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 مقدمه
 لى العصر ادركنىیا و 

پس از حمد و ستایش حضرت باریتعالى و درود بى منتهى بر حضرت خاتم النبیین و دوازده وصى 
 :گرامیش صلوات اهللا علیهم اجمعین چنین گوید

این بنده حقیر سراپا تقصیر كه مدتى بود در نظر داشتم كه شرحى بر زیارت عاشورا بنویسم و ضمنا 
 .تگى خودم براى مردم هم گفته شودهف  طورى باشد كه در مجالس 

تا این ایام با سعادت كه مولود حضرت رضا علیه آالف التحیه و الثناء میباشد با استمداد از حضرت 
شروع بنوشتن اینمطالب نمودم ، امیدوارم از بحر مواج كرم آن بزرگوار و آباء و اجداد گرامش و سایر 

واران نظر عنایتى فرموده این زیارت عاشورا را باتمام اوالد طاهرین آنحضرت چنانم كه خود آن بزرگ
رسد و چون اینمطالب در منبر براى مردم گفته میشود باید طورى باشد كه بصورت منبر درآمده و 
مستمع را كسل و ناراحت نكند، بنابراین اگر در بین مطالب ذكر قصص و حكایات و یا مواعظى را 

چه این سبك با نوشتن كتاب مخالف است ولى ما بیشتر رعایت نمودیم خرده گیرى از ما نشود، اگر 
 . جنبه منبرى را نمودیم

 سید احمد میرخانى
 فضیلت زیارت عاشورا: مجلس اول 

 روایت اول 
 ((صالح بن عقبه ))و او از  ((محمد بن اسماعیل بن یزبع ))شیخ طوسى در كتاب مصباح المجتهد از 

را ) ع (هر كس حسین بن على : روایت میكند كه فرمود ( ع(و او از پدرش و او از حضرت باقر 
زیارت كند و نزد قبر آنحضرت گریان شود روز قیامت خداوند را با  - دهم محرم  -در روز عاشورا 

ثواب دوهزار حج و دوهزار عمره و دوهزار جهاد مالقات كند، آنهم ثواب حج و عمره و جهادى كه در 
 .علیهم السالم بوده باشد خدمت رسول اكرم و ائمه طاهرین

عرض كردم فدایت شوم براى كسى كه در شهر یا كشور دیگریست و نمى تواند در : راوى میگوید
 آنروز خود را به قبر آنحضرت برساند چه ثوابى خواهد بود؟



اگر چنین باشد بصحرا یا باالى بام خانه خود رود و با سالم اشاره به سوى قبر : حضرت فرمودند
رده بر لعن قاتالن آنحضرت جدیت كند، و بعد دو ركعت نماز بخواند و اینكار را هنگام آنحضرت ك

برآمدن روز قبل از ظهر انجام دهد، آنگاه هم خودش در مصیبت آنحضرت گریه كند و هم اگر ترسى 
مصیبتى برپا   نداشته باشد امر كند تا خانواده او نیز بر آنحضرت گریه كنند و در خانه اش مجلس 

من ضامن میشوم كسى كه این عمل . رده و مصیبت حضرت سیدالشهداء را به یكدیگر تعزیت گویندك
 .را انجام دهد خداوند تمام آن ثوابها را به او عنایت فرماید
 :راوى عرض كرد چگونه یكدیگر را تعزیت بگوئیم ؟ فرمود بگوئید

اكم من الطالبین تباره مع ولیه االءمام اعظم اهللا اجورنا بمصابنا بالحسین علیه السالم و جعلنا و ای
 .المهدى من ال محمد علیهم السالم 

یعنى خداوند اجر ما را به سوگوارى بر حسین علیه السالم بیفزاید و ما و شما را از خونخواهان او 
 .همراه با ولى خود امام مهدى آل محمد علیهم السالم قرار دهد

ز از خانه بیرون مرو كه روز نحسى است و حاجت مؤ من اگر میتوانى آنرو : آنگاه حضرت فرمودند
 .برآورده نمى شود و اگر هم برآورده شود میمون و مبارك نخواهد بود

هیچیك از شما در آنروز چیزى در منزل ذخیره نكند كه اگر چنین كرد بركت نخواهد داشت اگر كسى 
با رسول خدا صلى اهللا علیه و آله  این دستور را عمل كند ثواب هزار حج و هزار عمره و هزار جهاد

را براى او خواهد نوشت و اجر و ثواب هر نبى و رسول و وصى و صدیق و شهیدى كه از ابتداى 
 . خلقت دنیا تاكنون در راه خدا مرده یا شهید شده است خواهد داشت

 روایت دوم 
ع (به امام باقر : گفت  ((الخضرمى ))صالح بن عقبه و سیف بن عمیرة نقل میكنند كه علقمة بن محمد 

عرض كردم دعایى بمن تعلیم فرمائید كه اگر از نزدیك زیارت كردم بخوانم و دعایى كه اگر از دور ) 
 . اشاره به سالم كردم بخوانم

اى علقمه هر گاه تو اشاره بسالم نمودى و دو ركعت نماز را خواندى هنگام اشاره : حضرت فرمودند
را بگو پس اگر تو این زیارت را خواندى دعا  - زیارت عاشورا - ن قول به آنحضرت بعد از تكبیر ای

كرده اى بآنچه كه مالئكه زائر حسین دعا میكنند و خداوند صد هزار هزار درجه براى تو مینویسد و 
مانند كسى هستى كه با امام حسین علیه السالم شهید شده و در درجات آنها شركت كرده باشد و براى 

 .هر پیغمبر و رسول و هر زائرى كه امام حسین علیه السالم را زیارت كرده نوشته شود تو ثواب زیارت
امام باقر علیه السالم بمن فرمودند اگر بتوانى هر روز در خانه خود : بعد از نقل زیارت علقمه میگوید

 .این زیارت را بخوانى تمام این ثوابها براى تو خواهد بود



 روایت سوم 
نقل میكند كه گفت پس از  ((سیف بن عمیره ))و او از  ((محمد بن خالد طیالسى ))شیخ در مصباح از 

و جمعى دیگر از  ((صفوان بن مهران ))آنكه امام صادق علیه السالم از حیره به مدینه تشریف بردند با 
 پس از آنكه زیارت امیرالمؤ منین علیه السالم فارغ شدیم صفوان خود. اصحاب به نجف اشرف رفتیم 

را بطرف قبر حضرت سیدالشهداء نمود و بما گفت از اینمكان آنحضرت را زیارت كنید كه من در 
 .خدمت امام صادق علیه السالم بودم كه از اینمكان آنحضرت را زیارت نمود

آنگاه شروع بخواندن زیارت عاشورا كرد و بعد از نماز زیارت دعاى علقمه را كه پس از زیارت عاشورا 
 .واندمیخوانند، خ

زیارت عاشورا را براى ما نقل  ((علقمة بن محمد))گفتم وقتى  ((صفوان ))میگوید به  ((سیف بن عمیره ))
 . كرد این دعا را نگفت

صفوان گفت در خدمت امام صادق علیه السالم باینمكان آمدیم چون آنحضرت زیارت عاشورا خواندند 
اى صفوان مواظب : آنگاه حضرت بمن فرمودند. دپس از خواندن دو ركعت نماز این دعا را هم خواندن

این زیارت و دعا باش و اینها را بخوان كه من ضامن میشوم هر كس این زیارت و دعا را چه از دور 
بآنحضرت برسد و   و چه از نزدیك بخواند زیارتش مقبول شود و سعیش مشكور گردد و سالمش 

. او را نومید برنگردانند. تبه اى كه بخواهد برسدحاجت او از طرف خداوند برآورده شود و به هر مر 
این صفوان من این زیارت را با این ضمان از پدرم یافتم و پدرم از پدرش على بن الحسین علیه السالم 

با همین ضمان از برادرش امام حسن علیه السالم با همین ) ع (با همین ضمان و او از امام حسین 
از پدرش امیرالمؤ منین علیه السالم با همین ضمان و امیرالمؤ منین ضمان و امام حسن علیه السالم 

از جبرئیل با همین ضمان و ) ص (از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله با همین ضمان و رسول خدا 
جبرئیل این زیارت را با همین ضمان از خداى عز و جل یافت و خداى عز و جل بذات خود قسم 

لیه السالم را با این زیارت از دور یا از نزدیك زیارت كرده و با این خورده است كه هر كس حسین ع
دعا، دعا كند، زیارت او را قبول میكنم و خواهش او را هر قدر كه باشد مى پذیرم و سؤ الش را عطا 
مى كنم ، پس ناامید از طرف من بر نمیگردد بلكه مسرور و خوشحال ، با حاجت روا شده و فوز 

 آتش بر میگردد و شفاعت او را درباره هر كس غیر از دشمن اهلبیت قبول مى كنم بهشت و آزادى از
. 

حقتعالى بذات خود قسم خورده و ما را گواه بر آن گرفته چنانكه مالئكه ملكوتش بر آن گواهند و 
جبرئیل گفت یا رسول اهللا خداوند مرا بسوى تو فرستاد سرور و بشارت بر تو و سرور و بشارت بر 

اى محمد سرور تو و   پس . فاطمه و حسن و حسین و ائمه خاندان تو باد تا روز قیامت على و 



 .سرور على و فاطمه و حسن و حسین و امت و شیعه تو تا روز قیامت پاینده باد
هر وقت حاجتى برایت پیش آمد در : آنگاه صفوان گفت كه حضرت صادق علیه السالم بمن فرمودند

این دعا را بخوان و حاجت خود را از خداوند بخواه كه برآورده مى شود و هر مكانى كه هستى زیارت 
 .خداوند و رسول او خلف وعده نمى كنند

كه شیخ طوسى زیارت عاشورا را از او نقل میكند از صلحاى طایفه امامیه و  ((محمد بن اسماعیل ))
م بوده و زمان حضرت بسیار جلیل القدر و از اصحاب حضرت رضا علیه السال. از ثقات ایشانست 

 .او و احمد بن حمزة بزیع ، در عداد و زراء بودند. جواداالئمه را نیز درك نموده است 
كه از اصحاب برجسته حضرت رضا علیه السالم است وصیت كرد  ((على بن نعمان ))ثقة جلیل القدر 

سالم كفنى براى این محمد بدهند و حضرت جواد علیه ال ((محمد بن اسماعیل بزیع ))كه كتابهایش را به 
 . كه اسم منزلى در راه مكه است ، از دنیا رفت ((فید))فرستادند و محمد در 

و اختصاصش رضا علیه السالم  ((محمد بن اسماعیل بزیع ))و از جمله چیزهایى كه داللت بر جاللت 
علوم خواب دید كه دارد اینست كه سید مرتضى والد سید بحرالعلوم طباطبایى در شب والدت سید بحرال

را با شمعى فرستادند و محمد آن شمع را بر بام خانه  ((محمد بن اسماعیل ))حضرت رضا علیه السالم 
 .والد بحرالعلوم روشن كرد و روشنایى آن بقدرى بلند شد كه انتهاى آن بچشم نمیآمد

در جاللت . نمود شكى نیست كه آن شمع عالمه بحرالعلوم بود كه دنیا را به علم و عمل خود روشن
قدر او همین كه شیخ جعفر كاشف الغطاء رضوان اهللا علیه با آن فقاهت و ریاست و جاللت ، خاك 

 .نعلین او را به حنك عمامه خود پاك كند
 . مالقات سید بحرالعلوم با امام زمان به تواتر رسیده و مكرر كرامات با هراتى از ایشان ثقل شده است

در هر  . صاحب الكرامات الباهرة و المعجزات القاهرة: ایشان میفرماید شیخ صاحب جواهر درباره
مرد ثقه اى بود و كتاب حجى نوشته كه گویا از همان كتاب روایت  ((محمد بن اسماعیل ))صورت 

 .میكند
علماى رجال . راوى دوم سند زیارت است كه محمد بن اسماعیل از او نقل میكند ((صالح بن عقبه ))

كتابى نوشته بود كه محمد بن اسماعیل از . ص ثقه اى دانسته روایات او را قبول دارندصالح را شخ
 .آن كتاب نقل میكند

 :او را ذكر كرده و میفرماید ((الفهرست ))در رجال خود او را مدح نموده و شیخ در  ((بخاشى ))
میه است مگر آنجا له كتاب و این نیز شهادت بر مذهب او دارد و زیر شیخ ملتزم بذكر علماى اما

 .كه تصریح به خالف كند
مجلس ))كذاب غال الیلتفت الیه  : است كه فرموده ((عالمه ))تنها قدحى كه در مورد او شده از طرف 



 QéŠ))  است زیرا این شخص  ((ابن غضائرى ))فرموده اند كه این قدح از  ((وحید بهبهانى ))استاد كل
و به آنها میدهد و این بجهت روایاتى است كه در مدح اهلبیت غالب روات را غالى میداند و نسبت غل

نقل میكنند در زمان ما هم چنین است كه اگر كسى روایات مدح اهلبیت را كه متضمن مقام بلند 
آنانست نقل كند او را مذمت میكنند و میگویند این اخبار ضعیف است و لذا بسیارى از بى علمان 

 .روند چون مطالب آنرا نمى توانند درك كنندهنوز زیر بار زیارت جامعه نمی

 اى مگس عرصه سسیمرغ نه جوالنگه تست
 عرض خود میبرى و زحمت ما میدارى

و از اصحاب حضرت صادق علیه  ((قیس ))نام او . راوى سوم حدیث است  ((صالح بن عقبه ))پدر 
 . السالم بوده است

صادق علیه السالم را توثیق كرده اند میدانیم كلیه اصحاب امام  ((ابن شهر آشوب ))شیخ مفید و 
حضرت چهار هزار شاگرد داشته اند كه شرح حال آنها و مجلس درس حضرت مفصلست به محل 
خودش رجوع شود، بنابراین سند صحیح است و جاى بحث نیست مطلب مهم اینست كه شیخ طوسى 

بن اسماعیل نزد شیخ بوده و  چگونه از محمد بن اسماعیل روایت كرده ممكن است كتاب حج محمد
از كتاب او نقل كرده است و یا آنكه طریق شیخ به تصریح عالمه و دیگران به محمد بن اسماعیل 
صحیح است بلكه حاجت به تاءمل هم ندارد چه شیخ از مفید نقل میكند و مفید از صدوق از پدرش و 

ه این طبقه از اكابر مشایخ امامیه او از احمد بن محمد بن عیسى و او از محمد بن اسماعیل كه هم
 .میباشند

 سند روایت سوم 
امامى مذهب است و جمعى از ثقاب و بزرگان از او روایت نموده اند در  ((محمد بن خالد طیالسى ))

كوفه ساكن و از اصحاب موسى بن جعفر علیه السالم بوده است در سن نود و هفت سالگى از دنیا 
 .ى او بوده است كه روات از این كتاب نقل كرده اندرفته و كتاب نوادرى از برا

از او روایت میكند، این سیف هم از ثقات و از  ((محمد بن خالد))كه  ((سیف بن عمیرة كوفى ))
 .بخاشى و شیخ او را ثقه دانسته اند. اصحاب امام صادق و موسى بن جعفر علیهماالسالم بوده است 

 .آن كتاب حدیث نقل كرده اندكتابى داشته كه جماعتى از روات از 
زیرا بسیارى از روات . دانسته و معذلك توثیق او را هم نموده است  (1)او را واقفى  ((ابن شهر آشوب ))

 .ت آنها را قبول نموده اندواقفى مذهب بودند ولى علماء علم رجال روایا
 .چنانكه اخبار سایر فرق شیعه را نیز قبول كرده اند تا مادامى كه مبانى دیگر ما مخالفتى نداشته باشد



ناقل زیارت عاشورا از واقفیه باشد روایت او قبول است آنهم در  ((سیف بن عمیرة ))پس بنابر اینكه 
 .باب زیارات كه مخالفتى با مبانى دینى ندارد

گذشته از همه اینها اگر این سیف بن عمیرة را هم قبول نكنیم از طریق دیگر و سند محكمترى زیارت 
 .عاشورا بما رسیده كه شرح آن را خواهیم داد

و بسیار ثقه  ((ابومحمد))كه سیف بن عمیرة ازو نقل میكند، مكنى به  ((صفوان بن مهران اسدى كوفى ))
اب امام صادق علیه السالم بود از آنحضرت روایت میكند چنانكه از اصح. و جلیل القدر بوده است 

 . دعاى علقمه را از آنحضرت نقل كرده است
ایمان و اعتقاد خود را درباره ائمه علیهم السالم به امام صادق علیهم السالم عرضه داشت و حضرت 

 رحمك اهللا: هم به او فرمودند
چون . به جهت سفر حج به هارون الرشید كرایه دادصفوان همان كسى است كه شتران زیادى داشت و 

 :خدمت حضرت موسى بن جعفر علیه السالم رسید آنجناب فرمود
 اى صفوان هر چیزى از تو نیكو و جمیل است مگر یك چیز كه آن كرایه دادن شتر به هارون است
. 

بوده است و خودم عرض كرد من براى سفر لهو و لعب و معصیت كرایه نداده ام بلكه براى راه مكه 
 . نیز كارگزار نیستم بلكه امر در دست غالمان من است

فرمودند دوست ندارى زنده باشند تا كرایه تو . كرایه از ایشان طلب ندارى ؟ گفت چرا: خضرت فرمودند
كسى كه بقاى ایشانرا دوست داشته باشد از ایشانست و كسى : حضرت فرمودند. را بدهند؟ گفت چرا

 .مى شود  باشد با ایشان وارد آتش كه از ایشان 
صفوان بعلت فرمایش امام تمام شتران خود را فروخت ، هارون چون از فروش شتران مطلع شد به 

 . بخدا قسم اگر براى حسن صحبت تو نبود هر آینه تو را مى كشتم: صفوان گفت 
و زیارت وارث را از  این صفوان زیارت روز اربعین امام حسین علیه السالم و دعاى علقمه عاشورا

را از مدینه بكوفه برده و ) ع (مكرر حضرت صادق . حضرت صادق علیه السالم روایت كرده است 
با آن حضرت به زیارت قبر امیرالمؤ منین علیه السالم نایل گشته است ، لذا بر قبر آنحضرت خوب 

 . میخوانده استمطلع بوده و كرارا بزیارت میرفته و نمازهاى خود را نزد قبر آنحضرت 
فقهاء فرموده اند اگر كسى كارى براى ظالم بكند آن كار حرام نیست و مزد آن هم حرام نمیباشد : فرع 

 . گرچه هم كار و هم مزد آن مكروه است
در صورتیكه فرمایش امام به صفوان اینست كه شتران خود را به هارون كرایه مده تا در سفر حج از 

گاهى روزى یكى : مرد دیگرى خدمت امام صادق علیه السالم آمده عرض كرد و نیز. آنها استفاده كند



از شیعیان شما تنگ میشود و امر دنیا برایش شدت پیدا میكند بنى امیه او را دعوت میكنند كه نهرى 
 بكند یا باغى اصالح كند شما در این مورد چه میفرمائید؟

ن بزنم یا سر مشكى را به جهت آنان ببندم اگر من كه دوست ندارم گره اى براى آنا: حضرت فرمودند
در روایت دیگرى حضرت . آنچه بین مشرق و مغرب عالمست بمن بدهند - چه براى این عمل جزیى 

 .در ساختمان مسجد هم به آنها كمك نكنید: صادق علیه السالم به یونس بن یعقوب فرمودند
 ه سازش دارد؟این روایات با فرعى كه از فقها نقل شده چگون: سؤ ال 

 =ùÏ= : چون ائمه ما علیهم السالم در زمان خلفا بنى امیه و بنى عباس میزیستند و حق آنها توسط
این خلفاء غضب شده بود لذا فرمودند شتر بآنها كرایه ندهید، برایشان مسجد نسازید و باغ و نهر آنها 

م بوده است كه خلفاء ظلم و جور را اصالح نكنید زیرا هر چه آنها قوى تر میشدند ائمه علیهم السال
حق آنان را غصب مینمودند و لذا در روایت قبل حضرت فرمودند دوست ندارم گره اى براى آنان بزنم 
 .این لفظ دوست نداشتن داللت بر حرمت ندارد آنهم در همه زمانها

ود خدمت امام مردى از كتاب و نویسندگان بنى امیه كه مال و ثروتى از دستگاه آنان بدست آورده ب
 .صادق علیه السالم رسید و جریان مال و كار خود را خدمت حضرت عرض كرد

اگر بنى امیه كسى را پیدا نمیكردند كه بروات و حواله جات و مالیات و دفاتر آنها : حضرت فرمودند
تدا كند هر را بنویسید و غنایم را جمع آورى كند و در جنگها اعانت آنها را نماید و در نماز به آنها اق

 آینه حق ما را غضب
 (2).نمیكردند

 
 كتاب 42ص  

محمد بن احمد یحیى اشعرى میگوید كه با على بن بالل در فید بر سر قبر محمد بن اسماعیل  - 2
گفت كه صاحب این قبر از حضرت رضا علیه السالم براى من روایت كرد رفتیم ، على بن بالل بمن 

نزد قبر برادر مؤ من خود رود و دوستش را بر قبر گذارد و هفت مرتبه سوره انا   كه فرمودند هر كس 
 .انزلنا بخواند از فزع اكبر یعنى ترس بزرگ روز قیامت ایمن گردد

البته چیزهایى كه باعث ایمنى از . و این سوره را بخوانددر روایت دیگرى آمده كه رو به قبله بنشیند 
 .فزع اكبر میشود زیاد است كه یكى از آنها دفن شدن در نجف اشرف میباشد

 ((على بن بالل ))با  ((محمد بن احمد اشعرى ))این روایت مطلب بسیار مهمى را بما فهماند و آن اینكه 
ند و براى او قرآن خواندند ولى ما مردم با اینكه قبر پدر از مدینه به زیارت قبر برادر مؤ من خود رفت

دوستان در دسترسمان میباشد در ماه و سال هم بزیارت قبور آنها نمیرویم و یكى . و مادر و فامیل 



 . از علل گرفتاریهاى زیاد و سختى زندگى ما همینست كه مردگان خود را فراموش كرده ایم
بر ممكن است براى خواننده قرآن باشد و ممكن است براى میت در هر صورت این ایمنى از فزع اك

 .باشد چنانكه از بعضى روایات چنین ظاهر میشود
مرحوم محدث قمى میگوید كه من در مجموعه اى دیدم كه شیخ شهید بزیارت قبر استاد خود 

ه والد ماجدش به فرزند آیت اهللا عالمه رفت و فرمود از صاحب این قبر نقل مى كنم ك ((فخرالمحققین ))
سند خود از حضرت امام رضا علیه السالم نقل كرد كه هر كه قبر برادر مؤ من خود را زیارت كند و 

اللهم جاف االرض عن جنوبهم و صاعد الیك ارواحهم وزدهم  :نزد آن ، سوره قدر را بخواند و بگوید
م انك على كل شى ء قدیر منك رضوانا و اسكن الیهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم و تونس وحشته

. 
 .خواننده و میت از فزع اكبر ایمن شود

در اعمال روز پنجشنبه ذكر میكند كه یكى از وظایف  ((جمال االسبوع ))در كتاب  ((سید بن طاووس ))
مردم اینست كه نزد قبور مردگان روند زیارت كنند باین نحو كه رو به قبله بنشینند و دست خود را بر 

اللهم ارحم غربته وصل وحدته و انس وحشته و امن روعته و اسكن الیه رحمة  :بگویندقبر گذارده 
 .یستغنى بها عن رحمة من سواك والحقه بمن كان یتواله 

 .سپس هفت مرتبه سوره انا انزلنا را بخواند
در روایت است كه هر كس این عمل را نزد قبر مؤ منى انجام دهد حقتعالى ملكى نزد قبر آن میت 

ستد كه خداوند را عبادت كند ثوابش را براى آن میت بنویسند و چون روز قیامت مبعوث شود آن فر 
 .ملك با او باشد و هر هول و ترسى را از او دفع گرداند تا اینكه حقتعالى وى را داخل بهشت سازد

این بدیهى است اصول مذهب ما امامیه و مقام بلند آل محمد صلوات اهللا علیهم اجمعین به  - 3
چه اگر باین حرفها و ایرادات . كلمات پایمال نشود و از مقام ارجمند آن بزرگواران چیزى كاسته نگردد

 .پایمال شدنى بود تاكنون پایمال شده بود
اشخاص بسیارى آمدند و كلماتى راجع به مقامات آل محمد گفتند و رفتند ولى دستشان بجائى نرسید 

 . مه نداشتاگر هم رسید دو روزى بود و استدا

 
 چراغى را كه ایزد برفروزد 

 هر آن كس پف كند ریشش بسوزد
 : در زیارت رجبیه كه در ماه رجب در مشاهد مشرفه خوانده میشود آمده است كه

انا ساملكم و املكم فیما الیكم التفویض و علیكم التعویض فبكم یخبر المهیض و یشفى المریض و 



 .  یضعندكم ما ترذاد االرحام و ما تغ
یعنى از شما سؤ ال و آرزو مى كنم آنچه را كه خداوند بشما واگذارد و تفویض كرده است از شفاعت 

. و اعانت در وقت مرگ و سائر شدائد تا فرستادن به بهشت زیرا شما قسیم النار و الجنه هستید
 : شاعرى درباره امیرالمؤ منین علیه السالم گفته است

 س اعدیشسرور شیعیانش بینى و افسو 
 دمى كور روى پل گوید خذى هذاذرى هذا

 . یا حار همدان من یمت یرنى الخ: و لذا به حارث همدانى فرمود
الیكم التفویض اشاره به اینست كه شما میتوانید بمیرانید و زنده كنید مثل آن شیر كه نقش پرده بود و 

و از بین برد و یا مثل آن گاوى كه  حضرت رضا علیه السالم امر فرمود آن مرد را نزد ماءمون خورد
موسى بن جعفر علیه السالم زنده كرد و یا سایر مرده هایى كه ائمه علیهم السالم زنده كردند كه در 

 .نمونه معجزات آنها بسیار زیاد است و كارهاى دیگرى كه غیر از آنها كسى نمى تواند بكند
ماست هر كخه را بخواهید به بهشت میبرید و علیكم التعویض و عوض دادن یعنى حساب قیامت با ش

و هر كه را بخواهید به جهنم ، در این باب وارد است كه فرداى قیامت هم راجع به حق اهللا و هم 
 .راجع به حق الناس از دوستانشان شفاعت میكنند

این معنى هم ممكن است كه خداوند به واسطه والیت شما عوض اعمال مردم را میدهد یعنى اعمال 
و بمواالتكم  : شخاص را به اندازه معرفت و محبت اهلبیت اجر میدهند، در زیارت جامعه میخوانىا

، یعنى بوالیت و دوستى شما طاعت فریضه خلق پذیرفته میشود فبكم یجبر تقبل الطاعة المفترضه 
ع المهیض یعنى به واسطه شما استخوان شكسته پیوند خورده و سالم مى گردد و سختیها رفع و دف

 .میشود
 .و یشفى المریض و به واسطه شما مریض شفا مییابد

و عندكم ما تزداد االرحام و ما تغیض و علم اینكه طفل در رحم مادر سالم میماند یا خیر، سالم متولد 
شده و یا سقط میشود، نزد شماست و این كنایه بعلم امام بما كان و بما یكون الى یوم القیامة عیاشى 

روایت میكند كه گفت از حضرت اباالحسن علیه السالم از قول خداى تعالى سئوال  از حسین بن خلف
 :كردم كه میفرماید

و ما تسقط من ورقة اال یعلمها و ال حبة فى ظلمات االءرض و ال رطب و ال یابس اال فى كتاب مبین 
ز والدت و بعد ورقه سقط جنین است كه قبل از رحم مادر میافتد و حبة یعنى طفلى كه قبل ا: فرمود

از دمیدن روح سقط میشود و بعد از دمیدن روح سقط میشود و رطب یعنى نطفه اى كه خلقت او تمام 
 . نشده و یا بس یعنى طفلى كه خلقت او كامل است و كتاب مبین عالم به تمام اینهاست



در اخبار زیادى امامان خزینه هاى علوم الهى میباشند و . و خزان العلم : در زیارت جامعه میخوانى 
 . نحن خزان علم اهللا: وارد شده كه فرمودند

 :میفرماید 27خداوند در سوره لقمان آیه 
 و لو ان فى االرض من شجرة اقالم و البحر یمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات اهللا 

باز و اگر هر درخت روى زمین در كف نویسندگان قلم شده و آب دریاها هفت بار برآید : یعنى 
 .نگارش كلمات خداوند ناتمام بماند

ما همان كلمات خداوندیم كه فضایل ما فهمیده نمیشود و نهایت ندارد : امام هادى علیه السالم فرمودند
در احتجاج طبرسى آمده كه یحیى بن اكثم معنى كلمات را از حضرت عسكرى علیه السالم پرسید 

 :حضرت فرمودند
 .ئلنا و ال تستقصى نحن الكلمات التى ال تدرك فضا

 .بنابراین معلوم مى شود غیر از خداوند كسى بمقام فضائل و مناقب آل محمد پى نخواهد برد
) ع (یكدسته از اصحاب امام كاظم علیه السالم در مكتب امام صادق : چگونگى پیدایش واقفیه  - 4

سال در آنمحضر حاضر  35تربیت شده بودند و بعد هم مالزم امام كاظم علیه السالم شدند، بیش از 
مى شدند و امام آنها را به وكالت و نمایندگى خود باطراف میفرستاد تا هم مردم را باحكام شریعت 
هدایت نمایند و هم وجوهات شرعى از قبیل خمس و سهم امام و زكوة و صدقات دیگر و هدایا و 

براى مثال احمد بن . كال برگرددتحفى كه مردم میخواستند بدست امام برسد تحویل این نمایندگان و و 
اسحاق كه وكیل حضرت عسكرى علیه السالم و در قم بود به قدرى ازین وجوه نزد وى جمع شد كه از 

از اینجا معلوم مى شود كه با . حضرت اجازه گرفت تا مسجدى بسازد و مسجد امام را در قم ساخت 
 . پول وجوهات میتوان مسجد ساخت

موسى بن جعفر به تقاضاى هر یك از شهرها و كشورها وكیل و نماینده در زمان هارون كه حضرت 
 .ى بآنجا اعزام میفرمود این نمایندگان با یك جنبش دینى و نیز با توسعه ممالك اسالمى مواجه شدند

مانند زمان ما كه مراجع بزرگ در . مورخین بر حسب اخبار، تعداد آنها را تا چهارصد نفر نوشته اند
لى دارند كه فتواى آنها را بمردم بگوید و وجوهات را گرفته بمراكز علمى نزد مراجع هر شهرى وكی

بزرگ بفرستد عظمت مقام حضرت موسى بن جعفر علیه السالم و توسعه نفوذ آنحضرت موجب شد 
میرسید متوحش شود ) ع (كه هارون ازین نیرو و ثروتى كه سیل آسا بدربار حضرت موسى بن جعفر 

 . است عوامل ارتباط مردم را با امام قطع كند یا تقلیل دهد نتوانستزیرا هر چه خو 
كه بمدینه آمد تا امام هفتم را دستگیر كند قریب نه  179كه بخالفت نشست تا سال  170او از سال 

یا ده سال با این جریان مماشات كرد تا باالخره دید نمیتوان مردم را از حضرت منصرف ساخت ناچار 



 .مدینه دستگیر نموده به بغداد آورد و زندانى كرد تا رابطه حضرت با مردم قطع شودآنحضرت را در 
در مدتى كه حضرت در زندان بودند و تا هنگامى كه بشهادت رسیدند جمعى از نمایندگان آنحضرت 

 .در معرض امتحان واقع شدند
ن غالب شد و كم كم وجوهى كه نزد بعضى از آنها جمع شده بود به قدرى زیاد بود كه طمع بر آنا

رابطه خود را از امام بریدند و گفتند امامت در وجود موسى بن جعفر پایان پذیرفت و پس از او كسى 
 . امام نیست و راجع بمرگ وى هم گفتند مردن او كمال او بوده است

ندى و و زیاد بن مروان ق ((على بن ابى حمزه بطاینى ))اولین افرادى كه این عقیده را ظاهر ساختند 
به تدریج كه افكار آنها شیوع یافت و تعدادشان زیاد شد گفتند كه امامت به . بودند ((عثمان بن عیسى ))

 . موسى بن جعفر خاتمه یافته است
مطلب مهم اینجاست كه اگر اینها مى گفتند امامت بحضرت موسى بن جعفر خاتمه یافته است پس 

 برداشتند؟چرا پولها را به صاحبانش ندادند و خودشان 
مثال نزد زیاد بن مروان هفتاد هزار دینار و نزد على بن حمزه سى هزار دینار جمع شده بود و این 

 . وجوه در آنزمان پول زیادى بوده است
امام وقت شما : یونس بن عبدالرحمن میگوید كه من بمردم توجه میدادم كه واقفیه بیربط میگویند

او رجوع كنید، زیاد بن مروان و على بن حمزه براى من پیغام حضرت رضا علیه السالم است باید به 
فرستادند كه سبب این كار تو چیست ؟ ما به تو ده هزار دینار میدهیم كه ساكت شوى و مردم را 

 . بحضرت رضا علیه السالم معرفى نكنى
 : گفتم این حدیث از ائمه علیهم السالم رسیده كه

و بنابر روایات دیگر فعلیه ر علمه فان لم یفعل سلب نور االیمان اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان یطه
 . لعنت اهللا

شیخ مفید در ارشاد میگوید زیاد بن مروان از خواص امام كاظم علیه السالم بوده و روایت نص 
امامت حضرت على بن موسى را از او نقل كرده و گفتارش موثق و باورع و فقیه و شیعه پاكى بوده 

لعجب كه همین فرد در آخر كار فریب مال دنیا را خورد و همه فضائل خود را فداى مال است اما یال
 .و منال دنیا نمود و منكر امام شد و اموال حضرت موسى بن جعفر را مخفى و انكار كرد

عالمه مجلسى مى نویسد كه عثمان بن عیسى روالسى نماینده امام در مصر و سى هزار دینار و پنج 
امام رضا علیه السالم براى او پیغام فرستادند كه آنچه از پدرم نزد تست بفرست كه . بودكنیز نزد وى 

 . من وارث آسمانى پدرم میباشم
 . او جواب داد كه پدرت نمرده و زنده و قائمست و هر كه بگوید مرده مبطل دین است



ن بر امام هفتم شیخ صدوق علت تمركز اموال را در نزد ثقات روات چنین مینویسد كه چون هارو 
سخت گرفت و تمام زندگى آنحضرت را تحت نظر داشت و بازرسان و جاسوسان به وى خبر میدادند 

كه اموال زیادى براى موسى بن جعفر علیه السالم میآورند، لذا حضرت كه در مقام جمع مال دنیا نبود 
خود حضرت دستور دهند دستور فرمود این مال كه حق سادات علوى بود نزد وكالى ایشان بماند كه 

باشخاص مستحق برسانند و این سر را مكتوم بدارند تا درباریان هارون و دشمنان حضرت متوجه 
 .نشوند و نزد هارون سعایت ننمایند

سبحان اهللا پیغمبر خدا : حضرت فرمودند. راجع به عقاید واقفیه از حضرت رضا علیه السالم پرسیدند
ور میشود كه موسى بن جعفر علیه السالم نمرده باشد، قسم بخداى كه عقل اول بود از دنیا رفت چط

من اموال و تركه او را بین برادران و خواهرانم . عالم كه موسى بن جعفر سالم اهللا علیه رحلت كرد
 . تقسیم كرده و كنیزان او را شوهر دادم

احمد بن ابى بشر سراج بعضى از واقفیه از عمل خود پشیمان شده ، توبه كردند و برگشتند از جمله 
چون موسى بن جعفر علیه السالم رحلت نمود من این پول را : كه ده هزار دینار نزد او بود كه گفت 

به ورثه اش ندادم و گفتم امام نمرده است ولى اكنون این پولها را بگیرید و بحضرت رضا علیه السالم 
 .توبه مرا بپذیرندبرسانید و مرا از آتش جهنم نجات دهید و بگوئید آنحضرت 

بارى واقفیه فریب مال دنیا را خورده یك حقیقت آسمانى را انكار كردند و خلقى را از راه به در نمودند 
نامه اى خدمت حضرت رضا علیه السالم نوشت كه واقفیه در چه حالى  ((على بن عبداهللا زبیرى ))

دد از راه حق بدور افتاده و هستند؟ حضرت فرمودند آنكس كه بر حضرت موسى بن جعفر واقف گر 
فضل بن شاذان از حضرت . اگر در آنحال بمیرد جایش در جهنم است و آنجا بد جایگاهى است 

رضا علیه السالم در مورد واقفیه نقل میكند كه فرمودند آنها در سرگردانى و حیرانى زیست میكنند و 
 .در زندقه و كفر و بدكیشى خواهند مرد

شرورترین مردم آنهایى هستند كه در امامت فرزندم موسى توقف : م فرمودندامام صادق علیه السال
 .207صفحه  2ج  - نمایند نقل از فرقه ناجیه شیرازى راجع به واقفیه 

 مجلس دوم
چون در چند روایتى كه درباره خواندن زیارت عاشورا نقل شد اختالف بنظر میرسد لذا علماء اعالم در 

 .د احتمال داده اندكیفیت خواندن این زیارت چن
 احتمال اول 

در روایت صالح بن عقبه است كه به پشت بام خانه خود یا صحرا رود و با دست اشاره بطرف قبر 
 .آنحضرت كرده سالم بنماید و بعد از لعن بر قاتالن آن حضرت دو ركعت نماز بخواند



نجام بده و علقمه از در روایت علقمه دارد كه حضرت فرمود این عمل را بعد از گفتن تكبیر ا
بنابراین معلوم میشود  .آنحضرت طلب دعا نمود و حضرت هم زیارت عاشورا را به وى تعلیم فرمودند

كه طرز خواندن زیارت عاشورا باین نحو است كه اول تكبیر بگوید و چون در زیارت دیگر دستور 
ز گفتن تكبیر صد مرتبه بوده داده اند كه قبل از زیارت صد تكبیر بگویند، معلوم میشود كه مراد ا

 . است
پس قبل از زیارت عاشورا صد مرتبه تكبیر بگوید و بعد از لعن و سالم دو ركعت نماز بخواند بعد 

 .زیارت عاشورا را خوانده و بعد از سجده آن دو ركعت نماز آخر آن را هم بخواند
 :لسالم كه فرمودندگر چه ممكنست كه در روایت علقمه بگوئیم مراد از قول امام علیه ا

یا علقمه اذا انت صلیت الراكعین بعد ان تؤ مى الیه بالسالم فقل االیماء الیه من بعد التكبیر هذا القول 
. 

پس مراد از دو ركعت نماز . این باشد كه در اشاره و ایماء به قبر همان زیارت عاشورا را خوانده شود
 .ت عاشورا خوانده میشوداول همان دو ركعت نماز آخر است كه بعد از زیار 

یعنى بعد از تكبیر همان زیارت عاشورا را بخواند و بعد از لعن و سالم و اللهم حض و ذكر سجده دو 
 . ركعت نماز زیارت بخواند لكن طریقه اول بهتر و احوط است

 .رفتن بصحرا و یا بام خانه از آداب زیارت است و نه جزو آن پس اگر بآن عمل نشود مانعى ندارد
ضمنا دانستیم ، دعایى كه از علقمه از امام خواسته همان زیارت عاشورا است كه حضرت به وى 

تعلیم فرمودند و این دعا علقمه كه پس از زیارت عاشورا میخوانند مربوط به علقمه نیست بلكه راوى آن 
 . صفوان است و بدون جهت به علقمه نسبت داده شده است

 احتمال دوم 
یكبار قبل از نماز و یكبار بعد از . ت و دعا، با تمام اجزاء آن دو مرتبه خوانده شوداین است كه زیار 

این احتمال را مرحوم مجلسى در بحاراالنوار داده است و گویا و جهش این باشد كه ایماء بعد . نماز
 .وانداز نمازء سابق دانسته است چه از حدیث استفاده میشود كه در حال ایماء باید این زیارت را خ

 احتمال سوم 
احتمالیست كه فاضل محدث شیخ ابراهیم كفعمى در كتاب جنة الوافیه نقل نموده و حاصل آن اینست 

كه اول بربام یا به صحرا رود و سالم بر آنحضرت نماید و قاتالن آنحضرت را لعن و نفرین كند و در 
ود و در خانه عزادارى برپا كند و این كار مبالغه نماید و بعد دو ركعت نماز كرده مشغول به نوحه ش

 .به یكدیگر بگویند - اعظم اهللا اجورنا الخ  - دعاى تعزیت 
آنگاه صد مرتبه تكبیر گفته متوجه قبر شود، زیارت را با دعاى سجده آورد و بعد از دو ركعت نماز 



 .دعاى صفوان را بخواند
علقمه را حمل كرده بر اینكه بعد وجه این احتمال آنست كه بین صدر و ذیل حدیث جمع كرده و كالم 

 .نه اینكه دعایى براى زیارت خواسته باشد. زیارت دیگرى كرده است   از زیارت از دور خواهش 
 ...علمنى دعا ادعوا به ذلك الیوم  : مبداء این توهم قول اوست كه گفته

 احتمال چهارم 
لسالم كه در تحفة الزائر مجلسى و اینست كه اول زیارت ششم از زیارت مطلقه امیرالمؤ منین علیه ا

محدث قمى مذكور است و شروع آن ، السالم علیك یا رسول اهللا است بخواند و یا زیارت  ((مفاتیح ))
السالم علیك یا امیرالمؤ منین اگر . كند  دیگرى از آنحضرت و یا الاقل سالمى به آن حضرت عرض 

شش ركعت نماز زیارت پس از آن  -انده شود كه بهتر است همین زیارت خو  - زیارت ششم را خواند 
بجا آورد و اگر غیر زیارت ششم را خواند دو ركعت نماز زیارت بجا آورد و بعد تكبیر گفته زیارت 

عاشورا و آنگاه دو ركعت نماز زیارت را بخواند و پس از آنهم دعاى علقمه كه همان دعاى صفوان 
 .باشد بخواند

ندن زیارت عاشورا همین قم است و وجه جمعى است بین تمام وجوه باید دانست كه بهترین طرز خوا
زیرا در روایت صفوان ذكر شد كه چون بزیارت امیرالمؤ . كه رعایت احتیاط تمام در آن شده است 

منین علیه السالم آمد همان زیارت ششم را خواند و بعد از تمام شدن زیارت روى خود را بطرف قبر 
نمود و زیارت عاشورا را با نماز و دعاى آن خواند و بعد گفت كه با امام امام حسین علیه السالم 

صادق علیه السالم اینجا آمدیم و حضرت اینگونه زیارت كرده و نماز و دعا خواندند و فرمودند كه اى 
صفوان این زیارت را ضبط كن و این دعا را بخوان و همیشه حضرت امیرالمؤ منین و امام حسین 

 ... الخ. را باین نحو زیارت كن كه من ضامنم بر خدا هر كه ایشان را چنین زیارت كندعلیه السالم 
 :مؤ ید دیگر این وجه عبارتى از خود دعاى بعد از زیارت عاشوراست كه میفرماید

استودعكما اهللا و الجعله اهللا اخر العهد منى الیكما انصرفت یا سیدى یا امیرالمؤ منین و موالى و  ...
با عبداهللا یا سیدى و سالمى علیكما متصل ما اتصل اللیل و النهار واصل ذلك الیكما غیر انت یا ا

  ...محجوب عنكما
فائده مقتضى ظاهر ادله آن است كه تمام عمل در یك نشست بجا آورد و به طورى كه در اثناى عمل 

مل ضررى ندارد هیچ فاصله اى نیفتد ولى ظاهرا بعضى كارها یا حرف زدن یا راه رفتن در بین ع
 .چنانكه میتواند صد مرتبه لعن و سالم را بتدریج در روز بگوید

اللهم ان هذا الیوم  : نیز جایز است كه زیارت عاشورا را در شب بخواند اگر چه در زیارت دارد كه
: ولى اختصاص به روز ندارد زیرا در حدیث صفوان ذكر شد كه حضرت فرمودندتبركت به بنى امیة 



 . لك حاجة الخ كه فرمایش امام نص در عموم زمانستاذا حدث 
نیز اگر چه در خبر علقمه زیارت عاشورا اختصاص به روز عاشورا دارد ولى در خبر صفوان آمده 
كه امام فرموده اگر بتوانى امام حسین علیه السالم را هر روز باین زیارت بخوانى بجا آورد كه تمام 

لكه در عبارت كامل الزیارة آمده است كه اگر بتوانى هر روز عمرت ب. این ثوابها براى تو خواهد بود
 . این زیارت را بخوان

نیز براى برآمدن حاجات و امور مهم ، خواندن زیارت عاشورا بسیار مجرب است و در ذیل خبر 
صفوان فرمود هر گاه براى و حاجتى پیش آید این زیارت را بخوان به هر كجا كه باشى و حاجت خود 

 .از خداوند سئوال كن كه برآورده میشودرا 
علماء براى برآمدن حاجات چهل روز پیاپى خواندن زیارت عاشورا را در ساعت معین بسیار مجرب 

 . دانسته اند، گر چه در روایت چهل روز وارد نشده ولى تجربه اینمطلب را ثابت نموده است
 حكایت سید رشتى در موضوع زیارت عاشورا

از تقى صالح سیداحمد فرزند سید هاشم رشتى ، تاجر ساكن رشت  ((نجم ثاقب ))تاب محدث نورى در ك
، نقل میكند كه گفت در سال هزار و دویست و هشتاد براى او اداء حج و زیارت خانه خدا از رشت 

چون قافله اى . به تبریز آمدم ، آنجا در خانه یكى از تجار معروف بنام حاج صفر على منزل نمودم 
متحیر بودم كه چگونه سفر را ادامه دهم تا آنكه حاج جبار نامى كه جلودار قافله و از سده نبود 

و كرایه كردم حركت كند منهم مالى از ا (3)((طرابوزن ))اصفهان بود مال التجاره اى برداشت كه بسوى 
 .و حركت نمودم بمنزل اول كه رسیدیم سه نفر دیگر به تحریص حاج صفر على بمن ملحق شدند

یكى حاج مال باقر تبریزى حجه فروش و دیگرى حاج سید حسین تاجر تبریزى و دیگرى حاج على 
 .بود

