدد ُته عنه خو ًفا من الفتنة و انتشار أمر اإلسالم ،فعلم
أمس َک و َأیب ا ُ
هلل إ ّال امضا َء ما حتم»“.
علیه و آله و س ّلم ما یف نفیس و َ

 .5شیعه در اسالم ،سبطالشیخ ,ص .31
 .2همان ،ص .255

2
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و در کتاب شیعه در اسالم ،جلد  ،2صفحه  41گوید:
«هَجْر به معنی هذیان ،و هذیان به معنی پریشانگویی است ،خواه از کمی
خرد برخیزد خواه نتیجۀ بیماری باشد؛ چنانکه فیروزآبادی در قاموس لغت ”هذی“

ر
لمرض أو غریه“.
را معنی کرده گوید” :تک ّلم بغری معقول

زمخشری در اساس البالغة و فیروز آبادی در قاموس و فیومی در

مصباح المنیر و ابناثیر در نهایة ،هجر را به معنی هذیان و فحش و سخن زشت و
در هم گویی (اختالط) دانسته ،و ابناثیر به داستان مرض پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله
و سلّم اشاره کرده و آن کلمۀ زشت را از عمر نقل نموده گوید” :چون گویندۀ آن

عمر بود آن جمله از راه پرسش و استفهام است نه به نحو اخبار “.ولی جای پرسش

است که آیا کدام یک از صحابه چنین گمانی داشتند تا جای این پرسش خنک
باشد؟ خشم پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم و بیرون کردن آنان دلیل است که آن

جمله از راه پرسش نبوده؛ و از این گذشته عبارت ابنسعد بدون همزه و به لفظ
لیهجر بوده است ،چنانکه [در بخش  ،5صفحه  ]52ذکر شد».

5

در رواشح السماویّه میرداماد ،ذیل صفحه  541به بعد راجع به « ّ
إن الرجل
لیهجر» و معنای هجر و تصحیفات معنوی که بعضی از علمای عامّه در معنی هجر
نمودهاند مطالبی در تحت عنوان :و م َن التصحیفات الفاضحة المعنویة بالعلامء

2

النبی ّ
صل اهلل علیه و آله” :ائُّوین بدواة و قرطاس أک ُّب لک،
العا ّمة یف حدیث مرض ّ

کّا ًبا لن َتض ُّلوا بعدی ـ الخ“ وارد است.
 .5همان ،ص .291
 .2خ ل :ما لعلامء.

 .4رواشح السماویة ,ص .259
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در غایة المرام الباب الثالث و السبعون از عامّه در این معنی  57حدیث در
صفحه  131آورده است ،و در باب الرابع و السبعون از طریق خاصّه  2حدیث در
صفحه  133آورده است.

5

در تاریخ طبری ،جلد  ،2صفحه  341راجع به تأسّف ابنعبّاس از یوم

الخمیس که حضرت رسول اهلل لوح و دوات طلبیدند و ردّ آن حضرت نمودن به

لفظ هیجر مطالبی است.

در کتاب سلیم بن قیس ،صفحه  293راجع به بکاء ابنع ّباس و بیانه قول
2
ر
ب لکم کتا ًبا ال َتض ُّلوا بعدی“ مطالبی است.
النبی” :ائتوین بکتف أک ُت ْ
ّ
در کتاب سلیم ،صفحه  82راجع به آنکه ابوبکر هفتمین نفر از هفت نفری

است که با امیرالمؤمنین به عنوان إمارت سالم کرده و تحّیت گفته است ،و نیز در

صفحه  513راجع به این موضوع نیز مطالبی است.

4

در شرح نهج البالغه [ابنأبیالحدید] طبع بیروت ،جلد  ،5صفحه  514گوید:

آخر
« ّلام احترض أبوبکر قال للکاتب اک ُت ْ
ب” :هذا ما َعهدَ عبدُ اهلل بن عثامن َ
الفاجر و ُیسلم فیها
رب فیها
ُ
عهده بالدّ نیا و أ ّو َل عهده باآلخرة ،یف الساعة ا ّلتی َی ّ
ثم أفاق أبوبکر ،فقال:
ثم ُأغم َی علیه ،فک َتب
ُ
الکاتبُ ” :ع َمر بن اخل ّطابّ “.
الکافرّ “.
ُ

کنت
قر ْأ ما
اسم ُع َم َر ،فقال” :أین لک هذا؟“ قال” :ما َ
َ
فقرأه و ذکر َ
کتبتَ “.
”ا َ
بت»“.
أص َ
ل َتعدُ َوه؟!“ فقالَ ” :

چون ابوبکر در حال مرگ وصیّتنامه مینوشت بیهوش شد و کاتب در

حال بیهوشی او نوشت که عمر خلیفه باشد .ابوبکر چون بیدار شد کاتب را
 .5غایة المرام ,ج  ,1ص  32ـ .595
 .2کتاب سلیم بن قیس ,ص .423
 .4همان ،ص .184
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تحسین نمود و عمر نیز به ابوبکر ایرادی نگرفت و وصیّت او را عمل بر هجر و

هذیان نکرد ،با آنکه ابوبکر مردی عادی بود و شدّت مرض او را به بیهوشی

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

َ
مره أن َیک ُتب
أحرض أبوبکر
عثامن و هو جیود بنفسه فأ َ
و در صفحه  511گویدَ َ « :

الرحیم هذا ما َعهدَ عبدُ اهلل بن عثامن إیل المسلمنی؛
عهدً ا و قال اک ُت ْ
الرمحن ّ
ب” :بسم اهلل ّ

ُ
استخلفت علیکم ُع َم َر بن اخل ّطاب “.و
عثامن” :قد
ثم ُأغم َی علیه ،و کتَب
ُ
أ ّما بعد!“ ّ
فت أن خیتلف
کرب أبوبکر و ُرس و قال” :أراک خ َ
فقرأه ،ف ّ
أفاق أبوبکر ،فقال” :ا َقر ْأ!“ َ

ّاس إن م ُّت یف َغش َیتی “.قال” :نعم “.قال” :جواک ا ُ
[خریا] عن اإلسالم و أهله»“.
هلل
الن ُ
ً

در صفحۀ اوّل همین کتاب [جنگ  ]3نام بعضی از مدارک تاریخی قول عمر «إن

هجر» برده شده ،بدانجا مراجعه شود ،و نیز به ذیل صفحه  3و اوائل
الرجل ل َی ُ
ّ
صفحه  1مراجعه شود.

5

در طبقات ابنسعد ،جلد  ،2صفحه  232تا صفحه  231راجع به قول عمر:

هجر“ چندین روایت بیان میکند.
الرجل ل َی ُ
”إ ّن ّ

در شرح نهج البالغه ابنأبیالحدید ،جلد  ،2صفحه  11روایت هجر را بیان

کرده است.

در پاورقی صفحه  557و  558شیعه در اسالم عالّمه طباطبائی مطالبی راجع
4 2و3

به قول عمر و بیان سندهای این حدیث وارد است ،به آنجا مراجعه شود .
 .5رجوع شود به همین مجلّد ،ص  19و .13

 .2شیعه در اسالم ,عالّمه طباطبائی ،ص .587
 .4جنگ  ،3ص .43

 .3جهت اطّالع بیشتر از مصادری که متعرّض داستان اعتراض خلیفه ثانی به پیامبر اکرم صلّی اهلل 

[کالم اعجاب آمیز عمر :لوال علیٌّ لهلَک عُمَرُ]
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[کالم اعجاب آمیز عمر :لوال لیل هل َلک ُل َم ُر]
در شیعه در اسالم سبط ،جلد  ،2صفحه  ،58پاورقی گوید:

ُ
المجنون و المجنون ُة ،جلد  ،3صفحه 52
رجم
«بخاری در صحیح ،باب ال ُی َ

عل ل ُع َمر” :أما للم َت أ ین القلُ ،رفع لن المجنون ح یّ ُیسیق و لن
گوید :و قال ی

الصب ی ح یّ ُیدرک و لن النیائ ،ح یّ َیُ َّیقظ“.
َ

ابن عبدالبرّ در استعیاب ،جلد  ،2صفحه  373ذیل داستان رجم مجنونة و منع

عل هل َلک ُع َم ُر“.
علی علیه السّالم از آن گوید” :فکان عمر یقول :لوال ی

ابنتیمیة در مجموعة الرسائل الکبری ،چاپ مصر سال  ،5424ضمن بیان

رجوع عمر به دیگران صفحه  11گوید” :و کانت المرأ ُة تر ُّد علیه ما یقوله و َتذ ُکر

احلج َة من القرآن فریجع إلیها کام جری یف ُمهور النّساء ،و ُ
مثل هذا کثری“.
ّ

أبوالفداء در تاریخ جلد  ،2صفحه  43نقل کند که مأمون عبّاسی جملۀ” :و

ُمتعتان کانتا ُحمل َلتَنی“ را به عمر نسبت میداد ،و نیز جاحظ در بیان و تبیین ،جلد ،2
صفحه  24این جمله را به عمر نسبت داده».

5و2

 علیه و آله و سلّم شدهاند به کتب ذیل مراجعه فرمایید :الشّیعة فی اإلسالم ،ص  572به نقل از
البدایة و النهایة ،ج  ،1ص  227و شرح ابنأبیالحدید ،ج  ،5ص  544و الکامل فی التاریخ،

ج  ،2ص  257و تاریخ الرسل و الملوک ،ج  ،2ص 341؛ طبقات ابنسعد ،ج  ،5ص 233؛

المهذّب ،ج  ،5ص 52؛ عمدة القاری ،ج  ،57ص 14؛ صحیح مسلم ،ج  ،1ص 71؛ صحیح
البخاری ،ج  ،1ص  548و ج  ،7ص 3؛ مسند أحمد ،ج  ،5ص 421؛ فتح الباری ،ج  ،8ص 592؛
المصنّف ،ج  ،1ص 348؛ السنن الکبری ،ج  ،4ص 344؛ الملل و النحل ،ج  ،5ص 22؛
المراجعات ،ص 414؛ أضواء علی السنّة المحمّدیّة ،ص ( .12محقّق)
 .5شیعه در اسالم ،سبطالشیخ ,ص .581
 .2جنگ  ،3ص .42
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لامر و إدرخال أیباحلک ،المدین َة و تولیة لبدالل بن
مطالن لثامن :رضب ی
مرصا
سعد أیبسح ً
در شیعه در اسالم سبط ،جلد  ،2صفحه  53در پاورقی گوید:

«ابنقتیبه در اإلمامة و السیاسة ،جلد  ،5صفحه  11گوید :ده تن از اصحاب پیغمبر

صلّی اهلل علیه و آله و سلّم نامهای در زمینۀ مخالفتهای عثمان نوشته که به او

دهند ،و چون روانه شدند کمکم جدا شده و عمّار تنها به منزل او رفت؛ پس
گفتگویی را میان او و عثمان نوشته ،تا آنکه گوید” :عثمان گفت :بزنید او را! کسانی

از بنیامیّه او را زدند و عثمان نیز او را زده تا آنکه مبتال به فتق گردیده ،بیهوش

شد؛ آنان وی را کشیده از در بیرون انداختند“.

ابنسعد در طبقات ،جلد  ،3صفحه  518ضمن اخبار و فضائل ابوذر حدیثی

از مالک بن دینار روایت کرده که پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم فرمود” :أ ییک،
النبی ّ
صل اهلل علیه و
یلقاین لیل احلال ا یلّ ُأفارقه للیها؟“ فقال أبوذر :أنا! فقال له ُّ
آله و س ّلم” :صدَ ق َت!“ ثم قال” :ما أ َظلت اخلرضاء و ال أ َقلت ال َغرباء لیل ذی َهل ٍ
جة
َ
َ
ُ
ُ
ذر“.
ذرَ .من َسه أن ین ُظر إیل ُزهد لییس بن مری ،فل َین ُظر إیل أیب ٍّ
أصدَ َق من أیب ی

ابناثیر در اسدا الغابة ،جلد  ،5صفحه  495احادیثی در فضائل ابوذر نقل کرده

ُ
عثامن
ثم هاجر إیل الشام بعد وفاة أیببکر ،فلم یول هبا حتّی ُو َیل
سپس گویدّ ” :
فاستقدمه لشکویٰ معاویة منه ،فأس َکنَه الرب َذة حتّی مات هبا“.
ابنقتیبه در معارف ،صفحه  ،559و أبوالفداء در تاریخ ،جلد  ،5صفحه 511
5

نفی ابوذر را به امر عثمان نوشتهاند.

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

مطاعن عثمان :ضرب عمّار و إدخال أبیالحکم المدینةَ و تولیة عبداهلل بن سعد أبیسرح مصرًا

20

ابنقتیبه در معارف ،صفحه  545در احوال عبداهلل بن سعد بن أبی َسرح

گوید” :و هو ا ّلذی کان َیکتُب لرسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم ،ف ُیمل علیه

النبی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم:
ُّ

﴿﴾ 

ف َیک ُتب :غفور رحیم! و فیه

ُ
عثامن عل
استعم َله
ولت( .﴾      ﴿ :تا آنکه گوید ):و
َن ْ
َ
رص ،و هو ا ّلذی افتتح افریق َیة ،و ابوسعد من المنافقنی“.
م َ

مسعودی در مروج الذهب ،جلد  ،5صفحه  341ضمن احواالت عثمان

أخرب
عام ُله مجاع ًة منهم الولید بن ُعق َبة بن أیبمعیط عل الکوفة و هو مّن َ َ
گوید” :وکان ّ
النبی ّ
رص“.
ُّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم أنه من أهل النّار ،و عبداهلل بن أیبرسح عل م َ

ابنقتیبه در معارف ،صفحه  513ضمن احوال مروان بن حکم گوید:

”أبواحلکم بن أیبالعاص کان َطریدَ رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم و أسلم یو َم
سبب َطرد رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و
فتح م ّکة و مات یف خالفة عثامن .و کان
ُ

النبی و
س ّلم إ ّیاه أنّه کان ُیفیش رسه ف َل َعنه و َس ّریه إیل بطن ٍّ
وج ،فلم یول طریدً ا حیا َة ّ
ُ
عثامن و أعطاه مائة ألف دره رم“.
ثم أدخله
خالفة أیببکر و عمرّ ،

سبط ابنجوزی در تذکرة ،صفحه  529آوردن عثمان ،حکم بن أبیالعاص را به

مس غنائم افریقیة ،مخسمائة ألف درهم“.
مدینه ،نوشته گوید” :وأع َطی إبنَه مروان ُخ َ

أبوالفداء در تاریخ ،جلد  ،5صفحه  517ضمن احواالت عثمان گوید” :و

أقطع مروان بن احلکم َ
فدک و هی صدق ُة رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم ا ّلتی

طل َبتها فاطم ُة مریا ًثا»“.

5

در شرح نهج ( 29جلدی) در جلد  57از صفحه  227راجع به حاالت ولید بن

عقبة برادر امّی عثمان و حکومت او در کوفه مطالبی است.
 .5شیعه در اسالم ،سبطالشیخ ,ص .581
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 «در جنگ احد: گوید که24  صفحه،2  جلد،در کتاب شیعه در اسالم سبط
2و5

»)294  صفحه،2  جلد، (تاریخ طبری.عثمان فرار کرده و تا سه روز غائب بود

آیاتی از قرآن که در ذمّ بعضی از صحابه وارد شده است
.﴾    ﴿ :18 ) آیه3(  سوره التوبة.5
.﴾   ﴿ :15 ) آیه3(  سوره التوبة.2
.﴾      ﴿ :14 ) آیه44(  سوره األحزاب.4
      ﴿

:53 ) آیه44(  سوره األحزاب.3

            

.﴾            
       ﴿

:5 ) آیه33(  سوره الحجرات.1
.﴾      

       ﴿ :2 ) آیه33(  سوره الحجرات.1

.﴾             
     ﴿

:3 ) آیه33(  سوره الحجرات.7
.﴾  

       ﴿

:55 ) آیه12(  سوره الجمعة.8

.﴾            
.535  ص, همان.5

.42  ص،3  جنگ.2

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

29

در کتاب شیعه در اسالم سبط ،جلد  ،2صفحه  41در پاورقی مطالبی راجع

به ضاللت بعضی از صحابه از رسول خدا ،با اسناد اهل تسنن نقل میکند.

5و2

[از بین بردن أمویّین بسیاری از مبانی اسالم را در زمان عثمان]
[شیخ المضریة أبوهریرة] صفحة :251
«و إلیک ما قاله یف ذلک الدکتور أمحد أمنی:

ُ
موی ـ استعان باألُمو ّینی؛ فکان أک َث ُر ُع ّامله منهم ،و کان
” ّلام ُویل
عثامن ـ و هو ُأ ی

ُ
ُ
مروان هذا و شیعتُه قد َهدَ موا کل ما
موی .و
أمنی رسه
کات َبه و َ
حلکَم األُ ّ
مروان بن ا َ

بناه اإلسال ُم من قبل ـ و دعمه أبوبکر و ُع َمر من حماربة العصب ّیة ال َق َبل ّیة و َبث ّ
الشعور
ر
ّ
فحرک ذلک ما کان کامنًا من
بأن العرب وحدة ـ و حکموا ک ُأمو ّینی ال
کعرب! ّ
الُّسیة یف آخر
العداوة القدیمة اجلاهل ّیة بنی بنیهاشم و بنی ُأم ّیة ،و انترشت اجلمع ّی ُ
ات ّ
3 4و1

عهد عثامن تدعوا إیل خلعه و تولیة غریه» “.

[تمسّک به حدیث « َمن مات و مل َیعرف إما َم زمانه »...بر وجوب امام بر خلق]
در شیعه در اسالم سبط ،جلد  ،2صفحه  5گوید:
مات میّ ًة جاهلیة“ را عامّه از پیغمبر
«حدیث ” َمن مات و مل َیعرف إما َم زمانه َ

نقل کردهاند :تفتازانی در شرح مقاصد ،جلد  ،2صفحه  271این حدیث را نقل
 .5شیعه در اسالم ،سبطالشیخ ،ص .588
 .2جنگ  ،3ص .51

 .4فجر اإلسالم ،ص ( .455شیخ المضیرة أبوهریرة)
 .3شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .513
 .1جنگ  ،61ص .382
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کرده ،و در شرح بر عقائد نسفیه ،صفحه  558بر وجوب نصب امام بر خلق به آن
حدیث استدالل کرده است؛ و نیز شیخ علی قادری در مرقاة آخر جواهر المضیئة،

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

5و2

 .5شیعه در اسالم ،سبطالشیخ ,ص  ،514ملخّصًا.
 .2جنگ  ،3ص .27

 .6حضرات امیرالمؤمنین ،فاطمه زهراء ،امام حسن علیهم السّالم
راجع به مناقب امیرالمؤمنین علیه السّالم
شیعه در اسالم سبط ،جلد  ،5صفحه  11گوید« :ابن ماجه در سنن ،جلد ،5

صفحه  11و حاکم در مستدرک ،جلد  ،4صفحه  533از زید بن أرقم؛ و ابنعساکر

در تاریخ ،جلد  ،3صفحه  293از ابوهریره نقل کردهاند که گفت:

قال رسول اهلل ّ
لعل و فاطمة و احلسن و احلسنی:
صل اهلل علیه و آله و س ّلم ٍّ

حاربّ “.،و ابنحجر در صواعق ،صفحه 552
لمن سالمُّ ،و َح ٌ
لمن َ
رب َ
سلَ ،
”أنا ٌ
لمن سا َل َمه “.،از ترمذی و
حرب لمن
حدیث گذشته را با لفظ” :أنا
ٌ
لَ ،
حارب ،و س ٌ
َ

ابنماجه و ابنحسان و حاکم نقل کرده و گوید:

عل أ ّن رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم قال:
أخرج أمحد و ّ
الرتمذی عن ٍّ

أحب َ
هذین و أبامها و ُأمهام کان مع یف َد َر َجّ یو َم القیامة“.
” َمن أح یبن و ی
و در صفحه  81فصلی در بیان آیات وارده در شأن اهل بیت نوشته و در آن
چهارده آیه بیان کرده ،و در صفحه  554فصلی را مخصوص احادیث واردۀ در شأن

بعض اهل بیت چون فاطمه و فرزندانش علیهم السّالم قرار داده و سی حدیث در
این فصل بیان کرده ،و در صفحه  555از ترمذی و نیز ابنعساکر در تاریخ ،جلد ،3

صفحه  31حدیثی از احمد حنبل نقل کردهاند که حذیفه گفت:
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إ ّن رسول اهلل قال” :إ ین هذا َم َل ٌک مل ینزل األرض ی
قط قبل هذه اللیلة! اسّأ َذن
احلُن
الًُلم سید ُة نُاء أهل اجلنیة! و أن
َ
بّشین أ ین فاطم َة للیها ی
ربه أن ُیُلَ ،ل َیل و ُی َ
و احلُنی سیدا َشباب أهل اجلنیة!“
قندوزی در ینابیع المودّة ،صفحه  37گوید:

بی ّ
صل
ابن المغازیل بسنده عن سعید بن جبری ،عن ابنع ّباس ،قالُ :سئل النّ ُّ

اهلل علیه و آله و س ّلم عن الکلامت ا ّلتی ت ّلقاها آد ُم من ر ّبه فتاب علیه ،قال” :سأله
بحق ٍ
لیل و فاطم َة و احلُن و احلُنی فّاب للیه و غ َسر له!“»
ی ی
حممد و ٍّ
در شیعه در اسالم سبط ،جلد  ،5صفحه  17گوید:
«ابونعیم در دالئل النبوّة جلد  ،2صفحه  523پس از نقل قصّۀ مباهله گوید:

عبی :قال جابر:
قال الش ّ

”﴿﴾ 

ُ
عل؛
رسول اهلل و ی

﴿

احلسنی؛ ﴿ ﴾  فاطم ُة رض اهلل عنهم أمجعنی“.
احلسن و
﴾ 
ُ
ُ

و طبری در منتخب ذیل المذیل ،صفحه  84حدیثی از زیاد بن مطرف روایت

کرده که گفت:

َ
رسول اهلل ّ
أحب أن َی َیا حیایت
عت
َسم ُ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم یقولَ ” :من َ

و َیموت می َّّ

5
و ُ
غرسها یف جنیة
یدرخ َل اجلنی َة ا یلّ
َ
ولدَ ین ی
ریب ُق ُض ًبا من قضباهنا َ

الًُلم و ُذری َّه من بعده فإ یهن ،لن ُیرجوه ،من
اخللد فل َی َّ َول لیل بن أیبطالب للیه ی
باب هدً ی و لن ُیدرخلوه ،یف باب ضًللة!“
و نیز حاکم در مستدرک ،جلد  ،4صفحه  528حدیث گذشته را با اختالفی و

بدون ”و ُذری َّه من بعده“ نقل کرده».
 .5خ لُ :قضبانًا.

 .2شیعه در اسالم ،سبطالشیخ ,ص .591

2

راجع به اخبار در حبّ امیرالمؤمنین علیه السّالم

27

حمیری گوید:

ر
ــن خیـــارا
َم ـن کــان یف القــرآن ُس ـم َی ُمؤمنًــا
یف َعــــرش آیـــات ُجعلـ َ
صفحه  258از دیوان و در تعلیقه ،ده آیه از قرآن دربارۀ فضائل امیرالمؤمنین

علیه السّالم وارد شده استنتاج نموده و شرح مختصری داده است.

راجع به اخبار در حبّ امیرالمؤمنین علیه السّالم
در شیعه در اسالم سبط ،جلد  ،5صفحه  12گوید:

«حاکم در مستدرک ،جلد  ،4صفحه  525حدیثی از پیغمبر صلّی اهلل علیه و

آله و سلّم نقل کرده که فرمود” :من َسب للیا فقد َسبن و َمن َسبن فقد سب ا َ
لل!“

لل و َمن لصاین فقد َل َص ا َ
طاع ا َ
لل و َمن
و در حدیث دیگر” :من
َ
أطالن فقد أ َ
طالن و َمن َل َص للیا فقد َلصاین“.
طاع للیا فقد أ َ
أ َ
و ابنحجر در صواعق ،صفحه  77ضمن کرامات علی علیه السّالم ،و ابونعیم

در دالئل النّبوة ،جلد  ،4صفحه  255از عمّار ،و محبّ طبری در ریاض النّظرة،
صفحه  222گوید:

ر
بحدیث ّ
فکذبه رجل ،فقال له” :أدلو للیک إن
یضا :إنه حدث
و من کراماته أ ً

رصه!
َ
کنت کاذ ًبا؟“ قال :ا ْد ُع! فدعا علیه فلم یربح حتّی َ
ذه َ
ب َب َ ُ

و ابنماجه در سنن ،جلد  ،5صفحه  11حدیثی از بُریده روایت کرده و او از

پدرش که گفت:

قال رسول اهلل صل اهلل علیه و آله و س ّلم” :إ ین ا َ
بحب أربعة و
لل أ َم َرین ُ
أرخربین أنیه ُی یبه “،فقیل :یا رسول اهلل ّ
لیل
صل اهلل علیه و آله و س ّلمَ ،من هم؟ قالٌ ” :

منه( ،یقول ذلک ثال ًثا) و أبوذر و سلام ُن و المقداد»“.
 .5همان ،ص .554

 .2جنگ  ،3ص .29

5و2
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راجع به غزاة ذات السِّلسِلة که رسول خدا جملۀ تاریخی خود را دربارۀ
امیرالمؤمنین گفتند
جملهای را که حضرت رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم راجع به
طوائف
امیرالمؤمنین علیه السّالم فرمودهاند« :یا َل ُّیل َلوال أنن ُأشس ُق أن تقول فیک
ُ
لقلت فیک [الیوم] َم ً
قاال ال ََت ُ ُّر
صاری یف المُیح لییس بن مری،
من ُأمّ ما قالت الن
ُ
ی
بم َ ٍ
َل من النیاس یإال َ
اب من حتت َقدَ َمیک!» را اربلی در کشف الغُمَّة ،صفحه 11
أرخ ُذوا ُّ
الُّت َ
َ
راجع به غزاة السِّلسلة آورده است که:

چون اعرابی برای رسول خدا خبر آورد که جماعتی از اعراب در وادِی الرَّمْل

اجتماع نمودهاند و شبانه قصد شبیخون زدن به مدینه را دارند ،رسول اهلل برای
ابوبکر لواء بست و او را با جماعتی برای انهدام آنها فرستاد؛ ابوبکر شکست خورد

و فرار کرد .و رسول خدا برای عمر لواء بست و او را با جماعتی فرستاد؛ او نیز
شکست خورد و فرار کرد .و رسول خدا برای عمرو عاص لواء بست و او نیز

شکست خورده و فرار کرد .آنگاه حضرت رسول اهلل لواء را برای امیرالمؤمنین

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

چون محلّ کفّار ،زمینی بود مُنْحَدِر و پر از سنگ و درخت ،و دستیابی به آنها

مشکل بود ،امیرالمؤمنین به طریق خاصّی وارد وادی شدند و آنها را تار و مار کردند
و از بین بردند؛ و آیات ﴿ ﴾  *  ـ الخ 5دربارۀ آن
حضرت نازل شد .و چون امیرالمؤمنین برگشتند ،رسول خدا و مسلمین به پیشواز
آن حضرت آمدند ،و رسول خدا برای علی جملۀ تاریخی خود را فرمودندَ « :لوال أن
 .5سوره عادیات ( )599آیه  5و .2

راجع به مناقب سیّدة النّساء حضرت زهراء سالم اهلل علیها

تقول فیک ـ الخ».

23

5

و نیز در روضة الصَّفا در سریّۀ ذات الرّمل که بعد از غزوۀ تبوک است ،در

جلد دوّم آورده است ،در ذکر وقایع سال نهم از هجرت.

و نیز در حبیب السّیر ،جلد  ،5صفحه  ،392از کشف الغمة به لفظ« :لوال
أنن أتق أن یقول فیک ـ الخ»  ،بعد از بیان سرّیۀ ذات الرّمل آورده است.
و ال یخفی آنکه این جملۀ معروف را نیز رسول خدا بعد از فتح خیبر برای

امیرالمؤمنین علیه السّالم فرمودهاند ،و در اغلب کتب مناقب و تاریخ و حدیث

مذکور است.

2و4

راجع به مناقب سیّدة النّساء حضرت زهراء سالم اهلل علیها
در کتاب شیعه در اسالم سبط ،جلد  ،5صفحه  14و  13و  11وارد است که:
«بخاری در صحیح ،جلد  ،2صفحه  533گوید:

بی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم” :فاطم ُة س یید ُة نُاء أهل اجلنیة “.و نیز
وقال النّ ّ

سوَر بن مخرمة روایت کرده که گفت :إ ّن رسول اهلل قال” :فاطم ُة َبض َع ٌة
حدیثی از مِ ْ
أغض َبن !“
م ین
أغض َبها َ
فمن َ
َ

مسلم در صحیح ،جلد  ،7صفحه  535حدیثی از مِسوَر بن مخرمة نقل کند

که گفت:

قال رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم” :إ ینام فاطم ُة َبض َع ٌة منی

ُیؤذین ما

آذاها!“ و نیز حدیثی در صفحه  534از عایشه نقل میکند که فاطمه علیها السّالم نزد
 .5کشف الغمّة ،ج  ،5ص  249و  ،287ملخّصًا.

 .2بحار األنوار ،ج  ،25ص 73؛ اإلرشاد ،ج  ،5ص 553؛ المناقب ،ج  ،4ص .532
 .4جنگ  ،02ص .538
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پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم آمد و آن حضرت او را ترحیب (خوش آمد)
نی أن تکوین س یید َة نُاء المؤمننی؟! أو س یید َة نُاء
ترض َ
گفت و فرمود” :یا فاطمة! أما َ
هذه األُ یمة؟!“
ابنحجر در صواعق ،صفحه  593گوید :و أخرج أبوسعید یف شف النّبوة ،و

صل اهلل علیه و آله و س ّلم قال” :یا فاطمة! ی
ابنالمثنّی :انّه ّ
إن الل َیغضب ل َغ َضبک و
ریض لرضاک!“
َی َ ی
حاکم در مستدرک ،جلد  ،4صفحه  513از حضرت صادق علیه السّالم ،و

حموینی در فرائد السّمطین از علی علیه السّالم این روایت را از پیغمبر نقل کردهاند.

سویدی در سبائک الذّهب ،صفحه  72ضمن احواالت حضرت زهرا

علیها السّالم گوید” :و کان ُی ُّبها ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم حم ّب ًة عظیمة و کان یکثر
عبادتا ال یتّسع هذا الکتاب لنقله“.
تقبی َلها؛ و فض ُلها و أوصا ُفها و زهدُ ها و
ُ

حاکم در مستدرک ،جلد  ،4صفحه  519حدیثی از عایشه نقل کرده که گفت” :ما

أحدً ا کان أشب َه کال ًما و حدی ًثا برسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم من فاطمة؛ و
ُ
رأیت َ

کانت إذا دخ َلت علیه قام إلیها فقبلها و رحب هبا و أخذ بیدها فأج َلسها یف جلسه الخ“.
گوید:

سیوطی در خصائص الکبری ،جلد  ،2صفحه  ،33و حموینی در فرائد السّمطین
و أخرج أبویعل عن جابر :إ ّن النبی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم أقام أیا ًما مل

َیط َعم طعا ًما حتّی َشق ذلک علیهَ ،فأیت فاطم َة ،فقال” :یا ُبنَی ُة! هل لندک یش ٌء؟“

فوض َعته
خرج من عندها ُبع َثت إلیها جارة هلا ب َرغی َفنی و قطعة حل رم؛ َ
فلام َ
قالت” :ال!“ ّ
ر
النبی ّ
فرجع إلیها،
صل اهلل علیه و آله و س ّلم َ
یف َجفنَة و غطت علیها و أرس َلت إیل ّ
ٍ
فقالت” :قد أیت ا ُ
بیشء فخبأته لک!“ قالَ ” :ه ُلم !“ فأ َتته فکشف عن اجلفنة
لل تعایل

عر َفت أ ّّنا برکة من اهلل تعایل!
ملوة ً
فإذا هی ّ
فلام نظرت إلیها ُهب َتت و َ
حلامّ ،
خبوا و ً

راجع به مناقب سیّدة النّساء حضرت زهراء سالم اهلل علیها
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فقال النّبی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم” :من أین لک هذا یا ُبن یی ُة؟!“ قالت” :یا
أبت هو من لندالل إ ین ا َ
لل یرزق َمن یشاء بغری حُاب!“
فقال” :احلمد هّلِل ا یلذی ج َعلک یا ُبن یی َة شبیه ًة لُ ییدة نُاء بن إسائیل؛ فإ یهنا
فُئلت لنه قالت :هو من لند الل إ ین ا َ
رزقها ا ُ
لل یرزق َمن
کانت إذا َ
لل تعایل شی ًئا ُ
یشاء بغری حُاب “.ـ الخ.

حاکم در مستدرک ،جلد  ،4صفحه  ،515و سیوطی در خصائص الکبری،

جلد  ،2صفحه  221از ابونعیم نقل کرده که:

علی علیه السّالم گفت” :قال رسول الل ی
صیل الل للیه و آله و س یل :،إذا کان
یو ُم القیامة قیل :یا َ
بنت رسول الل ی
صیل الل
أهل اجلمع ُغ ُّضوا
أبصارک ،و ََت ُ ُّر فاطم ُة ُ
َ
للیه و آله و س یل !،فَّ ُم ُّر و للیها َری َطّان َرخرضاوان“.
ابنحجر در صواعق ،صفحه  554این حدیث را با اختالفی نقل کرده و
ٍ
جاریة من احلُور العنی کمر الربق“.
گوید” :فَّ ُم ُّر مع سبعنی ألف

حموینی در فرائدالسّمطین و ابنحجر در صواعق ،صفحه  31از نسائی

حدیثی از ابنعبّاس نقل کرده که گفت:

النبی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم” :ابنّ فاطمة حوراء آدم ییة مل َحتو ض و مل
قال ّ

لز ی
سامها فاطم َة أل ین ا َ
وجل ف َطمها و ُحمبیها من النیار!“
لل ی
َتطمث .و إنیام ی
و نیز در صواعق گوید :و أخرج احلافظ ابوالقاسم الدمشقی انّه ّ
صل اهلل علیه

عل” :مل ُسمیَت فاطمة یا
و آله و س ّلم قال” :یا فاطمة مل َ ُسمیت فاطم َة؟“ قال ی
5
رسول الل؟“ قال” :إ ین ا َ
لل قد ف َطمها و ُذری َّها من النیار!“»

در کتاب علی و الوصیة ،صفحه  453الی صفحه  458احادیثی در مناقب

 .5شیعه در اسالم ،سبطالشیخ ,ص .551
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حضرت فاطمه سالم اهلل علیها وارد است.

در شیعه در اسالم سبط ،جلد  ،5صفحه  81گوید:

«شعرانی در یواقیت و جواهر ،جلد  ،2صفحه  288گوید:

و عبارة ّ
الشیخ حمییالدّ ین یف الباب السادس و الستّنی و ثالثمائة من

السالم “.تا آنکه گوید” :و
الفتوحات” :و اعلموا أنّه ال بدّ من خروج
ّ
المهدی علیه ّ

هو من عرتة رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم من ُو ْلد فاطمة رض اهلل عنه ،جدُّ ه
العسکری»“.
عل بن أیبطالب ،و والدُ ه احلسن
ُ
ّ
احلسنی بن ّ

5و2

در اینکه ابوبکر و عمر راضی نبودند بههیچوجه خالفت به امیرالمؤمنین برسد
در کتاب شیعه در اسالم سبط ،در پاورقی صفحه  39راجع به علّت برگردانیدن

خالفت از امیرالمؤمنین علیه السّالم گوید:

«طبری در تاریخ ،جلد  ،4صفحه  283گفتگویی را میان عمر و ابنعبّاس نقل

کرده تا آنکه گوید:

حمم رد؟!
”عمرگفت :یابن ع ّباس ،أ تدری ما َمنَع قو َمکم منکم بعد ّ

فأمریالمؤمننی ُیدرینی!
فقلت :إن مل أ ُکن أدری
فکر ْه ُت أن ُأجیبه
ُ
ُ

النبو َة و اخلالف َة فتبجحوا عل قومکم َب َج ًحا
فقال عمر :کرهوا أن َجی َمعوا لکم ّ

فاختارت قریش ألنفسها فأصا َبت و ُوفقت!
بجحا،
ً
َ

مت!
لت :یا أمریالمؤمننی ،إن تأذن یل یف الکالم و ُتط عنّی
الغضب تک ّل ُ
ف ُق ُ
َ
فقال :تکل ْم یا ابن ع ّباس.

اختارت قریش ألنفسها فأصا َبت و ُوف َقت،
فقلت :أ ّما قو ُلک یا أمریالمؤمننی،
ُ
َ
 .5همان ,ص .531

 .2جنگ  ،3ص .23
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عو ّ
اختارت ألنفسها حیث اختار ا ُ
فلو أ ّن ً
غری
قریشا
هلل ّ
الص ُ
وجل هلا لکان ّ
َ
واب ب َیدها َ
مردود و ال حمس ر
ر
ود “.ـ الخ( .تمام مطالب در تاریخ طبری ،جلد  ،4صفحه  283است).
جرجی زیدان در تاریخ التمدّن االسالمی ،جلد  ،5صفحه  14گوید” :و الظاهر
بالنبوة أل ّن
اعتووا
من أقوال ُع َم َر و غریه یف مواقف خمتلف رة أ ّّنم رأوا بنیهاشم قد ُّ
ّ

النبی منهم ،فلم یستحسنوا أن ُیضیفوا إلیها اخلالف َة“.

ابنخلدون در تاریخ ،جلد  ،4صفحه  575گوید” :وفیام نقله أ ُ
هل اآلثارّ :
إن

مر قال یو ًما البن ع ّباس :إ ّن قومکم (یعنی ً
قریشا) ما أرادوا أن َجیمعوا لکم (یعنی
ُع َ

حموا علیهم»“.
بنیهاشم) بنی ّ
النبو َة و اخلالف َة ف َت ُ

5

و در صفحه  35در پاورقی گوید« :ابن عبد ربّه در عقد الفرید ،جلد ،4

صفحه  ،77گوید” :و قال عبداهلل بن ع ّباسَ :
یت ُع َم َر بن اخل ّطاب یو ًما فقال یل:
ماش ُ

یا ابن ع ّباس ،ما َیمنَع قو َمکم منکم و أنتم أ ُ
خاصة؟!
هل البیت ّ

بالنبوة ،فقالوا :إن ُفضلوا
فضلتموهم
قلت :ال أدری! قال :لکننّی أدری! أنّکم ّ
ُ
ّ

النبوة مل ُیبقوا لنا شی ًئا؛ و ّ
أفض َل النّصی َبنی بأیدیکم! بل ما إ ُ
خاهلا إ ّال
إن َ
باخلالفة مع ّ

ر
قریش!“»
لت عل رغم أنف
جتمع ًة لکم و إن َن َو ْ

اقول :عمر در بسیاری از موارد میگفت که« :قریش زیر بار علی نمیرفتند!»

و یا آنکه به انصار در سقیفه گفت« :هیچگاه عرب راضی نیست خالفت در شما

باشد و پیغمبر از قریش باشد!» البته مقصود عمر از قریش در جملۀ اول ،و از عرب
در جملۀ دوّم خود اوست! او در بسیاری از موارد از رفیق خودش تعبیر به قریش یا

تعبیر به عرب نموده است!

و از روی مطالب فوق استفاده میشود که روایتی را که ابوبکر از رسول خدا

 .5شیعه در اسالم ،سبطالشیخ ,ص .87
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نقل کرده که« :هیچگاه نبوت و خالفت در یک قوم جمع نمیشوند!» این روایت
ساختگی خود آنهاست روی حس عصبیّت و رقابت قومی 5.و راجع به تجزیه و

تحلیل این حدیث مجعول امیرالمؤمنین علیه السّالم در کتاب سلیم بن قیس ادلّهای
اقامه میفرماید؛ به کتاب سلیم بن قیس صفحه  557و  553و  511مراجعه شود.

2

شواهدی از کلمات و خطب موال امیرالمؤمنین راجع به تعدّی قریش و
تجاوز آنها به حقّ حضرت بعد از رسول اهلل
در پاورقی صفحه  32از کتاب شیعه در اسالم سبط راجع به آنکه خالفت را
[شواهد ی از کلما ت ا میرا لمؤ منین راجع به تعدّ ی قریش به حقّ آ ن حضر ت]

بعد از رحلت رسول خدا از امیرالمؤمنین علیه السّالم به غصب ربودند ،از نهج البالغه
شواهدی آورده است ،گوید:

َ
رسول اهلل یقول
عت
 .5غایة المرام ،ج  ،1ص « :458ابوبکر به امیرالمؤمنین میگوید” :لقد َسم ُ
بعد هذا :إنّا أهل بیت اصطفانا ا ُ
یجمع لنا
هلل تعایل و اختار لنا اآلخر َة عل الدُّ نیا ،فإ ّن اهلل مل یکن ل َ

أ َ
السالم” :هل أحدٌ من أصحاب رسول الل شهد هذا
هل البیت ّ
عل علیه ّ
النبو َة و اخلالف َة “.فقال ی

معک؟“ فقال عمرَ ” :صدَ ق خلیف ُة رسول اهلل ،قد َسمع ُته منه کام قال!“ قال :و قال أبوعبیده و سامل
مویل حذیفة و معاذ بن جبل” :قد َسمعنا ذلک من رسول اهلل “.ـ احلدیث».

قضیۀ بریدۀ اسلمی که هنگام غصب خالفت ابوبکر ،در شام بود پس از آن به مدینه برگشت و چون
ابوبکر را متصدّی دید ،اعتراض کرد و گفت« :مگر تو همان کس نبودی که به علی بن أبیطالب به

فرمایش پیغمبر با وصف به امیرالمؤمنین سالم کردی؟!» ...تا آنکه به او گفتند« :خالفت و نبوّت در

یک خانواده جمع نمیشود!» و بریده این آیه را خواند:

﴿       

[ ﴾         سوره نساء ( )3آیه .]13

بیان شد که :استدالل ابوبکر روز سقیفه علیه انصار ،به قرابت با رسول خدا بود و این ،معنایش اتّحاد

و وحدت نبوّت و خالفت است .به ص  8از االمامة و السیاسة [و غایةالمراد ،ج  ,5ص ]82

مراجعه شود.

 .2اسرار آل محمّد (معروف به کتاب سلیم بن قیس) ،ص .177
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«علی علیه السّالم در نهج البالغه ،جلد  ،5صفحه  23میفرمایدَ ” :ز َرلوا
حمم ٍد ی
صیل الل للیه و آله من
بور ال ُی ُ
قاس بآل ی
ور و َح َصدُ وا ال ُث َ
جور و َس َقوه ال ُغر َ
ال ُس َ
5
هذه األُ یمة أحدٌ ( .تا آنکه فرمایدَ ):
احلق إیل أهله و نُق َل إیل ُمنَّقله.
الن إذ َر َج َع ُّ
مدفولا لن ح یق ُمُّأ َث ًرا
و در جلد  ،5صفحه  47فرماید” :فوالل ما زلت
ً
2

نذ ق َبو ض ا ُ
لیل ُم ُ
لل نبیه ی
صیل الل للیه و آله ح یّ ی ُؤ ُّم النیاس هذا“.
ی

و در جلد  ،2صفحه  38فرماید” :ح یّ إذا َق َب َو ض ا ُ
لل رسو َله ی
صیل الل للیه و
غری
الُبُ ُل و ا یت َکلوا لیل َ
آله َر َج َع قو ٌم لیل األلقاب و غالّ ُهُّ ،
الوالئج و َو َصلوا َ
ب ا یلذی ُأمروا ب َم َودته و َن َقلوا البنا َء لن َرص أساسه ف َبنَوه یف غری
الرح ،و َه َجروا الُبَ َ
ضارب یف َغ ٍ
ٍ
ٍ
ماروا یف احلَ َریة و َذ َهلوا
بواب کل
َموضعه معاد ُن کل رخطیئة و أ ُ
مرة قد ُ
َ
ٍ 4
ٍ
َ
راکن أو ُمسار ٍق للدی ین ُمباین“.
فرلون من ُمن َقط ٍع إیل الدُّ نیا
کرة لیل ُسن ٍة من آل
یف الُ َ
ٍ
و در جلد  ،2صفحه  227فرماید” :الله ،إ یین أس َّ َ
لاهن)،
عدیک لیل
قریش (و َمن أ َ
کنت َ
أویل به من غریی!
ناز َلّ َ .حقا ُ
ج ُعوا لیل ُم َ
فإهن ،قد َق َطعوا َرمح و أک َس ُئوا إنائ و أ َ
و قالوا :أال إن یف احلق أن َت ُ
أرخ َذه و یف احلق أن َُت َن َعه فاصرب َمغمو ًما أو ُمت ُمّأس ًسا!
رت فإذا لیس یل رافدٌ و ال ذاب و ال ُمُالدٌ إ یال أ ُ
نت ب ،لن
هل بیّ َف َضن ُ
فنَ َظ ُ
لت ریق لیل الشج ی و َص َرب ُت من َکظ ،ال َغیظ
ذی و َجر ُ
أغض ُ
المنیة َف َ
یت َل َیل ال َق ی
َ
1 3و1
لیل أ َمر م َن ال َعل َق ،و َآمل َ لل َقلب من َحز الشسار» “.
 .5نهج البالغة (عبده) ,ج  ,5ص .49
 .2همان ,ص .35

 .4همان ,ج  ,2ص .41
 .3همان ,ص .292
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[امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السّالم آشکارا خالفت را حقّ
خود میدانستند]
در اینکه امیرالمؤمنین علیه السّالم و اهل بیت آشکارا خالفت را حقّ خود

میدانسته و دیگران را غاصب و ستمگر معرّفی مینمودند و به خلفا و احکام آنها

ابداً ارج و ارزشی نمیگذاردند ،در پاورقی صفحه  34و  33از کتاب شیعه در اسالم

سبط ،جلد  5مطالبی وارد است.

و نیز چون عبدالرّحمن بن عوف به حضرت در شورا گفت که« :آیا عهد

میکنی که بر کتاب خدا و سنّت رسول اهلل و سیرۀ شیخین باشی؟!» امیرالمؤمنین

فرمودند« :من مطابق علم خود رفتار میکنم ».و قبول نکردند که طبق سیرۀ
شیخین رفتار نمایند( .خالصۀ شیعه در اسالم سبط ،جلد  ،5صفحه [ 42به] نقل از

طبری 5در تاریخ خود ،جلد  ،4صفحه )237

خالصه اجماع شیعه بر آن است که غیر از کتاب خدا و سنّت رسول خدا

هیچ چیز دیگر حجّت نیست و رویّه و سیرۀ شیخین ابداً حجّیتی ندارد ،و این یکی

از مفارق طرق شیعه و سنی است.

در اینکه خلفای دوازدهگانه که در روایات وارده از رسول خدا رسیده ،ائمّۀ

اهل بیتاند و در اینکه علمای اهل تسنّن این روایات را در کتب معتبرۀ خود آورده
و آنها را صحیح شمردهاند ،در کتاب شیعه در اسالم سبط ،جلد  ،5صفحه  31و 31

در پاورقیها مطالبی آمده است.

2

راجع به عقائد عامّه در خالفت و در اینکه به اجماع یا به بیعتِ یکی دو تن

از اهل حلّ و عقد منعقد میشود ،و راجع به اشکاالتی که در این زمینه است ،در
 .5تاریخ الطبری ,ج  ,4ص .495

 .2شیعه در اسالم ،سبطالشیخ ,ص .34
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کتاب شیعه در اسالم سبط ،جلد  ،5صفحه  37و  38و در پاورقیهای این دو صفحه
مطالبی ذکر شده است.

5و2

[اطالق شیعه به تابعینِ امیرالمؤمنین در اخبار رسول اهلل]
راجع به اخباری که از رسول خدا رسیده و در آن تابعینِ امیرالمؤمنین را به

شیعۀ فائز نام برده است ،در کتاب شیعه در اسالم سبط ،جلد  ،5صفحه  15در

پاورقی آورده است:

«خوارزمی در مناقب ،فصل نهم ،صفحه  14و حموینی در فرائد السمطین،

حدیثی از جابر روایت کردهاند که گفت:

بی ّ
عل بن أیبطالب
کنّا
جلوسا عند النّ ّ
ً
صل اهلل علیه و آله و س ّلم فأقبَ َل ُّ
ُ
رسول اهلل ّ
ثم
السالم] ،فقال
صل اهلل علیه و آله و س ّلم” :قد أتاک ،أرخ ّ “.
[علیه ّ

ثم قال” :وا یلذی نسیس بیَده ی
إن هذا و شیعَّه ه،
فرضهبا بیدهّ ،
ال َت َف َت إیل الکعبة َ
السائزون یو َم القیامة 4“.و نیز در فصل سیزدهم از مناقب ،حدیث خود را به علی

علیه السّالم منتهی کرده که پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم در روز فتح خیبر
فرمود:

لیل! لوال أن َ
یصاری یف لییس بن
طوائف من ُأ یمّ ما قالت الن
تقول فیک
ُ
ی
”یا ی
قاال ال ََتر بم َ ٍ
قلت فیک الیوم َم ً
ل من المُلمنی إ یال و َ
تراب رج َلیک و
مریَ ،ل ُ
أرخذوا َ
ُ ُّ َ
َفض َل َطهورک یَُّشسون به و لکن حُ ُبک أن تکون منی و أنا منک( .تا آنکه
درخل اجلنی َة من ُأمّ و إ ین شیعَّک لیل مناب َر من ٍ
ٍ
دارخل َی ُ
نور روا ٌء
فرماید ):و إنیک یأو ُل
 .5همان ,ص .31

 .2جنگ  ،3ص .53

 .4غایة المرام ,ج  ,4ص .233
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2

وجوههَ ،حویل أش َس ُع هل ،فیکونون غدً ا یف اجلنیة جریاین“.
َمرو ُّیونُ 5مب َیض ٌة
ُ
و نیز در فصل نوزدهم گوید:

للحق ،باسناده عن الن ّبی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم قال:
و روی النارص
ّ
ٍ
َ
رسول الل
علَ ” :من ه ،یا
”یدرخل من أمّ اجلنی َة سبعون أل ًسا بغری
حُاب!“ فقال ّ
4

ّ
لیل و أنت إما ُمه“.،
صل اهلل علیه و آله و س ّلم؟“ قالُ ” :ه ،شیع ُّک یا ی

سیوطی در درّ منثور ضمن تفسیر سورۀ بیّنه و آیه شریفه ﴿  

 3﴾     گوید:
و أخرج ابنعساکر عن جابر بن عبداهلل قال :کنّا عند النّبی ّ
صل اهلل علیه و آله

النبی صل اهلل علیه و آله و س ّلم” :و الذی
السالم] فقال
ّ
عل [علیه ّ
و س ّلم فأق َب َل ی

نسیس بیده إ ین هذا و شیع َّه ه ،السائزون یو َم القیامة “.و َنو َلت ﴿.﴾  

فکان أصحاب النبی ّ
الربیة!
خری َ
عل قالوا :جاء ُ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم إذا أق َب َل ی
الربیة“.
ابن عساکر عن أیبسعید
ً
ابن َعد ٍّی و ُ
و أخرج ُ
رخری َ
مرفوعا” :لیل ُ

و أخرج ابنعدی عن ابنع ّباس ،قالّ :لام َنو َلت ﴿ ﴾  ـ الخ،

قال رسول اهلل ّ
لعل” :هو أنت و شیعّ َُک یو َم القیامه
صل اهلل علیه و آله و س ّلم ّ
1

راضنی َمرضینی“.

 .5رواء :جمع ریّان است به معنی سیراب آمده؛ و برگهای سبز درخت که بسیار سبزند ،ریّان گویند؛

و شخص چاق را ریّان گویند؛ و شخص بشّاش و خوش چهره را ریّان گویند .مرویّین :از مادّۀ رَوِی
یروی است ،یعنی :سیراب شد؛ و مرویّین اسم مفعول و جمع است به معنی سیراب شدگان.
 .2غایة المرام ,ج  ,2ص .32
 .4همان ،ج  ,2ص .558
 .3سوره بیّنة ( )38آیه .7
 .1الغدیر ،ج  ،2ص .18
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ُ
رسول الل ی
صیل الل
السالم] قال”:قال یل
عل [علیه ّ
و أخرج ابن َمر َد َویه عن ّ

ُمع َ
قول الل( ﴾  ﴿ :ـ الخ)؟! أنت و شیع ُّک
للیه و آله و سل :،أمل َت َ
5

دلون ُغرا ُحم َجلنی“.
وض إذا جاءت األُ َم ُ ،للحُاب ُت َ
و َمولدی و مولدُ ک ،احلَ ُ

خوارزمی در مناقب ،فصل [ 57صفحه  ]211این حدیث را از علی علیه السّالم

چنین نقل کرده که فرمود” :حدی ثن رسول الل ی
صیل الل للیه و آله و س یل ،و أنا مُنده
إیل صدری فقال :أی لیل! أمل تُمع (ـ الخ)“.

حموینی در فرائد السمطین روایتی از علی علیه السّالم نقل کرده که فرمود:

لیل! إ ین ا َ
”قال رسول الل ی
لل َغ َس َر لک و ألهلک و
صیل الل للیه و آله و س یل :،یا ُّ
نزوع
األنز ُع ال َب ُ
لمح یب شیعّک و ُحم یب ُحم یب شیعّک! و أبّش فإ ینک َ
طنی َم ٌ
شیعّک و ُ
2و4

طنی من العل،؟“»
من الّشک َب ٌ

در ینابیع المودّة ،طبع اسالمبول ،صفحه  589از دیلمی از رسول خدا روایت

لیل ه ،السائزون 3».و نیز در ینابیع المودة ،طبع اسالمبول ،صفحه 515
کند که« :شیع ُة ٍّ
1

از دیلمی روایت کند که« :یا َل ییل! أنت وشیع ُّک َتردون لیل احلَوض ور ًدا».

در کتاب مقام اإلمام امیرالمؤمنین عند الخلفاء ،صفحه  37حدیثی راجع به

شیعۀ امیرالمؤمنین وارد است.

[ایضاً] به صفحه  5همین دفترچه مراجعه شود.

 .5الدر المنثور ،ج  ،1ص .473

 .2غایة المرام ,ج  ,1ص  ،598با قدری اختالف.
 .4شیعه در اسالم ،سبطالشیخ ,ص .599
 .3ینابیع المودة ,ج  ,5ص .574
 .1همان ,ج  ,2ص .81
 .1جنگ  ،3ص .51

1
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مکتوب عمرو عاص به سعد بن أبیوقّاص بعد از قتل عثمان ،و جواب وی
اإلمامة و السیاسة ،ابنقتیبه دینوری ،ج ّلد  ،2صفحة :15

ثم کتب عمرو بن العاص إیل سعد بن أیبو ّقاص یسأله عن قتل عثامن،
«(قالّ ):

و َمن قتَله و َمن ّ
ربه.
تویل ک َ َ

ر
بسیف
فکتب إلیه سعد” :إنّک سألتَنی من قتل عثامن ،و ّإین ُأخربک أنّه ُقتل

بری و أشار بیده ،و
ابن أیبطالب ،و سکت ُّ
َسلتْه عائش ُة ،و صقله طلح ُة ،و َسمه ُ
الو ُ
أحس َن و أسا َء ،فإن ُکنّا
تغری ،و َ
غری و ّ
أمسکْنا نحن ،و لو شئنا دفعنا عنه؛ و لکن عثامن ّ
َ

هلل .و ُأخربک ّ
أسأنا فنستغفر ا َ
الوبری مغلوب بغلبة أهله
أن ُّ
أحسنّا ،و إن کنّا َ
حسنّا فقد َ
أ َ
حب اإلمارة َل َشقه“.
و بطلبه بذنبه ،و طلحة لو جید أن َی ُشق بطنَه من ّ

المرشفة ،فأقبل إیل المدینة و قد بایع
(قال ):و کان ابنع ّباس غائبًا بمکّة
ّ
5
فجلست حتّی خرج،
المغری َة بن شعبة،
ّاس عل ًّیا ،قال ابنع ّباس” :
ُ
ُ
الن ُ
فوجدت عنده ُ
اخلارج من عندک آن ًفا؟ قال:
قلت له :ما قال لک
ثم
ثم ُ
ُ
ُ
دخلت علیه ،فسأ َلنی و سأل ُته ّ
ّ

قال یل َ
قبل هذه الدی رخلة” :أرسل إیل لبدالل بن لامر ب َعهده لیل البرصة و إیل
َ
معاویة ب َعهده لیل ی
ث،
الشام فإنیک َمهدَ أ للیک البًل ُد و َتُ ُکن للیک الن ُ
یاس “.ی
أرشت للیک ٍ
برأی مل ی
أتاین َ
أتعقبه فلَ ،أر ذلک رأ ًیا
کنت
ُ
الن فقال یل ” :یإین ُ
أهو ُن ً
َ
موتة منه“.
و یإین أری أن َتنبذ إلیهام العداو َة فقد کساک الل
لثامن و مها َ

نصحک فیها ،و أ ّما ال ّثانیة فقد ّ
غشک
المرة األویل فقد َ
فقال له ابنع ّباس :أ ّما ّ
ر
فإین قد و یلی ُّک ی
برأی ،أ َتری
قلت” :لیس هذا
الشا َم فس إلیها!“ قالُ :
فیها .قال ” :ی

لست آ َم ُن إن َظ َفر یب أن َیق ُتلنی
عم عثامن خمل ًیا بینی و بنی عمله ،و ُ
معاویة و هو ُ
ابن ّ

فمنه و
عل ،و لکن اک ُت ْ
ب إیل معاویةَ ،
بعثامن ،و أدین ما هو صانع أن َیبسنی و َی ُکم ّ
 .5أی :عند أمریالمؤمننی( .محقّق)

مخالفت معاویة با امیرالمؤمنین علیه السّالم
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عده ،فإن استقام لک األمر فا ْب َع ْثنی!“

أرس َل بالبیعة إیل اآلفاق و إیل مجیع األمصار؛ فجاء ْته البیع ُة من ّ
کل مکان
ثم َ
(قالّ ):

المغریة بن ُشع َبة فقال له” :س إیل ی
ّإال ّ
الشام فقد
فأرس َل إیل ُ
الشام ،فإنّه مل َیأته منها بیعةَ .

فیظن ّأین من َق َت َلة ابن
ثم آتیه وال ًیا،
ّ
َولیُّکها “.قالَ ” :تب َع ُثنی إیل معاویة و قد ُقتل ُ
عمهّ ،
ابن ّ

سمع و ُیطیع“.
حلری إذا َ
عمه؟! و لکن إن َ
بعثت له بعهده أن َی َ
شئت ا ْب َع ْث إلیه بعهده ،فإنّه با َ
ّ
مخا لفت معاویة با امیرا لمؤمنین علیه ا ل سّالم

عل إیل معاویة” :أ یما بعد فقد و یلی ُّک ما قبلک من األمر و الامل فبایع
فکتب ی
ٍ
رجل من أهل ی
الشام“.
ث ،أقدم إ ییل یف ألف
َمن ق َبلک ی
ر
بطومار فک َتب فیه:
عل دعا
فلام أیت معاوی َة
ُ
ّ
کتاب ّ
عل .أ ّما بعد ،فإنّه:
”من معاویة إیل ٍّ

ر
قــیس عتــاب
لــیس بینــی و بــنی

کالم حضر ت امام حسن با امیرا لمؤ منین علیهما ا ل سّالم بعد از قت ل عثمان

الرقـاب“
غری َطعن الکُل و َرضب ّ
ُ

الکتاب ،و رأی ما فیه و ما هو مشتمل علیهَ ،کر َه ذلک و قام فأیت
فلام أیت عل ًّیا
ُ
ّ

کنت أ َمر ُتک ف َع َصی َّن !“
منو َله ،فدخل علیه
احلسن ابنُه فقال له” :أما والل ُ
ُ
عل” :و ما أمرتَن به ف َع َصی ُّک فیه؟“
فقال له ی

المّشفة فًل ُتّه ،به و ال ی
حتل
فّلحق بمکة
قال” :أ َمرتُک أن ترکب َرواح َلک
َ
ی
َبُط یدَ ک یإال لیل بیعة
شی ًئا من أمره ف َع َصیَّن ؛ و أمرتُک حنی ُد َ
لیت إیل البیعة أن ال ت ُ
ٍ
بری أن ال تُکرههام لیل
جالة ف َع َصیَّن ؛ و أ َمر ُتک حنی رخا َلف للیک طلح ُة و ُّ
الز ُ
یاس یّشاورون لا ًما ً
کامًل؛ فوالل لو تشاوروا
تدع الن َ
البیعة و ُُتَیل بینهام و بنی وجههام و َ
وجدوا منک ُبدی ا .و أنا آ ُمرک الیو َم أن ُتقی َلهام بیع َّهام و َت ُر ید إیل
لا ًما ما ُزو َیت لنک و ال َ
رأیت ال َغد َر یف
فإین والل قد ُ
أمره ،فإن َر َفضوک َر َفضَّه ،و إن َقبلوک َقبلَّه ،ی
النیاس َ
ُر ُءوسه ،و یف وجوهه ،النک َث و الکراهیی َة!“
عل” :أنا إ ًذا مث ُلک! ال والل یا ُبن
فقال له ّ

بمن أطالن َمن
و لکن ُأقاتل َ
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لت َمبغیا َلیل منذ هلک جدُّ ک!“
لصاین و أی ُ ،الل یا ُبن ما ز ُ
ظه َرن للیک معاوی ُة ی
ألن الل تعایل قال:
فقال له
احلسن” :و أی ُ ،الل یا أبت ل َی َ
ُ
﴿“!﴾      

5

نرصنا
عل” :یا بن ی و ما َل َلینا من ظلمه والل ما ظ َلمناه و ال أ َمرنا و ال َ
فقال ّ
کّبت فیه إیل ٍ
أحد َسوا ًدا یف َب ٍ
یاض و إنیک لّعل ،ی
أبر ُأ النیاس من َدمه
للیه و ال ُ
أن أباک َ
و من أمره“.
أظن بل ال ُأش یک ی
أن ما بالمدینة
فقال له
احلسنَ ” :دع لنک هذا! والل یإین ال ی
ُ
لاتق و ال لذرا ُء و ال صب یإال و للیه ک ٌ
سل من َدمه!“
ٌ
مرارا َ
فقال” :یا بن ی إنیک لّعل ،ی
غریه،
أن أباک قد َرد النی َ
اس لنه ً
أهل الکوفة و َ
َ
أهل
نرصاه و َتوتا دونه َفنَهاکام لن القّال و هن
و قد أرسلُّکام جی ًعا بُیسیکام ل َّ ُ
لقاتلت دونه أو أموت بنی یدیه!“
الدی ار أجعنی .و أی ُ ،الل لو أمرین بالقّال
ُ
قال احلسنَ ” :دع لنک هذا ح یّ َی ُک ،ا ُ
لل بنی لباده یو َم القیامة فیام کانوا فیه
یّلسون!“

6

 .5سوره اسراء ( )57آیه .44
 .2باید به این نکته توجّه داشت :امام علیه السّالم در اداء تکلیف و وظیفهای که خدای متعال بر
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 توجّه دارد:

رویکرد اوّل و مسئلۀ مهمّی که خود در درون خویش با آن بسر میبرد ،اشراف و اطّالع او بر جمیع

حقایق و حوادث پیدا و ناپیدا و کیفیّت سیر و جریان تقدیر و مشیّت الهی در عالم خلق میباشد،
بهطوریکه در نفس قدسی او ذرّهای از پدیدهها و جریانات مخفی و پنهان نخواهد بود؛ و بر این
اساس طبق مشیّت الهی در میان مردم و در نزد خویش حرکت مینماید ،گرچه مردم به واسطۀ
نقصان سعۀ وجودی بر این رویکرد خرده گیرند و او را مورد خطاب و تخطئه قرار دهند.
و امّا مطلب دوّم کیفیّت ارتباط امام علیه السّالم با مردم و بیان تکالیف آنها و شنیدن سخنان و 
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عل” :هل لک یا ُمغریة یف الل؟!“
ثم دخل ُ
(قالّ ):
المغری ُة بن ُشعبة ،فقال له ی

قال” :فأین هو یا أمریالمؤمننی؟“ قال” :تأرخذ َسی َسک فّدرخل معنا یف هذا
شحذ
األمر فُّدرک َمن س َبقک و تَُبق َمن معک ی
للُیوف أن ُت َ
فإین ی
مورا ال ُبد ی
أری ُأ ً
الر ُءو ُس با!“
هلا و ُتق َطف ُّ
رأیت عثامن مصی ًبا ،و ال قت َله
المغریةّ ” :إین واهلل یا أمریالمؤمننی ما
ُ
فقال ُ
أض َع
نت یل ـ أن َ
َصوا ًبا ،و ّإّنا َلظلمة تتلوها ظلامت ،ف ُأریدُ یا أمریالمؤمننی ـ إن أذ َ

آثار
قمرها ،فنَُّسی ُمبرصینَ ،نقفو َ
َسیفی و أنام یف بیتی حتّی تنجل ال ّظلم ُة و َیط َلع ُ
المهتدین و نتّقی َ
سبیل اجلائرین“.
ُ
نت لک فکُن من أمرک لیل ما بدا لک!“
عل” :قد أذ ُ
قال ی

 آرای ایشان و مرافقت و همراهی با مرتبۀ وجودی آنها ،و بالنّتیجه رشد عقلی و نفسی و
روحی آنها میباشد؛ و در این مرحله امام علیه السّالم با مردم مصاحبت و مرافقت دارد و با آنان به
مشاوره و نظرخواهی میپردازد و از آنان برای حلّ معضالت و مشکالت استمداد میطلبد ،و چه
بسا رأی ایشان را مورد تأیید و تصویب قرار دهد .و به عبارت دیگر :میدان عمل را برای آنان باز
نگه میدارد ،که این خود موجب رشد و استقالل فکری و نفسی آنان خواهد شد.
لذا میبینیم که رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم در بسیاری از امور با اصحاب به مشورت
میپرداختند و به آرای آنان جامۀ عمل میپوشاندند.
در این داستان نیز مشاهده میکنیم که امام مجتبی علیه السّالم در این امور با پدرش امیرالمؤمنین
علیه السّالم به بحث و گفتگو پرداخته است و رجحان آرای خویش را در این قضایا یادآور
میشود ،و پس از شنیدن پاسخهای پدر حالت سکونت و اعتماد و اطمینان برایش حاصل میشود
و از نظر و رأی خویش دست برمیدارد.
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.
همچنین الزم به ذکر است که برخی از أعالم شیعه در انتساب این مطلب به امام حسن مجتبی علیه السّالم
تشکیک نموده و آن را به ابنعبّاس نسبت دادهاند یا از مفتریات معاندین شمردهاند؛ جهت اطّالع رجوع
نمایید به بهج الصباغة فی شرح نهج البالغة ،ج  ، 59ص  ،27به نقل از الجمل للمفید[ .معلّق]
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بصریا؟! َیغلبک َمن
کنت
أعمی بعد أن َ
عامر فقال” :معاذ اهلل یا ُمغریةَ ،تق ُعد َ
فقام ّ
ً

األول“.
َغ َلبتَه و َیسبقک َمن َس َبق َته ،ان ُظ ْر ما َتری و ما تفعل! فأ ّما أنا فال أکون ّإال یف الرعیل ّ

الض ْحل
المغریة” :یا أباال َیقظان! إ ّیاک أن تکون کقاطع الس ْلسلةَ ،فر من َ
فقال له ُ

فو َقع یف الرمضا َء“.

لعامرَ ” :دله! فإنیه لن یأرخذ من الرخرة یإال مارخا َل َطّه الدُّ نیا! أما والل یا
عل ّ
فقال ّ

المؤدیة ُتؤدی َمن قام فیها إیل اجلنیة و لام ارخّار بعدها فإذا
المثوب ُة ُ
ُمغریة یإهنا َ
َغشیناک َفنَ ،یف بیّک!“
المغریة” :أنت واهلل یا أمریالمؤمننی أع َل ُم منّی ،و َلئن مل ُأقاتل معک،
فقال ُ
عنی علیک؛ ْ
وت ،و
فعلت َصوا ًبا فإ ّیاه
فإن یکن ما
أردت ،و إن یکن َخ َط ًأ فمنه َن َج ُ
ُ
َ
ال ُأ ُ
یل ذنوب کثریة ال ق َب َل یل هبا ّإال االستغفار منها!“»

رب أهل ّ
عل و أ َبوا
فلام أیت عائش َة خ ُ
صفحة (« :51قالّ ):
الشامّ ،أّنم ر ّدوا بیع َة ّ

خر َجت و
ت ف ُعمل هلا هودج من حدید و ُجعل فیه
أن یبایعوه ،أ َم َر ْ
ُ
ثم َ
موضع عینَیهاّ ،

حممد بن طلحة».
طلح ُة و عبداهلل بن ّ
معها ُّ
بری و َ
الوبری و ّ
الو ُ

قعود مغیره ،و امتناع از بیعت سعد و محمّد بن مَسلَمَة و عبداهلل بن عمر
علَ ” :دع یه ُؤالء الرهط؛ أ یما
صفحة « :51فانرصف ّ
عل ،فقال له ی
عامر إیل ٍّ
قّلت أرخاه یو َم
ابنلمر
ٌ
حممد بن َمُ َل َمة یأین ُ
فضعیف و ا یما َسعد فحُو ٌد و َذنب إیل ی
الیهودی“.
ب
ی
رح َ
َرخیربَ :م َ
هُ روب م روان بن احلَکَ م من المدینة المنوّ رة

(قال ):و ذ َکروا ّ
هرب من المدینة فلحق
حلکَم ّلام بویع َع یلَ ،
أن مروان بن ا َ

بعائش َة بم ّک َة ،فقالت له عائش ُة” :ما وراءک؟!“ فقال مروانُ ” :غل ْبنا عل أنفسنا!“ فقال
له رجل من أهل مکّة” :إ ّیاک و عل ًّیا ،فقد َط َل َبک ففر من بنی یدیه!“

إیل ً
علمت أنّه ال َی ُ
أخذین ب َظ ٍّن،
سبیال؛ أما هو فقد
ُ
فقال مروان” :ملَ؟ فواهلل ما َجید ّ
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قرص َعل سی ُفه ،ما طال َعل من لسانه“.
و ال َینصب َعل ّإال
َ
الیقنی؛ و أ ْی ُم اهلل ما ُأبایل إذا ُ

هلل [علیک] لسانَه طال سی ُفه “.قال مروانَ ” :ک ّال ّ
الرجل” :إذا أطال ا ُ
إن
فقال ّ

اللسان أ َدب ،و الس ْیف َحکَم»“.

5

جواب امیرالمؤمنین علیه السّالم نامۀ عقیل را
2

السیاسة ،ج ّلد  ]2صفحة :55
[اإلمامة و ّ

«” ی
اجّاملها لیل رسول الل ی
فإن ً
صیل الل
قریشا قد اجّمعت لیل َحرب أرخیک
َ
رب و
حل َ
جحدوا َفضیل و َ
للیه (و آله) و س یل ،قبل الیوم و جهلوا ح یق و َ
نصبوا یل ا َ
4
َجدُّ وا یف إطساء نور الل .ال یله ،فاجز ً
قریشا ل ین بسعاهلا فقد ق َط َعت َرمح »“.
احلق ی
لمن ل َقل و
أکره
الموت لیل ی
َ
اخلری کله بعد الموت َ
صفحة ”« :51و ما َ
ألن َ
إیل ب َبنیک و بن أبیک فًل حاجة یل یف ذلک
دلا إیل ی
احلق؛ و ا یما ما َل َر َ
ضت به من َمُریک ی
کت و أنا کام قال أرخو بن سلی:،
ب أن َمهلکوا مع إن َه َل ُ
َف َذره ،راشدً ا مهدیا .فوالل ما ُأح ی
فإن تُألین کیـف َصـربی فـإنین
لــــیل أن أری بکآ َبـــــ ٍة
لزیــــز
ٌ
ی

صـلیب
الزمـان
صبور لـیل َریـب ی
ُ
ٌ
3
ٍ
حبیـب “»
واش أو ُیُـاء
شم َت
ُ
ف َی َ

[ناراحتی امیرالمؤمنین از خروج عایشه و طلحه و زبیر]
1
ّاس و َس َق َط یف
عل کتا ُبه َغمه ذلک ،و أعظمه الن ُ
صفحة ّ « :11
فلام َقد َم عل ٍّ

 .5اإلمامة و السیاسة ،ج  ،5ص .12

 .2مقداری از جواب امیرالمؤمنین است در مکتوبی در پاسخ نامۀ برادرشان عقیل.
 .4اإلمامة و السیاسة ،ج  ،5ص .13
 .3همان ،ص .13

 .1نامۀ قثم بن عبّاس است به حضرت امیرالمؤمنین علیه السّالم که :طلحه و زبیر و عایشه به مکّه
گریختند.
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غمنا هبذین
أیدهیم ،فقام ق ُ
یس بن َسعد بن ُعبادة فقال” :یا أمریالمؤمننی ،إنّه واهلل ما ُّ

ألن هذین الرجلنی حالال الدّ م عندنا ،ل َبیعتهام و َنکثهام ،و ّ
کغمنا بعائشة؛ ّ
ألن
الرجلنی ّ
ّ

مکاّنا من رسول اهلل ،مع فضلها و دینها و
علمت مقا َمها یف اإلسالم و
عائشة َمن
َ
َ
ُأمو َمتها منّا و منک ،و لکنّهام یقدمان ال َبرص َة و لیس ُّ
کل أهلها هلام»“.

5

مسیر عایشه با طلحه و زبیر و وصول به ماء الحوأب
صفحة [« :11قال سعید بن العاصّ ” :
إن هذین الرجلنی قتال عثامن :طلحة و
فلام غلبا علیه قاال :نغسل الدّ َم بالدّ م ،و احلَو َب َة
الوبری! و مها یریدان األمر ألنفسهامّ ]،

بالتّوبة“.

فارجعوا
المغریة بن ُشعبةّ ” :أهیا النّاس ،إن کنتم إنّام خرجتم مع ُأمکمْ ،
ثم قال ُ
ّ

َ
عثامن؛ و إن کنتم ن َقمتم عل
خریا لکم؛ و إن کنتم غضبتم لعثامن ،فرؤسا ُؤکم ق َتلوا
هبا ً

أنشدکم ا َ
عل شی ًئا ،ف َبینوا ما ن َقمتم علیهُ ،
هلل فتنَ َتنی یف عام واحد“.
ٍّ

المغری ُة
فأ َبوا ّإال أن یمضوا بالنّاس .فلحق سعیدُ ابن العاص بال َیمن ،و حلق ُ

شهد شی ًئا من حروب اجلمل و ال ص ّفنی.
بال ّطائف ،فلم َی َ

الب
فلام انتهوا إیل ماء احلَوأب یف بعض ال ّطریق و معهم عائش ُة ،ن َبحها ک ُ
ّ
احلوأب [فقالت لمحمد بن طلحة” :أی ر
ماء هذا؟“ قال” :هذا ما ُء احلوأب“.
ّ
ّ
َ
فقالت” :و ما أراین ّإال راجعة!“ قال” :و ملَ؟!“

سمعت رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم یقول لنسائه:
قالت” :
ُ
بإحداکن قد نبحها کًلب احلوأب و إ ییاک أن تکوین أنت یا محریاء!“]»
کأین
ی
ی

 .5اإلمامة و السیاسة ،ج  ،5ص .13
 .2همان ،ص .19

2

فرستادن امیرالمؤمنین علیه السّالم امام حسن علیه السّالم و عمّار و قیس و عبداهلل بن عبّاس را به کوفه 87

الوبری ،فح َلف هلا باهلل لقد خ ّلفته ّأول ال ّلیل ،و أتاها
صفحة « :11و أیت عبدُ اهلل بن ّ

زور من األعراب ،فشهدوا بذلک ،فوعموا ّأّنا ّأو ُل شهادة ر
بب ّینة ر
زور ُشهد هبا یف اإلسالم.
ُ
فلام انتهی ُ
عثامن بن ُحنَیف». ...
إقباهلم عل أهل البَرصة و َدنَوا منها ،قام
ّ

5

حممد بن طلحة فقال له” :حد ْثنی عن
صفحة « :15و أقبل غالم من ُج َهینَة إیل ّ
ر
أثالثُ :ث ُلث عل صحابة اهلُو َدج ،و ُث ُلث
َق َت َلة عثامن!“ قال” :نعم ،د ُم عثامن عل ثالثة

2
عل بن أیبطالب “.فضحک اجلُ َهینی ،و حلق
عل صاحب اجلمل األمحر ،و ُث ُلث عل ّ

بعل بن أیبطالب.
ّ

و بلغ طلح َة ُ
حممد من ُع ّباد النّاس ـ فقال له” :أ تو َعم
حممد ـ و کان ّ
قول ابنه ّ

عنّا قولک ّإین ُ
الو َبری ،فواهلل ما
شهد عل أبیک؟ ُک ْن کعبداهلل بن ُّ
قاتل عثامن؛ کذلک َت َ
أنت ر
فارج ْع؛ ّ
فإن نرصتَک نرص ُة
بخری منه و ال أبوک بدون أبیه! َکف عن قولک ،و ّإال ْ

قلت ّإال ح ًّقا ،و لن أعود»“.
حممد” :ما ُ
رجل واحد ،و فسا َدک فساد عا ّمة “.فقال ّ

4

فرستادن امیرالمؤمنین علیه السّالم امام حسن علیه السّالم و عمّار و قیس و
عبداهلل بن عبّاس را به کوفه
3
عل من عند أیبمویس و أخرباه بام قال أبومویس،
صفحة ّ « :11
فلام انرصفا إیل ّ

قیس بن سعد ،و ک َتب
ب َعث إلیه
عام َر بن یارس و َ
َ
عل و عبدَ اهلل بن ع ّباس و ّ
احلسن بن ّ
معهم إیل أهل الکوفة:

 .5همان ،ص .19

 .2صاحبة اهلودج عائشة ،و صاحب اجلمل األمحر طلحة( .اإلمامة و السیاسة)
 .4اإلمامة و السیاسة ،ج  ،5ص .15

حممد بن أیببکر( .محقّق)
عامر بن یارس و ّ
 .3أیّ :
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کمن لاینه؛ ی
إن النیاس
أ یما بعد ی
فإین ُأرخربک ،لن أمر لثامن ح یّ یکون سام ُعه َ
فکنت ً
رجًل من المهاجرین ُأق یل لی َبه و ُأکثر اسّعّا َبه و
ط َعنوا لیل لثامن
ُ
أهو ُن َسریمها فیه ال یل ُ
ُ
جیف و
الرجًلن
الو ُ
هجة و َ
بری َ
کان هذان ی
طلحة و الزی ُ
ٍ
کان من لائشة فیه ٌ
یاس
قول لیل
قوم فقّلوه و با َیعن الن ُ
غضب فانّح له ٌ
ث،
غری ُمُّکرهنی .و مها یأول َمن با َیعن لیل ما بویع للیه َمن کان قبیل ی
َ
أرخرجا ُأم
نت هلام فنقضا العهدَ و ن ََصبا
مرة فأذ ُ
َ
احلرب و َ
اسّأذنا إیل ال ُع َ
المؤمننی من بیّها لیّیخذاها ً
ارخّیارا ألهلها و
فّنة و قد سارا إیل البرصة
ً
ل َعمری ما إ ییای جتیبون .ما جتیبون یإال ا َ
ابن
لل .و قد َب َع ُ
ثت ابن احلُن و َ
یس ابن َسعد فکونوا لند ظنینا
لام َر بن یاس و َق َ
لم لبدالل بن ل یباس و ی
ی
ُ
بک،؛ و ا ُ
المُّعان.
لل

فسار احلس ُن و َمن معه ،حتّی قدموا الکوف َة عل أیبمویس ،فدعاه إیل ُنرصة

ُرصة
ثم صعد أبومویس المن َ
عل ،فبا َیعهمّ ،
رب ،و قام احلسن أس َف َل منه ،فدعاهم إیل ن َ
ّ

أخربهم بقرابته من رسول اهلل و سابقته ،و بیعة طلح َة و الوبری إ ّیاه ،و َنکثهام
عل ،و َ َ
ّ
عل».
أقرأهم
َ
عهدَ ه ،و َ
کتاب ٍّ

5

خطبه حضرت امام حسن علیه السّالم در کوفه برای بیعت و تهییج مردم را
برای جنگ جَمَل
عل فقال:
صفحة ّ « :17
ثم قام احلس ُن بن ّ
یأّیا النیاس إنیه قد کان من مُری أمریالمؤمننی لیل بن أیبطالب ما قد ب َلغک ،و
قد أ َتیناکُ ،مُ َّنسرین ألنیکَ ،ج َبه ُة األنصار و ُرءوس ال َع َرب و قد کان من
نقو ض طلح َة و الزی بری بعد بیعّهام و رخروجهام بعائشة ما ب َلغک ،و تعلمون ی
أن
 .5اإلمامة و السیاسة ،ج  ،5ص .14
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رأّین إیل الّیًلیش؛ و من أجل ذلک جعل الل الر َ
جال
عف
َوه َن النیُاء و َض َ
ی
فیمن
نرصه منک ،أحدٌ َلر َج ُ
ی
وت أن یکون َ
قوامنی لیل النیُاء .و أی ُ ،الل لو مل َی ُ
أق َب َل معه من المهاجرین و األنصار کسای ٌة؛ فان ُرصوا ا َ
نرصک.،
لل َی ُ

عام ُر بن یارس فقال:
ثم قام ّ
ّ

یا َ
مورناّ ،
أهل الکوفةْ ،
إن َق َت َل َة
إن کان غاب عنکم أبناؤُ نا فقد ان َت َهت إلیکم ُأ ُ

َ
کتاب
عثامن ال َیعتذرون من قتله إیل النّاس ،و ال ُینکرون ذلک ،و قد ج َعلوا
َ
هلل َمن أحیا ،و أمات َمن أمات ،و ّ
اهلل بینهم و بنی ُحماجیهم؛ فبه أحیا ا ُ
إن
َ
بری کانا ّأو َل َمن ط َعن و آخ َر َمن أ َمر ،و کانا ّأو َل من بایع عل ًّیا؛
طلحة و الوّ َ
ر 5
فلام أخ َطأمها ما أماله ،ن َکثا بیع َتهام من غری َحدَ ث».
ّ

یس بن َسعد فقالّ ” :أهیا النّاسّ ،
األمر لو استقبل به
إن
ثم قام َق ُ
َ
صفحة ّ « :15

ً
أحق هبا ،و کان ُ
ُ
أهل ّ
حالال»“.
قتال َمن أیب ذلک
عل َ
الشوری کان ی

2

خطبه خواندن عایشه برای مردم بصره در دعوت به جنگ با امیرالمؤمنین
علیه السّالم
[اإلمامة و السیاسة ،ج ّلد  ]2صفحة :15
ّاس
«(قال ):و ذکروا أنّه ّلام َنول طلحة و الوبری و عائشة البرص َة،
ّ
اصطف هلا الن ُ
فلام أکثروا علیها
أخر َجک من بیتک؟ ّ
یف ال ّطریق ،یقولون :یا ُأم المؤمننی ،ما ا ّلذی َ
ر
بلسان َط ر
لق و کانت من أبلغ النّاس ،فحمدَ ت ا َ
ثم قالت:
تکل َمت
هلل و أثنَ ْت علیهّ ،

َ
عثامن أن ُیس َت َح ّل د ُمه ،و لقد ُقتل مظلو ًما.
ّأهیا النّاس ،واهلل ما بلغ من َذنب

القتل؟! و ّ
لعثامن من َ
َ
إن من
غضب
َغضبنا لکم من السوط و ال َعصا ،و ال َن َ
 .5همان ،ص .13
 .2همان.
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األمر ُشوری عل ما
ثم ُی َر ّد هذا
ُ
الرأی أن َتن ُظروا إیل َق َت َلة عثامن ،فیقتلوا بهّ ،
ّ
عمر بن اخل ّطاب.
ج َعله ُ

فمن قائ رل یقول :صدقت ،و َ
ّاس یقولون ذلک
ربح الن ُ
آخ َر یقول :کذبت؛ فلم َی َ

ر
بعض».
بعضهم وجو َه
رضب ُ
حتّی َ

5

ّاس،
صفحة « :15قال طلحة” :دعانا إیل البیعة بعد أن اغتصبها و با َیعه الن ُ

غری فاعل ،و لو ف َعل أیب ذلک المهاجرون و األنصار ،و
ف َعلمنا حنی َ
عرض علینا أنّه ُ
خفنا أن َن ُر ّد بیعتَه فنُق َتل ،فبایعناه کارهنی!“

2

صفحة [« :16قال رجل من أشاف البرصة” ]:أما إنّنا قد با َیعنا عل ًّیا ،فإن شئتام

بایعناکام ب َیسار أیدینا»“.

4

مکتوب امیرالمؤمنین علیه السّالم به طلحه و زبیر و مؤاخذه از نقض بیعت
الوبری:
السالم] إیل طلحة و ُّ
ثم کتب [علیه ّ
صفحة ّ « :77
یاس ح یّ أرادوین و مل ُأبایعه ،ح یّ با َیعوین؛
أ یما بعد فقد للمّام یأین مل ُأرد الن َ
و إنیکام َلممن أراد و با َیع و ی
رخاص .فإن کنّام
إن العا یم َة مل ُتبایعن لُلطان
ی
با َیعّامین کار َهنی فقد ج َعلّام یل للیکام الُ َ
بیل :بإظهارکام ال یطالة و إسارکام
ٍ
َ
قریب!
المعصیة؛ و إن کنّام بایعّامین طائعنی فارجعا إیل الل من
إنیک یا زبری َلسار ُس رسول الل ی
صیل الل للیه (و آله) و س یل ،و َحواریه و
األمر قبل أن َت ُ
إنیک یا طلحة َل ُ
درخًل فیه
شیخ المهاجرین؛ و إن دفالَ کام هذا
َ
لت
أوس َع للیکام من رخروجکام منه [بعد] إقرارکام به و قد زلَ مّام یأین ق َّ ُ
کان َ
 .5همان.

 .2همان ،ص .11
 .4همان.
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َ
بعو ض َمن ُتلف لنی و لنکام من أهل المدینة و
لثامن؟! فبین و بینکام فیه ُ
َ
لثامن؟! فهوالء بنولثامن فل َی ُ
ث،
یت َق َّ َل َة
زلَ مّام یأین َآو ُ
درخلوا یف طالّ ی
َ
إیل َق َّ َ
ظالام أو مظلو ًما؟ و
لة أبیه،؟! و ما أنّام و
لثامن إن کان ُقّ َل ً
ُیاصموا ی
5
قبیح َّنیَ :نکث َبی َعّکام و إرخراجکام ُأمکام!»
قد با َیعّامین و أنّام بنی َرخص َلّنی َ

عثامن ،أما َتع َلمّ :
َ
أن
صفحة « :71قال طلحةَ ” :ف ُحل بیننا و بنی َمن ق َتل

رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم قال:

رخصالٍ :
ٍ
ٍ
حمارب هّلل أو مرتَدٍّ لن
زان ُفری َج ،أو
دم المؤمن یف أربع
إنیام َی یل ُ
2
ٍ
مؤمن َیق ُّل مؤمنًا لمدً ا»“.
اإلسًلم أو

نصائح و جوابهای محکم و استوار امیرالمؤمنین علیه السّالم به طلحه
یف عل ُعنُقی“.
صفحة « :75قال طلحة” :با َیع ُتک و الس ُ
ألکرهت
کنت ُمکر ًها أحدً ا
قال” :أمل تعل ،یأین ما
ُ
أکرهت أحدً ا لیل البیعة و لو ُ
ُ
ُّتکُّه“.،
حممد بن َمُ َل َمة أ َبوا البیع َة و َ
َسعدً ا و َ
الّزلوا ف َ
ابن لمر و ی
قال طلح ُة” :کنّا یف ّ
الشوری س ّت ًة فامت اثنان ،و قد کرهناک و نحن ثالثة“.
یض و قبل ال َبیعة و أ یما ال َن فلیس
عل” :إنیام کان لکام یأال َت َ
رضیا قبل الر ی
قال ی
عت للیه بحدَ ٍ
ثت َحدَ ًثا
کنت أحدَ ُ
ث؛ فإن ُ
غری ما َرضیّام به یإال أن َُت ُرجا ممیا ُبوی ُ
َ
لکام ُ
َف َُ ُّموه یل!“»
أحو ُج! یأّیا
أمرها َ
مر الل إیل َمن ُیصلح هلا َ
عل” :ه ل َع ُ
صفحة « :75قال ی
ی
العار و الن ُیار!“»
ُّصح و َ
الشیخ اق َبل الن َ
ارض بالّیوبة مع العار قبل أن یکون ُ
أعذرنا و َ
الرمحن بن أیببکر” :إیل متی؟ قد واهلل َ
رت
أعذ ُ
صفحة « :75فقال عبدُ ّ
 .5همان ،ص .11
 .2همان ،ص .79
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نرص َفن! إیل متی َتس َتهدف
کنت ترید
إن َ
اإلعذار ،واهلل لتأ َذ َنن لنا یف لقاء القوم أو لنَ َ
َ

رجال ً
السالح ،یقتلونا ً
رجال؟!“»
حورنا للقتال و ّ
ُن ُ

5

شروع جنگ جَمَل و تشنه شدن حضرت و عسل طائفی به او دادن
قلب ال َعسکر ،و الیَ َم َن
رض َ
عل َعبأ الن َ
ّاس أثال ًثا ،فج َعل ُم َ َ
صفحة « :71و قد کان ی

مثل ذلک ،فاقتتل القو ُم ً
أهل البرصة َ
یُّس َته؛ و ع ّبأ َ
فهو َمت
قتاال شدیدً اَ ،
یمن َته ،و ربیع َة َم َ
َم َ

رت إیل
هو َمت ربیع ُة البرصة ربیع َة َع ٍّل .قال ح ّیة بن جهنی” :ن َظ ُ
َیم ُن البرصة یم َن َع ٍّل ،و َ
إن بإزائنا َلامئ َة ألف س ر
قطّ ،
رأیت کالیوم ّ
یف ،و
ُعاسا،
فقلت له :تاهلل ما ُ
ُ
َ
عل و هو َخیفق ن ً
ٍّ
عاسا! فان َتبَ َه و ر َفع یدَ یه و قال:
یُّستُک ،و أنت َختفق ُن ً
یمنتُک و َم َ
قد ُهو َمت َم َ
کّبت یف لثامن َسوا ًدا یف َب ٍ
یاض و ی
أن الزی بری و طلحة
ه ،إنیک تعل ،یأین ما
ُ
ال یل ی
َ
لثامن ُ
الیوم“.
ه ،أوالنا بدَ م
أ َل یبا و أج َلبا لَ َیل الن َ
فخذه َ
یاس ال یل ی
کُند یِ محمّد بن حنفیّه صاحب رایت ،و گرفتن حضر ت رایت را ا ز او و خود حملهور شد ن

صاح بابنه
فلام نظر إیل ذلک
َ
عل فنظر إیل أصحابه ُهی َومون و ُیق َتلونّ ،
ّ
ثم تقدم ی

ر
فرضبه بنی کت َفیه و
الرای ُة ـ أن اق َتحم! فأب َطأ و ث َبت؛ َ
حممد ـ و معه ّ
ّ
عل من خلفه َ
فأیت ی
سکرهم ،و ّ
َ
یُّس َتنی تضطربان،
ثم َ
الم َ
یمنَ َتنی و َ
الم َ
إن َ
محل فدخل َع َ
الرای َة من یدهّ ،
أخذ ّ
حممدُ بن أیببکر.
عامر ،و یف األُخری عبدُ اهلل بن ع ّباس و ّ
یف إحدامها ّ

ثم خرج و هو یقول” :الام َء
عل یف عسکر القوم َیط ُعن و َیقتُلّ ،
(قال ):فشق ی
ر
بإداوة فیها َع َسل ،فقال له” :یا أمریالمؤمننی ،أ ّما الام ُء فإنّه ال َیص ُلح
الام َء!“ فأتاه رجل
لک یف هذا المقام ،و لکن أذوقک هذا ال َع َس َل“.

ثم قال ” :ی
إن َل َُ َلک َلطائس !“
فحسا منه َح َ
فقال” :هات!“ َ
سوةًّ ،

فی من غریه
الرجل” :لعج ًبا منک ـ واهلل یا أمریالمؤمننی ـ لمعرفتک ال ّطائ َ
قال ّ

 .5همان.
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عل” :إنیه والل یا ابن أرخ ما َم َل
القلوب
یف هذا الیوم ،و قد ب َلغت
ُ
َ
احلناجر!“ فقال له ی

صدر َلمک یش ٌء ی
الرای َة البنه و قال” :هکذا َفاصنَع!“
ثم أع َطی ّ
قط و ال ها َبه یش ٌءّ “.
َ

هوم
بالرایة و معه
األنصار حتّی انتهی إیل اجلَ َمل و اهلودج ،و َ
ُ
حممد ّ
فتقدم ّ
ّاس ذلک الیوم ق ً
الرض ُب عل
تاال شدیدً ا حتّی کانت الواقع ُة و َ
ما یلیه ،فاقتتل الن ُ

الوبری ،فرضبه
ّخعی و هو یرید عائش َة ،فلقیه عبدُ اهلل بن ُّ
الرکب ،و َ
رت الن ّ
محل األش ُ
ّ

ثم نادی عبداهلل” :اق ُتلوین و
رصعه و ق َعد عل َصدْ رهّ ،
األش ُ
رت ،و اعتنقه عبدُ اهلل ف َ
5
رت منه.
مالکًا!“ فلم َیدر الن ُ
ّاس َمن مالک؛ فان َف َل َت األش ُ

کعب بن ُسور اهلویم َةَ ،
أخذ بخطام البعری و نادیّ ” :أهیا النّاس ،اهلل
فلام رأی
ُ
ّ

2
عامر و
ّاس معه ،و ع َطفت ْ
اهلل “.فقا َتل و قا َتل الن ُ
عل و ّ
األز ُد عل اهلودج ،و أق َب َل ی

َ
اجلمل ،فاقتتل القو ُم حوله حتّی حال بینهم ال ّلیل ،و
األنصار معهم یریدون
رت و
ُ
األش ُ

کانوا کذلک َیروحون و َیغدون عل القتال سبع َة أ ّیام ،و ّ
إن عل ًّیا خرج إلیهم بعدَ سبعة
داهنّا
أ ّیام َ
هم إن کنّا قد َ
السامء و قال” :ال ّل ّ
فلام رأی طلح ُة ذلک ر َفع یدَ یه إیل ّ
فهومهمّ .

4

یف أمر عثامن و ظ َلمناهُ ،
فخ ْذ له الیو َم منّا حتّی َترض“.
اسیر شد ن عایشه و مروا ن ،و آزاد کرد ن و فرستاد ن حضر ت ،عا ی شه را به مدینه با چهل زن

ُ
مروان َرض َب ًة َأیت منها عل َن َفسهَ ،
فخر و ث َبتت
رضبه
قال فام مض کال ُمه حتّی َ
ر
ُ
عل بن
عائش ُة ،و َحامها
مروان یف عصابة من قیس و من َکنانة و بنی َ
أسد ،فأحدَ َق هبم ُّ
ُ
مروان بالسیف
رضبه
أیبطالب ،و مال الن ُ
عل ،و ک ّلام و َثب رجل یرید اجلَ َم َل َ
ّاس إیل ّ

یت
نحو عرشین یدً ا من أهل المدینة و احلجاز و الکوفة ،حتّی ُأ َ
و ق َطع یدَ ه ،حتّی ق َطع َ
 .5إنّام کان یعرف باألشرت ،و لو علموه لقتلوه .و ُیروی ّ
أن ابن الوّ بری کان یقول« :اقتلوین و سالکًا ،و
اقتلوا مالکًا معی».

اسم قبیلة من قبائل العرب( .محقّق)
ُ .2

خالف ما ُیضمر».
َ
أظهر له
داهنَه َ
 .4أقرب المواردَ « :
مداهنَ ًة :غشه و صا َنعه و َ
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ُ
ُ
اجلمل ا ّلذی علیه عائش ُة ،و اّنوم
فرضب رضب ًة فو َقع ،و ُعرقب
مروان من خلفه ُ

ُ
مروان بن احلکم و عمرو بن عثامن و مویس بن طلحة
رس
الن ُ
رست عائش ُة ،و ُأ َ
ّاس و ُأ َ
و عمرو بن سعید بن العاص.

ا مر حضرت به عدم جوا ز اسار ت اه ل قبله؛ و « أن ال جیهووا جریًا و ال تقتلوا مُدبرً ا»

عل” :ال أقُّل
فقال ّ
لعل” :یا أمریالمؤمننی ،ا ْقتُ ْل هوالء األرسی!“ فقال ّ
عامر ّ
رجع و نزع“.
أسری أهل القبلة إذا َ
َ
عل بمویس بن طلحة ،فقال النّاس :هذا ّأو ُل ر
عل
قتیل ُیقتَلّ .
فلام أیت به ی
فدعا ی
قال” :تبایع و تدرخل فیام َ
اجلمیع و ّ
خل
یاس؟!“ قال” :نعم!“ فبا َیع و با َیع
ُ
درخل فیه الن ُ

ّاس عل ًّیا ما کان عرض علیهم قبل ذلک فأعطاه.
سبی َلهم ،و سأل الن ُ

ٍ
جریح و لک ،ما یف
لن ُمدب ٌر و ال ُُی َهز لیل
ثم أ َمر المناد َی فنادی” :ال ُیق َّ ی
ّ
لُکره ،و لیل نُائه ،العد ُة و ما کان هل ،من ٍ
ٌ
مریاث لیل
مال یف أهلیه ،فهو
فرائو ض الل“.
ُ
أمواهلم و ال َحت ّل لنا نسا ُؤهم
فقام رجل فقال” :یا أمریالمؤمننی ،کیف َحت ّل لنا
و ال أبنا ُؤهم؟“ فقال” :ال َی یل ذلک لک“.،
ثم قال” :أ ُّیک،
فلام أک َثروا علیه یف ذلک ،قال” :اقُّتلوا هاتوا بُهامکّ “!،
ّ

ُ
یأرخذ ُأمک ،لائش َة یف سهمه؟“ فقالوا” :نستغفر اهلل “.فقال” :و أنا أسّغسر الل“.

ثم ّ
لحة و هو رصیع یف ال َق ْتل ،و
حممد بن َط َ
إن عل ًّیا َمر بال َقتل ،فن َظر إیل ّ
قالّ :

حممد! لقد
السجود ،فقال” :رمحک الل یا ی
الس ّجا َد ،لام بنی عینَیه من أثر ُّ
کان ُی َسمی ّ

ثم الت َف َت إیل َمن حوله
َ
حلرور ی
صوا ًما!“ ّ
کنت یف العبادة ُُمَّهدً ا آنا َء ال یلیل َق یوا ًما و یف ا َ
فقال” :هذا ٌ
رجل ق َّله ب ُّر 5أبیه“.

أحس َن الطاع َة إلیه و رفق به و حتری حمابه و تو ّقی مکارهه».
 .5أقرب المواردَ « :بر والدَ ه ًّبرا و َم َربةًَ :
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حممد ّأهیام ُقتل ُ
لمحمد ّأّنا رأ ْته
قبل؟ فشهدت عائش ُة
ّ
فاختلفوا یف طلح َة و ابنه ّ

بعد قتل أبیه؛ فورثوا ولدَ ه یف مال َطلحة.

حممدُ بن أیببکر ،فدخل عل ُأخته عائش َة ـ رض اهلل عنها ـ قال
(قال ):و أیت ّ
َ
رسول اهلل ّ
احلق
هلا” :أما سمعت
احلق و ُّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم یقول :لیل مع ی
َ
عثامن؟!“
ثم خرجت ُتقاتلینَه بدم
لیل؟ ّ
مع ی
عل ،فس ّلم و قال:
ثم دخل علیهام ی

”یا صاحب َة اهلودج قد أمرک ا ُ
ث ،رخرجت ُتقاتلنی!
لل أن َتق ُعدی یف بیّک ی
هن أن
عل رض اهلل عنه أربعنی امرأ ًة و أ َم َر ّ
أ ترحتلنی؟“ قالت” :أرحت ُل “.فب َعث معها ی
امئم و یتق ّل َ
أّنن
الس َ
یوف ،و أن َیکُن من ا ّلذین َیلینها ،و ال تَطلع عل ّ
َیل َب َ
دن ُّ
سن ال َع َ

لت عائش ُة تقول یف ال ّطریق” :ف َعل ا ُ
هلل یف ابن أیبطالب و ف َعل ،ب َعث معی
نساء .فج َع ْ
الر َ
جوی
الس َ
لن علیها ،فقالتَ ” :
یوف و َد َخ َ
من المدین َة َو َض َ
فلام َقد َ
امئم و ُّ
عن ال َع َ
جالّ “.

ا ُ
ابن أیبطالب اجلنّ َة»“.
هلل َ

5

ألرجو
عل ” :یإین
ُ
عل ،فقال له ی
صفحة (« :75قال ):دخل مویس بن َطلحة عل ٍّ

َ
أکون أنا و أبوک ممین قال الل فیه        ﴿ :،
أن
4 2

»“ .﴾

نامۀ معاویه به امیرالمؤمنین علیه السّالم و إعالن مبارزه و مخاصمه
السیاسة ،ج ّلد  ]2صفحة :57
[اإلمامة و ّ

أخربهم بام قال
« َفلام قرأ معاوی ُة کتا َبه َرسه ذلک ،و دعا الن َ
ّاس و صعد المنرب و َ َ

 .5اإلمامة و السیاسة ،ج  ،5ص .75
 .2سوره حجر ( )51آیه .37
 .4اإلمامة و السیاسة ،ج  ،5ص .74
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فلام بایع القو ُم
شحبیل ،و دعاهم إیل بیعته باخلالفة ،فأجابوه و مل خیتلف منهم أحدّ .
َُ
عل:
له باخلالفة و استقام له ُ
األمر ،ک َتب إیل ٍّ
سالم اهلل عل َمن اتّبع اهلُدَ ی.

ً
ً
طمعت یا
ألیفة ،حتّی
جامعة و ُأل َف ًة
أ ّما بعد ،فإنّا کنّا نحن و إ ّیاکم یدً ا
َ

نفسک قو ًّیا عل َمن عاداک ،بطغام
فتغری َت ،و
َ
أصبحت َت ُعدّ َ
ابنأیبطالب ّ
أهل احلجاز و أوباش أهل العراق و َح ْم َقی ال ُفسطاط و َغوغاء السواد .و أ ْی ُم

انقشاع السحاب عن
لینقشعن عنک غوغاؤُ ها
اهلل لینجلنیّ عنک َح ْمقاها ،و
َ
ّ
هلل علیه مط َلع س ر
َ
رقیت ُسل ًام! أط َل َعک ا ُ
وء
عثامن بن ع ّفان ،و
قتلت
السامء.
َ
َ
َ َ َ
دت ب ُأمک عا َ
َ
نولت بنی
ئشة ،و
بری و
َ
طلحة ،و ش َ
علیک ال لک! و َ
قتلت الوُّ َ
یت ،و ُخی َل لک ّ
أن الدّ نیا قد ُسخ َرت لک َ
بخیلها و
یت و تن َ
فمن َ
المرص ّینیُ ،
ُعرف ُأمن ّی ُتک ،لو قد زُ رتُک یف المهاجرین من أهل ّ
الشام بق ّیة
َرجلها! و إنّام ت َ

اإلسالم ،فیحیطون َ
قض ا ُ
علمه فیک.
ثم َی َ
هلل َ
بک من ورائکّ ،
الم عل أولیاء اهلل».
و الس ُ

5

حرکت عقیل از حجاز به کوفه برای أخذ مال و رفع دیون ،و ردّ حضرت،
و رفتن به سوی معاویه
صفحة (« :52قال ):و ذکروا ّ
عل
أن عقیل بن أیبطالب قدم عل أخیه ٍّ
عل” :مرح ًبا بک و ً
أهًل .ما أقدَ َمک یا أرخ ؟“ قالّ ” :
تأخر ال َعطا ُء
بالکوفة ،فقال له ی
فجئت ل َتصلنی“.
عنّا ،و َغال ُء السعر ببلدنا ،و رکبنی َدین عظیم؛
ُ
تری شی ًئا یإال لطائ
عل” :والل ما یل ممیا ی
فقال ی

رخرج فهو لک “.فقال
فإذا َ

عقیل” :و إنّام ُشخویص من احلجاز إلیک من أجل عطائک! و ما ذا یبلغ منّی عطاؤک،
 .5همان ،ص .73

إعطاء معاویه به عقیل سیصد هزار دینار
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و ما یدفع من حاجتی؟“
فمه! هل تعل ،یل ً
غریه؟ أم ترید أن ُیرقن ا ُ
لل یف نار جهنی ،یف
علَ ” :
ماال َ
فقال ی

أوص ُل یل
ص َلّک بأموال المُلمنی؟“ فقال عقیل” :واهلل
جن إیل رجل هو َ
ألخر ّ
ُ
منک!“ (یرید معاوی َة)

عل” :راشدً ا مهدیا“.
فقال له ی

فلام قدم علیه ،قال له معاویة” :مرح ًبا و ً
أهال
فخرج عقیل ،حتّی َأیت معاوی َةّ ،
َ

بک یا ابنأیبطالب! ما أقدَ َمک َعل؟“

مت علیک لدَ ر
فخرجت إیل أخی ل َیصلنی ،فوعم أنّه
ین عظی رم رکبنی،
ُ
فقال” :قد ُ

فأخربتُه ّأین
لیس له ما یل ّإال عطا ُؤه ،فلم یقع ذلک منّی موق ًعا و مل یسدّ منّی مسدًّ ا؛
َ

ر
أوص ُل منه یل ،فجئ ُتک“.
سأخرج إیل
رجل هو َ
ُ

فأزدا َد معاوی ُة فیه رغب ًة و قال” :یا أهل ّ
ابن س ّیدها!
الشام ،هذا س ّیدُ قریش ،و ُ

احلق؛ و لکنّی
الضاللة ،فأثاب إیل أهل الدّ عاء إیل ّ
عرف ا ّلذی فیه أخوه من الغوایة و ّ

أزع ُم ّ
عل
أعطیت ف ُقرب ًة إیل اهلل ،و ما
أن مجیع ما حتت یدی یل ،فام
ُ
ُ
َ
أمسکت فال ُج َ
ناح ّ
فیه“.
ً
خرجت من
صدقت!
عقیال ّلام سمعه ینتقص أخاه ،فقال” :
ب کال ُمه
ُ
َ
َ
فأغض َ

ً
رجال من
عرفت َمن یف عسکره ،مل أفقد واهلل
عند أخی عل هذا القول ،و قد
ُ
رأیت یف عسکر معاویة ً
ّبی
المهاجرین و األنصار؛ و ال واهلل ما ُ
رجال من أصحاب الن ّ

ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم“.

ر
فقال معاویة عند ذلک” :یا أهل ّ
ابن
الشام ،أع َظ ُم النّاس من
قریش علیکم ح ًّقا ُ
إعطا ء معاویه به عقی ل سیصد هزار دینار

ّبی ّ
ربأ إیل اهلل مّا عمل
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم ،و س ّیدُ قریش ،و ها هو ذا ت ّ
عم الن ّ
ّ
به أخوه“.
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(قال ):و أمر له معاوی ُة بثالثمائة ألف دینار ،قال له” :هذه مائ ُة ر
ألف تقض هبا
َ

محک ،و مائ ُة ألف ُتوسع هبا عل نفسک»“.
ُدیونَک ،و مائ ُة ألف َتصل هبا ر َ

5

[کالم حجّاج بن خزیمه به معاویه]
2
عل بدون ما َیقوی به
صفحة ”« :51و ّإین ُأخربک یا معاویة :أنّک َتقوی عل ّ

رت ،و ّ
علیک؛ ّ
عل
قلت و ال َیسألون إذا أ َم َ
ألن َمن معک ال یقولون إذا َ
ألن َمن مع ٍّ
یقولون إذا قال و یسألون إذا أ َمر؛ فقلیل من معک خری من ر
اع َل ْم ّ
أن
کثری من معه .و ْ
عل ًّیا ال ُیرضیه ّإال الرض ،و ّ
عل
إن رضاه ُیسخطک .و َ
عل ّ
بالسواء؛ ال َیرض ی
لست و ی
4
الشام ،و رضا ُؤک ّ
بالعراق دون ّ
بالشام دون العراق»“.

رفتن عبداهلل بن عامر به شام و بیعت با معاویه
ّاس عل ًّیا عل منرب رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله)
صفحة ”« :51و قد با َیع الن ُ

و س ّلم بیع ًة عا ّمة»“.

3

صفحة (« :55قال ):و ذکروا ّ
أن عبداهلل بن عامر حل َق ّ
بالشام ،و مل یأت

ابن
معاوی َة ،و خاف یو ًما کیوم اجلمل ،فب َعث إلیه معاوی ُة أن یأت َیه و أ َلح علیه؛ فکتب ُ
الوبری إیل البرصة و أنا أقول :إذا رأی
مت طلح َة و ُّ
أقح ُ
عامر” :أ ّما بعدّ ،
فإین ُأخربک ّأین َ

ّاس مل َیغدر
ّاس مل َیف ّر ُّ
بری ،و إن غدَ ر الن ُ
ّاس ُأم المؤمننی مالوا إلیها ،و إن َفر الن ُ
الن ُ
الو ُ

 .5همان ،ص .71

 .2این کالم حجّاج بن خزیمه است به معاویه ،که خود از اعوان عثمان بود و در وقت ورود به
شام به معاویه گفت.

 .4اإلمامة و السیاسة ،ج  ،5ص .71
 .3همان ،ص .77
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ُ
ُ
ذهب مایل بام فیه ،و
بری ،و قتَل
رجع ُّ
مروان طلح َة ،و َ
مروان؛ فغض َبت عائش ُة ،و َ
الو ُ

ّاس أشباه .و الیوم َکأمس؛ فإن ات َبعتَنی هوای ،و ّإال َ
السالم“.
الن ُ
أرحتل عنک .و ّ

قت ما َلک
أمر دینک َق َت َل َة عثامن ،و أن َف َ
فکتب معاوی ُة إلیه” :أ ّما بعد ،فإنّک قل َ
دت َ

َ
فأخر َجک ا ُ
العراق عل ّ
هلل من احلرب ص ْف َر الیدَ ین،
رت
الوبری ،و آ َث َ
لعبداهلل بن ُّ
الشامَ ،
لیس لک ُّ
احلق ،و ال َث ُأر القتیل“.
حظ ّ

فغمس یدَ ه معه و با َیعه ،فالطفه معاوی ُة ،و
فلام انتهی کتا ُبه إیل ابن عامر ،أتاه َ
ّ

عرف له قرابتَه من عثامن».
َ

5

صفحة (« :56قال ):و ذکروا ّ
عل فقال” :یا
أن
َ
األشرت الن ّ
خعی قام إیل ّ
ت بنا إیل
ومت فلم َن ُقل؛ فلو رس َ
أمریالمؤمننی ،إنّام لنا أن نقول قبل أن تقول ،فإذا َع َ

حلدّ و اجلدّ  ،مل َیلقوک بمثلهّ ،
ّ
األبصار
القلوب الیو َم سلیمة ،و
فإن
َ
َ
الشام هبذا ا َ

سوة ،و باألبصار ال َعمی»“.
صحیحة ،فباد ْر بالقلوب ال َق َ

2

مکتوب امیرالمؤمنین علیه السّالم با جریر بن عبداهلل به معاویه و اتمام
حجّت از هر جهت
ومه ،إلیه قبل
کنت َد َل ُ
صفحة « :67و و یلوا ُمدبرین إیل مرصه ،فُألوین ما ُ
اسّعملت للیه ،لبدَ الل بن ل یباس».
یف و
عت لنه ،الُ َ
ُ
لت العافی َة و ر َف ُ
اللقاء ف َقب ُ
صفحة (« :61قال ):و ذکروا أن عل ًّیا کتب إیل معاویة مع جریر:
 .5همان ،ص .85
 .2همان ،ص .82

 .4قسمتی از نامۀ امیرالمؤمنین علیه السّالم به جریر بن عبداهلل( .محقّق)
 .3اإلمامة و السیاسة ،ج  ،5ص .82
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أ یما بعد ی
فإن بیعّ بالمدینة َلز َمّک و أنت ی
بالشام؛ ألنیه با َیعن ا یلذین با َیعوا
َ
لثامن لیل ما با َیعوا فل ،یکن ی
للشاهد أن َیّار و ال للغائب
أبابکر و لُ َم َر و
ٍ
أن َی ُر ید .و إنیام ُّ
رجل
وری للمهاجرین و األنصار فإذا اجّمعوا لیل
الش ی
رخرج
رخرج منه،
فُموه إما ًما کان ذلک هّلل ً
ٌ
رخارج َر ُّدوه إیل ما َ
رضا؛ فإن َ
َ
ویل و
غری سبیل المؤمننی و أواله الل ما ت ی ی
منه فإن َأیب قا َت ُلوه لیل اتیباله َ
مصریا.
أصًله جهنی َ ،و سا َءت
ً
َ
و ی
کردمهام
إن
ثَ ،نقضا َبیع َّهام فکان َن ُ
قضهام َ
بری با َیعاین بالمدینة ی
طلحة و الزُّ َ
دمهام بعد ما َ
رت إلیهام
ألذ ُ
فجاه ُ
َ
.﴾

﴿      

5

ُ
درخل فیه المُلمون ی
فاد ُرخل فیام َ
العافیة؛ یإال أن تّعرض
إیل
فإن َ
أحب أمورک ی
نت بالل للیک.
تّعرض لل َبًلء قا َتل ُّک و اس َّ َع ُ
لل َبًلء فإن ی
َ
إیل أمحلک
ث ،حاک،
الکًلم یف َق َّ َلة
رت
و قد أک َث َ
القوم ی
َ
لثامن فاد ُرخل یف ال یطالة ی
َ
الصب لن الل َبن و
و إ ییاه ،لیل کّاب الل؛ فأ یما تلک ا یلّ تریدها فه ُرخدلَ ُة ی
َ
لثامن.
رت ب َعقلک دون هواک َلَّجدَ یین أب َرأ النیاس من دم
ل َعمری لئن ن َظ َ
اخلًلفة و ال ُت َ
ُ
عقد معه،
و ال َل ،یا معاوی َة أنیک من ال ُّط َلقاء ا یلذین ال َحت یل هل،
عرض فیهُّ ،
جریر بن
ثت إلیک و إیل َمن ق َب َلک
الشور یی و قد ب َع ُ
َ
اإلمام ُة و ال ُت َ
2
قو َة یإال بالل».
الُابقة فبایع؛ و ال ی
لبدالل و هو من أهل اإلیامن و اهلجرة ی

َ
قلتّ :
صفحة ُ ”« 4:61
عثامن
إن
فادخل یامعاویة فیام دخل النّاس فیه! فإن َ

ر
ّ
والین و مل َیعو ْلنی؛ ّ
امرئ ما هو فیه»“.
فإن هذا لو کان ،مل َی ُقم هّلل دین ،و کان لکل
 .5سوره توبه ( )3آیه .38

 .2اإلمامة و السیاسة ،ج  ،5ص .83

 .4کالم جریر بن عبداهلل به معاویه( .محقّق)
 .3اإلمامة و السیاسة ،ج  ،5ص .81
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5
رأهیم عل أن
صفحة (« :66قال ):و ذکروا :أنّه ّلام ُقرئ علیهم کتا ُبه اجتمع ُ

سور بن َخم َر َمة ،فجاوب عنهم فکتب إلیه” :أ ّما بعد ،فإنّک
أمرهم إیل الم َ
ُیسندوا َ
مکان ر
ر
بعید .و ما أنت و
مواضع النُّرصة و تناول َتها من
أخطأت
عظیام و
أخطأت خط ًأ
َ
َ
َ
ً

اخلالف َة یا معاویة! و أنت طلیق و أبوک من األحواب ،ف ُکف عنّا فلیس لک ق َبلنا و ییل و
ال نصری»“.

2

[نامۀ سعد بن أبیوقّاص به معاویه]
السیاسة ،ج ّلد  ]2صفحة :277
[اإلمامة و ّ

أن َسعدً ا کتب إلیه” 4:أ ّما بعدّ ،
«(قال ):و ذکروا ّ
فإن أهل ُّ
الشوری لیس منهم

أحق هبا من صاحبه غری ّ
فشار َکنا یف
السابقة ،و مل یکن فینا ما فیه،
ُّ
َ
أن عل ًّیا کان من ّ

حماسننا و مل ُنشارکه یف حماسنه ،و کان أحقنا ک ّلنا باخلالفة ،و لکن مقادیر اهلل تعایل ا ّلتی
أح ُّق هبا منّا ،و لکن مل یکن ُبدی
رصف ْتها [عنه] حیث شاء لعلمه و َقدَ ره؛ و قد علمنا أنّه َ
ّشاجر ،فدَ ْع ذا»“.
من الکالم یف ذلک و الت ُ

3

[نامۀ أمیرالمؤمنین علیه السّالم به معاویه]
صفحة ”« :271و أ یما قولک :ی
إن أهل ی
حلکیا ُم لیل النیاس! فهات
الشام ه ،ا ُ
ً
الشام ُیق َبل یف ُّ
رجًل من قریش ی
یت کذبک
سم َ
الش ی
وری أو َحت یل له اخلًلف ُة فإن ی
کتاب معاویة( .محقّق)
 .5أیُ :قرئ عل أهل مکّة و المدینة ُ
 .2اإلمامة و السیاسة ،ج  ،5ص .83

 .4این نامۀ سعد بن أبیوقّاص است به معاویه در جواب او که نوشته بود باید خالفت را به شورا
گذارد در میان افرادی که عمر به شورا گذارده بود.
 .3اإلمامة و السیاسة ،ج  ،5ص .39
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األنصار و یإال أتی ُّک به من قریش احلجاز»“.
المهاجرون و
ُ

5و2

آمدن امیرالمؤمنین علیه السّالم در قرب معاویه و صداکردن او را برای
جنگ تن به تن
صفحة (« :271قال ):و ذکروا ّ
أن النّاس مکثوا بص ّفنی أربعنی لیل ًةَ ،یغدون إیل

عل کثر َة
القتال و َی ُروحون؛ فأ ّما القتال ا ّلذی کان فیه الفنا ُء فثالثة أ ّیامّ .
فلام رأی ی

القتال و القتل یف النّاسَ ،برز یو ًما من األ ّیام ـ و معاوی ُة فوق الت ّل ـ فنا َدی َ
بأعل

صوته” :یا معاویة!“ فأجابه فقال” :ما تشاء یا أبااحلسن؟“
قال عل” :لًلم یقّّل النیاس و یذهبون لیل م ٍ
لک؟! إن نلَّه کان لک دوهن ،و
ُ
ُ
َ
ی
لمن غ َلب“.
إیل و َدع الن َ
األمر َ
یاس فیکون ُ
إن نلُّه أنا کان یل دوهن !،اب ُرز ی
قال عمرو بن العاص” :أن َْص َفک الر ُ
جل یا معاویة!“ فضحک معاوی ُة و قال:

تبارزه “.فقال
طمعت فیها یا عمرو؟!“ فقال عمرو” :واهلل ما أراه َجی ُمل بک ّإال أن
”
َ
َ
مازحا ،نلقاه بجمعنا“.
معاویة” :ما أراک ّإال
ً

عمرو عاص در جنگ با امیرا لمؤ منین علیه ا ل سّالم به زمین ا فتاد و عور ت خود را برهنه کرد

لعیل:
ب ُ
راز لمرو بن العاص ٍّ
(قال ):و ذکروا ّ
عل و تتّهمنی یف نصیحتی
أن ً
عمرا قال لمعاویة” :أ َت ُبن عن ٍّ
ألف ر
إلیک؟! واهلل ألُ
ّ
موتة یف ّأول لقائه!!“
بارزن عل ًّیا و لو م ُّت َ

عل و ّ
ویل بوجهه
َ
فرصعه ،فاتّقاه ب َعورته فانرصف عنه ی
عل َ
فبارزه عمرو فط َعنه ی
ر
عل رض اهلل عنه مل َین ُظر ّ
عام
تکر ًما و ّ
تنو ًها ّ
قط إیل َعورة أحد حیا ًء و ّ
دونه؛ و کان ی
کرم اهلل وجهه.
ال َی ّل و ال َجی ُمل بمثلهّ ،
 .5قسمتی از نامۀ أمیرالمؤمنین علیه السّالم در جواب به معاویه( .محقّق)
 .2اإلمامة و السیاسة ،ج  ،5ص .35

[قطع المیرة عن اهل الشّام]

019
[ قطع ا لمیرة عن اه ل ال شّام]

قطع المریة لن اهل ی
الشام:
(قال ):و ذکروا ّ
أن عل ًّیا دعا َز ْحر بن َق ْیس فقال له” :س یف بعو ض هذه اخلیل
إیل ال ُقط ُقطانة فاق َطع المری َة لن معاویة؛ و ال تقّل یإال َمن َی یل لک قّ ُله و َضع
یف [موضعه]“.
الُ َ
الضح َ
حر بن َقیس
فب َلغ ذلک معاوی َة فدعا
ّ
اک بن َقیس ،فأ َمره أن یلقی َز َ
الضح ُ
فهومه و قتل من أصحابه و ق َطع المری َة عن أهل
فسار
حرَ ،
ّ
اک فلق َیه َز ُ
ف ُیقاتله؛ َ
الضح ُ
ّ
اک إیل معاویة ُمنهو ًما.
رجع
ّ
الشام ،و َ

ر
نواحی ،أمر شدید!“
ناحیة من
ّاس فقال” :أتاین خرب من
فجمع معاوی ُة الن َ
ّ
ر
مع و ال ّطاعة“.
الس ُ
فقالوا” :یا أمریالمؤمننی ،لسنا یف یشء مّا أتاک ،إنّام علینا ّ
قول معاویة و ُ
و بلغ عل ًّیا ُ
قول أهل ّ
رأی أهل العراق،
الشام ،فأراد أن َیع َلم ما ُ
ٍ
الکواء و
رب من ناحیة من نواح ی  “.فقال اب ُن ّ
فجمعهم فقال ” :یأّیا النیاس إنیه أتاین رخ ٌ
َ
إن لنا یف ّ
أصحابهّ ” :
کل أمر رأ ًیا ،فام أتاک فأ ْطل ْعنا علیه ،حتّی ُنشری علیک!“
فب َکی عل ،ثم قال” :ظ َسر والل ابن ٍ
هند باجّامع أهل ی
الشام له و ارخًّلفک،
ُ
ی ّ
لیل! والل ل َیغلبن باط ُله حقک !،إنیام أتاین ی
بالضحاک و قطع
حر بن َقیس ظ َسر
ی
أن َز َ
پیرو ی اهل شام از معاویه بیچو ن و چرا ،و پیرو ی اهل کو فه ا ز حضرت در صور ت فهمید ن د لیل

المری َة و أیت معاوی َة هزیم ُة صاحبه فقال :یا أهل ی
أمر شدیدٌ ! فق یلدوه
الشام إنیه أتاین ٌ
أمره ،و ارخّلسَّ ،لیل“.
َ
یس بن َسعد فقال” :أما واهلل لنحن کنّا أویل بالتّسلیم من أهل ّ
الشام!“»
فقام َق ُ

5

ر
َ
رجل من ال ُّطلقاء ال َحت ّل له اخلالف ُة 2“.ففشا
رسویل
ثم رصتا
صفحة ّ ”« :276

 .5همان ،ص .31

 .2از جمله کالم عبدالرّحمن بن عثمان است به أبوهریره و أبودرداء در وقت مراجعت آن دو نفر
از نزد امیرالمؤمنین علیه السّالم به سوی معاویه.
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قو ُله و ُ
ثم راقب فیه عشری َته.
قوهلامَ ،
فهم معاوی ُة بقتلهّ ،
عاصعلرایّ]محکوم می کند
بحث اعمرو
همداقوعن ،در
لعاص فی
عمرو بن
بَرد ،از طای فه [و

لیل:
وقوع لمرو بن العاص یف ی
أن ً
(قال ):و ذکروا ّ
عمرا
رجال من مهذان یقال له برد ،قدم عل معاویة فسمع ً

َ
عل ،فقال له” :یا عمروّ ،
َ
رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و
أشیاخنا َسمعوا
إن
َی َقع یف ٍّ

حق ،و
فحق ذلک أم باطل؟!“ فقال عمرو ” :ی
کنت مواله فعیل مواله؛ ی
س ّلم یقولَ :من ُ
أنا أزیدک :أنّه لیس أحد من صحابة رسول اهلل له مناقب ُ
عل!“
مثل مناقب ّ

أفسدَ ها بأمره یف عثامن “.فقال برد” :هل أ َمر أو
ففوع الفتی ،فقال عمرو” :إنّه َ

قتَل؟!“ قال” :ال ،و لکنّه َآوی و منَع“.

أخرجک من بیعته؟“
قال” :فهل بایعه الن ُ
ّاس علیها؟!“ قال” :نعم “.قال” :فام َ

صدقت فیها
مت!“ قال” :
َ
أیضا قد ُّات َ
قال” :اتامی إ ّیاه یف عثامن “.قال له” :و أنت ً

خرجت إیل فلسطنی“.
ُ

احلج َة علیهم من أفواههم؛
فرجع الفتی إیل قومه فقال” :إنّا أ َتینا قو ًما أخذنا
ّ
َ

عل َ
عل احلق فاتب ُعوه!“»
ی

5

[جواب ابنعبّاس به نامۀ معاویه]
استقمت! فقد بایعوا عل ًّیا و هو
ّاس
َ
صفحة ”« :221و أ ّما قو ُلک :إنّه لو با َیعنی الن ُ

َ
خری منّی فلم َتستقم له ،و ّ
لمن کان یف ُّ
اخلالفة
وری ،فام أنت و
الش َ
إن اخلالفة ال تَص ُلح ّإال َ

ابن آکلة األکباد من َقتل ر
بدر؟!“»
و أنت ُ
ابن رأس األحواب و ُ
طلیق اإلسالم و ُ
 .5اإلمامة و السیاسة ،ج  ،5ص .37

 .2قسمتی از نامۀ ابنعبّاس در جواب به معاویه( .محقّق)
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دعوت حضرت اصحاب را به صبر و تحمّل فشار و عدم توجّه به زخارف
دنیا و اموال معاویه
صفحة (« :221قال ):و ذکروا ّ
أن عل ًّیا قام خطی ًبا فقال:
الم َطر لیل کل ٍ
یأّیا النیاس! أال ی
نسس
الُامء ک َقطر َ
إن هذا ال َقدَ ر َینزل من ی
ٍ
ٍ
ٍ
نقصان یف ٍ
ٌ
نقصان یف
فمن أصابه
زیادة أو
کُ َبت من
أهل أو مال َ
بام َ
ٍ
ٍ
ُ
نسُه؛ أال و إنیام ُ
الامل َح ُ
العمل
رث الدی نیا و
أهل أو مال فًل ُیغ یش َ
رث الرخرة و قد ُیمعهام ا ُ
الصالح َح ُ
لل ألقوا ٍم.
ی
فض ُعوا لنکَ ،ه ،الدی نیا
طم ٌع من معاویة َ
و قد درخل یف هذا ال َعُکر َ

أنسُک ،إیل
بسراقها و شدی َة ما اشّدی منها برجاء ما بعدها .فإن نازلّکَ ،
غری ذلک ُفر ُّدوها إیل الصرب و َوطنوها لیل ال َعزاء؛ فوالل ی
إن أرج ی ما
الر ُ
زق من الل حیث ال نحُّب .و قد فارقکَ ،مص َق َل ُة بن ُه َبریة
أرجوه ی
س بن أرطاة فأص َب َح َ
ثقیل الظهر من
فآ َثر الدُّ نیا لیل الرخرة و فارقکُ ،ب ُ
مسّضح البطن من الامل و فارقک ،زیدُ بن َلد یی بن حات،
الدی ماء
َ
ً
رجاال مع معاویة أهن ،مع
دت
لود ُ
الرجعة .و أی ُ ،الل َ
فأص َبح یُأل ی
ً
رجاال مع یأهن ،مع معاویة فبالوا
دت
لود ُ
فبالوا الدی نیا بالرخرة و َ
الرخر َة بالدی نیا.
ابن أبو محجن ثقفی نزد معاویه ا ز حضر ت عیبگو ی ی می کند و معاویه پاسخش را میدهد

قدوم ابن أیبحم َجن لیل معاویة:
(قال ):و ذکروا ّ
أن عبداهلل بن أیبحم َجن الثقفی قدم عل معاویة فقال” :یا

جلبان ال َبخیل ابن أیبطالب“.
أمریالمؤمننیّ ،إین أتی ُتک من عند ال َغب ّی ا َ

قلت؟! أ ّما قو ُلک :ال َغب ّی؛ فواهلل لو ّ
أن ألسن
فقال معاوی ُة” :هّلل أنت! أتدری ما َ

ُ
عل! و أ ّما قولک :إنّه َجبان؛
فجعلت لسانًا واحدً ا لکفاها
النّاس ُجمعت ُ
لسان ّ
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رأیت أحدً ا ّ
بارزه ّإال ق َتله؟! و أ ّما قولک :إنّه بخیل؛ فواهلل لو
فث َک َلتْک ُأ ُّمک ،هل
َ
قط َ
کان له بیتان أحدُ مها من ت ْ ررب و َ
ربه قبل ت ْبنه“.
اآلخ ُر من ت ْب رن ،ألن َفدَ ت ْ ُ

قفی” :ف َعال َم ُتقاتله إ ًذا؟!“ قال” :عل دم عثامن ،و عل هذا اخلاتم ا ّلذی
فقال ال ّث ّ

َمن ج َعله یف یده جادت طینتُه ،و أط َعم عیا َله ،و ادخر ألهله“.

بجرمی،
یدی ُ
ب یل ّ
بعل فقال” :یا أمریالمؤمننیَ ،ه ْ
قفیّ ،
فضحک ال ّث ُّ
ثم حلق ّ

ثم قال” :أنت منها لیل رأس أمرک و إنیام
ال دنیا
ُ
عل ّ
أصبت و ال آخرة!“ فضحک ی
یأرخذ ا ُ
لل العبا َد بأحد األمرین»“.

5

الر َ
جل!“ و قد کان عبدُ اهلل بن
لسعد بن قیس” :أجب ی
عل َ
صفحة « :221فقال ّ

ُ
رسول اهلل ْ
أن ُأطیع
عمرو قا َت َل یو َم ص ّفنی بسی َفنی ،و کان من ُحجته أن قال” :أ َمرین
أیب»“.

2

[اختالف أهل العراق فی الموادعة]
السیاسة ،ج ّلد  ]2صفحة :225
[اإلمامة و ّ

ُ
القتال ،قال له رأس من أهل
استحر
األمر و
«(قال ):و ذکروا أنّه ّلام ع ُظم
َ
ُ

أذه َبت الر َ
العراقّ ” :
أی الموادع ُة “.و قال
إن هذه احلرب قد أ َک َل ْتنا و َ
الر ُ
جال ،و ّ

بعضهم” :ال ،بل ُنقاتلهم الیو َم عل ما قاتلناهم علیه أمس “.و کانت اجلامع ُة قد
عل خطی ًبا فقال:
رض َیت الموادع َة و جنَ َحت إیل ّ
الصلح و المسالمة .فقام ی

احلرب و قد
حب ح یّ قدَ َحّک،
ُ
یأّیا النیاس! یإین مل أزَ ل من أمری لیل ما ُأ ی

أمریا
والل أرخذت منک ،و ترکت و ه
لعدوک ،أهنَ ُک .وقد ُ
ی
کنت باألمس ً
 .5همان ،ص .595
 .2همان ،ص .592

خطبۀ امیرالمؤمنین علیه السّالم و دعوت به صبر ،و اختالف مردم در میل به صُلح در اثر پیشنهاد معاویه017

فأصبحت الیوم منهیا فلیس یل أن
کنت ناه ًیا
فأصبحت الیوم
ُ
مأمورا و ُ
ُ
ً
أمح َلک ،لیل ما تکرهون».

5

احلصنی بن المنذر ـ و کان أحدَ َ
ث القوم سنًّا ـ فقال:
ثم قام
ُ
صفحة ّ « :217

” ّأهیا النّاس! إنّام ُبنی هذا الدّ ی ُن عل التّسلیم ،فال تَد َفعوه بالقیاس و ال ُتدموه ّ
بالشبهة.

احلق یف الدّ نیا ً
قلیال؛ و لو
و إنّا واهلل لو أنّا ال َنق َبل من األمور ّإال ما َنعرف ،ألصبح ُّ

ُ
کثریا .و ّ
دره،
ترکنا و ما َّنْوی ،ألصبح
إن لنا راع ًیا قد محدنا َور َده و َص َ
الباطل یف أیدینا ً
و هو المأمون عل ما قال و ف َعل؛ فإن قال :ال ،قلنا :ال ،و إن قال :نعم ،قلنا :نعم»“.

2

خطبۀ امیرالمؤمنین علیه السّالم و دعوت به صبر ،و اختالف مردم در میل
به صُلح در اثر پیشنهاد معاویه
ثم قال:
عل خطی ًبا ،فحمد اهلل و أثنی علیهّ ،
صفحة ّ « :211
ثم قام ی
یبق منه ،یإال آرخ ُر
یأّیا النیاس إنیه قد ب َلغ بک ،و
بعدوک ،ما قد رأیّ ،و مل َ
ی
َن َس ٍ
س و ی
القوم لیل
صرب لک،
رب آرخ ُرها ی
ُ
بأوهلا؛ و قد َ
إن األُمور إذا أق َب َلت ال ُّ َ
ین ح یّ ب َلغوا منک ،ما ب َلغوا و أنا ٍ
غری د ٍ
غاد للیه ،بنسیس بال َغداة ُفأحاکمه،
بُیس هذا إیل الل».
َ

4

قیام عمّار بن یاسر و کالم شدید او به حضرت در عدم پذیرش صلح و
استدعای مبارزه تا پایان کار
عام ُر بن یارس فقال:
فلام َ
عل أنّه قد قبل ذلک ،قام ّ
صفحة ّ « :215
أظه َر ی
 .5همان ،ص .593
 .2همان ،ص .591
 .4همان ،ص .598
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”یا أمریالمؤمننی ،أما واهلل لقد أخرجها إلیک معاوی ُة بیضا َءَ ،من أقر هبا ه َلک و

َمن أنکرها م َلک؛ ما لک یا أبااحلسن؟! ش ّکک َتنا یف دیننا؟! و َر َدد َتنا عل أعقابنا بعد
مائة ر
قبل السیف؟! و ُ
ألف ُقتلوا منّا و منهم؟! أفال کان هذا َ
الوبری و
قبل ،طلحة و ّ

أن َمن خا َل َفنا منهم ی
باحلق و ّ
ضال
یت ،و
زعمت أنّک أویل ّ
َ
عائشة قد َد َعوک إیل ذلک فأ َب َ
ُ
حالل الدّ م! و قد حکَم ا ُ
سمعت ،فإن کان القو ُم ُک ّف ًارا
هلل تعایل یف هذا احلال ما قد
َ

یف عنهم حتّی َیفیئوا إیل أمر اهلل ،و إن کانوا َ
أهل فتنة
مرشکنی فلیس لنا أن نرفع الس َ

ین ک ّله هلل؛ واهلل ما
فلیس لنا أن نرفع الس َ
یف عنهم حتّی ال تکون فتنة و یکون الدّ ُ
أس َلموا و ال أدوا اجلوی َة و ال فا ُءو إیل أمر اهلل و ال َطف َئت الفتن ُة“.
عل” :والل یإین هلذا األمر کار ٌه!“»
فقال ی

5و2

 .5همان ،ص .593

 .2همانطور که در تعلیقه صفحه  82عرض شد ،بنای معاشرت ائمّۀ معصومین علیهم السّالم و

اولیای الهی با مردم ،علیالخصوص با خواصّ اصحاب خود ،بر مدارا و رفق بوده است و تا حدّ
امکان با آراء و نظرات آنان موافقت مینمودند؛ مگر آنجا که مفسدهای شخصی یا اجتماعی مطرح
بوده است ،که در آن مواقع دیگر مالحظات را کنار میگذاشتند و آنچه را که به نظر مبارکشان

صالح و حق بوده است بیان میداشتند.

جناب عمّار یاسر و سایر اصحاب امیرالمؤمنین علیه السّالم دارای مراتب عالیه از صفا و نورانیّت
و طیّ عوالم ربوبی و فوز به مراحل عالیۀ تجرّد و قرب بودهاند ،ولی معالوصف هنوز تا وصول به

عالم توحید و ادراک ذات حقّ به حقّالمشاهده و عبور از جمیع آثار و حیثیّات نفس و شخصیّت،
فاصله داشتند و آن حقیقتی را که یک امام معصوم و یا ولیّ کامل الهی پس از فوز به این ذروه و

وفود به حریم ذات اقدس إله درک میکند واجد نبودند؛ و لذا مشاهده میکنیم با وجود محو در
والیت موال علی و ذوب در محبّت و عشق به حضرتش ـ همچون مالک اشتر نخعی و حجر بن

عدیّ و قیس بن عباده ـ نسبت به بعضی از تمایالت آن حضرت در جایجای حوادث سخن به
بحث و اظهار نظر و رأی خویش میرساندند.

و امّا از دیدگاه ما ،با اینکه به همۀ این بزرگواران به دیدۀ إعجاب و تکریم و تعظیم مینگریم و 

قتل عبداهلل بن خبّاب بن أرَت و زوجهاش با سه نفر زن دیگر توسّط خوارج

013

یس بن َسعد ،و کانا أشد النّاس عل
رت و َق ُ
صفحة (« :211قال ):فأن َک َرها األش ُ

عل فیها ً
الصلح األش َع ُث بن َقیس و َعد ُّی بن حاتم و
قوال؛ فکان ا ّلذین عملوا یف ُّ
ٍّ

شیح بن هانئ و َعمرو بن احلَمق و َز ْحر بن َقیس».
َُ

5

قتل عبداهلل بن خبّاب بن أرَت و زوجهاش با سه نفر زن دیگر توسّط خوارج
تهو معاوی ُة حتّی
ّاس عل المسری إیل ص ّفنی و ّ
عل و الن ُ
صفحة « :211فأمجع ی

ثم مض حتّی نول َد َیر أیبمویس عل
عرب
نول ص ّف َ
اجلُّسّ ،
عل بالنّاس َ
نیّ .
َ
فلام خرج ی

ثم أخذ عل األنبار.
شاطئ ال ُفراتّ ،

و ّ
عل بینام هم یسریون ،فإذا هم ب َر ُج رل َی ُسوق
إن اخلارج َة ا ّلتی َ
خر َجت عل ٍّ

امرأ َته عل ر
الفرات فقالوا لهَ ” :من أنت؟!“ قال” :أنا رجل مؤمن“.
محار له ،ف َع َربوا إلیه
َ
قالوا” :فام تقول یف عل ابن أیبطالب؟“ قال” :أقول :إنّه أمریالمؤمننی ،و ّأو ُل

 امید شفاعت آنها را در روز حساب و حشر و نشر با خود داریم و از خدای منّان طلب رحمت
و رضوان و وصول به أعلی مرتبه از تجرّد و توحید را خواستاریم ،با صراحت تمام میگوییم که

اگر بهجای آنان در آن حوادث قرار میگرفتیم ،میبایست چشم بر دهان موال علی میداشتیم و
خواست او را بر همۀ آراء و انظار و تفکّرات خود مقدّم میداشتیم و ابداً به اندازۀ مثقال ذرّهای از

اراده و میل و سخن او تخطّی نمینمودیم؛ اگر میفرمود :جنگ کنید! میکردیم ،و در آخرین

لحظه پیروزی بر دشمن اگر میفرمود :دست باز دارید! میبایست دست باز داریم.

النبی أویل بکم من أنفسکم؛ پیامبر از خود شما به شما نسبت به
و این است حقیقت مفهومّ « :

سرنوشت شما أولی و أحقّ است».

عبور انسان از مراتب نفسی و انانیّت و شهود حقیقت جمال محبوب در اینگونه موارد حاصل

خواهد شد.

إنشاءاهلل در آینده راجع به این مسئله توضیح کافی داده خواهد شد[ .معلّق]
 .5اإلمامة و السیاسة ،ج  ،5ص .552
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سمک؟“ قال” :أنا عبداهلل بن َخ ّباب بن
المسلمنی إیامنًا باهلل و رسوله “.قالوا” :فام ا ُ
األر ّت ،صاحب رسول اهلل ّ
أفوعناک؟“
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم “.فقالوا لهَ ” :
َ
ر
بحدیث سمعه من رسول اهلل،
وع علیک! َحد ْثنا عن أبیک
قال” :نَعم “.قالوا” :ال َر َ
ّ
لعل اهلل أن ینفعنا به “.قال” :نعم ،حدثنی عن رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و

س ّلم ،أنّه قال:
یموت َبدَ ُنه ُیمیس مؤمنًا و
قلب الرجل کام
ُ
سّکون فّن ٌة بعدی یموت فیها ُ
کافرا“.
ُیصبح ً
أحدً ا!“ فأخذوه و
فقالوا” :هلذا احلدیث َسألناک؟! واهلل لنَق ُتلنّک قتل ًة ما قتلناها َ

حتت ْ
فس َق َط ْت ُر َط َبة
ثم أ ْقبلوا به و بامرأته ـ و هی ُح ْبل ُمت ُّم ـ حتّی ن ََولوا َ
نخ رلَ ،
َکتفوه ّ
بعضهم َ
منها َ
فقذفها یف فیه ،فقال له أحدُ هم” :بغری ح ٍّل أو بغری َث َم رن أ َکلتَها؟!“
فأخذها ُ

خنویرا ألهل الذمة ،فق َتله .قال له
فرضب به
ثم اخرتط ُ
ً
فألقاها من فیهّ .
بعضهم َسی َفه َ

إن هذا من ال َفساد یف األرض “.فلقی الر ُ
بعض أصحابهّ ” :
صاحب اخلنویر
جل
ُ
َ
فأرضاه من خنویره.
ْ

فلام رأی منهم عبدُ اهلل بن َخ ّباب ذلک ،قال” :لئن کنتم صادقنی فیام أری ،ما
ّ

ثت َحدَ ًثا یف اإلسالم ،و ّإین لمؤمن؛ و قد أمنْتموین و
َعل منکم بأس ،و واهلل ما أحدَ ُ
وع علیک“.
قلتم :ال َر َ

فأضجعوه عل شفری الن ْهر عل ذلک اخلنویر ،فذ َبحوه
فجا ُءوا به و بامرأته؛
َ

ثم أق َبلوا إیل امرأته ،فقالت” :إنّام أنا امرأة ،أما تتّقون ا َ
هلل؟!“ قال:
فسال د ُمه یف الامءّ ،
فب َقروا بطنَها ،و قتَلوا ثالث َة ن ر
الصال ُة و
سوة ،فیهم ُأ ُّم َسنان قد َصح َبت النبی علیه ّ
َ
َ
َ
السالم.
ّ

حرکت ا میرا لمؤمنین علیه ا ل سّالم به سو ی خوارج نهروان

َ
احلارث بن ُمرة لینظر فیام ب َلغه من قتل عبداهلل
ربهم ،ف َبعث إلیهم
فب َلغ عل ًّیا خ ُ

[قسمتی از نامۀ امیرالمؤمنین علیه السّالم به اهل عراق]

000

خرجوا إلیه فق َتلوه.
فلام انتهی إلیهم ل ُیسائلهم َ
بن خ ّباب و النّسوة و یکتب إلیه باألمر؛ ّ
ّاس” :یا أمریالمؤمننی ،تَدَ ُع هوالء القو َم َورا َءنا َخی ُلفوننا یف عیالنا و أ ْموالنا،
فقال الن ُ

رس بنا إلیهم ،فإذا فرغنا منهم ّنَضنا إیل َعدُ ّونا من أهل ّ
الشام»“.
ْ

5

حکم ّإال
عل ندا َءهم” :ال
َ
صفحة « :216پاورقی ( :)2و یروی :أنّه لام سمع ی
ٍ
إمارة یبر ًة أو
ور؛ إنیام یقولون ال إمار َة و البدی من
هلِل!“ قال” :کلمة لادل ٌة یراد با َج ٌ

فاجر ًة»“.

[قسمتی از نامۀ امیرالمؤمنین علیه السّالم به اهل عراق]
صفحة :251
«فضاربوه ،ح یّ لقوا ا َ
لل صابرین حمُّبنی؛ فوالل لو مل ُیصیبوا منه ،یإال
2و4
حلل یل بذلک ُ
ً
قّل اجلیش ک یله».
رجًل واحدً ا مّعمدین لقّله َ

کالم حضرت در زمان متارکۀ موقّت به لشگریان که به نزد زنها و فرزندان
خود کمتر بروند
صفحة :257
«فأقبلّ ،ح یّ إذا أط َللّ ،لیل الکوفة؛ أمر ُتک ،أن َتلزَ موا ُم َعُک ََرک ،و َت ُض ُّموا
َقواص َیک ،و تّوطنوا لیل اجلهاد و ال تُکثروا زیار َة أوالدک ،و نُائک،؛ ی
فإن
ذلک ُیر یق قلو َبک ،و َیلویک ،و ی
حلرب ال یّوجدون و
إن أصحاب ا َ
یّوجعون و ال َیُأمون من َس َهر لیله ،و ال من َظ َمأ هناره ،و ال من َخص
ال ی
 .5همان ،ص .521

 .2قسمتی از نامۀ امیرالمؤمنین علیه السّالم به اهل کوفه بعد از جنگ نهروان است( .محقّق)
 .4اإلمامة و السیاسة ،ج  ،5ص .541
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بطوهن ،ح یّ ُیدرکوا ب َثأره ،و ینالوا ُبغ َی َّه ،و َمط َل َبه».،

5و2

[احتجاجات ابنعبّاس به معاویه راجع به حقّانیّت امیرالمؤمنین]
در صفحه  241از کتاب سلیم بن قیس ،من جمله از احتجاجات ابنعبّاس را

به معاویه راجع به حقّانیّت امیرالمؤمنین نقل میکند ،تا آنکه میگوید:

علمت ّ
أن رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم حنی بعث إیل
”یا معاویة! أما
َ

جعفر بن أیبطالب ،ثم قال :إ ْن َه َل َک جعفر [بن أیبطالب] فویدُ بن
ُمؤ َت َة أمر علیهم
َ

رض َهلم أن خیتاروا ألنفسهم! أ فکان
واح َة ،و مل َی َ
حارثة ،فإن ه َلک زید ف َعبدُ اهلل بن َر َ
4
یرتک ُأم َته ال یبنی هلم خلیفتَه فیهم؟! بل واهلل ما ترکهم یف َعمیاء! و ال ُش ر
بهة“» ـ الخ.
ُ
ْ َ
َ
ُ
در صفحه  233ـ  217از کتاب سلیم بن قیس راجع به قضایای وارده بعد از

رحلت رسول اهلل و کشف بیت فاطمه و قضیۀ فدک مطالبی وارد است.

و نیز از صفحه  23ـ  83راجع [به] برگرداندن خالفت از بنیهاشم بعد از
1 3

رحلت و اشعار عبّاس« :ما کنت احسب هذا األمر منحر ًفا» ـ الخ ،مطالبی است .

ی
جائر َضل و ُضل به]
رش النیاس لند الل اما ٌم ٌ
[إن ی
و در جلد  ،2صفحه  81ضمن موعظۀ عثمان میفرماید”«:و إ ین رش النیاس لند
عت
مات ُسنی ًة مأرخوذ ًة و أحیا بدل ًة مُّتوک ًة؛ و إ یین َسم ُ
جائر َضل و ُضل به فأ َ
الل إما ٌم ٌ
َ
رسول الل ی
نصری
یت یو َم القیامة باإلمام اجلائر و لیس معه
صیل الل للیه و آله یقولُ :یؤ ی
ٌ
 .5همان.

 .2جنگ  ،61ص  482ـ .351

 .4کتاب سلیم بن قیس ,ص .834
 .3همان ،ص .171

 .1جنگ  ،3ص . 7
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ثَ ،یر َتبط یف َقعرها“.
لاذر ُیلق ی یف نار جهنی ،فیدُ ور فیها کام تدور الرح ی ی
و ال ٌ
و ابناثیر در کامل ،جلد  ،4صفحه  73جملههای گذشته را با اندک اختالفی
در الفاظ و اضافۀ این جمله نقل کرده”:و إ یین ُأحذرک ا َ
طو َته 2و نقامته فإن
لل و َس َ
لذا َبه شدیدٌ ألی“.،

رونلدسن در کتابی که از او به عربی ترجمه شده و به نام عقیدة الشیعة در

مطبعۀ سعادت مصر ،سال  5411به چاپ رسیده ،صفحه  82گوید:

احلسن بالنّاس ،فقال:
عل خ َطب
ُ
”و َیروی أمحدُ بن حنبل :أنّه بعد َمقتل ٍّ

لقد ُقب َو ض یف هذه اللیلة ٌ
رجل مل یُبقه األ یولون ب َع َم ٍل و ال ُیدرکه الرخرون
ُ
رسول الل ی
صیل الل للیه و آله و س یل“.،
نصبه
ب َع َم ٍل و قد َ

4

صح َة هذه القضیة آن ًفا “.این مناقشه به مقصود ما
سپس گوید” :و قد ناقشنا ّ

که نقل روایت احمد و فرمایش امام مجتبی علیه السّالم است زیانی نمیرساند».

3و1

راجع به اخبار در شهادت امیرالمؤمنین علیه السّالم
در شیعه در اسالم سبط ،جلد  ،5صفحه  14گوید:

«ابناثیر ،در ُأسد الغابة ،جلد  ،3صفحه  ،41و ابنحجر در صواعق ،صفحه

 ،89بیعت ابنملجم و ردّ علی بیعت او را ،و خواندن ابیاتی که داللت بر وفات او

کند ،و افطار هرشب از ماه رمضان را نزد یکی از حسنین علیهما السّالم و عبداهلل بن
جعفر ،نوشته گوید:

 .5نهج البالغة (عبده) ،ج  ,2ص .18
 .2خ ل :سطواته.

 .4مسند احمد ,ج  ,5ص  ،533با اختالف.
 .3شیعه در اسالم ،سبطالشیخ ,ص .83
 .1جنگ  ،3ص .54
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خیص و إنیام ه َلی َل ٌة أو
مر الل و أنا
ٌ
الیویدُ عل َثالث ُل َق رم و یقول” :یأیت أ ُ
عل لصالة ال َفجر ،فاستقبله اإل َو ُّز َیصح َن یف وجهه“.
َلی َلّان!“ تا آنکه گویدَ ” :
خرج ی
هن عنه ،فقال:
نطر ُد ّ
قال :فج َعلنا ُ

وهن فإ یهنن نوائ ُح!“ و خرج ف ُأصیب! و هذا ّ
یدل عل أنّه َعلم السن َة و
” َد ُل ی

هر و اللیلة ا ّلتی ُیقتَل فیها!
الش َ

سیوطی در خصائص الکبری ،جلد  ،2صفحه  523گوید:

عل
الوهری قال” :لام کان
احلاکم و ال َبیهقی و أبونعیم عن
و أخرج
ُ
ّ
ُ
صباح قتل ّ
بن أیبطالب ،مل ُیر َفع َح َجر یف بیت المقدس ّإال ُوجد حتته َدم!“ و أخرج أبونعیم من

ر
طالب،
عل بن أیب
طریق ّ
الوهری عن سعید بن المسیّب ،قالَ ” :صبیحة یوم قتل ّ
5
مل تُر َفع َحصاة من األرض ّإال و حتتها دم عبیط»“.

در غایة المرام ،صفحه  ،388حدیث الخامس عشر ،راجع به شهادت

امیرالمؤمنین و عیادت حبیب بن عمرو مطالبی است.

2

در علی و الوصیّة از صفحه  521تا صفحه  ،532حدیث آمدن یهودی را در

زمان عمر و سؤاالت او را از امیرالمؤمنین علیه السّالم ،و جوابهای آن حضرت را
به چند طریق نقل کرده است .در این حدیث ،حضرت إخبار به شهادت خود به

واسطۀ ضربه بر فرق سر میدهند و یهودی ایمان میآورد و اعتراف به مقام وصایت
3 4

آن حضرت مینماید .

 .5شیعه در اسالم ،سبطالشیخ ,ص .553
 .2غایة المرام ,ج  ,1ص .525

 .4جهت اطّالع بیشتر پیرامون این حدیث شریف رجوع شود به امام شناسی ,ج  ,55ص .23
(محقّق)

 .3جنگ  ،3ص .22

[بیعت اهل کوفه با امام حسن علیه السّالم]
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[بیعت اهل کوفه با امام حسن علیه السّالم]
السیاسة ،ج ّلد  ]2صفحة :217
[اإلمامة و ّ

عل رض اهلل عنه شدیدَ األُ ْد َمةَ ،
ثقیل ال َعینَنیَ ،ض ْخ َم ال َبطن ،أص َل َع،
«”و کان ی

أقر َب»“.
ذا َع ُضالت ،یف أ ُذ َنیه َش ْعر خیرج منهام ،و کان إیل ال َق ْرص َ

5و2

ّاس إیل
عل بن أیبطالب ثار الن ُ
صفحة (« :211قال ):و ذکروا أنّه ّلام ُقتل ُّ
فلام با َیعوه قال هلمُ ” :تبایعون یل لیل الُمع و ال یطالة و
عل بالبیعةّ ،
احلسن بن ٍّ

سالمت!“
حاربت و ُتُالمون َمن
حتاربون َمن
ُ
ُ
احلسنی فقالوا له:
أیدهیم ،و ق َبض هو یدَ ه؛ فأتوا
َ
أمسکوا َ
فلام َسمعوا ذلک ارتابوا و َ
ّ

المح ّلنی الضا ّلنی أهل ّ
الشام“.
”ا ْب ُس ْط یدَ ک ُنبای ْعک عل ما با َی ْعنا علیه أباک ،و عل َحرب ُ
احلسنی” :معاذ الل أن ُأبایعک ،ما کان احلُن َحیا“.
فقال
ُ

فلام
شط علیهمّ .
قال :فانرصفوا إیل احلسن ،فلم جیدوا ُبدًّ ا من بیعته عل ما َ
ب معاوی َة فأتاه َ
فخال به؛
تّت البیع ُة له و أخذ عهو َدهم و مواثی َقهم عل ذلک ،کا َت َ

فاصطلح معه عل ّ
فلام َتم
أن لمعاویة اإلمام َة ما کان َح ًّیا ،فإذا مات
فاألمر للحسنّ .
ُ

احلسن إیل المنرب ،فحمد ا َ
ثم قال:
صلحهام ص َعد
ُ
ُ
هلل و أثنی علیهّ ،

” ُّأّیا النیاس! ی
دی أو َلک ،بأولنا و ح َقن دما َءک ،بآرخرنا و کانت یل یف
إن الل َه ی
سالمت معاوی َة و
سالمت و قد
حاربت و تُالمون َمن
رقابک ،بیع ٌة حتاربون َمن
ُ
ُ
ُ
بایع ُّه فبایعوه و إن أدری ﴿ “.4﴾     و أشار إیل معاوی َة».
 .5قسمتی از کالم مدائنی است در ضمن بیان مقتل أمیرالمؤمنین علیه السّالم( .محقّق)
 .2اإلمامة و السیاسة ،ج  ،5ص .548
 .4سوره أنبیاء ( )25آیه .555

 .3اإلمامة و السیاسة ،ج  ،5ص .539
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سلَیمان بن صُرَد
صلح حضرت امام حسن علیه السّالم با معاویه و نگرانی ُ
خزاعی و کالم حضرت امام حسین علیه السّالم
ُ
رصد من عنده فدخل عل احلسنی،
ثم خرج
صفحة (« :215قالّ ):
سلیامن بن ُ َ

أخربه بام ر ّد علیه احلس ُن ،فقال احلسنی:
عرض عل احلسن و َ َ
فعرض علیه ما َ
َ

فإهنا بیع ٌة
”ل َیکن ک ُُّل رجل منک ،حل ًُا من أحًلس بیّه ما دام معاویة َحیا؛ ی
کنت والل هلا کار ًها فإن ه َلک معاوی ُة نظرنا و نظرت ،و رأینا و رأیّ»“.،
ُ

5

شهادت امام حسن علیه السّالم و سرور و سجدۀ معاویه و دخول ابنعبّاس
بر معاویه
عل
فلام
ْ
صفحة (« :271قالّ ):
کانت َسنَ َة إحدی و مخسنی ،مرض احلس ُن بن ّ
َم َر َضه ا ّلذی مات فیه ،فکتب ُ
عامل المدینة إیل معاویة خیربه بشکایة احلَ َسن ،فکتب
ربه فا ْف َع ْل!“
إلیه معاویة” :إن
َ
مض یوم ُی َم ّر یب ّإال یأتینی فیه خ ُ
استطعت ّأال َی َ

أظه َر
رب َ
فلام أتاه اخل ُ
فلم یول یکتب إلیه بحاله حتّی ُت ُو ّیف ،فک َتب إلیه بذلکّ .

سجد َمن کان معه .فب َلغ ذلک عبدَ اهلل بن ع ّباس ـ و کان
سجد و َ
ورا حتّی َ
َف َر ًحا و ُرس ً
ر
ّ
احلسن
فلام جلس قال معاویة” :یا ابنع ّباس ،ه َلک
ُ
بالشام یومئذ ـ فدخل عل معاویةّ ،
عل!“ فقال ابنع ّباس” :نعم ،ه َلک 2﴾    ﴿ ،ترجی ًعا مکر ًرا .و
ُ
بن ّ

الُّسور لوفاته؛ أما واهلل ما َسد جسدُ ه ُح ْفر َتک ،و
قد بلغنی ا ّلذی
َ
أظهرت من ال َف َرح و ُّ

ُ
أجله یف عمرک ،و لقد مات و هو خری منک ،و لئن ُأص ْبنا به لقد ُأص ْبنا
ال زاد
نقصان َ
 .5همان ،ص .532

 .2سوره بقره ( )2آیه .511
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خریا منه جده رسول اهلل ّ
فجرب ا ُ
هلل مصیب َته ،و
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلمَ ،
َ
بمن کان ً
أحس َن اخلالفة“.
خلف علینا من بعده َ

ابنع ّب ر
اس و بکی ،و بکی َمن حرض یف المجلس و بکی معاوی ُة،
ثم َشه َق ُ
ّ

صغارا!“
أکثر باک ًیا من ذلک الیوم ،فقال معاویة” :بلغنی أنّه َترک بننی
فام ُ
ً
رأیت یو ًما َ
صغریا فکرب“.
فقال ابنع ّباس” :ک ّلنا کان
ً

أمر احلسن أع َظ ُم من أن
قال معاویة” :کم أیت له من ال ُعمر؟“ فقال ابنع ّباسُ ” :

ُجی َهل أحد مولدَ ه“.

أصبحت َسیدَ قومک من
ثم قال” :یا ابنالع ّباس،
قال :فس َکت معاوی ُة
َ
یسریا ّ
ً

بعده!“ فقال ابنع ّباس” :أ ّما ما أب َقی ا ُ
هلل أباعبداهلل احلسنی فال“.

قال معاویة” :هّلل أبوک یا ابنع ّباس ،ما استنبأتک ّإال وجد ُتک ُمعدًّ ا»“.