در یكى از منازل . رسیدیم و از آنجا طرابوزن شدیم  (4)((ارزنة الروم ))پس باتفاق حركت كردیم تا به 
ما بین این دو شهر حاجى جبار جلودار نزد ما آمد كه این منزل كه در پیش داریم مخوفست قدرى 

ازل ما غالبا از قافله عقب بودیم ما قدرى زودتر بار كنید كه به همراه قافله باشید چون در سایر من
تقریبا دو ساعت و نیم یا سه ساعت بصبح مانده حركت كردیم باندازه نیم یا سه ربع از منزل دور شده 
بودیم كه هوا تاریك شد و برف باریدن گرفت بطورى كه هر یك از رفقا سر خود را پوشانده و تند راندند 

پس از اسب خود پیاده شدم . نكه آنها رفتند و من تنها ماندم هر چه كردم بآنها برسم ممكن نشد تا آ
در كنار راه نشستم و چون مبلغ ششصد تومان با خود داشتم مضطرب گشتم و تصمیم گرفتم كه در 

همین مكان بمانم با آفتاب طلوع كند و سپس بمنزل قبلى مراجعت كرده چند مستحفظ برادرم و به قافله 
 . ملحق شوم



بل خود باغى دیدم كه در آن باغبانى بیل بدست گرفته بر درختان میزد كه برف آنها ناگاه در مقا
فرمود تو كیستى ؟ عرض كردم رفقاى من رفته اند و . پیش من آمد و در فاصله كمى ایستاد. بریزد

 . ا كنىتنها در این بیابان مانده ام و راه را هم نمیدانم بزبان فارسى فرمود نماز شب بخوان تا راه را پید
بعد از فراغ از تهجد باز آمد و فرمود نرفتى ؟ گفتم بخدا قسم راه . من مشغول خواندن نماز شب شدم 

من جامعه را از حفظ نمیدانستم و االن هم از حفظ ندارم ولى . را نمیدانم فرمود زیارت جامعه بخوان 
بى اختیار گریه ام گرفت و گفتم ایستادم و زیارت جامعه را از حفظ خواندم باز آمد و فرمود نرفتى ؟ 

فرمود زیارت عاشورا بخوان من عاشورا را از حفظ نمیدانستم و تا كنون هم نیستم ولى . راه را نمیدانم 
 . در آنجا با لعن و سالم و دعاى علقمه از حفظ خواندم

رفت و بر االغى  باز آمد و فرمود نرفتى گفتم نرفتم تا صبح شد، فرمود من حاال تو را به قافله میرسانم
سوار شدم عنان اسب . گرفت و فرمود به ردیف من بر االغ سوار شو  بیل خود را بدوش . سوار شد

دادم بیل را بدوش چپ و . خود را كشیدم تمكین نكرد و حركت ننمود فرمود جلوى اسب را به من بده 
دست خود   ابعت كرد پس عنان اسب را بدست راست گرفت و به راه افتاد و اسب در نهایت تمكین مت

 :را بر زانوى من گذاشت و فرمود
 . نافله ، نافله ، نافله: شما چرا نماز شب نمى خوانید و سه مرتبه فرمود

بعد فرمود چرا جامعه نمى خوانید؟ سه . باز فرمود چرا عاشورا نمى خوانید؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا
ن حال بمن فرمود اینها رفقاى تو هستند كه لب نهر در هما. جامعه ، جامعه ، جامعه : مرتبه فرمود

 .آب فرود آمده براى نماز صبح مشغول وضو گرفتن هستند
او پیاده شد و بیل را در برف فرو برد، مرا . من از االغ پیاده شدم كه سوار اسب خود شدم ، نتوانستم 

 .سوار اسب كرد و بسوى رفقا برگردانید
این شخص چه كسى بود كه به زبان فارسى حرف میزد؟ در صورتیكه در آن هنگام بخیال افتادم كه 

چگونه مرا با این سرعت به  .زبانى جز تركى و مذهبى غالبا جز عیسوى در آنحدود یافت نمى شد
رفقایم رسانید؟ پس پشت سر خود نگاه كردم و احدى را ندیدم و اثرى از او نیافتم و به رفقاى خود 

 . ملحق شدم
ان گفت كه این شخص صد در صد حضرت ولى عصر علیه السالم بوده اند ولى اگر چه نمى تو 

 .مسلما از یاران آنحضرت بوده كه گفته او هم مانند گفته امام خواهد بود

 

 

 

 



 

 اشوراحكایت حاج محمدعلى یزدى در زیارت ع
از ثقة الدین حاج محمدعلى یزدى كه مرد فاضل صالحى در یزد  ((دارالسالم ))محدث نورى در كتاب 

 .بود حكایتى نقل میكند
حاج محمدعلى دائما مشغول كارهاى آخرتى خود بود و شبها در مقبره اى كه جماعتى از صلحا در 

 . مزار معروف است آن مدفونند به سر میبرد این مقبره خارج شهر یزد بود كه به
همسایه اى داشت كه از كودكى با هم بودند و نزدیك معلم میرفتند تا آنكه بزرگ شدند و او شغل 
عشارى پیش گرفت پس از آنكه مرد او را نزدیك همان جایى كه دوست صالح وى شبها در آن بیتوته 
 .مى كرد دفن كردند

را در خواب دید كه در هیئت نیكویى است یك ماهى از فوت او نگذشته بود كه حاج محمدعلى او 
تو از كسانى نیستى كه احتمال نیكى درباره . نزد او رفت و گفت من مبداء و منتهاى كار تو را میدانم 

 شغل تو هم مقتضى عذاب سختى بود پس به كدام عملت به این مقام رسیدى ؟. او رود
دم تا دیروز كه زوجه استاد اشرف من گرفتار عذاب سختى بو . گفت همین طور است كه میگویى 

در شب . اشاره به موضعى كرد كه نزدیك به صد متر از او دور بود - آهنگر در اینمكان دفن كردند 
سه مرتبه بزیارت وى آمدند و در مرتبه سوم امر فرمودند كه عذاب ) ع (وفات او حضرت امام حسین 

 . نعمت افتادیمازین مقبره رفع شود و حالت ما نیكو شد و در وسعت و 
از خواب بیدار شدم در حالیكه متحیر بودم آن شخص آهنگر را نمى شناختم در بازار آهنگران به 

پرسیدم آیا زوجه اى داشتى ؟ گفت آرى داشتم ، دیروز فوت كرد و . جستجو پرداختم و او را پیدا كردم 
بزیارت حضرت ابا عبداهللا علیه پرسیدم آیا  . او را در فالن مكان همان موضع را نام برد دفن كردم

گفتم مجلس عزادارى داشت گفت . گفتم ذكر مصائب او میكرد گفت نه . نه : السالم رفته بود؟ گفت 
آنگاه پرسید چه میخواهى ؟ خواب خود را نقل كردم و گفت او فقط مواظبت بر زیارت عاشورا . نه 

 . داشت
 كرامتى از زیارت عاشورا

از مرحوم آیة اهللا آقاى حاج شیخ  ((الكالم یجر الكالم ))نى در كتاب آقاى حاج سید احمد زنجا
عبدالكریم حائرى یزدى نقل میكند كه فرمود من و آقاى آقامیرزا على آقا، آقازاده میرزاى شیرازى و آقا 
سید محمود سنگلجى در سامرا شبى روى پشت بام در خدمت مرحوم آقاى میرزا محمدتقى شیرازى 

در اثنا درس استاد بزرگ ما مرحوم آقاى سیدمحمد فشاركى تشریف آوردند در حالیكه  درس میخواندیم
آثار گرفتگى و انقباض در بشره اش پیدا بود، معلوم شد شنیدن خبر بروز و با در عراق ایشان را 



فرمود عادل میدانید؟ . فرمود شما مرا مجتهد میدانید؟ عرض كردیم بلى . اینگونه منقلب كرده است 
فرمود من به تمام زن و مرد شیعه سامرا حكم میكنم كه هر یك از ایشان یك فقره . ض كردیم بلى عر 

از زیارت عاشورا را به نیابت نرجس خاتون والده ما جد امام زمان سالم اهللا علیه بخوانند و آن مخدره 
ا شیعیان مقیم سامرا را نزد فرزند بزرگوارش شفیع قرار دهند كه آنحضرت از خداوند عالم بخواهد كه خد

همینكه این حكم صادر گردید از ترس و بیم همه شیعیان مقیم سامرا حكم را . را از این بال نجات دهد
اطاعت كرده زیارت عاشورا را به همان دستور خواندند در نتیجه یكنفر در سامرا تلف نشد در 

 .صورتیكه هر روز حدود پانزده نفر از غیر شیعه تلف میشدند
 تاریخچه سالم: سوم مجلس 

 .هر قوم و ملتى اسالم و آداب و رسومى داشته اند كه هنگام مالقات یكدیگر اجرا مینموده اند
ملت نصارى دست بر دهان میگذاردند . مثال رسم ملت یهود این بود كه با انگشت اشاره میكردند

 .تعظیم میكردند چنانكه در اینزمان كاله بر میدارند، گبران و عجمهاى سابق خم میشدند و
: در لسان العرب میگوید. عرب قبل از اسالم كلمه حیاك اهللا را به كار میبرد یعنى خدا ترا زنده بدارد

یعنى صبح بخیر و یا مى گفتند  ((انعم صباحا))اعراب زمان جاهلیت به یكدیگر تحیت میدادند، كه 
هم جنگ نداریم اسالم دستور داد كه  سالم علیكم و این سالم عالمت مسالمت بود باین معنى كه ما با

 .افشاء سالم كنید
 سالم در قرآن 
خداوند سالم را در قرآن از قول ابراهیم نقل كرده آنجا كه با عمویش آزر گفتگو میكند كه عمو بت 
پرستى نكن عمویش او را تهدید كرد كه اگر دست از خداى خود بر ندارى و به خدایان ما بى اعتنایى 

 . ف خود بمانى تو را سنگسار كنم و گرنه سالها از من دور باشكنى و بر حر 
ابراهیم در جواب گفت سالم علیك ، سالم بر تو یعنى تو را وداع میكنم و چون آذر دانست كه ابراهیم 

 . میرود از گفتار خود پشیمان شده و او را ایمن ساخت
بر تو آمرزش میطلبم او بسیار در حق  من از خدا .ساستغفر لك ربى انه كان بى حفیا  : ابراهیم گفت

 . من مهربان است
این مطلب شاهد بر این است كه رسم سالم از دین حنیف ابراهیم مثل حج و امثال آن نزد عرب 

 .باقیمانده بود، خداوند آن را سنت قرار داد كه هر گاه دو نفر بهم میرسند سالم كنند
 :منین سالم فرمایددر قرآن خطاب به پیغمبر مى فرماید كه به مؤ 

، هر گاه آنان كه به و اذا جائك الذین یؤ منون بایاتنا فقل سالم علیكم كتب ربكم على نفسه الرحمة 
 . آیات ما میگروند نزد تو آیند سالم بر شما باد پروردگارتان بر خویش رحمت نوشته است



 :بلكه آن حضرت را امر به سالم بر همه مى فرماید
 (89 - از حرف ) .م فسوف تعلمون فاضفح عنهم و قل سال

 . از گناهان آنان درگذر و سالم بگو چرا كه خود ایشان بزودى عواقب كار خود را خواهند دانست
یا ایها الذین امنوا ال تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستاءنسوا  :نیز به مؤ منین امر به سالم مى فرماید

 (27 - نور)ذكرون و تسلموا على اهلها ذلكم خیر لكم لعلكم ت
اى كسانیكه ایمان آورده اید بخانه هایى غیر از خانه خود داخل نشوید تا آنكه رخصت یافته داخل 

بهتر است ) حسن معاشرت شما(براى ) این اجازه همراه با درود(شوید و بر اهل آن خانه سالم كنید 
 .تا شاید شما پند بگیرید

فاذا ادخلتم بیوتا فسلموا على انفسكم  :بر خود سالم كنند و اگر كسى در خانه نباشد امر فرموده كه
 (61 - نور ) .تحیة من عنداهللا مباركة طیبة 

بر خودتان سالم كنید كه این تحیت ) اگر كسى در آن خانه نباشد(و هر وقت داخل خانه اى شوید
 . بركتى نیكو از جانب خدا است

سالم على نوح  : از كالم خود ذكر كرده است خداوند سالم را تحیت خویش قرار داده و در مواردى
 .فى العالمین ، سالم على ابراهیم ، سالم على موسى و هارون 

 . و سالم على المرسلین: خداوند بر همه پیغمبران سالم نموده است 
 . سالم على آل یس: ولى بر آل هیچ پیغمبرى سالم نكرده مگر پیغمبر خاتم ، آنجا كه فرمود

 :است كه یس یكى از اسماء وجود مبارك پیغمبر است كه در سوره یس میفرمایدچون این مسلم 
 .یس والقرآن الحكیم انك لمن المرسلین على صراط مستقیم 
 .پس آل یاسین آل پیغمبر مى باشند

چون خداوند بر پیغمبر سالم میكند وجود مبارك پیغمبر بر دیگران سبقت سالم میجوید پس الزمست 
در سالم كردن بر یكدیگر سبقت جویند زیرا اولى ترین مردم به خدا و رسول كسى كه مؤ منین نیز 

 .است كه ابتدا به سالم نماید
سالم كردن به  .بلكه وارد شده كه بخیلترین مردم كسى است كه از مسلمانى بگذرد و به او سالم نكند

 . بچه هاى ممیز و نیز مساوات بین فقیر و غنى در سالم كردن مستحب است
در اخبار وارد شده كه اگر در سالم كردن بین فقیر و غنى فرق بگذارد خداوند روز قیامت از او در 
 .غضب باشد
 .سالم مرد بر زن جایز است ولى مكروه است كه به زن جوان سالم نماید

در خبر است كه مردى بر در خانه كسى ایستاده بود، ملكى عبور میكرد، سئوال كرد چرا اینجا 



اى جواب داد برادر مؤ منى دارم كه میخواهم باو سالم كنم ، ملك پرسید آیا بین تو و او  ایستاده
فقط برادر دینى منست و خواستم باو سالمى كرده . خویشى هست و یا حاجتى دارى ؟ جواب داد نه 

 . باشم
گى نمودى آن ملك گفت خداوند مرا نزد تو فرستاده و بر تو سالم میفرماید مرا زیارت كردى و رسید

 . بهشت را بر تو واجب كردم و ترا از غضب خود عفو و از آتش آزاد نمودم
 جواب سالم واجب است و باید بهتر جواب داد
اگر چه خود سالم مستحب است ولى جواب آن واجب است و باید بهتر جواب سالم بگویند، خداوند 

) 85نساء ) .اهللا كان على كل شى حسیبا  و اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها اوردوها ان :مى فرماید
هر گاه كسى شما را تحیت گفت و ستایش كرد شما نیز به تحیت و ستایشى مانند آن یا بهتر : یعنى 

 .پاسخ دهید كه خدا بحساب هر نیك و بدى كامال خواهد رسید
سالم  : در تفسیر صافى از پیغمبر صلى اهللا علیه و آله روایت میكند كه مردى بآن حضرت گفت

 . و علیك السالم و رحمة اهللا: علیك حضرت فرمودند
 . السالم علیك و رحمة اهللا: دیگرى گفت 

 . علیك السالم و رحمة اهللا و بركاته: حضرت فرمودند
 . السالم علیك و رحمة اهللا و بركاته: دیگرى گفت 

 . و علیك: حضرت فرمودند
. و اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها: جا رفته كه كالم خدا ك. جواب مرا ناقص دادى : آن مرد گفت 

 . تو چیز زائدى براى من باقى نگذاردى و من هم مثل سالم تو جواب دادم: حضرت فرمودند
امیرالمؤ منین علیه السالم به قومى گذر : در كافى از حضرت باقر علیه السالم روایت میكند كه فرمود

علیك السالم و رحمة اهللا و بركاته و مغفرته و : واب گفتندكرد و بر آنها سالم نمود، آنان در ج
 .نسبت به ما از آنچه مالئكه به پدرمان ابراهیم گفتند تجاوز نكنید: حضرت فرمود. رضوانه 

السالم علیك و رحمة اهللا و بركاته : این روایت اشاره دارد به اینكه رسم سالم تام و كامل یعنى عبارت 
گرفته شده و گفته قبلى ما را كه تحیت به سالم از دین حنیف ابراهیم است تاءكید از راه و رسم ابراهیم 

 .میكند
 سالم نكردن بر چند دسته
با آنكه شعار مسلمانان سالمست و اخبار زیادى در تاءكید آن وارد شده و فقهاء سالم را مستحب مؤ 

 .كردكد دانسته اند معذلك دستور داده اند كه به چند دسته نباید سالم 
 .سزاوار نیست به شش طایفه از مردم سالم كنید: امیرالمؤ منین علیه السالم فرمود



 . یهود و نصارى - 1
 .كسانى كه شطرنج بازى مى كنند - 2

 .كسانى كه خمر مینوشند - 3
 .كسانى كه بربط و طنبور مى نوازند - 4

 .كسانیكه سب مادرها ورد زبانشان باشد - 5
 .محصنه را قذف كنند شاعرانى كه زنهاى - 6

و در خبر دیگرى رباخوار و متجاهر به فسق و كسى كه صورت مجسمه میسازد و نیز مخنث را از 
 . آنها شمرده است

پس شخص مؤ من باید به اینگونه اشخاص سالم نكند، مگر در حال ضرورت و اگر كافر كتابى بر 
ها بگوید مانند زمان ما كه رسم شده مسلمان سالم كرد و در جواب او علیكم یا علیك یا سالم تن

پس به كسانیكه نباید سالم كرد . میگویند سالم عرض میكنم و او هم در جواب میگوید سالم عزیزم 
 .اینگونه سالم كردن عیبى ندارد

و یا به قصد قرآن سالم كند، زیرا سالم از كلمات قرآنى است ، و یا به آن دو ملكى كه با او هستند 
بارك اهللا لك فى : در موقع ضرورت مانند طیابت و نحو آن براى دعا كردن باو بگوید سالم نماید و

 .بر شخص نمازگزار هم نباید سالم كرد. دنیاك 
از بعضى از اخبار استفاده میشود كه مستحب سواره بر پیاده و آنكه مركب بهتر دارد بر آنكه مركب 

 .عت زیاد و كوچك بر بزرگ سالم كندپستتر دارد، ایستاده بر نشسته ، جماعت كم بر جما
معلوم است كه اینها مستحب در مستحب است ولى اگر عكس آن واقع شود از استحباب بیرون 
 .نمیرود
  1فرع 

رد سالم دیگرى در نماز واجب است گر چه سالم یا جواب آن به صیغه قرآن نباشد و اگر مخالفت 
 .ماز باطل نیست گر چه بعضى باطل دانسته اندكرد و جواب سالم را نداده به نماز ادامه داد ن

  2فرع 
رد سالم در نماز باید مثل سالم باشد پس اگر كسى بگوید سالم علیكم واجب است كه در جواب آن 

مگر آنكه در جواب قصد  :السالم علیكم یا سالم علیك نگوید: بگوید سالم علیكم و جواب دیگرى مانند
 .قرآنى كند
  3فرع 

 لط به او سالم كرد واجبست كه جواب آن را صحیح بگوید و بهتر قصد دعا و قرآنستاگر كسى به غ



. 
  4فرع 

اگر سالم كننده سالم بدون علیكم بگوید در جواب یا سالم گفته و علیكم را تقدیر بگیرد و یا سالم 
 . علیكم بگوید و دومى به قصد دعا یا قرآن بهتر است
  5فرع 

 . اگر عصیانا یانسیانا تاءخیر كرد و دیگر واجب نیستجواب سالم واجب فورى است و 
واجبست كه جواب سالم را به سالم كننده بشنواند و اگر كسى بسخریه یا مزاح سالم كند جواب آن 

 . واجب نیست
 سالم بر پیغمبر و ائمه طاهرین 
 سالم و صلوات فرستادن بر حضرت ختمى مرتبت صلى اهللا علیه و آله مستحب است و فضیلت

بسیار دارد كسى كه بر آنحضرت سالم و صلوات فرستد ملكى موكل جواب سالم او را میگوید و بعد 
 . و علیه السالم: آنحضرت میفرماید  به آنحضرت خبر میدهد كه فالن شخص بشما سالم نمود، پس 

د كه هر فرمودن ( ص(در تحفة الزائر مجلسى از امام سجاد علیه السالم روایت میكند كه پیغمبر خدا 
كس بعد از مرگ من قبر مرا زیارت كند چنانست كه در حیات من بسوى من هجرت كرده باشد و اگر 
 .نتواند از دور به من سالم كند بمن میرسد

نیز به سند معتبر روایت میكند از شخصى كه بخدمت حضرت زهرا سالم اهللا علیها رفت حضرت از 
 . اى طلب بركت و ثواباو پرسید از براى چه آمده اى ؟ گفت از بر 

پدرم صلى اهللا علیه و آله بمن خبر داد كه هر كس سه روز بر او و بر من سالم كند حقتعالى : فرمود
 .بهشت را بر او واجب گرداند

چه در حیات و : حضرت فرمود. آن شخص عرض كرد اینمطلب در حیات آنحضرت و شما میباشد
 . چه در ممات

 .در هر كجا بر من سالم كند بمن میرسدهر كس : فرمود) ص (رسول خدا 
ابن ابى نصر خدمت حضرت رضا علیه السالم عرض كرد كه بعد از نماز چگونه سالم و صلوات 
 بر حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله باید فرستاد؟ حضرت فرمود كه میگویى ؟

داهللا السالم علیك یا خیرة السالم علیك یا رسول اهللا و رحمة اهللا و بركاته السالم علیك یا محمد بن عب
السالم علیك یا حبیب اهللا السالم علیك یا صفوة اهللا السالم علیك یا امین اهللا اشهد انك رسول اهللا و 
اشهد انك محمد بن عبداهللا و اشهد انك قدنصحت المتك وجاهدت فى سبیل ربك و عبدته حتى اتیك 

ته اللهم صل على محمد و آل محمد افضل الیقین فجزاك اهللا یا رسول اهللا افضل ماجزى نبیا ام



 .ماصلیت على ابراهیم و آل ابراهیم انك حمید مجید 
و در روایت معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السالم منقولست كه هر كس بخواهد قبر حضرت 
رسول و قبر امیرالمؤ منین و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین و قبرهاى حجت هاى خدا 

علیهم اجمعین را زیارت كند و در شهر خود باشد، روز جمعه غسل كند و جامه پاكیزه  صلوات اهللا
بپوشد و به صحرا رود، پس چهار ركعت نماز بخواند با هر سوره اى كه میتواند پس به طرف قبله 
 :بایستد و بگوید

لوصى المرتضى السالم علیك ایها النبى و رحمة اهللا و بركاته السالم علیك ایها النبى المرسل و ا
والسیدة الزهرا و السبطان المجتبان و االوالد و االعالم و االمناء المنتجبون جئت انقطاعا الیكم و الى 
ابائكم و ولدكم الخلف على بركة الخلق فقلبى و نصرتى لكم معدة حتى یحكم اهللا لدینه فمعكم معكم ال 

هللا قدرة و ال ازعم اال ما شاء اهللا سبحان اهللا  مع عدوكم انى لمن القائلین بفضلكم مقر برجعتكم ال انكر
ذى الملك و الملكوت یسبح اهللا باسمائه جمیع خلقه و السالم على ازواجكم و اجسادكم و السالم علیكم 
 .و رحمة اهللا و بركاته 

خواندن این  :در روایت دیگر است كه این زیارت را بر بام خانه خود بكن مرحوم مجلسى میفرماید
یارات در صحرا یا بام خانه البته بهتر است اما اگر میسر نشود و در هر محلى كه باشد و گونه ز 

 .زیارت كند عیبى ندارد
 معنى اسالم 
سالم در لغت بمعناى متعددى آمده كه اصل در آنها بمعنى سالمتى و یكى از اسماء الهى است چه 

د پس مراد از سالم سالمتى و آسایش حقتعالى خلق را از بالیا و آفات و شرور و نقایص حفظ میكن
 .است و لفظ على در علیك مفید شمول و احاطه میباشد

بنابراین كسى كه از دور یا نزدیك به امام سالم میكند باید متوجه باشد كه هیچ آزار و صدمه اى از 
 . ناحیه او به امام نرسد، نه در هنگام سالم و نه بعد از آن

علیهم السالم غرضشان جز هدایت مردم و بندگى خدا و ترك  و چون معلومست كه حضرت ائمه
نافرمانى او چیز دیگرى نیست البته از معصیت كردن مردم و اینكه از اوامر و نواهى الهى تخلف 
 .كنند ناراحت و متاءذى خواهند شد

 آگاهى پیغمبر و امام از اعمال ما
اعمال بندگان در هر  :كه حضرت فرمودعلى بن ابراهیم از امام صادق علیه السالم روایت میكند 

صبح به رسول خدا عرض میشود، چه نیكان آنها و چه بدان آنها پس حذر كنید و شرم نمائید كه 
 .عمل قبیح شما خدمت پیغمبر عرضه شود



 (105 -توبه ) .و قل اعملوا فسیرى اهللا عملكم و رسوله و المؤ منون  : در تفسیر قول خداى تعالى
 . ه السالم فرمود كه مراد از مؤ منان مائیمامام صادق علی

بنابراین فرمایش ، تمام اعمال نیك و بد ما را خدا و رسول و ائمه طاهرین مى بینند و از خوب آن 
دلیل بر اینمطلب روایتى است كه عالمه مجلسى از امام  .خوشحال و از بد آن ناراحت مى شوند

حاب خود فرمودند كه چرا رسول خدا از خود آزرده صادق علیه السالم نقل میكند كه آنحضرت باص
مگر نمیدانید كه : میكنید، یكى از ایشان گفت فدایت شوم چگونه آنحضرت را آزرده مى كنیم ؟ فرمود

اعمال شما خدمت آنحضرت عرض میشود و چون گناه و معصیتى در نامه عمل شما مالحظه فرماید 
زرده نكنید، بلكه با اعمال صالح خود آنجناب را آنحضرت را با معصیت آ  آزرده میگردد، پس 

 .خوشحال نمائید
از داود رقى نقل میكند كه خدمت امام صادق علیه السالم نشسته بودم  16عالمه مجلسى در بحار 

ناگاه آنحضرت بمن فرمودند اى داود اعمال شما روز پنجشنبه بر من عرضه شد صله رحم تو نسبت 
دیدم و از این كار تو مسرور شدم و میدانم كه اینكار تو زودتر اجل او را  - فالنى  - به پسرعمویت 

 .را میرساند و عمرش را تمام میكند
من پسرعمویى داشتم بدسیرت كه ناصبى و دشمن خاندان نبوت بود از او و همسرش : داود گفت 

ختى صدمه زیادى بمن رسیده بود شنیدم از نظر معیشت وضع زندگانى او آشفته است و در س
زندگانى میگذراند قبل از آنكه عازم مكه شوم مقدارى از اموال خود را به جهت مخارج آنها فرستادم ، 
وقتى وارد مدینه شدم و حضور امام صادق علیه السالم شرفیاب گشتم آن حضرت از صله رحم من 
 .خبر دادند

 حیات و ممات پیغمبر براى امت خیر است 
فسیر عیاشى از امام باقر علیه السالم روایت میكند كه حضرتش شیخ طوسى در مجالس و نیز در ت

فرمود روزى حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله در میان جمعى از صحابه نشسته بود، فرمود كه 
 . بودن من در میان شما خیر است چنانكه مفارقت من هم برایتان خیر است

یر بودن شما در میان ما معلومست ولى برخاست و عرض كرد یابن رسول اهللا خ ((جابر انصارى ))
 مفارقت شما چگونه براى ما خیر میباشد؟

ما كان اهللا لیعذبهم و انت  :بودن من میان شما خیر است زیرا خداى تعالى میفرماید: حضرت فرمودند
 .فیهم 

اما خیر من در مفارقت به جهت آنست كه اعمال شما در هر دوشنبه و پنجشنبه بر من عرضه مى 
اگر عمل نیكى از شماها ببینم خوشحال مى شوم و حمد خدا را مى كنم و اگر عمل بدى ببینم  شود



 . براى شما طلب آمرزش میكنم
چنانكه  .بلكه اعمال هر مؤ من و كافرى را در موقع و دفن شدن بر پیغمبر و امام عرضه میدارند

موقع دفن و گذاردن در قبر  هر كافر و مؤ منى كه بمیرد و در: امام صادق علیه السالم فرمود
اعمالش بر پیغمبر و امیرالمؤ منین و یك یك ائمه معصومین علیهم السالم عرضه میشود تا برسد 
حضور حضرت حجت روحى فداه بلكه مهمتر اینكه پیغمبر و امام از وضع آتیه ما هم باخبرند كه آیا 

 . عاقبت از دنیا میرویم یا بر عكس  سعید و خوش 
سان از رحم مادر پا بعرصه دنیا میگذارد تمام سرگذشت زندگانى او از فقر و غناء صحت روزى كه ان

و مرض سعادت و شقاوت و كفر و ایمان بر پیشانى او نوشته شده و تنها كسى كه میتواند آن خط را 
 .بخواند و از وضع آتیه او باخبر شود پیغمبر و امامان میباشند

كان رسول اهللا المتوسم و انا من بعده و االئمة من  :السالم فرمود چنانكه جناب امیرالمؤ منین علیه
 .بعدى هم المتوسمون 
. پیغمبر كه مكتب نرفته و امى بود خط پیشانى مردم را میخواند، من این علم را از پیغمبر تعلیم گرفتم 
 .به اوالد خود آموختم ، این علم نزد هیچكس نیست و منحصر به ما اهلبیت است 

 (75آیه  - حجر ) .ان فى ذلك الیات للمتوسمین  :د میفرمایدخداون
در هالك قوم لوط از سوى ما نشانه هایى است براى عبرت صاحبان توسم و فراست كه به فطانت 
 .بنگرند و حقیقت آنرا به سمات و عالمات آن بشناسند و به تفكر از آن عبرت گیرند

 .اتقوا من فراسته المؤ من فانه ینظر بنوراهللا  : فراست از صفات مؤ منانست چنانكه در حدیث است
 .و بعد آیه فوق را تالوت فرمود .ان اهللا عبادا یعرفون الناس بالتوسم  :و نیز فرمود
یعنى . انها لبسبیل مقیم : نحن المتوسمون و نیز آنحضرت فرمود كه : امام صادق علیه السالم فرمود

 .امامت هرگز از ما بیرون نرود
رت اینست كه امام همیشه در بین مردم خواهد بود و او متوسم مردم میباشد كه حقیقت منظور حض

 . مردم بر او آشكار است
هیچ مخلوقى نیست مگر آنكه ما بین دو : در بصائرالدرجات است كه امام باقر علیه السالم فرمود

از ائمه آل محمد چشم او نوشته شده كه مؤ من است یا كافر و این كتابت از شما پنهانست ولى 
 . علیهم السالم محجوب و پنهان نیست

پس احدى بر امامان داخل نمى شود مگر آنكه او را به آن كتابت مى شناسند كه مؤ من است یا 
 (75هجر (ان فى ذلك االیات للمتوسمین انهالبسبیل مقیم  :كافر، بعد این آیه را تالوت فرمودند

یه السالم ماثور است كه هر گاه حضرت قائم علیه السالم از حضرت صادق عل ((كمال الدین ))در 



قیام فرماید احدى از خلق پیش وى نخواهد ایستاد مگر آنكه حضرت مى شناسد كه او صالح یا طالح 
 . است

آن حضرت سبیل مقیم و آیات متوسمان در آنحضرت است ، این علم از مختصات پیغمبر و آل 
 . را بمردم نمى آموزیم زیرا از اسرار است اوست و لذا فرمودند كه ما این علم

 هر كه را اسرار حق آموختند
 مهر كردند و دهانش دوختند

 سر حق را توان آموختن
 كه ز گفتن لب تواند دوختن

 .لیس مخلوق اال و بین عینیه مكتوب انه مؤ من او كافر و ذلك محجوب عنكم و لیس محجوب عنا 
علم جفر و رمل و نجوم و قیافه شناسى است ، گویا این همان علمى  این علم توسم و تفرس غیر از

، در سینه من علمیست ان هیهنا لعلما جمالو وجدت له حملة الخ  :است كه على علیه السالم فرمود
 .كه نمى توانم براى كسى نقل كنم زیرا ظرفیت تحملش را ندارند و مرا تكفیر كرده میكشند

 . ا كه میدیدند مى شناختند كه چه كاره و صاحب چه عملى استبالجمله امامان ما هر كس ر 
لكن مانند كسى كه از هیچ چیز خبر ندارد ساكت و صامت بودند، مثل آنكه شما ببینید كسى مشغول 
 .عمل قبیحى است اما هیچ به روى خود نیاورید و بروزش ندهید

كه چه كرده و چه كرده و چه خواهند  امامان نیز كه از جمیع اعمال مردم از گذشته و آینده باخبرند
 .كرد به جهت نظم امور زندگانى مردم و براى آنكه پرده درى نكرده باشند در ظاهر تجاهل مینمودند

 مصلحت نیست كه از پرده برون افتد راز
 ورنه در مجلس رندان خبرى نیست كه نیست

الم كه مردم براى بیعت كردن و تهنیت در بحار نقل میكند كه در بدو خالفت امیرالمؤ منین علیه الس
گفتن از اطراف بخدمت آنحضرت میآمدند ده نفر براى عتبه بوسى آنحضرت از مصر به كوفه آمدند، 

عریضه اى خدمت آنحضرت فرستاده اسم آن ده نفر . در آن وقت حاكم مصر محمد بن ابى بكر بود
بیایند و بیعت كنند چه اینها از رؤ سا و  را نوشته بود كه اینها را از مصر فرستادم تا بخدمت شما

 .بزرگان قوم هستند
ابن : ده نفر بود، چون حضرت نامه را خواند به اسم وى كه رسید نگاهى كرده فرمود ((ابن ملجم ))



عرض كرد فدایت شوم انا واهللا  .لعن اهللا عبدالرحمن بن ملجم  :فرمود. ملجم تویى ؟ عرض كرد بلى 
حضرت فرمود تو مرا دوست نمیدارى و دروغ . من شما را دوست میدارم  الحبك یعنى بخدا قسم

میگویى تا سه مرتبه این گفتگو رد و بدل شد تا اینكه ابن ملجم خورد من تو را دوست میدارم حضرت 
 .تكذیبش فرده و مؤ كد به قسم فرمود

ن ، مدتى بصورت حضرت چوبى در دستش بود كه سر آنرا بر زمین میزد و خط میكشید، فرمود بنشی
آن ملعون نگاه كرد تا اینكه فرمود از تو سئوالى میكنم راستش را بگو، آیا در ایامى كه كودك بودى و 

جاء ابن راعى الكالب ، پسر چراننده  : با اطفال بازى میكردى ، هر وقت تو را میدیدند نمى گفتند كه
رت فرمود چون بزرگ شدى آیا حض. سگها آمد، آیا چنین چیزى نبود؟ عرض كرد بلى چنین بود

مادرت نگفت كه حمل تو در ایام حیض بود؟ ابن ملجم سر پیش انداخته خاموش ماند، بعد عرض 
كرد بلى ، سپس حضرت به همگى آنها اسب و خلعت و انعام داده مرخص نمود كه بمنزل رفته و رفع 

ملجم را بمردم نشان  شدند آنحضرت ابن  وقتى آن ده نفر از خدمت حضرت مرخص . خستگى كنند
 .دادند و فرمودند هر كس میخواهد به قاتل من نظر كند این مرد خبیث را ببیند

مالك اشتر برخاست شمشیر كشید و عرض كرد فدایت شوم این سگ چه لیاقت و عرضه اى دارد 
 . اجازه فرمائید تا او را بكشم. نسبت بشمائى ادبى كند

مشیرت را غالف كن كه قصاص پیش از جنایت جایز نیست خدا ترا رحمت كند، ش: حضرت فرمودند
كه از او تقصیرى ظاهر نشده است ، ولى من از باب علم توسم و تفرس خبر دادم كه در علم 
 .حقتعالى گذشته كه او قاتل من باشد

قطب راوندى از جعفر بن شریف جرجانى نقل میكند كه گفت در سالى كه بزیارت حج مشرف میشدم 
اى خدمت امام حسن عسكرى مشرف شدم مقدارى از اهوال شیعیان نزد من بود كه در سر من ر 

میخواستم آنها را به امام برسانم ، با خود فكر كردم كه از حضرت بپرسم اموال را به چه كسى بدهم 
آنچه با توست بمبارك خادم من بده چنین كردم و بازگشتم و گفتم : قبل از آنكه من تكلم كنم فرمودند

مگر بعد از فراغ از حج به : یعیان شما در جرجان سالم خدمت شما میرسانند حضرت فرمودندكه ش
روز دیگر به جرجان بر میگردى و روز  170از امروز تا : جرجان باز نمیگردى گفتم چرا فرمودند

جمعه سوم ربیع الثانى ، اول روز بمردم اعالم كن كه من آخر همانروز به جرجان خواهم آمد و چون 
وارد جرجان شوى خداوند پسرى به پسر تو عنایت فرموده كه بزودى او را به حد كمال برساند و از 

هر كس مایل باشد به منتهى االمال محدث قمى در معجزات  - تا آخر حدیث  - اولیاء ما باشد 
مقصود ما از نقل این روایت آنست كه حضرت عسكرى  .حضرت امام حسن عسكرى مراجعه نماید

سالم میداند طفلى كه هنوز بدنیا نیامده سالهاى بعد از دوستان و موالیان آن خانواده خواهد شد علیه ال



 .و اینمطلب را به جدش جعفر بن شریف جرجانى خبر میدهد
در همان كتاب منتهى االمال در معجزات امام على النقى علیه السالم از یوسف بن یعقوب نصرانى 

سید حضرت به او فرمود تو اسالم نخواهى آورد ولى فالن پسر تو نقل میكند كه وقتى خدمت امام ر 
 .روایت مفصل است به آنجا رجوع شود. مسلمان میشود و از شیعیان ماست 

بنابراین مسلم است كه امام از گذشته و آینده ما با اطالع است و بر كوچكترین اعمال و كردار افراد 
 .مردم آگاه خواهد بود

بمعنى ایمنى است یعنى كه هیچ شر و ضررى به تو نخواهد رسید و تو از  و چون گفتیم كه سالم
ناحیه من در امن و امانى پس كسى كه به امام سالم میكند باید متوجه باشد كه آزار و آسیبى از 

از اعمال زشت و   گناهان او به امام نرسد و چون گفتیم كه امام از همه اعمال ما آگاه است پس 
از قبیل حرص و كبر و ریا و عجب و بخل و حب و جاه و حسب مال و امتثال اینها اخالق رذیله ما 

اشاره  .ما اوذى نبى مثل ما اوذیت  :متاءذى خواهد شد و بعید نیست كه فرمایش پیغمبر كه فرمود
باین معنى باشد كه در هیچ امتى گناهى به بزرگى گناهى چون غضب خالفت و ایذاء فاطمه سالم 

قتل حضرت سیدالشهداء علیه السالم و سایر بالهایى كه بر ائمه علیهم السالم وارد كردند  اهللا علیها و
 .انجام نگرفت پس هیچ پیغمبرى مثل این پیغمبر اذیت نشد
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اینمطالب بطور مفصل در كتاب آیات االحكام از همین نویسنده آمده . (آن باشد یا نباشدباخت در 
 (. است

طرب مینواختند بلكه آلت   مراد از این دو، آالت مخصوصى نیست كه سابقا رسم بوده و در مجالس 
جاى آن مثال در زمان ما بربط و طنبور منسوخ شده و ب. غنا و ساز و آواز هر زمان را شامل میشود

 . وسایل دیگرى متداول گشته است
 .به زنهاى شوهردار نسبت ناروا دهند

لغت مخنث به ضم میم و فتح خاء و نون مشدد، مردى را گویند كه حاالت و اطوار زنان را از خود 
 .بروز دهد

 .از مفاتیح میباشد) و اشهد انك محمد بن عبداهللا )
 .متن اصلى زیارت تحفة الزائر

 
 



 
 

 السالم علیك یا ابا عبداهللا: رم مجلس چها
 سالم بر تو باد اى ابا عبداهللا 

 شرح لفظ ابا عبداهللا 
ابا عبداهللا كنیه حضرت سیدالشهداء حسین بن على علیهماالسالم میباشد و كنیه بمعنى نام بردن چیزى 

ر نمى شود، باین جهت است كه بصریها ضمیر را كنایه نامیدند زیرا اسمى ذك. به كنایه و اشاره است 
ضربته كه چون نمیخواهد اسم زده شده برده شود، لذا به اشاره و كنایه متوصل به ها ضمیر مى : مانند

شود و گاهى نیز به اسم پدر یا مادر یا فرزند لفظ اب و ام و ابن زیاد نمایند، چون ابوعمرو، ابن 
 (5). عباس ، ام معبد و ام كلثوم

. اینكه اشخاص را با كنیه یا لقب ذكر میكردند به علت احترام و بزرگداشت طرف بود: سید و شریف 
 .چون گفتن اسم باعث كوچك كردن اشخاص میگردید

م شریف میگفتند چنانكه به علم لذا در زمان سابق به اوالد امام حسن مجتبى و امام حسین علیهماالسال
الهدى و برادرش كه از اوالد حسین بن على علیه السالم بودند شریف مرتضى و شریف رضى میگفتند 

هجرى كه محمد بن بركات به تولیت مكه معین شد، لقب  931این موضوع شایع بود تا در سال 
داد و   حسین علیهماالسالم تخصیص شریف را به اوالد حضرت امام حسن و لقب سید را به اوالد امام 

شرفا مكه را باین جهت شریف میگفتند كه از اوالد امام حسن مجتبى علیه السالم بودند كه آخر آن ها 
شریف حسین بود كه بعد از غلبه عبدالعزیز بن سعود، پدر ابن سعود پادشاه حجاز و نجد از مكه به 

اوالد امام حسن علیه السالم را شریف خطاب  جزیره قبرس مهاجرت نمود، اما هنوز هم در حجاز
 .میكنند

لفظ شریف در ایران شیوع و امتیازى نیافت بلكه اوالد امام حسن و امام حسین علیهماالسالم هر دو او 
 .را سید خطاب میكنند
 نامگذارى ابا عبداهللا 

رار داد چون كنیه حضرت سیدالشهداء علیه السالم را جد بزرگوارش پیغمبر خدا براى آنحضرت ق
، هر چه بگوید وحى از طرف و ما ینطق عن الهوى ان هو اال وحى یوحى  : آنحضرت مطابق آیه



 . خداست میتوان گفت كه این كنیه هم از طرف خداوند است
شیخ طوسى از حضرت رضا علیه السالم نقل كرده كه چون حضرت حسین علیه السالم متولد شد 

اسماء آنحضرت را در . ه اسماء بنت عمیس فرمودند بچه مرا بیاوررسول خدا صلى اهللا علیه و آله ب
اذان در گوش . آورد حضرتش او را در دامن گذاشت ) ص (جامه سپیدى پیچیده خدمت رسول خدا 

حقتعالى تو را سالم : راست و اقامه در گوش چپ او فرمود، در همان هنگام جبرئیل نازل شده گفت 
پس او را به اسم . لى نسبت به تو بمنزله هارون نسبت به موسى است میرساند و میفرماید كه چون ع

پسر كوچك هارون كه شبیر است نام كن و چون لغت تو عربى است او را حسین بخوان پس حضرت 
رسول او را بوسید و گریست و فرمود كه ترا مصیبتى عظیم در پیش است خداوند كشنده ترا لعنت كند 

 .خبر را به فاطمه نگوو آنگاه فرمود اسماء این 
اسماء میگوید چون روز هفتم شد پیغمبر فرمودند فرزند مرا بیاور چون او را به نزد آنحضرت بردم 

گوسفند سفید و سیاهى براى آنحضرت عقیقه كرد، یك رانش را به قابله داد و سرش را تراشید و به وزن 
اى ابا : امان خود گذاشت و فرمودموى سرش نقره تصدق كرد و خلوق بر سرش مالید و او را در د

 . عبداهللا كشته شدن تو بر من بسیار گرانست و آنگاه بسیار گریست
گفتم پدر و مادرم فداى تو باد این چه خبریست كه از روز اول والدت گفتى و امروز نیز میفرمائى 

یه او را خواهند كه بر این فرزند دلبند خود میگریم كه گروهى كافر ستمكار از بنى ام: حضرت فرمود
 .كشت خداوند شفاعت مرا بایشان نرساند

: آنگاه فرمود. مردى او را مى كشد كه رخنه در دین خواهد كرد و بخداى بزرگ كافر خواهد شد
 .خداوندا من در حق این فرزند از تو سؤ ال میكنم آنچه را كه ابراهیم در حق ذریه خود سئوال كرد

دوست بدار هر كه ایشان را دوست میدارد و لعنت كن هر كه  خداوندا تو دوست دار ایشان را و
 .ایشان را دشمن میدارد و لعنتى چنان كه زمین و آسمان پر شود

 دانستیم كه اسم امام حسین و كنیه اش از طرف خدا بوده و هر دو آنها در اول تولد نهاده شده است
. 