5و2

فرزدق و کُثَیِّر عَزَّة از هواداران حضرت امام زینالعابدین علیه السّالم بودند
[یوم اإلسالم] صفحة :75
السالم و
«و کان َ
عل بن أیبطالب علیهم ّ
عل بن احلسنی بن ّ
هوی الفرزدق مع ّ

قال فیه:

هــذا ا ّلــذی تَعــرف ال َبطحــا ُء َو ْطأ َتــه
ابــن َخــری عبــاد اهلل کلهــم
هــذا
ُ

یــت َیعرفــه و احل ُّ
ــر ُم
و ال َب ُ
ــل و احلَ َ
ــم
ــاهر ال َع َل ُ
قــی ال ّط ُ
ّقــی الن ُّ
هــذا الت ُّ

لوی ُک َث ُری َعوة ،و قد غایل یف التّش ّیع و ذهب
تعص ًبا لل َبیت ال َع ّ
و کان من أشدّ النّاس ّ

رصح بمذهبه و جادل فیه خصو َمه ،و مع
َ
مذهب الکیسان ّیة و قالّ :
بالرجعة و التنّاسخ و ّ
 .5اإلمامة و السیاسة ،ج  ،5ص .519
 .2جنگ  ،61ص .351
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أج ّلوه ،حتّی ال َیناهلم أذاه».
ذلک مل یضطهده األُمو ّیون بل عاملوه معامل ًة َح َسنَ ًة و َ

 .5جنگ  ،69ص .35/5

5

 .9امویّون
[کالم کفر آمیز ابوسفیان به عثمان]
و در [الفردوس األعلی] صفحه  29مرحوم [سیّد محمّدعلی] قاضی در

پاورقی گوید:

المع َلن
«دخل أبوسفیان عل عثامن بعد أن َو َیل اخلالف َة و خا َطبهم بکالمه ُ

بکُفره و نفاقه ،و قال:

لت أرجوها
”یا َبنی ُأ َمی َة! َت َلقفوهاَ 5ت َل ُّق َ
ف الک َُرة؛ و الذی َیلف به أبوسفیان ماز ُ

َصرین إیل صبیانکم َورا َث ًة!“
لکم! و َلت َ

الم ُ
لک .و
و قال لعثامن” :أد ْرها کالک َُرة ،و ْ
اج َعل أوتا َدها بنی ُأ َمی َة؛ فإنّام هو ُ
ال أدری ما من َجن رة و ال ر
نار“.

2
رب محو َة َسیدَ ُّ
األمر
ثم قال” :یا محوةُ! إن َ
السالم َف َر َک َله برجله ّ
الشهداء علیه ّ
و أیت َق َ
4
أحق به من تی رم و َعد ٍّی»“.
ا ّلذی َ
کنت تُقاتلنا علیه باأل ْمس ،قد َم َلکناه الیَو َم؛ و کنّا َ

ف الیش َء :تناوله بُّسعة؛ الطعا َم :بلعه.
َ .5ت َلق َ
 .2ر َکله ـُ ر ْک ًال و رک َله :رضبه برجل واحدة.ر
َ
َ
َ
 .4جنگ  ،02ص .35

مطلع انوار  /ج 01

061

انتقال خالفت به عثمان ،و گفتار ابوسفیان به بنیامیه« :تلقسوها ُّ
تلقف
الکُ رة» ،و اعتراض عمار و مقداد

در کتاب شیعه در اسالم سبط ،جلد  ،5صفحه  12در پاورقی گوید:
«مسعودی در مروج الذّهب ،جلد  ،5صفحه  343گوید:

قول أیبسفیان َص ْخر بن َح ر
عثامن ،ب َلغه ُ
ُ
رب یف دار
عامر حنی بویع
و قد کان ّ

ُ
عثامن و َ
داره و معه بنوأمیة!
یب الوقت ا ّلذی بویع فیه
عثامن َعق َ
دخل َ

عمی؟“ قالوا” :ال!“ قال:
فقال أبوسفیان” :أ فیکم أحد من غریکم و قد کان أ َ

لت أرجوها لکم!
”یا بنیأمی َة! تلقفوها تل ُّق َ
ف الک َُرة! فوا ّلذی َیلف به أبوسفیان ،ما ز ُ
ُ
عثامن و سا َءه ما قال!
صرین إیل صبیانکم وراث ًة “.فان َت َه َره
و ل َت َ

ُ
عامر
و َنمی هذا
القول إیل المهاجرین و األنصار و غری ذلک من الکالم؛ فقام ّ

ر
األمر عن أهل بیت نبیکم ههنا
رصفتم هذا
معرش
یف المسجد فقال” :یا
َ
قریش! أما إذا َ َ
َ

مر ًة ،فام أنا بآم رن أن َینو َعه ا ُ
هلل ف َی َضعه یف غریکم ،کام َن َوع ُتموه من أهله و
مر ًة و ههنا ّ
ّ

َو َضع ُتموه یف غری أهله“.

مثل ما ُأوذ َی به ُ
رأیت َ
أهل هذا البیت بعد نبیهم!“
و قام المقداد فقال” :ما
ُ
ر
عوف” :و ما أنت و ذاک یا مقدا ُد بن عمرو؟“
الرمحن بن
فقال عبدُ ّ
فقال” :إ ّین واهلل َألُح ُّبهم بحب رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم [إ ّیاهم]،
ر
تطوهلم عل النّاس
عبدالرمحن! أ َع َجب من
و إ ّن احلق معهم و فیهم یا
قریش و أنت ّ
ّ

ب َفضل أهل هذا البیت قد اجتمعوا عل َنوع سلطان رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و
أنصارا لقا َتل ُتهم
الرمحن ،لو أجدُ عل قریش
ً
س ّلم بعده من أیدهیم! أما و أ ْی ُم اهلل یا عبدَ ّ
5
صل اهلل علیه و آله و س ّلم یو َم ر
کقتایل إ ّیاهم مع رسول اهلل ّ
بدر! ـ الخ“.
 .5مروج الذهب ,ج  ,2ص .432

کالم ابنخلدون در علّت تفوّق بنیامیّة در حکومت و تغلّب بر مردم

060

عبداهلل عنان محامی در تاریخ الجمعیات السریة و الحرکات الهدامة ،صفحه

 21گوید:

بی مباشة و َیری أنّه هو و َبنُوه
”و کان ل َع ٍّل حوب ُینادی بخالفته َعق َ
ب النّ ّ

أحق النّاس هبا( .تا آنکه گوید ):و من اخلطأ أن ُیقال :أ ّن ّ
مرة
ُّ
الشیعة أنّام ظهروا أل ّول ّ
عل شیع ًة و ظهروا من ُذ
عند انشقاق اخلوارج ،و أ ّّنم ُس ُّموا کذلک لبقائهم إیل جانب ٍّ
بی کام قدّ منا!“
وفاة النّ ّ

قصة الشوری ،إ ّن
ابنخلدون در تاریخ ،جلد  ،2صفحه  575میگوید” :و یف ّ

لعل و َیرون استحقا َقه عل غریه .و ّلام ُعدل به إیل
مجاع ًة من الصحابة کانوا یتشیعون ّ

عامر بن یارس و المقداد بن األسود
سواه تأ ّففوا من ذلک و أسفوا له؛ مثل ّ
الوبری و معه ّ

رصهم عل األُلفة ،مل یویدوا یف
و غریهم! إ ّال أ ّن القوم َل َرسوخ َقدَ ُمهم یف الدّ ین و ح ُ
2 5

ذلک عل النّجوی بالتأ ّفف و األسف» “.

در شرح نهج البالغه ،ابنأبیالحدید ،جلد ( 3بیست جلدی) از صفحه  5إلی

صفحه  49راجع به مخالفتهای امیرالمؤمنین با عثمان مطالبی آورده است.

4و3

کالم ابنخلدون در علّت تفوّق بنیامیّة در حکومت و تغلّب بر مردم
[یوم اإلسالم] صفحة :67

ّ
[صل اهلل علیه و آله و س ّلم]” :لیس منّا َمن دعا إیل عصب ّی رة أو قا َت َل
«و قال
ر 1
لعصب ّیة“.
 .5ابنخلدون ,ج  ,4ص .251

 .2شیعه در اسالم ،سبطالشیخ ،ص .594

 .4شرح نهج البالغة ،ابن أبیالحدید ,ج  ,3ص .215
 .3جنگ  ،3ص .58

 .1مرآة العقول ،ج  ،59ص .574
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قال ابنخلدون یف أ ّول اجلوء ال ّثالث ُم َصد ًرا الکال َم عل الدولة األُمو ّیة:

الرشف الیناهضهم فیه أحد
”کان لبنیعبدمناف یف قریش ُج َمل من العدد و ّ

من سائر بطون قریش و کان فخذاهم ـ بنوأم ّیه و بنوهاشم ـ ح ًّیا مجی ًعا ینتمون

الریاس َة علیهمّ ،إال ّ
أن
لعبدمناف و ینسبون إلیه .و قریش تعرف ذلک و تسأل هلم ّ

ً
العو ُة إنّام هی بالکثرة و کان هلم
بنیأمیّة کانوا أکثَ َر عد ًدا من بنیهاشم و أو َف َر
رجاال ،و ّ

ّاس بام وقع من أمر الن ّّبوة و
شف معروف .و ّلام جاء اإلسالم و دهش الن ُ
ُق َب َیل اإلسالم َ َ
أمر العصب ّیة
الوحی و ُّ
تنول المالئکة و ما وقع من خوارق األُمور ،نیس الن ُ
ّاس َ

کافرهم؛ أ ّما المسلمون فنهاهم اإلسال ُم عن أمور اجلاهلیّة کام یف احلدیث:
مسلمهم و ُ
ُ

ی
خرها أل یننا و أنّ ،بنو آدم و آ َد ُم من
إن الل أ َ
ذه َ
ب لنک ،لب یی َة اجلاهل ییة و َف َ
ٍ 5
تُراب.

األمر العظیم عن شأن العصائب.
و أ ّما المرشکون فش َغلهم ذلک
ُ

ُ
االفرتاق بحصار
أمر بنیأم ّیة و بنیهاشم باإلسالم إنّام کان ذلک
و لذلک ّلام افرتق ُ

بنیهاشم یف ّ
شع اجلها ُد و مل تبق ّإال العصب ّی ُة ال ّطبیعیّة
الشعب ال غری ،حتّی کانت اهلجر ُة و َ

الرجل عل أخیه و جاره یف القتل و ال ُعدوان علیه ،فهذه ال ُیذهبها
ا ّلتی
التفارق ،و هی نَعر ُة ّ
َ
ثم ّ
شف بنیعبدمناف مل یول
إن
َ
یشء و ال هی حمظورة بل هی مطلوبة و نافعة یف اجلهادّ .

هاجر بنوه مع رسول اهلل ّ
صل اهلل
فلام هلک أبوطالب و َ
یف بنیعبدشمس و بنیهاشمّ ،

الکثری من بنیعبدالم ّطلب و سا ُئر
اس و
ثم من بعده الع ّب ُ
علیه و آله و س ّلم و محو ُة کذلک ّ
ُ
ر
حینئذ من مکان بنیهاشم بم ّک َة و استغلظت ریاس ُة بنیأم ّیة یف قریش
اجلو
بنیهاشم ،خال ُّ

استحکم ْتها مشیخ ُة قریش من سائر البطون یف ر
بدر ،و هلک فیها عظام ُء بنیعبدشمس
ثم
َ
ّ

غریهم.
عتب ُة و ربیع ُة و الولیدُ و عقب ُة بن أیب ُم َعیط و ُ
 .5تاریخ ابن خلدون ،ج  ،4ص .4

أبوبکر و عمر برای آنکه سهمیّهای از حکومت به بنیامیّه داده باشند یزید بن ابیسفیان و معاویه را گماشتند 069

ّ
رئیسهم یف ُأ ُحد و
فاستقل أبوسفیان برشف بنی ُأم ّیه و التقدّ م یف قریش و کان َ

قائدَ هم یف األحواب و ما بعدها .و قد َمن ر ُ
سول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم عل
قریش بعد أن َملکَهم .و شکَت مشیخ ُة ُأم ّیة بعد ذلک ألیب ر
بکر ما وجدوه یف أنفسهم
األولنی و ما بلغهم من کالم ُع َمر یف ترکه
من التّخ ّلف عن رتب المهاجرین ّ

شوراهم .فاعتذر هلم أبوبکر و قال:

فأحسنوا الغنا َء عن اإلسالم.
الر ّدة
َ
أدرکوا إخوا َنکم باجلهاد و أن َف َذهم حلروب ّ
أبوبکر و عمر برا ی آ نکه سهمیّه ا ی ا ز حکو مت به بنیا میّه داده باشند یزید بن اب یسفیا ن و معاویه را گماشتند

الرو َم و َ
قریشا یف النّفری إیل ّ
ب ً
الشام فکان ُمع َظ ُمهم
أرغ َ
عمر فر َمی هبم ّ
ثم جاء ُ
ّ

هنالک ،و استعمل یویدَ بن أیبسفیان عل ّ
الشام و طال أ َمدُ والیته إیل أن هلک یف

ُ
طاعون َع ْم َواسّ ،
عمر ،فانصلت
أقره
عثامن من بعد َ
فویل مکا َنه أخاه معاوی َة و ّ

ریاس ُتهم عل قریش یف اإلسالم بریاس ُتهم قبل الفتح ،و ما زال النّاس یعرفون ذلک
ُ
عل أکثَ َر عد ًدا
عل کانت
لبنی ُأم ّیة .و ّلام هلک
ُ
عساکر ٍّ
عثامن و اختلف النّاس عل ٍّ
مجوع
لمکان اخلالفة و الفضل ّإال ّأّنا من سائر القبائل من ربیعة و یمن و غریهم ،و
ُ
ر
معاوی َة هی ُجندُ ّ
قریش شوکة ُم َرض و بأسهم نولوا بثغور الشام منذ الفتح
الشام من

کُّس من جناح َع ٍّل ما کان من أمر اخلوارج و
فکانت عصب ّیتُه َأشد و َ
ثم َ
أمض شوک ًةّ .

نفسه و اتّفقت اجلامع ُة عل بیعة معاویة
شغله هبم إیل أن ملک معاوی ُة و خلع
ُ
احلسن َ
ّاس َ
تعنی
عند ما نیس الن ُ
شأن الن ّّبوة و اخلوارق و رجعوا إیل أمر العصب ّیة و التّغالب .و ّ

فاستوت قد ُمه و
کبریهم
َ
بنوأم ّیة لل َغ َلب عل ُم َرض و سائر العرب و معاوی ُة یومئذ ُ
استحکمت یف أرض مرص ریاس ُته و توثق عقدُ ه.
استفحل شأ ُنه و
َ

السیاسة ا ّلتی مل یکن أحد من قومه
و أقام یف سلطانه عرشین سنة ُینفق من بضاعة ّ

الوبری و أمثاهلم ،و
أو َف َر فیها منه یدً ا من أهل ّ
الرتشیح من ُو ْلد فاطمة و بنیهاشم و آل ّ
الصرب عل األذی و المکروه،
یصانع
رؤوس العرب و قوم ُم َرض باإلغضاء و االحتامل و ّ
َ
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5

ُدرک و عصاب ُته فیها التنوع و مرقا ُته فیها ّ
تول عنها األقدا ُم“.
و کانت غای ُته یف احللم الت َ
کالم مقریزی در ا لنّزاع و ا لتّخاصم ف ی ما بین بنیامیّه و بنیهاشم

سامه :النّواع و التّخاصم فیام بنی
المقریوی کتا ًبا
و قد أ ّلف
َ
ّ
لطیف احلجم ّ
بنیأمیّة و بنیهاشم .و قد ذ َکر فیه ما ّ
یدل عل ّ
أن النّواع بینهم قدیم:

ً
ِص و بنی أخیه ُأ َم ّیة بن
فمثال کانت المنافر ُة بنی هاشم بن عبدمناف بن ُق ّ
هاشام کانت إلیه الرفادة مع السقایة ّ
عبدشمس ،و سب ُبها ّ
ألن أخاه عبدشمس کان
أن
ً
رجال ُم ًّ
یسافر ،و کان ُأم ّیة یقیم بمک َة و کان ُأم ّی ُة ً
قال ،و لعبدشمس ولد کثری فاصطلحت

هاشم السقای َة و الرفادة ،و کان هاشم ً
قریش عل ْ
أن ّ
مورسا ،و کان إذا حرض
رجال
یویل
َ
ً

اج ضیو َفه فأک َر َمهم و أطعمهم و سقاهم .و کان ُأمیّة قد صنع یف
احلج اعترب احلُ ّج َ
موسم ّ

اجلاهل ّیة شی ًئا مل یصنعه أحد من ال َع َرب :زوج ابنَه أباعمرو بن ُأم ّیة امرأ َته یف حیاته ،و
حرب بن ُأم ّیة عبدَ الم ّطلب بن
الم ْقت .و نافر
ُ
أبو ُم َعیْط بن أیبعمرو بن ُأمیّة زاد یف هذا َ

هیودی کان یف جوار عبدالم ّطلب ،فام زال ُأمیّة یغری به حتّی قتل و أخذ
هاشم من أجل
ٍّ
ُ
رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و
ما َله ،یف خرب طویل .و تادت العداو ُة بنی البیتَنی إیل أن ُبعث
آله و س ّلم فقام بمکّة یدعو ً
قریشا إیل توحید اهلل تعایل و ترک ما کان تعبد من دون اهلل.

عارا عل
حلکم بن أیبالعاص بن ُأم ّیة ـ و کان ً
ثم کان ا َ
فعاداه مجع کبری من ُأم ّیةّ ،

اإلسالم و کان رسول اهلل ّ
کره؛
صل اهلل علیه و آله و س ّلم بمکّة ـ َیش ُتمه و ُیسمعه ما َی َ
ثم أس َل َم یوم الفتح فلم یسن إسالمه ،و کان مغمو ًطا علیه یف دینه .و ما زال منف ًّیا یف

صل اهلل علیه و آله و س ّلم و خالفة أیب ر
ُ
َز َمن رسول اهلل ّ
عثامن ،و
ثم أعاده
بکر و عمرّ ،

ّاس علیه و کان أع َظ َم النّاس ُش ْؤ ًما عل عثامن .قد مات یف خالفة
کان ذلک مّا أنکر الن ُ

2
َ
أشهدُ ّ
رسول اهلل ل َعن
أن
عثامن و ُرضب عل قربه ُفسطاط .و قالت له عائش ُة یو ًماَ ” :

 .5إیل هنا طال کال ُم ابنخلدون.

ّ .2
إن خماطب عائشة یف هذا الکالم مروان بن احلکم ال احلکم نفسه.

معاویه چهارصد هزار به سَمُره داد تا دو آیۀ قرآن را دربارۀ امیرالمؤمنین علیه السّالم و ابنملجم تحریف کند 066

أباک و أنت یف ُص ْلبه “.و کان یقول له” :طریدُ رسول اهلل!“ و هو والدُ مروان بن
َ
مروان هذا عبدُ الملک بن مروان
احلکم ا ّلذی صارت اخلالف ُة إلیه بالغلبة .و من ُولد
المداهن و ال باخللیفة المأفون “.یعنی باخللیفة المداهن
ا ّلذی یقولُ ” :
لست باخللیفة ُ
معاوی َة ،و باخللیفه المأفون یویدَ بن معاویة.

َ
رسول
األحواب و قا َت َل
و منهم أبوسفیان :صخر بن َح ْرب بن ُأم ّیة ا ّلذی قاد
َ

کثریا من خیار أصحابه ،منهم محو ُة بن عبدالم ّطلب بن هاشم ،و
اهلل یو َم ُأ ُحد ،و قتَل ً
َ
رسول اهلل یوم اخلندق.
قا َت َل

ّاس هبذه العصب ّیة و ن ّکلوا باهلاشم ّینی بام کان
فلام تکّنوا من اخلالفة حکّموا الن َ
ّ

احلال عل هذا المنوال حتّی زالت دول ُتهم ،و ُّ
ظل ُ
بینهم منذ اجلاهل ّیة من عداوة .و ّ
کل
ر
السالم و معاوی َة ،و قتل یویدَ للحسنی
عل علیه ّ
هذا ُیفُّس ما کان من خالف بنی ّ
5

السالم ».ا ه .
عل علیه ّ
علیه ّ
السالم ،و توایل القتل عل ُذ ّر ّیة ٍّ
معاو یه چهارصد هز ار به سَ مُره د اد تا دو آیۀ قرآ ن را دربارۀ امیرالمؤمنی ن علیه ال سّالم و ابنملجم تحریف ک ند

معاویه چهارصد هزار به سَمُره داد تا دو آیۀ قرآن را دربارۀ امیرالمؤمنین
علیه السّالم و ابنملجم تحریف کند (ت)
[تاریخ الشیعة] صفحة :276
«و ال غراب َة من أمر َس ُم َرة ،فإنّه قد خالف النبی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم یف

السالم بعد وفاته 2.و کان آخ ُر الثّالثة مو ًتا؛ و قد
حیاته و اعتدی عل أیباحلسن علیه ّ
 .5جنگ  ،69ص  31ـ .599

 .2و ذلک أ ّن معاویة بذل له أربعمائة ر
ألف عل أن یرویّ :
السالم و
عل علیه ّ
أن هذه اآلیة نولت یف ّ
هی قوله تعایل:

﴿               

( ﴾              * بقرة ( )2آیه 
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النبی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم ”آرخ ُرک ،موتًا یف النیار“.
قال هلم ُّ

5و2

[تخریب حرم و ضریح ائمّۀ بقیع توسّط وهّابیهای سعودی]
[تاریخ ّ
الشیعه] صفحة  ،225پاورقی :2
ُ
المکرمة ّأو َل عام  ،2111و یف ال ّثامن من
السعود إیل مکّة
«کان
ّ
دخول ابن ّ

أرضا بسیطة؛ و ج َعلت ّ
الشیع ُة
ائح ً
شوال هذا العام هدَ م القباب الرشیفة و جعل ّ
الرض َ
ّ
هذا الیو َم یو َم حون مشهود ،و إیل الیوم تقام فیه ّ
لمن
المأساة .و ُ
کنت َ
الذکری هلذه َ
فقلت قصیدة یف السنة الثانیة من هدم القبور،
استوحی قریتَه یف هذا احلادث المؤمل
ُ

مطل ُعها:

ـــــاف الـــــدُّ موع
ـــــت َوک
مل َ أ ْب َق ْی
َ
َ

4

أ َمـــا َت ْبکیـــک فاجعـــ ُة البقیـــع»

[نامۀ معاویه به سعید بن عاص در خصوص بیعت گرفتن از افراد برای یزید]
السیاسة ،ج ّلد  ]2صفحة :275
[اإلمامة و ّ

ذکرت
فهمت ما
«و کتب إیل سعید بن العاص” :أ ّما بعد ،فقد أتاین کتا ُبک ،و
َ
ُ

کتبت إیل
الوبری .و قد ُ
فیه من إبطاء النّاس عن البیعة ،و ال س ّیام بنیهاشم ،و ما ذکر ابن ُّ

فسل ْمها إلیهم و َتنَج ْو جواباتا ،و اب َع ْث هبا إ ّیل حتّی أری یف ذلک
رؤسائهم کت ًباَ ،
 293 و  )291و أ ّ
ن اآلیة اآلخری نولت یف ابنملجم ـ لعنه اهلل ـ ،و هی قوله تعایل ﴿ :
أی
( ﴾        بقره ( )1آیه َ )177ف َقب َل ذلک ،و ال أدری ّ
أجرا ُء عل اهلل و عل الرشیعة و الکتاب( .تاریخ الشیعة)
الر ُج َلنی أعنی «معاویة و َس ُمرة» ْ
 .5مناقب آل أبیطالب علیهم السّالم ،ج  ،5ص .559
 .2جنگ  ،61ص .442
 .4جنگ  ،61ص .444

سابقۀ عداوت بنیامیّه با بنیهاشم
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بالرفق و إ ّیاک و
کیم ُتک و َحت ُسن ن ّی ُتک ،و علیک ّ
رأیی؛ و ل َت ُشدّ عویم ُتک و ل َتص ُلب َش َ

خل َ
خل ْرقّ ،
رق َن َکد.
فإن الر َ
فق رشد و ا َ
ا َ

خاصة ،فال یناله منک مکروه؛ ّ
عظیام ال ُینکره
فإن له قراب ًة و ح ًّقا
و ان ُظ ْر حسینًا ّ
ً

یث َع ر
ُمسلم و ال مسلمة ،و هو َل ُ
شاورتَه أن ال َتقوی علیه.
رین ،و ُ
لست آمنُک إن َ

ت و َیکنس إذا کنَ َس ْت 5،فذلک عبدُ اهلل بن
فأ ّما َمن َیرد مع السباع إذا َو َر َد ْ

حل َذر.
ُّ
الو َبریْ ،
فاح َذ ْره أشد ا َ

السالم»“.
و ال ّ
قوة ّإال باهلل ،و أنا قادم علیک إن شاء اهلل؛ و ّ

2و4

سابقۀ عداوت بنیامیّه با بنیهاشم
[شیخ المضریة أبوهریرة] صفحة :211

َ
سموه عا َم اجلامعة ـ و هو
« ّلام قدم [أبوهریرة]
العراق مع معاویة یف العام ا ّلذی ّ

مرارا،
یف احلقیقة عام ال ُفر َقة ـ َجثا عل ُرک َب َتیه یف مسجد الکوفة و ج َعل یرضب ُصل َع َته ً

ّاس بذلک إلیه ـ و َیلفت کذلک معاوی َة و حاشی َته ـ و حنی اجتمعوا علیه
َیلفت الن َ
أهاب هبم” :یا َ
َ
احلدیث».
توعمون ّأین أکذب عل رسول اهلل؟“ ـ
أهل العراق! أ ُ

3

أمر المسلمنی فاتّق اهلل! و ال حتمل بنیأم ّیة و
صفحة ”« :217إذا
َ
ولیت َ
1
بنیأیب ُم َعیط عل رقاب المسلمنی!“ من وصیة عمر بن اخل ّطاب لعثامن بن عفان».

صفحة « :211و قد کانت المنافر ُة ال توال بنی بنیهاشم و بنی عبدشمس

 .5کنَس ال ّظ ْب ُی یکنس :تغیب و استرت یف کناسه ،أی یف بیته یف ّ
الشجر( .محقّق)
 .2اإلمامة و الُیاسة ،ج  ،5ص .514
 .4جنگ  ،61ص .353

 .3شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .512
 .1همان ،ص .511
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هاشام و عبدَ شمس ولدا َتوأ َمنی فخرج عبدُ شمس یف الوالدة َ
بحیث أنّه یقالّ ” :
قبل
إن
ً

ُ
المکان ،فقیل
فلام ُنو َعت َدم َی
هاشم ،و قد لص َق ْت
ُ
إصبع أحدمها بجبهة اآلخرّ ،
سیکون بینها أو بنی ولدهیام دم؛ فکان کذلک»“.

5

اسالم ابوسفیان از روی اضطرار در فتح مکّه
َ
رسول اهلل یوم اخلندق؛ و مل یول یا ّد اهلل و
صفحة « :211و قا َت َل [أبوسفیان]

َ
رسول اهلل و قد
اس بن عبدالم ّطلب
رسو َله حتّی سار رسول اهلل لفتح مکّة ،فأیت به الع ّب ُ

َ
رسول اهلل سأله أن یؤمنه.
عل
ندیمه یف اجلاهل ّیة ـ ّ
أردفه ـ و کان صدی َقه و َ
فلام دخل به ی

ُ
رسول اهلل قال لهَ ” :وی َلک یا أباسسیان! أ مل َیأن لک أن َتع َل ،أن ال إل َه إ یال
فلام رآه
ّ

الل؟!“
نت أنّه
أکر َمک! واهلل لقد َظنَ ُ
أوص َلک و أ َ
فقال له” :بأیب أنت و ُأ ّمی ،ما َ
مج َلک و َ

غریه لقد أغنی عنّی شی ًئا“.
لو کان مع اهلل ُ

فقال” :یا أباسسیان! أ مل َیأن لک أن تعل ،یأین رسول الل؟“
فقال” :أ ّما هذه ففی النّفس منها یشء!“

أس َل َم.

احلق َ
رضب ُعنُ ُقک!“ فشهد و
اسَ ” :وی َلکْ ،اش َهد بشهادة ّ
فقال له الع ّب ُ
قبل أن ُت َ
و قد اختلف یف ُحسن إسالمه ،فقیل” :إنّه شهد ُحنَینًا مع رسول اهلل!“ و کانت

األزال ُم معه یستقسم هبا ،و کان که ًفا للمنافقنی یف اجلاهل ّیة!»

2و4

 .5همان ،ص .518
 .2همان ،ص .519

ُ
حافظ الغرب
 .4لام اّنوم المسلمون یو َم حننی ،قال أبوسفیان« :ال تنتهی هویمتهم دون البحر ».و قال فیه

نسب إیل الوندقة و 
رب یف االستیعاب« :إنّه کان که ًفا للمنافقنی منذ أس َل َم ،و کان یف اجلاهل ّیة ُی َ
اب ُن عبدال ّ

عداوت ابوسفیان با مسلمین در زمان رسول خدا و عداوت معاویة بن المغیرة پس از رسول خدا

063

عداوت ابوسفیان با مسلمین در زمان رسول خدا و عداوت معاویة بن
المغیرة پس از رسول خدا
صفحة « :211و مّن حاربوا النّبی معاوی ُة بن المغریة بن أیبالعاص بن أمیّة ،و

أنف محوة و مثل به .و معاوی ُة هذا هو أبوعائشة ُأم عبدالملک بن
هو ا ّلذی جدَ ع َ
ف النّاس یف الکفر؛ ّ
أبویه احلَک َُم بن أیبالعاص
أعر ُ
ألن أحد َ
مروان ،و عبدُ الملک هذا َ
5

عنی رسول اهلل و َطریدُ ه ،و َ
اآلخ ُر معاوی ُة بن المغریة».
َل ُ
صفحة « :211و قال المقریوی” :و ما من ر
أحد من هوالء ا ّلذین تقدّ م ذکرهم،
ّ

ّإال و قد َ
بذل ُجهدَ ه یف عداوة رسول اهلل و بالغ یف أذی َمن اتّبعه و آ َم َن به و نالوا منهم
من ّ
ثم إیل المدینة ،و
الشتم و أنواع العذاب ،حتّی ّفر منهم مهاجرون إیل بالد احلَ َب َشة ّ

مهوا
أبواهبم بم ّکة ،فباع أبوسفیان َ
بعض ُدورهم و قض من ثمنها َدینًا علیه .و ّ
ُأغل َقت ُ

مرة ،و تناظروا یف أمره ل ُیخرجوه من مکّة أو یق ّیدوه و َیبسوه
غری ّ
بقتل رسول اهلل َ
حتّی َهی َلک ،و بالغ ی
کل منهم یف ذلک بنفسه و ماله و أهله و عشریته ،و ُنصب
2و4

لرسول اهلل احلبا َئل ّ
جهرا لیقتله»“.
رسا و ً
بکل طریق ًّ

عامالجماعة را باید عامالفرقة و عامالقهر و الجبریّة نام نهاد
جره عل
صفحة « :215قال اجلاحظ ،و هو یتحدّ ث عن أمر قتل عثامن و ما ّ

المسلمنی من بالیا و حم َ رن:

اخبارا ر ّدیة ،و ّ
ّ 
سالام( ».ج  ،1ص  776و ( )727شیخ المضیرة أبوهریرة)
أن له
أن إسالمه مل یکن ً
ً
 .5شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .515

 .2ص  55ـ  43من کتاب النزاع و التخاصم( .شیخ المضیرة أبوهریرة)
 .4شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .515
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ثم ما زالت الف َت ُن متّصل ًة و احلروب مرتادف ًة ،کحرب اجلمل و کوقائع ص ّفنی و
” ّ

کیوم النّهروان . ...إیل أن ق َتل أشقاها عل بن أیبطالب رضوان اهلل علیه ،فأسعده ا ُ
هلل

ّ
السالم
بالشهادة و أوجب لقاتله الن َّار و ال ّلعن َة .إیل أن کان من اعتوال احلسن علیه ّ
خل َلل یف عسکره و ما عرف
احلروب ،و ختلیة األمور عند انتشار أصحابه و ما رأی من ا َ
َ
الملک و استبدّ عل
من اختالفهم عل أبیه و کثرة ُّ
تلوّنم علیه؛ فعندها است ََوی معاوی ُة عل ُ

بق ّیة ّ
عام
سموه َ
الشوری و عل مجاعة المسلمنی من األنصار و المهاجرین ،یف العام ا ّلذی ّ
اجلامعة! و ما کان عا َم اجلامعة ،بل کان عا َم ُفر َق رة و ر
قهر و جرب ّی رة و غلبة! و العا َم ا ّلذی

ثم ما زالت معاصیه من
ّ
ُّسو ًّیا ،و اخلالف ُة غص ًبا قیرص ًّیاّ . ...
حتولت فیه اإلمام ُة ُملکًا َک َ
َ
جحد
جنس ما ح َکینا و عل
منازل ما رتّبنا ،حتّی َرد قض ّی َة رسول اهلل ر ًّدا مکشو ًفا و َ

ظاهرا ،یف ولد الفراش و ما جیب للعاهر ،مع اجتامع األُ ّمة ّ
أن ُس َمیة مل تکن
کمه جحدً ا
ً
ُح َ

ألیبسفیان ً
الفجار إیل حکم الک ّفار.
عاهرا؛ فخرج بذلک من حکم ّ
فراشا و أنّه إنّام کان هبا ً

و لیس ُ
خراج مرص و بیع ُة یوید
عدی و إطعا ُم عمرو بن العاص
قتل ُحجر بن
َ
ّ

ُ
تعطیل احلدود بالشفاعة و
اهلوی و
االستئثار بال َفیء و
اخللیع و
اختیار الوالة عل َ
ُ
ُ
القرابة ّ
السنَن
(إال) من جنس َجحد األحکام المنصوصة و ّ
الرشائع المشهورة و ُّ
یستحق من ال ُک ّفار َجحدُ الکتاب و َر ُّد السنّة إذا کانت
المنصوبة! و سواء یف باب ما
ّ

السنّ ُة یف شهرة الکتاب و ظهورهّ ،إال ّ
عقاب اآلخرة علیه َأشدُّ »“.
أن أحدَ مها أع َظ ُم و
َ

5

جنایات یزید و عبیداهلل بن زیاد به وضوح کفر دیرین آنها را میرساند
صفحة [« :211قال اجلاحظ]” :ما کان من یوید:
ثم َغ ْوو م ّک َة و َر ْمی
عامله و أهل نرصتهّ ،
ثم ا ّلذی کان من یوید ،ابنه ،و من ّ
ّ
 .5همان ،ص .512

جنایات یزید و عبیداهلل بن زیاد به وضوح کفر دیرین آنها را میرساند

090

السالم یف أکثر أهل بیته مصابیح
الکعبة و استباحة المدینة ،و قتل احلسنی علیه ّ

الرجوع إیل
ال ّظالم و أوتاد اإلسالم ،بعد ا ّلذی أع َطی من نفسه من تفریق أتباعه و ّ
داره و َح َرمه أو ّ
یس به أو المقام حیث أ َمر به ،فأ َبوا إ ّال
الذهاب یف األرض حتّی ال ّ
قت َله و الن َ
ّوول عل ُحکمهم“.

السالم
إیل أن قال اجلاحظ” :کیف َنص َنع ب َن ْقر القضیب بنی ثن ّیتی احلسنی علیه ّ

ارس َ
عل األقتاب العاریة و اإلبل الصعاب ،و الکشف
و َحمل بنات رسول اهلل حو َ

عن َعورة عل بن احلسنی عند ّ
وجدوه و قد أن َب َت ق َتلوه و
الشک یف بلوغه ،عل أّنم إن َ
أمری جیش المسلمنی َ
بذراری المرشکنی!
إن مل یکن أن َب َت َح َملوه؛ کام َیصنَع ُ
خاصته:
و کیف تقول یف قول عبیداهلل بن زیاد إلخوته و ّ

الق َ
َدعوین أق ُت ْله! فإنّه بق ّی ُة هذا النّسل ،فأحس ُم به هذا َ
میت به هذا الدّ ا َء
رن و ُأ ُ
و أق َطع به هذه الام ّد َة!

خرب ُونا عل ما ّ
ُ
أنفسهم بقتلهم و نالوا
تدل هذه القسو ُة و هذا
الغلظة بعد أن شفوا َ
رأی و ر
حقد و بغضاء و ر
نفاق ،و عل ر
نصب و سوء ر
ر
ما أح ّبوا فیهم! أ ّ
یقنی مدخول
تدل عل
َ
و ر
إیامن خمروج؛ أم ّ
النبی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم و احلفظ
تدل عل اإلخالص و حب ّ

الفسق و
الُّسیرة؟! فإن کان عل ما وصفنا ال یعدو
َ
الساحة و ّ
صحة ّ
له ،و عل َبرا َءة ّ

الضالل ،و ذلک أدین منازله؛ فالفاسق ملعون ،و َمن ّنَی عن لعن الملعون فملعون.
ّ

و زعمت نابت ُة عرصنا و مبتدع ُة دهرناّ :
لعن اجلَ َو َرة
السوء فتنة و َ
إن سب والة ّ

بدعة! و النابت ُة یف هذا الوجه أک َف ُر من یوید و أبیه و ابنزیاد و أبیه ،عل ّأّنم ُجمعون
أمریا
عل أنّه ملعون َمن ق َتل مؤمنًا متعمدًّ ا أو ّ
متأو ًال؛ فإذا کان القاتل سلطانًا ً
جائرا و ً

الص َلحا َء و ق َتل
عاص ًیا ،مل یستح ّلوا سبه و ال خل َعه و ال نف َیه و ال َعی َبه ،و إن أخاف ُّ
اخلمور و
غور و شب
أجاع
الفقها َء و
الض َ
الفقری و ظ َلم ّ
َ
َ
عیف و ع ّطل احلدو َد و ال ّث َ
َ

مطلع انوار  /ج 01

096

مرة ،و
أظهر
ثم ما زال الن ُ
َ
مرة ،و یقاربوّنم ّ
مرة و ُیداهنوّنم ّ
ّاس یتسکّعون ّ
الفجور؟! ّ
َ
عصمه ا ُ
هلل تعایل ذکره»“.
مرة؛ إ ّال بق ّیة مّن َ
یشارکوّنم ّ

5

معاویه در عامالفتح ایمان آورد ،و روایت ایمان او قبل از آن ،مردود است
الواقدیّ ” :
أن معاویة کان یف ُع ْم َرة ال َقضاء ُمسل ًام“.
صفحة  ،215پاورقی « :1زعم
ُّ

سقالین یف اإلصابة بقوله” :هذا ُیعارضه ما ث َبت یف الصحیح عن
فر ّد علیه اب ُن َح َجر ال َع
ّ
ر
یومئذ کافر (یعنی معاویة)“.
احلج :فعلناها و هذا
مرة یف ّ
سعد بن أیبو ّقاص أنّه قال یف ال ُع َ
الواقدی کذلکّ ” :
[النبی] من الغنائم مائ ًة
إن معاویة شهد حنینًا فأعطاه
و زعم
ّ
ّ

الواقدی ال َیع َب ُأ ما یقول؛
الذهبی عل ذلک فقال” :
من اإلبل و أربعنی أوقی ًة “.و ر ّد
ّ
ُّ

النبی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم؟ و لو
قدیام یف االسالم فلامذا یتأ ّلفه ُّ
فإن کان معاوی ُة ً
بنت َقیس:
کان أعطاه َلام قال عند ما خطب فاطم َة َ
فصعلوک ال مال له»“.
”أ یما معاوی ُة ُ

2و4

[سیرۀ کفر آمیز معاویه و یزید و والیان آنها]
[شیخ المضریة أبوهریرة] صفحة :257

«و معاوی ُة مطعون یف دینه ،و قد کان یف اجلاهل ّیة زندی ًقا و أصبح یف 3اإلسالم

طلی ًقا».

1

 .5همان ،ص .514

 .2همان ،ص  ،513تعلیقه.

 .4جنگ  ،61ص  317ـ .385
 .3خ ل :بعد.

 .1شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .573

[سیرۀ کفر آمیز معاویه و یزید و والیان آنها]

099

هلو و َعب ر
صاحب ر
ثُ ،مُّس ًفا یف ّ
اللذات
صفحة  ،256پاورقی« :کان یویدُ هذا،
َ
ُ

کثریا ما تَص َطحبه
ً
مستهرتا .و کانت ُأ ُّمه َمیسون نرصان ّیةَ ،کنائل َة زوج عثامن .و کانت ً

اخلمر و انغمس یف ّ
اللذات و
إیل البادیة حول َتد ُم َر حیث تقیم قبیل ُتها ،و هناک شب
َ
القرود و یوید
یسمونه” :یویدَ ُ
أخذ منها ما شاء له هواه و فسقه؛ و قد کانوا ّ

اخلمور»“.
ُ

5

صفحة  ،256پاورقی « :1کان عبیداهلل بن زیاد قد ج َعل لعمر بن سعد بن

الر ُّی کام جاء یف
خرج عل احلسنی و قا َت َله .و ّ
أیبو ّقاص والی َة الر ّی إن هو َ
المدُ ن 2و اعالم المدن ،کثری ُة
معجم البلدان لیاقوت” :مدینة مشهورة من ُأ ّمهات ُ
الفواکه و اخلریات ،وهی ّ
االصطخری:
احلاج ،و هی بنی نیسابور و دارین .و قال
حمط
ّ
ّ
األصمعی :هی عروس الدّ نیا،
أعم ُر منها .و قال
ّ
هی مدینة لیس بعد بغداد یف المرشق َ
1 3

تر 4النّاس( “.معجم البلدان ،ج ّلد  ،1صفحة  255ـ » )275
و إلیها ّ

صفحة  ،217پاورقی ُ « :1قتل مع احلسنی ً 27
رجال ک ّلهم من ُولد فاطمة ،و

ر
ُقتل ً 11
المحرم ،سنة 12
لعرش خ َلت من
رجال من غریهم .و کان قت ُله یوم اجلمعة
ّ

هجری بکربال من أرض العراق .من االستیعاب ،ج ّلد  ،2صفحة ».211
 .5همان ،ص .577
 .2خ ل :البالد.
یتجر.
 .4خ لّ :

 .3معجم البلدان ،ج  ،3ص  411ـ .418

 .1شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص  ،577تعلیقه.
 .1همان ،ص  ،578تعلیقه.
 .7جنگ  ،61ص .381
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معاویه در کالم خود با دختر عثمان ،حقیقت مؤامرة و روح حکومت خود
را شرح میدهد
[شیخ المضریة أبوهریرة] صفحة :211
ب َکت.

دار عثامن ،فقالت عائش ُة ابنة عثامن” :وا أبتاه!“ و
«قدم معاوی ُة المدین َة ،فدخل َ
فقال معاوی ُة” :یا ابن َة أخیّ ،
أظهرنا
إن النّاس أعطونا طاع ًة و أعطیناهم أمانًاَ ،

أظهروا لنا طاع ًة حتتها ح ْقد! و مع ّ
کل إنسان سی ُفه و هو َیری
هلم ح ًلام حتته َغ َضب ،و َ
َ
مکان أنصاره ،و إن َن َک ْثنا هبم َنکَثوا بنا؛ و ال ندری أ علینا تکون أم لنا! و َألن تکوین

عم أمریالمؤمننی خری من أن تکوین من ُعرض المسلمنی“.
َ
بنت ّ

فضح هبذا احلدیث ،رس المؤامرة من أجل التخ ّلص من
و إذا کان معاوی ُة قد َ
ر
عبارة صادقة مکشوفة ـ کیف کان أسلو ُبه یف
نفسه یف
عل و بنیه .فإنّه قد َ
فضح کذلک َ
ٍّ
حلکمه ،و ما ُیک ّن هلم هو من غضب ـ مّا
ُحکم النّاس ،و ماذا کان ُیضمر الن ُ
ّاس له و ُ
یصح أن ُیع َقد له کتاب برأسه ،عنوا ُنه».
ّ

5

احادیث وارده در فضایل معاویه همگی از مجعوالت است
صفحة  ،211پاورقی « :2شح ابن َح َجر کلمة تنبیه ،فقال” :عرب البخاری یف

هذه الرتمجة بقوله :ذکر ،و مل یقل :فضیلة و ال منقبة؛ لکون الفضیلة ال تؤخذ من
حدیث الباب .و بعد أن ذکر أ ّن ابنأیبعاصم و أباعمر غالم ثعلب ،و أبابکر النّقاش
قد صنعوا أجوا ًء یف مناقبه ،قال:
 .5شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .585

احادیث وارده در فضایل معاویه همگی از مجعوالت است

096

ّ
راه َویة
إن ابن
أور َدها یف الموضوعات ساق عن إسحاق بن َ
ّ
اجلوزی بعد أن َ

یصح یف فضائل معاویة یشء“.
(شیخ
البخاری) أنّه قال” :مل ّ
ّ

البخاری عن الترصیح بلفظ منقبة
ابن َح َجر” :فهذه النکتة یف عدول
ّ
قال ُ

اجلوزی من طریق عبداهلل بن أمحد
ابن
اعتام ًدا عل قول شیخه (ابن َ
ّ
راه َویة) .و أخرج ُ

حنبل:

ثم قال :اع َل ْم ّ
کثری
ُ
أطر َقّ ،
عل و معاویة؟ ف َ
أن عل ًّیا کان َ
سألت أیب ،ما تقول یف ٍّ
ر
رجل قد حاربه فأطرده
فعمدوا إیل
األعداء ،فف ّتش أعداؤُ ه له عی ًبا فلم جیدواَ ،
لعل.
کیدً ا منهم ٍّ

فأشار هبذا إیل ما اختلقوه لمعاوی َة من الفضائل مّا ال َ
ورد یف
أصل له .و قد َ

ُ
یصح من طریق اإلسناد ،و بذلک
أحادیث کثریة لکن لیس فیها ما
فضائل معاوی َة
ّ
ُ
غریمها “.ـ انتهی.
جوم إ
َ
سحاق بن َ
راه َویة و النّسا ّ
ئی و ُ

قصة مشهورة یف أمر فضائل معاوی َة؛ قال الدّ ار قطنی:
ئی ّ
و للنّسا ّ

حاجا فامتحن بدمشق و أدرک ّ
الشهاد َة فقال :أمحلوین إیل مکّة و
ّسائی ًّ
”خرج الن ُّ

ُت ُو ّیف بالر ْم َلة .و کان أصحا ُبه یف دمشق أن سألوه عن فضائل معاویة ،فقال :أال یرض

رأسا برأس حتّی ُیفض َل؟
ً

فام زالوا یدفعونه حتّی ُأخرج من المسجد“.
2 5

عل رض اهلل عنه» .
و للن ّ
ّسائی کتاب یف خصائص ّ

ر
لرجل من الطلقاء
قلت لعائشة” :أال تعجبنی
صفحة « :215عن األسودُ ،

ُ
سلطان اهلل ُیؤتیه الرب و
حممد اخلالف َة؟!“ قالت” :و ما ُتعجبک؟! هو
ینازع
َ
أصحاب ّ
 .5أی :کتاب خصائص أمیرالمؤمنین علیه السّالم( .محقّق)
 .2شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص  ،584تعلیقه.
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ُ
مرص!!“»
الفاجر! قد م َلک
َ
فرعون َ

5

فرستادن حُجر بن عدیّ را با یازده تن از اصحابش از کوفه به شام و به قتل
رسانیدن آنها
عدی أ ّنه کان یر ّد عل المغریة بن
السبب یف قتل ُح ْجر بن ّ
صفحة « :211و کان ّ

لعل رض اهلل عنه ـ و کان معاویة قد أ َمر
شعبة عامل معاوی َة عل الکوفة،
َ
شتائمه ٍّ

عام َله ،کام ب ّیناَ ،
عل رض اهلل عنه و عیب أصحابه و إقصائهم ـ و وقع
ُوال َته و ّ
بشتم ٍّ

بینه و بنی المغریة کذلک ما وقع بسبب إنکاره عل َف َعالته .ثم فعل ُح ْجر َ
مثل ذلک مع
زیاد ا ّلذی ّ
فکرب عل زیاد أن یعارضه أحد ،فأ َمر بسجنه و معه
تویل الکوف َة بعد المغریة؛ ُ
ر
بشهود یؤ ّیدونه
أحدُ عرش من أصحابه ،و ا ّدعی أنّه شتَم اخللیف َة و دعا إیل حربه! و أیت
یا قد شهد ّ
ثم أرسله هو و إخوانه إیل معاویة .و عل ّ
بأن ُح ْج ًرا یقیم
ش ً
یف قولهّ ،
أن َ

مر َة و یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر و أنّه
ّ
الصال َة و یؤیت الوکا َة و یدیم احلج و ال ُع َ

حرا ُم الدّ م و الاملّ ،
فإن معاویة مل یستمع لشهادة شیح و ب َعث إیل َمن مع ُح ْجر َیعرض

عل و ال ّلع َن له و ّإال ق َتلهم! فقالوا” :لسنا عل ذلک!“ فحفروا هلم
علیهم الرباء َة من ٍّ
فلام کان الغد
حرضت األکفان ،و قام ُحجر و أصحا ُبه للصالة عام َة اللیلّ ،
َ
القبور و ُأ َ
قدّ موهم فقتلوهم.

عل؟!“ فقال لهَ ” :د ْعنی،
و مّا قاله معاوی ُة ألحدهم” :یا أخا ربیعة ،ما تقول یف ٍّ

ال ت َْسأ ْلنی! فهو خری لک“.

أشهد أنّه کان من ّ
الذاکرین ا َ
کثریا ،و من
قال” :واهلل ال أ َد ُعک!“ قالَ ” :
هلل ً
باحلق ،و القائمنی بالقسط ،و العافنی عن النّاس“.
اآلمرین ّ

 .5همان ،ص .584

[تکریم عالم بزرگ آلمان از معاویه به دلیل مانع شدنش از نفوذ اسالم در اروپا!]

احلق“.
ّ

أهله:

097

أبواب ال ّظلم و ْ
أبواب
أغلق
قال” :فام قو ُلک یف عثامن؟“ قال” :هو ّأو ُل َمن ف َتح
َ
َ
قتلت “.فأ َمر بقتله ش قت َل رة ،فدُ فن ح ًّیا.
نفسک!“ قال” :بل إ ّیاک ُ
قالَ ” :
قتلت َ

رب ،و ُأسد الغابةّ ” :
لمن حرضه من
جرا قال َ
أن ُح ً
و یف االستیعاب البن عبدال ّ
فإین الق معاویة عل اجلا ّدة“.
ال تنوعوا عنّی حدیدً ا و ال تغسلوا عنّی د ًماّ ،

ْدی المل ّقب
رض اهلل عن حجر و إخوان حجر .و هو ُحجر بن َعد ّی الکن ّ

النبی و شهد القادس ّی َة».
بح ْجر اخلَری ،کان من فضالء ّ
ُ
الصحابة ،و َفد عل ّ

5

[ تکریم عا لم بزر گ آ لما ن از معاویه به د لی ل ما نع شد نش از نفوذ اسالم در اروپا!]

گفتار عالم بزرگ آلمان« :سزاوار بود که ما مجسّمۀ معاویه را از طال
میریختیم و در فالن میدان برلین نصب میکردیم؛ چراکه اگر او مانع
نمیشد ،اسالم اثری از مسیحیّت را در اروپا باقی نگذاشته بود!
صفحة  ،215پاورقی « :2قال أحدُ کبار علامء اآللامن یف األستانة لبعض
المسلمنی ،و فیهم أحدُ شفاء مکّة” :إنّه ینبغی لنا أن نُقیم ً
تثاال من الذهب لمعاویة
بن أیبسفیان یف َمیدان کذا من عاص َمتنا برلنی “.فقیل له” :لامذا؟“ قال” :ألنّه هو ا ّلذی
اإلسالمی عن قاعدته الدیم ْقراطیة إیل َع َصبی رة؛ و لوال ذلک َل َعم
حلکم
ّ
حول نظا َم ا ُ
َ
نحن اآللامن و سائ ُر ُشعوب ُأوروبا ُع ْر ًبا ُمسلمنی!“
العامل َ کله ،و إذن ل ُکنّا
اإلسال ُم
ُ
دی ،صفحة ».)111
(الوحی المح ّم ّ
 .5همان ،ص .583

 .2همان ،ص  ،581تعلیقه.
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معاویه ،عباده را از شام به مدینه تبعید میکند
صفحة « :277کان [عباد ُة بن الصامت] معه یو ًما فقام خطیب َیمدَ ح معاوی ُة و

ر
فحثاه یف فم اخلطیب! فغضب معاوی ُة؛ فقال له
یثنی علیه ،فقام عباد ُة
برتاب یف یده َ

َ
رسول اهلل بالعقبة ،و کان من هذه البیعة أن نقوم
عبادة” :إنّک مل تکن معنا حنی بایعنا
ُ
رسول اهلل:
باحلق حیث کنّا ،ال نخاف یف اهلل لوم َة الئ رم؛ و قال
ّ
اب!“
إذا رأیّ ،المدی احنی َفاحثُوا یف وجوههُّ ،
الُّت َ
أفسدَ ّ
الشا َم!“
و ّلام اشتدّ
غضب معاویة عل عبادة َ
ُ
رح َله إیل عثامن و قال” :إنّه َ
سمعت رسول اهلل یقول:
رح َله إلیه معاویة” :
ُ
و قال عبادة لعثامن ّلام َ

ٌ
رجال ُیعرفونک ،ما ُتنکرون و ُینکرون ما َتعرفون! فًل
أمورک ،بعدی
َس َییل َ
َ
ص و ال َتض یلوا َبربک“.،
طالة ل َمن لَ ی

َ
لعثامن بعد ذلک:
و یف روایة البن عساکر أنّه قال

نفس عبادة بیده ّ
راجعه
أن فالنًا (یعنی معاویة) لمن ُأولئک!“ فام َ
”فواهلل ا ّلذی ُ
ر 5
ُ
عثامن بحرف».

بناء قصر خضراء معاویه در شام و تبعید ابوذ ّر را به شام
ُ
َ
لحق
عثامن حماورة یف ذلک 2،فأ َمر
صفحة « :272و جرت بینه و بنی
عثامن بأن َی َ

ّ
بالشام .فلم َیلبَث هناک بعد ما رأی من فعالت معاویة ما رأی ،أن ُینکر علیه؛ فأراد
معاوی ُة أن یقطع لسانَه بثالثمائة دینار! فکان جوابه” :إن کان هذا من عطائی َقبل ُتها،

و إن کانت ُج ْع َلة فال حاجة یل فیها!“
 .5همان ،ص .532

 .2یعنی :ما بین ابوذر غفاری و عثمان این قضیّه واقع شد.

سفر معاویه به مدینه و مالقات با عایشه

093

خلرضاء بدمشق ،قال له” :یا معاویة إن کانت هذه الدّ ُار
قرص ا َ
و ّلام بنَیمعاویة َ

من مال اهلل فهی اخلیانة ،و إن کانت من مالک فهذا هو اإلرساف “.و کان یقول:

”واهلل لقد حدَ َثت أعامل ما أعرفها ،واهلل ما هی یف کتاب اهلل و ال ُسنة نب ّیه ،واهلل ّأین
ألری ح ًّقا ُیط َفأ و ً
باطال ُی َیی و صاد ًقا ُیکذب و أ َث َر ًة بغری ُت ًقی»“.

5

قیس بن سعد إیل معاویة کتا ًبا قال فیه:
صفحة « :271و أرسل ُ

خرجت منه َط ْو ًعا ،...و
رها و
ابن َو َثن،
َ
َ
دخلت اإلسال َم ُک ً
”أ ّما بعد ،فإنّک َو َثن ُ

مل َیقدُ م إیام ُنک ،و مل َیدُ ث نفا ُقک»“.

2

صفحة « :271قال أبوجعفر اإلسکایف 4ـ رمحه اهلل ـ:

ر
” ّ
أخبار قبیحة
الصحابة و قو ًما من التّابعنی عل روایة
أن معاویة َ
وضع قو ًما من ّ

الرباء َة منه ،و ج َعل هلم عل ذلک ُج ْع ًال ُی َ
رغب
السالم تقتض ال ّط َ
عن فیه و َ
عل علیه ّ
یف ٍّ
یف مثلهْ ،
المغری ُة بن ُشعبة ،و
عمرو بن العاص و ُ
فاختلقوا ما أرضاه؛ منهم أبوهریرة و ُ
من التّابعنی عرو ُة بن ال ُّو َبری»“.

3و1

سفر معاویه به مدینه و مالقات با عایشه
السیاسة ،ج ّلد  ]2صفحة :251
[اإلمامة و ّ

ثم قال [معاوی ُة]” :أنت واهلل یا ُأم المؤمننی ،العالم ُة باهلل و برسولهَ ،د َللتنا
« ّ

سمع قو ُلک؛ و
عل ّ
أمرک و ُی َ
احلق و َح َضضتنا عل حظ أنفسنا ،و أنت أهل ألن یطاع ُ
 .5شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .534
 .2همان ،ص .533

 .4ج  ،5ص  ،418انظر شرح نهج البالغة ،البن أبیالحدید( .شیخ المضیرة أبوهریرة)
 .3شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .533
 .1جنگ  ،61ص  387ـ .332
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ّ
أمر یوید قضاء من القضاء ،و لیس للعباد اخل َ َری ُة من أمرهم»“.
إن َ

5

مالقات معاویه با حضرت امام حسین علیه السّالم در مدینه و فراخوان
حضرت را برای قبول بیعت یزید و جواب حضرت
الرجل القو َم
السالم لمعاویة]” :و
َ
ذکرت قیاد َة ی
صفحة [« :257قال احلسنی علیه ّ
بعهد رسول الل ی
تأمریه له و قد کان ذلک و لعمرو بن
صیل الل للیه (و آله) و س یل ،و َ
ٍ
ٍ
یومئذ مبعثه ،ح یّ
الرسول و بیعّه له و ما صار ـ ل َعم ُر الل ـ
العاص یومئذ فضیل ٌة بصحبة ی
تقدیمه و لدوا للیه أفعاله فقال ی
صیل الل للیه (و آله) و س یل:،
إمرتَه و کرهوا
أن َ
َ
ف القو ُم َ
ال َج َر َم َمعّش المهاجرین ال ُیعمل للیک ،بعد الیوم غریی.
حتّج بالمنُوخ من فعل الرسول یف أوکد األحکام و أوالها بالمجمع
فکیف ی
الصواب؟!“»
للیه من ی

2

[بیعت گرفتن معاویه از افراد سرشناس مدینه برای خالفت یزید]
حذرک ْ
صفحة [« :257قال معاویة لعبداهلل بن عمر]” :و ّإین ُأ ّ
تشق َعصا
أن ّ

َسفک دما َءهم؛ و ّ
المسلمنی و َتسعی یف تفریق َم َلئهم و ْ
أن ت َ
أمر یوید قد کان قضا ًء
إن َ
ّاس بیع َتهم یف أعناقهم ،و
من القضاء ،و لیس للعباد خ َ َریة من أمرهم ،و قد و ّکد الن ُ

ثم سکت».
أع َطوا عل ذلک ُعهو َدهم و مواثیقهمّ “.

4

السالم]” :و أ ّما أبوک،
صفحة [« :256فقال معاویة ألباعبداهلل احلسنی علیه ّ

فقد حاکم أباه إیل اهلل ،فقض ألبیه عل أبیک“.
 .5اإلمامة و الُیاسة ،ج  ،5ص .518
 .2همان ،ص .515
 .4همان.

رسیدن خبر مرگ معاویه به مکّه و به ابنعبّاس در مسجد الحرام و کلمات ابنعبّاس در این واقعه
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َ
العاجل لیل الجل“.
آثرت
فقال احلسنیَ ” :حُ ُبک َجه ُلک
َ
نفسا ،فیوید واهلل خری
فقال معاویة” :و أ ّما ما
َ
ذکرت من أنّک خری من یوید ً
5
حمم رد منک»“.
ألُ ّمة ّ
َ
نلت ما أنا فیه
صفحة [« :262قال معاویة لسعید بن عثامن]” :و أ ّما أن
أکون ُ

الملک یؤتیه اهلل من یشاءُ .قتل أبوک ـ رمحه اهلل ـ فتواکلتْه بنو العایص
بأبیک ،فإنّام هو ُ
و قامت فیه بنو حرب ،فنحن أع َظ ُم بذلک من ًة علیک»“.

2

صفحة (« :261قال ):و ذکروا أنّه مل یکن أحد أحب إیل معاویة أن یلقاه من

شاعرهم ،و کان
فارس أهل ص ّفنی ،و
أیبال ُّط َفیل الکَناین؛ و هو عامر بن واثلة ،و کان
َ
ُ
بعل کرم اهلل وجهه».
من ّ
أخص النّاس ٍّ

4

فإن َک َ
صفحة [« :267قال معاویة]ّ ” :
حمیص عنه
ون ما هو کائن البدّ منه و ال
َ

و ال خ َ َری َة فیه للعباد ،و األقدار غالبة ،و ما سبق یف علم اهلل البدّ جار فیه؛ فانْرصفا یف
3و1
ر
ثم تعودان إلینا فیه ،و تأخذان إن شاء اهلل رضانا»“.
عافیةّ ،

رسیدن خبر مرگ معاویه به مکّه و به ابنعبّاس در مسجد الحرام و کلمات
ابنعبّاس در این واقعه
صفحة (« :171قال ):و ذکروا ّ
مر بنا َن ْع ُی معاویة بن
أن عتب َة بن مسعود قالّ ” :

جالسا قد
أیب ُسفیان و نحن بالمسجد احلرام “.قال” :ف ُقمنا فأتینا اب َنع ّباس ،فوجدناه
ً
 .5همان ،ص .512
 .2همان ،ص .513
 .4همان ،ص .511

 .3قسمتی از کالم معاویه به أبوهریره و أبوالدرداء است( .محقّق)
 .1همان ،ص .513
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علمت هبذا اخلرب یا ابنع ّباس؟!“ قال” :و ما
ُوضع له اخلوان و عنده نفر ،فقلنا :أما
َ
هو؟“ قلنا” :ه َلک معاوی ُة“.

فقالْ ” :ار َفع اخل َ
ثم مال
ثم قال” :جبل ت ََو ْع َو َع! ( ّ
وان یا غال ُم “.و سکَت ساع ًةّ ،

أوس ُع
کمن کان قبله و ّلام یکن بعده مث ُله.
اللهم أنت َ
ّ
ب َک ْلکَله) :أما واهلل ما کان َ
ب ُم ر
عترب ،اشتجرنا بیننا ،فقتَل صاح ُبهم
عمنا ،هوالء لذی ُل ٍّ
لمعاویة فینا و یف بنی ّ
غریهم ،و ما أغراهم بنا ّإال أّنم ال جیدون مث َلنا ،و ما أغرانا هبم
غرینا ،و قتَل صاح ُبنا َ
َ
غریک!
ّإال أّنّم ال َنجد مث َلهم ،کام قال القائل :ما َل َک تَظلمنی؟! قال :ال أجدُ َمن أظلم َ

و واهلل ّ
خل ُری أهله! أعدْ طعا َمک یا غال ُم“.
إن ابنَه َ َ

قال” :فام ُرفع اخل ُ
حلکَم إیل ابنع ّباس»“.
وان حتّی جاء رسول خالد بن ا َ

5

در نهضت و قیام مردم مدینه بر علیه یزید و شکستن بیعت او ،مروان اهل و
عیال خود را در امان حضرت سجّاد آورد
قلت لرسویل :ا ْج َهد الس َریَ ،
فدخلها
صفحة [« :177کتب عبداهلل بن جعفر]” :و ُ

یف ر
عرش ،فواهلل ما أرادوا ذلک و ال َقبلوه ،و قالوا :واهلل ال َی ُ
دخلها َع َنو ًة أبدً ا»“.

2و4

رأت بنوأم ّیه ما َصنَع هبم ُ
أهل المدینة من إخراجهم منها،
فلام ْ
صفحة ّ « :175

أی؟“ قالَ ” :من قدَ ر منکم أن یغیب
الر ُ
اجتمعوا إیل مروان ،فقالوا” :یا أباعبدالملک ما ّ

اخلوف عل احلُرمة ،فغیبوا َح َر َمهم“.
حریمه ف ْل َیفعل ،فإنّام
ُ
َ

ُ
اخلروج
أباعبدالرمحن ،بلغنی أنّک ترید
مروان عبدَ اهلل بن عمر ،فقال” :یا
فأیت
َ
ّ

 .5همان ،ص .574

 . 2نامۀ عبداهلل بن جعفر به مردم مدینه است جهت آگاهی دادن به آنها بر تصمیم یزید( .محقّق)
 .4اإلمامة و الُیاسة ،ج  ،5ص .577

قتل عام و غارت اهل مدینه در واقعۀ حَرَّه در زمان یزید بن معاویه

019

ابن عمرّ ” :إین
ب أن ُأوج َه عیایل َم َعک “.فقال ُ
إیل م ّکة و تغیب عن هذا األمر ،ف ُأح ّ

ال أقدر عل مصاحبة النّساء“.

قال” :ف َتج َعلهم یف منولک مع َح َرمک “.قال” :ال آ َم ُن أن ُی َ
دخل عل حریمی

من أجل َمکانکم“.

ُ
عل إلیه و ب َعث هبم مع
فکلم
مروان عل بن ا ُ
حل َسنی ،فقال” :نع “.،فضمهم ی

عیاله».

5

قتل عام و غارت اهل مدینه در واقعۀ حَرَّه در زمان یزید بن معاویه
ر
رصه ،فج َعل یمیش یف
صفحة « :121و کان جابر بن عبداهلل یومئذ قد َ
ذهب َب َ ُ

بعض أز ّقة المدینة و هو یقول” :ت َعس َمن أخاف ا َ
هلل و رسو َله “.فقال له رجل” :و
َمن أخاف ا َ
هلل و رسو َله؟“

َ
رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم یقولَ :من أرخاف
سمعت
فقال” :
ُ

فحمل علیه رجل بالسیف ل َیق ُتله ،فرتامی علیه
المدین َة فقد أرخاف ما بنی َجن َب “.
َ
ُ
مروان فأجاره ،و أ َمر أن ُیدخله منو َله و ُیغلق علیه با َبه».

2

صفحة « :125قال أبو َم ْعرشَ ” :
دخل رجل من أهل ّ
الشام عل إمرأة نَفساء من
نساء األنصار و معها صبی هلا فقال هلا :هل من ر
مال؟ قالت :ال واهلل ما ترکوا یل شی ًئا.
ی
یک ،إنّه
فقال :واهلل ل ُتخر ّ
إیل شی ًئا أو ألق ُت َلنّک و صبیک هذا .فقالت لهَ :و َ
جن ّ

األنصاری صاحب رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم ،و لقد
ولدُ ابن أیبکبشة
ّ

َ
رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم معه یو َم بیعة ّ
الشجرة عل أن ال أزین و
بایعت
ُ
 .5همان،ص .578

 .2همان ،ص .584
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ر
ببهتان أفرتیه ،فام أتیت شی ًئا؛ فاتّق ا َ
ثم قالت
ال أرسق ،و ال أق ُتل َو َلدی و ال آیت
هللّ .
بنی واهلل لو کان عندی یشء الفتدَ ی ُتک به“.
البنها :یا ّ

الصبی ،و ال ّثدْ ُی یف َفمهَ ،
قالَ ” :
فرضب به
فأخذ بر ْجل ّ
فجذبه من ح ْجرها َ

احلا َ
ئط فانتثر د ُ
صف وجهه،
اسود ن ُ
ماغه یف األرض “.قال” :فلم َخی ُرج من البیت حتّی َ
و صار ً
مثال»“.

5

در واقعۀ حرّه  81صحابی 711 ،از قریش و انصار ،و  01111نفر از سایر
مردم کشته شدند
السیاسة ،ج ّلد  ]2صفحة :121
[اإلمامة و ّ

النبی ّ
صل اهلل علیه (و آله) و
احلرة من أصحاب ّ
«(قال ):و ذکروا أنّه ُقتل یو َم ّ
س ّلم ثامنون ً
سبعما رئة؛ و من
ری بعد ذلک؛ و من قریش و األنصار ُ
رجال ،و مل َی َبق َبدْ ی
ر
احلجة
الوق َع ُة یف ذی ّ
سائر النّاس من الموایل و العرب و التّابعنی عرش ُة آالف .و کانت َ
ر
لثالث بقنی منها ،سنة ثالث و ستّنی .قالوا” :و کان النّاس یعجبون من ذلک ّ
أن
الو َبری ّإال نفر قلیل ،و کان
أشهر؛ و مل یکن مع ابن ُّ
ابن ُّ
الو َبری مل َیصلوا إلیه ّإال بعد ستّة ُ

بالمدینة أک َث ُر من عرشة آالف رجل ،واهلل ما استطاعوا أن یناهضوهم یو ًما إیل اللیل»“.

2

قرائت یزید نامۀ مسلم بن عقبه را برای پسرش معاویة بن یزید و برای
عبداهلل بن جعفر
المحرم سنة أربع و
صفحة « :125و کتب [مسلم بن عقبة إیل یوید] هلالل
ّ
 .5همان ،ص .583
 .2همان ،ص .581

هالکت مسلم بن عَقَبَه و وصیّت به حُصَین بن نُمَیر در برانداختن ریشۀ قریش از مکّه

016

أرس َل إیل عبداهلل بن َجعفر و إیل ابنه معاویة بن یوید فأقرأمها
فلام جاءه
ُ
الکتابَ ،
ستّنیّ .

نفسه
َ
الکتاب ،فاسرتجع عبدُ اهلل بن جعفر و أکثَ َر ،و بکی معاوی ُة بن یوید حتّی کادت ُ
بت و أس َعفتُک
خترج و طال بکا ُؤه .فقال یویدُ لعبداهلل بن جعفر” :أمل أجبْک إیل ما ط َل َ

َ
المواثیق
طیت العهو َد و
أجولت هلم
فبدلت هلم ال َعطا َء و
سألت،
فیام
َ
اإلحسان و أع ُ
ُ
ُ
َ
فت علیهم؛ إذ
عل ذلک؟!“ فقال عبداهلل بن جعفر” :فمن هنالک
اسرتجعت و تأس ُ
ُ
اختاروا ال َبال َء عل العافیة ،و الفاق َة عل النعمة ،و رضوا باحلرمان دون ال َعطاء“.

ثم قال یویدُ البنه معاویة” :فام ُبکا ُؤک أنت یا ُبنی؟!“ قال” :أبکی عل قتل َمن ُقتل
ّ

قتلت هبم نفیس و شفی ُتها“.
من قریش ،و إنّام ق َتلنا هبم أن ُف َسنا!“ فقال یوید” :هو ذاک؛ ُ

عل بن احلسنی،
قال :و سأل
ُ
مسلم بن عقبة قبل أن یرحتل عن المدینة عن ّ

حل َسنی و معه ابناه ،فرحب هبام و َسهل و
عل بن ا ُ
أ حارض هو؟ فقیل لهَ ” :ن َعم “.فأتاه ُّ
عل بن احلسنی” :وصل ا ُ
قرهبم و قالّ ” :
لل
أمریالمؤمننی أوصاین بک “.فقال ُّ
إن َ

نصب للحرب من
ثم انرصف عنه .و مل َیکُن أحد َ
أحُ َن َجزا َءه!“ ّ
أمریالمؤمننی و َ
َ

تعرضوا للقتال ،ف ُأصیبوا.
بنیهاشم ،و لوموا َ
بیوتم؛ فسلموا ّإال ثالث ًة منهم ّ
هالکت مسلم بن عَ قَبَه و وصیّت به حُصَ ین بن نُمَ یر در برا نداختن ریشۀ قریش ا ز مکّه

موت مُل ،بن لقبة و ن ُ
َبش ُه:
(قال ):و ذکروا ّ
أن مسلم بن َع َقبة ارحتل عن المدینة و هو جیود بنفسه ،یرید
نی بن ن َُمری فقال له” :یا َبر َذ َعة
الو َبری بمکّة .فنول یف بعض ال ّطریق فدعا احلُ َص َ
ابن ُّ
َ

احلامر! إنّه کان من عهد أمری المؤمننی إن حدَ ث یب َحدَ ُ
أعهد إلیک،
ث الموت أن َ

فإین بک عاملُ .
التک ْن ً
مت م ّک َة ،فتبول (أی :قریش)
قریشا من ُأ ُذنک إذا قد َ
فاس َم ْع ّ
ْ

ثم الن ُ
ُ
ثم مات فدُ فن یف ثن ّیة المشلل.
ثم
فیها؛ فإنّام هو
ُ
االنرصافّ “.
ّفاق ّ
الوفاق ّ
 .5ثن ّیة المشلل :جبل بالمدینة( .اإلمامة و السیاسة)

5
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فلام تفرق القوم عنه ،أتتْه أم ر
ولد لیوید بن عبداهلل بن زمعة ـ و کانت من وراء
ُّ
ّ ّ

أسو َد من األساود
ال َعسکر ترت ّقب مو َته ـ
ْ
انتهت إیل َحلده َو َجدَ ت َ
فلام َ
فنبشت عنهّ ،
تنحی هلا عنه ،فصلبتْه عل
منطو ًیا یف َر َق َبته ً
ثم مل تول به حتّی ّ
فاحتا فا ُه ،فته ّیبتْه؛ ّ

رب أیبرغال“.
المش ّلل .قال
ّ
الضحاک” :فحدثنی َمن رآه مصلو ًبا ُیرمی کام ُیرمی َق َ
احلرة رمحه ،الل تعایل:
فضائل قّیل اهل ی

خرج یف ر
(قال ):و ذکروا ّ
أن رسول اهلل ّ
سفر من
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم َ

َ
رسول اهلل؟!“ قال:
هرة و َقف فاسرتجع؛ فقالوا” :ما هو یا
مر ب َحرة بنی ُز َ
فلام ّ
أسفارهّ ،
رخیار ُأ یمّ بعد أصحایب“.
” ُیق َّل یف هذه احلَرة ُ
َ
(قال ):و ذکروا ّ
زمان معاویة بن أیبسفیان،
حلرة
أن عبداهلل بن سالم و َقف با َ

فقال” :أجدُ یف کتاب هیود ا ّلذی مل ُیبدل و مل ُیغری ،أنّه یکون ههنا مقتل ُة قو رم ُی َرشون
الرمح َن تبارک و تعایل فیقفون بنی
یوم القیامة واضعی سیوفهم عل رقاهبم ،حتّی یأتوا ّ
یدیه ،فیقولون :قتلنا فیک“.

قبور قو رم من َق َتل احلَرة ،ف َقل
(قال ):و ذکروا عن داود بن احلَصنی قال” :عندنا ُ

ریح المسک“.
حر ُ
فاح منها ُ
کت ّإال َ
ما ّ

ما تم و عزا ی اه ل مدینه برا ی کشتگا نشا ن تا مدّت یکسا ل

و قال بعضهم عن عبداهلل بن أیبسفیان ،عن أبیه ،قال” :رأیت عبداهلل بن

تلت؟ قال :بل،
حنظلة یف َمنامی بأحسن صورة معه لواؤه ،فقلت :یا
أباعبدالرمحن ،أ ُق َ
ّ

شئت.
أرسح یف ثامرها حیث ُ
ُ
فلقیت ّ
ریب ،فأدخلنی اجلنّ َة ،فأنا َ

قلت :فأصحابک فام ُصنع هبم؟! قال :هم معی و حول لوائی هذا ا ّلذی تری

مل ّ
حتل عقده بعد“.

کثری بن أفلح ـ رض اهلل عنه ـ یف
و قال ابنسریین ـ رمحه اهلل تعایل ـُ ” :
رأیت َ

استشهدت؟! قال :لیس یف اإلسالم شهادة و لکنّها النُّدَ باء“.
ألست قد
فقلت له:
النّوم،
َ
َ
ُ

سه روز تمام اموال و نفوس و أعراض و نوامیس مردم مدینه را بر لشگریان مباح کردند
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ّاس ال یلبسون المصبو َغ من الثیاب َ
فلام ُقتل
و قال ْ
األع َرج” :کان الن ُ
قبل احلَرةّ ،

حلرة استح ّبوا أن یلبسوها“.
الن ُ
ّاس با َ

وح یف الدُّ ور عل أهل احلَرة سن ًة ال َهیدَ ءون.
و قالوا :لقد مکَث الن ُ

و قال عبداهلل بن أیببکر” :کان ُ
أعو النّاس و أه َی َبهم حتّی کانت
أهل المدینة َ

ّاس علیهم فهانوا“.
حلر ُة ،فاجرتأ الن ُ
ا َ

ر
قریش و األنصار و مهاجرة ال َع َرب و
هری” :بلغ ال َقتل یو َم احلَرة من
قال ُّ
الو ّ

وجوه النّاس َس ْب َعمائة ،و سائر النّاس عرش َة آالف من أخالط النّاس و الموایل و

ال َعبید “.قال” :و أصیب نساء و صبیان!“

ر
و کان قدو ُم أهل ّ
احلجة سنة ثالث و ستّنی،
الشام المدین َة لثالث بقنی من ذی ّ
سه رو ز تمام ا موال و نفو س و أعراض و نوامیس مردم مدینه را بر لشگریا ن مباح کرد ند

َ
ثم أ ْم َسکوا بعد أن مل ُیبقوا أحدً ا به َر َمق و
هالل
فانتهبوها ثال ًثا حتّی رأوا
المحرمّ ،
ّ

صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم ثامنون ً
النبی ّ
رجال ،و مل َی َبق بعد
ُقتل هبا من أصحاب ّ

ری.
ذلک َبدْ ی

نجوت یوم
قلت لعبداهلل بن مطیع :کیف
َ
و قالوا :قال عییس بن طلحةُ :

رأیت من غلبة أهل ّ
الشام و ُصنع بنیحارثة ا ّلذی صنَعوا من
رأیت ما ُ
حلرة؟! قالُ ” :
ا َ
قول احلارث بن هشام یو َم ر
فذکرت َ
علمت أنّه
بدر و
ویل النّاس،
ُ
ُ
إدخاهلم علینا و ّ
نت
یرض َعدُ ّوی َمشهدی و ال ینفع ول ّیی،
الوبری ،و ُک ُ
قت بابن ُّ
ثم َحل ُ
ُ
فتواریت؛ ّ
ال ّ
ب ُکل ال َع َجب ّ
أشهر ،و مل یکن معه ّإال نفر یسری
أن ابن ُّ
الوبری مل یصلوا إلیه ستّة ُ
أعج ُ
َ

ر
رجل ک ّلهم ذوو حفاظ،
قوم من قریش من اخلوارج؛ و کان معنا یوم احلَرة ألفا

فام اس َت َطعنا أن نَحبسهم َیو ًما إیل آخر اللیل»“.
 .5اإلمامة و الُیاسة ،ج  ،5ص .581
 .2جنگ  ،61ص  484ـ .328
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[اإلمامة و السیاسة ،ج ّلد  ]1صفحة :21

مفلوال .و بایع ُ
ً
ُ
اجلیش إیل ّ
أهل المدینة
الشام
«(قال ):و انرصف ذلک
ر
یومئذ ،فخرج إیل ال ّطائف فه َلک هبا سن َة
ابنع ّباس بمکّة
البن ُّ
الوبری باخلالفة؛ و کان ُ
ابن أربعة و سبعنی سنة ،رض اهلل عنه».
سبعنی ،و هو یومئذ ُ

5

المجانیق عل َج َبل أیب ُق َبیس و عل
نصب
َ
حل َصنی قد َ
صفحة « :21و کان ا ُ

الساج إیل
الو َبری
ابن ُّ
ً
قعیقعان ،فلم یکن أحد َیقدر أن یطوف بالبیت .و أسند ُ
ألواحا من ّ
ئف و ال ُف ُر َش ،فکان إذا وقع علیها احلَ َج ُر نبا عن البیت؛
البیت و ألقی علیها القطا َ

فکانوا یطوفون حتت تلک األلواح».

2

فوقعت بنی یدیه َنب َلة؛ قال :یف هذه خرب .فأخذوها
صفحة (« :21قال):
ْ

فوجدوا هبا مکتو ًبا” :مات یویدُ بن معاویة یوم اخلمیس ألربع عرشة لیلة خ َلت من
األول»“.
ربیع ّ

4

ُ
ُفحْش مروان به خالد بن یزید بن معاویهَ ،
ً
فاحشا َس یبا ًبا
مروان
کان
صفحة (« :27قال ):و ذکروا ّ
أن مروان بن احلَکَم ّلام قدم ّ
الشا َم من مرص ،قال له

ُ
فألح علیه ،و کان مروان
خالدُ بن یوید بن معاویةْ ” :ار ُد ْد إ ّیل سالحی!“ فأیب علیه
مروانّ ،

الشام ّ
فاحشا َس ّبا ًبا و قال له” :یا ابن الربوخ! یا أهل ّ
ً
إن أم هذا َربوخ! یا ابن الر ْطبة!“

ُ
مروان عل رئوس أهل
قال :فجاء اب ُنها إلیها قال” :هذا ما صنعت یب؟! سبنی

ّ
ابن الربوخ“.
الشام و قال :هذا ُ
 .5اإلمامة و الُیاسة ،ج  ،2ص .59
 .2همان ،ص .55
 .4همان ،ص .52

قتل مروان حَکَم به دست مادر خالد بن یزید بن معاویه

013

قتل مروا ن حَکَم به دست مادر خا لد بن یز ید بن معاویه

مرص ابنَه عبدَ الملک و عبدالعویو
(قال ):و کان مروان استخ َلف حنی خرج إیل َ

ّأّنام یکونان بعده ،و بایع هلام ُ
ُ
أهل ّ
مروان بعد ذلک لیایل بعد ما قال خلالد بن
الشام .ف َلب َث

5
ین علیه الش َ
ثم
ثم جاء إیل أم خالد َفر َقد عندها .فأ َم َر ْ
ت جوار َهیا ف َط َو َ
وادکّ ،
یوید ما قالّ ،

جیوهب ّن” :یا أمریالمؤمننی!“
حن و ُیشقق َن
ثم خرج َن َیص َ
َ
غ ّطتْه حتّی قت َلتْه؛ ّ

عمرو بن سعید أن یستخلفه ،فبایعه
قال :فقام عبدُ الملک فبایع لنفسه ،و َ
وعد َ

و أقاموا ّ
بالشام».

2

[اهتمام عبیداهلل بن زیاد در به قت ل رسا ند ن مخا لفانش]

اخلوارج 4و َیق ُتلهم و ُ
یأخذ عل ذلک النّاس
صفحة « :26فلم یول ُعبَیداهلل یتبع
َ
بالظ ّن و یقتلهم ُّ
یب».
بالش َبهة ،و استعمد إیل عا ّمتهم و کان بعضهم له عل ما ّ

3

[حکومت عبدالملک مروان و کشتن مخالفانش]
صفحة « :16فقال له عبدالملک” 1:ال ُختوفنی به ،فواهلل ّإین ألعلم منه مثل ما
ثخ ر
إن فیه َلثال َ
تعلمّ ،
صال ال َی ُسود هبا أبدً اُ :عجب قد َم َأله ،و استغناء برأیه ،و ُبخل

التومه؛ فال َی ُسود هبا أبدً ا»“.
َ

1

ّ .5
الشوادک :مجع الشودکان ،و هو الش َبکة و أداة السالح( .اإلمامة و السیاسة)
 .2اإلمامة و الُیاسة ،ج  ،2ص .54

 .4مراد از خوارج در اینجا کسانی میباشند که بر علیه حکومت عبیداهلل بن زیاد بودهاند ،بنابراین
جمیع شیعیانی را که وی در زمان حکومتش کشت در تحت عنوان خارجی و خوارج بودهاند.

(عالّمه طهرانی ،قدّس سرّه)

 .3اإلمامة و الُیاسة ،ج  ،2ص .51

 .1این جوابی است که عبدالملک بن مروان به مصعب بن زبیر میدهد و صفات برادرش :عبداهلل بن
زبیر را برای وی میشمرد( .عالّمه طهرانی ،قدّس سرّه)

 .1اإلمامة و الُیاسة ،ج  ،2ص .22
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فلام فرغ منهم و أحکم شأنه فیهم 5،بعث
صفحة « :11قال [أبومعرش]ّ :

حممد بن األشعث إیل َسجستان ً
اج
احلج ُ
عامال و معه جیش ،فک َتب إلیه ّ
الرمحن بن ّ
عبدَ ّ
احلجاجّ ” :إین ال أری ذلک َصوا ًبا؛ ّ
إن ّ
الشاهد
أن یقاتل
حصن کذا و کذا ،فکتب إیل ّ
َ
ئب“.
َیری ما ال َیری الغا ُ

اج” :أنا ّ
کتبت به إلیک،
ئب! فا ْن ُظ ْر ما
فک َتب إلیه
ُ
الشاهدُ و أنت الغا ُ
احلج ُ
ّ

السالم“.
فا ْمض له؛ و ّ

خروج ع بدا لرّحمن بن محمّد بن أشعث و همراها نش و سعید بن جبیر بر علیه حجّاج بن یوس ف

احلجاج:
رخروج ابناألشعث لیل ی
(قال ):و ذکروا ّ
احلجاج مجع
أن
حممد بن األشعث ّلام خرج عل ّ
عبدالرمحن بن ّ
ّ

الرمحن بن ربیعة بن احلارث بن نوفل ،و بنو عون بن عبداهلل ،و
أصحا َبه ،و فیهم عبدُ ّ

حممدُ بن َسعد بن أیبو ّقاص.
معمر بن عثامن بن عمرة ،و فیهم ّ
عمرو بن مویس بن ّ

فاخ َل ْع عدو اهلل و عدو رسوله؛ ّ
فقال هلم” :ما َت َرون؟!“ قالوا” :نحن معکْ ،
فإن َخل َعه
الرب “.فخلعه و أظهر خلعه.
من أفضل أعامل ّ

أنفسنا
فلام َ
أظه َر ذلک ،قدم علیهم سعیدُ بن ُج َبری ،فقالوا له” :إنّا قد َحبسنا َ
ّ

عام تریدون؛ ّ
فإن اخللع فیه الفتن ُة ،و الفتنة
الر ُ
الر ُ
أی أن تک ّفوا ّ
أی؟!“ قالّ ” :
علیک ،فام ّ
ذهاب الدّ ین و الدّ نیا“.
فیها َس ْف ُک الدّ ماء و استباح ُة احلرم و
ُ

احلجاج و قد فعل ما فعل!“ فذکروا أشیا َء ،و مل یوالوا به حتّی سار
فقالوا” :إنّه ّ

معهم و هو کاره.

احلجاج ،فقیل لهّ ” :
عبدالرمحن قد خ َلعک و َمن
إن
رب إیل
ّ
ّ
قال :و انتهی اخل ُ
 . 5این راجع به حجّاج بن یوسف ثقفی است که در یک روز که به بصره وارد شد هفتاد هزار و
چندی از مردم بصره را در مسجد بصره کشت؛ و سپس عبدالرّحمن بن محمّد بن اشعث را به
سوی سجستان فرستاد( .عالّمه طهرانی ،قدّس سرّه)

به منجنیق و آتش کشیدن حَجّاج کعبه را ،و قتل عبداهلل بن زبیر

060

أن سعیدً ا ال خیرج ،و ْ
إن معه سعیدَ بن ُج َبری ،و أنا أعلم ّ
معه “.قالّ ” :
إن أرادوا ذلک

فس َیک ّفهم عنه!“»

5

2
ثم قالَ ” :من
السالم عل من أناب إیل اهلل و سمع و أجابّ “.
صفحة ”« :17و ّ

ههنا من فتیة بنیاألش َعث بن َقیس؟“ قیل” :سعید بن جبری “.قال”:فأیت به»“.

4و3

به منجنیق و آتش کشیدن حَجّاج کعبه را ،و قتل عبداهلل بن زبیر
[یوم اإلسالم] صفحة :15
الرصاع ّ
«و حسبک ً
أن األمو ّینی ق َتلوا یف عهدهم س ّت ًة و
دلیال عل شدّ ة هذا ّ

الس ّفاح و المنصور ُقتل
ثالثنی من أهل البیت؛ و سار الع ّباس ّیون
َ
سریتم ،ففی عهد ّ

تسعة عرش ً
اإلصفهاین یف کتابه الکبری مقاتل
رجال من أهل البیت .و قد مجع أبوالفرج
ّ

نحو ثامنمائة و مخسنی صفحة ،أسام َء َمن ُقتلوا من غری ر
ذکر
ال ّطالبی ّنی ا ّلذی یبلغ َ
لتارخیهم ،و مل یکن ذلک ّإال إیل عهده و قد ُت ُو ّیف سنة .151

و بعد ر
قلیل من مقتل احلسنی کانت المأسا ُة األُخری و هی ُ
قتل عبداهلل بن

الوبری یف عهد عبدالملک بن مروان ،و مل َیمض عل وفاة رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و
ّ
آله و س ّلم ّإال ثالث و ستّون سنَة ،و ّ
الوبری
اج لمقاتلة ابن ّ
ویل عبدُ الملک احلَ ّج َ

أستارها و َرمی
أخیارها و ه َتک
فاستأذن یف نصب المنجنیق عل الکعبة فنفر
َ
َ
أحجارها؛ و قال ّ
الشاعر:
َ

 .5اإلمامة و الُیاسة ،ج  ،2ص .21

 .2قسمتی از نامۀ حجّاج بن یوسف به عبدالرّحمن بن محمّد بن أشعث( .محقّق)
 .4اإلمامة و الُیاسة ،ج  ،2ص .44
 .3جنگ  ،61ص  353ـ .344
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ــتوره
خرجنـــا لبیـــت اهلل َنرمـــی ُسـ َ

د َلفنــا لــه یــوم ال ّثالثــاء مــن منــیٰ

أحجاره ،زفـن الوالئـد یف العـرس
و
َ

ر
بجیش کصدر الفیل لـیس بـذی رأس

اج و ُجندُ ه عل رمی الکعبة بالمنجنیق،
احلج ُ
جر َؤ فیها ّ
و کانت حادث ًة فظیعة إذ ُ

احلجاج و
یتعجبون من
و کانت مقدّ س ًة مهیب ًة حتّی قبل اإلسالم؛ فکان النّاس
ّ
ّ

یقولون” :خذل یف دینه!“ و ّلام رمی الکعب َة بالمنجنیق أربحت و وهنت و ارتفعت
ر
ر
لت من
أحر َقته و ق َت ْ
سحابة ذات برق و رعد فس َقطت صاعقة عل المنجنیق و َ
فذعر أ ُ
رجالُ ،
أصحابه اثنیعرش ً
هل ّ
احلجاج:
الشام من ذلک و ک ّفوا عن القتال؛ فقال ّ

الصواعق فال یرو عنکم ما ترون! ّ
فإن َمن قبلکم کانوا
ابن تامة و هی بالد کثری ُة ّ
”أنا ُ
عثت نار فأک َلته ،فیکون ذلک عالم َة تق ُّبل القربان “.و أیت بمنجنیق آخر
قربوا قربانًا ُب ْ
إذ ّ

األسدی:
الوبری
می؛ و یف ذلک قال ّ
ّ
و عاود الر َ
ّأهیــا العائــذ یف مکّــة َکــ ْم

مــن َد رم أجریتَــه یف َغــری َد ْم

حلـ َـر ْم
إنّــــه عائــــذة ُم ْع َصــــمة
و بــه یقتــل َمـن جـاء ا َ
الوبری إذ أصا َبته جراح فامت منها
و
بن ّ
استمر یف قتاله و ر ْمیه الکعب َة حتّی ُقتل ا ُ
ّ

مر
ثم إیل عبدالملک و ُصلب
رأسه إیل ّ
جسمه یف مکة .و ّلام ّ
ُ
احلجاج ّ
بعد أ ّیام ،و ُحمل ُ
قوا ًما ،و لکنّک
عبدُ اهلل بن ُع َمر بجسمه قال” :رمحک اهلل أباخبیب ،فقد َ
صوا ًما ّ
کنت ّ
ر
ثم ّ
رفعت الدّ نیا َ
احلجاج دخل
إن
فوق قدرها و أعظم َتها و مل تکن لذلک
َ
ّ
بأهلّ “.

غسل َد َمه.
المسجدَ و مل ّ َش َعثَه و مجع أشال َء ال َق َتل و َ

حجّاج دربارۀ مدینه گفت« :لوال ...جلعلّها مثل َجوف احلامر ألوا ًدا...
یقولون منرب رسول الل و قرب رسول الل»
فلام خرج من مکّة إیل
و کان مّا ُأخذ عل ّ
احلجاج أنّه کان َینوی أشد من ذلکّ ،

عبدالملک بن مروان و جنایات حجّاج بن یوسف و إعمال شدیدترین عمل بر ضدّ علویّین
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المدینة قال” :احلمد هلِل ا ّلذی أخرجنی من ُأ ّم الفتَن ،أه ُلها أخ َب ُث ر
أهل! و لوال ما کان

یأتینی من ُک ُتب أمریالمؤمننی فیهم جلعل ُتها َ
مثل جوف احلامر أعوا ًدا یعودون هبا،

و ر ّمة قد ُبلیت ،یقولون منرب رسول اهلل و قرب رسول اهلل “.و انتهت المأسا ُة باجلرأة
عل الکعبة بعد تقدیسها و انتهاک المسجد احلرام و ّ
الشهر احلرام و البلد احلرام و
تولول الدّ ی ُن یف نفوس المسلمنی.

و کان من رجاالت الدّ ولة األُمو ّیة عبدُ الملک بن مروان ،و کان شدیدً ا قو ًّیا

ُ
األخطل
حکام مطل ًقا ،و دعا إیل باطله
استطاع أن َیقض عل اخلالفات و حکم بالده ً
5

ّ
ّرصاین من قبیلة تغلب».
اعر الن
الش ُ
ّ

عبدالملک بن مروان و جنایات حجّاج بن یوسف و إعمال شدیدترین عمل
بر ضدّ علویّین
[یوم اإلسالم] صفحة :71

بالقوة و
أنفسهم غاصبنی للخالفة فلم یتمکّنوا منها ّإال
ّ
«و األُمو ّیون اعتربوا َ

عواطف النّاس ،حتّی یف
دائام یسرتعی
ال َق ُّْس ،و
َ
دائام خائف و المغص ُ
ُ
وب ً
الغاصب ً
ُ
فاضطر ذلک
الرأی العام بعطفه.
أ ّیامنا هذه إذا اضطهد
ّ
السیاس ّیة أحدً ا حباه ّ
رجال ّ

ّجسس عل العلو ّینی و إرهاهبم و التنکیل هبم ،و هذا ما ج َعل
األُمو ّینی إیل الت ّ

سوة یف إمخاد هذه الف َتن و یدُ ه ال ُیمنی یف ذلک
عبدَ الملک بن مروان یستعمل منتهی ال َق َ
اج؛ و تنسب إلیه اخلطب ُة ا ّلتی یقول فیها:
احلَ ّج ُ

بالسیف ،حتّی تستقیم یل قنا ُتکم .تُک ّلفوننا
”أال و ّإین ال ُأداوی أداو َء هذه األُ ّمة ّإال ّ

أعامل المهاجرین و ال تعملون َ
َ
یف بیننا
الس ُ
مثل أعامهلم ،فال تودادوا ّإال عقوب ًة حتّی یکم ّ
 .5جنگ  ،69ص .88
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عمرو بن سعید قراب ُته قراب ُته و موض ُعه موض ُعه ،قال برأسه هکذا فقلنا
و بینکم .هذا ُ
بأسیافنا هکذا .أال و إنّا ُنحمل منکم کل یشء ّإال وثوبا عل أمری أو نصب ر
رایة .أال و ّ
إن
َ
ُ ً
اجلامعة (ال ُغ ّل) ا ّلتی جعل ُتها یف عنق عمرو بن سعید عندی؛ واهلل ال یفعل أحد فع َله ّإال
رضبت عن َقه»“.
بتقوی اهلل بعد مقامی هذا ّإال
ُ
جعل ُتها یف عنقه ،واهلل ال یأ ُمرین أحد َ

ولید ،مخترع فنّ شرابخواری بود که در عبّاسیّون جلوه نمود!
[یوم اإلسالم] صفحة :71
«و انقسم ّ
السیاس ّیة ،کام افرتق النّاس؛ فکان عبداهلل بن قیس
الشعراء إیل الف َرق ّ

حق آل النّبی یف اخلالفة.
الوبری ،و الک َُمیت کان یناضل عن ّ
الرقیات شاعر عبداهلل بن ّ
ّ

عمر بن
ّشبیب بالنّساء
و بعد أن کان الت
مقصورا عل مقدّ مات القصائدَ ،
ُ
ظهر ُ
ً

أیبربیعة یف م ّک َة یف عهد عبدالملک یضع القصائدَ ال ّطویلة یف ال َغ َول و ج َعلها وق ًفا عل

وعة
خصوصا
ّغول بملیحات النّساء ،و
للج َوی و َل َ
الت ّ
احلاجات منه ّن من غری إعالن َ
ّ
ً

الشأن عند اجلاهلنی .و أم َع َن ُ
الفراق کام کان ّ
الرتف ّلام ُن ّحوا
أهل مکّة و المدینة یف َ

السیاس ّیة ،و ف َتح الولیدُ اخللیفة یف دمشق با ًبا جدیدً ا یف ّ
یب و هو
الشعر العر ّ
عن ّ

القصیدة اخلمر ّیة! نعم کان األعیش یقول یف اخلمر و لکن مل َیب ُلغ ما ب َلغه الولیدُ  ،فإذا
قلنا ّ
رتع فن اخلمر یف اإلسالم ح ًّقا ـ و هو ال ّف ّن ا ّلذی نام و ازدهر یف
إن الولیدَ ال ّثاین خم ْ ُ
5

ّ
ظل الع ّباس ّینی ـ مل َنب ُعد!»

عبدالعزیز بن مروان برادر عبدالملک از جهت قدرت در رتبۀ عبدالملک بود
[اإلمامة و السیاسة ،ج ّلد  ]1صفحة :51

أمر العراق
«(قال ):و ذکروا أنّه ّلام فرغ
ّ
تم له ُ
احلجاج من قتل اخلوارج و ّ
 .5جنگ  ،69ص .35

بعد از مرگ عبدالعزیز در مصر ،عبدالملک برای دو پسر خود :ولید و سلیمان از مردم بیعت گرفت
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اج أن یبایع للولید ابنه و یکتب له عهدَ ه
فاستقر ُملک عبدالملک ،کتب إلیه
احلج ُ
ّ
ّ
فأیب ذلک عبدُ الملکّ ،
ألن أخاه عبدَ العویو کان ح ًّیا و کان قد استعمله
للنّاس؛ َ

احلجاج ُیوبخه و یقول له” :ما َلک أنت و التک ّل َم
مرص ،و کتب إیل
ّ
عبدُ الملک عل َ
هبذه؟! و کانت البیعة ّ
بالشام هلام مجی ًعا!“

الرأی و العقل و
نظری عبدالملک یف احلوم و ّ
إذ مات مروان ،و کان عبدُ العویو َ
ّ
الذکاء ،و کان عبدالملک ال یفضل عبدَ العویو یف یش رء ّإال باسم اخلالفة ،حتّی لربام
غریه و َیری خال َفه فری ّده إیل رأیه و ال
کان عبدالملک یأمر ّ
بالیشء فریید عبدالعویو َ

فلام کانت سن ُة إحدی و ثامننی ،ع َقد
یمضیه ،و کان ال ینکر ذلک عبدُ الملکّ .

الرب َبر
عبدُ الملک لمویس بن نصری عل إفریق ّیة و ما حوهلا و ّ
وجهه إیل َمن هبا من َ

5
متوج ًها ،انتهی ذلک إیل
فلام قدم مویس بن نصری
ّ
ُیقاتلهم ،و َض ّم إلیه َب ْر َق َةّ .
عبدالعویو ،فر ّده من مرص إیل ّ
قر َة بن َح ّسان ال ّثعلبی؛ فانرصف مویس
الشام ،و بعث ّ

بن نصری إیل ّ
الشام لعبدالملک ،و ذ َکر امتهانًا ناله من عبدالعویو و ما استقبله به إیل
کالم کثری؛ فقال له عبدُ الملکّ ” :
أمضینا فع َله“.
إن عبدالعویو ص ُنو أمریالمؤمننی ،و قد َ

غالب أصحابه.
فهوم هبا و ُقتل
ُ
قر ُة بن َح ّسان إیل إفریقیّةُ ،
ّ
فتوجه ّ
بعد ا ز مر گ عبدا لعزیز در مصر ،عبدا لملک برا ی دو پسر خود :و لید و سلیما ن ا ز مردم بیعت گرفت

حممدُ بن
فلام کانت سنة أربع و ثامننی ُت ُو ّیف عبدُ العویو بن مروان
ثم َو َیل ّ
بمرصّ ،
ّ
َ

ثم
مروان إیل سنة ّ
فلام ُت ُو ّیف عبدالعویو ،أمجع عبدُ الملک عل بیعة الولید ّ
ست و ثامننیّ .
َ
من بعد الولید سلی َ
اج هلام
سلیامن ،فبایع
احلجاج ببیعة الولید و
امن؛ فکتب إیل
احلج ُ
ّ
ّ

بالعراق ،فلم خیتلف علیه أحد ،و بویع هلام ّ
بالشام و مرص و الیمن.
دعو ت حاکم مدینه هشام بن اسماعی ل ،سعید بن مسیّب را برا ی بیعت

و کتب عبدُ الملک إیل هشام بن إسامعیل ـ و هو عام ُله عل المدینة ـ أن یأخذ
 .5تاج العروسَ « :ب ْر َقة :إقلیم مشتمل عل ًقری و ُمدُ رن أو ناحیة بنی اإلسکندریة و إفریقیة ،مدینتُها
َ
عمرو بن العاص».
أنطا ُب ُلس ،و هی ما افتتح ُص ْل ًحا،
صاحلهم علیها ُ
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الم َسیب و قال” :مل أکن
فلام أتت البیعة هلام ،کره ذلک َسعیدُ بن ُ
بیع َة أهل المدینةّ .
ر
حدیث سمع ُته عن رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و
ألُبایع بیع َتنی یف اإلسالم بعد
س ّلم أنّه قال :إذا کانت بیعّان یف اإلسًلم فاق ُّلوا األحدَ َ
ث منهام“.

اخرت ّأهیا
الرمحن بن عبدالقاری فقالّ :إین مشری علیک بثالث خصالْ َ ،
فأتاه عبدُ ّ

ت
غری َ
َ
شئت .قال :و ما هی؟ قال له :إنّک تقوم حیث یراک هشا ُم بن إسامعیل ،فلو ّ
غری مقا ًما قم ُته منذ أربعنی سنة هلشام بن إسامعیل.
مقا َمک؟ قال :ما ُ
کنت ألُ ّ

قال :فثانیة .قال :و ما هی؟ قالْ :
ألجهد
کنت
اخ ُر ْج معتم ًرا! قال سعید :ما ُ
َ
نفیس و ُأنفق مایل یف یش رء لیس یل فیه ن ّیة.

ثم لسلیامن! قال سعید:
قال له :فثالثة! قال :و ما هی؟ قال :تبا َی ْع للولیدّ ،

برصک فام َع َل؟!
َ
أرأیت إن کان اهلل قد أعمی قل َبک کام َ
أعمی َ
الرمحن هذا أعمی.
قال :و کان عبدُ ّ

فلام
قال :فدعاه هشا ُم بن إسامعیل إیل البیعة ،و کان ُ
عم سعید بن المس ّیبّ .
ابن ّ

ْ
عمک حتّی ُنک ّلمه و
علم بذلک ال ُق َرش ّیون ،أتوا هشا ًما فقالوا له :ال
تعجل عل ابن ّ

نخوفه َ
القتل ،فعیس به أن یبایع و جییب.
ّ

قال :فاجتمع القرش ّیون فأرسلوا إیل سعید مو ًیل له کان یف احلرس ،فقالوا له:

ب إلیه ،فخو ْفه َ
أخربه أنّه مقتول ،فلع ّله یدخل فیام َ
ّاس.
َ
دخل فیه الن ُ
اذه ْ
القتل و ْ

قائام ُیصل یف مسجده ،فبکی مواله بکا ًء شدیدً ا؛ قال له
فجاءه مواله َ
فوجده ً

سعید :ما ُیبکیک ،ویک؟! قال :أبکی مّا یراد بک .قال له سعید :و ما یراد یب،

ویک؟! قال :جاء کتاب من عبدالملک بن مروان إیل هشام بن إسامعیل ،إن مل ُتبایع و

کنت ال ترید أن
لتطهر و تلبس ثیا ًبا طاهرة و تفرغ من عهدک إن َ
ّإال ُقت َ
لت؛ فجئ ُتک ّ
تبایع.

ضرب سوط و حلق رأس و لحیه و وقوف در منظر عام سعید بن مسیّب را برای عدم بیعت با ولید
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کنت ُأ ّ
صل و
فقال له سعید :ال ُأم لک! قد وجد َتنی ُأصل یف مسجدی ،أ فرتاین ُ
کنت
غری طاهرة؟! و أ ّما ما
ذکرت من أن أفرغ من عهدی ،فام ُ
َ
ُ
لست بطاهر و ثیایب ُ
ألُوخر عهدی بعد ما حدّ ثنی عبداهلل بن عمر عن رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و

حق امر ٍئ ُمُل ٍ ،یبیت لیلة [لیلّنی] له یش ٌء ُیوص به یإال و وص یی ُّه
س ّلم أنّه قال” :ما ی
فإین مل أکن ألُبایع بیع َتنی یف اإلسالم.
مکّوب ٌة “.فإذا شاءوا ف ْل َیفعلواّ ،

صاحب المدینة هشا ُم بن
فأخربهم بام ذکر؛ فکتب
قال :فرجع إلیهم المویل
ُ
ََ

إسامعیل إیل عبدالملک ُخیربه ّ
أن سعید بن المسیّب کر َه أن یبایع هلام (للولید و سلیامن).
ر
کرهه ،و ما
فکتب عبدُ الملک إلیه :ما َلک و لسعید؟! و ما کان علینا منه أمر َن َ

کان حاج َتک أن تکشف عن َسعید أو تأخذه ببیعة؟! ما کنّا نخاف من َسعید! فأ ّما إذ
قد ظهر ذلک و انترش أمره یف النّاس ،فاد ُعه إیل البیعة؛ فإن أیب فاجلدْ ه مائة س ر
وط أو
ْ
ْ
َ
َ
ُ
السوق عل النّاس ،لکیام
رأسه و حلی َته و ألب ْسه ثیا ًبا من َش ْع رر و أوق ْفه یف ُّ
أحل ْق َ

غریه.
ال جیرتئ علینا أحد ُ

ضر ب سوط و حلق رأ س و لحیه و و قوف در منظر عام سعید بن مسیّب را برای عدم بیعت با و لید

فلام أتاه دعاه إیل
فلام وصل
ُ
الکتاب أرسل إلیه هشام فانطلق سعید إلیهّ .
قالّ :
ر
البیعة فأیب أن جییبه ،فألبسه ثیا ًبا من َش ر
رأسه و
عر ،و جرده و جلده مائة َسوط ،و ح ّلق َ

نوعت ثیایب طائ ًعا و
السوق؛ و قال :لو أع َل ُم أنّه لیس ّإال هذا ما
ُ
حلی َته ،و أو َقفه یف ّ

أجبت إیل ذلک.
ال
ُ

الرشط بالمدینةّ :لام علمنا أنّه ال یلبس
قال بعض األ ْیل ّینی ا ّلذین کانوا یف ُّ َ
أباحممد ،إنّه ُ
تبنی
القتل؛
یاب طائ ًعا ،قلنا له” :یا
ال ّث َ
فلام ّ
فاسرت هبا عور َتک!“ قال :فلب َسّ .
ْ
ّ
ظننت أنّه ُ
القتل ما لبس ُته“.
له أنّا َخدَ ْعناه قال” :یا َمع َل َج َة أهل أ ْی َلة! لوال ّأین
ُ

حتول إلیه
ّاس یوم اجلمعة ّ
قال :فکان هشا ُم بن إسامعیل بعد ذلک إذا خ َطب الن َ

الم َسیّب (أیُ :یقبل علیه بوجهه) مادام یذکر ا َ
هلل ،حتّی إذا وقع یف مدح
َسعیدُ بن ُ
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فلام فطن هشام لذلک ،أ َمر َح َرس ًّیا
أعر َض سعید عنه بوجههّ .
عبدالملک و غریه َ
5
ر
حتول عنه ،فف َعل ذلک به ،فقال سعید” :إنّام هی ثالث!“ و
َیصب وج َه سعید إذا ّ
مر به ّإال ثالثة أشهر حتّی ُعول هشام».
أشار بیده .قال :فام ّ

2

باحلجاج
صفحة ”« :55و تنکر للصدیق و القریب ،و اسمع للبعید .و ُأوصیک
ّ
4

تقحم تلک اجلرائم»“.
خریا؛ فإنّه هو ا ّلذی وطأ لکم
المنابر و کفاکمّ ،
َ
ً

ولید در لحظه مرگ عبدالملک برای آنکه تابوت کج و راست نرود ،تمام
خانههای میان خانه و قبرش را با خاک یکسان کرد
ثم کان ّأو ُل ما
ثم دعا الن َ
ّاس إیل البیعة ،فلم خیتلف علیه أحدّ .
صفحة ّ « :55

کل ر
تبنی من حکمه أن أ َمر َهبدم ّ
دار و منول من دار عبدالملک إیل
َ
ظهر من أمره و ّ
فهد َمت من ساعتها و ُسو َیت باألرضّ ،
عرج بُّسیر عبدالملک یمینًا و
قربه؛ ُ
لئال ُی َ

ش ً
امال ،و لیکون النُّهوض به إیل ُحفرته تلقا َء منوله!»

3

دار آویختن سلیمان ،موسی بن نصیر را با آن سوابق ممتده و جنگهای
عالمگیر در فتوحات اسالم
[اإلمامة و السیاسة ،ج ّلد  ]1صفحة :62
احلجاج و
«قالواّ :لام اس ُتخلف سلیام ُن بعد أخیه الولید ،فکان أحنَ َق النّاس عل ّ
ثم کثر حتّی استُعمل یف ّ
کل َر ْم ری».
 .5أقرب المواردَ « :
حصبه یصبه :رماه باحلصباء؛ هذا أصلهّ ،
 .2اإلمامة و الُیاسة ،ج  ،2ص .33

 .4کالمی است که عبدالملک بن مروان به پسرش ولید در وقت موتش میگوید و او را سفارش
به إبقاءِ حجّاج میکند( .عالّمه طهرانی ،قدّس سرّه)
 .3اإلمامة و الُیاسة ،ج  ،2ص .37

داستان حجّ سلیمان بن عبدالملک با عمر بن عبدالعزیز و گفتگوی آن در سُرادقات و چادرهای بیمثل و نظیر 063

مویس بن نصری ،و کان َیلف :لئن ظفر هبام ل َیص ُل َبنّهام؛ و کان َحنَ ُقه علیهام ر
ألمر یطول

ذکره.
ُ

ُ
عمر بن عبدالعویو ،فأتاه فقالّ ” :إین صالب غدً ا مویس بن
فأرس َل
سلیامن إیل َ
قالَ :

نصری!“

عمر إیل مویس فأتاه ،فقال له” :یا ابننصریّ ،إین ُأح ّبک ألربع؛ الواحدةُ :بعدُ
فبعث ُ

حممد ّ
صل اهلل علیه (و آله) و
أ َثرک یف سبیل اهلل و جهادک ّ
لعدو اهلل؛ و الثان ّیة :ح ُّبک آلل ّ

عیاض بن عقبة لام تعلم من ُحسن رأیی فیه ،و کان عیاض من عباد
س ّلم؛ و الثالثة :ح ُّبک َ

الرابعةّ :
ب أن َتت ّم یدُ ه و َصنیع ُته
إن ألیب عندک یدً ا و َصنیع ًة ،و أنا ُأح ّ
اهلل ّ
الصاحلنی؛ و ّ
أمریالمؤمننی یذکر أنّه صال ُبک غدً ا ،فأحد ْ
ث عهدَ ک 5،و ان ُظر
حیث کانت .و قد
ُ
سمعت َ

َدت ذلک إلیک“.
فیام أنت فیه ناظر من أمرک “.فقال له مویس” :قد
فعلت و أسن ُ
ُ
قبلت ذلک من ر
قبلت منک ،و لکن أسندْ إیل َمن
أحد
عمر” :لو
ُ
ُ
فقال له ُ
ّ
فلام
فلام أصبح اغتسل و حتنّط و راح و مل
أحببت“.
َ
یشک یف الصلبّ .
فانرصفّ .
َ
ُ
سلیامن مویسَ ،
فأدخ َل
امرة الصیف ـ ،دعا
احلر ـ و ذلک یف َح ّ
انتصف النّهار و اشتدّ ُّ

جسیام ،به َن ْس َمة ال توال َتعرض له».
علیه متع ًبا ،و کان بادنًا
ً

2

داستان حجّ سلیمان بن عبدالملک با عمر بن عبدالعزیز و گفتگوی آن در
سُرادقات و چادرهای بیمثل و نظیر
َح َیوة:

صفحة « :271و ذکروا ّ
أخربهم عن رجاء بن
أن عبیداهلل بن عبدالمؤمن َ

ُب وص ّیتَک( .اإلمامة و السیاسة)
 .5أی :اکت ْ
 .2اإلمامة و الُیاسة ،ج  ،2ص .71
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ُ
عمر بن عبدالعویو؛ و ذلک یف سنة
حج
أنّه ّلام ّ
سلیامن بن عبدالملک ،و معه ُ

ُ
بت له ما
فلام انتهی إیل عقبة َع ْسفان ن َظر
الُّسادقات ،قد ُرض ْ
سلیامن إیل ُّ
ثامن و تسعنیّ .

یوسف بن عمر قد عمل له بالیمن ثالث َة ُرسادقات،
بنی أمحر و أخرض و أصفر .و کان
ُ

خو أصفر؛
خو أخرض؛ و ا ّلذی یلیه من ٍّ
رضب له؛ و کان ا ّلذی منها للناس من ٍّ
فکانت ُت َ
الفضة،
ثم ا ّلذی یکون هو فیه من َو ْ ر
یش أمحرُ ،حم ّرب من َح َربات الیمنُ ،مورر بالذ َهب و ّ
ر
بت
خو أمحر ،مراف ُقها من َو ْ ر
و یف داخله ُفسطاط ،فیه أربع ُة
یش أصفر ،و ُرض ْ
أفرشة من ٍّ

رب ذلک.
ب نسائه من وراء ُفسطاطه ،و ُح َج ُر بنیه و ُک ّتابه و َح َشمه ُق َ
ُح ُج ُ

ُ
عمر ،کیف تری
فلام استوی
سلیامن یف ُق ّبة العقبة و نظر إیل ما ُنصب له قال :یا ُ
ّ

ُ
المسئول عنها ،و المأخو ُذ هبا!
بعضا! أنت
بعضها ً
ههنا؟ قال :أری دنیا عریض ًة؛ یأ ُکل ُ

ُّسة فصاح
فبینام مها کذلک ،إذ طار ُغراب من ُرسادق سلیامن ،یف منقاره ک َ

ُ
عمر :ما أدری ،و لکن إن
سلیامن :ما یقول هذا
راب ،فقال
ُ
ال ُغ ُ
الغراب یا عمر؟! قال ُ

شئت أخرب ُتک بعل رم.
َ

سلیامن :أخربین .فقال عمر :هذا غراب طار من رسادقک بک ر
ُ
ُّسة هو
قال
ُ
َ
ُ
ْ
ُ
المسئول عنها من أین َ
خر َجت!
یأکلها ،و أنت المأخو ُذ هبا و
دخ َلت و أین َ

عمر :أفال ُأخربک
قال سلیامن :إنّک لتجیء بالعجائب یا َ
أباح ْفص! فقال ُ

أخربین!
بأعج َ
َ
ب من هذا یا أمریالمؤمننی؟ قالْ :

الش َ
هلل تعایل کیف یعصاه؟! و َمن عرف ّ
قالَ :من عرف ا َ
یطان کیف ُیطیعه؟! و َمن

أی َق َن بالموت کیف َهینیه ُ
العیش و یسوغ له ال ّطعا ُم؟! و َمن أی َق َن بالنّار کیف یضحک؟!

ُ
أباح ْفص! و َمن یطیق ما تطیق أنت یا
فقال
سلیامن :نغ َ
صت علینا ما نحن فیه یا َ

عمر؟ أنت واهلل المو ّف ُق المطیع».
 .5همان ،ص .81

5

نصیحت طاووس یمانی ،سلیمان بن عبدالملک را
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نصیحت طاووس یمانی ،سلیمان بن عبدالملک را
صفحة « :275قالواّ :
أخربهم عن رجاء بن َح َیوة :أنّه نظر
إن إبراهیم بن ُم ْسلم َ َ

إیل طاوس الیامین ُی ّ
صل یف المسجداحلرام؛ فانرصف رجاء إیل سلیامن بن عبدالملک،

طاوس یف المسجد ،فهل لک
رأیت
حج ذلک العام ،فقالّ :إین
ُ
َ
و هو یومئذ بمکّة قد ّ

ُ
فلام أتاه قال رجاء لسلیامن :یا أمریالمؤمننی،
فأرس َل إلیه
سلیامنّ ،
أن ُترسل إلیه؟ قالَ :
ال تسأ ْله عن ر
یشء حتّی یکون هو ا ّلذی یتک ّلم.

طویال ثم قال :و ما أو ُل ر
یشء ُخلق؟ فقلنا :ال ندری.
فلام قعد طاوس سکت
ّ
ً ّ
ّ
یشء ُخلق ،القلم .ثم قال :أ تدرون أو َل ر
فقال :أو ُل ر
یشء ُکتب؟ قلنا :ال .قالّ :
فإن ّأو َل
ّ
ّ
ُ

شه ،إیل یوم القیامة .ثم
الرمحن ّ
ما ُکتب :بسم اهلل ّ
خریه و ُّ
الرحیم ،ثم ُکتب القد ُرُ ،
قال :أ تعلمون َمن أب َغ ُض اخلَلق إیل اهلل؟ قلنا :ال .فقالّ :
إن أب َغ َض اخلَلق إیل اهلل تعایل

عبد أشکه ا ُ
هلل یف ُسلطانه ،فعمل فیه بمعاصیه.

زلت خائ ًفا علیه حتّی َتواری.
ثم ّنض .قال رجاءَ :فأظ َل َم َع َل
البیت ،فام ُ
َ
ّ

َ
حلم رأسه».
خشیت أن ترح
رأسه بیده ،حتّی
فرأیت
ُ
ُ
أظفاره َ
ُ
ی ّک َ
سلیامن ُ

5

مالقات سلیمان و رجاء و زُهری در مدینه با أبوحازم
َ
الملوک
صفحة « :277فقال سلیامن” :فتوورنا 2“.قال أبوحازم” :إنّا عهدنا
َ
ثم رصنا
الملوک ،فصار یف ذلک
یأتون العلام َء و مل یکن العلام ُء یأتون
ُ
صالح الفری َقنی؛ ّ
 .5همان ،ص .87

 .2راجع به أبوحازم است که از اصحاب رسول خداست؛ و سلیمان بن عبدالملک چون به حج
مشرّف شد در مدینه با او مالقات کرد و أبوحازم مطالبی را به او گفت که مفصّل است ،و ما در
اینجا به مختصری از آن اکتفا نمودیم( .عالّمه طهرانی ،قدّس سرّه)
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ر
ُ
َ
الملوک تقعد عن العلامء ،فصار یف ذلک
الملوک و
زمان صار العلام ُء یأتون
اآلن یف

فسا ُد الفری َقنی مجی ًعا»“.

5

صفحة « :275قال أبوحازمّ ” :
الصواب کانت
إن بنیإرسائیل ّلام کانوا عل ّ

األُمرا ُء حتتاج إیل العلامء ،و کانت العلام ُء تف ّر بدینها من األُمراء؛ َف ّلام ُرئی قوم من
العلم و أتوا به األُمرا َء ،استغنت األُمرا ُء عن العلامء ،و اجتمع
أرذال النّاس تع ّلموا
َ
علمهم،
القو ُم عل المعصیة ،فسقطوا و ه َلکوا .و لو کان علام ُؤنا هوالء یصونون َ
لکانت األُمرا ُء َت ُاهبم و ُتعظمهم“.

َسمع»“.
فقال ُّ
الو ّ
تعرض؟!“ قال” :هو ما ت َ
هری” :کأنّک إ ّیای ُترید ،و یب ّ

2

األئمة من صالتم؟ أ واحدة أم
صفحة « :276قال سلیامن” :ما تقول یف سالم ّ

اثنتان؟ ّ
فإن العلامء لدَ ینا قد اختلفوا علینا یف ذلک أشد االختالف“.
ر
شاف :حدّ ثنی عامر بن سعد
طت 4،أرمیک یف هذا بخرب
قال” :عل اخلبری َس َق َ

َ
رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم ُیسلم
بن أیبو ّقاص ،عن أبیه سعد ،أنّه شهد
بیاض خده األیمن ،ثم ُیسلم عن یساره حتّی ُیری
الصالة عن یمینه حتّی ُیری ُ
یف ّ

بیاض خده األیُّس ،سال ًما ُجیهر به؛ قال عامر :و کان أیب یفعل ذلک»“.
ُ

3

مرگ سلیمان و بیعت مردم در دمشق با عمر بن عبدالعزیز
صفحة ”« :221و ّ
خریها و شها ـ من اهلل ،و أنّه هو اهلادی
أن
َ
المقادیر کلها ـ َ
 .5اإلمامة و الُیاسة ،ج  ،2ص .83
 .2همان ،ص .39

وقعت؛ و هو َم َثل سائر للعرب».
سقطت :أی عل العارف
 .4أقرب الموارد« :عل اخلبری
َ
َ
 .3اإلمامة و السیاسة ،ج  ،2ص .35

[در بیت المال قرار دادن عمر بن عبدالعزیز لباس زنش :دختر عبدالملک را به ارزش هزار دینار]

029

لمن خلق ا ُ
لمن خلق لعذابه هدای ًة.
هلل لرمحته غوای ًة و ال َ
و هو الفاتن ،مل یستطع أحد َ

َ
 ...و ّ
سلیامن کانت له بنی هذه الشهادة بالیا و س ّیئات مل یکن له عنها حمیص
أن

السابق و العلم النافذ یف ُحمکم الوحی»“.
و ال دوّنا مقرص ،بالقدر ّ

5و2

[ در بیت ا لمال قرار داد ن عمر بن عبدا لعزیز لبا س زنش :دختر عبدا لملک را به ارز ش هزار دینار]

در بیت المال قرار دادن عمر بن عبدالعزیز لباس زنش :دختر عبدالملک را
که عبدالملک برای آن یکصد هزار دینار خرج کرده بود
[اإلمامة و السیاسة ،ج ّلد  ]1صفحة :225
«أ ییام لمر بن لبدالعزیز:
(قال ):و ذکروا عن خالد بن أیبعمران أنّه قالّ ” :إین حلارض یوم ُقرئ عهدُ

َ
رأیت یو ًما أکثر باک ًیا و ال داع ًیا له بالرمحة
سلیامن یف المسجد بدمشق عل النّاس ،فام
ُ
حروری ّإال أخذ اهلل له
خارجی و ال
حمب و ال مبغض و ال
ی
من ذلک الیوم ،فلم یبق ی
ی

اس
بالسؤال بالعفو من اهلل و رض النّ ُ
بقلوهبم ،و ابتهلوا بالدّ عاء و أخلصوا له ُّ
أمجعون فع َله“.

ّاس ل ُع َمر یف المسجد بیع ًة تا ّم ًة جامعة ط ّیب ًة هبا النّفوس،
ثم بایع الن ُ
قال خالدّ ” :

ال یشوهبا غ یش و ال ُخیالطها َدنَس“.

ر
فإین
سمعت رجاء یقول ّلام تّت البیع ُةّ :إین مهام
قال خالد”:و
شککت یف یشء ّ
ُ
ُ

الرمحة لسلیامن ،إن شاء اهلل.
مل ُأش ّک یو َم البیعة ل ُع َم َر ،بالنّجاة و ّ

عمر والی َته ببیع أموال سلیامن و رباعه و کسوته و مجیع ما کان یملکه،
و استفتح ُ

ثم دخل
فب َلغ ذلک أربع ًة و عرشین ألف دینار؛ فجمع ذلک کله و جعله یف بیت الاملّ .
 .5همان ،ص .31

 .2بخشی از عهدنامۀ سلیمان است که توسط رجاء در مسجد دمشق قرائت شده است( .محقّق)
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عل زوجته فاطمة ابنة عبدالملک ،فقال هلا :یا فاطم ُة! فقالت :ل ّبیک یا أمریالمؤمننی!

فجعل َیبکی و کان هلا ُحم ًّبا و هبا َکل ًفا ،ثم استفاق من ُبکائه ،فقال هلا:

وب ا ّلذی عمل لک أبوک؟!
اختارینی ،أو اختاری الث َ

منسوجا بالذ َهب منظو ًما بالدُّ ر و
و کان قد عمل هلا أبوها عبدُ الملک ثو ًبا
ً

فإین ُ
آخذ الثّوب فأج َعله یف
الیاقوت ،أن َف َق علیه مائ َة ألف دینار .فقال هلا :إن اخرتتنی ّ
فلست لک بصاحب .فقالت :أعوذ باهلل یا
وب
ُ
بیت الامل ،و إن اخرتت الث َ

أمریالمؤمننی من فراقک! ال حاج َة یل بالثوب.
ر
وب یف آخر بیت الامل و ُأنفق
عمر :و أنا أفعل ب ُک ّل َخص َلة ،أجعل ال ّث َ
فقال ُ
وصلت إلیه أنفقتُه یف مصالح المسلمنی و إنّام هو من أموال المسلمنی
مادونه؛ فإن
ُ

الثوب و مل أحتج إلیهّ ،
فلعل أن یأیت بعدی َمن ُیر ّده إلیک .قالت:
أنفقت فیه؛ و إن بقی
ُ
ُ

اف َع ْل یا أمریالمؤمننی ما بدا لک.

ثم دخل علیه ابن له ،و علیه قمیص قد َت َذ َ
قمیصک یا
عمرَ :رقع
َ
عذ َع؛ فقال له ُ
ّ

کنت ّ
بأحوج إلیه َ
منک الیوم!“»
قط
بنی! فواهلل ما َ
َ
ّ

جریر شاعر اهل عراق ،در انتظار وقت خاص برای مالقات عمر بن عبدالعزیز
صفحة (« :221قال ):و ذکروا عن عبداألعل بن أیبالمشاور أنّه أخربهم ،قال:
شاعر أهل العراق و أهل احلجاز ،عل ُع َم َر ّأو َل ما اس ُتخلف ،فأطال
قدم جریر
ُ

ُ
اهلذیل ـ و کان من ع ّباد
عون بن عبداهلل
المقام ببابه ،ال یصل إلیه حتّی قدم علیه
ّ
ر
ر
صوف قد أسدهلا خل َفه ،فجعل یتخ ّطی
صوف و عامم ُة
النّاس و خیارهم ـ و علیه ج ّب ُة

رقاب النّاس من قریش ،بنیأم ّیة و غریهم ال ُیمنَع و ال ُی َجب [هو] ،و مثله من أکابر
َ

النّاس و خیارهم و فضالء العباد و قریش ال یصلون و ال یدخلون.

اشعار جریر در حضور عمر بن عبدالعزیز برای خواستن صِله و جائزه
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فلام خرج ُ
جریر بن اخلطفی و هو یقول:
عون بن عبداهلل ،ات َبعه
ُ
ّ
هــذا زما ُنـک ّإین قــد مضـــی َز َمنـی

المرخــی عام َمتَــ ُه
الرجــل ُ
یــا ُّأهیــا ّ
نـــت الق َیـــ ُه
أبلـــ ْغ خلیفتنـــا إن ُک َ

ّأین لدی الباب کالمصـفود یف َقـ َرن

فاحلل صفادی فقد َ
المقـا ُم بـه
طال َ

و َشطت الدّ ُار عن أهل و عـن وطنـی

قال :فضمن له ُ
فلام دخل عل عمر قال :یا
عون بن عبداألعل أن ُیدخله علیهّ .

َ
کنت أری
جریر بن اخلطفی بالباب ،یرید
أمریالمؤمننی ،هذا
اإلذن .فقال عمر :ما ُ
ُ

أحدً ا ُی َجب عنّی.

عمر :ا ْل ُه عن ذکره!
قال :إنّه یرید إذنًا ًّ
خاصا .قال له ُ

ثم قال :یا أمریالمؤمننیّ ،
ً
جریرا بالباب .فقال :ا ْل ُه عن ذکره!
إن
ثم حدّ ثه
ً
طویالّ ،
ّ

خوف لسانه ما أری ف ْأ َذ ْن له.
قال :إ ًذا ال أس َل ُم من لسانه .فقال عمر :أ ّما إذ قد بلغ منک
ُ
اشعار جریر در حضور عمر بن ع بدا لعزیز برا ی خواستن صِله و جا ئزه

فلام کان قیدُ ُ 5ر ر
السالم
رأسه ،قالّ :
عمر ُمنکس َ
مح أو ُرحم َنی و ُ
فدخل جریر؛ ّ

علیک یا أمریالمؤمننی و رمحة اهلل! ثم قالّ :
إن اخللفاء کانت تتعاهدین فیام مض
بجوا َئو و ص ر
حمتاجا .ثم أنشأ یقول:
أصبحت إیل ذلک منک
الت؛ قد
ُ
ً
قمـت ُمبـ ً
ـتهال
قـد طـال َقـویل إذا مـا
ُ

رب أصل ْح قـوا َم الـدین و الــ َب َرش
یا ّ

ـوی ا ّلتـی نولـت
أ أذ ُک ُر اجلُ ْهـد و ال َب ْل َ

غــت مــن َخــ َرب
فــاین مــا بل ُ
أم قــد َک َ
قد َ
حلی إصعادی و ُمن َحـدَ ری
طال یف ا َ
ر
بــاد عــل َحـــ َرض
و ال یعــو ُد لنــا
و من یتـی رم ضـعیف الصـوت و الن َظـر

إنّــا َلنرجــو إذا مــا ال َغ ْیــث أخ َل َفنــا
هــم یــؤر ُقنی
مــا ز ُ
لــت َبعــدک یف ٍّ

احلــارض المجهــو َد بادیــ ًة
ال ینفــع
ُ
کـــم بالیاممـــة مـــن شـــعثاء أرملـ ر
ــة

الم َط ـر
مــن اخللیفــة م ـا َنرجــو مــن َ

 .5أقرب الموارد« :ال َق ْید :المقدار؛ یقال :بینهام َقیدُ ُرمحر  :أی مقدار ُر ر
مح ... .القید و القاد :ال َقدْ ر؛
یقال :بینهام قیدُ ُرمحر و قا ُد ُر ر
مح :أی َقدْ ُر ُرمحر ».
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ر
ّ
کــأن بــه
ملهــوف
یــدعوک دعــو َة

[مسا] من اجل ّن أو َم ًّسا من الـ َب َرش
َخ ْب ًال ًّ

یرج ـ َ
فـ ْ
ون َبعــدَ ُک ُم
ـإن تــدَ ْعهم فمــن ُ
ُ
األرامـل قـد َقضـ ْیت حاجتهـا
هذی

رضر
أنج َ
أو ُتنْج منهـا فقـد َ
یـت مـن َ َ

اجــة هــذا األر َمــل الــذ َکر
َف َمــن حل َ

خلیفـــ َة اهلل مــــاذا تـــأمرون بنــــا

ُ
المهــدی ســری ُته
المبــارک و
أنــت
ُّ

لســـنا إلـــیکم و ال یف دار ُمن َت َظــــر

عمر بن ع بدا لعزیز به جریر شا عر فقط چهار دینار جایزه داد از ا موال شخص ی خود

ـور
بالس َ
َتعِص اهلـوی و تقـو ُم ال ّلیـل ُّ

قال :فبکی عمر و َه َم َلت عیناه و قال :ار َف ْع حاج َتک إلینا یا جریر .قال جریر:

ما عودتْنی اخللفا ُء قب َلک! قال :و ما ذلک؟ قال :أربع ُة آالف دینار ،و تواب ُعها من

حلمالن و الکسوة.
ا ُ

قال عمر :أ من أبناء المهاجرین أنت؟ قال :ال .قال :أ فمن أبناء األنصار أنت؟

قال :ال .قال :أ فقری أنت من فقراء المسلمنی؟ قال :نعم.

قال :فأکتُب لک إیل عامل بلدک أن جیری علیک ما جیری عل ر
فقری من فقرائهم.

قال جریر :أنا أرفع من هذه الطبقة یا أمریالمؤمننی!
عمرُ :ر ُّدوه َ
عمر :قد بقیت
فلام رجع قال له ُ
عل! ّ
قال :فانرصف جریر ،فقال ُ

بعضها.
خصلة أخری ،عندی نفقة و کسوة ُأعطیک َ

ثم وصله بأربعة دنیانری؛ فقال :و أین تقع منّی هذه یا أمریالمؤمننی؟! فقال
ّ

أجهدت لک نفیس .فقال جریر :واهلل یا
عمرّ :إّنا واهلل َلمن خالص مایل ،و لقد
ُ
ُ
حب ر
مال کسب ُته.
أمریالمؤمننی ّإّنا َأل ُّ
ّاس فقالوا له :ما وراءک؟ قال :جئ ُتکم من عند خلیفة ُیعطی
ثم خرج ،فلقیه الن ُ
ّ

الفقرا َء و یمنع الشعرا َء ،و ّإین عنه َل ر
راض».
 .5اإلمامة و السیاسة ،ج  ،2ص .31
 .2جنگ  ،61ص  343ـ .314
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عمر بن عبدالعزیز و برداشتن او تعدّیات و تجاوزات سابق را
[یوم اإلسالم] صفحة :77

أیضا ُع َم ُر بن عبدالعویو ،و کان ُأ ّم ًة واحدةً ،خالف
«و من رجاالت األُمو ّینی ً

نفسه بفقها َء متض ّلعنی یف اإلسالم
األُمو ّینی یف َن ْو َعتهم و استبدادهم؛ فأحاط َ
یستشریهم و یعمل برأهیم .و کانت ُأ ُّمه تنتسب إیل عمر بن اخل ّطاب فسمته ُع َم َر ،و

ب أن یسری سری َته یف العدل.
رشئ ّ
کان َیع َت ّو هبذا الن َسب و َی َ

فلام بدأ خالفتَه رأیٰ ّ
أن اإلصالح الدّ اخل للبالد ا ّلتی دخلت یف اإلسالم َخری من
ّ

بالرتاجع ،و استامل العلو ّینی ا ّلذین کانوا
قوا َده ّ
االستوادة یف الفتوح؛ و لذلک أ َمر ّ
عل ا ّلذی کان َجیری
مضطهدین أشد االضطهاد من األُمو ّینی ،و صاحلهم ،و أبطل سب ٍّ
ّبی لنفسه یف
عل المنابر یوم اجلمعة باستمرار ،و ر ّد إلیهم بلد َة فدک ا ّلتی احتفظ هبا الن ُّ

ّبی إستنا ًدا عل حدیث” :نحن معاش
حیاته و مل ُیورثها أبوبکر و ُع َم ُر فاطم َة َ
بنت الن ّ

5
فعوضهم عن کنیسة
األنبیاء ال ُنورث؛ و ما ترکنا صدقة “.کذلک استامل النّصاری ّ

وضع یدَ ه علیها ،بکنیسة القدّ یس توما یف
القدّ یس یوحنّا یف دمشق ا ّلتی کان الولید َ

الغوطة ،بعد أن کانت قد ُحولت إیل جامع ،و خفف من اجلویة المفروضة عل النّصاری
الموایل المسلمنی معامل َة العرب المسلمنی فرفع عنهم اجلوی َة
یف قربص و أیلة .و عا َمل
َ

األراض یف
سمح للمسلمنی أن یتم ّلکوا
عمر بن اخل ّطاب ،و َ
ا ّلتی کان قد فرضها علیهم ُ
َ

البالد المفتوحة بعد أن کان عمر بن اخل ّطاب َأیب تلی َکهم إ ّیاها و ج َعلها ملکًا للحکومة.
و هکذا مّا ّ
یدل عل ّ
صویف متأ ّل ره ـ کام
جر َد مسل رم
ٍّ
أن عمر بن عبدالعویو لیس ّ
َ
مشاکل
هبم رة
یدّ عی ُ
بعض المسترشقنی ـ بل هو مسلم یعرف دقائ َق األمور و یواجه ّ
 .5صحیح البخاری ،ج  ،3ص .32
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األسف مل َت ُطل مدّ ُته فامت.
اإلصالح ،و لکن مع َ

5

و من أساطنی األُمو ّینی هشا ُم بن عبدالملک ،و قد ساعده عل تنظیم الدّ ولة و

اج لعبد الملک
األخذ بومامها خالدُ بن عبداهلل
احلج ُ
القُّسی ا ّلذی کان هلشام کام کان ّ
ّ
العرب یف بالد الغرب یتقدّ مون
و زیا ُد بن أبیه لمعاویة من قبل .و یف عهد هشام اندفع
ُ

احلرب تفتح یف أروبا إیل أن اصطدم بشارل مارتل بنی نور و
فاستمرت
یف الفتوح
ُ
ّ
بواتیه یف فرنسا سنة  .711و کان یعاب عل هشام ُبخ ُله و َح ْم ُله ُوال َته عل ابتواز

األموال و زیادة اخلراج المفروض عل نصاری قربص و َمضاعفة اخلراج المفروض

األهایل.
عل نصاری مرص مّا أغضب
َ

حممد ا ّلذی ُیلقب بمروان احلامر ،لصربه و َمقدُ رته عل
و کان آخرهم مروان بن ّ

فانبث بنی المرص ّینی ً
ّ
مثال
عظیام ،لوال أنّه جاء و الدّ نیا مدْبرة؛
أمریا
ً
االحتامل .و کان ً

عادات کثریة رومان ّیة و ّ
انبث یف العراق عادات کثریة فارس ّیة ،حتّی الفقهاء أنفسهم
ّ
کالشافعی یف مرص و األوزاعی یف بریوت و أیبحنیفة یف العراق ،تأ ّثروا بالقواننی
2

الرومان ّیة و الفارس ّیة ا ّلتی کانت معروف ًة قبل اإلسالم یف تلک البالد».
ّ

عمر بن عبدالعزیز را به واسطۀ مخالفت با سیرۀ بنیاُمیّه ،با سمّ کشتند
[شیخ المضریة أبوهریرة] صفحة  ،211پاورقی :2

«ظ ّلت هذه العاد ُة ّ
الذمیمة الملعونة حتّی أب َط َلها اإلما ُم العادل ُع َم ُر بن

 .5بحار األنوار ،ج  31ص :24

«فإذا هو [عمر بن عبدالعویو] مات لعنه ُ
ّغسر له أهل األرض».
الُامء و اس َ
أهل ی

جهت اطّالع بر ظلم و جنایت عمر بن عبدالعزیز به واسطۀ غصب حکومت و خالفت از ولیّ
زمان خویش ،رجوع شود به اسرار ملکوت ،ج  ،4ص  77ـ ( .87محقّق)

 .2جنگ  ،69ص .83

عمر بن عبدالعزیز را به واسطۀ مخالفت با سیرۀ بنیاُمیّه ،با سمّ کشتند
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عبدالعویو ،ا ّلذی ّ
کام
تویل من سنة  66إیل  272هجری؛ و ُقتل
بالسم ،ألنّه مل َی ُکم ُح ً
ّ
ُأمو ًّیا بل ح َکمه إسالم ًّیا».
المنصور یقول:
سمعت
الربیع بن یونس:
ُ
َ
صفحة  ،211پاورقی ”« :1قال ّ

ُ
الملوک أربعة :معاوی ُة و
عل ،و
اخللفا ُء أربعة :أبوبکر و عمر و عثامن و ّ
الواهرة ،ج ّلد  ،1صفحة .)11
عبدُ الملک و هشام و أنا( “.النّجوم ّ
ر
خطبة لعبدالملک بن مروانّ ” :أین واهلل ما أنا باخللیفة المستضعف (یعنی
و من
عثامن) ،و ال أنا باخللیفة المداهن (یعنی معاویة) ،و ال اخللیفة المأبون (یعنی یوید بن
معاویة)»“.

5و2

 .5شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص  ،589تعلیقه.
 .2جنگ  ،61ص .381

 .1عبّاسیون
خروج برادرزادۀ سفّاح بر عموی خود ،و اسارت او به دست ابومسلم و
زندانی کردن او را در خانه و سپس خانه را بر سرش خراب نمودن
[اإلمامة و السیاسة ،ج ّلد  ]1صفحة :216
«(قال ):و ذکروا ّ
اح ّ
الشا َم و
أن اهلیثم بن عدّ ی أخربهم ،قالّ ” :لام ویل الس ّف ُ

َ
فأظه َر
ابن أخیه عل اخلالفة
استصفی
َ
حسد َ
أموال بنیأم ّیه لنفسهَ ،
نفسه؛ و َ
أعجبَتْه ُ

فلام بلغ ذلک أباالع ّباس ،کتب إلیه ُیعاتبه عل ما
عن عل أیبالع ّباس و التن ُّق َ
الط َ
ص لهّ .
اخلراج ،و دعا إیل نفسه ،و خ َلع
کان منه؛ فواده ذلک ُع ْج ًبا و َح َسدً ا بام فیه ،فح َبس
َ

أظه َره عل
قرب
غورهم ،و أبدَ ی ال َعو َم ،و َ
أطم َعهم ،و َسد ُث َ
موایل بنیأم ّیة و َ
َ
ثم ّ
طاع َتهّ ،
حماربة أیبالع ّباس.

عظیم یده
أخباره إیل أیبالع ّباس ،کتب إیل أیبمسلم یستغیثه و یذکر
فلام انتهت
َ
ُ
ّ

ثم خرج إیل
عنده ،و یسأله القدو َم علیه ألمر الس ّفاح .فقدم أبومسلم ،فأقام عنده أ ّیا ًما ّ

عسکره و
اح عل الفرات فهومه و استباح
قوا ُده؛ فلقی الس ّف َ
الس ّفاح و معه أجنا ُده و ّ
َ
عمی! أحسنّا
فلام قدم إلیه و أدخل علیه ،قال :یا ّ
أسریا ،فقدم به عل أیبالع ّباسّ .
أخذ ً
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رأیت تع ّط ًفا علیک و صل ًة َلرحمک ،أن أحبسک
یت؟! و قد ُ
دت و ب َغ َ
فح َس َ
و واسیناَ ،

نفسک و یبدو َندَ ُمک.
حبسا رفی ًقا حتّی ُتؤدب ُ
ً

فلام کان بعد أ ّیام
ثم أمر ف ُبنی له بیت ُجعل
أساسه ق َ
طع الملح ،فحبسه فیهّ .
ُ

البیت علیه ،فامت فیه.
لح و سقط
ُ
أرسل الام َء حول البیت َفذاب الم ُ

ثم أخرج أبوالع ّباس
و ر ّد أبامسلم إیل عمله بخراسان فأقام فیها بق ّی َة عامهّ ،

حاجا من خراسان»“.
أباجعفر وال ًیا عل الموسم ،و خرج أبومسلم أیضا ًّ

5

[اشعار ابنهبیره در هنگام جنگ]
صفحة « :252و یقول:
ال ّثــــوب إن ْأّنَــــ َج فیــــه الــــبل

ک ّنــــــا نر ّق ُعهــــــا إذا ُم ّو َقــــــت

الصـــانع
أعیـــا عـــل ذی احل ْلیـــة ّ

ُ
الراقـــع»
فاتّســـع
اخلـــرق عـــل ّ

2

نامۀ ابومسلم خراسانی به منصور دوانیقی و شکایت او از برادرش که به
عنوان امام او را پذیرفت و امّا او خیانت کرد
ه ،أن یلع و یالف:
صفحة « :256کّاب أیبمُل ،إیل أیبجعسر و قد ی
(قال ):و ذکروا أن أبامسلم ل ّام رجع من عند أیبالع ّباس ،و قد قیل له بالعراق:

” ّ
فلام کان یف بعض
إن القوم أرادوک لوال تو ّقعوا مّن معک من أهل خراسانّ “.
ذت أخاک إما ًما و ً
دلیال عل ما
کنت ّاخت ُ
فإین ُ
ال ّطریق ،ک َتب إیل أیبجعفر” :أ ّما بعدّ ،
افرتض اهلل عل َخلقه ،و کان یف حم ّله من العلم و قرابته من رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه

 .5اإلمامة و السیاسة ،ج  ،2ص .523
 .2همان ،ص .521
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فحرفه عن مواضعه
(و آله) و س ّلم بحیث کان ،ف َق َم َعنی بالفتنة و استجهلنی بالقرآنّ ،

طم ًعا یف ر
قلیل قد نعاه ا ُ
الضالل َة یف صورة اهل ُدی ،فکان کا ّلذی
هلل إیل خلقه ،فمثل یل ّ
دیل ب ُغ ر
رت َ
ّ
استحللت بام کان من ذلک من
أهل الدّ ین و الدنیا یف دینهم ،و
ُ
رور حتّی و َت ُ
عرفکم َمن کان
اهلل النقم َة و
ُ
رکبت المعصی َة یف طاعتکم و توطئ َة سلطانکم ،حتّی َ

بلغت یف مشیئة اهلل ما
غریکم العشواء بال ّظلم و العدوان حتّی
جیهلکم ،و
ُ
ُ
أوطأت َ

أحب.
َ

ثم إن ا َ
بالرمحة ،و استنقذین بالتّوبة؛
بمنه و کرمه أتاح یل احلسن َة ،و تدارکنی ّ
هلل َ
ّ

فقدیام ُعرف بذلک ،و إن ُیعاقب فبام قدّ َمت یدای؛ و ما اهلل ّ
بظال رم للعبید“.
فإن َیغفر
ً
[ نا مۀ منصور به أبو مسلم]

5
لت؛ لیس یل
مت ،و أزول حیث ُز َ
عم ،أروم ما ُر َ
فکتب إلیه أبوجعفر” :یا ّ

أنکرت من سریته شی ًئا فأنت
کنت
مقرص.
َ
رأیت ،إن َ
الرأی ما َ
ُ
دونک مر ًمی و ال عنک ّ

غری یدک و مل یتق ّلب ّإال یف فضلک،
المو ّف ُق
ّ
للصواب و العامل ُ ّ
بالرشاد؛ أنا َمن ال یعرف َ

ر
لح ْق ما
إرص غریی و ال َت َ
عل َ
غری کافر بنعمتک و ال منکر إلحسانک .ال َحتم ْل َ ّ
فأنا ُ

َ
أمرک ،و
فعلت.
حل ُق بخراسان،
جناه سوای یب .إن أمر َتنی
ُ
أشخ ُ
األمر ُ
ُ
ص إلیک و أ َ

الس ُ
السالم»“.
لطان سلطا ُنک؛ و ّ
ّ

2

ی بن الحسین بر علیه منصور و شکست وی
قیام عیسی بن زید بن عل ّ
[اإلمامة و السیاسة ،ج ّلد  ]1صفحة :211
«ثورة لییس بن زید بن لیل بن احلُنی:
(قال ):و ذکروا ّ
أن أباجعفر ّلام ق َتل أبامسلم و استویل عل ملک العراقنی و
عم»( .محقّق)
 .5یقال :کان أبوالع ّباس و أبوجعفر ینادیان أبامسلم« :یا ّ
 .2اإلمامة و السیاسة ،ج  ،2ص .542
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ّ
عل بن احلسنی
الشام و احلجاز و اخلراسان و مرص و الیمن ،ثار علیه عییس بن زید بن ّ

نحوا من
عل بن أیبطالب ،فقاتله فیام بنی الکوفة و بغداد ،و لقیه یف ُجمو رع کثریة ً
بن ّ

عرشین و مائة ألف .فأقام أ ّیا ًما ُیقاتله یف ّ
هم أبوجعفر باهلویمة و رکب
کل یوم ،حتّی ّ

الصالت
شجع أصحا َبه و َیعدهم بالعطایا الواسعة و ّ
ثم جعل ُی ّ
هرب؛ ّ
فرسه ل َی ُ
َ
ثم ّ
إن أباجعفر غلبتْه عیناه و هو عل َف َرسه ،فرأی یف نومه أنّه َی ُمدّ
اجلویلة ،فقاتلواّ .

فأخربه بام رأی ،فقال له:
یدَ یه و رج َلیه عل األرض ،فاستیقظ و دعا َع ّب ًارا کان معه،
َ

أبرش یا أمریالمؤمننی! ّ
فإن ُسلطانک ثابت ،و َس َیلیه بعدک مجاعة من ُولدک ،و هذا
” ْ
بأرس َع من أن ن َظر إیل عییس بن زید منهو ًما».
ّ
الرجل منهوم “.فام کان َ

5

اعتراض عبداهلل بن مرزوق به منصور دوانیقی در انحصار طواف برای خود
صفحة « :271اجّامع أیبجعسر مع لبدالل بن مرزوق:
(قال ):و ذکروا ّ
حج و َ
دخل یف
أن أباجعفر المنصور ،أمری المؤمننیّ ،لام ّ

ثم طاف أسبو َعه .فوثب إلیه
ال ّطواف بالبیت احلرام ،أمر بالنّاس فنَ ُحوا عن البیتّ ،

جرأک عل هذا؟!
عبداهلل بن مرزوق و قالَ :من ّ

ثم قال لهَ :من جعلک أحق هبذا البیت من النّاس؟! َ ُحتول
فلببه بردائه و َهوهّ .

بینه و بینهم و ُتنحیهم عنه؟!

فنظر أبوجعفر یف وجهه فعرفه ،فقال :عبدُ اهلل بن مرزوق؟ قال :نعم.
جرأک عل هذا؟! و َمن أقدمک علیه؟! فقال عبدُ اهلل بن مرزوق :و
فقالَ :من ّ

رض أو نفع؟! واهلل ما أخاف َرضک و ال أرجو نف َعک حتّی یکون
ما تصنع یب؟! بیدک َ ی

عو ّ
ا ُ
وجل َیأ َذن لک فیه ،و ُیلهمک إیل فعله.
هلل ّ
 .5همان ،ص .541

[انقالب در مدینه در عصر منصور دوانیقی و فرستادن ابن عمّش را برای خاموش کردن]

076

أحللت بنفسک و أهلک َتها! فقال عبدُ اهلل بن مرزوق:
فقال له أبوجعفر :إنّک
َ

الرض شی ًئا ّإال أنول َته َ
عل ،و إن کان بیده
رضی فال تدع من َ ّ
ال ّلهم إن کان بید أیبجعفر َ ّ
ملیک ّ
رب بیدک ُّ
کل یشء ،و ُ
کل یشء.
منفعتی فاق َط ْع عنّی کل منفعة منه؛ أنت یا ّ

یسجنه بالنّهار ،و یبعث
فحمل إیل بغداد فسجنه هبا؛ و کان ّ
فأمر به أبوجعفر ُ

ثم یسامره بال ّلیل ،ل ُیظهر
بالسجن أمجع ّ
إلیه بال ّلیل َیبیت عنده و یسامره ،یلبث ّناره ّ
ُ
سجن ّأو َل َمن اعرتض علیه ّ
عفو
لئال جیرتئ
اجلاهل فیقول قد وسع ُ
للنّاس أنّه ّ

أمریالمؤمننی فالنًا ،أ فال َیسعنی؟

ً
ثم ّ
خل سبی َله،
فکان دأ ُبه هذا معه زمانًا
ربهّ ،
أمره و انقطع خ ُ
طویال حتّی نیس َ

المهدی.
فلح َق بمکّة فلم یول هبا حتّی مات أبوجعفر و ویل ابنُه
ّ

مثل ذلک ،ففعل به عبدُ اهلل بن مرزوق َ
المهدی ،فعل َ
أیضا،
حج
مثل ذلک ً
ُّ
فلام ّ
ّ

فأراد قت َله .فقیل له” :یا أمریالمؤمننی ،إنّه قد ف َعل هذا بأبیک ،فکان من صنیعه أن
أحق َمن أخذ ُهبداه و احتذی
َح َم َله إیل بغداد
فسجنه بالنّهار و سامره بال ّلیل ،و أنت ُّ
ّ

المهدی معه؛ فامت ببغداد ،رمحه اهلل».
عل مثاله و ورث أکروماته “.فحمله
ُّ

5

[انقالب در مدینه در عصر منصور دوا نیق ی و فرستاد ن ابن عمّش را برا ی خا مو ش کرد ن]

انقالب و هیجان در مدینه در عصر منصور دوانیقی و فرستادن ابن عمّش:
جعفر بن سلیمان را برای خاموش کردن
صفحة (« :277قال ):و ذکروا أنّه هاج بالمدینة َهیج یف ابتداء أ ّیام أیبجعفر،

یجها و فتَنَها و
عمه
جعفر بن سلیامن بن الع ّباس لیُسکن َه َ
َ
فبعث إلیها أبوجعفر اب َن ّ
نارا عل أهل اخلالف هلم ،فأظهر الغلظ َة و ّ
الشدّ َة،
ُجیدد بیع َة أهلها .فقدمها و هو یتو ّقد ً
و َسطا ّ
اس بالبیعة.
حلدَ یف سلطاّنم و أشار إیل المنازعة هلم ،و أخذ النّ َ
بکل َمن أ َ
 .5همان ،ص .537
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کبریا ُحمسدً ا ،و کذلک ُّ
ُ
کل
مالک بن أنس ـ رمحه اهلل ـ مل یول
و کان
صغریا و ً
ً

بمن مجع ا ُ
هلل
َمن عظمت نعم ُة اهلل علیه یف علمه أو عمله ،أو فهمه أو ورعه ،فکیف َ
َ
نشأ کذلک قد منَحه ا ُ
ذلک فیه ،و مل یول منذ َ
الفهم و ال ُّلب
العمل ،و
العلم و
هلل تعایل
َ
َ

کبریا ،و
و النُّ َبل ،و وصل له ذلک بالدّ ین و الفضلُ ،عرف منه ذلک
صغریا ،و ظهر فیه ً
ً
سموها به عل ّ
کل
الریاس َة مّن کان قد س َبقه إلیها ،بظهور نعمة اهلل علیه ،و ّ
استلب ّ

جلأهم ذلک إیل البغی علیه.
سا ّم ،فاستدعی ذلک منهم احل َسدَ له ،و أ َ
تا زیانه خورد ن ما لک بن ا نس ا ز جعفر بن سلیما ن به واسطۀ بیا ن حکم ی ا ز احکام و روایت ی ا ز رسول خدا صلّ ی اهلل علیه و آ له

بأن َ
ّاس ّ
فدسوا إیل جعفر بن سلیامن َمن قال لهّ ” :
أیامن البیعة
إن مالکًا ُیفتی الن َ
ّ

ال َحت ّل ،و ال تلومهم لمخالفتک و استکراهک إ ّیاهم علیها “.و زعموا أنّه ُیفتی بذلک
ر
َ
النبی ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم أنّه قالُ ” :رف َع
أهل المدینة أمجعنی حلدیث رواه عن ّ
ُ
النُیان و ما ُأکرهوا للیه“.
لن ُأمّ اخلط ُأ و
ر
جعفر و اشتدّ علیه و خاف أن ّ
أبر َم من بیعة أهل
فع ُظم ذلک عل
ینحل علیه ما َ

هم أن َیبدُ ر فیه بام عافاه اهلل منه و أن َع َم عل المسلمنی ببقائه؛ فقیل له:
المدینة ،و ّ

بأس
أکرم النّاس عل أمری المؤمننی و آ َثرهم عنده ،و ال َ
”ال َتبدُ ْر فیه ببادرة؛ فإنّه من َ
یستحق ذلک عندنا ر
بأمر ال خیفی
علیک منه ،فال ُحتدث شی ًئا ّإال بأمر أمری المؤمننی ،أو
ّ
عل أهل المدینة“.
بعض َمن مل یکن مالک خییش أن ُیؤیت من ق َبله و من
فدس إلیه
جعفر بن سلیامن َ
ّ
ُ

احلذر 5،فسأله عن األیامن یف البیعة فأفتاه مالک بذلک ُطمأنین ًة إلیه ،و حسب ًة
مأمنه ُیؤیت
ُ

احلریة،
فیه ،فلم َیش ُعر مالک ّإال و رسول جعفر بن سلیامن یأتیه .فأتوا به إلیه ُم َ
نته َک ّ
ُم َ
یج بالمدینة و تّت له البیع ُة،
ذال اهلیبة؛ فأ َمر به ُ
فلام سکن اهل َ ُ
فرضب سبعنی َسو ًطاّ .

یب ،معناهّ :
أن ّ
خص کثری احلذر و االحتیاط یؤیت من اجلهة ا ّلتی یأمن منها و
الش َ
 .5هذا َم َثل عر ّ

ال خیافها( .اإلمامة و السیاسة)

امر اکید دوانیقی به مالک بن انس در تدوین کتاب احکام ،که فتوا و رأی او در جهان اسالم جاری شود 077

أضج َعه».
ب َلغ باملک َأمل ُ الرضب حتّی
َ

5

امر اکید دوانیقی به مالک بن انس در تدوین کتاب احکام ،که فتوا و رأی
او در جهان اسالم جاری شود
العلم و َدونه ،و َدو ْن منه
ثم قال یل” :2یا أباعبداهللَ ،ض ْع هذا
َ
صفحة ّ « :276

ص عبداهلل بن ع ّباس و شواذ ابنمسعود،
ب شدائدَ عبداهلل بن عمر و ُر َخ َ
کت ًبا ،و تن ْ
الصحاب ُة ـ رض اهلل عنهم ـ؛
ئم ُة و ّ
و ا ْقصدْ إیل أواسط األمور و ما اجتمع علیه األ ّ

عهد إلیهم أن
ّاس إن شاء اهلل عل علمک و ُکتبک ،و ن ُب ّثها یف األمصار ،و َن َ
لنَحمل الن َ

ال ُخیالفوها و ال یقضوا بسواها“.