 علل نامگذارى ابا عبداهللا 
ان خداست و علت و جهت اینكه آنحضرت پدر بندگان خدا شد چند چیز ابا عبداهللا بمعنى پدر بندگ
 . است كه ذیال ذكر مینمائیم



 علت اول 
این مسلم است كه اول چیزى را كه خداى تعالى خلق فرمود نور وجود مبارك محمد بن عبداهللا صلى 

اول ما خلق  :كه میگوید، و آن روایاتى اول ما خلق اهللا نورى  :فرمود  اهللا علیه و آله بود كه خودش 
 . در مجردات است نه در بین تمام اشیاء عالماهللا العقل 

پس بطور قطع میتوان گفت اول خلقت عالم امكان نور مبارك آنحضرت بوده است و در روایات 
 . زیادى گواه بر این مطلب است

خدا : میكند كه  از جمله روایتى است كه عالمه مجلسى از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم نقل
 پس اول چیزى كه خلق كرد نور حبیب خود محمد بود. بود و هیچ خلقى با او نبود

او را آفرید قبل از آنكه آب و عرش و كرسى و آسمانها و زمین و لوح و قلم و بهشت و جهنم و 
پس چون نور محمد  (6) . مالئكه و آدم و حوا را بیافریند به چهارصد و بیست و چهار هزار سال

پیغمبر ما صلى اهللا علیه و آله را خلق فرمود هزار سال نزد پروردگار خود ایستاده و او را بپاكى یاد 
مراد و : و به او فرمود میكرد، و حمد و ثناى او را مینمود و حقتعالى نظر رحمت بسوى او داشت

حال كه  . برگزیده خلق من تویى. اراده كننده خیر و سعادت تویى  . مقصود من از خلق عالم تویى
نور وجود مبارك پیغمبر بود، با بیانى از مرحوم شیخ جعفر شوشترى كه  ((اول ما خلق اهللا ))معلوم شد 
 . لسالم نیز اول ما خلق اهللا بوده استدارد میگوئیم حسین علیه ا ((وسایل المحبین ))در كتاب 

انا من : حسین منى و انا من حسین ، و در روایت دیگر است كه : او میفرماید كه پیغمبر خدا فرمود
پس وقتى حسین از پیغمبر و پیغمبر از حسین شد باید هر زمان كه پیغمبر . حسین و حسین منى 

 .بوده حسین نیز بوده باشد
اینست كه پیغمبر میفرماید حسین از نسل من است و از من  ((حسین منى )) اگر بگویى كه مراد از

بوجود آمده میگویم این گفته باید خصوصیتى نداشته باشد، بلكه درباره امام حسن علیه السالم نیز گفته 
 ((حسین منى ))حسن و حسین منى و انا من حسن و حسین ، حال آنكه این جمله : شود یعنى بفرماید

 . اره حضرت حسین علیه السالم گفته شده است و نه درباره امام حسن علیه السالمفقط درب
با این بیانى كه شد میگوئیم اگر خداوند همه موجودات عالم را به واسطه نور پیغمبر خلق فرموده باید 

پس حسین پدر . به واسطه حسین هم خلق شده باشد زیرا حسین از پیغمبر و پیغمبر از حسین است 
 .موجودات عالم است و باید به او ابا عبداهللا گفته شود همه



  : علت دوم
دومین عت و جهتى كه حسین علیه السالم ابا عبداهللا ، پدر بندگان خدا شد براى قیامش بود چون اگر 

آنحضرت قیام نمى فرمود با نقشه هایى كه بنى امیه كشیده بودند یكنفر گوینده ال اله اال اهللا باقى 
بر میگشتند و در نتیجه اسالم آخرین لحظات ) ص (و گروه گروه از دین و آئین محمدى نمیماند 

 .عمر خود را تسلیم مظالم دولت اموى میكرد
حسین علیه السالم دید اگر قیام نكند اركان اسالم از جاى كنده شده و مقدسات آن دستخوش هوى و 

ان خون دل و فداكاریهاى گران ازتیه ضاللت هوس بنى امیه واقع میشود و میلیونها جمعیت كه با هزار 
و حضیض مذلت خانه بدوشى ، یغماگرى و بت پرستى نجات یافته و به شاهراه سعادت ابدى رسیده 
اند، اینك در اثر دلخواه معاویه و یزید فوج فوج از دین خارج شده بلكه از جاده بشریت و آدمیت نیز 

 .بیرون میروند
ه و آله كه ناموس بزرگ الهى است مورد ایذاء و اذیت واقع شده و عترت آل محمد صلى اهللا علی

 .هزاران مسلمان تحت نفوذ ظالمانه بنى امیه دچار شكنجه و عذابند
تو : ابن ابى الحدید در جلد سوم شرح نهج البالغه نقل میكند كه روزى عمر بن خطاب به مغیره گفت 

بخدا قسم كه بنى : مغیره گفت نه ، عمر گفت از روزى كه كور شدى با این چشم چیزى دیده اى ؟ 
امیه اسالم را كور خواهند كرد آنچنان كه چشم تو كور شده است و چنان آنرا كور میكنند كه دیگر 

ویل لمن كفر نمرود، بنى  :اسالم نمیداند كجا میرود و كجا مى آید، مثال معروفیست كه مى گویند
 .گونه مذمت شدند امیه با اسال چه معامله اى كردند كه این

 

 

 

 شمه اى از كارهاى بنى امیه 
ابن ابى الحدید در شرح نهج البالغه نقل میكند كه معاویه به عمال : دستور معاویه براى جعل حدیث 

 .كه مبادا شهادت یكنفر شیعى را قبول كنید - در جمیع بالد  - خود نوشت 
هر كس در فضایل عثمان حدیثى روایت . نظر كنید هر كه را شیعه عثمان است بخود نزدیك نمائید



حدیثى را كه روایت كرده با . كند او را گرامى بدارید و در مجالس خود او را فوق العاده احترام كنید
 .اسم خودش ، پدرش و عشیره اش براى من بفرستید

او  عمال معاویه به فرمان او همین دستور را عمل كردند و آنقدر حدیث جعلى در فضایل عثمان براى
 .فرستادند كه خود معاویه گفت كافى است و همه آنها را غنى كرد

علم و فضل و زهد على علیه السالم را كسى انكار نكرده و تا امروز نیز همه نویسندگان عالم از 
شیعه و سنى و افراد غیرمسلمان فضایل و مناقب على علیه السالم را قبول دارند، در صورتیكه آنها 

 .تى زبان عربى ساده كه زبان خودشان بود نمیدانستندسواد نداشته و ح
 .وفاكهة و ابا: مثال از ابوبكر پرسیدند كه خداوند در سوره عبس میفرماید

اب ، چه معنى دارد؟ ابوبكر گفت كدام آسمان بر سرم سایه اندازد و كدام زمین مرا بر دوش گیرد و 
 . اگر بگویم كالم خدا را نمیدانم

هر آیه اى كه معنى آن روشن است و میدانید به آن عمل كنید و : پرسیدند؛ گفت  از عمر معنى آنرا
 .هر كدام را نمیدانید به حال خود گذارید

آیا نمیدانید اب گیاهى را . سبحان اهللا : وقتى این موضوع را به على علیه السالم گفتند حضرت فرمود
 گویند كه حیوان از آن نفع میبرد؟

پیغمبر فضیلت است و عثمان داماد پیغمبر بود میگوئیم اوال فضیلت فاطمه از اگر میگویند دامادى 
آنها را كشت كه شرح آن مفصل است و ثالثا آنها را كشتند و ... زینب و ام كلثوم بیشتر بود و ثانیا

را بردند پس چگونه است كه باید اسم آنها روى برگهاى بهشت باشد و اسم على علیه السالم ... حق 
 ؟نباشد

چون روز قیامت شود : نیز حدیث دیگرى براى عثمان جعل كردند كه پیغمبر به ابن عباس فرمود
را بیاورید، پس ابوبكر و عمر و عثمان و على ) ص (منادى از زیر عرش ندا كند كه اصحاب محمد 

و هر  را بیاورند، آنگاه به ابوبكر گفته میشود كه بر در بهشت بایست و هر كه را میخواهى داخل كن
كه را نمیخواهى وارد مكن و به عمر میگویند تو هم نزد میزان باش هر كه را خواستى میزان عملش را 

سنگین كن و هر كه را خواستى سبك بگردان و به عثمان هم شاخه اى از درختى میدهند كه آن 
كنار  كرده است و میگویند هر كه را خواستى با این شاخه از  درخت را خدا بدست خودش غرس 

حوض كوثر بران و هر كه را خواستى آب بده و به على هم دو حله میدهند و میگویند روزى كه خدا 
 . زمین و آسمان را خلق كرد این دو حله را براى تو نگه داشت

نمیدانم این چگونه عدل خداوندیست كه هر مؤ من پستى هفتاد حله دارد ولى على با آن فضایل و 
ندارد و همه كار روز قیامت بدست آن سه نفر است ، ولى على هیچ كاره  مناقبش بیش از دو حله



 . است
 :در صورتیكه وقتى مصریها عثمان را كشتند دارایى او بنا بر قول جرجى زیدان به قرار زیر بود

 . موجودى او نزد خزانه دارش یك میلیون درهم - 1
 .موجودى طالى او صد و پنجاه هزار دینار

 .او صد و پنجاه هزار دینار ((حنین ))و  ((ادى القرى و ))قیمت امالك 
 قیمت اسبها و اثاثیه او صد و پنجاه هزار دینار

ولى روز بیست و یكم ماه مبارك رمضان كه حضرت امام حسن پدر را دفن كرد و به كوفه برگشت و 
لسالم دینار و بخدا قسم كه امیرالمؤ منین علیه ا: در مسجد باالى منبر رفت و خطبه خواند فرمود

درهمى پس از خود باقى نگذاشت مگر چهارصد درهم كه اراده داشت با آن مبلغ خادمى از براى اهل 
 .خویش بخرد

بارى بفرمان معاویه مردم بیدین و دنیاپرست آنقدر از این قبیل براى عثمان و آن دو نفر درست كردند 
 .ت او متزلزل شودكه خود معاویه گفت بس است ، چه ترسید كه خالفت و حكوم

او براى عمال خود نوشت كه در هر شهرى كه كسى درباره دیگرى شهادت دهد كه او دوست على 
و پس از آن نوشت هر كس متهم به . است نام او را از دفتر ارزاق قطع كنید و عطایى به او ندهید

 .معذب نمائیددوستى على بن ابیطالب است خانه اش را خراب كنید و او را به انواع عذابها 
طبرى در جلد ششم مینویسد كه وقتى : كشته شدن دوستان على علیه السالم توسط نماینده معاویه 

را نایب خود در بصره قرار داد و او به كوفه آمده سمره هشتهزار  ((سمرة بن جندب )) ((زیاد بن ابیه ))
شت مگر ترسى دارى كه كسى را نفر از دوستان على را گردن زد وقتى خبر بمعاویه رسید براى او نو 

 . در مقابل آنچه كشتم شانزده هزار دیگر هم بكشم خوفى ندارم: بیگناه كشته باشى ؟ سمرة گفت 
میگوید كه سمره چهل و هفت هزار نفر از عشیره مرا كشت كه همه آنها قاریان قرآن  ((ابوسواد عدوى ))

سان به بصره آمد مقدارى ركوة مال به او تعلق بودند ابن ابى الحدید نقل میكند كه مردى از اهل خرا
 .گرفته بود كه داد و قبض رسید گرفت بعد به مسجد رفته ، مشغول خواندن نماز شد

به سمره گفتند كه دوست على است بدون معطلى دستور داد او را گردن زدند، ناگاه در جیب او قبض 
قدافلح من تزكى و  :نده اى كه خدا میفرمایدپرداخت زكوة پیدا كردند، به سمره گفتند مگر قرآن نخوا

 .ذكر اسم ربه فضلى 
زیاد بمن امر كرده كه هر : این مرد زكوة خود را میپرداخت و نماز میخواند چرا او را كشتى ؟ گفت 

 .كس دوست على باشد بكشم اگر چه نماز بخواند و زكوة بدهد
رى مسلم ترمذى ، ابوداود، ابن ماجه ، واقعا حیرت آور است كه از چنین مردى شقى و بى دین بخا



احمد بن حنبل ، طبرى و حسن بصرى روایت نقل كرده و در استیعاب او را عظیم االمانه ، صدوق 
 .الحدیث و كثیرالروایة معرفى میكنند
من قول سه نفر از صحابه را قبول ندارم كه انس بن مالك و : ولى از ابوحنیفه نقل شده كه گفت 

 .رة بن جندب باشندابوهریره و سم
خواننده عزیز، امام حسین علیه السالم میداند كه اگر چند صباحى بگذرد و بنى امیه به این منوال 

رفتار كنند، عالوه بر اینكه خاندان آل محمد را از بین میبرند از اسالم هم اثرى نخواهد ماند، و 
با شجاعت و رشادت وارد صحنه كربال مسلمانان هم به كلى از بین میروند، این بود كه قد علم كرده 

 . شد، پس او علت مبقیه دین جدش گشت و اسالمى را كه بنى امیه میخواستند برچینند، نگه داشت
است ما مختصر آن را نقل  ((كشف الهاویه ))در كتاب : ماءموریت بسر بن ارطاة از طرف معاویه 

به مدینه فرستاد تا براى خلیفه خود بیعت بگیرد كه معاویه ، بسر بن اطارة را با لشكر زیادى  - میكنیم 
به او گفت چون وارد مدینه شدى هر یك از شیعیان على را دیدى سرش را ببر و اموالش را به غنیمت 

بردار و چنان اهل مدینه را بترسان كه گمان كنند یكنفر از آنها باقى نخواهد ماند سپس هر كه در 
ى به شیعیان على سخنان درشت بگو و كار را بر ایشان سخت طاعت ما وارد شد دست ازو بردار ول

آنقدر از آنها بكش تا از طاعت على بیرون رفته و به . بگیر و در قتل و غارت آنها كوتاهى مكن 
 .طاعت ما درآیند

پس با چهار هزار سوى مدینه شتافت چون نزدیك مدینه رسید مردم از ترس به استقبال او شتافتند ولى 
 .و سب چیز دیگرى از او استماع نكردند جز دشنام

چون وارد مدینه شد در مسجد پیغمبر باالى منبر رفت و آنقدر بمردم بد گفت كه اهل مدینه گمان 
 .كردند همه را خواهند كشت و لذا عده زیادى از مدینه فرار كردند

حاب برجسته رسول چون از منبر به زیر آمد اول خانه اى كه آتش زد خانه ابو ایوب انصارى از اص
آنگاه شروع به خراب كردن خانه هاى دیگر كرد و اموال آنها را غارت نمود و . بود) ص (خدا 

 . جماعت كثیرى از آنها را كشت
بعد از آن به مكه آمد و چنان زیاد قتل و غارت كرد كه مورخین به حساب در نیاورده اند، با آنكه 

 .رنده و چرنده نیز در امان میباشندآنجا خانه امن خداست و حتى حیوانات ، پ
حركت كرد در راه خود و در آنجا یكنفر از شیعیان على را باقى نگذاشت و  ((نجران ))و چون براى 

 .همه را گردن زد
بعدا از جانب صنعا و یمن حركت كرد، عبداهللا بن عباس كه از جانب امیرالمؤ منین علیه السالم والى 

ر برابر بسر را ندارد ناچار به جانب كوفه حركت كرد و دو پسر خود را آنجا بود دید تاب مقاومت د



چون بسر ملعون وارد شد و كودك ابن عباس را گرفت مرد كنانى . به مردى از قبیله بنى كنانه سپرد
پیش دویده گفت این دو طفل گناهى ندارند براى چه میخواهى آنها را بكشى اگر میخواهى آنها را 

چنین خواهم كرد و اول آن مرد كنانى را : قتل برسان ، آن ملعون ازل و ابد گفت  بكشى اول مرا به
 .كشته و سپس آن دو كودك را چون گوسفندى سر بریدند

زنان بنى كنانه ناله كنان و فریادزنان بیرون دویدند، زنى در میان آنان گفت بخدا قسم در زمان 
انستند، زوجه عبداهللا بن عباس دیوانه وار و فغان كنان جاهلیت قتل اینگونه اطفال بیگناه را جایز نمید

از خانه بیرون دوید و گفت اى ظالم بیرحم ، گناه این دو طفل صغیر من چه بود كه آنها را سر 
 بریدى ؟

به خدا قسم قصد كرده ام كه شمشیر خود را از خون شما خضاب كنم ، پس یكى از زنها به : گفت 
 . كه این ظالم شما را خواهد كشت زنهاى دیگر گفت متفرق شوید

بالجمله بسر صد نفر از بزرگان و مشایخ شیعه را به قتل رسانید و خلقى كثیر از طبقات دیگر مردم 
 . را به انواع عذاب معذب گردانید و آنها را كشت

ین قبیله تاخت و زنهاى آنها را اسیر كرده در بازار بمعرض فروش گذارد این اول ((همدان ))بعد به قبیله 
اى بود در اسالم كه اسیر داد، چه سابقه نداشت كه كسى زن مسلمان را اسیر كرده و در بازار 

 .بفروشد
خداوند عذاب این بسر را زیاد كند كه اسیرى زن مسلمان را به بنى امیه یاد دارد و لذا آنها هم آل 

مجلس یزید خواستند دختر  محمد را اسیر كرده شهر به شهر گرداندند و كار به جایى رسید كه در
 .حسین بن على علیهماالسالم را به كنیزى ببرند

اول كسى كه سب امیرالمؤ منین على بن ابیطالب علیه السالم : سب على علیه السالم توسط معاویه 
را نمود، معاویة بن ابى سفیان لعنة اهللا علیه بود كه هم خودش آنحضرت را سب میكرد هم به مردم 

 .ى میداد تا آنحضرت را سب كنندپولهاى كزاف
سعد بن ابى وقاص نزد او . خود نقل میكند كه چون معاویه به حجاز آمد ((سنن ))در  ((ابن ماجه ))

رفت در مجلس اسمى از على امیرالمؤ منین برده شد، معاویه على را سب كرد، سعد بن ابى وقاص 
من  :شنیدم كه فرمود) ص (خدا  مردى را سب میكنى كه من خود از رسول: در غضب شده گفت 
یا على انت منى بمنزلة هارون من موسى اال انه ال بنى  :و شنیدم كه فرمود .كنت مواله فعلى مواله 

 .ال عطین الرایة الیوم رجال یحب اهللا و رسوله  :و نیز شنیدم در روز خیبر فرمود .بعدى 
ارد خانه كعبه شد و مشغول طواف گردید، سعد نقل میكند كه معاویه و  ((مروج الذهب ))در  ((مسعودى ))

روان گردیده بر سریر خود قرار  ((دارالندوه ))بن وقاص با او بود چون از طواف فارغ شد به سوى 



اى معاویه مرا : سعد بر خود لرزید و گفت . گرفت و سعد را پهلوى خود نشاند و بعد على را سب كرد
به خدا قسم خصالى در على بن ابیطالب هست كه اگر پهلوى خود نشاندى كه على را سب كنى ؟ 

 .یكى از آنها براى من بود برایم محبوبتر بود از آنچه كه آفتاب بر آن میتابید
 . بخدا قسم كه بعد از این وارد خانه نشوم كه تو در آن باشى پس برخاست و رفت: سپس گفت 

ه على را در منابر لعن كنند، عمال او به مینویسد كه معاویه به عمال خود نوشت ك ((عقدالفرید))در 
ام سلمه براى معاویه نوشت كه شما خدا و رسول را در منابر لعن میكنید مگر . گفته اش عمل كردند

نمیدانید كه لعن على بن ابیطالب لعن خدا و رسول است ؟ شما على و دوستانش را لعن میكنید و من 
 .میدارند ولى معاویه ابدا به این نامه اعتنا نكرد گواهى میدهم كه خدا و رسول ، على را دوست

نقل میكند كه على بن ابیطالب  38صفحه  5در جلد دوم الغدیر از معجم البلدان یاقوت حموى جلد 
رضى اهللا عنه را در منبرهاى شرق و غرب لعن میكردند مگر در منابر سجستان كه با بنى امیه عهد 

تان لعن كرد و كدام شرف باالتر و بزرگتر از این كدام است كه كردند كه نباید كسى را بر منا سجس
بر منابر شهر خود منع كنند در صورتیكه در مكه و مدینه آنحضرت ) ص (از لعن برادر رسول خدا 

 .را لعن میكردند
كار سب على علیه السالم را بجایى رساندند كه یكى از تعقیبات نماز خود را سب آن حضرت قرار 

 .دارند
از مسجدى كه نماز  ((حریر بن عثمان ))مینویسد كه  ((خطیب بغدادى ))و  ((ابن عساكر))تاریخ در 

 .میخواند خارج نمى شد تا على را هفتاد مرتبه لعن كند و همه روزه كارش این بود
. من از مصر تا مكه با این شخص بودم و همه روزه كارش سب بود: اسماعیل بن عیاش میگوید

انت منى بمنزلة هارون من  :این روایتى كه مردم از پیغمبر نقل میكنند كه فرمودیكبار بمن گفت 
 .موسى 

حق است لكن شنونده غلط از پیغمبر شنیده و خطا در گفته خود نموده است ، گفتم مگر پیغمبر چه 
 پرسیدم این را از كجا روایت میكنى ؟ گفت .انما انت بمكان قارون من موسى  : فرموده است ؟ گفت

 : از ولید بن عبدالملك شنیدم كه در منبر میگفت
خواننده عزیز آیا این عمل معاویه و بنى امیه موجب هتك حرمت خدا و رسول و اذیت آنان نبود؟ خدا 

 .ان الذین یؤ ذن اهللا و رسوله لعنهم اهللا فى الدنیا و االخرة و اعدلهم عذابا مهینا  :میفرماید
صالح خدا را بدون جرم و گناه به قتل میرسانید در صورتیكه خدا  آیا این معاویه نبود كه بندگان

و من یقتل مؤ منا متعمدا فجزائه جهنم خالد فیها و غضب اهللا علیه و لعنه و اعدله عذابا  :میفرماید
 ((93 -نساء )) .عظیما 



اعال رساند  معاویه اولین خلیفه اى بود كه شراب خرید و آشامید و پسرش یزید این شرابخوارگى را بحد
 .و دائم الخمر بود

 .خورنده ، فروشنده و خریدار شراب ملعون میباشد: فرمود) ص (پیغمبر 
اگر بخواهیم فجایع معاویه را شرح دهیم مثنوى هفتاد من كاغذ میشود، ما بعضى از آنها را مقدمه جلد 

 .اول شرح كافى ذكر كرده ایم به آنجا مراجعه شود
او هنگام فوتش  . معاویه ولیعهد كردن یزید كه از مردم براى او بیعت گرفتباالترین بدى از بدیهاى 

 . به یكى از خواص خود گفت من سه گناه بسیار بزرگ مرتكب شده ام حق على را گرفتم
 .زن امام حسن علیه السالم را فریب دادم تا شوهر خود را مسموم نمود

 . یزید را ولیعهد خود كردم
 . نى خائن مست و دیوانه بیباكى بود كه چشم روزگار نظیرش را ندیده استیزید از آن فرزندان جا

معاویه در وصیتش براى یزید نوشت كه حسین بن على مرد بزرگوار و محترم و مورد توجه تمام 
مسلمین خاصه نیزد اهل حجاز است ، اگر اهل عراق با او بیعت كردند و او بر تو خروج كرد ظفر 

جنگ كنى كه حق بزرگى از خالفت دارد و مورد توجه مسلمانان است تا میتوانى با مییابد، مبادا با او 
 . او مسالمت كن

یزید در ایام خود دائم الخمر بود، در اوایل خالفتش جماعتى از مدینه نزد او آمدند، در بازگشت به او 
در مجلس او فحاشى كردند و میگفتند نزد كسى رفتیم كه اصال دینى ندارد، شارب الخمر است ، 

 .زنهاى رقاصه با دف و طنبور مینوازند و با سگان بازى مى كند
 .عبداهللا حنظله گفت كه یزید با مادر، خواهر و دختران خود وطى مینمود و نماز میخواند

یزید بوزینه خبیثى داشت كه او را ابوقیس مینامید، در مجلس منادمه خود او : در مروج الذهب میگوید
 .و در محفل خود متكایى براى او طرح مینمودرا حاضر میكرد 

گاهگاهى او را بر گورخرى رام و تربیت شده بود و بر او زین و لگام بسته بودند سوار مینمود و در 
جلسه سبق مسابقت خیول مینمود، یكروز گورخر سبقت گرفت داود در حالیكه نیزه بدست داشت به 

زرد در بر كرده بود دقلنسوه اى از حریر ملعون بر سر حجره یزید داخل شد، قبایى از دیباى سرخ و 
 .داشت و گورخر را زینى از حریر احمر منقوش و ملمع به الوان كرده بودند

 : یكى از شعراى شام در آنجا بود و این دو بیت را گفت
 تمسك اباقیس بفضل عنانها

 فلیس علیها ان سقطت ضمان
 اال من راءى القرد الذى سیقت به



 .اد امیرالمؤ منین اتان جی
 .اخبار و تاریخ در مذمت یزید زیاد است ، انشاء اهللا در جاى خودش ذكر خواهیم كرد

 علت جاذبه عمومى نسبت به ابا عبداهللا علیه السالم 
 (42ابراهیم )و ال تحسبن اهللا غافال عما یعمل الظالمون 

 . هرگز مپندار كه خدا از كردار ستمكاران غافل است
نین دوران و روزگار تاریكى كه ابرهاى تیره و تار ظلمهاى معاویه و یزید سرتاسر بالد اسالمى را در چ

فرا گرفته و مردم مسلمان بدبخت را در فشار بیدادگریهاى خود گذاشته بود و هر روز ظلم تازه اى بر 
 الحسین مردم تحمیل میشد، شاخص ترین مردم روزگار در صحنه آفرینش بشریت حضرت ابا عبداهللا

بن على بن ابیطالب علیه السالم مانند كوه بلندى كه در دلش انواع معادن قیمتى باشد قد بیاراست و 
جان خود و اهل بیتش را در راه خدا و با خون خود و جوانان اصحابش شجره طیبه اسالم را كه بنى 

نخواهد شد اینست كه امیه قصد خشكاندن آنرا داشتند چنان سیراب كرد كه تا دامنه قیامت خشك 
 .حضرتش را ابا عبداهللا نام نهادند چه بر گردن همه عالم حق دارد

اشهد انك قد اقمت الصلوة و اتیت الزكوة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنكر و اطعت اهللا و رسوله 
 .حتى اتیك الیقین 

نتشار دارد ولى علت در میان امت ا) ص (گر چه تمام احكام را از نماز و زكات و غیره پیغمبر 
 .مبقیه آن تا انقراض عالم حسین علیه السالم بود

 .اال للحسین حرارة فى القلوب المسلمین الیبرد ابدا 
بدانید كه از ذات مقدس حسینى در اثر فداكارى آنحضرت آتش عشق و مجتبى دل مردم مسلمان را 

 .هیش فرو نمى نشیندعالم سرد نمیشود و هیچگاه ال  فرا گرفته كه هرگز تا انقراض 
این جاذبه عمومى بپاس فداكارى امام حسین علیه السالم در راه بقاى دین و برنامه و آدمیت است كه 

 .این شخصیت بزرگ در راه آن جانبازى حیرت انگیزى فرمود
آیا مكتبى دامنه دارتر و عمیقتر از مكتب ابا عبداهللا الحسین در روى كره زمین وجود دارد؟ آیا 

اهى را سراغ دارید كه سیزده قرن بر آن بگذرد و هنوز زنده و شاداب ، مورد قبول خردمندان دانشگ
 دنیا قرار گیرد؟

رابطه حسین علیه السالم با مردم عالم مانند رابطه مغز با قلب است ، یعنى خلجان مغزى امام حسین 
ت و فهمید كه این مردم علیه السالم موجب هیجان قلبى مردم مسلمانست ، كه هر كس حسین را شناخ

شجاع یگانه چه خدمتى به عالم بشریت نموده از جان و دل تسلیم او میگردد و آتش عشق او در 
 .كانون قلبش افروخته میگردد



اگر چه بنى امیه حسین بن على علیه السالم را در كربال شهید كردند ولى اسم حسین از صفحه 
قریب چهارده قرن از شهادت او . وب بشریت جاى داردروزگار محوشدنى نیست ، بلكه در زوایاى قل

میگذرد اما هر سال ارادت مردم به آنحضرت بیشتر میشود و در شهادت او بلكه در تمام سال مبالغ 
 .بسیارى براى اقامه عزاى او خرج میكنند

 هرگز نمیرد آنكه دلش زنده شد به عشق
 ثبت است بر جریده عالم دوام ما

، حساب كرده میگوید هر سال بالغ بر دویست و پنجاه میلیون لیره انگلیسى خرج  یكى از مستشرقین
 . عزادارى حسین است غیر از درآمد موقوفات آنحضرت

باید توجه داشت كه اطالعات این شخص منحصر به آفریقا و هند بوده و كشورهاى ایران و تركیه و 
 . ستافغان و عراق و سایر ممالك آسیا را در نظر نگرفته ا

در خود ایران رسم است كه روز عاشورا در تمام آبادیها و روستاهاى كوچك و بزرگ برنجى طبخ 
كرده و مردم را اطعام میكنند، این رسم در تمام شهرستانهاى بزرگ و كوچك ایران برقرار است و حتى 

ز عاشوراى اگر نفرى یك تومان هم حساب كنیم مسلما بیش از اینهاست سى میلیون تومان مخارج رو 
 . حسینى است

 ثروت اباعبداهللا علیه السالم 
در میان ائمه هدى و رهبران طریقه نبوت و والیت هیچكس به اندازه حضرت اباعبداهللا الحسین روحى 

فداه و پس از آن حضرت اباالفضل العباس در دنیا ثروت ندارد معروفست كه حضرت على بن موسى 
این عقیده افراد بى اطالع در مورد دستگاه با عظمت حسینى الرضا داراى ثروت بسیارى است ولى 

 . است باید حضرت رضا علیه السالم را در درجه سوم محسوب داشت
در تمام كره زمین هر جا خشكى است و بشر در آنجا مسكن دارد و در میان آنها شیعه یا مسلمان 

برادرش قمر بنى هاشم  هست یك قطعه زمین به حضرت حسین اختصاص یافته و وقف آن حضرت و
 .مى باشد

جاى بسى تعجب است كه در تمام دهات ایران اگر مسجدى مى سازند،در واقع به نام امام حسین 
است چون در موقع عزادارى كه جا ندارد در مسجد عزادارى مى كنند و در تمام سال مانند ایام 

خدا و پیغمبر و دین به واسطه پس واقعا اقامه نماز و باقى ماندن اسم .عزادارى ماءمور نیست 



شهادت آنحضرت است اگر بخواهیم نذوراتى را كه در ایام سال شیعه و سنى و یهودى و نصرانى 
 . براى دستگاه حسینى مى كنند به حساب آوریم خارج از شماره است

غ اكثر جمعیت شام و مصر سنى هستند و اگر شیعه داشته باشند بسیار قلیل است معذلك هر سال مبل
زیادى نذر حضرت زینب خواهر امام حسین علیه السالم مى نمایند مخصوصا در مصر كه قرآن 

مخدره محل زیارت و مورد احترام عموم و مصریهاست زیرا بعضى ها نقل كرده اند كه قبر آن مخدره 
 . در مصر است

كه از محبین اهل مرحوم در بندى در كتاب اسرار الشهاده خود نقل مى كند كه یكى از متمولین هند 
بیت بود هر سال روز عاشورا مجلس عزادارى برپا مى كرد و مبلغ كثیرى براى آن حضرت خرج كرده 
و اطعام فقرا مى نمود چه شبها و چه روزها و چون روز آخر روضه مى شد تمام آن فرشهایى كه در 

ندین نزد حاكم رفته و از این مجلس عزادارى انداخته بود بین فقرا تقسیم مى كرد تا اینكه بعضى از معا
 .مرد بدگویى نمودند كه این مرد رافضى هر سال مبلغ هنگفتى خرج عزادارى مى كند

چون آن حاكم ، معاند اهل بیت بود آن مرد شیعه را احضار كرده به او بدگویى نمود و دستور دارد او 
 .را بزنند و اموالش را بگیرند تا از آن پس عزادارى نكند

ال او را گرفتند و در نتیجه آن مرد ثروتمند با آبرو، مردى فقیر و مسكین شد، چون محرم تمام امو 
رسید خیلى ناراحت و مغموم بود كه چرا امسال مالى در دست من نیست كه صرف عزادارى كنم زن 

ناراحت مباش ما از : صالحه اى داشت از علت ناراحتى او سؤ ال كرد و چون آن را دانست گفت 
قط پسر جوانى داریم او را ببر و در یكى از شهرهاى دور به عنوان غالم بفروش پولش را بیاور دنیا ف

 . تا صرف عزاى حضرت سیدالشهداء كنیم مرد خوشحال شد و خود جوان نیز از صمیم قلب پذیرفت
به  فرداى آنروز هردو براه افتادند و در یكى از شهرهاى دور پدر، پسر خود را فروخت و با خوشحالى

شهر خود بازگشت و جریان را به زوجه خود گفت در حالیكه از این ماجرا خوشحال بود و مى 
خواستند مقدمات عزادارى را فراهم كنند ناگاه پسر وارد منزل شد پدر گفت آیا از مشترى خود فرار 

رد گفت نه پدرجان ولى چون تو مرا فروختى و بازگشتى من در فراق تو گریان شدم آن م: كردى گفت 
: چرا گریه مى كنى ، گفتم براى فراق صاحبم چون آقاى مهربانى بود و با من خوبى مى كرد گفت : 

من همان : شما خودت را معرفى فرمود: او صاحب تو نبود بلكه او پدر و تو فرزند او هستى گفتم 
لب  كس هستم كه هر سال پدرت مبالغى در عزاى من خرج مى كند من همان كسى هستم كه با



 .خشكیده مرا شهید كردند ناراحت مباش من تو را به پدر و مادرت خواهم رساند
به آنها بگو كه به همین زودى حاكم اموال شما را خواهد داد بلكه اضافه تر از آن چه گرفته مى 

پردازد و احسان و احترام زیادى نسبت به شما خواهد نمود در حالیكه این این جمالت را مى فرمود 
 . ه دیدم كه درب منزل هستمناگا

 .در همین هنگام در خانه را زدند كه حاكم شما را احضار كرده فورا بیائید
چون وارد محضر امیر شدند احترام زیادى به آنها كرده و معذرت خواهى نمود و اموال آنها را به 

عزادارى بكنید، من خواهش میكنم كه هر سال اقامه : اضافه هدایایى از سوى خود به آنها داد و گفت 
نیز هر سال ده هزار درهم بشما میدهم تا در عزادارى شما شركت كرده باشم ، من و اهل خانه ام 

 :همگى شیعه و حسینى شدیم زیرا خود آن امام مظلوم نزد من آمده فرمود
ورد كنى چرا كسى را كه براى من عزادارى میكند اذیت میكنى ؟ تمام اموالى كه از او گرفته اى باید با

و از او بخواهى كه از تقصیرات تو در گذرد و اگر چنین نكنى به زمین امر میكنم كه تو و اموالت را 
 .فرو برد

اكنون اى مرد، از تقصیرات من در گذر و مرا عفو كن كه من توبه كردم بواسطه این امام هدایت شدم 
انا على ابواه  :ت كه پیغمبر خدا فرموداین مسلم اس. و حمد الهى را میكنم كه به صراط مستقیم رسیدم 

 . من و على پدران این امت هستیم .مده االمة 
در این روایت قید امت شده است ، پس شامل سایر امم نمى شود ولى ابا عبداهللا پدر همه بندگان 
خداست چه همانطور كه گفتیم شهادت آنحضرت براى عالم بشریت سودمند بود نه فقط اسالم بلكه 

موجودات عالقه و محبت خاصى به آنحضرت دارند كه بر آنحضرت میگریند و انشاء اهللا در تمام 
 .مباحث بعدى موضوع گریه موجودات عالم بر آنحضرت را كامال شرح خواهیم داد

 معرب سیستان - 3
 السالم علیك یابن رسول اهللا: مجلس پنجم 

 سالم بر تو اى پیغمبر خدا
 شرح لفظ یابن رسول اهللا 

شیعه اثنى عشرى كه امام حسن و امام حسین علیهماالسالم دو فرزند بزرگوار پیغمبرند ولى چون  نزد
بعضى از اهل سنت و جماعت مخالف اینموضوع میباشند لذا باید اینمطلب را با ادله اى كه نزد آنها 



د نقل كرده معتبر است ثابت كنیم ، دلیل از قرآن و نیز اخباریست كه شیعه و سنى در كتب معتبر خو 
 .اند

 در اثبات اینكه حسنین اوالد پیغمبرند: آیه اول 
فمن حاجك فیه من ما جائك من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائكم نسائنا و  :حقتعالى میفرماید

 ((61 - آل عمران )) .نسائكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبین 
نصاراى نجران اعتراض كردند كه اى محمد . آیه شرح حال حضرت عیسى آمد در آیات قبل از این

حضرت رسول  . چرا عیسى را دشنام میدهى و نام بندگى بر او مى نهى ، زا تو پسندیده نیست
پناه میبرم از اینكه نام عبداهللا بر عیسى دشنام باشد او بنده اى است كه از طرف خدا بسوى : فرمودند

بزرگ رؤ ساى نجران . و اینكه شما نصارى او را پسر خدا میدانید اشتباه است  خلق فرستاده شده
 : هرگز دیده اى كه فرزندى بى پدر خلق شود؟ حقتعالى این آیه را فرستاد كه: غضبناك شده گفت 

 ((59 - آل عمران )) .ان مثل عیسى عنداهللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیكون 
م را از خاك قبول دارید و به نظر شما بعید نمیآید، پس چرا استعباد میكنید كه شما خلقت حضرت آد

عیسى بدون پدر از خون خلق شود، حضرت آدم كه نه پدر داشت ، نه مادر، ولى عیسى كه مادر 
 .داشت پس قصه خلقت آدم عجیب تر از خلقت عیسى میباشد

 . بعد ما جائك من العلمفمن حاجك فیه من  :بعد از این بیان حقتعالى میفرماید
پس هر كه از نصارى در باب عیسى با تو خصومت و مجادله نماید، و از ضاللت و جهالت بر 

پس از آنكه آیات و بیناتى بر تو آمد كه . نگردد و بر اعتقاد خود مصر باشد بعد ما جائك من العلم 
قل تعالوا ابنائنا و ابنائكم پس ف . موجب علم و یقین توست بر اینكه عیسى برگزیده خدا بر خلق است

به آنان بگو كه براى مباهله پسران خود را بیاورید، ما هم پسران خود را میآوریم و نسائنا و نسائكم ما 
زنان خود و شما زنان خود را بیاورید و انفسنا و انفسكم ما كسانى را كه از غایت نزدیكى بما مثل خود 

ان خود را كه به همین قسم باشند بیاورید ثم نبتهل پس لعنت كنیم ما میباشند میآوریم و شما هم نزدیك
 . بر آنكه دروغ میگوید فنجعل لعنة اهللا على الكاذبین لعنت خدا را براى دروغگو قرار دهیم

 صلح نصاراى نجران با پیغمبر 
 در كتب تفسیر شیعه و سنى نقل شده كه چون این آیه نازل شد، حضرت رسالت نصاراى نجران را
طلبید و فرمود هر چند من بر حجت و دلیل میافزایم شما بر عناد و منازعه میافزائید اكنون بیائید 



بمباهله مشغول شویم تا حقتعالى محق را از مبطل و صادق را از كاذب ممتاز گرداند، ایشان گفتند 
چه مصلحت باشد  امروز ما را مهلت بده تا بمنزل رویم و با یكدیگر در این امر مشورت كنیم بعد هر

 . به آن عمل نمائیم
كه صاحب راى و عالم ایشان بود آنها را نصیحت كرد كه با یكدیگر  ((عاقبت ))چون بمنزل رفتند 

 . كمابره مكنید و اشخاص منصفى باشید زیرا بر شما ظاهر شد كه محمد پیغمبر خداست
صحاب خود بیرون آمد هیچ اندیشه اى قوم اگر محمد فردا با عامه ا: اسقف از جمله ایشان بود گفت 

نكنید و با او مباهله نمائید كه او بر حق نیست و اگر با خواص اقرباء خود بیرون آید از مباهله او 
 . حذر كنید و بدانید كه او پیغمبر بر حق است

. روز دیگر صحابه در مسجد جمع شدند و هر كدام توقع داشتند كه رسول خدا او را حاضر كند
حقتعالى بمن فرموده كه ار خواص اقارب و زنان و مردان و كودكان خود را ببرم كه : رمودآنحضرت ف

بدعاى ایشان عذاب نازل سازد پس دست امیرالمؤ منین را گرفت و حسن و حسین از پیش روى او 
 .میرفتند و فاطمه در عقب ایشان و حضرت به آنها فرمود من دعا میكنم شما آئین بگوئید

آن جوان پسرعم و داماد و آنزمان دخترش و آن : ها كیستند كه با محمد آمده اند، گفتنداسقف گفت این
اسقف با ترسایان گفت ببینید چگونه امیدوار بكار خود است كه فرزندان و . كودكان دخترزادگان اویند

نمیكرد  بخدا اگر او خونى در این باب داشت هرگز ایشانرا اختیار. خواص خود را بمباهله آورده است 
و از مباهله حذر مینمود مصلحت نیست كه ما با او مباهله كنیم اگر از خوف قیصر روم نبود من 
باو ایمان میآوردم ، حال باید با او مصالحه كنیم بر هر چه او خواهد و بعد كه بشهر خود مراجعت 

 .كردید فكر كنید تا صالح خود را در چه مى بینید
توست ، پس اسقف خطاب به آنحضرت گفت ما با شما مباهله نمى آن جماعت گفتند راى ما راى 

 . كنیم ولى مصالحه مینمائیم
بر دو هزار حله از حله هاى عراقى با آنها مصالحه نمود كه قیمت هر حله چهل ) ص (رسول خدا 

درهم و اگر زیاد و كم باشند قیمت آنرا حساب كنند كه هزار حله در ماه صفر و هزار حله در ماه 
جب بدهند بعالوه سى زره آهنى و سى نیزه و سى اسب بپردازند تا بر دین خود باشند و مسلمانان با ر 

 .آنها جنگ نكنند
در بین راه بآنها گفتند واهللا ما و  ((عبدالمسیح ))و  ((عاقب ))صلح نامه اى باین مضمون نوشتند و رفتند 



ز نزد خداست بخدا هیچكس با هیچ پیغمبرى شما میدانیم كه محمد پیغمبر مرسل است و آنچه میگوید ا
مالعنه نكرد مگر آنكه مستاصل شد و از كوچك و بزرگ آنان یكى از زنده نماند، اگر شما مباهله 

میكردید هالك میشدید و بر روى زمین هیچیك از نصارى باقى نمى ماندند بخدا قسم كه من ایشان را 
واستند كه كوهها از مواضع خودش زائل شود البته نگاه كردم و رویهایى دیدم كه اگر از خدا میخ

 .میشد
قسم به آن خدایى كه جان محمد در قبضه قدرت : فرمود) ص (بعد از مراجعت ایشان پیغمبر خدا 

اوست اگر اینها با من مباهله میكردند حقتعالى ایشانرا بصورت بوزینه و خوك مسخ میكرد و آتش بر 
 .ان حتى مرغان بر درختهاى ایشان هالك میشدندایشان فرو میریخت و همگى اهل نجر 

نفر سواره بودند كه چهارده نفر از  60بنابر نقل طنطاوى و روح البیان این جماعت نصارى نحران 
و دیگرى مشاور  ((عبدالمسیح ))اشراف و سه نفر آنها از اكابر قوم بودند كه یكى امیر و اشمس 

و اسقف آنها كه  ((حبر)) ((وسومى )) ((االیهم ))د و اسم او صاحب راءى آنها بود كه به او سید میگفتن
 .بود ((ابوحارثه بن علقمه ))اشمس 

سالطین روم به ابوحارث خیلى اهمیت میدادند و بواسطه علم و اجتهادى كه در دین نصارى داشت از 
 .او تجلیل میكردند و امپراطور روم براى او كنیه هایى بنا كرده بود

كزربن ))از نحران حركت كردند ابوحارث برقاطرى سوار بود و پهلوى او هم برادرش چون این جماعت 
سوار بود، در بین راه قاطر ابوحارث بر زمین خورد كرز ببرادرش گفت برادر صدمه اى به  ((علقمه 

تو نرسد و هالك تو بعد از هالكت رسول خدا باشد، ابوحارث گفت مادرت هالك شود این چه 
چرا باو   كرز گفت پس . ویى بخدا قسم این پیغمبریست كه ما انتظار او را داشتیم حرفیست كه میگ

 . ایمان نمى آورى در صورتیكه میدانى او پیغمبر است
گفت بجهت اینكه سالطین عطایا و اموالى بما میدهند و اكرامهایى میكنند كه اگر ما به محمد ایمان 

 .گیرندآوریم تمام این اشیاء و اموال را از ما می
 .این حرف در قلب كرز خیلى اثر كرد و پنهان میداشت تا مسلمان شد

بارى این جماعت وقتى بمدینه رسیدند بعد از نماز عصر در مسجد پیغمبر خدمت آنحضرت آمدند با 
 .صورتهاى خوب و لباسهاى فاخر

ین عمل منع فرمود اصحاب پیغمبر قصد داشتند كه نگذارند آنها داخل شوند، لكن پیغمبر آنها را از ا



و آن جماعت را بطرف خود خواند آن سه نفر كه امیر و سید اسقف باشند با رسول خدا صحبت 
كردند گاهى میگفتند عیسى خداست و گاهى مى گفتند پسر خداست و گاهى مى گفتند ثالث ثلثه است 

 : و دلیل آنها بر خدا بودن عیسى بدون پدر آمدن آنحضرت بود و دالیل دیگر اینكه
 ))و فنتنفخ فیها و  ((و تخلق من الطین كهیه الطیر ))و تبرى االكمه و اال برص  ((یحیى الموتى ))

 .از این آیه مباركه و بیان مفسرین چند مطلب مهم براى حقانیت شیعه اثبات میشود ((فتكون طیرا
 =éL -  ص(اثبات حقانیت رسول اكرم ) 

و علماء بزرگ مسیحى از میدان مباهله فرار نمیكردند  كه اگر ذى حق نبود جراءت مباهله نمى نمود
، یعنى بعد از آنكه شما علم به حقانیت و فمن حاجك فیه من ما جائك من العلم  :لذا در آیه فرمود

 . پیغمبرى خود دارى مباهله را با نصارى شروع كن
 .هستند) ص (اثبات اینكه حسنین فرزندان رسول خدا  -دوم 

جمیع امت بر اینست كه مراد از ابنائنا حسین و حسن علیهماالسالم میباشند  اجماع مفسرین بلكه
هستند و پسر دختر ) ص (ابوبكر رازى گفته این آیه دلیلست كه حسن و حسین پسران رسول خدا 

 . شخص حقیقتا پسر اوست و اخبار عامه و خاصه هم بر این مدعا گواه است
و جمعى ) ع (انى در ترجمه حاالت حضرت امام حسن حافظ ابونعیم و ابن حجر در صواعق و طبر 

 : دیگر از علما عامه از خلیفه عمر بن خطاب نقل میكنند كه گفت
انى سمعت رسول اهللا یقول كل حسب و نسب فمنقطع یوم القیامة ما خالجسى و نسبى و كل بنى انثى 

 .عصبتهم البیهم ماخال بنى فاطمة انا ابوهم و انا عصبتهم 
كه فرمود هر حسب و نسبى روز قیامت قطع میشود مگر حسب و ) ص (از رسول خدا  یعنى شنیدم