األمریّ ،
فقلت له” :أص َلح ا ُ
لمنا و ال َی َرون یف
هلل
ُ
إن أهل العراق ال یرضون ع َ
َ

علمهم رأ َینا “.فقال أبوجعفرُ ” :ی َملون علیه ،و نرضب علیه هاماتم بالسیف ،و نقطع

المهدی ابنی ،العا َم القابل
حممد
ّ
َطی ظهورهم بالسیاط ،فتعج ْل بذلک و َض ْعها .فسیأتیک ّ
فرغت من ذلک إن شاءاهلل»“.
سمعها منک ،ف َیجدک و قد
َ
إن شاءاهلل إیل المدینة ل َی َ

4و3

طریقۀ حکومت منصور عبّاسی و هارون الرّشید
[یوم اإلسالم] صفحة :77
«و کان من رجاالت الدّ ولة الع ّباس ّیة أبوجعفر المنصور ،و هو ُیشبه معاوی َة یف
 .5اإلمامة و السیاسة ،ج  ،2ص .538

 .2دستور منصور دوانیقی در سفری که حجّ نموده بود ،که در منیٰ به مالک بن أنس میدهد.
(عالّمه طهرانی ،قدّس سرّه)
 .4اإلمامة و السیاسة ،ج  ،2ص .519
 .3جنگ  ،61ص  314ـ .319
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ُ
الرشید و قد کان حاد
ثم
الدّ ولة األُمو ّیة؛ ی
هارون ّ
تأسست الدّ ول ُةّ .
قوی حازم و عل یده ّ

ثم تثور عاطف ُته
العاطفة متق ّل َبها؛
تتحرک عاطف ُته الدّ ینیة ف ُیکثر ّ
ی ّج ماش ًیاّ ،
الصال َة و َ ُ
ّ

ّ
عرفت اروبا
الرشاب و َی َظی باجلواری احلسان .و ر ّبام
ْ
رشب و ُیمعن یف ّ
الشهو ّیة ف َی َ
الرشقی کله ُمث ًال فیه!
اإلسال َم عن طریقه و تصو َرته من صورته ،بل ر ّبام تصو َرت العامل َ ّ

و یف ألف لیلة و لیلة ا ّلذی اشتهر صی ُته بینهم ،و فیه صور کثریة ال یرض عنها اإلسال ُم.
احلجاج یف الدّ ولة األُمو ّیةّ ،إال ّ
أن زیا ًدا و
و وزرا ُءه الربامک ُة کانوا کویاد بن أبیه و
ّ

ر
فاریس َو َثن ٍّی
أصل
وع ُتهم فارس ّی ًة ،فهم من
احلجاج َن ْو َع ُتهام عرب ّیة و الربامکة کانت َن َ
ّ
ٍّ
أیضا عاطف َته فمکن هلم یف األرض حتّی کانت هلم ُّ
کل
َیع ُبد الن َّار! فقد استعمل فیهم ً

رأسه».
ثم غضب علیهم فق َتل منهم
جعفرا و َ
بعض أشیاعه فص َلبه بعد أن َحو َ
ً
السلطة ّ
ّ

الرشیدُ یقرب ّ
الشعرا َء؛ و
صفحة « :75و یدخل یف اجلدل معهم کام کان أبوه ّ

السنّة».
نرصهم عل أهل ّ
أ ّید المعتول َة و َ

اُمویّین مانند غساسنه و مناذره ،و عبّاسیّین مانند أکاسره بودهاند
الم َث ُل األعل للخلفاء األُمو ّینی هم الغساسنة و
صفحة « :75و لئن کان َ

الم َث ُل األعل للع ّباس ّینی هم
المناذرة و رؤساء القبائل یف اجلاهل ّیة و اإلسالم ،فقد کان َ

أسسوها یف العراق ،و کان
األکارسة؛ و لذلک ن َقلوا العاصم َة من دمشق إیل بغداد ا ّلتی ّ

ر
یت 5یف نوهبار ،إحدی
أصل
الربامکة هلم کوزراء ال ُفرس إذ کانوا من
فاریس َک َهنو ّ
ٍّ
2
بعضهم فیام بعد ّ
أن هذه األُرسة کانت من َک َهنَة
الصوامع ال ُبوذ ّیة یف بلخ ،و قد زعم ُ
ّ

ال ُفرس َع َبدَ ة النّار».

 .5الک ََهنُوت :وظیف ُة الکاهن( .محقّق)

 .2المنسوبة إیل بوذا؛ بوذا :بودا( .محقّق)
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جلب معتصم أتراک را از ترکستان ،و دخالت دادن آنها را در امر حکومت
صفحة « :76و یقول بعض المسترشقنیّ :
إن مبدأ اّنیار المملکة اإلسالم ّیة

بب یف ذلک عل ما یظهر ّ
أن الدّ ولة األمو ّیة قامت عل
الس ُ
الرشید؛ و ّ
کان عل عهد ّ

فلام جاءت الدّ ول ُة الع ّباس ّیة أذلت العصب ّی َة العرب ّیة و أع َلت َ
شأن
العصب ّیة العربیةّ ،
فلام جاء
العصب ّیة الفارس ّیة ،و
ّ
الرشیدّ .
السلط ُة للربامکة یف عهد ّ
خاص ًة ّلام ُأعط َیت ّ
المتعصب هلم ،و
بج َل َبة األتراک و
المعتصم أض َع َ
ّ
ف العصب ّی َة العرب ّیة و الفارس ّیة م ًعا َ
ُ

رأی األتراک ّ
السلطان اخللفاء یارب العصب ّیات فخانوا عل أنفسهم و أذ ّلوهم،
أن ّ

سملوا عینَیه ،حتّی ض ُعفت اخلالف ُة و زالت من الوجود.
فمنهم َمن ق َتلوه و منهم َمن َ
الرشیدُ هذه المسئول ّی َة ألنّه عل یدَ یه و ید ابنه المأمون کانت تقوی ُة ال ُفرس
حتمل ّ
و إنّام ّ
5

عل ال َع َرب».

عبّاسیّون ،آداب و رسوم ایران را همچون نوروز ،و مجالس شراب و
زنبازی را رواج دادند
[یوم اإلسالم] صفحة :61
ثم ُمنی المسلمون بعد ذلک باألتراک و ُحکمهم و ُسلطاّنم؛ جل َبهم المعتصم
« ّ

شوسنة و
سنة  .125و استقدم سنة  117قو ًما من بخاری ،سمرقند و فرغانة و ُأ
َ
نسمیها ترکستان و ماوراء النّهر ،لام عرف عنهم من الشجاعة یف
غریها من البالد ا ّلتی ّ

فأظهروا ّ
عب یف بغداد فبنی هلم ُرس َم ْن رأی ،و مکن هلم یف األرض .و کام
القتال،
الش َ
َ

قو ًة للدّ ولة یف ّأول أمرهم ،کانوا آخ َر األمر مصیب ًة کربی عل المسلمنی؛ و بعد
کانوا ّ
 .5جنگ  ،69ص .32
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الس ُ
موینی ـ کان
لطان ّأو َل األمر للعرب وحدهم ـ کام هو الشأن یف عهد األُ ّ
أن کان ّ

ثم کان بنی الفرس و العرب و
ّواع بنی العرب و ال ُفرس یف عهد الع ّباس ّینی ّ
الن ُ
األولنیّ ،

األتراک من عهد المعتصم.

و هم عنرص ُشجاع یف احلرب یصل اإلسال ُم إیل ظاهرهم ،و ق ّلام یصل إیل

یعتوون بجنس ّیتهم و ال یقیمون وزنًا جلنسیّة غریهم .فلم تض اثنتا عرشة سن ًة
قلوهبمّ ،
ر
ر
الس ُ
ُ
أتراک
مغاربة و
اجلیش ک ُّله من
کی ،فکان یف یده
لطان ک ُّله بید إیتاخ ّ
الرت ّ
حتّی کان ّ
ر
ثم کان من أمرهم أن َقتَلوا
ثم لعبوا باخللفاء کلعبهم بالکُرةّ .
و َموال و َب ْر َبر و عربّ ،

أخویه المعتو و المؤ ّیدَ  ،و أمروا
ثم أ َمروا المنترص أن خی َلع َ
المتو ّکل ّأول األمرّ ،
ضعیف
تن .و اختاروا من اخللفاء َمن کان
َ
نفسه؛ و استع َلت الف ُ
المستعنی أن خی َلع َ

اإلرادة َ
سملوا
بالسلطان بجانبه؛ و مع ذلک قتَلوا َ
بعضهم و َ
قلیل احلیلة ،حتّی ین َعموا ّ
َ
األموال .و کان الوایل منهم ُیُّسف عل
انتهکوا احلُ ُرمات و صا َدروا
َ
أعنی بعضهم ،و َ

یا أو نحو ذلک ظنًّا منه ّ
ثم یبنی مسجدً ا أو ً
أن هذا یغفر
سبیال أو رض ً
نفسه ما ُیُّسفّ ،

له کل ما تقدّ م».

5

یاجونوس عل بغدا َد من غربیها ،و هوالکو من
صفحة « :65و َنول قائد ُة
َ
رقاب
فرضبت
خرج
المستعصم لتَلقیه یف أعیان دولته و أکابر الوقتُ ،
ُ
ُ
ثم َ
شقیهاّ ،
ّتار بغدا َد و اقتسموها ،و ی
اجلمیع ،و قتَلوا اخللیف َة و َر َفسوه حتّی مات؛ و َ
کل
دخلت الت ُ

یعمل أربعة و ثالثنی یو ًما ،و قل َمن َسلم ،فب َلغت القتل
الس ُ
یف َ
أخذ ناحی ًة .و بقی ّ
ألف و ثامنمائة ر
ألف ر
ألف و زیادةً ،فعند ذلک نا َدوا باألمان .و کان جی ُء هوالکو فیام
َ
افض ،إذ کان یعتقد ّ
المعتصم و
أن هوالکو سیقتُل
ُیقال بدعوة الوزیر ابن
َ
العلقمی ّ
ّ
الر ّ

 .5یوم االسالم ،ص .11

[عبداهلل فرزند مهدی ،پدرش را برای خالفت خود مسموم میکند و]...

ر
عندئذ یتمکّن الوزیر من نقل اخلالفة إیل العلو ّینی».
یعود إیل حال سبیله ،و

080
5

التغول
فلام جاء الع ّباس ّیون نقلوا إلیهم مدین َة ال ُفرس برشاهبا و ُّ
صفحة ّ « :66

الریاحنی
بنسائها و مخرها و ال َغ َول بالمذ ّکر و االحتفال بالنریوز و االحتفال َ
بالورد و ّ

و إدخال األطعمة المختلفه کالفالوذج و اللوزینج و نحومها ،و التو ُّید فیام یقولون ،و
هکذا».

2و4

[عبداهلل فرز ند مهد ی ،پدر ش را برای خال فت خود مسموم می کند و] ...

عبداهلل فرزند مهدی ،پدرش را برای خالفت خود مسموم میکند و مهدی
وصیّت برای هارونالرّشید مینماید
[اإلمامة و السیاسة ،ج ّلد  ]1صفحة :251

المهدی .و
«(قال ):و ذکروا أنّه ّلام کانت سنة ثالث و سبعنی و مائةُ ،ت ُو ّیف
ُّ

بعض بنیه ،و کان قد ذکر أن
ذلک أنّه خرج یو ًما إیل بعض المنازل ،و معه أه ُله و ُ
احلرص و
فحمل عبدُ اهلل
ثم غ َفل عن ذلک و َترکه.
َ
َ
یستخلف ابنَه عبدَ اهلل بعدهّ ،

الط َ
بسمه و بذل هلا عل ذلک
یش إیل أن دس عل أبیه َ
بعض اجلواری المتمکّنات منه َ
األ َ
المهدی أنّه قد
السم ،عرف
سمتْه و وصل إلیه
ُّ
ُّ
فلام ّ
موال ،و منّاها أماین ال ُغرورّ .
ب عهدَ هارونالرشید ،و خذ بیع َة اجلند و أمراء
ُقتل ،فدعا کات َبه فقال له” :عج ْل و اک ُت ْ

ب بذلک إیل والة األمصار“.
األجناد ،و اک ُت ْ

ر
یظن هبا؛
ابن أمة ال یطمع یف خالفة و ال ّ
الرشیدُ أص َغ َر بنیه ،و کان َ
و کان ّ

المهدی:
فأدخله عل َن ْفسه و هو جیود هبا ،و الرشیدُ ال یعلم أنّه مستخ َلف ،فقال له
ُّ

مهمت به حلداثة سنک ،و قد کان قال یل
أردت استخال َفک و ال
أی ُبنَ ّی ،واهلل ما
ُ
ُ

 .5همان ،ص .17

 .2التهذیب ،ج  ،5ص .83
 .4جنگ  ،69ص .599
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ر
رؤیة رآکّ ” :
األعنی
إن ابنی هذا
ترعرعت یف ّأول
جدُّ ک أبوجعفر ،و أنت یومئذ قد
ََ
َ

تظن ذلک؟! قال” :ما هو
األمر ،و یسری فیه سری ًة صاحلة“.
َس َیل هذا
ُ
فقلت :یا أبت ،أ ّ
َ
الیقنی و یکون ُملکًا ،بض ًعا و عرشین سنة ،و تقتله احلُمی الر ْبع“.
بال ّظن ،و لکنّه
ُ

5

یت
فاندفع الرشید باک ًیا ،فقال له :ما ُیبکیک یا فتی؟ قال :یا أبت ،إنّک واهلل ن َع َ

یل نفیس و عرف َتنی متی أموت ،و مم أموت؟

اإلح َن ،و
حلوم و الکرم ،و َدع َ
قال :هو ذاک ،فشم ْر و اج َتهدْ و ُجد ،و ُخذ با َ

عفوت عنه.
ان ُظ ْر أخاک عبدَ اهلل فال یناله منک مکروه ،فقد
ُ

وصفت؟!
ذکرت ،و صنَع ما
الرشید :یا أبت ،و تعفو عنه و قد أیت ما
َ
َ
فقال ّ

عمن أکرمنی ا ُ
هلل عل یدیه ،و أرجو أن َیغفر یل صنیعتَه
عل أن أعفو ّ
قال :یا ّ
بنی ،و ما ّ
یب إن شاء اهلل».

2

[ قرائت حدیث نبوی برای هارو ن ا لرشید توسّط فقیها ن مدینه]

صفحة [« :251قال ّ
یاس
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم ...” ]:لو ُیع َط الن ُ
َ
المدی ل
ناس دما َء قو ٍم و
أمواهل،؛ و ی
بدلواهَ ،ال یدل ی ٌ
لکن البیین َة لیل ُ
َمن أن َک َر»“.

الیمنی لیل
و
َ

4

منبر رسول اهلل سه پلّه بود ،معاویه بر آن افزود؛ هارون خواست به صورت
اوّل برگرداند ،مالک مانع شد
فإین
ثم أرسل الرشیدُ إیل مالک فقال” :ما تقول یف هذا المنرب؟ ّ
صفحة ّ « :255

ُأرید أن أنوع ما زاد فیه معاوی ُة بن أیبسفیان ،و ُأر ّده إیل الثّالث درجات ا ّلتی کانت
ثم تیء یف الیوم الرابع».
 .5تاج العروس« :الر ْبع من احلُمی :أن تأخذ یو ًما و تَدَ َع یومنیّ ،
 .2اإلمامة و السیاسة ،ج  ،2ص .512
 .4همان ،ص .514

هارونالرّشید هفت شب هفتۀ خود را قسمت کرده بود ،هر شبی را به امر مخصوصی

089

بعهد رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم!“

ر
خترمتْه
فقال له مالک” :ال تف َع ْل یا أمریالمؤمننی ،فإنّام هو من ُعود ضعیف قد ّ

أکثره؛ و مع هذا إنّه یا أمریالمؤمننی ،لو أعد َته إیل
المسامری ،فإن نقض َته َت َفک َک و َ
ذهب ُ
ُ
ثالث درجات مل آ ُمن علیه أن ینتقل عن المدینة ،یأیت بعدَ ک أحد فیقول أو یقال له:
ینبغی لمنرب رسول اهلل ّ
کنت فإنّام
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم أن یکون معک حیث َ

رب للخلیفة ،فینتقل کام انتقل من المدینة ُّ
کل ما کان هبا من آثار رسول اهلل ّ
صل
المن ُ

السالم ،هبا نعل و ال َش ْعر و
اهلل علیه (و آله) و س ّلم ما أعلم أنّه ُترک له علیه ّ
الصالة و ّ
ال فراش و ال َعصاة 5و ال َقدَ ح و ال یشء مّا کان له ههنا من آثاره ّإال و قد انتقل“.

الرشیدُ  ،و انتهی عن ذلک برأی مالک بن أنس ،و کان ذلک رمحة من
فأطاعه ّ

اهلل ألهل المدینة و تثبیتًا لمنرب رسول اهلل ّ
أظهرهم».
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم بنی ُ

2

هارونالرّشید هفت شب هفتۀ خود را قسمت کرده بود ،هر شبی را به
امر مخصوصی
صفحة (« :251قال ):و ذکروا ّ
جالس
کثریا ما یتلثم ،فیحرض
َ
أن ّ
الرشید کان ً

قسم األ ّیا َم و ال ّلیا َیل عل سبع لیال :فلیلة
عرف .و کان قد ّ
العلامء بالعراق و هو ال ُی َ

المهم منها؛ و لیلة للکتّاب ،یمل علیهم
أمور النّاس و یشاورهم یف
ّ
للوزراء ،یذاکرهم َ
ظهر من صالح أمور
عام لوم من أموال المسلمنی و یرتّب هلم ما َ
الدّ واوین و یاسبهم ّ
أمر األمصار و یسأهلم عن األخبار
المسلمنی؛ و لیلة ّ
للقواد و ُأمراء األجناد ،یذاکرهم َ

أخذت َعصاتَه “.قال” :و منهم
 .5لسان العرب« :قال األزهری” :و یقال للعصا :عصاة باهلاء؛ یقال:
ُ
َمن کره هذه اللغ َة»“.

 .2اإلمامة و السیاسة ،ج  ،2ص .511
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تبنی له من صالح الکور و سد الثُغور؛ و لیلة للعلامء و الفقهاء،
و یوقفهم عل ما ّ
للقراء و الع ّباد ،یتص ّفح
یذاکرهم
العلم و یدارسهم الفق َه ،و کان من أعلمهم؛ و لیلة ّ
َ

وجوههم و یتّعظ برؤیتهم و یستمع لمواعظهم و یرقق قل َبه بکالمهم؛ و لیلة لنسائه و
َ
لذاتهّ ،
أهله و ّ
یتلذذ بدنیاه و یأنس بنسائه؛ و لیلة خیلو فیها بنفسه ،ال یعلم أحد قرب أو

َ
بعد ما یصنع ،و ال ّ
فکاک ر ّقه».
خالص نفسه و
یشک أحد أنّه خیلو فیها بر ّبه ،یسأله
َ

5

[مکالمۀ هارونالرّشید با وزیرش عمرو بن مسعده]
عمرو بن مسعدة ]...” :و یقول:
صفحة [« :261قال وزیره ُ

فلـــو ّ
أن ُّ
شخصـــا ُیـــری
للشـــکْر
ً

2

إذا مـــــــا تأ ّملـــــــه النّـــــــاظ ُر
شـــــاکر“
فـــــ َتع َل َم ّأین امـــــرؤ
ُ

َلمثل ُتـــــه لـــــک ح ّتـــــی تـــــرا ُه
حلفت بالمیش
عمرو بن مسعدة :قال یل هارون]” :ویک! ّلام أبطأ َت،
ُ
[قال ُ
ر
فقلت:
أی؟“
ُ
الر ُ
إیل الکعبة أن ینالک منّی یو ُم سوء .و ال واهلل ما هذا جوا َءک ّ
لدی؛ فام ّ

”یا أمریالمؤمننی ،أنت أعل عینًا .و أویل من ّبر یمینه“.

أمریالمؤمننی عن یمینهّ ،
النبی
فإن ّ
”فقال :واهلل ما ُأرید ذلک “.قلت” :ف ْل ُیکفر ُ
ف لیل ٍ
رخریا منها فل ُیکسر و ل َیأت ا یلذی
السالم قالَ :من َح َل َ
یمنی ی
علیه ّ
الصالة و ّ
فرأی ً
رخری»“.
هو ٌ

4

تمجید ابنقتیبه از هارون و مأمون و بالغت و فصاحتشان
صفحة « :266قال عمرو بن بحر اجلاحظ :حدّ ثنی ُ
سهل بن هارون ،قال:
 .5همان ،ص .511

 .2شعر مرد بافندهای است که عمرو بن مسعده در وقت مالقاتش با هارون نقل میکند( .محقّق)
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خل َطب و ُحمرب و القریض َل ً
عیاال عل ییی بن خالد بن َب ْرمک و
”واهلل إن کان َس ّجاعو ا ُ
وه ًرا ،لکان
جعفر بن ییی ،و لو کان کالم ُیتصور ُد ًّرا و خی ّیله
ُ
المنطق الُّس ّی َج َ

کال َمهام و المنتقی من لفظهام؛ و لقد کانا مع هذا عند کالم الرشید ،یف بدهیته و
توقیعاته یف أسافل کتبهَ ،عینی و جاه َلنی ُأمینی.

أدرکت طبق َة المتک ّلمنی یف أ ّیامهم ،و هم َی َرون ّ
أن البالغة
عربت معهم و
و لقد
ُ
ُ

حمض األنام
مل تستکمل ّإال فیهم ،و مل تکن مقصور ًة ّإال علیهم ،و ال انقا َدت ّإال هلم ،و ّأّنم ُ
منطق و سهول ُة ر
نظر و جود ُة خمَ َ ررب و جوال ُة ر
لح األ ّیام ،ع ُتق َم ر
لفظ و نواه ُة
باب الکرام و م ُ
و ُل ُ
ر
ر
ُ
کثری
أنفس و
اکتامل خصال ،حتّی لو فاخرت الدّ نیا بقلیل أ ّیامهم و المأثور من خصاهلم َ
الصور و انبعاث أهل القبور ،حاشا انبیا َء اهلل
أ ّیام َمن سواهم من لدن آ َد َم أبیهم إیل نفخ ّ

المکرمنی و َ
باهت ّإال هبم و ال عولت یف الفخر ّإال علیهم؛ و لقد
أهل وحیه المرسلنیَ ،لام َ
ُ
کانوا مع تذیب أخالقهم و کریم أعراقهم و سعة آفاقهم و رفق میثاقهم و معسول مذاقهم
و سنی إشافهم و نقاوة أعراضهم و طیب أغراضهم و اکتامل خالل اخلری فیهم إیل ملء
الم ْه َمه ال َق ْفر»“.
األرض مث َلهم ،یف جنب حماسن المأمون کالن ْفثَة یف البحر و کاخلَ ْر َد َلة یف َ

5

علّت غضب هارون بر برامکه ،ارتباط خواهرش فاخته با جعفر بود
2
ور َقت عیناه حتّی لعرفنا اجلَ ْه َش یف
اغر َ
الرشید ،و َ
صفحة « :171فقال ّ

غری مائه َیصدُ ر بمثل دائه ،و َمن أراد فهم ذنبه یوشک أن یقوم عل
صدرهَ ” :من َیرد َ
عل بالن ّضاحات»“.
مثل راحلتهّ َ .

4

 .5همان ،ص .511

 .2کالم هارونالرشید است پس از قتل جعفر بن یحیی برمکی( .عالّمه طهرانی ،قدّس سرّه)
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صفحة « :171قال سهل:
َ
صدق إخائه من خصیان القرص المتقدّ منی
قلت لبعض َمن أثق بوفائه و أعتقد
ُ

عند أمریالمؤمننی ،و المتمکّننی من ّ
جعفر بن ییی و
کل ما یکون لدیه :ما ا ّلذی نعی
َ
عفوه و مل یأت علیه رضاه؟
ذویه عند أمریالمؤمننی ،و ما کان من ذنبه ا ّلذی مل یسعه ُ

فقال :مل یکن له جرم و ال لدیه ذنب ،کان واهلل جعفر ـ عل ما عرف َته علیه و
ر
ر
حمذورّ ،إال ّ
أن
مکروه و
فهم َته عنه ـ من اکتامل خصال اخلری و نواهة النّفس من کل
القدر النّافذ ال ُبد منه .کان من أکرم اخللق عل أمریالمؤمننی و
القضاء السابق و
َ
فلام علم ذلک من ُح ْسن رأی
أقرهبم منه ،و کان
قدرا و أوج َبهم ح ًّقا؛ ّ
أعظمهم ً
َ
المهدی ،و شقیقتُه یف
بنت
أمریالمؤمننی فیه و شدید حم ّبته له ،استأ َذنته ُأختُه فاخت ُة ُ
ّ
الرائعات و
إحتاف جعفر و ُمهاداته ،فأذن هلا ،و کانت قد استعدت له باجلواری ّ

یفتضها ،إیل ما ُیصنَع له من ألوان الطعام
کرا ّ
ال َقینات الفاتنات ،ف َتهدی له کل ُجمعة ب ً

الرشاب و الفاکهة ،و أنواع الکسوة و الطیب؛ ُّ
کل ذلک بمعرفة أمریالمؤمننی و
و ّ

رأیه ،فاستمرت بذلک زمانًا و َم َضت به أعوا ًما.
جعفر رابطۀ خود را با فاخته خواهر هارو ن مختفی داشت

رع
فلام کانت ُجمعة من اجلُ َمع ،دخل جعفر
القرص ا ّلذی استعدّ ت به ،و مل َی ُ
ّ
َ

کأّنا جاریة من اجلواری ّ
کن ُهیدَ ین له،
جعفر ّإال بفاخت َة ابنة
الالیت ّ
ّ
المهدی یف القرصّ ،

فأصاب منها ّ
هم
فلام کان المسا ُء و ّ
علم له بذلکّ .
لذ َته و قض منها حاج َته ،و ال َ
عر َفتْه بأمرها ،و أطل َعتْه عل شدید هواها و إفراط حم ّبتها
أعلمتْه بنفسها و ّ
باالنرصافَ ،
عام کان
ثم استعفاها من المعاودة إیل ذلک ،و انقبض ّ
له؛ فازداد هبا َک َل ًفا و هبا ح ًّباّ ،
یناله من جوارهیا ،و اعتذر بالع ّلة و المرض.

معج ًال ،و
أمریالمؤمننی ما کان ّ
فأع َل َم جعفر أباه ییی؛ فقال له” :یا ّ
بنی ،أعل ْم َ
ر
سوء إن ّ
غرینا! و
فإین أخاف علینا یوم
ّإال َف ْأ َذ ْن یل فأع َل ُمه؛ ّ
تأخر هذا و ب ّلغه َمن ُ

[شهادت یعقوب بن سکیّت به دست متوکّل عبّاسی]

087

أح ُّق بالعقوبة منک “.قال
نب ،فهی َ
إعال ُمک له یف هذا الوقت ُیسقط عنّا ذلک الذ َ
أیُّس منه ،و أرجو ا َ
هلل أن ال ُیطلعه
جعفر :ال واهلل ،ال أعلمتُه به أبدً ا!
ُ
عل َ ُ
فالموت َ ّ

علیه“.

فقال له ییی” :ال تظن هذا خیفی علیه؛ فأط ْعنی الیوم و أعل ْمه “.فقال جعفر:

الرشید ّإال أن رف َعت
”واهلل ال أفعل هذا أبدً ا و ال أتک ّلم به! و باهلل أستعنی “.فلم َی ُ
رع ّ
الرشید
أعلمت ذلک فیها،
إلیه جاریة من جوارهیا ُرق َع ًة ،و
ّ
فاستحق ذلک عند ّ
َ

اعتذاره بالع ّلة من غری مرض َی َنهکه؛ فغفل عنه
باستعفاء جعفر لام کان من إحتافها ،و
ُ
فوةً ،و ال زاد له ّإال کرام ًة ،و ال لدیه ّإال ُحرم ًة و رفع ًة ،حتّی
الرشیدُ  ،و مل َی َر لذلک َج َ
حلتْف .و اهلل أع َل ُم».
قرب وقت اهلالک ،و دنا ُمنق َلب ا َ

5و2

[شهادت یعقوب بن سکیّت به دست متوکّل عبّاسی]
در تشریح و محاکمه در تاریخ آل محمّد ،صفحه  49وارد است که:

«چون یعقوب بن سکّیت در مجلس المتوکّل عبّاسی نشسته بود که دو پسر

خلیفه :المعتمد و المعتزّ داخل اطاق میشوند ،در این أثناء خلیفه خطاب میکند:
”ای یعقوب! این دو پسر من اشرفاند یا حسن و حسین؟!“ بیچاره یعقوب به ذائقۀ

نور ایمان ،بداهتاً در جواب گفت” :و اهلل! قنبر که خادم حسن و حسین بود ،هم از

تو و هم از پسران تو اشرف است!!“ متوکّل در حین استماع این جواب حق و

صحیح به جالّد امر میکند که زبان عالم بیچاره را از پشت سرش بیرون میکند».
 .5همان ،ص .572

 .2جنگ  ،61ص  319ـ .311

 .4چهارده نور پاک ،ج  ،52ص .5111
 .3جنگ  ،3ص .7
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تعمیر سرداب غیبت به دست النّاصر خلیفۀ عبّاسی
[معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر ،ج ّلد  ]1صفحة :156
ی ما کان من
غریه س َو ٰ
ّارص یتش ّیع و مل یکن یف أهل بیته َمن یتش ّیع ُ
«و کان الن ُ

ذهب
المأمون ،کام أنّه مل یکن یف بنی َحمدان َمن لیس
بشیعی س َوی نارصالدّ ولة ا ّلذی َ
ٍّ

داین ّ
ّارص هو ا ّلذی ک َتب إلیه
مرص ،و هو من نسل نارصالدّ ولة ا َ
الشهری؛ و الن ُ
حل ْم ّ
إیل َ

عمه أبوبکر بن أیوب:
عل بن َصالحالدّ ین األ ُّیو ّ
یب ّلام استبدّ علیه أخوه عثامن و ّ
ُّ
ر
مــــوالی ّ
أبابکــــر و صـاحــــ َبه
إن

و بــــایعاه و َحـــ ّ
ـال َع ْقــــد َبــــی َعته

فانظر إیل َحظ هذا اإلسم کیـف َلقـی
ّارص:
فأجابه اإلما ُم الن ُ

وایف کتابـک یـا ابــن یوسـف مع َلنًــا
ٰ

َغ َصـــبوا عل ًّیـــا حقـــه إذ مل یکـــن

ـل
عثامن َقـد َغ َصـبا بالسـیف َحـق َع ّ
ــل
و
األمــر بیــنهام و النّــ ُّ
ُ
ـص فیــه َج ّ
مــن األواخــر مــا القــی مــن األُ َول
ــاحلق ُخیـــرب ّ
ــاهر
بـ ّ
أن أصـــ َلک طـ ُ
ــارص
ــی لـــه ب َی ْثـــ َ
بعـــد النبـ ّ
رب نـ ُ

فاصــرب ّ
النــارص
ـارصک اإلمــا ُم
حســاهبم
فــإن غــدً ا علیــه
ْ
ُ
ُ
و ا ْب ــرش فنـ ُ
سامراء و ج َعل فیه ُشبّا ًکا من اآلبنوس
رسداب الغیبة یف
و هو الذی بنَی
َ
ّ
تاریخ عمله؛ و هو ر
َ
ّاع
اسمه و
الصن ُ
باق هلذا الوقت کأنّام فرغ منه ُ
الفاخر کتَب علیه َ

َ
شوال سنة 111بالدوسنطاریا .5و کان َعم َی یف آخر
ّارص یف ّأول ّ
اآلن .و ُت ُویف الن ُ

ست و أربعون سن ًة و عرش ُة أشهر و
نحو سبعنی سنة ،و مدّ ُة خالفته ی
مره ُ
ُعمره ،و ُع ُ
ُ
أطول مدّ ًة منه.
ثامنیة و عرشون یو ًما ،و مل َیل اخلالف َة من أهل بیته

لیحرض عنده؛ فجاء حتّی وصل الکوف َة،
أمری مکّة
الرش َ
ُ
و کان قد ط َلب ّ
یف قتاد َة َ

 .5الدوسنطاریا :اسهال خونی( .محقّق)
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ر
فتطری 5من ذلک ،و قالُ ” :
الأدخل َب َلدً ا
فاستقبله الن ُ
أسد یف َق َفص حدیدّ ،
ّاس و معهم َ
ُتؤرس فیه األُسود“ و رجع .فأرسل إلیه النّارص یعاتبه ،فأجابه بأ ر
بیات ،منها:
ُ ُ
َ
ُ ُ
َ
ف رضغـــا رم إذا مـــا َب َســـطتُها
و یل َکـــ ُّ
ُ
َت ّ
ملــوک األرض تلــثم ظهرهــا
ظــل

أبیـــع
بیـــوم الـــ َوغیٰ أشی هبـــا و
ُ

ربیـــع
نی
و یف َو ْســـطها للمجـــد بـــ َ
ُ
ـــــع
خالصــــــا هلــــــا ّأین إ ًذا لرقیـ
ُ
ً

ثــم ابتغــی
أ أج َع ُلهــا
َ
حتــت الرحــی ّ
ـــیع
و مــا أنــا ّإال الم ْســ ُک یف کــل َبلــدَ رة
ـــوع و أ ّمــــا عنــــدَ ُکم فیضـ ُ
َیضـ ُ
احلسینی،
الرشیف
ّارص یتهدّ ده .و کان بینه و بنی أمری المدینةّ ،
ّ
فأرسل إلیه الن ُ
منازع ًة ،فکتب إیل أمری المدینة أبیاتًا ،منها:
ر
جعفــر
َبنــی َعمنــا مــن آل مــویس و
ر
إذا مــــا أخ َخ ّ
کــــل
ــــل أخــــاه آل

رب ُک ْم عنّـــا
عـــل
و آل
َ
کیـــف صـــ ُ
ٍّ

َبـــدا بأخیـــه األکـ ُ
ــم بـــه َثنّـــ ٰ
ی
ــل ثـ ّ

فات ّفق األمریان عل حرب النّارص ،ف َکف عنهام».

دخول هُالکو در بغداد و انقراض حکومت عبّاسیّون
صفحة  :112المستعصم باهلل ،أبوأمحد عبداهلل بن المستنرص ،بویع له سنة

ضعیف الرأیَ ،
أکثر زمانه بسامع األغاین
 .117کان
َ
الملک ،یقض َ
قلیل اخلربة ب ُأمور ُ

التفرج عل المساخر .و کان أصحابه ُمس َتولنی علیه و هم ُج ّهال من أراذل العوام،
و ُّ

الرجال،
حممد بن
العلقمی؛ فإنّه کان من أعیان النّاس و عقالء ّ
ّ
وزیره مؤ ّید الدّ ین ّ
ّإال َ

مکفوف الید ،مردو ُد ال َقول یرت ّقب ال َع َ
العلقمی صنف
بض .و البن
لکنّه
ُ
ول و ال َق َ
ّ

کتاب العباب یف ال ّلغة ،فأجازمها
غاین
َ
شح ّنج البالغة و صنف له ّ
ابنأیباحلدید َ
ُ
الص ُّ
جائو ًة َسن ّی ًة.

تشائم».
تطری منه َت َط ُّ ًریا:
َ
 .5أقرب المواردّ « :

مطلع انوار  /ج 01

031

و مل جیر یف أ ّیام المستعصم یشء یؤ َثر سوی َّنب الکرخ و بئس األ َثر؛ فقد

جری فیه من النّهب و القتل و التعدّ ی عل األعراض أمر فظیع ،و کان ّ
الذی أشار به

ظهور الت َرت و استیال ُءهم عل بالد
الکبری أبوالع ّباس أمحد .و یف أ ّیامه کان
ولدُ ه
ُ
ُ
العلقمی ُیذره و یشری علیه باالستعداد
وزیره ابن
ّ
اإلسالم ،فلم ُیبال بذلک .و کان ُ

ر
خطر و ّ
ربز
کبری
سمع ،و
ُّ
مر لتَ ُ
أن الوزیر ُیعظم األ َ
فال َی َ
خواصه ُیوهمونه :أنّه لیس فیه َ

ُ
عسکر المغول إیل
وصل
األموال لتجنید العساکر
إلیه
فیقتطع منها لنفسه .حتّی َ
َ
ُ

فلام سمع
تواترت ُر ُس ُله إیل بغداد .فأرسل إلیه رسول من بغداد؛ ّ
مهذان مع هالکو ،و َ
ر
ر
مدافعة ،فأرسل زیاد ًة عل ثالثنی أل ًفا من
مغالطة و
جواب
هالکو جوا َبه علم أنّه
ُ
5
ر
فعربوا من تکریت و قصدوا بغدا َد من غربیها .فأج َف َل
اسمه باجوَ ،
عسکره مع قائد ُ

اس أما َمهم و دخلوا بغدا َد بنسائهم و أوالدهم و َ
أنفسهم یف الامء ،و کان
النّ ُ
قذفوا َ
وارا من َذ َه ر
ّ
ب أو عدّ َة دنانری.
المالح یأخذ ُأجر َة َمن ُی َعربه س ً

َ
عسکرا یف غایة الق ّلة ،فاقتتلوا قری ًبا من
دجیل أرسل اخللیف ُة لقتاهلم
فلام وصلوا
ً
ّ

ثم صارت المغول فأبادوهم ً
أرسا ،و
بغداد؛ فکانت الغلب ُة ّأو ًال لعسکر اخللیفةّ ،
قتال و ْ ً
أعاّنم ّنر فتحوه ً
الوحول 2یف طریق المنهومنی.
لیال فک ُث َرت ُ

و َد َخ َل باجو بعسکره الب َلدَ من غربیه و جاء هالکو بباقی العسکر من شقی

عسکر
شع
بغداد ،یوم اخلمیس َ
ُ
رابع ّ
حمرم سنة157؛ فأحاطوا ببغداد و حارصوها ،و َ

ّاس ّإال و رایات
اخللیفة یف المدافعة إیل التّاسع و العرشین من
المحرم .فام شعر الن ُ
ّ

صم
السور ،و جری من القتل و النّهب ما َیع ُظم ُ
حرض المستع ُ
المغول عل ُّ
سامعه .و ُأ َ
 .5أقرب الموارد« :أج َف َل القو َم :أرسعوا اهل َ َر َب».

الدواب( .محقّق)
الو َحل :و هو الطنی الرقیق ترتطم و تقع فیه
ّ
 .2مجع َ

وزیر مستعصم :ابن العلقمی ،دخالت در قتل مستعصم نداشته است
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ست عرشة سن ًة.
نحو ّ
رابع صفر سنة 157؛ و مدّ ُة خالفته ُ
بنی یدَ ی هالکو و استشهد َ

وزیر مستعصم :ابن العلقمی ،دخالت در قتل مستعصم نداشته است
العلقمی؛ فقیلّ ” :
الفخری” :أنّه َسلم
إن هالکو ق َتله “.و یف کتاب
و أما ابن
ّ
ّ

ثم مرض و مات یف مجادی األ ّول سنة  “.151و یف
بغدا َد إلیه و إیل رجل آخرّ ،
ّاس إیل أنّه خامر؛ و لیس ذلک بصحیح“.
نسبه الن ُ
ّ
الفخری” :و َ

بب یف قتل
أقول :و منه ُیع َلم براءة ابن
الس َ
العلقمی مّا ُنسب إلیه من أنّه کان ّ
ّ

ضعف اخللیفة و عد َم إطاعته
اخللیفة و أخذ التّرت بغدا َد ،و أ ّن السبب مل یکن إ ّال
َ

وزیره.
َ

و بقتل المستعصم انقرضت الدّ ولة الع ّباس ّیة من بغداد؛ و کانت ُمدّ ة ُملکهم

ثم ظهر قوم من
َ
مخسمائة و أرب ًعا و عرشین سنة ،و عدّ ُة خلفائهم سبعة و ثالثونّ .
5

بنیالع ّباس بمرص ،و ُبویع هلم باخلالفة و لیس هلم من األمر یشء».

 .5جنگ  ،61ص  292ـ .291

 .6علویّون
کسانی از علویِّین که امامان را به پیروی از خود خواندهاند
در اصول کافی ،جلد  ،5از صفحه  434تا صفحه  417در باب «ما یفصل به

المحق و المبطل یف امر اإلمامة» روایات کثیری را آورده است و محصّل
بنی دعوی
ّ
مفاد آنها این است که:

«در زمان هریک از ائمّۀ طاهرین سالم اهلل علیهم اجمعین ،افرادی از علویّین

بودهاند که مردم و امام وقت خود را به بیعت با خود میطلبیدند:

محمّد بن حنفیّه ،حضرت سجّاد علیه السّالم را به امامت خود خواند؛ و زید بن

علیّ بن الحسین ،حضرت باقر علیه السّالم را به متابعت از خود و قیام به شمشیر دعوت

کرد؛ و عبداهلل محض و پسرش محمّد ،حضرت صادق علیه السّالم را به پیروی و بیعت
با محمّد فرا خواندند؛ و عبداهلل بن جعفر ،امامت را از آن خود میدانست؛ و یحیی بن
عبداهلل محض ،حضرت موسی بن جعفر علیه السّالم را به خویشتن دعوت کرد».

5و2

اندرز حضرت باقر علیه السّالم به برادرشان زید بن علیّ
در اصول کافی ،جلد  ،5صفحه  411و  ،417تحت رقم حدیث  51مکالمۀ
 .5جهت اطّالع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به امام شناسی ،ج  ،51ص ( .293محقّق)
 .2جنگ  ،06ص .574
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صالً آورده است که
حضرت باقر علیه السّالم را با زید بن علی ،برادر خود مف ّ
چگونه حضرت به او نصیحت کردند و نشان دادند که موقع قیام نیست و قیام باید

به امر امام باشد و در موقع خود صورت گیرد؛ این روایت مفصّل است و حاوی

مطالب نفیسی است ،و در ابتدایش حضرت میفرماید:

«”إن ال یطال َة مسروض ٌة من الل لزوجل و سن ٌة أمضاها یف األولنی و کذلک
ٍ
أمر الل َُیری ألولیائه
الم َود ُة للجمیع و ُ
ُُیرّیا یف الرخرین؛ و ال یطال ُة لواحد منیا و َ
ٍ
مقدور و أج ٍل مُم لو ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
قت
قض و َقدَ ٍر
َ
ُ
َ ُ َ
بحک ٍ ،موصول و قضاء مسصول و َحّ ٍَ ،م ٍّ
معلو ٍم؛ فًل یُّخسنیک الذین ال ُیوق َ
َعجل
نون! إهن ،لن ُیغنُوا لنک من الل َشی ًئا! فًل ت َ
عجل ل َع َج َلة العباد! و التَُب َقن ا َ
فإن ا َ
َرص َلک!“
لل ال َی َ
لل فُّعج َزک ال َبلی ُة فّ َ
ثم قال” :لیس اإلما ُم منّا َمن َج َل َس [یف] َبیته و
قال :ف َغض َ
ب زید عند ذلکّ ،

جاهدَ یف سبیل اهلل
ٰ
لکن اإلما َم منّا َمن َمنَ َع َ
حوزتَه و َ
رته و ثبط عن اجلهاد؛ و ّ
أرخی َس َ
حق جهاده و َد َف َع عن رعیته و ذب عن َحریمه»“.

و پس از آنکه حضرت مفصّالً جواب دادند ،در آخر میفرماید:

المّبوع .أ ُترید یا
«”ألوذ بالل من إمام َضل لن َوقّه؛ فکان الّ ُ
یابع فیه أل َل َ ،من َ
أرخ أن ُحتی َ مل َة قو ٍم قد َک َسروا بآیات الل و َل َصوا رسو َله و اتبعوا أهوا َءه ،ب َغری
برهان من الل و ال ٍ
ٍ
لهد من رسوله؟! ُأ ُ
لیذک بالل یا
ُهدً ی من الل و اد َلوا اخلًلف َة بًل
ناسة!“
أرخ أن تکون غدً ا
َ
المصلوب بال ُک َ
ثم قال” :ا ُ
ُّتنا و
ُثم ار َفض ْت عیناه و سا َلت ُد ُ
لل بیننا و بنی َمن َه َّ َک َس َ
موعهّ ،
5

أفیش سنا و ن ََُ َبنا إیل َغری َجدنا و قال فینا ما مل َن ُقله یف أنسُنا!“»
َج َحدَ نا حقنا و َ
 .5جنگ  ،06ص .517
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علی بن الحسین شهید
دربارۀ زید بن ِّ
در تنقیح المقال ،جلد  ،5از صفحه  317تا صفحه  375دربارۀ زید بن

علیّ بن الحسین بحث کرده است و مطالبی آورده است ،از جمله آنکه:

رصح الشهید (ره) یف قواعده یف بحث األمر بالمعروف والنّهی عن المنکر
« ّ

ّ
السالم.
بأن خروجه کان بإذن اإلمام علیه ّ

5

کره قوم ُّ
الس ُیوف ّإال َذ ُّلوا “.و چون
قط َحر ُّ
و از کلمات او این بود که” :إنه مل َی َ

وعمون أن أهل هذا البیت قد
این گفتار به هشام بن عبدالملک رسید گفت” :ألستم َت ُ
بادوا؟! و َل َعمری ما انقرضوا َمن م ُثل هذا َخل َفهم“.

از کشّی با اسناد خود آورده است که حضرت باقر [علیه السّالم] فرمودند:

الب بأوتاره“.،
”هذا س ییدُ أهل بیّ و الط ُ

2

و نیز از کشّی در ترجمۀ حمیری از فضیل بن رسّان آورده است که:
السالم،
قال:
ُ
عل علیه ّ
دخلت عل ایبعبداهلل علیه ّ
السالم بعد ما ُقتل زیدُ بن ّ
وف ر
لت
لت بیتًا َج َ
قلت :نعمُ ،جع ُ
بیت؛ فقال یل” :یا ُف َضیل! ُقّل َل یم زیدٌ ؟“ ُ
ف ُادخ ُ
فداک! قال” :رمحه ا ُ
لالام وکان صدو ًقا أما
لل؛ أما إنیه کان مؤمنًا و کان لار ًفا و کان ً
إنه لو َظ َه َرَ 4ل َو َیف أما إنیه لو َم َل َک ل َع َرف کیف َی َض ُعها“.

3

و از صدوق در عیون از محمّد بن برید نحوی از أبیعبدون از پدرش آورده

است که او گفت:

 .5القواعد و الفوائد ،ج  ،2ص .297
 .2رجال الکشّی ،ص .242
 .4خ ل :ظفر.

 .3رجال الکشّی ،ص .281
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ور
أحر َق ُد َ
خرج بالبرصة و َ
ّلام ُحم َل زید بن مویس بن جعفر إیل المأمون و کان قد َ
ُ
السالم؛ و قال له:
ب
ُولد بنیالع ّباسَ ،و َه َ
الرضا علیه ّ
المأمون ُجر َمه ألخیه عل بن مویس ّ
عل
خرج أخوک و ف َعل ما ف َعل ،لقد َ
”یا أبااحلسن لئ ْن َ
خرج من قبله زیدُ بن ّ
ر
بصغری“.
السالم ف ُقتل؛ و لوال مکا ُنک ل َق َتلتُه ،فلیس ما أتا ُه
علیه ّ

لیل؛
فقال له الرضا علیه ّ
السالم” :یا أمریالمؤمننی! ال َتقس أرخ زیدً ا إیل زید بن ی
فإنه کان من للامء آل ٍ
[لز ی
فجاهدَ ألدا َئه حّی ُقّل یف سبیله .و لقد
ب هّلِل ی
وجل] َ
حممد؛ َغض َ
ی
لیل] یقول:
الًُلم :أنه َسم َع أباه
جعسر بن ی
َ
َحد َثن أیب مویس بن جعسر للیه ی
حممد [بن ی
َرح َ ،ا ُ
حمم ٍد و لو َظ َهر َلو َیف بام َدلَ ا
لم زیدً ا إنه َدلا إیل الرضا من آل ی
لل ی
یت أن تکون
اسّشارین یف رخروجه؛
إلیه .و لقد
فقلت [له] :یا لَ  ،إن َرض َ
ُ
َ
َ
ناسة فشأ ُنک!
المقّول
َ
المصلوب بال ُک َ

الًُلمٌ :
لمن َسم َع دال َی َّه فلُُ ،یبه“.
فلام َو ی ییل قال
ویل َ
حممد للیه ی
جعسر بن ی
ُ
ی
ُ
المأمون” :یا أبااحلسن! ألیس قد جاء یف َمن ا ّد َعی اإلمام َة بغری حقها
فقال

ما جاء؟!“

بحق و إنیه کان
لیل مل َیدع ما لیس له ٍّ
فقال الرضا علیه ّ
السالم” :إ ین زیدَ بن ی
اتق ٰ هّلِل من ذاک؛ إنیه قال:

حمم ٍد ی
صیل الل للیه و آله و س یل.،
ُ
أدلوک ،إیل الرضا من آل ی

و إنیام جاء ما جاء یف َمن َیدل أن ا َ
ثَ ،ید ُلو إیل غری دین الل و
لل َنص للیه ی
ُیض ُّل لن سبیله بغری لل ٍ .،و کان زیدُ

لیل والل ممین ُرخوطب بذه الیة﴿ :
بن ی

2 5

“ .﴾     
 .5سوره حج ( )22آیه .78

 .2عیون أخبار الرّضا علیه السّالم ،ج  ،5ص  238با قدری اختالف.

دربارۀ زید بن علیِّ بن الحسین شهید

037

و ایضاً در عیون آورده است که” :زید بن علیّ در روز چهارشنبه خروج کرد

اخلمیس و ُقّل یو َم اجلمعة در سنۀ 525
که روز اوّل صفر بود ،و َم َک َث 5األربعا َء و
َ
هجریّه قمریّه“.

2

و نیز در عیون با اسناد خود از فضیل بن یسار روایت کرده است که:

یقول:

فسمع ُته
قال:
ُ
خر َج بالکوفةَ ،
السالم َصبیح َة یو رم َ
انتهیت إیل زید بن عل علیه ّ

حممدً ا ّ
” َمن ُیعینُنی منکم عل قتال أ ْنباط [اهل] ّ
صل اهلل
الشام ،فوا ّلذی َب َع َث ّ

نذیرا ،ال ُیعینُنی عل قتاهلم منکم أحد ّإال َ
ذت بیده
علیه و آله و س ّلم ّ
أخ ُ
بشریا و ً
باحلق ً
یو َم القیامةَ ،
فأدخل ُته اجلنّ َة بإذن اهلل تعایل“.

لت عل أیبعبداهلل
نحو المدینة ،فدَ َخ ُ
یت راحل ًة و توج ُ
اکرت ُ
هت َ
فلام ُقت َل َ َ
ّ

جوع علیه.
السالم.
عل ،ف َی َ
ُ
فقلت یف نفیس :واهلل ال أ َ
علیه ّ
خرب ُته ب َقتل زید بن ّ

لت علیه قال” :ما َف َع َل لم زیدٌ ؟!“ َف َخنَ َقتْنی ال َع ْربةُ ،فقالَ ” :قَّلوه؟!“
فلام َد َخ ُ
ّ

قلت :إی واهلل َص َلبوه.
فص َلبوه؟!“ ُ
ُ
قلت :إی واهلل َق َتلوه .قالَ ” :

4
ثم قال:
تنحد ُر عل
َ
[قال] :فأق َب َل َیبکی و ُدمو ُعه َ
اجلام ُنّ .
دیباج َتی َخده کأّنا ُ

دت مع َل یم زید ق َ
ّال أهل ی
لت
قلت :نعم! قال” :کَ ،ق َّ َ
الشام؟!“ ُ
”یا ُف َض ُیل! َشه َ
قلت :ستّ ًة.
منه،؟!“ ُ
نت شا ًّکا یف دمائهم ما قتلتُهم!
قال” :فلع یلک شاک یف دمائه،؟!“
فقلت :لو ُک ُ
ُ
 .5خ ل :فمکث.

 .2عیون أخبار الرّضا علیه السّالم ،ج  ،5ص .212

 .4خ ل :أساریر :وجهه .األساریر :مجع إرسار ،و هی اخلطوط التی تکون یف الوجه و الیدین و سایر
اجلسد( .منه)
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أرش َکن ا ُ
لم زیدٌ و أصحا ُبه
لل یف تلک الدی ماء؛ َم َض والل ی
َ
فسمع ُته یقولَ ” :
5
الًُلم و أصحا ُبه“.
لیل بن أیبطالب للیه ی
شهدا َء مثل ما مض للیه ُّ
و من األخبار ما یف بعض المراسیل من أنّهّ :لام أقب َلت الشیع ُة إلیه و با َی َعت

فلام َص َف َقت 2الرای ُة عل رأسه ،قال:
خرج سن َة إحدی و عرشین و مائة؛ ّ
معهَ ،

کنت أستَحیی من رسول اهلل ّ
صل
”احلمد هّلل ا ّلذی أکمل یل دینَه؛ [واهلل] ّإین ُ
ر
بمعروف و ال أّن َی عن
احلوض غدً ا و مل آ ُمر یف ُأ ّمته
اهلل علیه و آله و س ّلم أن أر َد علیه
َ
ر 4
منکر“.
و در روایت عمر بن متوکّل بن هارون بجلی از پدرش متوکّل بن هارون که

یحیی را بعد از قتل پدرش زید مالقات کرد ،آمده است که او گفت:

السالم ،قال:
پدرم گفت”:
ُ
عل علیه ّ
سمعت أیب ُیدث عن أبیه احلسنی بن ّ

ُ
رسول الل ی
صیل الل للیه و آله و س یلَ ،یدَ ه لیل ُصلب
” َو َض َع
حُنی! َی ُرج من ُصلبک ٌ
یوم القیامة
رجل یقال له زیدٌ ُیق َّ ُل شهیدً ا؛ فإذا کان ُ

فقال :یا

قاب النیاس و َی ُ
َ
درخ ُل اجلن َیة.
یّخ یط ی هو و أصحا ُبه ر َ

ُ
رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم“.
فأح َب ْب ُت أن أکون کام َو َص َفنی

قالَ :رح َم ا ُ
ّناره،
هلل أیب زیدً ا! کان واهلل َ
الم َت َعبدین ،قائم لی ُله ،صائم ُ
أحدَ ُ

عو ّ
وجل حق جهاده.
ُجاهد یف سبیل اهلل ّ

ُ
یکون اإلما ُم هبذه الصفة؟!
بن رسول اهلل! هکذا
ُ
فقلت :یا ا َ

فقال :یا عبداهلل! إ ّن أیب مل َی ُکن بإما رم ،و لکن من السادة الکرام و ُز ّهادهم ،و

کان من المجاهدین یف سبیل اهلل!

 .5عیون أخبار الرّضا علیه السّالم ،ج  ،5ص  ،212با قدری اختالف.
 .2خ ل :خفقت.
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قلت :یا ابنَ رسول اهلل! ّ
إن أباک قد ادعی اإلمام َةَ ،
وخ َر َج جاهدً ا و قد جاء عن
ُ

رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم یف َمن ا ّد َعی اإلمام َة کاذ ًبا!
قال:

إن أیب کان أع َق َل من ْ
فقالَ :مه یا عبداهلل! ّ
بحق؛ و إنّام
أن َیدع َی ما لیس َله ٍّ
جعفرا!
حممدَ “.عنَی بذلک عمی
” ُ
ً
أدعوکم إیل الرضا من آل ّ
صاحب األمر؟
قلت :فهو الیو َم
ُ
ُ

خربک عن أیب( .ـ إیل آخر
ثم قال :یا عبداهلل إین ُأ ُ
قال :نعم هو أ ْف َق ُه بنیهاشمّ .

ما ن َقله من ُزهد أبیه و عبادته»).

5

تا اینجا اجمال بعضی از روایات وارده در تنقیح المقال را آوردیم؛ و آن بحثی
2

دربارۀ زید شهید بود.

زید شهید و صلیب در کوفه
زید دارای فضل و تقوا و علم بود و از علمای آل محمّد شمرده میشد .در

والیت و عصمت ،تالِیتلوِ معصوم بود و همچون حضرت اسماعیل بن جعفر

علیه السّالم و همچون محمّد بن علیّ النّقی علیه السّالم که اگر بَدائی نبود امامت به
آنان منتقل میشد ،دارای ظرفیّت وِالئی و سعۀ وجودی بود ،ولی هنوز مرتبۀ

عصمت و والیت مطلقه را حائز نگشته بود .و نظریۀ او این بود که در هر حال برای

رفع ظلم ،با شمشیر باید قیام کرد.

این نظریّه برای زید نقصان و عیب نبود ،بلکه نسبت به نظریّۀ حضرت

صادق ،نسبت تامّ با اتمّ و کامل با اکمل را داشت .هریک از ائمّۀ ما سالم اهلل علیهم
 .5کفایة األثر ،ص  ،491با قدری اختالف.
 .2جنگ  ،06ص .573
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أجمعین در عین والیت و عصمت و در عین توحید و طهارت ،دارای اختالفاتی در
روش و سلوک ،همانند اختالفات مکانی و زمانی و طبعی و طبیعی بودهاند که
جامع آنها فقط وصول به والیت و توحید و تحقّق به حاقّ حقیقت بوده است؛ زید

گرچه به این درجه از والیت نرسیده بود ،لکن فی حدّ نفسه مراحل عظیمی را از
عبودیّت طی کرده بود و جامع کماالت بسیاری از عوالم تجرّد بود ،و فقط نیاز به

کشف یک حجاب داشت که همانند معصوم گردد.

و در اینصورت دیگر مانند یک شیعۀ عادی نبود ،بلکه در اعلیٰ ذروۀ از

عرفان و توحید بود ،و هیچگاه نمیتوان مثل زیدی را با بسیاری از شیعیان که به
ظاهر در مقام تسلیم و اطاعت صرف به امامشان هستند و مقامات عرفانی و کماالت

وِالئی و توحیدی آنان حائز اهمیّت نیست ،قیاس نمود.

نهی حضرت صادق علیه السّالم از قیام زید ،نهی الزامی نبود بلکه نهی إعافی

و تنزیهی بود ،و بلکه نهی ارشادی بود که مخالفت آن نه تنها او را از مقام حضرتش

دور نمیکند ،بلکه با وجود غیرت و عزّت و إباءِ زید ،به او درجه و مقام و منزلت

میبخشد و او را در روح و ریحان و مقعد صدق وارد میسازد ،و فقط همدرجه و

همرتبۀ با معصومش نمیکند ،و در دقایق و لطایف و ظرائف مراحل سلوک
عرفانی ،او را به یک درجه پایینتر نگاه میدارد.

این بود حقیقت آنچه از زید شهید سالم اهلل علیه به نظر رسید؛ و از اینجا

بهدست آمد توجیهی را که بعضی همچون صاحب تنقیح المقال نمودهاند که:
«قیامش به امر حضرت صادق علیه السّالم بوده و تقیّةً برای عدم انتساب به

حضرتش این نهیها و اخبار صادر شده است» ،صحیح و وجیه نیست؛ والسّالم.

5

 .5جهت اطّالع بیشتر بر احواالت حضرت زید بن علیّ بن الحسین و تحلیل قیام او رجوع شود به

امام شناسی ،ج  ،5ص 294؛ ج  ،51ص  531و ص  299ـ  251و ص  232ـ  217و ص  274ـ 273؛
والیت فقیه ،ج  ،3ص  44و ص  35ـ 12؛ اسرار ملکوت ،ج  ،4ص  83ـ .551
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ی بن الحسین شهید
دربارۀ زید بن عل ّ
در مرآت العقول ،طبع سنگی ،جلد  ،4صفحه  853و  ،853حدیث 853

صالً از زید و کیفیّت ورود وی به هشام بن عبدالملک و قتل وی
مرحوم مجلسی مف ّ

در کوفه بحث نموده است؛ بدانجا مراجعه شود 3.و در روضۀ کافی ،صفحه  052تا
8 0

 ،053حدیث  853مصدر این شرح و تفصیل وارد است؛ بدانجا مراجعه شود .

[دربارۀ تاریخ شهادت امام باقر علیه السّالم]
[ال ّطبقات الکُربی ،جم ّلد  ]5صفحة :423
حممد ،قال:
الرمحن بن یونس ،عن سفیان بن ُعیینة ،عن جعفر بن ّ
أخربنا عبدُ ّ
« ََ
اَمنَصدقةَالنبی ّ
َصیلَاهللَ
بنَعیلَیذاکرَفاطمةَبنتَحسنیَشیئَ
َحمم َدَ
سَمَ ُ
ّ
عت ّ
ّ
علیهَ[وَآله]َوَس ّلمَ،فقال”َ:هذهَ َُت َُو ّّفَیلَثامنیَاَوَمخسنیَ“.وَماتَهلاَ.

سبع عرش َة و مائة ،و هو ابن
حممدُ بن ُعمر” :و أ ّما یف روایتنا فإنّه مات سنة َ
قال ّ
ِ
ثامن عرش َة و مائة “.و قال أبونُعیم
ثالث و سبعنی سنة “.و قال غریهُ ” :ت ُو ّیف سن َة َ
الفضل بن ُدکنیّ ” :
کثری العلم و
تویف بالمدینة سن َة َ
أربع عرش َة و مائة؛ و کان ثق ًة َ

احلدیث ،و لیس َیروی عنه من ُُیت َّج به»“.

4

درباره بنیالحسن
اینک اجمالی از بحث سیّد بن طاووس را در کتاب اقبال ،در اعمال ماه محرم،
 .3مرآة العقول ،ج  ،02ص .005

 .0الکافی ،ج  ،3ص  374و .852
 .8جنگ  ،21ص .334
 .4جنگ  ،12ص .830
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در اعمال روز عاشورا که دربارۀ بنیالحسن نموده است و سپس نتیجه گرفته است

که همگی آنان معترف به امامت حضرت صادق علیه السّالم بودهاند ،میآوریم و

پس از آن بحثی مختصر دربارۀ این موضوع مینماییم:

ابن طاووس از صفحه  573تا صفحه [ 533از کتاب اإلقبال] در اینباره بحث

کرده و در ابتدا با چندین سند ،نامهای را که حضرت صادق علیه السّالم به

بنیالحسن نوشتهاند در وقت حرکت دادن آنان از مدینه به ربذه و کوفه ،آورده
است؛ در این نامه چنین آمده است:

نامۀ حضرت صادق علیه ال سّالم به بنیا لحسن در ز ندا ن منصور

الرحیم
الرمحن ّ
«بسم اهلل ّ
عمهَ.
یةَال َّط ِّی َ
الحَوالذرَ َ
الص
بةَ َم ُ
إیلَالَلَفََ ّ
نَولدَأخیهَوَابنََ ِّ
ّ
ُ
معکَبامَأصابکمَ،ماَانفَرَدتَ
َ
لَ
نَح َ
َأنتَوَأهلَبیتَکَمم َّ ُ َ
نَکنتَتَ َف َّردت
أ ّماَبعد؛َفلَ َئ َ
وَالقلَقََ
نیَمنَذلکَمَنَاجلز َعَ َ
َدون !َفلقدَنالَ َ
وَالکآبَةََوَألَیمََوجعَالقلب َ
باحلُزنََوَالغَبطةََ َ
َالمصیبَةََ ُ
عتَإیلَماَأمَرََا ُ
نَالصبََ
ج ّلَجال َُلهَبهَالمتّقنیَمَ
هللََ َ
وح ِّر َُ
مثلَماَنالَکَ،وَلکنَرج ُ
َّ
3

َحنیَیقولَلنب َِّی ّ
هَصیلَاهللَعلیهَوَآله.﴾    ﴿َ:
وَحسنََالعَزاء َ
ُ

(در اینجا حضرت صادق با این آیه ،چهارده آیه از قرآن کریم را در فضیلت

صبر ،ذکر میکنند و شاهد میآورند و به دنبال آن چنین مینویسند):

 !َأنَاهللََ َّ
نیاَلوَل ِّیهَساعة ُّ
وَاعلمَأیََع ِّمَوَابنَع ِّم َّ
َقط؛َ
بضََالدّ َ
جلَجاللهَملَ ُیبالََ ُ ِّ
معَالصبَ،وَأنَّهَتبارکَوَتعایلَملَ ُیبالََ
جلهد َوَاألذی َ
أحبَ َ
َّ
وَال َیشءََ ُّ
إلیهَمنَالضَوَا ُ
ُّ ِّ
بنعیمَالدُّ نیاَلعَدَُ َِّوهَساعة ُّ
؛َوَلوالَذلکَماَکانَأعداؤهَیقتَُلونَأولیائَ ُ َ
َُ
َقط
هَوَییفوهنمَ0وَ
وَأعداؤهَآمَنونَ َُمطمَئَنّونَعالونَظاهَرونَ.
َُ
یَمنَعوهنمَ،
 .3سوره طور ( )50آیه .43

حلیف بمعنی اجلور و الظلم.
 .0خ لُ :ییفوهنم ،باحلاء المهملة :من ا َ
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َمنَالبَغایاَ.
وَلوالَذلکَماَ ُقتَلََزکر ّیاَوَاحتجبَیَیَیَظلامَوَعدواناَّفَبَغَ ٍّی َ
ّ
َاهللَعلیهَوَآلهَلامَقامَبأمرََاهللَ
طالبَصیل
بنَأیب
َ
کَعیلَ
َُّ
لَجدَُّ
وَلوالَذلکَماَ َُقتَ َ
ّ
َّ
ّ
بنَفاطمةَصیلَاهللَعلیهامَاضطهادَاَوَعدواناَ.
کَاحلسنیََ
وَعم
ُ
جل َّ
َوَعزَظلامَُّ َ،
عز َّ

وجل َّفَکتابه      ﴿َ :
وَلوالَذلکَماَقالَا َُ
هلل َ َّ
َ3.﴾           
 *     
وَلوالَذلکَلامَقالَّفَکتابه   ﴿َ:

َ0.﴾     
لت َللکافرَعصابةَ
وَلوالَذلکَلامَجاءَّفَاحلدیث”َ:لوالَأن َیزَن َالمؤم ُن َجلَعَ ُ َ
ٍ
َُ
نَحدیدَال َُیصد
مَ
عَرأسهَأبداَ“.
وَلوالَذلکَلامَجاءَّفَاحلدیثَّ ”َ:
إنَالدّ نیاَالَ ُتَساوَیَعندَاهللَجناحََبَعوضَ ٍَةَ“.
کافراَمنهاَشَبةَمنَما ٍءَ.
یَ َ
وَلوالَذلکَماَسَق َ
ال َنبعَث َا ُ
و َلوال َذلک َلام َجاء َّف َاحلدیث”َ :لو َّ
هللَ َلهَ
لَ َ
َأن َمؤمنا َعیل َ ُق َّلةَ َجَ َب ٍَ
ؤذیهَ“.
کافراَأوَمنافقاَ َُی َ
بَ
ب َ
َّهَإذاَأحب َا َُ
وَلوالذلکَلامَجاءَّفَاحلدیث”َ:أن
َعبداَص َّ
هلل َقَوماَأوَأحَ َّ
َّ
نَغم ّ
عَّفَغمَ“.
َإالَوَقَ
جَم
علیهَالبالءَصَ ًّبا؛َفالَیَ َُر َ
ٍّ
ٍّ
َعز َّ
وجل َأنَ
َجرعَتَنی َ
ب َإیل َاهلل َّ
َأح َّ
و َلوال َذلک َلام َجاء َّف َاحلدیث”َ :ما َمن ُ
ٍ
َغیظََکظَ َمَعلیها؛َوَجَرعةَح ٍ
هامَعبدُ هَالمؤمنَّفَالدَّنیاَ،منَجَرعة ٍ
َعندَمصیبةَ
زن
یَ َر َع َ
ُ
ُ
ُ
ٍ
َوَاحتسابََ“.
َعلیهاَبحسنَعزا ٍء
َُ
صَب
 .3سوره زخرف ( )48آیه .88

 .0سوره مؤمنون ( )08آیه  55و .52
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ّ
اهللَصیل َاهللَعلیهَوَآلهَید َُعونَعیلَمنَ
وَلوالَذلکَلامَکانَأصحاب َرسولَ
َُ
ظلمهمَبَطولََال َُع َُمرََوَصَ َّحةََالبدنَوَکَثرةََالاملَوَالوَ َلدََ.
َّ
ّ
ضَُ َ 3رجَالََ
اهللَصیل َاهللَعلیهَوَآلهَکانَإذاَح َّ َ
غناَأن َرسولَ َ
وَلوالَذلکَماَبَلَ
بالت ُّحمَعلیهَوَاإلستغفارَاستُشهدَ.
َّ
وَالرضاَوَالتَّسلیمَ َوَ
تیَوَإخو
َ
موم
نیَعَ َ
عم َوَبَ ُ
َّ
یتَبالصبَ َ ِّ
فعلیکمَیاَعم َوَابنَ َ ِّ
ِّ
َّ
ُّزولَ
کَبطاعتَهَوَالن َ
هَوَالتمس َ
ضاَوَالصبََعیلَقضا َئ
وَالر
التَّفویضََ
إیلَاهللَجل َّ
َّ
ُّ
َوَعزَِّ َ،
َالسعادةََ ،وَ
عند َأمرهَ .أفرَ َغ َا َُ
هلل َعلینا َو َعلیکم َّ
َالصبَ َو َخَتَ َم َلنا َو َلکم َباألجرَ َو َّ
اناَم ِّ
ّ
وَصیل َاهللَعیلَصَفوَتَهَ
َقریبََ .
َّهَسمیع
نَکل َهلکَ ٍةَ؛ َبحَولَهَوَ ُقَ َّوتَهَ ،إن
أنقَ َذکمَوَإ ّی َ
ٌ
ٌ
0
ٍ
َّبیَوَأهلََبَیتَه».
هَحممدَالن ِّ
منَخَلقَ ّ

بحث ابنَطاووس دربارۀ بنیالحسن
ط محمّد بن
و سپس فرموده است« :این نامۀ تعزیت از اصل صحیح ،به خ ّ

علیّ بن َمهْجناب بزّاز ،در تاریخ صفر  443آورده شده است ،و در آن عبداهلل بن

حسن را به عبد صالح نام برده و این دالّ است برآنکه زندانیان از بنیالحسن که

محمول به محبس کوفه شدهاند ،در نزد موالنا الصادق علیه السّالم معذور و ممدوح
و مظلوم و به محبّت او عارف بودهاند».

و سپس فرموده است« :أقول :وقد یوجد یف الکتب أهنم کانوا للص ِ
اد َق ِ
نی
ّ
ه
إظهارهم ِل ِ
السالم ُمفار َقنی؛ و ذلک ُحم َت ِمل للتهق هیة ّ
المن َکر إیل
ب
ُ
نس َ
نکار ُ
لئال ُی َ
علیهم ّ
األئمة ال ّطاهرین ».و شاهد بر این معنا خبری را از خالّد بن عمیر کندی :موال آل
ه

ی ،آورده است که:
حُجر بن عد ّ
خص.
 .3خ لّ :

 .0جنگ  ،21ص .377
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َعلم َبآل َاحلسنَ
«قال:
ُ
السالم ،فقال” :هل َلکم ٌ
دخلت عیل أیبعبداهلل علیه ّ
ا ّلذینَخرجَهبمَممّاَقبلنا؟“
اهلل!

نحب أن َن ْبدأه به ،فقلنا :نرجوا أن یعافیهم
رب فلم
ه
و کان قد ات َهص َل بنا عنهم خ ٌ
ِ
ثم قال:
ثم بکا حتّی َعال صوتُه و َبکیناّ .
فقال” :وَأینَهمَمَنَالعافیةَ؟“ ّ
السالمَ،قالتَ:حدّ ثنیَ2أیبَصلواتَ
حدّ ثنیَأیبَعنَفاطمةَبنتَاحلسنیَعلیهَ ّ
اهلل َعلیهَ ،یقولُ ”:یقت ُل َمنک َأو َ ُیصاب َمنک َنف ٌر َبَش ِّط َال ُفرات َماَسبقهمَ
نَولد
هاَغریهمَ.
األولونَوَالَ ُیدرکُهمَاآلخَرونَ“.وَإنّهَملَیبقَم ُ
َّ
ُ

و نیز ابوالفرج اصفهانی ،از ُییی بن عبداهلل بن احلسن ،من ا ّلذین خت ّلفوا یف
احلبس ،من بنیاحلسن آورده است که:

حدّ ثنا عبدُ اهلل بن فاطمة عن أبیها عن َجده ِتا فاطمة بنت رسول اهلل ّ
صیل اهلل

علیه و آله ،قالت:

یَسبعةِّ َ1
ّ
بشطَال َُفراتََ
ٌَ
نَولدَ
اهللَصیلَاهللَعلیهَوَآلهُ ”َ:یدفَ َ
قالَیلَرسول َ
َُ
نَم ُ
همَاألولونَوَملَ َُیدرَکهمَاآلخرون“.
ملَیَسبَقَ
َّ

ِ
یت؛
فلام َف َتحوا
ُ
الباب َو َجدوهم َمو ٰ
َ
فقلتُ :
نحن َثامنی ٌة! فقال” :هکذا َسم ْع ُت!“ ّ
عت.
 .3خ لَ :س ِم ُ

 .0آنچه در تواریخ آمده و بهطور حتم میتوان گفت :در حبس منصور دوانیقی از بنیالحسن [که]

مقتول شدهاند ،هشت نفرند؛ چنانکه ما در شجرۀ ترسیمیّه ،در ص  355و  352از همین مجموعه
[مطلع انوار ،ج  ،32ص  000و  ]008آوردهایم 3 .و 0و  :8عبداهلل محض و ابراهیم غمر و حسن مثلّث،
 4و  5و  :2سه پسران حسن مثلّث :علی و عبداهلل و عبّاس :7 ،محمّد دیباج اصغر پسر ابراهیم غَمْر،
 :3علیّ پسر محمّد نفس زکیّه که نوادۀ عبداهلل محض بود؛ ولی ظاهرًا مراد از هفت نفر که در این حدیث
شریف آمده است همان هفت نفر اوّل هستند که بیان شد :سه پسران حسن مُثنَّی :عبداهلل و ابراهیم و
حَسَن ،و سه پسران حسن مثلّث :علیّ و عبداهلل و عبّاس ،و محمّد دیباج اصغر پسر ابراهیم غمر.
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و أصابون و یب رم ٌق و س َقون ماء و أخرجون ِ
فع ْش ُت».
َ ْ
ً
َ َ

3

و سپس چند روایت آورده است که مفادش این است که بنیالحسن قائل به

مهدویّت محمّد نفس زکیّه نبودهاند ،بلکه قیام او را از باب امر به معروف و نهی از

منکر میدانستهاند.

و َأنا َاقول :بحث دربارۀ قیامکنندگان به شمشیر از علویّین اینک در چهار

قسمت صورت میگیرد:

 .3دربارۀ زندانیان منصور از بنیالحسن؛ همانند عبداهلل محض و ابراهیم غمر

و حسن مثلّث و غیرهم.

 .0دربارۀ خصوص محمّد و ابراهیم ،دو پسر عبداهلل بن حسن.
ی بن حسن مثلّث ،شهید وقعۀ فخّ.
 .8دربارۀ حسین بن عل ّ

 .4دربارۀ زید بن علیّ بن الحسین ،شهید و مصلوب در کوفه.

ا ّما دربارۀ خصوص فرزندان حسن مثنّی :عبداهلل و ابراهیم و حسن و فرزندان

حسن و سایر محبوسان در حبس منصور دوانیقی ،نه تنها از اخبار ذمّی نرسیده،

بلکه مَدح و ثناء بر ایشان ،و شِکوۀ حضرت صادق از انصار مدینه که با رسول خدا
بیعت کردند که از اوالد او حمایت کنند و از بنیالحسن حمایت نکردند ،و گریه و

عزای حضرت صادق ،همه و همه داللت بر مظلومیّت آنها دارد؛ آخر خود آنها که
قیام به شمشیر نکردهاند و بدون اذن امام کاری ننمودهاند ،آنها را به جرم عدم
0

معرّفی محمّد و ابراهیم زندان کردند و باألخره در زندان کشتند.

بحث دربارۀ پسران عبداهلل َمحْض :محمّد و ابراهیم
البتّه اینطور نبوده است که جملگی آنها مطیع و منقاد حضرت صادق
 .3اإلقبال األعمال ,ج  ،0ص .533
 .0جنگ  ،21ص .332
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علیه السّالم بوده و آن حضرت را واجب اإلطاعة بدانند ،ولی زندان آنها بر اساس

مظلومیّت و دفاع از مظلوم و غلبه بر ظالم و امر به معروف و نهی از منکر بوده

است .آنان مردم شایسته و متعبّد و متهجّد و استواری بودهاند که خود را صاحب
درایت و فهم و شعور میدانسته و برای خود شأنی قائل بودهاند؛ در عین آنکه برای

حضرت صادق علیه السّالم هم به مقام فضل و علم و بصیرت معترف بودهاند.

و امّا دربارۀ خصوص محمّد ملقّب به نفس زکیّه ،اخبار صراحت دارد بر

مخالفت با حضرت صادق علیه السّالم؛ چنانکه از طلب نمودن و بیعت طلبیدن و

باألخره با اشاره و صالحدید عیسی بن زید بن علیّ بن الحسین زندان کردن ،و

کشتن اسماعیل بن عبداهلل جعفر به واسطۀ عدم بیعت ،و عبارات و تعبیرات

األخضََالمَ ُ
أشج َعَ
بسدََّ َةَ َ
لَاألکشَفََُ
َّهَاألحوَ ُ َ
َ
حضرت صادق علیه السّالم که«َ:إن
قتولََ ُ
ُ
عند َبَ َ
َإن َألراه َأشأمَ َسلح ٍة َأخرجتهاَ
السالم« :فواهلل ِّ
طن َمسیلهاَ ».و قوله علیه ّ
َالرجالَإیلَأرحامَالنِّساءَ[َ3».معلوم است]َ.
ُ
أصالب ِّ

و قیام او بدون نتیجه موجب خونریزی جمعی از مسلمانان بر اساس توهّم

مهدویّت ،عقیم ماند.

و امّا برادرش ابراهیم ،او نیز به عنوان خونخواهی از برادرش و دفع ظلم قیام

نمود ،و دربارۀ او قدحی به خصوص نرسیده است ،و معلوم است که پس از کشته
شدن برادرش محمّد ،نمیتوانست ادّعای مهدوّیت او را داشته باشد.

و امّا اینکه ابنطاووس فرموده است« :قیام آنها به نظرِ امام بوده و تقیّ ًة به امام

نسبت نمیدادند ».با اخبار کثیره و شواهد تاریخی بیشماری سازش ندارد ،و این

گفتار قابل قبول نیست.

و میتوان تجرّی این دو برادر را در قیام بر علیه حکومت بنیامیّه ،دعوت

 .3الکافی ،ج  ،3ص .822
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پدرشان عبداهلل دانست؛ زیرا او در این معنی اصراری تمام داشت ،و آنچه در

همَاألولون َوَملَ ُیدرکهمَاآلخرونَ» 3،راجع به مقتولین در
روایت است که« :ملَیَسبقَ
َّ
ط فرات و زندان منصور است ،یعنی راجع به زندانیان از بنیالحسن است ،نه
کنار ش ّ
0

محمّد و ابراهیم.

بحث دربارۀ حسین بن علی ،شهید فخّ
خ ،آنچه در
ی بن حسن بن حسن بن حسن ،شهید ف ّ
و امّا دربارۀ حسین بن عل ّ
اخبار آمده است همه مدح و ثناء است .او به عنوان تر ّأس خروج نکرد ،بلکه فقط به
عنوان دفع ظلم بود؛ چون ُعمَری که در مدینه بود کار را بر علویّین سخت گرفت،

به حدّی که گفت« :اگر فالن علوی که غیبت کرده و در هر روز خود را معرّفی
ننموده است حاضر نکنید ،من شما را میکشم!» در اینصورت علویّین چنان در

مضیقه افتادند که غیر از خروج چارهای دگر نداشتند ،و خروج آنان هم به إمضای

حضرت صادق علیه السّالم بود ،و فرزند آن حضرت هم عبداهلل در جماعت

خارجین بود؛ وانگهی آنان فقط به قصد مکّه حرکت کردند و کاری به کسی
ی (نوۀ منصور دوانیقی) رسید و
نداشتند ،که در آن هنگام لشکر موسی هادی عبّاس ّ
آن حضرت را با جمیع اهل بیت و همراهانش از دم تیغ گذراند .و این واقعه در

خ ،بین تنعیم و مکّه یعنی در یک فرسخی مکّه ،در  323هجری واقع شد.
زمین فَ ّ

ی شهید ،اخبار وارده در َمدْح و ثناء فوق ح ّد استفاضه
و امّا دربارۀ زید بن عل ّ

است ،بلکه میتوان گفت در سرح ّد تواتر است؛ زید دارای شخصیتی عظیم بود و
پس از حضرت باقر بهترین و با فضیلتترین اوالد حضرت سجّاد علیه السّالم بود

و قائل به عظمت و مقام صادقین علیهما السّالم بود ،لکن ظرفیّت تحمّل اینگونه
 .3اإلقبال األعمال ،ص .533
 .0جنگ  ،21ص .330
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102

ظلمها و ستمها را مانند امام معصوم نداشت .جام صبرش لبریز شد ،و تکیه بر
شمشیر داد و بر علیه حکومت هشام بن عبدالملک که در مجلس خود علناً به او

شتم کرده و ناسزا گفته بود قیام کرد.

این قیام از باب امر به معروف و نهی از منکر بود؛ و منع حضرت صادق

علیه السّالم از قیام او ،نه این بود که این حکومت جائرانه سزاوار سرنگونی نیست،
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 توجّهی چون شهادت

سیّدالشّهدا علیه السّالم که مثمر ثمر بود ،عائد نگردد .حضرت صادق علیه السّالم بین
قیام زید و بین نتیجۀ حاصله از این قیام را پیوسته موازنه مینمودند ،و میدیدند که

کفّۀ وجود و حیات ارزشمند عمویشان زید بسیار سنگینتر و ارزشمندتر است؛ فلهذا
3

صلْب او محزون و داغدار بودند.
بر قتل او دریغ میخوردند و تأسّف داشتند و بَر َ

قتل و زندان کردن منصور ،بنیحسن را
ابوالعبّاس سفّاح در  37ذیالحجّة  382وفات کرد و خالفتش از روز مردن
0

مروان بن محمّد ،چهار سال شد و خودش  88ساله و یا  82ساله و یا  03ساله مُرد.

و در همین سال ابوالعبّاس (عبداهلل بن محمّد) برای برادرش ابوجعفر منصور

(عبداهلل بن محمّد) 8وصیّت و عهدنامه به خالفت بعد از خودش ،و بعد از منصور،
برای ابوجعفر عیسی بن موسی بن محمّد بن علی نوشت و آن را به عیسی داد.
و در همین موقع مردم با منصور بیعت کردند و او را خلیفه نام نهادند.

و در سنۀ  387منصور أبومُسلم خراسانی را غیل ًة کشت؛ او را پناه داد و
 .3جنگ  ،21ص .338

 .0تاریخ الطبری ،ج  ،7ص .472

 .8نام منصور عبداهلل بود و پدرش محمّد ،مانند برادرش سفّاح.
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دعوت کرد ،و همینکه در مجلس او وارد شدَ ،فتْکاً او را کشت .و قتل او در صفحه

 433از جلد  7تاریخ طبری [آمده] است.

3

و در [تاریخ طبری ،جلد  ]7صفحه  522گفته است:

الرمحن بن معاویة بن هشام بن عبدالملک بن مروان
السنَة سار عبدُ ّ
«و یف هذه ِّ

التا إیل الیوم.
فولدُ ه ُو ُ
إیل األندلس ،فم هل َکه أه ُلها أ ْم َرهمُ ،
وسع أبوجعفر المسجدَ احلرام».
و فیها ه

0

در صفحه  500و  508وارد است که در سنۀ  342منصور دوانیقی حج کرد ،و
8

در همان سفر که در مدینه آمد ،عبداهلل محض را به محبس انداخت.

قتل بنیحسن در مَحبَس منصور
و در صفحه  587گوید[« :قال عبداهلل بن عمران بن أیبمروة] :أ َمر أبوجعفر
4وِ 5
المهری.
وجه یف ذلک أبااألزهر
ّ
ریاحا بأخذ بنیحسن ،و ّ
ً
 .3تاریخ الطبری ،ج  ،2ص .383
 .0همان ،ص.344

 .8در النزّاع و التّخاصم بین بنیُأمیّه و بنیهاشم ،تألیف مقریزیّ ،در ص  58تا ص  55دربارۀ

خصوص کیفیّت ظلم منصور به بنیالحسن مطالبی است.
 .4ریاح بن عثمان ُمرّی ،والی مدینه بود از جانب منصور.
 .5مستشار عبدالحلیم جندی در کتاب االمام جعفر الصّادق ،ص  304و  ،305ضبط ریاح بن
إمرتِه (یعنی در زمان إمارت رباح بن
عثمان را «رباح» با باء موحّدة آورده است و گوید« :و یف َ
ِ
َ
َ
ب
منازل أهل البیت فأخرجوا منها
عثمان بر مدینه) اقتحم اجلُند
مرت َمواک ُ
رجال ُم إیل السجون و ّ

العذاب و األ ّیا ُم ِّ
ثم سیقوا إیل الکوفة
أهل البیت یف شوارع المدینة و هم یف األصفادَ ،هزَ َلم
ُ
الشدادّ ،
ِ
ِ
حیث ُحبِسوا ـ کام یقول المسعودی یف ُمروج ه
ُ
الذهب ـ یف سداب حتت األرض،
السج َن
ل ُیو َدعوا ّ
ِ
ال ِ
یعرفون ا ّل َ
أنقاضه األحیا ُء منهم .و
حتت
ثم َخ هر علیهم ،ل َیموت َ
أکثرهم؛ ّ
لیل من النّهار حتّی مات ُ
أحدٌ ».
ُید َفن الذین َسبقوهم إیل الموت دون أن َی ٰ
عنی هبم َ
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َ
ثالث سننی؛ فکان
حمبوسا
قال :و قد کان ح َبس عبدُ اهلل بن حسن ،فلم َی َزل
ً

نصل خضا ُبه تس ِّل ًیا عیل عبداهلل .فکان أبوجعفر یقول” :ما َف َع َلت
حسن بن حسن قد َ
ُ

احلا ّد ُة؟“

براهیم (ابراهیم َغ ْمر) ابنَی حسن بن
ریاح َح َسنًا (حسن مثلث) و إ
قال :فأخذ ٌ
َ

َ
سلیامن و عبدَ اهلل ابنَی داود بن حسن
حسن ،و حس َن بن جعفر بن حسن بن حسن ،و

َ
سامعیل و إسحا َق (فرزندان ابراهیم َغ ْمر) بنی إبراهیم بن
حممدً ا و إ
بن حسن ،و ّ
عیل بن
حسن بن حسن ،و ع هب َ
اس (پرس حسن مث ّلث) بن حسن بن حسن بن حسن بن ّ

أیبطالب ـ َ
أخذوه عیل بابِه .فقالت ُأمه عائشة ،ابن ُة طلحة بن عمر بن عبیداهلل بن
ِ
عیل (پرس حسن
معمرَ ” :دعون ُأشمه!“ قالوا” :ال واهلل ،ما کنت حیه ًة یف الدنیا!“ ـ  ،و ه
مث ّلث) بن حسن بن حسن بن حسن العابد .و ح َبس معهم أبوجعفر ،عبدَ اهلل بن
عیل (یعنی فرزند دیگر حسن مث ّلث که برادر عیل بوده است)».
حسن بن حسن ،أخا ی

3

بعض علامءنا
و در صفحه  545گوید« :قال :و حدّ ثنی ابنزبالة ،قال:
سمعت َ
ُ

أحدً ا قط ّإال فتَله عن ِ
رأیه»“.
سار عبدُ اهلل بن حسن َ
یقول” :ما ه

0

بالر َ
بذة ،فر ّده
حج أبوجعفر سنة  433فتل ّقاه ٌ
و در صفحه  542گوید « :ه
ریاح ه

ِ
ِ
حممد بن عبداهلل بن َعمرو بن
شخاص بنیحسن إلیه و بإ
إیل المدینة و أ َمره بإ
شخاص ّ

عیل بن
عثامن بن ع ّفان ،و هو أخو بنیحسن ألُ ِّمهمُ ،أمهم مجی ًعا فاطم ُة بنت حسنی بن ّ
أیبطالب.

8

(و بنیحسن پس از آنکه سه سال در مدینه محبوس بودند ،حال به کوفه
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میروند؛ و از ربذه منصور به طرف کوفه حرکت کرد و خود در محمل نشست ،و

بنیحسن و محمّد دیباج را با اغالل و زنجیرها مقیّد کرد ،و در کاروانهای بدون
فراش و روپوش نشانده و با خود به کوفه برد ،و در حبس هاشمیّه در قرب قنطره

زندانی کرد.

محمّد دیباج را چهارصد تازیانه زد بهطوریکه بدن او مجروح شد 3و لباس

به گوشتش چسبید .دستور داد آن لباس چسبیده به گوشت را در آورند ،و لباس
سخت و خشن در تن او کنند ،و مرکب او را در جلوی مرکب عبداهلل محض که
برادر مادری او بود و نهایت عالقه را به او داشت حرکت دهند تا عبداهلل در طول

مسافت مسافرت ببیند ،عبداهلل پیوسته محمّد مجروح را با این وضعیّت در مقابل

خود میدید .زندان آنقدر تاریک بود که شب را از روز نمیشناختند و در اثر بوی

تعفّن زندان ،بدنها یکی پس از دیگری ورم کرد و همگی در زندان بمردند»).
ِ
براهیم یأتیان ُمعتَ همنی
حممدٌ و إ
ُ
و در صفحه  543گویدّ « :لام ُحمل بنوحسن کان ّ
ِ
کهیئة األعراب َفیُ ِ
عجال
سایران أبامها ،و ُیسائالنه و یستأذنانه یف اخلروج ،فیقول” :ال َت َ
َ
کریمنی ،فال َیمنَعکام أن
حتّی ُیمکِنکام ذلک “.و یقول” :إن منَعکام أبوجعفر أن َتعیشا
َ
کریمنی»“.
َتوتا َ
 .3در منتهی اآلمال ،ج  ،3ص [ ،337خاتمه در ذکر مقتل عبداهلل بن الحسن بن الحسن بن

علی بن أبیطالب علیه السّالم] وارد است که« :بدن محمّد که مانند سبیکۀ سیم بود مانند زنگیان
سیاه شده بود و یک چشم در اثر ضرب تازیانه از کاسۀ چشم بیرون آمده بود ».و در ص 333
آورده است که« :منصور دو بار با محمّد نفس زکیّه بیعت کرده بود ،یک بار در مسجد الحرام و بار
دیگر در أبواء مدینه ».و نیز گوید« :گاهی که محمّد در شعاب جبال مخفی بود روزی در کوه
رَضوی با امّ ولد خود و پسری شیرخوار بود ،دید غالمی از جانب منصور برای طلب او میآید ،و
چون او فرار کرد و امّ ولد نیز فرار کرد ،آن طفل رضیع از دست امّ ولد به زمین کوه خورد و پاره
پاره شد .و این مطلب را ابوالفرج نقل کرده است».
اقول اینکه :در تاریخ طبری [ج  ،2ص  ]830هم آورده است.
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حممد بن عبداهلل العثامن حتت
و در صفحه  548گوید« :و کانت رق ّی ُة ابنة ّ

إبراهیم بن عبداهلل بن حسن بن حسن».

رأیت عبدَ اهلل بن حسن َج ِز َع ِمن
و نیز گوید« :قال سلیامن بن داود بن حسن” :ما ُ
یشء ممّا ناله إ ّال یو ًما واحدً ا؛ ه
حمم ِد بن عبداهلل بن عمرو بن عثامن انبعث و هو
عری ّ
فإن َب َ
ِ
ٌ
فه َوی ،و ُع ِّلقت الز ّمار ُة
غافل مل ّ
یتأهب له ،و یف ِرج َلیه سلسل ٌة و یف ُعنُقه َز ّمارةٌَ ،
بالم ِ
رأیت عبدَ اهلل بن حسن قد َب َکی ُبکا ًء شدیدً ا»“.
حمل ،فرأی ُته منو ًطا ب ُعنُ ِقه یضطرب؛ ف ُ
َ
حمبوسا
حممد بن عبداهلل بن عمرو (یعنی دیباج)
ً
و در صفحه  547گوید« :کان ّ
ِ
خرب
عند أیبجعفر ،و هو یعلم برا َءتَه؛ حتّی ک َتب إلیه أبوعون من خراسان” :أ ِ ْ
مریالمؤمننی ه
حممد بن عبداهلل“.
أن أهل خراسان قد َ
أمر ّ
تقاع ُسوا عنّی و طال علیهم ُ
أ َ

بمحمد بن عبداهلل بن عمرو ُ ِ
أرس َل برأسه
فأ َمر أبوجعفر عند ذلک
فض َبت ُعن ُقه ،و َ
ّ
حمم ِد بن عبداهلل و ّ
بنت رسول اهلل
أن ُأ همه فاطم ُة ُ
أقس َم لم أنّه ُ
رأس ّ
إیل خراسان و َ
ّ
صیل اهلل علیه [و آله] و س ّلم».
رأسه فب َعث به
و در آخر صفحه گوید« :فأ َمر به ُ
ثم اح َت هز َ
فضب حتّی ماتّ ،

إیل خراسان .فلام ب َلغ ذلک عبدَ اهلل بن حسن ،قال ،3﴾     ﴿” :واهللِ
ّ
0
ِ
ثم قد ُقتِل بنا یف ُسلطانِنا»“.
إن کنّا َل َنأ َمن به یف ُسلطاهنم ّ
در تاریخ طبری ،جلد  ،7صفحه  543آورده است:

بض ِ
حممد بن عبداهلل
حممد بن عبداهلل بن حسن ،أمر أبوجعفر َ
ب ُعنُ ِق ّ
« ّلام ظهر ّ
الر َ
لمحمد بن
جال َُیلِفون باهلل إنّه
بن عمروّ ،
ّ
ثم ب َعث به إیل خراسان .و ب َعث معه ّ
عبداهلل بن فاطم َة ِ
بنت رسول اهلل ّ
فسألت
عمر” :
ُ
صیل اهلل علیه [و آله] و س ّلم .قال ُ
 .3سوره بقره ( )0آیه .352
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ِ
حممدُ بن عمرو؟“ قال” :احتیج إیل رأسه!“
حممدَ بن جعفر بن إبراهیم :یف ّ
أی سبب ُقتل ّ
ّ
ِ
فلام ُق ِدم
حممدُ بن عبداهلل بن حسنّ ،
وجه أبوجعفر برأسه إیل خراسانّ .
فلام ُقتل ّ
ّ
ِ
ِ
به ارتاب ُ
ثم ّ
تکشف لم
أهل خراسان و قالوا” :ألیس قد ُقتل َم هر ًة و ُأتیَنا برأسه؟“ ّ
رب حتّی َعلِموا حقیق َته فکانوا یقولون” :مل ُی هط َلع من أیبجعفر عیل کذبة ِ
غریها»“.
اخل ُ

3

چون محمّد دیباج پدرش عبداهلل بود و مادرش فاطمة بنت الحسین و بنابراین

مادرش فاطمه بنت رسول اهلل بوده است ،و محمّد نفس زکیّه پدرش عبداهلل بوده و

بنابراین مادرش فاطمه بنت رسول اهلل بوده است؛ منصور از این تشابه سوء استفاده
نموده و رأس دیباج را به عنوان رأس محمّد نفس زکیّه جا زده است.

و در صفحه  543گفته است که« :منصور در زندانی چنان تاریک محبوس

نموده بود که اوقات نماز را نمیشناختند مگر به احزابی که علیّ بن حسن قرائت

میکرد (پسر حسن مثلّث که عابد نامیده میشد)».

مویل ل ِ َبن ِی ِ
سمعت ً
دارم،
و نیز گفته است« :قال عمر :و حدّ ثنی ابنعائشة ،قال:
ُ

ِ
الر ّحال :ما ُی ِ
الرجل؟!“
قلت
قالُ ” :
رسعک إیل اخلروج عیل هذا ه
لبشری ّ
قال” :إنّه أرس َل إیل بعد ِ
أخذه عبدَ اهلل بن حسن ،فأتیتُه .فأ َمرن یو ًما بدخول
ّ
َ

ً
یت ا َ
هلل
بیت فدَ َخل ُته ،فإذا بعبداهلل حسن
قت أع َط ُ
فلام أ َف ُ
فس َق ُ
عیل؛ ّ
مقتوالَ ،
طت مغش ًّیا ه

للرسول ا ّلذی
کنت مع ا ّلذی علیه منهام .و ُ
عهدً ا ّأال خیتلف یف أمره َسیفانّ ،إال ُ
قلت ّ
معی ِمن ِق َبلِهُ :
لقیت! فإنّه إن علِم ق َتلنی!“
ربه بام َ
الخت ِ ْ

ثت به هشا َم بن إبراهیم بن هشام بن راشد ،من أهل َه َمذان ،و
قال عمر :فحدّ ُ

هو الع ّبایسّ ” :
دس إلیه َمن
أن أباجعفر أ َمر بقتله ،فح َلف باهلل ما ف َعل ذلک؛ و لکنّه ه
أخربه ه
حممدً ا قد َظ َهر ف ُقتِل ،فانصدع قل ُبه و مات“.
أن ّ
َ
 .3همان ،ص .332
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قال :و حدّ ثنی عییس بن عبداهلل ،قال” :قال َمن بقی منهم أ ههنم کانوا ُیس َقون،

سلیامن و عبدَ اهلل ابنَی داود بن حسن بن حسن ،و إسحا َق و إسام َ
َ
عیل
فامتوا مجی ًعا إ ّال
جعفر بن حسن ،فکان َمن ُقتِل منهم إنّام ُقتِل بعد
ابنَی إبراهیم بن حسن بن حسن ،و
َ
حممد»“.
خروج ّ

3

و در صفحه  553آورده است که چون در ربذه محبوسین از بنیحسن را به

نزد منصور بردند[ ،قال]:

0

ِ
أخربن عن ّ
الکذا َبنی ما فعال؟
فلام ُأدخل علیه ،قالْ ِ ” :
حممد؛ ّ
«ب َعث إیل الدِّ یباج ّ

و أین مها؟“

علم!“ قالَ ” :ل ُت ِ
قلت
خرب ّن “.قال” :قد ُ
قال” :واهلل یا أمریالمؤمننی ما یل هبام ٌ

ٌ
علمها قبل الیوم؛ و أ ّما الیوم فام یل واهلل هبام
لک و ّإن واهلل
لصادق ،و لقد ُ
کنت أع َل ُم َ

علم!“ قالَ ” :ج ِّردوه!“
ٌ

ِ
ِ
فلام َف ِرغ من
ُ
فضبه مائ َة َسوط ،و علیه جام َع ُة حدید من یده إیل ُعنُقه؛ ّ
فج ِّرد َ
رضبهُ ،أ ِ
ِ
یت به إلینا فواهلل ماقدَ روا عیل
قمیصا له ُقوه ًّیا 8عیل
خرج ف ُألبِس
الضب ،و ُأ ِ َ
ً

داووه.
ثم ان ُت ِزع
ثم ُ
ُ
القمیص ّ
نز ِع القمیص من ُلصوقه بالدّ م حتّی َح َلبوا علیه شاةًّ ،
ِ
فحبِسنا هبا .فکان
فقال أبوجعفر” :احدُ روا هبم إیل العراق “.ف ُقدم بنا الاشم ّی َة ُ
ِ
خر ْج أقر ُبکم به
الس هجان ،فقال” :ل َی ُ
ّأو ُل َمن مات یف احلبس عبدُ اهلل بن حسن؛ فجاء ه
السالمّ ،
فصیل
فخرج أخوه
ُ
عیل علیهم ّ
َف ْل ُی َص ّل علیه!“ َ
حسن بن حسن بن حسن بن ّ
علیه.

 .3همان ،ص .333
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ِ
رأسه ،ف ُب ِعث به مع مجاعة من
حممدُ بن عبداهلل بن عمرو بن عثامن ،ف ُأخذ ُ
ثم مات ّ
ّ
الشیعة إیل خراسان ،فطافوا یف ُک َو ِر خراسان ،و جعلوا ُیلفون باهلل ّ
ّ
حمم ِد
أن هذا ُ
رأس ّ
بن عبداهلل بن فاطم َة ِ
ِ
بنت رسول اهلل ّ
رأس
ّاس أنّه ُ
صیل اهلل علیه [و آله]؛ ُیوهمون الن َ
3
الروایة».
حمم ِد بن عبداهلل بن حسن ،ا ّلذی کانوا جیدون
َ
خروجه عیل أیبجعفر یف ِّ
ّ

مقتل بنیحسن و احوال محمّد
ِ
و در صفحه  522گویدّ « :
حممد ،و
إن مالک بن أنَس استُفتی یف اخلروج مع ّ

کرهنی ،و لیس عیل ّ
قیل لهّ ” :
کل
أن یف أعناقنا بیع ًة ألیبجعفر “.فقال” :إنّام بایعتم ُم َ

حممد ،و ِلزم ٌ
مالک بیتَه.
کره ٌ
فأسع النّ ُ
اس إیل ّ
ُم َ
یمنیَ “.

ابن أیبملیکة َ
مویل عبداهلل بن جعفر ،قال:
حممدُ بن إسامعیل ،قال:حدّ ثنی ُ
و حدّ ثنی ّ

حممدٌ حنی
حممدٌ إیل إسامعیل بن عبداهلل بن جعفر ـ و قد کان ب َلغ ُع ْم ًرا ـ فدعاه ّ
رس َل ّ
أ َ
مقتول! فکیف ُأ ِ
ٌ
ّاس
خرج إیل البیعة .فقال” :یا ابن أخی ،أنت واهلل
بایعک؟!“ فارتدع الن ُ

عنه ً
حممد.
قلیال ،و کان بنو معاویه (یعنی بنو معاویة بن عبداهلل بن جعفر) قد أسعوا إیل ّ

0
عمّ ،
إن إخویت قد أسعوا إیل ابن خالم؛
فأ َتته محاد ُة ُ
بنت معاویة ،فقالت” :یا ِّ

فأیب
قلت هذه المقال َة ثبه َ
و إنّک إن َ
ابن خایل و إخویت!“ (قالَ ):
ّاس ،ف ُیق َتل ُ
طت عنه الن َ

ّهی عنه( .فیقالّ ):
ُ
الصال َة علیه،
حممدٌ ه
إن محاد َة َعدَ ت علیه فقت َلتْه .فأراد ّ
الشیخ ّإال الن َ
فو َثب علیه عبدُ اهلل بن إسامعیل فقال” :تأ ُمر ب َق ِ
ثم ُت ِّ
فنحاه احلَ َر ُس،
صیل علیه؟!“ ّ
تل أیب ّ
و ّ
حممدٌ ».
صیل علیه ّ

8

 .3تاریخ الطبری ،ج  ،2ص .338

َ
إسامعیل بن عبداهلل( .محقّق)
 .0أی :أتَت
 .8تاریخ الطبری ،ج  ،2ص .332
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در منتهی اآلمال ،جلد  ،3صفحه  333و  022آورده است که:

«محمّد نفس زکّیه در اوّل ماه رجب سنۀ  345در مدینه خروج کرد ،و در

اواسط رمضان ،در أحجار زیت مدینه مقتول شد و مدت ظهور تا مدّت شهادتش دو

ماه و هفده روز بود و عمرش  45سال».

و در صفحه  023و  020آورده است که« :ابراهیم برادر محمّد در غرّه شوّال

و به قولی در رمضان سنۀ  345در بصره خروج کرد ،و سپس به دعوت اهل کوفه

ف ،شانزده فرسخی کوفه شهید شد؛ و
خمْری در ارض َط ّ
به جانب کوفه آمد ،و در با َ

قتل او در روز دوشنبه ذیحجّه سنۀ  345واقع شد و عمرش  43سال بود .سر او را
منصور امر کرد در زندان هاشمیّه نزد پدرش عبداهلل بردند».

مقتل بنیحسن و عدم رضایت حضرت صادق علیه السّالم به قیام آنها
فصل به بنی
در اصول کافی ،جلد  ،3از صفحه  853تا  ،822در باب «ما ُی َ
ِ
المبطِل یف أمر المامة» تحت رقم  37روایت مفصّلی است که
َد َ
المح ّق و ُ
عوی ُ
داستان بنیحسن را به طور مفصّل حکایت کرده است .این روایت بسیار جالب و
حاوی مطالب تاریخی و مقام امامت حضرت صادق علیه السّالم و عدم صحّت
دعوای عبداهلل محض و پسرانش محمّد و ابراهیم را میرساند .و از جمله مطالب

مُنطوی در آن ،این مطالب است:

ی بن
ی بن الحسین بن عل ّ
[ .3صفحه « :]853خدیجة بنت عمر بن عل ّ
عیل
أبیطالب به عبداهلل بن ابراهیم بن محمّد جعفری گفتَ :س ِم ُ
عمی ّ
عت ّ
حممدَ بن ّ

صلوات اهلل علیه و هو یقول” :إنّامَحتتاجَالمرأ ُةَ َّفَالمَأتَمََإیلَالنََّوحَ َ َلتسیلَ َ َدمعَ ُتَهاَ ،وَ

وح»“.
یلَفالَ ُتَؤذَیَالمالئکةََبال َنَّ َ
قولَهَجرا؛َفإذاَجاءَال ّل ُ َ
الیَنبغیَهلاَأنَت
ُ
 .0صفحه « :853محمّد بن عبداهلل محض در وقت اختفایش در جبل بِ ُج َهینه

که به آن اشقر میگفتند و تا مدینه دو شب راه فاصله داشت ،مختفی بود».
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 .8صفحه « :822چون عبداهلل با حضرت صادق مالقات کرد و آن حضرت

را دعوت به بیعت با پسرش محمّد نمود و إصرار و ابرام داشت ،حضرت اِباء و
ُ
المقتولََ
األخضَ َ
امتناع کردند و فرمودند” :واهلل َإنّک َلتَعلَ َُم َأنّه َاألحوَ ُلَ َاألکشَفَُ َ
ُ
3

سیلها“.
طنَ َم َ
أشج َعَعندَبَ َ
بسدَّ ةََ َ
ُ

نفسکَ
و سپس فرمودند” :من میترسم این بیت بیان حال محمّد باشد :منَّتَ َ
کَ ُ
ّفَالَالءَضَالالَ (یعنی نفس تو از تو در خلوت و قبل از مقابلۀ با دشمن ،تمنّای
الرجالَ
َُ
فواهللَإن َألراهَأشأمَ َسلح ٍة َأخرَجَ
گمراهی و ضاللت را نمود).
ِّ
تهاَأصالب َ ِّ
0

إیلَأرحامََالنّساء“.

عمکَوَهوَخا ُلَکَ،یَذ ُکَرَ:
و حضرت به عبداهلل گفتندَُ ” :أ َُ
کَأن َسَمَ ُ
خب ّ
عتَ َ َّ
8

أنَّکَوَبنیَأبیکَس َُتقتَلون»“.

 .4صفحه « :823چون سخن حضرت فایدهای نبخشید ،حضرت فرمودند:

َکنت َحریصاَ ،وَلکنِّی ُ
ثم قام َو أ َخذ
َم َ
بت َو َلیس َللقَضاء َ
”أما َواهلل َإن ُ َ
َغل ُ
دف ٌعَّ َ “.
ِ
ِ
ثم َ
إحدَ ی َنع َلیه َ
دخل
جیره یف األرضّ ،
خری یف َیده و عا ّم ُة ِردائه َ ُ
فأدخ َلها ِرج َله و األُ َ

فح هم عرشین لیل ًة مل َی َزل َیبکِی فیه َ
ّهار حتّی ِخ ْفنا علیه».
بی َتهُ ،
اللیل و الن َ

 .3یعنی :أحول أکشف أخضر ،همان پسر تو محمّد است که در خبر وارد شده است که خروج

میکند بدون حقّ و کشته میشود.

ریات یف َقصاص ناصیته دائر ًة و التکاد تسرتسل ،و العرب ّ
تتشأم به؛
و األکشف :ا ّلذی نبتت له ُش َع ٌ
سمیت بِاسم أبیهم.
و األخض :األسود؛ و السده ة :باب الدّ ار؛ و أشجع :أبوقبیلة ّ

الریح أو ال ُ
غائط ا ّلذی ُأخرج من البطن.
الس َ
لحة :النجو ،و هو ِّ
ّ .0

السالم»؛ یعنی مجازاً حضرت
 .8در تعلیقه از وافی حکایت کرده است که« :کأنّه أراد به أباه علیهام ّ
باقر را که پسر عمو و پسر دایی عبداهلل محض بودند عمو و دایی گفته است؛ و ممکن است مراد،

حضرت سجّاد باشند ،زیرا که دایی حقیقی عبداهلل و پسر عموی او بودهاند.
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[ .5صفحه « :]823أبوجعفر دوانیقی همۀ بنیحسن را که محبوس داشته بود

ُکشت ،مگر حسن بن جعفر و طباطبا و علیّ بن ابراهیم و سلیمان بن داود و داود بن

حَسَن و عبداهلل بن داود».

 .2صفحه « :820عیسی بن زید بن علی بن الحسین از ثقات محمّد بود ،و او به

محمّد گفت” :باید برای بیعت گرفتن از جعفر بن محمّد با او غلظت و تندی کنی!“ و

لذا حضرت را حاضر کردند و با خشونت خواستند از آن حضرت بیعت بگیرند ،و چون

ت َف َمک!“
مت ل َک َرس ُ
حضرت خواستند قدری صحبت کنند ،عیسی گفت” :لو تک هل َ

کَجحراَ
بَ َ
َبکَتط َُل ُ َ
َ،لکأن َ
َ،یاَأرز ُقَ
َ
حضرت به محمّد گفتند” :أماَواهللَیاَأکشَفَُ
ّ
لنفس ُ
تَ ُ
لفکَ،طرتَمثلَ
خَ
کَإذاَص ِّفقَ َ
دخَلَفیه !َوَماَأنتَّفَالمذکورَینَعندَال َِّلقا
ء !َوَإنَأل ُظَ َنُّ
ّ
ُ
اهلَیقََ3النَّافر!“ و سپس سُراقی بن سَلْخ الخوتُ به پشت حضرت زد و به زندان برد».
 .7صفحه « :824اسماعیل بن عبداهلل بن جعفر بن أبیطالب را آوردند برای

آنکه از او بیعت بگیرند ـ شیخی بود پیر و ضعیف ،و نور یک چشم خود را از
دست داده بود ـ و او حاضر به بیعت نشد و روایتی عجیب در کشته شدن خودش

به دست اینها خواند .اسماعیل را به منزلش آوردند .پسران معاویة بن عبداهلل بن
جعفر که با محمّد بیعت کرده بودند ،و در بیعت مسارعت نموده بودند ،هنوز شب

نشده بود که به خانۀ اسماعیل ریختند و عموی خود را در زیر لگد کُشتند؛ در این

حال محمّد [کسی را] فرستاد و حضرت صادق را از زندان آزاد کردند».

 .3صفحه « :825لشکر منصور به سرداری عیسی بن موسی آمدند و مدینه را

حمَید بن قَحطَبه کشت و اطرافیانش منهزم شدند».
محاصره کردند ،و محمّد را ُ

در تنقیح المقال ،جلد  ،8در احوال محمّد بن عبداهلل بن الحسن ،صفحه 342

تا چهار صفحه مفصّالً بحث کرده است و گفته است:

 .3التصفیق :رضب إحدی الیدَ ین باألُخری؛ و ال َیق :ه
الذ َکر من النّعامة.
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«اینکه بعضی از متأخّرین گفتهاند که” :قیام زید و بنیالحسن بر اساس رضایت

باطنی حضرت صادق بوده ولی آن حضرت به جهت مصلحت خود از روی تقیّه
ِ
األخبار
سکوت مینمودهاند“ این کالم دربارۀ زید صحیح است لإلمجاع من أصحابنا و
حممد و سائر
ّواتر ،کام ذکرنا مجل ًة منها یف ترمجته؛ و أ ّما ّ
المستفیضة ا ّلتی کادت تب ُلغ الت َ

بنیاحلسن و ُ
أفعالم ّ
السالم».
الشنیع ُة تد ّلنا عیل خالف ما ذهب و عد ِم رضا ّ
الصادق علیه ّ

السیدُ اجللیل ابنطاوس یف کتاب القبال (یف أعامل
تا آنکه گوید« :و قد رام ّ
ِ
ومحل ما ّ
َ
ه
یدل عیل
السالم
المحرم احلرام) إ
الشهر
َ
صالح حال بنیاحلسن علیه ّ
ّ

لألئمة عیل التّق ّیةّ ،
السالم؛
خمالفتهم
ظهارهم لنکار المن َکر إلیهم علیهم ّ
نسب إ ُ
لئال ُی َ
ّ
ً
السالم ِمن أنّه َب َکی عیل بنی
مستدال عیل ذلک بامت  ، ...و بام رواه مسندً ا عنه علیه ّ
المحمول ِنی إیل العراق حتّی عال صو ُته و قال” :حدّ ثنی َأیب َعن َفاطمةَ َبنتََ
عمه َ
ّ
عتََأیبَصلواتَاهللَعلیهَیقولَ:
السالمَ،قالتَ:سَ َم ُ
احلسنیَعلیهَ ّ
درکهمَ
قهمَاألولونَوَال َ َُی َ
راتَماَسب
َ
بش ِّطَ َال ُفَ
قتلَمنکَأوَ َُیصابَمنکَنَفَ ٌرَ َ َ
َُی َ
ّ
نَولدَهاَغ ُریهم“.
هَملَی َ
اآلخرونَ،وَأ َّن َ
بقَ َم ُ

3

ِ
العواطف ،ال ح ّقانیّتِهم
الرمحیّة و
فالبدّ من أن ُُی َمل بکا ُء ّ
الصادق علیهم عیل ر ّقة ّ

للخروج ».ـ الخ.

0و8

[نامۀ یحیی به حضرت موسی بن جعفر علیه السّالم و پاسخ آن حضرت]
در [اصول کافی ،جلد  ]3صفحه  822و  ،827نامۀ یحیی را به حضرت
 .3یعنی اینک از فرزندان فاطمة بنت الحسین علیه السّالم جز ایشان کسی دیگر نیست که مصداق
این حدیث باشند؛ و بنابراین آنان که به شطّ فرات مقتول شوند همینها خواهند بود.

 .0تنقیح المقال ،ص  342ـ  ،348با قدری اختالف.
 .8جنگ  ،21ص .327 ،357
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ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السّالم آورده است که:
ِ
ِ
لنی
األو َ
«أ ّما بعدِّ ،
فإهنا وص هی ُة اهلل یف ه
فإن ُأوص نفیس ب َت َ
قوی اهلل و هبا ُأوصیک ،ه
ِ
و وصیتُه یف ِ
أعوان اهلل عیل ِدین ِه و َن ِ
رش طاعتِه ،بام کان
اآلخرینَ .خ هربن َمن َو َرد َع هیل من
ه
ِ
ِ
َ
حممد ّ
صیل اهلل علیه و
ِمن َ َحتنن ِ َک مع ِخ
شاو ُ
ذالنک .و قد َ
للرضا من آل ّ
رت یف الده عوة ِّ
ِ
ِ
قدیام ا ّد َع ْیتم ما لیس لکم و َب َسطتم
آله ،و قد اح َت َجبتَها و احت ََجبها أبوک من قبلک .و ً
هلل من ِ
أض َللتم و أنا ُحم ِّذ ُرک ما َح هذ َرک ا ُ
نفسه!»
آما َلکم إیل ما مل ُیعطِکم اهلل؛
فاستهویتم و ْ
َ
و حضرت امام کاظم علیه السّالم برای او جواب کافی نوشتهاند ،و از جمله

فقراتش این است:

فسدَعلیهمَ
هاَألهلهاَمَطلب َ
َ
رص َالدُّ نیاَوَمَطالَ ُبَ
«وَملَیدعَحَ ُ
اَآلخرمهمَ،حتّیَی ُ
مطلب َآخرمهمَّفَدنیاهم ».و در پایان نامه نوشتهاند« :إنّاَقدَ َُأوحَیَ َ َإل َّ
یناَأن َالعذابََ
َُ
3

عیلَمَ َّ
َّ
بَوَتویل».
نَکذ

 .3جنگ  ،21ص .378
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[قسمتی از شجرهنامۀ فرزندان حسن مثنّی و فاطمه بنت الحسین]

حُسَین شهید فخّ

(یك فرسخی مكّه)
واقعۀ فخّ در سنۀ  513هجریّه در زمان
موسی هادی عبّاسی واقع شد

حَسَن مكفوف

كه اوالد حسن مثلّث فقط از او باقی مانده است

علی

با زهر مهدی عبّاسی از
دنیا رفت

علی

زینب ،دختر
عبداهلل حمَ ْض

در روز  21محرّم سنۀ  531در سنّ 31
سالگی در حبس منصور وفات یافت

عبداهلل

عبّاس

در  24رمضان سنۀ 531
در  41سالگی در مجلس
منصور از دنیا رفت

در روز عید قربان سنۀ  531در سنّ 31
سالگی در حبس منصور وفات یافت

طَلحۀ
حَمزَۀ
ابراهیم
حسن مُثَلَّث

زینب

اُمّ كلثوم

مقتول در حبس منصور
 531هجریّه در  18سالگی

ابراهیم َغ ْمر

مقتول در حبس منصور
 531هجریّه در  13سالگی

عبداهلل َحمض

مقتول در حبس منصور

 531هجریّه

محمّد بن عبداهلل بن
عَمرو بن عثمان بن ُعفّان

عبداهلل بن َعمرو بن
عُثمان بن ُعفّان

فاطمة بنت الحسین

(حورالعین) وفات 557

خَولَة ،دختر
منظور فزاریّه

حسن ُم َثنی
حضرت امام حَسَن
مجتبی علیه السّالم

[قسمتی از شجرهنامۀ فرزندان حسن مثنّی و فاطمه بنت الحسین]
آیة اهلل العظمیٰ و الحجّة
العالّمة السّید محمّدحسین
الطّباطبائی
أستاذنا األكرم ،رضوان اهلل
علیه

محمّد اصغر

احمد ،ابوعبداهلل

ابراهیم طَباطَبا

مادرش امّولد بوده
است

اسماعیل (دیباج اكبر)

در حبس منصور و در
واقعۀ فخّ حاضر بود ،و
در  14سالگی در زمان
مأمون (پس از  22سال
حبس در زمان هارون)
وفات كرد

زینب،
اُمّ كلثوم،

حسن مُثلّث

عبداهلل اشتر

حسن

(با آنكه ابراهیم ده پسر داشت،
فقط از حسن ،اوالد بماند)

در بالد هند او را شهید كردند و
سرش را برای منصور آوردند ،و
نسل محمّد نفس زكیّه فقط از
عبداهلل اشتر است

ابراهیم (قتیل باخَمْری)
مقتول در  51فرسخی كوفه در طفّ به نام باخمری،
در ذیحجه  531در  38سالگی

معروف به ابنخزاعیّة
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زینب را محمّد بن سفّاح تزویج
كرد در همان شبی كه محمّد (پدر
او) مقتول شد؛ و سپس عیسی بن
علی عبّاسی و پس از او ابراهیم
بن حسن بن زید بن حسن
مجتبی او را تزویج كرد

موسیَجَوْن

منصور او را هزار تازیانه زد،
و او به مكّه گریخت

یحیی

در واقعه فخّ با حسین بن
علی بود ،و پس از آن به
دیلم گریخت و حكومت
برپا كرد ،و آخراألمر در
حبس هارونالرّشید بود تا
شهید شد

حَسَن

مقتول در واقعۀ فخّ با
حسین بن علی

علی

در حبس منصور
وفات كرد

محمّد (دیباج اصغر)
مقتول در حبس منصور

إدریس

در واقعۀ فخّ با حسین
بن علیّ بود ،و پس از
آن به شهر فاس و طنجه
رفت و حكومتی عظیم
برپا كرد ،و آخراألمر
هارون بهواسطۀ غالیۀ
زهرآلود او را شهید كرد

ابراهیم غَمْر

مقتول در حبس منصور
 531هجریّه در  13سالگی

محمّد نفس زكیّه

مقتول در أحجار زیت
مدینه ،در اواسط رمضان
 531هجریّه در  31سالگی

عبداهلل مَحض
مقتول در حبس منصور
سنۀ  531هجریّه

مطلع انوار  /ج 01

661

[شهدای علویّین در واقعه فخ]
در واقعۀ فخّ :یحیی و سلیمان و ادریس فرزندان عبداهلل مَحْض ،و عبداهلل

أفطس که فرزند حسن بن علیّ بن علیّ بن الحسین است ،و ابراهیم طَباطبا ،و عمر بن

حسن برادرزادۀ حسین شهید فخّ ،و عبداهلل بن اسحاق بن ابراهیم غمر ،و عبداهلل بن
اإلمام جعفر الصّادق علیه السّالم ،و بسیاری دیگر از علویّین که مجموعاً  499تن با

جمیع اهل بیت حسین بن علی و اصحابش بودند ،حضور داشتند .و دیگر از
علویّین :علی بن ابراهیم بن حسن ،و حسن بن محمّد بن عبداهلل محض ،و عبداهلل

و عمر پسران اسحاق بن حسن بن علی بن الحسین ،حضور داشتند.

 .5جنگ  ،06ص .511

5

 .2آل بویه
[حکومت آل بویه بر بالد اسالمی]
الشیعة و التّشیّع ( ّ
[ ّ
الشیعة یف المیوان)] صفحة :215
« َمن هم بنو ُب َویه؟

أن ً
قر ُأ ّ
ّ
فقریا
قصة بنی ُب َویه ُتشبه اخلرافات و األ
ساطری؛ و ُّ
إن ّ
أی إنسان َی َ
رجال ً
َ
ر
حصل
ب عل رأسه من اجلبال إیل البیوت ل َی ُ
حل َط َ
ال َیملک و ال َیقدر عل یشء و َین ُقل ا َ
السیطرة عل البالد
الملک ال ّطویل العریض و ّ
الرغیفَ ،یقفو من حاله هذه إیل ُ
عل ّ
لکن هذا
أی انسان یقرأ هذا و ال یراه أسطور ًة و خراف ًة؟! و ّ
العرب و العجمّ ،

ما حصل بالفعل آلل ُب َویه.

داستا ن خوا ب دید ن أبوشجاع پدر سلسله سالطین آل بوی ه

دعی ُ
أبوشجاع
الرابع
اهلجری یف بالد الد ْیلم رجل فقری ُی َ
ّ
کان یف أوائل القرن ّ

عل ،و أبوعل احلسن ،و
ُبو َیه ،ماتت زوج ُته و خلفت له ثالثة َبننی و هم أبواحلسن ّ

رض؛ فقال له أحدُ أصحابه ُیعویه و
أبواحلسن أمحد ،فاشتدّ ُحو ُنه و ضا َقت به األ ُ
ثم َ
أخذه مع أوالده إیل منوله و ه ّیأ
ُیسلیهْ ” :ار َف ْق بنفسک و أوالدک هؤالء المساکنی!“ ّ
هلم ال ّطعا َم ،و ش َغل أباشجاع عن ُمصابه و آالمه.
قال ابناألثری یف حوادث سنة :112
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مفُّس
مر رجل یصیح و یقول عن نفسهّ :
منجم و ّ
فبینام هم کذلک إذ ّ
رأیت یف
الرقی و ال ّطلسامت .فدعاه أبوشجاع و قال لهُ ” :
للمنامات ،و َیک ُتب ُّ
منامی کأنّنی أبول ،فخرج من َذ َکری نار عظیمة استطا َلت و عَ َلت حتّی
ر
تفرع عن ّ
َ
شعبة عدّ ُة ُش َعب،
کل
ثم صارت
ثالث ُش َعب و ّ
کادت تبلغ السام َءّ ،

رأیت البال َد و العبا َد خاضعنی هلا“.
فأضاءت الدّ نیا بتلک النّریان ،و ُ
ر
بخلعة“.
المنجم” :هذا منام عظیم ال ُأفُّسه ّإال
فقال
ّ
الثیاب ا ّلتی عل َج َسدیْ ،
أخذتا
فإن
فقال له أبوشجاع” :واهلل ال أملک ّإال
َ
َ
تعبیر خواب منجّم به حکو مت عظیم و گستردۀ آل بویه

بقیت عریانًا!“
ُ

المنجم” :فعرشة دنانری“.
قال
ّ

دینارا واحدً ا!“
قال أبوشجاع” :واهلل ال أملک ً

ُ
رض و َمن علیها،
المنجم” :اع َل ْم ،أنّه یکون لک
قال
ثالثة أوالد یملکون األ َ
ّ

یت
ذکرهم یف اآلفاق کام عَ َلت تلک الن ُّار ،و یولد هلم ملوک بقدر ما رأ َ
و یعلو ُ
من تلک ُّ
الش َعب“.

فقال أبوشجاع” :أما تستحی ت َ
َسخر منّا؟! أنا رجل فقری ،و أوالدی هؤالء

فقرا ُء مساکنیُ ؛ فکیف یصریون ملو ًکا؟!“

ثم ق َبض
قال
ّ
أخربه ج َعل یسبّ ،
فلام َ َ
أخربین بوقت میالدهمّ “.
المنجمْ ” :

ثم هذا من
عل فقبلها و قال” :هذا واهلل ا ّلذی َیملک البال َدّ ،
عل ید أیباحلسن ّ
بعده“ و ق َبض عل ید أخیه أیبعل احلسن.

السخر ّیة بنا!“
فاغتاظ منه أبوشجاع ،و قال ألوالدهْ ” :
أفرط یف ُّ
اص َفعوه ،فقد َ

فص َفعوه ،و هو یستغیث.

المنج ُم” :ا ْذ ُکروا یل هذا إذا قصد ُتکم و أنتم ملوک!“
ثم قال هلم
ّ
ّ

فضحکوا منه و استخ ّفوا به.

5

 .5الکامل فی التاریخ ،ابناثیر ،ج  ،8ص .211
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المنجم بکاملها؛ و ذلک ّ
اضطر
أن أباشجاع
و مل تض األ ّیا ُم حتّی حت ّق َقت نبوء ُة
ّ
ّ

لکن رسعان ما
ل َفقره أن ُیدخل أوال َده [الثالثة] یف اخلدمة العسکر ّیة جنو ًدا مرتوقة ،و ّ

ّاس
ارتقوا بدَ هائهم و مهارتم إیل مرتبة ال ُق ّواد و ُأمراء اجلیش ،و أخذوا یستمیلون الن َ

الض ّباط بالامل ،فقو َیت شوک ُتهم و انترش صی ُتهم ،و
بحسن المعاملة و یکسبون حم ّب َة ُّ
ُ
اسمه
ّلام اطمأنّوا إیل ّ
قوتم خرجوا عن طاعة احلاکم ا ّلذی یعملون بأمره ـ و کان ُ

َم ْرداویج ـ و استق ّلوا عنه.

خد ما ت عظیمۀ عضدا لدّو له دیلم یّ به شیعه

أکرب أوالد
عل بن ُب َویهُ َ ،
لیل بن ُب َویه لامد الدولة :و ّأو ُل َمن م َلک من البُ َوهییّنی ُّ
ی

ثم
أیبشجاع ،و کان ُیلقب بعامد الدّ ولة .و کان ابتدا ُء سلطانه یف شریاز عام  112ه ّ ،
امتدّ إیل إیران و العراق و غریها من بالد بنیالع ّباس».

5

معوالدّ ولة
صفحة [« :252قال الس ّید مری عل یف خمترص تاریخ العرب]” :و کان ُّ
حمبا للفنون و العلم؛ و هو ا ّلذی جعل الیوم العاش من المحرم یوم ح ر
ون لذکری
َ ُ
َ
ًّ
ّ
َ
2و4

موقعة کربالء»“.

صفحة « :251کان عضدُ الدّ ولة یم ّثل الس ّیدَ احلاکم ً
تثیال حقیق ًّیا ،و قد
عامن ،فال َیدَ ُع أن ُیلقب
خض َعت لسلطانه البال ُد الممتدّ ة من اخلور إیل کرمان و ّ
بشاهنشاه (مل ُک الم ُلوک) ألول ر
قب ل َمن جاء بعده
مرة یف اإلسالم ،و قد َظ ّل هذا ال ّل ُ
ّ
ُ
َ
من ملوک ال ُفرس».

3

 .5الشّیعة فی المیزان ،ص .548
 .2أی :جعله یوم ح ر
األسواق؛ و ّإال ّ
ُ
فإن هذا الیوم
ون بصفة رسم ّیة ،تع ّطل فیه الدّ وا ُئر احلکوم ّیة ،و تقفل
َ ُ
َ
هو یوم ر
دالشهداّ ( .
األول ا ّلذی استشهد فیه س ّی ّ
حون عند ّ
الشیعة یف المیوان)
الشیعة قبل المعوّ و منذ الیوم ّ
ُ
 .4الشّیعة فی المیزان ،ص .535
 .3همان ،ص .532
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صفحة « :255قال ابناألثری یف حوادث سنة :151
المحرم ،و
ّاس أن ُیغلقوا دکاکینَهم یف عاش
السنة أ َمر ُّ
معوالدّ ولة الن َ
ّ
”یف هذه ّ

ُیبطلوا األ َ
ّاس ذلک ،و
البیع و ّ
الرشا َء ،و ُیظهروا النّیاح َة عل احلسنی؛ فف َعل الن ُ
سواق و َ
للسنّة قدرة عل المنع منه لکثرة ّ
السلطان منهم .و یف ثامن عرش
الشیعة و ألن ُّ
مل یکن ُّ

الوینة بالبلد ،و ُأشع َلت النّ ُ
الرشطة ،و
ریان بمجلس ُّ
معوالدّ ولة بإظهار ّ
احلجة أ َمر ُّ
ذی ّ

لیال ،کام َیف َعل یف لیایل األعیاد؛ ُّ
األسواق ً
ُ
کل ذلک َف َر ًحا بعید الغدیر“.
ُفت َحت

5

و قال یف حوادث سنة :156
” ّ
فرحا شدیدً ا ،و
احلجه زین ًة عظیم ًة و ً
إن أهل السنّة عملوا یوم  11من ذی ّ

النبی و أیببکر إیل الغار .ف َعلوا ذلک ُم َ
قابل یوم الغدیر! و کذلک
قالوا :هذا یو ُم دخول ّ

المحرم مثل ما یعمل ّ
الشیع ُة یوم عاشوراء ،و قالوا :هو یوم فیه ُقتل
عملوا یف 25
ّ
الو َبری!“
مصعب بن ُّ
ُ

2

آل بویه ،شیعیا ن را از بالد مختلفه در مشاهد تا زه بنیا ن شدۀ ا ئمّه سکو نت داد ند

و ما اقترص ُآل بویه یف خدمة التش ّیع عل مظاهر ال َف َرح یو َم الغدیر و شعائر

احلُون یو َم عاشوراء ،بل کانوا یبذلون ُجهدَ هم یف خدمة أهل البیت بشتی الوسائل ،و
کانوا یرتمون علام َء ّ
الشیعة بجمیع ُط ُرق االحرتام من التّبجیل و العنایة و بذل

األموال الکثریة؛ و قد کان عضدُ الدّ ولة یرکب یف موکبه العظیم ،لویارة ّ
الشیخ المفید.

کام ّ
أن َآل بویه أسکنوا ّ
واتب.
الر َ
الشیع َة یف المشاهد المقدّ سة و ّ
خصصوا هلم ّ

الرفیعة لتلک األ ْرض َحة الکریمة؛ حتّی ّ
أن
و أقاموا األبنی َة الض ْخ َمة ،و علیها الق ُ
باب ّ

وی هو و ُجندُ ه قری ًبا من َسنَة ل ُیرشف عل تعمری القرب
عضدالدّ ولة أقام یف المشهد ال َع َل ّ

 .5الکامل فی التاریخ ،ج  ،8ص .133
 .2همان ،ج  ،3ص .511
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أجو َل للعلو ّینی العطا َء ،و
ور و الرباطات ،و َ
ّ
الرشیف بنفسه ،و َبنی حوله الدُّ َ
للمجاورین و اخلَدَ مة .و أوجد القنا َة المعروفة بقناة آل ُب َویه ،و ف َعل ذلک یف المشهد

احلسینی بکربالء.
ّ

المؤرخنی َمن اعرتف بانتشار التش ّیع یف عهد ال ُب َوهی ّینی ،و تکثر ّ
الشیعة یف
و من
ّ
2 5و4

دولتهم» .

الشیعة و البوهی ّیون یف إیرانّ ( .
حممد احلسنی المظفر ،ص ّ ،121
الشیعة یف
 .5تاریخ الشیعة ،الشیخ ّ
المیوان)

 .2الشّیعة فی المیزان ،ص .537
 .4جنگ  ،69ص  27ـ .45

 .7عثمانیون
صالحالدّین أیّوبی برای قطع نسل شیعه ،مردان را از زنان جدا کرد
[معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر ،ج ّلد  ]1صفحة :175
شاورا و
ثم ق َتل شریکو ُه
ً
«و أجری علیه و عل عسکره اإلقامات الوافر َةّ .
المنصور
المل َک
رأسه إیل العاضد ،و خ َلع علیه العاضدُ خ َ
َ
لع الوزارة ،و ل ّقبه َ
أرسل َ

شهرین و مخس َة أ ّیام .فویل
ثم مات شریکوه سنة  ،511و کانت والی ُته َ
أمری اجلیوشّ .
َ
بالملک النّارص.
العاضدُ
َ
صالحالدّ ین الوزار َة و ل ّقبه َ

أمر العاضد .و
و یقول :أبوالفداء یف تارخیه” :إنّه َ
تاب عن ُشب اخلمر و ض ُعف ُ

المرصینی و کانوا شیع ًة إسامعیل ّیة ،و رتب ُقضا ًة شافع ّیة .و یف
صالحالدّ ین قضا َة
عول
َ
ُ
ّ

مریضا ف ُت ُو ّیف و مل َیع َلم
سنة  517ق َطع خطبة العاضد و خ َطب للع ّباسنی ،و کان العاضدُ
ً

خیرج عن اإلحصاء؛ و
ب َقطع خطبته ،و استویل عل قرص اخلالفة و مجیع ما فیه و کان ُ

صالحالدّ ین العلو ّینی ،و منَع
کانت مدّ ُة ُملکهم مائ َتنی و اثنتنی و سبعنی سنة .و ح َبس
ُ
الر َ
جال من النّساء حتّی ال یتناسلوا؛ و هو ّأو ُل َمن جعل یو َم عاشوراء عیدً ا بمرص“.
ّ

ظهر تیمور لنک َمل ُک التاتار من ُساللة
صفحة « :151تیمورلنک :و یف أ ّیامه َ

جنکیو .و کان یتش ّیع».
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جنگ جهانی و تجزیۀ مملکت عثمانی ،و بروز مصطفیکمالپاشا
صفحة « :111السلطان وحیدالدّ ین بن عبدالعویو :ملک سنة  2111مالیة،
احلرب بانکسار الدّ ولة العثامن ّیة و ضیاع
 2111ه ،یف أثناء احلرب العا ّمة .و انتهت
ُ

ُمعظم والیاتا ،و احتالل دول اخللفاء للقسطنطینیّة مّا َآل إیل عقد معاهدة سیفر ،ا ّلتی

الرتکیّة حتت االنتداب 5اإلنکلیوی تقری ًبا.
تقض ب َتجوئة ما بق َی من ترکیا و وضع البالد ُّ

الس ُ
لطان وحیدالدّ ین ،و ثار یف األناضول عل إثر ذلک
تقری ًبا .و َوقع هذه المعاهد َة ّ
أمرا یف
مصطفیکاملباشا؛ فجعل وحیدُ الدّ ین ُیرسل إلیه ینهاه عن ذلک ،حتّی أصدر ً

طحنَت اجلنو ُد
بأّنم
خوارج ُعصاة جیب جهادهم ،فلم ُیصغوا إیل ذلک .و َ
ُ
ح ّقهم ّ

َ
ظافرا،
الکاملیّ ُة
جیوش الیونان و تغ ّلبت عل َمن ناوأها ،و دخل مصطفیکامل األستانة ً
ر
الس ُ
المل ُک حسنی بن عل
ثم دعاه َ
لطان وحیدالدّ ین عل باخرة إنکلیو ّیة إیل مالطة؛ ّ
و َفر ّ
فأیب ،و ذهب إیل روما
َمل ُک احلجاز یومئذ إیل مکّة ،فسار إلیها و طلب منه البقا َء فیها َ

احلجة سنة  2111ه ،و بوص ّیة منه
عاصمة إیطالیا ،و َبق َی فیها حتّی وافاه أجله یف ذی ّ
ر
تسلیم
صاحب الفندق
السلطان سلیامن ،و أیب
ُ
َ
ُنقل إیل دمشق فدُ فن یف غرفة من تکیة ّ
حسنی بن عل.
المل ُک
ُ
جنازته حتّی َیقبَض ما له علیه من الدّ یون ،فد َفعها عنه َ

السلطان عبدالمجید ال ّثاین بن عبدالعویو :أقیم یف اخلالفة یف ربیعالثاین سنة
ّ

السلطة
السلط َة الومن ّیة و حرصوا فیه ّ
 .2112و انتوع منه مصطفیکامل و حو ُبه ّ

الس ُ
لطان
قرروا إلغا َء اخلالفة و َطرد آلعثامن عا ّم ًة من البالد ّ
الرتک ّیة؛ َ
فنوح ّ
ثم ّ
الدین ّیةّ ،

انقرضت سلطن ُة آلعثامن
عبدالمجید إیل إحدی ُمدُ ن سویُّسا ،و مل یول یف قید احلیاة و
َ

الم ُ
مجیع أفراد هذه األُرسة
لک یف أیدهیم زیاد ًة عل سبعمائة سنة ،کام َنوح ُ
بعد ما بقی ُ
 .5انتداب :قیمومت و استعمار( .محقّق)

تشکیل جمهوریّت در ترکیه به دست مصطفیکمالپاشا
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السافلة
ر
إیل أنحاء العامل یف َضن رْک و
ضیق من العیش ،و تعاطی ُ
بعضهم الم َه َن ّ

َ
فسبحان َمن الیدوم ّإال ُمل ُکه.
کاحلوذ ّیة و غریها بعد ما کانوا ُامرا َء و ملو ًکا؛
انتهی الکال ُم عن الدّ ولة العثامن ّیة.

تشکی ل جمهوریّت در ترکیه به دست مصطفی کمال پاشا

رئیسها
و قامت بعدها یف ترکیا الدّ ول ُة الکامل ّیة ،و ُجع َلت مجهور ّی ًة و
ُ

الرعایا ب َلبس
غری حمدودة األجل .فح َکم عل مجیع ّ
مصطفیکاملباشا ،لکن رئا َستَه ُ
ر
ر
وثیقة ،و ألغی
بموجب
ألفراد قلیلنی
ال ُقبعة اإلفرنجیة ،و منع َلبس العامئم ّإال
َ
روف العرب ّیة و أبدَ هلا ّ
بالالتین ّیة ،و بدّ ل األحکا َم اإلسالم ّیة ،و َر ّخص للنّساء
حل َ
ا ُ

ذکرت
الرجال ،و یف هذه األ ّیام َ
بالسفور و الدّ خول یف وظائف احلکومة و أعامل ّ
ُّ
َ
إحداهن یف أعامل البولیس!
دخول
اجلرائدُ
ّ

فثارت علیه األکرا ُد یف جوار إیران ثور ًة عظیمة کبد ْته خسا َئر باهظ ًة یف الامل و

َ
فسبحان مق ّلب األحوال و مبدّ ل الدُّ َول .و یف هذه األ ّیام ،سنة
مخدَ ها؛
الرجال حتّی أ َ
ّ
ر
سمی :منمن ،و
 ،2116ثار عل الکامل ّینی مجاعة من أهل الدّ ین یف بلد یف األناضول ُت ّ
الضباط ،فقبضوا عل ر
شخصا منهم و أعدموهم شن ًقا ،عدا
ثامن و عرشین
قتلوا َ
ً
بعض ُّ ّ
ر
إرسائیل
آخر
ثم ُقب َض علیه ،و بینهم شیخ کبری خا ُئر ال ُقوی و ُ
واحد تکّن من اهل َ َرب ّ
ی
5

ُم ّتهم بأنّه کان ُیشجعهم عل ال َف ْتک بالضابط».

تشدید امر مطبوعات در زمان حکومت آل عثمان و مصادرۀ ینابیع المودّة
[معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر ،ج ّلد  ]1صفحة :115
«المطبولات ا ییام الُلطان لبداحلمید:
 .5جنگ  ،61ص .298
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و کنّا أرسلناها لمرص ل ُتط َبع ،بسبب ما کانت تریه 5احلکومة العثامن ّیة من

أخریا ال ُتعطی
خصة الرسم ّیة ا ّلتی کانت
الر َ
التّشدید یف أمر المطبوعات ،من طلب ُّ
ً

2
المراد طب ُعه،
ّإال من اآلستانة بعد تقدیم ُنسختنی خمطوطتنی للحکومة من الکتاب ُ

صاحب الکتاب من النّفقات
نسخة تبقی عندها و نسخة تعاد لصاحبه .و کم یتاج
ُ
الکتاب و یدّ َق َق و َت ُمر
کبریا ،و کم یصرب حتّی ُیطا َلع
ُ
الستنساخه ّ
مرتنی س ّیام إذا کان ً
ُ
الرخصة عل الدّ وائر ا ّلتی کان حاهلا معلو ًما یف المامطلة و التّسویف.
أوراق ّ
اشکالها ی ز ما ن حکو مت سلطا ن عبدا لحمید عثمانی

الرخصة ،و قد
هذا مع قطع الن َظر عن التّعصبات الدین ّیة ا ّلتی تنع من إعطاء ّ

الرخصة ،کام وقع لکتاب ینابیع
تؤ ّدی إیل مصادرة الکتاب و منع َنرشه بعد إعطاء ّ

المو ّدة و غریهً ،
السیاس ّیة ا ّلتی کان َیتقرب هبا من ُأ َوک َل إلیهم ذلک
فضال عن األُمور ّ
الرخصة بطبع
السلطان عبداحلمید ،و یتفنّنون یف استنباطها حتّی ُنقل أنه ُطلبت ّ
إیل ّ

ر
المرا ُد بالقض ّیة؟“ فلم یرخص یف طبعه حتّی ُأ َ
بدل
کتاب یف المنطق ،و فیه ”ما ُ
ب
السلطان ُمراد ،ا ّلذی ُخل َع و ُنص َ
المرا ُد“ بـ ”المقصود“؛ و ذلک لموافقته السم ّ
” ُ
السلطان عبداحلمید.
مکا َنه أخوه ّ

و کنّا نکتب یف أوراق ال ّطالق ا ّلتی ُت َقدّ م لمأموری ال ُقرعة العسکر ّیة طال ًقا

خل ْلع یف
سمع
سلطاّنم بلفظ ا َ
ُ
ُخلع ًیا ،فیطلبون إلینا أن نکتب بائنًا بدل ُخلع ًّیا حتّی ال َی َ

ثم
السلطان عبداحلمید ،و ُنفی إیل سالونیک ّ
ملکته؛ و لکنّه ال را ّد لقضاء اهلل فقد ُخلع ّ
َ
فسبحان َمن ال یدوم ّإال
ُأعید إیل اآلستانة بعد حرب البَلقان و مات هبا خلی ًعا َسجینًا؛

ُملکه .و مل نتمکّن من إکامل طبعها و تصحیحها لق َرص المدّ ة ،ف ُطبع باقیها بعد ذهاهبا
ر
جدول للخطاء و الصواب فیها.
کام ُطبع ّأو ُهلا ،فجاءت مغلوط ًة ،و اض ُطر ْرنا إیل عمل
تر به.
 .5خ لّ :

 .2فرهنگ معاصر ,آذرتاش آذرنوش« :اإلستانة و اآلستانة و اآلستانه :استانبول».

سلطان سلیم عثمانی در آناضول چهل هزار یا هفتاد هزار شیعه را کشت
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مصر:

أمورها
مرص مدینة عظیمة ،رخیص ُة األسعار ،و األشیا ُء فیها موفورة ،و
و
ُ
ُ
ُ
حب
الدنیو ّیة منتظمة و
أخالق أهلها حسنة ،کسائر سکّان ال ُقطر المرصی .و هلم ی
یلهجون ّإال
السالم ،فرتاهم ال ُیقسمون ّإال هبم و ال َ
عظیم ألهل البیت علیهم ّ

الساد َة األشاف ،و ُی َس ّمون العلوی شی ًفا و أبوهاشم؛ و أذ ُکر
بذکرهم ،و یرتمون ّ

جعلت أتط ّل ُع من النّافذة إیل ال َع َم َلة ا ّلذین یشتغلون بنقل
أننّا ّلام وصلنا إیل بور سعید،
ُ
فلام رأوین و عل رأیس عاممة خرضاء
الفحم
ّ
احلجری إیل المراکب و إیل ال ّنوتیةّ ،
5

بعضهم لبعض” :هذا شیف هذا شیف!“»
استبرشوا و ج َعل یقول ُ

سلطان سلیم عثمانی در آناضول چهل هزار یا هفتاد هزار شیعه را کشت
الشیعة و التّشیّع ( ّ
[ ّ
الشیعة یف المیوان)] صفحة :262

«قال لونکریک یف کتاب أربعة قرون من تاریخ العراق ،صفحة  ،27الطبعة

الثانیة:

ر
حل ْرب ،و قد
السنی َة ّأو َل ُح ّجة تذرع هبا سلیم إلعالن ا َ
”کانت بطول ُة القض ّیة ُ

المتقن جلمیع ّ
الشیعة أینام ُوجدوا “.هذا بعد أن
خ َلد
َ
األشه ُر من ُحکمه بالذ ْبح ُ
الس ُ
فتوی باستباحة دماء ّ
الشیعة و حریمهم و
السوء عل ً
لطان من شیوخ ّ
استحصل ّ
أمواهلم“.

و قال الس ّید األمنی یف ج ّلد  22من األعیان ،ترمجة الشاه إسامعیل:

السلطان سلیم أربع ًة و أربعنی أل ًفا و قیل :سبعنی أل ًفا ،من ّ
الشیعة یف
”قتل ّ

األناضول .و یف هذا العرص استویل اإلسبان ّیون عل بالد األندلس و أزالوا دول َة
 .5جنگ  ،61ص .225
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السلطان سلیم ،فلم
بالسلطان ُّ
الرتکی والد ّ
بنیاألمحر العرب ّیة ،و استنجد بنواألمحر ّ

الرتکی قتَل ّ
الشیع َة
السلطان ُّ
َی ُ
نجدهم حتّی ف َعل هبم اإلسبان ّیون ما ف َعلوا؛ و لکن ّ
الس َ
بأس الملوک
لطان
المسلم . ...و هکذا کان ُ
الفاریس ُ
المسلمنی یف بالده و حارب ّ
ّ
5

المسلمنی بینهم»“.

پیاده آمدن سلطان عثمانی به نجف اشرف و ی
تسأل به قرآنَ ﴿ :فارخ َلع نَع َلی َک
إن َک بال َواد ال ُم َقدس ُط ًوی﴾
الشیعة و التّشیّع ( ّ
[ ّ
الشیعة یف المیوان)] صفحة  ،261پاورقی :1

الرتکی حنی توجه إیل النّجف األشف و
السلطان
ّ
«عن کتاب حتفة العامل” :إ ّن ّ

ر
السبب
رأی ال ُقب َة العلو ّیة من مسافة أربعة
فراسخ ،ترجل عن َف َرسه؛ و ّلام ُسئل عن ّ
المیش! فتف ّأل بالقرآن
اهتوت أعضائی لمرأی ال ُقبة! فقیل له :إنّک ال تستطیع
قالّ :
َ

فاضطر
الکریم ،فخرجت هذه اآلی ُة،2﴾     ﴿ :
ّ

السری عل األقدام»“.
إیل ّ

4و3

 .5جنگ  ،69ص .43

 .2سوره طه ( )29آیه .52

 .4الشّیعة فی المیزان ،ص .578
 .3جنگ  ،69ص .32

فصل دوّم :تشیّع و گستر ش آ ن در بالد

فصل دوّم:

تشیّع و گسترش آن در بالد

فصل اول

مقدّمات
بحث یف مساد حدیث ال یثقلنی
السالم ،تألیفّ :
العالمة
مذهب الشیعة
اخرتت
لامذا
ُ
َ
َ
مذهب أهل البیت علیهم ّ

ّ
حممد مرعی األمنی األنطاکی ،صفحة :257
الشیخ ّ

النبی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم:
«و یف تاریخ الیعقو ّ
یب :قال ُّ

احلوض و یإین سائلک ،حنی
” یأّیا النیاس یإین َف َر ُطک ،و أنّ ،واردون َلیل
َ
سوین فیهام“.
َتردون َلیل لن الث َق َلنی؛ فان ُظروا کیف َُت ُل ی
َ
رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم؟“
قالوا” :و ما الث َقالن یا
ف بأیدیک،
رب
ب َط َر ُفه ب َید الل و َط َر ٌ
کّاب الل ـ َس َب ٌ
ُ
قال” :الث َق ُل األک ُ
5و2

مُکوا به و ال َتض یلوا و ال ُت َبدلوا ـ و لُّتیت ُ
أهل بیّ »“.
فاس َّ َ

صفحة 251و [« :251قال اإلمام شفالدّ ین یف مراجعاته]:

ُ
رسول اهلل ّ
مواقف له َشتی؛ تار ًة
صل اهلل علیه و آله و س ّلم یف
و قد صدَ ع هبا
َ

 .5تاریخ یعقوبی ،ج  ،2ص .552

 .2لماذا اخترت مذهب الشیعة ،ص .297
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حجة الوداع ،و تار ًة بعد انرصافه من
یو َم غدیر ُخ ٍّم کام
َ
سمعت ،و تار ًة یو َم عرفة یف ّ

جر ُة
حل َ
جرته المبارکة یف َم َرضه ،و ا ُ
مر ًة عل م َنربه یف المدینة ،و ُأخری یف ُح َ
ال ّطائف ،و ّ

قبضا سی ًعا ف ُین َطلق یب و قد
یاس ُیوشک أن ُأق َب َو ض ً
غاصة بأصحابه ،إذ قال ” :یأّیا الن ُ
ّ
وجل و لُّتیت أ َ
لز ی
مت إلیک ،ال َق َ
هل
ف فیک،
ول َمعذر ًة إلیک ،أال إین ُُمل ٌ
کّاب الل ی
َقد ُ
َ
بیّ “.
...

ر
و أنت تعلم أن ُخطبتَه ّ
یومئذ مل تکن مقصور ًة عل
صل اهلل علیه و آله و س ّلم

لکن الس ّیاس َة کم اعتق َلت
هذه الکلمة ،فإنه ال یقال عمن اقترص علیها :إنه َخ َط َبناّ .

طر َة من ذلک البحر و
المحدثنی و حبَ َست أقال َم الکاتبنی و مع ذلک فإن هذه ال َق َ
ألس َن ُ
ُ
ّ
ذر َة من ذلک ال َبذر کافیة وافیة ،و احلمد هلل 5.ـ انتهی».
الش َ

2

الرشیف الدّ ال
المنصف
صفحة « :251أقولَ :یق َطع
ُ
بصحة هذا احلدیث ّ
ّ
ر
ر
األحد
السالم و أبنائه
األئمة َ
ّ
بداللة رصیة واضحة عل خالفة أمریالمؤمننی علیه ّ
بی األمنی ّ
قرّنم
صل اهلل علیه و آله و س ّلم َ
السالم؛ ألن الن ّ
عرش المعصومنی علیهم ّ

المرج ُع األو ُل ل ُ
أل ّمة اإلسالم ّیة بال ُمناز رع من َبدء
بالکتاب المبنی ،و القرآ ُن هو َ
األئم ُة األحد عرش
المیامنی
عل و أبنا ُئه
ُ
ّ
الدعوة إیل منتهی الدّ نیا ،و کذلک ی
السالم َی َنهون الدّ نیا کالکتاب العویو؛ جلعله خلیف َتیه فیها و ّأّنام لن یفرتقا حتّی
علیهم ّ
فمن حا َد
یردا علیه
َ
ّمسک هبام ش ًطا لعدم الضالل َ
احلوض یو َم القیامة ،و جعل الت ّ
عنها ه َلک و َه َوی ،و ألجل قرنه َ
ّمسک
المعجو و أمره األُم َة بالت ّ
أهل بیته بکتاب اهلل ُ
ّمس ُک بأحدمها دون اآلخر.
هبام م ًعا فال جیو الت ّ
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ر
یتمسک بالث َقلنی م ًعا ،ال بالکتاب وحده دون قرینه
فال ُبدّ لکل مکلف من أن ّ

ُ
مقرت َننی و
العرتة ،و ال بالعرتة وحدها دون َمصدَ رها الکتاب؛ و إنّام
األخذ هبام م ًعا َ

ُ
ّفکیک بنی ح َلقها
رو َتیهام م ًعا متّف َقنی ،بل ما مها ّإال ُعروة واحدة ال یمکن الت
ب ُع َ

أن العرت َة ال ّل ُ
غری ّ
الصامت ،فال َنقدر أن نتمسک
سان النّاطق للکتاب ّ
المتامسکة َ
ّمیو بنی ُحم َکمه و
بالکتاب من دون طریقهم؛ ألن معرف َة ما فیه یکشف خفایاه و الت َ
صحیحا ّإال من بیاّنم و
سوی ذلک ال یکون
ً
متشاهبه ،و ناسخه و منسوخه ،و ما َ
بحظ ر
ٍّ
ُ
وافر ُیرجی لألخذ هبام النّجا ُة بال ریب ،و
فاألخذ هبام م ًعا أخذ
إیضاحهم.

ُ
اهلالک و اخلُ ُ
غری ر
ناج؛ إذ أن صاحب
للمعوض 5عنهام أو عن أحدمها
ُ
ُّسان و أنه ُ
الر َ
سول األعظم ّ
صل اهلل علیه و آله و
ّ
الرشیعة المقدّ سة حرض عل األخذ هبام م ًعا و ّ
ر

ر

نهی عن یشء کذلک ،إذ أنه ﴿ *    
س ّلم ال یأمر بیشء َعبَ ًثا و ال َی َ
2
ّمس ُک بکتاب اهلل و العرتة ال ّطاهرة
.﴾   
ُ
فالواجب المقطوع به الت ّ

األبدی.
لتحصیل النّجاة من النّار و الفوز العظیم بالنّعیم
ّ
دال لت قطعیّه حدیث ثَ قَلین بر ا مامت ا ئمّه علیهم ال سّالم

قال اإلمام شف الدّ ین یف مراجعاته ،صفحة :11
صل اهلل علیه و آله و س ّلم ” :یإین ٌ
عل أن المفهوم من قوله ّ
تارک فیک ،الثقلنی ما
ُ
یتمسک هبام م ًعا،
کّاب الل و لُّتیت“ إنّام هو
َتُکّ ،بام لن تض یلوا
َ
ضالل َمن مل ّ
إن ی
کام ال خیفی .و یؤید ذلک ُ
ّبی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم یف حدیث الث َقلنی عند
قول الن ّ

قرصوا لنهام ف َّهلکوا و ال ُتعلموه ،فإهن،
ال ّطرباین” :فًل ُتقدمومها ف َّهلکوا و ال َت ُ
أل َل ُ ،منک “.،قال ابن َح َجر:
للمعرض.
 .5خ لُ :
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و یف قوله ّ
قرصوا
صل اهلل علیه و آله و س ّلم” :فًل ُتقدموها ف َّهلکوا و ال َت ُ
ایراد شرف ا لدّین بر صاحب صواعق :ابن حَجَر ( ت)

لنهام ف َّهلکوا و ال ُتعلموه ،فإهن ،أل َل ُ ،منک “،دلیل عل أن َمن تأهل منهم
للمراتب ال َعل ّیة و الوظائف الدّ ین ّیة کان مقد ًما عل غریه .ـ إیل آخر کالمه.

5و2

ُ
رسول اهلل ّ
خل َطرمها و ع َظم
سامها
صل اهلل علیه و آله و س ّلم َث َق َلنی َ
أقول :إنام ّ
ر
حیث ُیعرب یف ال ّلغة ّ
َقدرمهاُ ،
ّمسک
لکل
خطری عظی رم َث َق ًال؛ ألن األخذ عنهام و دوا َم الت ُّ

أوجب ا ُ
هلل تعایل من حقوقهام ثقیل جدًّ ا ـ کام
السهل ،أو ألن العمل بام َ
هبام لیس باألمر ّ

السنة ،منهم اب ُن َح َجر یف صواعقه ،یف باب وصیة
ذ َکر ذلک مجاعة من أعاظم علامء ُّ

النّبی ّ
یوطی ـ فدل ذلک عل انحصار اخلالفة و
الس
ُّ
صل اهلل علیه و آله و سلم ،و منهم ّ

اإلمامة فیهم ،و هّلل َد ُّر القائل:

اطق
کتـــاب اهلل ّإال أنـــه
ســـاو ْوا
هو صامت و ُه ُم الکتـاب النّـ ُ
َ
َ
أیضا ّ
و ُی َ
السالم کعصمة
ؤخذ من هذا احلدیث ً
أن عصم ُة أهل البیت علیهم ّ

ّبی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم برجوع األُ ّمة
الکتاب ا ّلذی ال َ
ریب یف عصمته؛ ألمر الن ّ

عصمه ا ُ
هلل من اخلطأ و الو َلل .و بداللتهم عل
لمن َ
إلیهم من بعده ،و ال َیت ّم ذلک ّإال َ

 .5المراجعات ،ص .71

ثم قال اإلمام شف الدّ ین ـ رمحه اهلل ـ یف التّعلیق عل قول ابنحجر:
ّ .2

ثم َس ْله :لامذا قدّم األشعری علیهم یف أصول
بی هبم ،ص  215من الصواعقّ ،
«فراج ْعه یف باب وص ّیة الن ّ

َ
عمران بن ح ّطان و أمثا َله من
الدّ ین ،و الفقها َء األربعة یف الفروع؟ و کیف قدّم یف احلدیث علیهم

َ
الم َجسم؟ و قدّ م یف علم األخالق و
اخلوارج؟ و قدّ م یف التفسری علیهم
ئی ُ
الم ْرج ّ
مقاتل بن سلیامن ُ

السلوک و أ ْدواء النّفس و عالجها معرو ًفا و أرضا َبه؟ و کیف ّ
ّبی
أخر یف اخلالفة العا ّمة و النّیابة عن الن ّ
ّ
الوزَ غ عل أبناء رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله؟!
ثم قدّم فیها أبنا َء َ
أخاه و ولیه ا ّلذی ال یؤ ّدی عنه سواهّ ،
أعرض عن العرتة ال ّطاهرة یف ّ
کل ما ذکرناه من المراتب الع ّلیة و الوظائف الدّ ین ّیة و اقتفی فیها
و َمن َ
ُ
متمسک بالعرتة
القول بأنّه
خمالفیهم ،فام عیس أن یصنع بصحاح ال َث َقلنی و أمثاهلا؟! و کیف یتسنّی له
ّ

و راکب سفین َتها و داخل یف باب حطتها؟!»

کالم أبوزهره در علّت کثرت و نموّ تشیّع
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أیضا؛ لکون العصمة شط یف اخلالفة و اإلمامة،
عصمتهم ،ثب َتت خالف ُتهم و إمام ُتهم ً
األئمة لیسوا بمعصومنی باإلمجاع».
غری هؤالء ّ
و ُ

5و2

کالم أبوزهره در علّت کثرت و نموّ تشیّع
الشیعة و التّشیّع ( ّ
[ ّ
الشیعة یف المیوان)] صفحة :115

ر
ر
موجو لام ذکره ّ
أبوز ْهرة یف آخر کتاب
بتلخیص
«و نختم هذا الفصل
الشیخ ُ

اجلعفری و ُمرو َنته ،قال:
نمو المذهب
ّ
الصادق ،بعنوانّ :
اإلمام ّ
ر
ألسباب:
”لقد نام هذا المذهب و انترش

باب الدّ راسة ّ
ّ .2
إن باب االجتهاد مفتوح عند ّ
لکل
الشیعة ،و هذا یفتح َ

المشاکل االجتامع ّیة و االقتصاد ّیة و النفس ّیة.

الصدر
أی یف المسائل الفقه ّیة النظر ّیة ـ و اتّساع ّ
 .1کثر ُة األقوال یف المذهب ـ ْ

لالختالف ،مادام ُّ
المنهاج المسنون و یطلب الغای َة ا ّلتی یتغ ّیاها َمن
کل جتهد یلتوم
َ
ر
هوی.
اإلسالمی
الرشع
ص ّ
غری مشوب بأ ّیة شائبة من ً
ً
یرید َحم َ
ّ
خالصا َ
ّ .1
الصنی إیل بحر
اجلعفری قد انترش یف
إن المذهب
أقالیم خمتلفة األلوان من ّ
ّ
َ

تفکریهم و
عاداتم و
ال ّظلامت حیث أروبا و ما حوهلا ،و تفریق األقالیم ا ّلتی تتباین
ُ
ُ

بیئاتم ال ّطبیع ّیة و االقتصاد ّیة و االجتامع ّیة و النّفس ّیة؛ ّ
المذهب کالنّهر
إن هذا جیعل
ُ
َ

َ
أشکاهلا من غری أن
ألواّنا و
اجلاری یف األرضنی المختلفة األلوان ،یمل یف َسریه
َ
تتغری یف اجلملة ُعذوب ُته.
ّ

 .1کثر ُة علامء المذهب ا ّلذین یتصدّ ون للبحث و الدّ راسة و عالج المشاکل

 .5لماذا اخترت مذهب الشیعة ،ص .254
 .2جنگ  ،69ص  548ـ .535

مطلع انوار  /ج 01

611

المختلفة ،و قد َآیت ا ُ
وفریا عکفوا عل
المذهب من هؤالء العلامء عد ًدا
هلل ذلک
َ
ً
دراسته و عالج المشاکل عل مقتضاه“.