نسب من و عصبته هر اوالد دخترى از جانب پدر است مگر اوالد فاطمه من پدر و عصبته آنها مى 
 . باشم

با مختصركم و زیادى  - ینابیع المودة  - خطیب خوارزمى و احمد بن حنبل و سلیمان بلخى حنفى در 
 :فرمودند) ص (اظ نقل میكنند كه رسول اكرم در الف

 .ابناى هذان ریحانتاى من الدنیا ابناى هذان امامان قاما او قعدا ))
یعنى دو فرزند من حسن و حسین ریحانه دنیاى منند و هر دو فرزندان من امامانند خواه قائم به امر 

 .امامت و خواه ساكن و قاعد باشند



 :فرمود) ع (روزى در صفین جنگ نمایانى كرد، امیرالمؤ منین  در خبر است كه محمد بن حنیفه
گواهى میدهم كه به حقیقت پسر منى گفتند یا امیرالمؤ منین حسن و حسین نیز . اشهد انك ابنى حقا
 . هما ابنا رسول اهللا: فرزندان تواند فرمود

منسوبین بوده است از بعضى از علماء اشكال نموده اند كه مقصود از مباهله همراه بردن : اشكال 
اینجهت حسنین را همراه خود برد و این حسنین فضیلتى نمى شود چه آنها طفل بودند و اطفال 

 .موصوف به فضیلت نباشند
 Ï�°Š -  اوال اگر از مقصود مباهله فقط همراه بردن منسوبین باشد و مراد فضیلت باشد و مراد فضیلت

قیل را با خود ببرد زیر آنها مسن تر از امیرالمؤ عباس و ع) ص (نباشد بایستى كه حضرت رسول 
منین و حسنین علیهم السالم بودند پس نبردن آنها و بردن على و حسنین علیهم السالم كاشف از 

اینست كه در مباهله مقصود همراه بودن افضل منسوبین بوده نه كسى كه با آنحضرت نسبت داشته 
 .باشد
نحران در سال دهم هجرت بوده و حضرت حسنین در آن تاریخ  قضیه مباهله رسول با نصارى: ثانیا

ممیز و در حد رشد و عرفان بودند هر چند كه بالغ شرعى باشند و در اول اسالم احكام دائر مدار 
 .بلوغ نبوده بلكه دائر مدار تمیز بوده است چنانچه خود علماء عامه اینرا نقل كرده اند

فضیلت نیستند بر خالف قرآن و اخبار است چه در قرآن در باره  اینكه گفته اند اطفال داراى: ثالثا
پس وقتى طفل ساعته  .انى عبداهللا آتانى الكتاب و جعلنى نبیا  :عیسى بن مریم چند ساعته میفرماید

 . ممكنست داراى مقام نبوت و فضیلت باشد چگونه طفل ممیز داراى مقام و فضیلت نیست
ر كودكى به بیت المقدس آمد و عباد و رهبانان را دید كه و یا در خبر است كه حضرت یحیى د

پیراهنهایى از مو پوشیده و كالههایى از پشم بر سر گذاشته و زنجیرهایى در گردن كرده و خود را به 
اى مادر براى من : رفته گفت   ستونهاى مسجد بسته اند چون این جماعت را مشاهده نمود نزد مادرش 

از پشم بباف تا به بیت المقدس بروم و عبادت خدا را بكنم و با عباد و  پیراهنى از مو و كالهى
صبر كن تا پدرت پیغمبر خدا بیاید و با او مصلحت كنیم چون حضرت : رهبانان باشم ، مادر گفت 

اى فرزند چه چیز باعث شد كه چنین اراده اى كنى ، : زكریا آمد سخن یحیى را نقل كرد زكریا گفت 
اى پدر مگر ندیده اى كه از من خردسالتر شربت : حضرت یحیى گفت . خردسالى تو هنوز طفل و 

 ناگوار مرگ را چشیده اند؟



آنگاه زكریا بمادر یحیى گفت آنچه میگوید برایش انجام ده پس مادر كاله و پشم و پیراهن مویین براى 
ینكه پیراهن مو بدن او بافت و یحیى پوشیده به بیت المقدس رفت و با عباد مشغول عبادت شد تا ا

شریفش را خورد روزى به بدن خود نظر كرد و گریست ، خطاب الهى باو رسید كه اى یحیى آیا گریه 
میكنى از اینكه بدنت كاهیده شده و بعزت و جالل خودم سوگند اگر یك نظر به جهنم كنى پیراهن 

روح شد كه دندانهایش آهنى خواهى پوشید حضرت یحیى آنقدر گریست كه از بسیارى گریه رویش مج
پیدا شد چون اینخبر بمادرش رسید با زكریا نزد او آمدند و عباد بنى اسرائیل اطراف او جمع شده به او 

 . گفت تا حال باخبر نشده بودم. گفتند از بسیارى گریه روى تو چنین مجروح و كاهیده گشته است 
شانیده و اشك چشم را هم جذب مینمود تا مادر نمدى تهیه كرد بصورت او نهاد كه دندانهاى او را پو 

 . آخر روایت كه مفصل است
مقصود از نقل این روایت این بود كه طفل و بچه خردسال هم ممكنست داراى فضیلتى باشد، یحیى 
پدرش زكریا بود، اما حسنین پدرشان امیرالمؤ منین و جدشان پیغمبر و مادرشان فاطمه زهرا بود پس 

 .شخصى فضیلت خانوادگى هم داشته اند حسنین گذشته از فضیلت
از جمله اطفالى كه در دنیا داراى فضیلت شایانى بودند داستان وحى كودك است كه بین : وحى كودك 

 .ملت یهود شهرت دارد
مرحوم مال محمدرضاى جدیداالسالم كه از مراجع بزرگ روحانیت یهود بود، پس از تاءمل به آئین 

ر كتاب ردالیهود كه موسوم به منقول رضایى و بزبان عربیست چنین او د. مبین اسالم مشرف گشت 
 :مینویسد

بر حسب آنچه علماى یهود در مقدمه كتاب وحى كودك نگاشته اند یكى از علما بنى اسرائیل بنام 
كه به زهد و پاكى معروف خاص و عام بود با زنش راهیل كه وى نیز از زنان پاك  ((ربى پنجاس ))

بود زمانى چند در آرزوى فرزندى صالح و برومند دست نیاز بسوى پروردگار دراز  سیرت دوران خود
به آنان  ((لحمان حطوفاه ))داشتند تا اینكه حقتعالى دعاى آنان را به هدف اجابت رسانیده كودكى بنام 

 .مرحمت فرمود
كه پدرش  این كودك هفتاد سال قبل از بعثت پیغمبر ما چون چشم به اینجهان گشود سخنانى گفت

برآشفت و گفت خاموش باش از آن هنگام مدت دوازده سال كودك دیگر سخنى نگفت ، مادر از این 
خاموشى ناگهانى طفل بسى آزرده خاطر شد تا جایى كه به مردن وى راضى شد گاه و بیگاه با شوهر 



د سخنانى میگفت ایكاش این طفل بدنیا نیامده بود، شوهرش باو میگفت اگر این كودك زبان گشای
از زن اصرار و تكرار و از شوهر انكار تا باالخره مرد . خواهد گفت كه موجب بیم و هراس مردم شود

پذیرفت و پیش از آنكه زبان بدعا گشاید بگوش طفل گفت فرزند عزیز آنچه خواهى بگوى ولى مجمل 
 .و مرموز تا كسى بمقاصد تو آگاه نگردد
سید و طفل پس از دوازده سال خاموشى زبان گشود و مرد دعا كرد و دعایش به هدف اجابت ر 

 .جمالتى كه بنام كتاب وحى كودك است بیان نمود
آیات این كتاب به اندازه اى سربسته و نامفهومست كه حتى علما و مفسرین و اهل لغت عبرى را 

1 � ))دچار حیرت و مشقت فراوان نموده و حتى آیات هفتگانه كه بحروف =I a y �• µ Í  )) 
آغاز شده بطور كلى در بوته اجمال مانده و معناى روشن و درستى براى آنها نیافته اند و ازینرو نه 
علماء یهود شرحى بر آنها نگاشته اند و نه عالمات و بشارات روشنى كه راجع به پیغمبر اسالم گفته 

ر دسترس هر كس قرار قبول كرده اند بلكه مربوط بشخص نامعلومى دانسته اند و لذا این كتاب را د
 .نمیدهند

وحى كودك بشاراتى كامل و در عین حال مرموز از طلوع بعثت پیغمبر و بعضى از عالئم والدت و 
برخى از معجزات و جنگها و اندكى از كردار و رفتار آنحضرت و بعضى از عالئم آخرالزمان و 

و مختصرى از واقعه رجعت و اشاراتى بشخصیت حضرت حجة بن الحسن العسكرى علیه السالم 
 . را پیشگویى كرده است) ع (جانگداز عاشوراى حضرت حسین 

پس اینكه عامه میگویند طفل خردسال داراى فضیلت و اهمیتى نمیباشد خالفست بلكه بسیارى از 
 .كودكان داراى مقاماتى بوده اند

این دو كودك را بیان فضایل و مناقب  ( ص(بعالوه روایات بسیارى از شیعه و سنى رسیده كه پیغمبر 
 .فرموده اند و بعضى از آنها را بعدا ذكر خواهیم كرد

 نكته تقدیم ابناء و نساء در آیه مباهله 
خصوصیت پسران و زنان و مقدم داشتن آنها را بر انفسنا دلیل است : در كشاف میگوید ((زمخشرى ))

د كه انسان جان خود را فداى آنان كه نزدیكترین اشخاص بانسان زنان و فرزندان میباشند و گاه میشو 
مینماید و براى حفظ آنان خود را در مهلكه جنگ و جدال مى اندازد، باینجهت اعراب زنان و فرزندان 

 .خود را در جنگها میبردند تا از فرار كردن مصون باشند



او بواسطه  نكته دیگر در مقدم داشتن ابناء و نساء بر انفسنا اینست كه زحمات پیغمبر و دین و قرآن
این دختر و دو پسر باید تا قیامت باقى بماند چه اگر فاطمه و حسنین نبودند نسل امامت قطع میشد 

 . و نبوت بدون والیت نتیجه اى براى خلق نداشت
بود پس چون دین و قرآن و اسم این پیغمبر باید بواسطه ) ع (قبال گفتیم كه علت مبقیه دین حسین 

 .در صفحه روزگار بماند، لذا خدا آنها را مقدم براسم پیغمبرش نمود این دختر و دو فرزند او
بنابر گفته زمخشرى ، حسن و حسین براى پیغمبر خلقند و از همه كس اتصالشان بآنحضرت بیشتر 

خیلى جاى تعجب است كه بگویند . است و اهتمام آنحضرت در حفظ ایشان از همه كس زیادتر بود
 .براى آنها نمیشود بردن حسنین بمباهله فضیلتى

پس معلوم شد كه حسن و حسین پسران پیغمبرند و بهترین دلیل لفظ ابنائناست چون شیعه و سنى 
معتقدند كه در روز مباهله پیغمبر حسن و حسین را آورد و مراد از نسائنا دختر گرامى اش فاطمه و 

 . تمراد از نفسنا ابن عم و دامادش حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم اس
 سوم ، انفسنا و اثبات خالفت على علیه السالم 

این آیه مباركه كه صریح است كه در بین جمیع صحابه پیغمبر، على علیه السالم افضل از همه بوده 
خوانده است ، بدیهى است كه مراد از انفسنا نفس ) ص (كه خداوند متعال او را نفس رسول اهللا 

نیست زیرا كه دعوت اقتضاى مغایرت دارد و انسان هرگز ) ص (شخص حضرت محمد خاتم االنبیاء 
ماءمور نمیشود كه خود را بخواند، پس باید مراد دعوت دیگرى باشد كه بمنزله نفس پیغمبر است و 

 . است) ع (باتفاق جمیع مفسرین شیعه و سنى مراد از نفس على 
جازیست نه حقیقت و مراد تساوى اتحاد نفسانى با رسول خدا داشته اتحاد م) ع (اینكه میگوییم على 

در جمیع فضایل و كماالت و صفات با رسول اكرم ) ع (روح و كماالت است نه جسم و مسلما على 
 . اال ما خرج بالنص و الدلیل. مساوى بوده است 

داللت آیه بر همینمطلب بنحویست كه فخر رازى با آن تعصبى كه در آیه و حدیث غدیرخم اعمال 
اظهار حق و بیان واقع نتوانسته خوددارى كند و میگوید این آیه شریفه از براى شیعه  داشته در اینجا

دلیل بر افضلیت امیرالمؤ منین است بر جمیع انبیاء و اولوالعزم و غیراولوالعزم زیرا خداوند على بن 
. واضح است كه اتحاد دو شخص در ذات غیرمعقو . ابیطالب را به نفس پیغمبر تعبیر فرموده است 

خواهد بود پس البد باید مراد از آن اتحاد در مماثلت و مشابهت تامه در صفات و كماالت نفسانى 



باشد از علم و عصمت و طهارت و رحمت و عفت و كرم و شجاعت و زهد و عبادت و جوانمردى و 
فتوت و غیر اینها كه از صفات كمال حضرت بنویست و شبهه اى نیست كه از جمله صفات آن 

رترى بر تمام انبیاء و رسل است و حضرت امیرالمؤ منین بعد از آنكه به نص آیه شریفه سرور ب
میباشد پس باید مانند آنحضرت افضل از سایر انبیاء و رسل ) ص (بمنزله نفس حضرت رسول خدا 

 .باشد
راضة ال یزال و یمكن للف : نیشابورى هم در اینمقوله از فخر رازى متابعت كرده و در تفسر خود گفته

افضل و اكمل من ) ص (على االنبیا بل على اولى العزم الن النبى ) ع (ان یستد لوابا فضیلة على 
االنبیا و قدسماه تعالى نفس النبى و ال نعنى لهذه التسمیة اال المشابهة و المماثلة فاذا یكون افضل و 

 .اكمل من االنبیاء 
ى بوده ، مثال پیغمبر عصمت داشته على هم پس از لفظ معلوم میشود تمام كماالت پیغمبر در عل

به نص آیه شریفه ) ص (داشته ، مقام على پیغمبر را على هم داشته و از جمله صفات رسول خدا 
النبى اولى بالمومنین من نفسهم است كه آن بزرگوار اولى به تصرف در جمیع امور دین و دنیاى كافه 

ه بمنزله نفس پیغمبر است بعد از پیغمبر اولى به مردمست پس باید بمقتضاى آیه شریفه مباهله ك
بعضى از جهال ضالل در این . تصرف در جمیع امور امت ، در دین و دنیا و آخرت ایشان باشد

 .شده چند مناقثه كرده اند) ع (تمسك و استدالل كه از براى خالفت على 
 ôÏ= : حضرت سیدالمرسلین در جمیع اینكه الزمه این استدالل كه مماثلت حضرت امیرالمؤ منین با

 .صفات باشد اینست كه آنحضرت بعد از خاتم النبیین پیغمبر باشد
 ôéù� :و حدیث و ما كان محمد با احد من رجالكم و لكن رسول اهللا و خاتم النبیین  : آیه شریفه

عامه كه از روایات یا على انت بمنزلة هارون و موسى اال انه ال بنى بعدى  :شریف نبوى كه فرمود
یكصد روایت و از روایات خاصه هفتاد روایت وارد شده چنانكه سید بحرینى در غایة المرام متعرض 

 .شده است و در نزد فریقین از متواترات لفظیه میباشد این صفت را از آنحضرت استثنا مینماید
زیدبن  در تفسیر عطا و كتب فردوس شیرویه دیلمى و خصایص نطنزى و دیگرانست كه رسول خدا به

على مانند خود منست جز  .على كنفسى الفرق بینى و بینه االالنبوة فمن شك فقد كفر  :حارثه فرمود
 . نبوت فرقى بین من و او نیست پس كسى كه در اینموضوع شك كند حتما كافر است

ص (صاحب وسیله یكى از علماء بزرگ عامه است از عایشه روایت كرده كه روزى جناب رسول خدا 



ضى از صحابه را یاد نمود ولى درباره على ساكت بود و سخنى نفرمود، فاطمه عرض كرد اى بع) 
اى فاطمه ، على جان : پدر تعریف بعضى را نمودى ولى درباره على هیچ نگفتى حضرت فرمود

 منست آیا دیده اى كه كسى مدح خود را بیان كند؟
الناس فقال فیه ما قال له فى على فقال  نسل رسول اهللا عن بعض : ابن جبر در كتاب نخبه گفته كه

على بمنزله : و در بعضى روایات فرمودانما سلنى عن الناس و لم تسئلنى من نفسى و على نفسى 
 . روح من است

مناقشه نموده اند كه مراد از انفسنا ممكن است خود پیغمبر و ایراد صیغه به لفظ جمع براى : دوم 
 .نا نحن نزلنا الذكرا: تعظیم و تشریف باشد مثل آیه 

 ��Q= : داخل در اشخاصى نباشد كه  ( ع(الزمه چنین ادعایى اینست كه حضرت امیرالمؤ منین
پیغمبر با آنها مباهله كرد چه بعد از آنكه داخل در انفسنا نشد قطعا داخل در ابنائنا و همچنین نسائنا 

منافى با اخبار طرفین و اجماع  نیست و الزمه این حرف خارج بودن آنحضرت از مباهله است و این
 . فریقین است

 

 

 

 گفتگوى ماءمون با حضرت رضا علیه السالم در آیه مباهله 
سئوال كرد كه دلیل بر  ( ع(در بعضى از كتب نقل نموده اند كه وقتى ماءمون از حضرت رضا 

 .آیه انفسنا: چیست ؟ حضرت فرمود) ع (خالفت جدت على 
 .لوال ابنائنا: نا؟ حضرت در جواب فرمودلوال نسائ: ماءمون عرض كرد
لفظ انفسنا : فرمود) ع (خواست حضرت رضا ) ع (چون ماءمون دلیل بر خالفت امیرالمؤ منین 

را بمنزله نفس پیغمبر قرار داده و كسى كه بمنزله نفس پیغمبر ) ع (كفایت میكند چون خداوند على 
 . باشد از دیگران در خالفت اولى است

اگر در لفظ نسائنا در آیه نبود چون به قریبنه نسائنا ما . این بیان شما صحیح است : ماءمون گفت 
قل تعالوا رجالنا و انسائنا در : مى فهمیم كه مراد از انفسناء رجائنا است و حاصل مفاد آیه این میشود



اینصورت على داخل در مردان صحابه است و دیگر فضیلتى براى على باقى نمى ماند چه خدا 
 (ع (یكى از مردان صحابه را بیاور، پیغمبر هم على را با خود بمباهله برد پس خالفت على  :میفرماید

 .ثابت نشد
این اشكال زمانى صحیح است كه لفظ ابنائنا در آیه شریفه نباشد چه با بودن این : حضرت فرمودند

عالوا رجالنا و نسائنا لفظ ابناء قل ت: لفظ اشكال تو بیمورد است زیرا بنابر قول تو كه مفاد آیه میشود
در رجال موجود است و احتیاجى بگفتن ابناء نیست ، پس این لفظ را خدا بى جهت گفته است ، پس 

 .باشد) ع (ما به قرینه ابنائنا مى فهمیم كه مراد از انفسنا رجالنا نیست و همان انفسنا میباشد كه على 

 
 كتاب 136ص  

 :در معجم البلدان گوید - 1
الخرجن الیهود و ) ص (جران فى مخالیف الیمن من ناحیة مكة الى ان جابر قال ، قال رسول اهللا ن

النصارى عن جزیرة العرب حتى ال ادع فیها اال مسلما قال فاخرجهم عمر و انما اجاز عمر اخراج اهل 
نه فقالوا نجران و هم اهل صلح و عن سالم بن ابى الجعد قال جاء اهل نجران الى على رضى اهللا ع

شفاعتك بلسانك و كتابك بیدك اخرجنا من ارضنا فردها الیناضیعة فقال یاویلكم ان كان عمر رشید المر 
موضع على یومین من الكوفة فیما بینها و بین قاسط على الطریق یقال و نجران  .فال اغیر شئیاصغه 

 .ان نصارى نجران لما اخرجوا اسكنوا هذا الموضع و سمى باسم بلدهم 
رجال بزرگ از اعیان علماء و مفسران عامه و فخر رازى و ثعلبى در تفسیرشان و قاضى  - 2

بیضاوى در انوارالتنزیل و زمخشرى در كشاف و ابن المغازلى در كتاب مناقب خود و ابونعیم 
اصفهانى در حلیة االولیاء و نورالدین مالكى در فصول المهمه و خوارزمى در مناقب و شیخ سلمان 

حنفى در ینابیع الموده و سبط الخوارزمى در تذكرة و ابن حجر مكى در صواعق محرقه و  بلخى
جمعى از علما، دیگرعامه با مختصر كم و زیادى در الفاظ و عبارات نزول آیه مباهله را به همان 

 كیفیت كه ذكر شد نوشته اند
دعوى اتحاد نیست مگر از   موضوع اتحاد بین دو نفر بمعناى حقیقت محال و ممتنع است ، پس  - 3

جهت مجاز و مبالغه در كالم زیرا دو نفر كه با هم شدت محبت را دارند یا در جهاتى از جهات 
مشابهت دارند غالبا دعوى اتحاد مینمایند در كلمات ادبا و شعراء عرب و عجم از این نوع مبالغه 

 :لیه السالم كه میفرمایدبسیار است از جمله در دیوان منسوب به موالنا امیرالمؤ منین ع
 هموم رجال فى امور كثیرة

 وهمى فى الدنیا صدیق مساعد



 یكون كروح بین جسمین قسمت
 فجسمهما جسمان و الروح واحد 

یعنى همت عالى مردان در امور مختلف بسیارى است و تنها هم من دوست مساعدى است كه آن 
 .حقیقت از ما دو جسم و یك روح منعكس گردددوست مانند روحى باشد در دو بدن كه در آینه 

در حاالت مجنون عامرى معروف است زمانى كه خواستند فصدش كنند التماس میكرد فرا فصد نكنید 
 :كه میترسم نیشتر به لیلى در عروق و اعصاب من جاى گرفته شعراء اینرا به شعر در آورده اند

 گفت مجنون من نمى ترسم ز نیش
 نگین است بیشصبر من از كوه س

 لیك از لیلى وجود من پر است
 این صدف پر از صفات آن در است

 داند آن عقلى كه آن دل روشنى است
 در میان لیلى و من فرق نیست

 ترسم اى فضا و چون فصدم كنى
 نیش را ناگه بر لیلى زنى

 من كیم لیلى و لیلى كیست من
 ما یكى روحیم اندر دو بدن

 وحى و روحى روحهاروحها ر 
 من یرى الزوجین عاشا فى البدن

پس على بمنزله پیغمبر است ، یعنى در تمام كماالت با پیغمبر مساویست اال ما خرج بالدلیل كه 
 .پیغمبر باشد

 
 السالم علیك یابن رسول اهللا: مجلس ششم  

 سالم بر تو اى پسر رسول خدا
 د پیغمبرندآیه دوم كه داللت دارد ایندو بزرگوار فرزن

و وهبنا له اسحاق یعقوب كال مدینا و نوحا مدینا من قبل ذریته داود و سلیمان و  :حقتعالى میفرماید
ایوب و یوسف و موسى و هارون و كذلك نجزى المحسنین و زكریا و یحیى و عیسى و الیاس كل من 



 (85  84) .الصالحین 
ایى كردیم و نوح را پیش از ابراهیم و فرزندش داود ما به ابراهیم ، اسحاق و یعقوب دادیم همه را راهنم

و سلیمان و ایوب و یوسف و موسى و هارون را هدایت نمودیم و همچنین نیكوكاران را پاداش خواهیم 
 .داد و زكریا و یحیى و عیسى و الیاس همه از نیكوكارانند

معمر فرستاد و باو پیغام روایت كرده كه حجاج شخصى نزد یحیى بن  ((ابى االسود))از  ((عیاشى ))
فرزندان پیغمبرند و گفته اى كه ) ع (داد، شنیده ام تو عقیده دارى كه امام حسن و امام حسین 

 . اینمطلب در قرآن میباشد، من قرآن را از اول تا آخر خواندم چنین چیزى ندیدم
تا آنجا كه میگوید یحیى در جواب گفت آیا در سوره انعام نخوانده اى و من ذریته داود و سلیمان 

یحیى و عیسى از ذریه ابراهیم نیست ؟ گفت چرا، گفت عیسى عیسى با آنكه پدر نداشت از ذریه 
 . ابراهیم خوانده شده همینطور است امام حسن و امام حسین

در عیون اخبارالرضا از حضرت موسى بن جعفر علیهماالسالم ماءثور است كه حقتعالى عیسى را از 
رارى انبیاء ساخت و ما اهلبیت را از طرف مادرمان فاطمه الزهرا علیهاالسالم به ذرارى طریق مریم به ذ
 . ملحق ساخت) ص (حضرت رسول 

اخبارى كه از طریق شیعه و سنى رسیده كه حسن و حسین علیهماالسالم فرزندان پیغمبرند بسیار است 
 . و ما بعضى از آنها را نقل میكنیم

 روایت اول 
سمعت النبى صلى  : یكى از كتب معتبر اهل سنت از ابى بكر نقل میكند كه گفتدر صحیح بخارى 

اهللا علیه و آله و هو على المنبر و الحسن الى جنبه ینظر الى الناس مرة اولیه مرة و یقول ابنى هذا 
 .سید و لعل اهللا ان یصلح به بین فئتین من المسلمین 

ه و حسن در پهلوى او نشسته بود و گاهى بمردم نظر در حالیكه بر منبر بود) ص (شنیدم كه پیغمبر 
و . یعنى امام واجب االطاعة است . این پسر من سید است : میكرد و گاهى بسوى حسنش و میفرمود

 .خداوند به واسطه او بین دو طایفه از مسلمین را اصالح خواهد كرد
معاویه و اهل شام را مسلم این روایت اشاره بصلح حضرت حسن و معاویه است و اینكه این روایت 

خطاب فرموده مراد اسالم ظاهریست كه تكلم به شهادتین میكردند و اال كفر معاویه مسلم است چنانچه 
 .شرح آن بعدا خواهد آمد



 روایت دوم 
قال طرقت لنبى صلى اهللا علیه و آله ذات لیلة فى  :نقل میكند ((اسامة بن زید))در صحیح ترمذى 

نبى صلى اهللا علیه و آله و هو مشتمل على شى ء ال ادرى فلما فرغت من بعض الحاجة فخرج ال
حاجتى قلت ما هذا الذى انت مشتمل علیه فكشفه فاذا حسن و حسین علیهماالسالم على وركه فقال 

 .هذان ابناى و ابنا بنتى اللهم انى احبهما فاحبهما و احب من یحبهما 
پیغمبر رفتم در خانه را كوبیدم حضرت خودش تشریف  اسامة بن زید میگوید شبى براى حاجتى خدمت

آورد و با خود چیزى داشت كه من ندانستم آن چیست چون كارم با آنحضرت تمام شد عرض كردم این 
چیست كه با خودتان دارید، چون حضرت بمن نشان داد دیدم حسین و حسن هستند كه روى ران 

و دختر منند خدایا من اینها را دوست دارم و تو هم  آنحضرت بودند آنگاه بمن فرمود اینها دو پسران
 .دوست دار ایشانرا دوست بدار كسى را كه دوستدار ایشان باشد

 روایت سوم 
انه سمع انس بن مالك یقول سئل رسول اهللا ترمذى در صحیح خود از یوسف بن ابراهیم نقل میكند كه 

الحسن و الحسین و كان یقول و لفاطمة  صلى اهللا علیه و آله و سلم اى اهل بیتك احب الیك قال
انس گفت كه از رسول خدا سئوال كردند كدامیك از اهل بیت  .ادعى ابنى فیشمهما و یضمهما الیه 

 . شما نزد شما محبوبتر است ؟ فرمود حسن و حسین
بر پسران مرا بخوان ، چون حسنین میآمدند آنها را در : رسم آنحضرت چنان بود كه به فاطمه میفرمود

 .گرفت و ایشان را میبوئید
 روایت چهارم 

دو پسر من حسن و حسین سید جوانان : فرمود) ص (ابن حجر در صواعق نقل میكند كه پیغمبر 
 . بهشتند ولى پدر آنها بهتر از آنهاست

هارون دو پسر خود را شبر و شبیر نام نهاد و من پسرانم را : و نیز روایت میكند كه رسول خدا فرمود
 . حسین نام گذاردم حسن و

 روایت پنجم 
رسول خدا : از عبداله بن شداد نقل میكند كه گفت  ((ینابیع المودة ))در كتاب  ((شیخ سلیمان حنفى ))

براى ادا نماز مغرب یا نماز عشاء آمد و حسن و حسین را بر دوش خود سوار نموده بود چون مهیاى 



ا گفته وارد نماز شد و سجده را بسیار طوالنى فرمود كه نماز شد آنانرا بر زمین گذاشت و تكبیر نماز ر 
من سر بلند كردم دیدم آندو طفل بر دوش پیغمبر سوارند، مجددا بسجده رفتم چون نماز تمام شد مردم 
عرض كردند یا رسول اهللا سجده را طوالنى فرمودى تا بحدیكه ما گمان كردیم وحى نازل شده یا اتفاق 

هیچیك از اینها كه شما گفتید نبود بلكه فرزندان من بر پشت من بودند و : ددیگرى رخ داده است فرمو 
 .نخواستم كه آنها را بر زمین گذارم تا اینكه خودشان پائین آیند

 روایت ششم 
 ((بنى سهم ))در نزدیك باب  ((عاص بن وایل سهمى ))در اكثر تفاسیر شیعه و سنى نقل كرده اند كه 

قات كرد، مدتى با یكدیگر سخن میگفتند بعد از جدا شدن عاص بن وایل وجود مبارك پیغمبر را مال
بمسجدالحرام وارد شد جمعى از بزرگان قریش كه در مسجد نشسته بودند از او پرسیدند با كه سخن 

میگفتى ؟ گفت با این ابتر صنوبر، چه عادت عرب این بود كه هر كس پسر نداشت او را ابتر 
از او عقبى نخواهد ماند و صنوبر شخصى است كه او را فرزند و برادر میگفتند یعنى اقطع است و 

نباشد و در آن ایام پسر آنحضرت كه عبداهللا نام داشت و ملقب بطاهر و از خدیجه بود درگذشته و 
خاطر مبارك پیغمبراند وهناك شده بود، در آنحال جبرئیل نازل شده سوره كوثر را آورد و گفت دلتنگ 

ترا ابتر خوانند، ما فرزندان بسیارى بتو عطا كنیم كه در اقطار عالم مكانى نباشد مگر مباش از اینكه 
 .آنكه جماعتى از فرزندان و نسل تو در آنجا باشند

در روز عاشورا كه بنى امیه حضرت سیدالشهدا را شهید كردند جز فرزندش على بن الحسین امام  -
اكنون اى رسول ما به شكرانه این  - ر عالم را پر كرد سجاد كسى باقى نماند، خداوند از نسل آن یكنف

نعمت براى خدا به نماز و طاعت و قربانى و اعمال حج بپرداز، كه دشمنان بدگو و عیب جویان تو 
 .نسل بریده خواهند بود و در جهان از ایشان و اعقابشان اثرى باقى نخواهد ماند

دیم ، یعنى اوالد و نسل زیادى به تو عنایت كردیم و ما به تو كوثر دا: خداوند در این سوره میفرماید
این مسلم است كه نسل پیغمبر از حسن و حسین نبوده پس این دلیلى است كه آندو بزرگوار فرزندان 

 .پیغمبر بوده اند
 تعداد فرزندان پیغمبر 

از خدیجه كبرى سه پسر و چهار دختر ) ص (در اصول كافى است كه وجود مبارك رسول اكرم 
اشتند كه جناب قاسم و زینب و رقیه و ام كلثوم قبل از بعثت متولد شدند و جناب طیب و طاهر و د



 .فاطمه زهرا كه بعد از بعثت متولد گردیدند
از مناقب ابن شهر آشوب مستفاد میگردد كه حضرت پیغمبر صلى اهللا علیه و آله از خدیجه كبرى دو 

و را طیب و طاهر میگفتند و از این عبارت معلوم پسر داشت و چهار دختر، قاسم و عبداهللا آند
 . میگردد كه طاهر لقب قاسم و طیب لقب عبداهللا بوده است

در بحار نقل میكند كه طاهر و طیب هر دو لقب جناب عبداهللا است و از سایر زوجات آنحضرت 
د و سه یا چهار ابدا اوالدى نشد مگر جناب ابراهیم كه از ماریه قطبیه بود، پس آنحضرت دختر داشتن

و نیز تمام . پسر و تمام اوالدهاى آنحضرت در مكه متولد شدند مگر ابراهیم كه در مدینه متولد شد
اوالدان آنحضرت در زمان حیات آنحضرت از دنیا رفتند غیر از فاطمه زهرا سالم اهللا علیها كه چندى 

 .بعد از آنحضرت از دنیا رحلت فرمود
رت هر چه در دنیا فعال موجودند از نسل حسن و حسین علیهماالسالم پس مسلم شد كه اوالدان آنحض

 .میباشند
مورخین مینویسند كه یزید بن معاویه ملعون در سن سى و هشت سالگى بدرك جهنم واصل شد در 

حالیكه داراى سیزده پسر و چهار دختر بود و امروز یكنفر از نسل یزید در تمام دنیا پیدا نمیشود ولى 
ورا یك پسر از حسین علیه السالم باقى ماند بنام على بن الحسین امام سجاد علیه السالم در روز عاش

و دو دختر كه سكینه و فاطمه بودند و امروز كمتر مجلسى است كه منعقد شود و چند نفر از اوالدان 
اك انا اعطین: فاطمه در اینمجلس نباشند، پس در حقیقت این یكى از معجزات قرآنست كه میفرماید

 .الكوثر، به تو خیر كثیرى دادیم كه آن وجود فاطمه است نسل شما از او باقى خواهد ماند
اگر در بین ما مردى بمیرد و اوالد او منحصر به یك یا چند دختر باشد پس از آنكه دخترها از دنیا 

به پدر است و رفتند میگویند او قطع اگر چه آن دخترها داراى اوالد باشند چه آن اوالدها انتسابشان 
اگر بگویند این مرد ابتر است جا دارد و روى همین حساب هم وجود مبارك پیغمبر را ابتر میگفتند و 

نظرشان این بود كه پیغمبر پسرى نداشت كه جانشین او بشود، خداوند در بین سى و دو نفر از 
عنى حسن و حسین قرار داد و اوالدهاى امیرالمؤ منین علیه السالم نسل پیغمبر را در دو اوالد فاطمه ی

سایر اوالدهاى پیغمبر را از نسل پسر و دختر در زمان حیات آنحضرت از دنیا برد بعلت اینكه بعد 
از پیغمبر اختالف در خالفت پیدا نشود و مردم نگویند اوالد پیغمبر ولى بجانشینى آنحضرت هستند تا 

 .داماد و ابن عم آن بزرگوار



 ان زندان پیغمبر مخالفت بنى امیه با فرم
بزرگترین مخالفت و منكر فرزندان پیغمبر بنى امیه بودند كه به عمال و پیروان خود دستور میدادند در 
بین مردم شایع سازند كه حسنین اوالد پیغمبر نیستند و اوالد دختر را نمیتوان فرزند خواند در صورتیكه 

عبداهللا بن عمر، زید بن ارقم ، جابر بن ابن عباس ، : كه در صدر اسالم بیشتر صحابه از قبیل 
 . عبداهللا انصارى و دیگران به آن دو آقا زاده میگفتند یابن رسول اهللا

گواهى میدهم كه تو  : حتى وقتى شمر براى بریدن سر آنحضرت روى سینه آن بزرگوار نشست گفت
 . زاده پیغمبرى و پسر دختر او هستى با وجود این سرت را میبرم

فرزندان هر مردى بقوم و قبیله پدرى خود منتسب میشوند فرزندان فاطمه كه پدرشان من : مودپیغمبر فر 
 .هستم و به من منسوب میباشند

خداى تعالى فرزندان هر پیغمبرى را از صلب او قرار داده مگر فرزندان مرا كه از : و نیز فرمود
 . صلب من و صلب على بن ابیطالب آفریده است

 وى قتل عام سادات عل
حكومت اموى و آل مروان مبغوضترین دولتها و منفورترین حكومتهاى عربى بوده است ، نه تنها با 
علویان و ذریه فاطمه دشمنى داشته داشتند، بلكه اصال با اسالم و مردان حق و پاكدل مخالفت مى 

نیست ان ورزیدند و بقدرى از بنى هاشم و مردان خوب كشتند و زیر خاك نمودند كه جاى شرح آن 
 . شاء اهللا در جاى خود بعضى از فجایع آنها را نقل میكنیم

امویان دشمن دیرین بنى هاشم و بدخواه و بدكینه و بیخرد بودند و بمقتضاى هیئت ناپاك و درمان خود 
مرتكب چنان جنایاتى گردیدند ولى بنى عباس چه عذرى داشتند؟ آنها در نسب و خون مشترك با بنى 

 .چرا آن جنایات را با اوالد فاطمه كردندهاشم بودند پس 
مثال چون منصور دوایقى بر حكومت مستقر شد و خواست شهر بغداد را بسازد و مركز خالفت را از 
حیره رصافه به بغداد منتقل سازد و دستور داد هر جا كه سیدى از اوالد علوى خواه حسنى یا حسینى 

هر سن و سالى او را دستگیر كرده به بغداد  بزرگ یا كوچك دیدند، مخصوصا اگر پسر بود در
 .بفرستند

منصور گروهى از بدطینتان دربارى را براى جاسوسى و دستگیرى سادات علوى به حجاز و كوفه و 
بصره فرستاد تا جوانان سادات علوى و فاطمى را گرفته به بغداد بفرستند این مردمان پست براى ریاست 



ا میریختند و تمام اتاقها و سایبانهاى خانه ها را جستجو میكردند و هر چند روزه دنیا شبانه در خانه ه
كجا سیدى بود میگرفتند و بى هیچ رحم و شفقتى آنها را به بغداد میآوردند و مبلغى جایزه میگرفتند در 
حقیقت خون آنها را به خلیفه میفروختند و او هم دستور میداد كه این سادات بیگناه را در میان بناها 

 .بگذارند و روى آنها را بپوشانند اكثر ستونهاى مجوف شهر بغداد از سادات علوى پر شده بود
 كودك حسینى 

روزى یكى از عمال جاسوسى بنى عباس كه در جستجوى سادات علوى بود به پسرى كوچك در كمال 
الد امام حسن و مالحت بود برخورد كه موهاى سیاه و بسیار زیبایى داشت ، این كودك یكى از او 

حسن مجتبى علیه السالم بود، جاسوس او را گرفته به بغداد آورد و بدست بنایى سپرد كه مشغول باال 
بردن دیوار بود باو تكلیف كرد كه باید او را در میان دیوار بگذارى و روى آنرا بپوشانى و اصرار 

سنى را در میان آن داشت كه در حضور من باید این ستون از گچ و آجر باال رود و این سید ح
بگذارى شخص بنا كه این طفل معصوم را دید بر حالت مظلومیت او رحم كرد و در حالیكه ناگزیر 
بود كودك را در میان ستون گذاشت و آهسته باو گفت نگران مباش من براى تو راه نفس میگذارم و 

 . شب كه دشمن متوجه نباشد تو را بیرون میآورم
برد و شب كه شد آمد و آن طفل را از میان ستون بیرون آورد و سر ستون را بنا كار خود را بپایان 

باز پوشانید و به آن كودك گفت من براى خدا و احترام جدت رسول خدا تو را نجات دادم راضى مباش 
كه من و زن و فرزندم كشته شویم اگر تو خود را در جایى پنهان نكنى و جاسوسان منصور بفهمند 

رزندم خواهند كشت ، تو بمنزلى برو كه بتوانى خود را مخفى كنى و از جدت رسول مرا با زن و ف
بخواه كه شفاعت مرا در روز قیامت بكند و قدرى هم از گیسوان او را بریده به گچ آلوده كرد كه اگر 

 .خواستند نشان دهد
بچینى و به آن كودك حسنى هم گفت منهم از تو توقعى دارم و آن اینست كه از موهاى من قدرى 

مادرم كه در فالن نقطه در انتظار منست از حال من خبر دهى تا بداند كه من زنده هستم ولى 
 . گریخته ام او هم پذیرفت

طفل ناپدید و بنا بدبنال مادر رفت و او را یافت ، دید چند نفر زن گرد یكدیگر نشسته مشغول گریه 
در آن كودك است ، نزد او رفت و جریان فرزندش هستند، شناخت كه آن زنى كه بیشتر گریه میكند ما

 . را گفت او قدرى آرام گرفت



گفته اند این كودك حسین بن زید بود كه بخانه امام جعفر صادق علیه السالم پناه برد و مخفى شد و 
در مدت عمر بعبادت و علم پرداخت و امام صادق علیه السالم او را تربیت فرموده و بقدرى گریه 

شد و در سال صد و سى و پنج از دنیا رفت و در حله مدفون شد  ((ذى العیره ))معروف به  میكرد كه
و قبر او در حله معروف و محل زیارت عرب و عجم است ، امامزاده طاهر كه در صحن حضرت 

 .عبدالعظیم داراى قبه و بارگاه میباشد از اوالد ایشانست و به سه واسطه بجناب حسین میرسد
 علوى بفرمان هارون  قتل شصت سید

 ((حمید بن قحطبه ))گفت من با  ((عبیداهللا بزاز نیشابورى ))نقل میكند كه  ((بحار))عالمه مجلسى در 
والى خراسان دوست بودم و در ماه رمضان به طوس رسیدم حمید بدیدن من آمد، منهم نزدیك ظهرى 

د متوجه شدم كه ماه رمضان است ، به منزل او رفتم ، آفتابه لگن آوردند دست شستم و سفره آوردن
گفتم روزه هستم ولى از براى شما عذرى هست كه افطار میكنید؟ گفت كار من داستانى دارد، آنگاه 
شرح داده كه هارون بطوس آمد و شبى مرا خواست نزد او رفتم ، دیدم شمعى روشن و شمشیرى در 

ما تا چه حد است ؟ گفتم بجان و مال  دست دارد و غالمى مقابل او ایستاده بمن گفت اطاعت تو از
 .، سر بزیر انداخت و مرا مرخص كرد

هنوز در بستر خواب استراحت نكرده بودم كه باز غالم هارون آمد كه خلیفه مرا میخواهد، نزد هارون 
رفتم باز بمن گفت ، تا چه حد بما خدمت میكنى ؟ گفتم جان و مال و اهل و عیالم در اختیار تست ، 

�é= : سر بزیر انداخت و مرا مرخص كرد، برگشتم كمى استراحت كردم باز غالم آمد و گفت دوباره 
امیرالمؤ منین ، با كمال وحشت و اضطراب برخاستم رفتم ولى سرنوشت خود را نمیدانستم در آن 

تاریكى شب چه خواهد شد هارون سر بلند كرد باز همان سئوال را نمود گفتم بجان و مال و اهل و 
و دین ترا اطاعت میكنم هارون خندید و گفت این شمشیر را بگیر و آنچه این غالم به تو گفت  عیال

انجام بده ، من و خادم بیرون آمدیم غالم مرا بخانه اى برد كه چهار زاویه داشت و در هر زاویه 
ده زندانى بود كه در هر یك بیست نفر سید را زندانى كرده بودند و چاهى در وسط حیاط حفر كر 

حاضر مهیا بود، غالم آمد در زاویه اول را گشود بیست سید علوى جوان خوش سیما داراى گیسوان 
بلند و برخى سالخورده و نورانى بودند، بمن گفت اینها را گردن بزن آنها را در قید و زنجیر بودند یك 

وى و حسنى و یك آوردند و من گردن زدم ، زاویه دوم و سوم را گشود به همین ترتیب سادات عل
حسینى را یكایك آورده و بمن گفت باید گردن بزنى تا آخرى كه پیرمردى بود بسیار نورانى و روشن 



ضمیر بمن گفت واى بر تو جواب جدم پیغمبر را چه میدهى كه اوالد او را چنین گردن میزنى ، 
زدم و بدن آنها را  خواستم خوددارى كنم غالم بر من نگاهى غضب آلود كرد، باالخره او را هم گردن

در چاه انداختم و پس از كشتن این شصت نفر سید در یكشب دیگر نماز و روزه براى من چه فایده 
 .اى دارد

خلفاى بنى عباس بدین روش علویانرا بدست میآوردند و محو و نابود میكردند و گمان میكردند كه با 
در حالیكه ابواب طعن و لعن را بسوى كشتن سادات علوى دودمان و سلطنت آنها تا قیامت باقیست 

خود گشودند و با حداكثر بیست سال سلطنت و خالفت مرتكب بزرگترین جنایات گردیدند و تاریخ 
اسالم را با اعمال خود ننگین و لكه دار كردند حال خوبست كه سر از قعر جهنم بیرون آوردند و 

نده و جاوید و كثیراالوالد شدند كه مینویسند ببینند كه از نسل خودشان كسى باقى نمانده ولى سادات ز 
حمید بن قحطبه بدستور هارون . اكنون بالغ بر پنج میلیون سادات علوى در روى زمین زندگى میكنند

سید را كشت و هارون بپاداش این عمل حكومت خراسانرا با قصریكه در طوس داشت باوبخشید ولى 
ود و چون حضرت على بن موسى الرضا علیه السالم از این حمید سالها درگیر فكر و الم كار خود ب

مدینه به بدعوت مامون به مرو تشریف برد مركز پذیرایى آنحضرت در طوس باغى بود كه قصر 
امام رضا علیه السالم آن باغ بزرگ را خرید و همان منطقه اى است كه امروز . هارونى میگفتند

و از طرف  ((قبر طبرسى ))و نزدیك  ((باغ رضوان ))بست باال و پائین و فلكه شمالى و جنوبى تا 
میباشد كه همه جزو باغ و ملك خاص حضرت رضا بود و  ((آستان قدس رضوى ))دیگر باغ دفتر 

 .حمید هم خسرالدنیا و االخره شد
همین ظلم و ستم و كشتارهاى ظالمانه بنى امیه و بنى عباس باعث شد كه سادات از وطن اصلى 

باطراف پراكنده شدند و اكثر آنان بطرف ایران آمدند مخصوصا بعد از آمدن  خود كه حجاز بود
حضرت رضا علیه السالم بایران كه گمان میكردند در پناه حضرت رضا خواهند بود و پس از 