أبو زهره در کتاب ا مام صادق خو ب بحث کرده است ول ی اشتباهات ی دارد

الش ُ
هذه حقیقة ن َطق هبا ّ
یخ أبوزهره ،و یف الکتاب أمثلة کثریة لعلمه و إنصافه،
کام ّ
أشت إیل بعضها فیام تقدّ م من هذا الکتاب و یف کتاب
أن فیه موار َد للنّقد و النّظر
ُ
المجالس احلسینیّة.

إ نصاف نِ سْب ی أبو زهره نسبت به علما ی دیگر أ زهر :ح فْناو ی در کتاب أبوسفیا ن و خطیب در الخطوط العریضة

األزهر و ّ
و ّإین َألعرتف له و ّ
الشیخ المدین عمید کل ّیة
للشیخ شلتوت رئیس ْ
ر
ر
کثری من شیوخ األزهر ،أمثال احلفناوی صاحب کتاب
محیدة عل
الفقه بموایا
حمبالدّ ین اخلطیب منفذ اخلطوط العریضة و غریه من ا ّلذین کفروا
أبوسفیان و ّ
ّ
نغض ال ّطرف عن
الشیع َة إطال ًقا ،و حتدّ ثوا عنهم بروح الد ّس و العداء ،حتّی جعلونا َ
کل خطیئة ّإال التّکفری و اخلروج عن دین اإلسالمّ .
إن موقف اخلطیب من ّ
الشیعة و
ر
بسبب؛ و أ ّما موقف ّ
الشیخ أیبزهرة فهو موقف
َمن إلیه ،ال َی ُم ّت إیل العلم و الدّ ین
التعصب ا ّلذی یباعد بنی األخوین ّإال أنّه
مذهبی یشوبه ـ کام هو المعتاد ـ یشء من
ّ
ّ

ال یبلغ مرحل َة التکفری ،و احلمدهلل .هذا ،إیل ّ
أن الشیخ أبازهرة مل ُیرض یف کتابه مجاع ًة
الکثری من ّ
الشیعة.
من السنّة ،کام أنّه مل ُیرض
َ

اجتمعت ّ
بالشیخ أیبزهرة یف دمشق ،حیث اشرتکنا م ًعا یف
یف سنة 2612
ُ

کنت عل علم
فت
الصادق ُ
مهرجان الغوایل ،فقال یل فیام قال” :حنی أ ّل ُ
کتاب اإلمام ّ
َ

السنّ ُة و ّ
ألین مل أ ُقل ما یرید ُأولئک و ال کل ما یرید
الشیع ُة م ًعا ،و ّ
الیقنی بأنّه سیغضب ُّ

هؤالء“.

نقد من أیة ر
بکل ر
فقلت له :نحن ُنرحب ّ
جهة أیت ،عل شیطة أن یکون بدافع
ُ
ّ

اإلخالص ،متحر ًرا من رواسب الامض و خملفاته.

رغم أ ّین ال ُأوافقه عل ر
کثری
و ال أخفی القارئ ّأین
ُ
شعرت بالتّقدیر لشخصهَ ،

مقدّمۀ حقیر بر دو طغرا ،مکتوب امیر بخارا و امیر خراسان
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ر
بمقال
رددت علیه
کنت ـ قبل أن نلتقی ـ انتقد ُته یف بعض مؤلفاته و
ُ
من آرائه ،و ُ
عل و انتقدین.
مطول و ّ
ّ
مفصل ،و کان حنی یقدّ منی لمعارفه یقول :هذا ا ّلذی رد ّ

و باخلتام یکفی أن نتذ ّکر ما کتَبه األقال ُم المأجورة عن ّ
لنکرب
الشیعه و التش ّیع ّ

الش َ
و نقدّ ر ّ
الصادق».
یخ أبازهرة یف کتابه اإلمام ّ

5و2

مقدّمۀ حقیر بر دو طغرا ،مکتوب امیر بخارا و امیر خراسان
الرحیم
الرمحن ّ
بسم اهلل ّ

و ّ
حممد و آله ال ّطاهرین
صل اهلل عل ّ
و لعن ُة اهلل عل أعدائهم أمجعنی

دلانگیزترین نسیمی که سحرگاهان از مقام وحدت حضرت ربوبّیت بر

غنچههای پر ژالۀ بوستان جمال در وزش آید ،و بلبالن دلسوختۀ شبزندهدار را به

امید شکفتن گل عرفان به ترنّم آورد ،روح محبّت و عشق است که از أعرافِ مُهَیمِن بر
بهشت و دوزخ در سرچشمۀ کوثر ،زیر پای امام الموحّدین امیرالمؤمنین علیه أفضل
الصّلوات و أتمّ التحیّات جاری میگردد تا دلهای موالیان و عاشقان منهاج او را

علم و یقین ،بصیرت و بینایی ،تلقّی و شنوایی ،فکر و تدبیر ،صبر و شکیبایی،

رحمت و کرامت ،وفا و صفا ،ایثار و سخا ،لطف و مودّت ،کرامت فرماید.

و طبعاً محرومان نقطۀ خالف را جز تهیدستی و سبکوزنی ،و خشونت و

خشکی ،و صالبت و سرسختی ،و حماقت و نادانی ،و محرومیت و تشنگی از

فیضان آب زالل و گوارای والیت ،مادّۀ اوّلیّه و زیر بنای وجودشان نخواهد بود.

جزوهای را که مالحظه میفرمایید دو طغرا مکتوبی است که میان امیر اهل
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خالف بخارا و امیر اهل وال ِء خراسان در دو قرن پیش ،ردّ و بدل گردیده است.

و حقًّا نشانگر روح با عظمت والیت در طرفداران حقّ ،و پدیدار حمق و جهالت و
فقدان درایت در سنگ به سینه زنان طرفداران باطل ،و گمرهان در وادی ضَاللت و

تَیهِ غوایت ،به سوی کویر سوزان و بیداءِ ظلمت و بیابان بیکران تهیدستی و
خسران خواهد بود.

از لحاظ آنکه از جهت انشاءِ دلنشین ،و منطق متین و برهان راستین ،و خطّ

زیبای نمکین میتوان از بدایع تحریرات به شمار آورد ،مناسب دید برای عید سعید
غدیر خم از سنۀ یکهزار و چهارصد و سیزده هجریۀ قمریّه ،آن را به همان شکل و
شمایل بدون اندک تصرّفی طبع ،و به احِبّه و ا ِعزّۀ از اخوان مؤمنین و طالّب و

پیگیران معارف اهل یقین ،و علماءِ عاملین ـ أعزَّهم اهلل فی الدَّارین ـ تقدیم گردد.

ٰ
رض
ب و َت
اللهم وفقنا و مجیع إخواننا المؤمننی لام ُحت ُّ
الصاحلنی
السال ُم علینا و علیهم و عل عباد اهلل ّ
و ّ

السالم
رضوی عل شاهده
مشهد مقدّ س
ُ
آالف ّ
ّ
الصلواة و ّ
5
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اشعاری است از مالّ محمّد رفیع طبسی ابن عبدالواحد که به امر امیر محمّدخان

عرب زنگویی در ضمن نامهای در پاسخ امیر بخارا امیر معصوم بیکجان ـ در دو قرن

قبل از این ـ از خود بالبداهه انشاء و یا استشهاد بدان نموده است ،و چون بسیار

جالب و حائز معانی ادبی و علمی و نکات لطیفۀ بدیعه میباشد ،ما آن را از آن نامه که

به عنوان هدیۀ غدیریّه :دو نامۀ سیاه و سپید در سنۀ  5351هجریّۀ قمریّه ،در روز عید

غدیر خم انتشار دادهایم ،از روی خطّ جناب أخ ارجمند حجّة االسالم شیخ محمّدرضا
 .5جنگ  ،01ص .559
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شوقیان ـ دامت برکاته العالیة ـ طبق صفحات شمارهبندی از خط معظّم له برای مزید

اهمیّت و تذکار ،در اینجا نقل مینماییم؛ بحول اهلل و قوّته.
در صفحه  39میفرماید:

با کوه همزبان چو شـوی بشـنوی جـواب
آن را که گفتهای چه خطا است و چه صـواب
سزای صلح صـلح و جنـگ جنـگ اسـت
کلـــوخ انـــداز را پـــاداش ســـنگ اســـت
و در صفحه  32میفرماید:

هر کس که مرا گفت نکو خود نیکو اسـت

و آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوسـت

حـــال مـــتکلّم از کالمـــش پیداســـت
و در صفحه  34میفرماید:

از کوزه همان بـرون تـراود کـه در اوسـت

ز پــنج چیــز تعجّــب کننــد اهــل خــرد

کــه از تصــوّر آن بــیحضــور گــردد دل

لگد زدن ز سـگ و گربـه ،و گزیـدن گـاو

ز میش نیش ،و ز خر شاخ ،و امـر از سـافل
***

از خارجی مدار دمِ تیغِ کـین دریـغ
انگشت بر کف تو از آن پنج آفریـد
و در صفحه  33میفرماید:

یــا دم ز دوســتی شــه اولیــا مــزن

یعنی که جز به دامـن آل عبـا مـزن

هر کس که جرعهنوش می حـبّ حیـدر اسـت

مهر علـی بـه طینـت پـاکش مخمّـر اسـت
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برگشــتنش ز مــذهب پــر نــور اهــل بیــت

باشد محال و آنکه پذیرد کـم از خـر اسـت

دســـت از والی علـــی کـــس نمـــیکشـــد

بالفرض اگر کسی بکشد جُـرم مـادر اسـت

اظهــار غیــر مــذهب خــود گــر کنــد ز خــوف
و در صفحه  31میفرماید:

بر مـا تقیّـه فـرض بـه حکـم پیمبـر اسـت

عربـــــی از دکـــــان طبـــــاخی

چـــرب رودی خریـــد انـــدر ری

نـــام او را نکـــو نمـــیدانســـت

هـر طـرف مــیدویـدش انـدر پــی

داشت در جیـب تـا بـه خانـه بـرد
ایر بـر کـف نهـاده گفـت ای قـوم

ناگهـــان در رهـــی فتـــاد از وی

هــل وَجَــدتم بمثــلِ هــذا شــیء؟

***

مـــا ز مریـــدان علـــی و عمـــر

حشــر مریــدان علــی بــا علــی

و ایضاً در همین صفحه میفرماید:

کســی کــو هســت پــور بوقحافــه

چو در امـر خالفـت نیسـت الیـق
عمــر چــون بــود معــدول العدالــة
نمودنــد از بــرایش عــدل تقــدیر

عمــر معــدول چــون از عــامر آمــد
و در صفحه  38میفرماید:

قسم به ذات خدا کـز بهشـت بیـزارم

هــیچ نگــوییم نــه خیــر و نــه شــر
حشــر مریــدان عمــر بــا عمــر
کجـــا باشـــد ســـزاوار خالفـــه

کســی کــو بــوده در اوّل منــافق
نبـودش در نسب یـک جـو اصـالة

چــو پــرواز از بــرای مــرغ تصــویر
بــه تخریــب بنــای دیــن برآمــد
گرم به دوستی بوبک و عمر بخشـند

***
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خود ناگرفته پند ،مده پنـد دیگـران

پیکان به تیر جا کن و آنگـاه بـر نشـان

***

چو صبح پیرهن از شوق چون به تن نـدرم
کــه نیســت مرقــد پــاکش مــدام در نظــرم
علـــی عـــالی واال شـــهی کـــه گردیـــده
غبـــار مقـــدم او توتیـــای چشـــم تـــرم
به حضرتش ز ره صـدق کـردهام تصـدیق
کـــه بـــر عقیـــدۀ جــ ّد و طریقـــۀ پـــدرم
قســـیم جنّـــت و دوزخ و ســـاقی کـــوثر
نعــیم یــابم اگــر ســایهاش فتــد بــه ســرم
همــای بــر ســر مــن ســایۀ شــرف فکنــد
چــو در فضــای هــوایش دهنــد بــال و پــرم
بــه روز حشــر نباشــد بــرای فــوز نجــات
بــه جــز وســیلۀ مهــرش وســیلۀ دگــرم
ســترده اســت امیــد شــفاعت خاصــش
ز ســینه بــیم جحــیم و مخافــت ســقرم
چو کوه بر سر من تیـغ اگـر نهـد گـردون
بــه جــز محبّــت او از جهــان بــهدر نبــرم
و در صفحه  599میفرماید:

و مولوی و جامی را که از خود (یعنی سنّی مذهب) میدانید فرموده:

ــن َعـ َ
ــوز
ــل الیویـــد یف الــــرشع جیـ ُ
اللعـ ُ

الالعــــن َیــــوی حســــ ر
و ّ
ـــوز
نات و یفـ ُ
َ َ
ُ ْ
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قـــــد َصـــــ ّح َلـــــدَ ی أنـــــه ُمعت ُّ
َـــــل

مهمــــوز
ـــاعف و هــــذا
ُ
ـــن مضـ َ
و اللعـ ُ
و شیخ سنایی ـ علیه الرّحمة ـ فرموده:

داســـتان پســـر هنـــد مگـــر نشـــنیدی

که از او و سه کسِ او بـه پیمبـر چـه رسـید

پـــدر او ُدرِ دنـــدان پیمبـــر بشکســـت

مـــادر او جگـــر عـــ ّم پیمبـــر بمکیـــد

خود به نـاحق حـقّ دامـاد پیمبـر بگرفـت

پســـر او ســـر فرزنـــد پیمبـــر ببریـــد

بر چنین قوم تو لعنـت نکنـی شـرمت بـاد
ذلک َمب َل ُغهم م َن العلم

لعـــــن ا ُ
هلل یویـــــدً ا و َعـــــلٰ آل یویـــــد

آنکه سُـنِّی و مـذهبش ایـن اسـت

نیست سُـنّی ،مُخَـرِّب دیـن اسـت

گــر بپرســند از آســمان بــالفرض

یــار أهــل األرض
ســائلَ :مــن خ ُ
هــــیچ لفظــــی نیایــــد إالّ هُــــم

و در صفحه  592میفرماید:

از زبـــــان ســـــتاره و انجـــــم

حــبّ ایشــان دلیــل اهــل وفــاق
و در صفحه  594میفرماید:

هرزه شود منفعـل از قـول خـویش
ریش نجس را چو کنی خـاک مـال
و در صفحه  593میفرماید:

دون شود از قرب بزرگـان خـراب
کانـــت مـــودة سـ ر
ــلامن لـــه ن ََســـ ًبا

بغض ایشـان نشـان کفـر و شـقاق

مثل وضو ساختن از بـول خـویش
بیشــتر از پــیش دهــد شــرح حــال
جیفــه دهــد بــوی بــد از آفتــاب
ر
ــم
و مل یکــن بــنی
نــوح و ابنــه َرح ُ
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و در صفحه  591میفرماید:

سگصفت را چارهای جز دشـنه و دشـنام نیسـت

تا نبیند سنگ ،سـگ از مشـت کـی سـاکت شـود

و در صفحه  591میفرماید:

کجا بـودهای بـا شـهی هـمرکـاب

کجــا بــودهای در شــمار و حســاب

کجــا گــرگ ترســیده از گوســفند

اســد کــی ز ارنــب شــود خوفمنــد

کجــا کــردهای خانــه زیــن تهــی
همــا هــیچ نندیشــد از مــرغ شــوم

چــو روشــن شــود رایــت آفتــاب
چــو از کــوه گــردد نمایــان پلنــگ
اگــر فــی المثــل از کــران تــا کــران
ز پـــرواز شـــهباز فرخنـــده فـــال
شــود از ملــخ پــر اگــر روزگــار

شــود وادی نمــل اگــر بــیخبــر

بــهیــکدم ز بیــداد سُــمِّ ســتور

و در صفحه  593و  559میفرماید:

بــود گــر بــاز چشــم مــرد دینــدار
سزاوار خالفـت جـز علـی نیسـت

به نزد عقل این برهان کـافی اسـت
فـ ّ
ــق
ــإن الظـــن ال ُیغنـــی مـــن احلـ ّ

بــه نَــص َبلــغ بــا ایــن صــراحت

که را این جاه و این قدر و جالل است
رقم قـرآن و جبریـل اسـت چاپـار

کجــا دیــدهای چتــر شاهنشــهی
عقــاب شــکاری نترســد ز بــوم

کشد مـاه رخشـنده در سـر ،نقـاب

شــود پــای رفتــا ِر روبــاه لنــگ
شــود بحــر و بــر پــر ز مرغابیــان

بـــود طاقـــت صبرشـــان پایمـــال

یکــی ســار از ایشــان بــر آرد دمــار
ســــپاه ســــلیمان ورا رهگــــذر

اثـــر تـــا قیامـــت نمانـــد ز مـــور
نمانــد در دلــش یــک ذرّه انکــار

خدا را جز علی غیری ولـی نیسـت

که نَصبِ او شده ،باقی خالفی است
خــدا فرمــوده در تنزیــل مطلــق
که شد منصـوب در امـر خالفـت؟

رقمدار از خدای ذوالجـالل اسـت؟
خطیــب آن رســول حکــم جبّــار

مطلع انوار  /ج 01

666

أنـت منّـی بـر قـدش راسـت
طراز َ

چــو تــاج إنامیــش افســر راســت

نـت َمـویل شـد ثنـاخـوان
بر او از ُک ُ

َ
فـــوق أیـــدهیم نمایـــان
یـــدُ اهلل

گرفتـــه دســـت او مقصـــود اوّل

خــدا فرمــوده وی را نفــس احمــد
رب البه ّیـــــة
بـــــرای تهنیـــــت ّ
علی چون گشت منصوب او مِن اهلل

گرت چشم جهانبین نیست ،أحول
که غیری در میـانش گشـته فاصـل

بــدل را شــرط آمــد چــون توافــق

بگو پس کیست بعد از شـاه لـوالک
و در صفحه  552میفرماید:

نمــوده امــر دیــن بــا وی محــوّل

کــه حــرف اجنبــی در وی نگنجــد
دهـــد ز الیـــومَ اکملـ ـتُش هدیـــه

شــود اجمــاعْ باطــل قصّــه کوتــاه

بدل چون مینهی در جـا و مُبـدَل؟

زهــی دعــویّ بــیمعنــیّ باطــل
کــه بــا مُب ـدَل نمایــد خــود تطــابق

کــه باشــد حکــم او برتــر ز افــالک

از ســینههــای اهــل بخــارا بخــار جهــل

آنســان شــود بلنــد چــو دود از دل تنــور

سرســـــام آورد ز بخـــــار کالمشـــــان
و در صفحه  553میفرماید:

چون جیفـه زان کننـد حریفـان از آن نفـور

و غزالی با آنکه از صوفیۀ اهل سنّت و جماعت است ،و در این معنی را چه

خوش سفته و در باب محبّت ذوی القربی چه نیکو گفته:
أیـــــت َوالئـــــ َی َآل طـــــه وســـــیل ًة
َر
ُ

َعــلٰ رغــم أهــل ال ُبعــد یــور ُثنی ال ُقــ ٰ
ریب

ُ
أجــرا عــل اهلُــدی
المبعــوث
ــب
فــام َط َل َ
ً

بتبلیغـــــــه ّإال المـــــــود َة یف ال ُقـــــــ ٰ
ریب
و در صفحه  553و  529میفرماید:

از هدیۀ غدیریّه :دو نامۀ سیاه و سپید
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«و دیگری (یعنی غیر از شافعی) گفته:
صَعالمضضضض تکَمة بضضضض تَکَ َ َ
غضضضضلَ ضضضض َ ِ یَ
ُب
ُ
َ ُک ِبضضضض َعضضضضتَ ب ضضضض ِ َأ ِ
والدَ زَنضضضض َ
ََ
ِ ِ
لَو ِ ضضضضهَ َ َ
مضضضض َوَ ضضضض ََمضضضض َ َُنضضضض َ
ضضضضضضضتَٰ أوَزینَٰ
یَ
َ ِسضضضضضضض َ نَعنضضضضضضض ََ هللَص
ََ
خالفتتب تتر امتتی امتتر ی تتی َ استتب
کتته نتتهر مهتتر هتتارآرا مبتتی استتب

شتتترا را نیدتتتب در وی هتتتی ان تتتار
و لتتتتتتی

تتته ف تتتمم متتتا هرتتته داریت ت إقتتترار

در مفاایتتتتتت ال تتتتتتة

خمیفتتتتتته نتتتتتتثد ار تتتتتتا خبا تتتت تة

دلیتت نشبنتتار تتر متتا ایتتار نیدتتب

نتته یتتای فتتاامم انتتدر میتتار نیدتتب

هرتتتتی دانتتتتی گردیدنتتتتد مفعتتتته

نتتته نائتتتب فااتتت افعتتتا م هتتته

شتتترا را ایتتتد ایتتت نه یتتته کتتتردر
نه ص

شرع اتاری از و ته

کتته صا تت امتت گتتردد گتتاهی از تت
استب

خالفتتتب هتتت ز افعتتتا قمتتته استتتب

نه هر نیثی که هر کس خهاهم اوستب

ختتتتدا و مشتتتتیفی را نیتتتتث نی هستتتتب

نتتته شتتتد ا رتتتاع متتترد در ست ت یفه

تتتتترای نشتتتتتب و نعیتتتتتی خمیفتتتتته
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عمَــر خــود بــود چــون مفعــول مطلــق

شـــد آخـــر فاعـــل انـــدر بـــردن حـــق

چــو فعــل قلــب بــود ایــن امــر مجمــل

بــــدو منصــــوب شــــد مفعــــول اوّل

پـــس اوّل کـــرد خـــود تـــأثیر فاعـــل

کـــه شـــد مفعـــول ثـــانی نیـــز حاصـــل

ز رفــع خــود چــو ثــانی بــا خبــر شــد
و در صفحه  523میفرماید:

بـــه مفعـــول دگـــر صـــاحب اثـــر شـــد»

احلـــامر لیســـتَفیدَ لنفســـه
ـــب
َذ َه َ
ُ

َذ َن ًبـــا َفـــآ َب و مـــا َلـــه ُأ ُذنـــان

َ
ّ
لج ّهـــال َحـــیض
فـــإن
البحـــث ل ُ

ـن المحــیض
ـن مـ َ
ـن الالئــی یئسـ َ
مـ َ

و در صفحه  521میفرماید:

بحــث علــم ابلهــان ز انســان بــود

کو ز بعد صـد زنـی حـائض شـود

***

مشــو نــرم گفتــار بــا زیــر دســت

2

که الماس ز ارزیز 5یابـد شکسـت

اشعار دعبل خدمت حضرت علی بن موسی الرّضا علیهما السّالم راجع به
ظهور حضرت مهدی عجل اهلل فرجه
در شیعه در اسالم سبط جلد  ،5صفحه  ،33در پاورقی گوید:

«حموینی در فرائد السمطین حدیثی از دعبل بن علی خزاعی نقل کرده که

 .5ارزیز :سرب.

 .2جنگ  ،01ص  532ـ .519
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ر
انشدت لموالی الرضا قصیدیت ا ّلتی أو ُهلا” :مدارس ر
تالوة“
آیات َخ َلت من
گفت:
ُ
ّ
َ ّ
ُ َ

انتهیت إیل قویل:
فلام
ُ
ّ

خـــروج إمـــام ال حمالـــة خـــارج
ُ

ر
باطـــل
حـــق و
ُیم ّیـــو فینـــا بـــنی
ٍّ

یقــوم عــل اســم اهلل و الربکــات
و ُجیــوی عــل الــن ْعامء و الــنقامت

روح ال ُقدُ س
رأسه إ ّیل فقال” :یا ُرخزال ُّ ن َطق ُ
ثم ر َفع َ
الرضا ُبکائًا شدیدً اّ ،
َب َکی ّ
والی
لیل لُانک یب َذین البی َّنی فهل َتدری َمن هذا اإلما ُم و مّ یقوم؟“ ُ
قلت :ال یا َم َ
رض من الفساد و یملؤها ً
عدال.
عت بخروج إما رم من ُکم ُیطهر األ َ
إ ّال ّأین َسم ُ
ٍ
لیل ابنُه
فقال” :یا دلب ُل! اإلما ُم بعدی حم یمدٌ ابن و بعدَ ی
حممد ابنه لیل و بعدَ ٍّ
طاع یف ظهوره .لو مل َی َبق
الم ُ
احلُن و بعد احلُن ابنُه ی
ُ
احلج ُة القائ ،المنّظر یف َغی َبّه ُ
لل ذلک الیو َم ح یّ َی ُرج ف َیملها ً
من الدُّ نیا یإال یو ٌم واحد لطول ا ُ
لدال کام ُمل َئت
جورا .و أ یما َمّ
ً

رخبار لن الوقت؛ فقد حدی ثن أیب لن جدی ی لن أبیه لن آبائه لن
فإ ٌ

الة ال
الًُلم قیل له :مّ َی ُرج
الُ َ
کم َثل ی
القائ ،من ُذریّک؟ فقالَ :م َث ُله َ
ُ
لیل للیه ی
ٍّ
2 5و4

لز ی
الُاموات و األرض ال یأتیک ،یإال بغّة» “.
ُیلیها لوقّها یإال هو ی
وجل َث ُقلت یف ی

[اشعاری در مدح امام زمان علیه السّالم]
ابیاتی است که جناب صدیق مکرم آقای ...عافاه اهلل إنشاءاهلل و بلّغه غایة

مُناه ،در شب عید فطر سنه  5353در مشهد مقدّس انشاء فرموده ،و حقیر جهت
سپاسگزاری آن مقام شریف و حفظ آن در اینجا یادداشت مینمایم:

 .5اقتباس از سوره أعراف ( )7آیه :587
.﴾ 

﴿          

 .2شیعه در اسالم ،سبطالشیخ ,ص .514
 .4جنگ  ،3ص .45
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ای ســـیّد مـــا ســـالم بـــر تـــو

وی روحفـــزا ســـالم بـــر تـــو

ای عبـــد تمـــام حـــق تعـــالی

وی صــــابر صــــرف در بالیــــا

ای ســـــیدۀ نســـــاء را پـــــور

ای از مــن و مــا بــه کــل رهیــده
ای از قفــــس حــــدود رســــته
الل اســــت زبــــانم از ســــتودن

وصــفی کــه نمایــد از تــو محــدود

بهتـــر کـــه دگـــر بگـــویم از دل
ای راحـــت جـــانِ خســـتۀ مـــن
ای یــــاد تــــو مایــــۀ ســــکینه

آن روز کـــه خـــدمتت رســـیدم
آن لحظــه کــه در بــرت نشســتم

الحـــق کـــه دلـــم اســـیر گردیـــد
اکنـــون کـــه ز حـــال دل فکـــارم

عشـق اســت و دلــی خزینــۀ خــون
عشق است و تنی ز غصّـه رنجـور
این موهبتی که عشـق بـاقی اسـت

ورنــه مــنِ پســت و بــینشــانه
الحــال ســخن ز بینــوایی اســت

هــر چنــد کــه رنــجهــا کشــیدی
شــــرمندهام از رخــــت نگــــارا
القصــــه فتــــاده در دل ادبــــار
پیمانـــه تهـــی و مـــن خمـــارم

وی ظلمــت ایــن زمانــه را نــور

در عــــالم هوهــــوی خلیــــده
در ملــک خلــود خــوش نشســته

وصــف تــو نمــیتــوان نمــودن
وصفی است که هست ردّ و مردود

زان دل کــه چنــین نشســته در گــل
آرام دل شکســــــــتۀ مــــــــن

در وادی عشــــق بــــیقرینــــه
عشــق تــو بــه نقــد جــان خریــدم

پیمــــان وفــــا ز قلــــب بســــتم

از غیـــر تـــو زود ســـیر گردیـــد
آن آتــــش عشــــق جملــــه دادم

عشق است و غمی ز حصـر بیـرون
عشق است و سری همـاره پرشـور

بیشـک ز توجّهـات سـاقی اسـت
کـــی الیـــق عشـــق آن یگانـــه
از بــیهنــری و بــیوفــایی اســت
زیــن خــام بجــز جفــا ندیــدی
از بهـــر خـــدا بـــبخش مـــا را

رحمـــی بنمـــا بـــر ایـــن دل زار

هـــم بســـته و خســـته و فکـــارم
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دل گشــته ســرای غصّــه و غــم

جــان غوطــهخــور بحــار مــاتم

هـــم طاقـــت و هـــم اطـــاعتم ده

هــم همــت و هــم شــجاعتم ده

یـک گوشـۀ چشـم سـوی مـا کـن

هـــم عشـــق زالل و بـــینهایـــت
هــــم حاصــــل آیــــۀ مــــودّت
هـــم حُســـن ختـــام و اســـتقامت
هــــم عــــافیتی عنــــایتم کــــن
این نامـه ز عاشـقی اسـت محتـاج

هــر لحظــه کــه پشــت ســر گــذارد

در اینجا اشعار آن عزیز به پایان رسید.

 .5جنگ  ،09ص .551

5

درد دل خســــــته را دوا کــــــن

هـــم خمـــرهای از یَـــم والیـــت
هـــم در همـــه حـــالتی محبّـــت

هـــم در خطـــرات ره ســـالمت
هـــم در همـــه دم حمـــایتم کـــن

کــورا شــده دیــن و دل بــه تــاراج
امّیــــــد تــــــرحّم تــــــو دارد

 .0تشیّع در ایران
ایران در زمان امیرالمؤمنین علیه السّالم شیعه نبود ،و برای نصرتش به
جمل و صفّین و نهروان نیامدند
[تاریخ الشیعة] صفحة :265
« ی
الشیعة یف ایران:
فارس بعد ما ف َتحها المسلمون ،تتهافت عل اعتناق اإلسالم ،فام َتم
کانت
ُ

تحها ّإال و أصبحت من األقطار اإلسالم ّیة .و کانت بد َء إسالمها ال تعرف التش ّی َع،
َف ُ
السالمّ .
فإن التّاریخ مل یذکر ّأّنم اشرتکوا یف حروبه
بل حتّی أ ّیام أمریالمؤمننی علیه ّ

عام َله لنُرصته ،کام مل یذکر ّأّنم أظهروا َوال َءه یف عهده؛ و هکذا
ال ّثالثة عل أنّه دعا ّ

ُ
السالم و إمارته تلک ال ُّل َییالت القلیلة؛ بل مل یذکر أن
احلال أ ّیا َم ّنضة احلسن علیه ّ
ترکی ،و هذا کان
السالم یوم ال ّطف سوی غال رم
ّ
أحدً ا منهم کان مع احلسنی علیه ّ

السالم و مل یکن جاء لنرصته ،عل ّأّنم ذلک العهد ُمنب ّثنی یف
غال ًما للحسنی علیه ّ
احلجاز و العراق.

ر
نعم ّ
لکتف و یدخل معه ،حیث دخل َجن ًبا
إن التش ّیع کان یسایر اإلسال َم کت ًفا
در بدو خال فت عبّاسیّو ن ،مردم میا ن علو ی و عبّاس ی فر ق نمیگذ ارد ند و همه را اهل بیت میشمرد ند
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جل ر
فارس ّأو َل عهده ،و إنّام ظهر
سریه یف بعض البالد؛ کام هو یف
َ
َ
نب ،غری أنّه ربام أب َطأ ُ

السالم یف دولة
التش ّیع فیها بعد القرن األ ّول من اهلجرة أ ّیا َم الباقر و ّ
الصادق علیهام ّ

َ
حقوق
فارس یکتبون إلیهام بالمسائل و یملون إلیهام
بنی ُأم ّیة ،فقد کان هلام شیعة یف
َ

الملک الع ّبایس ،و
حل َج ُر
لرصح ُ
األسایس َ
األموال .و ّأو ُل ما ظهر ،بخراسان و هم ا َ
ّ

أکثرهم شیع ًة هلمّ .
فإن التش ّی َع ّأو َل ُبووغه
بعد أن تغ ّلب بنوالع ّباس عل البالد کان ُ

عل و أهل البیت ،و کانوا ال َی َرون َ
أهل البیت ّإال بنیهاشم
مل یکن ّإال مواال َة ٍّ
ُ
اس من هو
ایس و ما اتّضح
فال یعرفون فر ًقا بنی
عرف النّ ُ
ّ
الفرق ـ و َ
علوی و ع ّب ّ
با ُ
تطهریا ،و ا ّلذین
جس و طهرهم
المقصود من أهل البیت ،ا ّلذین أ َ
هلل عنهم الر َ
ذه َ
ً
النبی ّ
روتم
صل اهلل علیه و آله و س ّلم بوجوب التّمسک ب ُع َ
هم أحد الث َق َلنی و َمن أ َمر ُّ
ر
ر
یومئذ
زمان مض من دولة بنیالع ّباس ،و ال یعرف
الرکوب یف َسفینَتهم ـ ّإال بعد
و ّ
أهل البیت ّإال ُ
حقیق َة المواالة و َمن هم ُ
الوالء.
أهل ال َبصائر و
اخلواص من أرباب َ
ُّ

نعم ّ
إن هناک َف ْر ًقا جل ًّیا بنی فریقنی :أشیاع بنی ُأم ّیة و أشیاع بنیهاشم؛ فکان

فارس ُتبغض األُمو ّینی و توایل اهلاشم ّینی ،بعد ما َل َم ُسوا من بنی ُأم ّیة و ُوالتم
ُج ُّل
َ

الر ُ
َ
سول ّ
صل اهلل علیه و
ُسو َء السریة و الُّسیرة ،و شاهدوا
المن َکرة ا ّلتی ُبعث ّ
األعامل ُ
البرشی.
آله و س ّلم إلزالتها من َع َل البَسیطة ،و استئصال َشأ َفتها من جسم المجتمع
ّ

هاشمی
فحسب ،بل ألنّه
وی
و ما کانت ّنض ُتهم مع ییی بن زید ألنّه
ُ
حسینی َع َل ی
ی
ی
هم ّإال عند ر
نفر قال َئل؛ ّ
ألن عا ّم َة فار َس یوم ذاک تهل
یناهض
َ
البیت األُ ّ
موی ،ال ّل ّ
معرف َة أهل البیت عل الوجه األکمل.

در عصر مأ مو ن و حضر ت امام رضا علیه ال سّالم میا ن اهل بیت و غیر اهل بیت فر ق شناخته شد

السالم إیل
ظهر التش ّی ُع بمعناه
ّ
و ما َ
الرضا علیه ّ
اخلاص ّإال بعد جیء أیباحلسن ّ

ُ
الوالء عن حضورهم لدیه و تافتهم علیه.
إیران ،و کان
غری مدافع ألرباب َ
المأمون َ

ُ
االجتامع به و مناظر ُة العلامء له یف فنون العلم بأمر المأمون ،و
الوصول إلیه و
فکان
ُ

مأمون از بیعت مردم با امام ترسید و در پنهانی با نوشانیدن زهر کار آن حضرت را خاتمه داد
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ظهور کراماته و مشاهد ُة فضائلهَ ،یلفت ذوی
انقطاع ُح َججهم و
َف ْل ُج المناظرین و
ُ
ُ
وی و ُخ ّو ُ
ُ
األئم ُة
الوحی و
البصائر إیل أح ّق ّیته باألمر ،و أنّه و آبا َئه
ان َ
معدن العلم الن َب ّ
ّ

ورا ُمه ًّام و هی حتتوی عل َجهاب َذة
نار التش ّیع یف قم ،و قضت َد ً
ح ًّقا .ففی أ ّیامه ارتفع َم ُ

الرواة.
العلامء و ثقات ُّ

مأ مو ن از بیعت مردم با ا مام ترسید و در پنهانی با نوشا نید ن زهر کار آ ن حضر ت را خا تمه داد

عل ّ
السنتَنی ،فظهرت له مع
السالم مل تود إقام ُته یف خراسان عل ّ
أن اإلمام علیه ّ

قرص المدّ ة من الفضائل ما َ
فلام وقف المأمون
أرغ َمت النّ َ
اس عل اإلعتقاد بإمامتهّ .

أمره ف ُیصبح و
عل ما عرفه الن ُ
السالم ،خیش أن یظهر ُ
ّاس من فضل أیباحلسن علیه ّ
بالس ّم ،فکان ما َدبر و أراد».
الن ُ
األمر باغتیاله ّ
ّاس من حوله هاتفة بإمامته ،فدبر َ

صفحة « :175و یشهد لام کان علیه ّ
الشیع ُة من تظاهرهم باجلَدل هذا الیوم و

ابناألثری یف حوادث عام  ،175ج ّلد  ،6صفحة 51؛ و فیها عمل
ّاختاذه عیدً ا ،ما قاله ُ
احلجة زین ًة عظیم ًة و
السادس و العرشین من ذی ّ
أهل باب البرصة (حم ّلة ببغداد) یوم ّ

المحرم مثلام یعمل ّ
الشیعة عاشوراء .و سبب
کثریا ،و کذلک عملوا ثامن عرش
ً
ّ
فرحا ً
5
ذلک ّ
للوینة یف الیوم ال ّثامن
یاب ّ
باب ،و ُتعلق ال ّث ُ
أن الشیعة بالکرخ کانوا ینصبون الق َ

احلجة و هو یوم الغدیر ،و کانوا یعملون یوم عاشوراء من المأ َتم و النوح
عرش من ذی ّ
و إظهار احلون ما هو مشهور؛ ف َعم َل ُ
أهل باب البرصة یف مقابل ذلک بعد یوم الغدیر

النبی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم و أبوبکر
بثامنیة أ ّیا رم مث َلهم ،و قالوا :هو یوم دخل ُّ
الغار؛ و عملوا بعد عاشوراء بثامنیة أ ّیا رم مثلام یعملون یو َم عاشوراء و قالوا :هو یو ُم
َ
الوبری».
قتل ُمصعب بن ُّ

یب حماط ًة بسور ،و أه ُلها ک ّلهم شیعة لیس فیها من
 .5کانت الکرخ حم ّل ًة واسعة ببغداد یف اجلانب الغر ّ

اجلانب کله بعد ذاک باسمها( .تاریخ الشیعة)
غریهم أحد ألبتّة؛ کام یقوله یاقوت یف المعجم .و ُسمی
ُ
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آل بُوَیه خدمت عظیم به تشیّع کردند ،عضدالدّولة با جالل و حشمتش به
دیدار شیخ مفید رفت
الُّسور یوم
صفحة « :122و ما اقترص ُآل ُب َویه عل خدمة المذهب بمظاهر ُّ

فحسب ،بل کانوا یبذلون ُجهدَ هم یف
المحرم
الغدیر و شعائر احلون یوم العاش من
ُ
ّ

خدمة أهل البیت من شتی الوسائل ،فکانوا یرتمون علام َء ّ
الشیعة بجمیع ُط ُرق

االحرتام من التبجیل و العنایة و بذل األموال الکثریة؛ حتّی ّ
أن عضدالدّ ولة کان یرکب
یف َموکبه العظیم لویارة ّ
حممد بن النُّعامن ـ طاب ثراه ـ؛ و حتّی
حممد بن ّ
الشیخ المفیدّ ،
قال ابناألثری یف حوادث عام  ،171ج ّلد  ،6صفحة ” :5و کان (أی عضدالدّ ولة) ُحم ًّبا

للعلوم و أهلهاُ ،مقر ًبا هلمُ ،حمسنًا إلیهم ،و کان جیلس معهم یعارضهم یف المسائل،

فقصده العلام ُء من ّ
جة یف
کل بلد و صنّفوا له
الکتب؛ و منها اإلیضاح یف النحو ،و احل ّ
َ

الطب ،و النّاجی یف التّاریخ ،إیل غری ذلک»“.
القراءات ،و الملکی یف
ّ

استیوارهم لمثل الصاحب
صفحة « :121و کفی الستقامة التش ّیع و انتشاره
ُ

5
المتفاین یف سبیله».
المصارح یف التش ّیع و ُ
بن ع ّباد ُ

2

َ
جلیل القدر یف العلم و األدب و
شاعرا
عالام أدی ًبا متک ّل ًام
ً
وزیرا لفخرالدولة آل بویه ،و کان ً
 .5کان ً
الدّ ین و الدّ نیا .اجتمع حو َله من العلامء و ّ
الشعراء ما مل جیتمع حول سواه ،ال ّلهم ّإال سیفالدّ ولة آل

َ
َ
یتیمة الدهر یف أحواله و
الثعالبی
عیون األخبار ،و
محدان؛ و ألجله أ ّلف اب ُنبابویه ـ طاب ثراه ـ
ُّ

َ
عل بن أیبطالب و
کتاب اإلمامة ،ذ َکر فیه
أحوال شعرائه .و ذکر اب ُنخ ّلکان من مصنّفاته
َ
تفضیل ّ
حممد ال ّساموی یف
ثبات إمامته ،و
کتاب المحیط یف ال ّلغة ـ و قد ُ
إ َ
َ
رأیت أنا نسخ ًة منه یف مکتبة الشیخ ّ

تلخیص کتاب العنی للخلیل ،قد َ
حذف منه الشواهدَ الشعر ّیة و أحسن
نسخها بقلمه ـ و هو
ُ
النّجف َ
الرض یف حیاته و رثاه بعد وفاته .و
یف
الرش ُ
الصاحب أن مدَ حه ّ
ترتی َبه و تبویبه .و قد بلغ من شأن ّ
ّ

کانت والد ُته عام  111و وفاته عام ( .155تاریخ الشیعة)
 .2جهت اطّالع بیشتر رجوع شود به ص .221
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هُالکو به شیعه احترام مینهاد و همۀ مذاهب را آزاد گذارد
[تاریخ الشیعة] صفحة :121
مذهب أهل البیت یف البالد ا ّلتی حتت نفوذه ک ّلها .کان هوالکو یرتم
«و منها
ُ

أرباهبا و ُیعظم َ
َ
الصالح ،و إن کانوا من غری أهل ملته؛ و من َث ّم
أهل العلم و ّ
األدیان و َ
مجع بنی علامء الفریقنی ّ
ألّنا بلد
َ
السنّة یو َم جاء فا ًحتا للعراق .و ما َ
أباح بغدا َد ّ
الشیعة و ُّ

ألّنا حار َب ْته و قاو َم ْته ،و هو س ّفاک فتّاک
إسالمی فکانت َفعل ُته عدا ًء لإلسالم ،بل ّ
ّ
یفتک یف ّ
ُ
األدیان یف
کل َب َل رد یاربه و یتغ ّلب علیه و إن کانوا من أهل دینه .فکانت

ُ
الملوک من ساللته 5،و إ ّن الشیعة لیکفیها یف حیاتا و
عهده ک ّلها ُح ّر ًة ،و بنهجه سار

ُ
احلریة هلا فحسب؛ و أ ّما المعاضد ُة و المنارص ُة من
حیاة مذهب أهل البیت
إطالق ّ
ر
أمری أو ر
وزیر فذاک فوق المرغوب فیه و المطلوب.

مذهب أهل البیت ـ و
و ّلام أطلق هوالکو لألدیان و المذاهب احلُ ّری َة ـ و منها
ُ
ر
الرشیفنی العلوی و احلسینی و ک ُّلهم شیعة،
یتعرض بسوء ألهل احللة و المشهدین ّ
مل ّ
مذهب التش ّیع؛ ّإال أ ّن ذلک َو ْهمّ ،
ألن ما سبق وحده
البعض أنّه أس َلم و اعتنق
ب
ُ
َ
َحس َ
احلری ُة عا ّمة ،و أ ّما سالم ُة هذه البالد ل ّ
لشیعة فکانت بتدبری
ال یصلح برهانًا ال س ّیام و ّ

َ
األمان هلا قبل فتحه لبغداد».
فإّنم أخذوا منه
الرأی منهاّ ،
علامئها و أهل ّ

احلریة لألدیان ّ
الصاحب عطاءالملک اجلوینی صاحب دیوان الدّ ولة
أن ّ
 .5و من إطالقهم ّ
بحفر ر
ّنر من الفرات إیل النجف؛ و حیث
السلطان اباقا بن هوالکو ،قام َ
اإلیلخانیّة المغولیّة ،أ ّیام ّ
النهر إیل أرض النّجف ال رتفاعها عن جری الفرات ما یل الکوفة ،ح َفر قنا ًة من النهر إیل
ال یصل ُ
أساسه
النجف و أجری الام َء إیل النجف یف رجب عام  .171و قد عمل ربا ًطا یف النجف ،و وضع
َ
ر
یومئذ مل یکن عل مذهب
یف هذه السنَة؛ کام یف فرحة الغری ،البنطاوس ،طاب ثراه .مع أ ّن اباقا
اجلوینی( .تاریخ الشیعة)
ّ

مطلع انوار  /ج 01

621

از سالطین  1نفر اسالم آوردند
تسمی
صفحة « :121أس َل َم من ملوک المغول أربعة :تکودار بن هوالکو و ّ

تسمی بمحمود ،و نیقوالوس
بأمحد ،و غازان بن أرغون بن بغا بن هوالکو و ّ
حممد خدابنده».
تسمی
بمحمد خدا بنده ،و القائان هبادرخان أبوسعید بن ّ
ّ
أخو غازان و ّ

در عصر مغول ،علمائی بزرگ از شیعه برخاستند
صفحة « :126و مجلة القولّ :
عرص المغول ّیة؛
إن من أزهی عصور التش ّیع کان ُ

ّ
ألن ّ
لق النّسیم یف عهدهم ،و ظهر علام ُؤهم ُمناظرین و ُحماججنی .و
الشیعة انتش َقت ط َ

ر
کان ذلک العرص َی َ
عرص مثله؛ و هم أمثال
فخر بعلام َء َجهاب َذة ،ق ّلام جیتمع علام ُء ُک رثر یف

الرشائع و ّ
العالمة و أبوه و ابنُه ،و آلطاوس و
آلسعید و منهم :المح ّق ُق صاحب ّ
الرشیفان رضالدّ ین و غیاثالدّ ین ،و کانا
رب جد الدّ ین و الس ّیدان ّ
منهم :العامل ُ ال ّ

الطویس إمام
نقی َبی الطالب ّینی یف العراق یف عهد المغول ّیة ،و کاخلاجا نصریالدّ ین
ّ
الفلسفة و الکالم ،و ا ّلذی ّ
تویل وزار َة األوقاف یف الماملک المغول ّیة یف عهد هوالکو،
إیل ر
کثری سواهم».

5

شیعه در ایران از قرن دوّم هجری به بعد رشد نمود
[تاریخ الشیعة] صفحة :117

فو ُة البیانّ :
الوال َء
أن
فارس یف القرن األ ّول بعد الفتح کانت ال تعرف َ
َ
«و َص َ

الثاین
الوال َء یف القرن
السالم ،و إنّام ن َبع فیها التش ّی ُع و عرف فیها َ
ألهل البیت علیهم ّ
ّ
األول من دولة
یف عهد األُمو ّینی ،و ظهر یف ُأخریات ال ّثاین ،و یف الثالث یف الثلث ّ
 .5جنگ  ،61ص  412ـ .413

تشیّع از زمان رسول اهلل است ،و مجرای آن را از زمان صفویّه شمردن ،عین هذیانگویی است
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السالم یف خراسان و ما بعد
الرضا علیه ّ
الصالة و ّ
بنیالع ّباس ،و بعد حلول اإلمام ّ
ر
الرابع و اخلامس أ ّیام آل ُب َویه ،و تراجع ال َقه َقری أ ّیا ًما یف عهد
ذلک ألوان .و انترش یف ّ

السابع (من اهلجرة
السالجقة ،و ا ّتسع نطا ُقه یف عهد المغول و ما بعده من القرن ّ
ّ
النبو ّیة ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم) إیل أن و َثب ّ
الشاهإسامعیل یف أوائل القرن العاش،
فارس ّإال یف هذا القرن.
عم التش ّی ُع بال َد َ
و ما ّ

و ما زال فیها حتّی الیو َم من السنّة قوم من األکراد یف سنة و من العرب یف

عربستان ،و قد یوجد یف غریمها.

تشیّع از ز ما ن رسول اهلل است ،و مجرای آ ن را ا ز زما ن صفویّه شمرد ن ،عین هذیا نگو ی ی است

عرفت ّ
أن ال ُفرس هی
إذا ت ّلت لک هذه احلقیق ُة مدعوم ًة بالربهان و الوجدان
َ
ر
مجة ،ال ّ
فارس.
أن التش ّیع ُأخذ عن
عم بال َدها ّإال بعد
قرون ّ
َ
ا ّلتی اعتنقت التش ّی َع و ما ّ
الصحابة ،یکون
فوة ّ
یصح أن یکون ما ن َبغ یف عهد الرسالة و َجری یف عروق َص َ
أ تریّ :

ریب ،ما هذا اخلَ َط ُل و ال ُبهتان! بلّ ،
إن
مستقاه میش ال َقه َقری من القرن العاش! رمحاک ّ
العناد و اإلرصار عل اخلالف لیُوقعان المر َء من حیث َیدری و ال َیدری یف إنکار

ّ
الشمس و هی ضاحیة و ال َعمی عن نور القمر لیل َة البدر! و ما نقصد من هذا القول ّإال
المفاوز
تنبی َه أهل البصائر و ُر ّواد ّ
السبیل دون ُمل َت َویات َ
احلق إیل التامس احلقائق من َجدَ د ّ
5

ب».
ا ّلتی تَب ُعد بک عن القصد ،بل ُتوقعک یف الطوی البعیدة ،و هل هو ّإال ال َع َط ُ

سلطان محمّد الجایتو به مسجد آمد و مردم را امر به صلوات نمود
کتاب قابوسنامه ،تألیف :عنصرالمعالی کاووس بن اسکندر ،طبع حجری،

رسالۀ اندرزنامۀ امیر صاحبقران امیر تیمور ،صفحه  ،12در سرمایۀ هفتم:

«الجایتو ،سلطان ارغونخان است که ملقّب به سلطان محمّد خدابنده است

 .5جنگ  ،61ص .475
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که در سنۀ مذکور بعد از برادرش غازانخان بر تخت سلطنت نشست؛ و چون به
مسامع وی رسید که دین محمّدی صلّی اهلل علیه و آله و سلّم به مرتبهای ضعیف

شده که در نماز بعد از تشهّد ،صلوات بر محمّد و آل نمیفرستند ،خود برخواسته به
مسجد جامع سلطانیّه حاضر آمد و حکم به احضار علمای اسالم نموده و از فضایل

در باب صلوات فرستادن بر محمّد و آل محمّد سؤال کرد .علما به اتّفاق گفتند که:

”به حکم خدای تعالی صلوات بر محمّد و آل محمّد باید فرستاد “.و در اینوقت
جمعی از علما گفتند که” :امام شافعی نماز را بدون صلوات بر محمّد و آل ،فاسد

شمرده “.و جمعی گفتند که” :امام أعظم فرمود :نمازی که صلوات بر محمّد و آل
محمّد مقرون نباشد ،مکروه است“.

استدالل سلطان محمّد بر لزوم صلوات بر آل پیغمبر ،بدون صلوات بر آل
سایر پیغمبران به دو دلیل
آنگاه از علما سؤال کرد” :که چرا بر هریک پیغمبر از آل وی صلوات ذکر

نمیکنند و در صلوات بر خاتم انبیاء ذکر میکنند؟“ چون علما در جواب فرو
ماندند ،سلطان گفت” :مرا در جواب این سؤال دو دلیل به خاطر میرسد:

اوّل آنکه :چون دشمنان ،وی را أبْتَر خواندند ایزد تعالی ابتری را بر ایشان

انداخت که نسل ایشان منقطع شده و اگر باشد هم ایشان را کسی نشناسد و نام

نبرد؛ و ذریّت آل پیغمبر را اینقدر رسیدند که تعداد ایشان را جز خدای تعالی

دیگری نداند ،و در صلوات به متابعت پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم بر ایشان

درود میفرستد.

و دیگر آنکه :ادیان جمیع انبیاء و رسل و عمل ایشان در معرض نسخ و

تبدیل بود و امضای أحکام دین ایشان علی الدّوام الزم نبود ،به خالف دین محمّدی
صلّی اهلل علیه و آله و سلّم که تا قیامت تبدیل و تغییر در آن راه نخواهد یافت؛ پس

بر متابعان آن حضرت الزم است که در صلوات ،به متابعت ،نام مبارک آن حضرت

سلطان محمّد استدالل کرد بر آنکه :چون امامان والیان اُمورند ،باید به نامشان سکّه زنند
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را که ذکر میکنند اوالد را نیز ذکر کنند تا بر اُمّت معلوم شود که :حامیان دین
محمّدی صلّی اهلل علیه و آله ،و مفسّران وحی الهی و حافظان شریعت احمدی و

وارثان علوم انبیاء و مرسلین ایشانند ،و علوم دین و فرائض اسالم را از ایشان فرا
گیرند ،و متابعت و حرمت ایشان را از لوازم شمارند“.

چون سلطان این کلمات را بر زبان راند ،زبان بر صلوات پیغمبر و آل پیغمبر
سلطا ن محمّد استد الل کرد بر آنکه :چو ن ا ماما ن وا لیا ناُ مور ند ،باید به نامشا ن سکّه زنند

گشادند؛ آنگاه سلطان گفت که” :چون اوّل آل که محمّد و علیّ و آخر ایشان
محمّد ،مهدی موعود است ،پس ما راست که در ملک محمّد بدون إذن اوالدش

تصرّف ننماییم ،و اگر نماییم غاصب باشیم!“

چون کلمات سلطان محمّد به مسامع خواصّ و عوام رسید ،همۀ علما اذعان

نمودند و بعد از اذعان علما ،سلطان امر نمود که چون حقیقت بر این منوال است

باید که خطبه به نام تمام اهل بیت بخوانند و سکّه به نام ایشان برزنند .و آنچه علما

در اینوقت فتوا نوشته اذعان نمودهاند این است که :الجایتو سلطان مروّج دین و
5

شریعتاند».

در تعلیقۀ صفحه  3و  1از کتاب الفردوس األعلی ،للشیخ محمّد الحسین
[ مدرسۀ سیّار عالّ مه حلّ ی رضوا ن اهلل تعال ی علیه]

کاشف الغطاء ،که مُعلِّق آن :مرحوم آقا سیّد محمّد علی قاضی طباطبائی است ،معلِّق
آورده است که:

«الجایتو سلطان محمّد خدابنده که به دست عالّمه شیعه شد ،تولّدش در 189

هجری و فوتش در شب عید فطر  751هجری بوده است ،و در سلطانیّه که چند
فرسخ به زنجان فاصله دارد دفن شد .و او دستور داده بود مدرسۀ سیّار برای عالّمه

ترتیب دهند تا پیوسته در سفرهایی که میکند ،عالّمه با این مدرسهاش مالزم او
باشد .در این مدرسه یکصد نفر از طالّب عالّمه در حال سیر و حرکت ،تحصیل

میکردهاند و دارای اطاقهایی از خیمههای کرباسی بوده است .و نقل شده است که
 .5جنگ  ،61ص .483
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السیارة
در اواخر بعضی از کتب عالّمه آمده است که” :وقوع الفراغ منه یف المدرسة ّ

السلطان ّیة یف کرمانشاهان“.

عالّمه اموال بسیار و قراءِ فراوانی داشته است که همه موات بوده و خود به

دست خود احیاء کرده است ،و هیچ کسی از مردم در آن تعلّقی نداشته است ،و

بسیاری از آنها را وقف نموده است.

َ
ب ّ
حرضا ،و
سفرا و
خر المح ّققنی ذلک
و
صاح َ
َ
السلطان ً
العالم ُة و ولدُ ه َف ُ
ً

مل یفارقاه طی َل َة حیاته منذ صاح َباه .و ت ُُویف ّ
العالم ُة  711هجری و ولدُ ه  772هجری.
بالرتهات و الش َطحات،
بعض َمن َسو َد َوج َه التاریخ ُّ
أغرب ما ذکره ُ
و من َ

َ
کابنبطوطةّ ” :
السنة“.
أن
السلطان المذکور َ
رجع عن مذهب اإلمام ّیة إیل طریقة أهل ُّ
الص َ
ادق یف التاریخ .غفرانک
و تبعه یف هذا الوعم ُ
بعض المعارصین ،لعدم َحتریه ّ
5

ال ّلهم من هذا اإلفک العظیم النایش من العصبیّة الممقوتة».

تشکیل دولت جعفریّه امامیّه در ایران به دست شاه اسماعیل صفوی
[معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر ،ج ّلد  ]1صفحة :115
اهلجری إیل الیوم:
خامسا :ملوک إیران ،من أوائل القرن العاش
«
ّ
ً

السالم؛ کام عن
و بال ُد إیران منسوبة إیل إیران بن أشور بن سام بن نوح علیه ّ

کتاب قالئد اجلامن».

صفحة « :111لذلک و جلس حیدر عل َس ّجادة اخلالفة بعد أبیه ،و َکثُر أتباعه

ّاج المح َتو َی عل اثن َتی عرشة ترکیبة إشار ًة إیل مذهب االثنَی عرش ّیة،
حتّی أل َبسوه الت َ

بالسلطان کآبائه .و ظهرت دول ُتهم بعد وفاة حسن الطویل ملک تربیو ،و
و خاطبوه ُّ
 .5جنگ  ،02ص .39
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بعضهم یقول” :إ ّن
هم من أهل أردبیل ،و نسب ُتهم إیل َجدّ هم
صفیالدّ ین المذکور .و ُ
ّ

المؤرخنی َی ُعدّ ون ّأو َهلم
لکن
ثم َخل َفه أوال ُده“ ّ
ّ
السلطان حیدرّ ،
مؤس َس دولتهم هو ُّ
ّ

الشاه إسامعیلّ ،
ّ
قوة الدّ ولة کانت یف زمانه (ولد یف رجب سنة  ،561و جلس عل
ألن ّ

حی
أظهر
َ
الملک سنة  671ه) و هو ا ّلذی َ
مذهب اإلمام ّیة یف إیران و أ َمر ب َقول ” ّ
ختت ُ

عل خری العمل“ یف األذان ،و کان یفتخر برتویج مذهب اإلمام ّیة و تأییده حتّی أنّه أ َمر

بنَقش هذا البیت عل السکة:

ز مشرق تا به مغرب گر امام اسـت

علــیُّ و آل او مــا را تَمــام اســت»

[حضور علمای بزرگ شیعه در دربار شاه اسماعیل صفوی]
العثامنینی سنة  ،2711و بقیَت یف یده إیل سنة
صفحة « :116و م َلک بغداد من
ّ

الس ُ
لطان مراد؛ و من ذلک العهد بقیت ملک ُة إیران عل حدودها
 ،2715فأخذها منه ّ

یف زمن الشاه إسامعیل .و خدَ مه أجال ُء العلامء یف مناصبه ،و له یف سیاسة الرع ّیة و

الرعایة جلانبهم و الذب عنهم و إکرام التّجار الواردین إیل بالده من أهل السنّة أحوال
مستفیضة شائعة .و باجلملة مل جیئ من سلسلتهم مث ُله .ـ انتهی ّ
ملخ ًصا.

و کان مع کثرة حروبه و مغازیه ال ُیقعده یشء عن إقامة شعائر دینه .و له آثار

الرشیفة
باقیة یف مشاهد األئمة االثنَی عرش بالعراق و إیران .و هو ا ّلذی بنَی احلرض َة ّ

بالنّجف و صحنَها و َحجرها بالکایش عل اهلیئة ا ّلتی هی علیها الیو َم ،و له یف خوائنها
ظاهر 5النّجف بنهر ّ
الشاه من آثاره ،أ َمر
ّهر المعروف یف عرصنا
ال ُّت َح ُ
َ
ف الثّمینة؛ و الن ُ
بحفره سنة  2711بعد فتحه بغدا َد؛ و کان ُ
ر
رواج
سوق العلم بإصفهان یف عرصه یف

عظیم؛ و کان یصدُ ر عن رأی المح ّقق الس ّید الدّ اماد و الشیخ هباءالدّ ین العامل یف
خارجه».
 .5أقرب الموارد« :ظاهر الب َلد:
ُ
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کثریا من ال ُک ُتب باسمه کاجلامع الع ّبایس و
خطری األمور و حقریها ،و ألف ال َب ُّ
هائی ً

غریه .و یف سنة  2717أویص بوالیة العهد إیل حفیده صفی مریزا بن سام مریزا ،و
فیها ّ
واجه أ ّیا ًما قالئل ،و ُت ُو ّیف لیلة اخلمیس یف  11مجادیاألویل سنة 2715
اعتل م ُ

عمره 56
بإصفهان ،و ُنقلت جناز ُته إیل أردبیل فدُ فن فیها یف  11مجادیالثانیة؛ و ُ
5

سنة».

[حکومت صفویّه]
شاه اسماعی ل صفوی و آثار عظیم تشیّع او در بالد اسالم

الشیعة و التّشیّع ( ّ
[ ّ
الشیعة یف المیوان) ،صفحة :]262
ی
الشاه إساملیل و الّش ییع:
ُ
ص باألدب اإلیراین یف کتاب األدب
المسترشق الکبری براون،
«قال
المتخص ُ
ّ

یف إیران ،معرب ،صفحة  ،17طبعة :2651

أکرب خصوم الع ّباس ّینی من النّاحیة الدین ّیه و
”کان الفاطم ّیون یف
مرص َ َ
َ
السیاس ّیة ،و کانوا ُیمثلون فری ًقا من الفری َقنی العظیمنی ال ّل َذین انقسم إلیهام المتش ّیعون

األول هم اإلسامعیل ّیة ا ّلذین ینتسب إلیهم الفاطم ّیون ،و الفری ُق العظیم
لعل؛
ُ
فالفریق ّ
ٍّ

اآلخر من فرق ّ
دائام یمیلون إلیه حتّی ّاختذوه
الشیعة هم االثنا عرش ّیة ،و کان ال ُفرس ً
مذه ًبا رسم ًّیا هلم عند قیام الدّ ولة الصفو ّیة عل ید ّ
الشاه إسامعیل سنة  675ه “.

و أ َمر ّ
بحی عل خری العمل یف مجیع بالد ایران ،و ن َقش
الشاه إسامعیل أن ُیؤذن ّ

نرش یف األقطار المجاورة إلیران الدّ عا َة
السالم ،و َ
عل و آله علیهم ّ
عل النّقود َ
اسم ٍّ

لمذهب التش ّیع .و حنی َ
دخل إیل بغداد ـ و ذلک یف  15مجادیالثانیة سنة  621ـ فرح

الصرب و أخذوا یقدّ مون
ّاس بقدومه و التجأوا إیل عدله ،و کانوا ینتظرونه بفارغ ّ
الن ُ
 .5جنگ  ،61ص .255
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ر
القرابنی و ّ
مراسم
بالفاصل توجه إیل کربالء و أ ّدی
الذبائح إکرا ًما له؛ و یف الیوم التّایل
َ
الویارة ،و بات لیل َته معتک ًفا یف احلائر منک ًبا عل قرب احلسنی ّ
السالم ،و أ َمر
ّ
الشهید علیه ّ

المذهب للقرب الرشیف ،و ع ّلق باحلرضة  21ق ً
ندیال من الذ َهب و
بصنع ّ
ُ
الصندوق ُ
بصنع صنادیق ُأخری للنّجف األشف و
َفرشها بأنواع
السجاد الثّمنی ،کام أمر ُ
ّ
سامراء َبدَ ًال عن صنادیقها القدیمة.
الکاظم ّیة و
ّ

َ
القنادیل
العلوی و قدّ م
ترشف بویارة المشهد
ّ
ّ
ثم سافر إیل النّجف األشف و ّ

من ّ
الکاظمنی
شع ببناء حرم
الذهب و ّ
َ
الفضة و المفروشات الثّمینة .و یف هذه ّ
السنة َ

بحفر النّهر ا ّلذی کان قد حفره
و المسجد الکبری المعروف بمسجد الصفو ّینی؛ و أ َمر َ

الومن ،فجدده ّ
الشاه إسامعیل؛ و و َقف َری َعه عل خدّ ام
ثم اندثر بمرور ّ
عطا َملک ّ

احلسینی .هذا ،إیل ُحبه و تعظیمه العلام َء و العلو ّینی ،و إنعامه
العلوی و
المشهدَ ین
ّ
ّ

المقدُ رة عل نرش المذهب،
علیهم باألموال و المناصب ،و االستعانة بأهل الکفا َءة و َ

السالم عل المنابر و یف المحافل ،و بشتی
و إعالن أسامء
األئمة االثنیعرش علیهم ّ
ّ
2 5و4

المناسبات» .
ُ

خدمات شاه عبّاس صفوی در کشورداری و جلب مذاهب و إشاعۀ تشیّع
الشیعة و التّشیّع ( ّ
[ ّ
الشیعة یف المیوان)] صفحة :261

«و أ َ
الصفوینی العالقات السیاس ّیة و العلم ّیة و
مرة یف تاریخ إیران أو
نشأ ّ
ّ
ألول ّ

 .5تاریخ الشیعة ،للمظفر؛ أعیان الشّیعه ،ج  ،55للس ّید األمنی؛ تاریخ ایران ،لمکاریوس؛ تاریخ
العراق بنی احًّللنی ،للغواوی؛ أربعة قرون من تاریخ العراق ،للونکریک؛ لقیدة ی
الشیعة،

لرولندس؛ األدب یف العراق ،لرباون؛ و غری هذه الکتبّ ( .
الشیعة یف المیوان)

 .2الشّیعة فی المیزان ،ص .571
 .4جنگ  ،69ص .43
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العسکر ّیة بنی إیران و ُد َول أوروبا ،کفرن َْسا و انکلرتا و ایطالیا».

5

صفحة  « :265ی
الشاه ل یباس و العمران:

عقال عمران ًّیا و یفکّر و یعمل َ
ال نعرف سلطانًا کان َیملک ً
ّنار لراحة
لیل َ
وهب ّ
الرعیة و رفاه ّیتها أکثَ َر من ّ
نفسه و خوینتَه و کل ما
الشاه ع ّباس؛ لقد َ
الشا ُه َ
ّ

َ
األو َل و َم َث َله
َیملک لصالح الشعب و إصالحه ،و جعل
العمل للخری العا ّم هد َفه ّ
أن وجود مل ر
الشواهدّ ،
ثاره القائمة إیل الیوم أصدَ ُق ّ
ک یف عرص ال ُّظ ُلامت
َ
األعل .و آ ُ
مجیع أعامله بطابع اإلنسان ّیة و المصلحة العا ّمة َهلو من خوارق العادات .و
تتّسم
ُ
رشع اآلن یف تقدیم األمثلة:
ْلنَ َ

الصناعة مع عائالتم من
خل َرباء بالتّجارة و ّ
منها :أنّه استقدم العدیدَ من ا ُ
خاصة یف ضواحی إصفهان عاصمة ُملکه ،و َ
أنشأ
األرمن و غریهم ،و بنَی هلم مدین ًة ّ

َ
حل ّر ّی َة الدین ّیة بکامل معانیها؛ و قد تع ّلم
الکنائس و
فیها
َ
األسواق ،و أطلق هلم ا ُ
ً
عامال قو ًّیا یف حضارة
الصناعات ،و کانوا
اإلیران ّیون من هؤالء أ ً
نواعا من الفنون و ّ
االقتصادی».
إیران و رفع ُمستواها
ّ

2

صفحة [« :261و قال صادق نشأت و مصطفی حجازی یف صفحات عن

نحو غری المسلمنی ،و کان
روح التّسامح
الدینی َ
اس الکبری ُیبدی َ
ایران]” :و کان ع ّب ُ
ّ

الم َه َرة یف
هیتم برتقیة إیران صناع ًّیا؛ و قد أحرض ثالثمائة من ُّ
الصنّاع الصینیّنی َ
ّ
الصناعة ،و
ّاع اإلیران ّینی اجلود َة یف هذه ّ
الصن َ
صناعة اخلَ َوف ،مع عائالتم ،ل ُیع ّلموا ُّ

دربوهم عل إتقاّنا ،و َ
الصناعات
خل َو َ
ف بکم ّیات هائلة؛ أ ّما ّ
أخذت إیران ُتنتج ا َ
ُی ّ
األُخری ّ
الصفوینی حدًّ ا من الروعة و اإلتقان
السجاد قد بل َغت یف عهد
فإن صناعة
ّ
ّ
 .5الشّیعة فی المیزان ،ص .573
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تفوقها الکبری ،کذلک ارتفعت صناع ُة المنسوجات احلریر ّیة ذات اخلیوط
کان
أساسا ل ُّ
ً
خرف ّیة البدیعة»“.
الذهب ّیة و النّامذج ُّ
ّ
الفض ّیة و َ
الو ُ

5

صفحة « :265و قال الس ّید األمنی یف معادن اجلواهر” :کان عار ًفا بتدبری شئون

َ
للکلینی
القووینی برشح کتاب الکایف
خلیل
الملک مکر ًما العلام َء؛ و قد أ َمر المویل
ّ
ّ
ُ

حممدتقی المجلیس برشح کتاب من الیرضه الفقیه ،و أحرض
بالفارس ّیة ،و المویل ّ
الکایش و ألومه بإقامة اجلمع َة و اجلامع َة و اقتدی به“.
حمسن
المویل
َ
ّ

استمر ُم ُ
لک الصفو ّیة من سنة  675ه .إیل سنة  ،2215و هی السنَ ُة ا ّلتی
و
ّ

السلطنة.
جلس فیها نادرشاه أفشار عل أریکة ّ
علما ءِ درجه اوّل عر فا ن و حکمت و حدیث و فقه و تفسیر ،در دورۀ صفویّه

الش ُ
الکرکی ،الس ّیدُ الدّ اماد ،و ّ
یخ حسنی
الصفوی :المح ّق ُق
و من علامء الدور
ّ
ّ

الش ُ
عبدالصمد ،و َو َلدُ ه ّ
صدر
صاحب البحار ،و
المجلیس الکبری
ئی ،و
ُ
ّ
ُ
یخ البها ّ
ُّ
صاحب األسفار ،و المح ّق ُق األردبیل ،و ّ
ّ
المال عبداهلل الیودی ،و الفیض
المتأهلنی
ُ
الکایش و غریهم.
ّ

احلق ّ
أن
و قال برکلمن یف اجلوء ال ّثالث من تاریخ الشعوب اإلسالمیّة” :و ّ

الشاه ع ّباس َعنی بالفلسفة و العلوم الطبیع ّیة ً
ّ
عر
فضال عن الفقه ،و کذلک ازدهر الش ُ
أیضا»“.
و
الموسیقی یف ظل ع ّباس ً
ُّ

2

عجائب و غرائب آثار و أبنیه در دورۀ صفویّه
صفحة « :177یف مدینة العجائب و المُاجد:
السالم یف إصفهان.
 رأ ُ
عل علیه ّ
یت خط اإلمام ّ
 .5الشّیعة فی المیزان ،ص .589
 .2همان ،ص .582
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مر ًة واحدةً ،فإذا بالصدی یعید
وقفت حتت ُق ّبة مسجد شاه و ص ّف ُ
ُ

قت ّ
ّصفیق  7مر ر
ات.
الت
َ
ّ
تتو المأذن ُة
ثم ّ
زتا ،فإذا هبا ّ
هو ُ
وقفت عل مأذنة منارة ُج ْم ُجم و َ
ُ

تتوّ ،

هیتو البنا ُء ک ّله.
ثم ّ
المقابلةّ ،

طفت َ
حول الربکة الواسعة یف قرص األربعنی عمو ًدا (جهل ستون) ألری
ُ

ر
وقفت من زوایا
زاویة،
أی
ُ
ئب هندسة العرشین عمو ًدا ا ّلتی تظهر یف المیاه یف ّ
عجا َ
الربکة الواسعة.

ر
ب یف ُق ّبة [مسجد] جهار باغ ،ا ّلذی تدخله ّ
زاویة
مس یف
 تأ ّم ُ
الش ُ
لت الث ْق َ
تتُّسب نقط ُة ما رء من
تتغری من ّ
حمدّ دة ال ّ
الرشوق حتّی الغروب ،و إذا أمطرت الدّ نیا ال ّ
باحة المسجد.
الثقب إیل داخل َ
صعدت َسالمل َ بنایة علقابو ا ّلتی تبدو من اخلارج طاب َقنی فإذا هی یف داخلها
ُ


سبع ُة طوابق؛ و ُخصص طاب ُقها األعل لغرفة الموسیقی عند ما کان یدخلها الموسیق ّیون

السلطان یفتح
ثم خیرجون و ُیقفلون َ
الباب ورا َئهم؛ و عند ما یأیت ّ
ف َیعوفون ساع ًة أو أک َث َر ّ
الباب و یدخل مع نسائه فیعود َصدی الموسیقی یرت ّدد ط َ
وال ا ّللیل حتّی یقفل الباب».
َ

5

2
صفحة  « :171أ ّما مسجد ّ
ّظر لسببنی:
الشیخ لطفاهلل ،فأنّه یستجلب الن َ

الواهی ا ّلذی یکسو ُق ّب َته،
ّأو ًال :ألنّه مسجد بدون مأذنة؛ و ثان ًیا :ل ّلون
العاجی ّ
ّ

اآلیات القرآنیة».
و النّقوش البدیعة من حوله ،و اخلطوط اجلمیلة ا ّلتی ُکتبت هبا
ُ
 .5همان ،ص .581

4

هاجر من قریة میس إیل خراسان یف عهد ّ
فقربه و ر َفع من
 .2من علامء جبل عاملَ ،
الشاه ع ّباسّ ،
شأنه ،و بنی له مدرس ًة و جام ًعا؛ ّ
تویف سنة  2711ه ّ ( .
الشیعة یف المیوان)

 .4الشّیعة فی المیزان ،ص .588
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حمّام گرم اصفهان به نظر شیخ بهائی ،از کشفیّات شکافتن اتم بوده است
الُارخنة:
صفحة  « :175المیاه األزل ییة ی
الساخنة ،فیقولونّ :
إن إصفهان
و یتحدّ ثون یف إصفهان عن المیاه األزلیّة ّ

الساخنة و
دائام ،و مل یستطیع أحد أن َیعرف رس هذه المیاه ّ
الساخنة ً
کانت َتن َعم بالمیاه ّ
من أین تأیت و ما ا ّلذی ُیسخنها.

الساخنة و
حتّی جاءت َبع َثة من العلامء اإلنکلیو فاستغر َبت
مصدر المیاه ّ
َ
ر
یصب فیه الام ُء ،و
کبریا
ّ
أخذت تبحث عنه ،حتّی وص َلت إیل مکان وجدَ ت فیه خوانًا ً
ُ
[طوهلا بضع ُة]،
الصخر و ُوضعت حتته شمعة َسوداء صغریة مضا َء ًة
قد ُحفر یف ّ

سنتیمرتات .و أط َفأ العلام ُء اإلنکلیو ّ
الشمع َة و أخذوها إیل بالدهم ل ُیحللوها،
و لکنّهم مل یستطیعوا إعاد َة إشعاهلا ،کام ّأّنم مل یستطیعوا معرف َة الام ّدة ا ّلتی تتأ ّلف منها.
2 5و4

الساخنة ُل ْغ ًوا من األلغاز یف تاریخ إصفهان» .
و توال ّ
قص ُة هذه المیاه ّ

شاه عبّاس ثانی
[معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر ،ج ّلد  ]1صفحة :117

الشاه ع ّباس ال ّثاین ابن ّ
« ّ
صفیَ :ت َلک یف  21صفر سنة  2751بعد وفاة
الشاه
ّ

الملک
عمره تسع سننی ،و کان
ً
شجاعا مقدا ًما عار ًفا بتدبری شئون ُ
أبیه یف قاشان و ُ
ّ .5
غریها من األعاجیب یف إصفهان ا ّلتی کانت یف عهد ّ
إن هذه ّ
الشاه ع ّباس،
الشمعة و المأذنه و َ
الذرة و استخدمها یف ر
هی من فکر ّ
کثری من
الشیخ البهائی العامل و عمله؛ فقد اهتدی إیل حتطیم ّ

االخرتاعات قبل أن هیتدی إلیها علام ُء هذا العرصّ ( .
الشیعة یف المیوان)

 .2الشّیعة فی المیزان ،ص .532
 .4جنگ  ،69ص  32ـ .31
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ُمکر ًما للعلامء .و قد أ َمر المویل َ
للکلینی بالفارس ّیة،
خلیل القووینی برشح کتاب الکایف
ّ

المجلیس برشح کتاب َمن ال یرضه الفقیه؛ و أحرض المویل حمس َن
تقی
حممدَ ّ
و المویل ّ
ّ

ألو َمه بإقامة اجلمعة و اجلامعة و اقتدی به .و مات سنة  2777بدامغان ،و
الکایش و َ
5

ُنقل تابو ُته إیل مشهد قم فدُ فن فیه؛ و مدّ ة ُملکه  15سنة و أ ّیام».

شاه طهماسب و آوردن شیخ علی عبدالعال کرکی را از جبلعامل به ایران
الشیعة و التّشیّع ( ّ
[ ّ
الشیعة یف المیوان)] صفحة :261
« ی
الشاه طهامسب و الّش ییع:

الشاه طهامسب ُخ َطی أبیه ّ
و ترسم ّ
الشاه إسامعیل یف تأیید المذهب ،و قد بالغ

أمر المملکة ب َید عامل العرص المح ّقق ال ّثاین
یف إکرام العلامء و أهل الدّ ین حتّی ج َعل َ

ّ
نائب اإلمام
بالملک ،ألنّک ُ
عل عبد العال؛ و قال له فیام قال” :أنت أویل منّی ُ
الشیخ ّ
الوالة و أرباب المناصب بإطاعة ّ
الشیخ و
ح ًّقا و أنا عامل ُمنفذ “.و کتَب إیل مجیع ُ

الش ُ
العمل بأوامره و تعالیمه؛ فکان ّ
عنی
یخ ُیطبق
الرشع ّ
َ
الرشیف ،یقیم احلدو َد ،کام ّ
2و4
الوع َ
اظ ل َبث المذهب و نرشه».
مدرسنی یف المدارس و ّ
األئم َة ّ
للصالة و ال ّ

نادرشاه افشار
[معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر ،ج ّلد  ]1صفحة :111
«الدی ولة األفشار ییة:
الشهری المعروف لدَ ی علامء الغرب بنابلیون الرشق ،و
الفاتح
نادرشاه افشار :هو
ُ
ُ
 .5جنگ  ،61ص .254
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األصل نَدَ ر ُقلبک ابن أمامقل ،ولد سنة  ،2277و کان من شأنه یف قتل
اسمه
کان ُ
ّ

بالملک ما تقدّ م ذکره .ج َلس
فتحعلخان ،و َفتحه المشهدَ  ،و َخلعه
َ
طهامسب ،و استقالله ُ

شوال سنة  .2215و
الرابع و العرشین من ّ
عل أریکة السل َطنة و َلب َس َ
تاجها یوم اخلمیس ّ

ط َبع عل أحد الوجهنی من سکته ”نادر ایران زمنی و خُّسو گیتی ستان“ و ترمجته :نادر
ُ
تاریخ جلوسه،
اخلری فیام وقع “.و هو
ملکة إیران هو َ
الملک الفاتح للعامل؛ و عل ثانیهامُ ” :

ّ
ألن حروفها تب ُلغ بحساب اجلُ َمل .2215 :و ج َعل أعدا ُؤه الت َ
خری فیام وقع“.
ّاریخ” :ال َ
ا قدام نادرشاه برای رسمیّت مذهب ش یعه و بناء مقام در مسجد ا لحرام

و قد ک ُثرت فتوحا ُته و بلغت إیل بالد اهلند و السند؛ و کان متی ّق ًظا یف سیاسته

الملکَ ،حمیدَ السریة .و امتدّ مل ُکه ً
شامال إیل ّنر جیحون و ش ًقا إیل ّنر أتک.
لتوطید ُ

هو مع ذلک ال یف َتأ 5عن إعالء کلمة ّ
الشیعة و إقامة شعار المذهب ،کام هو ُمدَ ون یف

2
الصلح معهم عل موا ّد،
عا ّمة الکتب؛ فإنّه ّلام انترص عل العثامن ّیة حوایل إیروان ،عقد ّ

اجلعفری کالمذاهب األربعة ،و بناء ر
ُ
رکن
إعالن الدّ ولة العثامن ّیة رسم ّی َة المذهب
منها:
ّ
الفاریس یف طریق مکّة .و إنّام ن َقض العثامن ّیون
احلاج
خاص له یف مکّة؛ و منها :محای ُة
ّ
ٍّ
ّ

تذهیب ال ُق ّبة المرتضو ّیة یف النّجف.
ضوی و
الر
ُ
ّ
الام ّد َة األُویل .و من آثاره عامر ُة المشهد ّ

ضوی یف
ُقتل لیلة السبت یف مجادیاألُویل سنة  ،2217و ُدفن یف المشهد الر
ّ
4

ّ
الرشیف».
رب الصحن ّ
عرف الیو َم بباغ نادریُ ،ق َ
حمل ُی َ

ارادۀ نادرشاه در رسمی کردن مذهب شیعه و مراسالت او با سلطانِ عثمانی
معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر ،ج ّلد دوم ،صفحة :11
 .5أقرب المواردَ « :فت َئ عنه یفتَأ ً
فتأ :نسیه و انقذع عنه ،أیّ :
انفک».
 .2خ ل :للعثمانیّین.

 .4جنگ  ،61ص .254
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السلطان نادرشاه مع الدولة ال ُعثامن ّیة یف جعل
«و البأس باإلشارة إیلَ :سعی ُّ

ر
سو ًة بالمذاهب
اجلعفری رسم ًّیا ،و جعل
المذهب
لمکرمة ُأ َ
ّ
حمراب و إما رم له یف مکّة ا ّ

تعصب العا ّمة دون ذلک ،بعد تامه و رضاء الدّ ولة العثامن ّیة به.
األربعة؛ و حیلولة ّ

الس َ
لطان ّ
فوی و استیالئهم
الص ّ
الشا َهحسنی ّ
و ُج َمل القضیّة أنه بعد قتل األفغان ّ

طهامسب
ظهر ابنُه
ُ
المم َلکة إصفهان ،و استیالء العثامن ّینی عل بعض البلدانَ ،
عل دار َ

نادر حتّی ق ّلده الوزار َة؛ فرشع
تقرب إلیه ُ
و اجتمع علیه خلق کثری ،منهم نادرشاه .و ّ

َ
نادر یف اسرتجاع ما ُأخذ من المملکةَ ،
صفهان من ید األفغان و ّفرقهم َش َذ َر
فأخذ إ
َم َذ َر .ف ُلقب بطهامسب ُقل ،أی :عبدُ طهامسب.

أشهر و
نحو البالد ا ّلتی ب َید العثامن ّینی،
ثم َث ٰ
فحارص بغدا َد ثامنیة ُ
نی عنا َن عومه َ
َ
ّ

فجهو علیه العثامن ّیون َج ً
توجه إیل
ثم ّ
یشاَ ،
کاد َیف َتحها ّ
حارصها ثان ًیاّ .
ثم َ
فرجع عنها ّ
الروم و عاد عنها.
أ ْر َزن ّ

ر
بتدبری منه ،سنة .2217
بالسلطنة
و ّلام َ
رجع إیل صحراء ُمغان با َیعه اإلیران ّیون ّ

نحو اهلند و مل یول َیف َتح کل ما یف طریقه حتّی وصل إیل جهانآباد
توجه َ
ثم ّ
ّ
حممد عل یش رء َید َفعه کل عا رم ،و صار
لطاّنا شا َه ّ
ریس ملکة اهلند ،فف َتحها و صا َل َح ُس َ
ُک ّ
ً
کالنّائب عنه ،و َ
أمواال کثری ًة.
أخذ من اهلند
ویل عل بلخ و ُبخاریٰ و أفغانستان و مجیع بالد
توجه من اهلند فاس َت ٰ
ثم ّ
ّ

نحو داغستان یرید
توجه َ
ثم ّ
ترکستان و إیران؛ و ُلقب ب ”شاهنشاه“ أیَ :ملک الملوکّ .

ال ّلوک ،فبقی هناک أربع سننی ،فلم ُیط ْعه منهم أحد.

المدّ ة یراسل الدّ ول َة العثامن ّیة و َیط ُلب منها أن تکون احلدو ُد بینهم
و هو یف تلک ُ

اجلعفری کالمذاهب األربعة،
االعرتاف بالمذهب
و بینه إیل الرها و ما وراء ُع ّبادان ،و
َ
ّ
و أن یکون له حمراب خامس و إمام یف احلرم الرشیف ،و أن یکون من ق َبله أمری لطریق

آمدن عبداهلل أفندی سُوَیدی در خیمۀ نادرشاه برای مناظره با علمای تشیّع
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احلج من طریق العراق ،و هو ّ
الربک و اآلبار من طریق زبیدة.
یتویل
َ
ّ
إصالح َ

السالم و
و بعد فتحه لبالد اهلند ،أ َمر ببناء مشهد موالنا أمریالمؤمننی علیه ّ

الرشیفة و المنار َتنی واإلیوان ،کام هی علیه الیو َم؛ و یقالّ ” :
إن عل ُکل
تذهیب ال ُق ّبة ّ
ر5
نادری من الذ َهب اخلالص “.و
قدر تومان
ّ
ل ْبنَة من النّحاس األصفر الموضوع علیها َ

السلطان نادر“ و
الملک القادرّ ،
قی” :المتو ّکل عل َ
اسمه عل باب الصحن الرش ّ
ک َتب َ

الرشیفة و یف َخوانتها من ال ُّت َحف و اجلواهر ما
ذلک سنة  .2215و وضع یف احلرضة ّ

2
الرشیف و التّاج المعلق فوق
الرضیح ّ
المرصع المعلق فوق ّ
ال ُیقوم ،و منه القندیل ُ

الرشیف.
ّ
الرأس ّ

بج ر
َ
حارص البرص َة بنحو تسعنی ألف
ثم غوا
العراق سنة َ 2251
یش عظیم ،و َ
ّ
ر
توجه بباقی عسکره إیل
حارص بغدا َد
أشهر ،و ّ
بنحو من سبعنی أل ًفا مد َة ستة ُ
ُمقاتل ،و َ

توجه إیل
ثم ّ
(السلیامنیة) فأطاعه أه ُلها و سا ُئر عشائر األکراد و األعرابّ ،
شهر زور ُّ
توجه إیل
ثم ّ
ثم ّ
توجه إیل ْإرب ْل فأطاعوهّ ،
قلعة کرکوک فف َتحها بعد حصار ثامنیة أ ّیا رمّ ،

فحارصها سبع َة أ ّیام ،و عاد عنها إیل بغداد و تر ّددت
الموصل بنحو مائ َتی ألف ُمقاتل
َ
ُ

الر ُ
الصلح .و نول یف الکاظم ّیة فوار اإلما َمنی
سل بینه و بنی أمحد باشا وایل بغداد یف ّ
ّ
الکاظم و اجلوا َد ،ثم عرب دجل َة یف َز ر
توجه إیل النّجف
ثم ّ
ورق فوار اإلما َم أباحنیفةّ ،
َ
ّ َ
َ
مر.
السالم و رؤیة ال ُق ّبة التّی کان أ َمر ببنائها بالذ َهب کام ّ
لویارة أمریالمؤمننی علیه ّ
آ مد ن عبداهلل أ فند ی سُوَید ی در خیمۀ نادرشاه برا ی مناظره با علما ی تشیّع

الر ُ
سل ختتلف بینه و بنی أمحد باشا ،وایل بغداد ،یف اعرتاف الدّ ولة
و ما زالت ّ

العثامن ّیة ب َکون المذهب ّ
تقرر بینهام إرسال عاملر من بغداد من ق َبل
الشیعة رسم ًّیا؛ حتّی ّ

الشاه ،ل ُیثْب َت عنده ّ
أمحد باشا لمناظرة العلامء ّ
أن ّ
الذین یف ُصحبة ّ
الشیعة فرقة من

 .5اللبنَة و الل ْبنَة :یک تکّه خشت( .محقّق)

المتاع :ج َعل له قیم ًة معلومة».
 .2أقرب الموارد« :قو َم
َ
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الصادق ،کام ّ
أن باقی المذاهب هی
المسلمنی و مذه ُبهم هو مذهب اإلمام جعفر ّ
ر
حینئذ أن یکون مذه ُبهم رسم ًّیا کباقی المذاهب ،و
األئمة األربعة ،ف َیح ّق هلم
ُ
مذاهب ّ
األئمة األربعة.
أن یکون هلم حمراب و إمام یف مکّة
المکرمة مع المحاریب و ّ
ّ

یدی ،فحرض إیل ُخمَیم ّ
الشاه
بالس َو ّ
فاختار الباشا لذلک عبدَ اهلل أفندی المعروف ُ

الشا ُه و احرتمه ،و کان یف صحبة ّ
مع ُر ُسل نادرشاه فأکرمه ّ
الشاه تسع ُة عرش عال ًام من

ّ
الشیعة و مخس ُة عرش من علامء أهل السنّة من بالد األفغان و بالد ما وراء النّهر؛
الم ّال بایش یذکرّ :
فاجتمعوا و َ
أن ّ
الشیعة فرقة من ف َرق اإلسالم ،و َیستشهد بام یف
أخذ ُ

جامع ا ُ
مذهب اإلمام ّیة ،و
اخلامس
مدار اإلسالم عل مخسة مذاهب“ و َعد
َ
َ
ألصولُ ” :

صاحب المواقف اإلمامیّ َة من الفرق اإلسالم ّیة؛ و بقول أیبحنیفة یف الفقه األکرب:
َی ُعدّ
ُ

”ال ُنکفر َ
حیح ّ
أن اإلمام ّیة من
أهل القبلة“؛ و بقول شارح هدایة الفقه
الص ُ
احلنفی” :و ّ
ّ

الف َرق اإلسالم ّیة“.

یدی یف رسالته اآلنفة ّ
کثریا من مناظرتم له و احتجاجهم
الس َو ّ
و ذکر ُّ
الذکر ً

بآیة المباهلة و حدیث المنولة و غری ذلک ،و جوابه هلم و احتجاجه علیهم بام یطول

الکال ُم بنقله یف أشیاء ُأ َخر َذ َک َرها ،و عد من مجلة علامء العراق ا ّلذین حرضوا الس ّیدَ

ری العامل ُ ّ
الشاعر المعروف و
نرصاهلل المعروف بابنق ّطة ،و هو الس ّیدُ نرص احلائ ّ

ُ
ّ
الشیخ جواد نجف المعروف.
الکویف و لع ّله
الشیخ جواد النّجفی
ّ
ح قّانیّت تشیّع و ارسال نادرشاه به موافقت سلطا ن عثمان ی عا لم ی را به مکّه برای ا قامه نماز

ثم أمر ّ
الصال َة و
یدی ّ
الس َو ّ
الشاه أن ت َُصل اجلمع ُة یف مسجد الکوفه ،و یرض ُّ
ّ

ثم لنادرشاه؛ فاجتمع یف المسجد نحو من
للسلطان حممود
العثامین ّ
أن ُیدعیٰ یف اخلطبة ّ
ّ

یدی من ّ
أن اخلطیب ـ و
الس َو ّ
مخسة آالف و ُصلیت اجلمع ُة( .و من الغریب) ما ذکره ُّ

الرا َء مع أنّه إمام
کُّس ّ
هو من أهل کربال ـ ّلام قال یف خطبته س ّیدنا عمر بن اخل ّطابَ ،
یف العرب ّیة ،و قال” :إنّه أشار بذلک إیل ّ
ثم
الرصف یف عمر للعدل و المعرفةّ “.
أن منع ّ

فتنه و شورش مردم مکّه و به قتل رساندن سلطان عثمانی آن عالم را در نزد خود
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ر
عصب باإلنسان فیستویل علیه
درجة یبلغ الت
أی
ش َتم
ُ
أقبح الشتم .فان ُظ ْر إیل ّ
اخلطیب َ
َ
سوء ال ّظن بام الخیطر یف بال ر
أحد ،فاس َتم ْع إیل اخلطباء هل تد أحدً ا ال خترج من لسانه
ُ
خالص الفتحة ال خیلو من ر
الرا ُء ّإال شبیه ًة بالمکسورة؟ و ذلک ّ
ثقل.
ألن إ
َ
ّ
ر
خطیب و إمام
للسلطان نادرشاه بإرسال
و بعد ذلک َرخصت الدّ ول ُة العثامن ّیة ّ
فتنه و شور ش مردم مکّه و به قت ل رسا ند ن سلطا ن عثمان ی آ ن عا لم را در نزد خود

ر
نرصاهلل و أرسل معه هدایا إیل شیف مکّة
مجاعة إیل مکّة
ّ
المکرمة ،فأرسل الس ّیدَ َ

الرشیف یقول فیه” :إنّه
ّ
الرشیف ،مسعود بن سعید ،سنة  2255و أرسل معه کتا ًبا إیل ّ

اجلعفری و أن ُیصل
حصل االتّفاق بیننا و بنی الدّ ولة العثامن ّیة عل إظهار المذهب
ّ
ر
معارضة ،و أن ُیدعیٰ لنا عل
إمام خامس الص َلوات اخلمس یف مجیع األوقات بال
فواص َلکم إما ُم مذهبنا الس ّیدُ نرصاهلل فدَ ُعوه
المنابر و المقام کام ُیدعیٰ للدّ ولة ال َعل ّیة؛
َ
ُیصل بالنّاس صال ًة خامس ًة بالمسجد احلرام“.

تسلیم الس ّید نرصاهلل
الرشیف
فقامت قیام ُة أهل مکّة هلذا األمر و طلبوا من ّ
َ

یف بالتش ّیع و مل یتخ ّلص من هذه التّهمة حتّی
الرش َ
إلیهم لیقتلوه ،فامتنع علیهمّ .
فاتموا ّ

الشیعة یف اخلطبة یف ّ
بسب ّ
مستمر ًة إیل ما شاء اهلل .و
کل یوم مجعة؛ و بقیٰ ذلک ُسن ًة
أ َمر ّ
ّ

احلاج
األمر من نادرشاه إیل الس ّید نرصاهلل بالسفر إیل اسالمبول ،فسافر مع َر ْکب
جاء
ّ
ُ
5
السلطان بفساد المذهب و ُأ ر
ّ
مور ُأ َخ َر ،فأ َمر بقتله ف ُقتل
یش به إیل ّ
الشامیّ .
فلام وصلها ُو َ

السلطان أمحد؛ و
ـ رمحه اهلل تعایل ـ؛ و قیل :إ ّن قت َله کان یف عهد السلطان عبداحلمید بن ّ
ر
ی باإلنسان ،و
اهلو ٰ
درجة یبلغ
أی
ّباع َ
ب و ات ُ
التعص ُ
ّ
األول .فان ُظ ْر إیل ّ
واب هو ّ
الص ُ
ّ
ب هلؤالء ّ
أمرهم حتّی وصلوا إیل ما وصلوا
عج ْ
ا َ
الذین ّفرقوا کلم َة المسلمنی و ش ّتتوا َ

رقاهبم و الیوال فئة إیل
إلیه الیو َم من َ
الو ْهن و الضعف و اس ُتعمرت بال ُدهم و ُملکت ُ
ر
السلطان َوش ًیا و وشای ًة :نَم علیه و سعی به ».یعنی :از او در نزد
 .5أقرب المواردَ « :و َیش بفالن إیل ُّ
سلطان سعایت و بدگویی نمود( .محقّق)
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25

التعصب و اخلالف؛ ﴿» .﴾    
نار
ُّ
الیوم ُیثریون َ

نادرشاه به مظاهر تشیّع خدمت کرد ،نه مانند صفوّیه به حقایق شیعه
[تاریخ الشیعة] صفحة  ،117پاورقی:
انتهاؤها عا َم  2215حنی ق َبض
الصفو ّیة عام  ،675و
ُ
«کان بد ُء الدّ ولة ّ

نادرشاه عل زمام احلکم ،و قطع اخلطب َة عن الشاهع ّباس الثالث ،و کان نادر یومئذ
الصوف ّیة علو ّیة موسو ّیة».
القائدَ الوحید .و ّ
صفحة :115
« ی
الشیعة و نادرشاه 4یف إیران:
تم لنادرشاه من الفتوح و استیالئه عل إیران و اهلند و العراق و
إنّک خبری بام ّ
ر
ر
کالصفو ّیة یف اهتاممه
البحرین و األفغان و ُبخاری و غریها بمدّ ة وجیوة ،و مل یکن نادر ّ

سمح هلم یف التّداخل بشئون
بشئون الدین و تروجیه للعلم و تقدیره للعلامء ،و مل َی َ
الصفو ّیة یف خدمة المراقد
الصفو ّی ُة من َقبله .نعم مل ُیقرص عن ّ
سم َحت ّ
الدّ ولة کام َ

ألئمة أهل البیت؛ فإ ّن ل َ
سان الق ّبة و اخلوانة العلو ّیتنی ،ال ّلتنی ُطل األُویل منهام
ّ
الرشیفة ّ

بالذ َهب اإل ْبریو و ُمل َء ال ّثانیة بنفائس العقود و اجلواهر و غریها یو َم عاد من اهلند
عام صنَعه نادرشاه من احلسنات المشکورة و اخلدمات اجللیلة؛ کام
فا ًحتا ل ُیفصح ناط ًقا ّ
الرضوی بطوس ،و قد ج َلب
یشهد ل َوالئه و إخالصه ما صنَعه من العامرة یف المشهد
ّ

 .5سوره انعام ( )1آیه .542

 .2جنگ  ،61ص  577ـ .585

 .4ولد نادر عام  ،5599و تسنم َ
عرش السلطنة عام  ،5538و ُقتل یف مجادیاألویل عام .5519

(تاریخ الشیعة)
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ر
شوط،
الصلح مع العثامن ّینی عل
الر
له
خامی من آذرباجیان؛ و ما ع َقده من ّ
ّ
احلجر ُّ
َ

اجلعفری کالمذاهب األربعة ،و منها :بنا ُء ر
ُ
رکن
إعالن الدّ ولة رسم ّی َة المذهب
منها:
ّ

الفاریس یف طریق مکّة .و لکن آل
احلاج
المکرمة ،و منها :محای ُة
خاص له یف مکّة
ّ
ٍّ
ّ
ّ
ر
عثامن ما و َفوا له ب ر
خصوصا رسم ّی َة المذهب و بنا َء ر
رکن.
شط،
عهد و ال
ً
َ
السنّة».
و ّلام جاء إیل العراق َ
مجع بنی علامء الفری َقنی الشیعة و ُّ

5
الس ُبل؛ و قد انقاد بعضهم
صفحة « :111و خدَ َمت العلم و العلامء بشتی ُّ
2و4

للعلامء ،کفتحعلشاه».

فتحعلیشاه و جنگ روسیه با ایران و مأموریّت عبّاس میرزا
[معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر ،ج ّلد  ]1صفحة :111
فلام
حممدحسنخان قاجار :و کان یف شریازّ ،
«فتحعلشاه بن حسینقلخان بن ّ
بلغه ُ
َ
نریان الف َتن .و یف سنة  2121جلس عل
مخدَ
توجه إیل طهران و أ َ
الملک ّ
قتل َ
ر
حممدخان إیل النّجف فدُ فن یف
الملک ،و بعد سنة من جلوسه ن َقل تابوت أقا ّ
رسیر ُ
ر
ر
ر
سامیة یف تشیید مباین الرشع،
مرحلة
غرفة من ُغ َرف الصحن .و کان فتحعلشاه عل
َ
راج
راسخ االعتقاد یف األذکار و األورادُ ،مکَر ًما للعلامء ُم َفض ًال علیهم ،و یف أ ّیامه َ

ُ
تذهیب إیوان الصحن و ال ُقبّة
ظهر الشعرا ُء البارعون .و من آثاره
ُ
سوق األدب و َ

ینی ،و بناء ُق ّبة مرقد س ّیدنا الع ّباس ،و
المنورة یف احلائر ،و
تفضیض ّ
ُ
ّ
حل َس ّ
الرضیح ا ُ
 .5أی :دولةُ القاجار.

 .2جلس عل العرش عام  ،2121و ّ
در األعظم امنیالسلطنة
تویف عام  .2157و یف ا ّیامه زار الص ُ

العتبات المقدّ سة یف العراق ،و حفر ّنر الشاه و اوصله إیل خندق الکوفة و اجری منه قناة حمکمة
َ

شق وادی السالم ،و تنتهی إیل النجف( .تاریخ الشیعة)
البناء ت ّ

 .4جنگ  ،61ص .413

مطلع انوار  /ج 01

681

ر
صحن واس رع هلا ،و
تذهیب ُق ّبة الس ّیدة فاطمة بنت اإلمام مویس بن جعفر یف قم و بنا ُء
ُ

غری ذلک.
عل بن مویس ّ
الرضا سالم اهلل علیه ،و ُ
بنا ُء صحن مشهد اإلمام ّ

احلرب بنی روسیا و دولة إیران؛ و سببُه أنّه ّلام م َلک إلکْسا ْند ْر
و یف عهده و َقع
ُ

فاضطرت
حفیدُ کاترین یف روسیاَ ،وج َهت روسیا کل قواها المتالک کرجستان،
ّ

ُ
التجأ
گرگنی خان
سلطان کرجستان یف ذلک الوقت إیل التّنازل هلا عن کرجستان ،و َ

الک ُْرجیّون إیل دولة إیران ،و تاوزت روسیا من کرجستان إیل سائر البالد الواقعة
خلف َأرس و م َلکت کنج َة و استباحت أه َلها سنة  .2125فأمر ّ
الشا ُه َو َلدَ ه ع ّباس
َ

فج َرت بینه و بینها مصادمات من سنة  2125إیل
مریزا ویل عهده بمقاومة روسیاَ ،

لکن روسیا کانت قد أح َک َمت مواق َعها احلرب ّی َة یف بالد کرجستان و
سنة 2117؛ ّ
کنجة ،فلم تتمکّن دول ُة إیران من إخراجها .و کانت المناوش ُة بنی جنود روسیا و
بتوسط سفری إلنکلرتا 5معاهد ًة مع الدّ ولة
َمر ًة إیل أن ع َقد قائدُ روسیا ّ
إیران ُمست ّ

َ
َ
شریوان و شکی و کنجه و
کرجستان و
اإلیران ّیة سنة  ،2115م َلکت فیها روسیا
َ
بعض طالش.
قرابا َغ و
مغان و َ

الروس ّ
یب من توابع إیران داخلة
أن ُب َحری ًة یف الشامل الغر ّ
و یف سنة  2117ا ّدعی ّ

یف حدود المملکة الروسیة ،و ب َلغ علام َء إیران تعدی روسیا عل ُمسلمی القفقاز و

استباحتهم فأفتَوا باجلهاد ،و کان عمیدُ هذه النهضة ّ
باطبائی
حممد ال ّط
ّ
العالم َة الس ّید ّ

َ
توجه بنفسه للقتال .و
حممد المجاهد ،فإنّه ّ
نجل صاحب ال ّریاض ا ّلذی ُل ّقب الس ّیدُ ّ
جرت حرب
اضطر فتحعلشاه إیل الدّ خول یف احلرب فأمر َو َلدَ ه عبّاس مریزا بذلک ،و َ
ّ

قواد جیش
لکن َ
أثرها یف ّ
کان الظ َف ُر فیها للمسلمنی؛ و ّ
بعض الدسائس و احل َیل أ ّث َرت َ
 .5خ ل :إنکلرتة.
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ر
السابقة،
المسلمنی ،فظهر ال َف َش ُل و انتهی إیل معاهدة خُّست هبا إیران ُمضا ًفا إیل البالد ّ
ر
ر
ُ
ُ
باهظة و ُقررت معاهدة تار ّیة سنة .2111
غرامة حرب ّی رة
نخجوان مع
إیروان و
و ُت ُویف فتحعلشاه سنة  ،2157و مدّ ُة ُملکه ثامن و ثالثون سنة».

ناصرالدّینشاه و تحریم میرزای شیرازی تنباکو را
صفحة « :115نارصالدّ ینشاه بن حمّمدشاه :ولد یف صفر سنة  ،2117و
شوال سنة  ،2111و یف ال ّثاین و العرشین
الملک یف تربیو ،ثامن عرش ّ
جلس عل رسیر ُ

ُ
إیران یف أ ّیامه ُحل ًة من ال َبهاء
اکتست
من ذیالقعده ورد طهران .و ُ
بعضهم یقول” :قد ّ
ر
الروحان ّینی و االُدباء و ّ
إصالحات
الشعراء ،و قرر
و اجلالل ،و کان ُم َقد ًرا للعلامء ّ

ُ
ُ
إیران
اجلالل ا ّلذی اکتسته
سیاس ًة یف نظام المملکة “.و لسنا نعرف ما هو هذا ال َبها ُء و
درجة ُخمج ر
ر
یف أ ّیامه س َوی ّ
لة ،و نفو ُذ روسیا و إنکلرتا یوداد
أن اجلُند ّیة کانت ُمنحط ًة إیل
یو ًما فیو ًما حتّی کان إلنکلرتا برید و ی
برقی یف إیران؛ و س َوی القروض من روسیا
خط ّ

تترصف عل الس ّیاحات یف الماملک األجنب ّیة؛ و س َوی إعطاء
و إنکلرتا ا ّلتی کانت
ّ

امتیاز حرص التنباک لإلنکلیو لوال ْ
فتوی اإلمام الس ّید مریزا حسن
أن حالت دون ذلک َ
ر
ر
کل نارج ر
الشریازی بتحریم تدخنی التّنباک ،ف ُکُّست ُّ
واحدة حتّی
ساعة
یلة یف إیران یف
الشاه َکُّسوا کل نارج ر
ّ
یلة فیه ،و طلب ّ
أن َخدَ َم قرص ّ
الشا ُه من خادمه اخلاص نارجیل ًة
َ

بعض ال َف َسقة ـ ّ
اخلمر ـ یکُّس نارجیل َته یف
الذین یرشبون
ُیدخن هبا فلم َجید ،و شوهد ُ
َ

سمعت ّ
تدخنی التّنباک“.
أن المریزا حرم
فسئ َل عن السبب فقال” :
َ
ُ
المقاهیُ ،
بعض َ
حرمه ا ُ
تدخنی التّنباک
هلل و ال تبایل ،فکیف ترتک
فقیل له” :أنت ترشب
َ
اخلمر و قد ّ
َ

لسامعک ّ
اخلمر و أرجو أن َیش َفع یل المریزا عند
حرمه؟!“ فقال” :أنا أشب
َ
أن المریزا ّ

َ
النبی [ ّ
صل اهلل علیه و آله
خالفت
النبی و اإلمام ل َیش َفعا یل عند اهلل ،فإذا
ُ
حافظ شع ّ
ّ
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الُّساری.
و س ّلم] فب َمن أتش ّفع؟!“ و سوی اقتناء المئات من اجلواری و ّ

لکن هذا ال یکفی یف إصالح المملکة ،و قرر
الروحان ّینی ،و ّ
نعم کان ُیعظم ّ
ر
إصالحات و مل یفعل.
و یف یوم اجلمعة سابع عرش ذیالقعدة سنة  2121زار عل عادته مشهدَ الس ّید

رب طهران و دخل َح َر َمه ،فتقدّ م إلیه رجل من أوزاع النّاس ُعرف بمریزا
عبدالعظیم ُق َ
الکرماین و أط َلق علیه ُم َسد َسه 5،فأصاب فؤا َده و مات من فوره؛ فدُ فن بمشهد
رضا
ّ

وزیره مریزا
الس ّید عبدالعظیم و ُبن َی علیه ق ّبة ،و ُقب َض عل قاتله ف ُقتل .و أخفی
ُ

حی ،حتّی َح َرض ولدُ ه
علأصغرخان مو َته و ج َعل ُیرسل َخ َ
لف األط ّباء لیُوهم أنّه ی
ّ
مظ ّف ُرالدّ ین من تربیو».

تاریخ روی کار آمدن رضاخان پهلوی
الملک بعد َخلع
صفحة « :117الدّ ولة البهلو ّیة :رضاشاه البهلویَ :و َیل ُ

وزیر احلرب ّیة و
نفسه العصام ّیة حتّی صار تار ًة
أمحدشاه؛ و أص ُله
ی
َ
جندی فرتقت به ُ

رئیس الوزارة ،مع أنّه عل ما ُیقال أشبه بأ ّم ٍّی ال یقرأ و ال یکتب ،فأص َل َح جند ّی َة
ُأخری َ
إیران و أخرج دول َتها من العدم إیل الوجود».

[تصرّف ُمحَمَّره و دستگیری شیخ خَ زعَل و سوق دادن او به طهران]
المحمرة:
صفحة « :112الشیخ خوعلخان ،أمری
ّ

2

الرب و اجتمع بأمری
و أرسل َمر َک ًبا
صغریا حرب ًّیا إیل ال ُم َحمرة ،فصعد قائدُ ه إیل َ ّ
ً

 .5المسدّس :هفتتیر ,تپانچه( .محقّق)
 .2نام قدیم خرّمشهر( .محقّق)
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وعلخان ابن الشیخ جابرخان أمری قبیلة کعب العرب ّیة التّابعة
المحمرة الشیخ َخ َ
ّ

األمری إیل المرکب حلضور
الرب و دعا
ثم عاد إیل َ ّ
ثم عاد إیل المر َکبّ ،
لدولة إیرانّ ،
َ
ثم دعاه مر ًة ُأخری لمثل ذلک
َحف َل رة و قضاء لیلة ساهرة َ
ثم عاد ّ
رسهّ ،
فحرض و رأی ما ّ
فحرض غری خا ر
أن َ
ئف من العواقب و ال حمتم رل ّ
مثل هذا القائد و جنو َده القلیلة َتقدر
َ
الح و یارب ما یوید عل أربعنی أل ًفا ،بل َمن ُیسن
علیه ،و عنده من یمل الس َ
المرکب إیل أحد البنادر
المرة ال ّثان ّیة ُأقلع به
فلام َ
ُ
َ
حرض یف ّ
احلرب یوید عل مائة ألف؛ ّ
المحمرة و ُیرض
الرب ،و هناک أعلموه أنّه ذاهب إیل طهران ،ف ْل ُریسل إیل
ّ
و ُأخرج إیل َ
ما یویده من لوازمه.

أمریا إیران ًّیا ،و
و هکذا استویل اإلیران ّیون عل إمارة
ّ
المحمرة و نصبوا فیها ً

عولوه .و کانت هذه اإلمار ُة إقطاع ّی ًة
ثم َ
کانوا نصبوا یف ّأول األمر أحدَ أنجال َخو َعل ّ

ُ
یترصف یف حکمها کیف یشاء و
تأخذ الدّ ول ُة اإلیران ّیة من أمریها مبل ًغا سنو ًّیا ،و هو
ّ
ّ
الش ُ
یخ جابرخان .و کانت الدّ ولة العثامن ّیة تدّ عیها و جرت بینها و بنی ّ
توالها ّ
الشیخ

مر ًة علیها ،و فتحها العثامن ّیون یف بعض الوقائع من
فمر ًة هلا و ّ
جابر حروب کثریةّ ،
ر
ّ
یومئذ قصید ًة یقول فیهاَ ” :ف َت ْحنا
شاعر بغداد
العمری
الشیخ جابر؛ فنظم عبدُ الباقی
ّ
ُ

ّعصب
صن
المحمرة“ و هی قصیدة طویلة أظهر فیها ناظ ُمها من الت ُّ
بعون اهلل ح َ
ّ

ثم مات جابرخان و ُدفن یف النّجف عل یسار ّ
الذاهب إیل
کثریاّ .
ّ
المذهبی شی ًئا ً
الش ُ
ثم قتله أخوه ّ
یخ خوعلخان و أرسل
الکوفةَ ،
فو َیل بعده اب ُنه الشیخ موعلخانّ .
ر
یومئذ یف النّجف األشف ـ و استویل عل
جناز َته إیل النّجف فد َفنه بجنب أبیه ـ و ُکنّا
فأرسلت إلیه الدّ ول ُة اإلیران ّیة اخلل َع َة و التّقلید.
اإلمارة،
ْ

5

 .5التقلید :فرمان حکومت که پادشاه با آن ،کسی را در جایی به حکومت میگمارد( .محقّق)
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یاشنی
و کان اإلنکلیو بسطوا نفو َذهم عل خوعل ،و استاملوه ،و أهدَ وه الن
َ

5

مدافع السالم
بار ،و کانت مراک ُبهم البحر ّیة إذا وصلت مقابل المحمرة ُتطلق
َ
الک َ

ب
المرت َ
خلوعل .و یف أ ّیام احلرب الکربی خا َم َر مع اإلنکلیو و ق َطع عن الدّ ولة اإلیران ّیة ُ
اإلنکلیو حلامیته فلم یسمع منهم،
تعرض
َ
فلام ق َبض علیه رضاشاه ّ
السنوی ا ّلذی علیهّ .
ّ
و ال یوال یف طهران حتت المراقبة.

کارها ی رضاخا ن پهلوی در ابتدا ی ا مر ،باغ سبز ی بود برا ی فریب عا مّه

یتعرض رضاشاه ألمالک القاجار ّینی ،و ال َمنَعهم من ُسکنی إیران؛ و کان
و مل ّ

ُیرسل ألمحدشاه بعد َخلعه مرت َبه إیل فرانسا ،و مل یفعل کام یفعل الکامل ّیون بآل عثامن.

و هو دائب یف ترق َیة المملکة و إصالحها حسب مقتضیات العرص احلارض؛ و من
خروج الذ َهب من إیران ،و
إصالحاته أنّه أل َغی بنک شاهنشاه اإلنکلیوی ،و م َنع
َ

أمور السفارات و القناصل 2یف الماملیک األجنب ّیة و عنی هلم من المعاش ما
أصلح َ

سام عل ّ
مجع منه
السکر َ
یکفیهم بعد ما کانوا عال ًة عل الرعایا ،و َ
الشای و ُّ
وضع َر ً
ر
ً
حدید من َمرافئ 4إیران إیل الدّ اخل ّیة ،و قد أعلن اجلند ّی َة
طائال لمدّ سکّة
مبل ًغا
اإلجبار ّیة و أعفی من ذلک العلام َء و طلب َة العلم.
فعم االستیا ُء من ذلک
و قد ألوم رعایاه ب َلبس ال ُقبعة الشبیهة بال ُقبعة الفرنس ّیةّ ،

السابق أماناهللخان من
و َح َص َلت ف َتن و ثورات بسببه .و ّلام عاد َمل ُک األفغان ّ
ت إلیه احلکوم ُة :أنّه ال یمکن
سیاحته یف أوروبا و أراد
المرور یف بالد إیرانْ ،أو َع َو ْ
َ
فمرت ُم َربَ قع ًة .فنسأله تعایل أن
مروره و زوج ُته سافرة کام کانت یف أوروبا و ترکیا! ّ
ُ
فإّنا إیل الیوم حمافظة عل
المسلمة و ُیشید
ینرص هذه الدّ ول َة ّ
أرکاّناّ ،
َ
الرشق ّیة ُ

 .5النیاشنی :جمع نِیشان ،نشان ,نشانه ,نشان افتخار ,مدال( .محقّق)
نصل ،کنسول( .محقّق)
 .2القناصل :مجع ال ُق ُ

المر َفأ ،لنگرگاه ,بارانداز ,اسکله ،بندر( .محقّق)
 .4المرافئ :مجع َ
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استقالهلا یف هذا الرشق التعیس؛ و اهلل تعایل َو ُّیل اإلجابة».

المؤلمة احلادثة یف زمانه بأمر اإلنکلیو من
المطلع اخلبری باألُمور و احلوادث ُ
 .5و فیه ما ال خیفی عل ُ
ر
سافرات
استعامر عمیق ،و المبارزة خلالف المذهب و الرشع المبنی ،بحیث جعل نساء األُمة
ربجات بالقهر و اجلرب و احلبس ،و اإلعدا ُم من علامء الدّ ین ما ال یمکن
کاشفات عاریات مت ّ
سود رضاخان البهلوی وج َه التاریخ .نعم ،و ا ّلذی ُیسهل اخلَ ْطب ّ
أن ما أفاده
إحصاؤه؛ و قد ّ

جالس
ف ههنا کان یف َبدْ و ُسل َطته ،و هو کام أفاده جللب قلوب العا ّمة یف َبدْ و أمره ،کان یشکّل
المؤ ّل ُ
َ
ّاس عا ّمة بالنّیاحة؛ و لکن األمر مل یکن واق ًعا إ ّال صور ًة حتتها
السالم و یأمر الن َ
العواء للحسنی علیه ّ

رس عمیق قد عل َمه َ
یب ،و ال یکاد خیفی عل أوساط العوام فکیف ب ُعلامئهم و
قی منه و الغر ّ
العامل الرش ّ
ی

ذوی الدّ رایة منهم( .عالّمه طهرانی ،قدّس سرّه)
 .2جنگ  ،61ص  253ـ .253

 .6تشیّع در عراق
[تاریخ ّ
الشیعه] صفحة :16
نمو التش ّیع و انتشاره یف العراق أن تکونت من ّ
الشیعة فیه
«و ساعد عل ّ

کسلطنة آل ُب َویه ،و إمارة بنیموید یف احللة و النیل ،و
َس ْل َطنات و ُد َول و إماراتَ :

الموصل و نصی َبنی؛ و کدولة
الم َسیب یف َ
بنیشاهنی یف ال َبطائح ،و بنی َح ْمدان و آل ُ
حممد خدابنده و ابنه أیبسعید ،و أ ّما حممود غازان فقد قیل
بعض المغول ،أمثال ّ

أسسها
بتش ّیعه و هناک أمارات علیهّ ،إال أنّه مل یصارح به؛ و کدولة اجلالئر ّیة ا ّلتی ّ
ُ
حممد خدابنده،
الشیخ حسن
ّ
اجلالئری أحدُ ُق ّواد المغول و ابن ُأخت حممود غازان و ّ

نرش ْته یف
و کانت بغداد عاصمة ُملکه؛ و کالدّ ولة الصفو ّیة ا ّلتی نارصت التش ّی َع و َ

تأسست لنرش مذهب أهل البیت.
البالد بشتی ال ّطرق ،فکأنّام هی دولة دینیة ّ
ر
وزارات من رجاله :فقد استوزر
أیضا أن انعقدت عدّ ُة
و أ ّید
مذهب التش ّیع ً
َ
بسیار ی ا ز و زرا ی عبّاسیّو ن شیعه بودها ند

اح ـ ّأو ُل ملوک بنیالع ّباس ـ أبا َسل َم َة ّ
اهلمداین داعیة أهل البیت ،و
الکویف
اخلالل
الس ّف ُ
ّ
ّ
المهدی
اخلواعی؛ و استوزر
حممدَ بن األشعث
ق َتله عل التش ّیع؛ و استوزر
ُّ
ّ
المنصور ّ
ُ

جعفر
أباعبداهلل یعقوب بن داود ،و ح َبسه لتش ُّیعه؛ و استوزر الرشیدُ عل بن یقطنی و
َ

َ
ُ
یاس َتنی جلمعه بنی القلم و
المأمون
اخلواعی؛ و
بن األشعث
الر َ
الفضل بن سهل ذا ّ
ّ
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السالم ،و استوزر من بعده أخاه
السیف ،و ق َتله عند ما أ ّ
الرضا علیه ّ
حس بمیله إیل ّ
ّ

اإلسکایف؛ و
المهتدی أباالفضل جعفر بن حممود
المعت َُّو و
ُّ
ّ
احلسن بن سهل؛ و استوزر ُ

عوله لتش ّیعه؛ و
حممد بن احلسنی
استوزر
اهلمداین ،و َ
ُّ
المقتدی أباشجاع ظهریالدّ ین ّ
ّ
ثم أعاده
حممد بن الم ّطلب ،و َ
عوله لتش ّیعهّ ،
تظهر أباالمعا ّیل هب َةالدین بن ّ
استوزر المس ُ
ّارص و
تغری علیه و َ
ثم ّ
عل أن ال خیرج من مذهب أهل السنّة ّ
عوله؛ و استوزر الن ُ

القمی من ذر ّیة المقداد ،رضوان
حممد بن عبدالکریم
اهر و
ّ
المستنرص مؤیدَ الدّ ین ّ
ال ّظ ُ
ُ
حممد بن أمحد
اهلل علیه؛ و استوزر
آخر ملوک بنیالع ّباس ـ أباطالب ّ
المستعصم ـ ُ
ُ

أقره هوالکو عل الوزارة ،و ّلام مات ـ رمحه اهلل ـ استوزر َو َلدَ ه
العلقمی
ّ
األسدی ،و ّ
ّ
أباالفضل عو الدّ ین؛ إیل ما سوی هوالء.

ُ
أمثال إمارة آل
و أ ّما اإلمارات و القیادات و الکتابة و اخلوانة فام أکثرها:

قشتمر و آل أیبفراس ّ
یباین و آل دبیس ،کام أشنا إلیهم؛ و قیادة طاهر بن احلسنی
الش ّ

حممد بن عبداهلل و غریمها ،و تو ّلیهم إمار َة
اخلواعی و قیادة أوالده کابنه عبداهلل و ّ
ّ

الرشید ،و کان
المهدی و
هرات؛ و کان عبداهلل بن سنان خازنًا للمنصور و
ّ
ّ
اهلادی و ّ
5

السالم؛ إیل ما یعُّس استقصاؤه».
الرواة ألیبعبداهلل ّ
الصادق علیه ّ
من ثقات ّ
اکثریّت ساکنین عرا ق عرب شیعها ند

الشیعة و التّشیّع ( ّ
[ ّ
الشیعة یف المیوان)] صفحة :121

ُ
الشیخ المظ ّفرّ ” :
«قال ّ
اخللیط یف بعض
إن جنوب العراق شیعة ،و لئن ُوجد

الغراف و ما
الکوت و العامر َة و
اجلنوب
بالده فال یکون ّإال أفرا ًدا قال َئل؛ و یشمل
َ
َ
ُ
السامو َة و الدیوان ّیة و النارص ّیة و ما سواها من
سواها من بالد دجلة ،و ً
أیضا یشمل ّ
بالد الفرات.

 .5جنگ  ،61ص .451

ناصر خلیفه شیعه بود ،و تعمیر سرداب سامرّاء به دست اوست
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السنّة ّإال ّ
أن ّ
الشیعة فیها لیسوا
ّاّنا عل العموم من أهل ُّ
فسک ُ
أ ّما البالد الشامل ّیة ُ

بالقلیل.

ر
أفراد معدودین یف نفس
الوسطی کاحل ّلة ،فهی شیعة خالصة سوی
أ ّما البالد ُ

القصبة ،و لوا ُء بغداد اکثر ّی ُته من ّ
الشیعة و مث ُله لوا ُء دیایل ،بعکس لواء الدّ یلم و مع
غری ر
هذا ّ
قلیل.
فالشیع ُة فیه ُ

ُ
فالعراق الیو َم سبعة من ألو ّیته شیعة ،و فیها شعوب من غریهم ،و مخس ُة
و علیه

ُسنّة و فیها خلیط من ّ
الشیعة ،و لواءان خمتلطان یغلب علیهام التش ّی ُع؛ هذا ما یعرفه
المستقرئ لبالد العراق»“.

5و2

ناصر خلیفه شیعه بود ،و تعمیر سرداب سا مرّاء به دست اوست

[تاریخ ّ
الشیعه] صفحة  72و :71

4
سب .و آثاره رصیة یف
صح
فح ُ
انتساب التش ّیع إیل النّارص لدیناهلل َ
ُ
«نعم إنّام ّ

التش ّیع و هی کثریة جدًّ ا؛ و من تلک اآلثار اخلالدة إیل الیوم العامر ُة یف رسداب الغیبة یف

الساج بدیع ُة
سامراء ،و عند االنتهاء من الُّسداب ُصفة و علیها باب من َخ َشب ّ
ّ
الساجی متواصلة
النّقش ،و قد استدارت حو َله کتابة حمفورة یف ذلک اخلشب
ّ
بالنّقوش فیه ،و الکتاب ُة بحروف واس ر
عة جلیّة یقرأها ُّ
کل أحد ،و هی:
الرحیم،
الرمحن ّ
”بسم اهلل ّ

﴿         

.﴾         

3

أمر بعمله س ّیدُ نا و موالنا اإلما ُم المفرتض ال ّطاعة عل مجیع األنام،
هذا ما َ
 .5ی
الشیعة یف المیزان ،ص .267
 .2جنگ  ،69ص .37

 .4ولد عام  551و مات عام  ،111فتکون مدّ ة سلطانه سب ًعا و أربعنی سنة( .تاریخ الشیعة)
 .3سوره شوری ( )32آیه .24
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رب العالمنی ،ا ّلذی ط ّبق
أبوالع ّباس أمحدُ  ،النّارص لدیناهلل ،أمریالمؤمننی و خلیفة ّ

قرن ا ُ
أوامره الرشیفة باستمرار ال ُّنجح و
هلل
َ
عم العبا َد رأف ُته و فض ُلهَ ،
البال َد عد ُله ،و ّ

النّرش و ناطها بالتّأیید و النّرص ،و ج َعل أل ّیامه المخ ّلدة َحدًّ ا ال یکبو َجوا ُده ،و آلرائه
5
عو ختضع له األقدار فیطیعه عوامها و م ر
لک َ
خشع له
الممجدة َس ْعدً ا ال خیبو زنا ُده ،یف ٍّ
ُ
ُّ
ُ
ُ
الملوک ف ُیم ّلکه نواص َیهاّ ،
الموسوی،
حممد بن عبداحلسنی بن َمعد
ّ
بتویل المملوک ّ

ا ّلذی یرجو احلیاة یف أ ّیامه المخ ّلدة ،و یتمنّی َ
إنفاق ُعمره یف الدّ عاء لدولته المؤ ّبدة،
استجاب ا ُ
ستمأته اهلالل ّیة،
ست و ّ
هلل أدعی َته و ب ّلغه یف أ ّیامه الرشیفة ُأمن ّی َته ،من سنة ّ
و َحسبنا اهلل و نعم الوکیل ،و ّ
صل اهلل عل س ّیدنا خا َتم النّبینی و عل آله ال ّطاهرین و

تسلیام“.
عرتته و س ّلم
ً

کویف ر
الصفة یف مستدیرها عل اجلدار ،و ذلک ّ
و ُکتب ٍّ
اخلط
مجیل یف وسط ُّ
بخط ّ

أیضا:
الساج ً
حمفور من َخ َشب ّ

عل و ّیل اهلل ،فاطمة،
الرحیمّ ،
الرمحن ّ
”بسم اهلل ّ
حممد رسول اهلل ،أمریالمؤمننی ی

حممد ،مویس
عل ،جعفر بن ّ
عل بن احلسنیّ ،
حممد بن ّ
علّ ،
عل ،احلسنی بن ّ
احلسن بن ّ

باحلق
عل ،القائم
ّ
عل بن ّ
عل بن مویسّ ،
حممد ،احلسن بن ّ
علّ ،
حممد بن ّ
بن جعفرّ ،

السالم ،هذا ُ
حممد ،رمحه اهلل“.
حممد ،ویل آل ّ
عمل عل بن ّ
علیهم ّ

و لیس ببدَ رع تش ُّی ُع النّارص لدیناهلل و إعال ُنه بالتش ّیع ،و إنّام العجب بقا ُء هذا

األثر البدیع حتّی الیوم ـ و هو من َخ َش ر
ب ـ مع تطاول السننی و اختالف األیدی علیه
و تعا ُقب الدّ ول المتحاربة.
دالئل تشیّع النّاصرُ لدین اهلل

لمن الذ هبا ،فکان النّاس
و من دالئل تش ّیعه أن ج َعل المشاهدَ المقدّ سة أمنًا َ
 .5خ ل :زاده.

آتش زدن محل کرخ شیعهنشین بغداد در سنۀ  412هجری

636

احلوائج و َیس َعفهم فیام
مهامتم و جرائمهم ،ف َیقض هلم
َ
یلتج ُئون إلیها یف حاجاتم و ّ

مههم و َیعفو عن جرائمهم.
أ ّ

الفوطی یف احلوادث اجلامعة ،یف حوادث
ابن
و من آثار تش ّیعه ما ذکره ُ
ّ
عام  ،171صفحة  ،157بعد أن ذ َکر وفا َة الفیلسوف العظیم اخلواجة نصریالدّ ین

السالم ،قالُ ” :دفن یف
ویس و أنّه ُدفن یف مشهد اإلمام مویس بن جعفر علیهام ّ
ال ّط ّ
داب قدیم البناء ر
خال من َد ر
رس ر
فن ،قیل :إنّه قد ُعم َل للخلیفة النّارص لدیناهلل“.
یتقربون إلیه بإعالن التشیّع ،کام کتب إلیه
و لظهوره یف التش ّیع صار النّاس ّ

ر
أبابکر و أخاه ُعثامن ،حیث
یب یشکو َعمه
عل بن َصالحالدّ ین یوسف األ ُّیو ّ
أبواحلسن ّ

َغدَ را به و َنکَثا عهدَ أبیه:

مــــوالیّ ،
إن أبــــابکر و صــــاح َبه

ُعثامن قـد أخـذا بال َغ ْصـب حـق َعـل

فخالفــــاه و َحـ ّ
ـــال َع ْقــــدَ بیعتــــه

الــنص فیــه جــل
األمــر بیــنهام و
و
ُّ
ُ
مــن األواخــر مــا القــی مــن األُ َول

و هــو ا ّلــذی کــان قــد ّ
واله والــده

علـــیهام فاســـتقام األمـــر حـــنی َویل

فانظر إیل حظ هذا االسم کیـف َلقـی
ّارص:
فأجابه الن ُ

ــاهر
ّ
بالصــدق ُخیـــرب أن أصـــ َل َک طـ ُ
نـــارص
بعـــد النّبـــی لـــه ب َیثـــر َب
ُ

وایف کتا ُبــک یــا ابــن یوســف ُمع َلنًــا

غصـــبوا عل ًّیـــا ح ّقـــه إذ مل یکـــن

ّ
فــإن غــدً ا َع َ
ــارص
حســاهبم
ــل
فاصــرب
ُ
ْ
ــارصک اإلمـــا ُم ال ّنـ ُ
و ابرشـــ فنـ ُ
و هذه بعض آثاره النّاطقة برصاحته یف التّشیع.
آ تش زد ن محل کرخ شیعه نشین بغداد در سنۀ  412هجر ی

و ما انترش التش ّی ُع یف العراق دون أن یالق َی النّ َکبات و النکایات یف أکثر
أدواره .فمن أ ّیام بنی ُأم ّیة ـ و قد أشنا فیام س َبق إیل یش رء من أعامهلم مع ّ
الشیعة ـ إیل

استنطقت الت َ
ّاریخ ألجابک
أ ّیام بنیالع ّباس ،غری ّأّنا ختتلف فیها شدّ ًة و َضع ًفا؛ و لو
َ

عن بعض تلک النّوازل بالتّش ّیع ،و یکفیک أن تقرأ من تاریخ أیبالفداء ما جری یف
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السنة احرتق الک َْر ُخ ـ و هی حم ّلة شیعیّة
حوادث عام  :111فقد قال” :و یف هذه ّ
عظیام“.
حمضة ـ احرتا ًقا ً
أبوا لفضل وزیر معتصم و دشمن شیعه ،در کرخ بغداد  57999شیعه را آتش زد و...

أرسل
سبب ذلک ،إیل أن قال” :فرکب
و ذ َکر َ
جلناة ،و َ
الوزیر أبوالفضل ألخذ ا ُ
ُ

التعصب عل
یسمی صاف ًیا ،یف مج رع لقتال العا ّمة بالکرخ ،و کان شدیدَ
ّ
حاج ًبا له ّ

ّ
عظیام؛ و کان عدّ ُة َمن
أماکن من الکَرخ فاحرتق احرتا ًقا
الشیعة ،فألقی الن َّار یف عدّ ة
َ
ً
ر
ر
کثریا من الدُّ ور ،و ثالثة و ثالثنی
احرتق سبع َة عرش ألف إنسان ،و ثالثمائة د ّکان و ً
مسجدً ا ،و من األموال ما ال ُیِص“.

و ُیغنیک من ابناألثری أن تستعرض ما جری یف عام  172و  171و  175و

 111و  111إیل ر
کثری سواها ،حتّی قال عن حوادث عام ” :111و جری من األمر
الفضیح ما مل جیر مثله یف الدّ نیا!“

قرأت من کتاب المنتظم یف تاریخ الملوک و ا ُ
اجلوزی،
ألمَم ،البن
و لو
َ
ّ
خا نۀ شیخ طوس ی را غارت کرد ند ،کتابها و د فا تر و کرس ی در س او را ربود ند ،و خود ش به نجف اشرف گریخ ت

لعرفت کیف کانت ُ
احلال ا ّلتی
المجلد  5ما جری من احلوادث یف عام  112و ما بعده،
َ

لقرأت ما جری عل ّ
الشیعة من القتل و النهب و
ألام ،و
َ
ُتری الدّ َ
موع د ًما و ُت َفتت األکبا َد ً

عل مساجدها من اهلَدم و عل مشاهدها من اإلساءة و عل علامئها من اإلهانة؛ حتّی ذکر
یف حوادث عام َ 115ق َتل أیبعبداهلل ّ
البوازین بباب ال ّطاق و َصل َبه عل
اجلالب شیخ ّ

ب داره.
رب أیبجعفر
باب ُد ّکانه بدعوی أنّه یتظاهر
الطویس و َّن ْ َ
بالغلو یف الرفض ،و َه َ
ّ
ّ
و ذ َکر یف حوادث عام  116یف صفر ،صفحة ّ ” :271
ویس متک ّلم
أن دار أیبجعفر ال ّط ّ

ّ
کریس کان جیلس علیه للکالم ،و
الشیعة بال َک ْرخ ُکب َست ،ف ُأخذ ما ُوجد من دفاتره و
ی

ر
قدیام یملوّنا معهم
جانیق
ُأخرج إیل الک َْرخ مع ثالثة
َ
بیض کان ّ
الووار من أهل الکرخ ً
المؤسفة.
إذا قصدوا زیار َة الکوفة ،ف ُأحرق
ُ
اجلمیع “.إیل غری ذلک من احلوادث ُ

الفوطی ـ عل ص َغره ـ لدَ لک عل عدّ ة
استقریت احلوادث اجلامعة ،البن
و لو
َ
ّ
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َ
المعتصم عل ضعف ُسلطانه شیع َة أهل البیت من
حوادث وق َعت یف بغداد ،و منَع
ُ

ّ
المحالت ّ
الشیع ّیة
السالم یف حم ّلة الکرخ و المختارة و سائر
قراءة مقتل احلسنی علیه ّ
َ
حوادث عام  112و  115و  151إیل غریها مّا سبق و حلق.
من جانبی بغداد؛ ان ُظ ْر

عام صنعه العثامن ّیون ّ
بالشیعة یو َم اغتصبوا العر َاق من الصفو ّیة یف
و ال تسأ ْل ّ
ب و اعتدا رء عل األبریاء و تع ر
قتل و َّن ر
المرة ال ّثانیة عام  ،2717من ر
ذیب هلم و إحراق
ّ
سألت ال ّت َ
عام شاهده ّ
الس ُلطات یف
الکتب .و لو
َ
الشیع ُة یف العراق من رجال ُّ
اریخ ّ

األمل و ُیسجل لک َ
رشق بالریق 5من َ
احلال بمداد
عهود ال ّظلمة و ال ّظلم ألجابک و هو َی َ
ر
بعض َمن ترکوه من
الدّ م ،و ما ذلک العهد
بعض أ ّیامه ،و َجری ُ
ببعید ،و قد أدرکنا َ
2
السریة».
ُحثا َلتهم عال ًة عل العراق عل تلک ّ
در الکامل فی التاریخ ابناثیر ،جلد  ،3صفحه  ،115از طبع دار صادر دار
کشتار شیعۀ کرخ بغداد و آ تش زد ن قبور ا ئمّۀ کاظمین توسّط حنابل ه

بیروت  5481هجریّه ،در ذکر حوادث واقعه در سنۀ  335آورده است که:

«در این سال اهل کرخ بغداد را (که همگی شیعه بودند) از اقامۀ عزاداری و

ماتم در روز عاشورا ـ همچنانکه عادتشان بود ـ منع کردند؛ اهل کرخ قبول نکردند

و در روز عاشورا به مراسم عزاداری پرداختند .برای اهل سنّت این معنی گران آمد،

و بین اهالی کرخ و بین سنّیها فتنۀ عظیمی برپا شد که موجب کشتار و مجروح
شدن جماعت بسیاری از مردم شد؛ و این فتنه به پایان نرسید تا زمانی که اتراک،

عبور کرده و خیام خود را بین اهل کرخ و بین سنّیها زدند ،در این حال دست از

جدال و نزاع برداشتند.

از این پس ،اهل کرخ شروع کردند که دیواری بر دور کرخ بسازند؛ و اهل سنّت

ـ چه از َقالّئین (ماهی و گوشت سرخکنندگان و تاوْدهندگان) و چه از غیر آنها از
یرشق بریقه :آب دهان در گلویش شکست و گیر کرد( .محقّق)
شق َ
َ .5
 .2جنگ  ،61ص  458ـ .424
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همین قبیل مردم ـ چون از ساختمان دیوار و سور شیعیان بر دور کرخ مطّلع شدند،

آنان نیز به ساختن سور و دیواری بر بازار قالّئین مبادرت کردند؛ و هر دو طایفه از

شیعه و از سنّی در ساختمان این دو سور ،مال فراوانی خرج کردند .بین شیعه و

سنّی فتنههای بسیاری برپا شد و بازارها تعطیل شد و دامنۀ شر باال گرفت ،تا به

جایی که بسیاری از شیعیان که در جانب غربی بغداد (کرخ) سکونت داشتند مجبور
شدند به جانب شرقی بغداد کوچ کنند و در آنجا اقامت گزینند.

خلیفۀ عبّاسی به أبومحمّد نَسَوی امر کرد تا میانجیگری کند و امر را اصالح

نماید و فتنه را بردارد .اهل جانب غربی بغداد (اهل کرخ و شیعیان) این پیشنهاد را

پذیرفتند ،و اهل سنّت و شیعه متّفقاً بر امر او بر ترکِ جدال و نزاع اجتماع کردند و
دست از جنگ برداشتند؛ و بنا شد در میان قالّئین و غیرهم ” َح لیل رخری العمل“ در
اذان گفته شود و در میان اهل کرخ ”الصالة خری من النوم“ گفته شود ،و ترحّم بر

صحابه را اظهار کنند .و بنابراین حکم میانجیگری نَسَوی از بین رفت»5.

و ابنأثیر در صفحه  171به بعد از همین کتاب ،در ضمن بیان حوادث سنۀ

 334هجریّه گوید:

حممد بن
ایس] إیل أیب ّ
 .5قابل ذکر است که متن الکامل اینگونه میباشد« :و تقدّ م اخللیفة [الع ّب ّ
السنّة و
وی بالعبور و إصالح احلال و ّ
الرش ،فسمع أهل اجلانب الغر ّ
الن َس ّ
یب ذلک ،فاجتمع ُّ
کف ّ

الشیعة عل المنع منه ،و أ ّذنوا یف ّ
بح ی ل ََیل َرخری ال َع َمل ،و أ ّذنوا یف الکرخ :الص َال ُة
القالئنی و غریها َ
َخ ْری م َن النوم ،و أظهروا الرت ّحم عل الصحابة؛ فبطل عبوره».

و نیز ترجمۀ حضرت عالّمه طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ در امام شناسی ،ج  ،51ص  539با قدری

سوی امر کرد تا میانجیگری
اختالف با ترجمه فوق ،اینگونه است« :خلیفه عبّاسی به أبومحمّد بن نَ َ
کند و امر را اصالح نماید و فتنه را بردارد .اهل جانب غربی بغداد (اهل کرخ و شیعیان) این خبر را
شنیدند ،و اهل سنّت و شیعه متّفقاً بر طرد و منع او در دخالت در این امر همداستان شدند و بنا شد
در میان قَالّئین و غیرهم َح ل ََیل َرخری ال َع َمل در اذان گفته شود ،و در میان اهل کرخ الصال ُة َخری م َن

النوم گفته شود ،و َترَحُّم بر صحابه را اظهار کنند .و عبور و دخالت نسوی فایدهای نبخشید».

کشتار شیعۀ کرخ بغداد و آتش زدن قبور ائمّۀ کاظمین توسّط حنابله

633

«در ماه صفر این سال فتنۀ بغداد تجدید شد ،آن فتنهای که در میان سنّیها و

شیعهها بود؛ و بسیار باال گرفت ،چندین برابر باالتر و مهمتر از فتنۀ سابق .زیرا که

چون هنوز در دلها از آن کینههای سابق باقی مانده بود ،آن اتّفاق و اجتماع سابق در
سنۀ  335از شکستگی و نقض ،در مصونیّت نبود.

و علّت آن این بود که اهل کرخ شروع کردند برای ساختن دَر و سردَر برای

بازار سمّاکین (ماهیفروشان) که متعلّق به شیعیان بود؛ و اهل قالّئین نیز شروع
کردند در باقیمانده از بنای دَر و سر َدرِ باب مسعود.

اهل کرخ از عمل خود فارغ شدند و در اطراف درِ سمّاکین ،بر روی

حممدٌ و لیل َرخ ُری ال َب َّش “.سنّیها این را
برجهایی که ساخته بودند ،با طال نوشتند ” :ی
حممدٌ و لیل َرخ ُری ال َب َّش فمن
منکر شدند و چنین مدّعی شدند که شیعیان نوشتهاند ” :ی
یب فقد کسر“.
یض فقد شکر و من أ ی
َر َ
اهل کرخ این تتمّه و زیاده را منکر شدند ،و گفتند” :ما زیاده از آنچه عادتمان
بر آن جاری است و در مساجدمان مینویسیم :حممدٌ و لیل َرخ ُری ال َب َّش ،چیزی را

ننوشتهایم“.

خلیفۀ عبّاسی القائم بأمر اهلل ،أبوتمام نقیب عبّاسییّن و عدنان بن رضیّ نقیب

علوییّن 5را فرستاد تا مطلب را کشف کنند و اطّالع دهند؛ هر دو نفر نقیب ،تصدیق
حممدٌ و لیل
گفتار اهل کرخ نموده و برای خلیفه نوشتند که” :اهل کرخ غیر از همان ی
رخری البّش ،چیزی را ننوشتهاند“.
در این صورت ،خلیفه و نوّابرحیم امر کردند تا مردم از جنگ دست

بردارند؛ مردم قبول نکردند.

 .5شریف عَدنان بن رضیّ که نقیب علویّین بود ،پسر شریف رضیّ جامع نهج البالغه است که
پس از پدرش و عمّش سیّد مرتضی ،نقابت علویّین را عهدهدار شد.
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ابن مَذهب قاضی و زهیری و غیر آنها از حنبلیها ،از اصحاب عبدالصّمد

خواستند تا عامّه را در زیادهروی در فساد و إغراق در فتنه تحریک کنند .و چون

نوّابرحیم ،ترس رئیسالرُّؤساء 5داشت ـ که میل به حنبلیها داشت ـ از باز داشتن

سنّیها در قتال و فتنه ،إمساک و خودداری کرد؛ و سنّیها نیز راه آب آوردن از رود
دجله را به کرخ بستند و از حمل آب به سوی کرخ ممانعت کردند .چون نهر عیسی

که از دجله به کرخ میآمد سدّش شکسته بود ،فلهذا اهل کرخ مجبور بودند برای

خود از دجله ،آب دستی بیاورند.

این امر بر اهل کرخ گران آمد و جماعتی از شیعیان با یکدیگر همدست شده

و روانۀ دجله شدند و آب را در ظروفی ریخته و با خود آوردند ،و سپس بر آن

آبها گالب پاشیدند و در میان مردم ندا در دادند” :الام ُء للسبیل (یعنی آبی که شما
ما را از آن محروم نمودهاید ،ببینید که ما به آسانی تهیه کرده و با گالب آمیخته و

بهطور رایگان در راه خدا در کوچه و برزن ،انفاق میکنیم!)“ و بدین وسیله سنّیها
بر جدال و فتنه برخاستند و عداوتشان با شیعه افزون شد.

رئیسالرُّؤساء بر شیعیان سخت گرفت و تشدید کرد تا آنان ” َرخ ُری ال َب َّش“ را

السالم).
عل علیهام ّ
السالم ( ّ
محو کردند و بهجای آن نوشتند :علیهام ّ
حممد و ّ
 .5رئیسالرّؤساء :ابوالقاسم بن مسلمة ،علیّ بن الحسن بن احمد ،وزیر قائم بأمر اهلل است که
مدّت  52سال وزارت کرد ،و بَسَاسیری در سنۀ  319او را کشت .ابنکثیر در تاریخ خود ،ج ،52
ص  18گوید:
«رئیسالرّؤساء بسیار به روافض اذیّت میکرد و آنها را امر کرده بود که در اذان ” َح لیل رخری
رخری
العمل“ را نگویند؛ و مؤذّن آنها در اذان صبح بعد از ” َح لیل السًلح“ دو بار بگوید ” :ی
الصًلة ٌ
حممدٌ و لیل رخری
من النوم“ .و آنچه در مساجد شیعیان و در سردرهای مساجد آنها نوشته بود ” :ی
البّش“ همه را زائل کنند .رئیسالرُّؤساء امر کرد تا رئیس شیعیان را که أبیعبداهلل بن جالّب بود به

علّت تظاهرش به مکتب تشیّع ،بکشند و او را در دکّان خود کشتند؛ و شیخ طوسی أبوجَعفر از
بغداد فرار کرد و خانهاش را غارت کردند».
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سنّیها نیز به این راضی نشدند و گفتند” :ما ابداً دست بر نمیداریم تا آنکه

آجری را که بر روی آن محمّد و علی نوشته شده است بهکلّی از دیوار بکنند و

بیرون آورند ،و َح لیل َرخری ال َع َمل نیز در اذان گفته نشود“.

شیعیان از قبول آن خودداری کردند و جنگ و قتال تا روز سوّم ربیع األوّل

ادامه داشت؛ و در آن روز یک مرد هاشمی از اهل سنّت کشته شد ،اقوامش جسدِ او
را بر روی نعشی نهادند و در محالّت حَرْبیَّه و باب بصره و سایر محالّت اهل تسنّن

گردانیدند و مردم را برای خونخواهی او برمیانگیختند؛ و سپس او را در پهلوی احمد

بن حنبل دفن کردند ،و چندین برابر از جمعیّت سابق بر جمعیّت سنیها اضافه شد.

و چون از دفن آن مرد برگشتند ،به سوی مشهد باب التِّبْن (قبرستان کاظمین)

روی آوردند .درِ آن صحن و قبرستان بسته بود ،دیوار صحن را سوراخ کردند و

دربان را تهدید به قتل کردند تا در را باز کند؛ دربان ترسید و در را باز کرد .سنّیها

داخل شدند و آنچه را در مشهد حضرت کاظم و جواد علیهما السّالم بود ـ از

قندیلهای طال و نقره ،و محرابهای 5طال و نقره ،و پردهها و سایر اشیاء موجوده ـ

همه را غارت کردند؛ و نیز آنچه در روی سایر قبور بود و آنچه در خانههای آنجا

بود همه را غارت کردند ،تا شب فرا رسید و برگشتند.

صبحگاهان باز اجتماع کردند با جمعیّت کثیری به سوی مشهد رهسپار

شدند و تمام قبرها و مقبرهها و اطاقهایی که بهشکل طویل بنا شده بود همه را

آتش زدند ،ضریح حضرت موسی بن جعفر و ضریح پسر پسرش حضرت محمّد
بن علیّ را آتش زدند ،و تمام قبوری که در جوار آنان بود آتش زدند ،و دو قبّهای را
که از ساج بر روی آن دو قبر بود آتش زدند ،و آنچه را در مقابل این قبور و در

مجاورت این قبور بود ـ از قبور ملوک بنیُبوَیْه :معزّ الدّولة و جالل الدَّولة ،و قبور
 .5منظور از محراب ،اثاثیه و اسباب و چراغ و تابلوهایی است که در مقدّم حرم مطهّر و روبرو و

صدر آن ،قرار داده شده بود.
َ
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رؤساء و وزرای شیعه و قبر جعفر پسر أبوجعفر منصور ،و قبر األمیر محمّد بن

الرّشید و قبر مادرش زبیدة ـ همه را آتش زدند .و آنچه از فضائع و شنائع به بار
آوردند ،نظیرش در دنیا دیده نشده بود.

و چون فردای آن روز که روز پنجم ماه ربیع األوَّل بود ،باز بدانجا برگشتند و

قبر حضرت موسی بن جعفر و محمّد بن علیّ علیهما السّالم را حفر کردند تا آنکه

اجساد آن دو را به مقبرۀ احمد بن حنبل انتقال دهند ،اشتباهاً بهجای موضع این دو
قبر ،پهلوی این دو قبر را حفر کردند؛ که در این حال نقیب عبّاسییّن :أبوتمَّام ،قضیّه
را شنید و غیر او از هاشمیهای سنّی مذهب که از عبّاسییّن بودند ،آمدند و از این

عمل ،آنان را منع کردند.

اهل کرخ نیز به سمت خان الفُقَهاء از حنفیها رفتند و غارت کردند ،و

مُدرِّس حنفیّه ،أباسَعْد َسرَخسی را کُشتند ،و آن کاروانسرا و خانۀ فقها را آتش

زدند ،و فتنه از غرب بغداد به جانب شرق آن تجاوز کرد ،و کشتار و قتال به اهل
باب الطّاق و بازار بَجّ و بازار کفّاشان رسید.

و چون خبر آتش زدن مشهد امامان به نورالدَّولةُ ،دبَیْس بن َمزْید که حاکم

مصر بود رسید ،بر او بسیار گران آمد و به شدّت متغیّر شد و به اندرون و سویدای
او اثر گذارد؛ چون او و اهل بیت او و سایر شهرهایی که در زیر امر او بودند ،از نیل

بودند ،و آن ناحیه همگی شیعه بودند.

و در اینصورت در تمام بالد و شهرهایی که در مصر زیر نفوذ او بود ،خطبه

را دیگر به نام القائم بأمراهلل نخواندند ،و چون به نزد او فرستادند و او را عتاب
کردند ،عذر آورد که اهل مصر و تمام نواحی در حکمرانی او همه شیعه هستند و

همۀ ایشان بر ترک خطبه به نام خلیفه اتّفاق کردهاند ،و او قادر نبوده است بر آنان

سخت گیرد ،کما اینکه خود خلیفه قادر نبوده است از سفیهانی که چنین أعمالی را

به مشهد بجای آوردهاند جلوگیری کند؛ و پس از آن خطبه را به نام خلیفه خواندند

و امر به صورت خود برگشت».
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در الغدیر ،جلد  ،3از صفحه  498تا صفحه  459آنچه را که ما در اینجا از

تاریخ ابناثیر آوردیم ،آورده است و پس از آن گوید که:

«ابنجوزی در منتظم ،جلد  ،8صفحه  519گوید” :عیار طَقطقی از اهل

درزیجان در دیوان حاضر شد ،و او را توبه دادند .و معاملۀ با اهل کرخ به واسطۀ او
صورت گرفت که شیعیان کرخ را در جاهای خود و خانههای خود تفحّص میکرد

و دنبال مینمود و همه را مرتّباً و متّصالً میکشت ،بهطوریکه بَلوا و فتنه باال

گرفت.

در وقت ظهر اهل کرخ مجتمع شدند و دیوار باب قالّئین را خراب کردند و

بر آن دیوار عَذره انداختند ،و طقطقی دو مرد از شیعیان را کشت و آنان را بر باب

قالّئین به دار کشید ،بعد از آنکه قبالً نیز سه نفر از آنان را کشته بود و سرهای آنها را
جدا کرده بود و به سمت اهل کرخ پرتاب کرده و گفته بود :با این سرها نهار خود

را تهیّه کرده و بخورید!

و از آنجا به درِ زعفرانی آمد و از اهل آنجا صدهزار دینار طلب کرد و آنان را

بیم داد که اگر ندهند باب زعفرانی را آتش میزند .اهل باب زعفرانی با او به مدارا و

مالطفت رفتار کردند ،و او از آتش زدن منصرف شد ،و لیکن در فردای آن روز به
نزد آنان رفت و مطالبه نمود؛ شیعیان باب زعفرانی با او مقاتله کردند و از شیعیان

یک مرد هاشمی کشته شد که جنازۀ او را به مقابر قریش در کاظمین حمل کردند.

طقطقی اهل سنّت 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

بردند و جماعتی را از قبورشان بیرون آوردند و همه را آتش زدند ـ همچون عَونی

و ناشی (علیّ بن وَصیف) و جذوعی ـ و جماعتی از مردگان را حمل کردند و در
قبرهای متفرّق و جدا دفن کردند و در قبرهای تازه و کهنه آتش انداختند ،و دو
ضریح و دو قبّه از چوب ساج که متعلّق به امام موسی بن جعفر و امام محمّد بن

علی بود آتش گرفت ،و یکی از دو قبر را حفر کردند تا جنازۀ امام را درآورند و
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نزدیک قبر احمد بن حنبل دفن کنند ،که در این حال نقیب رسید و مردم رسیدند و
آنها را از این عمل منع کردند“ـ الخ.

و این قصّه را مختصراً در شذرات الذّهب ،جلد  ،4صفحه  ،279ابنعماد

آورده است و ابنکثیر در تاریخ خود ،جلد  ،52صفحه  12نیز آورده است».

اقول :و در همین سنه بود که شیخ طوسی ـ رضوان اهلل علیه ـ به نجف

اشرف رهسپار شد .چون محلّ توطّن شیخ همچون استادش سیّد مرتضی در کرخ
بغداد بود؛ و لیکن چون رئیس الرّؤساء وزیر القائم باهلل که مرد خبیث و

زشتفطرتی بود ،یکی از رؤسای شیعه را که أبیعبداهلل بن جالّب بود کشت و
قصد داشت شیخ را نیز بکشد ،شیخ از بغداد به نجف گریخت ،و خانۀ شیخ را

غارت کردند و کتابخانۀ او را آتش زدند.

نجف در آن اوان ،شهر رسمی نبود و لیکن به واسطۀ هجرت شیخ در سنۀ

 334تا  319که شیخ رحلت کرد ،کمکم مرکز تعلیم و تدریس شد و سپس طالّب و
فضال بدانجا روی آوردند ،و تا زمان ما که قریب یکهزار سال میگذرد ،از حلّه و
نجف بزرگانی برخاستهاند.

گویا دعای سیّد در شعر خود که میگفت:

قــربا
تلــک
القبــور ُّ
هــر حتّــی ُأ َ
الو َ
َ

دار إقـامتی
و َلو
اسـتطعت َج َع ُ
ُ
لـت َ

ـ و ما در صفحه  252از همین مجموعه 5آوردیم ـ دربارۀ شاگردش مستجاب شد.

و شیخ طوسی در نجف توطّن کرد و در همانجا هم در منزل خود که در ضلع
شمالی خارج از صحن مطهّر واقع است ،به خاک سپرده شد .تولّد شیخ در  481و

وفاتش در  319بوده است؛ رحمة اهلل علیه رحمةً واسعةً.

حال که تاریخ فتنۀ حنبلیها در بغداد و کشتار شیعیان و احراق قبور ائمّه بیان
شعر مؤیَّد دربارۀ تأسّف بر شکا فته شد ن قبور أ ئمّۀ کاظمین علیهم ا ا ل سّالم

شد ،سزاوار است بعضی از ابیات شعر مؤیَّد را در اینباره بیاوریم:

 .5جنگ  ،06ص 252؛ که این بخش از جنگ در مطلع انوار ،ج  ،4ص  298به طبع رسیده است.

شعر مؤیَّد دربارۀ تأسّف بر شکافته شدن قبور أئمّۀ کاظمین علیهما السّالم

ـــور
أال مــــا هلــــذی الســــام ال تـ ُ
و للشــمس مــا ُکــورت و النّجــوم
و لـــألرض لیســـت هبـــا َر ْجفـــة

لیـــــو رم ببغـــــدا َد مـــــا مث ُلـــــه

ربه
فمــــویس ُیشـ ُّ
ــــق لــــــه قـــــ ُ
و ُی ْســــ َعر بالنّــــار منــــه حــــریم

الرســـــول
و ُتقتـــــل شـــــیع ُة آل ّ
مــــنهم غــــری أن
و مــــا نقمــــوا
ُ

غضـــ ُه ْم
ــدر یف غـــدره ْم ُب ُ
کـــام الغـ ُ
لملـــک العـــراق
قتلـــتم ُح َســـینًا ُ

ــت
فــام َذنْــب مــویس الــذی َقــد َحم َ ْ
امت
أیــا شــیع َة احلــق
المــ ُ
َ
طــاب َ

فإ ّمـــا حیـــاة لنـــا یف ال َقصـــاص
اخلســف؟ ال َهمکُــ ْم
ربا عــل ْ
أ َصــ ً
أ ُتتــــــک ُحر َمــــــ ُة آل النبــــــی
ــن صـــادق آل الرســـول
رب ابـ ُ
و قـــ ُ
لـــام َختوضـــوا بحـــار الـــردی
و ّ
المنـــی
لقـــد کـــان یـــوم احلســـنی ُ
فهـــذا لکـــم عـــاد یـــوم احلســـنی
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تســـری؟
و مـــا للجبـــال تُـــری ال
ُ

تغــور؟
ُتضـــیء وحتــت الثــری ال
ُ

و مـــا ُ
البحـــور؟
باهلـــا ال تفـــور
ُ

ـــر
َعبــــوس َیــــراه امــــرؤ قمطریـ ُ
النشــــور
رشه و
ُ
و َلــــ ّام أیت حـــــ ُ
ــــعری
حــــرام عــــل زائریــــه الس
ُ
ـــتور
ـــنهم سـ
ُع ُتــــ ًّوا و ُت َتــــک مـ
ُ
ْ
أمـــــری
ّبـــــی علـــــیه ْم
َویص الن
ّ
ُ
الغــدیر
لمــن َفــر َض احلــب فیــه
ُ

ســــتثری
أتــــاکم َلـــــ ُه َی
و ُقلــــتم
ْ
ُ
هور؟
معال ُمـــــ ُه یف َثـــــرا ُه الـــــدُّ ُ

ثـــور
اعـــا َن
فیـــا قـــو ُم قومـــوا رس ً
ُ
ُ
نصـــری
حیـــث صـــاروا
و إ ّمـــا إیل
ُ
قصــــری
البــــاع مــــنکم
َد یین و ال
ُ
ُ
و یف األرض مــنکم َصــب یی َصـــغ ُری
ر
حضـــور؟
بســـوء و أنـــتم
مـــس
ُی
ُّ
ُ
َنجـــدوا أو تَغـــوروا
و یف َشـــعبه ت ُ

صــدور
فتُفــدی نفــوس و تُشــقی
ُ
فـــامذا القصـــور و مـــا ذا الفتـــور؟
5

و مجموع این قصیده  19بیت است( .الغدیر ،جلد  ،3صفحه  491و )497

 .5جنگ  ،06ص  257ـ .221
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کوفه مرکز تشیّع بود ،تیمور لنگ آبش را قطع نمود و خراب شد
[تاریخ ّ
الشیعه ،صفحة :]77

َ
الشیعة یف العراق بذکر الکثری من بالده ّ
البحث عن ّ
الشهریة کام ستقرأ:
نتم
«و ّ

رب
تأسست الکوف ُة عام 27
ّ
مر زمن طویل .و الکوف ُة ُت َعدّ أک َ
هجری ،و ّ
الکوفةّ :
ر
مرت علیها أدوار شتّی یف العمران من االرتفاع و االنحطاط».
حارضة یف العراق ،و ّ
َ
صفحة « :77و ما زالت الکوفة قائمة و فیها َخی ُفق َع َل ُم التش ُّیع إیل أن حبَس

تیمور لنک ،فعافها أه ُلها َ
فخر َبت.
عنها الام َء
ُ

و ّلام دنا منها المجری العا ّم لامء الفرات عادت إیل بعض عامرتا عل َضفة
النّهر منذ ر
عهد قریب ،و هی الیوم شیع ّیة خالصة کام ُخل َصت للتش ّیع قبل خراهبا».

آل بویه به عید غدیر و عاشورا رسمیّت دادند
عاصم َة ُملکه من الکوفة إیل اهلاشم ّیة 5،و
المنصور
حول
صفحة « :75بغدادّ :
َ
ُ

منها إیل بغداد».

معوالدّ ولة آل بویه أمر
صفحة « :57و أقاموا المآت َم لقتیل الطف ،حتّی أ ّن ّ

الرشا َء ،و أن
المحرم أن ُی ْغلقوا َدکاکینَهم و ُیبطلوا
ّاس یف العاش من
البیع و ّ
َ
الن َ
ّ
ّاس ذلک حتّی خرجت النّسا ُء ناشات ّ
مسودات
الشعور ّ
ُیظهروا النّیاح َة ،ففعل الن ُ
الوجوه؛ انظر الکامل ،البناألثری ،یف حوادث عام .151

احلجة ،و هو الیوم ا ّلذی أقام فیه
و کانوا یف یوم الغدیر ـ الثامن عرش من ذی ّ
لکل مؤمن و مؤمنة ـ یصنعون فیه ما ال یصنعونه یف ر
رسول اهلل عل ًّیا إما ًما و مو ًیل ّ
عید

بالسجن ،و حلبس النّاس عنهم و عدم اخلربة
 .5و هبا کانت ُسجونه لبنیاحلسن حتّی قض أکثرهم ّ
بحاهلم الیدری کیف قضوا فیها ،أکان ً
حتف ُأنوفهم( .تاریخ الشیعة)
أی أصنافه ،أ ْم جوعًا ،أم َ
قتال و عل ّ

[افرادی از سالطین مغول که شیعه بودند]

917

الوینة ،و ُصنع األطعمة الط ّیبة و بسطها
جل َذل و ال َف َرح و نرش أعالم ّ
سواه ،من إظهار ا َ
للرائح و الغاد ،و ُلبس ال ّثیاب الفاخرة ،و اإلکثار من اإلنفاق و اهلبات ،إیل ما سوی

ذلک من إعالء شأن هذا الیوم؛ و تبعهم عل ذلکّ ،
الشیع ُة یف بغداد و سائر البالد ،و
المحرم یو َم بکا رء و َج َوع ،و ال ّثامن عرش
الفاطم ّیون یف مرص .فکان الیوم العاش من
ّ
احلجة یو َم رسور و ُحبور ،إیل أمثال ذلک مّا تو ّفق له ُآل ُب َویه من إقامة ّ
الشعائر
من ذی ّ

الدین ّیة و ترویج مذهب أهل البیت.

و بعد أ ّیامهم بعام حدثت فتنة عظمی بنی ّ
الشیعة و السنّة ببغداد ،انتقل عل إ ْثرها

ُ
الطویس بحوزته العلم ّیة إیل النّجف األشف عام 115؛ إذ مل ُت َعد بغدا ُد
شیخ ال ّطائفة
ّ
الشیعة مثله رجل عظیم ّ
صاحل ًة لمقامه فیها ،و مل ینبغ بعده ببغداد من علامء ّ
الشأن یف
العلم و الفضل ،و مل ُت َعدّ عاصم ًة للتّدریس کام کانت یف أ ّیامه و من قبل عهده».

[افرادی از سالطین مغول که شیعه بودند]
صفحة [« :52ا ّما المغول فهم بنی من اطلق حریة األدیان و المذاهب کهوالکو

نفسه و هذا وحده خلیق بظهور التش ّیع و انتشاره ]،و بنی من أس َلم و تش ّیع مثل نیقوالوس

بمحمد خدا بنده و مثل ابنه أیب َسعید هبادرخان».
تسمی
ّ
بن أرغون بن بغابن هوالکو و ّ

قتل و نَهب عثمانیها به شیعیان عراق در طول تاریخ قابل توصیف نیست
ثم اسرتجعه ّ
ثم اس َت َلبه العثامن ّیون
الشاهع ّباس ّ
األول عام ّ ،2711
صفحة ّ « :51

للمرة ال ّثانیة عام  2715أ ّیام ّ
عام
الرابع .و ال تسأ ْل ّ
السلطان ُمرادخان ّ
صفی و ّ
الشاه ّ
ّ
لق َی ْته ّ
المرة؛ و هذه النک َب ُة
الشیع ُة من ذریع ال َفتک عند ما اس َت َلبه العثامن ّیون یف هذه ّ

الکربی إحدی الن َکبات الفظیعة ا ّلتی شاهدها ّ
الشیع ُة یف أدوار حیاتم من جراء
المذهب و ما أکثرها.
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[صفویّه] با سلطا ن عثمان ی در آ زاد ی شیعیا ن عرا ق معاهده بست

ُ
استمروا عل
الصلح بینهم و بنی الصفو ّینی
و ّلام خ َلص
العراق للعثامن ّینی بعد ُّ
ّ

الشیعة و مقاومة مذهب آل ال َبیت یف العراق و غریه ،عل ّ
سیاسة التّضییق عل ّ
أن

الصلح بإطالق احل ّر ّیة ّ
للشیعة یف العراق و محایة
العثامن ّینی عاهدوا الصفو ّی َة یف ّ
التعصب عل
المشاهد المقدّ سة؛ و مل یکن العثامن ّیون من تلقاء أنفسهم شدیدی
ّ

ّ
الشیعة ،و إنّام کان ما یقع منهم بإغراء ُمناوئیهم من العراق ّینی و غریهم ،بل ُربام کان
رأسا عندما تکون هلم إ ْمرة و ُسلطة أو یکون هلم شأن و جاه عند احلکومة،
من هؤالء ً

العثامین ،و لوال اعتصا ُم ّ
و استرتت ّ
الشیعة بإیران
بحصون التق ّیة طیل َة احلکم
الشیع ُة ُ
ّ
المتعصبنی عذا ًبا َص ًّبا علیهم.
السلط ُة الرتک ّیة بإغراء أولئک
ّ
لکانت ّ

الرسمی حلکومة ترکیا حنف ًّیا و به یقضون یف العراق عل ّ
الشیعة و
کان المذهب
ّ

رس ّی ًة یف
غریهم ،فکانت مقاوم ُتهم للمذهب
ّ
اجلعفری یف البالد الوسطی و اجلنوب ّیة منه ّ
الومن و َع َلنیّ ًة یف بعض األحاینی ،و لوال ّ
أن هذه البال َد کلها شیعة لکان لسیاستهم
أکثر ّ
السننی ال ّطوال؛ و من َث ّم َق ُضوا أو کادوا یقضون علیه یف َشامل
أثر کبری عل التش ّیع بعد ّ

عرف ّ
العراق لق ّلة ّ
الشیع ُة هناک
الشیعة فیه و عدم تواصلهم مع إخواّنم یف اجلنوب ،و ما َ

َ
طرقوا تلک
فوجدهم
السلطة العثامن ّیةَ ،
رجال العلم ا ّلذین َ
ّأّنم شیعة ّإال بعد ارتفاع ّ
کل مذهب ب َطر ر
البال َد ال شیعة و ال غالة و ال سنّة ،قد أخذوا من ّ
ف و ما عاد بعضهم إیل
َ
الصحیح ّإال ناشئتهم ،دون
التشیّع ّإال بعد جهاد و جهود عل أنّه ما
استقر عل التش ّیع ّ
ّ

ّ
التحو َل عن
الشیوخ ا ّلذین فتحوا أعینَهم عل ذلک العهد القایس اجلائر ا ّلذی َحتم علیهم
ّ
مذهب أهل البیت ،دون أن یکون عندهم علامء ُمرشدون یقبضون علیهم ب َی رد من حدید.

و کان العثامن ّیون أنفسم ،مع تلک المقاومة ّ
للشیعة من ُأمرائهم األتراک
فر قۀ بکتاشیّه ا ز ترکیّه با نهایت خضوع به زیار ت أعتاب عا لیا ت میرو ند

بعض االحرتام َ
الصمیمنی ،یصانعون ّ
أهل البیت؛ فقد ُجیرون
الشیع َة أو ُقل :یرتمون َ
ر
بعض
بعض ُوالتم من األتراک ،و فیهم ُ
تعمریات یف العتبات المقدّ سة ،و یوورها ُ

به برکت وساطت محمّد بن طاووس ،حِلّه و نیل و کربال و نجف از کشتار هالکو مصون ماند
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الصوف ّیة ،و الصوف ّی ُة هم ا ّلذین یوعمون ّأّنم َی ُمتّون بال ّطریقة إیل بعض أهل البیت

سمنی
یرتمون المشاهدَ الکریمة احرتا ًما
بعض ّ
عظیام؛ و کنّا نری َ
الم ّ
الوائرین منهم ُ
ً

الم َعدّ ة هلم یف العتبات المحرتمة ،و ا ّلتی هلا
بـ ”البکتاش ّیة“ ا ّلذین ینولون بالتّکایا ُ
أوقاف و َجرایات من الدّ ولة لضیافتهم ،و عل رأسهم 5طرابیش هلا اثنتی عرشة زاوی ًة

األئمة االثنی عرش ـ و هؤالء عل
السابقة عالم َة االنتساب إیل ّ
ـ و کان ذلک یف العهود ّ
رتمنی لدی حکومة آل عثامن ،و هل ذلک
انتساهبم یف ال ّطریقة ألهل البیت کانوا ُحم َ َ
أی ر
حال َی ّ
تجل لنا من هذا أو غریه أ ّن آل عثامن
ألّنم أتراک مثلهم؟ و عل ّ
ّ
لتصوفهم أو ّ
الشیعة و ال یقاومون مذهب أهل البیت برص ر
بطبعهم ال یقدون عل ّ
امة ،و إنّام کانت
َ
َ
المغرین
تلک
المقاومات و الدّ
ُ
ُ
عایات ضد التش ّیع و ضد مصدره أهل البیت بسبب ُ

المغرین أنفسهم؛ و لذاک نجد ّ
الروح مل َت ُ ْت عند ما انجل األتراک
أن تلک ّ
هلم أو من ُ
غری عرب أو عر ًبا ُمستَرتکنی ،و
عن العراق و َبق َی فیه ُحثالة من مو ّظفیهم و ما کانوا َ

ال نجد فیهم تُر ًکا ُمستعربنی ،اللهم ّإال َن َف ًرا ً
قلیال مل جیدوا هلم ملج ًأ یف ترکیا.

الشیعة عل عهد آل عثامن و ما القوه من ر
سوء و ن ر
و لو أردنا أن نرشح َ
حال ّ
کایة

ُ
القول و خرجنا عن اإلجیاز المقصود».
لطال بنا

حلّه و نیل و کربال و نجف از کشتار
به برکت وساطت محمّد بن طاووسِ ،
هالکو مصون ماند
شهدَ ین
الم َ
صفحة « :55و ّلام أحاط هوالکو ببغداد ،جاءه َوفد من احللة و َ

حممد بن طاوس
العلوی و احلسینی ،مؤلف من أکابر الفقهاء و العلو ّینی مع جدالدّ ین ّ

فسل َمت احل ّل ُة و الن ُّیل و
الموسوی ،و سألوه َح َ
ّ
قن دمائهم .فأجاهبم إیل ما طلبوه منهَ ،

 .5خ ل :رئوسهم.
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المشهدان المقدّ سان مّا اب ُتل َیت به بغدا ُد؛ کام هو مذکور یف عمدة ال ّطالب و احلوادث

اجلامعة ،یف حوادث عام  151و یف غریمها».

صفحة « :56کربًلء :بلد ال َکرب و البالء ،ا ّلتی جری عل تراهبا الدّ ُم ال ّطاهر

من َن ْحر س ّی ّ
الصفوة من آل أیبطالب و اخلُلص من
السالم ،و من نحور ّ
دالشهدا علیه ّ
رسن.
أنصاره ،و فیها ُسل َبت ُ
بنات الرسالة و منها ُأ ْ

ف و بعدها إیل أ َم رد غری قصری َ
منول بنیأسد العلو ّینی
کانت کربالء قبل حادثة ال ّط ّ

مذه ًبا ،و إیل الیوم یوجد منهم قوم یف َضواحیها ،و هم ا ّلذین تو ّفقوا لمساعدة زینالعابدین

السالم عل مواراة تلک اجلُثَث ال ّطواهر ،و صاروا أد ّال َء عل تلک القبور.
علیه ّ

َ
حول تلک الرضائح المقدّ سة عل عهد األُمو ّینی ،غری ّ
أن
و ُأقیمت األبنی ُة
هارو ن ا لرشید قبر سیّد ال شّهدا علیه ا ل سّالم را با خا ک یکسا ن کرد و درخت سِدر را برید

ایس هدَ م ذلک البنا َء و ق َطع سدْ ر ًة کانت عند القرب ال ّطاهر َهیتدی هبا
ّ
الرشید الع ّب ّ
الوائرون إیل رضیح س ّی ّ
لسالم و یستظ ّلون حتتها.
ّ
دالشهدا علیه ا ّ
الش ُ
روی ّ
الطویس ـ طاب ثراه ـ یف أمالیه ،یف المجلس احلادی عرشُ ،مسنَدً ا
یخ
ّ

ازی ،قال:
الر ّ
عن ییی بن المغریة ّ

کنت عند جریر بن عبداحلمید إذ جاءه رجل من أهل العراق ،فسأله جریر
ُ

السالم و
عن خرب النّاس ،فقالُ ” :
رب احلسنی علیه ّ
کرب ق َ
الرشیدَ و قد َ
ترکت ّ
أ َم َر أن ُتق َطع السدر ُة ا ّلتی فیهُ ،
فقط َعت“.
(قال ):فر َفع جریر یدَ یه فقال :اهلل أکرب! جاءنا فیه حدیث عن رسول اهلل

صل اهلل علیه و آله قال” :ل َعن ا ُ
ّ
ف عل معناه
لل قاط َع الُدرة“ ثال ًثا .فلم نَق ْ

حتّی اآلن؛ ّ
ف
السالم حتّی ال َیق َ
رصع احلسنی علیه ّ
تغیری َم َ
ألن القصدَ لقطعها ُ
ّاس عل قربه.
الن ُ

5

 .5أمالی ،شیخ طوسی ،ص .421

منتصر با ارائۀ أعمال پدرش متوکّل ،از فقها فتوای قتل او را طلب کرد (ت)
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ور و
السالم الدّ ُ
ف ُأعید البنا ُء أ ّیا َم المأمون و من بعده و ُبن َیت حول قرب احلسنی علیه ّ
منتصر با ارا ئۀ أعمال پدر ش متو کّ ل ،ا ز فقها فتوا ی قتل او را طلب کرد ( ت)

لکن المتو ّکل أیب ّإال َهدْ م هاتیک العامرات ا ّلتی ُأقیمت عل قرب احلسنی و قبور
المنازل؛ و ّ

َ
ور ا ّلتی َ
ّ
حوهلا ـ و قد أشنا إیل ذلک فیام سبق ـ؛ ف ُأعیدت أ ّی َام
الشهداء و َهدَ م
المنازل و الدُّ َ

العلوی
حممد بن زید
ابنه المنترص ،و قد عاکس سری َة أبیه مع العلو ّینی 5،و أشادها
ّ
الداعی ّ
ّ
مجل ر
َ
أضخم بناء ُآل ُب َویه،
هیئة و
صاحب طربستان ـ و قیل :أخوه احلسن ـ و أقامها عل أ َ
األئمة األطهار یف العراق؛ و ما زالت تُشا ُد هاتیک المراقدُ ال ّطاهرة
کام أشادوا َ
مجیع مراقد ّ
ُ
السالطنی من اجلالئر ّیة و الصفو ّیة و
یو ًما بعد آخر ،و تتنافس یف عامرتا ا
لملوک و ّ

نادرشاه و الوند ّیة و القاجار ّیة و العثامن ّیة ،و حلکومتنا احلارضة ید عاملة قو ّیة یف اإلشادة و
الرتمیم ،راجنی أن تکون یدُ ها بیضا َء یف خدمة الدین و اإلسالم و البالد.
ّ

ائح ال ُقدس ّیة من اإلشادة عل ما ال موید علیه ،و عل ما
فأصبحت هذه ّ
الرض ُ

الضخامة و اإلتقان.
تراه ب ُأم عینَیک من الفخامة و ّ

 .5قال ابناألثری [یف الکامل] ج  ،7ص  ،11یف حوادث عام « :115و أمر (أی المنترص) بویارة قرب
السالم ،و آمن العلو ّینی ـ و کانوا خائفنی أ ّیام أبیه ـ و أطلق وقوفهم ،و أمر بر ّد
عل و احلسنی علیهام ّ
ّ
السالم ».و قال« :و ذکر ّ
أن المنترص ّلام َو َیل اخلالفة ّأو ُل ما أحدَ ثه،
فدک إیل ولد احلسن و احلسنی علیهام ّ

حممد.
عل بن احلسن بن إسامعیل بن الع ّباس بن ّ
عل عن المدینة و استعمل علیها ّ
أن عول صالح بن ّ

علّ :لام دخلت ُأ َودعه قال یلّ ” :إین ُا َوجهک إیل حلمی و دمی“ و َمد ساعدَ ه و قال” :إیل هذا
قال ّ

ُأ َوجه بک ،فان ُظ ْر کیف تکون للقوم و کیف ُتعاملهم“ یعنی آل أیبطالب».

و ذکره [یف] ج  ،7ص ّ « :25
أن المنترص أنکر عل أبیه المتو ّکل حینام شاهد عُبا َد َة المخنّث ُیمثل

عل بن أیبطالب و هو یرقص ،فقال المتوکل:

عــــــمه
غـــــار الفــــــتی البــــــن
ّ

رأس ال َفتــــــــی یف حــــــــر ُأمــــــــه

المنترص عل قتل أبیه المتو ّکل و الفتح بن خاقان ».و قال ابناألثریّ « :
إن المنترص ذکر
محل
و هذا و غریه َ
َ

للفقهاء َ
ثم کان منه ما أوقعه من القتل( ».تاریخ الشیعة)
أعامل أبیه المستهجن َة لیحملهم عل إباحة قتله؛ ّ
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ر
یب عام
و ُاصی َبت کربالء ،البلد المقدّ س ،بعدّ ة وقائع فظیعة ،منها واقع ُة ّ
الوها ّ
هجری؛ و قد بالغ یف حصارها حتّی دخلها فا ًحتا بعد ر
قتال عنیف ،فارتکب من
2121
ّ
وهّاب یها ی سعود ی در سنۀ  ،5251ده هزار نفر در کربال کشتند و تمام خزینۀ حضر ت را به غارت برد ند

کبریا لک َربه و ال
فظائع األعامل ما ال یبلغه
ُ
الوصف ،و أرسف یف القتل فلم یرحم ً
ر
ئن القرب
ثم ّنَب خوا َ
صغریا لص َغره .و قیل :إنّه قتَل یف لیلة واحدة عرشة آالف نسمةّ ،
ً
ُ
بعض
الرشیف ا ّلتی مألها
ملوک اهلند و ال ُفرس بنفائس اجلواهر .و بعدُ حنی زارها ُ
ّ
5

آالت الدفاع».
ورا منی ًعا و أقام علیه
نصب فیها َ
األبراج ،و َ
َ
ملوک اهلند فبنی علیها ُس ً

کشتن سعودیها  2111نفر را در عید غدیر  0602در کربال و سوزاندن
صندوق مطهّر را
زنبیل ،تألیف الحاج فرهاد میرزا معتمد الدولة ،صفحه :438
ال در بار اوّل و ثانی:
«مجمل حاالت قتل کربالی مع ّ

عبدالوهاب نامی از اعراب بادیه ،در بصره چندی در نزد محمّد اسمی

بوجهل رسمی ،تلمّذ مینمود .پس از چندی از استاد بصری نکول و به اصفهان
نزول کرد و از علوم عربیّه و غریبه استحضار بههم رسانید ،و در احکام شرع بعضی

تغییرات به عقیدۀ خود داد و بنای مذهبی جدید مخلوط از عقاید شیعه و سنّی نهاد؛

و مانند اینکه :آرایش روضات متبرکه بدعت است ،و گذاشتن مهر در نماز چون
سجده بر اوثان است ،و به غیر زیارت بیت اهلل الحرام زیارت سایر بقاع شریفه حرام

است.

عبدالعزیز نامی از مشایخ نجد ،عقاید او را شنید و به غایت پسندید .چون

عبدالعزیز را خیال سروری در سر بود و عروج بر مدارج مهتری به اختراع مذهب

جدیدی بهتر میدانست ،لهذا مصنّفات او را در بالد نجد شیوع داد و آن قوم
 .5جنگ  ،61ص  451ـ .442

نجیب پاشای عثمانی در سنۀ  5218در سه ساعت ،کربال را قتل عام کرد و نه هزار نفر جان سپردند
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ضاللتنهاد را وهّابی نام نهاد؛ و پس از اندک زمانی حشری وافر جمع کرد ،روی به
تسخیر حرمین شریفین آورد و از دفائن و ذخائر مدینۀ منوّره لشکر خویش را

آراست و به کینهجویی برخواست و قلعۀ محکم درعیّه بنا کرد .یک دوبار به قصد
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 غدّار به

جانب کربالی معالّ روانه کرد و در عید غدیر سنه  5251هجری ،علی الغفله وارد

کربالی معالّ شد و از کشش و کوشش و نهب و غارت و قتل و اسیر آنچه توانست
کرد و اکثری از علمای دین مبین شهید شدند ،و از آن جمله جناب آخوند مالّ

عبدالصّمد همدانی فیض شهادت را دریافت ،و از چوب صندوق مطهّر جناب
خامس آل عبا سالم اهلل علیه سعود نامسعود در همان رواق گردونطاق ،قهوه پخته،

خود و مقرّبانش آشامیدند .در مدّت شش هفت ساعت ،قریب به ششهزار نفر به
غرفات جنان خرامیدند و فیض شهادت را دریافتند .چون اکثری از اهل کربال و

زوّار به جهت زیارت غدیر به آستان مالئک پاسبان حضرت امیر و موال صغیر و
کبیر سالم اهلل علیه شتافته بودند ،لهذا از صدمۀ این سیل بال و شعلۀ این آتش عنا

ایمن ماندند .و سعود نابکار همان روز عصری راه دیارخود پیش گرفت .بعد از

چندی عبدالعزیز را کشتند ،و سعود باز به استقالل بود تا به سعی و اهتمام
محمّدعلی پاشا والی مصر و عزیمت ابراهیم پاشا ولد مشارٌ الیه آثاری از وهّابی و
5

سعود در آن دیار نماند؛ ﴿.﴾     
نجیب پاشا ی عثمانی در سنۀ  521 8در سه ساعت ،کربال را قتل عام کرد و نه هزار نفر جا ن سپرد ند

امّا مقدّمۀ ثانی اینکه به واسطۀ کثرت اوباش ,نظام کربال از هم گسیخت و هر

فاجری در هر بلدی که مستوجب عقوبت میشد از ترس سیاست حاکم آن بلد به
 .5سوره شعراء ( )21آیه .227
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مفاد ﴿ 5﴾   به عتبات عالیات میگریخت تا کار به جایی رسید که
از ازدحام اوباش که به اصطالح اهل کربال یارمباز 2میگویند ،رشتۀ اختیار از دست

حاکم کربال که گماشتۀ پادشاهی بغداد بود ،بیرون رفت .سهل است که پادشاهی

بغداد را نیز کسی اطاعت نمیکرد و خراج نمیداد ،بلکه به زوّار و مجاورین و
سکنۀ آنجا مجال زیست نماند .هر چند نفر از یارمباز سری داشت که علَم عصیان

میافراشت .و علیرضا پادشاهی بغداد که دوازده سال در آن سامان به حکومت قیام
و إقدام مینمود ،از عهدۀ این کار برنیامد تا محمّد نجیب پاشا را از دولت عثمانی به

این کار مأمور ،و او را از حکومت شام معزول و به حکومت بغداد و توابع ـ که
دولت عثمانی حاکم بغداد حکم وزیر ثانی دارد ـ منصوب نمودند .و آن نابکار بس

سفّاک و بیباک و غدّار و مکّار بود ،هنوز در حکومت استقراری نگرفته بود که
لشکر به جانب کربال کشید و توپهای اژدر دهان به قلعۀ کربال بست .معلوم است

که اجماع عوام در مقابل قشون نظام صورت نخواهد گرفت ،بناءً علیهذا تیغ

پرچمی را آخت و به قتل و أسر سکنۀ آنجا پرداخت.

پس از سه روز محاصره به روز یازدهم شهر ذیحجة الحرام سنۀ یکهزار و

دویست و پنجاه و هشت هجری ،کربال را مفتوح و دل دوستان اهل بیت را مجروح

ساخت ،سه ساعت حکم قتل عام داد ،آنچه محقّق شد نُه هزار نفر در آن روز از
حلیۀ حیات عریان شدند ،و آنقدر مال و جواهر و اساسالبیت و کتاب و زر و سیم
به غارت رفت که محاسب وهم و خیال از تعداد و تذکار آن مجال نمییابد ،و در

صحن مطهّر حضرت عبّاس اسب و استر بستند ،و در میان رواق حضرت عبّاس

علیه السّالم و جناب خامس آل عبا سالم اهلل علیه هرکه را یافتند کشتند به جز خانۀ

حاجی سیّد کاظم رشتی که او را امان داد .بر احدی ابقا نکردند ،هرکه توانست

 .5سوره آلعمران ( )4آیه .37

 .2دهخدا« :شارالتان ،بدذات ،بدجنس ،متقلّب».
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گریخت و هرکه ماند رشته حیات را گسیخت .و الواح را در روضۀ منوّره شکست

و دل احباب را خست و کان ما کان و وقع ما وقع .پس از قتل عام قراری در امر

والیت داد ،در چهاردهم شهر مزبور مراجعت کرد.
[ابیا ت ابن آ لوس ی در مدح نجیب پاشا و سرور و ی بر قتل شیعیا ن کربال ]

ابیات ابنآلوسی در مدح نجیب پاشا و سرور بر قتل شیعیان کربال؛ و پاسخ
شیخ عزیز نجفی و حاج میرزا محمود تبریزی
و ابنآلوسی که از فضالی اهل سنّت و قاضی عسکر محمّد نجیب پاشا بود،

این دو شعر را در آنوقت به رشتۀ نظم کشیده است:
طیــب َمر َقــد َک األُیل
ــس
أ ُح
ُ
َ
ســنی َدن َ

َـرد ُدوا
َر َف ُضوا اهلُدی و َع َل الضـالل ت َ

َیو ًمـــا َف َطهرهـــا الن
ــم ال َقضــاء ب ُطهرهــا
حممـــدُ
ُ
جیـــب ّ
َحتّــی َجــری َق َل ُ
و شیخ عزیز ابن شیخ شریف نجفی در جواب گفته است:

ـرتد ُد
خســــأ عــــدو اهلل إن نجیــــ َبکم
َر َفــض اهلُــدی و َعــل ال َعمــی َیـ َ َ
ا َ
فا ْبشــــر ُی َطهرهـــا الملیـ ُ
و َلــئن بــه و َ
ــت
ــک حممـــدُ
بــک البســیط ُة ُدن َس ْ
ایضاً جناب حاجی مالّ محمود تبریزی در جواب گوید:
خســأ عــدو اهلل ُک ُّ
ــل نجیــبکم
ا َ
هــذا ابــن هنـ ر
ـد و المدینـ ُة و الــد ُم
أیضا:
و له ً

کیویــدکم َش َب الــدماء َت َعــو ُدوا

ت ًّبــا ألشــقی األشــقیاء نجیــبکم

ب احلُسـنی و یف َل ًظـی یتخلـدُ
ن ََص َ
5
ر
ر
لعونــــة یتق ّلــــدُ »
ــــحیفة َم
بص
َ

التعجبــــوا مّــــا أیت إذ قــــد أیت

 .5جنگ  ،69ص.479

المهـ ُ
حممـــدُ
ــی ّ
ــراق فیهـــا و النبـ ُّ

 .9تشیّع در مصر
[تاریخ ّ
الشیعة] صفحة :271

[ا ل شّیعة و ا لعبّاسیّو ن بمصر ]

« ی
الشیعة و الع یباس ییون بمرص:
غت دول ُة بنیالع ّباس ،تطالعت ّ
الشیع ُة
ّلام ُقو َضت أعال ُم دولة بنیمروان و ن َب ْ

زعام منهم ّ
أن بنیالع ّباس عل رأهیم یف
من ّ
الووایا و أظهروا ما انطوت علیه القلوبً ،

شیج ُة بینهم
الو َ
لعل و بنیه ،و ا ّلذی جعلهم یسبون ذلک یف بنیالع ّباس الرح ُم َ
الوالء ٍّ
و بنی آل أیبطالب.

و ما أظهروه بد َء الدّ عوة و مطاردة بنی ُأم ّیة من الشعار طل ًبا بدم احلسنی
السالم و ً
أخذا برتاثهم من بنی ُأمیة ،فام ّنضت
عل علیه ّ
علیه ّ
السالم و االنتصار لبَنی ّ
قیام برا ی إمارت علویّین بود ،و ل ی عبّاسیّو ن ربود ند و دِ مار از علویّین کشید ند

دول ُة بنیالع ّباس ّإال و ُج ُّل أنصارها و ُق ّوادها و أهل طاعتها من العلو ّینی رأ ًیا و

عل و شیعتهم َظ ْه ُر
مذه ًبا؛ و لکن ما
ّ
أمر ُ
استتب للع ّباس ّیة ُ
الملک ّإال و َقل ُبوا لبنی ٍّ
الم َج ّن ،فکانوا علیهم أشد من األُمو ّینی عدا ًءا و ُظ ًلام و ً
بسا
قتال و َص ْل ًبا و تعذی ًبا و َح ً
و ترشیدً ا و نف ًیا ،إیل ما سوی ذلک من رضوب اجلَور و االضطهاد».

فلام رأی ّ
الشیع ُة ما یعمله الع ّباسیّون مع العلو ّینی و أولیائهم،
صفحة ّ « :275
ر
الوث َبة عل بنیالع ّباس یف ّ
ناحیة؛ فام وجدوا علو ًّیا
کل
ص یف َ
صاروا ینتهوون ال ُف َر َ
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للوث َبة ّإال و أخذوا بیده ،و أع َطوه القیاد َة من أنفسهم».
یتحفو َ

بمرص ،یأمره بإخراج آل أیبطالب من
صفحة « :271کتب المتو ّک ُل إیل والیه
َ

ر
لعرش َخ َلون من رجب
اخلتل،
مرص إسحاق بن ییی
مرص إیل العراق؛ َ
ّ
أمری َ
فأخرجهم ُ

َ
بمرص
شوال منه .و استرت َمن کان
سنة  ،111و َقدموا
العراق ،ف ُأخرجوا إیل المدینة یف ّ
َ
ر
مرص رضب ً
عل رأی العلو ّیة ،حتّی ّ
بحق
فأقسم علیه ّ
رجال من اجلند یف یشء َ
أمری َ
أن َ
صاحب الربید إیل المتو ّکل،
احلسن و احلسنی ّإال عفا عنه ،فواده ثالثنی د ّر ًة؛ و رفع ذلک
ُ

مرص برضب ذلک اجلندی مائ ًة ،فرضهبا و محل بعد
فورد الکتاب من المتو ّکل عل أمری َ

فحملهم إیل العراق .و ُدل عل ر
ذلک إیل العراق .و َتتَ ّبع الوایل بعد ذلک ّ
رجل یقال
الشیع َة َ
عل بن أیبطالب ،أنّه بویع له ،ف ُأحرق
لهّ :
عل بن احلسنی بن ّ
عل بن احلسن بن ّ
حممد بن ّ
الموضع ا ّلذی کان به ،و َ
العلوی هو و
بالسیاط ،و ُأخرج
رضب َ
ُّ
بعض َمن بایعه ّ
أخذه و َ
مجع من آل أیبطالب إیل العراق( .اخلطط ،ج ّلد  ،1صفحة  251و صفحة »)251

محاربه و معارضۀ متوکّل با آل أبیطالب ،قابل احصاء نیست
صفحة « :277انقضت دول ُة المتو ّکل ،ا ّلذی حارب َ
أهل البیت و أولیا َءهم،

الشیع ُة بمرص ّ
فحسب العلو ّی ُة و ّ
أن أ ّیام
فقض منهم ما شاء و شاء له شنَآنَه و ُب َ
غضهَ .
ربزون من
ترصمت و ّأّنم سوف ینتشقون
الراحة ،و َی ُ
نسیم ّ
َ
اجلور و االعتساف قد ّ

زوایا االختفاء و ُحبوس البیوت؛ و لکن خابت أمان ُّیهم فقد وجدوا من ابنه المنترص
ما ال یتسبون.

احلکم ،إیل
المقریوی [یف] ج ّلد  ،1صفحة ” :251کتب المنترص ّلام ُو ّیل
قال
ّ
َ

علوی ضیع ًة ،و ال یرکب َف َر ًسا ،و ال یسافر من ال ُفسطاط 5إیل
بمرص أن ال ُیقبل
عامله
ی
َ
بالض ّم)َ :ع َلم لمرص القدیمة».
 .5أقرب الموارد« :ال ُفسطاط ( َ

فتنه در مصر در رمضان سنۀ  491بر علیه شیعیان بهطوریکه لشگر روزهاش را إفطار کرد
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ر
طرف من أطرافها ،و أن ُیمنَعوا من ّاختاذ العبید ّإال العبد الواحد ،و َمن کان بینه و بنی

أحد من الطالب ّینی خصوم ًة من سائر النّاس ُقبل ُ
قول خصمه فیه و مل یطا َلب بب ّینة .و مل

لمقریوی ال یتّفق مع ما هو المعروف من سریة
َت ُطل أ ّیام المنترص “.و لکن ما یذکره ا
ّ

المنترص مع العلو ّینی.

قال ابناألثری یف حوادث عام  ،115ج ّلد  ،7صفحة :11
ام
و أمر
عل و احلسنی ،و آمن العلو ّینی و کانوا خائفنی أ ّی َ
المنترص بویارة قرب ٍّ
ُ
أبیه ،و أطلق وقو َفهم ،و أمر برد َفدَ ک إیل ولد احلسن و احلسنی.

و قال:
َ
و ُذکر ّ
صالح بن عل عن
اخلالفة ّأو ُل ما أحدثه ،أن عوَ ل
أن المنترص ّلام ُویل
َ
حممد،
حل َسن بن إسامعیل بن الع ّباس بن ّ
المدینة و استعمل علیها عل بن ا َ

عل:
قال ّ

علّ ،إین ُأوجهک إیل حلمی و دمی“ و َمد
فلام
ُ
ّ
دخلت علیه ُأودعه ،قال یل” :یا ّ

ساعدَ ه و قال” :إیل هذا ُأوجه بک ،فا ْن ُظ ْر کیف تکون للقوم و کیف
تعاملهم!“ یعنی َآل أیبطالب.

إیل کثری أمثال ذلک مّا هو مسطور یف بطون الکتب و معروف عنه حتّی إذا قام
رسح یف أ ّیامه».
المستعنی من بعده َ

فتنه در مصر در رمضان سنۀ  916بر علیه شیعیان بهطوریکه لشگر
روزهاش را إفطار کرد
[تاریخ الشیعة] صفحة « :257ففی إمارة هارون بن مخارویة بن أمحد بن
خریا من أهل البیت ،فوثب إلیه
طولون ،أنکر رجل من أهل مرص أن یکون أحد ً
بالسیاط یوم اجلمعة یف مجادی اآلخرة ،سنة  .155و یف إمارة ذکا
العا ّم ُة ُ
فرضب ّ
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الصحابة ،فرضیه من النّاس و
ذکر ّ
األعور عل مرص ُکتب عل أبواب اجلامع العتیق ُ

کرهه آخرون؛ فاجتمع النّاس إیل دار ذکا یف رمضان سنة  ،175یتشکّرونه عل ما أذ َن
هلم فیه ،فوثب اجلند بالنّاس فنُهب قوم و خرج آخرون ،و ُحم َی ما ُکتب عل أبواب
ر
یومئذ.
اجلامع ،و ُّنب النّاس یف المسجد و األسواق ،و أف َطر اجلندُ

أمر ّ
یقوی بمرص إیل أن َد َخ َلت سنة 157؛ ففی یوم عاشوراء
الشیعة َ
و ما زال ُ
ر
مجاعة من الرعیّة عند قرب ُکلثوم 5بسبب ذکر السلف و
کانت منازعة بنی اجلند و بنی

السودان عل الرع ّیة فکانوا إذا َل ُقوا
النوح؛ ُقتل فیها مجاعة من الفری َقنی .و ّ
تعصب ّ
القول :معاوی ُة ُ
ُ
خال
ثم ک ُثر
أحدً ا قالوا لهَ :من خا ُلک؟ فإن مل یقل معاوی ُة ب َطشوا به؛ ّ

عل! و کان عل باب اجلامع العتیق شیخان من العا ّمة ینادیان یف کل یوم مجعة یف
ٍّ
اخلاص و العا ّم” :معاوی ُة خایل و ُ
کاتب الوحی و
خال المؤمننی ،و
وجوه النّاس من
ُ
ّ
ردیف رسول اهلل ّ
أحس ُن ما یقولونه ،و ّإال
ُ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم “.و کان هذا َ
فقد کانوا یقولون” :معاوی ُة ُ
عل من ههنا“ و یشریون إیل أصل األُذن .و َیل َقون
خال ٍّ
أسو ُد یصیح دائ ًام:
احلسینی فیقولون له ذلک یف وجهه .و کان
مسلام
أباجعفر
بمرص َ
ّ
ً
َ

”معاوی ُة ُ
عل“ فقتل بتتیس أ ّیا َم القائد جوهر».
خال ّ

قوّت تشیّع در مصر بهواسطۀ جوهر ،و المعزُّ لدین اهلل الفاطمی
مرص و َبنَی القاهر َة .فأع َل َن التش ّی َع قبل
صفحة « :251دخل القائدُ
ُ
جوهر إیل َ

الفاطمی؛ فمن مذهب التش ّیع ا ّلذی هتَف به و آثاره ا ّلتی
المعو لدین اهلل
أن یأیت إلیها
ُّ
ّ
تسمیان بأ ّمکلثوم؛ إحدامها
 .5ذ َکر اب ُنجبری یف رحلته عند ذکر المشاهد یف مرص مشهدَ ین لعلو ّیتنی ّ
السالم.
حممد بن جعفر علیه ّ
السالم ،و األُخری ابن ُة ّ
حممد بن جعفر الصادق علیه ّ
ابن ُة القاسم بن ّ

(تاریخ الشیعة)

خلفای فاطمیّون در مصر به عالیترین وجهی آنجا را إحیاء نمودهاند
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نرشها ،ما أ َمر به من األذان یف مجیع اجلوامع بـ” َح لیل رخری العمل“ و اإلعالن
َ
عل و فاطمة
جلهر یف ّ
الصالة عل ّ
السالم عل غریه ،و ا َ
عل علیه ّ
النبی و عل ٍّ
بتفضیل ّ
السالم.
و احلسننی علیهم ّ
الصالة و ّ

الصالة و کانوا ال یفعلون ذلک،
سم َلة یف ّ
و أ َمر اإلما َم بجامع مرص أن ُجی َهر بال َب َ

القنوت یف الرکعة ال ّثانیة.
و زیدَ یف صالة اجلمعة
ُ

عمل هبا حسب ما یل :أن ال َیرث مع بنت الم ّیت أخ
و أ ّما المواریث فأ َمر بأن ُی َ

وج أو
ابن أخ ،و أن ال َیرث مع الولد ّإال ّ
الو ُ
عم و ال ُ
عم و ال ُ
ابن ّ
له و ال ُأخت و ال ی

الووجة و األبوان أو اجلدّ ان ،و أن ال َیرث مع األُ ّم ّإال من َیرث مع الولد.
ّ

و خاطب أبوطاهر حممد بن أمحد ،قاض مرص ،القائدَ جوهر یف ر
بنت و أخر کان
ّ
َ
ألح علیه
قدیام فیهام بالنصف للبنت و
فلام ّ
بالباقی لألخ ،فقال” :ال أفعلّ “.
ّ
قد حکم ً

السالم!“ فأمسک أبوطاهر و
قال لهّ ” :أهیا
القاض! إنّام هذا عداوة لفاطمة علیها ّ
ّ
5
مل یراجعه بعدُ یف ذلک».

خلفای فاطمیّون در مصر به عالیترین وجهی آنجا را إحیاء نمودهاند
صفحة « :255و قد أمر ب ُأ ر
بتمسکه بالدّ ین و عمله بنظام
مور ُأخری مّا ت َ
َشهد ّ

2
الون َّار یف أوساطهم ،و منَع من
یار ،و أن یشدّ وا ُّ
ّ
الرشیعة؛ ک ُلبس النّصاری و الیهود الغ َ
احلام َم بغری م َئو رر ،و أن تکشف
عمل ال ُف ّقاع و بیعه یف األسواق ،و من أن یدخل أحد ّ

ر
ر
احلامم بال
طریق و أن تیش
وجهها یف
َ
امرأة َ
خلف َجنازة ،و ق َبض عل مجاعة ُوجدوا یف ّ
استمر ،و عل مثل ذلک َج َرت سریتُه
فرضبوا و ُشهروا ،إیل غری ذلک .فبمثل هذا
م َئو رر ُ
ّ

 .5الخطط ،ج  ،1ص 251؛ کامل ،ابناألثری ،یف حوادث عام ( .155تاریخ الشیعة)
 .2و هو عالمة أهل ّ
غیار ُهم السواد.
الذمة و ُ
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إیل أن حلق بر ّبه ،و قد بلغ من ال َع َظمة و ّ
الشأن یف أ ّیامه أن ُدع َی له بالمغرب ک ّله و دیار
مرص و ّ
الشام و احلرمنی و بعض أعامل العراق.

مظاهره یف التش ّیع أک َث َر و أعام ُله یف
و ّلام انتهت اخلالف ُة إیل احلاکم باهلل کانت
ُ

سمح للنّاس بأن جیری ی
کل عل مذهبه و یعمل
سبیل إعالئه أو َف َر؛ و مع ذلک ک ّله فقد َ
المدرسنی للفقه و
دار احلکمة (ک ّلیة) بالقاهرة و رتب فیها
َ
ّ
حسب اجتهاده ،و فتَح َ

الکتب من خوائن
الطب و التنجیم و النّحو و القرا َءة و غریها ،و ُحم َلت إلیها
ال ّلغة و
ُ
ّ
ال ُقصور حتّی حصل فیها من الکتب یف سائر العلوم ما مل ُی َر مث ُله جتم ًعا ،و دخلها
ُ
األرزاق السنیة ،و ُجعل فیها ک ُّلام یتاجون
ّاس للتّحصیل ،و ُاجری عل َمن فیها
الن ُ
5

الو َرق.
إلیه من احلرب و األقالم و المحابر و َ

سجلها له الت ُ
ّکری من
ّاریخ؛ و أض ْ
و هذه من حماسنه ا ّلتی ّ
ف إلیها ما شدّ د به الن ُ

زیارتن للمقابر ـ فلم ُی َر یف األعیاد
بیع ال ُف ّقاع ،و منع النّساء من اتّباع اجلنائو و من
ّ
ّاس من الغناء و ال ّلهو و بیع المغنّیات ،و منَع
بالمقابر امرأة واحدة ـ و منَع الن َ
سلام و ال یشرتوا عبدً ا و ال أ َم ًة ،و
النّصاری من رکوب اخلَیل و أن ال یستخدموا ُم ً
تتبعت آثارهم یف ذلک فأس َلم منهم عدّ ة ،و منَع من تقبیل ر
األرض و أن ال ُیقبل
أحد له
َ
َ
2

رکا ُبه و ال َیدُ ه.

مر رة منَع من َسب الس َلف
ترصمت دولتُه ،فکم ّ
فعل هذا و مثله انقضت أ ّیا ُمه و ّ

و عا َقب علیه ،و کم أ َمر بمحو ما ُیکتَب منه عل احلیطان و المساجد و بقلع األلواح

ا ّلتی ینقش علیها من ذلک».
 .5الخطط ،ج  ،3ص .518
 .2همان ،ص .74
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مصر به مصداق« :النیاس لیل دین ملوکه »،هر زمان ،تابع مذهب حاکم
آنجا بوده است
[تاریخ الشیعة] صفحة :255

«و ّ
ّاس عل دین ملوکهم“ هی
أظه َر مصداق هلذه الکلمة الدّ ارجة” :الن ُ
إن َ
السلطة ،فقد واف َقت
الرأی تق ّلبت مع أرباب الدّ ولة و رجال ُّ
فإّنا یف المذهب و ّ
مرص؛ ّ
ُ

تظاهرت مع الفاطمیّنی ،و اتّفقت مع األ ّیوبیّنی ،و
جارت الع ّباسیّنی ،و
َ
األُمو ّینی ،و َ
ر
الملوک و تُسایر األُمراء یف کل ر
َ
زمان إیل الوقت احلارض.
آن و
هکذا ُتاری
َ
در ایّام اخشیدیّین و کا فور ،در روز عاشورا خلیفه همۀ مردم را اطعام می کرد با طعام اهل حُز ن

و ّ
مرص.
إن للفاطم ّینی
مظاهر یف التش ّیع کانت من َ
َ
أقوی األسباب لنرشه یف َ

المحرم مل یکن ّأو َل َمن
منها :یو ُم عاشوراء .و إن إظهار شعائر احلون یوم العاش من
ّ
مرص ،بل ّ
الشیعة کانت علیه أ ّیا َم ْ
إن ّ
األخشید ّینی و کافور؛ 5و إنّام
أ َمر به الفاطم ّیون یف َ

یع
مرص یف دولتهم یف الیوم العاش من
المحرم تُبطل البَ َ
ّ
اتّسع نطا ُقه یف أ ّیامهم ،فکانت ُ

َ
األسواق ،و جیتمع أهل النوح و النّشید و یطوفون باألز ّقة و
الرشاء و تُعطل
و ّ

األسواق ،و یأتون إیل مشهد ُک ْلثوم و نفیسه 2و غریمها و هم نائحون باکون ،و
ر
حاف و علیه
یمضون إیل اجلامع األزهر أو إیل دار اخللیفة ،و لربام حرض اخللیف ُة و هو
قرأ ُ
ثم ُینشد الشعرا ُء ما قالوه یف احلسنی و
السالمّ ،
مقتل احلسنی علیه ّ
حلون ،ف ُی َ
شعار ا ُ
 .5انظر الخطط ،ج  ،2ص ( .239تاریخ الشیعة)

السالم ،زوج ُة إسحاق بن
عل علیهام ّ
 .2قال ابنخ ّلکان« :هی ابن ُة احلسن بن زید بن احلسن بن ّ

دخلت مع زوجها إیل مرص ،و قیل مع أبیها ،و کانت من النّساء
السالم،
ْ
جعفر الصادق علیه ّ

َ
احلدیث .و کان
مرص حرض إلیها و سمع منها
الصاحلات التّقیات؛ و ُیروی أ ّن
ّ
الشافعی ّلام دخل َ
للمرص ّینی فیها اعتقاد عظیم ،و هو إیل اآلن ر
وفاتا یف شهر رمضان ،عام .175
باق کام کان .و کانت ُ

جرب ،رض اهلل عنها( ».تاریخ الشیعة)
ربها معروف بإجابة الدعاء عنده و هو ّ
وق ُ
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ّاس إیل مائدة اخللیفة ،و
السالم إیل أن ینتصف النّهار ف ُی َ
دعی الن ُ
أهل البیت علیهم ّ

أحسن ال ُب ُسط و اختیار أن َفس األطعمة
ال تکون الامئد ُة کموائد األعیاد من فرش َ
رص و
السلطنة ،بل ت َ
وتو ّفر األلوان و غری ذلک من مظاهر الملوک ّیة و ُأهبة ّ
ُفرش احلُ ُ ُ
امط احلُون و ُیغری ُ
ُی َمدّ س ُ
لون اخلُبو َعمدً ا ،و جیعلون عل السامط ألبانًا سا َذج ًة و ُج ْبنًا و

ثم خیرجون بعد تناول ال ّطعام عل تلک اهلیئة ا ّلتی کانوا علیها من
َع َس ًال و أمثال ذلکّ ،
5

یستمر احلال إیل ما بعد ال َعرص.
النوح و ال ُبکاء ،و
ّ
در آ ن زما ن عید غد یر به قدر ی با عظمت بر گزار میشد که قاب ل وصف نیست

احلجة ا ّلذی أقام فیه
و منها :یو ُم الغدیر؛ و هو الیو ُم ال ّثامنعرش من شهر ذی ّ

الر ُ
سول ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم عل ًّیا خلیف ًة من بعده و إما ًما و هاد ًیا؛ و البُ َوهییّون
ّ

راسیم
یف العراق قد َس َبقوا الفاطم ّینی إیل تأیید هذا الیوم و إقامته عیدً ا ُیظهرون فیه َم
َ

الوینة.

مجیع ما کان یصنعه الفاطمیّون یف هذا الیوم خلرجنا عن
و لو أردنا أن ن َُس ّطر َ

غری أنّنا نوجو البیان عنه.
ُخطة الکتاب َ

مجل ر
هیئة .و قد ُأعدّ ألکابر الدّ ولة
خیرج اخللیفة یف هذا الیوم عل أحسن بو رة و أ َ

و القضاة و عا ّمة النّاس جلس قد ُفرش َ
بأفخر ال ُب ُسط ،و نُصب فیه منرب فیجلس علیه

ثم عا ّم ُة النّاس ،و جیلس
القاض و العلام ُء حو َله و من بعدهم األُمرا ُء و األجنا ُد ّ

اخللیف ُة یف ٍّ
النبی ّ
صل اهلل
ثم یصعد
ُ
اخلطیب فیتلوا خطب َة ّ
حمل ُیرشف عل المجلس؛ ّ

علیه و آله و س ّلم ا ّلتی خ َطبها ذلک الیوم ،و یذکر إصعا َد أمریالمؤمننی إلیه و یصف
تلک َ
النبی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم یف َحقه؛ فإذا نول القاض َص ّل
احلال و ما قاله ُّ

ثم ُجیرون مراس َم التّهاین من التّصافح و غریه.
بالنّاس رکعتنیّ ،
 .5انظر الخطط ،ج  ،2ص  283ـ ( .235تاریخ الشیعة)

[کیفیّت برگزاری مراسم عید روز والدت معصومین ،در ایّام خلفای فاطمیّین در مصر]
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یفرقون
و یف هذا الیوم ّ
یووجون األیامی ،و ُینعمون عل الفقراء و المساکنی ،و ّ

المدرسنی و
الضیوف و األساتذة و
الرؤساء و ّ
اهل َ
ّ
بات عل کرباء الدّ ولة و األُمراء و ّ
قاب ،إیل أمثال ذلک من إعظام هذا الیوم .و إجراء
الر َ
غریهم ،و َی َ
نحرون و َیعتقون ّ
5

مراسم التّهاین ،و توفری الصالت و اهلبات ،و عل مثل ذلک ُجیری الوزا ُء و أکابر الدّ ولة.

ف ُینفق اخللیف ُة یف هذا الیوم ما ال ُیِص من األموال ،و مث ُله الوزرا ُء و کرباء الدّ ولة.
[ کیفیّت برگزار ی مراسم عید رو ز و الدت معصومین ،در ایّام خلفا ی فاطمیّین در مصر ]

الوهراء واحلَ َسنَنی
و منهاّ :أّنم کانوا جیعلون أ ّیام مولد
عل و ّ
ّ
النبی و ٍّ
َ
األموال اجلسیمة ،و یظهرون فیها
مواسم جلیلة ،ینفقون فیها
السالم أعیا ًدا و
َ
علیهم ّ
ّاس َ
لوی و غری ذلک من
مثل عملهم من اإلطعام و ُصنع احلَ َ
اجلَ َذ َل والب ْرش ،و یعمل الن ُ
إظهار شعائر األعیاد.

[ا قا مۀ منبرهای تعلیم فقه اهل بیت به مردم]

رواتب و
ّاس فق َه أهل البیت و أجروا هلم
َ
و منهاّ :أّنم نصبوا فقها َء ُیعلمون الن َ
خمص ر
َ
األموال اجللیلة.
صات َسنی ًة ،و أنفقوا عل المتع ّلمنی و احلُضور 2الستامع احلدیث
ّ
مذهب
سری یف مرص و َیستَویل عل البالد ،و یکون
ُ
یف هذا و مثله جعلوا التش ّی َع َی ُ

المذهب المعروف بنی عا ّمة النّاس.
أهل البیت
َ
مشهور ،ا سماعیل ی بود ن فاطمیّین است و لی آ ثار امامی بودنشا ن ظاهر تر است

السریة و التّاریخ ـ و مل نتح ّققه ـ ّ
و ّ
أن الفاطم ّینی کانوا
إن المشهور بنی أرباب ّ

عل األفضل
إسامعیل ّی ًة یف المذهب و ّ
الرأی ،و صاروا عل مذهب اإلمام ّیة أ ّیام الوزیر أیب ّ

الوزیر
اإلمامی المذهب ،یف دولة احلافظ لدین اهلل؛ و ّلام ُقتل
اجلامیل
بن أمری اجلیوش َبدْ ر
ُ
ّ
ّ
عام  ،511عاد المذهب إسامعیل ًّیا .و کیف کان ّ
اإلمامی یف دولتهم کان
فإن المذهب
ّ
حاجوا دون قصده.
ُّسع یف َسریه من دون أن جید َع َثر ًة یف سبیله ،أو یشاهد
ً
ینترش و َی َ

عرشی ،لکان لنا متّسع
المذهب االثنی
و لو أردنا أن نقیم األد ّل َة عل انتحاهلم
ّ
َ

 .5الخطط ،ج  ،2ص  222و .483
 .2مجع احلارض( .محقّق)
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بأّنم إسامعیل ّیون مذه ًبا قد یکون له وجه من التّاریخ ،غری ّ
أن
من القول؛ کام أن ّ
الوعم ّ

أظه ُر».
آثارهم یف اإلمام ّیة َ

صالحالدّین أیّوبی مذهب شیعه را برانداخت و فقط رسمیّت به مذاهب
أربعه داد
[تاریخ الشیعة] صفحة :261
« ی
الشیعة و األ ییوب ییون بمرص:
کان التش ّیع ُم َخی ًام عل القاهرة و ضار ًبا أطنا ُبه یف ال ُقری و البلدان ،إیل أن َقو َی

الفاطمی؛
صالحالدّ ین یوسف األ ّیویب و ب َلغ من الشأن أن استوزره العاضدُ لدین اهلل
ُ
ّ

القو َة و ال َغ َلبةْ ،
أن َح َجر عل العاضد و منَعه من
فکان جواؤه منه حینام َعرف من نفسه ّ
الصفایا و األموال حتّی مل یبق عنده ّإال َف َر ًسا
مجیع ما لدیه من ّ
اخلروج و استلب َ

شع یف قلب الدّ ولة و الدّ عوة للمستنرص بأمراهلل
واحدً ا ،و بعد ذلک استلبه منه؛ ّ
ثم َ

الفاطمی ُم َس ًّجی عل
ایس و
ایس ببغداد ،فساعده ال ّط ُ
ُّ
الع عل ما أراد ،فدعا للع ّب ّ
الع ّب ّ
5

الموت.
فراش المرض فلم یعلم باحلال حتّی جاءه
ُ

مرص
تهدت لأل ّیو ّ
و ّلام ّ
یب قواعدُ الدّ ولة ،أوقع باألُمراء و ا ُ
جلند ،و أنشأ بمدینة َ
رصف قضا َة ّ
فوض
الشیعة کلهم ،و ّ
مدرس ًة للفقهاء الشافع ّیة و ُأخری للاملک ّیة ،و َ

ستنب عنه یف إقلیم
الامرین الشافعی فلم َی
القضا َء لصدرالدّ ین عبدالملک بن درباس
ْ
ّ
مرص إ ّال َمن کان شافعی المذهب 2.فتظاهر النّاس من ذلک الیوم بام کان علیه َه َوی

 .5و ذلک عام 517؛ الخطط ،ج  ،1ص 176؛ و ابناألثری و غریمها( .تاریخ الشیعة)

 .2و قال ابناألثری یف حوادث عام  ،511ج  ،22ص « :217و عول قضا َة المرص ّینی و کانوا شیع ًة
و أقام قاض ًیا شافع ًّیا یف مرص ،فاستناب الشافع ّیة یف مجیع مرص ،یف العرشین من مجادیاآلخرة».

(تاریخ الشیعة)

صالحالدّین أیّوبی روز عاشورا را روز عید و سرور قرار داد
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یب یستقدم العلام َء ا ّلذین عل رأیه
الملک ،و کیف ال خیتفی
مذهب أهل البیت و األ ّیو ُّ
ُ
َ
األشعری ،و من
ّاس عل عقیدة
و یبنی
ّ
واتب و یمل الن َ
الر َ
المدارس و ّ
َ
خیصص هلا ّ
خالف ُرض َبت عن ُقه .و ساعد عل ذلک ّ
نورالدین حممود بن عامدالدّ ین
السلطان َ
أن ّ

مذهب أیبحنیفة یف بالد ّ
الشام؛ فام زال من ذلک الوقت تنترش
فنرش
تعصب َ
َ
زنکی ّ
ّ
بمرص و ّ
جروا عل ذلک یف مجیع
مذاه ُبهم و ُت َقوی ،و توداد فقها ُؤهم و تکثر
الشام ،و َ
َ

ر
قاض،
ذهب بغریها و ُأنکر علیه ،و مل یول
البالد ا ّلتی هلم علیها سلطانُ ،
وعود َی َمن َت َ َ
و ال ُقبلت شهاد ُة ر
أحد ،و ال ُقد َم للخطابة و اإلمامة و التّدریس إنسان ما مل یکن مقلدً ا

ألحد المذاهب األربعة .و أفتی فقها ُؤهم یف طول ُمدّ ة األ ّیوب ّینی و بعدَ هم بوجوب
5

اتّباع هذه المذاهب و حتریم ما عداها.

صالح ا لدّین أیّوب ی رو ز عاشورا را روز عید و سرور قرار داد

ب
ناص َ
یب بام ارتکبه من الفاطم ّینی و مذهب أهل البیت حتّی َ
و ما َقن َع األ ّیو ُّ

العدا َء للبیت ال ّطاهر نفسه؛ فقابل ّ
الشیع َة و الفاطم ّینی بالعکس م ّا کانوا یعملونه یوم
عاشوراء.

المقریوی ،ج ّلد  ،1صفحة ” :155کان الفاطمیّون یتّخذون یوم عاشوراء
قال
ّ
یوم ح ر
المسمی س َ
ُ
امط احلون ،و
األسواق ،و یعمل فیه السامط العظیم
ون؛ تتع ّطل فیه
َ ُ
ّ
ُ
ملوک من بنیأ ّیوب یو َم
فلام زالت الدّ ول ُة ّاختذ ال
کان یصل إیل النّاس منه یشء کثریّ .
یتبسطون یف المطاعم ،و یصنعون
یوسعون فیه عل عیاهلم ،و ّ
عاشوراء یو َم رسور؛ ّ

احلام َم ـ جر ًیا عل عادة أهل ّ
الشام،
احلَالوات ،و یتّخذون
األواین اجلدیدة ،و یدخلون ّ
َ

آناف شیعة عل بن
اج أ ّیا َم عبدالملک بن مروان ـ ُلریغموا بذلک َ
احلج ُ
ا ّلتی سنّها هلم ّ
ر
ر
عل ألنّه ُقتل
أیبطالب ،ا ّلذین یتّخذون یوم عاشوراء یو َم َعواء و ُحون عل احلسنی بن ّ
رسور و َتبس ر
ط“.
فیه .و قد أدرکنا بقایا مّا عمله بنوأ ّیوب من ّاختاذ یوم عاشوراء یو َم
ر َ ُّ
 .5انظر الخطط ،ج  ،3ص ( .515تاریخ الشیعة)
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الر َ
سول و
ال أدری إذا کان األ ّیوب ّیون أعدا َء بنیفاطمة ،فهل ساغ هلم أن یعادوا ّ

الر ُ
َ
سول و َحو َن علیه قبل
أهل بیته؟! و لامذا صنعوا یو َم مقتل احلسنی عیدً ا و قد بکاه ّ
احلسنی یف األحیاء؟! و ّ
یب و
أن
السننی و
ُ
طری األ ّیو ُّ
األغرب أن ُی َ
َ
ذلک الیوم بعرشات ّ
ُی َ
صاحب یوم عاشوراء؛ فإنّا هّلل و إنّا إلیه راجعون».
المدح جوا ًفا و هو
کال له
ُ
ُ

[حمل نمودن أمیرأفضل رأس الحسین را از عسقالن و دفن نمودن آن در مصر]
المقریوی ،ج ّلد  ،1صفحة ّ ” :151
إن األفضل بن
صفحة  ،265پاورقی« :قال
ّ

َ
رأس
دس و دخل
عسقالن ،و کان هبا مکان دارس فیه ُ
أمری اجلیوش ّلام م َلک ال ُق َ
ر
أجل ر
عمر المشهدَ ؛
عل ،فأخرجه و ع ّطره و ُحم َل یف َس َفط إیل َ
دار هبا ،و ّ
احلسنی بن ّ
ُ
أحله یف
محل
فلام تکا َم َل َ
أس الرشیف عل صدره و س َعی به ماش ًیا إیل أن َ
الر َ
األفضل ّ
ّ
َم َق ّره .و کان ُ
محل الرأس من عسقالن إیل القاهرة یو َم األحد ،ثامن مجادیاآلخرة ،سنة
أس الرشیف ّلام ُأخرج من المشهد بعسقالن ُوجد د ُمه
 .515و یذکر أ ّن هذا الر َ

جیف ،و له ریح کریح المسک “.و قال” :و کانوا ینحرون یوم عاشوراء عند القرب
مل ّ
َ
احلسنی ،و مل یوالوا
وح و ال ُبکا َء و َی ُسبّون َمن ق َتل
َ
اإلبل و البقر و الغنم ،و یکثرون الن َ
ثم ذکر له بعض الربکات المشاهدة المرئ ّیة.
عل ذلک حتّی زالت دول ُتهمّ “.

و قال ابنبطوطة یف رحلته ،ج ّلد  ،2صفحة ” :12و من الموارات الرشیفة،

السالم؛ و علیه
المشهدُ المقدّ ُس
عل علیهام ّ
ُ
العظیم الشأن حیث رأس احلسنی بن ّ

أیضا کذلک ،و هو
رباط َضخم
عجیب البناء ،عل أبوابه ح َل ُق الفضة و صفائحها ً
ُ

احلق من اإلجالل و التّعظیم “.و قال صفحة  ،11عند ذکر ال ُقدْ س الرشیف” :و
ُمویف ّ
هبا المشهدُ ّ
السالم ،قبل أن ُین َقل إیل
عل علیهام ّ
الشهری حیث کان رأس احلسنی بن ّ

القاهرة“.

اهل مصر ،امروز إقبال شدید به اهل بیت و مظاهر تشیّع دارند
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قرص عن ر
کثری من مشاهد أهل البیت یف
أقول :و هو إیل الیوم
عظیم البناء ال َی ُ
ُ

السالم».
األئمة المعصومنی علیهم ّ
العراق عدا مشاهد ّ

اهل مصر ،امروز إقبال شدید به اهل بیت و مظاهر تشیّع دارند
صفحة « :261و کإقباهلم 5عل التّقبیل و االبتهال و التّرضع إیل اهلل تعایل یف
جل َمع و هم یملون
قضاء احلوائج عند تلک المشاهد؛ و لربام خیرجون یف لیایل ا ُ

السود و بأیدهیم الس ُ
ظهورهم ،کام تصنع ّ
الشیع ُة
السل احلدید ّیه یرضبون هبا
َ
األعال َم ُّ
مظهر
عند إظهار شعائر احلون عل أهل البیت ،و یذهبون عل هاتیک احلال ا ّلتی هی
ُ

ّ
الشجی و احلون ،إیل قرب السیّدة زینب؛ إیل ما سوی ذلک من أمثال هذه الشعائر و
2

المظاهر ا ّلتی تد ّلنا عل شدّ ة َمیلهم إیل العرتة ال ّطاهرة».

صفحة « :267و لو کانت تلک الفئ ُة ختلص للمجتمع و تکتب بحسن ن ّی رة

ئف یف َنبو ّ
الشیعة یف کتابه فجر اإلسالم ،و قد
عام سوده من صحا َ
لرجع أمحدُ أمنی ّ

َو َعد ْ
ّجف األشف و اعرتف بذنبه ،و کنّا ننتظر بفارغ
بأن ُیبیض ما سود یو َم زار الن َ
الصرب ْ
األول من کتابه
فلام مثل لل ّطبع اجلو َء ّ
أن یقرن بعنی القول و العملّ .

ُضحی اإلسالم ،و محله الربیدُ إیل العراق و و َقفنا عل ما حرره فیه ،وجدناه قد َذر

رح و زاد یف تسوید صحائفه األُ َول ا ّلتی جاء هبا کتا ُبه فجر اإلسالم؛
جل َ
الم َ
لح عل ا َ

إرصارا علیه.
احلق ّإال ُبعدً ا عنه ،و االعرتاف باخلطأ ّإال
فکأنّام مل َیو ْده
الوقوف عل ّ
ُ
ً
 .5یعنی مثل اقبال مصریهای این زمان.

شاهدَ واع ًظا یف أحد المشهدَ ین (رأس احلسنی أو الس ّیدة زینب) و حو َله مجاعة
 .2حکی یل َمن َ
َ
عجل اهلل فرجه و
األحادیث یف
ُّسد علیهم
المهدی و ظهوره ّ
ّ
صاغنی حلدیثه مرتاحنی به ،و هو َی ُ

سهل خمرجه( .تاریخ الشیعة)
ّ
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البرص عل العمی؛ إنّه سمیع
ب اهلدای َة و آثر
أح ّ
للهدی َمن َ
نسأله تعایل أن یوفق ُ
َ
5

جیب».

دولت فاطمیّین در مصر ،شیعه و علوی بودهاند
[معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر ،ج ّلد  ]1صفحة :115
«الدی ولة العلو ییة الساطمییة بمرص و إفریق ییة:
شأوا 2بعیدً ا و استولت عل إفریقیّة و مرص و ّ
الشام ،و ُخطب
هذه الدّ ولة بلغت ً

کر َمت العلام َء.
المدُ َن و
َ
المدارس و المساجدَ العظام و أ َ
هلا باحلجاز و العراق ،و َبنَت ُ
دار ر
کتب عظیم رة تمع
اجلامع األزهر و
و من آثارها
ُ
ُ
اجلامع األقمر بمرص؛ و کان هلا ُ
ئس الکتب ،و کان فیها عدّ ُة ُن َسخر من کتاب العنی للخلیل بن أمحد إحداها بخ ّطه؛ و
نفا َ

المؤرخنی استیفا ًء لذکر أحواهلا
أکثر
دار ّ
ّ
غری ذلک .و ُ
دار السالح و ُ
ُ
الضیافة و ُ
المنصفون من العلامء ،و العالمون باألنساب من
قریوی
الم
ُ
ُّ
صاحب ُخ َطط مرص ـ و ُ
ـ َ
بصحته ُ
الرض و کفی به شاهدً ا:
الرشیف
صححوا نس َبهم؛ و یشهد
قول ّ
ّ
العلو ّینیّ ،
ّ
مــا مقــامی عــل اهلــوان و عنــدی

مقـــول صـــادق و أنـــف َحمـــ ُّی
یش
ــــم کـــام زا َغ طـــائر وحــــ ُّ

َمـــن أبـــو ُه أیب و َمـــوال ُه َمـــوال

ِص
َی إذا ضـــا َمنی البعیـــدُ الــــ َق ُّ
ـــــل
حممـــــد و َع
س مجی ًعـــــا ّ
ُّ

و إبـــاء ُحم َلـــق یب َعـــن الض ْیــــ
یم یف بــالد األعــادی
أمحــ ُل الضــ َ

َلـــف عرقـــی بعرقـــه َســـ ّیدُ النّـــا
ّ
عـــــو
إن ُذ ّیل بـــــذلک اجلـــــدّ
ُّ

 .5جنگ  ،61ص  431ـ .412
 .2الشأو :الغایة( .محقّق)

رص اخللیفــــ ُة ال َع َلــــو ُّی
و بـــــم َ

وا وامــــی بــــذلک الر ْبــــع َر ُّی

دولت فاطمیّین در مصر ،شیعه و علوی بودهاند
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األبیات القاد َر أرسل القاض أبابکر
و إنّام مل ُیود ْعه دیوانَه خو ًفا .و ّلام ب َلغت
ُ

أی مقام ٍّ
ذل أقام و هو ناظر یف النّقابة و
ض ُیعاتبه و یقول” :عل ّ
الباقالین إیل والد ّ
الر ّ
ّ

الرض
فح َلف والدُ ه أ ّنه ما علم بذلک ،و أنکر
احلج ،و مها من أشف األعامل!“ َ
ّ
ّ
ّ
ب للخلیفة باالعتذار و ال َقدْ ح یف َن َسب المرص ّی!“ فامتنع و
عر .فقال أبوه” :اک ُت ْ
الش َ
ختاف من البعید عنک و ال
اعتذر باخلوف من الد ْیلم و ُدعاة
المرص ّینی؛ فقال أبوهُ ” :
ّ
ختاف من القریب!“ فلم یقبل ،فغضب منه أبوه و قا َطعه و ح َلف أن ال یساکنه یف ر
بلد،
ُ
َ
َ
َ َ
ض أنّه مل ی ُقل ّ
عر.
الش َ
ثم حلف ّ
ّ
الر ُّ

یتضمن ال َقدْ َح یف نسبهم ،کتب فیه المرتض و
حمرضا
و کتب یف زمن القادر
ّ
ً

الش ُ
الرض و أبومها و ّ
الرض
یخ المفید و سا ُئر العلامء و ال ُقضاة ،و ال ُح ّجة فیام کتبه
ّ
ّ
یف المحرضّ ،
امتناع
أکثر من هذا ،کام قال ابناألثری یف تارخیه .و
ُ
فإن اخلوف َیمل عل َ

ربأ من األبیات حتّی َآل احلال مع
ض من أن
یکتب للقادر ً
َ
قدحا یف نسبهم و أن یت ّ
ّ
الر ّ
قوی عل ص ّحة نسبهم؛ و کتاب ُة َمن کتب یف المحرض لیست ّإال
أبیه إیل ما آل ،دلیل ی

للخوف کام ّ
الملک ،و إذا کان اخلوف
أن کتاب َة المحرض کان سب ُبها
َ
اخلوف منهم عل ُ

ر
َ
حمرض مکذوب؟!
الملوک عل قتل آبائهم و إخواّنم ،أفال یمل عل کتابة
علیه یمل

سألت أنا مجاع ًة من أعیان العلو ّینی فلم یرتابوا یف ص ّحة
قال ابناألثری” :و
ُ

نسبهم ،و قد بالغ من أنکر نس َبهم فو َعم ّ
هیودی
أن عبیداهلل ّأو َل ُخلفائهم هو َو َلدُ
ٍّ
حدّ ر
اد“.
قال ابناألثری” :لیت شعری ما ا ّلذی محل أباعبداهلل ّ
الشیعی و غریه حتّی
هیودی ،و هل ُیسامح نفسه هبذا األمر
األمر من أنفسهم و یس ّلموه إیل َو َلد
ُخیرجوا هذا
ٍّ
َ
یثاب علیه؟!“
َمن یعتقده دینًا ُ

ألّنم شیعة
أقول :و
َ
انضاف إیل ما فعله بنوالع ّباس العصب ّی ُة المذهب ّیةّ ،
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یوطی یف تاریخ اخللفاء جعل ذلک سب ًبا لفساد خالفتهم.
الس
ّ
إسامعیل ّیة ،حتّی أ ّن اجلالل ُّ
5

و هذه أسامء خلفائهم عل التفصیل». ...

خلفای فاطمیّین ،سادات علوی هستند
[معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر ،ج ّلد ،صفحة :]151
«اخللساء الساطمییون و اجلامع األزهر:
واجلامع األقمر؛ و مها من بناء اخللفاء الفاطم ّینی،
اجلامع األزهر
و یف مرص
ُ
ُ

أوا بعیدً ا و دامت
ثم انتقلوا إیل مرص ،و بلغت دولتُهم َش ً
ا ّلذین َظ َهروا بالمغرب ّ

مائتنی و اثننی و سبعنی سنة ،و کان هلا فضل عظیم یف إحیاء آثار اإلسالم .و

مؤرخیهم یصححون َن َس َبهمُ ،
مثل صاحب عمدة ال ّطالب
المح ّققون من علامء اإلسالم و ّ
المقریوی و غریهم؛ ومّا استد ّلوا
بنخلدون و اب ُناألثری و
یف أنساب آل أیبطالب ،و ا ُ
ّ

صحة َن َسبهم ُ
ض ،رض اهلل عنه:
به عل ّ
قول الرشیف ّ
الر ّ
ما مقامی عل اهلَـوان و عنـدی

و إبــاء ُحم َلــق یب عــن الض ْیـــ

أمح ُل الض ْیم یف بـالد األعـادی
َم ـن أبــو ُه أیب ومــوال ُه َم ـوالی

ـی
َمقــول صــادق و أ ْن ـف َحمـ ُّ
یش
ـــم کــام زا َغ طــائر َوحـــ ُّ

وی
رص الخلیفــ ُة ال َع َلــ ُّ
و بـــم َ
ِص
إذا َضـــامنی البعیـــدُ الــــ َق ُّ

عــــل
حممــــد و
َل ـف عرقــی بعرق ـه َس ـیدا النّــا
س مجی ًعــــا ّ
ُّ
احلموی ا ّلذی ُیعرب عنهم یف ُمع َجم البلدان
بمن أنکر َن َس َبهم أمثال یاقوت
ّ
و ال عربة َ

بالمتع ّلو ّینی و غریه؛ ّ
فح َل
فإن ا ّلذین أنکروا نس َبهم هم بنوالع ّباس خو ًفا عل ُملکهم ّلام استَ َ

رضا ببغداد یف َنفی َن َسبهم
ُ
أمرهم مع ما َی َرو َنه من َمیل النّاس إیل آل أیبطالب ،حتّی کتبوا َحم َ ً
 .5جنگ  ،61ص .291
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ربوا 5عل أن َیک ُتب فیه من علامء اإلمام ّیةّ :
الشیخ المفید و تلمیذه الس ّید المرتض و
ْ
أج َ ُ

فهد َد و ُعول عن
السالفة ُ
الرض من إنکار األبیات ّ
الس ّید ّ
الرضا و والدمها؛ و امتنع ّ
السید ّ
ّ
احلاج ،ال س ّیام ّ
یسء ،حتّی قال
النّقابة و إمارة
ّ
أن القو َم شیعة إسامعیل ّیة و القول فیهم ّ

یوطی یف تاریخ اخللفاءّ ” :
تصح؛ أل ّن خیارهم رافضة“ أو ما هذا معناه.
إن خالفتهم ال ّ
الس ّ
ّ

أردت أن تعلم َع َظ َم َة دولتهم و ما هلا من الفضل عل اإلسالم و العرب
و إذا
َ

فإین مل َأر َمن َفصل أحواهلم مث َله؛ و مّا قاله یف وصف خوانة
فراج ْع خطط
المقریویّ ،
ّ

أن فیها عدّ َة ُن َس رخ من کتاب العنی ،إحداها ّ
الکتب ا ّلتی کانت هلمّ ،
بخط مصنّفه اخللیل بن

أمحد.

امع األزهر من عهدهم إیل الیوم مدرسة عظیمة إسالم ّیة ،و له أوقاف
و اجل ُ
کل رواق إیل ُق ر
الب و ینسب ّ
طر من األقطار َیس ُکنه
جلیلة ،و فیه أرو َقة َیس ُکنها ال ّط ُ

ُ
األرزاق من األوقاف ،و له رئیس ُیلقب بشیخ اجلامع األزهر و هو
أه ُله ،و َتدُ ّر علیهم
2

بمرص».
أع َظ ُم جام رع
َ

شیعه در مصر باید مساجد بهتری و مبلّغین عالمتری برای خود تهیّه کند
[معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر ،ج ّلد  ]1صفحة :155

رأس
الرأس ا ّلذی یقال :إنّه ُ
مرص أ ّیا ًما ذهبنا یف أثنائها لویارة مشهد ّ
«فبقینا یف َ

عل بن احلسنی
السالم ،و زیارة قرب الس ّیدة
َ
احلسنی علیه ّ
زینب بنت ییی بن زید بن ّ
4

السالم».
علیهم ّ
جرب.
 .5خ لُ :أ َ

 .2جنگ  ،61ص .227

مسمی به قرب زینب را در مرص ،قرب زینب بنت ییی بن زید بن
 .4آیة اهلل س ّید حمسن عامل (ره) قرب ّ
عل بن احلسنی میداند؛ فتأ ّملّ .
رسه)
(عالمه طهراین ،قدّ س ّ
ّ
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شیعه و وضع عزاداری ایشان در مصر
صفحة « :156و کانت الدّ ار ا ّلتی نولناها یف ُزقاق المدارس ترشف عل ر
معبد
ُ
ّ

للیهود و بجانبه حدیقة له ،فکان یف الغالب یأتیه مجاعة منهم البسنی أکس َیتَهم للعبادة

ور عل أیدهیم و ُی َومومون و یقرءون؛ فأسفنا ّلام أن رأینا ّ
الشیع َة یف ذلک البلد
السیُ َ
فیشدّ ون ُّ

ـ و ُج ُّلهم إیرانیّون و هم ُ
أهل تارة و فیهم مجاعة من ذوی الثّروة ال ّطائلة ـ مل خیطر بباهلم أن
َ
یکون هلم جامع جیمعهم لعبادة اهلل تعایل ،و إمام َی ُؤ ُّمهم فیه ،و عامل ُیعلمهم أحکا َم دینهم.

الًُلم
تکایا اإلیران یینی یف مرص و إقامة لزاء احلُنی للیه ی
للرتک ،یقام فیهام عوا ُء س ّی ّ
دالشهدا
نعم هلم تک ّیتان إحدامها لل ُفرس و األُخری ُّ

أرواحنا فداه یف أ ّیام عاشوراء ،و ُی َ
بذل ال ّطعا ُم الوافر کل لیلة ،و َی ُرض من المرص ّینی و

جل ُّم الغفری و فیهم من أهل العلم و الفضل عدد کثری .و من
غریهم حتّی اإلفرنج ا َ

المؤسف ّ
أن خطبا َء و ّقراء ذلک المحفل العظیم لیست فیهم الکفاء ُة لذلک المنصب
ُ

الوظائف إیل غری أهلها .و لو توفرت فیهم األهل ّی ُة الغتنموا أع َظ َم
اجللیل ،بل ُسلمت تلک
ُ
ر
أئمة أهل البیت ال ّطاهر و نرش فضائلهم ا ّلتی
فرصة للدّ عایة إیل الدّ ین اإل
سالمی و مذهب ّ
ّ
أئمة أهل
اختصوا هبا عن سائر اخللق ،و أظهروا للمأل
َ
ّ
حماسن ذلک الدّ ین القویم و مذهب ّ
البیت ال ّطاهر و کانوا َم َ
فخ ًرا ّ
للشیعة؛ و لکنّهم لعدم کفاءتم قد أضاعوا تلک الفرص َة
ال ّثمینة أعوا ًما کثری ًة بل ُر َبام کانت نتیج ُتها عل العکس.

ر
و قد و ّفق ا ُ
شخص من فضالء سادات
السننی األخریة لوجود
هلل تعایل یف هذه ّ

نتوخاها ُ
آل المرتض یف دمشق قد َأمل ببعض طریقتنا ا ّلتی ّ
منذ سننی و نبذل المجهو َد

القراء و تدریبهم و تألیف الکتب ـ کل َواعج
إلحکامها یف إقامة العواء بتعلیم ّ

األشجان ،و الدّ ّر النّضید ،و المجالس السنیّة ،و إقناع ّ
الالئم ـ و َطبعها و نَرشها،

[حکومت فاطمیّون]

996

حماسن إقامة
رص یف العاشوراء یطلب من أهلها و یظهر بقراءته
ُ
َ
فصار یذهب إیل م َ
العواء عل ذلک الطرز و بذلک النّحو ،و بان هلم ما فیه من الفوائد العظمی و المنافع

ّوفیق لدوام ذلک و حتسینه عا ًما فعا ًما و انتشاره یف مجیع بالد
الکربی؛ نسأله تعایل الت َ
5

ّ
الشیعة».

[حکومت فاطمیّون]
الشیعة و التّشیّع ( ّ
[ ّ
الشیعة یف المیوان)] صفحة :271

2
الم َرض بع ّلة ال َقو َلنج ،فعمل له شریماه الدّ یلمی َط َبل
کثری َ
«و هذا احلافظ کان َ

یح
الر ُ
ال َقو َلنج ا ّلذی کان یف خوائن الفاطم ّینی؛ و من ّ
خرج ّ
خاصته أنّه إذا رضبه أحد َ

صالحالدّ ین
من خمرجه ،و هلذه اخلاص ّیة کان َین َفع الط ُبل من القولنج .و ّلام م َلک
ُ
ر
4
لیشء ّإال ألنّه من آثار الفاطم ّینی».
کُّس هذا ال ّط َبل ،ال
األ ّیویب َ

خدمات فاطمیّین در مصر ،ایجاد مدارس و مساجد و جلب معلّمین از دنیا
صفحة « :271و قال الس ّید مری عل یف خمترص تاریخ ال َع َرب ،صفحة ،527

طبعة :2615

العلم و
”کان الفاطم ّیون یف ّأول عهدهم کالبطال َسة 3األ ّولنیُ ،یشجعون
َ

 .5جنگ  ،61ص .247

 .2مراد ،الحافظ لدین اهلل عبدالمجید بن محمّد بن المستنصر است که از سالطین فاطمیّون
میباشد( .عالّمه طهرانی ،قدّس سرّه)
 .4الشّیعة فی المیزان ،ص .519

 .3فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی ،آذرتاش آذرنوش« :بطالسة :جمع بطلمیوس ،بطلمیوسیان،

بطالمه یا الکیدها (این سلسله پس از اسکندر توسّط بطلمیوس اوّل در مصر تأسیس شد؛  493تا
 49قبل از میالد)».
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دار احلکمة ،و محلوا إلیها
ُیکرمون العلام َء؛ فشیدوا ال ُکل ّیات و
َ
المکاتب العا ّمة و َ
ر
الریاض ّیة ،لتکون
جموعات عظیم ًة من الکتب یف سائر العلوم و الفنون و اآلالت ّ

ّعلیم فیها ُح ًّرا عل نفقة
رهن البحث و المراجعة؛ و ع ّینوا هلا َ
َ
أشه َر األساتذة ،و کان الت ُ

مجیع األدوات الکتابیة جّانًا .و کان اخللفا ُء َیعقدون
الدّ ولة ،کام کان ال ّطالب ُیمنَحون َ
الریاضة و الفقه و ال ّطب؛ و کان
المناظرات یف شتّی فروع العلم ،کالمنطق و ّ
األساتذة َیتّشحون بلبا ر
ُ
احلال
خاص ُعرف باخللعة أو العبا َءة اجلامع ّیة ـ کام هی
س
ّ

المؤسسات و عل أساتذتا و ّ
طالهبا و مو ّظفیها
الیو َم ـ؛ و ُأرصدَ ت لإلنفاق عل تلک
ّ

5
نوی  11ملیون درهم؛ و ُدعی األساتذ ُة من آسیا و األندلس
الس ّ
أمالک بلغ إیرا ُدها ّ

إللقاء المحارضات یف دار احلکمة ،فازدا َدت هبم َروعة و هباء“.
إظهار تشیّع در ز ما ن فاطمیّین به « حیّ عل خری العمل» و کتابت « :علی خری النّاس بعد رسو ل اهلل» بر دیوارها

بنای جامع ازهر از فاطمیّون است
الساطم یییون و الّش ییع:
المؤرخون عل ّ
أن الدّ ولة الفاطم ّیة قامت عل أساس الدّ عوة الشیع ّیة ،و
اتّفق
ّ

حر َصت جد احلرص عل نرشها بمختلف الوسائل؛ و ّ
أن الفاطمیّنی ا ّختذوا
ّأّنا قد َ

بنا َء المساجد و معاهدَ العلوم ً
سبیال ل َغ ْوو عقائد المجتمعات ،و قد ُوجدَ ت العقائدُ

عر َعت و
مرص َم ً
رعی أک َث َر خ ْص ًبا و نام ًء منه یف شامل إفریقیا ،ورسعان ما َتر َ
الشیع ّیة یف َ

أثرها.
َعم ُ

فالمؤ ّذنون ینادون عل المآذن” :ح لیل َرخری العمل“ ،و اخلطبا ُء یف المساجد

عل المرتض و فاطمة البتول و
یفتتحون کال َمهم ّ
بالصالة عل ّ
حممد المصطفی و ٍّ

زهر و غریه ترتکو عل
احلسن و احلسنی س ْب َطی الرسول ،و َح َل ُ
قات الدُّ روس یف األ َ
وی :درآمد ساالنه( .محقّق)
 .5إیراد َسن ّ

غلبۀ صالحالدّین بر مصر و برانداختن تشیّع را
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مذهب ّ
الشیعة ،و أحکا ُم ال ُقضاة تصدر وف ًقا هلذا المذهب.

خری النّاس بعدَ رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و
الم ُّ
و کتب ُ
عو عل األماکنُ ” :

السالم “.و ج َعلوا الیو َم الثامنعرش من
عل بن أیبطالب علیه ّ
أمریالمؤمننی ُّ
س ّلم ُ
ر
ذیاحلجة ـ و هو یوم غدیر خم ـ یوم ر
االحتفال به یف ّ
ُ
أهم
عید ،و أصبح
ّ
کل َسنَة من ّ
َ
ّ
ُ
رسورا.
جوانب القاهرة َف َر ًحا و
تتو هلا
االحتفاالت الدین ّیة ا ّلتی کانت ّ
ُ
ً

غلبۀ صالحالدّین بر مصر و برانداختن تشیّع را
المقریویّ ” :
المحرم کان أ ّیا َم
إن شعائر احلُون یو َم العاش من
و عن خطط
ّ
ّ

البیع و
مرص یف عهدهم ُتوقف َ
اإلخشید ّینی ،و اتّسع نطا ُقه یف أ ّیام الفاطم ّینی؛ فکانت ُ

سواق ،و جیتمع ُ
الرشا َء ،و ُت َعطل األ َ
أهل النوح و النّشید یطوفون باألز ّقة و األسواق و
ّ
یأتون إیل مشهد ُأ ّمکلثوم و نفیسه ،و هم نائحون باکون“.

أهم عامرة القاهرة یف
و قال الس ّید
مریعل یف خمترص تاریخ العرب” :و کان من ّ
ّ

فسیح األرجاء تقام فیه ذکری مقتل احلسنی
عهد الفاطم ّینی احلسین ّی ُة ،و هی بناء
ُ

السالم یف موقعة کربال َء“.
علیه ّ

الشعائر و ما إلیها من شعائر ّ
و أم َع َن الفاطم ّیون یف إحیاء هذه ّ
الشیعة ،حتّی

أص َب َحت جو ًء من حیاة النّاس.

یب مع ّ
الشیعة،
و لوال سیاس ُة الضغط و التّنکیل ا ّلتی ا ّت َب َعها
صالحالدین األ ُّیو ّ
ُ
لکان لمذهب التشیع یف مرص الیوم و بعد الیوم شأن أی ر
شأن.
ُّ
ّ
َ
َ
و إذا مل یکن الفاطم ّیون عل مذهب االثنیعرش ّیة ّ
فإن هذا المذهب قد اشتدّ

ْأز ُره و ُوجد منطل ًقا یف عهدهم ،فقد ع ُظم نفو ُذه و نشطت ُدعا ُته و عملوا عل نرشه و
ّاس علیه آمننی مطمئنّنی عل أنفسهم و أمواهلم . ...ذلک ّ
أن
توطیده ،و أقبل الن ُ
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ر
فإّنم یلتقون یف هذه ّ
الشعائر
االثنیعرش ّیة و اإلسامعیل ّیة و إن اختلفوا من جهات ّ

بخاصة یف تدریس علوم آل البیت و التّفقه هبا و محل النّاس علیها».
ّ

 .5الشّیعة فی المیزان ،ص .515
 .2جنگ  ،69ص .42

5و2

 .1تشیّع در سوریه
حلَب ،مرکز تشیّع بود
شهر َ
[تاریخ الشیعة] صفحة :216
« َح َلب:
لواؤه حنی َن َب َغت الدّ ول ُة احلَ ْمدان ّیة یف
نار التش ّیع یف سوریا ،و خ َفق ُ
ارتفع َم ُ

َح َلب و ّ
العصور المتقاربة
بمرص .و کانت تلک
الشام و اجلویرة ،و الدّ ولة الفاطمیّة
ُ
َ
ُج ُّل ملوکها و ُأمرائها من ّ
الشیعة ،کآل ُب َویه بفارس و العراق ،و بنیمذید یف احللة و

الموصل و ما واالها؛ و
النّیل ،و بنیشاهنی یف ال َبطائح ،و نارص الدّ ولة آل َح ْمدان یف ُ
الصاحب بن ع ّباد فام أکثرهم؛ کام أنّه یف تلک اآلونَة ن َبغ من
أ ّما الوزراء کابنالعمید و ّ

الشیعة یف ّ
القلم عن َعدهمّ ،
علامء ّ
الرشی َفنی و
فن ما یعجو
کالشیخ المفید و ّ
کل ٍّ
ُ
هرة بعده یف حلب؛ إیل غریهم.
الطویس و ابناجلُنَید یف بغداد ،و ابن َخا َل َو ْیه و َبنی ُز َ
ّ
حلَب ،شهر اد ب و شعر و فقه و عظمت به نور تشیّع بود
َ

فحد ْ
و أ ّما ُّ
أردت أن تعرف شی ًئا عنهم
ث عن کثرتم و ال َح َر َج ،و إن
َ
الش َعراء َ

فعلیک بیتیمة الدهر لل ّثعالبی ،و قد ع َقد فصلنی أحدُ مها یف شعراء سیفالدّ ولة و
الکثری منهم ضم َن هؤالء.
الصاحب؛ و سوف تد
اآلخر یف شعراء ّ
َ

ظهرت دول ُة سیفالدّ ولة عل بن عبداهلل بن َح ْمدان یف َح َلب و ّ
الشام و

مطلع انوار  /ج 01

911

ُ
نوابغ ّ
ف الامدحنی
اجلویرة ،فتوافدت علیه َح َم َل ُة العلم و
الشعراءَ ،فر َقد الوافدین و أس َع َ
بح َلقات الدّ رس یف
نفوسهم ،فصارت أند َیتُه
بام تب ُلغه أمان ُّیهم و تتمنّاه
اخلاصة أش َب َه َ
ّ
ُ

طرح المسائل عل احلضور یف ال ّلغة
فنون العلم و األدب ،فکأنّام هو عامل أدیب سج ّیتُه ُ

هو و ُیطربه ال ُعو ُد و
و الشعر و غریمها ،و کأنّه مل یکن َملکًا َکسواه یستخ ّفه الط َر ُب و الل ُ
أکثر أ ّیام سلطانه یف حرب
ومار و یغتنم ال ُف َر َ
لمغازلة الغا َدة المعطار .و قض َ
ص ُ
الم ُ

الروم له و علیه؛ فکانت ال َغ َووات ا ّلتی بینه و بینهم تُناهو األربعنی غووة ،و کان جیمع
ّ
للروم حتّی اجتمع منه َلبنَة ،فأویص أن ُجی َعل َخدُّ ه
بار ا ّلذی یقع علیه یف غوواته ّ
ال ُغ َ

علیها یف قربه ،فنُف َذت وص ّیتُه؛ کام یذکره ابناألثری و ابن َخلکان.
أبو فرا س حارث بن سع ید حَ مْدا ن از عظما ی شعرا ی شیعه بود

عمه أبافراس احلارث بن َسعید بن
الرو ُم یف تلک الغووات َ
ابن ّ
أرس ّ
و قد َ
مرتَنی ،کانت األُویل عام  115و ال ّثانیة  ،152و محلوه إیل القسطنطین ّیة ،و أقام
َح ْمدان ّ

األرس شعر کثری موجود یف دیوانه کان یرسله إیل
األرس َ
أربع سننی .و له یف ْ
یف ْ
سیفالدّ ولة و إیل ابنَی ُأخته أیبالمعایل و أیبالمکارم ابنَی سیفالدّ ولة .و ألیبفراس
المسامة ّ
بالشافیة ا ّلتی مطل ُعها:
شعر یف أهل البیت ،و لومل تکن له ّإال میم ّیتُه
ّ

ــــم
رتم
احلـ ُّ
و َ ْیف ُء آل رســـــول اهلل ُمقت ََسـ ُ
ــق ُمهت ََضـــم و الـــدّ ین ُخمـــ َ َ
ر
الرسول
فإّنا کانت تُعادل یف یومها مائ َة ألف َسیف یف نَجدَ ة آل ّ
یف نرصة أهل البیت لک َفی؛ ّ
ّ
جامع دیوانه 5و
احلق و الدّ ین .یقول ابنخالویه ـ
ُرصة ّ
ُ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم و ن َ

شحا موجوً ا .و دیوانه المطبوع ً
قبال ینقص عن
 .5مجع العالمة ابنخالویه شعر أیبفراس ،و شحه ً
المخطوط بکثری من الشعر و لیس فیه ذلک الرشح ،کام أ ّن المخطوط مرتب عل حروف اهلجاء و

غری مرتب .و من الویادات قصیدة یف رثاء احلسنی ،مطل ُعها:
المطبوع ُ
یـــــوم ب َســـــ ْفح الـــــدیر ال أنســـــا ُه

َأ ْویل لــــــه َدهــــــری الــــــذی أواله

وعندی نسخة من هذا الدیوان بخطی استنسخ ُتها عل نسخة قدیمة( .تاریخ الشیعة)

تصرّف صالحالدّین أیّوبی شهر حلب را
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ّ
موجوا لبعض الوقائع و احلوادث ا ّلتی فیه ـ یف سبب إنشائه هلذه القصیدة:
شحا
ً
ارح ً
الش ُ

ایس عمل قصید ًة یفاخر فیها ُو ْلدَ أیبطالب
”إ ّن ابنسکرة
ّ
اهلاشمی الع ّب ّ
السالم و یتحامل فیها علیهمّ ،أو ُهلا:
علیه ّ

5
ضـع َمـن َو َضـ َع ْه
ـــیه َتکُم
هر َو َ
ـــل َد ُعـــوا َعض َ
ال یر َف ُع الـدّ ُ
َبنـــی َع ٍّ
تنو ًها عن مناقضته و سفاهته یف شعره ،فقال یف
فلم ُجی ْبه أبوفراس ـ رمحه اهلل تعایل ـ ّ

سامها ّ
الشافی َة»“.
أهل البیت هذه القصید َة و ّ

تصرّف صالحالدّین أیّوبی شهر حلب را
رایس البناء حتّی ّ
أن السلجوق ّینی
صفحة « :215و ما زال التش ّیع یف َح َلب
َ
ر
األتراک حاولوا مر ر
عدیدة القضا َء علیه فیها فام استطاعواّ ،إال أنّه تکّن من رضبه
ات
َ َّ
صالحالدّ ین األ ّیویب و ساللته ،و کان المؤ ّذن یؤ ّذن یف جوامعها بـ ”حی عل خری

العمل“؛ أنظر ج ّلة ُ
المقتبَس ،ج ّلد  ،1ع ».27

صفحة  ،215پاورقی « :2کان و ال یوال اهلُتاف یف األذان بـ ” َحی عل
خریالعمل“ من شعار ّ
الرصیة الواردة من طرقهم بأنّه من
الشیعة .و قد قامت األ ّدل ُة ّ

فصول األذان؛ و ّ
الطرباین،
العامل ،ج ّلد  ،1صفحة  111عن
یدل علیه ً
أیضا ما یف کنو ّ
ّ

السریة احللبیّة ،یف
قال” :کان بالل یؤ ّذن ّ
بالصبح فیقولَ :ح لیل رخری العمل “.و ما یف ّ

باب بدء األذان و مرشوع ّیته ،ج ّلد  ،1صفحة  ،275الطبعة ال ّثانیة ،قالّ ” :
ابن ُع َمر
إن َ
و اإلما َم زینالعابدین کانا یقوالن یف األذان[ :ح ی لیل رخری العمل“].

نعم ّ
إن عمر بن اخل ّطاب ّنی عنه؛ کام ذکره القوشجی ـ و هو من متک ّلمی

االشاعرة ـ یف أواخر مبحث اإلمامة من شح التجرید ،قال:
 .5العضیهة :الکذب و النّمیمة و اإلفک و البهتان( .تاریخ الشیعة)
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رب و قال” :ثالث ُکن عل عهد رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله
صعد عُ َم ُر المن َ
علیهن ،و هیُ :
متعة النساء ،و
مهن و ُأعاقب
و س ّلم أنا أّنی
ّ
حر ّ
ّ
عنهن و ُأ ّ
ُ
حی عل خریالعمل“.
متعة ّ
احلج ،و ّ

لعل َ
و ّ
المت َعتَنی».
السنّة ترکوه لذلک کام ترکوا ُ
أهل ّ

مردم حلب به والی گفتند« :مُفتی حلب باید سیّد أبیالمکارم حمزة بن
زهرۀ حسینی باشد»
الشامی فقد ذکرّ ” :
صالحالدّ ین ّلام جاء إیل
أن
[صفحة « :]215و أ ّما ابنکثری
َ
ّ

َح َلب و نول بظاهره ،اضطرب والیه 5و رغب َ
أهل َح َلب یف حرب صالحالدین،

مور عقودهم و
مورا ،منها :أن ُیفوض ُأ َ
فعاهده مجی ُعهم یف ذلک و لکن شطوا علیه ُأ ً
احلسینی ،ا ّلذی کان مقتدی
أنکحتهم إیل الرشیف ال ّطاهر أیبالمکارم محوة بن ُزهرة
ّ

صالحالدین إیل
الرشوطّ ،إال أنّه مل یدخل
مجیع تلک ُّ
ُ
شیعة َح َلب؛ فقبل منهم الوایل َ
ر
بحرب ،بل دخلها س ًلام 2و مل َی ْثنه 4ذلک عن الفتک ّ
بالشیعة الفتک الذریع“.
َح َلب

مت ح ُ
قض التش ّی ُع یف حلب کام ُقض یف مرص،
بال الدّ ولة األ ّیوبیة مل ُی َ
ترص ْ
و ّلام ّ

احلموی یف معجم البلدان ،قال یف
یاقوت
رصنی األُ ّس؛ کام خیربنا بذلک
بل بقی
ُ
َ
ّ
عل
حلب” :و الفقهاء یفتون عل مذهب اإلمام ّیة “.و قال” :و عند باب اجلنان مشهد ّ
بن أیبطالب رض اهلل عنه ُرئ َی فیه یف النّوم؛ و داخل باب العراق مسجد غوث فیه
َح َجر علیه کتابة زعموا أنّه ُّ
یب البلد یف
خط عل بن أیبطالب رض اهلل عنه؛ و یف غر ّ

 .5کان صاحب َح َلب یومئذ عامدالدّ ین زنکی بن مورود بن عامدالدّ ین زنکی بن اقسنقر؛ کام ذکره
أبوالفداء( .تاریخ الشیعة)

یب إیل حلب عام ( .576تاریخ الشیعة)
 .2کان دخول األ ّیو ّ
 .4ثنیَ ،یثنی زیدً ا عن حاجته :رصفه عنه( .محقّق)

فتوای شیخ نوح حنفیّ به کفر شیعه و قتل و نهب نفوس و اموالشان ،تابوا أو لم یتوبوا
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جل َ
بالسبی من
المحسن بن احلسنی ،یوعمون أنّه س َقط ّلام جیء ُّ
رب ُ
وشن ق ُ
َس ْفح بلد ا َ
5
حمل إیل دمشق ،أو ر
ملیح
طفل کان معهم فدُ فن هناک؛ و بالقرب منه مشهد ُ
العراق ل ُی َ

ً
أمواال ،یوعمون ّأّنم رأوا
أحکم بناء و أنفقوا علیه
تعصب احللب ّیون و َبنَوه
العامرةّ ،
َ

عل ًّیا رض اهلل عنه یف المنام یف ذلک المکان“.

وهذه اآلثار ا ّلتی یذکرها یاقوت ،هی من دالئل تش ّیع احللب ّینی؛ فهی عل

یب
التش ّیع إیل عهده ،و کتب ذلک عن حلب عام  ،111فیکون ذلک بعد دخول األ ّیو ّ
هلا س ًلام بسبع و مخسنی سن ًة ،و إیل ذلک الیوم کان فیها أعالم من بنیزهرة.
فتوا ی شیخ نوح حنف یّ به ک فر شیعه و قت ل و نهب نفو س و ا موا لشا ن ،تابوا أو مل یتوبو ا

ات العنیفة و
استمر التش ّیع یف َح َلب
و هکذا
اهلو ُ
رفیع البناء مل تَق َلعه تلک ّ
َ
ّ
الش ُ
احلنفی یف کفر ّ
العواصف الشدیدة ،إیل أن أفتی ّ
الشیعة و
نوح
مل تر ُد ْمه تلک
ُ
یخ ُ
ّ
فوحفوا عل شیعة َح َلب و أبادوا منهم
استباحة دمائهم و أمواهلم ،تابوا أو مل یتوبوا؛ َ
ُ
أمواهلم و ُأخرج الباقون منهم من دیارهم إیل ُن ُّبل و
أربعنی أل ًفا أو یویدون ،و انتُهبَت

النغاولة و ُا ّمالعمد و الدلبوز و الفو َعة و غریها من ال ُقری ،و اختبأ التش ّیع یف أطراف
2

شیعی أ َبدً ا».
َح َلب یف هذه ال ُقری و البلدان ،و مل یبق یف حلب
ی

[مذاهب موجود در سوریّه]
[معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر ،ج ّلد  ]1صفحة :161
مذهب
مذاهب غری هذا یف سور ّیة؟“ قلت” :نعم ،یوجد
«فقال” :و هل یوجد
ُ
ُ
 .5و عن نسمة الس َحرّ « :
نورا عل مکانه و هو بأحد
ُ
أن الذی بناه
سیفالدّ ولة ،و ذلک ألنّه رأی ً
حجرا مکتو ًبا علیه” :هذا المحس ُن
ب إیل هناک و أ َمر باحلفر ،فوجدوا
فلام أصبح َرک َ
ً
مناظره یف َح َلبّ .
بالسب ّی یف
عل بن أیبطالب “.فجمع ال َع َلو ّینی و سأهلم ،فقال بعضهمّ ” :إّنم ّلام َم ُّروا ُّ
بن احلسنی بن ّ

سیفالدّ ولة( »“.تاریخ الشیعة)
ُ
فعمره
السالم هبذا الولدّ ،
َح َلبَ ،ط َر َح ْت إحدی نساء احلسنی علیه ّ
 .2جنگ  ،61ص  447ـ .432

مطلع انوار  /ج 01

911

عل بن أیبطالب
الدّ روز و مذهب النُ َصری ّیة؛ و ُی َ
نسب إیل ال ّثاننی أ ّّنم ُیؤهلون اإلما َم ّ

قلت :إنّه ال یوجد یف سور ّیة من
السالم ،و هم ینکرون ذلک “.فقال” :أنت َ
علیه ّ

قلتّ :
إن ّ
الشیع َة اإلمام ّیة یف سور ّیة ال ُتؤهله“.
قلت” :أنا مل أقل ذلک و إنّام ُ
ُیؤهله؟!“ ُ
5

فشکرین عل هذا ال َبیان و زاد یف تعظیمی و إکرامی».

[حکومت شیعی حَمدانیّین]
[ ّ
الشیعة و التّشیّع] صفحة :277

حل ْمدان ّیون؟ و ما هو مذه ُبهم؟
« َمن هم ا َ

ینتسب احلمدان ّیون إیل قبیلة تغلب ،و کان بنو تغلب بن وائل من أعظم بطون

نصاری ال َع َرب یف اجلاهل ّیة ،هلم ی
ثم
ربیعة بن نوار؛ و کانوا من
حمل یف الکثرة و العددّ .
َ
کان منهم یف اإلسالم ثالث ُة بیوتُ :آل ُع َمر بن خطاب العدوی ،و ُآل هارون المغمر،

ُ
محدان هذا هو جدُّ األُمراء احلمدان ّینی ،و کان عل جانب من
و ُآل محدان بن محدون .و
ر
أمریا عل قلعة
الثراء ،و َر ُّب قبیلة تنظر إلیه بقی ُة القبائل بالتجلة و اإلحرتام ،و کان ً
َ
االستقالل عنهم سنة 152
ماردین القریبة من الموصل من قبل الع ّباسینی ،ثم أع َل َن
ُ
معارک
ه ،.و کان ذلک یف خالفة المعتضد .و دارت بنی احلمدان و اخللیفة الع ّبایس
کانت الغلب ُة فیها عل محدان.
...
أما تش ّی ُع احلمدان ّینی فال خیتلف فیه اثنان .و قد ظهر ذلک جل ًّیا یف هجرة علامء

ّ
الشیعة إلیهم ،کالرشیف أیبابراهیم جد بنیزهرة؛ و یف مدح الشعراء هلم ،کالُّسی و
رضب
الصنوبری و کشاجم و النایش و الواهی و غریهم ،و یف سنة  151هَ .
 .5جنگ  ،61ص .248
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ُ
رسول اهلل ،أمریالمؤمننی
حممد
سیفالدولة
ُ
دنانری جدید ًة ُکتب علیها” :ال إله ّإال اهللّ ،
َ
السالم»“.
احلسن و
الوهراء،
ُ
عل بن أیبطالب ،فاطم ُة ّ
ُ
احلسنی ،جربئیل علیهم ّ
ُّ

5

عظمت حَلَب و سوریا در ایّام حَمدانیّین و ظهور و آثار تشیّع به أحسن وجه
[صفحة :]255
«احلمدان ییون و الّش ییع:
انترش التش ّیع و ارتفع شأ ُنه یف الموصل و حلب و ما إلیهام یف عهد احلمدان ّینی،

و اشتدّ هبم ْأز ُر ّ
الشیعة یف العراق؛ قال آدممتو یف احلضارة االسالمی ّة” :و کان
احلمدانیون أو َل ُأ ر
رسة تدخل یف أمر بغداد“.
ّ
ّ

الشیعة” :ارتفع ُ
و قال الشیخ المظفر یف تاریخ ّ
شأن التشیّع یف سوریة أ ّیا َم
السلطات
سیفالدولة ،و انتشق أه ُله اهلوا َء ال ُّط ْل َق بعد أن ح َبسه عنهم أ ُ
رباب ّ
المتعاقبة ،فکانت سوری ُة أیا َم احلمدان ّینی ُمکتظ َة ّ
الشیعة“.

توسط َته واق ًفا
موی
و اذا
َ
َ
دخلت المسجدَ األُ ّ
الرفیع بنای ًة و المشیدَ عامر ًة ،و ّ

اسم
عل و احلسن و احلسنی یف باطن ال ُقبة ،فأین ُ
رأسک ل َتن ُظر َ
فار َف ْع َ
حتت ُقبتهْ ،
اسم ٍّ
معاوی َة و یویدَ و ملوک آل مروان ا ّلذین رفعوا بنا َء ذلک المسجد؟!“
عل یف المجلد السادس من خطط الشام ،صفحة :155
و قال کرد ّ

”کان أ ُ
الرشیف أبوابراهیم الممدوح ـ یف عهد
هل حلب ُسنّ ًة حنف ّیة ،حتّی قدم
ُ

خلفاؤه فیها عل
صالحالدین و
سیفالدولة ـ فصار فیها شیع ًة و شافع ّیة .و أیت
ُ
ُ
مرص .و کان المؤذ ُن یف جوامع ّ
بحی عل َخری
الشهباء ُیؤذن َ
التش ّیع ،کام أیت علیه یف َ

ال َع َمل .و حاول السلجوقیّون مرات القضاء عل التش ّیع ،فلم یوفقوا إیل ذلک .و کان
 .5الشّیعة فی المیزان ،ص .513
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تأصل التش ّیع یف ّ
الشامل.
کم بنیمحدان ـ و هم شیعة ـ من مجلة األسباب الدّ اعیة إیل ّ
ُح ُ

کر
و ال یوال عل حائط صحن المدفن ا ّلذی یف َس ْفح َج َبل َج ْوشن بظاهر َح َلب ذ ُ
األئمة االثنیعرش ،و قد خرب َ
اآلن“.
ّ

المذاهب المتغ ّلبة عل ّ
السادس ،فقال:
وصف ابن ُجبری
و
ُ
َ
الشام یف القرن ّ
” ّ
السنّیّنی هبا ،و قد َع ُّموا البال َد
للشیعة یف هذه البالد ُأمور عجبیة ،و هم أکثر من ُّ
بمذاهبهم“.

حلَب
جنایات و تعصّبها ی کوبنده و خا نما ن برا نداز ندۀ صالحا لدّین أیّوب ی در مصر و َ

الوایل بأهلها و
یب االستیال َء عل َح َلب ،استنجد
و حنی أراد
صالحالدّ ین األ ّیو ّ
ُ
ُ
ر
طلب منهم ال َع َ
بعبئة عا ّمة؛ فاشرتط علیه ّ
الشیع ُة إن أجابوه أن
أنفسهم
ون و أن َیع َبئوا َ
األئمة
یعید یف األذان ” َح لیل َرخری العمل“ یف مجیع المساجد ،و ُینادی باسم
ّ

أمر العقود و
االثنیعرش أما َم اجلنائو ،و ُیکرب عل الم ّیت َ
مخس تکبریات ،و ُیفوض َ

األنکحة لشیخ ّ
هرة؛ فقبل الوا ُیل ذلک کله.
الشیعة أیبالمکارم محوة بن ُز َ

ّ
إن احلمدان ّینی مل ُیکرهوا أحدً ا عل التش ّیع و مل ُیغروه بالامل و المناصب و

ّاس خیتارون ألنفسهم ما یشاءون و
مل یؤ ّلفوا اهلیئات و المنظامت للدّ عایة ،بل ترکوا الن َ
یعتقدون ما یریدون ،فانربی الدّ عاة المخلصنی و أعلنوا احلق فآ َم َن به َمن آ َمن حیث

َ
ضغط و ال إکرا َه؛ عل عکس الع ّباس ّینی و األُمو ّینی و صالحالدّ ین.
ال

التعصب األعمی ـ و ّ
مرص و سور ّیة ت ّی ًارا ً
کل
هائال من
لقد َ
ّ
محل األ ّیویب معه إیل َ

أسو ُأ األثر یف حیاة المسلمنی ،و ما زالوا یعانون منه حتّی
تعصب هو أعمی ـ کان له َ
ّ

حق یف دینهم؛ لذا
الیوم .أ ّما احلمدان ّیون فقد کانوا
أصحا َء عل عقوهلم ،کام کانوا عل ٍّ
ّ

تساحموا و ترکوا للنّاس ُحری َة القول و التّفکری مّا جعلهم َملج ًأ و مال ًذا للعلامء و

الفالسفة و األُدباء و رجال الفکر من مجیع األدیان و المذاهب ،حتّی ّ
أن رجال ال َف ّن
الروم کانوا هیربون من َملیکهم َق ْیرص إیل سیفالدّ ولة حیث جیدون عنده ما
من ّ

لوال نورُ اهلل المنبثق مِن ذاته الئمّة الشّیعة ،ما أبقی األیّوبیُّ و غیره أحدًا من الشّیعة فی العالم
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عرص احلمدان ّینی هذه
مل جیدوه یف بالدهم و عند أبناء دینهم و ُل َغتهم .من هنا ترک لنا
ُ
الکنوز.
اآلثار و
َ
َ

الشیعة یف العا مل
الشیعة ،ما أبقی ا أل یّویبُّ و غریه أحدً ا من ّ
لوال نورُ ا هلل المنبثق من ذاته الئمّ ة ّ

حق یف تسنُّنه و ّ
و لو ا ْفرتض ّ
أن ّ
الشیعة کانوا
أن صالحالدّ ین األ ّیویب کان عل ٍّ
ر
فأی ُم َرب رر له یف قتلهم و استئصاهلم؟! ّ
إن قواننی الدّ ول
عل
ضالل یف تش ّیعهمُّ ،
ر
أن ّ
تنص عل ّ
ویج هلا
لکل
إنسان احلق یف إعالن آرائه و معتقداته ،بل و ّ
ّ
الرت ُ
المتحرضة ّ
ر
مادام ال یتعدّ ی عل حق غریه .و هؤالء المسلمون یف ّ
مکان یعتقدون ّ
نی
کل
أن ال َع َ

تنص عل خالف ذلک ،و لکنّها ال تعاقب أحدً ا
السن ،و قواننی ُد َوهلم ّ
بال َعنی و السن ب ّ
منهم مادام مل یسمل عنی أحد أو یکُّس س ّن أحد.

صالحالدّ ین األ ّیویب و َمن عل شاکلته أن یقض عل ّ
الشیعة و التّش ّیع،
لقد أراد
ُ

الرسول المنبثق عن نور اهلل ّ
و یأیب ا ُ
بالذات».
یتم نور آل ّ
هلل ّإال أن ّ

المسعودی
روی
ّ
صفحة  ،256پاورقی « :2و هکذا زعم األُمو ّیون من قبلَ ،

یف مروج ّ
الذهب:

” ّ
الشا َم و انتوعوها من األُمو ّینی ،ح َلف هلم أ ُ
أن الع ّباس ّینی حنی ف َتحوا ّ
شیاخ

أن لرسول اهلل قراب ًة و ال َ
الریاسة ّأّنم ما علموا ّ
أهل ّ
أهل غری
الشام و
ُ
أرباب النّعم و ّ

بنی ُأم ّیة ،حتّی ذهب األُمو ّیون و جاء الع ّباس ّیون»“.

 .5همان ،ص .573

 .2جنگ  ،69ص .43

5و2

 .6تشیّع در یمن
[تاریخ ّ
الشیعة] صفحة :212

« ّ
الشیعة یف ال َی َمن :الیمن عرب قحطان ّیة و هی ُأ ّم ال ُعروبة و إلیها تَنتَسب،

السالم».
أسلمت س ْل ًام عل َیدَ ی أمریالمؤمننی علیه ّ

یَمَن و قبیلۀ همْدان شیعۀ خالص بودند
صفحة « :217و استقام التش ّیع یف شعاب ال َی َمن و جباهلا إیل أن قام باألمر

السالم ،فکانت والیتُه ُأمن ّیتَهم المطلوبة؛ و کان قلیل منهم عل غری
أمریالمؤمننی علیه ّ
ُ
رأیه ،و قد راسلوا معاوی َة فُّسح إلیهم بُّس بن أرطاة یف ر
جند مؤلف من ثالثة آالف،
َُْ

َ
عامل
مر بطریقه عل المدینة کام أ َم َره بذلک معاوی ُة .و کان
عام  17من اهلجرة ،و ّ
السالم،
أمریالمؤمننی علیها أبوأ ّیوب
األنصاری َ
ّ
فهرب و َحلق بأمریالمؤمننی علیه ّ
ر
ر
ر
َ
لمن بقی من
عام کان منه من َس ْفک و هتک للحرمات ،و إهانة َ
فدخلها ُب ُّْس؛ و ال تَسأل ّ
5
الصحابة ،و ر
أخاف بذلک َ
أکر َههم
قتل للکثری من األبریاء .و قد
َ
ّ
أهل المدینة عا ّمة و َ

السوء بأهل المدینة؛
 .5جاء یف کثری من األحادیث ما فیه تدید بالعذاب و وعید بالعقاب لمن أراد ُّ
العامل ،ج  ،1ص  116و  157و غریمها( .تاریخ الشیعة)
انظر کنز ی
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کثریا من ُدورهم؛ إیل ما سوی ذلک من فظیع احلوادث.
عل البیعة لمعاویة ،و هدم ً
معاویه ،بُ سْر بن أرطاة را به یمن فرستاد و فجایع و ی در آ نجا تاریخ را سیاه نموده است

هرب من الیمن و
ثم ّ
توجه إیل الیمن ،و ّلام سمع عبیدُ اهلل بن الع ّباس بقدومه َ
ّ

َ
فسل
عامل أمریالمؤمننی علیها ،و استخلف عبداهلل بن عبدالمدان
کان
احلارثیَ .
ّ
ً
الت َ
لوف من ّ
رجاال و
الشیعة
عام صنَعه ُبُّس من فجائع األعامل یف الیمن و قتله األُ َ
ّاریخ ّ

ً
حرق قو ًما
نسا ًء و
أطفاال و ُرض ًعا ،حتّی قیل :لقد قتَل ُبُّس یف وجهه ثالثنی أل ًفا و ّ

السوق لل َبیع ،و کانوا َیکشفون عن سوقه ّن
بالنّار ،و َسبی نسا َء َه ْمدان و
ّ
أقامهن یف ّ
ر
فمن کانت أع َظ َم سا ًقا کانت َ
بنی یف اإلسالم لو مل یسبقه ّن
أغل ثمنًا ،فکُن ّأو َل نساء ُس َ
َ
ر
خالد هبم؛ إیل غری ذلک من أعامل ُبُّس ،ا ّلتی جیوع ذوالغریة
نسا ُء بنیحنیفة بعد وقعة
عند استامعها و قرا َءتا دون نرشها و سطرها ،و یتفتّت هلا َکبدُ المسلم الغائر عل أبناء
یصح بعد هذا و مثله أن یقالّ :
أمریه ابن اکلة
ج ْلدته و ملته؛ و ال أدری هل ّ
ُّسا و َ
إن ُب ً

األکباد من أبناء اإلسالم؟!

اآل ن در یمن بر قبر دو طف ل شهید عبیداهلل بن عبّا س به دست بُسر ،مسجد بنا نمودها ند

اح الس ّفاک ( ُبُّس) من َ
طفل عبیداهلل بن
و هل خفی علیک ما ارتکبه ذلک الس ّف ُ
ر
کنانة یف البادیة َح َذ ًرا من َس ْط َوة
الع ّباس؛ فقد أو َد َعهام أبومها یف الیمن عند رجل من
أصهار
ابن عبدالمدان و ابنَه
ذلک الفاتک ال ّظلوم ،فلم ینفعهام ذلک احلَ َذ ُر؛ فإنّه ّلام قتَل َ
َ

الکناین بسیفه حتّی قتل دون
بحث عن ال ّطفلنی فظفر هبام ،فدافع عنهام
بن ع ّباسَ ،
ُّ
جاره ،و مل َیشف ُ
غیظ ذلک العایت اجل ّبار دون أن ذبحهام بیده األثیمة.

المصحف
و قال الشیخ عبدالواسع یف تارخیه ،صفحة ” :21قیل ذبحهام بیده و
ُ

عرف ّ
بالشهیدین و هو موجود اآلن.
ربهیام مسجد ُی َ
بنی یدَ هیام و ُدفنا یف حم ّلهام .و بإزاء ق َ

الکویف عل الرق ،و هو ُّ
ّ
عل بن أیبطالب
باخلط
المصحف مکتوب
و هذا
ُ
ّ
خط ّ
ُشاهد عل
آثار الدّ م ت َ
السالم و هو موجود إیل اآلن یف هذا المسجد ،و ُ
علیه ّ
ییهام»“.
المصحف .و
ُ
األبیات ا ّلتی َر َثتْهام هبا ُأ ُّمهام مکتوبة عل رض َ

اآلن در یمن بر قبر دو طفل شهید عبیداهلل بن عبّاس به دست بُسر ،مسجد بنا نمودهاند
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صفحة « :216و قالت ل ُب ر
الر َ
جال
ُّس امرأة من کنانة ّلام ذبحهام” :یا هذا! َ
قتلت ّ
فعل َم تَقتُل هذین؟! واهلل ما کانوا ُیقتَلون یف اجلاهل ّیة و اإلسالم! واهلل یا ابنأرطأة،
ّ
الصغری و ّ
الرمحة و عقوق
إن سلطانًا ال یقوم ّإال بقتل الصبی ّ
الشیخ الکبری و نَوع ّ
لطان س ر
وء“.
األرحامَ ،ل ُس ُ َ
السالم َجو َع َج َو ًعا شدیدً ا و دعا عل ُبُّس،
أمریالمؤمننی علیه ّ
و ّلام بلغ ذلک َ

سوس و ذهب عق ُله ،و صار َهیدی بالسیف و
فو َ
فقال” :ال یله ،اس ُلبه دینَه و لق َلهَ “.
ر
بسیف من َخ َش ر
ب ،و ُجی َعل بنی یدیه ز یق منفوخ أو مر َف َقة ،فال یوال
یطلبه فیُؤیت
عذاب اآلخرة َ
أشدُّ و
یرضبه حتّی ُیغمی علیه ،و مل َی َول کذلک حتّی مات؛ 5و َل
ُ

أخوی».

2

صفحة « :215و نُقل عن أیبعثامنّ ” :
أن عثامن کتَب إیل معاویة أن أمح ْل َإیل
ُجندُ ًبا عل أغ َلظ مر َک ر
فوجه به مع َمن سار به ال ّل َیل و النّهار و محله عل
بو َ
أوعره! ّ
ر
جل ْهد “.و
شارف لیس علیه ّإال َقتَب ،حتّی َقدم به المدین َة ،و قد س َقط َحل ُم َفخ َذیه من ا ُ

المسعودی یقول [مروج ّ
الذهب و معادن اجلوهر] ج ّلد  ،2صفحة ” :171و قد
هذا
ّ
واطن أفخاذه و کاد أن َیت َلف “.إیل غری ذلک من َح َم َلة التّاریخ».
تسلخت َب
ُ

فیع بنای ًة و المشید عامر ًة و
صفحة « :215و إذا
َ
دخلت المسجدَ األُموی الر َ

عل و
ب
َ
رأسک لتن ُظر ماذا ُکت َ
باطن ال ُقبة ،فستَجد َ
توسطتَه واق ًفا حتت ُقبته ،فار َف ْع َ
اسم ٍّ
 .5کشف الغمة فی معرفة األئمة علیهم السّالم ،ج  ،5ص  ،233با قدری اختالف.
 .2حدیث ُب ر
ُّس روینا جتمعة مع اإلجیاز عن متفرقات کتب التاریخ :کتاریخ ابنجریر ،ج  ،1ص 57
و  ،52یف حوادث عام  17هجری؛ و ابناالثری ،ج  ،1ص  212ـ  211و غریها؛ و هذا سوی ما
رویناه عن تاریخ ّ
الشیخ عبدالواسع( .تاریخ الشیعة)
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احلسنَنی؛ فأین إ َذن أسام ُء معاویة و یوید و ملوک بنیمروان ،ا ّلذین رفعوا بنا َء ذلک
المسجد و ملکوا ُبره ًة من الدّ هر تلک البقع َة؟! و ما م َلکها ُ
أهل البیت یو ًما ما ،و

ال کان هلا یف عهد ُأولئک ذکر مجیل!»

5

 .5جنگ  ،61ص  444ـ .447

 .2تشیّع در جبل عامل
ظهور علمایی همچون شهیدین بعد از ویران شدن حَلَب از تشیّع ،بعد از
فتوای شیخ نوح حنفیّ
[تاریخ الشیعة] صفحة :216
«جبل لامل:
الغفاری
ذر
ّ
کان بد ُء التش ّیع یف جبل عامل بفضل دعوة المجاهد یف اهلل ،أیب ّ
کل ر
أخذ یسری و ینترش یف اجلبل شأنَه یف ّ
ثم َ
بلد َر َک َو لوا َءه فیه ،إذا
ـ رض اهلل عنه ـّ ،
ُ
مل حتجو دونه احلوائ ُل .و حینام کثر ّ
المجال هلم یف طلب العلم ،أخذوا
الشیع ُة فیه و انفسح

السالم ،حتّی باهلجرة إیل إیران و العراق.
َجیدّ ون یف حتصیل علم أهل البیت علیهم ّ

فتخرج منهم علامء استفاد ّ
الشیعة بمؤ ّلفاتم إیل الیوم ،و َطبقوا البال َد شهر ًة و صیتًا.
ّ

5
منهمّ :
صاحب ال ّلمعة الدمشقیّة و الذکری و الدّ روس و
حممد بن َمک ّّی،
ُ
الشهیدُ ّ
األولّ ،

ثم ُأحرق بدمشق یف دولة َبیدَ ر و
ثم ُرجم ّ
ثم ُصلب ّ
بالسیف ّ
ُ .5قتل  6مجادی األُویل ،عام ُ .755قتل ّ
فعی ،بعد ما ُحبس سن ًة
سلطنة برقوق ،بفتوی القاض برهانالدّ ین
الاملکی و عباد بن مجاعة الشا ّ
ّ

الشام؛ و یف احلبس ألف ال ّل َ
کامل ًة یف قلعة ّ
معة الدّ مشقیّة یف سبعة أ ّیام ،و مل یکن َی ُرضه من کتب الفقه
احلل ،طاب ثراه( .تاریخ الشیعة)
ُ
غری المخترص النّافع للمح ّقق ّ ّ
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5
البیان و القواعد و غریها؛ و منهمّ :
صاحب
جل َبعی،
ُ
عل ا ُ
الشهیدُ ال ّثاین ،زینالدّ ین بن ّ

صاحب المسالک و شح القواعد و آداب
ال ّروضة البهیّة یف شح ال ّلمعة الدمشقیّة ،و
ُ

الش ُ
یخ َح َسن بن ّ
المفید و غریها؛ و منهم ّ
صاحب المعامل یف
الثاین [زینالدّ ین]
الشهید
ُ
ّ

الفقه و ُأصوله ،و معامل ا ُ
ألصول حتّی الیو َم یقرأها تدری ًسا ّ
اجلعفری؛ و منهم
طال ُب العلم
ّ

2
الش ُ
المح ّق ُق ال ّثاینّ ،
الرشایع و غریمها».
کی،
صاحب شح القواعد و شح ّ
ُ
عل الک ََر ّ
یخ ّ

تنورهای شهر عَکّا بهواسطۀ آتش زدن کتب شیعه ،یک هفته نیاز به
سوخت نداشت
صفحة « :257و ض َغط عل العلامء و تع ّقبهم ً
قتال و سجنًا و تعذی ًبا ،و تشتت

آثارهم العلم ّیة و کان أل ْفران َع ّکا من
َمن بقی منهم یف أقطار األرض ،و استصفی َ

سبوعا ً
الرضب َة الکُربی عل
بالوقود ُأ
کامال؛ و کانت هذه ّ
ً
کتب جبل عامل ما أشغلها َ
الربوع
العلم و أهله و خلت جبال عاملة من رجال العلم ،بعد أن کانت زاهر َة ُّ

بالعلامء و أرباب الفضل و التألیف.

سبب قتله أنّه ترافع إلیه رجالن فحکم ألحدمها
شوال ،عام  622و ُقتل عام  .611و ُ
ُ .5ولد یف ّ 21
السلطان یف
عل اآلخر ،فغضب المحکو ُم علیه و سعی به عند قاض صیدا .فرفع أمره إیل ّ
الر ُ
سول یف
الرسول ،فقتله ّ
السنّة ،فی ّطلع عل مذهبه؛ فسار مع ّ
القسطنطین ّیة ،فطلبه لیناظر علام َء أهل ّ
ر
نوارا تنول
مکان من ساحل البحر ،و کان هناک مجاعة من ُّ
ال ّطریق یف
الرت ُکامن ،فرأوا یف تلک ال ّلیلة أ ً
السلطان فأنکر علیه
السامء و تصعد ،فدفنوه هناک و بنوا علیه ُقب ًة؛ و أ ّما الرسول َ
رأسه إیل ُّ
فح َمل َ
من ّ
ایس یف قتل ذلک الرجل،
الس ّیدُ عبد ّ
فعله و قال” :إنّام أمر ُتک أن تأتینی به ح ًّیا!“ ثم س َعی ّ
الرحیم الع ّب ّ

الس ُ
لطان( .تاریخ الشیعة)
فقتله ُّ

الصفوی یف
عمره عل السبعنی عا ًما .و کان َع ُضدً ا للشاهإسامعیل األ ّول
ّ
ُ .2ت ُویف عام  ،617و قد زاد ُ
حممد ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم و تروجیه( .تاریخ الشیعة)
خدمة مذهب آل ّ

تنورهای شهر َعکّا بهواسطۀ آتش زدن کتب شیعه ،یک هفته نیاز به سوخت نداشت
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الشاعر المبدع ّ
اجلوار ،العامل ُ الکبری و ّ
الشیخ
و مّن فر من العلامء من ظلم ّ
الش ُ
الشام .و یل هبا ّ
دمشق ّ
یخ عل
إبراهیم ییی ،ق َطن
َ
اخلاتوین ،ال ّط ُ
ّ
بیب الفقیه و العامل ُ

بعدّ ة علوم ـ هاجر یف طلبها 5إیل إیران ـ؛ و قد صود َرت أموا ُله و ُضب َطت أمال ُکه و
ثم ُأخ َذت المکتب ُة الکُربی ا ّلتی کانت آلل خاتون .و
مرتنی و مل تُقبَل منه فدْ یةّ ،
ُحبس ّ
الش ُ
کان ّ
أمرها و کانت حتتوی عل مخسة آالف ج ّل رد من الکتب اخل ّط ّیة
یخ المذکور ُو َیل َ

فأمست یف َع ّکا ُطعم َة النّار!»
النّادرةَ ،

حج ُة اإلسالم
صفحة « :256أظهر العامل ّیون عل لسان ُمَثلیهم و یف طلیعتهم ّ
2

شفالدّ ین».
الس ّیدُ عبداحلسنی َ َ

صفحة « :256و یف تلک احلال تعوزت ال ُق َوی ال َف َرنس ّی ُة بال ُعدة و ال َعدَ د و أ َمتها

إیل بالد الثّورة ،فدخلت بال َد صور و استو َلت عل دار السیّد المشار إلیه ،و کان قد

انتقل عنها إیل شحور؛ فانت ََه َبتها و أت َل َفت مکتبتَه ال ّثمین َة ّنبًا و َح ْر ًقا ،و کان فیها ما
یناهو العرشین مؤل ًفا له ،کام ذ َکر ذلک هو یف تعلیقته عل صفحة  15من کلمته الغراء،

و قد أشار س ّلمه ا ُ
هلل تعایل إیل تلک ال ّثورة و هاتیک النکبة ا ّلتی أصابتْه فیها ،و ذ َکر
مصنفاته ا ّلتی تَل َفت و أسام َءها؛ فال حرمه اهلل من أجر االستفادة هبا.

زحفت عل
السلط ُة ال َف َرنسیّة عل هاتیک الثّورة قضا ًء ّنائیًّا ،و َ
فقضت تلک ُّ

فاضطر الس ّیدُ إیل الفرار إیل دمشق ،و بعد سقوطها
المحاربة و احتلتها؛
مجیع البالد
ّ
َ

القوة ال َف َرنس ّیة غادرها إیل مرص ،و مل یسمح له المستعمرون بال َعودة إیل بالده ّإال
ب َید ّ
اخلاتوین لتحصیل هذه العلوم العدیدة هاجر إیل إیران فتع ّلم منها ما ُعل َمه من
 .5یعنی أ ّن الشیخ عل
ّ
العلوم.

احلق ـ أمدّ اهلل یف حیاته ـ ،و ال یوال مع شیخوخته مک ًّبا عل
 .2یقض وق َته الثمنی کله بالدّ فاع عن ّ
ر
الوصف( .تاریخ الشیعة)
ُ
فضائل ،و خصا ُله اجلمیلة ال یبلغها
التألیف و اإلصالح ،فهو جموع ُة
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بعد سنتَنی .و کانت تلک ال ّثور ُة یف عام ال ّثورة العراق ّیة عل اإلنکلیو ،و هو عام 2115
هجری و  2617میالدی».

رواج تشیّع در جبلعامل و فلسطین بهواسطۀ تبعید ابوذرّ بود
ُ
دخول التش ّیع فیها ذلک الیوم فال ریب یف
صفحة « :211و إذا مل یتح ّقق

أبوذر إیل ّ
الشام و صار یدعوا إیل التّمسک
دخوله بعد ذلک بقلیل ،و هو یوم نُفی
ّ

بال ّثقلنی الکتاب و العرتة؛ و ُأخرج إیل ُقراها و َضواحیها ،فلم َیثنه ذلک عن اهلُتاف
الرسول ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم أجابه
بتلک الدّ عوة .و من یوم صدوحه بوالء آل ّ
5

السور ّینی ،و منهم بنوعاملة».
کثری من ُّ

برکت و عظمت جبلعامل در تشیّع و پرورش علما و مجاهدین از زمان أبوذر
الشیعة و التّشیّع ( ّ
[ ّ
الشیعة یف المیوان)] صفحة :127
«جبل لامل:

یسمی َج َب َل اجللیل و َج َب َل اخللیل ،و أه ُله أقدَ ُم النّاس یف التش ّیع مل یسبقهم إلیه
و ّ
ر
إمعان َ
أخذته
بعض أهل المدینة .و َمن ن َظر إیل هذا اجلبل و تارخیه نظر َة تأ ُّم رل و
ّإال ُ

الد ْهش ُة لنشاط أهله و جهادهم یف سبیل العلم و الدّ ین و احلیاة منذ القدیم ،حتّی الیوم

الرغم من فقرهم و ق ّلة عددهم و ما توایل علیهم من ال ّظلم و االضطهاد .رحلوا إیل
عل ّ

مرص و ّ
القارات و أقصاها طل ًبا
الشام لطلب العلم ،و هاجروا إیل مجیع ّ
إیران و العراق و َ
للعیش ،و یمل َ
المئات من شباهبم ّ
الشهادات العالی َة و یتو ّلون أعل المناصب یف
اآلن
ُ
ر
مح ر
ابن َکن ر
الدّ ولة ،مع العلم ّ
ّاس ـ الخ،...
ابن ّ
ابن ماسح أحذ َیة أو ُ
ال و آخر ُ
بأن بعضهم ُ
 .5جنگ  ،61ص  432ـ .431
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ر
الرتب ُة أو َش ْم َل ُتهم دعوة
أی
زلت أتسا َءل :هل هی ّ
تعلیل ُمقن رع لذلک؛ و ما ُ
لدی ُّ
و لیس ّ

َ
احلدیث هنا ّ
للشیخ
فإین أ َد ُع
صاحلة ،أو عنایة من لدن حکی رم خبری؟! و مهام یکنّ ،

المظ ّفر یف تاریخ ّ
الشیعة ،و لام نقله الس ّیدُ األمنی عن جالس المؤمننی ،و للدّ کتور فیلیب
األول من األعیان:
حتی یف کتابه لبنان یف التاریخ ،قال األمنی یف اجلوء ّ

”جاء یف جالس المؤمننیّ :
أن ّ
الرمحة اإلهل ّیة شامل ألهل جبلعامل،
تل أنوار ّ

نور المح ّبة من نواحی إیامّنم ظاهر ،و ال یوجد قریة من ُقراه مل خیرج منها مجاعة من
و ُ
الرفیع
مجیع أهله من
ّ
الفقهاء و الفضالء اإلمامیّة ،و ُ
اخلواص و العوا ّم و الوضیع و ّ

جیدون یف تعلیم و تع ّلم المسائل االعتقاد ّیة و األحکام الفرعیّة عل طبق مذهب
اإلمام ّیة ،و یف التّقوی و المروءة و الفقر و القناعة یقتدون بطریقة موالهم المرض ّیة،
مهة یف نرش مذهبهم“.
و مع تس ُّلط الغری علیهم هلم ّ

ر
أ ّما ّ
الصفحات نقتطف منها ما یل:
الشیخ المظ ّفر فقد خص العامل ّینی بعدید من ّ
رو نق تشیّع در ایرا ن به واسطۀ هجر ت علما ی جبلعامل در عهد صفویّه

السالم حتّی باهلجرة إیل
”جدّ العامل ّیون یف حتصیل علم أهل البیت علیهم ّ

إیران و العراق ،فتخرج منهم علام ُء استفاد ّ
الشیع ُة بمؤلفاتم إیل الیوم ،و طبّقوا البال َد

الش ُ
شهر ًة و صیتًا؛ و قال ّ
یخ احلُ ّر صاحب أمل اآلمل:

جنازة یف ر
ر
قریة من ُقری جبلعامل
سمعت من بعض مشاخینا أنّه اجتمع یف
ُ
سبعون جتهدً ا یف عرص ّ
الشهید الثاین و ما قاربه.

َ
أفاضل و
و هذا یف ذاک العرص؛ أ ّما بعده حتّی الیوم فقد انجبت جبلعامل

عُّس استقصا ُؤهم ،و یوجد فیهم الیوم مراجع للتّقلید ،و فیهم َمن له الم َیوة یف
علام َء َی ُ
حممد ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم“.
الدّ فاع عن مذهب آل ّ

و قال الدّ کتور ح ّتی یف لبنان یف التّاریخ ،صفحة  ،165طبعة :2656

” ّ
إن ُح ُج ًبا کثیف ًة حتجب عنّا حیا َة ّ
الشیعة یف لبنان ،و لکن من وراء هذه احلُ ُجب
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ربز أما َمنا ناحیة ُمرشقة ،هلا مغواها البعیدُ  .و ّ
تدل عل ّ
أسباب
أن هذه اجلالی َة مل تقطع
َ
َت ُ
ر
السادس عرش عند ما ج َعل
العلم ،بل احتفظت به عل صعید عال عند منرصم القرن ّ

ّ
المذهب
سمی
َ
مؤس ُس الدّ ولة الصفو ّیة یف إیران َ
الر ّ
دین الدّ ولة ّ
الشاه إسامعیل ّ
ّ
أئمة ُیعلموّنم حقیق َة المعت َقد ،و
الشیعی ،وجد أنّه من العسری أن ُیوفر للنّاس ّ
أیضا ّ
فعمد إیل َملء
ُیرسخون مباد َئه یف نفوسهم ،و وجد ً
غری متو ّفرة؛ َ
إن الکتب ُ
أی من جبلعامل ـ و قد غادر َ
الفراغ باستحضار علامء ّ
لبنان مجهور
الشیعة من لبنان ـ ْ
ر
بدعوة أو بغری دعوة.
من ُأولئک العلامء ،و ذهبوا إیل إیران
علما ءِ جب لعام ل مانند شهید ین ا ز فقها ی طرا ز اوّل اسالما ند

العامل ا ّلذی غادر َ
جبلعامل عند ما ق َتل
حسنی
و قد کان من مجلة َمن ذهب
ُ
ّ

ُ
بالشهید ال ّثاین؛ و کان ّ
عرف بنی قومه ّ
الشهیدُ
األتراک ُأستا َذه زی َنالدّ ین ا ّلذی أصبح ُی َ

العامل ا ّلذی ُقتل یف دمشق سنة  2151م بموجب َف َتو َینی
األول شمسالدّ ین
ّ
ّ
الشافعی .و کان حسنی قد أخذ معه ابنَه األصغر
الاملکی و القاض
أصدرمها القاض
ُّ
ُّ

العامل ( ّ
فقیها و
الشیخ
هبا َءالدّ ین
علام و شهرةً ،فإنّه کان ً
البهائی) و قد فاق أباه ً
ّ
ّ
ألمع
عالام یف الریاض ّیات ،و قد رفع إیل رتبة شیخ اإلسالم حیث کان من َ
فیلسو ًفا و ً
الشخص ّیات یف َبالط ّ
الشاه ع ّباس»“.

5

شیعیان جبل لبنان و طرابلس و عظمت آن
صفحة :117
«جبل لبنان:
و یدّ ه ً
شامال طرا ْب ُلس ،و جنو ًبا جبلعامل ،و غر ًبا بریوت و البحر ،و ش ًقا

برج الرباجنة ،برج
بعلبک و البقاع؛ و یدخل فیه کُّسوان و ضواحی بریوت ،و هی ُ
 .5ی
الشیعة یف المیزان ،ص .266

شیعیان جبل لبنان و طرابلس و عظمت آن
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محود و الغبریی و الشیاح؛ و یربو عد ُد ّ
الشیعة یف بریوت و ضواحیها و کُّسوان عل
ّ

 257أ ْل ًفا ،أ ّما عد ُدهم یف جموع لبنان فال َیق ّل عن نصف ملیون .و لشیعة جبل لبنان

نائبان یف الربلامن و لشیعة بریوت نائب واحد».

5

أمنی
صفحة « :111أ ّما
عامر یف طرابلس فهو أبوطالب ُ
المؤس ُس إلمارة بنی ّ
ّ

الفاطمی .و أنشأ
احلاکم
حاکام عل المدینة حنی ُت ُو ّیف
نفسه
ّ
ُ
ً
عامر ،أع َل َن َ
الدّ ولة بن ّ
مکتب ًة َحتوی مائ َة ألف ج ّلد ،و استامل ّ
طال َب العلم إیل عاصمته ،فکان عم ُله هذه

قصد مکتبته أبوالعالء
شبیها بام قام به
ُ
سیفالدّ ولة یف حلب؛ و کان من مجلة َمن َ
ً
عامر ّ
الذرو َة یف ّ
الشهرة العلم ّیة ،و یف
المعری .و هکذا بلغت طرابلس اثنا َء ُحکم بنی ّ
ّ
االقتصادی.
االزدهار
ّ

الش ُ
الشیعة الطرابلسیّنی القاض ّ
و من علامء ّ
رباج ،تلمیذ
یخ عبدُ العویو بن ال ّ

ّ
الس ّید المرتض و ّ
المهذب ،و الموجو ،و
الشیخ ال ّطویس .و له مؤلفات جلیلة ،منها:

ثم انعدم التش ّی ُع من طرابلس بسبب الضغط و
الکامل ،و اجلواهر ،و عامد المحتاجّ .
4 2و3

بعض ال ُق َری الشیع ّیة» .
االضطهاد ،و یوجد یف نواحیها الیوم ُ

 .5همان ،ص .172

 .2أعیان الشّیعة ،ج 22؛ و الکنی و األلقاب ،للقمی؛ و لبنان فی التّاریخ ،لفلیب حِّتی؛ و الکامل،

البن األثیر ،ج 8؛ و النّجوم الزّاهرة ،ج 7؛ و الحضارة اإلسالمیّة ،آلدممتز ،ج ّ ( .5
الشیعة یف المیوان)

 .4ی
الشیعة یف المیزان ،ص .171
 .3جنگ  ،69ص  38ـ .12

 .7تشیّع در هند
[تاریخ الشیعة] صفحة :111
« ی
الشیعة یف اهلند:
فارس.
کان اهلند ُیغوی أ ّیام اخللیفة الثّاین ،و کان َغ ْو ُوه من قبَل بالد األفغان و
َ

السالم ،و عادوا ظافرین،
عل علیه ّ
و هامجت جنو ُد المسلمنی السندَ أ ّیام أمریالمؤمننی ّ

وات عل السند و اهلند أ ّیام األُمو ّینی،
أرسوا األُ َ
ثم توالت ال َغ َو ُ
لوف منهمّ .
و قد َ ُ
فتمکّنوا من إخضاع ر
بعض ملوکها؛ و ّلام انتهت
مجلة من البالد ،و یف أ ّیامهم أس َل َم ُ
ر
خبری ّ
شطرا من
بأن
الدّ ول ُة للع ّباس ّینی
ألمر یف هاتیک البالد .و أنت جدُّ
ّ
ً
استتب هلم ا ُ

الوالة و األُمراء و ال ُق ّواد و اجلنود کان یمل بنی أضالعه َوالء أهل البیت ال ّطاهر ،و
ُ
هذا من أسباب َل ْبث روح التش ّیع یف اهلند.

ارسال محمّد بن ع بداهلل بن ح سن ،پسر ش را به هند برا ی بیعت

قال ابناألثری یف الکامل ،ج ّلد  ،5صفحة :117

ثم دخلت سنة  .252و فیها ُ
عول المنصور ُع َم َر بن حفص بن عثامن بن
” ّ

قبیصة بن أیبصفرة [المعروف هبوارمرد؛ یعنی :ألف رجل] عن السند ،و استعمل

التغلبی ،و استعمل ُع َم َر بن حفص عل إفریقیة .و کان سبب
علیها هشا َم بن َعمرو
ّ

إبراهیم ابنا عبداهلل بن احلسن ،فوجه
حممد و
ُ
عوله عن السند أنّه کان علیها ّلام ظهر ّ
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حممد ابنَه عبداهلل المعروف باألشرت إیل البرصة فاشرتی منها ً
سبب
خیال عتا ًقا لیکون َ
ّ

وصوهلم إیل عمر بن حفص؛ ألنّه کان مّن با َیعه من ُق ّواد المنصور ،و کان یتش ّیع .و

عمر أن یرضوا خی َلهم .فقال له بعضهم :إنّا
ساروا یف البحر إیل السند ،فأ َمرهم ُ
َ
األمان ،إ ّما
فأعطنا
خری الدّ نیا و اآلخرة؛ ْ
جئناک بام هو خری من اخلیل و بام لک فیه ُ
کت عن أذانا ،حتّی نخرج عن بالدک راجعنی.
ت و أ ْم َس َ
لت منّا و إ ّما َس َرت َ
َقب َ

حاهلم و َ
فآ َمنه فذ َکر له َ
حممد بن عبداهلل و أنّه أرسله أبوه إلیه،
حال عبداهلل بن ّ

رت عنده خمتف ًیا ،و دعا ُکربا َء أهل البلد و ُق ّوا َده و
ّ
فرحب هبم و با َیعهم ،و أنول األش َ
َ
بسه من البیاض لیخطب
أهل بیته إیل البیعة ،فأجابوه .فق َطع ألو َی َتهم البیض و َهیأ ل َ

فیه ،و ت ّیأ لذلک یوم اخلمیس .فوصله مرکب فیه رسول من إمرأة ُع َمر بن حفص
عواه .فقال له األشرتّ :
[إن]
حممد بن عبداهلل ،فدخل عل األشرت
فأخربه و ّ
َ
ُختربه بقتل ّ
أمری قد ظهر و دمی یف ُعنُقک!

عظیم ّ
کبری
رأیت َرأ ًیا؛ ههنا َملک من ملوک السند،
قال عمر :قد
ُ
ُ
الشأن ُ
تعظیام لرسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم،
المملکة ،و هو عل َشو َکته َأشدُّ النّاس
ً
فلست ُترام معه.
فاعقدْ بینک و بینه َعقدً ا ف ُأ َوجهک إلیه
َ
ویف؛ ْأرس ْل إلیه ْ
و هو ی

أظه َر بره و تسللت إلیه الوید ّی ُة حتّی
رت ،فأکرمه و َ
فف َعل ذلک و سار إلیه األش ُ
5
ر
إنسان من أهل ال َبصائر“.
اجتمعت معه أربعمائة
روح تشیّع در هند جریا ن دارد

ثم ذکر ابناألثریّ ” :
ندی ،و بعث
المل ُک الس ّ
أن آخر أمره أن ُقتل و ُقتل معه َ
ّ

ّ
المتویل للفتک هبام
فسریهم إیل المدینة .و کان
ّ
بُّساری األشرت و ُو ْلده إیل المنصورّ ،
سفنج أخو هشام بن عمرو ،عامل المنصور“.
إ َ

 .5الکامل فی التاریخ ،ج  ،1ص .131
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حممد ّ
صل اهلل علیه و آله و
الروح الوالئ ّیة آلل ّ
و هذا مّا ُیرشدک إیل وجدان ُّ

َ
األوان بنی أبناء هاتیک البقاع و بنی المهاجرین إلیها .و ا ّلذی ُینبیک عن
س ّلم ذلک

الشأن هو ّ
صدق هذا ّ
السالم ُیعلمه
أن َ
بعض ملوک اهلند کتب إیل ّ
الصادق علیه ّ
5

باهلدایة عل یدیه ،و إرسال بعض اهلدایا إلیه.

رواجا یف ذلک احلنی؛ و ّ
غری ّ
لعل وقوفه عن ال ّظهور و
أن التش ّیع مل یالق
ً
ر
یومئذ.
االنتشار لق ّلة ُدعاته و أنصاره یف بالد اهلند
شهر گجرا ت ،وعّاظ و تجّار شیعه را محترم میشمر د

المؤرخنی ،هو ّ
نعم ّ
أن ظهور التش ّیع َجل ًّیا یف اهلند
إن ا ّلذی اتّف َقت علیه کلم ُة
ّ

الر ُ
وابط التجار ّیة ا ّلتی کانت بنی العرب و اهلُنود أ ّیا َم
کان من بلدة ُگجرات؛ و سب َبه ّ

الروابط باقی ًة ،و مل تنقطع
بدر اإلسالم یف جویرة العرب کانت تلک ّ
اجلاهل ّیة ،و ّلام َبوغ ُ
ب الرشک عن َسامئها؛ و کان
هلذا احلادث
الفجائی ا ّلذی َ
أده َش اجلویر َة ،و َجال َغیاه َ
ّ

ُ
حبل تلک المواصلة رابط ًة متینة لنرش لواء التش ّیع یف اهلند ،بعد أن کان ابتدأ و َدب.

قال المسرت آرنلدط یف کتابه یرجینک آف إسالمّ ” :
إن راجات الوثن ّینی یف شامل

وعاظ ّ
الشیعة و ُ ّتارهم ،و ُیسنون إلیهم؛ و قد
ُگجرات کانوا ُیسنون المعامل َة مع ّ

الوعاظ“.
الو َثن ّینی بمساعی هوالء ّ
اعتنق التش ّی َع مجاعة کبریة من َ
مستنصر خلیفۀ فاطم ی ،عبداهلل را برای تشیّع هند ،به هندوستا ن فرستاد

و قال بعض أفاضل البواهر یف کتابه المجالس السیفیّةّ ” :
إن المستنرص باهلل

َ
الواعظ عبدَ اهلل إیل دعاة الیمن لیتع ّلم عندهم ال ّلغ َة
أرس َل
الفاطمی خلیف َة
مرصَ ،
َ
فلام ورد عبدُ اهلل اهلندَ اتّفق ّ
أن وروده إیل گجرات
ثم یسافر إیل اهلند للتّبلیغّ .
اهلند ّیةّ ،
الص ُ
السالم من قبوهلا؛
 .5کانت تلک اهلدایا حتتوی عل جاریة و عطر و ُح َلل و ُح ّل ،فأ َیب ّ
ادق علیه ّ

الر ُ
الر َ
الر َ
الص ُ
ّ
سول باخلیانة بعد
سول قد خان اجلاری َة و قد أع َل َم ّ
سول باخلیانة ،و قد اعرتف ّ
ادق ّ
الن ّ
المناقب البن شهر
السالم و إعالم إمامته .راجع
َ
اإلنکار الشدید .و هذه من کرامات ّ
الصادق علیه ّ

الصادق ،یف باب إتیانه بخوارق العادة( .تاریخ الشیعة)
آشوب ،یف أحوال ّ
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متعص ًبا جدًّ ا عل اإلسالم و شدیدَ الفساد للمسلمنی،
الراجه جیسنگیه و کان
ّ
أ ّیام ّ

الراجات؛ فلم َیقدر عبدُ اهلل عل بث الدّ عوة و نرشها
بخالف َمن مض قبله من ّ
أدر َع بالتق ّیة .و قد مر یو ًما أثنا َء إقامته عل ر
مآؤه منذ أ َم رد غری
بئر ّ
جف ُ
هارا ،بل َ
َج ً
َ
احلال من قاطنی
قصری ،ف ُأنب َع الام ُء بدُ عائه؛ فاعتنق التش ّی َع لذلک رجالن مّن شاهد
گجرات المسلمنی ،و مها کاکاکیال و کاکیکیل ،و لکن مع ذلک کان عبدُ اهلل ال َخی َلع

لباس التق ّیة و َخییش من اجلهر بالدّ عوة للتش ّیع ،ح ْقنًا لدَ مه.
َ
عبداهلل« ،ا لمهنت» زعیم أعظم و ثنیّین و «بهارم ل» وزیر اعظم ،و خود راجه «جیسنگیه» را مسلما ن و شیعه نمود

5

فسافر إیل العاصمة َو ْف َق إشارة ذینک ّ
الشیعینی اجلدیدَ ینُ ،یرشد
المهنت عابدَ
َ

َ
حروف
األطفال
وجده ُیعلم
َ
فلام وصل إیل المهنت المشار إلیهَ ،
الصنَم الکبریّ .

ُ
َ
الواعظ
فلام خال
اهلجاء ،فک ّلمه
رساّ ،
بأحادیث أعجب ْته جدًّ اّ .
ثم استأذنه باحلدیث ًّ
َ
مباحث عرفان ّی رة ،فام زال به حتّی أس َل َم و تش ّیع .و کان
عبدُ اهلل بالمهنت صار ُیناظره یف
المهنت و یصفی إیل قوله ،فأدخله
للراجه سنگیه ،یتّبع
هبارمل،
َ
الوزیر األعظم ّ
ُ
ر
َ
بلیغة مؤثرة و ُح َججر بالغة َ
أخذها
مواعظ
المهنت یف ربقة اإلسالم و الوالء بعد
ُ
المهنت عن الواعظ و وعاها منه.
ُ
نفس
و ما اکتفی عبدُ اهلل الواعظ بتش ّیع هذین
طمح نظره َ
العظیمنی ،بل کان َم ُ
َ

الراجه جیسنگیه .و قد علم ّ
الراجه شدیدُ اإلخالص و اإلرادة للصنَم الکبری ،و
أن ّ
ّ
کان الصنَم معل ًقا یف وسط القاعة یف اهلواء بغری د ر
عامة و ال َع َم رد .فاتّضح لدیه بعد
َُ
َ

الرتوی و اإلمعان ّ
جواذب مغناطیسیّة بتوازّنا یف اجلذب قد أو َق َفتْه و منَ َع ْته
أن هناک
َ
ّ
من السقوط .فأقدَ م یوما بج ر
رأة عل تلک اإلعجاز المغناطیس ّیة فانتوعها من اجلدران،
َ ً ُ
ُّ

السابق
فخر َ
الراجة عل ُحسن ظنّه ّ
الصن ُم الکبری ساق ًطا عل األرض؛ و ما کان ّ
ّ
الو َثن ّینی( .تاریخ الشیعة)
لقب زعیم المذهب عند َ
 .5المهنتُ :
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ُ
الطنی بل ًة 5و اشتدّ َغ َض ُبه ،و حارص
بالمهنت و الوزیر هبارمل ،فواد
سقوط الصنم یف ّ
بعسکر کثری؛ فظهر عبدُ اهلل إیل الراجة و تَال علیه ر
ر
آیات من الکتاب و أدعی ًة،
المعبدَ
ّ
ثم صار ذلک سب ًبا ألن ُیسلم و یتشیع»“.
فصار
عام َ
قصدهّ ،
ألام فا ّطلع ّ
جسمه یلتهب ً
ُ

سلطان تغلق ،امر به قتلعام جمیع شیعیان و إحراق کتابهایشان نمود
[تاریخ الشیعة] صفحة :115
ثم بعده ابنُه
«و بعد وفاة یعقوب ،قام ابنُه عل مقامه یف الدّ عوة و اإلرشادّ ،

َ
إسحاق .و ا ّلذی یظهر ّ
إسحاق أو ا ّلذین خ َلفوه کانت هلم مسا رع جلیلة یف الدّ عوة و
أن
التّبلیغ یف شامل اهلند؛ و ذلک ّ
ألن سلطان تغلق ـ ا ّلذی کان یف القرن ال ّثامن من

اهلجرةَ ،ملکًا عل دهل عاصمة اهلند الیو َم و عاصمة الدّ ولة المغول ّیة باألمس ـ َیکتُب

یف مذاکراته الیوم ّیةّ ” :
الرفض یف هذه األ ّیام َ
أخ َذ ْت ترتقی یو ًما ،و صار
إن بدع َة ّ

فأمرت بقتل
أیت أن أق َطع هذه الشجر َة من أصلها،
ُ
فار َت ُ
رساْ .
ُخملصو الدّ ولة یتش ّیعون ًّ
هدرت د َم ّ
شیعی“.
کل َمن ُیتوهم فیه أنّه
ُدعاة الروافض و َح ْرق کتبهم ،و
ُ
ّ

وقف انتشار التش ّیع یف شامل اهلند إیل قرون».
فمن ُظلم هذا الس ّفاک الفتّاک ُ

خلطبة یوم
فارتاح لذلک
صفحة « :117
ُ
یوسف عادلشاه و قو َیت عویم ُته عل ا ُ
َ

األئمة االثنی عرش ،و أضاف إیل األذان ّ
لعل بالوالیة .و ذلک
اجلمعة بأسامء
ّ
الشهاد َة ّ

السالم یف
عام  671هجری ،و هو ّأو ُل َمن اقرتح اخلطب َة بأسامء االثنی عرش علیهم ّ
2

اهلند ،و سعی لرتویج التش ّیع فیها».

صفحة « :117یقول المسرت راس یف کتابه ایران و ایرانیانّ ” :
إن الملوک

 .5زاد یف الطنی بل ًة :موجب خرابتر شدن کار شد( .محقّق)
 .2تاریخ فرشته ،ج  ،2ص ( .55تاریخ الشیعة)
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الروم ،لکوّنم شیع ّینی؛ و لکنّهم تکّنوا من َبث
الصفو ّی َة مل یدعوا اخلالفة کملوک ّ

اإلسالمی أک َث َر من سالطنی آل عثامن بحذقهم و استقالهلم .و کانوا
روح الدّ ین
ّ
ـ أل ّّنم سادة شیع ّیون ـ حمرتمنی عند ملوک َد َکن؛ و ب َلغ من احرتامهم هلم أن ُیرسلوا

بناتم إیل إیران لمصاهرتم .و قد أدخلوا بابر و مهایون مل َکی المغول ّ
هریین حتت
َ
الش َ
سیطرتم ،لنرصهم هلام و جعلومها کعبدَ ین بال ر
ثمن ،إیل أن ماال إیل التش ّیع .و

مل یکتفوا بذلک بل کانوا ُیرسلون من وقت آل َخر ُّ
الشعراء و العلامء الدّ عو َة إیل التش ّیع

اعرین ّ
نظریی ّ
الشهریین ،و احلکیم فتح اهلل ،و القاض
یف اهلند؛ من مثل ُع ْر ّیف و
ّ
الش َ

التسرتی العامل ّ
الشهری.
نوراهلل
ّ

األقدار عل الدّ ولة الصفو ّیة لکانت الیو َم یف اهلند سلطة
احلق أنّه لو مل َ ْتن
و ّ
ُ

شیع ّیة وحیدة “.ـ انتهی».