 .آنحضرت در كوهستانها و دهكده ها پناهنده شدند تا از دنیا رفتند
د و مخفى بودند تا از دنیا رفتند چنانچه در كتاب بسیارى از این امامزادگان محترم جالء وطن نمودن

من : عمدة الطالب نقل شده كه محمدبن محمدبن زیدبن على بن الحسین علیه السالم به پدرش گفت 
را ببینم ، فرمود به كوفه میروى و در فالن محل مى  ((عیسى بن زید))دوست دارم كه عمویم جناب 

ه به پیشانیش آثار سجود است شترى دارد كه دو مشك آب نشینى شخص گندمگونى از آنجا میگذرد ك



بر او حمل كرده و قدمى بر نمیدارد مگر آنكه تكبیر و تسبیح و تهلیل و تقدیس خدا را میكند، همان 
 : گفت ((محمد بن زید))شخص عموى تو عیسى است ، جناب 

ز راه عبور كرد و من بكوفه رفتم و در همان موضع نشستم دیدم شخصى متصف به همان اوصاف ا
پس برخاستم دست و پاى او را بوسیدم ، عیسى فرمود تو كیستى ؟ گفتم برادرزاده تو محمد بن محمد 
هستم ، پس شترش را خوابانید و در سایه دیوارى نشست و از احوال اقارب و دوستانش كه در مدینه 

من نیایى كه من میترسم مشهور  بودند، سئوال كرد بعد از من خداحافظى كرد و فرمود دیگر اینجا نزد
شوم و مردم مرا بشناسند چه از روزى كه وارد اینشهر شدم تا كنون مردم مرا نشناخته اند كه من پسر 

 . چه شخصى هستم
و نقل فرموده اند كه این عیسى در ایامى كه در كوفه بود عیالى اختیار نمود خداوند دخترى باو 

د جناب عیسى را هم براى بعضى از سقاهاى كوف آب كشى مرحمت فرمود تا اینكه دختر بزرگ ش
میكرد آن سقا پسر جوانى داشت بخیال افتاد كه دختر عیسى بن زید را از براى جوان خود خطبه نماید 
در حالیكه نمیدانست جناب عیسى از چه طایفه اى میباشد و نسبش به چه محترمى میرسد، مادر این 

ى رفت ، زوجه عیسى كه فهمید دختر او را براى سقایى میخواهند جوان براى خواستگارى بمنزل عیس
آنهم بسیار ازین وصلت خوشحال شد به شوهرش جناب عیسى گفت كه باید این وصلت انجام داده 

شود عیسى بن زید متحیر شود تا باالخره آندختر از دنیا رفت ، عیسى خیلى محزون شد و در فوت 
انش كه او را میشناخت باو گفت اگر از من سئوال میكردند كه او بسیار گریه كرد، یكى از دوست

اشجع اهل زمین كیست من ترا نشان میدادم و حاال مى بینم كه در فوت دختر چنین جزع و اضطراب 
میكنى ، عیسى فرمود بخدا جزع من از فوت ایندختر نیست ، بلكه به آن جهت است كه ایندختر مرد 

و از نسل فاطمه علیهم السالم است تا اینكه جناب عیسى بن زید در و ندانست كه پاره تن پیغمبر 
پنهان   كوفه در سن شصت سالگى از دنیا رفت در صورتیكه نصف عمر خود را از خوف بنى عباس 

 .بود
از این قبیل قضایا زیادست ، و مى فهمیم كه سادات تا چه اندازه در فشار بودند و چه بسیار از آنها 

 .و ابدا شناخته نشدند كه سید اوالد پیغمبر میباشنداز دنیا رفتند 
 فرار قاسم موسى بن جعفر علیه السالم از ترس هارون الرشید

از جمله كسانى كه در زمان حكومت هارون الرشید فرارى شد و پنهان بود تا از دنیا رفت جناب قاسم 



ى گشت ، روزى در كنار موسى بن جعفر علیه السالم بود كه از ترس جان خویش بطرف شرق متوار 
فرات راه میرفت چشمش به دو دختر كوچك افتاد كه با یكدیگر بازى میكردند یكى از آنها براى اثبات 
ادعاى خود بدیگرى میگفت بحق میرصاحب بیعت در روز غدیرخم اینطور نیست ، قاسم جلو رفت و 

امام حسن و امام حسین علیه پرسید منظورت از این امیر كیست ؟ دختر گفت برادرم ابوالحسن پدر 
السالم است قاسم خشنود شد كه بمحل دوستان اجداد خود رسیده است ، گفت آیا مرا بسوى رئیس این 
قبیله راهنمایى میكنى ، دختر جواب داد آرى ، پدرم رئیس این قبیله است قاسم از عقبش حركت نمود 

ترام و پذیرایى شایسته در آنجا ماند، روز و او پدر خود را به قاسم معرفى كرد، سه روز با كمال اح
چهارم ، پیش شیخ و رئیس قبیله رفت ، گفت من از كسى شنیده ام كه از پیغمبر نقل میكرد، میهمان 
بودن سه روز است بعد از آن هر چه بخورد از باب صدقه و انفاق خواهد بود باینجهت دوست ندارم 

بكارى وادارى تا آنچه میخورم صدقه نباشد، شیخ گفت كارى كه از صدقه استفاده كنم ، تقاضا دارم مرا 
براى شما تهیه میكنم ولى قاسم درخواست كرد كه آب دادن مجلس خود را به او واگذار كند شیخ 

پذیرفت مدتى قاسم در آنجا به همین كار اشتغال داشت تا اینكه نیمه شبى شیخ قبیله از اطاق بیرون 
اه پروردگار دست نیاز دراز كرده و با توجه به مخصوصى چنان غرق آمد، قاسم را دید كه به پیشگ

دریاى مناجاتست كه هیچ چیز او را بخود مشغول نمیكند، از دیدن حال قاسم محبتى از او در دلش 
جاى گرفت ، صبحگاه كه شد بستگان خود را جمع كرد گفت میخواهم دخترم را باین مرد صالح تزویج 

دختر خود را بازدواج او درآورد خداوند از آنزن به قاسم دخترى عنایت كرد، آن كنم ، همه قبول كردند، 
بچه دوران كودكى را تا سه سال گذرانید در اینموقع قاسم مریض شد و بیماریش شدید گردید، روزى 

شیخ باالى سر قاسم نشسته بود از خانواده و فامیل او سئوال میكرد، جوابهایى داد كه شیخ را وادار به 
توجه بیشترى كرد، ناگاه گفت فرزندم شاید تو هاشمى هستى ، گفت من قاسم بن موسى بن جعفرم 

بدون واسطه فرزند امام هفتم میباشم پیرمرد بر سر و صورت زد و گفت چه شرمنده گشتم پیش پدرت 
قاسم پوزش خواست و گفت تو مرا گرامى داشتى و پذیرایى كردى با ما در بهشت . موسى بن جعفر

واهى بود ولى من سفارشى دارم بعد از آنكه از دنیا رفتم مرا غسل و كفن نموده دفن كردى موسم خ
حج كه رسید شما و زوجه ام با دختركم كه یادگار منست براى زیارت خانه خدا حركت كنید پس از 

ف انجام مراسم حج در مراجعت وقتى كه بمدینه رسیدید دخترم را اول شهر پیاده كنید و بهر طر 
خواست برود مانع نشوید شما هم پشت سر او بروید، بر در منزل بزرگى میرسد همانجا خانه ماست 



 .داخل میشود در آنجا فقط زنهاى بى سرپرست بسر میبرند و مادر من در میان آنها میباشد
 قاسم از دنیا رفت تمام سفارش و وصیتهاى او را انجام دادند، پس از مراسم حج بمدینه بازگشتند

پیرمرد دختر را بزمین گذاشت او هم شروع براه رفتن كرد تا بر خانه بزرگى رسید، داخل شد شیخ با 
دخترش بر در منزل ایستادند همینكه زنان چشمشان باین دختر كوچك افتاد هر یك از این گل نوشكفته 

ادر قاسم كه سئوالى میكردند ولى آن بچه یتیم اشك میریخت و بصورت آنها با دقت نگاه میكرد، م
 .چشمش باین دختر افتاد شروع بگریه كرد او ار در آغوش گرفت و همى بوسید

گفت بخدا قسم این بازمانده پسرم قاسم است ، زنها شگفت زده پرسیدند از كجا میدانى گفت زیرا 
 شباهت تامى به پسرم دارد، آنگاه دخترك گفت مادر و پدربزرگم بر در منزلند میگویند بعد از آنكه

مادر قاسم از حال فرزندش باخبر شد سه روز بیشتر زندگى نكرد، مدفن جناب قاسم در شش فرسخى 
 . حله معروف است

عالمه مجلسى میفرماید از جمله امامزاده هایى هم كه جاللت قدرش معلومست و هم موضع قبرش 
له زیارتگاه عامه امامزاده قاسم فرزند موسى بن جعفر علیه السالم است كه قبرش در هشت فرسخى ه

 . خلق است و سید بن طاووس ترغیب زیادى بزیارت او نموده است
 السالم علیك یابن امیرالمؤ منین: مجلس هفتم 

 سالم بر تو باد اى پسر فرمانرواى تمام اهل ایمان
 امیرالمؤ منین على علیه السالم 

ف یا تحقیر میباشد اما از لقب اسمى است كه بعد از اسم اول وضع میشود و براى تعریف یا تشری
 - حجرات ))وال تنابزوا بااللقاب : وضع لقب براى تحقیر منع شده است چنانكه خداى تعالى میفرماید

 .از همدینان خود عیبجویى نكنید و لقبهاى زشت بیكدیگر ندهید ((11
 معناى امیرالمؤ منین 

اى همه مؤ منین است ، یعنى مؤ فرمانرو ) ع (امیر بر وزن فعیل بمعناى فرمانروا است ، پس على 
 . منین هر زمانى ، تا روز قیامت

اگر اشكال شود كه على با نبودن در دنیا چگونه ممكنست فرمانرواى همه مؤ منین عالم باشد جوابش 
سئوال كرد به  ( ع(مردى از موسى بن جعفر  ((علل صدوق ))اینست كه بنا بر نقل معالى االخبار و 

یعنى به جهت آنكه به . النه یمیزهم بالعلم : ؤ منین نام نهاده شد، حضرت فرمودچه علت على امیرالم



 .اهل ایمان علم اطعام میكنند
میگوید اصل میره بمعنى طعامست و ماریمیر بمعنى تحصیل كردن و جلب نمودن  ((صحاح ))در 

مؤ منین نام نهاده طعام است پس چون مردم اهل عالم از علم على استفاده كرده و میكنند لذا امیرال
 . كل من یمیر قوما فهوا میرهم .شد

نقل شده كه چون قنداقه را خدمت رسول اكرم آوردند بر روى رسول ) ع (در اخبار تولد حضرت على 
قد افلح المؤ منون  :السالم علیك یا رسول اهللا ، بعدا سوره مؤ منون را تالوت كرد: خدا خندید و گفت 

 .ن الذینهم فى صلوتهم خاشعو 
قد افلحوا بك انت واهللا امیرهم تمیرهم من علومك و انت واهللا دلیلهم و بك  :فرمود) ص (رسول خدا 

 .یهتدون 
علت جلب علوم براى مؤ منان است ، لقب  ((امارت ))در این عبارت تمیرهم فرع بر انت امیرهم شده و 

ه خداوند این لقب را بآنحضرت بآنحضرت نداده است بلك) ص (امیرالمؤ منین را وجود مبارك پیغمبر 
است كه از طریق اهل سنت و ) ص (دلیل بر اینمطلب حدیثى از پیغمبر . عنایت فرموده است 

انا ربكم : فرمود. بلى : الست بربكم ؟ ارواح گفتند: جماعت نقل شده كه خدایتعالى در عالم زر فرمود
 . و محمد نبیكم و على امیركم

اگر مردم میدانستند  .لناس متى سمى على امیرالمؤ منین ما انكروا افضله لو علم ا :نیز پیغمبر فرمود
 .كه در چه زمانى على امیرالمؤ منین نام نهاده شد فضیلت او را انكار نمیكردند

 . فى اللوح المحفوظ تحت العرش على امیرالمؤ منین: نیز از كتب عامه نقل شده كه پیغمبر فرمود
 علم على علیه السالم 

) ع (مطالبى نوشته شده كه یك از هزار هم نمیشود و تازه آنمقداریكه على ) ع (رد علم على در مو 
بمردم آموخته و امیر آنها شده یك میلیاردهاى علم او نبوده است زیرا مردم قابلیت و استعداد علم على 

 . ان هیهنا لعلما جمالو اصبت له جملة: را ندارند و لذا خودش به كمیل فرمود
منتهى میشود چون ) ع (جمیع علوم به على : میگوید ((شرح نهج البالغه ))éR =Ï=  ((ابى الحدید ابن))
هستند كه او شاگرد  ((واصل بن عطا))كه اهل توحید و عدل و ارباب فكر و نظرند شاگرد  ((معتزله ))
 .دارد) ع (على   هر چه دارد از پدرش  ((محمد بن حنفیه ))و او شاگرد  ((ابوهاشم ))

و او از  ((ابوعلى جبایى ))میرسانند و او شاگرد  ((ابوالحسن اشعرى ))نسبت تعلیم را به  ((اشعریه ))و اما 



 .میرسد (ع (تالمذه مشایخ معتزله است و گفته شد كه علم معتزله به على 
ان هم هم واضح است كه علمشان بحضرت ائمه علیهم السالم میرسد و علم ایش ((زیدیه ))و  ((امامیه ))

 . از على علیه السالم است
محمدبن ))از شاگردان  ((شافعى ))و ) ع (از شاگردان امام صادق  ((مالك بن انس ))و  ((ابوحنیفه ))و 

بوده و آندو هم از شاگردان امام  ((مالك ))و  ((ابوحنیفه ))است كه او از شاگردان  ((الحسن شیبانى 
 .بوده اند) ع (صادق 

ع (است ، پس علم چهار فرقه اهل تسنن به امام صادق  ((شافعى ))از شاگردان  و احمد بن حنبل هم
 . است) ع (منتهى میشود و علم آنحضرت هم از على ) 

ابن ))در صحابه كسى فقیه تر از ابن عباس نبوده و علم تفسیر قرآن را از هر راه كه دنبال كنند به 
گفت نسبت علم تو با  ((ابن عباس ))كسى به . ددار ) ع (میرسد و او هر چه دارد از على  ((عباس 

 .چنانست كه یك قطره به بحر محیط: پسرعمت على در چه مرتبه است در جواب گفت 
و  ((جنید بغدادى ))و  ((یایزید بسطامى ))و  ((شیخ شبلى ))و علم و طریقت و حقیقت ظاهر است كه به 

و خادمان ائمه بودند و گفتیم علم ائمه منتهى به میرسد و كه همه اینها از شاگردان  ((معروف كرخى ))
 .علم على میشود

دیر و مرشدى كه بوده اند بآنحضرت . و فرقه صوفیان تا امروز از هر طایفه و صاحب هر خانقاه 
ست و او از على ((ابواالسود))میرسند همه علماى زمان میدانند و معترفند كه امام علم نحو و عربیت 

 . یل داده استمجملى شنیده و تفص
 . است) ع (و اما علم كالم كه اصل همه علوم است از كالم و خطبه هاى على 

بود كه این نكته را هم باید دانست كه بعضى  ((ابن ابى الحدید معتزلى ))تا اینجا مجملى از كلمات 
ردى و را صاحب مرتبه بدانند و بگویند كه اینمقام را از شاگ ((صوفیه ))خواسته اند كه ... از

 ((ابوهاشم كوفى ))خدمتگزارى اهلبیت عصمت آموخته اند و این از اكاذیب است چه سرسلسله صوفیه 
 . است كه او تابع معاویه و جبرى مذهب و در باطن مانند معاویه ملحد و دهرى بوده است

بخواهم از فرمود اگر  ((ابن عباس ))بود كه خود به ) ع (بارى موضوع بحث ، علم على امیرالمؤ منین 
 . معانى و حقایق سوره فاتحه الكتاب بنویسم ، هفتاد هزار شتر را از آن پربار كنم

 :است كه آنحضرت فرمود ((صحیح مسلم ))در 



 .سلونى عن طرق السماء فانى اعرف بها من طرق االرض 
 . از من سئوال كنید از راههاى آسمانى كه من به آنها داناترم از راههاى زمین: یعنى 

 گاهى على علیه السالم از شب معراج آ
در اخبار شب معراج نقل شده است كه حقتعالى طعام شیربرنج براى مهمانش پیغمبر مهیا نمود پیغمبر 

خدایا چگونه تنها غذا بخورم و حال آنكه تو لعن فرموده اى كسى را كه تنها غذا بخورد، دستى : فرمود
ز تمام شدن غذا ظرف سیبى ظاهر شد یكى را حضرت شبیه دست على از پشت پرده ظاهر شد، بعد ا

 . برداشت و یكى را آندست
بخدمت پیغمبر مشرف شد و تبریك گفت پیغمبر ) ع (چون از معراج برگشت صبح همانروز على 

همان سیب را از جیب خود بیرون ) ع (یا على تو از معراج من چگونه مطلع شدى ، على : فرمود
 . آورده نزد پیغمبر گذاشت

 على علیه السالم از گذشته و آینده باخبر بود
بكوفه آمد، روزى نماز صبح را گذاشته بشخصى ) ع (نقل میكند كه چون على  ((ابن شهر آشوب ))

فرمود به فالن موضع میروى كه در آنجا مسجدى است و یكطرف آنمسجد خانه اى است كه در آنجا 
 .نها را نزد من بیاورمردو زنى صداى خود را بلند كرده اند، هر دو آ

آنحضرت به آنها فرمود كه . آن مرد رفت و پس از مدتى آنزن و مرد را خدمت حضرت حاضر كرد
یا امیرالمؤ منین من این زن را خواستم و تزویج : به چه سبب نزاع شما به طول انجامید؟ چوان گفت 

دیكى من با او شد و اگر نمودم چون با او خلوت نمودم از او نفرتى در خود یافتم كه مانع نز 
میتوانستم در همان شب او را از خانه خود دور میكردم بنابراین میان ما نزاع بود تا فرستاده شما آمد و 

بعضى مطالب را نمیتوان نزد مردم : حضرت رو بطرف حضار مجلس نموده فرمود. ما را طلب كرد
 .فاش نمود شما بیرون روید فقط این زن و این جوان بمانند

این جوان را میشناسى گفت نه امیرالمؤ منین فرمود من : همه مردم بیرون رفتند حضرت به آنزن فرمود
فرمود . تو دختر فالن كس نیستى گفت بلى : چنان او را معرفى كنم كه خوب بشناسى ، آنگاه فرمود

به این ازدواج پدرت : فرمود. كه از براى تو پسرعمویى نبود كه به هم میل و رغبت داشتید گفت بلى 
فالن شب تو : گفت چرا چنین بود، فرمود. تن در نداد و راضى باین وصلت نبود، لذا او را رد كرد

براى قضاء حاجت بیرون رفتى و او ترا مالقات كرد و به اكراه ازاله بكارت تو نمود و از او حامله 



یافت از پدرت پنهان شدى و تو این موضوع را از مادرت پنهان میداشتى و چون مادرت اطالع 
میداشت و چون وضع حمل تو نزدیك شد مادر ترا شبانه از خانه بیرون برد و در فالن موضع تو 

وضع حمل نمودى و آن كودك را در جامه اى پیچیدى در خارج شهر در محلى كه در آنجا قضاى 
ى انداختى آن سنگ حاجت میكردند گذاشتى ، سگى آمد او را بوئید و تو ترسیدى كه او را بخورد سنگ

بر سر آن طفل آمده شكست و تو و مادرت بر سر او رفتید و مادرت از جامه خود پارچه اى جدا 
 .كرد سر او را بست بعدا او را گذاشتید و رفتید و ندانستید كه حال او چه شد

بگو اینمطالب درست و صحیح : دختر چون اینها را از آنحضرت شنید ساكت شد، حضرت فرمود
واهللا یا امیرالمؤ منین كه این امر را غیر از من و مادرم كسى نمیدانست . یا نه ؟ گفت بلى است 

حضرت فرمود كه خدا مرا بر این امر مطلع نمود، بعد حضرت فرمود كه چون شما آن طفل را 
مد گذاشتید در صبح آنشب بنو فالن آمده و او را برده و تربیت كردند تا بزرگ شد و با ایشان بكوفه آ
و این مرد همان طفلست كه با تو ازدواج نموده ، پس این پسر تو است نه شوهرت بعد حضرت به 

حقتعالى : آنگاه فرمود. جوان فرمود كه سرت را بگشاى چون گشود اثر شكستگى بر آن ظاهرب بود
 پسر ترا از آنچه بر او حرام بود نگاه داشت اینك با فرزند خود برو كه میان شما نكاح صورت

 .نمیگیرد
 فرمایش على علیه السالم راجع به علم و دانش خود

هیچكس از علم الهى و علمى : میگوید كه امیرالمؤ منین علیه السالم به جندب فرمود ((سید رضى ))
 . كه خدا به پیغمبرش داده از من داناتر نیست تنها من هستم كه علوم نبوى را میدانم

كه على را آفرید هر سئوال از هر قومى و هر حادثه اى كه  قسم بآن خدایى: و نیز حضرتش فرمود
در آن صدها نفر شركت داشته باشند در هر زمان و هر مكان كه باشد و هر پرستى كه از گذشته و 

آینده جهان بكنید از هر گونه علم و دانش و سانحه اى كه رخ داده یا بعدا رخ دهد من شما را خبر 
 . شما میگویممیكنم و حقیقت حال شما را ب

این فرمایش را جز على كسى نمیتوانند بگوید چه دانش و علم مردم از خلق است ولى علم على از 
وحى و الهام الهى سرچشمه گرفته و از منبع علوم غیبى سیراب گشته است لذا نقشه جهان آفرینش 

عالم مطلع بود و  زیر نظر على بود و بتمام جزئیات خلقت واقف و بینا و از كلیه حوادث و سوانح
آنروز كه نه بغداد ساخته شده بود و نه بنى عباس بودند از ساختمان شهر بغداد و دوران پادشاهى 



 .بغداد خبر داد ((هالكوخان ))و آمدن  ((مغول ))و احوال و انتهاى ایشان و نیز از آمدن   بنى عباس 
ند و خبر فتح و پیروزى را دادند و و لذا روزى كه هالكوخان بغداد را محاصره كرد و اهل حله آمد

بعضى از معاندین در . آنچه را آنحضرت فرموده بود بعرض هالكوخان رسانیدند و خط امان گرفتند
و  (7)و عنده مفاتح الغیب ال یعلمها اال هو: اینمقام مناقشه كرده اند كه بموجب نص قرآنى كه میفرماید

دیگر آیات مشابه آن كسى غیر از خدا غیب را نمیداند و این علم مخصوص ذات باریتعالى میباشد 
 . پس آنچه شما به على نسبت میدهید مخالف آیات قرآنى است

ا اال من ارتضى من رسول عالم الغیب فال یطهر على غیبه احد : جوابش اینست كه خود میفرماید كه
یعنى مطلع نمیگرداند خدا كسى را بر غیب خود مگر آنكس را كه بپسندد از رسول و فرستاده  (8) .

ائمه علیهم السالم از آن خبر میدادند از  خودش تا معجزه وى باشد پس هر چه امیرالمؤ منین و سایر
 .جانب پیغمبر بوده و آنحضرت هم از جانب خدایتعالى میفرمود

 لقب امیرالمؤ منین حضرت على علیه السالم است 
است و كسى حق ندارد كه این نام را بر خود نهد ) ع (لقب امیرالمؤ منین مخصوص حضرت على 

در این نام شركت دارند و میتوان بآنها امیرالمؤ منین گفت بلكه  اما عامه و اهل سنت میگویند كه خلفا
بعضى از آنها میگویند اول كسى كه باین نام معروف شد خلیفه ثانى عمر بوده ولى آنچه در اخبار 

 .معتبر خودشان وارد شده بر خالف گفتارشان میباشد
ه نقل مینماید و دویست و بیست سیدبن طاووس در انموضوع كتابى نوشته كه تمام اخبار آنرا از عام

حدیث از طرق آنها نقل میكند كه نام امیرالمؤ منین مخصوص على ست و خدا این لقب را به على 
مرحمت فرمود و بعد سید میفرماید كه من استقصار جمیع اخبار را ننموده ام بنابراین ما چند حدیثى از 

 . آن كتاب نقل میكنیم
 حدیث اول 

ابوالفتح كاتب )) :قرار داد و بحضرت آدم هم جریان را بیان فرمود) ع (اى على خدا این لقب را بر 
در كتاب خصایص از ابن عباس نقل میكند كه چون حقتعالى آدم را حقتعالى فرمود و  ((اصفهانى 

بعد خدا . الحمداهللا رب العالمین : روح در او دمیده شد عطسه كرد، خدا به او الهام فرمود كه بگوید
یرحمك ربك چون مالئكه او را سجده كردند او بخود بالید و گفت خدایا آیا هیچ خلقى : فرمود به او

آفریده اى كه محبوبتر از من بسوى تو باشد جوابى نشنید، ثانیا گفت و جوابى نشنید در مرتبه سوم كه 



ند تو را نمى گفت خطاب رسید بلى اى آدم خلقى دارم كه محبوبتر است نزد من از تو و اگر آنها نبود
آفریدم ، گفت خدایا آنها را بمن نشان ده ، به مالئكه حجب وحى رسید كه رفع كنید تا آدم ببیند چون 

آدم نگاه كرد پنج شبه دید كه در جلوى عرشند گفت خدایا اینها كیانند؟ خداى تعالى فرمود اى آدم این 
پیغمبر من و وصى او است و این محمد پیغمبر من است و این على امیرالمؤ منین است كه پسرعم 

فاطمه دختر پیغمبر من است و این حسن و حسین پسران على و فاطمه میباشند، آنگاه فرمود كه اى 
یا رب اسئلك بمحمد و : آدم اینها از اوالدان تو هستند آدم خوشحال شد و چون ترك اولى كرد گفت 

 .طه این كلمات او را آمرزیدعلى و فاطمة و الحسن و الحسین لما غفرت لى و خدا بواس
 حدیث دوم 

روایت میكند  ((انس بن مالك ))از  ((ابن مردویه ))امیرالمؤ منین میگفت ، ) ع (به على ) ص (پیغمبر 
فرمودند كه  ((ام حسبیه ))كه گفت حضرت رسالت در خانه ام حسبیه دختر ابوسفیان تشریف داشتند به 

اه آب وضو ساخت ، بعد فرمود اول كسى كه از این در آنگ. در كنارى برو كه مرا حاجتى است 
انس میگوید من گفتم ایكاش یك مردى از . درآید امیرمؤ منان و سید عرب و بهترین اوصیاء است 

 . انصار میآمد كه ناگاه على وارد شد تا كنار رسول خدا نشست تا آخر حدیث

 

 

 

 

 حدیث سوم 
در كتاب مناقب خود از ابن عباس نقل مى  ((ابن مردویه ))جبرئیل هم على را امیرالمؤ منین میگفت ، 

بر پیغمبر نازل شده بود و سر پیغمبر را در دامن نهاده بود كه  ((دحیه كلبى ))كند كه جبرئیل بصورت 
على وارد خانه شد و حال مبارك پیغمبر را زا جبرئیل كه بصورت دحیه بود سئوال نمود، دحیه در 

فت من تو را دوست میدارم زیرا تو امیرالمؤ منین و قائدالغرالمحجلین یعنى جواب گفت خوبست آنگاه گ
 . كشنده بزرگان اهل ایمان بسوى هدایت و بهشت هستى



 حدیث چهارم 
است در كتاب مناقب خود نقل میكند از رسول اكرم  ((زمخشرى ))كه از تالمذه  ((اخطب خوارزمى ))
السالم علیك ایها : فرمود) ع (با آفتاب تكلم نما، على  یا اباالحسن: فرمود) ع (كه به على ) ص (

و علیك السالم یا امیرالمؤ منین و امام المتقین و : العبد المطیع هللا ، آفتاب در جواب گفت 
 . قائدالغرالمحجلین

 حدیث پنجم 
از كه  ((منقض بن ابقع اسدى ))خود از  ((اربعین ))در كتاب  ((ابوجعفر محمد بن ابى مسلم ))از 

عازم ) ع (خواص امیرالمؤ منین علیه السالم بوده نقل میكند كه گفت در نیمه شعبان با امیرالمؤ منین 
مكانى بودیم شب شد و در محلى منزل نمودیم ، ناگاه متوجه شدم كه استر آنحضرت همهمه میكند 

ده ناگاه امیرالمؤ منین گوش خود را تیز نموده و نگاه بچیزى میكند برخاستم نفهمیدم كه چه اتفاقى رخ دا
سیاهى از دور مشاهده فرمود و گفت شیر است از محل عبادت خود برخاسته شمشیر بر دست گرفت 
بجانب شیر حركت كرد و صدا زد كه اى شیر بایست و شیر ایستاد و استر ساكت شد حضرت فرمود 

، اینها تماما ((وحیدم ))( ((رقسو ))و  ((حصور))و  ((ضر غام ))و  ((لیثم ))اى شیر مگر ندانستى كه من 
یا امیرالمؤ : خدایا زبان این شیر را گویا گردان ، شیر با زبان فصیح گفت : نام شیر است ، بعد فرمود

هفت روز است كه عذابى . منین یا خیرالوصیین یا وارث علم النبیین و یا مفرقا بین الحق و الباطل 
مسافت دو فرسخ شما را دیدم نزدیك شدم و با خود بمن نرسیده و گرسنگى مرا ضرر میرساند و از 

گفتم میروم تا ببینم آنها كیستند حضرت فرمود اى شیر مگر ندانستى كه من على پدر یازده امامم 
آنگاه شیر سر بر زمین گذاشت و پیش روى امیرالمؤ منین دراز شد و از گرسنگى شكایت كرد، 

ن شیر را روزى بده كه ناگاه دیدم بره اى در دهان خدایا بحق محمد و اهلبیت او ای: حضرت فرمود
یا امیرالمؤ منین واهللا ما طایفه سباع كسى را : شیر است و آنرا میخورد و چون خورد و سیر شد گفت 

كه دوست تو و اهلبیت تو باشد نمیخوریم و ما طایفه اى هستیم كه دوست بنى هاشم و عترت آنها 
رى ؟ گفت من و ذریه من در شام هستیم ، فرمود چرا بكوفه كجا منزل دا: حضرت فرمود. هستیم 

آمدى گفت به حجاز آمدم و چیزى بدستم نیامد تا به این صحرا رسیدم ولى امشب میروم نزد مردى از 
منزل دارد او  ((قادسیه ))فرار كرده و در  ((صفین ))است و از جنگ  ((سنان بن وائل ))دشمنان شما كه 

از اهل شام است ، این جمالت را گفت و رفت ، منقض گوید چون ما به  روزى امشب منست و او
قادسیه رسیدیم قبل از اذان صبح بود كه مردم با یكدیگر میگفتند دیشب سنان را شیر خورده من براى 
 .تماشاى او رفتم جز سر و بعضى از اعضا مثل سر انگشتان چیز دیگرى از او باقى نمانده بود

مردم نقل كردم ، مردم خاك زیر پاى آنحضرت را برمیداشتند حضرت پس از  من قصه شیر را براى



حمد و ثناى الهى فرمودند هر كس ما را دشمن دارد به جهنم میرود و هر كس دوست ما باشد به 
بهشت خواهد رفت ، من قسیم جنت و نارم و در روز قیامت به جهنم میگویم كه این از منست و این 

 .صراط چون برق خاطف و رعد عاصف و مرغ تیزرو میگذرداز تو شیعیان من بر 
 تنبیه 
این نكته را هم باید دانست كه این لقب شریف مخصوص آنحضرت است و به كسى دیگر جایز 
 .نیست امیرالمؤ منین گفت اگر چه سایر امامان باشند
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 باز این چه شورش است كه در خلق عالم است
 ز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم استبا

 باز این چه رستخیز عظیم است كز زمین
 گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست

 بى نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است
 این رستخیز عام كه نامش محرم است

 این صبح تیره باز دمید از كجا كز او
 در بارگاه قدس كه جاى مالل نیست

 ن و خلق جهان جمله درهم استكار جها
 سرهاى قدسیان همه بر زانوى غم است

 گویا طلوع میكند از مغرب آفتاب
 جن و ملك بر آدمیان نوحه میكنند

 كاشوب در تمامى ذرات عالم است
 گویا عزاى اشرف اوالد آدم است

 باز این چه شورش است كه در خلق عالم است
 چه ماتم است باز این چه نوحه و چه عزا



 وابن سیدالوصیین: مجلس هشتم 
 و اى پسر آقاى اوصیا

 ( ع(اثبات وصایت حضرت على 
انسان در دوران زندگانى خود در دنیا اختیاردار اموالیست كه به هر نحوى بخواهد میتواند عمل كند و 

برود لذا شخص چون این امور مورد عالقه اوست و نمیخواهد این اختیار بعد از مرگ او هم از بین 
مورد اطمینانى را براى خود انتخاب میكند و این اختیار را باو واگذار مینماید كه بعد از مرگش او از 
 .این اختیار تام استفاده كرده و برنامه خود را عملى سازد

در اصطالح فقهى آن شخص كه اختیارش را بعد از مرگ بدیگرى واگذار كند وصى و آن شخص 
 .موصى له و آنچیزى را كه مورد اختیار است موصى به گویند مورد اطمینان را

در بین افراد مردم مى بینیم اگر شخصى بخواهد دیگرى را در امور مورد عالقه خود وصى قرار دهد 
 :آن دیگرى باید واجد شرایط زیر باشد

 درستى و امانت - 1
قه اشخاصى محترم نباشد او شرافت در حسب و نسب كه اگر پدر و مادر و یا فامیل او از طب - 2

 .را وصى قرار نمیدهد زیرا هم خود را كوچك كرده و هم ورثه پیروى از اوامر و نواهى او نمیكنند
كاردانى و مسلط بودن در امور كارهاى میت ، چه اگر وصى هر چه هم انسان باشخصیت و  - 3

رثه او را بنحو احسن و اكمل خوبى باشد ولى نتواند بخوبى از عهده كارهاى میت یا موصى برآید و 
 .اداره كند عقالء عالم چنین شخصى را وصى خود قرار ندهند

وقتى مى بینیم كه سرپرست یك خانواده براى آنكه اهلبیتش بدون سرپرست نباشد وصى تعیین میكند آیا 
پس از بیست و سه سال زحمت و آن تشكیالت مهم وصایتى نكرد و وصى   ممكن است كه پیغمبرش 

اى كارهاى خود قرار نداد و گروه مسلمانان را بامید خدا گذاشته از دنیا رفت ، چگونه پیغمبر وصى بر 
بعد از : تعیین نكرده از دنیا رفت و این اختیار را به امت داد آیا تاكنون شده مردى به ورثه خود بگوید

 .من شما یكنفر را انتخاب كنید كه هم بكارهاى من برسد و هم بكارهاى شما
 اهمیت وصیت 
یكى از موضوعاتى كه در دین اسالم بسیار سفارش در مورد آن شده است مسئله وصیت است ، در 

راجع به وصیت سئوال كرد حضرت ) ع (از امام صادق  ((زید شحام ))روایت كرده  ((تهذیب ))كتاب 
 . وصیت بر هر شخص مسلمانى الزمست: فرمود

فرمود وصیت الزمست و پیغمبر خدا ) ع (ه امام صادق و نیز از محمد بن مسلم روایت نموده ك
 .سفارش به آن میفرمود



در بعضى روایات وارد شده كه شخص مسلمان ، شب باید وصیت نامه اش زیرسرش باشد و نیز در 
 . روایت است كه هر كس بدون وصیت بمیرد مانند مردن زمان جاهلیت مرده است

الدش راجع به اهمیت وصیت پس چرا خود پیغمبر بدون وصیت و ما نمیدانیم با این گفتار پیغمبر و او 
 تعیین وصى از دنیا رفت ؟
بنابراین باید گفت پیغمبر بر خالف مشى همه انبیاء سلف رفتار نموده چه هر پیغمبرى كه از دنیا 

مثال حضرت آدم بعد از خود دوازده ) ص (رفت وصى و جانشین خود را تعیین كرد مگر پیغمبر 
 .ى خود قرار دادوصى برا

 قنبان -  3هابیل  -  2شیث  - 1
 قادس -  6شیثم  -  5منشم  - 4

 اخنوخ كه ادریس باشد - 9اعمنح  -  8قندف  - 7
 ناخورا -  12دینوخ  -  11اینوخ  - 10

 -  3یافت  - 2سام  -  1: و نیز چون حضرت نوح از دنیا رفت دوازده خلیفه بجهت خود معرفى كرد
 اشنح

 شامخ -  6قانوء  - 5فرشخ  - 4
 یمنوخ - 9صالح  -  8هود  - 7

 هجا -  12دریخا  -  11معدل  - 10
 :و همچنین حضرت ابراهیم دوازده خلیفه و وصى بجهت خود تعیین نمود

 یعقوب -  3اسحاق  -  2اسماعیل  - 1
 اسلم -  6ایلون  -  5یوسف  - 4
 دانیال - 9زینون  -  8ایوب  - 7

 مبدع -  12اناجا  -  11االكیر  - 10
 :سى دوازده جانشین و وصى بجهت خود تعیین نمودحضرت مو 

 قندف -  3عروف  -  2یوشع بن نون  - 1
 داود -  6ارشاء  -  5عزیر  - 4

 انواخ - 9اصف  -  8سلیمان  - 7
 واعث -  12اردن  -  11مینقا  - 10

 :حضرت عیسى قبل از رفتن به آسمان به خلفاى دوازده نفرى خود تصریح نمود
 قندوف -  3عروف  -  2شمعون  - 1



 یحیى -  6زكریاء  -  5عیسروا  - 4
 قس - 9شیحا  -  8هدى  - 7

 یحیى الراهب -  11واستین  - 10
پس این پیغمبران اولوالعزم كه بمقتضاى حكمت بالغه بجهت حفظ شرایع خود و به امر حق تعالى 

و تا روز اوصیایى براى خود تعیین نمودند چگونه ممكنست پیغمبر ما كه خاتم پیغمبران بوده و دین ا
 .قیامت باید در بین مردم روزگار برقرار باشد وصى و خلیفه تعیین نكرده باشد

بنابراین عقال و نقال ثابت میشود كه مسلما پیغمبر ما در زمان حیات خود شخصى را وصى و جانشین 
 .دخود قرار داده و طورى اینمطلب را واضح و آشكار است كه خود عامه هم بر اینمطلب اعتراف دارن

فقیه شافعى در  ((ابن مغازلى ))در مسند خود به طرق مستعد و الفاظ متفاوت و  ((امام احمد بن حنبل ))
انت اخى : فرمود) ع (به على ) ص (در تفسیر خود نقل مینماید كه رسول اكرم  ((مناقب و ثعالبى 

 . ىوصیى و خلیفتى و قاضى دینى یعنى تو برادر وصى و خلیفه و ادا كننده دین من
شافعى در اوایل مودت ششم از كتاب مودة القربى از خلیفه ثانى عمربن  ((میر سید على همدانى ))

 :خطاب نقل مینماید كه چون پیغمبر عقد اخوت بین اصحاب بست فرمود
هذا على اخى فى الدنیا و االخرة و خلیفتى فى اهلى وصیتى و وارث علمى و قاضى دینى ما له منى 

فعى و ضره ضرى من احبه فقد احبنى من احبه فقد احبنى و من الغصبه فقد ابغضنى مالى منه بفغه ن
. 