اُورنگ زیب عالمگیر ،شیعه بود و پسرش در مناظره با علمای عامّه فائق شد
صفحة « :115نعم یمکن أن یقال بتش ّیع اورنک زیب عاملگری ،أحد ملوک

الرتب ُة احلسین ّیة یف کفنه ،و منع أن
المغول و فاتح بالد َد َکن؛ ألنّه أویص أن توضع ّ
المصاحف و یعیش هبا ـ ،ألنّه
شرتی کفنُه من ُأجرة کتابة القرآن ـ فأنّه کان یکتب
َ
ُی َ

زعم ّ
أن ّ
بحرمتها.
الشیعة تقول ُ

ر
أدر َج یف األذان
مهمة ،و َ
السنة یف مناظرة ّ
و قد ظهر ولدُ ه األکرب عل علامء ّ
5و2

السالم بوالیة اهلل.
لعل علیه ّ
الشهاد َة ّ

 .5تاریخ الهند ،ص  ،3لمؤلفه شمس العلامء ذکاء اهلل( .تاریخ الشیعة)
 .2جنگ  ،61ص  472ـ .473

 .8تشیّع در إمارات عربی :کویت ،قَطَر ،قطیف ،إحساء
[تاریخ الشیعة] صفحة  ،112پاورقی :2
عامن من ساحل بحر اهلند مّا یل
قدیام عل ما بنی البرصة و ّ
«تطلق البحرین ً

غریها من بالد
اجلویر َة ،فکان یدخل فیها الک َُویت و َق َطر و ال َقطیف و اإلحساء و ُ
ر
إمارات عدیدة ،و إذا ُأطلقت الیو َم یراد
اخللیج؛ و لکن بعد ذلک تش ّعبت و صارت
الرقاع و احلد و البذیع.
أهم بلداّنا المنامة و المحرق و ّ
منها إمارة آل خلیفة ،و ُّ

النبی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم قد ب َعث المال َء إلیها عام ثامن ،و قیل:
و کان ّ

ست من اهلجرة .و تعاقبت علیها عدّ ُة إمارات بعد اخللفاء کبنی ُأم ّیة و بنیع ّباس؛ و یف
ّ
ثم اإلمار ُة العیون ّیة و هی ا ّلتی
أ ّیامهم استویل علیها
ُ
ثم القرامط ُةّ ،
صاحب الونجّ ،

رس
استل َبتها من القرامطة و
ثم امتلکها ال ُف ُ
کمها ً
نحوا من  157عا ًماّ ،
استمر ُح ُ
ّ
الربتُغال ّیون علیها و عل القطیف و مسقط
ثم تغلب ُ
ثم تیمورّ ،
ثم المغولّ ،
الونج ّیونّ ،

الس ُ
لطان سلیامن
ـ و مل یدُ م
حکمها أک َث َر من أربعنی عا ًما ـ و جالهم عن تلک البالد ّ
ُ

أکثرهم من ّ
الشیعة
ثم اختلف ُأمرا ُء جویرة البحرین و کان ُ
القانوین بمساعدة انکلرتاّ ،
ّ

فر َفعوا َشکواهم إیل ّ
الصفوی و طلبوا منه احلامی َة لقربه منهم
األول
ّ
الشاهع ّباس ّ
موض ًعا و َمذه ًبا ،فأجاب ّ
الشا ُه َط َل َبهم و خ ّلصهم من سلطة األجانب و بسط
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األجانب ،و بسط علیهم محایتَه الشاهان ّیة ،و ما زال َع َل ُم احلامیة الفارس ّیة خاف ًقا علیها
صاحب احلامیة بعد وقائ َع و حروب.
إیل أن َت َغلب االنکلیو َو صار
ُ
تتمّۀ مسائل تشیّع إ مارات عربی

منصور آل مذکور ،فاغتصبها منه ُآل خلیفة بعد حروب و
أمریها العا ّم
َ
کان ُ

الوباره ـ و هی
معارک ،و استرصخ بحکومة فار َس فلم ُتغنه .و کان آل خلیفة ُأمرا َء ّ

أمری مسقط الس ّید
بلدة یف قطر عل شاطئ البحر قبال َة جویرة البحرین ـ ّ
ثم جاءها ُ

أحس من أمریها ّ
الشیخ سلیامن آل خلیفة
ُسلطان َع َنو ًة یرید االستیال َء علیها بعد أن َ
الش ُ
عف ،فصاحله ّ
یخ سلیامن و جعل عنده رهین ًة أحدَ إخوانه ،فارحتل به و بالغنائم
الض َ
ّ

السعود
ثم استغاث ُآل خلیفة بابن ّ
أمریا؛ ّ
إیل مسقط ،و جعل علیها ولدَ ه الس ّید سعید ً
السعود و لکن طمع فیها فاستویل علیها؛ و بعد ر
حنی
بعد موت الرهینة ،فاستنقذها ُ
ابن ّ

للسعودی حادثه و إیل مرص
اسرتجعها ُآل خلیفة بمساعدة أمری مسقط مال ًّیا و شغلت
ّ
5

معه عن البحرین و غریها ،و هی الیوم بأیدی آل خلیفة حتت محایة اإلنکلیو».

 .5جنگ  ،61ص .489

 .3تشیّع در بحرین
بالد بحرین از زمان رسول اهلل صلّی اهلل علیه و آله شیعه بودهاند
الشیعة و التّشیّع ( ّ
[ ّ
الشیعة یف المیوان)] صفحة :121
«البحرین و األحُاء و القطیف و قطر:

ّ
إن تش ّیع أهل البحرین و قصباتا مثل القطیف و األحساء ،شائع منذ عهد

صل اهلل علیه و آله و س ّلم ب َعث وال ًیا علیها َ
الُّس ّ
أن النبی ّ
أبان بن سعید
ّ
الصحابة .و ُّ

السالم و المتخ ّلفنی عن بیعة
بن العاص األُ ّ
لعل علیه ّ
موی ،و کان أبان من الموالنی ّ
ثم صار ع ً
مر بن أیب َسلمة ،و أ ُّمه أ ُّمسلمة زوج ُة رسول اهلل ّ
صل
امال علیها ُع َ
أیببکر؛ ّ

السالم ُو ّیل علیها معبدُ بن الع ّباس بن
علیه و آله و س ّلم؛ و یف عهد أمریالمؤمننی علیه ّ

قیمت یف
فغرس هؤالء الوالة التش ّی َع یف أهل البحرین .و ّأو ُل ُجمعة ُأ َ
عبدالمط ّلب؛ َ
اإلسالم بعد المدینة کانت یف البحرین( .أعیان الشیعة ،ج ّلد )2

الشیعة” :حاول عبدُ الملک أن یمل أ َ
الشیخ المظ ّفر یف تاریخ ّ
و قال ّ
هل
بأسهم ،فصاحلهم
البحرین عل مفارقة التش ّیع فأ َبوا ،و أراد أن یستعمل ّ
القو َة فخاف َ
اخلراج لقا َء ذلک .و داموا عل التش ّیع ال خیشون
السالح و أن یرفع عنهم
َ
عل نوع ّ
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سلط َة حاک رم و ال یرهبون من التّرصیح به سطو َة ظاملر ،و کان فیها کثری من العلامء و
األفاضل و ّ
الشعراء»“.

5و2

 .5ی
الشیعة یف المیزان ،ص .265
 .2جنگ  ،69ص .38

 .01تشیّع در افغانستان
الشیعة و التّشیّع ( ّ
[ ّ
الشیعة یف المیوان)] صفحة :125

«[قال الس ّید األمنی یف األعیان]” :انترش التش ّی ُع یف األفغان یف عهد الملوک

َ
مشایخ إسالم یف ُمدُ ّنا اهلا ّمة ،مثل هرات و کابل و
مدرسنی و
الصفو ّیة ،و ع ّینوا ّ

الش ُ
العامل والدُ ّ
قندهار و غریها؛ و کان ّ
البهائی،
الشیخ
عبدالصمد
یخ حسنی ابن
ّ
ّ
ّ
ُمعینًا َ
شیخ اإلسالم یف هرات .و اآلن ال خیلو بلد من بالد األفغان من ّ
الشیعة ،و لکن

غری معلوم عل التّحقیق ّإال ّ
أن فیهم کثر ًة ال یستهان هبا ُتقدر بنحو  177ألف،
عددهم ُ
و فیهم مجاعة من أهل العلم یتع ّلمون یف مدرسة النّجف األشف»“.

 .5ی
الشیعة یف المیزان ،ص .267
 .2جنگ  ،69ص .37

5و2

 .00تشیّع در آفریقا
الشیعة و التّشیّع ( ّ
[ ّ
الشیعة یف المیوان)] صفحة :111

ً
سمعت من أحد ّ
شیعة؛
أن فیها
رأیت و ال
قرأت
«و لقد
ُ
الکثری عن اجلوائر و ما ُ
ُ
َ

أخربین َمن ال شک بصدقه ّ
الرب َبر قبا َئل من ّ
الشیعة ،و أنّه
أن یف جباهلا و سائر جبال َ ْ
حتّی َ

أخربه عن أحواهلم و عاداتم.
اجتمع بأحدهم و تو ّطدت ّ
الصداق ُة و العالق ُة بینه و بینه ،و َ
ر
مر
و ً
السودان شیعة؛ و یف سنة ّ 2611
أخربین أکثَ ُر من واحد أنّه یوجد یف ّ
أیضا َ

السودان ّینی و رأی ُتهم یبحثون یف مکاتبها التجار ّیة عن الکتب
ببریوت ّ
حجاج من ّ
فُّسوا و شکروا».
الشیع ّیة
فساعدتم و اهتدی ُتهم َ
ُ
بعضهاّ ُ ،

الصادق ،صفحة :516
صفحة « :111قال أبوزهرة یف کتاب اإلمام ّ

الصومال
”انترش الشیع ُة یف وسط إفریقیا یف البالد اإلسالم ّیة ،کنیجرییا و بالد ّ

السنغال و غریها من البالد اإلفریقیة ،و أک َث ُر هؤالء من اإلسامعیل ّیه المنحرفة،
و بالد ّ
و لیسوا من االثنیعرش ّیة و ال من طائفة اإلسامعیلیّه المعتدلة کالبهرة ا ّلذین یقیمون

باهلند و باکستان»“.

5و2

 .5ی
الشیعة یف المیزان ،ص .175
 .2جنگ  ،69ص .12

فصل سوّم :ا ماکن و مزارات

فصل سوّم

اماکن و مزارات

فصل اول

[مدینۀ منوّره]
[معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر ،ج ّلد  ]1صفحة :175
المنورة:
«المدینة
ی
الُّسور ّلام
فدخلناها یوم األحد بعد ال ّظهر ،و زال ال َعنا ُء و اشتدّ
ُ
الفرح و ّ
احلاج؛ و دخلنا من ر
باب رأینا
المنیفة من مجیع
شاهدنا ال ُق ّب َة اخلرضاء ّ
ّ
الرشیفة و المنا َئر ُ
ر
السور فیه دار و فیه نخل
یف أعاله مد َف َعنی خارجنی من ُکو َتنی ،و نولنا یف بستان خارج ُّ
و برک ُة ما رء یستقی هلا عل الناضح ،و هو ُملک لبعض الطواشیة خدّ ام احلرم الرشیف
ّبوی و یسکنه ،و یقوم بأعامله بعض النّخاولة.
الن ّ

5

دخول آیة اهلل عا ملی در داخل شبّاک قبر رسول اهلل صلّی اهلل علیه و آ له

الرشیفة .و ُفونا
الرشیفة النّبو ّیة و ق ّلبنا الشفا َه عل تلک األعتاب ّ
ُفورنا احلرض َة ّ
ر
َ
اإلذن
تتضمن
أوراق مأخوذة من األستانة
المطهرة بسبب
حلجرة
ّ
ّ
بنعمة الدّ خول إیل ا ُ
الفراشنی لتقیید
بخدمة احلجرة المنیفة حسب المعتاد؛ فذهبنا ّأو ًال إیل بیت شیخ ّ

الساعة احلادیة عرشة إیل الدکة ا ّلتی یف
الرخصة عنده ،و قال لنا” :تأتون یف ّ
أوراق ّ

 .5معجم قبائل العرب ,ج  ,4ص « :5571النخاولة :عشریة یبلغ عدد نفوسها  52999نسمة ،و
تقیم یف ضواحی المدینة».
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ُ
فحرضنا یف الوقت المرضوب
المطهر حیث جییء
احلرم
المحافظ ،و هو عثامنباشاَ “.
ّ

ثم جاء ضابط عثامین یمل نیاشنی کثریة ،فقال لنا ُ
فوجدنا َ
شیخ
الفراشنی هناکّ ،
شیخ ّ

فعرفه بنا و قال له” :هوالء من أقارب ّ
الشیخ
الفراشنی” :هذا ُخف َی ًة و هو من الشامّ “.
ّ
إیل و قال” :ما اسم أقارب
أیباهلدی “.فقال” :ما أکثر من یقرب بأیباهلدی!“ ثم التفت ّ
الفراشنی” :و هل
أیباهلدی ا ّلذین یف حلب و یف موضع کذا و کذا؟!“ فقال له شیخ ّ

ی
متفرقون یف البالد؟!“
کل من أقارب أیباهلدی یلومه معرف ُة مجیع عشریته و هم ّ

ُ
حمافظ المدینة و ُ
شیخ احلرم الب ًسا العامم َة البیضاء و اجلُبّ َة
ثم جاء عثامنباشا
فس َکتّ .

ُ
طویل القامة ـ ،فقام احلارضون
أبیض ال ّلحیة،
أبیض ال ّلونُ ،
و القبا َء ـ و هو رجل ُ
ک ّلهم و ق ّبلوا یدَ ه ،أ ّما أنا فلم ُأقبلها .فجلس ً
قلیال و أ ّذن المؤ ّذ ُن لصالة المغرب ،و

الصف فقال یل” :أنا یف ّ
أح ّج و ُأزور عن
الضابط إیل جانبی یف
ّ
کان ذلک ّ
کل سنة ُ

السلطان “.و ج َعل ُیعلمنی کیف ّی َة الدّ خول إیل احلجرة الرشیفة ،فشکر ُته.
ّ

ر
بعاممة بیضاء؛
و بعد الفراغ من صالة المغرب أتونا بفرجیتنی بیضاوین ،و أتوه
کیفیّت دخول و سالم بر رسول خدا و بر حضر ت زهرا علیهما ا ل سّالم

کل من یرید الدّ َ
أ ّما أنا فاکتفوا بعاممتی اخلرضاء .و هکذا ُّ
خول یؤیت له بفرج ّیة ـ و هو
ر
متعم ًام.
بعاممة بیضاء إن مل یکن
یتعمم
ّ
ثوب أبیض حمیط بالبدن یلبسه فوق ثیابه ـ و ّ

البسا الفرج ّی َة و خ َلفه المأذون هلم بالدّ خول ،و یف ید ٍّ
ُ
کل منهم
فدخل
حمافظ المدینة ً
َ
لیترشف
داخل احلجرة الرشیفة
شمعة صغریة ف ُیضیئها و َیش َعل أحدَ القنادیل ا ّلتی
ّ

ُ
المحافظ و َمن معه النبی ّ
ثم
باخلدمة ،و یوور
ثم صاح َبیهّ ،
صل اهلل علیه و آله و س ّلمّ ،

بعض السدَ نَة و هم یتابعونه .و هذا الدّ خول إنّام هو بنی
الویار َة ُ
الوهرا َء؛ یتلو هلم ّ
ّ
َ
حول
الرشیفة و بینها بحیث یمیش الدّ اخل
احلاجو
احلدیدی الدّ ائر حول احلُجرة ّ
ّ

الرشیفة؛ أ ّما نفس احلجرة فباهبا مسدود و ال یمکن الدّ ُ
خول إلیها و
حائط احلُجرة ّ

ال رؤی ُة القرب الرشیف».
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مدائن صالح پیغمبر و شهر تبوک
صفحة « :152مدائن صالح:
فوصلناها ُق َب َیل طلوع الشمس ،و أقمنا فیها بق ّی َة ذلک الیوم و ال ّلیلة ا ّلتی بعده

َ
ئن ثمو َد قوم صالح
إیل ال ّظهر؛ و فیها بئر َعذب ما ُؤها
وسط القلعة .و هی مدا ُ

بیوتم المنحوت ُة یف اجلبال بدَ َرجها ال ّظاهر للعیان باقیة إیل الیوم عل
السالم ،و ُ
علیه ّ
ر
الامر عل ال ّطریق َ
قبل الوصول إیل القلعة و بعد الوصول إیل
أبدَ ع
شکل و أت َقنه ،یراها ُّ
المنول ،حاولنا ّ
هاب ُلرؤیتها فمن َعنا عد ُم األمن».
الذ َ

الرابعة من النّهار؛ و هی بلدة مسکونة
الساع َة ّ
صفحة « :151فوصلنا إیل تبوک ّ

بقلیل من األعراب ،و فیها آبار کثریة َعذب ما ُؤها و نخل و ُکروم ،و نخ ُلها للحکومة.

ر
بعض اهلدایا من
الو ْبدَ
بثمن رخیص ،و جاءتنا هبا ُ
السم َن و ُّ
حم و ّ
ش ْینا منها ال ّل َ
و ََ
الشام .و کان ح ُّقها حسب العادة أن تیء إیل مدائ َن صالح مع اجلَر َدة ّإال ّ
ّ
أن اجلَر َدة
األمانات بعضها وصل یف تبوک و األکثر بقی یف ” ر
معان“ هی ا ّلتی
ال َقتنا باألخرض ،و
ُ
ُ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم و مل ُیالق َحر ًبا ،و فیها مسجد یقال :أنّه فیه ّ
ّبی ّ
صل
غواها الن ُّ
النبی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم .و قلعة ُمشیدة هی أحس ُن ما رأیناه من القالع قبلها ،و
ُّ

حممدخان من بنیعثامن
ُکتب عل باهبا عل
السلطان ّ
الکایشّ ” :إّنا ُبنیَت بأمر فالن من ّ
ّ
ر
ر
شعری .و بقینا هبا بقیّ َة ذلک الیوم و
حنطة و
موارع
سنة  “2711و فیها بیوت َخر َبة و
ُ
5

ثم خرجنا قاصدین». ...
الساعة ال ّثامنة و نصفّ ،
ال ّلیلة ا ّلتی بعده إیل ّ

غدیر خمّ و مسجد غدیر
رخ:،
صفحة « :171غدیر ی
 .5جنگ  ،61ص  244ـ .241
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ُ
رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و
و هو مسجد ُبن َی یف الموضع ا ّلذی نصب فیه

السالم وص ًّیا و خلیف ًة بعده؛ فنول یف ذلک الموضع یف َح ّر الظه َریة و
س ّلم عل ًّیا علیه ّ
کنت
ألُت أویل بک ،من أنسُک،؟!“ فقالوا” :بل!“ قالَ ” :من ُ
َخ َطب النّاس فقالُ ” :

رصه و
مواله فهذا لیل مواله الل ی
ه ،وال َمن وااله و لاد َمن لاداه و ان ُرص َمن َن َ َ
ر
ا ُ
دار!“ یف
حدیث مشهور .و کان المسجدُ
رخذل َمن َرخ َذ َله و أدر احلق معه کیسام َ
الشیعة ،و مل ُیمکنّا ّ
بعض ملوک اهلند من ّ
هاب إلیه خلوف ال ّطریق.
متهد ًما ف َبناه ُ
الذ ُ

و ُ
رابغ 5مینا ُء عل شاطئ البحر األمحر عامرة و ما ُؤها َشوب ،و فیها قلعة
2

صغریة بعیدة عن البلد».

[اجلمرات ال یثًلث]
[معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر ،ج ّلد  ]1صفحة :115
«اجلمرات ال یثًلث:

مر رة العقبة ـ و هی ّأو ُل اجلمرات من جهة مکّة ـ و
و بعد النحر ذهبنا َلر ْمی َج َ

الوسطی».
تسمی ُ
بعدها مجرة ّ

چاه زمزم و قناة زبیده از طائف به مکّۀ مکرّمه
صفحة :116
«بئر زمزم و قناة ُز َبیدة:
المرشفة ،و ما ُؤها
قریب الکعبة
غری ماء بئر زموم ا ّلتی هی
ُ
و مل یکن بمکّة ً
ّ
قدیام ُ
 .5معجم البُلدان ,ج  ,4ص « :55رابغ :ر
عَوور».
واد یقطعه
جلح َفة دون َ
ّ
احلاج بنی ال َبوواء و ا ُ
 .2جنگ  ،61ص .244
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ر
یسریة؛ و کان احل ّجاج یملون الام َء معهم من مکّة إیل منی و عرفات
وج رة
ال خیلو من ُج َ

یت هلا بالامء
احلجة ،و لذلک ُسمی یوم ّ
ثم ُأ َ
عند خروجهم إلیها یوم ال ّثامن من ذی ّ
الرتویةّ .
ر
سمی :قناة ُز َبیدة؛ و أصلها ـ کام یف تاریخ مکّة
تر بمنی و عرفات ،و ُت ّ
من ال ّطائف یف قناة ّ
احلنفی ـّ :
الرشید
المسمی باإلعالم بأعالم بیت اهلل احلرام ،لقطبالدین
أن ُز َبیدة زوج َة ّ
ّ
ّ
أ َم َرت بإجراء الامء إیل مکّة من ر
عنی یف ذیل ر
ر
شامخ یقال له طاد من طریق ال ّطائف،
جبل

بساتنی یف حننی ،و إلیها ینتهی جریا ُنه؛ فاشرتت تلک البساتنی و أ ْب َط َلتها ،و
کان َیسقی
َ

شقت له األقنی َة یف اجلبال ،و جعلت لتلک العنی مدا ًدا من عیون جیتمع إلیها ما ُء المطر و
ر
بأقنیة بتلک العنی إیل أن وصل الام ُء إیل مکّة .و أ َم َرت بإجراء الامء من ر
عنی منب ُعها
تتّصل
أرض ال ّطائف ،و من أسفله إیل أعاله مسری ُة
یف ذیل جبل َک َرا ـ و هو جبل شامخ أعاله ُ
نصف ّنار ـ و ینصب من ذیل جبل َکرا یف ر
ثم إیل موض رع
قناة إیل
َ
َ َ ّ
األوجر یف وادی ُنعامنّ ،
َ
ثم إیل
ثم إیل عرفات و ُأد َیرت بجبل الرمحةّ ،
بنی جب َلنی شاه َقنی یف ُع ُل ّو أرض عرفاتّ ،
ثم خترج من عرفات إیل خلف ر
جبل من وراء الم َأز َمنی عل
الربک ا ّلتی یف أرض عرفاتّ ،
َ
ب یف ر
ثم إیل جبل َ
بئر عظیمة
نص ّ
ثم َت َ
قبل منیّ ،
یسار العابر من عرفات فتصل إیل مودلفةّ ،

بئر ُز َبیدة ،إلیها ینتهی ُ
عنی عرفات
عنی حننی و ُ
ثم صارت ُ
عمل هذه القناةّ .
تسمی َ
ّ

ُ
الملوک و
السیول؛ فتصلحها
تنقطعان لق ّلة المطر و تدُّ م القنوات و امتالئها باألتربة من ُّ

عنی عرفة سنة ».175
کالملک مظ ّفرالدّ ین صاحب أربل ،فعمر َ
السالطنی و األُمراءَ ،
ّ

5

[عدم واقعیّت بعضی از مزارها]
[لؤلؤ و مرجان] از صفحۀ  595تا صفحه  591مطالبی راجع به عدم واقعیّت

بعضی از مزارها دارد که بدون سند تاریخی ،مزار و معروف شده است و ما در اینجا
 .5جنگ  ،61ص .249
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مخلصی از آنچه ذکر کرده میآوریم:

«پسر سعد ـ بنا به روایت شیخ مفید در ارشاد ـ چون به سمت کوفه حرکت
[در مکا ن قبر حضر ت سیّدال شّهدا علیه ا ل سّالم و اه ل بیت و یارانش]

کرد ،جمعی از بنیاسد که در غاضریّه منزل داشتند ،آمدند و بر حضرت سیّدالشّهدا

[علیه السّالم] و اصحابش نماز گزارده و آنان را دفن کردند؛ حضرت را در محلّی

که فعالً قبر اوست و حضرت علیاکبر را در پایین پا ،و گودالی کندند در پایین پا و تمام

اهل بیت و اصحابش که شهید شده بودند در آن حفیره مدفون کردند بدون آنکه آنها از

هم متمایز [بوده] و شناخته [شوند].

و سپس مدفن حضرت أبیالفضل علیه السّالم را ذکر نموده و باز در آخر کالم

خود پس از چند ورق فرموده:

فإّنم ُدفنوا َحو َله؛ و لسنا
”فأ ّما أصحاب احلسنی رحمهم اهلل ا ّلذین ُقتلوا معه ّ

حصل هلم أجدا ًثا عل التّحقیق ّإال أنّا ال ّ
نشک أن احلائر حمیط هبم ،رض اهلل عنهم“.
ُن ّ

5

[ در مکا ن قبر حرّ بن یز ید ریاح ی و خا نۀ امیرا لمؤ منین در قرب مسجد کو فه ]

و امّا قبر حرّ غیر از سیرۀ مستمرّۀ شیعه ،سندی بهدست نیامده که در محلّ

معروف فعلی باشد بلکه از کتب مقاتل و اخبار استفاده میشود که با بقیّۀ اصحاب و

اهل بیت ،همه در یکجا دفن شدند؛ بلی ،شیخ شهید (قدّه) در دروس 2پس از
 .5االرشاد ،ج  ،2ص .521

 .2حقیر دروس را مطالعه نمودم ،پس از زیارت حضرت أبیعبداهلل علیه السّالم فقط نامی را از
السالم ف َیوُ وره .و ُأ ّمه ُأ ّم البننی بنت
حضرت أباالفضل میبرد و میگوید« :ثم یأیت الع ّب َ
عل علیه ّ
اس بن ّ

حوام بن خالد بن ربیعه أخی لبید الشاعر ».ـ انتهی .و ابداً نامی از حرّ نمیبرد؛ البته دروس حقیر
مطبوع است و شاید مطلبی را که فرموده است در دروس خطّی باشد و حین طبع سقط شده باشد.

در سفینة البحار ،ج  ،5ص  239در لفظ حرّ آورده است که« :قال یف منتهی المقال :قال الس ّید نعمة
سرتی یف کتابه األنوار النُّعامنیّة” :حدّ ثنی مجاعة من الثقاة :أ ّن ّ
الشاه إسامعیل ّلام َم َل َک
اهلل اجلوائری ال ُّت َ

احلر ،فأیت إیل قربه و أمر
السالم و سمع من بعض النّاس ال ّطع َن عل ّ
بغداد أیت إیل مشهد احلسنی علیه ّ

*
رأسه ،ف َاراد الشاه ـ ّنور 
نائام کهیئته ّلام ُقتل ،و رأوا عل رأسه عصاب ًة َمشدو ًدا هبا ُ
بنَ ْبشه َفن َبشوه فرأوه ً

[در مکان قبر مقداد بن أسود کندی و مختار ثقفی]

989

زیارت حضرت أباعبداهلل الحسین [علیه السّالم] میگوید” :زیارت کن حضرت

أبالفضل را و حرّ بن یزید ریاحی را “.و این جمله صریح است که در زمان او آن قبر
در محلّ معروف خود مشهور ،و مزار مشهود و در نزد آن عالم جلیل معتبر بوده
است و برای تعیین ،ما را همینقدر کافی است؛ و امّا آنچه در سبب بیرون بردن حرّ
از میان شهدا و دفن کردن او را در آن محل نقل کردهاند ،همه از مجعوالت و

بافتههای دروغگویان است و ابداً سندی ندارد.

خانۀ امیرالمؤمنین در قرب مسجد کوفه مستندی ندارد.
[ در مکا ن قبر مقداد بن أسود کند ی و مختار ثقفی]

قبر مقداد بن أسود کندی در شهر وان ،از مجعوالت است و ظاهراً قبر بعضی

از مشایخ عرب است؛ چون مقداد که از اصحاب کبار رسول خداست در جرف که
یک فرسخی مدینه است رحلت نموده و از آنجا او را حمل نموده و در بقیع غرقد

دفن کردند.

قبر مختار ،که شیخ جلیل ابننما تصریح فرموده در کتاب شرح طلب ثار در

شرح حال مختار که” :إ ّن ق ّبته ّ
لکل من خرج من باب مسلم بن عقیل کالنّجم

الالئح “.معلوم میشود در آن زمان قبر مختار ظاهر و از صحن مسلم هم دور بوده
است؛ حاال در داخل مسجد جایی را معیّن نموده و مختار را در آن دفن کردهاند و

تصدیق آن را هم از علما نقل نمودند ،تمام دروغ و مجعول است.

 اهلل رضیه ـ أ َ
خذ تلک العصابة لام ُنقل یف کتب الس َری و التواریخ أ ّن تلک العصابة هی دستامل
احلر ّلام ُأصیب یف تلک الواقعة و ُدفن عل
السالمَ ،شد هبا َ
رأس ّ
احلسنی [خ ل :هی للحسنی] علیه ّ
فلام شدّ وا علیه تلک
ربّ ،
جری الدّ ُم من رأسه حتّی امتأل منه الق ُ
فلام َح ُّلوا تلک العصاب َة َ
تلک اهلیئةّ .

طع الدّ م بغری تلک العصابة
جری الدّ ُم و ک ّلام أرادوا أن ُیعاجلوا َق َ
فلام َح ُّلوها َ
العصاب َة انقطع الدّ ُمّ ،

عنی له خاد ًما خیدم قربه “.ـ انتهی».
فتبنی هلم ُحس ُن حاله ،فأ َمر ف ُبنی عل قربه بنا ًء و ّ
مل یمکنهمّ ،
(عالّمه طهرانی ،قدّس سرّه)

* لُان العرب« :العصابة :العاممة و کل ما یعصب به الرأس».
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یکی از خوانین قاجار مدّتی قبل مبلغ چهارصد تومان نزد استاد گرامی ،فقیه

عصر و عالّمۀ دهر ،شیخ عبدالحسین طهرانی ،شیخ العراقین ،فرستاد به جهت ساختن

قبر مختار .در جواب نوشتند” :قبر معلوم نیست ،مصرف دیگر شود “.آن مرد در

جواب ،اصرار بلیغ کرد که حتماً باید در همین محل مصرف شود .شیخ مرحوم در
مقام تفحّص برآمده ـ حقیر هم در خدمت ایشان بودم ـ غیر از عبارت ابننما چیزی

بهدست نیامد ،اعراض فرمودند؛ و بعضی دیگر گرفتند و کردند آنچه کردند».

5

مشهد رأ س ا لحسین علی ه ال سّالم در مصر

[معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر ،ج ّلد  ،1صفحة ]151

عظم َم ر
وور ،و حال ُة المرص ّینی
السالم ُم ُ
مرص مشهدُ رأس احلسنی علیه ّ
«و یف َ
السالم ا ّلتی
أئمة أهل البیت علیهم ّ
فیه ُتشبه حال َة العراقیّنی و غریهم یف مشاهد ّ
بالعراق؛ و عنده مسجد کبری َفخم مت َق ُن البنیان ،رأینا فیه ً
کریس
جالسا عل
رجال
ً
ٍّ
ُیدرس یف علم النّحو و حو َله عدد کثری من ال ّطالب ،و ُتصنَع فیه ک ْسو ُة الکَعبة
ر
رصف َر ْی ُعها یف ذلک .و هذا
الرشیفة ا ّلتی یبعثها المرص ّیون کل سنة ،و هلا أوقاف ُی َ
أس استخرجه اخللفا ُء المرص ّیون من عسقالن ،المدینة المشهورة ا ّلتی کانت بنی
الر ُ
ر
مرص و ّ
حتفال عظیم ،و َبنَوا علیه هذا
الشام ـ و هی اآل َن خراب ـ و دفنوه یف مرص با

السالم؛ وا ُ
هلل أع َل ُم بحقیقة حاله.
المشهدَ  ،و زعموا أنّه ُ
رأس احلسنی علیه ّ

سیّد محسن عاملی (ره) قبر حضرت زینب سالم اهلل علیها را در مصر نمیداند
مشهد الُ ییدة زینب:
زینب ،و هی امرأة صاحلة فاضلة علو ّیة من نَسل موالنا
بمرص مشهدُ الس ّیدة
و
َ
َ

ُ
إتقان
السالم ،هلا مشهد عظیم و بجانبه مسجد عظیم یوید
اإلمام زینالعابدین علیه ّ
 .5جنگ  ،06ص .574
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یتوهم کثری من النّاس أ ّّنا
أکرب منه بکثری .و ّ
بنائه عن اجلامع األزهر ،لک ّن األزهر َ

السالم لتبا ُدر ّ
الذهن إیل الفرد األکمل؛ و
زینب الکربی ُ
بنت موالنا أمریالمؤمننی علیه ّ

رأیت یف بعض الکتب المرص ّیة المطبوعة هذا
هو وهم فاسد 5.ومن الغریب أنّنی
ُ

أوهن من بیت العنکبوت ،و هو
تصحیح هذا الوهم بام هو
التوه َم ،و حاول صاح ُبه
ّ
ُ
َ
رأیت کتا ًبا
الوهم أنّنی
مرص! و ُیشبه هذا
ُ
أن یکون ُنقل جسدُ ها ّ
َ
الرشیف ُخ ْف َی ًة إیل َ

ُطبع بمرص قال فیه صاح ُبه:

ر
سار
أن اجلراک َسة من َنسل
رجل صحا ّ
یب ُی َس ّمی َک َسا؛ و ّأّنم کانوا یقولونَ ” :
رس َک ْس“ (بالسنی یف ّأوله) ،و ذلک ألنّه أ ّلفه ألمری
ثم ّ
کسا“ ّ
حرفوها و قالواْ َ ” :
جرکیس؛ مع أنّه مّا ال ریب فیه ّ
أن الکلمة فارس ّیة ،أص ُلها :چهار کس ،أی:

ُ
قصة معروفة».
أربعة أن ُفس؛ و لذلک ّ

2

[محلّ مضجع شریف حضرت زینب سالم اهلل علیها]
و در [الفردوس األعلی] پاورقی صفحه  23گفته است:

السالم ،إیل ّ
«و ذهب ّ
العالمة ّ
أن زینب
الش
هرستاین یف ّنضة احلسنی علیه ّ
ّ

ت ُُوفیت یف نصف رجب سنة ( .15إیل أن قال ):و قیل ّأّنا ت ُُوفیت یف النصف من

رجب سنة  11بمرص کام ذهب إلیه العبیدیل یف رسالته الوینبات المنسوبة إلیه( .إیل أن
السالم یف
قال ):و ّ
احلق أن هلذه السیدة شباه ًة تا ّم ًة ألُمها ّ
الصدیقة الطاهرة علیهام ّ
4

اختفاء قربها و مد َفنها سالم اهلل علیهام».

أخریا بعد َفقده أو إعواز نسخته ،و
 .5فیه ما ال خیفی؛ فقد ثبت بکتاب أخبار الزّینبات ـ ا ّلذی ظهر ً
الضبط ـ ّ
بمرص( .عالّمه طهرانی قدّس سرّه)
أن جسدها المبارک مدفون
هو کتاب یف غایة اإلتقان و ّ
َ

 .2جنگ  ،61ص .223
 .4جنگ  ،02ص .35
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دربارۀ کتاب أخبار الزَّینبات و مدفن حضرت زینب کبری سالم اهلل علیها
کتاب أخبار الزَّینبات ،کتاب مختصری است که مطبوع آن نزد حقیر موجود

است .مؤلّف آن أبواحلسن ییی بن حسن بن جعفر احلجة بن عبید اهلل األعرج بن
السالم است.
احلسنی األصغر بن اإلمام
ّ
السجاد زین العابدین عل بن احلسنی علیه ّ

مهای مفصّل نوشتهاند ،و در صفحۀ  3مرقوم
آیة اهلل مرعشی نجفی بر آن مقدّ 

داشتهاند:

المفُّس النسابة
الرشیف ال ّطاهر المحدّ ث
«إن کتاب أخبار الوینبات للعالمة ّ
ّ

احلسینی
المجید الس ّید أیباحلسنی ،ییی بن احلسن
ّ
المجید ُ
ال ّثقة األمنی الث ْبت الث َبت َ

الرشفاء الکرماء یف القرن
األعرجی ،من أعیان علامءنا بالمدینة
المنورة و ساداتا ّ
ّ
ّ
الثالث».

أسوف علیه أنه مل ُیط َبع بحذائه و
الم ُ
و در صفحۀ  59و  55گویند« :و من َ

ُ
حممد
النساب ُة
استقالله؛ بل قد َ
نرشه الم َؤر ُخ ّ
الفاضل المعارص :الس ّیدُ حسن ّ
البحاث ُة ّ

رصیُ ،
صاحب المنشور المشهور ُهدَ ی اإلسالم و
المعویة
قاسم الم
ُ
ّ
نویل القاهرة ُ

أدر َجه یف کتاب
غریه من الکتب التی نذکرها یف ترمجته؛ فإنه ـ رمحه اهلل رمح ًة واسع ًة ـ َ
السیدة زینب الحتوائه ترمج َة عقیلة بنیهاشم کعبة ال ّرزایا ،شیکة س ّیدنا احلسنی

ف الرشیفة الوکیّة الواکیة منطیقة اهلاشمیات ا ّلتی
المظلوم یف ماجریات َو ْق َعة ال ّط ّ
ر
َطأ َطأ ُّ
رشفها س ّیدتنا و َعمتنا زینب ُأ ّم ُکلثوم الکُربی روحی هلا الفداء؛ و
کل شیف ل َ َ
أرس َل إیل نسخ ًة منه و تستفاد من کتاب ال ُع َبیدَ یل نُکات یف ترمجتها،
ط َبعه یف القاهرة و َ
تعینی وفاة هذه الکریمة و َمثْواها ـ الخ».
منها
ُ

مقدّمۀ آیة اهلل مرعشی در صفحۀ  73خاتمه مییابد ،و از صفحۀ  71تا آخر

کتاب مقداری از کتاب سیّده زینب است که شامل تمام محتویات کتاب أخبار الزِّیْنَبات
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میباشد .و در صفحه  77تا صفحه  ،84گفتار حضرت زینب سالم اهلل علیها را به
یزید در مجلس شام حکایت میکند که الحق بسیار شیوا و جالب است.

در صفحه  87و صفحه  88سیّد حسن محمّد قاسم مصری میگوید:

«در رسالۀ زینبیّه که تألیف شمسالدین ابوالخیر سخاوی است و مخطوطه

زینب استقرت یف المدینة بعد تهیوها من
میباشد ،فقط وارد است که” :الس ّید ُة
ُ
الشام عقب حمنة أخیها احلسنی “.و مل یود عل ذلک».

میگوید« :مورخ ابنطولون دمشقی رسالهای در
و در صفحه  83و صفحه  39

حدود یک و نیم کُرَّاسه در ترجمۀ سیده زینب الوُسطی مُکَنّاة باُمّ کلثوم دارد؛ و در

المدفونة بالشام بالقریة المعروفة هبا و کانت قد َقد َمت
آنجا وارد است که” :إّنا َ

حلرة“.
إلیها یف َو ْق َعة ا َ

ابنعساکر” :أن
و َترجم ألُختها َع َر ًضا و
ذکره بام رواه ُ
َ
استشهد لصحة ما َ

مرص و ما َتت هبا ،و ّ
الوسطی ،و
الس ّیدة
أن َدفین َة الشام هذه هی ُ
َ
ّ
زینب الکربی َقد َمت َ
یوعمه ُ
أهل د َمشق»“.
صح َة لام ُ
ال ّ

و در صفحه  35و صفحه  32وارد است که« :در رسالۀ أخبار الزَّینبات ،مؤلّف

کرم اهلل
عبیدلی نسّابه وارد است که” :س ّید ُة
زینب الکربی ُ
ُ
عل بن أیبطالب ّ
بنت ّ

ر
بیسری من الو َمن و ما َتت هبا و
رصع أخیها
رص بعد َم َ
ض عنهَ ،قد َمت م َ
وجهه و َر َ

الوهری “.ـ الخ ما ذکره».
ُدفنَت بموض رع یقال له :احلمراء ال ُقصوی ،حیث
بساتنی ُّ
ُ

و در صفحه  551تا صفحه  522در ضمن ترجمۀ احوال زینب الکبری بنت

علی بن أبیطالب گوید:

حممدً ا
أخربنا
مصعب بن عبداهلل ،قال :کانت َسم ُ
ُ
عت ّ
«حدّ ثنا ...قاالَ َ :

عل من الشام إیل المدینة مع النساء و
مت
زینب ُ
عل یقولّ ” :لام َقد ْ
ُ
بنت ٍّ
أباالقاسم بن ّ

ثارت فتنة بینها و بنی َع ْمرو بن سعید ْ
األشدَ ق وایل المدینة من قبَل یوید.
الصبیانَ ،
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هی و َمن أراد
فکتب إیل یوید ُیشری علیه بنقلها من المدینة .فک َتب له بذلک .فجهوها َ
بقیت من َر َجب“.
مرص .ف َقد َمتْها أل ّیا رم ْ
السفر معها من نساء بنیهاشم إیل َ

الصادق،
حممد ّ
حممد بن عبداهلل ،عن جعفر بن ّ
حدّ ثنی أیب ،عن أبیه ،عن جدّ ی ّ

رخرج معها
رخر َجت لمّ
ُ
زینب من المدینة َ
عن أبیه ،عن احلسن بن احلسن ،قال ” :یلام َ
من نُاء بن هاش ،فاطم ُة ابن ُة ل ،احلُنی و ُأرخ ُّها ُس َکینة“.
الفهری قالت:
و بالسند المرفوع إیل ُر َقی َة بنت ُعقبة ابن نافع
ّ

المصیبة .فتقدّ م إلیها
فیمن استقبل
زینب َ
ُ
َ
مرص بعد ُ
کنت َ
عل ّلام َقد َمت َ
بنت ٍّ

فعواها مسلم ُة و َبکَی َف َبکَت
وینّ ،
َمس َل َم ُة بن َخم َلد و عبداهلل بن احلارث و أبوعمریة ُ
الم ّ

و َب َکی احلارضون؛ و قالت.﴾     ﴿ :

5

شهرا و مخسة عرش یو ًما و
حلمراء؛ فأقا َمت به َ
أحدَ عرش ً
ثم احتملها إیل داره با َ
ّ

ازتا .و ّ
صل علیها َمس َل َم ُة ابن َخم َلد یف َج ْم رع باجلامع ،و رجعوا
دت َجنَ َ
ُت ُو ّف َیت و َشه ُ

بمخدعها 2من الدار بوص ّیتها.
هبا فدَ َفنوها باحلمراء ُ

البرصی ـ عابدُ مرص و نوی ُلها ـ قال :حدّ ثنی محوة
حممد
ّ
حدّ ثنی اسامعیل بن ّ

بنت أیبرافع
القریش ،قال:
یف أبوعبداهلل
الرش ُ
سمعت هندَ َ
ُ
خربین ّ
المکفوف ،قال :أ َ َ
ّ

الفهری ،تقول:
بن عبیداهلل بن رقیة بنت عقبة بن نافع
ّ

عل َعشی َة یوم األحد خلمسة عرش یو ًما َم َضت من رجب،
”ت ُُوف َیت
زینب ُ
ُ
بنت ٍّ

المستَجدة
دت
َ
سنة  11من اهلجرة ،و َشه ُ
جناز َتا و ُدفنَت َب ُمخدعها بدار َمس َل َمة ُ

الوهری»“.
صوی حیث بساتنی عبداهلل بن
عبدالرمحن بن عوف ُّ
باحلمراء ال ُق َ
ّ

سیّد حسن محمّد قاسم مصری که کتاب السیدة زینب را نوشته است در آخر

 .5سوره یس ( )41آیه .12
الم ْخدَ ع :بیت داخل یف البیت الکبری؛ جَ :خمادع.
الم ْخدَ ع و َ
 .2الم ْخدَ ع و ُ
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کتاب اخبار الزّینبات که مستقالً به طبع رسیده است در صفحه  537تا صفحه 519

شرحی در ترجمۀ احوال مؤلّف آن ،أبوالحسین یحیی بن حسن بن جعفر حجّت

ذکر میکند بدینگونه که:

عظیم القدر َ
شکور الطریقةُ ،ولد یف المحرم ،سنة
جلیل الشأن َم
«و کان س ّیدً ا
َ
َ

 121بالمدینة بالعتیق یف قرص عاصم ،و ُت ُویف بمک َة سن َة  ،177عن  11عا ًما ،و ّ
صل

حممد بن إسحاق الع ّبایس.
مریها هارون بن ّ
علیه أ ُ

و قال األزورقاین” :کان ییی بن احلسن أحد أجواد بنیهاشم و س ّیدً ا من

ساداتم ،له کتاب الن َسب و أخبار المدینةُ ،ت ُویف بم ّک َة ،سن َة  .177و کان أبوه احلسن

سیدً ا من سادات بنیهاشم ،مات بالمدینة ،سنة  112و له من العمر  11سنة.

األعر َج،
الم َس ّمی عند الشیعةُ :حج َةاهلل بن عبیداهلل
و أبوه جعفر
ّ
َ
احلجة هو ُ

رتت رج ُله و َع َر َج.
صاحب القض ّیة المشهورة مع الس ّفاح بسببها َب َ

فأیب فألح علیه
و ذلک أ ّن أبامسلم اخلراساین دعاه إیل اخلالفة قبل بنیالع ّباسَ ،

للس ّفاح فأق َط َعه
رتت رج ُله .فتمت البیع ُة ّ
فتنافر من ذلک فرجع إیل خلفه؛ فس َقط َف َب َ

5

َضی َع ًة بالمدائن یقال هلا البند شری.

عمته فاطم َة بنت
و أبوه
ُ
احلسنی األصغر کان من أهل احلدیثَ .
روی عن أبیه و ّ
احلسنی و أخیه ر
غریهم “.ـ الخ».
حممد الباقر ،و َ
ّ
روی عنه بنوه و ُ
در دمع السجوم که ترجمۀ نفس المهموم است در صفحۀ  218گوید:

«کامل بهائی” :روایت است که امّکلثوم خواهر حسین علیه السّالم در دمشق

درگذشت“.

ابوعبداهلل محمّد بن عبداهلل معروف به ابنبطوطه در رحلۀ معروف خود

وهب له ضی َع ًة( .محقّق)
 .5أیَ :
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گوید” :در دهی در جنوب شهر دمشق به یک فرسخ ،مشهد ا ّمکلثوم دختر علی بن

أبیطالب و فاطمه سالم اهلل علیهما است ،و گویند نام او زینب بود و پیغمبر صلّی
اهلل علیه و آله او را کنیت امّکلثوم داد برای مشابهت به خالهاش امّکلثوم دختر

پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله؛ و مسجد بزرگی بر آن ساختهاند و بر گرد آن مساکنی
5و2

است و اوقافی دارد .مردم دمشق گویند :قبر سِتْ امّکلثوم است»“.

عُسفان :محل حبس هِشام بن عبدالملک ،فرزدق را به جرم قصیده
[معادن اجلواهر و نوهة اخلواطر ،ج ّلد  ]1صفحة :171
ثم فاء و ألف و نون):
السنی المهملتنی ّ
بضم العنی و سکون ّ
« ُع ْسفان ( ّ

فوصلناه َمسا ًء ،و هو مکان مشهور له ذکر؛ و هو ا ّلذی ح َبس فیه هشا ُم بن عبدالملک
ُ
َ
الفرزدق ّ
الفرزدق
السالم بالمیم ّیه المشهورة ،فقال
الشاعر ّلام مدَ ح زی َنالعابدین علیه ّ
َهی ُجره:

َأیب ُســـنی بـــنی المدینـــة و ا ّلتـــی
رأس ســ ّی رد
رأســا مل یکــن َ
ُی َقلــ ُ
ب ً

ـوب النّــاس هیــوی منی ُبهــا
إلیهــا قلـ ُ
4
ر
عیوهبــا»
و عینًــا لــه َحــوال َء بــاد ُ

 .5مترجم گوید« :این مشهد که ابن بطوطه ذکر کرده است ،امروز نسبت به زینب کبریٰ میدهند».
 .2جنگ  ،09ص  71ـ .89
 .4جنگ  ،61ص .242

بخش دوّم :ابحا ث سیاس ی اجتماعی

بخش دوّم

ابحاث سیاسی اجتماعی

فصل اول

فصل اوّل :و الیت فقیه و حکو مت اسالمی

فصل اوّل

والیت فقیه و حکومت اسالمی

الف) رهبری و تشکیل حکومت

ب) تدوین قانون

فصل اول

الف) رهبری و تشکیل حکومت

روایت کافی از حضرت امام محمّد باقر علیه السّالم در آنکه «شخص
بدون امام مانند برّۀ بدون چوپان ،طعمۀ گرگ خواهد شد»
[بشارة الشیعة] صفحة :251
السالم ،قال:
حممد بن مسلم ،عن أیبجعفر علیه ّ
« ُروی یف الکایف عن ّ
ٍ
ٍ
” ُّ
دان ا َ
کل َمن َ
مقبول
غری
نسُه و ال إما َم له من الل َ
لل بعبادة ُُیهد فیها َ
فُع ُیه ُ
لل شانئ أللامله؛ و م َث ُله کم َثل ٍ
مّحری و ا ُ
شاة َضلت لن رالیها و َقطیعها
و هو ضال
َ
َ
ٌ
ٌ
فحنت
رصت ب َقطی ٍع مع غری رالیها َ
َ
فه َج َمت ذاهب ًة و جائ َی ًة یو َمها ی
فلام جنها الل ُیل َب ُ َ
5
الرال َقطی َعه أن َک َرت رال َیها
إلیها و َ
فلام أن سا َق ی
اغُّتت با و با َتت معها یف َمربضها ی

رصت ب َغنَ ٍ ،مع رالیها ف َحنت
و َقطی َعها َ
فه َج َمت مّحری ًة َتط ُلب رال َیها و َقطی َعها ف َب ُ َ
الرال  :احلَق برالیک و َقطیعک فإنیک تائ َه ٌة مّحری ٌة
اغُّتت با
إلیها و َ
َ
فصاح با ی
فه َج َمت َذل َر ًة مّحری ًة تائ َه ًة الرال َ هلا ُیرشدها إیل َمرلاها أو
لن رالیک و َقطیعک! َ
ئب َضی َع َّها فأ َک َلها.
َی ُر ُّدها ف َبینا ه کذلک إذا اغّن ،الذ ُ
 .5خ لَ :ر َب َضتها.
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ظاهرا
حممدُ ! َمن أص َب َح من هذه األ یمة ال إما َم له من الل
ً
و کذلک والل یا ی
کسر و ٍ
لادال أص َب َح ضاال تائ ًها و إن مات لیل هذه احلالة مات می َّ َة ٍ
ً
نساق .و ال َل ،یا
ُ
فألامهل،
أض ُّلوا
لمعزولون لن دین الل قد َض ُّلوا و َ
حممدُ ! أن أئمة اجلَور و َ
أتبالهَ ،
ی
عملوهنا
ا یلّ َی َ

﴿           

“.﴾    

5و2

السالم” :لو أن إبلیس َس َجدَ هّلِل تعایل َبعدَ المعصیة و
و عن أیبعبداهلل علیه ّ
ُجد ل َد َم کام أ َم َره ا ُ
کرب ُل ُم َر الدی نیا ما َن َس َعه ذلک و ال َقب َله ا ُ
لل تعایل
لل تعایل ما مل َی ُ
الّ ُّ

4

المس ُّو َن ُة َبعدَ نبیها ی
صیل الل للیه و آله و
أن َی ُ
ُجدَ له .و کذلک هذه األم ُة العاص َی ُة َ
لل هلً ،
س یل ،و بعد َترکه ،اإلما َم الذی َن َص َبه َنب ُّیه[ ،هل ]،فلن َیق َب َل ا ُ
لمًل و لن َیر َف َع
هلَ ،ح َُنَ ًة ح یّ یأ ُتوا ا َ
لل من حیث أ َم َره ،و َی َّ َولوا اإلما َم ا یلذی ُأمروا َبوال َیّه و
درخلوا یف الباب الذی َف َّ َحه ا ُ
َی ُ
لل و رسو ُله هل“.،

3

ثم تفکّروا ما ض ّلوا ،و لکن أعامهم
و لعمری لو أّنم قاموا هلِل َمثنی و ُفرادی ّ

أصم ُهم التّقییدُ ؛ ذلک بأن منهم متقدّ منی مرتدّ ین عن الدّ ین و هم الذین أض ّلهم
التقلیدُ و َ

هلل عل عل رم و خ َتم عل قلوهبم و أسامعهم و أبصارهم ،و منهم ّ
ا ُ
متأخرین مقلدین
ر
ألولئک المتقدّ منی و هم الذین ض ّلوا بجهالة و ع ًمی القتفائهم عل آثارهم؛ ﴿ 
،﴾             
 .5سوره إبراهیم ( )53آیه .58
 .2الکافی ،ج  ،5ص .584
 .4خ ل :عوّ ّ
وجل.

 .3الکافی ،ج  ،8ص .275

 .1سوره محمّد ( )37آیه .21

1

دو روایت از حضرت امام حسن عسکریّ در عظمت و جاللت مقام ائمّه علیهم السّالم

937

﴿ 5،﴾         ثم ا ّلذین
اتّبعوه قالوا 2.﴾        ﴿ :و قد ُسئل
ّ
ّ
المحقق نصریالدّ ین ال ّطویس عن المذاهب ،فقال:
العالم ُة

بحثنا عنها و عن قول رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلمَ ” :س َّ َسر ُق ُأ یمّ
َ
4
لیل ثًل ٍ
َ
ٌ
ً
الفرقة
فوجدنا
فرقة منها ناج َی ٌة و الباق یف النیار“.
فرقة
ث و سبعنیَ
َ
مجیع المذاهب قد اشرتکت
مجیع المذاهب ،و ُ
النّاجیة اإلمام ّی َة؛ ألّنم با َینوا َ
یف أصول العقاید»“.

دو روایت ا ز حضر ت امام حسن عسکر یّ در عظمت و جال لت مقام ا ئمّه علیهم ا ل سّالم

فمن
السالم إنام ُبعثوا لنجاة اخللق من الضاللةَ ،
أقولّ :لام کان األنبیاء علیهم ّ

شک ّ
ثم ال ّ
أن ّ
الشیعة اإلمام ّیة من بنی ف َرق هذه
کان من ُأمهم اتبعهم فهو النّاجیّ .
باعا لنب ّیهم ّ
تبنی یف الفصول المتقدّ مة ـ بل
کثر ات ً
صل اهلل علیه و آله و س ّلم ـ کام ّ
األُمة أ ُ
أصحاب ال ّطاغوت؛ فال حمالة هم
هم ا ّلذین ش ّیعوه من بنی سایر الف َرق ،و َمن عداهم
ُ

ّ
العسکری علیه و عل آبائه
حممد
النّاجی ُة دون غریهم .و قد ُوجد
ّ
بخط موالنا أیب ّ
السالم ما هذه صور ُته:

ٍ
طبقات ألًل ُم
الوالیة و ینورنا َسبع
”قد َصعدنا ُذ َری احلقائق بأقدام الن ییبوة و َ
3
الو َغ و ُغ ُی ُ
السّوی باهلدایة فنحن ُل ُی ُ
یف و
الُ ُ
وث َ
َ
وث الندَ ی و ُط َعناء العدَ ی و فینا ی
ال َق َل ،یف العاجل و لوا ُء احلمد [و العل ]،یف الجل و أسبا ُطنا رخلسا ُء الدی ین و رخلسا ُء
فالکلیُ ،ألب َس ُحل َة اإلصطساء لام َلهدنا منه
مساتیح ال َک َرم
مصابیح األُ َم ،و
النب یینی و
ُ
ُ
ُ
الصاقورة ذاق من َحدائقنا الباکور َة و شیعُّنا السئَ ُة النیاجی ُة
روح ال ُقدُ س یف جنان ی
الوفا َء و ُ
 .5سوره محمّد ( )37آیه .28
 .2سوره زخرف ( )34آیه .24
 .4بحار االنوار ،ج  ،28ص  ،49با اختالف.
 .3خ ل :ط ّعان.
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نابیع
و السر َق ُة ی
الزاکیَ ُة صاروا لنا رد ًءا و َصونًا و لیل ال یظلمة إل ًبا و َلو ًنا و س َین َسج ُر هلَ ،ی ُ
الکتاب ذرة من َج َبل الرمحة و
حل َیوان بعد َل َظ النریان ل َّامم امل و طه و الطواسنی “.و هذا
ُ
ا َ
طرة من َبحر احلکمة ،و کتب احلسن بن عل العسکری یف سنة أربع و مخسنی و مأتنی.
َق َ

5

أیضا ّ
السالم:
و ُوجد ً
بخط یده علیه ّ

ألوذ بالل من قو ٍم َح َذفوا ُحم َکامت الکّاب و َن ُُوا ا َ
لل رب األرباب و النب و
” ُ
نعی ،دار الثواب فنحن
ربی و َ
ساق َ ال َکوثر یف مواقف احلُاب و َل َظ ال یطا یمة ال ُک َ
الوث َق
رو ُة ُ
نار اهل ُدَ ی و ال ُع َ
الُنا ُم األل َظ ُ ،و فینا الن ییبو ُة و َ
الوالی ُة و ال َک َر ُم و نحن َم ُ

و

خللق و
حج ُة الل لیل ا َ
ظهر ی
آثارنا] و س َی َ
األنبیا ُء کانوا َیق َّبُون من أنوارنا [و یقّسون َ
2
ُ
المُلول إلظهار احلق “.و هذا ُّ
عل بن
یف
الُ ُ
عل بن ّ
ی
حممد بن ّ
خط احلسن بن ّ

السالم.
عل أمریالمؤمننی علیهم ّ
مویس بن جعفر بن ّ
عل بن احلسنی بن ّ
حممد بن ّ

4

چند ین روایت قریب ا لمضمو ن با روایت «قلیل یُفتقر إلیه خری من کثریر یُستغنی عنه»

َ
َ
خمتصا
العدل اإلهلی المستفا َد من اآلیة الکریمة لیس
المیوان
اع َل ْم أن هذا
ًّ
باألُصول الدّ ین ّیة ،بل َجیری یف سایر أمور المعاش و المعاد و سوء ،ففی کل ر
أمر تر ّدد
کره فیه و َیعرض
فیه ذوال ُّلب بنی فعله و ترکه أو أن یفعل هذا أو ذاک ،ف َع َلیه أن ُییل ف َ

األحسن؛
بالرشع القویم ثم یتّبع
السلیم و ذهنه المستقیم و َیو َّنام ّ
َ
ک َلیهام عل عقله ّ

ّبی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلمَ ” :دع ما ُیری ُبک إیل ما ال ُیری ُبک“ 3و مثل قوله
مثل قول الن ّ

ّ
قوف لند ُّ
رخری من اإلقّحام یف اهل َ َلکات“ 1و
الو ُ
صل اهلل علیه و آله و س ّلمُ ” :
الش ُبهات ٌ
 .5بحار األنوار ،ج  ،21ص .213
 .2خ ل :بالسیف.

 .4بحار االنوار ،ج  ،21ص .213

 .3عوالی اللئالی ،ج  ،3ص .219
 .1الکافی ،ج  ،5ص .18

چندین روایت قریب المضمون با روایت «قلیلٌ یُفتقر إلیه خیرٌ من کثیرٍ یُستغنی عنه»
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قلیل َیکس رخری من ٍ
کثری َیط َغ “ 5و قولهٌ ” :
السالمٌ ” :
قلیل
مثل قول أمریالمؤمننی علیه ّ
ٌ
قلیل لک رخری من ٍ
ُیس َّقر إلیه رخری من ٍ
کثری ُیُّغنَ لنه“ 2و قولهٌ ” :
کثری لغریک“ 4و
ٌ
ٌ
قولهُ ” :
رخری من کثری العل ،بغری َل َم ٍل“ 3و مثل قول الصادق
قلیل العل ،مع العمل ٌ
ر
روایةَ ” :د ُلوا
ًلف العا یمة“ 1و یف
السالم یف احلدیثَنی المتعار َضنیُ ” :رخذ بام فیه رخ ُ
علیه ّ
1
السالم کانوا یستعملون
الرشدَ یف رخًلفه ،“،و ذلک ألّنم علیهم ّ
ما وا َف َق ال َقو َم فإن ُّ

جمع للیه
الم َ
جمع للیه بنی أصحابک فإن ُ
بالم َ
السالمُ ” :رخذ ُ
التّق ّی َة ،و مثل قوله علیه ّ
7
السالم” :ما جاءک لنیا فالرضه لیل کّاب الل
َ
الرضا علیه ّ
الریب فیه“ و مثل قول ّ

لز ی
وجل و أحادیثنا فإن کان ُیشب ُههام فهو لنیا و إن مل ُیشبههام فلیس منیا 8“.فإن أمثال
ی
3

األحسن».
هذه الکلامت هدایات إیل ا ّتباع
َ

 .5غرر الحکم و درر الکلم ،ص .333
 .2همان.

 .4همان ،ص .338
 .3همان ،ص .199

 .1الکافی ،ج  ،5ص .11
 .1همان ،ص .8
 .7همان ،ص .3

 .8الوافی ،ج  ،5ص .234

 .3جنگ  ،69ص  417ـ .479
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رسالۀ دولت اسالم
الرحیم
الرمحن ّ
بسم اهلل ّ

حممد و آله الطاهرین
السالم عل ّ
و الصالة و ّ
و لعنة اهلل عل أعدائهم أمجعنی

ٍ
َریم ٍة تُع ُّز با اإلسًل َم و أه َله و تُذ ُّل با الن َ
«ال َل ُه ،إنیا ن َ
ب َ
ساق
َرغ ُ
إلیک یف َدو َلة ک َ
طالّ َک و القا َدة إیل َس َ
َرز ُقنا با کَرا َم َة الدُّ نیا
بیلک و ت ُ
و أه َله و َجت َع ُلنا فیها م َن الدُّ لاة إیل َ
و الرخ َرة».

5

«خداوندا ما با نیاز به درگاه تو از سویدای دل خواهانیم که دورهای پسندیده

پیشآوری که در آن دوران ،اسالم و یارانش را عزیز و سربلند فرمایی ،و کفر و
پیروانش را ذلیل و خوار گردانی ،و ما را از رهبران مردم به فرمانبرداری تو و از
پیشوایان آنها به سوی مقام قرب و راه سعادتت قرار دهی و از نفائس خزانۀ جودت

در دنیا و آخرت روزی ما فرمایی».

﴿             
    *        
       *     
2

.﴾   

همانطور که بدن انسان دارای اعضا و سازمانهایی است که در صورت سالمت،

 .5الکافی ،ج  ،4ص 323؛ مفاتیح الجنان ،فقرهای از دعای افتتاح.
 .2سوره روم ( )49آیات  49ـ .42

چندین روایت قریب المضمون با روایت «قلیلٌ یُفتقر إلیه خیرٌ من کثیرٍ یُستغنی عنه»
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هریک از آنها وظیفۀ خود را به خوبی انجام میدهند ،همچنین نفس انسان دارای صفاتی
است که از ابتدای آفرینش با آن صفات آفریده شده است؛ آن صفات را غرائز گویند.

صفات ذاتی یا غرائز چنانچه در تحت شرائط صحیح تربیت شوند ،کمکم

رشد نموده و تمام قوا و استعدادات خود را به مقام فعلیّت و کمال میرسانند؛ و در

صورت تربیت نادرست رفتهرفته ضعیف میگردند تا جاییکه یکباره ممکن است

از بین بروند ،و صفات ناشایستهای که ابداً با سازمان اوّلیۀ خلقت انسان مشابهتی
ندارد جایگزین آنها گردد.

مجموعۀ بدن و قوای آن و مجموعۀ نفس وغرائز اوّلیۀ آن را روی هم،

فطرت گویند.

فطرت به معنای خلقت و آفرینش است و معلوم است که آفرینش انسان

عبارت است از مجموعۀ این سازمان جسمی و روحی.

عالیترین دستور و کاملترین برنامۀ تربیت کامل انسان از نقطه نظر رشد

جسمی و روحی و باألخره تکامل مجموعۀ انسان ،آن دستور و برنامهای است که

طبق سرشت و آفرینش او تهیّه گردد و از مبدأ نیازهای واقعی و خلقی او ،او را در
جهت کمال خود سیر دهد و آن استعدادها را به میزان مقدار احتیاج ،تغذیه نموده و

به مقام فعلیّت و کمال خود برساند؛ یعنی خواستههای فطرت را تأمین کند ،و

پیروی از آن دستور و قانون به موازات خواستههای ذاتی به حرکت درآید و قانون و
فطرت هر دو از یک مبدأ استمداد کرده و از یک چشمه بیاشامند.

دین اسالم دین فطرت است
دین مقدّس اسالم که در قرآن کریم به نام دین حنیف هم نامیده شده است،

این منظور را به نحو اتمّ و اکمل رعایت نموده است .پایههای اسالم اعمّ از عقائد،

ملکات ،اخالق و کردار ،همگی بر این اساس است.

روش اسالم ،برداشتی از راه نیازمندیهای واقعی ذاتی و رسیدگی به حوائج
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فطری و طبیعی اوست؛ در سورۀ روم ،ذات مقدّس احدیّت که خالق و پروردگار
انسان است و بر نیازهای او واقف است ،خطاب به حضرت رسول اهلل صلّی اهلل

علیه و آله و سلّم میفرماید:

برپایدار و استوارکن وجهۀ باطن و چهرۀ سیمای دل خود را به سوی این دین

(از تمام مرامها و روشهای جهانیان و عادات آنان روی گردان و یکباره توجّه

و قصد خود را متوجّه این دین بنما) و صورت نفسانی و ملکوتی خود را به این

دین حنیف که در شاهراه استقامت و اعتدال قرار دارد و از هر جنبۀ کوتاهی و

نقصان یا زیادی و تندی مصون است ،متوجّه بگردان! این همان آیینی است که

طبق اساس خواستههای فطری و ذاتی که خداوند آدمی را بر آن فطرتها
سرشته و تخمیر فرموده است ،معیّن و مشخّص گردیده است؛ تبدیل و تغیّری
در اصل آفرینش خدا نیست .این است آن دینی که بر پایههای وزین خود

همیشه استوار بوده و ابدی است ،گرچه اغلب مردم از این حقیقت بیخبرند.

5

آری ،اکثر مردم راه عقل و دانش را رها نموده و به ندای فطرت پاسخ مثبت

نمیدهند؛ گرفتار احساس حیوانی گردیده ،عنان خود را به دست هویٰ سپرده بدون
پیروی از قانون عقلی و فطرت ،به دنبال نفس امّاره در حرکتاند.

معنای لفظ دین در لغت
برای آنکه معنای آیۀ مورد بحث خوب روشن گردد ،باید اوالً لفظ دین و

موضع استعمال آن معیّن شود.

دین در لغت به معنای سلطه ،قهر ،طاعت ،ورع ،معصیت ،حال ،عادت،

شأن ،قانون ،حکم ،جزا ،مکافات و حساب استعمال شده ،و لیکن میتوان گفت که

بازگشت این معانی به چهار معنا بیش نیست:

اوّل :به معنای سلطه و قهر و غلبه و فرمان دادن و حکم نمودن و با قدرت

 .5سوره روم ( )49آیه .49
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حکم خود را به ثمر رساندن و دیگری را مطیع و فرمانبردار نمودن استَ .د َ
اس:
ان الن َ

5
دتم 2.در حدیث رسول اهلل صلّی
نت القو َم :أذ َللتُهم و استَع َب ُ
اعة .د ُ
َق َه َرهم َع َل الط َ

اهلل علیه و آله و سلّم وارد است:

الکَی ُس َمن َ
الموت؛ 4یعنی« :مرد هشیار و زیرک
َسُه و لَ م َل لام َبعدَ َ
دان ن َ

کسی است که نفس خود را فرمانبردار قوّۀ عقل خود نموده و برای روز

بازپسین ،اعمال خود را بجای آورد».

دوّم :به معنای اطاعت کردن و بندگی نمودن ،مسخَّر امر کسی شدن و در

فأطاعوا 3.و در
رتم
ُ
مقابل قدرت او ذلیل شدن و تن دردادن .دنتُهم فدانواَ :ق َه ُ

حدیث وارد است که حضرت رسول اهلل صلّی اهلل علیه و آله و سلّم فرمودند:

ُأریدُ من ُق َر ٍ
َدین با ال َع َر ُب؛ 1یعنی« :از قریش یک کلمهای
یش کَل َم ًة ت ُ
میخواهم برای آنکه تمام عرب مطیع و منقاد آنان گردند».

سوّم :به معنای قانون و حکم و مذهب و روش و مرام و عادت است .ما َ
زال

َذل َک دینی و َدیدَ ین :همیشه دأب و عادت من بر این بوده است.

چهارم :به معنای رسیدگی کردن به حساب عمل و قضاوت نمودن و

1
ین
باألخره پاداش عمل دادن است .در عرب مشهور است که میگویندَ « :کام تَد ُ

َ .5
دان النّاس :یعنی مردم را با قوّۀ قهریّه مطیع و منقاد خود نمود.

نت ا ُلقوم :یعنی آنان را ذلیل و فرمانبر خود نمودم و آنان را به عبودیّت و بندگی خود وا داشتم.
 .2د ُ
 .4بحار األنوار ،ج  ،73ص .89

 .3دنتُهم فدانوا :یعنی من آنها را مقهور نمودم و بالنتیجه آنان اطاعت مرا نمودند.

 .1نهایة فی غریب الحدیث ،ابن أثیر ،ج  ،2ص 538؛ لسان العرب ،ج  ،54ص .517

 .1تحلیل این معانی از دقّت در امثله و شواهدی که در لسان العرب و تاج العروس ذکر شده

است بهدست آمده ،و نیز از تحقیقات عالم معاصر شیخ أبواألعلی مودودی در کتاب المصطلحات
األربعة فی القرآن (اإلله ،الرب ،العبادة ،الدّ ین) استفادۀ شایانی شده است.
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ت ُ
ُدان»؛ یعنی همانطور که از تو مکافاتی در مقابل اعمال دیگران که تضییع حقوقت

را نمودهاند سر میزند ،همانطور در مقابل پاداش و مکافات کردار خودت قرار

خواهی گرفت.

از مجموع آنچه ذکر شد استفاده میشود که کلمۀ دین در اصول این چهار

معنی استعمال میشود .ولی آیا چنانچه در یک معنی استعمال گردد ،بهطور کلّی از
معانی دیگر جدا بوده و هیچ ربطی با آنها ندارد؛ یا در عین اینکه در یک معنی

استعمال میشود ،معانی دیگر نیز به ذهن میآید؟

با دقّت در این معانی چهارگانه بهدست خواهد آمد که این چهار معنی از
یکدیگر جدا نیستند؛ یک ارتباط بسیار دقیق در بین آنها برقرار است ،و هر وقت
کلمۀ دین را در یکی از این معانی مالحظه میکنیم میبینیم بقیّۀ معانی در ذهن

خطور میکند ،و چه بسا ممکن است کلمۀ دین در عبارتی که مورد استعمال قرار
گیرد در هر چهار معنی استعمال شود.

از تأمّل و دقّت در کیفیّت ارتباط این چهار معنا روشن میشود که دین در

لغت ،تنها برای هریک از این معانی چهارگانه نبوده ،بلکه برای یک سلسله نظامی

است که در آن هر چهار معنی تحقّق یافته است .قانونی از طرف کانون قدرتی
وجود داشته نسبت به افرادی که در تحت اطاعت او هستند ،و در صورت تخلّف از

آن قانون ،به پاداش و مکافات؛ و در صورت اطاعت و انقیاد ،به مزد و اجر خود

میرسند .این سلسله نظام حاکمیّت و محکومیّت و قانون و مکافات را دین گویند؛

خواه دایرۀ این نظام ،بسیار کوچک و محدود باشد ،مثالً منحصر در فرمان پدری
باشد به فرزند خود ،که در صورت تخلّف او را تأدیب و در صورت پذیرش او را
جایزه دهد ،یا فرمان کدخدا وسرقبیلهای نسبت به افراد زیردست خود؛ و خواه

دایرۀ این نظام بسیار بزرگ و شامل قوانین و احکام امپراطوریهای بزرگ جهان
گردد که حاکمی خود را بر نیمکرۀ عالم مسلّط ساخته و ملل و اقوامی را تحت
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اطاعت خویش درآورده و قانونی برای آنها جعل نموده که در صورت پذیرش یا

تخلّف ،به اجر و مزد یا به مکافات خود برسند.

لفظ دین به همین معنی ـ یعنی یک سلسله نظام امر و فرمان و قانون و

پاداش ـ قبل از اسالم در لغت عرب استعمال میشده است؛ لیکن چون تصوّر

اعراب در این امور واضح و آشکار نبود ،و نظام اجتماع و زندگی آنان بسیط و از

بهرههای فراوان زندگی و حیات وسیع انسانی ـ اعمّ از جسمی و روحی ـ نصیبی
نداشتند ،آنطور که باید نمیتوانستند لفظ دین را در این سلسله نظامِ مرتبط و بههم
پیوسته استعمال کنند و خصوصیات این معنی را در محاورات خود ملحوظ دارند؛
غالباً استعماالت آنها در این زمینه مشوب به ابهام و نارسایی و خفگی معنی بود.

اسالم که شامل یک نظام بسیار گسترده و دامنهداری است ،برای معرّفی نظام

حاکمیّت و محکومیّت و قانون و پاداش ،لفظ دین را به کار برد.

قرآن مجید غالباً از دین گفتگو میکند؛ در این دفتر الهی همیشه و همهجا
لفظ دین را برای همین نظام که قائم بر چهار رکن اساسی :قانون و قانونگذار و

افراد مطیع قانون و جزا در مقابل اطاعت یا تخلّف از قانون است ،استعمال کرده
است .لکن در بعضی از آیات هیچیک از این چهار معنی بخصوصه مورد نظر نیست
بلکه مورد کاربرد این لفظ ،تمام دستگاه نظام است؛ و در بعضی از آیات یکی از این

معانی بخصوصه مورد نظر است و آیه در مقام بیان و شرح خصوص آن جهت

است ،با وجودی که اجماالً تمام این نظام را به ذهن میآورد؛ و در برخی از آیات
دو جهت مالحظه شده است.

استعمال لفظ دین در قرآن کریم
در آیاتی که در قرآن کریم ذکری از اخالص به میان آورده است و دستور

داده که باید مسلمانان دین خود را برای خدا خالص کنند ،منظور از دین در آنها
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جنبۀ حاکمیّت و محکومیّت است .یعنی باید مقام قدرت و فرمانفرمایی را مختصّ
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

ارادۀ او بدانند ،و در قانون و حکم تسلیم احدی نشوند و از هیچکس اطاعت نکنند
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

.﴾            

«خداست که زمین را محلّ استقرار و آرامش برای شما قرار داده و آسمان را

چون سقف خانهای برفراز شما برافراشت و شما را صورتبندی نمود و به بهترین
صورتها بیافرید و از چیزهایی بسیار پاکیزه روزی شما فرمود ،چنین خدایی

پروردگار شماست؛ پس بلند پایه و پربرکت است خدا که آفریدگار و پروردگار
جهانیان است * اوست خدای زندۀ ابدی و جز او خدایی نیست؛ بنابراین فقط او را
بخوانید و پیروی از قانون را مختصّ قانون و حکم او بدانید .و تمام مراتب حمد و

ستایش ،اختصاص به خدا دارد که پروردگار جهانیان است».
سپس بالفاصله به دنبال این موضوع میفرماید:

﴿              
2

.﴾    
 .5سوره غافر ( )39آیه  13و .11
 .2سوره غافر ( )39آیه .11
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«بگو ای پیغمبر که من از پرستش جمیع معبودهایی را که شما غیر از خدا

میپرستید ممنوع شدهام ،هنگامی که از طرف پروردگارِ من آیات و ادلّۀ روشنی
آمده است؛ من مأمورم که فقط تسلیم پروردگار عالمیان باشم».

*      *         ﴿ .2
 *       *         
               
5

.﴾ 

«بگو ای پیغمبر که حقاً من مأمورم که خدا را فقط ستایش کنم و مقام اطاعت و

بندگی خود را دربست برای او قرار دهم * و من مأمورم در تسلیم اوامر خدا مقام
اولویّت و اوّلیت را دارا باشم * بگو :من حقاً ترسانم چنانچه مخالفت امر پروردگار

خود را بنمایم عذابی سخت مرا دربرگیرد * بگو :من فقط و فقط خدا را میستایم و
تنها از او فرمان برده و بندگی او را مینمایم * پس ای گروه مردم (که شما چنین منطقی
را قبول ندارید) پرستش کنید و ستایش نمایید و بندگی کنید هرکه را که جز خدا
میخواهید! بگو ای پیغمبر :بهدرستیکه زیانکاران کسانی هستند که در معاملۀ دنیا و از
دست دادن عمر ،نتیجۀ زندگی ،تباهی و خسران جانهای آنها و بستگان آنها بوده؛ و در

روز بازپسین ضرر کردهاند .آگاه باشید که این ضرر ،خسران آشکاری است».

و سپس بعد از یک آیه که شرح حال زیانکاران را در روز قیامت بازگو

میکند میفرماید:

﴿ *            
2

.﴾           
 .5سوره زمر ( )43آیات  55ـ .51
 .2سوره زمر ( )43آیه  57و .58
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«آن کسانی که از اطاعت حکّام جور و طاغیان زمان سر باز زدند و یکباره به

سوی خدا از سویدای دل گرویدند و یکسره مقام طاعت را مختصّ او دانستند ،آنها

را مژدۀ بشارت و رحمت است .پس ای پیامبر ،بشارت ده بندگان مرا * آنان که

چون سخنی بشنوند بهترین آن را مورد عمل خود قرار میدهند؛ آنانند که خدا آنها
را به لطف خاصّ خود هدایت فرموده و آنانند صاحبان عقل و خردمندان».
.4

﴿  *          

             
5

.﴾                

«بهدرستیکه ما این کتاب را بر تو به حق فرو فرستادیم ،پس خدا را پرستش

کن با مقام اخالص در دین * و دین و آیین بدون شائبۀ شرک و دخالت غیر ،فقط
در انحصار خداست .آنان که غیر از خدا برای خود صاحب اختیار و صاحب

فرمانی (چون بتهای جامد و طواغیت متکلّم) برگزیدند ،میگویند که ما آنها را
نمیپرستیم مگر برای آنکه ما را به خدا نزدیک کنند .حقًّا که خدا در آنچه با خود

در آن اختالف دارند میان آنها حکم خواهد فرمود .حقًّا که خدا افراد دروغگو و

کتمان کننده و پوشانندۀ حق و واقع را به راه راست سیر نخواهد داد».
.3

﴿          
2

.﴾  

«آیا غیر از دین خدا برای خود دینی میجویند و غیر از خدا را الیق بندگی و

طاعت میدانند ،با آنکه هرکه در آسمانها و زمین است خواه و ناخواه مطیع و
فرمانبردار او و بازگشت همه به سوی اوست».

 .5سوره زمر ( )43آیه  2و .4

 .2سوره آلعمران ( )4آیه . 84
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با دقّت در آنچه ذکر شد معلوم میشود که کلمۀ دین در تمام این آیات با

آنکه داللت بر نظام کامل دستگاه بین حاکم و محکوم مینماید؛ در عین حال از

طرفی نظر خاص به خصوصِ محلّ تمرکز قدرت و سلطه ،و از طرف دیگر به
تسلیم و اطاعت و عبودیّت در مقابل این سلطه دارد.

و مراد به اخالص دین برای خدا آن است که انسان حاضر نشود کسی غیر از

خدا به او فرمان دهد و مستقالًّ یا غیر مستقل در تحت حکم و امر غیر خدا درآید،
بلکه در هرحال باید اطاعت و فرمانبری خود را مختصّ ذات خدا قرار دهد.

و امّا اطاعت از روابط و وسایلی که در تحت مشیّت و ارادۀ خداست،

منافاتی با اطاعت خدا ندارد؛ اطاعت از پیمبران و اولیای دین چون به امر خداست،

در حدود اطاعت خداست؛ اطاعت فرزند از پدر و مادر ،و اطاعت بنده و غالم از
موالی خود اگر در مجرا و حدود دستورات الهیّه باشد میتوان آن را عین اطاعت از

خدا دانست.

و امّا 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.

اگر اجیری در حدود مقرّرات عقد اجاره نسبت به کسی خود را اجیر کند،

مثالً کارگری اجیر پیمانکار گردد ،چنانچه این عقد اجاره از نقطه نظر موازین
شرعیّه با حفظ اجرت و مدّت عمل ،صحیح باشد در تمام این مدّت بر اجیر واجب

است از پیمانکار فرمان ببرد؛ ولی این فرمانبرداری چون طبق عقد اجارۀ صحیحه

به امضای شرع رسیده و رسول خدا و قانون خدا آن را واجب االجراء دانسته است،
عین اطاعت از خدا میباشد.

این قاعدۀ کلّیه را میتوان در تمام شئون حکومتهای بشری مالحظه نمود.

چنانچه اساس حکومتها و دستورات الهیّه و قوانین متّبعۀ آسمانی بوده باشد و

برای اجرای اوامر خدا در روی زمین و بسط عدالت اجتماعی در میان مردم تشکیل
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گردد ،اطاعت از آن واجب؛ و اگر اساس آنها قوانین مجعوله و ساختۀ بشر بوده و

بههیچوجه به مورد امضای شرع نرسیده باشد ،اطاعت از آنها نزد پروردگار جریمه

و گناه است.

بهطور کلّی انسان برای اخالص دین خود که در این آیات تأکید شده است،
باید از کسانی اطاعت کند که بتوان اطاعت از آنان را به حساب اطاعت خدا
درآورد ،و به هر مقدار که از این میزان کلّی منحرف شود به همان مقدار در مرحلۀ

شرک و هوای نفس و تبعیّت از طاغوت قدم گذارده است.

استعمال دین در قرآن به معنای قانون و حکم
دین در قرآن مجید به معنای دستورالعمل و قانون آمده است:
5

.﴾           ﴿ .5

«هیچیک از مراتب حکمفرمایی برای احدی نیست مگر برای ذات مقدّس

خدا ،امر فرموده است که جز آن ذات پاک را نپرستید ،این است آیین و حکم
استوار».

       *      ﴿ .2
         ... *    
2

.﴾

هنگامی که حضرت یوسف جام زرّین را در بار برادرش بنیامین پنهان کرد و

بدین وسیله میخواست برادر خود را مأخوذ دارد و نزد خود نگاه دارد ،از برادران

خود پرسید:

 .5سوره یوسف ( )52آیه .39

 .2سوره یوسف ( )52آیات  73ـ .71
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«جزای دزد چیست اگر دزد پیدا شود و دروغ شما آشکار گردد؟ * همگی

در پاسخ گفتند :در بارِ هر کدام از ما که جام زرّین تو یافت شود او اسیر توست،

میتوانی او را مأخوذ داری».

چون در قانون مصریان ،پاداش دزد اخذ و اسارت نبود به نفع صاحب متاع،

و فقط این پاداش در دین یعقوب بود؛ بر همین اساس حضرت یوسف روی قانونی

که برادرانش از آن پیروی میکردند خواست حیلهای به کار بندد و برادر خود را به

جرم سرقت نزد خود نگه دارد .لذا در نیمۀ دوّم آیه میفرماید:

«این تدبیر را ما به یوسف آموختیم؛ چون در آیین و سنّت پادشاه مصر این

دستور نبود که بتواند برادرش را به پاداش سرقت برباید».

منظور از ﴿ ﴾ و آیین شاهی در این آیۀ شریفه همان قانون و آیین
است.
.4

﴿            
5

.﴾       

«هریک از زنان زناکار و مردان زناکار را باید یکصد تازیانه بزنید .و هرگز

دربارۀ آنان در حکم و آیین خدا رأفت و ترحّم روا مدارید ،اگر به خدا و روز قیامت
ایمان دارید».

*      *     *   ﴿ .3
2

.﴾    *      *     

«بگو ای پیغمبر :ای گروه کافران * من نمیپرستم آنچه را که شما میپرستید

* و شما نمیپرستید آنچه را که من میپرستم * و نه من بندگی از معبودهای شما
 .5سوره نور ( )23آیه .2
 .2سوره کافرون (.)593
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میکنم * و نه شما بندگی از معبود من مینمایید * کیش جهل و شرک برای
شماست و آیین توحیدی و خدا پرستی از آن من».

مقصود از کلمۀ دین در جمیع این آیات ،همان قانون و طریقه و نظام فکری

است که انسان از او پیروی میکند .بنابراین اگر قانونی که انسان از آن تبعیّت

میکند قانون خدا باشد ،انسان در دین خداست؛ و اگر قانونی باشد که از طرف

حاکمی یا رئیسی یا پادشاهی وضع شده باشد ،انسان در دین آن حاکم یا رئیس یا
پادشاه است؛ و اگر از اساسنامه و نظامنامۀ حزبی پیروی کند او را متدیّن به آن

حزب گویند؛ و اگر سیر محیط یا نظام خانوادگی بر انسان غلبه کند بهطوریکه
خواهی نخواهی در آن مسیر به حرکت درآید و از آداب و رسوم محیط یا خانواده
پیروی کند ،دین او همان نظام و محیط خانوادگی است؛ افراد ملّت و هر مرز و بوم

که از سنن ملّی خود به نام ایسم پیروی کند ـ مانند پانایرانیزم ،پانعربیسم،
پانهندوئیسم ،پانترکیسم و غیر اینها ـ دین آنها همان گرایشهای ملّی و عالقههای

مرز و بومی و نژادی است.

بهطور کلّی هر کس در جهان برای خود طریقهای اتّخاذ کند و خط مشی

معیّنی را بگیرد ،خواه آن خط مشی راه پیمبران الهی به وسیلۀ وحی و الهام باشد ،یا

راه حکما و فالسفه بوده و از مکتب فلسفی و علمی آنان پیروی کند و در تحت
نظام فکری آن مکتب درآید ،یا تابع یکی از قوانین مجعولۀ بشر در کشورها در هر

عصر و محیط بوده باشد ،بدون شک متدیّن به آن دین خواهد بود.

استعمال دین در قرآن به معنای جزا و پاداش
5

.﴾   *   ﴿ .5

«بهدرستیکه آنچه شما وعده داده شدهاید (از طرف پیمبران و کتب آسمانی)
 .5سوره ذاریات ( )15آیه  1و .1
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همۀ آنها راست و حقیقت است * و بهدرستیکه جزا و پاداش اعمال حتمی و
واقعی است».

5

.﴾  ﴿ .2

«خداوند صاحب اختیار و مالک روز پاداش است».
.4

﴿  *     *    
2

.﴾  

«ای رسول ما ،آیا دیدی آن کس را که روز پاداش را انکار نمود * این همان

کسی است که یتیم را از خود میراند * و کسی را بر اطعام فقرا و مساکین ترغیب
نمینماید».

    *       *     ﴿ .3
4

.﴾    

«ای پیغمبر ،چه چیز موجب آگاهی و ادراک تو به روز پاداش شد * باز هم

چه چیز موجب آگاهی و ادراک تو به روز جزا شد * در آن روز هیچکس قادر بر
دخالت در امور دیگری نیست و فقط فرمان و حکم در انحصار خداست».

همانطور که مالحظه میشود کلمۀ دین در این آیات به معنای جزا و

مکافات و پاداش آمده است و میتوان گفت :در عین آنکه تمام دستگاه نظام

حاکمیّت و محکومیّت مورد نظر بوده است لیکن خصوص پاداش و جزا بیشتر
ملحوظ بوده و برای فهماندن این خصوصیّت ،آیات فوق نازل شده است،

همانطوری که در معانی سابقالذکر به همین منوال لفظ دین وارد شده است.
 .5سوره فاتحة ( )5آیه .3
 .2سوره ماعون ( )597آیات  5ـ .4

 .4سوره انفطار ( )82آیات  57ـ .53
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استعمال لفظ دین در قرآن به معنای نظام کامل حاکم و محکوم و قانون و جزا
ولی در بسیاری از آیات قرآن کریم دیده میشود که این کلمه به همان معنای

جامع و شامل خود که حاوی نظام حیاتی است بدون مالحظۀ هیچیک از خصوصیّات
حاکم و محکوم و قانون و پاداش استعمال شده است.

منظور از لفظ دین در این آیات ،نظام زندگی است که انسان بدان اذعان نموده و

در آن نظام سلطه و قدرتی برای موجودی میبیند و خود را مطیع او قرار میدهد و در

زندگی خود به حدود و قوانین و دستورات آن مرکز قدرت اعتقاد نموده و از آن احکام
پیروی میکند و امیدوار است در صورت اطاعت ،به نتیجه و بهرۀ مثبت و جزای نیکو
نائل گردد؛ و در صورت مخالفت و تمرّد ،گرفتار و مورد مؤاخذه واقع میشود.

در آیات زیر کلمۀ دین برای این معنای کامل و شامل استعمال شده است:
5

.﴾    ﴿ .5

«بهدرستیکه حقًّا دستور و نظام کامل حیاتی در نزد پروردگار منحصر در

دین اسالم است».

2

.﴾            ﴿ .2

«و هر کسی که جز نظام کلّی اسالم برای خود نظام حاکمیّت و دینی بجوید،

از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران خواهد بود».

            ﴿ .4
            
4

.﴾  

 .5سوره آلعمران ( )4آیه .53
 .2سوره آلعمران ( )4آیه .81
 .4سوره توبه ( )3آیه .23

چندین روایت قریب المضمون با روایت «قلیلٌ یُفتقر إلیه خیرٌ من کثیرٍ یُستغنی عنه»

106

«نبرد و کارزار کنید با هر اهل کتاب (یهود و نصاریٰ و مجوس) که ایمان به

خدا و روز قیامت نیاوردهاند و آنچه را خدا و رسولش حرام کردهاند حرام نمیدانند
و به دین حق (و آیین اسالم) نمیگروند ،تا آنکه (یا اسالم آورد ،یا آنکه) از روی
ذلّت و خواری در تحت نظام عالی اسالم به صندوق مسلمانان جزیه و خراج دهند».

مراد از دین حق در این آیۀ مبارکه دین اسالم است؛ زیرا معنای دین حق را

در سه جملۀ قبل بیان فرموده است ،آنجا که میگوید    ﴿ :

﴾      ؛ زیرا کلمۀ

﴿﴾ 

به منزلۀ عطف

تفسیری یا اجمال بعد از تفصیل است و نتیجه و فشرده شدۀ مفاد این سه جمله ،به
عبارت «دین حق» بازگو شده است.

و بهطوریکه مالحظه میشود در این آیه هر چهار قسمت از قسمتهای

نظام حاکمیّت دین اسالم بیان شده است؛ زیرا:

مراد از ﴿ ﴾  عدم ایمان به عظمت و قدرت و حاکمیّت خدا

و بالنّتیجه عدم انقیاد و اطاعت نسبت به ساحت مقدّس اوست ،بنابراین این فقره
شامل دو قسمت از نظام که عنوان حاکم و محکوم باشد میگردد.

و مراد از ﴿ ﴾   عدم ایمان به روز پاداش و مکافات

است ،و این فقره شامل یک قسمت از نظام است؛

و مراد از ﴿ ﴾     عدم ایمان به دستورات و قوانین

اسالم است و این فقره نیز شامل قسمت دیگر از نظام است.

و بنابراین کسی که به این چهار رکن ایمان نیاورده است ایمان به دین حق

نیاورده است.

5

.﴾        ﴿ .3
 .5سوره أنفال ( )8آیه .43
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خطاب این آیه به سوی مؤمنان است:

«و کارزار کنید تا در روی زمین فتنه و فسادی بهجای نماند و آیین و سنّت

نظام کلّی ،دربستِ نظام حاکمیّت خدا گردد».
.1

﴿          
5

.﴾  

«اوست آنچنان خدایی که رسول خود (حضرت محمّد مصطفی صلّی اهلل

علیه و آله و سلّم) را با دین حق برای هدایت مردم فرستاد تا دین او را بر همۀ ادیان

جهان تسلّط و برتری دهد ،هرچند گرایشکنندگان به غیر خدا را ناپسند آید».

           ﴿ .1
2

.﴾     

«و فرعون (به درباریان و اطرافیان خود) گفت :بگذارید من موسی را بکشم!

(و از روی تمسخر گفت ):و در این حال موسی برود و از خدای خودش یاری
طلبد ،من بیم از آن دارم که او آیین و نظام شما را واژگون کند و یا در روی زمین

فتنه و فسادی برانگیزد».

با مراجعه به احوال فرعون و موسی و مشاجرات بین آن دو که در تفاصیل

قرآن کریم بیان شده است ،و همچنین زمینههایی را که موسی برای تشکیل

حکومت مستقل برای بنیاسرائیل تهیّه میدید ،معلوم میشود که مقصود از دین در
این آیۀ شریفه تنها امور عبادی نیست ،بلکه یک سلسله نظام امور اجتماعی اعمّ از
دنیوی و اخروی است که شامل رئیس و مرئوس و قانون و پاداش است.

فرعون میترسید که موسی در دعوتش پیروز گردد و حکومت را از دست او

 .5سوره توبه ( )3آیه 44؛ سوره صف ( )15آیه .3
 .2سوره غافر ( )39آیه .21
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بگیرد و یکباره نظامی که مدّتها به دست فراعنۀ جبّار و ستمکار مصر و طواغیت
خودکام آن سرزمین میچرخید ،با تمام قوانین و دستورات رایجهاش از بین برود ،و
یک سلسله نظام دیگری که موسی ادّعا میکند که بر اساس توحید و عدل استوار
است بر مردم عرضه گردد و بهجای آن نظام اختناق بنشیند.

فرعون از آن در هراس بود که این مرد عصا به دستِ چاروق پوش ،روزی

قدرت را به دست بگیرد و کاخ بیداد او را ویران کند و سبطیان را که سالها زیر

فرمان ظالمانۀ او و قبطیان ،در اسارت و بردگی بسر میبردند از دستش بگیرد و آنها
را به طرف سیادت و ظفر و در هدف عالی مقام انسانیّت سوق دهد.
.7

﴿*        *     
5

.﴾       

«چون فتح و پیروزی از جانب خدا فرا رسید * و مردم را بنگری که دسته دسته

در دین خدا وارد شوند * در آنوقت تسبیح خدای را بجای آور با ستایش حضرت

او».

2

.﴾         ﴿ .8

«پس تو ای رسول ما ،با همۀ پیروانت روی به جانب آیین مقدّس اسالم بیاور

و از سنّت الهیّه که خلق را بر آن فطرت آفریده است پیروی کن».

در این آیه چنانچه مالحظه میشود دین به معنای شامل و کامل نظام حیاتی

است .در اینجا خدا به رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم و همۀ پیروانش امر

فرموده که وجهۀ باطن خود را به سوی این دین برپا دارند ،خدا را بپرستند و او را

ولیّ خود بدانند ،خدای فرمان و صاحب قانون را تنها او بشناسند و سپس از او
 .5سوره نصر ( )559آیه  5و .2
 2سوره روم ( )49آیه .49
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اطاعت کنند و بندگی را مختصّ او بدانند ،قانون و حکم را از ناحیۀ او حق دانسته و

از ناحیۀ غیر او باطل بدانند و از آن اعراض کنند و معتقد به روز جزا باشند.

بهطور کلّی مراد از این هشت آیۀ اخیر و نظایر آن که در فرقان عظیم آمده

است همان نظام کامل حیاتی است که شامل تمام قسمتهای فردی و اجتماعی اعمّ

از اعتقادی ،فکری ،اخالقی و عملی میباشد.

خداوند پیغمبر را برای تشکیل این نظام حق و استوار به جهت حیات

ظاهری و باطنی و رشد و تکامل قوا و استعدادات بشری فرستاده است؛ دین اسالم

متکفّل تمام این جهات است .هدف پیغمبر در رسالت خود آن است که این دین با

تمام دستورات و نظاماتش عملی شود و سایر نظامهای دنیوی و ادیان دیگر را محو
و نابود سازد و بر تمام آیینها و نظامهای بشریّت غلبه نموده و استیالء یابد.

آری نظام پاک و پسندیده نزد پروردگار همین نظامی است که بر اساس

فرمان خدا و عبودیّت بشر باشد .سایر تشکیالتی که اساس آنها مبنی بر قدرتهای
بشری طاغوتی و افکار و آرا ِء آنها بوده باشد ،چون طبق ناموس فطرت نیست ،نزد

خدای خالق محترم نبوده و مردود است.

خدایی که تمام افراد مردم را آفریده و آنها را به دست لطف خود پروریده و

در مسیر رشد بهطور نیکو به کمال خود رهبری میکند 5،همان خدایی که تمام
موجودات در نظام تکوین او ،طبق قاعدۀ عبودیّت در ساحت ارادۀ موالی قیّوم خود

 .5در سوره طه ( )29آیه  33و 19وارد است:

﴿     *    

﴾   ؛ «فرعون پرسید :ای موسی پس مربّی و پرورش دهندۀ شما دو نفر (موسی

و هارون) کیست؟ * موسی جواب داد :پروردگار و مربّی ما آن کسی است که تمام موجودات را
نعمت وجود بخشیده و سپس به کمال رهبری فرموده است».
و در سوره سجده ( )42آیه  7وارد است﴾         ﴿ :؛

«آن خدایی که هر موجودی را که آفرید به نیکوترین وجهی نیکو قرار داد و آدمیان را نخست از
خاک آفرید».

چندین روایت قریب المضمون با روایت «قلیلٌ یُفتقر إلیه خیرٌ من کثیرٍ یُستغنی عنه»
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در حرکتاند[ ،او] راضی نیست که انسان در عالم تربیت و تشریع ،خود را از این
مسیر خارج کند و در تحت فرمان و قدرت افرادی مانند خود درآید و متابعت کسی

را که مانند خود محتاج و زبون است ،بنماید و از اطاعت خدا سر باز زند.

قرآن مجید که برنامۀ تکامل نظام تکوین و استعداد در افراد بشر است دین

حق را منحصر در اسالم معرّفی میکند ،و تمام سننهای ملّی و کیشی و نژادی که
بر اثر قدرت افکار پوچ بر طبقۀ عوام تحمیل شده است مردود و محکوم مینماید؛

چنانچه از آیۀ اوّل و دوّم و از هشت آیۀ اخیر این معنا به خوبی مشهود و مبیَّن است.

و در آیۀ سوّم و چهارم خداوند به گروندگان به دین اسالم میفرماید که

یکسره با کافران به نبرد برخیزند؛ افرادی که در زمین فتنه و فساد میکنند و باألخره

راه بندگان خدا را بسته ،آنان را از هدفهای کامل انسانیّت و وصول به مقام رشد و
کمال خود محروم میکنند .امر فرموده است تا با کافران جنگ کنید تا ریشۀ فساد را
از بن برکنند تا تشکیالتی که بر اساس ظلم و ستم بنا نهاده شده است از میان برود و
نظام اطاعت ،بر اساس مولویّت حقّ بچرخد.

و همانطور که در آیۀ ششم مالحظه میشود فرعونیان از این معنا بیم دارند؛

چون پایههای حکومت خود را بر ستم نهادهاند و از روزی که طلیعۀ پیدایش نظام
صحیح انسانی پدیدار گردد سخت در هراسند.

در آیۀ هفتم که بعد از مجاهدات مستمرّ و زحمات جانفرسایی که پیغمبر

اکرم برای انقالب اسالمی در مدّت بیست و سه سال به خود هموار نمودند و اسالم

را با تمام خصوصیّات خود از نظام توحید ،عقیده ،فکر ،اخالق ،عمل ،مدنیّت و
اجتماع ،سیاست ،اقتصاد ،تعلیم و تربیت به جهان عرضه داشتند و مردم دسته دسته

به اسالم روی میآوردند ،خدا پیغمبر را مخاطب قرار داده میفرماید:

«(ای رسول ما!) از این دین عظیمی که به دست تو کامل شده است و با

کوشش تو بهپا خاسته است ،مبادا در دل خود گمان بری که تنها به نیروی خود

توانستی آن را در میان مردم بگذاری ،مبادا تو را خودپسندی فرا گیرد! پاکیزه از
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نقص و عیب و متفرّد به صفات کمال ،پروردگار تو است؛ پیوسته تسبیح و حمد او

را بجای آور و او را بر این موهبت که تو را توفیق قیام به این مهم داده سپاس گوی».

در آیۀ هشتم که اتفاقاً آیۀ مورد بحث ماست امر میکند که افراد بشر همّت

خود را مصروف بر تلقّی تمام دستورات اسالم بدارند و از آیینهای دگر اعراض
کنند و به دین حق گرایند؛ این دین دینِ فطرت است و چون فطرت ثابت است دین
اسالم ابدی خواهد بود.

5

 .5انتهیٰ رسالۀ دولت اسالم.

[عدالت و شورا و مساوات آحاد مسلمین ،مبدأ ترقّی و نفوذ صدر اسالم]
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[عدالت و شورا و مساوات آحاد مسلمین ،مبدأ ترقّی و نفوذ صدر اسالم]
تنبیه األمّة و تنزیه الملّة ،صفحه :31

«به موجب حدیث نبویّ متواتر بین االُمّة ،و اتّفاق تواریخ اسالمیّه بر وقوع

إخبار غیبی نبوّت ،مبیّن شد که :مبدأ تحویل سلطنت اسالمیّه از نحوۀ ثانیۀ والیتیّه
شوم
به أوَّل ،استیال ِء معاویه و بلوغ أغصانِ ﴿ 5﴾   به عدد می ُ
سی نفر بود ،و سلطنت میشومۀ استبداد از آنان موروث است».

صفحه « :33با اغماض از تمام مذکورات ،تمام سیاسیّین و مطّلعین بر اوضاع

عالم من اإلسالمییّن و غیرهم ،بر این معنی معتقدند که :همچنانکه مبدأ طبیعیِ

آنچنان ترقّی و نفوذ اسالم در صدر اوّل ـ که در کمتر از نصف قرن ،به چه سرعت
و سیر و به کجا منتهی شد ـ همین عادله و شورویّه بودن سلطنت اسالمیّه و آزادی
و مساوات آحاد مسلمین با اشخاص خلفاء و بطانۀ ایشان در حقوق و احکام بود،

همینطور مبدأ طبیعیِ اینچنین تنزّل مسلمین و تفوّق ملل مسیحیّه بر آنان هم که
ُمعظم ممالکشان را بردند و هیچ نمانده که این اقلّ قلیلِ باقیمانده را هم ببرند،
همین اسارت و رقّیت مسلمین در تحت حکومت استعبادیّۀ موروثه از معاویه ،و

فوز آنان است به حکومت مسئولۀ مأخوذه از شرع مسلمین .و چنانچه باز هم
مسلمانان از این سکرَت و غفلت به خود نیایند و کما فی السابق در ذلّت عبودیّت

فراعنۀ اُمّت و چپاولچیان مملکت باقی بمانند ،چندی نخواهد گذشت که ـ العیاذ
باهلل تعالی ـ مانند مسلمین معظم آفریقا و اغلب ممالک آسیا و غیر ذلک ،نعمت

شرف و استقالل قومیّت و سلطنت اسالمیّه را از دست داده و در تحت حکومت

نصاریٰ اسیر؛ و دورهای نخواهد گشت که مانند اهالی اندلس و غیرها ،اسالمیّتشان

به تنصّر ،و مساجدشان کنیسه ،و أذانشان به ناقوس ،و شعائر اسالمیّه به زنّار ،بلکه
 .5سوره إسراء ( )57آیه .19
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اصل لسانشان هم مانند آنان مبدّل ،و روضۀ منورۀ امام هشتمشان هم پایمال نصاریٰ

خواهد گشت».

صفحه « :14و داللت آیۀ مبارکۀ 5﴾  ﴿ :که عقل کل و نفس
عصمت را بدان مخاطب ،و به مشورت با عقالی اُمّت مکلّف فرمودهاند ،بر این
مطلب در کمال بداهت و ظهور است؛ چه بالضّرورة معلوم است مرجع ضمیر،

جمیع نوع اُمّت و قاطبۀ مهاجرین و انصار است نه اشخاص خاصّه ،و تخصیص آن

به خصوص عقال و ارباب حلّ و عقد از روی مناسبت حکمیّه و قرینۀ مقامیّه
خواهد بود نه از باب صراحت لفظیّه .و داللت کلمۀ مبارکۀ ﴿ ﴾ ـ که مفرد
مُحَلّیٰ و مفید عموم اطالقی است ـ بر اینکه متعلّق مشورت مقرّره در شریعت مطهّره،

کلّیۀ اُمور سیاسیّه است ،هم در غایت وضوح؛ و خروج احکام إلَهیّه عزّ اسمه از این
عموم از باب تخصّص است نه تخصیص.
و آیۀ مبارکۀ:

2

﴿﴾  

اگرچه فینفسه بر زیاده از رجحان

مشورت دلیل نباشد ،لکن داللتش بر آنکه وضع اُمور نوعیّه بر آن است که به مشورت
نوع برگزار شود ،در کمال ظهور است .سیرۀ مقدّسۀ نبویّه صلّی اهلل علیه و آله در

مشورت با اصحابَ ” :وأش ُریوا َل َیل أصحایب“ 4فرمودن در حوادث را ،کتب سِیَر
مشروحاً متضمّن و موافقت آن حضرت با آراءِ اکثر[هم] به جایی منتهی بود که حتّی
در غزوۀ اُحُد با اینکه رأی مبارک شخص حضرتش با جماعتی از اصحاب ،عدم

خروج از مدینۀ مشرّفه را ترجیح فرمود ـ و بعد هم همه دانستند که صالح و صواب

همان بود ـ معهذا چون اکثریّت آراء بر خروج مستقرّ بود از این رو با آنان موافقت و
 .5سوره آلعمران ( )4آیه .513
 .2سوره شوری ( )32آیه .48

 .4المغازی ،ج  ،5ص 293؛ الکامل ،ج  ،2ص  ،529با قدری اختالف.
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آن همه مصائب جلیله را تحمّل فرمود؛ عدم تخطّی خلفای اوّلین از این سیرۀ مقدّسه

و ترقّیات فوقالعادۀ مترتّبۀ بر آن هم ،از وقایع صدر اوّل تفصیالً معلوم است.

حضرت شاه والیت علیه أفضل الصّالة و السّالم هم در طیّ خطبۀ مبارکه که

در بیان حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی ،در صِفّین انشاء فرموده به

قاطبۀ حاضرین (که عددشان را از پنجاه هزار نفر کمتر نگفتهاند) میفرماید:

جلباب َر ُة و ال َتّ ََحس ُظوا منی بام ُیّ ََحس ُظ به لند أهل
” َفًل ُتکَلموین بام ُتکَل ُ ،به ا َ
المصا َن َعة و ال َت ُظنُّوا یب اسّ ً
ّامس
ثقاال یف َح ٍّق قیل یل و ال ال َ
الباد َرة و ال ُُتالطوین ب ُ
إلظا ٍم لنسیس؛ فإنه َمن اسَّث َق َل احلق أن ُیقال له أو ال َع َ
عر َض للیه کان ال َع َم ُل
دل أن ُی َ
ٍ 5
ٍ
شو َر ٍة ب َعدل“.
بام أث َق َل للیه فًل َت ُک ُّسوا لن َمقا َلة ب َح ٍّق أو َم َ
چقدر سزاوار است ما مدّعیان مقام واالی تشیّع ،اندکی در سراپای این کالم
مبارک تأمّل کنیم و از روی واقع و حقیقترسی و الغا ِء اغراض نفسیّه ،این مطلب

را بفهمیم که :این درجه اهتمام حضرتش در رفع اُبّهَت و هیبت مقام خالفت از
قلوب امّت و تکمیل أعلیٰ درجات آزادی آنان ،و ترغیب و تحریصشان بر عرض

هر گونه اعتراض و مشورت ،و در عِداد حقوق والی بر رعیّت و یا حقوق رعیّت بر
أشریوا َل َیل أصحایب“ فرمودنهای اشرف کائنات صلّی
والی شمردن آن ،همچنین ” ُ
اهلل علیه و آله بر طبق امر الهی عزّ اسمه ،برای چه مطلب بود؟»

صفحه « :13الحق جودت استنباط و حسن استخراج اوّل حکیمی که به این

معانی برخورده و مسئوله و شورویّه و مقیّده و مشروطه و محدوده بودن نحوۀ

سلطنت عادلۀ والیتیّه و ابتنا ِء اساسش را بر آن دو اصل مبارک حرّیت و مساوات ،و

مسئولیّت مترتّبۀ بر آنها ،و متوقّف بودن حفظ مُقَوِّماتش را به این دو رکن مقوّم ،از
آنچه بیان نمودیم استفاده و استنباط نموده و بهطور قانونیّت و بر وجه اطّراد و

 .5نهج البالغة (عبده) ،ج  ،2ص .299
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رسمیّت هم به چنین تمامیّت مرتّبش ساخت ،و امکان إقامۀ قوّۀ مسدّده و رادعۀ

خارجیّه را بهجای قوّۀ عاصمۀ عصمت و الأقلّ ملکۀ تقوا و علم و عدالت از کیفیّت
انبعاث ارادات نفسیّه از ملکات و ادراکات استخراج نمود ،و به وسیلۀ تجزیۀ قوای

مملکت و قصر شغل متصدّیان فقط به قوّۀ اجرائیّه تحت آراءِ قوّۀ مسدّده و مسئول

آن ،و آنان هم مسئول آحاد ملّت بودن ،وجود خارجیش داد ،زهی مایۀ شرف و

افتخارش و بسی موجب سربهزیری و غبطۀ ما مردم است.

الیقنی
با اینکه بحمداهلل تعالی و حسن تأییده از مثل یک کلمۀ مبارکۀ” :ال تَن ُقو ض
َ

ب ی
الشک“ 5آن همه قواعد لطیفه استخراج نمودیم ،از مقتضیات مبانی و اُصول مذهب و
مایۀ امتیازمان از سایر فرق چنین غافل ،و ابتالی به إسارت و رقّیت طواغیت امّت را

إلی زمان الفرج عجّل اهلل تعالی ایّامه ،به کلّی بیعالج پنداشته ،اصالً در این وادی داخل
نشدیم؛ و دیگران در پی بردن به مقتضیات آن مبانی ،و تخلیص رقابشان از این اسارت

منحوسه ،گوی سبقت ربودند و مبدأ طبیعیِ آنچنان ترقّی و نفوذ را از سیاسات اسالمیّه
اخذ ،و به وسیلۀ جودت استنباط و حسنِ تفریع ،اینچنین فروع صحیحه بر آن مرتّب،

و به همان نتایج فائقه نائل شدند! و ما مسلمانان به قهقریٰ برگشتیم .حال هم که بعد

اللّتیا و اللّتی ،اندک تنبّهی حاصل و مقتضیات احکام دین و اصول مذهبمان را با کمال
سربهزیری از دیگران اخذ ،و مصداق ﴿ 2﴾   شدیم».

صفحه  ،12پاورقی ...« :سیّدالشّهدا علیه السّالم به اهل کوفه نگاشت:
نسُه لَ ییل ذات الل
ئ ،بالقُط
َوالل ما
احلاک ،بالکّاب احلاب ُس َ
ُ
اإلمام یإال القا ُ
ُ
تعایل؛
ی

4

 .5این عبارت متّخذ از حدیث شریفی است که در التهذیب ،ج  ،5ص  325آمده است ،و عین
این عبارت در غالب کتب اصولی و فقهی موجود است( .محقّق)
 .2سوره یوسف ( )52آیه .11
 .4اإلرشاد ،ج  ،2ص  ،43با قدری اختالف.
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نیست امام مگر کسی که به عدل قیام نماید ،و به کتاب حکومت کند ،و

نفسیّات خود را به فرمان و ارادۀ ذات مقدّس الهی محدود و محکوم دارد».

[تحلیل و بررسی کیفیّت تنبّه مسلمانان و قیام علیه ظلم و استبداد]
صفحه  ...« :13و لکن هیهات هیهات! گذشت آن زمانی که ملّت ایران

اینقدر چشم و گوش بسته بودند که لعن مرحوم قدوة المتألّهین آخوند مالّ محراب

حکیم ـ علیه الرّحمة ـ را چون قائل به وحدت واجب الوجود بود الزم ،و تبرّی از

حضرت کلیم علیٰ نبیّنا و آله و علیه السّالم را هم چون پیغمبر یهودیان است واجب

میشمردند ،حتّی به واسطۀ اشتراک در اسم گاهی نسبت به ساحت مقدّسۀ امام

هفتم علیه السّالم هم ـ العیاذ باهلل تعالی ـ جسارت میشد ،و از هر امر حق به محض
یک کلمۀ واهیۀ ناحقّی دوری مینمودند».

صفحه  ،17پاورقی« :ما که هنوز با چشم باز پس از پنجاه سال در بیداری

میبینیم ،ولی باید به این حقیقت تلخ و ناگوار اعتراف نمود که :آزادی از عبودیّت
استبداد ،آزادی از قیود دین را همراه داشت؛ چون استبداد و اختناق دین در قرون
گذشته یگانه حربۀ دو دَمِ اختناق مردم بود.

تاریخ قرون وسطیٰ گواه روشنی است که جنایات و قصّابیها با قدرت دین

انجام میگرفت و دستگاه سیاسی آلتی بود در دست کنائس ،به اینجهت انقالبها

نخست در مقابل فشار کنائس شروع شد ،و عکسالعمل آن همین روحِ انکار و

دشمنی با دین و مادّیگری است که یک قسمت دنیا را فرا گرفته.

حاقّ مطلب این است که :آن منظرۀ روزگار تاریک و کشتارهای صاحبان

نظریّه و فکر و محکمههای تفتیش عقاید ،چنان مردم دنیا را به وحشت انداخت که

برای آزادی از زنجیرها و قیودِ وابستگان به دین و متولّیان کنائس ،اُصول وحدانیّت
و نبوّت را هم انکار نمودند ،و مسلک بیپایه و مایۀ مادّی جزء نظریّههای علمی و

مسلکهای رسمی دنیا شد ،و مردمی را یکسره به زندگی حیوانات و آزادی در
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شهوات برگرداند ،و به نام تمدّن و آزادی ،در لجنزار متعفّن مادّیگری ساقط

شدند .و چون در غرب آزادیخواهی در مرحلۀ نخست ،همان آزادی از چنگال
نمایندگان خونخوار مسیح رحمت بود ،در هرجا این کلمه طرفدار یافت ،با همان

مفهوم مالزم گردید.

و مسلمانان نیز مبتال به عکسالعمل اعمال کنائس ،و بعضی از عالمنمایان

مسلمان نظیر آنان شدند ،و به این حقیقت متوجّه نشدند که اروپا از قیود دینیِ آنان

خود را رهانید و کنائس را پشت سر گذارد ،آزاد و مستقلّ گردید؛ ولی مسلمانان

تعالیم یگانهپرستی و آزادیبخش اسالم را کنار گذاردند ،با داشتن مشروطیّت و

قانون اساسی در بند عبودیّت گرفتار ،و در برابر تاریخ سراسر مجد خود شرمسار
گردیدند».

[قانون مساوات]
[تنبیه األمّة و تنزیه الملّة] صفحه :18

ُ
العادل یف الرلیة“ 5که در زیارت
« ...کلمۀ مبارکۀ” :و أنت القاس ُ ،بالُویة و

غریّ 2غدیریّه به حضرت سیّد اوصیاء علیه السّالم عرضه میداریم ،ناظر به همین
معنی است».

صفحه  ...« :13هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی بهطور قانونیّت و بر

وجه کلّیت مرتّب شده باشد ،در مرحلۀ اجرا نسبت به مصادیق و افرادش بالسَّویه و
بدون تفاوت مجری شود ،جهات شخصیّه و اضافات خاصّه رأساً غیر ملحوظ ،و
اختیار وضع و رفع و اغماض و عفو از هر کس مسلوب است ،و ابواب تخلّف و

رشوهگیری و دلبخواهانۀ حکمرانی به کلّی مسدود میباشد ،نسبت به عناوین اولیّۀ
 .5بحار األنوار ,ج  ,37ص .413

 .2یاقوت الحموی« :الغَر ّی :احلسن من کل یشء».
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مشترکه بین عموم اهالی مانند امنیّت بر نفس و عِرض و مال و مسکن و عدم

تعرّض بدون سبب و تجسّس نکردن از خفایا ،و حبس و نفی نکردن بیموجب و

ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروعه و نحو ذلک از آنچه بین العموم مشترک ،و به

فرقۀ خاصّی اختصاص ندارد ،بهطور عموم مجری شود. ...

 ...و احکام مخصوصۀ به خصوص مسلمین یا اهل ذمّه بدون تفاوت بین

اشخاص هریک از فریقین اجرا یابد ،إیل غری ذلک من العناوین المختلفة».

صفحه « :79چه بعد از آنکه صریح عبارت هر دو دستور متساوی الحقوق

بودن تمام ملت است نسبت به قوانین دستوریّه ،که هریک متضمّن بیان حکم خاص
برای عنوان عام و یا موضوع مخصوص است؛ پس بالضّرورة مساوات جز آنکه

احکام مرتّبۀ بر هریک از آن عناوین عامّه یا خاصّه نسبت به اشخاص موضوعات
آنها بالسّویّه مجری گردد و ارادات شهوانیّه بر آنها حاکمیّت نداشته باشد ،نخواهد

بود ،بلکه نزد تمام ملل ـ از قانون مساوات ـ جز این معنی مراد نباشد. ...

 ...و با انطباق آن دستورات تفصیلیّه بر احکام شرعیّه ،چنانچه دستورات

اسالمیّه مبتنی بر آن است ،بالضرّورة بر التزام به این قانون مبارک مساوات جز عدم

امتیاز وضیع از شریف ،و قوی از ضعیف ،و احیای سنّت و سیرۀ مقدّسۀ نبوّت

ختمیّه صلوات اهلل علیها ،و سلب حاکمیّت ارادت و اختیارات جائرانۀ طاغوتیّه در

اجرا و یا الغاءِ دستورات مذکوره ،و استحکام اساس مسئولیّت از تجاوزات ،اثر و
نتیجۀ دیگری مترتّب نتواند بود».

صفحه  ،72پاورقی ...« :آن مساوات همان است که علی علیه السّالم اجرای

قصاص را نسبت به عبیداهلل فرزند خلیفۀ دوّم که هرمزان ،یک فرد تازه مسلمان

ایرانی را به اتّهام شرکت در توطئۀ قتل خلیفه کشت ،درخواست مینمود ،و آن

اندازه که برای اجرای حد ایستادگی نمود ،برای حقّ خالفت خود مقاومت نفرمود!

و نسبت به قاتل بیارزش خیانتکارش که علی را از پای در آورده بود ،همی

سفارش میفرمود که:
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بیش از یک ضربت بر او نزنید و مُثْلهاش ننمایند ،و متعرّض همفکران

مسلکی و حزبی او نشوید ،و خون مردم را به اتّهام و سوءظن نریزید!»

[شورا و مشروطیّت در سلطنت اسالمیّه]
صفحه « :78لکن گذشته از آنکه نظر به شورویّه بودن اصل سلطنت اسالمیّه

ـ چنانچه سابقاً مبیّن شد ـ عموم ملّت از این جهت و هم از جهت مالیاتی که از
برای اقامۀ مصالح الزمه میدهند حقّ مراقبت و نظارت دارند ،و از باب منع از
تجاوزات در باب نهی از منکر مندرج ،و به هر وسیلهای که ممکن شود واجب

است و تمکّن از آن در این باب به انتخاب ملّت متوقّف است».

صفحه  ...« :73غایت ،آنچه مع التمکّن ،محض رعایت این جهت من باب

االحتیاط الزمالرّعایة تواند بود ،وقوع اصل انتخاب و مداخلۀ منتخبین است به اذن

مجتهد نافذالحکومة و یا اشتمال هیئت مبعوثان بهطور اطّراد و رسمیّت بر عِدّهای از
مجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ آراءِ صادره؛ چنانچه فصل دیّم از دستور

اساسی متضمّن است».

صفحه « :89چهارم :مغالطه و خطابیّاتی است که برای عدم مشروطیّت [و]

تأویل به اکثریّت آراء و بدعت بودن آن ارائه و اظهار شده .امّا فساد دعوی بدعت
بودن آن از آنچه سابقاً در بیان حقیقت تشریع و بدعت گذشت ،ظاهر و محتاج به

اعاده نیست .گذشته از آنکه الزمۀ اساس شورویّتی که دانستی به نصّ کتاب ثابت
است ،اخذ به ترجیحات است عند التّعارض ،و اکثریّت عند الدّوران ،اقوای مرجّحات

نوعیّه و اخذ طرف اکثر ،عقالً ارجح از اخذ به شاذّ است ،و عموم تعلیل وارد در

مقبولۀ عُمَر بن حَنظلة هم مشعر به آن است؛ و به اختالف آراء و تساوی در جهات

مشروعیّت ،حفظاً للنّظام متعیّن ،و ملزمش همان ادلّۀ دالّه بر لزوم حفظ نظام است.

عالوه بر همۀ اینها موافقت حضرت ختمی مرتبت صلّی اهلل علیه و آله با آراءِ

اکثر اصحاب در مواقع عدیده ،به نقل روات فریقین مأثور ،و فعل حضرتش در

[شورا و مشروطیّت در سلطنت اسالمیّه]
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غزوۀ اُحد که سابقاً اشاره کردیم ،و همچنین در غزوۀ احزاب که در عدم مصالحۀ با

قریش به مقداری از خرمای مدینه ،با اکثر اصحاب موافقت فرمود».
نموده:

صفحه  ،82پاورقی« :این داستان را طبری و دیگران با اسناد خود چنین نقل
در سال پنجم هجرت ،قریش و احزاب و قبایل مشرکین عرب به سوی

مدینه حرکت کردند .مسلمانان با مشورت و پیشنهاد سلمان فارسی در یک
قسمت از مدینه خندقی حفر کردند ،مشرکین در آن سمت خندق قریب

یک ماه مسلمانان را محاصره نمودند .در این مدّت جز تیراندازی از دو

سمت جنگی واقع نشد .چون فشار محاصره بر مسلمانان سخت گردید،

رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم برای آنکه از فشار دشمن بکاهد و
میان آنان پراکندگی پدید آورد ،نهانی با سران َغطْفان ـ عُیَیْنة بن حصن و

حارث بن عَوف ـ گفتگوی صلح در میان نهاد که :یک ثلث عوائد خرمای

مدینه را واگذارد ،و آنان با قبیله و همپیمانهای خود برگردند.

مذاکرات تا آنجا رسید که قرارداد صلح تنظیم گردید و روی کاغذ آمد،

ولی به امضای طرفین نرسید .برای تکمیل و امضای رسول اکرم صلّی اهلل

علیه و آله و سلّم سعد بن عباده و سعد بن معاذ ـ سران بزرگوار أوس و
خَزرج ـ را احضار فرمود و با آنان مشورت نمود؛ آنها عرض کردند” :یا

رسول اهلل ،این کاری است که خود میخواهی برای صالح ما انجام دهی،
یا امر پروردگار است؟!“

فرمود” :چون عرب یکسره هجوم آورده و با یک کمان ما را هدف
ساختهاند ،خواستم قدرت متّحد آنان را درهم شکنم“.

سعد بن معاذ عرض کرد” :آن روز که ما بت میپرستیدیم و خدای واحد را
نمیشناختیم ،عرب طمع آن نداشت که یک دانه از خرمای ما بخورد مگر از
راه میهمانی یا خریدن ،اینک که خداوند ما را به اسالم گرامی داشت و هدایت
فرمود و به وجود تو عزّت یافتیم ،اموال خود را به آنها دهیم؟! نیازی به این

کار نیست ،به آنها دم شمشیر تیز میدهیم ،تا خداوند میان ما حکومت کند“.
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حضرت فرمود” :رأی ،رأی شماست“.

سعد صلحنامه را از میان برد و گفت” :هرچه میخواهند بر ما سخت
بگیرند!“

گرچه این مشورت با سعد بن عباده و سعد بن معاذ انجام گرفت ولی این

دو ،نمایندگان أوس و خَزْرَج بودند که اکثریّت مسلمانان را تشکیل

میدادند».

5

[تنبیه األمّة و تنزیه الملّة] صفحه :84

«خوب است کالمی را که در همیناوقات بعض ایرانیان مقیمین اسالمبول در

طیّ ابالغات شفاهیّه که از لسان حضرات مشیخه إسالمیّه ،به نجف اشرف به
حضرت آیة اهلل آقای آخوند مالّ محمّد کاظم خراسانی ـ دام ظلّه ـ [عرضه
داشتهاند] ،در این مقام ذکر ،و این فصل را ختم دهیم .در طیّ بیانات مفصّلهای که
در لزوم اهتمام در تشیید این اساس سعادت از لسان آن خیرخواه بزرگ اسالم
نوشته بود ،این عبارت بود:

”این سیل عظیم [بنای] تمدّن بشری که از بالد غرب به سمت ممالک

اسالمیّه سرازیر است ،اگر ماها رؤسای اسالم جلوگیری نکنیم و تمدّن اسالم را

کامالً به موقع اجرا نگذاریم ،اساس مسلمانی تدریجاً از آثار آن سیل عظیم محو و
نابود خواهد بود “.ـ انتهی.

ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا! این مرد بزرگ در مقام حفظ اسالم با

اینکه بحمداهلل تعالی استقالل دولت علّیۀ عثمانی هنوز کامالً محفوظ است ،معهذا

عواقب را ملتفت ،و در حفظ اسالم چنین عاقبتاندیشی میفرماید ،و اقامۀ این
اساس سعادت را از روی بداهتِ مأخوذ بودنش از کتاب و سنّت ،اجرای تمدّن

اسالم میشمارد».

 .5تاریخ الطبری ,ج  ,2ص .174

[شرایط اهل مشورت]
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صفحه  ...« :81آری آری! دخول در وادی تحصیل علم به غرض دنیا طلبی،

و بذر مالِ مردم خوری کاشتن ،و چراغ سرقت مصحوب خود داشتن ،و علَم

چپاول و تطاول افراشتن ،چگونه جز این قبیل شنایع نتیجۀ دیگری تواند بخشید؟!

و لنعم ما قیل:

تیــغ دادن در کــف زنگــی مســت

به که آید علم نـادان را بـه دسـت»

صفحه  ،87پاورقی ...« :و عالوه در باب اختالف و اخذ به طرف راجح،

اخذ به اکثریّت معیّن و چاره منحصر است؛ عمل و سنّت رسول اکرم صلّی اهلل علیه

و آله و سلّم و امیرالمؤمنین علیه السّالم پیروی از اکثریّت آراء در حوادث بوده ،و
این قابل انکار نیست».

[شرایط اهل مشورت]
صفحه « :88اوّل :علمیّت کامله در باب سیاسات؛ و فی الحقیقة مجتهد بودن

در فنّ سیاست ،حقوق مشترکه بین الملل و اطّالع بر دقایق و خفایای حیل معمولۀ
الدوَل ،و خبرت کامل به خصوصیّات وظایف الزمه و اطّالع بر مقتضیات عصر،
بین ُّ

که بعون اهلل تعالی و حسن تأییده به انضمام این علمیّت کاملۀ سیاسیّه به فقاهت

هیئت مجتهدین منتخبین برای تنقیض آراء و تطبیقش بر شرعیّات ،قوّۀ علمیّۀ الزمۀ
در سیاست اُمور اُمّت به قدر قوّۀ بشریّه کامل میشود ،و نتیجۀ مقصوده مرتّب

إنشاءاهلل تعالی.
میگردد؛ 

دوّم :بیغرضی و بیطمعی؛ و االّ چنانچه پای ادنیٰ شائبۀ غرضانیّت و اندک

طمع چپاول و ادّخار اموال و یا خیال نیل ریاست و نفوذی ـ خدای نخواسته ـ در

کار باشد ،موجب تبدّل استبداد شخصی به استبداد جمعی و أسوَء از اوّل خواهد

بود .بلکه مهذّّب بودن از بخل و جبن را هم حضرت سرور اوصیاء علیه أفضل

الصّالة و السّالم در طیّ فرمان تفویض والیتِ مصر به مالک اشتر ـ رضی اهلل عنه ـ،
در اهل مشورت الزام میفرماید:
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شو َرتک َب ً
قر و ال َجبانًا
ال تُدرخ َلن یف َم َ
خیًل َیعد ُل بک لن ال َسضل و َیعدُ ک ال َس َ
جلور .ـ إیل آخر ما کتَبه
ُی َضع ُسک لن األُمور و ال
ً
الّش َة با َ
حریصا ُیزَ ی ُن لک َ
صلوات اهلل علیه.

5

سیّم :غیرت کامله و خیرخواهی نسبت به دین و دولت و وطن اسالمی و نوع

مسلمین ،بر وجهی که تمام اجزا و حدود و ثغور مملکت را از خانه و ملک شخصی

خود به هزار مرتبه عزیزتر ،و دماء و اعراض و اموال آحاد ملّت را مثل جان و عِرض
ناموس شخصی خود گرامی بداند ،ناموس اعظم کیش و آیین را أهمّ نوامیس ،و

استقالل دولت اسالمیّه را که رتبۀ حراست و نگهبانی همه را در عهده دارد تالی آن

شمارد .حتّی نسبت به فرق غیر اسالمیّه هم ،هر چند نظر به اشتراکشان در مالیّه و

غیرها ،و هم به واسطۀ توقّف تمامیّت و رسمیّت شورویّت عمومیّه بر دخولشان در امر
انتخاب المحاله باید داخل شوند؛ و [البته] اگر از صنف خود کسی را انتخاب کنند

حفظ ناموس دین از او مترقّب نباشد ،لکن خیرخواهی نسبت به وطن و نوع از آنان

هم مترقّب ،و اتّصافشان به اوصاف مذکوره در صالحیّت برای عضویّت کافی است».
باع دینَه بدُ نیا غریه»“.
ش النّاس َمن َ
صفحه ُّ َ ”« :39

2

[مالیات و خراج در اسالم]
صفحه  ...« :35در خصوص خراج چنین مقرّر فرمودهاند:
لمن
أمر اخلَراج بام ُیصل ُح أه َله فإن یف َصًلحه و َصًلحهَ ،ص ً
ًلحا َ
”و َت َسقد َ
 .5نهج البالغة (عبده) ,ج  ,4ص .87

 .2این عبارت به عین این الفاظ در مجامع روائی یافت نشد ,لکن رجوع شود به االختصاص،
ص :234

«قال رسول اهلل ّ
رش النیاس َمن تَأذی به
رخری النیاس َمن ان َّ َسع به الن ُ
یاس و َ ُّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلمُ ” :
یاس اتقا َء رشه و َرش من ذلک َمن باع دینَه بدُ نیا غریه( »“.محقّق)
أکر َمه الن ُ
الن ُ
یاس و َرش من ذلک َمن َ

[مالیات و خراج در اسالم]
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اس کُله ،ل ٌ
یال َ
للخراج و أهله “.إیل
لمن س َواه ،یإال ب ،ألن الن َ
سواه ،و ال َص َ
ًلح َ
صل اهلل علیه [و آله]” :و من َط َلب اخلراج بغری ل ٍ
أن قال ّ
أرخر َب البًل َد و أه َل َک
َ َ َ
امرة َ
َ
َ
أمره یإال ً
قلیًل “.ـ إیل آخر ما کتبه صلوات اهلل علیه».
العبا َد و َمل َیَُّقُ ،

5

صفحه  ،32پاورقی« :در سال چهار هجری رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله و

سلّم مُنذر بن عَمرو را با هفتاد یا چهل سوار برای دعوت قبایل بنیعامر و بنیسَلیم
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

آنان را با بانگ رسا خواند و دعوت به توحید و اسالم نمود؛ هنوز سخنش تمام

نشده بود که نیزهای از گوشۀ یکی از چادرها بیرون آمده ،پهلوی وی را شکافت و
وت و َرب
أکربُ ،ف ُ
از سوی دیگر سر برآورد ،و به خون خود غلطید و گفت” :اهلل َ ُ

الکَع َبة!“ و جان سپرد.

عامر بن طفیل یکی از سران قبیله ،برای جستجوی دیگر مسلمانان از قبایل

کمک خواست .قبیلۀ بنیعامر از جهت پیمانی که داشتند اجابتش نکردند .دیگر
قبایل با او حرکت کردند تا مسلمانان را در سایۀ غاری یافتند ،جنگی در گرفت و

همۀ مسلمانان که از برگزیدگان بودند شهید شدند جز کعب بن زید که نیمهجان

خود را نجات داد.

عَمرو بن اُمَیَّه و مردی از انصار با بار و بنه در سرزمین دورتری از رفقای خود

بیخبر بودند ،در فضا الشخورهایی را دیدند که در نقطۀ معیّن به پرواز در آمدهاند،

چون نزدیک آمدند برادران خود را در خون آغشته دیدند .مرد انصاری شمشیر
کشید و یک تنه جنگید تا کشته شد ،و عَمرو بن اُمَیّة را به اسیری گرفتند .چون خبر

داد که از قبیله ضُمَر است ،عامر بن طفیل موی سرش را تراشیده آزادش کرد.
 .5نهج البالغة (عبده) ,ج  ,4ص .34
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عَمرو در بازگشت در سایهای فرود آمد و دو مرد از بنیعامر نیز در آنجا

فرود آمدند ،عمرو آنها را غافل ساخت و هر دو را به خون خواهی مسلمانان کشت،
و از پیمانی که بنیعامر با مسلمانان داشتند آگاه نبود .بنیعامر دیۀ دو کشتۀ خود را
درخواست نمودند ،رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم با چند تن از اصحاب به

سوی قُبا و قلعۀ یهود بنیالنَّضیر رهسپار شد تا از آنان کمک مالی بطلبد ،آنها هم

پذیرفتند .چون با هم برای گردآوردن مال جمع شدند ،اندیشۀ دیگری بر ایشان
روی داد و آن کشتن رسول خدا بود؛ با هم گفتند :از این فرصت و تنهایی او باید

استفاده کرد! کسی را گماشتند که از باالی بام قلعه ،سنگی به سوی آن حضرت که
در کنار دیوار نشسته بود پرتاب کند .آن حضرت به اندیشۀ آنان آگاه شد و از کنار

دیوار برخاست و به سوی مدینه رهسپار شد ،و مسلمانان قلعۀ آنان را محاصره

نمودند .و منافقینی که یهود را نهانی به مقاومت میخواندند ،کمک نکردند .چون

تاب مقاومت در خود ندیدند ،کوچ کردن را بر کُشته شدن برگزیدند و با اموال
سبک و پر بهای خود به سوی شامات کوچ داده شدند».

5

صفحه  ...« :34همینطور در این عصر چون اراضی خراجیّۀ مفتوحةالعنوة

عالوه بر آنکه عیناً مجهول است استقرار یدِ مالکانۀ متصرّفین و احتمال استناد آن به
نقل صحیح شرعی بر فرض معلومیّتِ عین هم مانع از اجرای احکام مقرّره در باب

اراضی خراجیّه است ،لهذا وظیفۀ حالیّه در تصحیح عمل مالیّه منحصر است که بر
طبق همان سیرۀ مقدّسۀ صدر اسالم مصارف الزمۀ نظم و حفظ مملکت و اخراجش

از حلق غنیمان خارجی که به وسیلۀ خیانتهای مملکتفروشان بلعیدهاند ،صحیحاً

تعیین شود و به تعدیل صحیح و ممیّزی علمی به نسبت متساویه و به اندازۀ انتفاع از

تمکّن و دارایی ،بر طبقات ارباب مستقالّت و تجارات و مواشی و غیرهم توزیع ،و

از برای طبقات کارگزاران و متصدّیان اُمور هم به اندازۀ لیاقت خدمتشان به نوع،

 .5إعالم الوری ,ص .87
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مقرّر و ایصال گردد ،و در جلوگیری از حیف و میل و صرف در انجام فسوق و

فجور و مشتهیاتی که روزگار دین و دولت و مملکت و ملّت را چنین تباه نموده،

مراقبت و نظارت کامله به عمل آید.

بعد از تصحیح امر خراج به این کیفیّت و تطبیق آن بر سیرۀ مقدّسۀ نبویّه

صلّی اهلل علیه و آله به این ترتیب ،ادا ِء آن بر هر مسلمان ـ نظر به توقّف حفظ و نظم

بالد اسالمیّه بر آن ـ واجب است و گرفتن آن هم بر تمام طبقات متصدّیان در
صورت عدم تجاوز از اندازۀ لیاقت خدمت و عملشان حالل و بدون شبهه و اشکال

خواهد بود».

صفحه  ...« :33و در ادا ِء حقوق واجبۀ نوعیّه که در شریعت مطهّره حف ًظا
للنّظام و صیان ًة حلوزة اإلسالم تشریع فرمودهاند ،کما ینبغی اهتمام نموده ،اهمیّت
آن را از سایر تکالیف محضه رعایت کنند».

[حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی]
[تنبیه األمّة و تنزیه الملّة] صفحه :31
«”أ یما بعدُ َف َقد َج َع َل ا ُ
حلق م ُثل
لل یل للیک ،حقا بوالیة أمرک ،و لکَ ،ل َیل م َن ا َ
ناصف ال َُیری
ا یلذی للیک،؛
ُّ
یواصف و أضیَ ُقها یف الّ ُ
أوس ُع األشیاء یف الّ ُ
فاحلق َ
ٍ
ألح ٍد أن َُیر َی له و ال
ری له .و لو کان َ
ری للیه و ال َُیری للیه یإال َج ی
أل َحد یإال َج ی
درته لیل لباده و ل َعدله له یف
َُیر َی للیه لکان ذلک رخال ًصا هّلل سبحانه دون َرخلقه ل ُق َ
وف قضائه .و لکنه َج َع َل َحقه لیل العباد أن ُیطیعوه و َج َع َل
کُل ما َج َرت للیه ُص ُ
المزید أه ُله؛ ُثَ ،ج َع َل
جزا َئه ،للیه
َ
توس ًعا بام هو من َ
مضال َس َة الثواب َت َس ُّض ًًل منه و ُّ
ٍ
فج َع َلها َتَّکا َف ُأ یف
افُّتضها لبعو ض النیاس لیل
بعو ض َ
سبحانه من ُحقوقه ُحقو ًقا َ َ
ٍ
ببعو ض.
بعضها یإال
بعضا و ال ُی
ب ُ
بعضها ً
ُوجوهها و ُیوجب ُ
ُّوج ُ
َ
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ُّتض ا ُ
حق
حق الوایل لیل الرلیة و ُّ
حلقوق ُّ
لل سبحانه من تلک ا ُ
و أل َظ ُ ،ما اف َ
لل سبحانه ل ٍّ
الرلیة لیل الوایل فریض ٌة َف َر َضها ا ُ
فج َع َلها نظا ًما ألُل َسّه ،و
کل لیل ک ٍُّل؛ َ
الوال ُة یإال باسّقامة
لزا لدینه،
الوالة و ال تَص ُل ُح ُ
فلیُت تص ُل ُح الرلی ُة یإال ب َصًلح ُ
َ
احلق بینه ،و
الرلیة .فإ َذا أدت الرلی ُة إیل الوایل َحقه و أدی الوایل إلیها حقها َلز ُّ
فص َل َح بذلک
الُن َُن َ
قا َمت مناه ُج الدین و الّدَ َلت معامل ُ ال َعدل و َج َرت لیل أذالهلا ُّ
الز ُ
مان و ُطم َع یف َبقاء الدو َلة و َیئ َُت َمطام ُع األلداء؛ و إذا َغ َل َبت الرلی ُة والیها و
ُ
اإلدغال یف
ف الوایل َبرلیّه ارخ َّ َل َست ُهنالک الکلم ُة و َظ َه َرت معامل ُ اجلَور و َک ُث َر
أجح َ
َ
الُنَن ف ُعم َل باهل َ َوی و ُلط َلت األحکا ُم و ک ُثرت ل َل ُل النُّسوس
الدین و ُتر َکت َحم ُّ
اج ُّ
ٍ
األبرار و َتع ُّز
فهنالک َتذ ُّل
حق ُلط َل و ال لعظی،
فًل ُی
ُّوح ُش لعظیٍّ ،
باطل ُفع َل ُ
َ
ُ
عات الل لند العباد.
األرشار و َتع ُظ َُ ،تب ُ
ُ
ناصح یف ذلک و حس 5الّعاون للیه فلیس أحدٌ ـ و إن اش َّد لیل
فعلیک ،بالّ ُ
رصه و َ
طال یف ال َع َمل اجّها ُده ـ ببال ٍغ حقیق َة ما ا ُ
لل أه ُله من الطالة له و
رضا الل ح ُ
عاو ُن لیل إقامة
بمب َلغ ُجهده ،و الّ ُ
لکن من واجب ُحقوق الل لیل العباد النصیح ُة َ
احلق بینه“.،
َ
الوالة لند صالح
إیل أن قال صلوات اهلل علیه” :و إن من
أسخف حاالت ُ
أمره ،لیل الکرب“.
ب ال َسخر و ُی َ
النیاس أن ُی َظن بُ ،ح ُّ
وضع ُ
إیل أن قال صلوات اهلل علیهَ ” :ف ًَل ُتکَلموین بام ُتکَل ُ ،به اجلَباب َر ُة 2“.ـ إیل آخر ما
تقدّ م».
 .5خ لُ :حسن.
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[اختالف استعدادات مردم]
صفحه  ،33پاورقی ...« :مهمتر از همه تقسیم کارهاست که خداوند ـ به

گفتۀ سقراط ـ در باطن زمین در سرشت هر کس استعدادهایی ذخیره نموده ،مانند
فلزات؛ بعضی فلز طالیی میباشند ،بعضی نقرهای ،و بعضی آهن” :النیاس معاد ُن
کمعادن الذ َهب و السضة»“.

5

[الزامآور بودن قوانین حکومتی در احکام متغیّر]
صفحه  ،599پاورقی ...« :و این تکالیف را رسول و أولواألمر ـ که به صریح

آیه ،مجتهدین و اهل استنباط در اُمور سیاستاند ـ میدانند؛ در این آیه استنباط و
اجتهاد در اُمور سیاست تصریح شده و از اوصاف الزم اُولواألمر قرار گرفته ،و کلمۀ
استنباط در قرآن در همین مورد آمده است».

[احکام متغیّر ،تابع مصالح و مقتضیات زمان]
صفحه  ...« :592چه ،دانستی که این نسخ و تغییر از تمام شقوق تردید

مغرضانۀ مذکوره خارج ،و از باب عدول از فرد واجب است به فرد دیگر ،و قدر

مشترک آنها که حفظ نظام و سیاست اُمور اُمَّت است واجب حسبی».

صفحه « :592سیّم از وظایف الزمۀ سیاست ،تجزیۀ قوای مملکت است که

هریک از شعب وظایف نوعیّه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط
نموده ،اقامۀ آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفۀ مقرّره ،به عهدۀ کفایت و

درایت مجرّبین در آن شعبه سپارند؛ و اصل این تجربه را مورّخین فرس از جمشید
دانستهاند .حضرت سیّد اوصیاء علیه افضل الصّالة و السّالم هم در طیّ فرمان

 .5الکافی ,ج  ,8ص .577
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تفویض والیت مصر به مالک اشتر ـ رضوان اهلل علیه ـ امضا فرموده میفرماید:

بعو ض 5و ال غنَ ب َبعضها لن
عضها یإال ٌ
قات ال َیص ُل ُح َب ُ
و ال َل ،أن الرلی َة َط َب ٌ
ٍ
یاب العامة و اخلاصة و منها ُقضا ُة ال َعدل و
بعو ض؛ فمنها ُجنو ُد الل و منها ُکّ ُ
لُ یام ُل اإلنصاف و الرفق و منها أ ُ
خلراج من أهل الذمة و ُمُلمة
هل اجلز َیة و ا َ

الناس و منها الّ یُّج ُار و ُ
أهل الصنالات( .إیل أن قال صلوات اهلل علیه):
ُ
الوالة و لزُّ الدین و ُس ُبل األمن و
فاجلنو ُد بإذن الل ُح
ین ُ
صون الرلیة و زَ ُ
وام للجنود یإال بام ُیر ُج ا ُ
لل هل ،من اخلَراج
قوم الرلی ُة إ یال ب،؛ ُث ،ال ق َ
لیس َت ُ
قوون به یف جهاد لَ دُ وه ،و َیع َّمدون للیه فیام ُیصل ُحه ،و یکون من
ا یلذی َی َ
وام هل ی َذین الصن َسنی یإال بالصنف ال یثالث من ُ
القضاة و
وراء َ
حاجّه،؛ ُث ،ال ق َ
المنافع و ُی َ
ؤَت َنون
المعاقد و َُی َمعون من َ
ال ُع یامل و ال ُکّیاب لام ُیکمون من َ
وام هل ،جی ًعا إال بالّ یُّجار و َذوی
للیه من َرخواص األُمور و لَ وامها؛ و ال ق َ
الصنالات .ـ إیل آخر ما ک َتبه صلوات اهلل علیه».

2

[لزوم عمل نمودن رجال سیاسی به مفاد نامۀ امیرالمؤمنین به مالک اشتر]
صفحه « :593چقدر سزاوار است چنانچه مرحوم حضرت آیة اهلل العظمی

سیّدنا االستاد العالّمة آقای میرزای شیرازی ـ قدّس سرّه ـ غالباً به مطالعۀ این فرمان
مبارکه و سرمشق گرفتن از آن مواظبت میفرمود ،همینطور تمام مراجع اُمور

شرعیّه و سیاسیّه هر کس به اندازۀ مرجعیّتش این سیرۀ حسنه را از دست نداده و

این فرمان مبارکه را که به نقل موثّقین ،اروپاییان ترجمهها نموده و در استنباط

قوانین سرمشق خود ساختهاند ،کأن مل یکن نشمارند».

صفحه  ،591پاورقی« :در صدر اسالم و پیش از فتوحات ،سیرۀ رسول اکرم
 .5خ ل :ب َب ر
عض.

 .2نهج البالغة (عبده) ,ج  ,4ص .83
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صلّی اهلل علیه و آله و سلّم بر توزیع مالیات بر مسلمانان و ذمّیهای صاحب مکنت

بوده ،پس از فتح بیشتر راه درآمد اراضی مفتوحه و جزیه بر معاهدین بود؛ ولی امروز
اراضی مفتوحه مجهول است و کسانی که در تصرّف دارند ممکن است از طریق
مشروع اجازۀ عمومی و خصوصی ،متصرّف باشند ،و به فرض معلوم بودن چون به

دست مسلمانان است مورد تعلّق خراج نیست( .و زکوات و اخماس هم شاید بیش
از مصرف در موارد مخصوص نباشد ،و با توسعۀ احتیاجات وافی نگردد»).

صفحه  ،597پاورقی ...« :این تقسیم قوا در دستور امیرالمؤمنین علیه السّالم

به مالک اشتر صریح و روشن بیان شده .دستور امیرالمؤمنین علیه السّالم در جزئی
و کلّی سیاست و تنظیم اُمور کشور ،پس از آنکه مالک به وسیلۀ سَم در بین راه مصر

شهید شد ،به دست حکومت اُموی افتاد و سرمایۀ گرانبهایی بود برای دولت اُمَوی.
پس از آنکه دولت اموی در شرق منقرض شد و در غرب (اُندلُس) تأسیس گردید،

در آنجا مورد استفاده بود ،و اروپاییان به آن پی بردند».

[جهل مردم مهمترین عامل ایجاد استبداد]
صفحه « :598مسجودیّت فراعنه و طاغیان ،معبودیّت گاو در هندوستان،

مالک رقاب شدن اُمویّه و عبّاسیان و اخالفشان ،و اتباع کل ناعِق بودن ایرانیان بلکه

نوع اسالمیان ،گناهبخشی پاپان و پادریان در فرنگستان ،به انتظار نبیّ موعود نشستن
یهودیان ،مفعول مَن أراد را خالق عالَم و فاعل ما یُرید دانستن ازلیان و بهائیان ،و

پیروی و تبعیّت مسلمین از ظالمپرستان زمان و بقایای خوارج نهروان ،إیل غری ذلک

من الشنایع ،همه از این اُمّ الشّرور و األمراض ناشی ،و از ابتدا تا انقراض عالم هر
بالیی که بر سر هر اُمّت آمده و بیاید ،از این مادر متولّد و از این منشأ 5بر پا میشود؛

و احصا ِء شمّهای از آنها خارج از وضع رساله و محتاج به دفاتر و طومارها است.
 .5یعنی جهل مردم( .محقّق)
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[استبداد دینی]
دوّم :از آن قوای ملعونه که بعد از جهالت ملّت از همه اعظم ،و عالجش هم

به واسطۀ رسوخش در قلوب و از لوازم دیانت محسوب بودن از همه اصعب و در

حدود امتناع است ،همان شعبۀ استبداد دینی است که اجماالً در مقدّمه مبیّن و
حقیقتش را هم دانستی که عبارت از ارادت خودسرانه است ،که منسلکین در زِیّ

سیاست روحانیّه به عنوان دیانت اظهار ،و ملّت جهول را به وسیلۀ فرط جهالت و

عدم خبرت به مقتضیات کیش و آیین خود ،به اطاعتش وامیدارند .و هم دانستی
که این اطاعت و پیروی چون غیر مستند به حکم الهی عزّ اسمه است ،لهذا از

مراتب شرک به ذات احدیّت ،و به نصّ آیۀ مبارکه:

﴿  

 5﴾      و اخبار وارده در تفسیرش به عبودیّت
آنان ،و در عنوان روایت شریفۀ مرویّه در احتجاج هم مندرج است.

اصل ابتداع و اختراع این قوّۀ میشومه و إعمالش در اسالم ،از بِدع معاویه

است که از برای مقابله با سرور اوصیاء علیه أفضل الصّالة و السّالم عدّهای از دنیا

پرستان از قبیل عمرو عاص و محمّد بن مسلمة و مسلمة بن مخلد و مُغیرة بن شعبة
و أشباههم را که در انظار عوام اُمَّت در عداد صحابه محسوب ،و در مغلطهکاری به

اسم دینداری به واسطۀ اتّصاف به صحابیّت نفوذ و مطاعیّت داشتند ،در تفریق
کلمه و معارضه با مقام والیت سالم اهلل علیه با خود هم دست نمود؛ و هم از دستۀ

دیگر ،ابوموسی أشعری که از معیّت علنیّۀ ایشان مأیوس بود ،به همان اعتزال و
تقاعدشان از نصرت حق و خذالن شاه والیت علیه السّالم و تزهّد صوری به ترک
نصرت و خذالن حضرتش به خرج بیخردان اُمّت دادن قناعت نمودند .و به وسیلۀ

معیّت آن دسته دنیاپرست با او و سکوت و اعتزال این دستۀ دیگر ،رفته رفته اساس
 .5سوره توبه ( )3آیه .45
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استبداد و تحکّمات خودسرانه را در اسالم استحکام و حتّی سبّ آن حضرت

علیه السّالم را هم بر منابر و مسلمین رواج داد ،همه شنودند و محض حفظ اعتبار
خود و منفعت عاجله بر این کفر بیّن اعانت یا سکوت اختیار نمودند!

شدّت حاجت فراعنه و طواغیت اخالفش من االُ َمو ّیة و الع ّباس ّیة و أخالفهم

المغتصبنی ال ّظالمنی ،در تملّک رقاب اُمّت و محو احکام شریعت ،به آن مساعدت و
این سکوت هر دو دسته را تکمیل ،و به مرور دهور و اعصار و توادر حیل و افکار،
اتّحاد و ارتباط استبداد دینی موروث از امثال عمرو عاص و أبوموسی با استبداد

سیاسی موروث از معاویه و بههمآمیختگی و متقوّم به هم بودن این دو شعبۀ استبداد

و استعباد ،به درجۀ مشهوده و حالت حالیّه رسید که همدستی با ظلمه و طواغیت
موجب نفوذ و مطاعیّت ،و مساعدتشان به سکوت و عدم اعانت بر دفع ظلم موجب

زهدفروشی و گرویدن عوام أضلّ از أنعام است ،منتهی گردید .و ال بیان بعد البیان،
و ال أثر بعد عنی ،و لنعم ما قیل:
رگ ،رگ اســت ایــن آب شــیرین و آب شــور

در خالیــــق مــــیرود تــــا نفــــخ صــــور

5

و مضمون این بیت از اخبار طینت 2مأخوذ است».

[خطر خودسری و گردنکشی و دستدرازی نزدیکان و خویشاوندان حاکم]
[تنبیه األمّة و تنزیه الملّة] صفحه :555

«حضرت سیّد اوصیاء علیه أفضل الصّالة و السّالم در طیّ فرمان تفویض

والیت مصر به مالک اشتر ـ رضوان اهلل علیه ـ در وصف این دستۀ مردم چپاولگر و

تحذیر از مساعدتشان میفرماید:
 .5مثنوی معنوی ،دفتر اوّل.

 .2بحار األنوار ،ج  ،13ص .77
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”و لیس أحدٌ من الرلیة أث َق َل لیل الوایل َمئون ًة یف الررخاء و أ َقل َمعو َن ًة له یف
ذرا لند
شکرا لند اإللطاء و أب َطأ ُل ً
أکر َه لَلنصاف و أسأ َل باإلحلاف و أ َقل ً
ال َبًلء و َ
اع
المنع و أض َع َ
ربا لند ُمل یامت الدهر من أهل اخلاصة .و إنام َلمو ُد الدین و ج ُ
ف َص ً
َ
5
المُلمنی و ال ُعدی ُة لللداء العا یم ُة من األُمة؛ َفل َی ُکن َصس ُوک هل ،و َمی ُل َک معه“.،
َ
ٍ
إنصاف یف
طاو ٌل و قل ُة
ثار و َت ُ
ُ ” ...ث ،إن للوایل رخاص ًة و بطان ًة فیه ،اسّئ ٌ
ٍ
معام ٍ
ألحد من
لة فاحُ ،ماد َة ُأولئک ب َقطع أسباب تلک األحوال؛ و ال ُتقط َعن
ُ َ
ٍ
بمن َیلیها من النیاس
ترض َ
حاش َیّک و َحامّک قطیع ًة و ال َی َ
طم َعن منک یف الّقاد ُلقدَ ة ُ ُّ
یف رش ٍ
شُّت ٍک َیملون َمؤون َّه لیل غریه ،فیکون َمهنَ ُأ ذلک هلُ ،دو َنک و
ب أو َل َم ٍل ُم َ َ
حلق َمن َلز َمه من القریب و البعید 2“.ـ إیل آخر
َلی ُبه للیک یف الدُّ نیا و الرخ َرة .و ألزم ا َ
ما ک َتبه صلوات اهلل علیه و آله الطاهرین».

[عبرت گرفتن از احوال امّتهای گذشته در حفظ وحدت کلمه بین مردم]
بُوء األفعال و
المثًُلت ُ
صفحة ”« :221و اح َذ ُروا ما نزل باألُ َم ،من َقبلک ،من َ
َ
َ
أمثاهل .،فإذا
أحواهل ،و اح َذ ُروا أن تکونوا
َذمی ،األلامل فّذکروا یف اخلَری و الّش
4
ساوت حا َلیه ،فال َز ُموا کل ٍ
زاحت األلدا ُء له
أمر َلز َمت العرب ُة بشأهن ،و َ
َت َسکرت ،یف َت ُ
لنه ،و ُمدت العاف َی ُة فیه للیه ،و انقا َدت النعم ُة له منه ،و َو َص َلت الکَرام ُة للیه َحب َله،
لل َسة و الّحاض للیها و الّواص با و اجّنبوا کُل ٍ
من االجّناب لل ُسر َقة و ال ُّلزوم ل ُ
أمر
أوه َن ُمن َّه ،من َت ُ
الصدُ ور و َتدا ُبر النُّسوس و
س فق َر َمه ،و َ
شاحن ُّ
ضاغن القلوب و َت ُ
َک َ َ
 .5نهج البالغة (عبده) ,ج  ,4ص .82
 .2همان ,ص .595

 .4خ ل :العوّ ُة به َش َأّنم.
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َ
المؤمننی َقب َلکَ ،کیف کانوا یف حال
ُتا ُذل األیدی .و َتدَ بروا
أحوال الامضنی م َن ُ
أجهدَ العباد َبًل ًء و أض َی َق أهل الدُّ نیا
الّمحیص و ال َبًلء؟ أمل یکونوا أث َق َل اخلًلئق ألبا ًء و َ
ً
حاال؟! أ ی َ
ربح
رار فلَ ،ت َ
الم َ
ُت َذمه ،السرالنَ ُة لَبیدً ا فُا ُموهُ ،سو َء العذاب و َجر ُلوهُ ،
ُ
احلال ب ،یف ُذل اهل َ َلکَة و َقهر ال َغ َل َبة ال َُیدون حیل ًة یف امّنا ٍع و ال ً
سبیًل إیل دفا ٍع؛ حّی
َ
رأی ا ُ
االحّامل للمکروه من َرخوفه َج َع َل
لل جد الصرب منه ،لیل األ َذی یف َحمبّه و
إذا ی
َ
مکان ُّ
َ
مکان اخلَوف فصاروا
األمن
الذل و
هل ،من مضائق ال َبًلء َف َر ًجا فأبدَ َهل ،العز
َ
ذهب 5ال ُ
مال إلیه ب.،
ُملوکًا ُحکا ًما و أئم ًة ألًل ًما و َب َل َغت ال َکرام ُة من الل هل ،ما مل َت َ
القلوب
فان ُظ ُروا کیف کانوا حیث کانت األمًلء ُُمَّم َع ًة و األهوا ُء ُمّسق ًة 2و
ُ
البصائر ناف َذ ًة و العزائ َ ،واحد ًة َأمل
ناص ًة و
الُ ُ
ُ
ُمع َّدل ًة و األیدی ُمُّتادف ًة و ُّ
یوف ُم َّ َ
األرضنی و ُملوکًا لیل رقاب العا َلمنی فان ُظروا إیل ما صاروا
یکونوا أربا ًبا یف أقطار َ
إلیه یف آرخر ُأموره ،حنی َو َق َعت ال ُسر َق ُة و َت َشّت األُل َس ُة و ارخ َّ َل َست ال َکل َم ُة و األفئدَ ُة و
تشی ُعواُ 4م َّلسنی و َت َسرقوا ُمّحاربنی قد َرخ َل َع ا ُ
ضار َة
لل لنهَ ،
لباس َکرا َمّه و َس َل َبهَ ،غ َ
للمع َّربین.
عمّه و َبق َ َق َص ُ
ص أرخباره ،فیک ،لرب ًة ُ
ن َ
3
الًُلم فام
ربوا بحال ُولد إساملیل و بن إسحاق و بن إسائیل للیه ،ی
وال َّ ُ

َ
تسرقه،
َأشد
أمره ،یف حال َت َشُّّّه ،و ُّ
أقر َب اشّبا َه األمثال تأم ُلوا َ
الّدال األحوال و َ
ّازوهن 1،لن ریف ال َفاق و َبحر العراق
األکاس ُة و
لیایل کا َنت
القیاص ُة أربا ًبا هلَُ ،ی ُ
َ
َ
َ
 .5خ ل :تَب ُلغ.

 .2خ ل :مؤتَل َفة( .محقّق)
 .4خ ل :ت ََشعبوا.

 .3خ ل :فاعتَربوا.
 .1خ ل :یتازوّنم.
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فُّتکوه ،لا َل ًة
المعاش َ َ
الریح و َن َکد َ
رضة الدُّ نیا إیل َمنابت الشیح و َمهایف ی
و ُرخ َ
َ
لو ٍة
ُاکنی إ
َم
َ
أوون إیل َجناح َد َ
قرارا ال َی ُ
دارا و أجدَ َبً ،
رخوان َد َب ٍر و َو َب ٍر أ َذل األُ َمً ،
ُ
فاألحوال ُمض َطر َب ٌة و األیدی
َیع َّصمون با و ال إیل ظل ُأل َس ٍة َیع َّمدون لیل لزها
ات موءو ٍ
ٍ
ُُم َّل َس ٌة و ال َک َثر ُة ُمَّ َسر َق ٌة یف َبًلء أز ٍل و أطباق َج ٍ
دة و أصنا ٍم َمعبو َد ٍة و
هل من بن َ
ٍ
غارات َمشنُو َن ٍة.
قطول ٍة و
أرحا ٍم َم
َ
ً
رسوال ف َع َقدَ [بملّه]
فان ُظ ُروا إیل َمواقع ن َع ،الل للیه ،حنی َب َع َث إلیه،
ناح َکرا َمّها و أسا َلت
طال َّه ،و َ َ
ّشت النعم ُة للیهَ ،ج َ
ج َع لیل َد َ
لوته ُأل َسَّه ،کیف َن َ َ
عمّها َغرقنی و
هلَ ،جداو َل َنعیمها و الّست الم یل ُة ب ،یف َلوائد َب َرکامها فاص َب ُحوا یف ن َ
ٍ
سلطان ٍ
قاهر و آ َو َهلُ 5،
احلال
مور ب ،یف ظل
رضة َلیشها َفکهنی! قد ترب َعت األُ ُ
لن ُرخ َ
لک ٍ
غالب و تع یطست األُمور للیه ،یف ُذری م ٍ
ٍ
ثابت فهُ ،حکا ٌم لیل
ایل َکنَف ل ٍّز
ی ُ
ُ
2
العا َلمنی و ُم ٌ
أفاض صلوات اهلل علیه عل
األرضنی “.ـ إیل آخر ما َ
لوک یف أطراف َ

األُمة من العلم و احلکمة».