این على در دنیا و آخرت برادر منست و خلیفه منست اهل من و وصى من و وارث علم و : یعنى 
اداكننده دین من میباشد، مال او از منست و مال من از اوت ، نفع او نفع من و ضرر او ضرر 

را دوست بدارد مرا دوست داشته و كسى كه او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته  منست كسى كه او
 . است

 حدیث الدار 
مهمتر از همه احادیث درباره اینكه على وصى پیغمبر است ، حدیث الدار یوم االنذار میباشد كه 

و بسیارى از علماء عامه و خاصه و مفسرین و مورخین و اكابر علماء اهل سنت با مختصر كم 
سوره شعراء، وانذر  214زیادى در الفاظ و عبارات نقل نموده اند و شرح و حدیث اینست كه چون آیه 

 . عشیرتك االقربین
چهل نفر از اشراف و رجال بزرگ و خویشاوندان خود را از قریش در ) ص (نازل شد رسول اكرم 

ان و یك صاع شیراز غذا منزل عمویش ابوطالب دعوت نمود و براى آنها یك ران گوسفند و قدرى ن
محمد غذاى یكنفر را حاضر نكرده ، چون در میان آنها : حاضر نمود، مهمانان خندیدند و گفتند



كلوا بسم اهللا ، بخورید بنام خداوند متعال : كسانى بودند كه یك شتربچه را تنها میخوردند، حضرت فرمود
سحركم به الرجل ، محمد با این غذا شما را هذا ما : ، پس از آنكه خوردند و سیر شدند بیكدیگر گفتند

 .سحر نمود
آنگاه حضرت برخاست پس از مقدماتى از سخن كه فقط قسمتى از آن یعنى شاهد مقصود را نقل 

یا نبى عبدالمطلب ان اهللا یعثنى بالخلق كافة ولیكم خاصة و انا ادعوكم الى كلمتین  :فرمود. میكنم 
لمیزان تملكون بهما العرب و العجم و تنقادلكم بهمااالمم و تدخلون خفیفتین على اللسان ثقیلتین على ا

بهماالجنة و تنجون بهما من النار شهادة ان ال اله اال اهللا و انى رسول اهللا فمن یحبنى الى هذا االمرو 
 .یؤ ارزه نى الى القیام به یكن احى و وزیرى و وارثى و خلیفتى من بعدى 

خداى تعالى مرا مبعوث فرمود بر عموم مردمان و بخصوص بر شما  اى فرزندان عبدالمطلب: یعنى 
و من شما را دعوت میكنم به دو كلمه بر عرب و عجم مالك شوید و ایشان شما را منقاد گردند و 
جمیع امم در تحت انقیاد شما درآیند و به این دو كلمه به بهشت روید از دوزخ نجات یابید و آن دو 

خدا و رسالت منست پس هر كس مرا در این كار اجابت كند و معاونت من  گواهى دادن به وحدانیت
نماید او برادر من و وزیر وارث و خلیفه بعد از من خواهد بود و این جمله آخر را سه مرتبه تكرار كرد 

: انا انصرك و وزیرك یا نبى اهللا : كه جواب داد) ع (و در هر سه مرتبه احدى جواب نداد مگر على 
 . بر خدا من شما را كمك و یارى مینمایماى پیغم

ان  :پس حضرت او را به خالفت بشارت داد و آب دهان مبارك خود را در دهان او انداخت و فرمود
 . هذا و وصیتى و خلیفتى فیكم ، یعنى این على وصى و خلیفه من در میان شماست

 . خلیفتى من بعدى انت وصیى و: و در بعضى از كتب است كه بخود على خطاب نوده فرمود
بعضى نقل كرده اند كه این مجلس مهمانى در سه روز متوالى انجام گرفت و این حدیث را كتب شیعه 

در  ((ثعلبى ))در مسند خود و  ((احمد بن حنبل ))نقل نموده اند و در كتب عامه هم زیاد نقل شده مانند 
معتزلى  ((ابن ابى الحدید))در تفسیرش و  ((طبرى ))و  ((مناقب ))در  ((احمد خوارزمى ))تفسیر خودش و 

در سنن و  ((بیهقى ))در سیره و  ((حلبى ))در كامل و  ((ابن اثیر))در جلد سوم شرح نهج البالغه خود و 
دیگران حتى مورخین بیگانه از سایر ملل كه تاریخ اسالم را نوشته اند مانند جرجى زیدان و توماس 

 .نكار نكرده بلكه به قلم تحریر در آورده اندكارالیل انگلیسى این مجلس را ا
وزیر و خلیفه رسول خدا ) ع (ابن ابى الحدید بعد از نقل این حدیث گفته كه دلیل بر اینكه على 

و اجعل لى وزیرا من  : میباشد نص كتاب خدا و احادیث رسول اهللا است ، حق تعالى در قرآن فرموده
 .ه فى امرى اهلى و هارون اخى اشدد به ازرى و اشرك

موسى بن عمران عرض كرد خداوند براى من وزیرى مقرر فرما و معینى از كسان من كه : یعنى 



برادرم هارون باشد و پشت مرا به او محكم گردان یا آنكه او را وزیر من گردان و او را در نبوت من 
یا على انت منى : شریك ساز و رسول خدا در حدیث صحیح كه مجمع علیه فراق اسالم است فرموده 

على تو براى من بمنزله هارون براى موسى هستى ، اال آنكه بعد از من . بمنزلة هارون من موسى 
) ع (پیغمبرى نمیباشد پس ثابت شد كه جمیع مراتب هارون و قدر و منزلت او نزد موسى براى على 

اگر رسول خدا  نیز هست پس على وزیر رسول خداست و پشتیبان محكمى براى آنحضرت میباشد و
 .خاتم النبیین نبود على در نبوت با او شریك بود

روایت میكند كه رسول خدا فرمود آیا نمیخواهید شما را  ((زیدبن ارقم ))از  ((ابن ابى الحدید))و نیز 
بچیزى داللت كنم كه اگر با او آشتى كنید و یار شوید هالك نگردید، بتحقیق كه ولى و امام شما على 

ب است ، پس دل خود را با او خالص كنید و به امامت او اقرار آورید و او را تصدیق نمائید بن ابیطال
 . و این را كه میگویم جبرئیل بمن خبر داده است

نص صریح در امامت و ) ص (همین كالم پیغمبر : پس از نقل این حدیث میگوید ((ابن ابى الحدید))
اینحدیث صریح چه خواهیم كرد، بعد خودش میگوید كه است و ما جماعت معتزله با ) ع (والیت على 

 . مرد از امامت ، امامت در فتاوى و احكام شرعیه است نه در خالفت
حال باید به این مرد سنى گفت كه خودت بعد از نقل اینحدیث اعتراف كردى كه این عبارت پیغمبر 

یى ، در صورتیكه احدى است پس چگونه تاءیل آنرا مینما) ع (نص صریح در امامت على ) ص (
 . نگفته كه نص را باید تاءویل كرد و معروفست كه میگویند اجتهاد در مقابل نص غلط است

بیان  ( ص(را وجود مبارك پیغمبر ) ع (پس جاى هیچگونه انكارى نیست كه امامت و خالفت على 
ابراهیم بن ))ذیل حاالت ضمن حرف الف  ((وافى بالوفیات ))در  ((صالح الدین صفدى ))فرموده بطوریكه 

على ان االمام على ) ص (نص النبى  : معروف به نظام معتزلى میگوید كه ((سیار بن هانى بصرى 
 .و عینه و عرفت الصحابة ذلك و لكن كتمه عمر الجل ابى بكر رضى اهللا عنهما 

مود، تصریح كرد و آنحضرت را به امامت تعیین ن) ع (بر امامت على ) ص (یعنى رسول اكرم 
 .صحابه اینرا میدانستند ولكن عمربن خطاب امامت و خالفت على را براى خاطر ابى بكر كتمان نمود

حجة االسالم ابوحامد محمد غزالى طوسى در كتاب سرالعالمین خود میگوید كه نسبت به خالفت على 
اینرو هرگونه اتفاق فریقین است و همه كس واقع و حقیقت را با كمال وضوح و آشكار فهمیده و از 

جانشین و خلیفه بالفاصل پیغمبر شناخته ) ع (شك و تردید زایل و مرتفع است و بطور یقین على 
شده است زیرا اجماع جماهیر مسلمین بر صحت وقوع قضایاى و شمول خطبه آنروز نسبت بمورد 

لغو و بحث منعقد است و باین مالك هر اشكالى بیمورد و هر اعتراضى بیمورد و هر اعتراضى 
سخن فرسایى خود را بپایان آورد فورى عمر مبادرت بتظاهر ) ص (باطلست زیرا همین كه رسول خدا 



تقدیم نمود، بدیهیست كه این نحوه تبریك  ((بخ بخ لك یا على ))نموده تبریكات الرمه را ضمن بیانات 
ى مع الوصف با گفتن تسلیم در مقابل صدور فرمان جدید و رضایت به وقوع خالفت على است ، ول

اینكه كمال طوع و رغبت سر تسلیم فرود آوردند عاقبت بد معامله اى با خدا ذكر كردند كه جزا حفاء 
حق و ورشكستگى آخرت نتیجه دیگرى نداشت ، اگر چنین نبود پس چرا در مرض موت آن پیغمبر 

شنید، پس  ((لهجیر ان الرجل))وقتى آنحضرت كاغذ و دوات براى نوشتن دستور جامع طلبید در پاسخ 
خالفت فاقد منطق و دلیل است و اگر حر به اجماع را بمنظور صحیح بكار برند البته ناقص است 

با زن و فرزندانش هیچكدام شركت در اجماع ساختگى نداشته ) ع (چه آنكه عباس و پسرانش و على 
یعت نكرده از سقیفه و همچنین بعضى حاضرین سقیفه نیز تمرد و مخالفت با آن اجماع نمودند و ب

 .خارج شدند
بوده و شیعه و سنى بر ) ع (خواننده عزیز بر شما ثابت شد كه وصى خلیفه بالفصل پیغمبر على 

این مطلب اتفاق دارند و بنا بر قول غزالى اگر یك عده هوى پرست براى ریاست چند روزه دنیا على را 
والدش بر مردم عالم ثابت میگردد و چون خانه نشین كنند حق از بین نمیرود و مظلومیت على و ا

اینمطلب وصایت خیلى مهم است در غالب زیارات میخوانى السالم علیك یابن امیرالمؤ منین 
 . سیدالوصیین

ذكر كردیم یكى از هزاران ) ع (خواننده عزیز این چند جمله ایكه در بیان وصى بودن حضرت على 
و قطره اى بود كه از باب نمونه از اقیانوس كبیر  اخبارى بود كه در كتب شیعه و سنى نقل شده

) ع (اخبار نشان دادیم و از همین مختصر بیان ما معلوم میشود كه مطلب خالفت بالفاصل على 
 .بحدى ظاهر بوده و منكرین خالفت و والیت آنحضرت هم اعتراف بآن داشته اند

 كشتى شكست خورده ز طوفان كربال
 ان كربالدر خاك و خون فتاده بمید

 گر چشم روزگار بر او فاش میگریست
 بودند دیو و دد همه سیراب مى مكید

 خون مى گذشت از سر ایوان كربال
 خاتم ز قحط آب سلیمان كربال

 نگرفت دست دهر گالبى بغیر اشك
 زان تشنگان هنوز بعیوق میرسد



 زان گل كه شد شكفته به بستان كربال
 ان كربالفریاد العطش ز بیاب

 از آب هم مضایقه كردند كوفیان
 كردند رو بخیمه سلطان كربال

 آندم فلك بر آتش غیرت سپند شد
 كز خوف خصم در حرم افغان بلند شد

میرساند كه از پدرانش نقل فرموده تا به پیغمبر كه فرمود ) ع (سند بحضرت صادق  ((مناقب ))در 
د تا اینكه افضل عشیره خود را وصى قرار دهد و مرا امر كرد خداوند هیچ پیغمبرى را قبض روح نكر 

كه پسرعم خود على را وصى قرار دهم و خداوند در كتب سلف هم نوشته كه على وصى من خواهد 
 .بود

وصى آنحضرت است و بحكم عقل بر ) ع (بنابراین جاى هیچگونه شك و تردیدى نیست كه على 
یى براى تبلیغ احكام اسالم و بیان حقایق قرآن براى مردم پیغمبر الزم است كه از طرف خدا خلفا

معرفى نماید چه هر مؤ سس و بانى بنایى كه زحمات زیاد و طاقت فرسا جهت ایجاد تحكیم مبانى آن 
بنا و مؤ سسه متحمل شده عالقمند به بقاى آن میباشد و براى باقیماندن آن اساس باید بعد از خود 

تامى از جهت علم و عمل با او داشته باشد برگمارد تا آن اساس بعد از مدیر و نگهبانى كه شباهت 
او برقرار بماند و زحماتش هدر نرود، پیغمبر اسالم مدت بیست و سه سال در تبلیغ رسالت و نشر 
احكام و تحكیم مبانى دین اسالم زحماتى كشید تا معارف دین اسالم را در بین جامعه بشرى منتشر 

كه چنین شخصى كه تمام فكر و ذكرش بقاء دین اسالم تا روز قیامت بوده و  ساخت ، بدیهى است
كسى را براى مردم معرفى كند كه مانند خودش داراى صفات كمال باشد تا بتواند نگهدارى دین را كرده 
و جواب و اشكاالت مردم را بدهد، قبال گفتیم كسى كه بخواهد وصى دیگرى بشود باید در مرتبه اول 

 :ه شرط باشدداراى س
 درستى و امانت : شرط اول وصایت 

اگر در صدر اسالم به حاالت تمام اصحاب پیغمبر بنگریم كسى را مانند على بن ابیطالب داراى 
درستى و امانت نخواهیم یافت ، از باب نمونه چند مورد از كارهاى آنحضرت را نقل میكنیم تا مطلب 
 خوب روشن گردد

 ین نباید باشدهیچگونه امتیازى بین مسلم
عسل زیادى آورده و به انبار تحویل شده بود، هنوز موقع تقسیم نرسیده ) ع (در دوران خالفت على 



وارد شد، مقدارى از شب گذشته بود، ) ع (بود، قضا را مهمانى بیموقع بر یكى از فرزندان على 
ه چند سیر عسل برداشت كه دسترسى ببازار و خرید نبود، پسر امپراطور اسالم از انبار خواستار شد ك

براى تقسیم و پخش علسل به انبار ) ع (خورش مهمان شاهزاده بشود فرداى آنروز كه امیرالمؤ منین 
دیشب فالن پسر : آمد دید یكى از ظرفهاى عسل دست خورده است از انباردار مؤ اخذه فرمود گفت 

ت گرفته امر به احضار آن فرزند گرفته ، حضرت تازیانه بر دس  شما این مقدار از عسل را بقرض 
ع (فرمود، چون حاضر شد عذر خود را گفت كه بخاطر احترام مهمان مساعده گرفته ام امیرالمؤ منین 

من دوست ندارم كه فرزندان من در گرفتن حق خود بر دیگر مسلمانان پیشى بگیرند باید : فرمود) 
حق خود را بگیرید تا هیچگونه امتیازى براى  مراقب باشید پس از اینكه حق خود را دریافت كردند شما

 .شما نباشد
 دختر على علیه السالم از بیت المال عاریه میگیرد
على بن ابى رافع گوید من ماءمور بیت المال یا رئیس حسابدارى بیت المال مسلمین بودم گردنبند 

رستاد كه من شنیده ام چنین قیمتى در میان بیت المال بود، دختر امیرالمؤ منین ، ام كلثوم ، پیغام ف
است ، من دوست دارم   گردنبندى در بیت المال موجودست و در اختیار توست عید قربان در پیش 

براى حفظ و صیانت حیثیت خانوادگى روز عید از آن گردنبند استفاده كنم بطور موقت و عاریه 
ند را فرستادم ، اتفاقا امیرالمؤ مضمونه را بمن بده و پس از سه روز بازگیر، من قبول كردم و گردنب

آن گردنبند را گردن دختر خود دیده و پرسید اینرا چگونه بدست آورده اى و به اجازه چه ) ع (منین 
از على بن رافع به عاریت گرفته ام و پس از عید رد : كسى مورد استفاده قرار داده اى ؟ عرض میكند

د و سخت نكوهش نمود كه آیا خیانت بمال مسلمین خواهم كرد، حضرت مرا على بن رافع احضار فرمو 
میكنى گفتم خدا نكند كه خیانت بكنم فرمود تو به اجازه چه كسى گردنبند را بدختر من دادى ؟ عرض 
كردم آقا دختر شما این گردنبند را به عاریه مضمونه گرفته و من هم بشرط زمان داده ام كه پس از 

روز باید پس بگیرى و به بیت المال انتقال دهى این مرتبه ترا سه روز پس بگیرم ، فرمود، همین ام
عقوبت نمى كنم ولى ، مراقب باش كه چنین كارى دیگر تكرار نشود چون دخترش این داستان را شنید 

یا امیرالمؤ منین من دختر شما هستم زنان اعیال و : گردنبند را فرستاد و از پدرش گله كرد و گفت 
یند چه كسى از من بداشتن چنین گردنبندى شایسته تر است ؟ فرمود دخترم هر بزرگان بدیدن من میآ

وقت همه زنان براى روز عید قربان چنین گردنبندى داشتند شما هم نیز داشته باش ولى دختر من نباید 
 .خود را به زینتى بیاراید كه همه بانوان مسلمان نداشته باشند

: اگر این گردنبند را به غیر عاریه مضمونه گرفته بودى  بنا بر قول بحار حضرت بدخترش فرمود كه
 . لكانت اذا اول هاشمیه قطعت یدهافى سرقة



 داستان عقیل و آهن تفتیده 
هر روز ببرادرش عقیل به قدر قوت خود و ) ع (در عمدة المطالب نقل میكند كه امیرالمؤ منین 

یكرد تا بقدرى شد كه فروخت و از پول آن عیالش جو میداد عقیل ازین جوها هر روز بمقدارى ذخیره م
را هم ) ع (تهیه كرد و امیرالمؤ منین   یكمقدار خرما و یكمقدار روغن و قدرى نان بجهت خانواده اش 

 .دعوت كرد
 چون حضرت بمنزل عقیل آمد فرمود این طعام را از كجا تهیه كردى ؟

 . گفت از زیادى جو روزانه خودمان
 . عزل اینمقدار جو بقیه براى تو و اهل و عیالت مكفى بود؟ عرض كرد بلىحضرت فرمود آیا بعد از 

حضرت از فردا كه مقررى جوى عقیل را داد به همان مقدار كه ذخیره میكرد كسر نمود فرمود چون 
اینمقدار جو براى تو كافیست حالل نیست كه من زیاده از این بتو بدهم عقیل غضبناك شد، پس 

قرمز كرد و در حال غفلت عقیل نزد صورت او برد، چون عقیل احساس  حضرت آهنى را به آتش
حرارت نمود بجزع آمد و آهى كشید فرمود چه شد كه تو از این آهن سرخ شده بآتش جزع میكنى و مرا 
در معرض آتش جهنم میدارى عقیل گفت واهللا میروم نزد كسى كه طال و خرما بمن بدهد این بود كه 

 . ز مكه به شام نزد معاویه رفتاز مدینه به مكه و ا
بود كه خود پیغمبر ) ع (خواننده عزیز اینقدرى از درستى و امانت وصى پیغمبر على بن ابیطالب 

تعیین فرمود او اوصیائیكه مردم جاهل براى پیغمبر تعیین كردند درستى و امانت كه نداشتند هیچ بلكه 
 .ظلم نمودند حق مردم را پایمال كرده و آنچه توانستند بدیگران

 معاویه بیت المال را خرج میكرد
و  202یكصد هزار دینار داد تا آیات  ((سمرة بن جندب ))به  ((معاویه ))نقل میكند كه  ((ابن ابى الحدید))

و من الناس من یعجبك قوله فى  :سوره بقره را در شاءن امیرالمؤ منین نقل كند، آیه میفرماید 203
على ما فى قلبه و هو الدالحضام و اذا تولى سعى فى االرض لیفسد فیها و  الحیوة الدنیا و یشهداهللا

 .یهلك الحرث و اهللا الیحب الفساد 
از گفتار خود ترا به شگفت آرند كه از  ((اخنس بن شریق كه از منافقان بود))بعضى از مردم مانند 

گواه گیرد و این كس بدترین چرب زبانى و درع به متاع دنیا رسند و از نادرستى خدا را براستى خود 
دشمن اسالمست و چون از حضور تو دور شود و كارش فتنه و فساد است بكوشد تا حاصل خلق را 
 .بباد فنا دهد و نسل بشر را قطع كند و خداوند مفسدان را دوست نمیدارد

معاویه  فرمود در این آیه حرث بمعنى دین و مراد از نسل مردم میباشد كه دومى و) ع (امام صادق 
 .هر دو را باطل و ضایع كردند



سوره بقره را كه به تصدیق شیعه و سنى درباره على  207بعد از آن صد هزار دینار دیگر داد كه آیه 
 .نازل شده در شاءن ابن ملجم نقل كند) ع (

 .و من الناس من یشرى نفسه ابتغاء مرضات اهللا  :آیه میفرماید
كه از جان خود در گذرند مانند شبى كه على بجاى پیغمبر  ((ست ا) ع (مراد على )) .بعضى مردانند

 . در بستر خوابید، و خدا دوستدار چنین بندگان است
نازل شده كه سمرة قبول نكرد نقل كند صدهزار دیگر  ( ع(این آیه بتصدیق شیعه و سنى درباره على 

 .درباره ابن ملجم نقل كندداد باز نگرفت چون به چهارصد هزار دینار رسید قبول نكرد آیه را 
احنف بن قیس میگوید بر معاویه وارد شدم آنقدر خوراكیهاى گرم و سرد و ترش و شیرین براى پذیرایى 
من آورد كه سخت بشگفت آمدم و در آخر خوراك دیگرى آورد كه آنرا نمى شناختم ، نام آنرا پرسیدم 

ن پسته و شكر سفید ساخته اند احنف گفت این خوراك را از روده هاى مرغابى و مغز قلم و روغ
میگوید گریه كردم معاویه گفت چرا گریه میكنى گفتم بیاد على و خالفت او افتادم روزى نزد او رفت 
افطار رسید مرا امر كرد نزد او بمانم انبان مهر شده اى را نزدش آوردند گفتند در آن چیست ؟ فرمود 

ترسى و بخلى نداشته ام : بردارد مهر كرده اى ؟ فرمودسویق جو، عرض كردم از ترس آنكه كسى آنرا 
ولى نخواستم كه حسن یا حسین روغن یا زیتون به آن داخل كنند گفتم مگر این عمل حرام است ؟ 
فرمودند ولى بر پیشوایان حق واجب است كه خود را از مستمندان اجتماع بشمار آورند تا آنكه فقر و 

 . فضل على قابل انكار نیست : یك نكند، معاویه گفتبیچارگى آسان شود و آنها را تحر 
انسان عاقل باید قدرى فكر كند، گیرم پیغمبر وصى تعیین نكرده بود و قرار بود مردم خودشان وصى و 
جانشین براى پیغمبر تعیین كنند آیا انسان عاقل خالفت و وصایت على را قبول میكند با این خلفاء 
 ظلم و جور را؟

با برادر و دختر و نفس خودش اینطور معامله میكند و حق دیگران را تضییع نمیكند على كسانى كه 
كه به برادرش بیشتر بدهد، اما معاویه این زندگى شاهانه و غذاهاى لذیذ را دارد، اگر عقیل از عدل 
على برادرش بطرف شام و معاویه گریخت اما دست از حق و حقیقت برنداشت و یك سلسله مطالب 

در شام بگوش شامیان رسانید و اثبات حقانیت برادرش را نزد معاویه نمود، در سعادت و حقه را 
 .فضیلت جناب عقیل همین بس كه سه نفر از فرزندان او در نصرت حضرت سیدالشهداء شهید شدند

 مسلم بن عقیل - 1
 جعفر بن عقیل - 2

 عبدالرحمن بن عقیل - 3

 
 



 كتاب 195ص 
 برخورد عقیل با معاویه

ابى الحدید در شرح نهج البالغه نقل میكند كه اول مرتبه اى كه عقیل بر معاویه وارد شد امر كرد  ابن
تا براى او كرسى نصب كردند وى را بر كرسى نشاند و صد هزار درهم به وى داد و بزرگان حكومت 

و لشكر ) ع (اى عقیل از لشكر برادرت امیرالمؤ منین : معاویه اطراف عقیل نشستند، معاویه گفت 
گذشتم شبشان مثل شب پیغمبر و ) ع (شبى بر لشكر برادرم امیرالمؤ منین : من خبر ده ، عقیل گفت 

روزشان مثل روز پیغمبر و من در میان آنها ندیدم مگر نمازگزار و نشنیدم مگر قرائت قرآن را ولى به 
ه در سمت راست تو نشسته لشكر تو گذشتم جمعى از منافقین را دیدم ، بعد گفت معاویه این كیست ك

، معاویه گفت این عمروعاص است گفت اینست كسى درباره او شش نفر مخاصمه كردند تا اینكه 
فهرى   ضحاك بن قیس ))بر آنها غالب شد، عقیل گفت این دیگرى كیست ؟ گفت این  ((جزار قریشى ))

ى مسلط و استاد بود بعد گفت است عقیل گفت واهللا پدرش از براى جهانیدن حیوان نر بر ماده خیل ((
است ، عقیل گفت این پسر زن دزد است كه  ((ابوموسى اشعرى )) : آن دیگرى كیست ؟ معاویه گفت

خیلى دزدى میكرد، معاویه گفت درباره من چه میگویى ؟ خواست درباره او آنچه از بدى   مادرش 
یه مرا معذور بدار معاویه گفت میداند بگوید كه غضب جلساء مجلس او فرو نشیند، عقیل گفت معاو 

باید بگویى ، عقیل گفت حمامه را میشناسى معاویه گفت حمامه كیست ؟ عقیل چیزى نگفت و 
برخاست و رفت ، معاویه فرستاد نزد زن نسابه و او را حاضر كرد، گفت حمامه كیست ؟ زن نسابه 

فیان است كه در جاهلیت حمامة جده تو، مادر ابوس: گفت در امان هستم ؟ گفت در امانى گفت 
صاحب رایت و علم بوده معاویه گفت من از شما زیاد شدم شما غیظ نكنید و غضبناك نباشید وقتى 

معاویه به عقیل گفت كه باالى منبر رود و برادرش على را سب كند عقیل باالى منبر رفت گفت 
 . ید كه من معاویه را لعنت میكنمایهاالناس معاویه بمن امر كرده كه برادرم على را لعنت كنم آگاه باش

در تاریخ ابن خلكان است كه روزى معاویه به جلساء مجلس خود عقیل هم تشریف داشت گفت آیا ابى 
نه معاویه : تبت یدا ابى لهب اهل شام گفتند :لهب را میشناسید كه خداوند در قرآن درباره اش فرمود
اى مردم آیا میشناسید زن : فورا عقیل گفت  گفت او عموى این مرد است و اشاره به عقیل نمود،

 .و امراءته حمالة الحطب فى جیدها حبل من مسد  :ابولهب را كه خدا در قرآن درباره اش فرمود
 ((5و  4 - اللهب ))

گفتند نه گفت او عمه این مرد است و اشاره به معاویه كرد، چون ام جمیله كه زوجه ابولهب بود دختر 
 .بوسفیان بودحرب بن امیه خواهر ا

 
 



 وابن سیدالوصیین: مجلس نهم 
 و اى پسر آقاى اوصیاء

در مجلس گفتیم مردم وقتى بخواهند كسى را وصى خود قرار دهند باید داراى درستى و امانت و شرافت 
در حسب و نسب و كاردانى باشد، پس پیغمبریكه میخواهد وصى براى خود تعیین كند بطریق اولى 

ر نظر داشته باشد راجع بدرستى و امانت على بن ابیطالب وصى بالفصل پیغمبر باید این شرایط را د
بیش از این وقت مجلس را نمیگیریم چون نظر ما اینست كه راه را . در مجلس قبل مطالبى ذكر شد

اینك بخواست خداوند . به شنوندگان گرامى نشان دهیم بعدا خودشان در فكر و جستجوى بیشترى برآیند
 . گفتگو میكنیم) ع (رافت حسب و نسب على امیرالمؤ منین در موضوع ش

دو جنبه دارد یكى نورانى و دیگر جسمانى و آنحضرت در هر دو قسمت بعد از ) ع (نسب على 
 .رسول خدا منحصر بفرد بود

علماء شیعه و سنى بیانات و روایاتى نقل كرده اند كه بعضى از آنها را ) ع (از جهت نورانیت على 
 . ار نقل مى كنیمبه اختص

 ( ع(روایات عامه در خلقت نورانى على 
المودة ))فقیه شافعى در كتاب  ((میر سیدعلى همدانى ))خود و  ((مسند))در كتاب  ((امام احمد بن حنبل ))

مطالب ))شافعى در  ((محمدبن طلحه ))و  ((مناقب ))شافعى در كتاب  ((ابن مغازلى ))خود و  ((القربى 
كنت  :نقل كرده اند كه آنحضرت فرمود) ص (و دیگران از رسول خدا  ((قب آل رسول السئول فى منا

انا و على بن ابیطالب نورا بین یدى اهللا قبل ان یخلق ادم باربعة عشر الف عام خلق اهللا تعالى ادم 
ركب تلك النور فى صلبه قلم یزل فى نور واحد حتى افترقانى فى صلب عبدالمطلب ففى النبوة و فى 

 .لى الخالفة ع
من و على نورى هستیم در اختیار خداى تعالى چهارده هزار سال قبل از اینكه آدم را خلق : یعنى 

كنید پس چون آدم را خلق فرمود خداى متعال ما را كه نور بودیم در صلب او قرار داد و از صلب او 
وت و در على خالفت را پیوسته با هم بودیم تا در صلب عبدالمطلب از هم جدا شدیم پس در من نب

 . ظاهر ساخت
خلیفه سوم  ((عثمان بن عفان ))شافعى از  ((ابن مغازلى ))و  ((مودة القربى ))در  ((میر سیدعلى همدانى ))

خلقت انا و على من نور واحد قبل ان یخلق ادم باربعة  :نقل میكند كه او گفت ، رسول خدا فرمود



لنور فى صلبه یزل شى ء واحد افترقافى صلب عبدالمطلب ففى االف عام فلما خلق اهللا ادم ركب ذلك ا
 .النبوة و فى على الوصیة 

ففى النبوة و الرسالة و فیك : در خبر دیگر بعد از این خبر نقل میكند كه خطاب به على نموده فرمود
 . الوصیة و االمامة یا على

ینكه آدم را خلق كند پس از آنكه من و على از یك نور خلق شدیم چهارده هزار سال قبل از ا: یعنى 
آدم را خلق نمود خداى متعال آن نور را در صلب او قرار داد پیوسته با هم بودیم تا آنكه در 

 .عبدالمطلب از هم جدا شدیم پس در من نبوت و در على وصایت را قرار داد
بهمین مقدار اكتفا  ازین قبیل روایات با اختالف در عبارات و الفاظ زیاد از طرق عامه نقل شده كه

 . میكنیم
 ( ع(روایات از طرق خاصه در خلقت نورانى على 

 ((1 -هل اتى )) .هل اتى على االنسان جین من الدهر لم یكن شیئا مذكورا 
مفسرین در معنى این انسان چند نقل قول كرده اند كه یكى از آنمعانى وجود مبارك امیرالمؤ منین علیه 

ان كامل میباشد، بنابراین معنى استفهام انكارى خواهد شد و معنى چنین السالم میباشد چه او انس
میشود كه نیامده است براى انسان زمانى كه نبوده باشد شى ء مذكور بوده بنابراین تا این ساختمان 

جهانى بوده على هم كه انسان كامل است بوده و وقتى نبوده كه درین دنیا نبوده باشد، البته نمى گوئیم 
ه بوده چه این بودن مخصوص خداست ولى میگوئیم وقتى على بوجود آمد كه هیچ چیز غیر از همیش

 . خدا و نور پیغمبر نبود این دنیا و این كرات با عظمت و نه عرش و قلم و نه ملك مقرب
 : است) ع (شواهدى هست كه مرد از انسان در این آیه على 

 ==� 
 . الرحمن علم القران خلق االنسان علمه البیان: مایدقول خداى تعالى در سوره الرحمن كه میفر 

تعلیم كرد و على بن ابیطالب را خلق كرد و بیان ) ص (یعنى خداوند رحمان قرآن را بحضرت رسول 
 .هر چیزى را كه در قرآن است باو تعلیم كرد

ان یعنى به ج البی. خلق االنسان یعنى امیرالمؤ منین : فرمود) ع (بلكه بنا بر روایت حضرت رضا 
 .آنحضرت تعلیم كرد هر چیزیكه محتاج الیه مردم باشد

پس همانطور كه مراد از انسان در سوره الرحمن امیرالمؤ منین علیه السالم است ، انسان در سوره هل 



 .اتى هم آنحضرت میباشد
 دوم 

 .ال االنسان مالهااو ق: است سوره اذا زلزله است كه میفرماید) ع (دلیل دیگرى كه مراد از انسان على 
در زمان ابوبكر زلزله شدیدى در : ابن بابویه از حضرت فاطمه علیهماالسالم روایت كرده كه فرمود

مدینه آمد بطوریكه كه عموم مردم ترسیدند و نزد ابوبكر و عمر رفتند دیدند كه آندو نفر هم از شدت 
حضور آنحضرت رسیدند، حضرت از میروند مردم هم به تبعیت از آنها ) ع (ترس به شتاب نزد على 

منزل خارج شد، ابوبكر و عمر مردم در عقب آن بزرگوار رفتند تا به باروى او رسیدند، آنحضرت بر 
روى زمین نشست ، مردم هم در اطراف آنحضرت نشستند دیوارهاى مدینه مانند گهواره حركت میكرد، 

كرده و فریاد میزدند یا على بفریاد ما  اهل مدینه از شدت ترس صداهاى خود را بگریه و زارى بلند
برس كه هرگز چنین زمین لرزه اى را ندیده ایم ، لبهاى مبارك آنحضرت بحرك درآمد و با دست مبارك 

اى زمین آرام و قرار گیر، زمین به اذن خدا ساكت شد و قرار گرفت مردم از : بر زمین زد و فرمود
تعجب كردند فرمود تعجب كردید كه زمین اطاعت ) ع (ین اطاعت و فرمانبردارى زمین از امیرالمؤ من

من همان انسانى هستم كه خداوند در قرآن : امر من نمود؟ عرض كردند بلى یا امیرالمؤ منین ، فرمود
 .و قال االنسان ما لها: میفرماید

 سوم 
سیر اهل بیت گفته اند كه در تف ((منهج الصادقین ))ابن شهر آشوب و ابوالفتح رازى و صاحب تفسیر 

است و هل درینجا بمعنى ماى نافیه ) ع (مذكور است كه مراد از انسان سوره هل اتى امیرالمؤ منین 
است یعنى هیچ زمانى بر انسان نگذشت كه او در آنزمان مذكور نبوده باشد بلكه همیشه مذكور و 

 . معروف بوده است
همه ازمنه و بلكه قبل از زمان وجود مبارك پس از این روایت هم استفاده میشود كه انسان مذكور در 

 .بود) ع (على 
حقتعالى  :سئوال كرد كه سن پدر بزرگوار شما چقدر است ؟ فرمود) ع (وقتى سلمان از امام حسین 

پنجاه هزار عالم و پنجاه هزار آدم قرار داد كه بین هر عالم و آدمى تا عالم دیگر پنجاه هزار سال 
 .مرا پنجاه هزار سال پیش از عالم و آدم اولى خلق كرد فاصله بوده ، خداوند پدر

كتاب ))در  ((حاج مالمحمد اشرفى ))و  ((انوار انعمانیه ))در كتاب  ((سید نعمت اله جزایرى ))



نقل نموده اند كه جبرئیل بصورت دحیه كلبى نزد رسول خدا نشسته بود كه حضرت  ((اسرارالشهادة 
یكه جوان خردسالى بود، جبرئیل برخاست تعظیم آنحضرت نمود، آمد در حال) ع (امیرالمؤ منین 

فرمود اى جبرئیل آیا این شخص جوان را تعظیم میكنى ؟ عرض كرد بلى ، این ) ص (حضرت رسول 
تو : من انت و من انا یعنى : وقتى كه خداوند عالم مرا خلق نمود با من تكلم فرمود. معلم منست 

انت الرب  :ندم این جوان آنجا حاضر شد مرا یاد داد كه بگوكیستى و من كیستم ؟ من معطل ما
 . و من خالص شدم .الجلیل و اسمك الجمیل و انا العبد الذلیل و اسمى جبرئیل 

اى جبرئیل تو چقدر عمر دارى ؟ عرض كرد كه در ساق عرش ستاره اى است كه در : پیغمبر فرمود
) ع (ر بار آنرا دیده ام آنگاه امیرالمؤ منین هر سى هزار سال یك دفعه طلوع میكند و من سى هزا

عمامه خود را از  ( ع(فرمود اگر آن كوكب را ببینى میشناسى ؟ عرض كرد بلى ، پس امیرالمؤ منین 
 .حسین مبارك باال زد، جبرئیل آن كوكب را در جبهه مبارك آنحضرت مشاهده نمود

ور جناب علوى از قبیل خلقت آسمان و زمین ازین قبیل روایات و مشابه آن زیاد است و میرساند كه ن
 . كنت ولیا و ادم بین الماء والطین: خلق شده اند و لذا خود حضرتش فرمود

 

 

 سلمان را) ع (نجات دادن امیرالمؤ منین 
است كه روزى شاه  ((مناقب مرتضوى ))و كتاب  ((حسن الكبار))و كتاب  ((تفسیر خالصة المنهج ))در 

هفت سالگى بر بام غرفه اى نشسته بود و رطب تناول میفرمود و سلمان  والیت در سن بیست و
فارسى در پائین غرفه خرقه خود را میدوخت ، شاه والیت یك حصه خرما بر او انداخت و او را بدان 

مشرف ساخت سلمان گفت من پیر سالخورده ام و روى براه آخرت آورده و شما خردسال مناسب نیست 
 . كه با من چنین كنى

حضرت فرمود سلمان تو خود . البته اینعمل امیرالمؤ منین و حرف سلمان از روى مزاح و شوخى بود
را بزرگ میدانى و من را خردسال میخوانى ، مگر فراموش كرده اى و ترس دشت ارژنه را از یاد برده 

ددا حیات اى ، یاد ندارى كه چه كسى در نجات بروى تو گشاد كه تو را از شیر محفوظ ساخت و مج
بخشید، سلمان متحیر گشت گفت یا امیرالمؤ منین از قصه دشت و شیر بیان فرما، فرمود، تو در 

میان آب بودى و از بیم شیر جزع و فریاد مینمودى در آنحال روى بدعا آوردى و از براى نجات خود 



ور میكردم ، دعا كردى و دعاى تو باجابت مقرون گشت من در آنجا در گذر بودم و در آنصحرا عب
آن سوارى كه نیزه بر كتف و تیغ بر دست داشت و شیر را دو نیم كرد و ترا نجات داد من بودم ، 
سلمان گفت اینداستان یك نشانى هم دارد آنرا بیان فرما حضرت یكدسته گل تر و تازه با طراوت از 

تر متعجب شد، ساعتى در آستین بیرون آورده فرمود این هدیه تو بود كه به آن سوار دادى سلمان بیش
تفكر بود تا خدمت رسول اكرم رسید و داستان خود را عرضه داشت كه یا رسول اله من در انجیل قبل 

از اسالمم صفات شما را خواندم و محبت شما در قلبم جاى گیر شد و دین شما را بر تمام ادیان 
زین حرفها نمیزدم تا اینكه پدرم از ترجیح دادم ولى عقیده خود را از پدرم پنهان میداشتم و پیش و ا

حالم آگاه كردید و در مقام كشتن من برآمده مرا برنجانید لكن بمالحظه مادرم از كشتنم درگذشت ولى 
مرا اذیت میكرد و كارهاى مشكل بمن ارجاع مینمود از اینجهت روى بفرار نمودم تا بدشت ارژنه رسیدم 

ارى بر سرچشمه آبى رسیدم خواستم خود را بشویم كه ناگاه چون ساعتى خوابیدم محتلم شدم بعد از بید
شیرى پیدا شده روى بمن نهاد من روى بسوى قاضى الحجات نمودم و از خدا خواستم كه مرا از شر 

آن شیر نجات دهد ناگاه سوارى پیدا شده آن شیر را با تیغ دو نیم كرد و من از آب بیرون شدم ركاب 
بهار بود و صحرا از گل و ریاحین خرم پر بود و دسته گلى چیدم  آن شخص را بوسیدم و چون فصل

هدیه آن سوار نمودم ولى یك وقت سوار نایاب شد به هر طرف رفتم اثرى از او ندیدم سیصد و چند 
سال ازین واقعه گذشته من در اینمدت به كسى اظهارى نكردم ولى الحال این ابن عم شما اظهار این 

 .قضیه را نمود
فرمود اینچنین چیزها از برادر من عجیب نیست كه من از ازین عجیب تر دیده ) ص (Ïå حضرت رس

ام ، اى سلمان چون بمعراج رفتم و از سدرة المنتهى گذشتم و بمقامى رسیدم كه جبرئیل از همراهى 
من فروماند یك تنه بسوى عرش الهى روان شدم در آنحال على را دیدم و چون از معراج برگشتم على 

زى را كه در میان من و خدا گذاشته بود كلمه به كلمه بیان نمود، اى سلمان از زمان آدم تاكنون هر را
 .كس از انبیاء و صلحاء و اتقیاء كه به بال و محنتى گرفتار میشد على ایشانرا نجات میداد

 . یا احمد ارسلت علیا مع كل نبى سر او معك سر او عالنیة: در حدیث قدسى است كه 
وارد مجلس  ( ع(است كه جنى نزد پیغمبر نشسته بود كه امیرالمؤ منین  ((مشارق االنوار برسى ))در 

آنحضرت شد، آن جن چون حضرت را دید براى تعظیم و خوف از آنجناب كوچك شده اظهار فروتنى 
نمود و حضرت رسول عرض كرد یا رسول اله من با ماردین طایفه جن پانصد سال پیش از خلقت آدم 

آسمان بودم این جوان را دیدم كه آمد و مرا از آسمان بیرون كرده بجانب زمین انداخت ، پس من  در
از شدت انداختن او بزمین هفتم رسیدم چون نظر كردم این جوان را در زمین هفتم دیدم همانطور كه 

 . در آسمان دیده بودم



ى جنى نزد حضرت رسول نشسته بود خود نقل میكند كه روز  ((لوامع االنوار))و همین برسى در كتاب 
وارد شد و آن جن به استغاثه و التماس درآمد و گفت یا رسول اله مرا از چنگ اینجوان ) ع (كه على 

نجات ده ، فرمود این جوان با تو چه كرده كه چنین اضطراب میكنى ؟ عرض كرد من در عهد 
جنیان را بر من گماشت كه مرا بگیرند سلیمان بودم و از فرمان آنحضرت تمرد كردم سلیمان جمعى از 

نتوانستند پس این جوان آمده مرا گرفت و مجروح ساخت و این جاى ضربت اوست كه بر من زده كه 
 . تا كنون التیام نیافته است

به ) ص (این روایت را با این زیادتى نقل میكند كه حضرت رسول  ((انوار نعمانیه ))در  ((سید جزایرى ))
كه نزد على برو تا جراحت ترا بهبودى دهد پس او از شیعیان آنحضرت شده ایمان  آن جنى فرمود

 .آورد
در كتاب لوامع االنوار خود نقل میكند كه روزى یكنفر جنى خدمت  ((حافظ برسى ))و ایضا همین 
از دور پیدا شد جنى از ) ع (بود و از قضایاى مشكل میپرسید كه ناگاه على ) ص (حضرت رسول 

آنحضرت كوچك شده مانند گنجشكى گردید و به رسول خدا پناه برد، رسول اكرم فرمود از چه مشاهده 
كسى مى ترسى تا ترا از او خالص كنم گفت از این جوان كه میآید، فرمود این جوان با تو چه كرده 
 گفت روز طوفان خواستم كشتى نوح را غرق كنم یك ركن كشتى را گرفتم و به غرق كردن نزدیك كردم
این جوان حاضر شد و ضربتى بر دست من زد كه دستم را قطع كرد پس آن جنى دستش را بیرون 

 .آورد كه بریده بود
 نسب جسمانى على علیه السالم 

از نظر پدر و آباء و ام داراى شرافتى بزرگ بوده كه همه آنها تا به ) ع (و اما جنبه جسمانى على 
ابدا در صلب و رحم ناپاكى آن نور پاك قرار نگرفته و این آدم ابوالبشر موحد و خداپرست بودند و 

غیر از ابوطالب همان ) ع (افتخار از براى احدى از مردم عالم نبوده غیر از پیغمبر زیر آباء على 
آباء پیغمبر میباشد و آباء آنحضرت با پنجاه و یك پشت به آدم ابوالبشر میرسد كه هفده نفر آنها از 

نفر آنها از پیغمبران و هفده هزار نفر از آنها از اوصیاء بوده اند و آباء  سالطین و هفده هزار
 : آنحضرت بقرار ذیلست

 على 
 بن عبدناف -  4بن هاشم  -  3بن عبدالمطلب  -  2ابن ابیطالب  - 1
 بن كعب -  8بن مره  -  7بن كالب  -  6بن قصى  - 5
 بن مالك -  12بن فهر  -  11بن غالب  -  10بن لوى  -9

 بن مدركة -  16بن خزیمه  -  15بن كنانه  - 14ن الخضر ب - 13



 بن معد -  20بن نزار  -  19بن مضر  -  18بن الیاس  - 17
 بن السیع -  24بن ادد  -  23بن اد  -  22بن عدنان  - 21
 بن حمل -  28بن سالمان  -  27بن بنت  -  26بن الهمیس  - 25
 خلیل الرحمن - 32بن ابراهیم  -  31بن اسماعیل  -  30بن قیدار  - 29
 بن ابرغو -  36بن شاروع  -  35بن تاحور  -  34بن تارخ  - 33
 بن ارفخشد -  40بن شالح  -  39بن عابر  -  38بن تالغ  - 37
 بن متوشلخ -  44بن ملك  -  43بن نوح  -  42بن سام  - 41
 بن قینا -  48بن مهالئل  -  47بن یارد  -  46بن اخنوخ  - 45
 بن آدم ابوالبشر -  51بن شیث  -  50ابن اتوش  - 49

همگى موحد بودند اینست كه قبال گفتیم پدران على غیر از ابوطالب ) ع (دلیل بر اینكه پدران على 
همان پدران پیغمبر هستند و باید پدران پیغمبران پاك و موحد بوده باشند زیرا اگر مشرك و كافر باشند 

 .نفوس مردم از پیغمبران منزجر خواهد بود
 اشكال 
ى بگوید یكى از اجداد پیغمبر و على حضرت ابراهیم خلیل است و مطابق قرآن پدر ابراهیم اگر كس

 :مى فرماید 74آزر مشترك بوده ، پس در بین اجداد پیغمبر بوده است ، خداوند در سوره انعام آیه 
 .و اذ قال ابراهیم البیه آزر اتتخذ اصناما الهة انى اریك و قومك فى ضالل مبین 

عمو یا شوهرمادر و مربى او كه عرب بر آنها اطالق . كن وقتى را كه ابراهیم بپدرش آزریعنى یاد 
گفت آیا بتها را بخدایى اختیار كرده اى ؟ براستى تو و همراهانت را در گمراهى آشكار مى . پدر میكند

 . بینم
 ô=Šô 

كافر بودند بعضى چون اسالف و آباء بعضى از صحابه پیغمبر و خلیفه اول و دوم و سوم مشرك و 
نسبى را از آنها دور نمایند و پدر مادر مشرك را سبب نقص   از علماء عامه خواستند این نقص 

 .ندانند
و لذا گفتند كه در آباء و اجداد و پیغمبران هم مشرك و كافر بوده تا اسالف خلفاء را ازین نقص مبرا 

عقل و منطق و قرآنست زیرا درباره آزر  سازند و اینكه میگویند پدر حضرت ابراهیم آزر بوده خالف
دو نقل قول كرده اند یك قول گفتند كه آزر عموى ابراهیم بود و مادر حضرت ابراهیم را گرفت كه 

سرپرستى ابراهیم را كند لذا ابراهیم باو پدر خطاب میكرد قرآن هم قواعد عرف عمو را پدر خطاب كرده 
اذ قال ال و جواب حضرت یعقوب با فرزندانش هنگام مرگ درباره سئو : و آن آیه اینست كه میفرماید



 .لنبیه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحدا 
یعنى جناب یعقوب به فرزندان خود گفت شما پس از مرگ من كه را میپرستید گفتند خداى تو و خداى 

 . و اسحاق را كه معبود یگانه استپدران تو ابراهیم و اسماعیل 
شاهد مقصود ازین آیه شریفه كلمه اسماعیل است كه او پدر یعقوب نبوده بلكه اسحاق پدر یعقوب بوده 
و اسماعیل عموى او میشد ولى در قرآن روى قاعده و عرف كه عمو را پدر خطاب میكنند پدر خوانده 

ندند لذا در جواب پدر هم عمو را پدر خواندند هم چون فرزندان یعقوب عرفا عمو را پدر میخوا. است 
 .عین همان سئوال و جواب را نقل میكند

روى همین قاعده حضرت ابراهیم عمو و یا شوهرمادرش را پدر خطاب میكند بهترین دلیلى كه آباء 
و و تقلبك فى الساجدین : سوره شعراست كه میفرماید 218گرامى پیغمبر ما مشرك و كافر نبودند آیه 

 . به انتقال تو در اهل سجود و به دوران تحولت از اصالب شامحه بارحام مطهر آگاه است
و دیگران از ابن عباس نقل میكنند كه در  ((ینابیع المودة )) 2در باب  ((شیخ سلیمان بلخى حنفى ))

پیغمبر  معناى آیه شریفه فوق فرموده یعنى خدا پیغمبر را از اصالب اهل توحید از پشت آدم بر پشت
 .بعد از پیغمبرى میگرداند تا آنكه او را از صلب پدر او از نكاح بیرون آورد نه زنا

كه ) ص )و او از پیغمبر  ((ابن عباس ))روایت میكنند از  ((ینابیع المودة ))و  ((ثعلبى ))در تفسیر 
 :فرمود

بى فى صلب  اهبطنى اهللا الى االرض فى صلب ادم و جعلنى فى صلب نوح فى السفینة و قذف
ابراهیم ثم لم یزل اهللا ینقلنى من االصالب الكریمة الى االرحام الطاهرة حتى اخرجنى من بین ابوى لم 

 .یلتقیا على نكاح قط 
خداوند مرا در صلب آدم بسوى زمین فرود آورد و در صلب نوح در كشتى قرار داد و در صلب 

اى طاهره پاكیزه منتقل كرد تا آنكه از پدر و ابراهیم انداخت و پیوسته از اصالب كریمه بسوى رحمه
 .مادرى بیرون آورد كه هرگز یكدیگر را ناپاك مالقات نكردند تا مرا به آلودگیهاى جاهلیت آلوده نگرداند

و نیز در كتاب مودة القربى از جابر عبداله انصارى و او از پیغمبر حدیثى نقل میكند راجع به اول ما 
و هكذا ینقل اهللا نورى من طیب الى  :ى میفرماید تا آخر حدیث كه میفرمایدخلق اهللا و حضرت بیانات

طیب و من طاهر الى طاهر الى ان اوصله اهللا صلب ابى عبداهللا بن عبدالمطلب و اوصله اهللا الى 
 .رحم امى امنة ثم اخرجنى الى الدنیا فجعلنى سیدالمرسلین و خاتم النبیین 

از طیب و طاهر و پاك و پاكیزه نقل داد تا آنكه به صلب پدرم  یعنى همچنین خداى تعالى نور مرا
عبداله و از او به رحم مادرم آمنه واصل نمود پس مرا بدنیا آورد و مرا سیدالمرسلین و خاتم همه 

 .پیغمبران قرار دارد



 :میفرماید 93امیرالمؤ منین علیه السالم در نهج البالغه در خطبه 
اقرهم فى خیر مستقرتنا سختهم كرائم االضالب الى مطهرات االرحام  فاستودعهم فى افضل مستودع و

) ص (كلما مضى منهم سلف قام منهم بدین اهللا خلف حتى افضت كرامة اهللا سبحانه الى محمد 
فاخرجه من افضل المعادن منبتا و اعز اءالرومات مغرسا من الشجرة التى صدع منها انبیائه و انتخب 

اوند پیغمبران را در برترین امانتگاه كه صلب پدران باشد امانت نهاد و در یعنى خد .منها امنآنه 
قرار داد و آنانرا از صلبهاى نیكو به رحمهاى پاك و پاكیزه انتقال داد  ((رحم مادران ))بهترین جایگاه 

یغ هر گاه یكى از ایشانرا از دنیا میرفت دیگرى بعد از او براى نشر دین خدا قیام مینمود و به تبل
احكام الهى مشغول میگشت تا اینكه منصب نبوت پیغمبرى از جانب خداوند سبحان بحضرت محمد 

رسید پس آنحضرت را از نیكوترین معدنها كه صلبهاى پیغمبران پیشین باشد رویانید و در ) ص (
از  غرس نمود از شجره اى كه نسل حضرت ابراهیم باشد كه پیغمبرانش را ((رحمها))عزیزترین اصل ها 

 .آن آشكار نمود و امین هاى خود را از آن برگزید
اگر بخواهیم از این قبیل اخبار طرق شیعه و سنى نقل كنیم زیاد است و دقت مجلس را میگیرد و به 

 .همین مقدار اكتفا میشود
 وابن سید الوصیین: مجلس دهم 

 و اى پسر آقاى اوصیاء 
مگى مؤ من و موحد بودند ثابت میشود كه آباء و پس از آنكه ثابت شد كه آباء و اجداد پیغمبر ه

كه ابوطالب باشد، ) ع (هم همگى مؤ من و موحد بوده اند، فقط میماند پدر على ) ع (اجداد على 
 . اینك قدرى در اسالم ابوطالب گفتگو مى كنیم

 اختالف در ایمان ابیطالب 
د و یا ایمان به برادرزاده خود نیاورد و بین مسلمین اختالف است كه آیا ابوطالب مسلمان و با ایمان بو 

بى ایمان از دنیا رفت ، اما عقیده شیعه بطور اجماع بر آنست كه انه قد امن بالنبى فى اول االمر و 
 ((ابوالقاسم بلخى ))و  ((جالل الدین سیوطى ))و  ((ابن ابى الحدید))بیشتر علماء و محققین عامه از قبیل 

زرگان معتزله مانند میر سیدعلى همدانى شافعى و غیر اینها قائل به اسالم و ب ((ابوجعفر اسكافى ))و 
باالتر از همه اینكه ایمان ابوطالب آلوده به كفر نبود، یعنى از اول با . و ایمان ابوطالب میباشند

حمزه و عباس عموى پیغمبر خیلى مقام دارند اما آنها از . ایمان بود و هیچ زمانى كافر به حق نشد
 osv با ایمان نبودند بلكه بدون ایمان بودند و بعدا به پیغمبر ایمان آورند و لذا اهل بیت درباره ابوطالب

 . انه لم یعبد صنما قط بل كان اوصیاء ابراهیم: فرمودند
 .یعنى ابوطالب هرگز بت پرستى نكرد بلكه از اوصیاء ابراهیم خلیل الرحمن بود



 مقام معنوى ابوطالب 
روایت میكند كه گفت از حضرت ابى الحسن اول سئوال  ((درست بن ابى منصور)) از ((كافى ))در 
اكان رسول اهللا محجوجا بابى طالب ، فقال الولكنه كان مستودعا للوصایا فدفعها الیه صلى اهللا  : كردم

ا علیه و آله و سلم قال قلت فدفع الیه الوصیة قال فقلت فما كان حال ابى طالب قال اقر بالنبى و بم
 .جاء به و دفع الیه الوصایا و مات من یومه 

كه آیا رسول خدا ماءمور پیروى از ابوطالب بود و ابوطالب از طرف خدابر او حجت بود حضرت 
نه ولى ابوطالب نگهدار و دایع نبوت بود وصایا نزد وى سپرده شده بود و آنها را بحضرت : فرمودند

 .پیغمبر داد
در شرح این خبر مى فرماید آنچه بخاطر من رسیده و بنظر  ((العقول مرآت ))در  ((مرحوم مجلسى ))

من روشنتر است اینست كه بگوئیم مقصود از این سوال اینست كه آیا ابوطالب حجت و امام بود بر 
رسول خدا حضرت جواب فرمود نه بعلت اینكه او امانت نگهدار پیغمبر بود و وصایاى پیغمبران سلف 

ند و مراد این نیست كه ابوطالب بحضرت وصیت كرده و پیغمبر را خلیفه خود را بحضرت پیغمبر رسا
ساخت تا حجت بر او باشد در حقیقت ابوطالب بمنزله شخص امینى بود كه امانت را به صاحبش 

رسانید سائل مقصود امام را نفهمید و گفت دادن وصایا مستلزم اینست كه حجت بر او باشد و سوال 
مام جواب داد كه دادن وصیت بعنوان رد امانت مستلزم این معنى نیست بلكه منافى اول را تكرار كرد ا
یعنى روز وفع وصیت مرد نه روز اقرار به نبوت و شاید هم  ((مات من یومیه ))آنست و مراد از 

 .متعلق به هر دو باشد و مقصود اقرار ظاهرى باشد كه دیگران دانستند
معلوم مى شود كه امانت پیغمبران سلف مانند عصاى موسى یا از این روایت مقام ابوطالب كامال 

انگشتر سلیمان یا پیراهن یوسف و از این قبیل چیزهایى كه باید نزد انبیاء باشد و امروز هم خدمت 
حضرت ولى عصر ارواح العالمین له الفداء مى باشد تمام اینها نزد ابوطالب بوده و تسلیم خدمت 

 .پیغمبر نمود
روایت نموده كه گفت از حضرت امیرالمومنین علیه  ((اصبغ بن نباته ))ال الدین از صدوق در اكم

بخدا قسم پدر من و جد من عبدالمطلب و همچنین هاشم و عبد مناف ، : السالم شنیدم كه مى فرمود
: گفته شد كه پس چه چیز را پرستش مى نمودند حضرت فرمود. بت را در هیچ وقت پرستش نكردند

 .ین حضرت ابراهیم بودند و بسوى خانه كعبه نماز مى خواندنداینها بر د
روایت مى كند كه گفت نامه اى براى  ((امان بن محمد))از  9عالمه مجلسى در كتاب بحار جلد 

حضرت على بن موسى الرضا علیه السالم نوشتم كه جعلت فدك من در ایمان ابوطالب شك دارم كه 
 :بود حضرت در جواب نوشتند آیا به پیغمبر ایمان آورد یا كافر



 بسم اهللا الرحمن الرحیم
تیبع غیر سبیل المومنین نو له ما تولى یعنى هر كس پیروى كند غیر راه مومنان را باز مى دهیم به 
او آنچه را كه دوست مى دارد و بعد حضرت نوشتند كه اگر تو اقرار بایمان ابوطالب نكنى بازگشت 

 .تو به آتش جهنم خواهد بود
اى یونس مردم درباره : نیز در بحار نقل مى كند كه امام صادق علیه السالم به یونس فرمودو 

فدایت شوم مى گویند ابوطالب در آتش بسیاریست و درد و پاى او دو : ابوطالب چه مى گویند، گفت 
دشمنان خدا : بغل از آتش مى باشد كه از شدت حرارت آنها مغز سر او مى جوشد حضرت فرمود

مى گویند بدرستى كه ابوطالب من رفقاء النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن  دروغ
 .اولئك رفیقا

 ایمان ابوطالب مخفى بود
براى اینكه ابوطالب بتواند كامال از وجود مبارك پیغمبر حمایت و جان آن حضرت را از كفار حفظ 

اگر كفاى مى دانستند كه ابوطالب بآن حضرت نماید مجبور بود كه ایمان خود را مخفى قرار دهد چه 
ایمان آورده مسلما ابوطالب كشته مى شد بلكه جان پیغمبر هم در خطر بود و لذا ابوطالب سیاستى 

براى خود اتخاذ كرد كه هم با محمد صلى اهللا علیه و آله باشد و هم با قریش و دلیل بر گفتار ما 
این موضوع نقل مى كند كه یكى از آنها این است كه روایاتى هست كه مرحوم مجلسى در بحار در 

عموى على بن حسان گفت خدمت حضرت صادق علیه السالم عرض كردم كه مردم گمان مى كنند 
كه ابوطالب در آتش بسیاریست حضرت فرمود، دروغ مى گویند جبرئیل چنین خبرى به جهت پیغمبر 

نازل نمود، حضرت فرمود جبرئیل نازل شد و گفت نباورده گفتم پس جبرئیل در این باب چه بر پیغمبر 
یا محمد حق تعالى ترا سالم مى رساند و مى فرماید كه اصحاب كهف خودشان را مخفى نمودند شرك 
را ظاهر كردند فاتادهم اهللا اجرهم مرتین و ابوطالب به همین قسم ایمان خودش را مخفى نمود و شرك 

ابوطالب از دنیا خارج نشد تا اینكه جبرئیل از نزد حق تعالى را ظاهر كرد فاتاه اهللا اجره مرتین و 
بشارت بهشت او را آورد آنگاه حضرت فرمود كه مردم چگونه وصف ابوطالب را این قسص مى كنند 
و حال آنكه در شب وفات ابوطالب جبرئیل بر پیغمبر نازل شده و گفت اى محمد از مكه خارج شو 

 .ناصرى در مكه نخواهد بودكه از براى تو بعد از ابى طالب 
سید مرتضى در كتاب فصول از شیخ خودش شیخ مفید ادله اى براى اثبات ایمان ابوطالب ذكر كرده 

 : كه ما بعضى از آنها نقل مى كنیم
اخالص و دوستى ابوطالب نسبت به رسول خدا است و آن حضرت را به قلب و دست و زبان  - 1

 .ى و جعفر امر كرد كه متابعت آن حضرت را بنمایندخودش یارى مى كرد و به دو پسرش عل



فرمایش پیغمبر خدا در وقت مرگ ابوطالب است كه فرمود عمو تو صله رحم را بجا آوردى خدا  - 2
 . جزاى خیر به تو بدهد پس چنین دعایى از پیغمبر در حق شخص كافر جایز نیست

در بین اوالدهاى او على علیه السالم  بعد از مرگ ابوطالب حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله - 3
را امر به تغسیل و تكفین او نمود در صورتیكه اوالدان دیگر او هم حاضر بودند و جعفر هم ایمان 

آورده بود ولى در بالد حبشه بود پس پیغمبر كه امر كرد على ابوطالب را غسل دهد دلیل بر ایمان او 
 .رمود كه كافر را غسل دهداست چه اگر كافر بود پیغمبر به على نمى ف

این خبر مشهور است كه جبرئیل در وقت موت ابوطالب بر رسول خدا نازل شد و بآنحضرت  - 4
گفت یا محمد حقتعالى بشما سالم میرساند و میفرماید كه از مكه خارج شو كه ناصر تو ابوطالب 

بآنحضرت نداشت پس چرا او را  وفات كرد و اینخبر ایمان ابوطالب را ظاهر میسازد زیرا كه اگر ایمان
 .یارى میكرد و با كفار قریش در رسالت آنحضرت محاجه مینمود

وقتى دید كه على با پیغمبر نماز میخواند گفت اى پسر این چه عملى است گفت دینى است كه  - 5
پس ابن عم من مرا بسوى آن خوانده ابوطالب گفت متابعت او را بكن چه او نمیخواند مگر بسوى خیر 

 .ابوطالب در این حرفش به راستگویى رسول خدا اعتراف كرد و این حقیقت ایمان میباشد
ابوطالب اشعار زیادى دارد كه داللت بر ایمان او میكند از جمله قصیده المیه او است كه در  - 6

 . الم یعلموا ان انبنا المكذب: آن میگوید
 . و رسالت او حق است در این شعر صریحا میگوید كه پیغمبر دروغ نمیگوید

و نیز در وقت وفاتش اهل خود را جمع كرد و اشعارى در یارى پیغمبر گفت كه از جمله آن اینست 
 . اوصى بنصرالنبى الخیر مشهده در این شعر هم در وقت مرگش اقرار برسالت پیغمبر نموده است

 ابوطالب یارى پیغمبر مینمود
و دین خود را آشكار ساخت مردم مكه و بلخصوص طایفه اوایل كه پیغمبر اسالم دعوى نبوت نمود 

قریش با او مخالفت كرده و هر روز نوعى آنحضرت را مزاحمت فراهم میكردند و مسلمانانرا اذیت 
مینمودند بقدرى كار را بمسلمین سخت گرفتند كه بعضى از مسلمانان مجبور شدند از مكه هجرت كنند 

ه شوند و آن اشخاصى كه قادر به هجرت نبودند و در مكه ماندند سلطان حبشه پناهند ((نجاشى ))و به 
از آنها طرفدارى میكردند و تا ممكن بود نمیگذاشتند كه یك فرد مسلمان مورد  ((حمزه ))و  ((ابوطالب ))

حمله كفار واقع شود و مردم مكه انجمنى تشكیل دادند تا درباره مسلمین تصمیمى اتخاذ كنند در آن 
قریش همدست شده تصمیم بقتل پیغمبر را گرفتند ابوطالب بر این اندیشه كفار آگهى انجمن تمامى 

یافت آل هاشم و عبدالمطلب را جمع كرده و همه آنها را با زن و فرزندشان و مسلمین بدره اى كه 
 .شعب ابوطالب نام داشت جاى داد



ارى ابوطالب در نصرت پیغمبر اوالد عبدالمطلب از مسلمان و غیرمسلمان براى حفظ قبیله و فرمانبرد
كه از دشمنان سرسخت آنحضرت بود و بالجمله در آن شعب  ((ابولهب ))خوددارى نمیكردند مگر 

ابوطالب باتفاق ایشان خود بحفظ و حراست رسول خدا پرداخت و از دو سوى آن دره را دیده بان 
میگفت كه به جاى ) ع (لى گذاشت كه دشمن هم بر آن هجوم نیاورد و بسیارى از شبها بفرزندش ع

پیغمبر بخوابد و حمزه همه شب با شمشیر برگرد پیغمبر میگشت كفار قریش دانستند كه بدان حضرت 
مجتمع شدند و  ((دارالندوة ))دست نیابند و كشتن او غیرممكنست و لذا چهل تن از بزرگان ایشان در 

موافق نباشند و مدارا نكنند و زن به ایشان پیمان بستند كه با فرزندان عبدالمطلب و اوالد هاشم دیگر 
ندهند و زن از ایشان نگیرند و بدیشان چیزى نفروشند و چیزى هم از ایشان نخرند و صلح با آنها 

را بایشان بدهند تا بقتل رسانند این عهدنامه را نوشتند و مهر كردند و ) ص (نكنند تا وقتى كه محمد 
سپردند تا او نیكو حفظ كند بعد از این معاهده بنى هاشم در شعب  ((خاله ابوجهل )) ((ام الجالس ))به 

محصور مانده هیچكس از اهل مكه جراءت خرید و فروش با آنها نداشت مگر در اوقات حج كه 
مقاتلت حرام بود و قبائل عرب در مكه حاضر میشدند آنها از شعب بیرون شده چیزهاى خوردنى از 

د ولى چون مى فهمیدند كه یكى از بنى هاشم میخواهد چیزى بخرد عرب میخریدند و به شعب میبردن
بهاى آنرا گران میكردند و خودشان میخریدند و اگر ملتفت میشدند كه یكى از اقوام عبدالمطلب چیزى 

خوردنى به شعب فرستاده او را زحمت رسانده اذیت میكردند و اگر كسى از شعب بیرون میشد و او را 
 .جه اش میكردندمیدیدند عذاب و شكن

نقل شده كه ابوالعاص داماد پیغمبر شترانى از گندم و خرما بار میكرد و به شعب میبرد و رها میكرد 
از اینجاست كه پیغمبر فرمود ابوالعاص حق دامادى ما را ادا كرد بالجمله تا سه سال كار بدینگونه 

رسنگى بلند بود تا اینكه بعضى از از شدت گ ((نبى عبدالمطلب ))میبود و گاه بود كه فریاد اطفال 
مشركین از بستن آن پیمان پشیمان شدند و پنج نفر از ایشان یعنى هشام بن عمر، و زهیر بن امیة 
بن مغیره و مطعم بن عدى و ابوالنجترى و زمعة بن االسود با هم پیمان بستند كه نقص عهد كنند و 

كعبه جمع شدند آن پنج نفر آمدند و ازین مقوله آن صحیفه را بدزدند صبح فردا كه صنا دید قریش در 
سخن در پیش آوردند كه ناگاه ابوطالب با جمعى از مردم خود از شعب بیرون آمدند به كعبه آمدند و 
در مجمع قریش بنشستند ابوجهل گمان كرد كه ابوطالب از زحمت و رنجى كه در شعب برده صبرش 

 .هدرا تحویل د) ص (تمام شده و آمده كه محمد 
ابوطالب آغاز سخن كرد و گفت اى مردم امروز سخنى با شما گویم كه بر خیر شما است برادرزاده ام 

محمد صلى اهللا علیه و آله بمن خبر داده كه خداى تعالى موریانه را بر آن صحیفه گماشت كه تمام 
د اگر او راست گفته نوشته ها را خوردند فقط نام خدا بر آن باقى مانده اكنون آن صحیفه را حاضر كنی



شما را با او چه كار است دست ازو بردارید و اگر دروغ میگوید من او را به شما میدهم تا او را بقتل 
رسانید مردم گفتند نیكو سخن گفتى چون صحیفه را از ام الجالس بگرفتند و گشودند دیدند تمام آنرا 

انده خود مردم شرمسار شدند آنگاه مطعم بن موریانه خورده جز لفظ بسمك اللهم كه بر سر نامه باقى م
عدى صحیفه را پاره كرد و گفت ما از این صحیفه قاطعه ظالمانه بیزاریم بعدا مسلمین از شعب بیرون 

 .آمدند
اگر ابوطالب داراى ایمان نبود پس چرا در این سه سال كمك به آنحضرت میكرد و محمد صلى اهللا 

 . نمیداد اینها دلیل بر ایمان و اسالم ابوطالب است  علیه و آله را تحویل كفار قریش 
اگر مشركین بعد از سه سال ترحم كردند و خودشان دلشان بحال بچه هاى مسلمین سوخت خدا را 

لعنت كند بنى امیه را كه فریاد العطش كودكان حسین دل سنگ آنها را نسوخت بلكه با شمشیر و نیزه 
 .جواب آنها را دادند
 .عامه كه داللت بر اسالم و ایمان ابوطالب میكنداخبارى از طرق 

نقل میكند كه گفت روزى  ((ابن عباس ))كه یكى از علماء عامه است از  ((ابوالفتح اصفهانى ))
خدمت پیغمبر آمد و پدرش را كه پیر و كورى بود با خود خدمت آنحضرت آورد و حضرت  ((ابوبكر))

فتیم و او را میدیدیم ، ابوبكر گفت یا رسول اهللا من او را فرمودند چرا این پیرمرد را آوردى ما میر 
خدمت شما آوردم تا خدا بمن اجر دهد قسم به آن خدایى كه ترا مبعوث فرموده فرح من بواسطه اسالم 

عموى تو ابوطالب بیشتر است از اسالم پدر خودم و ابیطالب بواسطه قبول كردن اسالم چشم ترا 
 . ت گفتىروشن نمود، حضرت فرمود راس

 : ابن ابى الحدید معتزلى در شرح نهج البالغه اشعارى در مدح ابوطالب سروده
 و لوال ابوطالب و ابنه

 لما مثل الدین شخصا فقاما
 فذاك بمكة اءویى و حامى

 و هذا بیثرب جس الحماما
 تكفل عبد مناف باءمر

 و اودى فكان على تماما
 فقل فى ثبیر مضى بعد ما

 ما قضاه و ابقى شماماقضى 
 فلله ذا فاتحا للهدى



 وهللا اذا للمعالى ختاما
 و ما ضر مجد ابیطالب

 جهول لغا او بصیرر تعامى
 كما ال یضر ایات الصباح

 من ظن ضوء النهار الظالما 
ما حصل معنى آنكه اگر ابوطالب و پسرش على نبودند دین اسالم تشخیص و قوامى نداشت ابوطالب 

در مدینه ملكوت را با تجسس بدست آورد و ) ع (ر مكه آنحضرت را یافت و حمایت نمود و على د
حمایت كرد ابوطالب بامر عبدالمطلب پدربزرگوارش كفالت زندگانى آنحضرت را بعهده گرفت و ادامه 

 داد و على آن خدمات را خاتمه داد، تاءسفى ندارد كه ابوطالب به قضاى الهى درگذشت زیرا بوى
خوش خود على را به یادگار گذارد براى رضاى خدا ابوطالب خدمت بدین خدا كرد و على به آن 

 .خدمات خاتمه داد تا به اوج اعال رسید
و اشعار زیادى علماى شیعه و سنى از ابوطالب نقل كرده اند كه داللت بر اسالم او میكند كه ذكر 

ابوجعفر ))و  ((شرح ابن ابى الحدید))بحار و یا  آنها بطول مى انجامد هر كه طالب باشد به جلد نهم
 .مراجعه كنید ((اسكافى 

 اقرار ابوطالب دم مرگ به توحید
كه از علماء عامه میباشند نقل میكنند كه در مرض موت ابوطالب  ((بیهقى ))و  ((حافظ ابونعیم ))

به عیادت جناب ابوطالب  ((ه عبداهللا بن بنى امی))و  ((ابوجهل ))جمعى از صنا دید كفار قریش از قبیل 
رفتند در آنحال رسول اكرم به عمش ابوطالب فرمود بگو كلمه ال اله ال اهللا را تا من بر آن شاهد باشم 
در نزد پروردگار متعال ، فورى ابوجهل و ابن بنى امیه گفتند اى ابوطالب آیا از ملت عبدالمطلب بر 

تا اینكه ابوطالب گفت بدانید كه من بر ملت عبدالمطلب میگردى چند مرتبه این كلمات را تكرار میكنى 
باقى میباشم آنها خوشحال بیرون رفتند، آثار موت بر آنجناب ظاهر شد برادرش عباس دید لبهایى 

نموده عرض كرد ) ص (اال اله اال اهللا ، عباس رو به رسول خدا : حركت میكند گوش داد دید میگوید
لمه اى را كه تو امر كردى گفت ولى چون عباس اسالم نیاورده بود كلمه برادرزاده برادرم ابوطالب آن ك

 .شهادت را بر زبان جارى ننمود
تلقین پیغمبر به عمویش نه از آنجهت بود كه ابوطالب كافر بوده و پیغمبر خواست عمویش با ایمان 



گفتن ال اله اال اهللا  از دنیا برود بلكه از جهت آن بود كه وقت مرگ شیطان بر انسان غلبه میكند و به
از انسان دور میشود و دیگر آنهایى كه در اطراف بستر هستند بدانند كه اینشخص مؤ من موحد از 

دنیا رفت و در تشیع و تكفین او حاضر شوند و از جنازه او احترام كنند و طلب مغفرت بجهت او 
لت عبدالمطلب هستم ظاهرا بنمایند و ضمنا ابوطالب در گفتارش سیاسى بكار برد و گفت من بر م

آنها را ساكت و خوشحال نمود ولى در معنى اقرار به توحید بود چه آنكه جناب عبدالمطلب بر ملت 
 .ابراهیم و موحد بود عالوه بر آنكه صریحا كلمه طیبه ال اله اال اهللا را بر زبان جارى نمود

 حیوانات مطیع ابوطالب بودند
از مناقب شهر آشوب نقل میكند كه روزى فاطمه بنت اسد،  ((بحار))در جلد نهم  ((عالمه مجلسى ))

خرمایى تناول میفرماید كه از مشك و عنبر خوشبوتر ) ص (رضى اهللا عنها دید كه حضرت رسول 
است و به خرماهاى دنیا شباهت ندارد، التماس بحضرت كرد كه دانه اى از این خرما بمن عطا فرما، 

ت حقتعالى و پیغمبرى من گواهى ندهى این خرما بر تو حالل نیست حضرت فرمود كه تا به وحدانی
فاطمه شهادتین را گفت و یكدانه از آن خرما را گرفت و تناول كرد، بعد از خوردن رغبتش به آن خرما 

زیاده شد دانه دیگرى از براى ابوطالب طلب نمود، حضرت فرمود بشرطى میدهم كه آنرا به ابوطالب 
فتن شهادت بخدا و رسالت من ، چون شب شد و ابوطالب به نزد فاطمه درآمد ندهى مگر بعد از گ

بوى خوشى از فاطمه استشمام كرد كه هرگز چنان بوى خوشى نشنیده بود از او پرسید كه این بوى 
خوش از چیست فاطمه خرما را بیرون آورد و گفت ازین خرماست ابوطالب باو التماس كرد كه خرما 

خرما را ) ص (ول نمایم فاطمه گفت تا شهادت ندهى به وحدانیت خدا و رسالت محمد را بده بمن تا تنا
بتو ندهم ، ابوطالب بدون تاءمل شهادتین را گفت ولى به فاطمه گفت شهادت را نزد قریش اظهار مكن 

و نگو كه من اسالم تام اختیار كردم چه من اسالم خود را از روى مصلحتى از آنها پنهان میدارم 
ه ابوطالب خرما را گرفت و تناول نمود و در پیمان همانشب مقاربت نمود و فاطمه به على علیه آنگا

السالم حامله شد و حسن جمال فاطمه به سبب آن ماه فلك امامت و خدمت مضاعف گردید و 
 .آنحضرت در شاءن مادر با او تكلم مینمود و در تنهایى مونس او بود

با او همراه بود حضرت امیرالمؤ منین در شكم مادر با  ((جعفر طیار))روزى فاطمه به نزد كعبه آمد و 
جعفر سخن گفت جعفر از غرابت آنحالت افتاده مدهوش شد در آنحال بتهایى كه در كعبه تعبیه كرده 

بودند برو در افتادند پس فاطمه دست بر شكم خود مالید و گفت اى نور دیده من تو هنوز از شكم 



تها ترا سجده میكنند چون بیرون آیى مرتبه تو چگونه خواهد شد، چون اینحالت را بیرون نیامده اى ب
 .براى ابوطالب نقل كرد گفت این دلیل است بر آنچه كه شیر در راه طائف مرا خبر داد

روزى ابوطالب از طائف متوجه مكه شد ناگاه شیرى در مقابل او پیدا گردید چون نظرش بر ابوطالب 
آمد وى بر خاك میمالید و دم بر زمین میسائید و نزد او تذلل مینمود ابوطالب گفت افتاد بنزدیك او 

بحق آن خداوندیكه تو را آفریده سوگند میدهم كه بگویى چرا براى من اینگونه تذلل مینمایى شیر بقدرت 
نروز الهى بسخن آمد و گفت تو پدر شیر خدایى و یارى كننده پیغمبر خدا و تربیت كننده او، پس در آ

محبت ابوطالب بحضرت رسالت زیاد شد و به او ایمان آورد و اصل محبت و ایمان او هم بواسطه 
این بود كه پیغمبر فرموده بود كه من و على از نور واحد خلق شدیم و دو هزار سال قبل از خلقت 

 . آدم در طرف راست عرش تسبیح حقتعالى مینمودیم
 مجعول بودن حدیث ضحضاح 

 .ان اباطالب فى ضحضاح من النار: ابوطالب حدیثى نقل میكنند كه  قائلین بكفر
 . ابوطالب در آبگینه اى از آتش است

این حدیث هم مانند سایر احادیث موضوعه و مجعوله میباشد كه عده اى از دشمنان آل محمد و 
اب زمان معاویه بن ابى سفیان روى عداوتى كه با جن  مخصوصا در زمان امویها و بالخصوص 

 .ابوطالب داشتند جعل نموده اند
و عجیب تر آنكه ناقل این حدیث یكنفر فاسق و فاجر اعداعد و امیرالمؤ منین علیه السالم بوده بنام 

و دیگران مغیره در بصره زنا كرد،  ((مروج الذهب ))كه بنا بر نقل ابن ابى الحدید و  ((مغیرة بن شعبه ))
عمر آمدند سه نفر شهادت دادند، چهارمى كه آمد شهادت را روزیكه شهود براى شهادت نزد خلیفه 

بگوید او را كلمه اى تلقین نمودند كه از دادن شهادت ابا نمود آن سه نفر را حد زدند و مغیره را 
 .خالص نمودند

یك چنین فاسق و فاجرزانى شارب الخمر كه حد خدا بر او تعطیل شد و از دوستان معاویه بن ابى 
و خوشایند معاویه جعل نمود، حسب ) ع (را از روى بغض و كینه امیرالمؤ منین  سفیان اینحدیث

 .ان اباطالب فى ضحضاح من النار: االمر معاویه و اتباع او اینحدیث را جعل نمود كه 
 ((عبدالعزیز راوردى ))و  ((عبدالملك بن عمیر))و اتفاقا افرادیكه در سلسله روات آن قرار گرفته اند مانند 

و غیره مردود و ضعیف و روایاتشان غیرقابل قبولست و سفیان ثورى جزء مدلسین و  ((سفیان ثورى ))و 



 .كذابین بشمار آمده ، پس چگونه میتوان بحدیثى كه روات آن این جماعت باشند اعتماد كرد
 اگر واقعا ابوطالب كافر و مشرك بود همانروز اول كه پیغمبر مبعوث برسالت شد و با عمویش جناب

عباس نزد ابوطالب رفت و فرمود كه خداوند مرا ماءمور كرده كه اظهار امر خود را بنمایم و مرا 
پیغمبر گردانیده تو به چه طریق مرا یارى خواهى كرد و به چه قسم با من رفتار میكنى با آنكه رئیس 

ى كه اعراب قوم و بزرگ مكه و كفیل آنحضرت بود باید آنحضرت را از خود طرد كند و با آن تعصب
در دین دارند بایستى فورى بر خالف او قیام كند و یا الاقل او را از ایندعوت منع نماید در صورتیكه 

 : ابوطالب در جواب پیغمبر اشعارى گفت كه معنى آن چنین است
بخدا قسم كه جمعیت قریش پیروى از تو نخواهند كرد تا بمیرند و تو بدون ترس و خوف اقدام به 

بنماى و من بتو مژده میدهم فتح و ظفر را و تو مرا بدین خود دعوت نمودى من یقین دارم  وظیفه خود
كه تو مرا بحق ارشاد نموده اى زیرا حسن سابقه و امانت و راستگویى تو بر كسى پوشیده نیست ، 
ى دینى را به مردم عرضه داشتى كه من یقین دارم كه بهترین ادیان است اگر ترس از مالمت و بدگوی

 . نداشتم مى یافتى كه تا چه اندازه در راه دین تو بذل و بخشش مینمودم
از این اشعار كامال معلوم میشود كه ابوطالب از ترس مردم مكه عقیده خود را ظاهر نمیكرده و اسالم 

خود را مخفى میداشته و تا وقت مرگ كه خواست از دنیا برود اسالم خود را ظاهر ساخت و رفت 
ار علماء و مورخین راجع به اسالم ابوطالب زیاد است و در اینجا بیش ازین جاى ذكر آن اخبار و گفت

 .نیست هر كه طالب باشد به اول بحاراالنوار جلد نهم مرحوم مجلسى مراجعه كند
ابوطالب در سن هشتادسالگى سه سال قبل از هجرت در مكه از دنیا رفت و قبر او در قبرستان 

 . معلى در مكه معروف است
 والده ماجده امیرالمؤ منین علیه السالم 

والده ماجده آنحضرت جناب فاطمه بنت اسدبن هاشم بن عبد مناف است و مادر این فاطمه ، فاطمه 
بنت رواحة بن حجر بن عبد بن معیص بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شهاب بن مهارب بن 

خترعمو و پسرعمو بوده اند و وجود مبارك پیغمبر فهراست ، پس فاطمه بنت اسد با جناب ابوطالب د
 .باین فاطمه مادر خطاب میكردند

روایت نموده كه گفت روزى حضرت  ((عبداله بن عباس ))از  ((امالى خود))در كتاب  ((شیخ صدوق ))
در حالیكه گریه میكرد و میگفت انا اهللا و انا الیه ) ص (امیرالمؤ منین آمد خدمت حضرت رسول 



ôÏôéQ=  ع (حضرت رسول جهت گریه او را سئوال كرد و فرمودند از گریه باز ایست و گریه مكن على
عرض كرد یا رسول اهللا مادرم بنت اسد مرده ، چون حضرت رسول خبر فوت فاطمه را شنیدند گریه ) 

مادر  كرده ، فرمود یاعلى خدا رحمت كند مادر تو را نه فقط مادر براى تو بود بلكه براى منهم بمنزله
 .بود

دادند و فرمودند كه برو و ) ع (بعد حضرت عمامه مبارك خود را با یكى از لباسهاى حضرت على 
زنها را امر كن او را بطور خوبى غسل دهند و با این دو پارچه كه من بتو دادم او را كفن نما و براى 

 .دفن حركت مده تا من بیایم 
تى حضرت رسول تشریف آوردند، جنازه را حركت داده و على بفرموده پیغمبر عمل نمود و پس از ساع

به قبرستان بردند، پس خود وجود مبارك پیغمبر بر فاطمه نماز خواندند، نمازیكه قبل از آن بر احدى 
مثل آن نماز نخوانده بودند باین كیفیت كه چهل تكبیر گفتند، پس داخل قبر او شدند و در آن خوابیدند 

ت شنیده نشد و حركتى از آن بزرگوار دیده نگردید، آنگاه بیرون آمدند و بطوریكه صدایى از آنحضر 
به امیرالمؤ منین و امام حسن علیهماالسالم فرمودند داخل قبر شوید و او را در قبر گذاشتند و لحد او 
را چیدند چون از درست كردن قبر فارغ شدند حضرت رسول بآنها فرمود كه از قبر بیرون بیایید، پس 

رسول مجددا آمدند در قبر باالى سر او فرمودند اى فاطمه من محمد سید اوالد آدم میباشم حضرت 
نكیر و منكر نزد تو میآیند و سئوال میكنند كه خداى تو كیست در جواب آنها بگو اهللا خداى منست ، 

، آنگاه محمد پیغمبر من میباشد و اسالم دین منست و قرآن كتابم و پسرم على امام و ولى من میباشد
اللهم ثبت فاطمة بالقول الثابت ، بعد حضرت از قبر او خارج شد و خاك در قبر او : حضرت فرمود

ریخت و فرمود قسم به آن كسیكه جان محمد به ید قدرت اوست كه فاطمه صداى دست مرا شنید كه 
ادرم دست راست خود را بر دست چپ زدم پس از آن عماریاسر از جاى بلند شد و گفت پدرم و م

فداى شما باد یا رسول اله آنروز شما نمازى بر فاطمه خواندید كه مثل این نماز را قبال بر كسى 
نخوانده بودید فرمود او اهلبیت داشت كه من چنین نمازى بجهت او بخوابم ، بجهت آنكه او از 

من نگهدارى  ابوطالب اوالد زیادى داشت و مالیه آنها زیاد و مالیه ما كم بود باینجهت فاطمه از
مینمود و فرزندان خود را گرسنه میگذاشت و مرا سیر مینمود آنها را برهنه میگذاشت ولى مرا لباس 

عمار گفت یا رسول . میپوشانید و سرهاى فرزندان خود را گردآلود میگذاشت و سر مرا روغن میمالید
ست خودم شدم چهل صف اله به چه جهت بر جنازه او چهل تكبیر گفتى ؟ فرمود چون متوجه طرف را



 . از مالئكه را دیدم ، لذا من از براى هر صفى تكبیر گفتم
عمار گفت به چه جهت در قبر خوابیدید بطوریكه هیچ صدایى از شما شنیده نشد و حركتى دیده 

مردم در روز قیامت برهنه محشور میشوند پس من همیشه از خداى عز و : نگردید؟ حضرت فرمود
او را پوشیده مبعوث گرداند و قسم بآن خدائیكه جان محمد به ید قدرت اوست كه  جل طلب مینمایم كه

از قبر خارج نشدم تا آنكه دیدم مصاجین از نور در نزد سر او مصاجین از نور جلوى او و مصاجین 
از نور در نزد دو پاى او و دو ملك رقیب وعتید كه در زمان حیات با او بودند موكل بر قبر او 

 .براى او تا روز قیامت استغفار میكنندهستند و 
در سال چهارم هجرت در مدینه از دنیا رفت لكن سن او را ضبط نكرده اند و قبر  ((فاطمه بنت اسد))

 . شریفش در میان حرم ائمه بقیع است
فرمودند كه در موت فاطمه بنت ) ص (نقل میكند كه حضرت رسول  ((روضة الواعظین ))در بحار از 

ه اطراف آسمان را پر كردند و درب بهشت براى او باز شد و فرشهاى بهشت بجهت او اسد مالئك
گسترده شد و ریحانى از ریاحین بهشت براى او فرستاده شد پس او در روح و ریحان و جنت نعیم 

 . میباشند و قبر او باغى از باغهاى بهشت است
از كسانى بود كه با حضرت  ((هاشم  فاطمه بنت اسدبن))میكند كه  ((روایت ))در  ((شیخ صدوق ))

رسول بیعت كرد و بآنحضرت از مكه بمدینه هجرت نمود و چون آن مخدره از دنیا رفت حضرت 
قبرى بجهت او  ((ابى قطیعه ))مقابل حمام  ((روحاء))رسول او را در پیراهن مبارك خود دفن كرد و در 

طراف قبر مالید پس بعضى از آنحضرت حفر نمود و خود آنحضرت در قبر رفته بدن مبارك خود با
علت اینعمل را سئوال نمودند حضرت فرمود چون پدر من از دنیا رفت من طفل صغیرى بودم ، فاطمه 

بنت اسد و شوهر ابوطالب مرا بردند و از من پرستارى نمودند بطوریكه اسباب آسایش و راحتى مرا 
اوالدهاى خودشان برترى و فضیلت میدادند، لذا  فراهم آوردند و در زندگانى من وسعت دادند و مرا بر

 .منهم دوست دارم كه خدا قبر او را وسعت دهد
من فاطمه را تكفین : در آخر روایتى كه مانند روایات قبل است كه پیغمبر فرمود ((بصائرالدرجات ))در 

ه زد و گفت كردم بعلت آنكه باو گفتم مردم در قیامت از قبورشان برهنه ظاهر میشوند فاطمه صیح
زهى رسوایى ، پس من لباس خود را باو پوشانیدم و در نمازیكه براى او خواندم از حقتعالى سئوال 

نقل  ((بحار))نمودم كه كفن او را نپوساند تا اینكه داخل بهشتش كند حقتعالى ایندعا را اجابت فرمود در 



ما بود و چون اول رسیدن رطب میكند كه فاطمه بنت اسد گفت در بستان خانه ما چند عدد درخت خر 
بودند هر روز بخانه ما میامدند و داخل این بستان ) ص (میشد چهل نفر از اطفالیكه همسن با محمد 

میشدند و رطبهائیكه از درخت ریخته بود جمع میكردند و بعضى از آنها از دست دیگرى میر بودند 
ست طفلى بگیرد و من همه روزه را كه رطبى از د) ص (ولى هیچوقت نشد كه من ببینم محمد 

یكمشت یا بیشتر از آن رطبها براى محمد جمع میكردم و همچنین جاریه منهم مقدار از براى محمد 
جمع كنیم و آنحضرت هم در خواب بود، اطفال مطابق عادت همه روزه آمدند و هر چه رطب ریخته 

لت محمد آستین خود را بر صورتم خوابیدم و از خجا) ص (بود جمع كرده بردند من از خجالت محمد 
افكندم چون محمد از خواب برخاست داخل بستان شده در روى زمین رطبى ندید كه جمع كند برگشت 
كنیز من باو گفت من امروز را فراموش كردم كه رطب براى شما جمع كنم و اطفال داخل بستان آمده 

ا من گرسنه هستم فاطمه بنت اسد گفت و اشاره به یكى از درختهاى خرما نمود و گفت اى درخت خرم
من دیدم كه شاخه هاى درخت بآنها خرما بود پائین آمده بقسمیكه محمد هر چه میخواست از آنها 
خورد و بعدا شاخه ها باال رفت و در محل اولش قرار گرفت ، فاطمه گفت من از اینقسمت تعجب 

ون او بخانه میآمد و در را میزد من بجاریه نمودم و ابوطالب هم در خانه نبود، رسم ما این بود كه چ
خود میگفتم كه برو و در را باز كن ولى آنروز چون ابوطالب در را زد خودم پاى برهنه بطرف در 
رفته آنرا باز كردم و آنچه از محمد دیده بودم براى ابوطالب نقل كردم او گفت محمد پیغمبر است و 

شما را بخدا آقایان . میباشد و بعدا از فاطمه على متولد میگردداز تو اوالدى متولد میشود كه وزیرا او 
انصاف دهید آیا ممكنست زن و مردیكه اینهمه به پیغمبر خدمت كرده و پیغمبر هم نسبت بآنها 

مهربان بوده بگویند كه كافر و مشرك بودند و اگر كسى بگوید كه این اخبار و اشعاریكه از ابوطالب 
 . سد و ما نمى توانیم بچند شعر و خبر اسالم را بر آنها جارى كنیمنقل شد بحد تواتر نمیر 

جواب این گوینده اینست كه اوال خبر واحد را شیعه و سنى حجت میدانند و مورد عمل قرار میدهند و 
ثانیا اگر فرد فرد این اشعار و اخبار متواتر نباشد ولى مجموع آنها متواترا داللت دارد بر امر واحدیكه 

بسیارى . جناب ابوطالب و فاطمه بنت اسد باشد و اعتراف به نبوت و رسالت خاتم االنبیاء باشد ایمان
از امور است كه تواتر آن به همین قسم معین میشود مثال جنگها و شجاعتها و حمالت موال امیرالمؤ 

است كه منین علیه السالم در غزوات هر یك خبر واحداست ولى مجموع آنها روى هم متواتر معنوى 
افاده علم ضرورى بشجاعت آنحضرت مینماید و همچنین است سخاوت حاتم و عدالت انوشیروان و 



 . غیره
 وابن سیدالوصیین: مجلس یازدهم 
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 كاردانى على علیه السالم 
 : قبال گفتیم كه در وصایت سه امر مهم شرط است

 درستى و امانت - 1
 بشرافت در حسب و نس - 2
 .كاردانى و علم و دانایى تا بتواند بطور احسن بوصایت خود عمل كند - 3

موضوع اول و دوم در مجالس قبل بیان شد و اینك راجع بكاردانى على علیه السالم مختصرا بیاناتى را 
 . میرسانم  بعرض آقایان محترم مجلس 

 على علیه السالم در جمیع صفات شریك و مماثل پیغمبر خدا بود
ر قطع مى توانیم ادعا كنیم كه در بین اصحاب پیغمبر تنها كسى كه در جمیع شئون غیر از مقام بطو 

در تفسیرش  ((امام ثعلبى ))نبوت مثل و مانند پیغمبر خدا بوده على بن ابیطالب است و بس چنانچه 
لفعال الزكیة و و ال یخفى ان موالنا امیرالمؤ منین قدشابه النبى فى كثیر الخصال المرضیة و ا : گفته

عاداته و عباداته و احواله العلیه و قد صح ذلك له باالخبارالصحیحة و االثار الصریحة و ال یحتاج 
الى اقامة الدلیل و البرهان و ال یفتقر الى یضاح حجة و بیان و قدعد بعض العلماء بعض الحضال 

 .المیرالمؤ منین على التى هو فیها نظیر سیدنا البنى المى 
پوشیده و پنهان نیست كه موالى ما امیرالمؤ منین در بیشتر خصال مرضیة و افعال زكیه از : یعنى 

شباهت دارد و اینمعنى با اخبار صحیح و آثار ) ص (عادات و عبادات و احوال علیه به رسول اكرم 
صریحى كه احتیاج بدلیل و برهان خارجى ندارد به صحت پیوسته و محتاج به توضیح حجت و بیان 
نمى باشد بعضى از علماء برخى از آن خصال حمیده را بشمار آورده اند كه در آن خصال حمیده 

 . على نظیر پیغمبر امى و درس نخوانده بوده است
 :از جمله آیات قرآنى كه میتوانیم براى این موضوع شاهد بیاوریم آیه تطهیر است كه حقتعالى میفرماید



 .هل البیت و یطهركم تطهیرا انما یرید اهللا لیذهب عنكم الرجس ا
همانا خداوند اراده فرمود كه هر گونه پلیدى را از شما خانواده رسالت دور نموده و شما را پاك : یعنى 

 .و پاكیزه و از هر عیبى منزه گرداند
اخبار زیادى از طرق عامه و خاصه در دست میباشد كه همه آنها مؤ ید بر اینست كه آیه تطهیر در 

 . طیبه پیغمبر، على ، حسن ، حسین ، فاطمه صلوات اهللا علیهم اجمعین نازل شده استشاءن خمسه 
در خانه ام سلمه تشریف داشتند على و زهرا و حسنین را خواندند و تمام ) ص (روزى پیغمبر اكرم 

جمع شدند و در مقام مناجات با پروردگار برآمده فرمود  ((عباى یمانى ))آنها و حضرتش زیر كساء 
اوند اینها اهلبیت من هستند كه درباره آنها بمن هستند كه درباره آنها بمن وعده فرموده اى خداوندا خد

پلیدى و رجس را از ایشان دور فرما و آنها را پاك و پاكیزه گردان خداوند توسط جبرئیل این آیه را 
ر تو از اهل بیت نیستى خی: نازل فرمود، ام سلمه یا رسول اهللا من هم جزء اهل بیت میشوم ، فرمودند

 . ولى بتو مژده میدهم كه اهل بهشتى
پس معلوم میشود مراد از آیه خوب بودن این پنج نفر نیست زیرا ام سلمه هم زن خوبى بوده ، بلكه 

 .مراد مقام عصمت و طهارت است كه این پنج تن دارا بودند
ه السالم گفت پدرم بمن فرمود بعضى از علی ((زین العابدین ))فرزند  ((زید))ابوجارود روایت كرده كه 

مردم جاهل و نادان چنین تصور كرده اند كه مراد از اهل بیت زنهاى پیغمبرند، بخدا قسم كه هر كس 
چنین خیال كند گنهكار است و دروغ گفته زیرا اگر مقصود زنهاى آنحضرت بودند بجاى كلمه عنكم 

د چنانچه در آیات قبل از این آیه كه راجع به باید عنكن و بجاى یطهركم ، یطهركن استعمال میش
زنهاى پیغمبر است این نكته رعایت شده یذكرن ما یتلى فى بیوتكن ناگفته نماند كه ما جماعت شیعه 

این مقام عصمت را تنها درباره این پنج تن قائل نیستیم بلكه میگوئیم تمام دوازده نفر اوصیاء پیغمبر از 
 .داراى این مقام عصمت بوده اندتا حضرت حجت همه ) ع (على 

روایت كرده كه حضرتش فرمود روزى با فاطمه و حسنین حضور ) ع (از امیرالمؤ منین  ((ابن بابویه ))
شرفیاب شدیم كه جبرئیل آیه مباركه انما یرید اهللا لیذهب عنكم  ((ام سلمه ))پیغمبر اكرم در حجره 