[حربۀ مستکبران با ترساندن و آزار و اذیّت آزادی خواهان]
صفحه « :557پنجم :از آن قوای ملعونه ،قوّۀ ارهاب و تخویف و تعذیب است

که به سیرت مأخوذۀ فراعنه و طواغیت سَلَف ،دعات حرّیّت موهوبۀ الهیّه عزّ اسمه و
برپا دارندگان سیرۀ مقدّسۀ انبیا و اولیا علیهم السّالم را به انواع عذابهای وارده بر آن

السموم و
األرس و القتل و التّنکیل و التّمثیل و احلبس یف المضائق و َدس ّ
انوار طیّبه ،من ْ

َهتک األعراض و َّنب األموال و غیرها معذّب ،و برای احدی ابقاء و فروگذاری نشود».
 .5خ لَ :آو ْتم.

 .2نهج البالغة (عبده) ,ج  ,2ص .519

[راههای عالج قوای استبداد]
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صفحه « :558و صحّت و صدق مقالۀ معروفه در ألسنه و افواه را که:

”همیشه یزید و ابن زیاد و ابنسعد و شمر و سنان بسیار ،و فقط سرور مظلومان و
احرار ـ صلوات اهلل علیه و علی المستشهدین بین یدیه ـ در مقابل نیست“ بر
عالمیان آشکار ساخت».

[راههای عالج قوای استبداد]
عرف الر ُ
احلق بالرجال( 5“.مردم به وسیلۀ
جال باحلَق ال ُّ
صفحه ُ ” ...« :527ی َ
حق شناخته میشوند ،نه حق به وسیلۀ مردم) که مفادش از مستقالّت عقلیّه و
موجب تمامیّت حجّت و عدم معذوریّت است». ...

2

الم ُ
لک َیبق ی مع الکُسر و ال َیبق ی مع ال ُّظل»“.،
صفحه ُ ” ...« :528
صفحه  ...« :542حتّی از حکمتهای منصوصه برای تشریع جمعه و جماعت

که هر شبانه روزی پنج مرتبه مسلمانان در عبادات با هم مجتمع و از حال یکدیگر

باخبر شوند ،همین حفظ اتّحاد ،و در اخبار وارده منصوص است .همچنین تحریص

بر سایر اجتماعات موجبه اُلفت و محبّت [و ترغیب به ضیافتهای بیتکلّف و

احسانهای بیمنّت و عیادت مرضیٰ] و تشییع جنائز و تعزیت مصاب و معاونت بر

قضا ِء حوائج و اجابت خواهش و عفو و صفح از زالّت و نسخ انزوا و رهبانیّت و

تحریم نمیمه و ایذاء و تفتین و افساد إلی غیر ذلک از تشریعات راجعه به استحکام
اتّحاد و اُلفت و دفع و رفع منافرت ،تماماً برای حفظ این حصن حصین اُمَّت است».

[ابتالی امّت اسالم به اختالف و جنگ بین خودشان]
صفحه             ﴿« :541

 .5الحدائق الناضرة ,ج  ,59ص.22
 .2بحار األنوار ,ج  ,72ص .445
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صفحه  ،541پاورقی« :در حدیث است که پس از نزول این آیه ،پیغمبر اکرم

صلّی اهلل علیه و آله و سلّم با توجّه مخصوص ،وضو ساخت و به نماز ایستاد و از
خداوند خواست که این عذابها را از اُمَّتش بگرداند .جبرئیل نازل شد و گفت:

”خداوند از آن دو عذاب اوّل ،اُمّت تو را پناه داد و از دو عذاب دیگر پناهشان
نداد»“.

صفحه  ...« :541و حالت مملکت چنان است که شاعر از لسان جغد ساکن

خرابه به جغد دیگر گفته:

گر مَلِک این است و همین روزگار

زین ده ویران دهمـت صـد هـزار»

صفحه « :548خوب است بقیّۀ همان رؤیای سابقۀ مرحوم آیة اهلل آقای

حاجی میرزا حسین طهرانی ـ قدّس سرّه ـ را که متعلّق به همین رساله است ذکر و

رساله را بدان ختم کنم».
گوید:

2

صفحه  ،539پاورقی« :طبری و أبیمخنف از عقبة بن أبیالعیزران نقل کرده

حسین علیه السّالم در منزلگاه بیضه ،برای اصحاب خود و اصحاب حر

خطابه خواند ،پس از حمد و ثنای پروردگار فرمود:
 .5سوره أنعام ( )1آیه .11
 .2تنبیه األمّة ،ص :571

« مجموع فصول رساله ،هفت فصل بود .در همان رؤیای سابقه بعد از آنچه سابقاً نقل شد از تشبیه
مشروطیّت به شستن دست کنیز سیاه ،از لسان مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا فداه ،حقیر
سؤال کردم که :رساله که مشغولش هستم ،حضور حضرت مطبوع است یا نه؟ فرمودند” :بلى،
مطبوع است مگر دو موضع!“ و به قرائن معلوم شد که مرادشان از آن دو موضع همان دو فصل
بود و مباحث علمیّه که در آنها تعرّض شده بود؛ با این رساله که باید عوام هم منتفع شوند،
بىمناسبت بود ،لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اقتصار کردیم».

[لزوم کندن ریشۀ ناپاک شاهپرستی]
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َ
رسول الل ی
أی ُسلطانًا
یاس! إ ین
صیل الل للیه و آله و س یل ،قال :من َر ی
” ُّأّیا الن ُ

جائ ًرا مُّحًل حلرام 5الل ناک ًثا ل َعهد الل»“. ...

2

[لزوم کندن ریشۀ ناپاک شاهپرستی]
[تنبیه األمّة و تنزیه الملّة] صفحه  ،535پاورقی:

«چاره ،کندن ریشۀ ناپاک شاهپرستی است ،تا آنگاه که این ریشه در اجتماع

باقی است رشد علمی و اخالقی ممکن نیست ـ زیرا پیشرفت و بهدست آوردن مقام
در چنین اجتماع ،شاخههای این ریشه میباشد ـ استعداد و لیاقت و درستی ارزشی
ندارد ،مردان صاحبنظر و بلندهمّت و آزاده ،یاغی و مخلّ نامبرده میشوند و مردم
پست و متملّق ،مصلح و خیرخواه خود را مینمایند؛ و سراسر قوای کشور تابع

ارادۀ فرد ،و گوی سلطنت بازیچۀ مشتی افسار گسیخته و شهوتران قرار میگیرد؛
پادشاه را مانند بتی در حجاب نگاه میدارند و از لذّت عدالت و تفاهم با ملّت،

محرومش میسازند و کمکم به جنایت و کشتار و از میانبرداشتن مردم بیگناه به

نام شاهپرستی و سلطنتخواهی ،وادارش میسازند ،و او از مردم متوحّش و مردم از

وی متنفّر میشوند.

تا کار شاه مستبد به آنجا میرسد که پیوسته در هراس و وحشت بسر میبرد.

بیچاره زندانیای است که با شکوه و جالل دروغین و وسایل شهواتی که برایش

فراهم میسازند سرگرمش میدارند ،آلت بِالارادهای است که او را به مقام معبودیّت
و خدایی باال میبرند ،هراسناکی است که از هرکه و هرچه پیوسته به خود میلرزد.

در میان بوستان و گلستان و کاخهای سر برافراشته و بهشت طبیعت بسر میبرد،

ولی در جهنّمِ اندیشهها و جنایات خود است .این شاهپرستان شهوتپرست قبر
 .5خ ل :حلرم.

 .2تاریخ الطبری ،ج  ،1ص .394
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معبود خود را با چنگال جنایتکارشان حفر مینمایند و خاطر مبارکش را آسوده

میدارند ،تا با عاقبت شوم و جنون خونخواری و نفرین ابدی و تاریخ ننگین دفنش
مینمایند ،چنانکه تاریخ این عاقبت ننگین و چهرۀ تاریک مستبدها را به خوبی
نشان داده؛ سنّت خداست و تغییر پذیر نیست!

چاره چیست؟ بسیاری از مردم در این اشتباه بوده و هستند که مردان صالح

اگر زمامدار شوند ،محیط اصالح میشود یا میتوان با موعظه و پند ،زمامداران را
اصالح نمود .اشتباه در همین است که توجّه به نفسیّات انسان ندارند که تابع و
متأثّر از محیط است؛ شخص زمامدار و پادشاه چه بسا دارای نیّت پاک و عواطف

خوب است ،ولی محیط عمومی و خصوصی او را به هر جنایت وامیدارد و در
همان حال خود را عادل و خدمتگزار میپندارد .در این محیط که از درد دل و

بیچارگی مردم بیخبر است ،هر ظلم و جنایتی را اطرافیان و حاشیهنشینان عین
عدل جلوه میدهند ،مردمان جیرهخوار هر بیدینیِ او را با دین منطبق میسازند.

پیمبران عظام که کاخهای استبداد را ویران کردند و برای نمونه برای چندی عدالت
اجتماعی پدید آوردند ،تنها از طریق موعظه و نصیحت نبود ،مردمی را تربیت
کردند و قدرت به دستشان دادند تا با قدرت شمشیر عدالت و خداپرستی ،قدرت

استبداد و شاهپرستی را برانداختند.

آن مقاومت و انقالب و خونریزی ،امروز به قانون و آرا ِء عمومی تبدیل

شده ،این حقّی است که میتواند مستبدّین را محدود سازد تا چشم باز کنند و سود

و زیان خود و ملّت را درک نمایند .امروز اوراق انتخاب بهجای شمشیر و تیر و
کمان انقالب دیروز است ،این یگانه چارۀ کندن ریشۀ شاهپرستی و خودپرستی و از

مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر میباشد که از ستونها و ارکان اسالم
5

است».

 .5جنگ  ،07ص  87ـ .557
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الرحیم
الرمحن ّ
بسم اهلل ّ

حممد و آله ال ّطاهرین
و ّ
السالم عل نب ّینا ّ
الصالة و ّ
و لعنة اهلل عل أعدائهم أمجعنی

5

﴿.﴾       

«تمام مراتب و محتوای عزّت از آنِ خداست و از آنِ رسول اوست و از آنِ

مؤمنین است؛ و لیکن منافقین نمیدانند».

«عزّت» به معنی استقالل ،و اتّکاءِ به ذات ،و پابرجا و استوار بودن ،و قیام به خود

داشتن است؛ در مقابل «ذلّت» که به معنی انعطاف به خود گرفتن ،و انفعال پذیرفتن ،و
برقرار نبودن ،و تزلزل داشتن ،و قائم به غیر بودن است .قرآن مجید عزّت را از

مختصّات خدا و رسول خدا و مؤمنان میشمرد که اوّالً و بالذّات مختصّ به خداست:

﴿﴾      ؛« 2آیا آنان عزّت را در نزد

خودشان میجویند ،درحالیکه تمام عزّت مختصّ به خداوند است؟!»

﴿« 4.﴾      کسی که عزّت را طلب کند ،عزّت به
ص خداوند است».
تمام مراتب مخت ّ

و ثانیاً و بالعرض به رسول خدا که در مرحلۀ عبودیّت مطلقه ،از خود

گذشته و جبین بر خاک درگهش ساییده است؛ و به مؤمنانی که به پیروی از رسول

او ،از خودیّت عبور کرده و به حقیقت حق متحقّق گردیدهاند.
 .5سوره منافقون ( )14آیه . 8
 .2سوره نساء ( )3آیه .543
 .4سوره فاطر ( )41آیه .59
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مسلمان عزیز است؛ زیرا معنی اسالم ،تسلیم در برابر حقّ است و بس.

بنابراین در هیچ منزل و طریقی مواجه با شکست نمیشود و فروکش نمیکند ،و

حالت انفعال و پذیرش غیر حقّ به خود نمیگیرد؛ زیرا خود را به خدا عزّت
بخشیده است .رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم فرمود:

کان هّلِل کا َن ا ُ
« َمن َ
لل َل ُه؛ 5کسی که برای خدا باشد ،خدا برای اوست».

فلهذا ،در هیچیک از موارد انعطافپذیر ،منعطف نمیگردد؛ نه در مال ،نه در

قدرت ،نه در راه و روش ،نه در علم ،نه در اندیشه و عقیده.

امّا در مال انفعال نمیپذیرد ،چون اقتصاد اسالم ،دست اسالم است ،و کفر را

در آن تصرّف و تدبیری نیست:

﴿﴾        ؛« 2و اموالتان را که
خداوند قوام و قیام شما را بدان وابسته است ،به دست کوتهفکران و

سفیهان مسپارید!»

و امّا از جهت قدرت ،که پیوسته شمشیر در کف مسلمان است ،و جاییکه

شمشیر باشد حیات و زندگی است.

آزادیت به دستۀ شمشـیر بسـتهانـد

مردان همیشه تکیۀ خود را بدو کنند

آیات جهاد و وجوب دفاع ،سراسر قرآن عزیز را فراگرفته است:

﴿            
           

.﴾       

4

 .5در مرصاد العباد ،ص  317آورده است؛ و در ص  119گوید« :حدیث نبوی است که در
کشف االسرار ،ج  ،5ص  475و  112نیز آمده است».

 .2سوره نساء ( )3آیه .1

 .4سوره أنفال ( )8آیه .19
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«و شما ای مؤمنین ،برای مبارزۀ با آنها خود را مجهّز و آماده کنید به آنچه
در قدرت و توان خود دارید از انواع قوّه و از اسبان سواری و دونده ،که

بدین وسیله دشمن خدا و دشمن خودتان و آن کسانی را که اینک شما آنها
را دشمن نمیدانید ولی خدا دشمن میداند ،در دهشت و وحشت اندازید!
و آنچه را از اموال و بدن ها از عِدَّه و عُدَّه در راه خدا انفاق کنید ،به سوی

شما به طور وافی و کامل خواهد رسید؛ و شما مورد ستم و ظلم قرار
نمیگیرید!»

و امّا از جهت سیاست و روش ،که والیت و امامت از اُصولیترین مسائل

اسالم است؛ در زمان خود رسول اهلل آن حضرت حاکم بودند ،و سپس اوصیای
بحقّ آن حضرت تا حضرت بقیّة اهلل األعظم که مدار حکومت و سیاست است:
﴿   

﴾؛« 5والیت و صاحب اختیار بودن

پیامبر ،از والیت و صاحب اختیاری مؤمنین به خودشان بیشتر و قویتر

است».

﴿           

﴾؛

2

«فقط و فقط صاحب والیت بر شما خداوند است و رسول اوست و کسانی
که ایمان آورده و نماز را برپا داشته و در وقتی که در حال رکوع هستند

صدقه و زکاة میدهند».

شأن نزول این آیه دربارۀ والیت امیرالمؤمنین علی بن أبیطالب علیه السّالم

است که در حال رکوع دست خود را به سوی سائل دراز کرده و انگشتری خود را

بدو دادند.

و امّا از جهت علم و فرهنگ ،علوم مسلمین دنیا را روشن کرده است؛ و همه

 .5سوره أحزاب ( )44آیه .1
 .2سوره مائده ( )1آیه .11

مطلع انوار  /ج 01

166

معترفاند که :تا هزاران سال بعد ،شرق و غرب عالم ،جیرهخوار و خوشهچین

خوان و خرمن علوم مسلماناناند.

و امّا از جهت فکر و اندیشه ،مسلمان خود فکر میکند ،و میاندیشد ،و منهج

و راه فکری استوار دارد.

﴿             
             

.﴾ 

5

«ای کسانی که ایمان آوردهاید ،افرادی را که از شما نیستند (و از کیش و آیین
شما پیروی ندارند همچون یهود و نصاریٰ) همانند زیرپوش خودتان همراز
وهمسِ ّر نگیرید! آنها در خراب کردن و تباه نمودن و فساد در شما از هیچ امری
دریغ ندارند؛ دوست دارند که شما در سختیها و مشکالت بسر برید .بعضی

از اینگونه دشمنیها از البهالی سخنانشان در دهانشان ظاهر شده است؛ امّا آن
مقداری را که ظاهر ننموده و در سینهها و دلهایشان پنهان نمودهاند ،بسی
بیشتر و فراوانتر است .و ما آیات و عالئم راه درست و روش ناپسند را برای
شما مبیّن داشتهایم به امید آنکه به تفکّر آمده و از نیروی عقلتان استمداد کنید!»

و بنابراین عزّت اسالم ،در استقالل اقتصادی و سیاسی و نظامی و فرهنگی و

فکری ،متجلّی میباشد؛ در مقابل ذلّت که در تمام این زمینهها ظهور و بروز میکند
و هر زمین سست و عَفِنی را بیابد ،تخم خود را میکارد.

مسلمین بر اثر تکاهل و تساهل و عدم اعتناء به امور مهمّه و اصیله ،و غفلت

یا تغافل از عواقب وخیم و وحشتزای ذلّ عبودیّت کفّار ،تن به اسارت دادند و
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

صنعت آنان را غارت نمود.

 .5سوره آل عمران ( )4آیه .558

مقدّمۀ کتاب وظیفۀ فرد مسلمان در احیای حکومت اسالم

169

در استعمار نظامی ،با لشکر آراسته ،سرزمینهایشان را اشغال کرد؛ و با

تجهیزات فنّی ،ایشان را مغلوب و منکوب کرد.

در استعمار سیاسی ،ریاست و حکومت را از ایشان گرفت و خود را بر آنها

إمارت داد ،و سیاست و روش تدبیر اُمور و تشخیص منافع و مصالح را از دست

آنها ربود و به دست خود داد.

در استعمار فرهنگی ،علوم و آداب و کتب و مدارس و مکاتب و اخالق و

صفاتشان را ربود ،و بهجای آن از عادات و آداب شوم خود ،ایشان را اشراب نمود.

و از همه زشتتر و کریهتر ،استعمار فکری؛ فکرشان و طریق تعقّل و راه

اندیشۀشان را بر آنها بست که آنها دیگر نتوانند بهطور درست و صحیح فکر کنند .و
در نتیجه مسلمین همان چیزی را در اندیشۀ خود پروراندند که استعمار میخواست،

و همان چیزی را دوست داشتند که استعمار دوست داشت ،و از همان چیزی

گریزان شدند که استعمار آنان را از آن گریز میداد.

و این مصیبت اعظم بود که همچون خوره بر پیکر مسلمین افتاد؛ آخر چگونه

میشود مسلمانی که درست در برابر کفر ،در تمام شئون خود از عقیده و اخالق و
آداب و رسوم ،ایستاده است و استقالل و عزّتش جز این راهی را نشان نمیدهند،

چنان در زاویۀ منفرجهای به دور خود بگردد که در همان خطِّ مشی و راه و روش و
صفات و کردار کفر بایستد و آنان را بپسندد؟

مسلمین چون از خواب غفلت بیدار شدند و خود را گمشده و سیلیخورده

و غارتزده یافتند ،اینک در صدد تدارک مافات برآمده ،چشمان خمارآلود خود را
مالیده ،نگاهی به عقب و راه طیشده و صعبالرُّجوع نموده ،و نظری به پیش

افکنده با رجاء به فضل و رحمت حقّ ،قدم در راه عزّت مینهند.

﴿﴾           ؛
 .5سوره أعراف ( )7آیه .31

5

مطلع انوار  /ج 01

161

«و اگر ساکنین شهرها و قراء ایمان بیاورند و تقوا پیشه گیرند ،البتّه ما
برکتهای آسمان و زمین را به رویشان میگشاییم».

تمام این مزایا را مسلمان وقتی حائز میشود که حکومت وی به دست

خودش باشد ،صاحب امر و نهی به او خودش باشد ،فرماندۀ قوا و معلّم تربیت و

مدیر مسئول اموال و رهبر و راهنمای وی در فرهنگ و اندیشه ،خودش باشد؛ یعنی

استقالل سیاسی داشته باشد و این ثمرات فقط در سایۀ حکومت اسالم است.

تشکیل حکومت اسالم و خروج از زیّ کفر و والیت اجنبیّ از یهود و

نصاریٰ و مجوس و مشرکین و مادّیین و منافقین ،از واجبترین فرائض الهی و از

ثمرآفرینترین درختی است که با آن ،شخص مُسلم میتواند از بقیّۀ مزایا و
بهرههای انسانی بشری خود ،چه فطری و چه عقلی و چه شرعی ،بهرهور شود؛ و
گرنه آن مزایا نیز بسیار کمرنگ و یا بیرنگ شده و از اسالم جز اسمی ،و از قرآن

جز درسی ،و از حج جز صورتی ،و از نماز جز پیکری باقی نخواهد ماند.

ما حکومت واقعی و طرز ریاست بر مردم مسلمان را در تاریخ اسالم ،جز در

عهد رسول خدا و در خالفت مختصر امیرالمؤمنین علیهما أفضل الصّلوات و السّالم

نمییابیم .دوران خالفت بعد از رسول خدا ،حکومت دچار انحرافاتی شد که
همچو محور سنگ آسیا از جای خود پیچید ،و به بنبستهایی رسید که تا حال

جبرانپذیر نبوده است.

در دوران بنیاُمیّه و بنی َمرْوان و بنیعبّاس ،حکومت اسالم به شکل یک

حکومت صد در صد امپراطوری تبدیل شد ،که مساوات و مواسات و جهاد
فیسبیلاهلل در بین طبقۀ حاکم بهصورت ثروتاندوزی و سلطنتخواهی و ترفّه و
تنعّم و عیشرانی مبدّل گردید.

و لیکن معذلک چون محور حکومت بر اساس اسالم بود و قوانین آن جز

قرآن و سنّت چیزی نبود و در تمام عالم ،حکومت حکومتِ واحدی بود که مردم

در سایۀ آن آرمیده و ال أقَل از مظاهر و منافع صوری آن کامیاب میشدند و دست
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طغیان کفر و إلحادِ أعداءِ اسالم بر پیکر مسلمین باز نشده بود ،مسلمانان از تسلّط
کفّار چه از یهود و چه از نصاریٰ و چه از دهریّین ،مصون بودند؛ امّا با انحالل دولت

بنیعبّاس و از بین رفتن تمرکز حکومت و تجزیۀ کشور اسالم در دست سالطین
مختلف و پیدایش ملوک الطَّوایفی ـ از مغول و غیره ـ آثار ضعف در نقاط حکومت
مشهود ،و دست تطاول و تعدّی و یورش را برای مسیحیان خونخوار بر اندلس ،و

قلع و قمع عامّ مسلمانان آنجا را ،و بر انداختن ادب و علم و فرهنگ و عقیده و

شرف را در آن خطّه ،و پیدایش جنگهای صلیبی در قرون متمادیه ،به روی
مسلمین گشود و آنها را از وحدت إمارت و مرکزیّت حکومت منسلخ ،و در

وادیهای سرگردانی و تحیّر ،پیوسته دچار حمله و هجوم کفّار مینمود.

تا به جایی رسید که طبق گفتار گوسْتاوْلوبون در حالیّه ،از حکومت سیاسی

مسلمین فقط در تاریخ اسمی باقی مانده ،لکن دیانتی که شالودۀ چنین حکومتی را

ریخته هنوز هم بر وسعت خود میافزاید؛ چنانکه از مراکش تا چین ،و از بحر روم

تا خطّ إستوا ،و همچنین در آفریقا و آسیا ،میلیونها نفوس هستند که هنوز سایۀ
5

پیمبر اسالم از میان قبر بر سر آنها جلوه افکنده و مشغول نورافشانی است.

حقیر دربارۀ إحیای دولت اسالم و کیفیّت حکومت ،مشخّصات إمارت و طرز

بدیع و شگرف آن ،از قدیم األیّام مطالعاتی داشته و در محافل و مجالس طالّب

مذاکراتی مینمودم؛ و چندین بار نیز عازم بر تألیف کتابی نفیس در حول و حوش این
دولت بودهام ،و مطالب قرآنی و تفسیری و مستفاد از نهج و سیرۀ رسول اکرم صلّی اهلل
علیه و آله و سلّم ،و کتب مدوّنۀ در این موضوع را مدّ نظر داشتهام ،و از مجموع آنها

طلیعۀ آن حکومت در ذهن روشن میشد و از دور پرتو درخشش آن را نوید میداد.

لیکن توارد هموم و اشتغال روزمرّه و دائمی با طالّب و پژوهشگران علوم

اصیل اسالمی ،پیوسته آن را به تعویق میانداخت ،و حتّی بعد از مراجعت قائد
 .5تمدن اسالم و عرب ،طبع دوّم ،باب پنجم ،مذهب و اخالق ،فصل سوّم ،ص .113
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عظیم الشَّأن و بنیادگزارندۀ حکومت اسالم ،حضرت آیة اهلل خمینی ـ رحمة اهلل

علیه ـ از پاریس به طهران ،درسی را تحت عنوان «دولت اسالم» در طهران شروع ،و
در نوار نیز ضبط شد.

امّا کثرت مشاغل و شواغل نه آنچنان بود که اجازه پیاده کردن و مرور و

تصحیح و تنقیح و طبع آن را بدهد ،بلکه از إدامۀ بحث جلوگیر شد و آن را مقطوع

و بریده باقی گذاشت.

در این مدّت إقامت در زمین مبارک خراسان ،و آستانۀ حضرت امام رضا

علیه أفضل السّالم و اإلکرام ،با حَصر امر در مشاغل علمی و حذف شواغل بالمرّه،

معذلک اهتمام در تدوین اُصول معارف اسالم از اهلل شناسی ،امام شناسی ،معاد
شناسی که برای مسلمین چشم باز کردۀ ایران همچون نوری حیاتبخش و نسیمی

جانپرور بود ،مجالی باقی نگذارد تا برای تحریر حکومت اسالم در کتابی مستقل
توفیق دست دهد ،گرچه البهالی مطالب مشروحه بسیاری از احکام حکومت اسالم
ضمناً بیان شده است؛ تا بعداً خدا چه خواهد! آیا توفیق تدوین این کتاب را پس از
اتمام دورۀ معارف ،و اشتغال به بقیّۀ موضوعات مورد نظر در دورۀ علوم ،عنایت

األمر و ُه َو َعل ُکل َیشء َقدیر.
بفرماید یا نه؟ ب َیده ُ

اینک پس از ارتحال رهبر فقید که در آستانۀ ایّام عزاداری و مجالس ترحیم

آن بزرگمرد بودیم ،چون بسیاری از طالّب ،از وظیفۀ خود پس از رحلت ایشان
استفسار مینمودند ،حقیر مصلحت دیدم آنها را گردآورده و برای روشن شدن
وظیفه و تکلیف إلهی ،مطالبی را بیان نمایم تا سؤالها و جوابها مکرّراً پیآمد

نداشته باشد.

این مباحث به صورت شش درس تقریر و در نوار ضبط شد ،و سپس از نوار

تحریر و پیاده شد ،و فاضل معظّم جناب حجّة اإلسالم آقای حاج شیخ محسن

سعیدیان ـ وفّقه اهلل لمرضاته ـ که خود نیز از أعزّ فضال و مدرّسین و از مستمعین

بودهاند ،مطالب محرّره را تنقیح و به صورت کتابی تدوین نمودند.
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خداوند جلّ شأنه به حقیر باز توفیق مجدّد عنایت فرمود تا یک بار دیگر این

کتاب را مطالعه و با دقّت مرور کرده و با بعضی از مزایا و اضافات إلحاقی ،برای

نشر و استفادۀ برادران ایمانی و أخالّ ِء روحانی در دسترس عموم قرار دهم.

و نیز نامهای را که به حضرت رهبر عالیقدر دربارۀ پیش نویس قانون اساسی

نوشته بودم و توسّط انجمن اسالمی مسجد قائم طهران به طبع رسیده و منتشر شده

است ،با صورت کیفیّت تشکیل کمیتههای انقالبی که در حوزۀ مدیریّت این انجمن
بوده است ،در پایان آن درج ،تا اطّالع بر آنها چنانچه در ضمن این دروس بدان

اشاره شده است ،برای صاحبنظران و پژوهشگران فعلی نیز آسان باشد.

5

﴿﴾       

مشهد مقدّس  53محرّم الحرام 5359
2

سید محمّد حسین الحسینی الطهرانی

مقدّمۀ کتاب والیت فقیه در حکومت اسالم
بسم اهلل الرمحن الرحیم
و ّ
صل اهلل َعل نَبینا ُحم ّم رد و آله ال ّطاهرین

و َلعنَ ُة اهلل َعل أعدائهم أمجعنی م َن َ
اآلن إیل قیام َیوم الدین
و ال َح َ
ول و ال ُقو َة ّإال باهلل ال َعل العظیم

سپاس بیقیاس و حمد و ثنای ما الیقاس ،از آن خداوند است که با والیت
کلّیۀ مطلقه و شاملۀ عامّۀ خود بر کاخ هستی و عالم وجود تمکین
 .5سوره هود ( )55آیه .88

 .2جنگ  ،08ص  13ـ .17

یافت؛ ﴿
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.﴾       

و با نزول نور وجود در شبکههای آسمان علوی ،و مظاهر زمین گستردۀ

سفلی برای أنام میزان والیت را برافراشت ،و به هر موجودی به قدر سِعِۀ وجودی و

ظرفیّت ماهویش از این شربت خوشگوار اشراب فرمود تا بندگان وی که اشرف
مخلوقات و افضل کائنات او هستند ،به نحو اتمّ و اکمل از این مائده متمتّع گردند و

در إعمال والیت راه تخطّی نپیمایند ،و به حجاب نفسانی طغیان ننموده ،زیادهروی

نکنند.

بدین لحاظ با عبارت رشیقِ   *    ﴿ :

،﴾   *       * 
پس از گفتار بلیغش:

2

﴿ *   *  *    

 4،﴾   *    *   * آنان
را هشدار داد که عالم ایجاد و نشئۀ هستی ،سراسر عظمت است و جمال و کمال و

نور و بَهاء ،و حقّ است و حقیقت ،و واقعّیت است و أصالت ،که نباید با دیدۀ أحوَل
بر آن نگریست ،و با چشم دوبین بدین ربط منسجم که خیر محض و محض خیر

است ،نظر انداخت.

 .5سوره کهف ( )58آیه « :33در آنجا والیت مختصّ خداوند است که حقّ است .اوست پاداش
اختیار شده و بازگشت نیکو و انتخاب گردیده».
 .2سوره رحمن ( )11آیات  7ـ « :59و آسمان را بر افراشت و میزان و ترازو را قرار داد * تا شما
در سنجیدن و معیار نمودن تعدّی نکنید * و سنجش و وزن را بر اساس قسط و عدل برپای دارید

و در سنجش با ترازو کاهش روا مدارید * و خداوند زمین را برای همۀ انسانها قرار داد».

 .4سوره رحمن ( )11آیات  5ـ « :1به اسم اهلل که رحمن و رحیم است * خداوند رحمن * قرآن
را آموخت * انسان را بیافرید * به او بیان را تعلیم فرمود * خورشید و ماه از روی حساب در
حرکت هستند * و گیاه و درخت سجدۀ خدا را بجا میآورند».
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پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفـت

5

آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بـاد

آری! زشتیها و بدیها و شرور ،ناشی از تعیّنات و حدود و قوالب ماهیّات

است که از ماست ،نه از نور بحت و خیر محض او.
هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماسـت

2

ورنه تشریف تو بر باالی کس کوتاه نیسـت

اوست برپا و قائم به قسط بر کانون عدل و داد ،چنانکه خودش و فرشتگان

عالم علوی و دارندگان علم و درایت که حامالن بینش و فطانتاند ،شهادت بر

وحدانیّتش دهند که :وی قیام به قسط نموده در جمیع مراحل تکوین ،و نزول نور

وجود تا به این عالم خاکی که أظ َل ُم ال َعوامل است ،و در همگی منازل تشریع و

گسترش حکم و قانون ،بر اساس عدل و داد مشی نموده و عَلَم قسط و عدالت را
4

برافراشته است.﴾           ﴿ :
هم در سیر نزولی و هبوط بدین جهان ،همه سراسر قسط است

که ﴿ :

﴾    ؛ 3و هم در سیر صعودی و عروج بدان
1

عالم که.﴾    ﴿ :

بهبه از این دایرۀ کامله که در آن ،تمام سیر اطوار وجود با قسط آمیخته گردیده

است ،و بهقدری این آمیزش ،لطیف و دقیق است که گویی صفت و موصوف
یکدگر را فراموش کرده ،گهگاه جای خود را به هم میدهند؛ نمیدانیم ،آیا این عالم

 .5حافظ ،غزل .517
 .2حافظ ،غزل .28

 .4سوره آلعمران ( )4آیه « :58خداوند و فرشتگان وی و دارندگان علم ،شهادت دادهاند که:
معبودی جز او نیست درحالیکه قیام به قسط نموده است».
 .3سوره حدید ( )17آیه « :21و ما با آنها کتاب و میزان را فرو فرستادیم تا مردم عدالت را بر پای دارند».
 .1سوره أنبیاء ( )25آیه « :37و ما میزانهای داد را برای روز بازپسین قرار میدهیم».
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دارای قسط است و یا قسط ،این عالم را به خود گرفته و حیات بخشیده است؟!

انبیا که کاروانساالر این قافله به سوی نقطۀ اوج ،در حرکت به سوی معاد او

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 کلّیه

و رؤیت باطنیّه 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

سرحدّ تمتّع و بهرهبرداری از اقصیٰ درجۀ کمال انسانیّت و فناءِ در انوار قدسیّۀ
قاهرۀ نور توحید و جَلَوات ذاتی ،رهبری نماید؛

﴿    

4

.﴾     

 .5سوره نجم ( )14آیه « :32و ح ّقاً مُنتهای امر به سوی پروردگار تو میباشد».
 .2سوره بقره ( )2آیه « :254مردم همگی (در ابتدای امر) ُامّت واحدی بودند (که به سادگی
زیست مینمودند)؛ پس خداوند پیغمبران را برانگیخت تا بشارت دهنده و ترساننده باشند ،و با
ایشان کتاب را به حق فرو فرستاد تا در میان مردم در آنچه با هم اختالف میکنند ،حکم نمایند.
سپس در آن کتاب اختالف نکردند مگر همان کسانی که پس از آنکه بیّنات (و ادلّۀ روشن
خداوندی) به سوی آنها آمده بود ،کتاب نیز به آنان داده شده بود .در این حال خداوند آنان را که
ایمان آورده بودند دربارۀ آنچه که با هم اختالف داشتند به حقّ و راستی به اذن و اجازه و لطف
خود هدایت نمود .و خداوند هر کس را که بخواهد به سوی صراط مستقیم هدایت مینماید».
 .4سوره نساء ( )3آیه « :591ما کتاب را به راستی و درستی بر تو فرو فرستادیم تا آنکه به آنچه
خداوند به تو نشان داده است در میان مردم حکم کنی!»
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و با خطاب ملکوتی خود به جمیع مؤمنین امر میکند تا در جمیع شئون خود

زیادهروی و کوتاهی ننمایند و قِسطاس و معیار مستقیم را در میزان ،رعایت کنند؛
5

﴿.﴾          

و در میان مردم با عدل و داد رفتار نموده ،و پیوسته حکمشان را بر اساس
2

این معیار صحیح قرار دهند؛ ﴿.﴾      

و عجیب آنکه چنان والی تکوینی را با والیت تشریعی بههم در آمیخته و

همچون شیر و شکر ممزوج ساخته و غنچۀ نوگل این بوستان را بدین عقد پیوند

زده است که جدا کردن و سوا نمودن آن دو از یکدیگر مشکل ،بلکه ممتنع است.
اینجاست که از طرفی با یک گفتار و یک سیاق با تازیانۀ

﴿  

 4﴾    این کاروان را در مینورداند ،و از طرف دیگر
با ترانۀ ﴿ 3﴾       بدین نغمه مترنّم میگردد.
باری چون در سال گذشته مطالبی را در لزوم تشکیل حکومت اسالم با برادران

طالّب و اخالّءِ ایمانی ساکن بلدۀ مشهد مقدّس علی شاهدها آالف التّحیّة و السّالم
داشتیم و به نام وظیفۀ فرد مسلمان در إحیای حکومت اسالم تحریر و به طبع رسید،

 .5سوره إسراء ( )57آیه « :41حقّ پیمانه را در وقت پیمانهکردن أداء نمایید ،و با ترازوی راست و

استوار ،وزن اشیاء را بسنجید .این امر مورد اختیار و انتخاب و پسند است؛ و بازگشتن نیکوتر
خواهد بود».

 .2سوره نساء ( )3آیه « :18و زمانی که در میان مردم حکم میکنید ،به عدل و داد حکم نمایید!»

 .4سوره رعد ( )54آیه « :35و خداوند است که حکم میکند؛ و کسی را توان تعقیب و پیگیری
در حکم او نیست ،و اوست که به سرعت به حساب میرسد».

 .3سوره بقره ( )2آیه « :237و خداوند است که قدرت و حکومتش را به هر کس که بخواهد

میدهد؛ و اوست که (در زمینههای اعطای قدرت ،در تنگنا قرار نمیگیرد ،و در موقعیّت و
وضعیّت گستردهای عمل میکند) واسع است و داناست».
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اینک مناسب دیدیم تا بحثی را در پیرامون «والیت فقیه در حکومت اسالم» بهطور
مشروح شروع کنیم تا حدود والیت و مشخّصات و آثار و مسائل آن معیّن گردد و

بالنّتیجه قدری بهتر و مشروحتر پرده از رخ آن برگیرد ،و مقدّمات و مُعِدّات و شرایط

و موانع آن توضیح داده شود؛ تا حقیقت والیت امام و فقیه عادل جامع الشّرائط و مُفاد

و محتوا و حدود و ثغور آن مشخّص گردد .در اینصورت بتمام معنی الکلمه ،والیت

فقیه از نظر اسالم و مدارک فقهی توضیح داده شده است.

لهذا بحثی را نه چندان مختصر که فقط به رئوس مطالب اکتفا گردد ،و نه چندان

مفصّل که تمام شقوق و شُعَب آن به تفصیل بیان شود ،شروع نموده و راه میانه و حدّ

وسط را جهت ادلّۀ فقهیّه پیمودیم تا برای طالّب ذوی العزَّة و اإلحترام ،راهگشایی برای

تفریع فروع و تشقیق شقوق باشد ،و خود بتوانند بر جزئیّات مسائل واقف گردند.

این مباحث بهطور مسلسل پس از شهر رمضان المبارک سنۀ  5359هجریّه

قمریّه از روز هشتم شهر شوّال المکرّم شروع شد و بهطور مرتّب حتّی با ضمیمۀ
روزهای پنجشنبه در هفته به ایّام تدریس ،بر چهل و هشت درس منتهی شد؛ و در

روز بیست و یکم شهر ذوالحجّة الحرام پایان یافت.

متن هر درس ،یک ساعت تمام را استیعاب مینمود ،و وقت سؤالها و

جوابها در خارج آن ساعت بود.

سزاوار بود این دروس به زبان عربی تقریر و طبع شود تا اوّالً :از برکات زبان

عربی که لسان قرآن کریم و پیامبر اکرم و معصومین ذوات والیت تامّۀ کلّیه صلوات

اهلل علیهم أجمعین ،و رویّۀ فقهی کتب فقهای اعالم ماست ،تجاوز نگردد؛ و ثانیاً:

برای همۀ مسلمین جهان که زبان عربی باید زبان مشترک آنها باشد ،قابل استفاده

باشد؛ 5غایة األمر سپس برای استفادۀ إخوان پارسیزبان بدین لسان ترجمه گردد.

 .5در مجلّد چهارم از کتاب نور ملکوت قرآن ،بحث نهم از سلسلۀ مجلّدات أنوار الملکوت ،در

ضمن بحث از عظمت قرآن ،شرحی نسبتاً مفصّل دربارۀ اهمّیت زبان عربی دادهام؛ در آنجا آمده 

حکّام جائر
نامۀ حضرت زینالعابدین به زُهْریّ در عدم إعانت ُ

129

امَّا به علّت سرعت در تحریر و طبع و دسترسی احِبّه و ا ِعزّۀ از آشنایان و

راغبان در مطالعۀ این آثار ،به همانگونه که در نوار ضبط شده بود پیاده و تحریر

شد ،و جمعی از فضالی عِظام به تنقیح پرداختند؛ و جناب مستطاب حجّةاالسالم

آقای حاج شیخ محسن سعیدیان ـ دامت معالیه ـ متعهّد تنظیم و جمعآوری آن
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 کیفیّت دلیل و مدارک آن به حقیر ،نهایت

دقّت به عمل آمده باشد .اینک این دروس در ضمن چهار مجلّد تقدیم ُقرّاءِ عِظام

میگردد.

والسال ُم َع َلینا و َعلٰ مجیع إخواننا
هّلل احلمدُ و له المنّ ُة َعلٰ إنعامه و إتامه؛ ّ

المؤمننی و سائر شیعة أمریالمؤمننی و َرمح ُة اهلل و َب َرکاته.
ُ

روز پانزدهم محرّم الحرام  ،5355مشهد مقدّس
5

سیّد محمّد حسین الحُسینی الطّهرانی

نامۀ حضرت زینالعابدین به زُهْریّ در عدم إعانت حُکّام جائر
[عقائد االمامیة] صفحة :221
حممد بن ُمسلم
السالم إیل ّ
«و من ذلک ما کتبه اإلمام زینالعابدین علیه ّ

الوهر ّی ،بعد أن ح ّذره عن إعانة الظ َلمة عل ظلمهم:
ُّ

دلوک ج َعلوک ُقط ًبا أداروا بک َرح ی َمظالمه ،و
” َأو لیس بدُ لائه ،إ ییاک حنی َ
 است که« :زبان أوّلی و مادری هر مسلمان باید عربی باشد ،نه تنها زبان مشترک و متداول؛ و علّت
پذیرفتن جهان اسالم لسان عرب را پس از فتح مسلمین ،عظمت این زبان بوده است .و کتب علمیّۀ ما
در طول چهارده قرن ،أعمّ از تفسیر و تاریخ ،حدیث و فقه ،و حکمت و عرفان ،و علوم طبیعی :هیئت
و طبّ و داروسازی و شیمی و فیزیک ،و ریاضیّات و غیرها همگی به لسان عربی بوده است».
 .5جنگ  ،08ص  518ـ .513
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عربون للیک إیل بًلیاه ،و ُسل ًام إیل ضًللّه ،دال ًیا إیل َغیه ،سالکًا
جسا َی ُ
ً
سبی َله،؟! ُیدرخلون بک ی
جل یهال إلیه،؛ فل،
الشک لیل العلامء و َیقّادون بک
َ
قلوب ا ُ
أقو یی ألواهن ،یإال َ
َیب ُلغ َ
بلغت من إصًلح فُاده ،و
دون ما
َ
ص وزرائه ،و ال َ
أرخ ُّ
اخلاصة و العا یمة إلیه ،فام أ َقل ما أل َطوک یف َقدر ما َ
أیس
ارخًّلف
ی
أرخذوا منک و ما َ َ
غریک و
ما َل َمروا لک یف جنب ما رخربوا للیک .فان ُظر لنسُک فإنیه ال َین ُظر هلا ُ
5
ٍ
ٍ
مُئول“. ...
رجل
حُاب
حاسبها
َ
رجل مُئ ٍ
ٍ
ول“! ّ
فإن اإلنسان حینام َیغلبه
حُاب
ما أعظم کلم َة ”و حاسبها
َ

ً
مسئوال عن أعامله،
رسه بکرامة نفسه؛ بمعنی أنّه ال جیده
هواه یستهنی یف أغوار مکنون ّ
ر
أفعال ،و یتخ ّیل أنّه لیس بذلک ا ّلذی یسب له احلساب عل
و یستحقر ما یأیت به من
ما یرتکبه و یقرتفه .إ ّن هذا من أرسار النّفس اإلنسان ّیة األ ّمارة؛ فأراد اإلما ُم أن ُینَب َه

الوهری عل هذا الُّس النفساین یف دخیلته الکامنةّ ،
الو ْه ُم ف ُیفرط یف
ُّ
لئال َیغلب علیه َ
مسئول ّیته عن نفسه».

جواز دخول در حیطۀ حاکم جائر در صورت رفع مفاسدی اعظم از
ترک دخول
جواز والیة اجلائر إذا کان فیها
السالم
ُ
ورد عنهم علیهم ّ
صفحة « :225غری أنّه َ

ُ
ّهی
اإلحسان إیل المؤمننی و
صیان ُة ال َعدْ ل و إقام ُة حدود اهلل و
األمر بالمعروف و الن ُ
ُ
عن المنکر:

َ
إن هّلِل یف أبواب الظ َل َمة َمن نور ا ُ
” ی
الربهان و مکن له یف البًلد ف َید َفع ب،
لل به
نار
مور المُلمنی ...؛ ُأولئک ه ،المؤمنون حقا ُأولئک َم ُ
لن أولیائه و ُیصلح بُ ،أ َ
 .5راجع تحف العقول ،ص ( .11شیخ المضیرة أبوهریرة)

[شیوۀ عمل أئمّۀ اطهار در زمان حکّام جائر]

نور الل یف رل ییّه»“. ...
الل یف أرضه ُأولئک ُ
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[شیوۀ عمل أئمّۀ اطهار در زمان حکّام جائر]
السالم یف مواقفهم مع ملوک
صفحة « :225و کذلک باقی
األئمة علیهم ّ
ّ
ر
ر
أنواع الض ْغط و التّنکیل ّ
عرصهمْ ،
فإّنم ّلام علموا
فإن القوا منهم
َ
بکل َقساوة و شدةّ ،
ّ
احلق ال تعود إلیهم ،انرصفوا إیل تعلیم النّاس معامل َ دینهم و توجیه اتّباعهم
أن دول َة ّ

ینی العایل .و ُّ
کل ال ّثورات ا ّلتی َحدَ َثت یف عرصهم من العلو ّینی و غریهم،
التّوجی َه الدّ ّ

مل تکن عن إشارتم و رغبتهم ،بل کانت ک ُّلها خمالف ًة رصی ًة ألوامرهم و تشدیداتم؛
کل ر
ص عل کیان الدولة اإلسالم ّیة من ّ
أحد حتّی من خلفاء
أحر َ
فإّنم کانوا َ
ّ
بنیالع ّباس أنفسهم».

شیعه بر اساس محبّت عمل میکند نه بر اساس عدل
َ
صفحة « :212أزیدکّ ،
قانون المح ّبة لو ساد بنی البرش ،کام یریده الدی ُن
أن
خوة ،الن َْم َحت من قاموس لغاتنا کلم ُة العدل؛ بمعنی إنّا مل ن ُعدْ نحتاج إیل
بتعالیم األُ ّ

ُ
ب لنرش اخلری و
العدل و قوانینه حتّی نحتاج إیل استعامل کلمته ،بل کفانا
حل ّ
قانون ا ُ

ُ
السعادة و اهل َناءّ .
القانون
ألن اإلنسان ال یتاج إیل استعامل العدل و ال یطلبه
السالم و ّ
ّ

فیمن جیب ْ
کالو َلد و األخ،
أن ُیعدَ ل معه؛ أ ّما یف َمن یبادله احلب َ
منه ّإال إذا ف َقد احلُ ُّ
ب َ
إنّام ُیسن إلیه و یتنازل له عن ر
الرغبة عن طیب
مجلة من رغباته فبداف رع 2من
ّ
احلب و ّ
ر
خاطر ،ال بدافع العدل و المصلحة».
 .5األمالی ،شیخ مفید ،ص  ،599با قدری اختالف؛ روضة المتّقین ،مجلسی اوّل ،ج  ،1ص ،331
با قدری اختالف.
 .2بدافع :به انگیزه ،بهواسطه ،به استناد ،به اتکا( .محقّق)
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امر حضرت صادق علیه السّالم به أبان ،در قطع طواف برای قضاءِ
حاجت مؤمن
فعرض یل رجل من
صفحة « :215قال أبانُ :
کنت أ ُطوف مع أیبعبداهللَ ،

إیل؛ َفرآنا أبوعبداهلل ،قال” :یا أبان!
أصحابنا کان سأ َلنی الذ َ
هاب معه یف حاجته فأشار ّ
إ ییاک یرید هذا؟“ قلت :نعم! قال” :هو لیل مثل ما أنت للیه؟“ قلت :نعم!

طواف الفریضة؟ قال:
واف!“ قلت :و إن کان
َ
قال” :فاذ َهب إلیه و اق َطع الط َ
”نع“.،
دخلت علیه َبعدُ  ،فسأل ُته عن حق المؤمن ،فقالَ ” :دله
ثم
ُ
فذه ُ
قال أبانَ :
بت؛ ّ
ال ُترده!“
إیل فرأی ما
ثم ن َظر ّ
فلم أزل ُأر ُّد علیه حتّی قال” :یا أبان! ُتقاسمه َشط َر مالک!“ ّ

أن ا َ
داخلنی ،فقال” :یا أبان أما َتع َل ،ی
المؤثرین لیل أنسُه،؟“ قلت :بل.
لل قد ذ َکر ُ
5و2

قاسمَّه فلُ ،تؤثره إنیام ُتؤثره إذا أنت أل َطیَّه من النصف الرخر!“»
قال” :إذا أنت َ

 .5راجع الوَسائل ،کتاب الحجّ ،أبواب العِشرة ،الباب  ،522الحدیث .51
 .2جنگ  ،61ص  211ـ .275

ب) تدوین قانون

پیشنهادات حضرت عالّمه طهرانی به آیة اهلل خمینی
چون در کتاب وظیفۀ فرد مسلمان در حکومت اسالم تا صفحۀ  ،512از آن
[پیشنهاد اول :نما ز جمعه و عفو عموم ی ( ت)]

موضوعی که ضمن درس پنجم است ،تعداد هشت یا نه مورد از موارد پیشنهادی به

آیة اهلل خمینی ـ قدّس اهلل نفسه ـ بیان شده است 5،و بعضی از دوستان و مراجعین
 .5وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسالم ،ص 558ـ :542

«[مسئله اوّل] :من بیشتر برای دو جهت مشرّف شده بودم به قم :یکی اینکه گفتم :اآلن بر شما الزم

است که نماز جمعه اقامه کنید فوراً ،که از هر چیز الزمتر است .و یکی هم عفو عمومى ،چون هر
کس در زمان طاغوت و شاه جنایتی کرده به عنوان اینکه در آن زمان بوده باید یک قلم عفو عمومی
روی آنها کشیده شود؛ البتّه به استثنای آن افرادی که جنایات شخصی داشتند و بایستی که در
محکمه محاکمه بشوند ،اعمّ از اینکه آنها در حکومت اسالم بودهاند یا کفر .بدین معنا که آن زمان
حکومت ،حکومت کفر بود ،اآلن حکومت به اسالم تبدیل شده است؛ شما اآلن بر اساس دستورات
اسالم نمیتوانید آنها را محاکمه کنید .لذا افرادی که مثالً در آن زمان رئیس مالیّه بودند ،رئیس ارتش
بودند ،خالفهایی کردند ،اینها در قانون اسالم جرم است؛ و امّا در قانون کفر و غیر اسالم که جرم
نیست ،بلکه قوانین دنیوی آنها را امضاء مىکند و جرم نمىداند؛ شما همه آنها را عفو عمومی
بدهید .و امّا آن کسانی که در آن زمان و در این زمان بهطور کلّی مجرم حساب مىشوند ،یعنی
پرونده جنائی دارند ،مثل شخص قاتل یا دزد یا غاصب و یا آن رئیس مالیّهای که رشوه گرفته ،و آن
رئیس ارتش که مرتکب قتل عمدی غیر مجاز شده است؛ اینها باید محکوم بشوند.
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 آیة اهلل خمینی راجع به نماز جمعه گفتند” :نه ،اصالً عقیده من در نماز جمعه وجوب نیست؛
بلکه نماز جمعه به نظر من حتّی در زمان رسول خدا واجب تخییری است“.
حاال من نمىدانم این جمله را به ایشان گفتم یا مىخواستم بگویم ،بعضی اوقات در ذهنم مىآید
که گفتم ،بعضی اوقات در ذهنم است که فقط در ذهنم بود و نگفتم؛ که خالصه چهار جمعه شما
نماز جمعه تشکیل بدهید ،آنوقت برایتان معلوم مىشود که آیا واجب عینی است یا نه؟ یعنی
آنقدر فوائد بىشمار بر آن مترتّب مىشود که نظر شریف شما بر مىگردد.
و امّا در موضوع عفو هم گفتند که” :آن زمان هم حکومت حکومتِ اسالم بود ،حاال هم حکومت
اسالم است؛ منتها در زمان طاغوت قوانین اسالم عملی نمىشده ،و اینها همه بر اساس قانون
بایستی محاکمه بشوند و عفو عمومی هم معنی ندارد“.

و باألخره بعد از قدری صحبت ،چون خانواده آقای قرنی آمده بودند و قدری در صحبت ما داخل
شدند و وقت هم گذشت ،برخاستیم و خداحافظی کردیم و آمدیم برای طهران.
مرحوم مطهّری در آن موقع حیات داشت و یک هفته بعد ایشان را ترور کردند .آقای مطهّری با ما
رفت و آمد داشت؛ یک روز من به ایشان گفتم :مىدانید قضیّه چیست؟ قضیّۀ مهم نماز جمعه
است ،نماز جمعه خیلی مهم است ،فوراً باید اقامه بشود؛ و اگر اقامه نشود خطر جدّی مملکت را
تهدید مىکند ،چون اآلن تمام این گروهکها و احزاب هم مشغولاند به نمایش دادن خودشان ،و
پیوسته قوا و افراد خود را زیاد مىکنند .مثالً در روز وفات دکتر مصدق سی هزار نفر از طرفداران
او را از طهران حرکت داده بودند برای احمدآباد ،و در آنجا شعارهایی داده بودند ،به عنوان ملیّت،
یعنی بر علیه دستگاه آیة اهلل خمینی که دستگاه ایشان تقدّس و روحانیّت بود .همچنین احزاب
دیگر هم فعالیت مىکردند ،و اگر نماز جمعه تشکیل بشود اینها به کلّی از بین مىرود؛ نماز
جمعهای که تشکیل مىشود دیگر صحبت از صد نفر و پانصد نفر نیست ،بلکه نمازی است که
همه ملّت در آن شرکت مىکنند.
البته این حرفها را آنوقت ما مىزدیم که یک نماز جمعه در طهران نبود ،یعنی اسمی هم از این
حرفها نبود؛ و ما هم در مسجد قائم شروع کردیم به بحث کردن از وجوب عینی تعیینی نماز
جمعه ،یعنی تعییناً نماز جمعه واجب است .شبها هم در هفت جلسه همین موضوع نماز جمعه
را بحث کردیم ،و حتّی یک شب گفتم که :هر کس که حاضر است با من مباحثه تلویزیونی کند از
نقطه نظر وجوب نماز جمعه ،بنده حاضرم! یک مباحثه فقهی در پشت تلویزیون انجام مىدهیم
تا معلوم شود اآلن نماز جمعه وجوب تعیینی دارد یا ندارد؟
و به مرحوم شهید مطهّری گفتم که :شما که به قم مشرّف مىشوید به خدمت آیة اهلل خمینی 
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[5پیشنهاد دوّم :فراهم نمود ن شرایط ا زدواج پسرا ن و دخترا ن ( ت)]
[2پیشنهاد سوّم :حجا ب اسالم ی استا ندارد ( ت)]

 مىرسید ،من بیست مادّه دارم این بیست مادّه را باید به ایشان بگویید؛ یکی از آنها وجوب
عینی تعیینی نماز جمعه است .آیة اهلل خمینی خود یک شخص فقیه هستند ،درسهای آیة اهلل
آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری را دیدهاند و درسهای آیة اهلل آقای بروجردی را دیدهاند ،و

شاید چندین دوره صالة جمعه را دیدهاند؛ و روی آن موازین کلّی امروز وجوب تعیینی عینی نماز
جمعه هیچ جای شبهه نیست و ایشان باید نماز جمعه را اقامه کنند.

مسئله دویّم :مسئلۀ ازدواج پسران و دختران بود .پسری که به سنّ پانزده سال مىرسد ،او را باید

زن داد ،و این امر باید در تمام مملکت اجرا شود .دولت با یک برنامۀ وسیع و منظّم ،یک اطاق
کوچک به او مىدهد؛ حاال کاسب است ،کاسب باشد؛ زارع است ،زارع باشد؛ کارگر است،
کارگر باشد؛ محصّل است ،محصّل باشد .دختری به او بدهند ،و اینها هر روز به دنبال کار
خودشان هستند؛ آن که درس مىخواند درس مىخواند ،آنکه دانشگاه مىرود درس مىخواند،
چه اشکال دارد شخصی دانشگاه برود و زن هم در خانهاش باشد؟ مثل اینکه شخص دانشگاهی
مىآید در خانه مادر و پدر و غذایی مىخورد؛ وقتی زن داشت مىآید نزد زنش غذا مىخورد ،بعد
هم مىرود دنبال کار .هم دخترها و هم پسرها در سطح تمام مملکت ،اوّل بلوغ باید ازدواج کنند.
مسئله سوّم :حجاب بود که ایشان به عنوان تحفهای که برای مملکت ایران آوردند ،حجاب را
یک حجاب صحیح استاندارد کنند ،یعنی زنها دارای پوشش صحیح باشند و بتوانند در عین
پوشش ،دنبال کار بروند ،بچّه بغل کنند ،خرید کنند ،سوار اتوبوس شوند و چادر از سرشان نیفتد،
بدن معلوم نباشد .لباسی با آستین بلند ،همراه شلواری بلند و گشاد و دارای رنگ خاص
(استاندارد سرمهای یا خاکسترى) ـ البتّه بعضی از فقها وجه و کفّین را جائز مىدانند ،که جائز هم
هست؛ ولی بعضی از آقایان احتیاط مىکنند که مقلّدین آنها باید چهرۀ خود را هم بپوشانند ـ و
یک روسری بلند که در حکم جلباب باشد سر کنند ،در اینصورت بسیار بهتر از چادر نمازهای
فعلی امروزه ـ که آن را چادر بیرون قرار دادهاند ـ مىتواند حافظ زنان باشد.
این چادرهایی که کمر ندارد و جلوی آن بسته نیست و باید پیوسته زنان آنها را با دستشان
نگاهدارند و اگر احیاناً بادی بوزد و کنار برود تمام اندامشان نمایان مىشود ،حجاب صحیح
نیست؛ و عالوه جلوی کار آنها را نیز مىگیرد.
باألخره این مانتو و شلوار بلند و گشاد باید استاندارد باشد بهطورىکه هر کس برود در دکانی
برای خرید این لباس و بگوید من لباس بیرون مىخواهم ،مقدار پارچه آن مشخّص باشد؛ مثل
چادر مشکی که مثالً شش متر است .تمام زنهای ایران این لباس را بپوشند ،کفشها هم خیلی
ساده و بدون پاشنه بلند و نرم باشد.
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[پیشنهاد چهارم :مقاو مت ملّ ی ( ت)]
[2پیشنهاد پنجم :لزوم تعلیمات نظامی اجباری برا ی عموم ( ت)]

 بعد یک نفر از همان زنهای لخت طاغوتی را بیاورند در تلویزیون و نشان بدهند و با یکی از
این زنها مقایسه کنند که :ای مردم مسلمان! برای آزادى ،شرف ،برای دنبال کار رفتن ،حتّی برای

آسایش زنان ،کدامیک از اینها بهتر است؟ آیا زن با آن قسم مىتواند دنبال کار برود ،یا با این قسم؟
البتّه اینها اجمال مسئله است ،و گفتم که :این مطلب در صورتی برای عموم مردم قابل قبول است
که ایشان اوّل دربارۀ عیاالت خودشان عملی کنند ـ نه اینکه خودشان عملی نکنند ـ و سپس
زنهای ایران بخواهند که حجابشان را اینطور کنند؛ چون ایشان اآلن در رأس هستند و
فرمایشاتشان نافذ است ،و از ایشان به عنوان رئیس مىپذیرند.
اگر بنده و امثال بنده هزار نفر هم بگویند ،فایده ندارد؛ امّا از ایشان قابل قبول است و قابل عمل.
مسئله چهارم :مقاومت ملی است ،بدین طریق که در هر زمان مقدار معتنابهی از همین جوانان

انقالبی و متعهّد به اسالم ،یک دورۀ کامل از فنون نظامی را ببینند ،و آماده برای حفظ و دفاع از
حریم شهروندان و سرحدّات باشند .و این غیر از نظام اجباری در ارتش است ،آن به جای خود
باشد ،و این نیز مستقالً بوده باشد.
نتیجۀ این تجهیز ،ایجاد روح نشاط در دفاع از حقوق مسلّمه و حفظ و حراست حریم و
شخصیّت مسلمان است .و بهطور متناوب در هر زمان در سطح گستردۀ کشور ،در شهرها و قراء
منتشر باشند بهطوریکه اگر احیاناً حملهای و خطری احساس شود ،خود این متعهّدین به آسانی
از عهدۀ رفع و دفع برآیند.
مرحوم شهید مطهّری گفتند” :این منظور فعالً در سطح کوچکی در طهران عملی شده است و
ده هزار جوان بدینگونه در تحت تعلیمات نظامی با بودجۀ مخصوص دولت هستند؛ و در نظر
است تعداد آنان به بیست هزار تن برسد“.
باری این مبدأ همان سازمان پاسداران و بسیج مستضعفان شد که دیدیم نفرات آن به میلیون و
بیشتر رسید؛ و ح ّقاً چه خوب از حقوق اراضی و مرزی کشور اسالم دفاع کردند.
مسئلۀ پنجم :لزوم تعلیمات نظامی اجباری برای عموم است؛ زیرا در اسالم دفاع و جهاد
اختصاص به جوانان ندارد ،تمام افراد مسلمان باید مجاهد فی سبیل اهلل باشند ،از حنظلۀ غسیل
المالئکۀ جوان تازه بالغ تا عمّار یاسر پیرمرد فرتوت نود و چهار ساله .بنابراین بر عهدۀ حکومت
است که به تناوب همۀ افراد را به فنون نظامی مدرن آشنا کند؛ در بعضی به تمام فنون از دقائق
آنها ،و در باقی مردم از تعلیمات بسیط تیراندازی و أمثال آن .و پیوسته در هر لحظه از زمانها
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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[پیشنهاد ششم :مجهّز شد ن علما و فقها و فضال ی اسالم به اسلحۀ کمر ى ( ت)]

 جهاد عبارت است از :لشکر کشی و گسیل افراد تحت حکومت اسالم را برای مسلمان کردن

کفّار و مشرکان از کشورهایی که مسلمان نیستند و از حکومت اسالم نیز تبعیّت نمىنمایند .و این

لشکر نیز برای دفاع از دشمنان پیوسته آماده خواهند بود.
باید دانست که این مسئله غیر از مسئله قبل است و مفادش این است که :در اسالم جمیع افراد،
جزء سپاه اسالماند.

مسئلۀ ششم :مجهّز شدن علما و فقها و فضالی اسالم است به اسلحۀ کمرى .اینک که علما با

خود حمل سالح نمىکنند ،در حقیقت خلع سالح شدهاند؛ علمای اسالم که آمر به معروف و
ناهی از منکرند ،باید با خود ضامن اجرا داشته باشند ،و آن عبارت از سالح است.
همانطور که افسران و پاسبانان باید جواز حمل سالح داشته باشند ،علما و طالّب متعهّد نیز باید
اینطور باشند ،بلکه حمل سالح برای ایشان الزمتر است .معنی حمل اسلحۀ کمری این نیست
که در هر واقعه انسان دست به اسلحه ببرد ،بلکه برای چشمترسی متخلّف است؛ همچنانکه
مىبینیم افسران نیز شاید در تمام مدّت عمر هم یک بار دست به اسلحه نبردهاند ،ولی حمل
اسلحه آنها را اعتبار مىدهد ،اعتبار عملی و فعلى .علما و فقها که ح ّقاً ضامن مسئولیّتهای مادّی
و روحی مردم مىباشند ،برای نفوذ کلمه و اعتبار امر و نهی و جلوگیری از فحشاء و منکرات،
حمل سالح برای آنها ضروری است.
باری ما این بیست ماده را به مرحوم شهید مطهّری دادیم ،و آقای مطهّری در مورد حجاب زنان و
تغییر پوشش به شکل صحیح حتّی دربارۀ خود ایشان گفتند” :من این را چگونه به ایشان بگویم؟
آیا از قول شما بگویم؟“ گفتم :بگویید.
و ایشان هم پس از اینکه رفته بودند قم خدمت آیة اهلل خمینى ،راجع به نماز جمعه پیشنهاد کرده
بودند؛ آیة اهلل گفته بودند” :آخر اآلن آقای حاج شیخ محمّدعلی اراکی در قم نماز مىخوانند ،من
به ایشان چه بگویم؟“
آقای مطهّری گفته بودند” :ایشان نماز را به شما تقدیم مىکنند!“
آیة اهلل خمینی گفته بودند” :من چگونه از خانه بیرون بروم؛ این مردم ماشین را تکه تکه مىکنند!“
چون همان زمانی بود که عالقۀ مردم بسیار شدید بود؛ البتّه بحمد اهلل عالقۀ مردم در تمام طول
این چند سال شدید بود ،لذا ایشان از منزل بیرون نمىآمدند؛ و در جریان تشییع جنازهشان که
دیدید که چه کردند ،بهطورىکه اصالً جنازه در خطر بود که در زیر دست و پا بهکلّی مفقود بشود
و از بین برود! و خالصه فرموده بودند” :من چطور از خانه بیرون بیایم؟“ مرحوم مطهّری گفته
بودند” :نه ،اینها مهم نیست؛ باألخره انسان راههایی برایش درست مىکند .و لو یک جلسه هم 
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 شده ،شما نماز جمعه را اقامه بکنید ،و بعد هم به دیگری مىسپارید .داعی ندارد که خودتان
شرکت کنید؛ ولی شرکت شما در نماز جمعه به این قسم الزم است .و در شهرستانها امامی برای
منصب جمعه نصب مىفرمایید“.
باألخره چند ماه گذشت تا ایشان برای نماز جمعه تصمیم گرفتند؛ چون مرحوم مطهّری را بعد از
یک هفته به شهادت رسانیدند ،و اوّلین نماز جمعهای را که به دستور ایشان رسماً در تهران
تشکیل شد ،مرحوم آقای سیّد محمود طالقانی در دانشگاه انجام دادند ،و ایشان هم یک ماه بیشتر
عمر نکردند ،و بعد آیة اهلل منتظری و بعد هم جناب آقای خامنهای که تا اآلن الحمد للّه نماز جمعه
برقرار است.
بله نماز جمعه خیلی مهمّ است؛ اصالً حکومت اسالم بىنماز جمعه متصوّر نیست! از زمان
رسول اهلل تا بهحال هر حاکم که آمده ،اوّل نماز جمعه را بهدست گرفته؛ و اصوالً تشکیل نماز
جمعه واجب است برای همه مردم ،چه در زمان حکومت اسالم و چه در زمان غیر حکومت
اسالم .و در زمان غیر حکومت اسالم مردم گناهکارند ،و اگر از آنها بپرسند که چرا نماز جمعه
نمىخواندید ،مىگویند :آخر ما نمىتوانستیم ،باید حکومت اسالمی باشد! مىگویند :باید تشکیل
حکومت مىدادید تا بتوانید اقامۀ نماز جمعه کنید!
پس یکی از فوائد تشکیل حکومت اسالمی نماز جمعه است ،و بر همه واجب است تشکیل
حکومت بدهند تا اینکه بتوانند نماز جمعه بخوانند؛ و مىبینیم که همین نماز جمعه جلوی تمام
آن احزاب را گرفت.
وقتی در طهران یک میلیون ،دو میلیون ،سه میلیون در نماز جمعه شرکت مىکنند؛ آن حزبی که
حدّاکثر افرادش ده هزارتا است بیست هزارتا است ،خجالت مىکشد بیاید بیرون! ولی اگر این
نماز تشکیل نشود ،این یک میلیون نفر یا بیشتر هیچ معلوم نیستند؛ چون در خانههای خودشان یا
در مساجد متفرّقاند ،یا تلویزیون تماشا مىکنند ،یا قصّه گوش مىکنند ،و یا به زمین فوتبال
مىروند! ولی فالن حزب تمام افرادش را که مثالً ده هزار نفرند ،مىآورد و از تماشاچیان و
ولگردها هم مقداری ضمیمه مىشوند ،آنگاه نشان مىدهد و مىگوید :تمام قدرت بهدست
ماست!
الحمد للّه نماز جمعه عملی شد ،و مرحوم شهید مطهّری به من گفتند” :من از این موادّ شما چند
فقره بیشتر مجال پیدا نکردم با آیة اهلل بگویم ،و بقیّۀ موادّ برای مجالس بعد ماند “.که ایشان هم به
شهادت رسید؛ رحمة اهلل علیه.
[مسئله هفتم] :باری یکی از موادّ پیشنهاد شدۀ دیگر این بود که :ساعت ایران طبق موازین 
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 اسالمی تنظیم گردد ،تا مردم بتوانند از عمر خود استفادۀ سرشار بنمایند .چون این ساعت
فعلی ایران ظهر کوک است ،و مردم بر اساس مبدأ نیمۀ شب و ظهر ،امور خود را تنظیم مىدهند؛
بنابراین نه مقدار شب آنها معلوم است نه مقدار روز.

شب که تاریک است ،برای استراحت و سکونت است؛ و روز که روشن است ،برای بیداری و
فعالیت و حرکت .أطبّاء مىگویند :بیداری و فعالیت در شب مضر است ،و خواب و آرامش در
روز نیز برای آدمی ضرر دارد .بنابراین شرع اقدس اسالم که احکامش بر اساس فطرت است،

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.
اوّل شبانه روز از ابتدای شب شروع مىشود؛ و ساعات شب یکی پس از دیگری را طی مىکند؛ و
در هر ساعت وظیفهای مقرّر فرموده است.

در آیه  31از سوره انعام ( )1داریم ،﴾    ﴿ :و در آیه  15از سوره غافر
( )39داریم ،﴾        ﴿ :و در آیه  81از سوره نمل ()27
داریم ،﴾        ﴿ :و در آیه  59و  55از سوره َنبَأ ()78
داریم.﴾   *   ﴿ :

از نماز مغرب و عشاء ،و تعشّی و خوابیدن در اوائل شب ،و استراحت تامّ بدن ،و سپس بیداری

در اوائل طلوع فجر ،و بهدنبال آن وقت و زمان مشخّص بین الطّلوعین را تا طلوع خورشید .و از
آنجا به بعد که ساعات روز شروع مىشود ،برای قیام به امور مهمّات از کشت و زرع و صنعت و
تجارت و سفر و رسیدگی به امور اجتماعی و غیرها تا وقت ضُحی که آفتاب بر فراز آسمان آمده

و روشنی شدّت نموده ،و تقریباً در موقع تابستان که دو ساعت به ظهر مانده است ،در این حال

خواب قیلوله را مستحبّ نموده؛ و تا وقت زوال شمس نماز ظهر ،و بعد از گذشتن دو برابر مقدار
سایۀ شاخص که تقریباً نیمۀ زمان میان ظهر و غروب است ،نماز عصر را مقرّر فرموده است .و
همچنین برای این ساعاتِ باقى ،از صلۀ ارحام و تربیت اوالد و انس با عیاالت ،و تتمّه کسب را
در صورت لزوم ،تا زمانی که خورشید در زیر افق پنهان شود؛ که وقت نماز مغرب است و اوّل

زمان شب شروع مىشود.

بنابراین اوّالً :همیشه شب مقدّم بر روز است .شب جمعه یعنی شب قبل از روز جمعه ،نه شب
بعد از آن؛ چون دخول ماه با رؤیت هالل است و رؤیت حتماً در اوّل شب پس از اختفاء شمس

باید صورت گیرد.
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 و ثانیاً :باید ساعت را غروبکوک نمود؛ یعنی در وقت غروب آفتاب آن را سر ساعت 52
قرار داد ،و عقربههای آن را رویهم نهاد .بنابراین هر ساعتی که بگذرد ،مىدانیم چقدر از شب ما

سپری شده است .ساعت  2یعنی دو ساعت از شب گذشته ،و ساعت پنج یعنی پنج ساعت از

شب گذشته؛ و طلوع فجر که متغیّر است و در این زمان مثالً  3ساعت از شب گذشته است ،یعنی
نه ساعت از شب گذشته است.
5

طلوع آفتاب نیز متغیّر است؛ چون مقدار بینالطّلوعین به مقدار ثمُن ( )8مقدار روز است ،بنابراین در
تابستانها در نواحی که ما زیست مىکنیم ،مابینالطّلوعین به حدود دو ساعت مىرسد ،و در
زمستانها تا یک ساعت و ربع تقلیل مىیابد .و در این وقت ،مسلمان بیدار است و مشغول عبادت و
یا قرائت قرآن ،و یا مطالعه و رسیدگی و تنظیم امور منزل .در حدود ساعت اوّل طلوع آفتاب دنبال
کار مىرود؛ چه تاجر و چه صنعتکار و چه پزشک و چه محصّل و چه زارع و دامدار ،در آن وقتِ
مساعد و هوای لطیف حتّی در تابستان به راحتی ساعاتی را در حدود شش ساعت کار مىکند.
و در وقتی که آفتاب به وقت ضُحی رسیده و گرم شده و فعالیت مشکل است ،دست برمىدارد...
تا ظهر و عصر ،و سپس ساعات را طىّ مىکند تا روز تمام شود.
فایدۀ این تنظیم ساعات آن است که :انسان از وقت خود استفاده مىکند ،و ساعات کار را طبق
حال خود در آرامش و خوبی سپری مىنماید ،و انسان مىداند چقدر از روز باقی مانده است و
وظیفهای را که امروز به عهده دارد چگونه ترتیب دهد [که] تا غروب آفتاب پایان یابد؛ زیرا که در
صبح اگر چشم به ساعت بیندازد و ببیند مثالً ساعت  55است ،یعنی  54ساعت به غروب مانده
است ،و یا اگر در عصر ببیند ساعت  55است ،یعنی یک ساعت به غروب مانده است.
در اینصورت به آسانی مردم مقدار روز خود را مىیابند و مىدانند چقدر از روزشان باقی مانده
است؛ چون منتها روز ساعت  52است .به خالف شب ،که دانستن مقدار بقیّۀ آن الزم نیست؛ زیرا
شب برای خوابیدن و استراحت کردن است و در شب انسان باید بداند چقدر از شب گذشته است
و چقدر خوابیده و آرامش نموده است .بنابراین ،چون بنا به ساعت غروبکوک مبدأ شب معلوم
است ،به مجرّد رؤیت ساعت ،مقدار گذشت شب معلوم است ،و چون مقدار پایان روز معلوم
است ،به مجرّد رؤیت ساعت مقدار باقیمانده از آن ،که برای حرکت و فعالیت است معلوم است.
در اینصورت گرچه انسان نیز مىتواند از مقدار باقیمانده از شب و یا از مقدار گذشته از روز ،با
توجّه کوتاهى ،مقدارش را بهدست آورد؛ و لیکن این فایدهای به حال او ندارد .عمده در روز
دانستن آن است که :چقدر از روز مانده است ،و ما وظائف محوّلۀ خود را باید در این مقدار
بجای آوریم؛ نه چقدر گذشته است ،آن به درد ما چه مىخورد؟ و نیز در شب آنچه برای ما مفید 
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 است که چقدر گذشته است و ما به قدر کافی استراحت و خواب نمودهایم یا نه؛ و این به
ساعات بعدی منوط نیست ،بلکه فقط مربوط به ساعات پیشین است.
امّا ساعت ظهر کوک ،مبدأ را اوّل روز و یا اوّل شب قرار نمىدهد؛ و وسط تقریبی شب قرار
مىدهد.
ساعت  52یعنی نیمۀ شب تقریبى ،و ساعت  5بامداد یعنی یک ساعت از نیمۀ شب گذشته است.
و این هیچ فایده ندارد ،بلکه ضررهای آن بسیار است :اوّل :مقدار شب و یا مقدار روز را معیّن
نمىکند.
ثانیاً :شب را از اوّل نمىشمرد ،بلکه نیمی از شب را از روز قبل ،و نیمی از آن را از روز بعد

مىشمرد؛ و در اینصورت یک شب تمام ،به دو تکّه پاره شده و احکام و وظایف شرعی و عرفی
همه به هم مىخورد .و ساعت  5بامداد که هنوز صبح نشده است ،بلکه چه بسا شش ساعت به
آفتاب مانده است؛ ولی معذلک آن را از ساعات بامداد مىشمرد.

و ثالثاً :مردم در کار خود حیران و سرگردان مىمانند؛ یک مبدئی به آنها داده شده است” :نیمه

شب“ مبدئیّت این مبدأ به چه درد آنها مىخورد؟ نه با آن کار خود را مىتوانند مشخّص کنند ،نه
استراحت خود را .و ساعات کار اداری و مدارس و دانشگاهها و نظام و غیرها بر این اساس که
تنظیم شود ،مثالً معیّن کنند :مردم ساعت  8دنبال کار بروند؛ در زمستانها ساعت  8قدری از
آفتاب مىگذرد ،ولی در تابستانها چهار ساعت از آفتاب مىرود! و در اینصورت انسان چهار
ساعت تمام در اعتدال هوا در منزل بیکار آرمیده ،و هنگام گرما و هوای خفقانآمیز باید به
حرکت درآید ،و این موجب اتالف وقت و عدم تنظیم ساعات بر اساس احتیاج بدنی و مناسبات
بهداشتی و حفظ الصّحة عالمی است.
نیمه شب را ابتدای زمان قرار دادن ،فقط برای کارخانهدارهایی که کارگران خود را چون آالت و
ابزار کار شمرده؛ نه خوابى ،نه راحتى ،نه روزى ،نه روشنایى ،نه بهداشت ،و حفظ الصّحهای برای
آنها قائل نیستند ،و بشر را متحیّر و سرگردان ،آلت مقاصد مادّی و بهرهبرداری خود قرار مىدهند،
مىباشد.
و در اینصورت مردم تا قریب ساعت  8مىخوابند ،از فیوضات بینالطّلوعین محروم ،و از
سحرخیزی بىبهره مىمانند .و طبعاً کسی که ساعت  8دنبال کار برود ،تا ساعت  2بعدازظهر و یا
 3ساعت بعدازظهر کار کند ،و اوّل شب خود را به مطالعه و بیداری و تفریح بگذراند و تا قریب
نیمه شب بیدار باشد؛ خوابش در آخر شب بوده و تا به صبح به طول مىانجامد .و در اینصورت

از همۀ مواهب الهی و بهداشتی محروم مىگردد.



مطلع انوار  /ج 01

172
5
[پیشنهاد هشتم :تاریخ قمر ی ( ت)]
2
[پیشنهاد نهم :تغییر شک ل و فرم لبا س و کاله و مدال نظامیا ن مطابق با موا زین اسالمی ( ت)]

 ساعات کار معلّمان باید طوری تنظیم شود که :بهترین ثمرات را در بهترین شرایط و مناسبات
بهداشتی و سالمتی و تنّعم طبیعی و روحی بهدست آورد.
ما در ج  1از امام شناسی و در رساله نوین در بناء اسالم بر سالها و ماههای قمرى ،از این موضوع
به طور مختصر سخن بهمیان آوردهایم.
[مسئله هشتم] :یکی از موارد پیشنهاد این بود که :ایشان اعالمیّههای خود را با تاریخ قمری امضا

کنند .چون قبالً ایشان در تمام نوشتجات و نامهها و اعالمیّهها همانند سایر مراجع و فضالء عظام،
فقط با تاریخ قمری پایان مىدادند؛ در آن هنگام دیده شد که :در روزنامهها که اعالمیهای از ایشان
درج مىکنند ،تاریخ شمسی مطابق با تاریخ قمری است.
بنده عرض کردم :تاریخ شمسى ،تاریخ اسالمی نیست .و به ایشان این معنی را متذکّر شوید!
جناب مرحوم مطهّری ـ رحمة اهلل علیه ـ قدری مکث کرده و گفتند” :من به ایشان گفتهام که از
این به بعد شما باید با تاریخ شمسی امضاء کنید!“
حقیر دیگر دربارۀ این موضوع چیزی نگفتم؛ تا در مشهد مقدّس رضوی که برای اقامت تشرّف
حاصل شد ،رسالهای مستقلّ به نام رساله نوین در بناء اسالم بر سال و ماه قمری تألیف ،و اوّلین
نسخۀ مطبوع را برای ایشان اهدا نمودم .و البتّه این مطالب بالمناسبة در مجلد ششم از امام
شناسى ،در تفسیر آیه نسیئ ،در ضمن خطبۀ حضرت رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم در
حجّةالوداع آمده است.
[مسئله نهم] :یکی دیگر از پیشنهادهای حقیر ،تغییر شکل و فرم لباس و کاله افسران نظامی و

ژاندارمری و شهربانى ،و تغییر عالمتها و مدالها و پاگونها و سایر جهات آنها بود؛ که این
لباسهای فعلی عیناً همان لباسهای آمریکایی و عالمات و نشانههای آنهاست ،و بایستی تغییر
کند و با اصول اسالمی منطبق گردد .لباس سرباز و افسر و کاله و مدال باید صد در صد با موازین
اسالم وفق کند.
در آنوقت تراشیدن ریش و زدن کراوات برای افسران و درجهداران حکم الزامی بود .کراوات
همان زنّار است که صلیب است و در فارسی بدان چلیپا گویند؛ و از لباسهای اختصاصی نصاری
است ،و پوشیدن آن بر مسلمان حرام است.
البتّه تراشیدن ریش فعالً الزامی نیست ،و کراوات نیز برداشته شده است؛ ولی در شکل و فرم

لباسها تغییری حاصل نشده است.
باید دانست که مرحوم مطهّری ـ همانطور که ذکر شد ـ به من گفتند :فقط دو سه مورد از این موارد

بیستگانه را با حضرت آیة اهلل در میان گذارده بودند! و پس از آن مشرّف به شرف شهادت گشتند.

پیشنهاد نُهُم :تصحیح طریقۀ شهریّۀ طالّب
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دوازده مورد دیگر را که متمّم عشرین است جویا شدهاند ،لهذا حقیر آنها را در اینجا

ثبت مینمایم تا از تلف ،محفوظ و در صورت نیاز در تعلیقۀ طبع دوّم از آن کتاب
درج گردد.

پیشنهاد نُهُم :تصحیح طریقۀ شهریّۀ طالّب

[نهم] :توضیح آنکه :شهریّۀ طالّب شیعه در حوزهها از خود مردم و از وجوه

خمس و سهم امام داده میشود؛ و این دارای محاسنی و معایبی است .امّا محاسنش

آن است که به دستگاه حکومتی مربوط نیست و طلبهها و فضال و علما را مطیع و

جیره خوار حکومت نمیگرداند بلکه ایشان را آزاد و مستقل بار میآورد؛ به خالف
شهریّۀ طالّب اهل تسنّن که از ادارۀ حکومتی داده میشود فلهذا آنان را مطیع و

غیر مستقل تربیت میکند .و این ،روی زمینۀ فقه شیعه و فقه عامّه است؛ چراکه فقه
شیعه برای حاکمان جور ارزشی قائل نیست امّا فقه عامّه هر شخص امیر و حاکم را

واجب اإلطاعة و اُولوا األمر میداند ،شهریّۀ او را حالل ،و پیروی از او را واجب و
الزم به شمار میآورد .در اطاق و منزل شخصی شیخ محمود شلتوت حتماً باید
عکس جمال عبدالناصر آویخته باشد ،امّا در اطاق پستترین و پایینترین طلبۀ ما
اگر عکس شاه را ببینند آن طلبه از درجۀ اعتبار و حیثیّت ساقط میشود.

در زمانی که ما در نجف اشرف تحصیل میکردیم و قیمت دینار گران شد و

طالّب در مضیقه افتادند ،از طرف دکتر محمّد مصدّق به محضر حضرت آیة اهلل

العظمی حاج آقا حسین بروجردی ـ رضوان اهلل علیه ـ پیشنهاد شد که دولت ایران

تقبّل میکند شهریّۀ طالّب نجف را با ارز دولتی که قریب  3تومان بود بفرستد.

حضرت آیة اهلل قبول نکردند درحالیکه در نجف دینار عراقی قریب  39تومان شده
بود .و معلوم است از چه نفع سرشاری؛ آیة اهلل صرف نظر کردند برای اینکه حوزه
و شیعه استقالل خود را حفظ کند و زیر بار منّت حکومت ،که تحقیقاً مستلزم

پیدرآمدها و عواقب نامعلومی است ،نرود.

یک روز ما که به بغداد رفته بودیم ،به دیدن یکی از مدارس اهل تسنّن رفتیم
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و با فضال و طالّب آنجا مذاکره کردیم .آنها از ما پرسیدند« :مخارج شما از کجا

تأمین میگردد؟!» ما گفتیم :از قوت الیموتی که برای هر طلبه از دِه یا شهر او به او

میرسد ،و یا از مختصر شهریّهای که به طالّب میدهند؛ و حدّاکثر در آن زمان به
طالّب یک دینار میدادند .امّا آنها گفتند« :هر طلبۀ معمولی و عادی ما ماهیانه 8

دینار میگیرد و همینطور میرود باال تا  49دینار که به مدرّسین و فضالی ما

میدهند .ولی ای کاش که ما مانند شما بودیم و دارای حریّت و آزادی ،امّا ما آزادی
نداریم؛ تحقیقاً حکم یک مهره از دستگاه حکومت به عنوان وزارت اوقاف

میباشیم ».باری در آن روز فضال و طالّب آن مدرسه به ما با نظر غبطه مینگریستند.
این محاسن طریق توزیع شهریّه در میان حوزههای علمیّه ماست.

و امّا معایب آن :اوّال :طالّب به واسطۀ ضیق معاش و فقر شدید ،پیوسته در

نفسشان احیاناً ممکن است یک نوع اهمیّت و ارزشی به مال پیدا شود ،و در آتیه که

صاحب علم و کمال میگردند طبعاً این نوع احترام را به اغنیا پیدا نمایند و باألخره

هر نوع صاحب مکنتی در نزد آنها بزرگ جلوه کند؛ و این مصیبتی است بزرگ.

و ثانیاً :به واسطۀ انحصار واسطۀ درآمد از ناحیۀ بیتالمال و عدم توزیع آن

به طور آبرومندانه و محترمانه ،یک نوع ذلّت و اهانتی را در برابر اصل منبع توزیع و
وسائط توزیع بر خود هموار نمایند که این هم بسیار مضرّ است؛ چراکه طالّب را از

ابتدای امر با روح ذلّت ،بار میآورد و رشادت و شهامت را از آنان میزداید ،و روح
تسلیم و تمکین را نسبت به اُمور مالی و غیر مالی به آنها تزریق میکند .شهریّه باید

طوری توزیع گردد تا اصالت و عزّت نفس طلبه محفوظ بماند و خرد و شکسته
نگردد .و اصوالً ممکن است در حوزه افراد بسیار نجیب و عفیف وجود داشته

باشند که دنبال اینگونه مقرّری نروند و یا از ابتدا ،شهریّه گرفتن را قبول ننمایند،

درحالیکه در نهایت عسرت و نیاز باشند و در عین حال طالّبی محصّل و

درسخوان بوده باشند که قوام علمی و عملی و رشد حوزه و بقای دین منوط و
مربوط به آنان شود.

پیشنهاد دهم :منع استعمال دخانیات و إعالم حرمت آن
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و اصوالً باید در حوزه افرادی معیّن و مشخّص گردند برای تفحّص خائبانه

از حال و درآمد و مصارف هر طلبه ،و آنچه مورد احتیاج اوست به وی برسانند؛ نه

آنکه مثالً طلبهای ضعیف و یا فقیر و یا مریض گردد ،کسی از حال او با خبر نباشد
و الزم باشد که خودش به افراد ذی صالحیّت مراجعه کند و رفع عسرت بجوید،
آنگاه تازه او به خصوص افراد مورد نظر خود چیزی دهد و مابقی محروم بمانند.
پیشنهاد دهم :منع استعمال دخا نیات و إعالم حر مت آن

[دهم] :توضیح آنکه :از زمان تداول استعمال توتون و تنباکو در ایران و سایر

بالد مسلمین که بیش از دو قرن میگذرد ،علما و فقهای شیعه از اصولیّون که فتوا به

جواز استعمال آن دادهاند ،همگی متمسّک به قاعدۀ برائت عقلیّه و برائت شرعیّه

شدهاند؛ و چون ضرر معتدٌّبهای در آن ندیدند ،فلهذا حکم به جواز نمودهاند.

اینک از جهت طب و کشف مضرّات و مفاسد بدنی آن ،از منهدم ساختن

قلب و کبد و ریه و کلیه و خون و دستگاه گوارش و دستگاه تنفّس و ایجاد سرطان

مهلک و فساد سلّولها و کوتاه شدن عمر حدّاقل به مقدار ده سال ،و ایجاد امراض
عصبی و روانی ،و اختالل امور جنسی ،و سایر امراض و اختالالتی که در طب و

پزشکی آمده است ،مقدار قدرت ضرر و زیان این سمّ مهلک تدریجی الحصول

بهقدری نیست که بتوان از آن اغماض نمود و با استعمال دخانیات یک جامعۀ
تندرست و سالم را به یک جامعۀ معلول و مریض مبدّل ساخت .ضرر دخانیات

امروزه از بدیهیّات شمرده میشود ،و با وجود علم بام ُی ْع َلم ،تمسّک به حدیث رفع:

« ُرف َع لن ُأمّ ما ال َیع َلمون» 5بدون وجه است ،و اشتغال عقلی جای برائت شرعیّه

را گرفته است.

 .5الخصال ،ج  ،2ص :357

السالم قال« :قال رسول الل ی
صیل الل للیه و آله و س یل” :،رفع لن أ یمّ تُعة:
عن أیبعبداهلل علیه ّ
اضطروا الیه و احلُد و
اخلطأ و النُیان و ما اکرهوا للیه و ما ال یعلمون و ما ال یطیقون و ما
ی
الطریة و الّسکیر یف الوسوسة یف اخللق ما مل ینطق بشسة( »“.محقّق)
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از آن گذشته ،اتالف اقتصادی و زیان مالی آن که متوجّه کشور است ،و

موجب ضعف نیروی انسانی و تقویت کفر و استعمار خارجی است ،بهقدری زیاد

است که ارقام إحصایی آن تحت نظر متخصّصین فن سرسامآور است .و با وجود
این سمّ کشنده و خانمان براندازنده ،چه کسی است که بتواند فتوا به جواز آن

دهد؟!

استعمال دخانیات تا حدودی مشابه با استعمال افیون و هروئین است ،و منع

از همۀ آنها واجب.

[ یا زدهم :کیفیّت لبا س متّحد ا ل شّک ل مسلمین ]

یازدهم :متّحدالشّکل شدن عامّۀ مردم است به لباس اسالمی و سرپوش

اسالمی ،در برابر لباس و کاله کفر که در زمان رضاخان پهلوی با سرنیزه بر این
مردم تحمیل شد.

کت کوتاه و شلوار تنگ و پیراهن آستین کوتاه برای مردان ،ارمغان غرب

کافر است .لباس اسالمی کوتاه نیست ،و چسبیده به بدن نیست ،و بدون آستین یا

آستین کوتاه نیست؛ بلکه از کتهای معمولی متداولۀ در امروز یک وجب بلندتر
است و به زانو یا قدری باالتر از زانو باید برسد ،کت باید گشاد باشد و بدن در آن

استراحت کند و فشار به بدن نیاورد .کت تنگ مضرّات طبّی دارد ،پیراهن و شلوار

تنگ مضرّات طبّی دارد؛ ولی معاألسف مصالح و منافع پزشکی و بهداشتی آن
فراموش شده و امروزه معموالً برای خودنمایی و در عبارت متداوله :برای شیکی

میپوشند و از ضررهای آن غمض عین مینمایند.

کت کوتاه و شلوار تنگ عالوه بر ضرر طبّی ،چون به بدن میچسبند بدن را

نشان میدهند و در حال خم شدن و رکوع تمام أسافل اعضای مرد از زیر لباس
نمایان است؛ و چقدر قبیح و زشت است که حتّی در حال عبادت ،لباس بر بدن

چسبیده و به واسطۀ کوتاهی آن نیز حکایت از بدن کند .آیا زنهایی که مردان در
برابر آنها ایستاده و نماز میخوانند و رکوع و سجود میکنند ،در برابر دیدگان خود

این مناظر شهوتانگیز و زشت را مشاهده نمیکنند؟!

[یازدهم :کیفیّت لباس متّحدالشّکل مسلمین]
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کاله شاپو و کاله کِپ ،کاله کفّار است؛ کاله اسالم عبارت است از َق َلن ُْس َوه

(کاله ساده به شکل استوانه و یا مخروط ناقص که بر روی آن لفّافهای میبندند یا

نمیبندند) و عبارت است از عِمامَه که از جلو و عقب دارای دو گوش آویزان باشد.
امروز در [بین] بسیاری از مردم ایران حتّی در میان دهاقین و روستاییان ایاالت

خراسان ،این نوع عِمامه را بر سر مردم میبینیم ،و طرز لباسشان نیز غالباً اسالمی
است و تغییر نکرده است.

امّا استعمار کافر در زمان پهلوی به عنوان متّحدالشّکل شدن ،کت و شلوار

فعلی معمولی را آورد با کاله تمام لبه .آری متّحدالشّکل شدن آنها هَضم مسلمین در

کفّار بود بهطوریکه حتّی از جهت لباس هم یکسان و تابع و بیهوّیت باشند؛ نه
متحّدالشّکل به معنی اتّحاد لباس کفّار با مسلمین بهطوریکه آنها لباس مسلمین را
بپوشند ،و تابع و پیرو آداب اسالم شوند.

لباس زنان مسلمان لباس خاصّی است که از روی ژورنالهای پاریس و

مشابه آن أخذ نمیشود ،و طبق مُد وقتِ هوسران و هوسباز زمانِ کور و ظلمت،

تغییر مُد نمیدهد .لباسهای زن مسلمان حتّی در داخل خانۀ خود و حتّی در فراش

خواب ،با لباس زن کافر تفاوت دارد.

شلوار زن مسلمان بلند یا تا زیر زانو است و درصورتیکه شَلیتَهْ یا دامن

میپوشند ،تا حدّ زانو بوده است؛ امّا پهلوی از دستبرد به آنها نیز خودداری نکرد و

شلوار زنان را بهقدری کوتاه نمود که فقط برای نفس عورت بوده است و به نام

تنکۀ پهلوی مشهور شد؛ همانند کاله لبهدار که به نام کاله پهلوی نامیده شد.

آرایش زن برای شوهر همهگونه جایز است امّا درصورتیکه ماهیّت اوّلین و

هیئت اصیل اسالمی خود را از دست ندهد ،و مَحو و فانی در هیئت کفر و لباس و
زیّ اهل عناد و متمرّدین از شریعت حقّه نگردد؛ امّا در آنصورت به عنوان « َت َل ُّبس

َمالبس أعداء» در آمده و حکم به حرمت بر آن بار ،و اجتناب از آن الزم میگردد.
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[ دوا زدهم :لبا س مناسب برا ی طالّ ب و ا ئمۀ جمعه و جم اعا ت]

دوازدهم :پوشیدن رِدا بهجای عَبا ،با رنگ سپید و یا نزدیک به سپید

باألخص برای علما و طالّب ،خصوصاً در مسئلۀ امام جماعت و امام جمعه در حال

خطبه و نماز جمعه.

و تغییر رنگ سیاه عمامۀ سادات به رنگ سبز ،و بهطور کلّی تبدیل عالمت

سیاهی سیادت به عالمت سبز؛ و این از مسائل مهم و ضروری است .عمامه
مستحبّ است سپید باشد حتّی برای سادات ،امّا برای تمایز بنیهاشم از سایر افراد
مردم ،از زمان رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم علویّین رنگ سبز را

میپوشیدند ،و عالمت مختصّۀ آنها این رنگ بود ،تا زمان بنیعبّاس که چون

أبومُسلِم خراسانی از خراسان قیام کرد و با پرچمهای سیاه رنگ و لباس سیاه قیام
خود و لشگریان خود را مجهّز نمود ،و بالنَّهایه در این قیام بنیعبّاس حکومت را به
دست گرفتند و در چنگ آوردند ،لباس و عمامۀ سیاه را شِعار خود نمودند .جمیع

بنیعبّاس بدون استثناء قبای سیاه بر تن میکردند و عمامۀ سیاه بر سر میبستند .امّا
سایر بنیهاشم از علویّین و فاطمیّین و بنیجعفر و بنیعقیل با شعار سبز خود باقی

بودند ،و یک نفر از آنها لباس سیاه نپوشید و عمامۀ سیاه بر سر ننهاد ،و اگر احیاناً
احدی از آنان که والی مدینه از طرف بنیعبّاس میشد و به تبع آنها سیاه در بر

میکرد ،مورد نفرت قرار میگرفت و انگشتنما میشد و در تاریخ نامش باقی
میماند.

این رویّه باقی بود تا پایان قرن دوّم هجری که مأمون چون در نظر گرفت

علویّین را که یگانه حریف مقاوم او بودند ،از میان بردارد و تحت سیطره و سلطۀ

خود آورد ،حضرت امام هشتم علیّ بن موسی الرّضا علیهما السّالم را از مدینه به
مَرو طلب کرد ،و بَدواً به عنوان خالفت و سپس به عنوان والیتعهدی آن حضرت
را مجبور به قبول ساخت .و برای تشدید مبانی و تحکیم اساس تزویر و شیطنت
خود ،در سراسر آفاق اسالم حکم کرد تا بنیعبّاس از لباس سیاه بیرون آیند و جامۀ
سبز در تن نمایند .در مدّت یک سال و خردهای که حضرت حیات داشتند ،شعار

[دوازدهم :لباس مناسب برای طالّب و ائمۀ جمعه و جماعات]
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بنیعبّاس همانند شعار علوییّن رنگ سبز بود ،و در صورت ظاهر بنیعبّاس به پیرو
علویّین و در رأس آنها از امامشان حضرت ثامن األئمّه علیه السّالم گام برمیداشتند؛

تا آنکه مأمون با سمّ مهلک با دست خود ،آن حضرت را در حال حرکت به بغداد در

نَوقان (مشهد فعلی) شهید کرد و خودش در زیر جنازه و تابوت گریه میکرد و
گریبان چاک زد و « َمن یل َبعدَ َک یا أبااحلَ َسن» سر داده بود.

باألخره وارد بغداد شد ،و به بنیعبّاس که بر علیه او قیام کرده بودند و

میخواستند او را از خالفت خلع کنند ،سِرّ مطلب را فهمانید؛ همگی تسلیم و مطیع
او شدند و تا آن زمان که در خطبهها به نام والیتعهدی حضرت نام میبردند،

دیگر نامی برده نشد؛ آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت .و در بغداد و والی مدینه
در مدینه به امر مأمون در حال نماز جمعه و خطبه دوباره سیاه را بر تن کردند ،قبای

سیاه پوشیدند و عمامۀ سیاه بر سر نهادند ،و مطلب به حال اولیّۀ خود عودت نمود.

دوران خفقان شروع شد ،و علویّین با آنکه مجاز بودند عمامۀ سبز بر سر

گذارند ،معذلک از خوف قتل و ضرب و شکنجۀ بنیعبّاس متواری شدند و برای
عدم شناسایی و حفظ جان و ناموس خود ،عمامۀ سیاه بر سر نهادند ،و مانند

بنی عبّاس در زیّ و شمایل آنها در آمدند .و این تقیّه بود که تا حدود بسیاری آنان را
که متواری شده بودند حفظ کرد.

از آن زمان تا به حال علوییّن به طور مستمّر و استصحاب ،عمامۀ سیاه بر سر

مینهند و طب ًقا لام َس َب َق آن را شعار و عالمت سیادت خود میشمردند و بعضاً هم در

ل تقیّه نبود ،استعمال رنگ سبز را مینمودند.
جایی که مح ّ

امّا در میان علمای اعالم و فضالی عظام و طالّب علوم دینیّه ذوی العزّة

و االحترام همان شعار سیاه بر سر ،یعنی عمامۀ سیاه باقی ماند ،گرچه بر کمر و یا بر
گردن شال سبز گهگاهی میبستند ،امّا عمامۀ سیاه تغییر نکرد و تا امروز به حال

خود باقی است .دوران بنیعبّاس سپری شد ،و دورانهای دگری پس از ایشان
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لمجرد العادة باقی ماند؛ و علّت
سپری شد ،ولی آن شعار سیاه طب ًقا لام َس َبق و اتّبا ًعا
ّ

آن است که از آن زمان تا به حال حکومت اسالم به دست فقیه نبوده است ،و

والیت و إمارت به دست سالطین بوده است ،و فقهای اسالم در زیر نظر ایشان

عمل میکردهاند و قدرت و استقاللی در امور نداشتهاند ،و حاکم مطلق و واحدی بر
جهان اسالم نبوده است که بقیّۀ فقهای عظام در تحت امر او باشند ،و به علت بُعد
مسافت و عدم امکان و یا الأقل تعسّر اجتماع و همآهنگی فقها و یا به علّت ضعف

نفوس و دهشت از امر بدیع و حادثۀ جدید نتوانستهاند این شعار مِیشوم را لغو کنند

و آن شعار میمون را به جایش بگزینند .فلهذا همینطور سال پس از سال دیگر آمده

و گذشته است و همان عمامۀ سیاه باقی مانده است.

اینک که حضرت آیة اهلل خمینی به عنوان فقیه جامعالشّرائط و بیعت جمیع

فقها به عنوان حکومت منصوب شدهاند ،بر ایشان فرض است که خود عمامۀ سبز
بر سر نهند و حکم قطعی صادر فرمایند تا جمیع سادات با این رنگ ،سیادت خود
را نشان دهند .در مجلس جشنی که در روز عید فطر و یا عید قربان و یا در روز عید

غدیر و یا در نیمۀ شعبان که تشکیل میدهند ،فقهای درجه اوّل از شیعه را که از

سادات هستند دعوت نموده و سپس در میان خطبه و یا در خطبۀ مستقلّی خودشان

عمامۀ سبز بر سر میبندند و عمامۀ سیاه را کنار مینهند ،و پس از آن بر سر سایر

فقها عمامۀ سبز میبندند .و از آن روز به بعد حکم میکنند که :عمامۀ سیاه بر هر
سیّدی ممنوع است .و نام این محفل و جشن را هم جشن عودت به شعار سبز

علوییّن نام مینهند .و فقط این کار از عهدۀ ایشان ساخته است ،و از هیچ فقیه
دیگری گرچه در زمان دیگر باشد ساخته نیست.

باید دانست :اینکه در روایات وارد است که لباس سیاه مطلقاً مکروه است

مگر در عمامه و عبا و کفش ،از باب ضرورت و در خصوص عمامه از لحاظ تقیّه

است ،و گرنه مطلقات کراهت ُلبس َس َواد (سیاه پوشیدن) به حال خود باقی است ،و

استحباب سفید پوشیدن حتّی در عمامه و عَبا و نعال بهطور إطالق ،دلیل بر عدم

سیزدهم :رایگان کردن امور پزشکی ،اعم از طبیب و قابله و دارو
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رضایت اولیّۀ شارع بر لُبس سواد حتّی در حال ضرورت است .فلهذا مستحب است

که جمیع نمازگزاران حتّی سادات و علویّین در حال نماز عمامۀ سفید بر سر ببندند؛

غایة األمر برای حفظ نسب ،حفظ شعار سبز مطلوب ،و امّا شعار سیاه که لباس

فرعون و لباس اهل جهنّم است و از مختصّات حکّام جائر و غاصبین خالفت ،از

بنیعبّاس است ،اصالً مجوّز ندارد.

سیزدهم :رایگا ن کرد ن ا مور پزشک ی ،اعم ا ز طبیب و قابله و دارو

[سیزدهم] :این مسئله نیز از مهمّات تشکیل اجتماع صحیح و مترقّی است.

و در سابق األیام در بیمارستانهای مهم مانند بغداد و ریّ ،مراجعین بهطور مجّانی

مراجعه میکردند ،و امروزه در کانادا و بسیاری از کشورهای دیگر جمیع امور

پزشکی مجّانی است و با بیمههای صحیح طبّی ،تمام مخارج بیمارستانها و
پرستاران و متخصّصان و داروها و تغذیهها به نحو صحیح و کامل انجام میگیرد.

در کشور اسالم که بحمد اهلل مردم مسلمان از جهات إعطای صدقات و کفّارات و

موقوفات و سایر اُمور بَذْلیّه ،از همۀ کشورها متقدّم میباشند ،این مطلب با نقشه و

تدبیر صحیح عملی بوده و بار سنگینی را از دوش ملّت محروم بر خواهد داشت.

عدم تمکّن از دسترسی به طبیب و دارو و قابله برای مردم قابل تحمّل

نیست .افرادی هستند که حاضرند فرزندان خود را در راه اسالم به جهاد بفرستند و

جنازۀ خونین او را ببینند ،و معذلک راضی و مطمئن و شاد هم باشند؛ امّا اگر به

همین افراد دکتر نرسد و یا دارو نرسد ،و فرزندشان دچار مهلکه گردد و یا مرضش
طوالنی و صعبالعالج شود ،قادر بر تحمّل آن نیستند و شِکوه و فریادشان بلند

میشود؛ ﴿ ﴾     ـ اآلیة.

5

چهاردهم :رایگا ن کرد ناُ مور تحصیل ی ،هرگو نه علم و دانش مشروعی که بوده با شد

[چهاردهم] :اگر رفتن به مراکز علمی مستلزم پرداخت هزینۀ مالی باشد ،این

راه برای متمکّنان آن باز ،و برای فقرا و مستضعفان و محرومان بسته میشود .و چه

بسا ممکن است در طبقۀ فقیر افرادی خوشفهم و خوشاستعداد و الیق پیدا شوند
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که در طبقۀ مرفّه نبوده باشند؛ روی این زمینه ،آن افراد متمکّن حقیقت علم را مسّ

نمیکنند و این افراد غیر متمکّن هم که در مدارس علمی شرکت نکردهاند ،بنابراین
علم بهطور کلّی از جامعه رخت بر میبندد و افراد محصّل ،سطحی بار میآیند.

در زمان طاغوت ،حوزههای علمیّه دارای این مزیّت بودند که مدرسه و آب

و برق و کتابخانه در اختیار طالّب بود و شهریّۀ جزئی نیز به آنها از طرف علمای

اعالم داده میشد و طالّب در اثر تحصیل ،هزینهای که نمیپرداختند به جای خود،

قدری هم کمک مالی به مخارجشان میشد .آنها بدون طمع و آرزوی منصب و مال
و زیاده اندوزی درس میخواندند ،هلِل و یف اهلل تحصیل میکردند ،فلهذا محقّقینی
استوار و ریشهای و مبتکر و مخترع همچون سیّدنا األستاد آیة اهلل عالّمه طباطبائی

تبریزی در میان آنها ظهور میکرد و اعالمی همچون حاج شیخ آقا بزرگ طهرانی ،و
سیّد حسن صَدر ،و سیّد عبدالحسین شرفالدّین ،و سیّد محسن امین عاملی ،و

شیخ عبدالحسین امینی ،و شیخ جواد بالغی ،و شیخ محمّد حسین آل کاشف الغطاء ،و

نظائرهم در میانشان طلوع مینمود که دانش را از ریشه بررسی کرده و با خدمات و

تربیت طالّب صالح و تصنیفات مُمَتِّعه ،آبرو و شرف انسانیّت و اسالم و آیین پاک

مذهب جعفری شدند.

امّا در دانشگاهها چون هدف خدا نبود ،هدف تأمین زندگی و معاش و

ریاست و مقام بود ،در این مدّت طوالنی یک دانشمند محقّق مبتکر پیدا نشد؛ در علم

فیزیک و شیمی و پزشکی و داروسازی و طبیعی ،یک مکتشف بیرون نیامد تا

نظریّهای تازه آورده و به جهان ارائه دهد .همه جیرهخوار غربیان و کاسهلیس مکتب
آنها شدند .دانشمندان و محقّقینشان منتهز فرصت بودند تا در رأس ماه و سال ،مجلّۀ

خارجی آمده و مطالعه کنند تا ببینند چه مطلب تازه در آسمان علم پدید آمده ،آن را

ترجمه و به شاگردان مدرسه دیکته کنند؛ این نهایت درجۀ پیشرفت علمی ما بود.

امّا از این به بعد که حکومت ،حکومت اسالم و تحت والیت ولیّفقیه اداره

میشود ،و از دستبرد خارجیان بحمد اهلل محفوظ میماند ،تمام افراد ملّت یکپارچه و

پانزدهم :استخدام معلّمین و متخصّصین از خارج ،و منع اعزام محصّل به خارج
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یکدسته برای خدا باید تالش کنند .امور تحصیل نباید بهطور داد و ستد مادّی باشد؛

همانند حوزهها باید به دانشکدهها رسید و محصّلین خدایی و با تقوا تربیت کرد و از
هر جهت امکانات پیشرفت و تکامل علمی را برایشان میسّر ساخت ،تا بدون

آرزوی مادّی و بدون دغدغۀ خیال ،و بدون فکر قبولیِ فقط در امتحانات و اخذ

گواهینامه ،هریک دنبالۀ رشتۀ خود را بگیرد و اساسی و تحقیقی کار کند.

در آنوقت است که خواهیم دید :مفکّرین بزرگ همچون بوعلی ،و زکرّیای

رازی ،و ابوریحان بیرونی ،از میان همین بچهمدرسهها پیدا میشود و بساط دریوزگی
و تکدّی از مستعمران برچیده میگردد.

پا نزدهم :استخدام معلّمین و متخصّص ین ا ز خارج ،و منع اعزام محصّ ل به خارج

[پانزدهم] :شکّی نیست که امروزه اروپاییان از ما در علوم طبیعی جلو

افتادهاند .ما به علّت و موجبش اینک کاری نداریم ،شما به هر علّت و به هر سبب
که خواهید آن را توجیه نمایید .اآلن سخن ما در این است که :اگر ما بخواهیم
استقالل فکری و فرهنگی و مذهبی داشته باشیم ،باید حتماً در علوم به آنها برسیم و

جلوتر هم بیفتیم ،و گرنه مهر ذلّت و فرومایگی إلی األبد از ما برداشته نخواهد شد.

برای رفع این نقیصه یا باید محصّلین خود را به خارج اعزام کنیم و یا

متخصّص از خارج بطلبیم تا فرزندان ما را بیاموزند؛ غیر از این دو فرض ،فرض

ثالثی وجود ندارد و در مسئله شِقِّ سوّمی نیست.
[اشکاال ت اعزام محصّ ل به خارج]

اعزام محصّل به خارج سه اشکال دارد:
اوّل :زندگی در غربت و شهر نامأنوس ،و دوری از وطن و پدر و مادر ،و

محروم شدن از بسیاری از موهبتهای زندگی ـ همچون ازدواج و فرزند و کسب و

کار درخور استعداد و توان [و] غیر منافی با تحصیل و غیرها ـ که در حقیقت
محصّل در این دوران بهطور کلّی از اجتماع خود منقطع و بریده شده و عمرش

قیچی گردیده ،تا دوران تحصیل سرآید و به وطن مراجعت کند.

دوّم :برداشتن هزینۀ سنگین و طاقت فرسا [از] دوش ملّت ،و یا بیت المال
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ملّت محروم و مستمند ،و بیرون ریختن اَرز و سرمایۀ حیاتی کشور از طرفی ،و
تقویت دولت کفر خارج از طرف دیگر؛ و در واقع برای وَسمه کشیدن بر ابروان،

چشمان را کور نمودن.

سوّم :بیرون ریختن اَرز معنوی و روحی دانشجویان و خودباختگی در برابر

تمدّن غرب.

ما نمیخواهیم در اینجا از روابط نامشروع دختران و پسران ،و آزادی بیبند

و بار ،و صحنههای ضدّ دینی و ضدّ بشری ملّتهای کفر ،و زیانی که از این طریق

دامنگیر محصّلین جوان اعزامی ما میشود سخن گوییم .اینها با تمام زشتیها و
وقاحت و قباحت ،در برابر آنچه میخواهم عرض کنم اندک است.

ما میخواهیم بگوییم :محصّل اعزامی به خارج در اوّلین نظاره در برابر آن

تشکیالت صوری ،و آن استادان و آن آزمایشگاهها و آن زرق و برقها ،خود را

ضعیف و زبون میشمرد؛ ایشان را انسان کامل و مربّی و معلّم و برتر و باالتر

میبیند و خود را ناقص و زیر دست مینگرد .این دیدگاه ضعف و حقارتنگری،
تا آخر عمر در کانون اندیشه و تفکّرات وی میماند ،و آن عظمت و اُبَّهَت و جالل

نیز آنی از خاطره و ذهن او دور نمیشود.

جوان محصّل تازهوارد ،همچون شخص مفکّر و فیلسوفی نیست که این

جهات را از هم متمایز کند[ ،و] بدون ذرّهای انفعال ،از مواهب و علوم آنان سرمایه

گیرد ،و نفس خود را نیز در همان درجۀ مصونیّت و عزّت پایدار بدارد؛ خواهی
نخواهی کشمکش در میگیرد ،و فعل و انفعال درونی پدیدار میگردد .رفته رفته در
طیّ تعلیم در آن محیط و آن هوا و آن زمینه ،به دنبال تعلیم معلّم ،روحیّات و آقایی

و سیادت استاد در نفس شاگرد اثر میگذارد و نفس و روان او را محو و فانی در

جالل او میکند .محصّل پس از چند سال تحصیل بهکلّی استقالل فکری و منیّت و
شخصیّت خود را از دست میدهد؛ اگر به وطن برگردد تا آخر عمر آنان را عظیم و

آقا و برتر میشمرد و ملّت خود را محروم و منفعل و زیر دست؛ و اگر برنگردد ،تا
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183

آخر عمر در آنجا باز شرف انسانیّت و استقالل اندیشه و فکر خود را باخته است .و

به نظر حقیر این آفت از جمیع آفتهای این مسئله شدیدتر ،و بنیاد کنتر است.

شاید روی همین جهات بود که فقید سعید و شهید مظلوم ما :مرحوم سیّد

حسن مدرّس ـ أعلی اهلل مقامه الشریف ـ در ابتدای آنکه زمزمۀ اعزام محصّل به
خارج بود ،صریحاً گفت« :من با اعزام موافق نیستم و لیکن معلّم و متخصّص از

خارج بیاورید!»

امّا در استخدام معلّمین و متخصّصین خارجی ،و طلب نمودن ایشان را در
[ منا فع استخدام معلّم و متخصّص ا ز خارج]

داخل کشور ،هیچیک از این سه محذور وجود ندارد .و هزینۀ استخدام در مقایسه

با هزینۀ اعزام بسیار ناچیز است.

و از جمله منافع و عوائد استخدام این است که :آنها که معلّم و مفکّر و افراد

اندیشمند آن جوامع میباشند چنانچه در داخل کشور بیایند و از نزدیک با این دین

و این قرآن و این مکتب تشیّع آشنا شوند ،چه بسا از آیین خود دست بر میدارند و

به اسالم میپیوندند ،و خود نیز مبلّغینی از مبلّغین اسالم میگردند؛ از این نمونهها
دربارۀ استخدام شدگان در دوران سابق به چشم میخورد.
[شا نزدهم :اعال ن اذا ن در موا قیت پنجگا نۀ نما ز و حکم به دخول شهور قمریّه طبق رؤیت هالل ]

شانزدهم :اعالن اذان در مواقیت پنجگانۀ نماز در سراسر کشور ،و تعیین

محلهای مختلف در شهرستانها برای رؤیت هالل در شب اوّل ماه ،و اطّالع فوری
به حاکم شرع بهطوریکه پس از چند لحظه از شب گذشته در شبهای اوّل ماه در

محلهای متّفق األفق حکم به دخول ماه جدید شود ،و بساط تقویم نجومی برچیده
گردد.

امروزه متداول است در کشور شیعه ،اوّل ظهر یک اذان برای نماز ظهر و عصر

میگویند و دو نماز را با هم جمع مینمایند ،و همچنین در اوّل شب یک اذان برای
نماز مغرب و عشاء با هم ،و در اوّل طلوع صبح صادق یک اذان برای نماز صبح.

این طرز عمل خالف سنّت رسول خدا و ائمّۀ طاهرین علیهم الصّالة و السّالم

است .نمازها باید در مواقیت خود یعنی در اوقات پنجگانه انجام داده شود ,و در
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وقت عصر و وقت عشاء ،اذان علی حده گفته شود .گرچه در مذهب شیعه جمع

بین الصّالتین جایز است و این عمل از رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم به
ثبوت رسیده است که حتّی در مواقع غیر ضروری میان صالة ظهر و عصر و میان

صالة مغرب و عشاء را جمع میکردهاند ولی این عمل مداوم و مستمر نبوده است،
و فقط داللت بر ترخیص دارد ،نه بر استحباب و یا بر لزوم.

در میان شیعه و فقهای أعالم آن ،مسئله اجماعی است که« :افضل ،بجا آوردن

نماز عصر در موقع عصر و نماز عشاء در وقت عشاء است ».و با وجود این ،دست

از سنّت برداشتن و ترک اذان در موقع خود در مأذنهها نمودن و محروم ساختن

خود و مسلمین را از سنّت حتمیّه و فضیلت قطعیّه ،و اکتفا کردن به یک وقت به

طور مستمرّ و مداوم ،جز عمل خالف چیزی دیگر میتوان به حساب آورد؟!

این است که به واسطۀ این أعمال استثنائی و غیر قابل توجیه ،شیعه را مورد

طعن و دقّ قرار میدهند که :آنها استخفاف به نماز میکنند! و جلوتر هم میروند و
با تهمت ،ایشان را تارک صالة میشمرند! و عمالً هم شیعه نماز را از مواقع اوّلیّۀ
خود تغییر داده و بر خالف سنّت ائمّۀ طاهرین علیهم السّالم رفتار کرده است.

ما مانند سنّیها حکم به عدم جواز جمع بین الصّالتین نمیکنیم ،و اگر احیاناً

با هم بجای آوریم گرچه در موقع غیر ضروری باشد حکم به صحّت مینماییم؛ ولی

سخن ما این است که :با وجود افضلیّت اتیان صالة در موقع خاص و وقت مقرّر
خود ،و با وجود روایات متضافره و سنّت قطعیّه و اجماع و اتّفاق علمای اعالم بر

افضلیّت تفریق بین الصّالتین و بجا آوردن نمازها را در مواقع خمسۀ مقرّره ،دست از
این اصل اوّلی برداشتن و پیوسته و مدام نماز ظهر را با عصر ،و مغرب را با عشاء بجا

آوردن ،خالف سنّت و فضیلت و ترک افضل به طور حتم و مسلّم است.

مع األسف شیعه در این امر بهقدری تساهل نموده است که اگر احیاناً کسی

در صلوات خود تفریق کند و یا در اوّل عصر و اوّل عشاء اذان بگوید ،باألخص در

مأذنه و اجتماع عمومی ،وی را سنّی مذهب میپندارند و رمْی به انحراف مینمایند؛
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درحالیکه عین واقع و سنّت عمل نموده و تشیّع راستین خود را تبَعاً لمذهب

اهل البیت دنبال کرده است.

از جملۀ مسائل متروکه که شیعه به جهت مخالفت با عامّه خود را از

فیوضات آن محروم ساخته است ،بجا آوردن هزار رکعت نماز در شبهای ماه

رمضان است به طریق خاصّی که در کتب فقهیّه مذکور است و شیخ طوسی (ره) در

تهذیب به طور تفصیل با ادعیۀ وارده پس از آن نمازها ذکر کرده است .و چون به
دستور عمر که امر کرد آن را به طریق جماعت انجام دهند ،و از آن به بعد به طریق

جماعت انجام میدهند ،و چون پس از مقداری از بجا آوردن آن قدری استراحت

میکنند ،آن را صالة تراویح نامند.

اصل این نماز در زمان رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله به طور فُرادا انجام

داده میشده است ،و ائمۀ معصومین سالم اهلل علیهم اجمعین نیز فُرادا انجام

میدادهاند؛ چون نماز مستحب است و جمیع صلوات مستحبّه به جماعت باطل
است .علمای اعالم از قدیم االیّام بجای میآوردهاند ،و در میان مؤمنین یک فضیلت

و موهبت شهر رمضان به شمار میآمده است؛ و لیکن امروزه عمالً متروک شده

است و شیعه خالفاً لِعُمَر که جماعتش را بدعت نهاد ،دست از فرادای آن برداشتهاند؛

و این ضرری است بزرگ.

از جمله وظایف حاکم اسالم ،حکم به دخول شهور قمریّه طبق رؤیت هالل

است نه بر اساس تقویم و محاسبۀ نجومی .حاکم موظّف است در هر شهری
افرادی را برای رؤیت هالل بگمارد تا با چشم عادی ـ نه مسلّح به دوربین و

تلسکوپ ـ ماه را ببینند و فوراً با تلفن و بیسیم خبر دهند ،و حاکم در محلهای
متّفقاألفق که هالل رؤیت شده است حکم به دخول ماه جدید میکند ،و در
محلهایی که رؤیت نشده است حکم به دخول ماه نمیکند درصورتیکه با
محلّهای رؤیت ،در اُفق مخالف باشند ،مگر درحالیکه ماه قبلی آنان  49روز بوده
است که در این فرض برای ایشان هم حکم به دخول شهر جدید مینماید.
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این امر فوراً باید در اوّل شب ،و اگرنه در اوقات األقرب فاألقرب در شب

اوّل ماه صورت گیرد ،و دخول شهور قمریّه طبق رؤیت خارجی و حکم حاکم شرع

باشد ،و اینکه امروزه اوّل ماه را بر اساس محاسبۀ نجومی و مالحظۀ تقویم منجّمین

میگیرند ،و قبل از غروب آفتاب و یا در روزهای قبل ،اوّل ماه را مشخّص
مینمایند ،غلط است و احکام شرعیّه بر آن مترتّب نخواهد شد.
هفده م :بر گردا ند ن ز ندگی سَرَف و هذر و إ تراف را به ز ندگی سا لم و ساده

[هفدهم] :امروزه در میان بسیاری از مردم ،اسراف و تبذیر در زندگی رواج

پیدا نموده و لباس و طعام و مسکن و زیّ متجبّرانه جایگزین زندگی سالم و صحیح

شده است ،زیادهرویهای گوناگون در مصارف بیهوده و بدون اساس ،و معیشت
متجمّالنه و کاخنشینی رو به تزاید میرود؛ درحالیکه اینگونه زندگانی ،درست در
جهت خالف مسیر حقیقی اسالم است .زندگی در شهرهای بزرگ و مقیّد به داشتن

اتومبیل ،طبعاً راهروی و استنشاق هوای سالم و فعالیت بدنی را گرفته ،و اختناق و

تنبلی و خفقان به جای آن نشسته است .چه سرمایههای بیحساب صرف خریداری

کوالها میشود ،درحالیکه مادّۀ آن را از خارج میآورند و معلوم نیست از چه

میگیرند؟ بعضی از محقّقین گفتهاند« :بعضی از موادّ آن جز با الکل قابل حل شدن
نیست .و مادّۀ مُنْعِش مثل نکوتین به مقداری در آن موجود است ،و ضرر آن برای

معده و دستگاه گوارش مسلّم است ».مردم هم هجوم میآورند بر خرید آنها بدون
دقّت و تأمّل ،و با قاعدۀ « ُک ُّل یش ٍء ل َک طاه ٌر ح یّ تَع َل ،أنه َقذ ٌر» 5و قانون « ُّ
کل َیش ٍء
لک َح ٌ
ًلل ح یّ تَع َل ،أنیه َحرا ٌم» 2حکم به طهارت و حلّیت نموده ،و آیۀ قرآن را که
﴿ 4﴾   میباشد فراموش کردهاند.

حکم به حلّیت و طهارت آن منوط به حاکم شرع و فقیه است؛ زیرا مانند

 .5مستدرک الوسائل ،ج  ،2ص 184؛ جواهر الکالم ،ج  ،5ص  ،491با قدری اختالف.
 .2الکافی ،ج  ،1ص 454؛ جواهر الکالم ،ج  ،5ص  ،231با قدری اختالف.
 .4سوره عبس ( )89آیه .23
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موضوعات مستنبطه میباشد که عرف عام را برای تشخیص آن راهی نیست .بر
عهدۀ فقیه است که در مادّۀ اصلی و ترکیبات آنها و اشباه آنها تحقیق و تفحّص به

عمل آورد ،و صالح و فساد آنها را از جهت فرد و اجتماع و اقتصاد و بهداشت در
نظر بگیرد ،و حکم به جواز و یا عدم جواز بنماید.

امروزه مرسوم است که مردم اجناس خود را از خوراکی و پوشاکی در

پاکتها و کیسههای نایلونی و غیره میگیرند و پس از مصرف ،تمام آنها را دور
میریزند؛ این اتالف عظیم و ضرر مالی است.

یکی از معلّمین زبان آلمانی ما در مدرسه میگفت:

«اینک که هیتلر بر سر کار است ،در تمام کشور آلمان شکالتهایی را که
در زرورق قلعی میپیچند ،مردم پس از استعمال آن ورقهای قلعی را جمع
میکنند و مجاناً به کارخانه برمیگردانند! و از این راه فقط در سال ،هزاران
تن قلع خالص عائد آن کشور میشود و از تبذیر جلوگیری میگردد و
اقتصاد آن کشور بر اساس موقعیّت فعلی خود که بر علیه دشمنان خود قیام
کرده است محفوظ میماند».

از این قبیل نمونهها در کشور آلمان موارد بسیاری را برای ما به شمار آورد

که حقیقتاً مورد تعجّب بود.

عمارت و ساختمانها باید طبق موازین شرعی ،دارای بیرونی و اندرونی

جداگانه برای حفظ و آسایش مخدّرات ،و در عین حال حائز بهداشت کامل و نور
و آفتاب و دارای فضا و هوا باشد .زندگی در آپارتمانهای بلند و اسکان خانوادهها

سوهن یف ال ُغ َرف 5،و
را در آنجا موجب ربط و ارتباطهای قهری نامشروع ،و ال ُتال ُ

موجب مرض به واسطۀ نداشتن فضا و هوا و آفتاب میشود ،و مردم هم طبعاً آن

 .5من ال یحضره الفقیه ،ج  ،5ص :473

ف و ال تُعلموهن الکّابة و ال تُعلموهن سورة
السالم” :ال تُنزلوا النیُاء الغ َُر َ
«قال أبوعبداهلل علیه ّ
یوسف و للموهن المغزَ َل و سور َة النیور( »“.محقّق)
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طرز ساختمانهای مدرن و شیک را بر منازل کهنه و قدیمی ترجیح میدهند و با
دست خود ،هوای سالم و فضای بهداشتی را از دست داده و خود را در چند قفسۀ

محدود زندانی میکنند و این را هم یکی از نمونههای پیشرفت و ترقّی میدانند!

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

تابش آفتاب ،و یا حرکت بر روی برف و یخ میگذرانند ،و به نام اینکه ما صاحب
ماشین شخصی هستیم خود را سرگردان و متحیّر مینمایند.

موادّ اولیّۀ همچون شیر و پنیر و سرکه و ترشی که در شهر و دهکده یافت

میشود ،در کارخانههای مخصوص در جاهای معیّن بستهبندی میکنند و با چندین

برابر قیمت اولیّه به أقصیٰ نقاط مملکت با هزینههای سنگین حمل و نقل و ترافیک
و مصرف و استهالک ماشینهای راه و ترابری میرسانند ،و مصارف هنگفت ضایع

و تباه میشود و بالعوض دور ریخته میشود ،و چه ایجاد مشکالت سدّ جادّه و
خیابان و تصادف در عبور و مرور و غیره مینماید؛ بالنّتیجه موادّ اولیّۀ آن شهر و یا
آن قریه را باید به آن کارخانه حمل کنند و سپس بستهبندی شده از آن کارخانه به

این محل عودت دهند .و در این رفت و آمد و تغییر صورت ،هزاران فرد انسان

نیروهای خود را بدون عوض میبازند ،و عمر گرامی و عزیز خود را بیهوده مصرف

و در راه تجمّل نازیبا ،و صورت کریه و زشت تمدّن از دست میدهند .در صورتی
که اگر در هر شهری کارخانۀ صابونپزی و کنسروسازی و مواد اولیّه به قدر مصرف

همان شهر تهیّه شود ،تمام این مشکالت حل میشود .اگر محلّ کسب و درآمد همه
و یا غالب مردم نزدیک منزلشان باشد ،بسیاری از مشکالت غیر قابل حل ،حل

خواهد شد.

در زمان طاغوت نه تنها به این مسائل بذل توجّهی نمیشد ،بلکه توجّه بر

خالف بود ،و دستگاه عمیق استعمار و بردهسازی بود که اینگونه نقشهها را در
کشور عمالً پیاده کرد و جلوی حیات طبیعی و زندگی سالم و شرف و عزّت مردم
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را گرفت .این نمونهها و امثال آن که بسیار است اینک بر عهدۀ ولی فقیه است که با

گماشتن افراد بیغرض و بیمرض ،متعهّد و متخصّص در فنون بر سر کار ،همه را

به نحو أحسن صورت دهد ،و جامعه را از فلج و زمینگیری مزمن نجات دهد.
هجده م :ترغیباُ مّت مسلم را به مهرا لسُّنّة

[هجدهم] :امروزه مهریّۀ دختران بهطور سرسامآور باال رفته است؛ و بدین

جهت مانع عظیمی در سر راه ازدواج واقع است .در حقیقت ازدواج و نکاح را

مبادلۀ دختر با مهریّه میدانند ،و هر کس میخواهد شرف و عزّت خود را به

ذیقیمت بودن دختر خود که مساوق با مهریّۀ بیشتر است حفظ کند؛ و از این راه
تنافس و خودفروشی و منیّت ،بازاری گرم پیدا نموده است! هر دختری که شوهر

میکند ،میخواهد مهرش از اَقران وی افزون باشد؛ و این چند پیآمد نکوهیده را
در بر دارد:

اوّل :سدّ باب نکاح و سدّ تکثیر آن؛ درحالیکه شارع اسالم امر به نکاح و

تسریع و تکثیر آن نموده است.

دوّم :عدم تمکّن مردان از پرداختن مهریّه که باید نقدینهای باشد که به زنان

تقدیم میدارند و بهجای آن ،مهر بر ذمّه و دَین نشسته است؛ یعنی مهریه در ذمّۀ
زوج تعلّق میگیرد تا بعداً بپردازد .و این خود چند عیب مهم دارد.

زیرا اوّالً :مهریههای سنگین برای مرد قابل پرداخت نیست ،فلهذا متمکّن از

ادا ِء آن نمیشوند تا بمیرند و یا زن بمیرد ،و در آن صورت هم چون سنگین است
چه بسا ورثه قادر بر پرداخت آن نیستند؛ و تا آن زمان هم خود ،مالیّۀ معتنابهای که

بتواند اداء کند بهدست نیاورده است .و چه بسا اینگونه مهریّهها که عادتاً زوج قادر

بر ادا ِء آن نیست موجب ابطال مهریّه در عقد میشود ـ اگر نگوییم موجب بطالن
اصل عقد نکاح است ـ و این عقد از مهرالمُسمّی به مهرالمِثل تنزّل پیدا مینماید.

و ثانیاً :در شب مذاکره و معارفه فیمابین ارحام زوجین که به شب «بلهبران»

معروف است ،به جای صمیمیّت و محبّت ،تباغض و منیّت و خودفروشی در
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مذاکرات فیمابین صورت میگیرد .زیرا خاندان عروس تا حدّ امکان سعی میکنند

خود را ذیارج قلمداد کنند و با شواهد و امثال و کسب و شهرت و سایر امور
اعتباریّه ،دختر خود را گرانقدر و پر بها جلوه دهند تا مهریّهای را که میخواهند بر
آنها قالب زنند ،جای خود را بگیرد؛ و خاندان داماد نیز برای آنکه زیاد نباخته باشند،
تا سرحدّ قدرت برای شکستن دعاوی مقابل میکوشند و با شواهد و امثال و بیان

نمونهها میخواهند قدر واقعی دختر را بنمایانند ،بلکه در برابر حریف نیز او را از
اقران عادی خود پایینتر آورند تا کمتر بپردازند.

و در حقیقت مجلس معارفه که باید یک مجلس صفا و محبّت و یک محفل

اُنس و پیوند میان دو خاندان تازه به هم پیوسته باشد ،به یک مجلس خودفروشی و
شخصیّت طلبی و خود نمایی و ارائۀ کاال در برابر گرانترین قیمت در بازار عرضه،

و اگر اغراق نگوییم ،مثل بازار خرفروشان که آنها را به حراج میگذارند و با چوبۀ

حراج به باالترین قیمت میفروشند ،خواهد شد؛ یعنی نکاح که یک امر عبادی و
سنّت حسنه است تبدیل به یک دکانداری و بازار خرید و فروش أمتعه میگردد .و

دختر معصوم جوان نیز شهید افکار جاهلی اقوام خود شده و مانند کاال باید به بازار
عرضه تقدیم شود .کجا رفت شرف انسانیّت؟! کجا رفت روح پیوند و پیوستگی؟!

مجلس مذاکره و معارفه و تعیین مهریّه که اوّلین محفل انس و جمعیّت میان

این دو گروه است ،باید از باالترین ارزشهای انسانیّت و ایثار و گذشت و محبّت و
صمیمیّت و پیوند دوستی و عقد مؤالفت و مؤانست برخوردار باشد .این است روح

اسالم! این است آن آیین پاک سرمدی! این است سیرۀ سروران و اولیای گرامی!

و ثالثاً :مهریّۀ سنگین ،پیوسته دختر را متجبّر و در برابر شوهر مستکبر

میدارد و روح تواضع و خشوع را از او میگیرد .پیوسته دختر به اتّکاءِ مهریّۀ

سنگین خود و عدم امکان پرداخت شوهر ،او را در امر و نهی و جبروتیّت قرار

میدهد؛ و مرد نیز از اوّل عقد خود را زیر بار سنگین مهریّه مشاهده میکند ،و
مهریّۀ سنگین عقدهای بر دل او میگردد.
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سوّم :سنگر گرفتن مرد و زن در برابر هم؛ چون از وهلۀ اوّل ،زن خود را

باری و وزنهای در مقابل مرد میداند ،مرد نیز زن را وجود تحمیلی بر خود نظر

میکند .این دو نگرش خدای ناکرده در اثر مختصر اختالفی شدید میشود و روز

به روز رو به تزاید میگذارد .این عقدۀ قلبی دیگر از تحمّل بیرون میرود و موجب

بغض و بدبینی میشود .مرد میبیند که زن بر او تحمیل است ،و زن میبیند که با
این همه مشکالت و مهریّه ،مرد از او نفرت دارد .این زندگی رو به فرسایش

میرود؛ کمکم زن خسته و ملول میشود و مرد هم از خدا میخواهد این بار
تحمیلی را فروگذارد .زن میگوید :مالم حالل ،جانم آزاد!

در اینصورت بدون پرداخت مهر ،با هزار دغدغه و مشکله هر دو از هم

جدا ،و آن محبّت منتظره تبدیل به عداوت ،و زندگی مجتمع مبدّل به تفریق

میشود؛ این است نتایج مهریّۀ سنگین.

تمام این مصائب و مشاکل از این رخ داده است که عنوان نکاح و ازدواج در

میان مردم ،عنوان مبادله و معاوضه را پیدا نموده است! امّا اگر بدانند و بفهمند که این

عنوان غلط است و نکاح یعنی عبادت الهی و سیر در مدارج و معارج کمال انسانی و

ایجاد مثل و خلیفۀ خداوندی در روی زمین ،و زندگی مشترک بر اساس محبّت و

مودّت و ایثار و تحمّل مشاق در راه به ثمر رسانیدن و پرورش و تربیت اوالد که اعظم
از نتایج عالم خلقت است؛ دیگر صد در صد موضوع عوض میشود و به دنبال آن،

حکم عوض میشود .غایة األمر چون در ظاهر به واسطۀ عمل نکاح ،تصرّفی از مرد
در زن صورت میگیرد ،مرد به عنوان هدیه چیزی نفیس و ارزشمند به او پیشکش و

تقدیم میدارد .این هدیه همان عنوان مهر است که به صورت طال یا نقره و یا کتاب
علم و یا تعلیم قرآن و امثالها میباشد که باید نقداً داده شود ،و همین مقدار اگر بر ذمّه

در صورت عدم قدرت تعلّق گیرد نیز دارای اعتبار خواهد بود.

و از همه عالیتر و برتر مَهرالسُّنة است که عبارت است از پانصد درهم

شرعی ،معادل با سیصد و پنجاه مثقال شرعی ،و معادل با دویست و شصت و دو و
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نیم مثقال صیرفی از نقره مسکوک 5.مهری که معادل با قیمت زره موال امیرالمؤمنین

علیه السّالم بود و با فروش آن به واسطۀ سلمان فارسی ،رسول اکرم صلّی اهلل علیه
و آله و سلّم بدان ،پیوند عقد زواج بضعۀ مطهّرۀ خود ،شفیعۀ روز جزا ،سیّدة النساء

فاطمة زهرا سالم اهلل علیها را استوار نمود ،و بر این منهج راستین مهریّۀ بانوان اُمّت

خود را سنّت فرمود.

در اینصورت زنان اُمّت رسول خدا به پیروی از دختر رسول خدا ،و مردان

اُمّت به پیروی از امیرالمؤمنین علیه السّالم ،و از بنیادگذارندۀ آیین پاک محمّدی از
سنّت خود رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم اگر مهریّۀ خود را مهرالسُّنة قرار

دهند ،تمام این اشکاالت مرتفع خواهد شد.

این حقیر مهریّۀ تمام دختران خود را مهرالسُّنة نمودهام ،و مهریّۀ عروسان

فرزندان خود را مهرالسُّنة کردهام ،و تا به حال از دوستان و آشنایان و افرادی که بر
این منهج اطّالع یافته و مراجعه نمودهاند ،صدها نفر مهریّههایشان مهرالسُّنة بوده

است؛ و للّه الحمد و له المنّة همه با خیر و برکت و عافیت و زندگیهای توأم با
مسرّت و شادکامی و مواهب إلهیّه بوده است.

نمیخواهم عرض کنم که حتماً و به طور وجوب و الزام باید مهریّهها را به

مهرالسُّنة ارجاع داد ،بلکه میخواهم بگویم :با پیشنهاد به دختران و خاندان عروس

در موقع ازدواج و با بیان این خصوصیّات و به جهت علوّ گفتار رسول خدا و
عظمت این سنّت سَنِیّه و اُبَّهت این رویّۀ راستین ،خود دختران در انتخاب مهرالسُّنة

پیشقدم بودهاند و افتخار خود و اقوام خود را فراهم آوردهاند.
 .5چون یک مثقال شرعی

7

59
7

درهم شرعی است ،بنابراین پانصد درهم شرعی سیصد و پنجاه

مثقال شرعی میشود199 × 59 =419 :
4

و چون هر مثقال شرعی مثقال صیرفی است ،بنابراین سیصد و پنجاه مثقال شرعی ،دویست و
3

4

شصت و دو و نیم مثقال صیرفی میگردد.419 × =212/1 :
3
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و هر کس از این طریق و روش مطّلع شده است آن را پسندیده و تقدیر

نموده است .حتّی بعضی از مخدّراتی که با مهریّههای سنگین ازدواج کردهاند طالب
شده اند که شوهرانشان آنان را طالق دهند و سپس به جهت مبارکی و میمنت این

جلنة است ،دوباره به نکاح
مهریّه که مهریّۀ اوّلزن عالم امکانَ :س ّیدة نساء أهل ا َ
شوهران برگردند .ولی بنده به آنها گفتهام :طالق امر محبوبی نیست ،و برای

این منظور مطلوب نیست؛ شما اینک آن مهریّه را با شوهرانتان به مهرالسُّنة مصالحه
کنید ،همان ثواب و اجر را خواهید داشت!

[ نو زدهم :برداشتن تکدّ ی و کالّش ی و کالهبردار ی به اسم فقیر و محتاج]

نوزدهم :برداشتن تکدّی و کالّشی و کالهبرداری به اسم فقیر و محتاج از

افرادی به صورت طلبه و عمامهای و واعظ و تاجر و دکتر و مسافر و کاسب و
غیرهم؛ و ربودن اموال خطیره و دادن مردم به آنها از این طریق.

افرادی هستند که شغلشان کالّشی است ،و در موقع نمازها در مساجد و در

حرمهای مطهّره همچون حرم حضرت امام رضا علیه السّالم و بعضاً در خانهها و
مغازهها و حجرههای افراد معروف و سرشناس میروند و با ظاهری آراسته و
کالمی مسجّع و مقفّیٰ ،خود را مستحق و نیازمند به مبالغ کثیری جلوه میدهند که
هر کس ایشان را مشاهده کند ،بدون درنگ حکم به استحقاقشان مینماید و دست

در جیب خود میبرد ،و آنچه همراه اوست از وجوه شرعیّه یا صدقات ،یا تبرّعاً به
آنها میدهد .بعد با همین وضع و هیئت سراغ دگری رفته ،و همین عبارات خاصّه

را از احتیاج بیان میکنند؛ سپس به دنبال شخص ثالث ،و همینطور رابع و خامس و

هلمّ جرّاً ،و به حسب موقعیّت زمان و مکان ،و ایضاً بر حسب نوع هیئت و کیفیّت

از عمامه و عبا و یا از کت و شلوار ،عباراتشان تفاوت میکند .آنگاه پولهای

سرشار اختالس میکنند ،و عالوه بر ضرر شخصی و ریختن آبروی خویشتن ،حال
عبادت و توجّه را از مردم مسجد و حسینیّه و حرم میگیرند ،و شب دعا و نماز و

زیارت و احیاء بدینگونه مزاحمات سپری میشود .و چه بسا بعضی از متسرّعان
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در کارهای خیر برای آنکه از شرّشان خالص شوند فوراً دست در جیب برده و

تقاضای وی را به نحو اکمل برمیآورند.

این افراد کالّش و قالّش و خدعهساز ،پولهای هنگفتی به جیب میزنند و

عالوه بر تضییع حقّ فقرا و مساکین ،موجب ریختن آبروی دین و اسالم و علما و

طالّب میگردند .حتماً باید از آنها جلوگیری کرد به نحو احسن و اَکمل؛ بدین
طریق که توسّط جاسوسان مخفی آنها را خواست ،و سپس در شغل و کار و مسکن

و عائله و درآمد او تحقیق کرد و اَحیاناً اگر نیازمندند ،به شغل راست و درستی با

درآمد مشروعی واداشت؛ و اگر دروغگو و جیببرند ،آنان را تعزیر کرد و التزام و
تعهد گرفت تا دیگر مرتکب چنین جنایاتی نشوند ،و اگر شدند بر تعزیر و عقوبت

افزود تا ریشۀ فساد بهکلّی از میان برود .و این عمل احتیاج به سازمان مستقل و
شبکۀ اخبار مستقلّی دارد که در هر شهر و ده جاری و ساری باشد؛ زیرا غالباً

اینگونه متکدّیان غریبهاند ،و در محل و منزل خود این اعمال را بجای نمیآورند،
از شهر به شهر ،و از محلّه به محلّه ،و از این ده به ده دیگر میروند ،و تا انسان مبتال
به آنان نشود و وجود ایشان را مکرّراً در محلهای متفاوتی نبیند ،ابداً آنها را بدین

زیرکی و مهارت و تردستی نمیشناسد.

خود اینجانب بارها از دست ایشان گول خوردهام ،ولی اینک بحمد اهلل بعد

از رسیدن به سنّ پیری و کهولت ،ایشان را تا اندازهای شناختهام؛ فلهذا آنها هم حقیر
را شناخته و یأس امید نموده دیگر به سراغمان نمیآیند.
[بیستم :تطبیق داد ن ا مور ادار ی با ا مور شرع ی ،و ایجاد رسا لهها ی عملیّه ا ی با قاطعیّ ت و شمو لیّت در احکام]

بیستم :تطبیق دادن امور اداری را با امور شرعی ،مثل تنظیم حرکت قطارها و

هواپیماها بهطوریکه وقت کافی برای نماز در مسجد خاص بوده باشد؛ و تنظیم
اوقات ادارات با ساعات نماز و روزۀ رمضان و غیرهما .و برداشتن احتیاطات و

حرَج میگردد ،و فتوای قاطع در
شدائدی که در رسالههای عملیّه موجب عُسر و َ

جمیع اُمور بهطوریکه اسالم را همگی شریعت سَمحۀ سَهلَه بدانند و به جهان
بشناسانند.

[بیستم :تطبیق دادن امور اداری با امور شرعی ،و ایجاد رسالههای عملیّهای با قاطعیّت و شمولیّت در احکام]610

در زمان طاغوت درست تنظیم امور اداری در جمیع جوانب در یکطرف بود

و ترتیب امور شرعی مردم در طرف دیگر ،خواه در بعضی از اوقات توافق حاصل

بکند یا نکند؛ سالگردها و جشنها طبق تقاویم شمسی مجوسی و برجهای بهمن و

اسفند بود ،خواه با ایّام عاشورا و وفیات سروران دین مصادف باشد یا نباشد .به

تقاویم هجری قمری اعتنا نبود ،و مسیر حرکت تقویم در جهت نظریۀ استعمار کافر
سیر میکرد .در ادارات و ساختمانها و کاخهای دولتی مهندسین طبق نقشۀ خود
مستراح را در محلّ خود میساختند ،خواه رو به قبله باشد یا نباشد .به طور تمام و
کمال مسیر حرکت دولت با مسیر حرکت ملّت مسلمان به سوی دو هدف متعاکس

بود؛ و این از هر جهت مرارتها و اشکاالتی را با خود همراه داشت .وظیفۀ حاکم

اسالم آن است که مسیر دولت و ملّت را در یک ممشا و مجرا قرار دهد؛ و افراد ملّت

را با دولت همچون شیر و شکر درهم بیامیزد ،و گرنه باز همان آش و همان کاسه
بوده و نتیجۀ مطلوب از قیام و اقدام ملّت مسلمان کما هو حقّه حاصل نخواهد شد.

رسالههای عملیّه تا به حال برای مردم مسلمانی که دور از دولت و اجتماع و

متن زندگی بودهاند نوشته میشده است ،و فقط به گوشهای از فقه سیّال و بیکران
شیعه میپرداخته است؛ از این به بعد رسالهها متکفّل اداره و تنظیم قانون جمیع

افراد مسلمان است ،باید همۀ زوایای فقه بررسی شود .از احتیاطکاریها به نحو

أشد جلوگیری به عمل آید ،و دین سَمحه و آیین سهلۀ محمّدی به بشر ارائه شود.
عبادات و حج و صیام و سایر امور مردم باید با قاطعیّت در نیّت ،و عدم تکرار انجام

گیرد .و برای این منظور باید فقیه اسالم زمان بیشتری در فقه کار کند تا تضلّعش

افزون گردد ،و بتواند با مالحظۀ محیط وسیع و نیازمندیهای گوناگون روزمرّۀ

مردم پاسخگوی همه مشکالتشان باشد ،و بار والیتشان را بر دوش کشد؛ و این فقط
در صورتی میسور است که در فتاوا متضلّع و استاد شود و با قاطعیّت فتوا دهد و از

احتیاط بالمرّه دست بشوید.

و احلمدُ هلِل َوحدَ ه.
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[موارد پیشنهادی شهید مطهّری به رهبر کبیر انقالب ساعاتی قبل از شهادت]
در کتاب لمعاتی از شیخ شهید (مطهّری) در صفحۀ  35آورده است:

«مواردی که استاد شهید در نظر داشتند با حضرت امام (ره) در میان بگذارند

و بر روی ورقهای یادداشت فرموده بودند که پس از شهادت ،در جیب لباس استاد
یافت شد:

ـ نماز جمعه؛

ـ تشکیالت روحانیّت و خطر حزب؛

ـ مسئلۀ امر به معروف و نهی از منکر؛

ـ دانشکدۀ علوم إلهی؛

ـ پیشنهاد آقای تهرانی 5و حجاب استاندارد شده؛

ـ تعلیم فنون جنگی برای افراد  58سال تا  39سال به طور اجباری یا

داوطلب؛

ـ تسهیالت ازدواج برای پسران و دختران بعد از بلوغ؛
ـ تشکیالت اداری منزل آقا؛

2

ـ حوادث تبریز ،ارسال آقای مدنی؛

4

ـ توقیف اجرای حدود اسالمی به برقرار شدن نظامات اسالمی».

در باب پیشنویس قانون اساسی
نامهای را که حقیر سیّد محمّد حسین حسینی راجع به پیشنویس قانون

اساسی به حضرت آیة اهلل العظمی خمینی فرستادهام ،در روزنامۀ کیهان ،شمارۀ
 .5آیة اهلل سیّد محمّد حسین حسینی تهرانی( .لمعاتی از شیخ شهید)
 .2آیة اهلل شهید مدنی( .لمعاتی از شیخ شهید)
 .4جنگ  ،66ص  19ـ .89

[کیفیّت زمامداری امیرالمؤمنین علیه السّالم]

619

 ،59734مورّخۀ چهارشنبه  1تیرماه 5418؛ و در روزنامۀ نبرد ملت ،در دو شمارۀ

پی در پی  21و  21دورۀ انقالب ،مورّخۀ شنبه  5418/3/51برابر با دوازدهم شعبان

 ،5433و مورّخۀ شنبه  ،5418/3/24برابر با نوزدهم شعبان 5433؛ و در روزنامۀ

اطّالعات ،با حذف مختصری از اوّل و حذف مختصری از وسط و مختصری از
آخر ،در شمارۀ  ،51391مورّخۀ دوشنبه  21تیرماه  5418و نیز با حذف آیات قرآنی
2 5و4

و تحریف در اسم نویسنده طبع کردهاند .

[کیفیّت زمامداری امیرالمؤمنین علیه السّالم]
[ترجمۀ قانون اساسی در اسالم] صفحه :597

« ...در اینباره وقتی که به دوران خلفا رجوع میکنیم میفهمیم که مردم با

امیرالمؤمنین بر یک شنوایی مطلق و اطاعت همهجانبهای بیعت میکردند و زمام

مهمترین اُمور حیاتی و اجتماعی خود یعنی حکومت و امامت را بهدست او میسپردند،

و بنابراین مََثل او با هریک از :پادشاه انگلستان و رئیس جمهوری فرانسه و نخستوزیر

بریطانیا و رئیس جمهور آمریکا و نخستوزیر شوروی ،فرق فاحش دارد.

 .5و نیز بسیاری از این نامه را در مجلّۀ اندیشۀ اسالمی ،شمارۀ اوّل ،از ص  1تا ص  3آورده است.
 .2جنگ  ،2ص .517

 .4ناگفته نماند :در عنوان این نامه ،مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ حضرت آیة اهلل خمینی را با عنوان

«امام» آوردهاند .در همان ایّام پس از نگارش این نامه ،حقیر خدمتِ ایشان رسیدم و عرض کردم:
چرا شما آیة اهلل خمینی را با عنوان «امام» ذکر کردهاید؟
ایشان فرمودند« :من دیدم اگر بدون عنوان ”امام“ نامه را بفرستم ،بیم آن است که به دست ایشان
ندهند ،و لذا تقیّتاً این عنوان را آوردم».
جالب اینکه در عنوان ایشان نوشته بودند ...« :رهبر انقالب ایران!» بنده خدمت ایشان رسیدم و
عرض کردم :چرا کلمۀ «اسالم» را حذف کردهاید؟ ایشان به بنده نگاهی نمودند و گفتند« :بسیار
خوب ،آن را اضافه میکنم ».و اکنون که سالها از آن زمان میگذرد ،از خود میپرسم :چرا من
باید جسارت ورزیده باشم و به ایشان اعتراض کرده باشم؟! (معلِّق)
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او تنها ریاست حکومت را نداشت بلکه نخست وزیر هم بود ،و خود به

پارلمان حاضر می شد و ریاست جلسات را به عهده میگرفت و با اعضای مجلس

در نظریّهها و مناقشات شرکت مینمود ،و تنها خود او مسئول تمام کارهای خود
و دستگاه حکومتیاش بود .در پارلمان او دو حزب موافق و مخالف دولت نبود،
اگر هوادار حقّ و حقیقت بود همۀ حزب دولتیاش بودند ،و اگر منحرف میشد

همۀ حزب مخالفش میشدند .هریک از اعضای پارلمان به تنهایی مرد آزادی بوده
به ارادۀ خود موافقت یا مخالفت مینمود .و حتّی از وزرای خلیفه هم در پارلمان

عقایدی اظهار می کردند که گاهی موافق عقیدۀ خلیفه نبوده ،لیکن اینها هیچکدام

اثر بدی در ارتباط مقام ریاست با وزارت نداشت ،و هیچ کدام را به استعفا

وا نمیداشت.

و خلیفه نهتنها در برابر پارلمان بلکه در برابر تمام ملّت هم حتّی دربارۀ

کارهای شخصیاش مسئول بود 5.شخصاً با تمام ملّت ارتباط مستقیم داشته و در هر
روز پنج نوبت که برای نماز به مسجد میآمد با آنها روبرو میگردید و روزهای

جمعه برایشان خطابه ایراد میکرد.

مردم با چشم خود میدیدند که او بهطور عادی در بازارها راه میرود ،و اگر

خردهای در او میدیدند ایراد میکردند .هر کس میتوانست حتّی در مجالس پر
جمعیّت او را دربارۀ کارهایش بازخواست نموده و یا حقّ خود را مطالبه کند».

 .5آقای مودودی در کتاب نظریّه سیاسی اسالم میگوید:
«اعضای مجلس شورا نباید به دستهها و حزبها تقسیم شوند! اسالم با حزبیّت و دستهبندی که
هر کسی در هر حال فقط پیرو حزب خود ،چه حقّ و چه ناحقّ باشد ،سازش ندارد .مقتضای

روح اسالم این است که هر کس در رأی خود بتمام معنی آزاد بوده ،فقط پیرو حقیقت ـ هر کجا
که باشد ـ بوده و به قدر دانۀ جوی هم منحرف نشود! اگر امروز عقیدۀ یکی از افراد خود را حقّ و
درست دید با او همراه باشد ،و اگر فردا عقیدۀ همانکس را در مسئلۀ دیگری برخالف حقیقت

دید با او مخالفت ورزد».

[چهار حکم اساسی مأخوذ از اسالم]
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[چهار حکم اساسی مأخوذ از اسالم]
صفحه « :559این روش حکومت که ممکن نیست به نام یکی از اصطالحات

این زمان خوانده شود ،همان است که با فطرت اسالم سازگار بوده و همان هدفی
است که روزمرّه و بهطور پیگیر برای آن کوشش میکنیم؛ لیکن تا یک اجتماعی

بهطور اساسی برای نظریّات انقالبی اسالم پذیرش نداشته باشد نمیتواند با این
روش بسازد ،و روی همین جهت است که وقتی اجتماع اسالمی انحطاط پیدا نمود
سازش میان او و این روش حکومت غیر ممکن گردید .و اگر امروز ما بخواهیم بار

دیگر به همان مطلوب گمشدۀ خود برگردیم باید ابتدا از اسالم چهار حکم اساسی

گرفته ،طبق مقتضیّات وقت در قالب فعالیت بریزیم و سپس به دنبال مطلوب برویم:

 .5کسی که زیر بار مسئولیّت حکومت واقعی میرود باید نه تنها با رؤسای

جمهور و سفیران آنها ارتباط داشته باشد بلکه با عموم ملّت خود نیز تماس نزدیک
برقرار سازد ،و نهتنها کارهای دولتی را ـ با مشورت مجلس ـ به انجام برساند بلکه

خود را مسئول کارهای شخصیاش نیز بداند.

 .2باید از روش حزبی که نظام حکومت را به تعصّبات جاهالنه آلوده میسازد

کنارهگیری نمود.

در نظام حزبی ممکن است در هر شهری عدّهای که تشنۀ نفوذ و مقام

ریاستاند فعالیت کرده زمام امور را به دست گرفته مال ملّت را در راه دلجویی و

انعطاف یک دسته اطرافیان خود خرج کنند تا بتوانند به همراهی آنان و علیرغم
کوششهای پیگیر ملّت برای مهار کردن خودسری و خودکامگی آنها ،هرچه
بخواهند و هر وقت هوسشان گُل کند اموری انجام دهند .باید از این روش جدّاً

جلوگیری نمود.

 .4قوانین حکومت نباید فقط یک سلسله موادّ گنگ و پیچیدهای باشد که

متصدّیان پستهای حسّاس نتوانند کارهای مترقیانۀ عمیق انجام دهند ،و حسابگران
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نتوانند درست حساب رسیده دزدان و اختالسکنندگان را ـ که بحمداهلل زیادند ـ

بشناسند.

 .3که از همه مهمتر است اینکه :شخص حاکم به هر نامی که باشد و اعضای

مجلس شورا ،بیشتر صفات نیکی را که اسالم میخواهد داشته باشند».

صفحه « :551قرآن میفرماید” :خداوند دستور میدهد که امانتها ـ یعنی

پستهای مسئولیّت ـ را به اهلش بدهید“؛

﴿      

( .﴾سوره نساء ( )3آیه »)18

صفحه « :557و فرماید” :از کسی که ما دلش را از یاد خود غفلت داده و به
5

دنبال هوای خود رفته و کارش به افراط است ،إطاعت مکن“.

پیامبر اکرم فرموده” :کسی که بدعتگذاری را احترام کند بر خرابی اسالم
2

کمک کرده است“.

و فرموده ” :به خدا سوگند ما کسی را که بر این کار ما حریص بوده و یا

درخواست کند ،متصدّی نخواهیم نمود 4“.و نیز فرموده” :خائنترین شما پیش ما
3و1

کسی است که آن را ـ تعقیب کرده ـ مطالبه نماید»“.

 .5سوره کهف ( )58آیه .﴾           ﴿ :28
 .2به نقل بیهقی در کتاب شعب اإلیمان [ج  ،53ص .]314

 .4همۀ محدّثین نقل کردهاند.
 .3أبوداود نقل کرده.
 .1آقای مودودی در کتاب پایههای قانون اساسی اسالم ،روایات دیگری هم در اینباره اضافه
میکند ،از آن جمله:
«پیشوایان نیک شما آنهایند که شما آنها را دوست میدارید و آنها هم شما را دوست میدارند،
شما بر آنها رحمت میفرستید و آنها بر شما رحمت میفرستند؛ و پیشوایان بد شما آنهایند که
مورد نفرت شمایند و شما مورد تنفّر آنهایید ،و شما آنها را لعن میکنید و آنها هم شما را لعنت

میکنند[ ».صحیح مسلم ,ج  ,1ص ]23

[نحوۀ نگرش اسالم به اهل ذمّه]
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صفحه « :553استاد سیّد قطب در کتاب عدالت اجتماعی در اسالم ،که اکنون

برای بار دوّم مشغول چاپ ترجمۀ آن هستیم مینویسد:

امّا در اردوگاه کمونیسم مسلمانان را یکسره نابود میکنند ،بهطوریکه
تعداد آنان در روسیه شوروی در ربع قرن ،از  32میلیون نفر به  21میلیون

نفر تقلیل پیدا کردهاند ،و آنها از کارتها و کوپنها که از ضروریات
زندگی آنجاست محروماند».

[نحوۀ نگرش اسالم به اهل ذمّه]
[ترجمۀ قانون اساسی در اسالم] صفحه :522

« ...و بنابراین اگر کسی مؤمن باشد لیکن از تابعیّت مملکت کفر دست

برنداشته و به مملکت اسالمی هجرت ننموده و آن را وطن خود قرار نداده باشد ،از

اهل مملکت اسالم شمرده نمیشود ،و آن مردم با ایمانی که ساکن مملکت اسالم
هستند ـ چه آنجا متولّد شده و یا از مملکت کفر بدانجا هجرت نموده باشند ـ آنها

اهل مملکت اسالم بوده و در حقوق ،همه با هم مساوی بوده و با یکدیگر دوست و

بسته میباشند.

اسالم تمام زحمات و مشقّات برپا بودن سیستم و نظام خود را به دوش این

سکنۀ مسلمان گذاشته است .اینها هستند که حقّانیّت این نظام را قبول دارند ،و این

نظام هم تمام جوانب قانون خود را در میان آنها اجرا ساخته و بر آنها الزم میکند

که تمام دستورات دینی و اخالقی و سیاسی و مدنی او را اطاعت نمایند و هرگونه

فداکاری در راه دولتش به کار برند؛ و از طرفی به آنها حق میدهد که متصدّیانی

برای شئون مختلفۀ دولت انتخاب نمایند و یا در پارلمان (مجلس شورا) که مدبّر

شئون دولت است شرکت جویند و همچنین بر پستهای ریاستی دولت برای
همدوش ساختن سیاست فکری دولت با قوانین اساسیاش تکیه زنند.

و باالترین شاهد این قسمت هم اینکه ما نه در دوران نبوّت و نه در زمان
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خلفا حتّی یک نفر را هم نمییابیم که از میان اهل ذمّه برای عضویّت مجلس شورا

انتخاب شود ،و یا حکومتِ نقطهای از نقاط اسالمی را تصدّی نماید ،و یا قاضی
شده و یا وزیرِ قسمتی از امور دولت شود و یا نظارت بر آن نماید ،و یا فرماندۀ

جنگ شود ،و یا حق داشته باشد دربارۀ انتخاب خلیفه عقیدۀ خود را به میدان
فعالیت بیندازد.

 ...با اینکه حتّی عصر پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم هم خالی از اهل ذمّه

نبود و در زمان خلفا تعدادشان به دهها میلیون رسیده بود .و اگر آنها حقّ شرکت در

این امور را داشتند پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم بههیچوجه این حق را از آنان

دریغ نمیداشت ،و همچنین اصحاب و تابعین آن حضرت که تربیتیافتگان آن

حضرت بودند برای مدّت سی سال تمام از اداءِ این حق کوتاهی نمیکردند.

 ...منظور از اهل ذمّه کلیّۀ افراد غیر مسلمانی هستند که در داخل مملکت

اسالمی سکونت داشته و والیت دولت اسالمی را پذیرفته و از آن اطاعت میکنند،

خواه در مملکت اسالمی متولّد شده و یا از خارج بدانجا آمده و درخواست
نمودهاند که در زمرۀ اهل ذمّه به شمار آیند.

اسالم برای این دسته مردم غیر مسلمان ،متعهّد است که دیانت و فرهنگ و

مال و ناموسشان را حفظ نماید ،و البته قوانین داخلی مملکت را در میان آنها هم

اجرا میکند .و برایشان حقوقی هم قائل میباشد ،و درهای تمام وظایف و کارهای

دولتی را جز پستهای مهمّ ریاست ،به رویشان بازگذارد و همانند مسلمانان بدانها
آزادی در تمدّن میدهد .در امور اقتصادی هم از همان کارهایی که خود مسلمانان

هم ممنوعاند بازشان میدارد .و بههرحال آنها را از تحمّل وظیفۀ دفاع از حریم
دولت معاف داشته ،این وظیفۀ سنگین را به دوش خود مسلمانان میگذارد.

اگر کسی بر این دو نوع مدنیّت و احکام مختلف آن خردهای دارد ،خوب

است نظری به رفتار دولتهایی که طرز فکر معیّنی دارند با کسانی که ایمان به آن

طرز فکرشان ندارند ،و همچنین رفتار دولتهای ناسیونال با اقلیّتهای ملّی ساکن
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در آن بیندازد .ما میتوانیم جدّاً و بهطور قاطع ادّعا کنیم که مشکلی را که از راه

وجود اقلّیتهای غیر معتقد به مبانی دولتها پیش میآید ،اسالم بهتر از هر سیستم
دیگری در جهان ،با روشی آسان و عادالنه حلّ کرده است.

دیگران این مشکل را با یکی از دو راه حلّ کردهاند :یا اساساً فکر مخالف را

کوبیده از بین میبرند ،و یا مردمش را مطرود ساخته از حقوق محروم میسازند.

لیکن راهی را که اسالم در برابر این روشها پیش میگیرد این است که با

عدالتی کامل میان مؤمنین و کسانی که ایمان به مبانی دولت اسالم ندارند حدّی قرار

میدهد؛ آنها که به قوانین و مبانی او ایمان دارند باید کامالً مقیّد به مبانی اسالم بوده
و در عین حال زحمات پیشبرد نظام دولت را ـ بر طبق آن مبانی ـ تحمّل نمایند ،و

آنها که تسلیم این مبانی نبوده ایمان ندارند الزم نیست جبراً از آن مبانی جز به مقدار

ضرورت که برای حفظ نظم مملکت الزم است تبعیّت نمایند ،و دولت ضمن اینکه

زحمات پیشبرد نظام دولت را از دوش آنها برمیدارد ،حقوق مدنی و انسانی آنها را

حفظ میکند.

حقوق مدنی
 ...اوّلین حقّ مردم این است که دولت ،مال و جان و ناموس آنها را حفظ

نموده ،جز روی جهات معیّن قانونی و مشروع از آنها نگیرد؛ و این همان است که
پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم در بسیاری از احادیث توضیح داده است .در

خطبۀ جامع و کاملی که در حجّةالوداع ایراد فرمود ـ که شامل بر بسیاری از قوانین

نظام حیاتی اسالم است ـ بیان فرمود که:

همانا خونهای شما و اموال شما و نوامیس شما همانند احترام امروز (در
شرع) محترم است.

0

 .5امام شناسی ،ج  ،1ص  ،539به نقل از بحار األنوار ،ج  ،1ص .112
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این احترام را تنها یک چیز که پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم در گفتار

دیگرش بیان فرموده استثناء میکند” :جز به حقّ اسالم“ یعنی حقّی که به حکم

قانون اسالم دربارۀ جان و مال و احترامات کسی الزم شده است ،تنها به حکم قانون
می توان از او گرفت.

دوّمین حقّ مهمّ مردم ،حفظ آزادی شخصی آنهاست؛ در اسالم جایز نیست

بدون ثابت شدن جنایت ـ پس از اجازۀ دفاع ـ آزادی کسی را سلب نمود».

صفحه « :549علی علیه السّالم ،عبداهلل [بن] عبّاس را نزد آنان فرستاد ،و او

با آنها مناظره و مباحثهای نمود ،و در نتیجه چهارهزار نفر توبه کرده بازگشتند؛ علی

علیه السّالم نزد بقیّه فرستاد که از راه خود برگردید ولی آنها نپذیرفتند .حضرت پیام

فرستاد:

هرجا میخواهید باشید به این قرار که هیچ خونی به حرام نریزید و راهی
را نبرید و به کسی تجاوز نکنید ،و اگر چنین کردید جنگ را به استقبالتان
میفرستم!

عبداهلل بن شدّاد میگفت” :به خدا قسم حضرت با آنها جنگ نکرد تا اینکه

راهها بریدند و خونها به ناحق ریختند “.حضرت بار دیگر هم به آنها فرموده بود
که تا فسادی در زمین نکنید ما شروع به جنگ نمیکنیم.

آنچه که بهطور قاطعی از این بیان بهدست میآید اینکه :اسالم جلوی اظهار

عقیدۀ دستهها و احزاب مخالف دولت و ملّت اسالمی را نمیگیرد؛ لیکن اگر

بخواهند روی افکارشان تبلیغات راه بیندازند و ملّت را با اساس تهدید و وحشت و
یا ترور ،مغلوب افکار خود ساخته با نیروی خود نظام شهرها را بههم بزنند ،اینجا
است که دولت آنها را گرفته و به سزای کردارشان میرساند.

اینجا حقّ دیگری هم هست که اسالم دستور داده و اکیداً سفارش هم فرموده

است :از وظایف حتمی دولت اسالمی است که احتیاجات ضروری انسانی هر

فرد فرد مردم را تعهّد نموده فراهم آورد؛ وظیفۀ زکات اسالم به همین قصد واجب
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شده است ،و پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم فرموده” :از ثروتمندانشان گرفته به

بینوایان ردّ میشود “.و فرمود” :کسی که بیچارهای را پس از خود بگذارد ،او

مربوط به ماست و ما متعهّد امور او هستیم “.و فرمود” :من وارث کسی که وارث

ندارد هستم ،از جانب او دیه میدهم و از او ارث میبرم»“.

صفحه « :543ج :این درست نیست که بگوییم :در اسالم برای رفع احتیاجات

حکومت ،ممکن نیست مالیات وضع نمود ،و یا بگوییم :تنها زکات برای این منظور
وضع شده است .زکات تنها یکی از سرمایههای امنیّت اجتماعی است که از

ثروتمندان گرفته میشود تا به فقرا و مستحقّین برسد؛ لیکن احتیاجات حکومت
چیزی جز احتیاجات خود ملّت نیست ،و بر آنها الزم است که در برابر توقّعاتی که
از دولت دارند مقداری از ثروت خود را برای تحقّق آمال و اهداف خود به دولت

بدهند .همانطور که ملّت برای قسمتهای مختلفی از اجتماع کمکهایی کرده،

پول و غیره میدهند ،همچنین بر مردم است که مبلغی بر خود فرض نموده متعهّد
شوند تا حکومت ،امکاناتی برای انجام احتیاجات آنها داشته باشد ،و مالیات چیزی

جز مبلغی که مردم برای مصالح خود بهگردن میگیرند نیست.

امّا آن مالیاتهایی که در کتابهای فقهیِ قدیم ما شدیداً مذمّت شده است،

از قسم مالیاتهای امروز نبوده و بین آنها فرق مهم و اساسی میباشد .مالیاتهای

آن زمان از قبیل اموالی که مردم برای مصالح خود ملتزم شده جمعآوری میکنند
نبود ،بلکه باجهایی بود که حکومتهای سلطنتی از مردم گرفته و به دلخواه خود

سالطین به مصرف میرساندند ،و روی این جهت اسالم هم شدیداً این مالیاتها را

تحریم نمود؛ لیکن اکنون که واقعیّت مالیات عوض شده و جور دیگری است،

حکمش هم فرق کرده است».

صفحه « :532ج :تدوین قانون اساسی باید پس از قوّه و امکاناتی برای

تشکیل حکومت اسالمی باشد ،همهجا وضع قانون اساسی باید به دست کسانی
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انجام گیرد که قدرتی برای اجرا داشته باشند؛ ما امروز فقط این مبانی را برای
5

آشنایی عموم عرضه میداریم».

[قانون اساسی و حکومت در اسالم]
در مقدّمه کتاب قانون اساسی در اسالم ،تألیف ابواألعلی مودودی ،ترجمۀ آقا

محمّد علی گرامی ،مترجم در مقدّمه ،صفحه  1و صفحه  1گوید:

«دربارۀ این مسائل ـ قانون اساسی و حکومت در اسالم ـ از قرنهای گذشته که

به منزلۀ اساس فقه است ،جز چند کتاب معروف و غیر معروف :الحسبة فی االسالم
به قلم ابنتیمّیه ،و سیاست شرعیّه به قلم او ،و مقدمۀ ابنخلدون ،و تحریر االحکام

ابنجماعة ،و االحکام السلطانیّه فرّاء و ...چیز دیگری در دست نیست؛ در قرن ما هم
شاید مهمتر کتابی که از فقها ـ انار اهلل برهانهم ـ در اینباره منتشر شده همان کتاب کم

حجم و البته پر فایدۀ حکومت مرحوم آیة اهلل نائینی ـ قدّس سرّه ـ میباشد».

و در صفحه  51از مقدّمه گوید« :تا مغرضین نتوانند از بیخبری مردم سوء

استفاده کرده ،کسی چون ابوموسی اشعری را که به قول شاعر معاصرش” :مل یدر ما

ر
أسداس و أمخاس؛ ضرب  1و  1را نمیفهمید“ به جهت قضیّۀ حکمیّت که
رضب
ُ
برای مسلمین جنبۀ حیاتی داشت ،بر شخصی چون علی علیه السّالم تحمیل نمایند
و آن حضرت روی مصالح اجتماع ناچار به پذیرفتن شود.

تا ستمگران نتوانند از بیخبری ملّتی بهرهبرداری کرده ،لومومبای مظلوم را به

خاطر اینکه شهامت به خرج داده و آبروی روش دیکتاتورانۀ بلژیک را ریخته و در

جشن استقالل کنگو ،سیام ژوئن  5319برابر پادشاه بلژیک بهپا خاست و گفت:

پس از سالها بهرهبرداری از ما ملّت بینوای کنگو ،فقر و مرض و جهل ،تنها
ارمغانی است که بلژیک متمدّن مسیحی که خود را به وجود آورندۀ تمدّن و

 .5جنگ  ،07ص  542ـ .543

[قانون اساسی و حکومت در اسالم]
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تربیت وحشیان قلمداد میکرد به ملّت کنگو تفضّل میفرماید! در چندین

میلیون جمعیّت ،تعداد تحصیل کردههای ما از دویست نفر تجاوز نمیکند. ...

ی کتاب فعالیتهای سازمان
به زمین بزنند و طوری کنند که به قول نویسندۀ آمریکای ِ

جاسوسی سیا ،لومومبا در بازگشت از آمریکا وضع کشور خود را به حدّی وخیم دید
که پنداشت سازمان ملل سرگرم توطئهچینی بر ضدّ اوست .مغرضین و استعمارگران

لومومبا ،لومومبای فداکار و حامی ملّت را در میان همان ملّت خودش کمونیست

معرّفی کرده زندانیش نموده ،پس از زجرهای بسیار ،ابتدا وحشیان انگشتهایش را

خورده و سپس به فجیعترین وضع به قتلش رساندند تا دیگر لومومبا چنین غلطی
نکرده و دم از منافع ملّت نزند!»

و در صفحه  25و صفحه  22گوید« :رئیس جمهوری سابق آمریکا ،کنِدی در

یکی از نطقهایش افسوس میخورد که سیاست خارجی آمریکا چرا از حکومتهایی
پشتیبانی کرده که مورد تنفّر ملّتها بوده است ،میگوید:

بهجای پشتیبانی از ملّتها ،رژیمها را تقویت کردهایم و چه بسا که آیندۀ

خود را با سرنوشت دولتها و فرمانروایانی نامحبوب و سقوطپذیر بستگی
دادهایم . ...جسد قطعهقطعه شدۀ نوری سعید ،نخستوزیر پیشین عراق
که در ژوئیه پارسال ـ  5318ـ در بغداد به یک تیر چراغ برق آویخته بود،

مظهر بالیی است که بر سر سیاست ما در عراق آمده است. ...

نامبرده در نطق مفصّل خود در مجلس سنا 2 ،ژوئیه  ،5317ضمن حمله به

فرانسه دربارۀ وضع الجزائر میگوید:

شناسایی هویّت ملّی معموالً با جرقّهای به ظهور میپیوندد که باران اختناق
نمیتواند آن را خاموش سازد ،به خصوص اگر این احتراق در منطقهای
صورت گیرد که همه از میراث و تعالیم اسالم برخوردار میشوند».

 .5استراتژی صلح.

 .2جنگ  ،2ص .573

5و2
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[فقط مسلمانان ساکن در کشورهای اسالمی میتوانند در پستهای والئی
قرار گیرند]
در کتاب قانون اساسی در اسالم ،تألیف مودودی ،ترجمۀ آقای گرامی راجع

به آنکه فقط مسلمانانی که در کشور اسالمی سکونت دارند و تبعۀ خارجی نیستند

میتوانند در پستهای والیت ـ مانند رئیس جمهور و افراد منتخب مجلس و
ریاست وزرا و سایر وزرا و مدیرکلها و بهطور کلی هرجا که ریاست و والیت امور
مسلمانان است ـ شرکت کنند ،از آیه  72از سوره ( )1أنفال استفاده نموده است:

           
            

    ـ اآلیة (و بقیّۀ آیه چنین

است   ):

.            

5

و در همین کتاب در پاورقی صفحه  84گوید« :استاد مودودی در کتاب
پایههای قانون اساسی اسالم دربارۀ آیه شریفه:

     

 2،          میگوید:

این آیه با صراحت کامل غرض از وجود حکومت اسالمی و وظایف
اساسی آن را بیان میکند .حکومت اسالمی تنها وظیفهاش این نیست که
مانند سایر حکومت ها امنیّت داخلی را تحقّق بخشد و یا حدود مملکت را
حفظ نماید و یا رفاه مادّی دولت را فراهم کند ،بلکه چون یک حکومت
اسالمی است اوّلین وظیفهاش آن است که نماز بهپا داشته ،زکات جمعآوری
کرده و نیکیهایی که خدا و پیغمبر نیک میدانند ترویج نماید و منکراتی را

 .5در رابطه با اینکه :از شرایط والیت فقیه و بقیۀ امور والئیّه ،هجرت به دار اإلسالم است ،رجوع

شود به جنگ  ،08ص 521؛ جنگ  ،6ص 81؛ مطلع انوار ،ج  ،7ص .512
 .2سوره حجّ ( )22آیه .35

[حقوق دولت بر مردم]
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که خدا و پیامبرش منکر میدانند جلو بگیرد».

در صفحه  82گوید« :این آیه وظیفۀ حکومت اسالم را معیّن

میکند :

(          سوره

حدید ( )17آیه .)21

و پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله هم فرمود” :خداوند چیزهایی را با

حکومت تدبیر میکند که با قرآن تدبیر نمیکند( “.تفسیر ابنکثیر در

آیۀ ﴿

»5)﴾    

در صفحه  549از همین کتاب وارد است که:

«خوارج در زمان علی علیه السّالم نظیر فرقههای آنارشیست (هرج و مرج

خواه )Anarchist :و نهیلیست (منکر همه چیز )Nihilist :زمان ما بوده ،با تشکیل
هرگونه دولتی مخالفت کرده و با تمام نیرو در محوش میکوشیدند».

2

[حقوق دولت بر مردم]
و در صفحه  544گوید« :اوّلین حقّی که دولت بر مردم دارد حقّ فرمانبرداری

و به اصطالح تاریخ اسالم :حقّ بالسّمع و الطاعة میباشد .پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه
و آله و سلّم ـ بنا به نقل عُبادة بن صامت در کتاب موطّا مالک ـ در جای خود

تصریح فرموده” :شنوایی و فرمانبرداری در سختی و آسانی و نشاط و بدحالی»“.

4

 .5تفسیر القرآن العظیم ،إبنکثیر ,ج  ,1ص  ،592ذیل آیه  89از سوره إسراء (  ﴿ :)57

.﴾  

 .2جنگ  ,2ص .573

 .4کتاب الموطّأ ,ج  ,2ص « :331عن عبادة بن صامت قال :بایعنا رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه [و
االمر أه َله ،و
المنشط و المکره ،و ّأال ننازع
َ
آله] و س ّلم ،عل السمع و الطاعة یف العُّس و ال ُیُّس و ُ

ْ
باحلق حیث ما کنّا ،ال نخاف یف اهلل لومة الئ رم».
أن نقوم ّ
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و در صفحه  543گوید« :دوّمین حقّ دولت این است که مردم از روی صدق

و صفا و واقعیّت ،دوست و یار دولت باشند؛ در قرآن و احادیث از این مطلب بهطور
مکرّر به کلمۀ نُصح (خیرخواهی) تعبیر شده است ،و این کلمه به مراتب بهتر از دو

کلمۀ لویالیسم (دولتخواهی و طرفداری از دولت در وقت شورش )Loyalism :و
5

الیجنس (وفاداری ،بیعت )Alligiance :در اصطالح انگلیسها میباشد».

[اسالم کثرت عدد را میزان حق و باطل نمیداند]
[ترجمۀ قانون اساسی در اسالم] صفحه  ،73پاورقی:

«استاد مودودی در کتاب نظریّه سیاسی اسالم میگوید:

در مجالس شورا در هر حال روی اکثریّت آراء حکم میشود ،لیکن اسالم
کثرت عدد را میزان حقّ و باطل نمیداند” :بگو ای محمّد صلّی اهلل علیه و
آله و سلّم ،بد و خوب یکسان نیست گرچه زیادیِ (تعداد) بد تو را خوش

آید؛“ ﴿.﴾        

2

از نظر اسالم ممکن است در یک مطلب رأی یک نفر خیلی درستتر و
واقعبینانهتر از بقیۀ اعضاءِ مجلس باشد ،و این درست نیست که چنین رأی
را تنها به جرم اینکه اکثریت طرفدارش نیست دور افکنیم.
بنابراین رئیس دولت همانطور که میتواند با اکثریّت موافقت کند ،میتواند
اقلیّت را مقدّم بدارد ،و همینطور میتواند با تمام اعضا مخالفت نموده
عقیدهای را که خود صالح میداند اجرا کند؛ البته بر همۀ مسلمانان الزم است
شدیداً مراقب اعمال و رفتار رئیس دولت بوده ،ببینند حکمی که میکند روی
تقوا و واقعاً مراقب صالحدید است و یا روی هویٰ بوده هوسرانی میکند؛ و
در این هنگام میتوانند او را عزل کنند ،مگر اینکه مفسدهای پیدا شود.
ولی میتوان گفت :شکّی نیست که اکثریّت آراء ،حقّ واقعی را همهجا
 .5جنگ  ،2ص 573؛ جنگ  ،08ص .531
 .2سوره مائده ( )1آیه .599

[چیزهایی که ذوق اسالمی آن را میکوبد و چشم مروّت را به گریه درمیآورد]
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بهدست نمیدهد ،و آیۀ مزبور هم همین را میگوید؛ لیکن نظر به اینکه
تشخیص رأی درست و حق ،یک راه مستقیم و کلّی ندارد ،قاعدۀ تبعیّت از

اکثریّت اعضای مجلس که شاید اگر روی واقعبینی و بدون إعمال غرض
باشد نوعاً به واقع میرسد ،معتبر بوده یک قانون صحیح میباشد ،همانطور

که تمام عقالءِ عالم عمل میکنند .چنانکه پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله
و سلّم در جریان جنگ اُحد با اینکه معتقد بود که بهتر است در شهر بمانند
و در داخل با دشمن بجنگند ،نظر به اینکه اکثر صحابه معتقد به بیرون رفتن
از شهر بودند آن حضرت هم قبول فرموده دستور خروج داد.

بنابراین رجوع به اکثریّت آراء برای این نیست که همهجا به واقع میرسد،
بلکه از روی ناچاری بوده ،چون برای حفظ نظم قانون بهتری نداریم به آن

عمل میکنیم( .مترجم)»

صفحه « :82پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم هم فرمود” :خداوند

چیزهایی را با حکومت تدبیر میکند که با قرآن تدبیر نمیکند 5“.یعنی اسالم به
یک قوّه و نیروی حکومتی احتیاج دارد تا منکراتی که با نصیحت و مواعظ قرآن از

بین نمیرود با زور حکومت از بین برود».

[چیزهایی که ذوق اسالمی آن را میکوبد و چشم مروّت را به
گریه درمیآورد]
صفحه  ،591پاورقی« :زیرا پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم فرموده” :به
خدا سوگند ما این امر را به کسی که دنبالش افتاده و یا حریص بر آن است

نخواهیم داد “.از واضحات است که در اجتماع اسالمی ،هیچ جایی برای میدان
بازی در مقامات انتخابی نیست! و از چیزهایی که ذوق اسالمی آن را میکوبد و

 .5تفسیر القرآن العظیم ،ابنکثیر ,ج  ,1ص  ،592ذیل آیه  89از سوره إسراء (  ﴿ :)57

.﴾  
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عقل اسالمی انکار میکند این است که برای یک منصبی دو یا سه و چهار نفر

کاندیدا قیام نموده ،هریک علیه دیگری نشریّاتی صادر کند که چشم مروّت را به
گریه درآورد و پیشانی شرف اسالم ،عرق خجالت بریزد! مجلسها برای ستایش

خود و طعن دیگران تشکیل داده ،جرائد را برای دعوت به خود بخرند و مخالفین را

با حیلههای مختلف گول زده و یا تطمیع نمایند ،و تمام چرخهای فعّال خود را
برای تحمیر و استعمار مردم به کار بیندازند! و آنگاه که دروغش بیشتر و مکر و

نیرنگش فراوانتر و ولخرجیاش افزونتر باشد جلو بیفتد؛ اینها راههای پست و

لعنت شدهای هستند که در ُدوَل شیطانی به کار میروند ،و اگر یک صدم اینها در

دولت اسالمی واقع شود کار به دادگاه کشیده شده و مسبّبین آن مجازات شدیدی

خواهند شد ،تا چه رسد به اینکه برای عضویّت مجلس انتخاب شوند».

5

تمسّک برخی به آیاتی از سورۀ بقره برای امکان انفکاک ریاست جمهوری
از فقیه أعلم و أبصر و أورع
بعضی راجع به امکان انفکاک ریاست جمهوری از فقیه أعلم و أبصر و أورع،

تمسّک به آیۀ ذیل مینمایند ،سورۀ بقره ،آیۀ  231و :237

﴿               
            
              
  *          
              
            

.﴾            
 .5جنگ  ،07ص .549

راجع به رسالة بدیعة﴿ :الرِّجَالُ قَوَّامُونَ ﴾...
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این آیه بر فرض تعمیم آن نسبت به فقیه ،بالمالک القطعی داللت بر جواز

نصب رئیس جمهور قویّ البدن و عالم و مطّلع بر اوضاع دارد ،نه بر جواز ریاست
جمهوری که از طرف مردم انتخاب شود و فقیه بر او صحّه گذارد ولی نتواند او را

عزل و نصب کند.

مرحوم کاشف الغطاء در کشف الغطاء ،کتاب الجهاد ،صفحۀ  433میفرماید:

ُ
رب
«و ّلام کان اال
أقر َب إیل رض ّ
المجتهدین أو َف َق باالحتیاط و َ
ستیذان من ُ

کنت من أهل
أذنت إن ُ
لرب الرب ّیة ،فقد ُ
أقر َب إیل الرقیة و التذ ّلل و اخلضوع ّ
العالمنی و َ

االجتهاد و من القابلنی للنّیابة عن سادات الومان ،للسلطان بن السلطان و اخلاقان بن

الملک المنّان ،فتحعل شاه ـ أدام اهلل ظالله عل رؤس
اخلاقان المحروس بعنی عنایة َ

تدبری العساکر و اجلنود و ر ُّد أهل الکفر و الطغیان و
األنام ـ یف أخذ ما یتو ّقف علیه
ُ
ر
ر
مفتوحة بغلبة اإلسالم ،و ما جیری جراها کام سیجیء ،و زکا رة
أرض
اجلحود من خراج

متع ّلقة بالنّقدَ ین أو الشعری أو احلنطة من الطعام أو التّمر أو الوبیب أو األنواع الثالثة من

األنعام؛ ْ
ضاقت عن الوفاء و مل یکن عنده ما یدفع به هؤالء األشقیا َء جاز له
فإن
ْ
فع عن أعراضهم و
التعر ُض ألهل احلدود باألخذ من أمواهلم إذا تو ّقف علیه الدّ ُ
ّ
5

دمائهم ،و إن مل َیف َ
المرید» ـ ایل آخر ما ذ َکره.
أخ َذ م َن البعید ب َقدَ ر ما یدفع به العدو َ

راجع به رسالة بدیعة﴿ :الر َج ُال َقوا ُم َ
ون ﴾...
راجع به تعریف این رساله که اینجانب دربارۀ حقوق زن نگاشتهام ،در

صفحۀ  5روزنامۀ آزادگان ،مورّخۀ شنبه  21اسفند  27 ،5418ربیع الثانی ،5399
2

شمارۀ  13شرح مختصری را ذکر کرده است.

 .5جنگ  ،7ص  518و .513
 .2جنگ  ،2ص .583
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[مطالبی از کتاب زن و انتخابات]
در کتاب زن و انتخابات ،صفحه :14

«بخاری میگوید” :نقل کرد برای ما عثمان بن هیثم ،از عوف ،از حسن

بصری ،از أبیبکرة ،أبیبکرة گفت :در روزهای جنگ جمل خداوند مرا به برکت

جملهای که از پیغمبر شنیده بودم از خطا و لغزش (جنگ با علی علیه السّالم)
مصون داشت؛ وقتی پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم مطّلع شد که قوم فارس
دختر کسریٰ را به پادشاهی برگزیدهاند ،فرمود:

پیروز و رستگار نخواهد شد ملّتی که زمام حکومت را به دست زن سپرده

امرأ ًة»5“.
أمرهَ ،
قوم َولوا َ
است؛ لن ُیسل َح ٌ

(یف شرح نهج [البالغة] ابنأیباحلدید ،ج ّلد  ،6صفحة « :261و قد جاء یف
2و4
مرأ ٍة)»“.
اخلرب” :ال ُیسلح قو ٌم أسندوا [أمره ]،إیل ا َ

[عدم تأثیر کثرت و قلّت مردم در أمیرالمؤمنین علیه السّالم]
الشیعة و التّشیّع ( ّ
[ ّ
الشیعة یف المیوان)] صفحة :122

احلق معه کیفام دار” :ال تزیدین کثر ُة النیاس
أمریالمؤمننی ا ّلذی یدور ُّ
«و قال ُ
1 3و1

تسر ُقه ،لنی َو َ
حش ًة» “.
َحویل لز ًة و ال ی

 .5صحیح البخاری ،ج  ،1ص 541؛ ج  ،8ص .37
 .2جنگ  ،6ص .84

 .4جهت اطّالع بیشتر رجوع شود به مطلع انوار ،ج  ،7ص .213
 .3نهج البالغة (صبحی صالح) ،ص .393

 .1ی
الشیعة یف المیزان ،ص .261
 .1جنگ  ،69ص .31

فصل دوّم :جنایا ت و خیا نتها ی استعمار

فصل دوّم

جنایات و خیانتهای استعمار

فصل اول

[بیداری ملّتها در مقابل ظلم دستگاه حاکمه]
ترجمۀ قانون اساسی در اسالم ،تألیف :أبواألعلی مودودی ،ترجمه :محمّد

علی گرامی ،صفحه :57

«اگر ملتها به موجب دستور اسالم بیدار و ناظر اعمالی که به نام آنها در دنیا

صورت میگیرد باشند ،هوسرانان نمیتوانند با پول ملتی ـ ملت فرانسه ـ جنگ
آبروبری را با مردم مسلمان رشید الجزائر ادامه دهند ،و فجایعی کنند که کندن
پوست سر و فرو نمودن میلۀ آهنین گداخته شده در دهان و حلق مرحوم محمّد

مهیدی عربی ،کار کوچکش بوده! و کوس رسوایی ملّتی را که بدبختانه نوعاً

بیاطّالع از اعمال وکالئی است که به نام او کار میکنند ،به عالم بزنند!

ما وقتی گزارشات جهانگردی را دربارۀ مملکتی چنین میشنویم:

سیزده سال پیش مردی به نام پرون به ریاست جمهوری آرژانتین برگزیده

شد .وی در ابتدا محبوبیّتی میان مردم داشت امّا ناگهان از جا در رفت و

دیکتاتور محض از آب در آمد ،و در پایان دوران ریاست جمهوریاش

قانونی از پارلمان گذراند و خود را به زور برای یک دورۀ دیگر نیز بر مردم

تحمیل کرد .در اثر بودجۀ هنگفتی که برای ارتش خرج میکرد ،چنان لطمهای
به بودجۀ مملکت وارد کرد که کشور را بیش از بیست سال به عقب راند! مردم

آرژانتین که تاب این همه دیکتاتوری نداشتند علیه وی میشوریدند امّا او

با ارتقای درجۀ ارتشیان موفّق میشد شورش را بخواباند.
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لیکن پرون مرتکب اشتباه دیگری هم شد و آن مخالفت روحانیون بود ،او

میخواست کلیساها را تعطیل کند ،کشیشان را بیرون اندازد. ...

نامهای به پاپ نوشته از او خواست او اجازه دهد مجسمۀ زنش در شمار
زاهدان و معصومان در همۀ کلیساها نصب شود تا مردم او را زیارت کنند،

ال
پاپ از این نامه دچار وحشت شد؛ زیرا همه میدانستند که خانم پرون قب ً

رقّاصه بوده است! و بههرحال با دستور پاپ همۀ کشیشان علیه پرون
شوریدند و مردم را نیز علیه وی تحریک کردند ، ...تا باألخره مردم مسلّح

به کاخ پرون حملهور شدند و معلوم نیست که او از چه راهی گریخت. ...

میفهمیم که اینچنین ملّتی اساساً بیدار و روشن نبوده و تنها در زیر بار مشکالت و

تحمیالت توانفرسا تکانی خوردند ،و گرنه به چنین روزی نمیافتادند.

و هنگامی که در مقابل ،گزارشاتش را دربارۀ جمهوری کوستاریکا میشنویم،

خوب حدس میزنیم که ملّت این جمهوری مردمی بسیار بیدار و روشن میباشند:

 ...کشور کوستاریکا ارتش ندارد و تنها پلیس ملّی حافظ امنیّت مملکت
است ،تازه تعداد این پلیسها هم از نمرهای که معلّمان میدهند کمتر است!

اینجا تنها کشور جهان است که رئیس جمهوریاش تک و تنها از خانهاش
بیرون میآید و در خیابانها قدم میزند و با مردم خوش و بش میکند!

بر حسب تصادف ،روزهای توقّف ما در شهر سانخوزه مصادف با زمانی
شد که سفیر کبیر فرانسه و کشور بولیویا میخواستند استوارنامۀ خود را

تقدیم رئیس جمهور کنند ،ما نیز در این مراسم دعوت داشتیم .امّا مراسم را
در بیرون عمارت کاخ ریاست جمهوری ترتیب داده بودند تا چیزی از نظر

مردم پنهان نماند ،خیال نکنند گفتگوهای سیاسی محرمانهای در کار است؛

و به این ترتیب به احساسات مردم کشور احترام خاصّی قائل شده بودند.

قصر رئیس جمهور ساختمانی بسیار ساده و معمولی است ,بسیاری از

ادارات دولتی نیز در این قصر جای دارند ،هر کسی میتواند بدون
هیچگونه تشریفاتی به این قصر وارد شود ...و حتّی با شخص رئیس
جمهور فوراً مالقات کند!
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نیروی هوایی کوستاریکا تنها دارای دو فروند هواپیماست و آنهم خیلی
عادی و معمولی ،و تنها جنبۀ تشریفاتی دارند و از آنها برای پیشرفت امور
خیریّه استفاده میبرند ،و بودجۀ گزاف ارتش را صرف کارهای اصالحی و

عمرانی می کنند و به خصوص برای پیشرفت فرهنگ عمومی به کار

میاندازند .آمار دقیق نشان میدهد که در برابر هر فرد پلیس یا نظامی پنج
معلّم وجود دارد». ...

صفحه « :24با این وصف ایشان 5در موارد متعدّدی از جمله در کنفرانس

ملّی برادری مسیحیها و کلیمیها ( 23فوریه  )5317طیّ نطقی ،مشکل قضیّۀ

آوارگان فلسطین را در بینانی و بیمسکنی قلمداد کرده ،پیشنهادهای اقتصادی

نموده میگویند:

وضع مستمند و مصیبتآمیز آوارگان در اردوگاههای موقّتی در مرز اسرائیل،

سرچشمۀ اصلی کینه و عداوت ملّی ،هرج و مرج اقتصادی ،و بهرهبرداری

کمونیستها از بیچارگیهای بشری میگردد . ...اردوگاههای آوارگان باید
منحلّ گردد ،اموال و ثروت از دست رفتۀ آوارگان حین فرار ،باید توسّط

اسرائیل جبران شود». ...

صفحه « :23زیرا اگر علی علیه السّالم خانهنشین نشود ،از مال ملّت قصرهای

گوناگون در شام و کوفه به دست عثمان و معاویه ساخته نمیشود .و اگر موسی بن

جعفر علیه السّالم در زندان نباشد مجلس شبنشینی هارون با کیف و خوشی
نمیگذرد .و اگر امام صادق علیه السّالم آزاد باشد شخصی مانند ولید روی کار
نمیآید که در برابر دوتا شعر و آوازی ،خوش و سرمست شود که هزار دینار طال به
شاعر بدهد و فرمان دهد سوار مرکب سلطنتی شده در کاخ بچرخد و آنگاه دستور

دهد شاعر شیرین سخن لخت بتمام معنی شود و تمام اعضایش را ببوسد و فریاد

واطرباه واطرباه برآورد!

 .5مراد ِکنِدی است ،رئیس جمهور اسبق آمریکا.
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ی ولید ،ابنعائشه در این اشعار شرح میدهد که روز عید قربان
شاعر دربار ِ

بیرون آمدم ،به زنهای زیبا و ماهطلعتی برخورد کردم ...من که برای ثواب و درکِ
5

نماز بیرون آمده بودم با دامانی آلوده به خانه برگشتم!»

صفحه « :21و البته قانون اساسی غیر مدوّن چیز عجیب و غریبی نیست که

دنیا به خود ندیده باشد ،بلکه نظم تمام دولتهای جهان تا قرن هیجدهم بر محور
قوانین اساسی غیر مدوّن بود ،و دولت بزرگ مانند انگلستان هنوز هم بدون قانون
اساسی مدوّن کارهای خود را میگذراند ،و اگر روزی محتاج به نوشتن قانون

اساسی خود شد چارهای ندارد جز اینکه از منابع مختلف قانون غیر مدوّن خود
استفاده نماید ،و ما هم امروز با همین احتیاج مواجه شدهایم».

صفحه  ...« :17در اینباره است فرمودۀ پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم:

”کسی که مخالفت خدا کند حقّ اطاعت ـ بر دیگران ـ ندارد 2“.و فرمود” :در
4

کاری که نافرمانی خداست مخلوق را اطاعتی نیست»“.

صفحه « :14لیکن این دستورها یگانه شرطی که دارد این است که این والیان

باید تابع احکام خدا و رسول بوده ،از آنها نباشند که شانه از زیر قیود احکام الهی

خالی نموده ،به راه معصیت و بدعت در دین منحرف شدهاند».
صفحه ،14

پاورقی         ﴿« :

( .﴾ سوره کهف ( )58آیه )28
 .5مروج الذّهب ،مسعودی[ ،طبع سنگی] ص [ ,537طبع حروفی ,ج  ,4ص :]251
ــــبیح َة النحـــــر
رأیـــــت َص
«إنــــــی
ُ
َ

ـــــورا َن َفـــــنیَ عَویمـَــــ َة الــــصرب
ُح
ً

األجــــر حمُ تَســــ ًبا
رجــــت أبغــــی
َف َخ
ُ
َ

ــــن الــــوزر»
وقــــورا م
عــــت َم
َف َر َج
ُ
َ
ً

َ
ثــــــل الکَواکــــــب یف َمطالعهــــــا
م

عنـــــدَ العشـــــاء أ َطفـــــ َن بال َبـــــدر

لمن لَ َص ا َ
لل( ».محقّق)
 .2الخصال ,ج  ,5ص « :543ال طال َة َ
ٍ
لمخلوق یف َمعصیة اخلالق( ».محقّق)
 .4همان« :ال طالة

کالم حضرت آیة اهلل خمینی دربارۀ تأثیر فرهنگ منحطّ غرب در کشور اسالم
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﴿( .﴾      *    سوره

شعراء ( )21آیه  515و )512

صفحه  ،13پاورقی:
5
فاسم ُعوا و أطی ُعوا“.
«” إن ُأمر للیک ،لبدٌ ُُمَد ٌع َیقودک ،بکّاب الل
َ

ٍ
بمعصیة فإذا
أحب و کَر َه ما مل ُیؤ َمر
المُل ،فیام َ
” الُ ُ
المرء ُ
مع و ال یطال ُة لیل َ
2
ٍ
مع و ال طال َة“.
ُأم َر بمعصیة فًل َس َ
4
ٍ
معصیة؛ إنیام ال یطال ُة یف المعروف“.
” الطال َة یف
” من أحدث یف أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد( 3“.همۀ محدثین نقل کردهاند)
دل ٍة فقد ألان لیل َهدم اإلسًلم( 1“.بیهقی در شعب
” من َوقر
صاحب ب َ
َ

اإلیامن)»

1

کالم حضرت آیة اهلل خمینی دربارۀ تأثیر فرهنگ منحطّ غرب در کشور اسالم
حضرت آیة اهلل خمینی در گفتار روز سه شنبه 2 ،صفر  5393که از رادیو

پخش شد ،دربارۀ تأثیر فرهنگ منحطّ غرب در کشور اسالم و از بین رفتن فرهنگ
اسالم فرمودند:

«و کار به جایی رسیده است که چندین نفر از همین آقایان در خارج جمع

شدند و یکی از آنها گفته بود:
 .5المجموع ,ج  ، 8ص.39

 .2مسند احمد ,ج  ,2ص .532
 .4المحلی ,ج  ,59ص .443
 .3المجموع ,ج  ,4ص.38

 .1شعب االیمان ،ج  ،7ص 15؛ الصوارم المهرقه ,ص .51
 .1جنگ  ،07ص  525ـ .521
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آیا عجب نیست که ما در شبانه روز هفده بار در مقابل کعبۀ عربها دُالّ و

راست شویم؟! و اگر بنا بشود ما از این فرهنگ تغذیه شویم غیر از شتر
برای ما چیزی باقی نخواهد ماند!»

5

یف مکّوب سیدة ...2إیل آیة الل رخامنهای القائد المع یظ،
کل ر
و ما ورد یف صفحة « :7عل ّ
أعود إیل الموضوع
حال آسفة لإلستطراد و ُ
ر
ر
الم َ
عجیبة َت َ ُّس
روحات
ؤترات العا َلم ّیة بام فیها من ُط
صل ،و البدّ أ ّنکم ُتتابعون ُ
األ ّ
الفکر اإلسالمی األُصو ّیل عام ًة و الفق َه اجلعفری خاص ًة و لکن لألسف الشدید َنجد ّ
أن
َ
اجلمهوری َة االسالمیة غائبة عن ّ
حممد أرکون و غریه من
کل هذا ،و رغم انحرافات ّ

المتک ّلمنی الیو َم باسم اإلسالم یف العامل ،و رغم انحرافات عبدالکریم رسوش و أتباعه
تفلسفهم یف اجلامعات و سیطرتم عل الفکر باسم التّجدید ،و ُطروحاتم اإلنحرافیة
و ُ
حیث نلتقی ،و ال أعرف کیف بنفس ُطروحات االستعامر الیو َم باسم احلداثة؟!»

و ما ورد یف صفحة « :5و أل ُ
األسایس و هو مسأل ُة حتدید
دخ َل یف البحث
ّ

یب عل َف َشل
الساحة اإلیران ّیة ،و قد تل ّقاها الفک ُر العر ّ
النسل المطروح ُة الیو َم عل ّ
اإلسالم ـ أستغفراهلل ـ یف نطاق إدارة دولة اإلسالم عل صعید 4التّنم َیة اإلقتصا ّدیة

(الفکر العریب المعارص ،دکتور جورج قرم ،العددان  5و  ،6صفحة  )227أو ما
ُ
حممد أرکون عن العجو
سترشق
الم
الفرنیس ،روجیه ارنالدیو ،یف رده عل ّ
طرحه ُ
قد َ
ّ

سالمی یف ّ
طبیعی و ال أخالق طبیعیة یف
حل المشاکل؛ ألنّه ال یوجد قانون
اإل
ی
ّ
حممد أرکون یف
اإلسالم؛ إنام یوجد أخالق و قانون ُمؤسسان عل الدّ ین( .حمارضة ّ

 .5جنگ  ،01ص .47

 .2همسر شهید چمران ،رضوان اهلل علیه( .محقّق)
 .4صعید :صحنه ،عرصه ،زمینه ،سطح( .محقّق)

فی مکتوب سیدة ...إلی آیة اهلل خامنهای القائدِ المعظّم
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أکادیمیة العلوم األخالق ّیة و السیاس ّیة ،باریس)56/2/11 ،

عاجوا أما َم الکلمة القرآنیة «الفطرة» ،و رحم
نفسه قد وقف
ً
و ّ
لکن ارنالدیو ُ

حممد حسنی الطباطبائی ـ رضوان اهلل علیه ـ حیث قد أجاب بلسان
اهلل العالم ُة السید ّ

ربام هی الوحید ُة المرتمجة إیل اللغة
اآل َخرین من خالل کتابه رسالة ال َوالیة ،و ّ
الم َ
ؤت َر مادام جهو ُد الدّ ولة اإلسالمیة و بیت الامل و وزارة
اإلنکلیویة و احلارض ُة یف ُ
اإلرشاد فقط َ
الص َور و ال غری».
طبع ُّ
تبلیغ الشعار و َ

یضا وردً « :
فمثال قضی ُة حتدید النّسل هذه و
و یف نفس صفحة  5و صفحة  6أ ً

5
سب اجلرائد المنشورة« :بنحو 77
بأّنا قد قامت إیل اآلن َح َ
افتخار اجلمهور ّیة اإلسالمیّة ّ
ُ
ر
ر
ر
المو ّقت...؟؟ و َر ُ
بط األنابیب یوجب
ألف عمل ّیة جراحیة ج ّانیة َلربط األنابیب» أی ال ُعقم ُ
قم الدّ ائم بال ر
ّوقیت النّادر ّ
الشا ُّذ کالواحد یف الامئة ،ال ُخیرجه عن العموم.
ریب ،و الت ُ
ال ُع َ

و قد کان عجی ًبا بالنّسبة یل أن ُین َقل یف کل مکان عن الدّ کتورة طاهرة ل ّباف
ذتا
الفتوی الشفاهیة ا ّلتی قد أ َخ ْ
سب َ
ا ّلتی تفتخر هی األُخری بإجراء هذه العملیة َح َ
منکم شخص ًّیا»! ...

إیل أن قالت یف صفحة « :6و صدقنی من نفس األخبار بالمسئولیّة أما َم اهلل
ر
ر
شدید أن
بحون و أ ًیس
سبحانه و تعایل و رسوله الکریم و وجودکم العویو ،أش ُعر

نرش یف کل األنحاء بإسمکم؛ و ذلک بسبب ُقرب
َجیری هذا
احلکم بإسمکم ،و ُی َ
ُ

السیدات المؤمنات
السیدة الدکتورة ل ّباف شخص ًّیا منکم! و أعرف الکثریات من ّ

أجرین هذه العملیّ َة عل أساس رأیکم المنقول من الدّ کتورة ل ّباف .و
ال ّلوایت قد َ
أمر
لألسف الشدید قد انت َق َلت هذه الفتوی إیل لبنان عل أساس حکم َمن َو َیل َ
 .5و أنا أقول :ذلک الوقت  21ماه ذیحجة  ،5355و در آن مورّخه از بدو شروع تبلیغات و
عملیات تحدید نسل در ایران در زمان جمهوری اسالمی قریب یک سال بود.
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»!؟... و ال أعرف هل ح ًقا قد أف َت ْیتُم هبذا.المسلمنی

جنایات تورات فعلی بر عالم بشریّت
مرحوم آقای مرتضی مطهّری (ره) ضمن سخنرانی که برای تحصیلکردهها و

 کرده بودند و در، در ساختمان جامعه،دانشجویان راجع به تأثیر عقیده و ایدئولوژی

 راجع به حضرت آدم علیه السّالم و علّت بیرون شدن از بهشت،نوار ضبط شده بود

:فرموده بودند که

«قرآن مجید میگوید که چون شیطان آدم را فریفت و به او گفت که اگر از

 و در حقیقت چنین،این درخت تناول کنی در بهشت جاودانه زیست خواهی نمود

: علم و معرفت داده بود،نبود؛ چون خدا به آدم قبل از امر کردن شیطان را به سجده

 بلکه طبق عقیدۀ اسالمی آن2،﴾       ﴿
 و آدم چون اطاعت از شیطان،درخت شجرۀ بدی بود مانند حَسَد و بُخل و کینه
نمود و از آن درخت خورد موجودی مادّی شد و حسد و بخل و کینه پیدا کرد و از

.بهشت که محلّ پاکان است رانده شد

: میفرماید522  تا آیه553 ) از آیه29( در سورۀ طه
   *           ﴿
      *      
*        *      
       *      
      *      

.﴾ ـ اآلیات        
.37  ص،01  جنگ.5

.45 ) آیه2(  سوره بقره.2
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قرآن ،شجره را شجرۀ خبیثه میداند و شیطان که شجره را درخت خُلد و

جاودانی میداند دروغگو و دشمن آدم میداند؛ امّا در تورات کامالً مطلب به عکس
است ،توارات میگوید:

شجره ،شجرۀ معرفت بود و خدا میخواست آدم در بهشت بماند بدون
علم و اطّالع ،و شیطان آدم را به خوردن از شجرۀ معرفت دعوت کرد و
چون از شجره خورد علم و معرفت به خود پیدا کرد و دید برهنه است.

پس بنا به کالم تورات ،شیطان راستگو و دوست آدم درآمد و او را به واقعیّت

و حقیقت رهنمون شد ،ولی خدا میخواست آدم بدون علم و معرفت باشد و لذا او
را از خوردن درخت معرفت منع کرد! بنابراین تورات میگوید:

خدا و مذهب ،دعوت به جمود و رکود و عدم بصیرت و معرفت میکنند و
انسان را میخواهند در هالهای از جهل نگاهدارند ،و انسان برای اینکه از

این هاله بیرون آید و معرفت پیدا کند باید پا از دایرۀ مقرّرات دین و مذهب
کنار بزند؛ چون دستورات دین و مذهب جهل است و نابینایی و مقرّرات
پوششدار در روی حقایق و واقعیّات!

و لذا میتوان گفت که این تعلیمات توارت بزرگترین جنایت بر بشریّت است؛

و میتوان گفت آنچه امروزه در میان ملل کفر مشهور است که دین ضدّ علم است ،این
معنی جدید الحدوث نیست بلکه دارای یک ریشۀ عمیق مذهبی از آراءِ یهود است».

5و2

ویل دورانت« :قرآن یک اخالق مردانه را تعلیم میکند و انجیل اخالق
زنانه را»
در کتاب پدر ،مادر ،ما متّهمیم ،نوشتۀ دکتر علی شریعتی ،در صفحۀ ،39

وارد است که:

 .5مأخوذ از مجموعه آثار استاد شهید مطهّری ،ج  ،54ص .433
 .2جنگ  ،7ص .551
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«ویل دورانت میگوید:
این آیۀ قرآن ﴿﴾        ؛

5

«هرکه به شما تجاوز کرد شما نیز به همانگونه که بر شما تجاوز کرده است
بر او تجاوز کنید» و در مقایسه با آیۀ انجیل که« :اگر بر نیمرخ چپت سیلی
زدند نیمرخ راستت را پیشآر ،و اگر عبایت را خواستند ردایت را نیز
ببخش» ،روشن می کند که قرآن یک اخالق مردانه را تعلیم میکند و انجیل
اخالق زنانه را».

و در صفحۀ  88گوید« :گالدستون را شنیدهاید ـ نخست وزیر یهودی

مسلکی که استعمار انگلیس را جان داد ـ که در مجلس انگلیس ،قرآن را به خشم

بر روی تریبون کوفت و گفت:

تا این کتاب در میان مسلمانان باشد ،امنیت و اطاعت سرزمینهای مسلماننشین
در برابر استعمار انگلیس محال است».

در صفحۀ  82گوید« :بیداری و نهضت آزادیخواهی و ضدّ استعماری شمال

آفریقا درست از روزی آغاز شد که محمّد عبده ـ پیرو مکتب سیّد جمال که

شعارش بازگشت همۀ مسلمانان به قرآن بود ـ به شمال آفریقا آمد و همۀ علمای
اسالمی را گرد آورد و آنها را دعوت کرد که به جای غرق شدن در فلسفههای کهنه
و علوم قدیمه و انحصار در فقه و اصول و کالم و حکمت و طرح مسائل متافیزیکی

و موشکافیهای افراطی و ذهنی در احکام فرعی ،به سُراغ قرآن بروید. ...

 ...از آن هنگام قرآن دوباره در جامعۀ مسلمین مطرح شد .در حوزههای

درس ،تدریس قرآن؛ و در میان علمای مذهبی ،تحقیق و تفسیر قرآن؛ و در محافل
روشنفکران و مبارزان ،مسائل قرآن؛ و حتّی در مکتبخانههای روستاها ،تعلیم قرآن

به صورت یک برنامۀ حادّ حیاتی و اصلی گسترش یافت و ثمرۀ این کار این شد

که». ...

 .5سوره بقره ( )2آیه .533
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در صفحۀ  84میگوید« :درحالیکه ژنرال آرگو و ژنرال ساالن همۀ الجزایر و

تونس و مراکش و موریتانی را در زیر استعمار ضدّ انسانی فرانسه ذلیل ساخته بودند و

ثروت و عزّت و فرهنگ آنها را غارت میکردند ،و ژنرال سوستِل با پسرش در

جنگلهای طلمسن به شکار عرب میرفت تا بچّهاش تیراندازی و شکار بیاموزد ،و به
زنش در پاریس مینوشت که ...” :همهمان خوبیم ،من خوبم ،سَگَم خوب است،
عَرَبم خوب است“...؛ امّا قرآن که از طاقچۀ تقدیس به مسند تعلیم و تفکّر بازگشت به
آنان آموخت که راه رستگاری در آخرت رستگاری در دنیاست و راه بهشت اسالم. ...

و در صفحه  81گوید ...« :این دانستنها را همه قرآن به مردم آموخت و

بیدارشان کرد ...و این بود که توده از جمود و تعصّب روشنفکران با بازگشت به اسالم،

از غربزدگی نجات یافتند .و این است که حتّی مردی چون عمر اوزغان ،دبیر سابق
حزب کمونیسم و متفکّر مشهور مارکسیسم در آفریقا ،آگاهانه به اسالم باز آمد و اثر

بزرگ خود را به نام Le Meilleur Combat :نوشت به معنی برترین مبارزه ،که از آغاز
حق لند إما ٍم ٍ
حدیث مشهور پیغمبر گرفته است که” :أف ُ
جائر...5“.
ضل اجلهاد کلم ُة ٍّ
و مردی چون هانری آلِگ سردبیر روزنامۀ جمهوری الجزائر (ارگان رسمی

حزب کمونیست الجزائر) که فرانسوینژاد بود و علیرغم دستور حزب ،به صف
مجاهدان اسالم پیوسته بود ،در زندان نوشت که:

در چنین حالیَ ،پستانه است که از شکنجههای شگفتی که بر من دادهاند

 .5والیت فقیه در حکومت اسالم ،ج  ،3ص  ،555تعلیقه:

قال َر ُ
«غزّالی در إحیاء العلوم ،ج  ،2ص  274گویدَ ” :
سول اهلل َصل ا ُ
أفض ُل ُش َهداء
هلل عَ َلیه و آلهَ :
المنکَر َف َق َّ َل ُه لیل َذل َک؛ َف َذل َک الشهیدُ
المعروف و َهنا ُه لَن ُ
ُأمّ َر ُج ٌل قا َم إ ییل إما ٍم جائ ٍر َفأ َم َر ُه ب َ
أفض ُل الد َرجات َکل َم ُة َح ٍّق عندَ إما رم
جلنة َبنیَ َمحزَ َة و َجع َس ٍر “.و در ج  ،2ص  277گویدَ ” :
َمنز َل ُّ ُه یف ا َ
حلدیث “.و در تعلیقۀ آن ،مُعلِّق گویدَ ” :ح ُ
أفض ُل اجلهاد کَل َم ُة َح ٍّق لندَ إما ٍم
دیثَ :
جائ رر؛ َکام َو َر َد یف ا َ
ماج ُة من َحدیث أیب َسعید اخلُدری»“).
ذی و َحسنَ ُه ،و اب ُن َ
أخر َج ُه أبوداو َد و الرتم ُّ
جآئرَ ( .
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سخن بگویم...؛ اینجا هر ساعت مجاهدی را از اطاقهای یکی از طبقات
به صحن حیاط زندان پَرت میکنند و من میبینم که اینها درحالیکه
پیداست شکنجههای طوالنی و مهیبی را تحمّل کردهاند ،با دهانی شکسته و
خونین ،کلمات نامفهومی از یک دعای مشهور را بر زیر لب دارند 5،من
معنی این کلمات را نمیفهمم چه میگویند ،امّا همین اندازه میدانم که
اکنون از میان همۀ مکتبها و ایدئولوژیهای جهان ،تنها چیزی که بدان
معتقدم همین کلمات نامفهوم است. ...

و این است که ژنرال سوستِل فرانسوی که گرگ وحشی استعمار فرانسه در

آفریقا بود گفت:

قرآن یک کتاب مذهبی نیست ،کتابی است ضدّ مذهبی که به جای دعوت به
پارسایی و عبادت و صلح و عفو و اندیشیدن به خدا و مرگ و روح و اسرار
متافیزیک و فلسفۀ حیات و سرنوشت نهانی انسان ،اَعراب را به جنگ و
پیروزی و انتقام و سرکشی و جهانگیری و غنیمتگیری میخواند و . ...هیچ
کتابی به اندازۀ قرآن در میان تودۀ پست ،تحریکآمیز و شورشی نیست و با
کلمات جادویی و موسیقی پرهیجان خود بر روی عقدهها و خصومتها اثر
2
نمیگذارد و انگیزۀ غرور و کینهجویی و التهاب سیاسی را بر نمیانگیزد». ...

گفتار دکتر حاج محمّد توسّلی دربارۀ مثلّث محیط بر اقتصاد و اخالق و
روش جهان
روز سهشنبه ،پانزدهم شهر ربیع الثانی یکهزار و چهارصد و سیزده هجریّۀ

قمریّه ،جناب دوست ارجمند و صدیق گرامی آقای دکتر حاج محمّد توسّلی ـ أدام
اهلل توفیقه ـ در بندهمنزل برای دیدار و عیادت آمدند ،و در میان مذاکرات گفتند:

«فرزندم ،مسعود دو سال بعد از دیپلم خدمت نظام وظیفه نمود و اینک چند

 .5پیداست که شهادتین خویش را میگفتهاند ،امّا برای او که فرانسوی است مفهوم نبوده است.
 .2جنگ  ،6ص .299

گفتار دکتر حاج محمّد توسّلی دربارۀ مثلّث محیط بر اقتصاد و اخالق و روش جهان

696

ماه است که برای گذراندن دورۀ طب به کانادا رفته است و حقّاً دو سال عمر او جز

چند ماه اوّل خدمت تباه شد .در چند ماه اوّل خدمت چون آموزش نظامی است

البتّه فراگیری تعلیمات فنون جنگی برای هر فرد الزم است ،و امّا از آن که بگذرد

بقیۀ اوقات جوان هدر میرود؛ اوقاتی که بهترین و قدرتمندترین و اصیلترین

سالهای عمر محسوب میگردد».

میفرمودند« :مسعود ما هجده ماه تمام و بیشتر فقط کارش فروختن پوشه

بوده است .پسر بزرگم که تحصیالتش در کانادا تمام شده است و میخواهد بیاید
به ایران و ازدواج کند ،میگویند :باید دو سال خدمت نظام را بنمایی و در حقیقت،

عمرت را اتالف نمایی ،و یا آنکه یک میلیون و دویست هزار تومان پول بدهی تا

معافیت صادر گردد و بتوانی کار بکنی!»

ایشان میگفتند« :این مقدار زیاد است و از عهده خارج میباشد».

آنگاه گفتند« :طبق پیشنهاد شما به رهبر انقالب آیة اهلل خمینی ،اگر عمل

میشد ،نه تنها اتالف عمر نبود بلکه منافع عظیمی را در برداشت .شما گفته بودید:

”در حکومت اسالم همۀ مردم سربازند ،از پانزده سال تا چهل سال ،جمیع مردان
سالی یک ماه یا  51روز خدمت نظام بروند تا همیشه نیروی ذخیره و آماده برای

دفاع موجود باشد .و ثانیاً در موقع لزوم حتّی پیرمردان هم به جنگ میروند؛ مگر
عمار یاسر شهید  33ساله در جنگ صفین نبود؟!“»

حقیر گفتم :همۀ آن بیست پیشنهاد 5از این قبیل است؛ حکومت اسالم برای

مردم راحتی و گشایش میآورد ،نه ضیق و تنگی میآفریند .اگر دختران و پسران در
اوّل بلوغ با هم ازدواج کنند و سپس با هم دنبال تحصیالت و سایر مشاغل خود

باشند ،این حقیقت نه نیمی از مشکالت بلکه همۀ مشکالت را برمیدارد .حاال
آمدهاند به پسر و دختر شاداب و غرق محبّت و عشق و قابل برای هرگونه تقویت

 .5رجوع شود به همین مجلّد ص .317
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ف
نیرو میگویند :پسر! بیضهات را اخته کن! و به دختر میگویند :لولهات را ببند! ُأ ٍّ

لکم و لام َحت ُکمون و ُت َقررون من دون اهلل!

بعداً بنده گفتم :هنوز برای بنده مشخّص نیست آن دست مرموزی که فعّاالنه

در کشور کار میکند و ملّت و قوّۀ مدیریّه را به سمت دیگری بر خالف مصالح و

حتّی بدون غایت و مقاصدشان سوق میدهد چیست؟!

ولی به طور روشن و آشکارا میبینیم بعضی از نقشهها عملی میشود که هیچیک

از سران در آن دخالت مستقیم نداشتهاند ،و حاال این نقشه چگونه و به وسیلۀ کدام

اشخاص و مهرهها پیاده میشود ،هرچه هست من نمیدانم! ولی عیناً به مثابۀ نقشههای

فراماسونیها که چگونه پنهان و بدون سابقه یکمرتبه عملی میشود و ملّت مسکین،
خود را در برابر امر واقع شده مالحظه میکند ،این نقشههای مرموز عملی میشود.

چند روز قبل ،آقای دکتر حاج حسینعلی شهریاری که از سیستان و بلوچستان

برای امتحان تخصّصی چشمپزشکی جزو ممتحنین بود و به مشهد مقدّس اعزام
شده بود ،برای حقیر میگفت:

«بهقدری در سیستان و بلوچستان و زابلستان فساد و تباهی و فحشا و قاچاق و

رشوه و جنایت ،حکمفرماست که من از شرح آن عاجزم؛ با دستور جلوگیری از نسل با
دستورات أکیدۀ مقامات ،شیعیان که به رادیو و تلویزیون گوش فرامیدارند و میپذیرند

و سقط جنین و سدّ لوله و استعمال هر گونه وسائل ضدّ حاملگی میکنند ،نسل شیعه به

طور چشمگیری پایین آمده است؛ ولی به عکس ،اهل تسنّن به این سر و صداها گوش
نمیدهند و از علمای خودشان که میپرسند و آنان ایشان را منع میکنند و حرمت آن را
در شریعت اسالم اعالم میدارند ،روز به روز جمعیّتشان بیشتر میشود؛ و بدینجهت

است که در همین نزدیکیها جمعیّت اهل تسنّن سیستان بر شیعه افزون میگردد».

ایشان (یعنی دکتر توسلّی) میگفتند« :از آن نقشههای مرموز که میگویید من

تا به حال در مجلّهای و یا کتابی و مصاحبهای نشنیدم؛ فقط یک بار در مصاحبۀ

فقهای مقرّب به سالطین ،دستور حبس محییالدّین عربی و قتل حالّج و سهروردی را صادر نمودند
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راکِفِلر آمریکایی شنیدم او میگفت:

سیستم جهان از جهت اقتصادی و غیره فقط بر اساس یک مثلّث ،اداره
میگردد :یک رأس ،یک مرد اندیشمند از معظمترین ثروتمندان ژاپن ،و
یک رأس یک مرد متفکّر از اعاظم ثروتمندان اروپا ،و سوّمی از آمریکا
میباشد؛ و اینها هرچه تصمیم بگیرند عملی خواهد شد .و این مسائل به
بوش و امثال او مربوط نیست ،بلکه از رویآورندگان بوش و امثال او یا
خلع او از صحنه میباشند.
(راکفِلِر میگفت) :آن سیاست و تدبیر (بهطوریکه خود او گفت) منهای
دین است که به اصطالح فرانسه  Immoralمیگویند ،نه ضدّ دین که به
اصطالح فرانسه بدان  Ammoralگویند».

اقول :مردم انتظار داشتند حکومت اسالم همچون حکومت رسول اهلل ،بارهای
سنگین عادات و آداب و رسوم جاهلیّت را از آنان بردارد

﴿  

 5﴾   بوده باشد ،و در آن صورت عاشق و جانباخته میشدند

و هزار سال این انقالب اثر عمیق در ملل و نژادها میگذاشت؛ امّا اینک که مینگرند

صورت وهمی بیش نبوده است و همان آداب و رسوم ملّی و وطنی با همان زرق و

برقها بیشتر به صورتهای گوناگون تکرار میشود و در برابر حق ایستادگی و
2

مقاومت میکنند و باطل را رواج میدهند ،میگویند :این که انتظار ما نبود!

فقهای مقرّب به سالطین ،دستور حبس محییالدّین عربی و قتل حالّج و
سهروردی را صادر نمودند
[یوم اإلسالم] صفحة :277

«و یف احلدیث ”إنیام األلامل بالن ییات“ و لکن تَغایل الفقها ُء یف أعامل ال ّظاهر حتّی

 .5سوره أعراف ( )7آیه .517
 .2جنگ  ،03ص .52
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الباطن نسیانًا تا ًّما؛ ف َظ َهرت
بعضهم
اخرتعوا احلیَل للتخ ّلص من أحکامها ،و نَیس ُ
َ

المتصوفة
ساعد عل وجود
المتصوف ُة تغلو یف الباطن کام غال الفقهاء یف ال ّظاهر ،و َ
ّ
ّ
المتصوفة إیل اهلرب من ظلمهم و االعتامد عل اآلخرة إذا مل
ظلم احلکّام ،و ُجلو ُء
ّ
ُ
َ
أمر ال ّظاهر و الباطن ،فا ّد َعوا ّ
حتسن الدّ نیا؛ واست َغ ّل ّ
القرآن له ظاهر و باطن
أن
الشیعة َ
ُ

و ّ
الراسخون،
أن
َ
األئم ُة المعصومون و العلام ُء ّ
الباطن إنّام یصل إلیه من ال ّطریق ال ّلدُ ّین ّ
الظاهر ّ
شور ّ
فقط و لذلک ُس ُّموا بالباطن ّیة»5.
فقط و
و إنّام العا ّمة َ
َ
تفهم ال ُق َ

کر و الش َط َح و
صفحة « :272و اخرتعوا بجانب
ُّ
التصوف الموسیقی و الذ َ

غری ذلک.
الر ْق َ
صو َ

السالطنی خلدمتهم و تَوغری 2صدورهم عل الصوف ّیةْ ،
أن
و تقرب الفقهاء ُمن ّ

یب ،و قتل بعضهم کام فعل
َآل
األمر إیل سجن بعضهم کام فعل بمحییالدین بن العر ّ
ُ

ّ
دی»4.
الس ْه َر َو ْر ّ
باحلالج و ُّ

صفحة « :271فإن قلنا ّ
األشعری و
إن اإلسالم احلارض هو إسالم أیباحلسن
ّ

بعیدین عن احلقیقة.
الغوایل ،مل نکن
َ
ّ

مر اخل ّیام فقد نُسب إلیه من األشعار ما حبب للنّاس اإلباح ّیة و
و أ ّما ُع ُ

کثریا یف نسبة هذه الرباع ّیات إیل
ال ُعکوف عل اخلمر و النّساء و األزهار؛ و ُی َش ُّک ً

عمر ،لوجود بعضها یف شعر شعرا َء آخرین و عدم مناسبتها لام اکتُشف من مؤ ّلفاته یف

الفقه و ماوراء ال ّطبیعة و غریمها»3.
 .5یوم االسالم ،ص .18

التوغری :اإلغرا ُء باحلقد».
 .2لسان العرب« :
ُ
 .4یوم االسالم ،ص .18
 .3همان ،ص .75

علمای فاسد عامّه به واسطۀ تقرّب به سالطین و امرار معیشت ،به عامۀ مردم و فقرا ستم کردند
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علمای فاسد عامّه به واسطۀ تقرّب به سالطین و امرار معیشت ،به عامۀ
مردم و فقرا ستم کردند
[یوم اإلسالم] صفحة :275

المل ُک أو األمری عل َش َهواته من ر
«و ّ
مخر و نساء و ما إلیها
یصل ُینفقه َ
کل ما ُ َ
ُ

ایس إیل الفاطم ّینی إیل األتراک ُمعد َل
حتّی النستغرب من أول العهد األُ ّ
موی إیل الع ّب ّ

العادی إلفراطهم یف شهواتم.
ستوی ال ُعمر
ّ
فه َو نازل جدًّ ا َیق ُّل عن ُم َ
الوفیات یف الملوک ُ
َ

هی عام ُد احلیاة اإلجتامعیّةْ ،
فإن َح ُسنت َح ُسنت و إن
و احلیاة اإلقتصاد ّیة َ

بسوء احلیاة اإلقتصاد ّیة ،و کان
ساءت ساءت ،لذلک کانت احلیا ُة اإلجتامع ّیة َسیّئ ًة ُ
العلامء إنّام َجیدون رز َقهم یف اإلتّصال بالملوک و التّم ُّلق إلیهم ،و َمن مل َیصل إیل باهبم
ر
ر
صغری و ّإال عاش عیش ًة فقری ًة؛ فلیس ببعید أن تقول :إن
وقف
کانت عیشتُه عل
ترصف احلکّام من ت ُّلق العلامء ،و لذلک کان
مصائب المسلمنی ُ
أکثرها من سوء ّ
الملوک غال ًبا َیتضنون العلام َء و یر َتکوون علیهم و ُی َسخروّنم یف مصلحتهم :من
ر
َ
للرع ّیة ،و ّ
غنی بال َقدَ ر و الفقری فقری بال َقدَ ر ،و
األرزاق
أن اهلل َقسم
فالغنی ی
ُّ
َتدئَة ّ
الس ُ
الرع ّیة ،و هکذا من التّعالیم ا ّلتی
لم الملوک من ُظلم ّ
لطان ظ ُّل اهلل یف أرضه ،و ُظ ُ
ّ

َ
الم َلق و النّفاق».
َختدُ م
الرع ّیة و ُتفسدها بالتّذ ُّلل و َ
الملوک و ُتیسء إیل ّ

به واسطۀ غلبۀ کفر ،مشرقزمین را لگدمال کردند و دولت فلسطین و
صهیونیزم را به وجود آوردند
أکثر من عدائهم
کرهون المسلمنی و ُیعادوّنم َ
صفحة « :277و النّصاری َی َ

ستمرا إیل الیوم بنُرصتم للیهود عل
حتّی للیهودیة و َ
الو َثن ّیة ،و ما زال العدا ُء ُم ًّ

المسلمنی و انتواعهم فلسطنی من أیدهیم».
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المسترشقنی،
صفحة « :221و کان من األسف أن یکون یف َطلیعة هؤالء ُ

مسترشقون مبرشون ،فأخذوا یستخدمون اإلسال َم یف الطعن علیه أدا ًة لل ّتبشری ،و

خیتارون األشیا َء ا ّلتی ُتثری األروب ّینی عل المسلمنی کفکرة تعدُّ د الووجات و ملک

الیمنی و حدیث اإلفک ـ الخ.

المبرشین ،فس َلکوا َمسل َکهم و َ
احتذوا
و جاء من بعدهم من المسترشقنی غری
ّ

َ
االتا َم ّأو ًال ثم
مسلک البحث النّویه
ذوهم و مل یسلکوا
المجرد ،بل کانوا َی َضعون ّ
َح َ
ّ
یبحثون عن األد ّلة ا ّلتی ُت َقوی هذا اال ّتا َم فیام عدا القلیل النّادر منهم.

و کانت نتیج ُة هذا ک ّله َمأسا َة فلسطنی إذ ّ
اإلنجلیو من غری إنذار
ختل عنها
ُ

الصهیون ّینی عل ترک حیفا هلم و إنذارهم هلم باالستعداد و
لل َع َرب و مع تواطئهم من ّ

المقاومة».

سمح
صفحة « :227و هکذا َقسمت ُأروب ُة ّ
الرش َق و حط َمته کل حتطیم و مل َت َ
ر
فلام ساءت ُ
عی
ألّنا َعدت
احلال جدًّ ا بدأ َ
َ
ّ
الو ُ
اإلصالح عدُ ًّوا هلاّ ،
بأی حرکة إصالحیّة؛ ّ
ظهر زعام ُء إصالحر یف
القومی یف البالد اإلسالم ّیة کلها یتن ّبه بام فیه من َخ َط رر ،و إذ ذاک َ
ُّ
ر
ّ
اخلالص
ّفکری یف موقف ُقطرهم إزا َء الغرب ،و کیف
ُ
کل ُقطر تقری ًباَ ،یسودهم ک ّلهم الت ُ
األجنبی و کان ُّ
حسب منهجه و مواجه».
کل زعی رم ُینادی باإلصالح
من هذا النّفوذ
َ
ّ

خدمات مسلمین به یهود و نصاریٰ در طول این قرون عدیده ،به خالف
قساوت آنها نسبت به مسلمین
ّتار بال َد اإلسالم و وقع کثری من
صفحة « :211و قد رأینا أنّه ّلام غوا الت ُ
ثم عادت ال َغ َلب ُة للمسلمنی و َ
دان ملو ُکهم باإلسالم
أرسهم ّ
المسلمنی و النّصاری یف ْ
و خاطب ُ
ّتاری
فسمح له
األمری الت ُّ
أمری التّتار بإطالق َرساح األرسیَ ،
ُ
شیخ اإلسالم َ

خدمات مسلمین به یهود و نصاریٰ در طول این قرون عدیده ،به خالف قساوت آنها نسبت به مسلمین 610

سمح بأهل ّ
الذ ّمة؛ فقال له ُ
شیخ اإلسالم” :البدّ من
ب َفک
األرسی المسلمنی و أیب أن َی َ
َ
ألّنم ُ
أهل ذمتنا “.فأط َل َقهم له.
َفک األرسی من الیهود و النّصاری ّ

رص:
و مّا کتبه ُع َم ُر بن اخل ّطاب إیل عمرو بن العاص عامله عل م َ

ر
ُ
إن معک أ َ
ّ
أویص بالقبط فقال:
أویص
رسول اهلل هبم ،و َ
هل ذ ّمة و عهد و َ

”اسّوصوا بالقبط َرخ ًریا ی
فإن هل ،ذ یم ًة و َرمحًا 5“.و قال ّ
صل اهلل علیه و آله و
2
صمه یوم القیامة“.
س ّلمَ ” :من ظلُ ،م َ
عاهدً ا أو ک یلسه فوق طاقّه فأنا َرخ ُ
ُ
َ
رسول اهلل ّ
صام،
فاحذ ْر یا عمرو أن یکون
صل اهلل علیه و آله و س ّلم لک َخ ً
خاص َمه َخ َص َمه.
فإنّه َمن َ

لمن َخی ُلفه من بعده:
آخر وصایا ُع َمر و ما کتَبه َ
و کان ُ

حممد ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم ،أن ُیویف
ُأوصیه بأهل ذ ّمة اهلل و ذ ّمة ّ
بعهدهم ،و ال ُیکلفهم فوق طاقتهم ،و أن ُیقاتل من ورائهم.

نعم ّ
إن بعض الیهود و النّصاری ُظلموا عل ید بعض اخللفاء و األُمراء ،و َقسا
بعض األتراک عند فتحهم لبعض البالد األُروبیة ،و لکن هذا کان من ر
جهة ً
قلیال ،و
ُ
ّ
ر
الوالة و األُمراء واق ًعا عل المسلمنی و النّصاری عل
لم هؤالء ُ
من جهة أخری کان ُظ ُ
الوالة و األُمراء .و عل ّ
کل حال فأین
السواء ،فکم َلق َی المسلمون من ظلم بعض ُ
ّ

بمسلمی األندَ ُلس و َفتنهم 4عن دینهم،
ظلم هؤالء من ال ّظلم ا ّلذی أو َقعه اإلسبان ّیون ُ
ُ
و َطردهم هلم عن ملکهم ،و اغتصاهبم ُترا َثهم ،و َسفکهم دماءهم ،حتّی مل یبق هلم بعد

بضع سننی باقیة ،و انح ّطت بعد ذلک مدین ُة اإلسبان ّینی؛ و أین و أین تعنُّ ُت األُروبینی
مع المسلمنی یف ّ
ّ
المتأخرة ،عل النّحو ا ّلذی ذکرناه و سنذکره؟
کل العصور

 .5الطبقات الکبری ،ج  ،8ص .253

 .2جامع األحادیث ،السیوطی ،ج  ،28ص 255؛ کنز العمال ،ج  ،1ص  719و .321
 .4خ ل :فتنَتهم.
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احلق ّ
أن ال َفرق کبری بنی معاملة المسلمنی للنّصاری و معاملة النّصاری
ّ
للمسلمنی .و حتّی یف َعهدنا هذا ال یتمتّع المسلمون بنی النّصاری بام یتمتّع به
کل ر
النّصاری و الیهود بنی المسلمنی ،و لکن عل ّ
حال نرجو أن یثوب األُروبیون إیل
المساواة ا ّلذی َیدعونه.
ُرشدهم ،فیح ّققوا مبدأ اإلخاء و ُ

ر
متنوعة،
بات عل المسلمنی یف خمتلف العصور و عل
الرض ُ
أشکال ّ
نعم توا َلت َ
سعی منهم و ال ر
ر
و لکن ک ّلام ض ُعف المسلمون رزقهم ا ُ
قصد ـ بمن ُجیدد
هلل ـ من غری

حیاتم ،حتّی إذا ض ُعف هذا اجلدیدُ َحل حمله جدید آخر .و ّلام اقتتل
نشا َطهم و ُینشط َ
فلام کان
المسلمون ّأو َل األمر کانت الدّ ولة األُمو ّیة یف ّأول أمرها ّ
قو ًة ال ُیستهان هباّ ،

ُ
المغول کتَ ْیمور لنک و هوالکو و
ثم ض ُعفوا ،فجاء
آخرها جاء الع ّباس ّیون ّ
بقوتم ّ
ُ
لکن اإلسال َم استویل علیهم أک َث َر مّا استولوا ،فدخلوا
فخربوا و د ّمروا ،و ّ
جنکیوخان ّ

قو ًة».
یف اإلسالم
أفواجا و کانوا یف ّأول أمرهم ّ
ً

ر
صفحة « :217و قد قیلّ ” :
بمجنون خری من ابتالئها بنصف
إن ابتالء األُ ّمة

نصف العامل هو ا ّلذی ُیقلد و ال َخی ُلق».
عاملر!“ و
ُ

عقبافتادگی مصریان و عثمانیّون از علوم در یک قرن پیش از این
القومی بعد أن جاءهم ال َق ُ
رن
الوعی
صفحة « :216و قد بدأ العرب یدُ ُّب فیهم
ّ
ُ

خلمول ،فر ّبام لو قارنّا َ
حاهلم الیوم بحاهلم باألمس
نتهی ا ُ
التّاسع عرش و هم یف ُم َ

ُ
کبریا و لکن لو قارنّاهم بحاهلم منذ مائة عا رم َل َ
واضحا؛
الفرق
بان
ً
مل نستطع أن نری َفر ًقا ً
فلام زار الر ّحال ُة الفرنیس ُفو ْلنیه مرص یف أواخر القرن ال ّثامن عرش قال یف وصفها:
ّ

کل ال ّطبقات ،و ینجل 5یف ّ
عام مثل سائر ُترکیا و هو یتناول ّ
ّ
کل
إن اجلَهل فیها ی

 .5خ ل :یتجل
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العوامل األدب ّیة و ال ّطبیع ّیة و الفنّ ّیة حتّی الصانع ال َیدَ و ّیة یف أبسط أحواهلا ،و
الس َ
فرنجی!
اعة و إذا ُوجد فهو إ
ی
َیندُ ر أن تد یف القاهرة من ُیصلح ّ

و یقول عن سوریا:

ّ
إن اجلهل سائد فیها کسائر ترکیا ،و لیس یف ال َع َرب من األتراک اآلن علام ُء یف

الموسیقی ،و َیندُ ر فیهم من ُیسن ال َف ْصدَ  ،و إذا
الریاض ّیات أو ال َف َلک أو ُ
ّ
فرنجی عَ دّ وه
احتاجوا إیل الکَ ی استخدموا له الن َّار ،و إذا ع َثروا عل ُم َت َط ّبب إ
ّ
لم النّجوم فقد صار عندهم للنجا َمة و استطالع الطوالع.
من آهلة الطب .أ ّما ع ُ

عام
الملحق ال ّثاین من کتاب رحلته یف سور ّیة و ف َلسطنی ّ
و یقول بورکهارت یف ُ

الویالت ا ّلتی فیها للتّنازع ّ
الشدید بنی العائالت صاحبة
أصاب مدین َة َح َلب ،فیصف َ

بعضهم عل بعض و عدم
حلول و الطول یف اإلقطاعات المختلفة و انقسام زعامئهم َ
ا َ

طاعتهم للحاکم و َهتک اإلنکشار ّیة حلُرمة البالد ،و هم ُجنود ال ُیرا ُعون األنظ َم َة و
لب النّاس أشیاءهم .أ ّما
طع ال ّطریق و َس َ
السلطة ّإال جبای َة األموال و َق َ
ال یعرفون من ُّ

َ
الرابح َة و
الباش َوات فکانوا الیافظون عل راحة األهلنی ّإال ما کان فیه الص ْف َق َة ّ

فحسب و فیها یکسبون ما
غری اخلارسة لشخص ّیاتم .و وال َی ُتهم ُسنة
ُ
التّجار َة َ
السلطان
یستطیعون من األموال خیف َة أن ُیصبحوا فقرا َء ُمعدمنی و
ُ
یسرتضون ُع َمال َء ّ
یف اآلستانة ،کام یتنعمون یف ر
بالد یصریون فیها ُحکّا َمها المط َلقنی ل ُبعدها عن مرکو
ّ
اخلالفة و ُصعوبة المواصالت».

روزنامه ،رادیو ،سینما عظیمترین عوامل برای انتقال فرهنگ غرب به شرق
بوده است
[یوم اإلسالم] صفحة :212
«و العامل الث ّاین کان إنشا َء المطبعة ،فقد کانت سب ًبا یف نرش الکتب القدیمة و
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ترمجة الکتب احلدیثة و وصوهلا إیل ر
اخلاصة و توسیع َثقا َفتهم ،و قد انترشت
عدد کبری من
ّ
بالمطبعة األهل ّیة.
ُ
المطابع عل أساس المطبعة ا ّلتی أ َت ْت هبا محل ُة نابلیون و ُسمیت َ

تکونه عاد ًة ،و
الوعی القومی الوسا ُئل ال ّثالث ا ّلتی ّ
ثم کان من أسباب ذلک َ
ّ

الصحافة و السینَام و اإلذاعة.
هیّ :

فالصحافة َغذت الرأی العام کثریا بام کانت َتنرشه من ر
آراء ضد َعسف األُمراء
ُ
ّ َ
ّ
ّ ً

تطورت هذه
و َجورهم ،و هی ً
أیضا ُأ ّسست عل أنقاض جریدة محلة نابلیون .و قد ّ
الرأی العا ّم ُتغذیه کل یوم بآرائها و أفکارها و أخ َبارها.
الصحاف ُة ُّ
ّ
بتطور ّ

السینام فکا َنت وسیل ًة لنقل احلیاة األروب ّیة بجدّ ها و َهلوها إیل ّ
الشعوب
و أ ّما ّ

اإلسالم ّیة و َعرض احلیاة األروب ّیة یف المنازل و احلروب و ما إیل ذلک ،فکا َنت ً
عامال

کبریا یف نقل المدن ّیة الغرب ّیة.
ً

و أ ّما اإلذاعة ّ
فإن کبار ال ُکتّاب و األُدباء بام ُیلقون من حمارضات و کبار الفنّاننی

الرأ ُی
لوروه ،عل أنه و ُّ
أی العا ّم و َب َ
الر َ
بام َیعرضون من ٍّ
احلق یقال :الیوال ّ
فن قد َرقوا ّ

ُ
الیوال ُخیدَ ع
ضج الکایف ،فإنّه
العا ّم یف البالد اإلسالم ّیة یف َبدء ّنضته مل َی َ
نضج بعدُ النُّ َ

احلق و الباطل و
المهوشون و
الیستطیع التّفرق َة الدّ قیقة بنی ّ
ُّ
ُ
بالرتهات و َیستویل علیه ُ
هیتم بالمسئول ّیات ،و التوال
کثر ما ّ
هیتم عاد ًة بالمطالب أ َ
بنی ما جیب و ما ال جیب ،و هو ّ

احلر ّیة ّ
نضج
الالزمة لتکوینه تکوینًا تا ًّما .و هو ال َی َ
ّ
السینام مقید َة ّ
الصحاف ُة و اإلذاع ُة و ّ
احلر ّیة».
حتّی یعقله المصلحون و ُی َمرنوه عل المنطق ّ
الصحیح و النّظام و ال ّطاعة و ّ

یب َبحت
صفحة « :211و
إصالح ترکیا ال َفتاة و مصطفی کامل إصالح ُأرو ی
ُ

ال َین ُظر ّإال إیل ما فع َلته أروب ُة یف قوانینها و ُن ُظمها و علومها من غری َن َظ رر إیل اإلسالم و
أیضا لبی َئتهم».
ما یتط ّلبه و ما ال یتط ّلبه َت َب ًعا ً

صفحة « :211کان من رأیی إذ ذاک ّ
أن من أکرب أسباب انحطاط المسلمنی
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َ
صحیحا إیل الیوم».
رجال الدّ ین ،و الیوال هذا القول
احلکّا َم و
ً

سه سؤال مستشرق هلندی از احمد امین راجع به أزهر و دانشگاه و مفاد
کتاب علی عبدالرّازق
صفحة :251
هولندی األسئل َة ال ّثالثة اآلتیة:
«و قد سألنی باألمس مسترشق
ی

فقلت :ال؛ ّ
ألن حرکة اإلصالح ا ّلتی ُیطالب
قال” :هل عندک أ َمل یف األزهر؟“
ُ

الش ّب ُ
الش ُ
ان یستطیع أن ُخیمدها ّ
هبا ُّ
بقوتم و سلطاّنم إیل أسباب ُأخری الحمل
یوخ ّ

لذکرها .و إنّام یص ُلح األزهر إذا بدأ بجعل نفسه ک ّل ّی ًة دین ّیة ،فال ّطلبة ک ّلهم یتع ّلمون یف

قوی یف
السواء ،و بعد التعلیم
الثانوی ُینوع الطلب ُة ...؛ هذا ی
ّ
المدارس الثانو ّیة عل ّ

قوی یف األعامل العلم ّیة فیوجه إیل اجلامعة ،و
األعامل الیدو ّیة ف ُی َوجه إیل ذلک ،و هذا ی
فیتوسع معه یف ال ّلغة العرب ّیة و التّاریخ اإلسالمی و الدّ ین،
قوی یف النّاحیة الدین ّیة
هذا ی
ّ

یتعمق یف
فإذا حاز ال َبکالوریا 5ال َت َحق بالک ّل ّیة الدین ّیة ا ّلتی هی األزهر،
فیتوسع و ّ
ّ
دراسة الدّ ین و الفقه و ما إیل ذلک.

أیضا.
السؤال الثاین” :هل عندک أ َمل یف اجلامعة المرص ّیة؟!“
فقلت :ال ً
ُ
و کان ّ

بالرضورة تسألنی عن أثر ذلک یف اإلسالم ،و اجلامع ُة ال َت ْأ َب ُه
قلت :إنّک ّ
قال” :مل َ؟!“ ُ
یب فقد یکون هلا أثر کبری
باإلسالم ،و إنّام ُتؤسس علو َمها و مناه َجها عل الن َمط األُرو ّ

2

الوعی القومی و احلرکة الوطن ّیة؛ أ ّما حرکة إسالمیة فال.
یف َ

 .5المنجد« :بکالوریا :شهادة یناهلا الناجحون یف امتحانات الدروس النهائیة الثانو ّیة ».در اصطالح
فارسی معاصر :گواهینامۀ دیپلم( .محقّق)

 .2أی :ال تلتفت إیل اإلسالم( .محقّق)
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َ
السؤال الثالث” :هل توافق عل نظر ّیة األُستاذ عل عبدالرزاق یف کتابه
و سألنی

اإلسالم و ُأصول احلکم ،من ّ
أن رسال َة اإلسالم رسالة روحان ّیة فقط ،و لیس هلا دخل یف

أیضا؛ ّ
ّ
دنیوی
دینی و
الشئون المدن ّیة و ال الدّ نیو ّیة؟“ قلت له :ال ً
ٍّ
ألن اإلسالم جاء بنظا رم ٍّ
کامال ً
الدّنیوی فدلی ُلنا عل ذلک أنّه جعل نظا ًما ً
شامال للشئون
ینی فظاهر .و أ ّما
ّ
م ًعا .أ ّما الدّ ّ

الرهن و نحو ذلک ،و کتحریم ال ّربا و حتلیل البیع؛ و یف الشئون
الامل ّیة ،کالبیع و اإلجارة و ّ

الوقف و نحو ذلک .غای ُة األمر ّ
أن
االجتامع ّیة ،کنظام ّ
الوواج و ال ّطالق و المریاث و َ
رتکوا صغری ًة و الکبری ًة؛ و لکنّهم
المسلمنی أجادوا یف التّوسع یف هذه المسائل حتّی مل َی ُ
کمن یتویل اخلالف َة و َمن هم ُ
أهل احلَ ّل و ال َعقد.
َق َرصوا یف وضع القانون الدّ
ّ
ستوریَ ،
کل ر
عل ّ
الرجوع
حال،
ُ
السننی األخریة حرک ًة إسالمیّة تدعو إیل ّ
وجدت یف ّ
حرکت و نهضت فکری جد ید در جوا نا ن ،راجع به برگشت به اسالم و احکام قرآن

تناه ُض احلرکة المنترشة
لإلسالم و األخذ بشعائره عل ید اإلخوان المسلمنی .و ُ
کانت بنی طلبة المدارس الثانویة و اجلامعة من عدم اهتاممهم بإمور الدین .و کا َنت

العمل عل تکوین ج ر
َ
صحیحا
فهام
تعالیمهم ـ کام یف قانوّنم ـ
ً
یل جدیدَ ،ی َ
فهم اإلسال َم ً
ُ

مظاهر حیاة األُ ّمة کلها مستمدّ ًة من
و یعمل بتعالیمه ،و یوجه النّهض َة إلیه حتّی تکون
ُ

روحه ،مرتکو ًة عل أصوله؛ و ذلک ّأو ًال:

ألف) بتقویة الفضائل اخلُلقیة ،و إحیاء ُّ
الشعور بکرامة األُ ّمة ،و حتریر النّفوس
ده مادّۀ عملیّۀ إخوا ن ا لمسلمین در مصر برا ی رجوع به اسالم حقیقی

الرذیلة ،و اتّباع القرآن یف قوله    ﴿ :
من الضعف و الیأس و ّ

.﴾      

5

2
الرتف و الام ّدة ،و تقلیدُ الغرب یف
المت َعة و َ
ّحذیر من االندفاع یف حیاة ُ
ب) الت ُ
التذکری ب ُأصول احلضارة اإلسالم ّیة الفاضلة المجیدة؛
ذلک إعجا ًبا بحضارة الامد ّیة ،و
ُ

 .5سوره آلعمران ( )4آیه .559
 .2االندفاع :فرو رفتن( .محقّق)
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﴿          

.﴾      * 

5

نرش ال ّثقافة و التّعلیم و المحافظة عل القرآن الکریم ،و حمارب ُة األُ ّم ّیة
ج) ُ
بإنشاء المدارس و األند َیة 2و األقسام اللیلیة ،و الن َرشات الدور ّیة و المحارضات و
غری ذلک من الوسائل العلم ّیة النّافعة؛ ﴿.﴾     

4

الم َ
نشآت النّافعة لألُمة روح ًّیا و اقتصاد ًّیا ،و ما أمکن ذلک،
د)
ُ
تأسیس ُ

خلری ّیة ،و المساجد و إصالحها و
وصفات الط ّبیة ،و العیادات ا َ
المس َت َ
کالم َش اغل و ُ
َ
ترمیمها و اإلنفاق علیها و اإلشاف عل إدارتا ،و إحیاء ّ
الشعائر فیها؛ ﴿  

.﴾     

3

المقا َمرة و البغاء و
ه)
ُ
المسکرات و ُ
کالم َخدرات و ُ
عالج اآلفات االجتامع ّیة ُ

خصوصا یف ال ُقری و األریاف ،1و إرشا ُد ّ
الشباب إیل
نرش الدعایات 1الص ّحیة،
ً
ُ
الص ّحیة؛ ﴿.﴾      
االستقامة ّ

7

تنظیمها ،و مساعد ُة ال ُفقراء و البائسنی و
رب و
و)
ُ
ُ
تشجیع أعامل اخلری و ال ّ
ب و اإلخاء مقا َم التّحاکم
المصاحلات بنی أفراد األُ َرس ،حتّی یقوم التّحاکم عل احلُ ّ
ُ
إیل القانون و القضاء.

 .5سوره آلعمران ( )4آیه  533و .519

 .2مجع النّادی :مجلس ،کانون و انجمن( .محقّق)
 .4سوره فاطر ( )41آیه .28
 .3سوره نور ( )23آیه .41

 .1جمع الدعایة :تبلیغ ،تبلیغات( .محقّق)

 .1مجع ریف :بیرون شهر و حومۀ شهر( .محقّق)
 .7سوره جن ( )72آیه .51
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ر
ز) تقوی ُة روابط التّعارف و اإلخاء بنی ّ
واحدة أ ّلف
الشعوب اإلسالم ّیة ک ُأمة

ُ
العمل الدّ ائب عل إزالة الفرقة و اإلنقسام عن ُصنوف
بنی قلوهبم اإلسال ُم ،و
المسلمنی؛ ﴿.﴾  

5

ح) تنم َی ُة روح التّعاون االقتصادی و التّعامل بنی أعضاء اجلامعة بتشجیع
2

المرشوعات االقتصاد ّیة و تکوینها و النّهوض هبا؛ ﴿.﴾   
ر
فاع عن اإلسالم و مقاوم ُة کل عدوان ُیراد به؛ ﴿   
ط) الدّ ُ
.﴾

4

الصحیحة یف نفوس ّ
الشباب؛
الریاض ّیة ّ
الروح ّ
ی) تقوی ُة ّ
.﴾         

﴿و  

3

أه ُّم تعالیم اإلخوان المسلمنی و مبادئهم ،و هی مباد ُئ سلیمة َترمی إیل
هذه َ

الروح ّیة و َت َغل ُغلها یف احلیاة الام ّدیة و االقتصاد ّیة».
إحیاء احلیاة ّ
[یوم اإلسالم] صفحة :217

می ر
ذات ر
کبری یف العامل اإلسالمی ،و
«نعم کانت هذه احلضار ُة الغرب ّیة َ
أثر تقدُّ ّ

ر
لوالها ّ
عیوب .فقد
رسف فیها؛ و لکنّها ال ختلو من
رسف یف ُقیوده ا ّلتی کان َی ُ
لظل َی ُ

باعدَ ت بینه و بنی احلضارة اإلسالم ّیة القدیمة ،و مل تکن نات ًة من نفس المسلمنی ،کام
َ
َ
األجنبی
دخول
کانت احلضارة الغرب ّیة نات ًة من نفس الغرب ّینی؛ بل هی دخیلة علیهم
ّ
ر
تضخیمها بأوراق شجر رة ُأخری من اخلارج
شجرة ُأرید
بال َدهم ،و َم َث ُلها َمثَ ُل
ُ
 .5سوره حجرات ( )33آیه .59
 .2سوره مائده ( )1آیه .2
 .4سوره حج ( )22آیه .78
 .3سوره بقرة ( )2آیه .237
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موها ال ّطبیعی هلا من الدّ اخلّ .
غالب
حلضارة الغرب ّیة قد نشأت و هلا من ذاتا
ُ
ال بنُ ّ
إن ا َ

األدوار المختلفة عل
متدر ًجا جتاز ًة
عنارصها و خواصها و صفاتا ُنشو ًء طبیع ًّیا
َ
ّ
مقتض ُسنة ال ُّنشوء.

الرش ُق فهو یف ر
فورا إذ ّ
أن ما
أما ّ
کثری من مواضع االنقالب َیط ُفر یف ّ
حتوله ُط ً

نقضت عل تکامله عند الغرب ّینی
یأخذه عن الغرب و یقتبسه منه دفع ًة واحد ًة قد ا َ

ُ
المرت ّقی عل
األجیال و القرون ،فکانت النّتیجة أن غ َل ْ
فرة ال صف ُة النُّشوء ُ
بت ص َف ُة الط َ

غری ذلک .و
االقتصادی و
یایس و
الرشق هذا
تطو َر ّ
ّ
ّ
ّ
اإلجتامعی و الدّ ّ
ّ
التطور ّ
ینی و َ
الس ّ

َ
حراث القدیم ا ّلذی کان یف عهد ”مینا“ بجانب
الرشق الم
کثریا ما تری یف ّ
لذلک ً
أحدَ ث ط ر
منهج الدّ راسة األزهر ّیة
األمریکی .و تری
نجلیوی أو
راز من المحراث اإل
َ
ّ
ّ

الوسطی بجانب الدّ راسة اجلامع ّیة ا ّلتی تسری عل َن َمط جامعات أروبة و
یف القرون ُ
أمریکا».

در قرآن کریم آیاتی است که داللت بر لزوم نَشْو و ارتقاء ،طبق حوائج
زمان دارد
ندیّ ،
صلح ّ
أن آیات
عل اهل ّ
الم ُ
صفحة « :211و قد َ
الح َظ ُ
الشهری رساج ّ
األحکام ا ّلتی وردت یف القرآن نحو ما َئ َتی آیة من آالف اآلیات ،و رأی ّ
کبریا
أن جو ًء ً
من هذه اآلیات مل یرد یف األحکام َقصدً ا ،و إنّام استنبط الفقها ُء منه أحکا ًما شع ّی ًة مع

نحو ثالثة أرباع
للوعظ و اإلرشاد أو نحو ذلک .و قد َر َوی من هذا القبیل َ
أّنّا وردت َ

نحو سبعة
بع هذه اآلیات و هو مخسون آی ًة یضاف إلیها ُ
هذه اآلیات ،فلم َی َبق ّإال ُر ُ

عرش حدی ًثا یف األحکام هی ا ّلتی صحت عند أیبحنیفة النّعامن ،کام قال ذلک
ُ
باب االجتهاد
فآیات األحکام و
ابنخلدون یف مقدّ مته.
ُ
أحادیث األحکام تعل َ
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مفتوحا أمام المجتهدین .و رأینا یف هذا االجتهاد هبذا المعنی الواسع ُیع َتمد فیه عل
ً
ر
کثریة اجتَهد فیها».
الباب بآرا رء
ُسنّة عمر و َمن سلک مس َلکه ،فأ َمد هذا
َ

باید به علم و تمدّن فعلی اروپا بلکه باالتر از آن رسید ،بدون فرهنگ
منحطّۀ غرب
[یوم اإلسالم] صفحة :211
یح و َیبنون سیاس َتهم عل احلالة
الر َ
نسمون ّ
«و من عادات اإلنجلیو ّأّنم َی َت ّ

2
5
اجلدیدة ،فإذا َرأوا ّاتا َه شعبهم ً
مثال إیل ّ
الضامن
توسعوا یف االشرتاک ّیة و یف ّ
الشیوعیّة ّ

فلام أدرکوا حال َة اهلند و استعدا َدهم لل ّثورة ،انسحبوا 4منها و
االجتامعی و أمثال ذلک؛ ّ
ساعدوا حرک َة االنفصال بنی المسلمنی یف الباکستان و الوثن ّینی یف اهلندستان ،و ّلام
ر
ر
ر
َ
مشارکة یف الدّ فاع
انتداب 3إیل
احتالل إیل
أللفاظ من
غریوا ا
مرص ّ
رأوا شدّ َة احلرکة یف َ

المدُ ن الکبریة کالقاهرة و اإلسکندر ّیة ،و ّلام رأوا َح َر َج موقفهم یف
و انسحبوا من ُ

فارس َ َ
بعض الیشء ،و کان من هویمة َف َرنْسا یف احلروب و اختالفها مع
ختلوا عنها َ
َ

1
فقوی ذلک من عویمة المسلمنی
جلئَت إیل االنسحاب من سور ّیة و لبنان ّ
إنج ْلرتا أن ا َ

اع قو ًّیا و المطالب ُة باالستقالل توداد
یف البالد االُخری و تنوا ما نالوا ،و الیوال الرص ُ

و ال َیدری ّإال ا ُ
هلل ماذا سیکون بعدُ ».

 .5الشیوع ّیة :کمونیسم ،مارکسیسم( .محقّق)
 .2االشرتاکیة :سوسیالیسم( .محقّق)

 .4انسحب :دست کشید و عقبنشینی نمود( .محقّق)
 .3احتالل :اشغال و تصرّف؛ انتداب :به خود مأموریت دادن( .محقّق)
 .1انگلستان( .محقّق)
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صفحة ً « :211
السجون و أحلق
فمثال ّ
زج اجلنرال جراتیساین ،زعامء لیبیا یف ّ

یوصف ،و ألقی ببعضهم من ال ّط ّیارات عل ُبعد أربعمائة مرت
هبم من اإلهانات ما ال َ
ر
حممد
عل مشهد من أهلهم؛ و قال أحدُ جنودهم و قد رأی هذا المن َظر” :فل َیأت نب ُّیکم ّ

البدَ و ّی ا ّلذی أغرا ُکم باجلهاد ل ُینقذکم من أیدینا»“.

مسلمین با تعالیم اسالمی باید بر علیه ُدوَل استعمارگر قیام کنند ،و از
بتپرستهای قیام کننده عقبتر نباشند
بأسو َأ من حال الو َثن ّینی و حتّی من
صفحة « :217و لیس حال المسلمنی
َ
للرق ّی .فدینُهم اإلسالم ال یمنعهم
بعض الدّ ول األُروب ّیة یف ّنضتها و استعدادهم ُّ
َ
العامل و َی َنهضوا مع النّاهضنی و َیبنوا مع الباننی ،و إنّام سا َءهم
مطل ًقا من أن ُیسایروا

جاو َب ًة للحقد و الض ْغن األُروب ّینی ،فإذا َعدل األُروب ُّیون موق َفهم َعدل
احلقدُ و الضغن َ
أیضا جوا ًء وفا ًقا.
المسلمون موق َعهم ً

أ ّما زیاد ُة احلقد من ُاروبا و التنکیل بالمسلمنی و المبالغة یف تنفیذ االستعامر،

فلیس من شأنه ّإال زیاد َة احلقد یف نفوس المسلمنی و شدّ َة المقاومة و األخذ بوسائل
احلرب لدفع احلرب و نحو ذلک ،و لیس یف هذا أ ّی ُة مصلحة للط َر َفنیّ .
فلعل تقدُّ َم
حر ّیة األدیان و حق کل ُأ ّمة یف
األُروب ّینی یف َفهم اإلنسان ّیة و اإلخاء و المساواة و ّ
وعة 5االستعامر ّیة.
حکم نفسها بنفسها ،یتغ ّلب عل الن َ

َ
أظن ّ
فالعامل ُ الحمالة سائر إیل استبدال
أن ذلک هو ما سیکون مهام َب ُعدَ الومن
و ُّ
ر
فساد یف ّ
أسو ُأ
الوطنی ال َبغیض النّایشء عن ض ریق یف األُ ُفق و
القومی
الروح
الشعور ،و هو َ
ّ
ّ
ُّ
بالروح اإلنسان ّیة المتساحمة الواسعة األُفق .و ّ
کل یوم
ما أن َت َجته المدن ّی ُة األُروب ّی ُة احلدیث ُة ّ
 .5النوعة :گرایش ،جنبش( .محقّق)
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تدل الد ُ
ّ
الئل عل ّ
أضعاف ما ُتکسب».
وح الوطن ّیة القوم ّیة تس ّبب من البالء
َ
الر َ
أن هذه ّ

استعمار به علّت فقر مواد خام[ ،مواد] خام را از بالد اسالم به اروپا برده،
در کارخانجات تبدیل به مواد مصنوعه کرد و برای کارخانجات داخلی
آنقدر مالیات بست که همه را از هستی ساقط کرد
العامل من َن ْظ ر
َ
رة جوئ ّیة ال ینظر
تدر َج
بیعی یقتض ُّ
صفحة « :216و القانون ال ّط ّ

ُ
ثم یرتقی فینظر
ثم یرتقی فینظر إیل عائلته ّ
اإلنسان فیها ّإال إیل نفسه ،کال ّطفل یف َمهده ّ
ثم یرتقی فین ُظر إیل اإلنسان ّیة ک ّلها ،و ربام کان اإلنسان یف هذا الطور ال ینظر
إیل قومه ّ
الرق ّی إیل حد أن ینظر إیل اإلنسان ک ّله.
ّإال إیل قومه و ّلام یصل من ُّ

5
ّقرب یف الس َکک احلدید ّیة و نظام
عل أنّا نری
تباشری النّ ْظ َرة اإلنسان ّیة یف الت ُّ
َ

الربید 2و کثرة المؤترات [ا ّلتی تبحث یف المسائل العالی َة ما ُی َظ ّن أن سیکون ورا َءه
َ
ُ
القلوب].
االضطراب و تتأ ّلف
وع ُة اإلنسان ّیة ،و إذ ذاک َیق ّل
الامیل و الن َ
ُ
ُ
االرتباط ّ

أساسها
وع ُة القوم ّیة ا ّلتی أ ّدت إیل االستعامر و َتب َعها أو کان
هذه هی الن َ
ُ
أعو َزتم الام ّد ُة اخلامة فقصدوا إیل
ب اال
قتصادی؛ فإن ُأروبة قد ضاقت بأهلها و َ
ّ
ّعص َ
الت ُّ
الرشق یستغ ّلون و یأخذون منه موادهم اخلام َة المحتاجنی إلیها ،و یصنعوّنا یف
ّ
َ
الفرق بنی الام ّدة اخلامة
الرشق و یربحون [من] وراء ذلک
ثم یبیعوّنا عل ّ
مصانعهمّ ،
و الام ّدة المصنوعة ،و لذلک کانت ُّ
کل ُأم رة تستعمر ُأم ًة شق ّیة ترضب نطا ًقا علیها

فمرص و العراق و اهلند ً
مثال إلنج ْلرتا تأخذ منها خاماتا و
الستغالهلا اقتصاد ًّیا.
ُ
األول؛ و فرنْسا تفر ُض سیطرتا عل بالد
ترصف فیها س َل َعها ،و هلا یف ذلک المقا ُم ّ
 .5التباشری :عالئم و نشانهها( .محقّق)
الربید :پست( .محقّق)
السکّة احلدید ّیة :راهآهن؛ َ
ّ .2
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الش ُ
أهم أسباب االستعامر ّ
ئون
المغرب و سوریا فاعل ًة ذلک ً
أیضا .و ر ّبام کان من ّ
کل ُأم رة مستعم ر
االقتصاد ّیة ،و لذلک ُحتارب ُّ
الصنَاعة و تقدُّ َمها یف األُمم
رة
انتشار ّ
َ
المستعمرة عل
المستعم َرة و ُحتاول أن ُتفه َمها ّأّنا ُأ ّمة زراع ّیة بحتة حتّی تعتمد األُ َم ُم
َ
َ
األُ َمم المستعمرة یف صناعاتا».

أوهم الغربیّون المسلمنی ّأّنم لیسوا ً
أهال للصناعة ،و إنّام
صفحة « :277و َ
ر
هم ُ
ئب 5کثری ًة عل المنتجات المح ّل ّیة حتّی ُیمیتوها».
أهل زراعة ،و َف َرضوا رضا َ

در شرق بیش از غرب به قلب تکیه میشود؛ انبیا و عرفا و متصوّفه از
شرق برخاستهاند
[یوم اإلسالم] صفحة :271
للرشق ُروحان ّی ًة لیست للغرب ،و ّ
غم کل ذلک ّ
أن من
أن ّ
«و لکن یظهر یل َر َ

للرشق ّأال ننظر إلیه ّ
فقط یف عرص تَدَ ْه ُوره 2و انحطاطه و ّأال ننظر
الواجب إذا نظرنا ّ

احلقیقی و قیمته ّ
الذات ّیة و تعالیمه و
إلیه یف َشکْله األخری ا ّلذی سا َء ،بل یف جوهره
ّ
ر
مبادئه غری مقی ر
ر
مرتبطة َبو َم رن.
بعرص و ال
دة
َ ّ
ر
شک ییا حیا ًة ما ّد ّی ًة بحت ًة ،بمعنی ّ
ّ
الغرب من غری ٍّ
عمل یف
أن حیا َته حیا ُة
إن
َ
ر4
ر
ر
أج رر؛ و کیف یناله
بم َرت
وظیفة یسب
شکة أو
َمصنَ رع أو
ب و ْ
حساهبا الام ّدی فقط ُ
َ
وجه ،و کیف ینفقه عل خری ر
عل خری ر
وجه ،و کیف یسم هبذه احلیاة ،و کیف یکسب
ُ
خری انفاق ،و کیف یعیش یف ُأرسته ،و کیف َیظی بالنّعیم الام ّد ّی
خری کسب و ُینفقه َ
َ
 .5مجع الرضیبة :مالیات( .محقّق)
 .2التّدَ ْه ُور :سقوط ،تنزّل( .محقّق)

الم َر ّتب :درآمد و ماهیانه( .محقّق)
ُ .4
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ـ الخ .و ُّ
کل األخالق احلسنة المرسومة له أخالق تار ّیة ُتعلمه کیف ینجح یف

أهم قوائم
التّجارة ،و کیف ینجح یف العمل ،و کیف َیس َعد یف احلیاة؛ و لذلک کان ُّ

الصدق یف القول و
الفضائل عنده المحافظ َة عل المواعید و النّظام و الرتتیب و ّ
العلم،
خیرتع آالتا هو
العمل ـ الخ .و ا ّلذی ُی َسیطر عل هذه احلیاة و َیرسم خ َط َطها و
ُ
ُ

العلم نتیج ُة العقل و القضایا المنطق ّیة و هی أمور کذلک ما ّد ّیة بالمعنی الواسع.
و
ُ

فالقلب ّأو ًال و ُ
لبْ ،
العقل ثان ًیا؛
فإن کان و البدّ
أ ّما ّ
ُ
قدیام و حدی ًثا ال َق ُ
الرشق ،فعام ُده ً

دائام إیل حساب الدّ نیا ،و
دائام احلیا َة اآلخرة بعد الموت و َی ُض ّمها ً
و هو ُیدخل یف حسابه ً

ُ
األعامل یکافئ ا ُ
هلل علیها یف اآلخرة بال ّثواب أو العقاب؟ و
دائام یتساءل :هل هذه
هو ً

السؤال عن غایة
أخال ُقه ا ّلتی یسری علیها مبن ّیة عل حساب هذه اآلخرة ً
کثری ّ
أیضا ،و هو ُ
ر
العامل و مصریه و أنّه مسری ر
هذا َ
َ
اإلنسان یف
قو ُة خالقه ،و أنّه س ُیحاسب
بقوة عظیمة هی ّ
ّ
ُ َ

قی و موروثة له أ ًبا
الصور ُة ُم َرکوة یف ذهن ّ
اآلخرة عل ما قدّ َمت یداه یف ُدنیاه .و هذه ّ
الرش ّ
ُ
عاقبة
یف ُوه إیل أن یسأل :ما
عن َجدٍّ  ،و هو یف أشدّ أوقات النّعیم یف الدُّ نیا یشعر بحاف رر ُ َ

هذه ال ّل ّذة بعد الموت؟! ُأثاب علیها أو ُأعا َقب؟ و ماذا سیکون موقفی أما َم اهلل إذا سألنی

عنها؟! و هکذا.و هو یبنی أخال َقه عل أساس الدّ ین و یبنی أعام َله عل أساس َ
القلب.

الرش ُق َمن َب َع النُّ ُب ّوات
طری
اخلاص ،کان ّ
ّ
و هلذه ال ّطبیعة الرشق ّیة و االستعداد الف ّ

المتصوفة و إطالة التأ ّمل و نحو ذلک من مظاهر احلیاة
و الفلسفة اإلشاق ّیة و مذاهب
ّ

الروح ّیة! ْ
الرش ُق ،و الیهود ّی ُة
ظهرت نفحات من ذلک یف الغرب
فمصدرها غال ًبا ّ
ُ
فإن َ
ّ
وج ًة من َموجات الرشق.
ّصو ُ
ف یف الغرب لیس ّإال َم َ
و النّرصان ّی ُة و اإلسال ُم و الت ّ

حِسّ خداجویی و معارف غیبی ،گویا با سِرِشت شرقیها خمیر شده است
ینی
غریهم و هو
للرشق ّینی عنرص
یکاد یکون ّ
ُ
ی
اإلحساس الدّ ُّ
خاص ین ُقص َ
کثریا ما َیع ُقب
ُ
العمیق ا ّلذی یالزمهم حتّی یف أوقات خروجهم عن الدّ ین ،و لذلک ً

یگانه عالج اروپا و اروپایی ضمیمه نمودن دین است به دنیا ،و اخالق و وجدان به علم و دانش
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ینی و المبالغ ُة یف التّوبة و الندَ م؛ ّإّنم یؤمنون یف ّ
کل
المعص ّی َة تن ُّب ُه ّ
الضمری الدّ ّ
ترصفاتم بإل ره ُی َسریهم و َقدَ رر یتحکّم فیهم.
حرکاتم و سکناتم و ُّ
ّ
مشاعره،
تنحط
ترص ُفه و
قد یأیت عل ّ
ُ
الرشق زمن تفسد فیه عقید ُته و یسوء ّ

یصح أن َن ُعدّ هذا
ف َتصدُ ر عنه أعامل خسیسة ال َتصدُ ر عن الغرب الام ّدی ،و لکن هل
ّ
ر
العار َض إفسا ًدا ّ
الرجاء یف
حاس ًة ُأصی َبت بآفة ،مع ّ
للذات ّیة و َفقدً ا للخاص ّیة؟ أو نعدّ ه ّ
المرض و فیه َحصانة ُتبرش ّ
بالشفاء؟»
جسام أصابه
ُ
شفائها؟ أو ً

یگانه عالج اروپا و اروپایی ضمیمه نمودن دین است به دنیا ،و اخالق و
وجدان به علم و دانش
صفحة « :271قالوا.﴾         ﴿ :

5

آخرتم و قدروا ّأّنم س َیقفون أما َم اهلل یسأهلم عن
و لو آمنوا بال َبعث و َض ُّموا إیل دنیاهم
َ

غری المدن ّیة و لکانت مدن ّی ًة ماد ّی ًة روحان ّی ًة م ًعا ،و هذا ما ُینَ ّقصها
أعامهلم ،لکانت المدَ ن ّی ُة َ

َ
نقصه فیوید یف روحان ّیته ،و ُیکمل
العامل ّإال هبا؛ و إذ ذاک ُیکمل
و ال َیص ُلح
الغرب َ
ُ
الرکبان َجن ًبا إیل َج ر
نب خلری العامل و إسعاده.
ّ
الرش ُق َ
نقصه ف َیوید یف ما ّد ّیته و یسری ُّ

ما الغای ُة من هذا َ
رس احلیاة؟! لامذا نعیش و لامذا نموت؟! ما موق ُفنا بعد
العامل؟! ما ُّ

الموت؟! ُّ
لم أن ُجییب عنها؛ إذ
کل هذه و نحوها من عرشات األسئلة ال یستطیع الع ُ
لیست من األُمور الام ّد ّیة و أشباهها ا ّلتی تدخل یف اختصاص العلم ،إنّام هی من

العلم درج ًة کبری ًة یف المدن ّیة
ین .لقد بلغ
الروحان ّیات ا ّلتی ال یستطیع اإلجاب َة عنها ّإال الدّ ُ
ُ
ّ
أکثر من حتسنی وسائل احلیاة؛ أ ّما ُ
صبغ احلیاة ل َتتفق مع الغایة ا ّلتی
الغرب ّیة ،و لکنّه مل یفعل َ

جیب أن ُت َ
نشد فوظیف ُة الدین ،و ک ّلام اقترصت المدن ّی ُة احلدیثة عل الوسائل دون الغایات
 .5سوره مؤمنون ( )24آیه .47

مطلع انوار  /ج 01

662

الس َ
الم َفض َض بال ّنعیم.
حلریة و االضطراب و سب َبت هذا الشقا َء ُ
بیل و وقعت یف ا َ
ض ّلت ّ

لقد جرب َ
العقل من عل رم و خمرتعات
العامل ُ األُرویب التقدُّ َم الام ّد ّی بل و التقدّ َم
ّ

حتّی ُتو َجت هذه بال ُقن ُب َلة الذریة 5،و لکنّهم مع ذلک ال َت َفتوا فرأوا ّ
أن النّتیجة َق َلق و

ر
الیابس؛
األخرض و
حرب عالم ّیة تأ ُکل
اضطراب و خوف من المستقبل و تو ّقع لقیام
َ
َ

الصحیح بام یبعث من روحان ّیة ،و
فلم یبق ّإال أن ُجیربوا التجرب َة األخریة و هی الدّ ی ُن ّ
َ
ْ
المخرتعات.
القلب کام أحیُوا
أن ُییوا
یتوجهوا إیل اهلل کام ّ
العقل ،و أن ّ
َ
توجهوا إیل ُ

فإذ ذاک ّ
األمن و تنقشع احلری ُة و االضطراب ،بل ُربام
فقط تسود ال ّط َمأنین ُة و یسود
ُ

َ
اإلیامن التفتوا فوجدوا ُزعام َءهم احلارضین
أیضاّ .إّنم إذا امنوا هذا
َعد َمت احلروب ً
ر
ألّنم ُع ّبا ُد ما ّد رة ّ
جنس آخر ُت َس ّریهم
فقط ،و هم یتاجون إیل زعام َء من
غری صاحلنی ّ
َ
الرشق
أیضا تفنی َن ْظ َر ُتم االستعامر ّیة ،و ینظرون إیل ّ
الروحان ّی ُة م ًعا .و إذ ذاک ً
الام ّد ُة و ّ
ر
تربیة و یأخذ بیده و ی َف ُظ علیه ما َله
أحسن
نظر َة األخ الکبری إیل األخ الصغری یر ّبیه
َ
حتّی َی ُ
ثم یتعاون معه عل اخلری.
رشد ّ

َ
بیعی ّإال یس َعد ّإال إذا غذی
و خال ُق
العامل خلقه ما ّد ًة و ً
روحا ،فکان من ال ّط ّ

العنرصان و اکتمل المنهجان».

د نشکند
د تکامل است؛ تا این س ّ
د باب اجتهاد در عامّه ،عظیمترین س ّ
سّ
مسلمین راه سعادت را نمییابند
عل أحدُ ُن َبهاء المسلمنی یف اهلندّ ” :
إن سبب
صفحة « :275و یقول ّ
الس ّیدُ أمری ّ
ّ
تأخر المسلمنی و بقائهم عل ما هم علیه من التأخری ،یرجع یف الغالب إیل ما َر َسخ یف

أذهاّنم من ّأّنم ال حق هلم یف استعامل عقوهلم یف فهم دینهم ّ
ألن ذلک قد انتهی
 .5ال ُقن ُب َلة الذریة :بمب اتم( .محقّق)
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األولنی ،و صار االجتهاد بعدهم حمر ًما ،و ّ
أن المسلم ال یکون
المجتهدین ّ
بانقراض ُ
ر
المسلم ما
لمذهب من المذاهب المعروفة؛ فیرتک
مسلام صاد ًقا ّإال إذا کان ُم َقلدً ا
ُ
ً
ر
ملتفت إیل اآلراء
غری
یعتقد و ما یفهم و ّ
یتمسک بتفسری أهل القرن التّاسع من الفقهاء َ
و األفکار ا ّلتی وصل إلیها َ
العامل ُ یف القرن التّاسع عرش“.

و ختم مقا َله بال ّثناء عل اإلسالم و نقل أقوال ثقات احلکامء و العلامء الغرب ّینی
ر 5
ر
بأجوبة حسنة».
یف َمدحه و أجاب عن االعرتاضات المشهورة علیه

باید دنبال عقل و دین ،هر دو رفت
[یوم اإلسالم] صفحة :175
خضاع احلیاة للعلم و العقل ایل
الس ُری وراء العلم و إ
«و ا
ُ
ُ
کتشاف المجهول و َ

سریا واس ًعا مع العلم ،فکانوا ال
آخر حدّ  .و مل خیرج المعتول ُة عن الدین بسریهم ً
َ
العقل یف احلدیث و یقولون بخلق القرآن و ُینکرون
یؤمنون ب ُظهور اجل ّن و ُیکمون

الرأی ا ُّتفق عل إسالمهم ،غای ُة األمر أّنم َنا َدوا بأن
اخلُرافات و األوها َم؛ و مع ذلک ّ

هناک دائر َة العلم و دائر ًة ُأخری للدّ ین ال یمکن للعلم فیها أن ُیثبت أو أن ینفی ،أل ّنه

آخر و َو ر
ال قدر َة له علیها ،ف ُّ
حی و نحو ذلک
کل ملکة الغیب من مالئکة و ٍّ
جن و یو رم َ

العلم عل نفیها أو إثباتا .فهذه هی وظیف ُة الدّ ین ال العلم ،و اإل ُ
یامن هبا من
ال َیقدر
ُ
العلم عاجو کل العجو عن إبداء رأ ری فیها.
العلم و ال ُی َق ّیده ،و
جهة الدّ ین ال ُینایف
ُ
َ

احلساب یو َم القیامة أو
العلم أن ینفی جنًّا أو أن یقول به ،أو أن ینفی
فکیف یستطیع
َ
ُ
احلکم یف
کم فیها ،کام تُرک للعلم
ُ
ُیدَ ّلل علیه؟ إن هذه ک ّلها أمور غیب ّیة ُترک للدّ ین احل ُ
دائرته.

 .5جنگ  ،69ص  594ـ .529
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العلم .فاإلسالم یؤمن بالعلم و یرتک
و لذلک قالوا :إ ّن الدّ ین یبدأ حیث ینتهی
ُ

یضا .و االکتفا ُء
له ُح ّر ّی َته یف دائرته و یدعوا إیل الدّ ین و اإلیامن بعقائده یف دائرته أ ً

ضار؛ و کان المسلمون األ ّولون یؤمنون هبام م ًعا ثم کفروا بالعلم
بأحدمها تقصری ّ
فض ُّلوا.
َ

اروپا عقل دارد و دین ندارد لهذا بیچاره است
و الغرب ُّیون یؤمنون بالعلم فنَ َجوا یف حیاتم الدّ نیا و کفروا بالدّ ین فض ُّلوا .و

الضالل إ ّال باإلیامن هبام م ًعا .ففی اإلیامن بالعلم حیا ُة العقل ،و یف اإلیامن
ال َمنجی من ّ

خری لإلنسانیة إ ّال بحیاة العقل و القلب م ًعا ،و ال تصا ُد َم بنی
بالدّ ین حیا ُة القلب؛ و ال َ
اختصاصه .و ال أ َم َل
العلم و الدّ ین کام ال تصا ُد َم بنی حاس َتی السمع و البرص ،فل ُک ٍّل
ُ

بالرجوع إیل تعالیم اإلسالم و سری المسلمنی األولنی باستخدام العقل
یف النجاح إ ّال ُّ

و القلب .و آی ُة ذلک ّ
أن الغرب ّینی یف اعتامدهم ّ
الکل عل العقل وحده مل َیس َعدوا کام کان

الرعب و األسلحة النّار ّیة و ال ُقن ُب َلة
ُین َتظر ،و کانت ّنای ُة العلم
ُ
ویالت احلرب و ال َف َوع و ُّ

عب ،و لکن ا ّلذی سببهام هو ّ
العلم
أن
الذریة؛ و لیس
الر َ
َ
العلم هو ا ّلذی سبب ال َف َو َع و ُّ
ُ
دعم بالدین ،و العقل مل ُید َعم بالقلب .و یف اإلنسان عقل و قلب البدّ أن ُیغذ َیا ،و ما
مل ُی َ
مل ُی َغذ عضو ها یم کالقلب َیش ُعر اإل ُ
الم َلل.
نسان بالسآ َمة و َ

تقسیم األشیاء إیل ثالثة أقسام :ما ُیع َلم؛ و ما یمکن أن ُیع َلم؛
و ُیعجبنی یف ذلک
ُ

و ما ال یمکن أن ُیع َلم .فام ُیع َلم :هو دائر ُة العقل أو ّ
الشهادة؛ و ما یمکن أن ُیع َلم :هو

دائر ُة الغیب؛ و ما ال یمکن أن ُیع َلم :هو دائر ُة المستحیل.

احلق ّ
أن اإلسالم و َقف موق ًفا وس ًطا بنی ُمنکری العلم و ُمنکری القلب ،و
و یف ّ

ُ
العقل رمو إیل العلم ،و
دعا إیل اإلیامن هبام مجی ًعا بحیث ال َیطغی أحدُ مها عل اآلخر .و

استاد رینان فیلسوف فرانسوی« :اسالم راستین ،دین عقل و قلب است ،و بر اروپا سیطره خواهد نمود» 663

ُ
القلب رمو ّ
اإلنسان من غری عقل أو شعور؟! إنّه إذا ف َقد العقل َغرق یف
للشعور؛ و ما
ُ
شعوره کان
اخلرافات و األوهام ،ف َبنی تربی َته و زراع َته و تار َته عل أوهام؛ و إذا َترک
َ
حجرا جامدً ا کقطعة ال ّثلج».
ً

استاد رینان فیلسوف فرانسوی« :اسالم راستین ،دین عقل و قلب است ،و
بر اروپا سیطره خواهد نمود»
صفحة « :121و قد قال أحدُ األُروب ّینی:

5
ّهضة اإلسالم ّیة حاولت االت َ
إن هذه الن َ
” ّ
الصین ّینی و مل
ّفاق مع البوذ ّینی و مع ّ

عدو واحد هو ُأروبا“.
یبق أما َمها ّإال ی

أیّ :
الرشق ناهض و عل الغرب أن یستعدّ لمقابلته یف ساحة العراک ،و
إن ّ

أما َم ُأروبا الیو َم مسألة ها ّمة هی هذه اجلامعة اإلسالم ّیة . ...ألیس من احلکمة أن ُتدَ بر

الرب ُع َم
رضبة قو ّیة قاضیة ُختمد هذه احلرک َة اإلسالم ّیة؟! . ...أما رأیی أنا فهو اقطفوا ُ
یب».
تعبریا صاد ًقا لام یف نفس کل أرو ٍّ
قبل أن ُیوهر ف ُیثمر .و هذا کان ً
صفحة :121

الفرنیس المعروف:
«قال األستاذ رینان الفیلسوف
ّ

العام یف
اإلسالمی وحدَ ه یف وجه هذا التّسامح
”إنّنی أخیش أن َیث ُبت الدّ ین
ّ
ّ

المتمسکنی بآداب الدّ ین
الرجال
العقائد ،و لکنّنی
ُ
ّ
عرفت أن یف نفوس بعض ّ
اإلسالمی القدیمة و یف ب ر
جراثیم
ضعة من رجال اآلستانة و بالد الفرس
َ
ّ
ج ّید ًة تدُ ّل عل ر
فکر واسع و ر
عقل م ّیال للمسألة؛ ّإال أنّنی أخیش أن ختتنق هذه

اإلسالمی“.
ض عل الدّ ین
اجلراثیم ُّ
ّ
ُ
بتعصب بعض الفقهاء ،فإذا اختنقت ُق َ
البوذی :بودایی( .محقّق)
.5
ّ
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األول :أن التمدُّ ن احلدیث ال یرید إمات َة
ذلک ألنّه من ال ّثابت اآلن أمران :ی

ألّنا تص ُلح أن تکون وسیل ًة إلیه؛ و الثاین :أنّه ال ُیطیق أن تکون
األدیان
بالمرةّ ،
ّ
موتا رضب َة الز ر
ب.
األدیان َعثر ًة یف سبیله ،فعل هذه األدیان أن ُتسامل و َتلنی و ّإال کان ُ
أظن ّ
أوس ُع
خوف األستاذ رینان َحم ًّال من الدّ ین
أن ل َت ُّ
و ما ّ
اإلسالمی ،و قد َعهدنا أنّه َ
ّ

صدرا و أق َب ُلها للمدن ّیة احلدیثة».
األدیان
ً

حاس ًة دینی ًة ال یسعدون ّإال باستعامهلا ،فإذا ف َقدوها
صفحة « :125إن یف النّاس ّ

البرص».
مع أو
الس َ
کانوا کمن ف َقد ّ
َ

اسالم مرام ال شرقیّةٌ و ال غربیةٌ هست ،و منجی عالم خواهد شد
صفحة « :126و ال َین ُقص 5المسلمنی یف الوقت احلارض ّإال یشء واحد ،و هو

ذات منهجر جدید ،مدرسة ال شق ّیة و ال غرب ّیة؛ ّ
الرشق ّیة
فإن المدرس َة ّ
مدرسة جدیدة ُ

ألّنا تع ّفنَت بمرور
ـ أعنی مدرس َة العصور الوسطی ـ مل َت ُعد صاحل ًة للعرص احلارضّ ،

الومان؛ و المدرس ُة الغرب ّیة َمعیبة یف بلداّنا ،فکیف إذا ُقلدت یف غری بالدها؟
ّ

منهج العلوم کمنهج البالد األُروب ّیة مع خالف بسیط ،و
أنّنا نرید مدرس ًة تضع
َ

2
منهج العلوم بالن ّیة احلسنة ،ن ّیة خری اإلنسان ّیة ال تدمریها؛ فإذا فعلنا ذلک
هو أن ُی َطعم
ُ
ر
مل نستخدم َ
ذر رة ُت َع ّمر .و بعد ذلک نستخدم
الذرة یف ُقن ُب َلة ُتدمر ،و لکن یف حتلیل ّ
حتلیل ّ
یب»؛ ّ
ألن
نتائ َج العلوم األُروب ّیة ال إیل حدٍّ ؛ بل نحن متساحمون إذا قلنا «العلم األُرو ّ

وطن له ،و ال یقترص عل خدمة ر
دین دون دین.
العلم ال
َ

غری منهج مدرستهمّ .إّنم سممونا
أ ّما یف األدب و التّاریخ
ُ
فمنهج مدرستنا ُ
نقصه الیش ُء :آن چیز را کم داشت؛ در اینجا این معنی مراد است( .محقّق)
َ .5
 .2طعمه بالیشء :آن را به چیزی پیوند داد( .محقّق)
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للفن ،و بقوهلمّ :
بأشیا َء کثری ًة؛ سممونا بقوهلمّ :
حر یقول ما یشاء؛
إن
َ
الفن ّ
إن ّ
األدیب ی

الر ُ
مرکو َ
و سم ُمونا بمنهجهم التّارخیی ا ّلذی یقض ّ
جل األبیض ،و َمن عداه
بأن
َ
العامل ّ
فعل هامشه ـ إیل غری ذلک».
صفحة :111
فالعلم هو َم َث ُل ا ّلذی تأیت به
«و یم ّثل ذلک أیضا التّفرقة بنی العلم و احلکمة؛
ُ

ترصیف األمور و وض ُعها یف مواضعها ّ
الالئقة هبا .و
المدن ّی ُة احلدیثة ،أ ّما احلکم ُة فهی
ُ
ر
أخا متع ّل ًام عل آخر ط ر
کثریا ما نری ً
راز فهذا
حکمة مع ُأمیة خری من عل رم مع قراءة؛ و ً
ترص ًفا فهو
غری المتع ّلم ّإال ّ
الوراعة أو ّ
الصناعة أح َک َم منه و َ
أحس َن ّ
عامل ،و نری أخاه َ
کل ر
کأّنا ّ
یشء؛ و اهلل تعایل یقول:
خری منه .و النّاس یبالغون یف تقدیر القراءة و الکتابة ّ
﴿.﴾      

5

امروزه جهان غرب ،زن را اصل جمال و معتمد و متّکا میشمرد
َ
أ ّما برناج ُنا فهو ّ
العامل و یکون مدا ُد
أن األدیب البدّ أن تکون له رسالة لنفع

األدیب ا ّلذی یسری
نارا ملتهب ًة ،ال إرضا ًء لألغنیاء ،و ال أدا ًة ل ّلهو و التّسلیة؛ و
ُ
قلمه ً

عل هذا النّهج األخری أدیب ُمنَکس أو أدیب مسوخّ .
الرشق و
إن األدب الیوم یف ّ
الغرب ج َعل المرأ َة إهلًا معبو ًدا یف ّ
الروایةُ ،ی َغنّی هلا ،و یطیل یف وصف
الشعر و النّثر و ّ
ً
مجاهلا ،و یضعها یف موضع القداسة ،و ُ
أشکاال و ألوانًا یف
الفن ،فهو بمثلها
مثل ذلک ّ

المجالت و الکتب ،کأن ال موجود ّإال المرأة .و هو تصویر صادق ّ
ّ
لالتاه
اجلرائد و
الش ُ
احلدیث .کذلک ّ
جر َد خیاالت فیام زواه
أن یف الفلسفة ،انحطت حتّی صارت ّ
 .5سوره بقره ( )2آیه .213
 .2خ ل :وراء (محقّق)

2
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الام ّدة ،و الفلسف ُة احل ّقة هی ا ّلتی تدخل یف صمیم احلیاة لیرتتّب علیها عمل ،و ا ّلتی
ُتک َتب بدَ م القلب و عصری الروح».

[یوم اإلسالم] صفحة :111

ر
ر
«و قد َعو َدنا ا ُ
ناحیة
ناحیة ،طل َعت من
شمس اإلسالم یف
هلل أنّه إذا أ َف َلت
ُ

شمس األتراک یف الوقت عینه،
ُأخری .فقد سقطت األندَ ُل ُس یف ید األسبان 5فطل َعت
ُ
و کانت یف ّأول َن ْشأتا َفت ّیة قو ّیة؛ و ُنک َبت بغداد بغووة التتار ف َعوضهم ا ُ
هلل عنها
یب یف
بانتشار اإلسالم یف اهلند؛ و ضاعت
ُ
فلسطنی من أیدهیم ،فحرک ذلک العامل َ العر ّ

سوریا و العراق و مرص و أندونسیا و ّ
للسعی لالستقالل یف احلیاة ،و لذلک
الشام ّ

نرجو أن تطلع شمس جدیدة عل العامل اإلسالمی ف ُتکسبه عو ًة کا ّلذی کان من ضعف
فنبتت عنها دول ُة الباکستان القو ّی ُة.
اهلند
ْ

نظریّههای مختلف که برای آتیه جهان داده شده است
و هنا نتسا َءل عن مستقبل العامل :هل سینتقل األُروب ّیون إیل اإلسالم ،أو یکون

بعضهم إیل أنّه
کثریا یف ذلک ،فذهب ُ
روبینی؟ قد ف َکر ُ
المسلمون ُأ ّ
بعض المسلمنی ً

األول یف َشکله و جوهره ،و إذا کان هذا ال یمکن ّإال إذا
الرجوع إیل اإلسالم ّ
ال ُبد من ّ
ر
مدرسة
عام ُء من بیئتهم و ظروفهم ا ّلتی یعیشون فیها؛ فقد رأوا إنشا َء
الو 
ُأبعد القاد ُة و ُّ
ر
الصحیح و َیب ُعدون فیها عن االختالط باألوساط
ّعلیم الدّ ینی ّ
داخل ّیة یع ّلمون فیها الت َ
ر
مدرسة هلؤالء القادة و ُأس َست مدرس ُة الدّ عوة و
الموبوءة 2.و عل ذلک اقرتحوا إنشا َء
َ
صاحب ج ّلة ”المنار“ .و یف هذه احلالة
الس ّیدُ رشید رضا
ُ
اإلرشاد ا ّلتی قام بإنشائها ّ

 .5األسبان :اسپانیاییها( .محقّق)

الموبوءة :مجامع مسموم و آلوده( .محقّق)
 .2األوساط َ
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رض األُروب ّیون عن عقل ّیة المسلمنی ف ُیفضلون اإلسال َم.
َی َ

و رأی آخرون ّ
أن أسباب انحطاط المسلمنی ترجع إیل اجلهل ،فأرادوا أن

َ
أمر التّعلیم
ُیویلوا
اجلهل عن األُمم اإلسالم ّیة ،فرتتفع .قال الفیلسوف لیبنتو” :لو کان ُ
ت وجه ُأروبا یف أقل من ر
الفرنیس:
األدیب
قرن “.و قال دیدرو
لغری ُ
ُ
َ
ب َیدی ّ
ّ
ُ
اجلهل ،و ما عدا ذلک
العلم أو
”إن ع ّل َة العلل یف ارتقاء األُمم و انحطاطها هو
ُ
فأسباب جوئ ّیة ترجع إیل تلک الع ّلة األصل ّیة ،بل ّ
قاس به
إن العلم هو ا ّلذی ُت ُ

أیضا؛ و کام تتقاتل
مم یف ارتقائها و انحطاطها و عند احلروب بل و یف الس ْلم ً
األُ ُ
ر
ّجار ،فکذلک
مم بأشکال خمتلفة کاجلنود ُتقاتل اجلنو َد و التّجار ُتقاتل الت َ
األُ ُ

ندی ا ّلذی ُیقاتل بالدّ ّبابات 5و
لمن تکون ال َغ َل َب َة ،فاجلُ ُّ
نستطیع أن نحکم َ
احلرب
ّاجر ا ّلذی َینول
َ
بالرمح ال حمالة ،و الت ُ
ال ّطائرات َیغلب ا ّلذی ُیقاتل ُّ
باألسالیب احلدیثة یف التّجارة َیغلب ا ّلذی َینول باألسالیب العتیقة ،و هکذا“.

و قال قولتری:

لم الواقع عل األُ ّمة عقاب هلا عل َجهلها .و لیس المرا ُد بالعلم هذه
”ال ّظ ُ

َ
ُ
العلم
حمصوهلا بالعلامء عل اإلطالق ،و إنّام
تسمی
األبواب
َ
ُ
المحفوظة ا ّلتی ُی ّ
ُ
بیعی و
هو
علام بقدر اإلمکان کالعلم ال ّط ّ
معرفة حقائق الکون المبثوثة فیه ً
یاض و نحومها من علم الس ّیاسة و االجتامع“.
ّ
الر ّ

اگر مسلمین فقط به نشر دین خود بپردازند ،جهان به اسالم میگراید
و إلجیاد العلم بنی المسلمنی طریقتان :األُویل :ترمج ُة العلم بنی المسلمنی
غریمها ،و
ب ُلغاتم المختلفة ،کام ن َقل
ُ
العرب المسلمون علو َم ُّ
الُّسیان و ال َک ْلدان و َ
تعلیم
أنفسهم یف نقل علوم المسلمنی أ ّیا َم سلطان العرب؛ و الثاین:
کام ف َعل
ُ
ُ
اإلفرنج ُ
 .5مجع الد ّبابة :تانک( .محقّق)

مطلع انوار  /ج 01

621

ر
المتنورین من المسلمنی ال ّلغات المختلف َة من إنجلیو ّیة و فرنس ّیة ،و هؤالء
طائفة من ُ
ثم ُیرشدون ُأم َهم.
یتع ّلمون ّ

اهلندی الکبری
المصلح
أعم؛ و یف ذلک یقول
أقرب و
و ال ّطریقة األُویل
ّ
ُ
ُ
ُ
أوسع و ُّ

الس ّیدُ أمحد خان ،و قد کان ُیطالب بنقل العلوم األروب ّیة إیل ال ّلغة الوطن ّیة:
ّ

ر
بحروف من ر
وجوب نقل
نور عل أعایل جبال اهل َمالیا
لکتبت
استطعت
لو
ُ
ُ
َ

تعمیم هذا التعلیم للمبتدئنی یف
العلوم الغرب ّیة إیل ال ّلغة الوطن ّیة ،و جیب
ُ
ثم التّدریج إیل التعلیم العایل».
المدارس االبتدائ ّیة ّ

صفحة « :115أ ُّی مان رع یمنع المسلمنی من انتشار دینهم و قد دعا إیل

المساواة؛ فعنده ال َ
عجمی .و قد کان هذا
یب و
فرق بنی أسو َد و َ
أبیض و ال بنی عر ٍّ
ٍّ

سب ًبا من أسباب انتشار اإلسالمُّ .
کل ما ُیعوز المسلمنی هو احلاج ُة ّ
الشدیدة إیل
المشاکل احلدیثة ر
َ
عیب
االجتهاد حتّی یواجهوا
عیب المسلمنی ال ُ
بنظر جدید ،و هذا ُ

اإلسالم .فاإلسال ُم مل یرم االجتها َد بل َحث علیه ،و لیس بصحیح ما َیرمی به
األروب ّیون اإلسال َم باجلمود ،و ُّ
کل عرص له َمشاک ُله و مسائ ُله اجلدید ُة ا ّلتی تتط ّلب
اإلسالمی ُ
قول الفقهاء:
َح ًّال جدیدً ا؛ و قد کان من ضمن وسائل التّرشیع
ّ

ر
ورات
العرف
ُ
الرض ُ
قاض ،و العاد ُة ُحم َکمة ،و األحکا ُم تتبدّ ل بتبدّ ل األزمان ،و ّ

ُتبیح المحظورات ،و ما رآه المسلمون َح َسنًا فهو عنداهلل َح َسن ـ الخ».

[عدول احمد امین از آراءِ گذشته و امر به صحّت دعاوی شیعه ضمناً]
ر
أساس متنی،
االجتامعی ألهله عل
صفحة « :117و ألن اإلسال َم أسس الن ّظا َم
ّ
ر
حج
زکاة ُیعطی فیها
من تفضیل صالة اجلامعة عل صالة الفرد ،و
الغنی للفقری ،و ٍّ
ُّ

تتمع فیه األفرا ُد المختلفة من األقطار المختلفة و نحو ذلک ،استطاع أن َیث ُبت ثالث َة

هوا عنی ًفا
الوالزل القو ّیة ـ و من أکربها غوو ُة التتار ـ فقد هوت اإلسال َم ًّ
عرش قرنًا مع ّ

[عدول احمد امین از آراءِ گذشته و امر به صحّت دعاوی شیعه ضمناً]
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هضمهم اإلسال ُم و مل َهیضموه ،یف حنی ّ
کثریا من المدن ّیات مل تستطع أن
و مع ذلک َ
أن ً
َتقف یف وجه الت ّیارات اجلارفة ا ّلتی کانت أقل من التتار.

ثم هذا اإلسال ُم مع ضعف أهله یف التّبشری ،قد انترش یف أفریقیة ً
انتشارا
مثال
ً
ّ

5
مهها
المدعمة باألساطیل ،و لذلک أسباب أ ُّ
بالسالح ُ
المدجج ُة ّ
مل َتن ْله النّرصان ّی ُة ُ

ُ
رسول اهلل،
حممدً ا
بساط ُة العقیدة اإلسالم ّیة ا ّلتی تنحرص یف کلمة ال إله إال اهلل و أن ّ
ر
2و4
مّا َیق َبله ُ
ثم انعدام ال ّطبقات».
عقل ّ
نجی بدون َعناء کبری ّ
الو ّ

 .5مجع األسطول :ناوگان( .محقّق)

ر
السالف و
 .2أقول :إ ّن أمحد امنی أیت یف مواض َع عدیدة یف کتابه یوم اإلسالم ،ما هو عدول عن رأیه ّ

بصحة دعوی الشیعة ضمنًا ،و هذا ظاهر یف صفحات  21و  12و  11و  51و  51و  51و 55
أ َقر
ّ
ُ
إغالق باب االجتهاد،
کثریا بأن المصیب َة ال ُعظمی للمسلمنی الیوم
من کتابه؛ و اعرتف و ّ
رصح ً
أقر و ّ
باب االجتهاد بمرصا َعیه.
خریا و سعاد ًة ّإال إذا فتحوا َ
و ال یری المسلمون ً

أوردت هذه التعلیق َة یف وقت غروب
الطهراین،
احلسینی
حممداحلسنی
و أنا
ُ
ّ
الفقری احلقری الس ّید ّ
ّ
ُ
ر
خلمس بقنی من شهر مجادی الثان ّیة  2121اهلجریة القمر ّیة.
الشمس من یوم األربعاء

 .4جنگ  ،69ص  545ـ .547

آثار منتشره

احواالت امام زمان عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف

آثار منتشرۀ حضرت آیة اهلل حاج سّید محمّد محسن حسینی طهرانی ـ دامت برکاته ـ که
تا کنون به زیور طبع آراسته گردیده ،به شرح ذیل است:

 رساله طهارت انسان :بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسان
 اربعین در فرهنگ شیعه

 اسرار ملکوت :شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیه السّالم
 حریم قدس :مقالهای در سیر و سلوک إلی اهلل

 اجماع از منظر نقد و نظر :رسالۀ اصولیّه در عدم حجّیت اجماع مطلقاً

 تعلیقه بر «رسالة فی وجوب صالة الجمعة عیناً و تعیینًا» از حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج
سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل سرّه

 مقدّمه و ترجمه «أنوار الملکوت» :نور ملکوت روزه ،نماز ،مسجد ،قرآن و دعا از حضرت
عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل سرّه
افق وحی :نقد نظریّه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحی

 مقدّمه و تعلیقات بر مطلع انوار (دوره مُهذّب و محقّق مکتوبات خطی ،مُراسالت و مواعظ)؛ از
حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل نفسه الزّکیه

مقدّمه و تصحیح تفسیر آیه نور ﴿ﻸ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ از حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی
حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل سرّه

مقدّمه و تصحیح آئین رستگاری از حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین
حسینی طهرانی ،قدّس اهلل نفسه الزّکیه

 حیات جاوید :شرحی بر وصیّتنامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما السّالم در حاضرین
 گلشن اسرار :شرحی بر الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة

 مهر فروزان :نمایی اجمالی از شخصیّت علمی و اخالقی حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج
سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل نفسه الزّکیه
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 مقدّمه و تذییالتی بر سرّ الفتوح ناظر بر پرواز روح از حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج

سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل نفسه الزّکیه
 عنوان بصری
 مهر تابناک

 ترجمه و تعلیقات بر «اجتهاد و تقلید» از حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد
حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل سرّه
 نوروز در جاهلیت و اسالم تحقیقی پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد از اسالم
 سالک آگاه :بیاناتی پیرامون پیرامون علم و علماء

کتب در دست تألیف
 نفحات انس
 سیمای عاشورا

 سیره صالحان
 ارتداد در اسالم

 5ـ تفسیر (قرآن ـ حدیث)
انوار الملکوت :این کتاب در ادامۀ سلسله مباحث «أنوار الملکوت» میباشد که توسط

ی سخنرانیهایی در ماه مبارک رمضان  5439هجری
مرحوم عالّمه طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ ط ّ

قمری در مسجد قائم طهران ،ایراد شده و چکیدۀ آن را در جُنگهای خود ثبت نموده بودند .این
دستنوشتهها بعد از رحلت ایشان ،در دو جلد تنظیم ،تحقیق ،ترجمه و منتشر گردیده است.

تفسیر آیه نور :این کتاب حاصل بیانات گهربار حضرت عالّمه طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ

پیرامون تفسیر عرفانی ،اخالقی آیۀ مبارکۀ نور ﴿ ﴾  در مسجد قائم طهران میباشد ،که
صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمهای نفیس از فرزند بزرگوارشان حضرت آیة اهلل حاج

سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ به زیور طبع آراسته گردیده است.

حیات جاوید :این کتاب شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر وصیّتنامۀ

معجز بیان حضرت أمیرالمؤمنین علی بن أبیطالب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیهما السّالم
که در بازگشت از جنگ صفّین در منطقهای به نام حاضرین بیان فرمودند.

عنوان بصری :این مجموعه مشتمل بر متن سخنرانیهایی است که حضرت آیة اهلل حاج

سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ دامت برکاته ـ تحت عنوان «شرح حدیث عنوان بصری» طی
سالیان متمادی برای اعزّه و احبّه از شائقین مسلک و مکتب عرفان و توحید مرحوم عالّمه آیةاهلل
العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ بیان فرمودند که شرح
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مبسوط آن تحت عنوان اسرار ملکوت به قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده است.

2ـ ادعیه و اخالق

آیین رستگاری :این کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج

سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ پیرامون ارکان ،آداب و امور الزمۀ سیر و

سلوک إلی اهلل است که برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرمودهاند ،که صوت پیاده شدۀ
آن ،به همراه مقدّمه و تصحیحات فرزند بزرگوارشان حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن

حسینی طهرانی ـ دامت برکاته ـ به زیور طبع آراسته گردیده است.

سالک آگاه :این کتاب مشتمل بر متن سخنرانیهای حضرت عالّمه آیةاهلل حاج سیّد

محمّدحسین حسینی طهرانی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ می باشد که در مناسبتهای مختلف
پیرامون علم و علما ایراد فرمودهاند که به همراه مقدمه و تعلیقات و اضافات حضرت آیةاهلل حاج
سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ مدّ ظلّه العالی ـ به زیور طبع آراسته گردیده است.

4ـ کالم ،فلسفه و عرفان

اسرار ملکوت :این اثر شرحی است بر حدیث امام جعفر صادق علیه السّالم به روایت

«عنوان بصری» که عمل به مضامین آن از دیرباز مدّ نظر علمای بزرگ عرفان و اخالق بوده است که
تاکنون سه مجلد از آن به انتشار رسیده است .این مجموعه بهترین مبیِّن و معرِّف افکار و مبانی
سلوکی مرحوم عالّمه طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ میباشد.
حریم قدس :مقالهای است که توسط حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن حسینی

طهرانی ـ دامت برکاته ـ به عنوان مقدمهای بر ترجمۀ فرانسوی کتاب شریف «لب اللباب در سیر و
سلوک اولی األلباب» تألیف حضرت عالّمه طهرانی ـ قدّس اهلل سرّه ـ نگارش یافته است.
سرّ الفتوح ناظر بر پرواز روح :این کتاب مقالهای است ناظر بر کتاب پرواز روح که از

خامه عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سید محمّد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ تراوش
یافته و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر تکاملی بشر پرداخته
است .لیکن از آنجا که این مقاله تا زمان ارتحال حضرت عالّمه ،به چاپ نرسیده بود و بسیاری از
مباحث آن نیازمند بسط و گسترش و تبیین و توضیح بیشتر بود؛ لذا حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد
محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ این مقاله را مقرون به مقدّمه و تعلیقاتی بس نفیس نمودهاند.
گلشن اسرار :این کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است که
توسط مؤلّف محترم در دروس خارج فلسفه بیان شده است.
افق وحی :این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون

وحی و رسالت میباشد .از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضالء به این شبهات ،خود دارای
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نقاطی شبههبرانگیز و حتّی خارج از حیطه مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت نظریّات
صاحب مقاله میشد ،مؤلف محترم تأمّلی هم در این پاسخها نمودهاند.

3ـ فقه و اصول

رسالۀ طهارت انسان :این رساله خالصۀ مباحثی پیرامون بررسی فنّی و فقهی طهارت ذاتی

مطلق انسان است که مؤلّف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با قلمی شیوا تحریر نمودهاند.
اجماع :این اثر نگرشی است بنیادین و متقن به مسألۀ اجماع ،یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و
اجتهاد که بدون داشتن اصل و ریشهای الهی ،در فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ادلّۀ متقنه الهیّه
پرداخته است.
صًلة اجلمعة :این رسالۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده است ،تقریرات درس

خارج فقه حضرت آیة اهلل الحجة سیّد محمود شاهرودی میباشد که توسط حضرت عالّمه آیة اهلل
العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان اهلل علیهما ـ نگارش یافته و به ضمیمۀ
تعلیقات معلّق محترم به زیور طبع آراسته گردیده است.
اجتهاد و تقلید :این کتاب حاوی تقریر بحثها و درسهای مرحوم آیة اهلل العظمی شیخ

حسین حلّی در حوزۀ علمّیه نجف به تحریر حضرت آیة اهلل العظمی عالّمه حاج سّید محمّد حسین
حسینی طهرانی ـ رضوان اهلل علیهما ـ میباشد .صدور چنین مطالبی از شخصی مثل مرحوم حلّی در
آن حوزه و با آن فضای محدود در عرصههای تحقیق متحیّر کننده است .معلّق محترم با ترجمه،
توضیح و تعلیقاتی بر اتقان این اثر افزودهاند.
این کتاب با عنوان الدّر النضید فی االجتهاد و التقلید نیز به عربی منتشر شده است.
نوروز در جاهلیت و اسالم :این اثر تحقیقی است پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد

از اسالم که مؤلّف محترم از منظر عقل و شرع و بر اساس مبانی و مطالب والد بزگوارشان ،به
تحلیلی شیوا و جامع دربارۀ نوروز و بدعتهای وارده در دین مقدّس اسالم پرداختهاند.

1ـ تاریخی ،اجتماعی

أربعین در فرهنگ شیعه :در این رساله عنوان «أربعین» در فرهنگ شیعه از جوانب مختلف

مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات رسیده که این عنوان از مختصّات حضرت سیّدالشهداء علیه السّالم
است.

1ـ یادنامه و تذکره ،رجال

مهرفروزان :این کتاب ،نمایی اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی و اخالقی عارف باهلل

حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ
میباشد ،که توسط مؤلّف محترم به رشته تحریر درآمده است.
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این کتاب با عنوان الشمس المنیرة به عربی نیز ترجمه شده است.

مهر تابناک :مرحوم عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس

اهلل سرّه ـ و فرزند بزرگوارشان آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ به
مناسبتهای مختلف از شمّهای از احواالت و تاریخ حیات پر برکت حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی
حاج سیّد علی قاضی طباطبایی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ برای بیان مطالب راقی و متعالی مکتب
عرفان بهره بردهاند ،که مناسب دیده شد این مطالب ارزنده در مجموعهای جمعآوری و در اختیار
مشتاقان معرفت و رهجویان مسیر حقیقت قرار گیرد.

7ـ دوره محقق و مهذب مکتوبات خطی ،مراسالت و مواعظ

مطلع انوار :این موسوعۀ گرانسنگ حاصل دستنوشتهها و ثمرۀ عمر شریف حضرت عالّمه

آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ میباشد که تحت
عنوان مکتوبات و مراسالت و مواعظ جمعآوری نموده بودند ،که پس از رحلت ایشان به صورت
محقّق ،مهذّب و مبوّب در چهارده مجلد به همراه مقدمه ،تصحیح و تعلیقههای نفیس فرزند ایشان
حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ آمادۀ طبع و نشر گردیده است.
أهمّ مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است:

جلد اوّل :مراسالت ،مالقاتها و احواالت شخصی مؤلّف محترم به قلم خود؛ قصص و حکایات

اخالقی و عرفانی ،تاریخی و اجتماعی.

جلد دوّم :مختصری است از ترجمه و تذکرۀ اساتید اخالق و عرفان مؤلّف محترم.

جلد سوّم :ترجمه و تذکرۀ عدّهای از بزرگان و علماء و شخصّیتهای تأثیرگذار.
جلد چهارم :عبادات و ادعیه و اخالق.

جلد پنجم :ابحاث فلسفی و عرفانی؛ هیئت و نجوم و علوم غریبه؛ ادبی و بالغی.

جلد ششم :اجازهنامههای روایی و اجتهادی مؤلّف؛ مباحث تفسیری و روایی.
جلد هفتم :ابحاث فقهی (فقه خاصّه ،عامّه و مقارن) و مباحث اصولی.

جلد هشتم :ابحاث کالمی (مبدأ ،معاد ،مَساوی).

جلد نهم :ابحاث کالمی (پیرامون اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّالم).
جلد دهم :یادداشتها و برگزیدههایی از کتب تاریخی و اجتماعی.
جلد یازدهم :ابحاث رجالی؛ متفرّقات (پزشکی ،لطائف و.)...

جلد دوازدهم و سیزدهم :خالصه مواعظ مؤلّف در ماه مبارک رمضان سنۀ  5413و  5479قمری.
جلد چهاردهم :فهارس عامۀ این موسوعه (آیات و روایات ،اشعار و اعالم و.)...
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نرم افزار

آوای ملکوت :این مجموعه صوتی (در چهار  )DVDسخنرانیهای حضرت عالّمه آیة اهلل

العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ و حضرت آیة اهلل حاج

سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ مدّ ظلّه العالی ـ را شامل میشود.

کیمیای سعادت :این مجموعه شامل آثار علمی و معرفتی حضرت عالّمه آیةاهلل العظمی

حاج سّید محمّد حسین حسینی طهرانی و اکثر تألیفات استاد علمی و مربّی سلوکی ایشان،
حضرت عالّمه سّید محمّد حسین طباطبایی ـ رضوان اهلل علیهما ـ و مجموعه تألیفات و بیانات

حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ مدّ ظلّه العالی ـ در شرح حدیث عنوان

بصری و دعای ابوحمزه و سایر معارف اسالمی میباشد.

آثار در دست تألیف:

نفحات انس :در این نوشتار ،بیانات حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن حسینی

طهرانی ـ حفظه اهلل ـ که به بهانۀ تبیین شخصیّت عارف کامل حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد
ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ ایراد شده است ،به طرح دقیق آموزههای اصیل عرفانی به خصوص
بحث انسان کامل و حجیّت سیره و فعل ولی مطلق الهی و مالزمت روحی و معیّت او با ائمّه
اطهار علیهم السّالم میپردازد.
سیمای عاشورا :واقعۀ عاشورا با تمام ظرائف و لطائفی که در آن نهفته است موجب پیدایش

نگرشها و دیدگاههای متفاوتی در محتوا و کنه و ماهیّت آن شده است .در این نوشتار سعی بر آن
شده است که منظر عرفای الهی و اولیای او را نسبت به این حماسه تاریخ ،روشن سازد و تعریفی
نوظهور از داستان کربال ارائه دهد و تفسیری نوین از اهداف و مقاصد و هویت عاشورا به طالبان و
پویندگان مکتب حسینی بنمایاند و چهرهای دلربا از قامت رعنای ساالر شهیدان در دیدگاه اهل نظر و
معرفت ترسیم نماید؛ بمنّه و کرمه.
سیره صالحان :این کتاب که محصول سخنرانیهای حضرت آیةاهلل حاج سیّد محمّدمحسن

حسینی طهرانی ـ مدّ ظلّه العالی ـ در جلسات شبهای ماه مبارک رمضان سنه  5344میباشد ،به
تبیین و تقریر حجیّت قول و فعل اولیای الهی و منجزیّت آن نسبت به دیگران و کیفیت استفاده او از
انوار باهره والیت پرداخته است.
ارتداد در اسالم :در این کتاب بحث جامعی از حُکم ارتداد و کیفّیت تحقّق آن و آراء و

دیدگاههای مکاتب مختلف در قبال این موضوع به میان خواهد آمد.