ن آیه در شاءن تو و فاطمه و حسنین و ائمه اكرم از الرجس را نازل فرمود، آنحضرت فرمود یا على ای
دوازده نفر اول آنها  :فرزندان حسین نازل شده ، گفتم اى رسول خدا ائمه بعد از شما چند نفرند؟ فرمود

تو هستى بعد از تو حسن و حسین و على زین العابدین فرزند حسین و یك بیك اسامى ایشانرا بیان 
در شب معراج فرمود . اسامى شما بر ساق عرش نوشته شده است فرمود تا حضرت حجت و فرمود 

اینها نام اوصیاء و ائمه بعد از تو میباشند همه ایشان پاك و پاكیزه و معصوم هستند و دشمنان آنها 
 .ملعونند



شرح مفصل این آیه را بجاى دیگر محول میكنیم ، فقط خواستیم بگوئیم كه این آیه میرساند كه على از 
 . غیر از نبوت بالخصوص مقام عصمت با پیغمبر شریك بوده است همه چیز

انما ولیكم  : در جمیع صفات مثل پیغمبر است آیه مباركه) ع (دومین آیه اى كه داللت میكند على 
 . استاهللا و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و یوتون الزكوة و هم الراكعون 

سول و آنهائیكه ایمان آورده اند میباشند با واو عاطفه الذین امنوا را به ولى شما خدا و ر : كه میفرماید
رسول عطف گرفته ، پس معلوم میشود در جمیع شئون با پیغمبر مماثل میباشند و باتفاق فریقیین این 

 .نازل شد ( ع(آیه درباره على 
د كه براى مردم مكه ببرد و و دیگر بودن سوره برائت است كه پیغمبر اول این سوره را به ابوبكر دادن

بعد جبرئیل نازل شد عرض كرد اداء رسالت نمى تواند بكند مگر خودت یا كسى كه از تو باشد، بعد 
دادند كه در موسم حج بخواند ناگفته نماند كه  ( ع(حضرت بامر حقتعالى از ابوبكر گرفتند به على 

انستند او اینمقام را ندارد بجهت آن بود كه علت آنكه پیغمبر اول به ابوبكر دادند با وجود آنكه مید
 .را به مردم بفهمانند نه اینكه پیغمبر عارف بحال ابوبكر و على نبودند) ع (خواستند مقام على 

اطیعواهللا و اطیعوا الرسول و اولى االمر منكم است كه اولواالمر را با واو : دلیل دیگر بر اینمطلب آیه 
باید اطاعت خدا و رسول و اطاعت اولى االمریكه مثل و مانند   س عاطفه عطف بر رسول گرفته ، پ

 . رسول خدا باشد را كرد نه خلفاء و سالطین را چنانكه عقیده عامه است
و دلیل دیگر آیه مباركه مباهله است كه قبال شرح دادیم كلمه انفسنا و انفسكم میرساند كه على نفس 

 .هم باید داشته باشدپیغمبر است ، پس هر چه پیغمبر دارد على 
و دلیل دیگر بسته شدن درهاى خانه هاى اصحاب بمسجد است مگر در خانه پیغمبر و على و در 

 . جواز ورود بمسجد در حال جنابت هم على مانند رسول خداست
 :فرمود) ص (رسول خدا : بخارى و مسلم در صیحیحین خود گفته اند
 .على  الینبغى الحد ان یجنب فى المسجد اال انا و

 دلیل اینكه على علیه السالم سید اوصیاء است 
باشد و دیگران قابلیت اینمقام را ) ع (باید على ) ص (حال كه ثابت شد وصى بالفصل پیغمبر 

نداشتند بلكه غضب خالفت را نمودند اینك باید ثابت كنیم كه بعد از قبولى و وصایت و خالفت 
 .مبرى برتر و باالتر باشدآنحضرت چرا سید اوصیاء و از هر وصى پیغ

امروز در دنیا مشاهده میكنیم كه مقام و بزرگى نخست وزیر مملكتى بستگى بمقام و بزرگى پادشاه و 
یا رئیس جمهور آن مملكت دارد، پس هر چه آن مملكت اهمیتش بیشتر باشد اهمیت رئیس جمهور و 

 . سلطان و نخست وزیر مملكت از سایر كشورها بیشتر است



ن قاعده مسلم دنیا میگوئیم وجود مبارك پیغمبر ما افضل از همه انبیاء بلكه همه موجودات دنیا روى ای
میباشد باید افضل و برتر از ) ع (بوده ، پس نخست وزیر او هم كه وصى و خلیفه او یعنى على 

ریكه بر همه اوصیاء موجودات عالم باشد، آیا آن پیغمبریكه بر هزار نفر مبعوث گردیده با آن پیغمب
پنجاه و صدهزار یا بیشتر مبعوث گردیده با پیغمبریكه بر كافه خلق خدا مبعوث است یكسان میباشند 

 .وزیر و خلیفه آنها هم بقدر آن پیغمبر درجه و مقام دارند  پس
با مثالى مطلب بهتر واضح میگردد، آیا معلم كالس اول با معلم ششم دبستان یكى است آیا معلم 

ستانى با استادان دانشگاه برابرند، آیا استاد دانشگاه با یك پروفسور و متخصص در علم كالسهاى دبیر 
اتم برابر است ، بدیهى است از جهت آنكه از یك مبداء و وزارتخانه ماءمورند و هدفشان تحت یك 

برنامه عالم كردن و تربیت شاگردان است یكسان بوده ولى در معلومات و مقام و رتبه هرگز یكسان 
نیستند انبیاء عظام هم از جهت دعوت یكسان اند ولى از جهت رتبه و مقام و معلومات متفاوتند 

 :بقره میفرماید 254چنانكه در آیه 
 .تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم اهللا و رفع بعضهم درجات 

یگران به مرتبه انبیاء را بر بعضى دیگر خصایص و فضائلى افزونى و فضیلت دادیم كه د: یعنى 
آنها نمیرسند گر چه در نبوت مساوى بودند كه با بعضى از آن انبیاء خدا سخن گفت و به بعضى از 

 .آنها ترفیع درجات داد
گوید مراد از این بعض پیغمبر ما است كه به فضایل بسیار و  ((تفسیر كشاف ))در  ((زمخشرى ))

آنها مقام خاتمیت است ، بنابراین چون پیغمبران خصایص بیشمار بر انبیاء فضیلت دارد كه مهمترین 
از جهت درجه و مقام متفاوت شدند اوصیاء آنها هم عقال باید متفاوت باشند چون مقام پیغمبر ما از 

همه بیشتر است وصى او هم باید مقامش بیش از سایر اوصیاء دیگر باشد، پس او را باید 
 : سیداوصیا پیغمبرانست) ع (بگوئیم كه على سیداالوصیاء نام نهاد، بچند دلیل میتوانیم 

 دلیل اول 
ریاض ))در كتاب  ((محمدبن عبدالرحمن ذهمى ))و  ((مجالس ))در كتاب  ((محمد سمرقندى حنفى ))

شیخ ))و  ((فصول المهمه ))در  ((ابن صباغ مالكى ))و  ((كنزالعمال ))در  ((مالعلى متقى ))و  ((النضرة 
ابن عباس ))از  ((شرح نهج البالغه ))در  ((ابن ابى الحدید))و  ((ینابیع المودة )) در ((سلیمان بلخى حنفى 

گفت واگذارید نام على را یعنى اینقدر از على غیبت مكنید  ((عمربن خطاب ))نقل نموده اند كه روزى  ((
ه زیرا من از پیغمبر خدا شنیدم كه فرمود در على سه خصلت است عمر گفت كه اگر یكى از آن س

كنت انا و  : خصلت براى من بود دوستتر میداشتم از هر چه آفتاب بر آن میتابد آنگاه عمر گفت
ابوبكر و عبیدة بن الجراح و نفر من اصحاب رسول اهللا و هو متكى على على بن ابیطالب حتى 



بمنزلة ضرب بیده منكبیه ثم قال انت یا على اول المؤ منین ایمانا و اولهم اسالما ثم قال انت منى 
 .هارون موسى و كذب على من ترعم انه یحبنى و یبغضه 

و عده اى از اصحاب حاضر بودیم رسول اكرم  ((ابوعبیده جراح ))و  ((ابوبكر))یعنى عمر گفت من و 
تكیه داده بود تا آنكه بر دو شانه على زد و فرمود یا على تو از حیث ایمان اول ) ع (به على ) ص (

یث اسالم اول مسلمین هستى آنگاه فرمود یا على تو براى من بمنزله هارون مؤ منین هستى و از ح
 .براى موسى هستى و دروغ گفته كسى كه گمان میكند مرا دوست دارد در حالیكه ترا دشمن میدارد

یا على انت منى بمنزلة هارون من موسى  :شیعه و سنى بطرق مختلف نقل كرده اند كه پیغمبر فرمود
 .بعدى اال انه النبى 

و این حدیث را كه به حد تواتر لفظى رسیده حدیث منزلت نام نهاده اند و از آن سه خصیصه براى 
 .ثابت میشود) ع (امیرالمؤ منین 

 . مقام نبوت كه در معنى و حقیقت براى آنحضرت بوده - 1
 .( ص(مقام خالفت و وزارت ظاهرى آنحضرت بعد از رسول اكرم  - 2
رت بر تمام امت و غیرامت چه آنكه رسول خدا على را بمنزله هارون معرفى مقام افضلیت آنحض - 3

كرده و حضرت هارون مطابق نص صریح قرآن و اجد مقام نبوت و خالفت حضرت موسى و افضل 
 . بر تمام بنى اسرائیل بوده است

 نبیا و و اذكر فى الكتاب موسى انه كان مخلصا و كان رسوال :تا میفرماید 51در سوره مریم آیات 
 .نادیناه من جانب الطور االیمن و قربناه نجیا و وهبناله من رحمتنا اخاه هارون نبیا 

یعنى یاد كن در كتاب خود شرح حال موسى را كه او بنده اى بسیار با اخالص و رسولى بزرگ 
خویش مبعوث به پیامبرى بر خلق بود و ما را از وادى مقدس طور ندا كردیم و به جهت استماع كالم 

براى مشاركت و ))هارون نیز   بقام قرب خود برگزیدیم و از لطف و مرحمتى كه داشتیم ببرادرش
 . مقام نبوت عطا كردیم ((مساعدت او

پس جناب هارون از جمله پیغمبرانى كه استقالل در امر نبوت نداشته بلكه تابع شریعت برادرش 
ده ولى در امر نبوت استقالل نداشته بلكه حضرت موسى بوده ، حضرت على هم واجد مقام نبوت بو 

غرض و مقصور در رسول اكرم در اینحدیث شریف آنست كه . تابع شریعت خاتم االنبیاء بوده است 
به امت بفهماند همان قسمتى كه هارون واجد مقام نبوت بود ولى تابع پیغمبر اولوالعزمى مانند موسى 

مقام امامت در اطاعت شریعت باقیه خاتم االنبیاء بوده كه  میبود، على هم واجد مقام نبوت و با رتبه و
 . این خود خصیصه عالیه اى براى آنحضرت است

كه پیغمبر با این بیان جمیع : در ذیل اینحدیث میگوید ((شرح نهج البالغه ))در  ((ابن ابى الحدید))



خاتم االنبیاء ) ص (حمد مراتب و منازل هارونى را براى على ابن ابیطالب اثبات كرد و اگر حضرت م
نبود هر آینه على شریك در امر پیغمبرى او هم بود ولى جمله انه ال نبى بعدى میرساند كه اگر بنا 

بود پیغمبرى بعد از من بیاید على واجد آنمقام بود، لذا نبوت را استثناء كرده آنچه ما عداى نبوت است 
 . از مراتب هارونى در آنحضرت ثابت است

اینحدیث منزلت نتیجه میگیریم همانطور كه اگر هارون نمیمرد و زنده بود بعد از حضرت پس ما از 
هم بعد از پیغمبر خلیفه و جانشین او است و همانطور كه ) ع (موسى خلیفه و جانشین او بود على 

 هارون بعد از موسى افضل زمان خود میباشد و بنابر آنكه قبال گفتیم چون این پیغمبر اشرف و افضل
و افضلیت او بر دیگران ثابت میشود و عامه هم ) ع (باشد چون از اینحدیث منزلت خالفت على 

نمى توانند اینحدیث را انكار كنند لذا احادیثى ساخته اند كه اینگونه فضایل براى ابوبكر و عمر هم 
 .میباشد
فت افضلیت شرط است زیرا گفته البته در خال ((تهذیب ))در  ((سعدالدین مسعودبن عمر تفتازانى ))مثال 

و سیجنبها اال تقى : اجماع و اتفاق اكثر علما بر اینمطلب است و دیگر بواسطه آیه قرآن كه میفرماید
 .و ابوبكر بود) 18الیل ، )الذى یؤ تى ما له تیزكى 

ما طلعت الشمس و الغربت بعد النبیین و المرسلین على احد افضل من ابى بكر  :و پیغمبر هم فرمود
 .خیر امتى ابوبكر ثم عمر و قال لو كان بعدى نبى لكان عمر  :در جاى دیگر فرمود و

ان لى  : ما نمیدانیم كه این چه افضلیتى بود كه علماء اهل تسنن متفقند كه ابوبكر بر سر منبر گفت
 .شیطانا یعترینى فان استقمت فاعینونى و ان عصیت فاجتنبونى و ان زغت فقومونى 

ى است كه فریبم میدهد اگر در كار یا راهى راست روم مرا اعانت كنید و اگر راه غلط یعنى مرا شیطان
 .و كج روم مرا براه راست آرید

این چگونه امام و پیشوایى است كه شیطان او را فریب میدهد و احتیاج به راهنمایى مردم دارد اینحرف 
 . وارد است را ابوبكر راست گفت و یا دروغ و در هر دو صورت اشكال بر او

اقیلونى فلست بخیركم و على فیكم یعنى : خود علماء اهل عامه میگویند كه ابوبكر باالى منبر گفت 
 .در میان شما میباشد) ع (بیعت مرا فسخ نمائید كه من از شما بهتر نیستم و حال آنكه على 

اندم و بدون اجازه او و در موقع مرگ میگفت اى كاش خانه فاطمه را ترك كرده بودم و در را نمى سوز 
با رفقایم وارد خانه نمى شدم و در سقیفه بنى ساعده با دیگران بیعت كرده بودم و خودم خالفت را 

 . قبول نمیكردم
سید و برتر از همه اوصیاء پیغمبران گذشته میباشد اگر چه دیگران ) ع (بحث در این بود كه على 

ب این خانواده مخفى بماند ولى برعكس فضایل آل حق على را غصب كردند و خواستند فضایل و مناق



 .محمد روزبروز بر زبانهاى مردم جارى میگردد
كه از بزرگان علماء و اهل سنت هستند  ((بیضاوى ))و  ((زمخشرى ))و  ((ابن ابى الحدید))و  ((غزالى ))

و یا افضل من انبیاء علماء امتى كانبیاء بنى اسرائیل  :حدیثى از پیغمبر نقل میكنند كه پیغمبر فرمود
بنا بر فرض صحت اینحدیث ما میگوئیم در جائیكه علماء این امت بواسطه آنكه  .بنى اسرائیل 

علمشان از سرچشمه علم محمدى است مانند یا افضل از بنى اسرائیل باشند على بن ابیطالبى كه 
على بابها افضل از انبیاء و انا مدینة العلم و : شیعه و سنى قبول دارند كه پیغمبر درباره او فرمود

 .اوصیاء گذشته نمیباشد
 دلیل دوم 

را بر سایر اوصیاء و انبیاء گذشته مینمائیم گفته خود ) ع (دومین دلیلى كه اثبات برترى على 
 . است ((صعصعه ))آنحضرت به 

بر  آثار مرگ ((ابن ملجم ))روز بیستم ماه مبارك رمضان سال چهلم هجرت كه در اثر ضربت شمشیر 
اجازه دهید شیعیانى كه بر در خانه : فرمود) ع (به امام حسن   آنحضرت ظاهر شد، حضرتش 

اجتماع كرده اند بیایند مرا ببینند وقتى آمدند و اطراف بستر را گرفتند آهسته بحال آنحضرت گریه 
 . سلونى قبل ان تفقدونى ولكن خففوا مسائلكم: میكردند حضرت با كمال ضعف فرمود

بود  ((صعصعه بن صوهان ))هر یك سئوالى كرده جواب مى شنیدند از جمله سئوال كنندگان اصحاب 
كه از رجال بزرگ شیعه و از خطباء معروف كوفه و از روات بزرگیست كه شیعه و سنى از او 

 . بوده است) ع (روایت نقل میكنند و از اصحاب برجسته على 
تعریف كردن مرد از : ضلید یا آدم ؟ حضرت فرمودعرض كرد بمن خبر دهید كه شما اف ((صعصعه ))

نعمتهاى خدا داده بخود را نقل كن . خود تزكیه نفس و قبیح است ولى از باب و اما بنعمة ربك فحدث 
عرض كرد به چه دلیل ؟ براى آدم همه قسم وسایل رحمت و راحت . میگویم من افضل از آدم هستم 

جره گندم منع گردید ولى آدم نتوانست خوددارى نماید و از و نعمت در بهشت فراهم بود فقط از یك ش
 .آن خورد و از بهشت و جوار رحمت حق خارج شد

ولى خداوند مرا از خوردن گندم منع ننمود، من بمیل و اراده خود چون دنیا را قابل توجه نمیدانستم از 
 . گندم نخوردم

ى است هر كس اعراض او از دنیا و كنایه از آنكه كرامت و افضلیت شخص به زهد و ورع و تقو 
متاع دنیا بیشتر است قطعا قرب و منزلت او در نزد خدا بیشتر است و منتهاى زهد اینست كه از 

 .حالل غیرمنهى اجتناب نماید
كه بجنگ صفین رفت چهل من آرد جو با خود داشت و چون باز ) ع (على : در كامل بهایى میگوید



 .ودآمد هنوز بسیارى از آن باقى ب
جنگ  38در صفین حاضر شدند و در یازدهم صفر  37در غره محرم سال ) ع (امیرالمؤ منین 

خاتمه یافت بنابراین سیزده ماه و یازده روز مدت جنگ صفین بوده و اگر ما این چهل من آرد جورا 
این تمام ) ع (تقسیم بر این دوران نمائیم ماهى سه من میشود روزى چهارسیر میگردد پس اگر على 

آرد را خورده بود روزى چهارسیر سهم او بوده در صورتیكه مینویسند پس خاتمه جنگ مقدارى از آن 
آرد را با خود بكوفه آورد این وضع زندگانى روانه خلیفه اسالم بود در آن دوران كه ایران با این 

 . بوده است) ع )عظمت گوشه اى از خاك حكومت على 
بدیدن آنحضرت ) ع (نزدیك وفات امیرالمؤ منین : نقل میكند كه گفت  ((عمروبن حریث ))در بحار از 
انبان مهر كرده اى براى افطار خدمت آنحضرت آورد و حضرت مهر را گشود  ((فضه ))رفتم دیدم كه 

و قطعات نان جو خشكیده متغیرى بیرون آورد كه بعلت نگرفتن نخاله آن خیلى زبر و خشن بود عمرو 
قدرى باین پیرمرد رحم كنید نرمه این آرد جو را بگیرید و براى نان خمیر كنید و  میگوید به فضه گفتم

خوب بپزید كه این بزرگوار پیر و ضعیف است و با وجود پیرى و ناتوانى به روزه و نماز و بیخوابى 
چند دفعه چنین كردم و نان خوب در انبان : فضه گفت . شب و جهاد و انواع ریاضات مشغول است 

م چون حضرتش مطلع شد منع كرد و از آن به بعد انبان را مهر میكند بعد میگوید دیدم امیرالمؤ گذاشت
مهر انبان را برداشت نان خشكیده و زبرى را در كاسه چوبین خرد كرد و قدرى آب بر روى ) ع (منین 

ارغ آن ریخت و كمى نمك بر روى آن پاشید و آستین خود را باال زد و مشغول خوردن شد چون ف
دست خود را بر محاسن خود فرو آورد و اشاره . گشت گفت عمر على به آخر رسید و اجل نزدیك شد

كرد به اینكه شهادت من نزدیك گردیده و این محاسن بخون سرم خضاب خواهد شد، كنایه از اینكه 
د رمق خواستم ایندست و مرفق را از داخل شدن در جهنم طعام منع كنم و همین براى حفظ بینه و س

 .من كفایت میكند
نیز در بحار است كه كاسه فالوده و بنا بر خبرى حلوایى نزد آنحضرت آوردند كه حضرت انگشت 
خود را داخل آن نموده بیرون آورد و نگاهى فرمود گفت بوى خوبى دارى اما تا حال على طعم ترا 

 .نچشیده و نمیدانم چه مزه اى دارى و انگشت خود را پاك كرده نخورد
خدمت امیرالمؤ  ((خورنق ))و او از پدرش نقل میكند كه در  ((هارون بن عنیزه ))و نیز در بحار از 

مشرف شدم آنحضرت را دیدم كه قطیفه اى باالى بدن خود انداخته و بدنش از شدت سرما ) ع (منین 
حقى بیش  میلرزد بآنحضرت عرض كردم كه خداوند از براى شما و اهل بیتتان از بیت المال مسلمین

از این قرار نداده كه شما چنین تنگ گیرى بر خود مینمائید حضرت فرمود بخدا قسم من از مال 
مسلمین چیزى بر نداشتم و این قطیفه هم از مال شخصى خودم میباشد كه از مدینه با خود بیرون 



 . آوردم
است از جمله اما خلفاى بعدى بقدرى بیت المال مسلمین را صرف خود نمودند كه جاى تعجب 

گفت كه در  ((سلمان اعمس ))قبل از خالفت چنان فقرى داشت كه خودش براى  ((منصور دوانیقى ))
دهات شام مدح على میخواند تا نانى بدست آورد و سد جوعى بنماید ولى چون بخالفت رسید بقدرى 

یر از امالك و میلیون درهم فقط پول نقد او غ 810مال مسلمانان را جمع كرد كه بعد از مردنش 
مادر هارون الرشید سالى صد و  ((خیزران ))اسباب تجمل منزل او بوده است و یا مثال عایدى امالك 

 .شصت میلیون درهم بود
اگر بیت المال مسلمین را شب تقسیم نمیكرد و به صاحبانش نمیرساند ناراحت بود ) ع (امیرالمؤ منین 

باسى دو میلیون دینار كه بیست میلیون درهم میشود و در صورتیكه بعد از مرگ مادر معتز خلیفه ع
مقدار زیادى از جواهرات و اشیاء نفیس در سوراخ پستوى داالنهاى عمارت او یافتند غیر از 

  مرد و خواستند در گورش  ((مقتدر عباسى ))موجودیهاى دیگر او كه همه میدانستند و یا وقتى مادر 
ن آوردند كه پیش از مرگش در آنجا نهفته بود كه كسى از آن نهند ششصد هزار دینار از گورش بیرو 

من افضل از نوحم ؟ : خبرى نداشت بارى صعصعه عرض كرد آقا شما افضل هستید یا نوح ؟ فرمود
نوح قوم خود را بسوى حق دعوت كرد او را اطاعت نكردند و به آن بزرگوار اذیت : گفت ، چرا؟ فرمود

نوح ) .رب التذر على االرض من الكافرین دیارا: ه آنها نفرین كرده و گفت و آزار بسیار نمودند تا دربار 
 - 27) 

اما من بعد از خاتم االنبیاء با آنهمه صدمات و اذیتهاى بسیار فراوان كه ازین امت دیدم ابدا درباره 
 . آنها نفرین نكردم و كامال صبر نمودم

الحلق شجى ، صبر نمودم در حالیكه در  صبرت و فى العین قذى و فى: در خطبه شقشقیه میفرماید
 .چشم من خاشاك و در گلوى من استخوانى بود

را بداند رجوع بتاریخ بیست و پنجسال خانه نشستن على بنماید كه ) ع (اگر كسى میخواهد صبر على 
چه زجر و صدمه اى خورد كه یكى از آنها كشته شدن فاطمه عزیزش بود و یكى بردن فدك و یكى 

 . ت و چیزهاى دیگرى كه جاى شرح آن نیستغضب خالف
 :ابراهیم عرض كرد: چرا؟ فرمود: من ، گفت : صعصعه عرض كرد شما افضلید یا ابراهیم ؟ فرمود

 (26 - بقره ) .رب ارنى كیف تحیى المؤ تى قال اولم تؤ من قال بلى و لكن لیطمئن قلبى 
كنایه از آنكه علو درجه شخص . ذت یقینالو كشف الغطاء ما ار : ولى ایمان من بجایى رسید كه گفتم 

 .بمقام یقین او میباشد كه واجد مقام حق الیقین شود
وقتى خدا موسى را ماءمور كرد : چرا؟ فرمود: من ، گفت : عرض كرد شما افضلید یا موسى ؟ فرمود



رب انى قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون و احى  :كه براى دعوت فرعون بمصر رود عرض كرد
 (34- 33قصص ) .رون هو افصح منى لسانا فارسله معى رداء یصدقنى انى اخاف ان یكذبون ها

ولى وقتى رسول اكرم مرا از جانب خدا ماءمور ساخت كه بروم مكه باالى بام مكه آیات اول سوره 
از  برائت را بر كفار قریش قرائت نمایم با آنكه كمتر كسى بود كه برادر یا پدر یا عم و یا خال و یكى

اقارب او بدست من كشته نشده باشد مع ذلك ابدا خوف نكردم و اطاعت امر نموده تنها رفتم 
 . ماءموریت خود را انجام دادم و برگشتم

 على افضل از سایر انبیاء بوده 
كنایه از اینكه فضیلت شخص با توكل بخداست هر كس توكلش بیشتر است فضیلت او بیشتر است 

توكل كامل بخدا و اعتماد به كرم و  ( ع(نمود ولى امیرالمؤ منین   ببرادرش  موسى و اتكاء و اعتماد
من افضلم ، عرض كرد چرا؟ : شما افضلید یا عیسى ؟ فرمود: لطف حق نمود صعصعه گفت 

پس از آنكه جبرئیل در گریبان مریم دمید بقدرت خدا حامله شدن چون وقت وضع : حضرت فرمود
بمریم وحى شد كه از بیت المقدس بیرون شو زیرا كه اینخانه محل  حمل او گردید در بیت المقدس

عبادتست نه محل والدت و زائیدن فلذا از بیت المقدس بیرون رفت در میان صحرا پاى نخله اى 
خشكیده عیسى بدنیا آمد، اما وقتى مادرم فاطمه بنت اسد را درد زائیدن گرفت در وسط مسجدالحرام بود 

گردیده عرض كرد الهى درد زائیدن را بر من آسان گردان همانساعت دیوار بمستجار كعبه متمسك 
خانه شكافته شد مادرم فاطمه را با نداى غیبى دعوت بداخل نمود مادرم داخل بیت شدن و من در 

 . همانخانه كعبه بدنیا آمدم
 دلیل سوم 

داستان گفتگوى حره با را نسبت به اوصیاء گذشته میكند ) ع (سومین چیزیكه افضلیت و برترى على 
 . حجاج است

را دید ) ع (است او هر جا دوستان و شیعیان على  ((حجاج )) ( ع(یكى از دشمنان سرسخت على 
بر حجاج وارد شد از طرز  ((حلیمه سعدیه ))حره دختر ))میدید بسخت ترین وجهى میكشت ، روزى 

دى نیست پس از اندكى تاءمل پرسید ورود و بى اعتنایى نسبت بدستگاه دانست كه این یك بانوى عا
تویى ، گفت بلى ؟ گفت ، مدتها در انتظار دیدار تو بودم بمن گفته اند كه  ((حلیمه سعدیه ))حره دختر 

افضل اصحاب پیغمبر است و تو على را بر ابوبكر و عمر و عثمان  ( ع(عقیده تو اینست كه على 
 د عقیده من بیش از اینهاست كه گفته اندترجیح میدهى حره به حجاج گفت بتو دروغ گفته ان

من نه اینكه او را باصحاب ترجیح میدهم بلكه بر پیغمبران بزرگ مثل آدم و موسى و عیسى و ابراهیم 
و داود و سلیمان ترجیح میدهم ، حجاج گفت واى بر تو كه اكتفا نكردى كه على را افضل اصحاب 



یلش دادى اگر دلیل واضحى بر این مدعى نیاوردى ترا دانى و او را در ردیف انبیاء نام بردى و تفض
فعصى ادم ربه : خواهم كشت ، حره گفت خدا او را در قرآن بر آدم فضیلت داده آنجا كه میفرماید

و كان سعیه مشكورا آدم از همه نعمتهاى بهشت استفاده میبرد و : فرمود) ع )فعوى ولى درباره على 
و ال تقربا هذه الشجرة معذلك آدم از گندم خورد على منعى نداشت : تنها از گندم ممنوع بود كه فرمود

و همه نعم الهى بر او حالل بود با اینحال نان گندم نخورد بى اختیار گفت احسنت یا جره ، آنگاه 
ضرب اهللا مثال  :گفت دلیل تو بر تفضیل بر نوح و لوط چیست ؟ حقتعالى درباره نوح و لوط مى فرماید

مرئة نوح و امرئة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتا هما فلم یغینا عنهما من اهللا شیئا للذین كفروا ا
 (10 - تحریم ) .و قیل اوخال النار مع الداخلین 
همسرى است كه خشنودى او خشنود خدا و خشم او خشم خداست ) ع (ولى از براى على بن ابیطالب 

ضى نشود، حجاج گفت احسنت بگو بدانم دلیل تفضیل اگر فاطمه از كسى راضى نباشد خدا از او را
 تو برابر چه خواهد بود؟

و اذ قال ابراهیم رب ارنى كیف یحیى الموتى قال اولم  :در قرآن از گفته ابراهیم حكایت میكند: گفت 
لو كشف الغطاء ما : بتصدیق دوست و دشمن فرمود) ع (ولى على تؤ من قال بلى ولكن لیطمئن قلبى 

 . حجاج گفت احسنت یا حره. یناازددت یق
به چه دلیل او را بر موسى ترجیح میدهى ؟ گفت بدلیل فرموده خدا آنجا كه میفرماید، : حجاج گفت 

لیلة المبیت جاى پیغمبر خوابید و جان خود را فداى پیغمبر نمود ) ع (فخرج منها خائفا تیرقب و على 
نفسه ابتغاء مرضاة اهللا حجاج گفت احسنت یا  و خدا تقدیر و تقدیسش نمود و من الناس من یشترى

رب هب لى ملكا : سلیمان گوید: دلیلت بر تفضیل على بر سلیمان چیست ؟ گفت : حره ، سپس گفت 
یا دنیا تنحى عنى غرى غیرى فقد طلقتك ثالثا الرجعة لى فیك  :الینبغى الحد من بعدى و على فرماید

. 
بر معاویه وارد شدم ) ع (ه گفت بعد از شهادت امیرالمؤ منین ك ((ضرار))در نهج البالغه نقل شده از 

پرسید ضرار گفت در بعضى اوقات در شب تاریك على را دیدم كه در جاى نماز ) ع (از حال على 
خود ایستاده و محاسن شریفش را بدست گرفته مثل كسى كه مار او را گزیده باشد بر خود مى پیچید و 

یا دنیا یا دنیا الیك عنى ابى تعرضت ام الى تشوقت الحان  : و میگفت گریه با حزن و اندوه میكرد
حینك هیهات غرى غیرى الحاجة لى فیك قد طلقتك ثالثا الرجعة فیها فعیشك قصیر و خطرك یسیر و 

 .اءملك حقیر آه من قلة الزاد و طول الطریق و بعدالسفر و عظیم المورد 
ب من آیا متعرض من شده اى یا بسوى من مشتاق گشته اى دنیا بر گرد بسوى اهلت از جان: یعنى 

اى نزدیك مباد هنگام رسیدن تو چه بسیار مراد تو از من دورست غیر مرا فریب بده مرا بتو احتیاجى 



نیست بتحقیق ترا طالق گفتم و قطع عالقه از تو نمودم در سه دفعه یعنى دفعه اى در عقل دفعه در 
اى من در آن نیست و تو حرام مؤ بد شدى بر من پس زندگانى تو خیال دفعه در حس ، رجوعى از بر 

كوتاه است و آرزوى تو پست است ، آه از اندك بودن توشه و درازى راه و دورى سفر و بزرگى منزل 
كدام وقت ) ع (معاویه پس از شنیدن این كلمات شروع بگریه كردن نمود و بقول سید مرتضى على . 

 . ماید تو را سه طالقه كردمدنیا را قبول كرد كه میفر 
احسنت یا حره ، بكدام دلیل على بر عیسى افضل بود؟ گفت خدا : برگزدیم بر سر مطلب حجاج گفت 

اذ قال اهللا یا عیسى بن مریم ء انت و قلت للناس اتخذونى و امى الهین من دون اهللا  :در قرآن میفرماید
كنت قلته فقد تعلم ما فى نفسى و ال اعلم ما فى قال سبحانك ما یكون لى ان اقول ما لیس لى بحق ان 

 (115 - مائده ) .نفسك ما قلت لهم اال ما امرتنى به 
نیز قومى در حد ) ع (این قضاوت و حكومت را بروز قیامت انداخت ولى به على بن ابیطالب 

گفت احسنت  پرستش گرویدند قائل بخدایى او گردیدند در دنیا آنها را مجازات فرمود و كیفر داد حجاج
 .یا حره او را بخشش داد و جایزه بخشید

 دلیل چهارم 
میر سیدعلى ))فرمایش خود پیغمبر است چنانچه ) ع (چهارمین دلیل بر سیدالوصیین بودن على 

دعانى رسول اهللا  : روایت میكند كه گفت ((ابن عباس ))از  ((مودة القربى ))در كتاب  ((همدانى شافعى 
ه و سلم فقال لى ابشرك ان اهللا تعالى ایدنى بسیداالولین و االخرین و الوصیین صلى اهللا علیه و آل

 .على فجعله كفوابنتى فان اردت ان تنتفع به فاتبعه 
 على مرآت جمیع انبیاء بوده 

و  ((مسند))در  ((احمدبن حنبل ))در ذیل آیه مباهله و  ((فخر رازى ))ابن ابى الحدید چه خوب میگوید و 
من اراد ان ینظر الى ادم فى علمه و الى نوح فى تقوائه و الى  :فرمود) ص (رسول خدا دیگران كه 

 .ابراهیم فى خلة و الى موسى فى هیبته و الى عیسى فى عبادته فلینظر الى على بن ابیطالب 
دا این حدیث را با یك زیادتى نقل میكند كه رسول خ ((مودة القربى ))در  ((میر سیدعلى همدانى شافعى ))

 .فان فیه تسعین خصلة من خصال االنبیاء جمعها اهللا فیه و لم یجمعهبا فى احد غیره  :فرمودند
تشبیه علم على به آدم براى اینست كه خداوند آدم را بواسطه عملش بر سایر موجودات فضیلت و 

علمش از آدم بیشتر است باید افضل از همه موجودات غیر از ) ع (برترى داد، پس چون على 
 .باشد) ص (پیغمبر 

به آدم میفهمد كه چون آن علم سبب افضلیت آدم ) ع (پس هر انسان باذوقى از تشبیه در علم على 



هم افضل و برتر از انبیاء عظام ) ع (و برترى مسجودیت او بر مالئكه و مقام خالفت او گردید على 
 .د بودمانند موسى و عیسى باشد پس بطریق اولى از اوصیاء آنها برتر خواه

 كاش آنزمان سرادق گردون و نگون شدى
 وین خرگه بلند ستون بى ستون شدى

 كاش آنزمان برآمدى از كوه تا بكوه
 كاش آنزمان كه پیكر او شد درون خاك

 سیل سیه كه روى زمین قیرگون شدى
 جان جهانیان همه از تن برون شدى

 كاش آنزمان ز آه جگر سوز اهلبیت
 كه كشتى آل نبى شكست كاش آنزمان

 یكشعله برق خرمن گردون دون شدى
 عالم تمام غرقه دریاى خون شدى

 كاش آنزمان كه این حركت كرد آسمان
 این انتقام گر نفتادى بروز حشر

 سیماب وار روى زمین بى سكون شدى
 با این عمل معامله دهر چون شدى

 آل نبى چو دست تظلم برآورند
 را به تزلزل درآورند اركان عرش
 السالم علیك یابن فاطمة الزهرا سیدة نساءالعالمین: مجلس دوازدهم 

 سالم بر تو اى فرزند فاطمه زهرا سیده زنان عالمیان
 علت نامیدن آنمخدره به این نام 

چهل ساله بود كه در سن بیست و  ((حضرت خدیجه ))اول زنى كه وجود مبارك پیغمبر اختیار نمود 
 .الگى با آن مخدره ازدواج فرمودپنج س

 .است كه اهل تسنن را از عشیره مبشره میدانند ((زبیر))پدر  ((عوام ))جناب خدیجه خواهر ابوینى 
ابوهالة بن ))خدیجه اول همسر عتیق بن عائد مخزومى بود و دخترى جاریه نام آورد، بعدا با 



آورد، بعد از انیدو شوهر با رسول اكرم ازدواج  ((هند))ازدواج كرد و از او هم پسرى بنام  ((مندراسیدى 
و  ((رقیه ))و  ((زینب ))و  ((قاسم ))كرد كه از آنحضرت هم داراى سه پسر و چهار دختر شد كه جناب 

بعد  ((فاطمه زهرا سالم اهللا علیها))و  ((طاهر))و  ((طیب ))قبل از بعثت متولد شدند و جناب  ((ام كلثوم ))
داشتند و از سایر زنهاى  ((ماریه قبطیه ))از  ((ابراهیم ))یدند و یك فرزند پسر هم بنام از بعثت متولد گرد

خود اوالدى نداشتند و تمام آنها در زمان حیات پیغمبر از دنیا رفتند مگر فاطمه زهرا كه دو سال بعد 
 . از رحلت آنحضرت از دنیا رفت

د این باشد كه بعد از فوت آنحضرت و شاید علت آنكه اوالدهاى آنحضرت در زمان حیات مردن
موضوع خالفت به اوالدهاى آنحضرت نیفتد با آنكه پیغمبر جز فاطمه اوالدى باقى نگذارد و اینهمه 

 !كشمكش و اختالف در امر خالفت ایجاد شد، اگر اوالدهاى متعدد باقى میگذاشت چه میشد؟
بعثت در مكه معظمه بوده و چون مادر تولد فاطمه علیهاالسالم در بیستم جمادى الثانى سال چهارم 
 .خدیجه فاطمه نام داشت لذا این مخدره را فاطمه نام نهادند

جمعى دیگر گفتند چون كفالت و حضانت حضرت رسالت پس از رحلت مادرش آمنه بنت وهب با 
فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤ منین علیه السالم بود و حضرت رسول او را مادر خطاب میكرد، لذا 

 .این اسم را، روى فرزندش نهاد كه اسم فاطمه بنت اسد از بین نرود و بر سر زبانها باشد
روایت میكند كه در ) ع (از حضرت صادق  ((سدیر صیرفى ))از  ((معانى االخبار))در  ((صدوق ))ولى 

حدیث معراج آمده كه جبرئیل از درخت بهشتى سیبى چیده بدست مبارك حضرت رسول داد چون آنرا 
هى فى السماء منصورة و : شكافت نورى مشاهده كرد فرمود اى جبرئیل این نور چیست ؟ عرض كرد

 . فى االرض فاطمة
از این روایت معلوم میشود كه خدا این نام را قبل از والدت بر آن مخدره نهاده و لذا بعد از تولد ملكى 

 . بر پیغمبر نازل شد و اسم فاطمه را بزبان آنحضرت جارى ساخت
فاطمه ))اگر چه قبل از اینكه این مخدره فاطمه نامیده شود فاطمه هاى دیگرى در اسالم بوده اند مانند 

ولى در اسالم اول  ((فاطمه بنت حمزه ))و  ((فاطمه بنت زبیر))و  ((فاطمه بنت اسد))مادر خدیجه و  ((
طمه باشد باعث ازدیاد زنیكه فاطمه نامیده شد دختر پیغمبر بود و در هر خانه كه دخترى بنام فا

رحمت و اكثار برگت خواهد بود و فرداى قیامت اشخاصى كه نام آنها فاطمه باشد چون از قبر بیرون 
آیند در مقام مفاخرت و مباهات برآیند كه ما همنام فاطمه دختر پیغمبر هستیم پس همانطور كه فاطمه 



اهد بود و از جهت اسم مزیتى براى ما زهرا را بر ما فضیلت است ما را هم بر سایر زنان فضیلت خو 
 .یا حمید بحق محمد یا عالى بحق على یا فاطر بحق فاطمه  : میباشد و اخبار رسیده دعاى آدم

 معنى فاطمه 
فطیم بر وزن كریم طفلى را گویند كه از : لفظ فاطمه مشتق از فطم است و در مجمع البحرین گوید

 . قطعه: فطم الحبل : در المنجد گوید. هایت رسیده باشدشیر جدا و جدا كرده باشند و رضاع وى بن
ستحرصون على االمارة ثم تكون حسرة و ندامة فعمت المرضعة و سئسبت  :حضرت رسول فرمودند

 .الفاطمة 
یعنى مردم در حكمرانى حریص میشوند با آنكه عاقبت آن افسوس و پشیمانى است پس آن وقت طفل 

شاید در . كه از شیر گرفته شده در زحمت و مشقت خواهد بودشیرى در آسایش و راحت است و آن
 .این روایت فاطمه است كه از شیر گرفته شده معنى دارد

خطیر امتى من مدم شبابه فى طاعة اهللا و فطم لذاته من لذات الدنیا  :و نیز در حدیث دیگر فرمود
ید و از لذات دنیا خود را یعنى بهترین امت من كسى است كه جوانى خود را در طاعت خدا صرف نما

در این خبر فطم بمعنى جدا شدن آمده و آنچه از اخبار استفاده میشود اینست كه وجه . جدا نماید
 . تسمیه آن مخدره به فاطمه یكى از وجوه زیر است

او را فاطمه گفتند النقطاعها عن نساء زمانها فضال و دینا و حسبا چنانچه مفاد خبر : وجه اول 
 . بحاراالنوار است صادقین در

فاطمه سالم اهللا علیها مقامات عالیه نفسانیه و فضائل عقالنیه را دارا بود و در كودكى كمال بزرگى را 
داشت كه در میان تمام زنان دنیا وجود نداشت ، لذا پدرش او را سیده نساء عالمین خواند، بلكه درباره 

 .ن عدا ابیها خاتم النبیین انها اشرف من جمیع االنبیاء و المرسلی :اش فرمود
از همه اینها غیر از پدرش برتر بود و در شرافت زندگى بدرجه اى رسید كه دست دیگران بدانپایه 

 .نرسد
لما ولدت فاطمة اوحى اهللا تعالى  :روایت كرده كه فرمود) ع (در علل از حضرت باقر : وجه دوم 

واهللا ) ع (متك بالعلم و فطمتك عن الطمث قال ملك فانطلق به لسان محمد فساماها فاطمة قال انى فط
 .لقد فطمها اهللا تبارك و تعالى بالعلم و عن الطمث بالمیثاق 

 : در این حدیث چهار مطلب ذكر شده است



 FQ= - ملكى اسم فاطمه را بر زبان پیغمبر جارى نمود. 
دادم تا بى نیاز از  فطام فاطمه به علم باین معنى كه فطمتك بالعلم یعنى ترا به علم شیر -دوم 

 .دیگران شدى یا آنكه ترا به سبب علم از جهل جدا كردم و یا بریدن تو از شیر مقرون بعلم بود
 .فطام از طمث باینمعنى است كه فاطمه مثل زنان دیگر خون حیض نمى بیند - سوم 

ت رسول است كه به قسم خوردن با ضمیمه میثاق خبر از قول حضر ) ع (كالم امام باقر  - چهارم 
داده و قسم خوردن امام باقر بجهت آنست كه دیگران گمان نكنند امام باقر درباره مادرش زهرا ) ص (

 . مبالغه میكند بلكه عین حقیقت را بیان فرموده است
 علم فاطمه علیهماالسالم 
اب خدمت امام صادق شرفی: نقل میكند باین مضمون كه گفت  ((ابوالبصیر))كلینى در كافى خبرى از 

شدم ؟ عرض كردم میخواهم از شما سئوالى كنم آیا اینجا كسى هست كه كالم ما را بشنود پرده اى 
آنجا بود حضرت برداشته آنجا را دید كسى نبود فرمود حاال هر چه بخاطرت رسید سئوال كن ، گفتم 

فرمود كه از آن  قربانت گردم شیعیان شما با هم گفتگو میكنند كه رسول خدا بابى از علم به على تعلیم
هزار باب گشوده شد، حضرت فرمود پیغمبر هزار باب از علم به على آموخت كه از هر بابى هزار 

ابوبصیر تعجب كرده گفت این عمل عمده اى است باینمعنى كه باالتر از این معنى  .باب گشوده شد
كه آن علم عمده  و مرتبه هیچ مرتبه علمى دیگرى نیست ، پس حضرت قدرى فكر كردند بعد فرمود

اى بود ولى نه آنقدر عمده كه تو خیال میكنى بعد حضرت فرمود نزد ما آل محمد جامعه است 
مخالفان ما چه میدانند كه جامعه چیست ، ابوبصیر گفت قربانت گردم جامعه چیست ؟ فرمود 

على نوشته فرموده و ) ع (طوماریست كه هفتاد ذراع است ، به ذراع رسول خدا كه آنحضرت به على 
است تمام حالل و حرام و تمام چیزهائیكه مردم بآنها محتاجند، حتى تفاوت در خراشیكه در بدن 
دیگرى وارد آورد در آنست ، پس حضرت دست ابابصیر را فشرده فرمود حتى این هم را نوشته 

تو گمان ابابصیر گفت بخدا قسم این علم عمده است حضرت فرمود عمده میباشد ولى نه آنقدرها كه 
كرده اى مجددا ساعتى حضرت تاءمل فرمودند بعد فرمود نزد ما جفر است ولى مردم چه میدانند جفر 

چیست ؟ عرض كردم بفرمائید كه جفر چیست ؟ فرمود ظرفى است از پوست كه علم تمام انبیاء و 
یر از روى اوصیاء و علمائیكه از بنى اسرائیل مرده اند تا كنون در آن ثبت و ضبط است ، ابونص

ان هذا هوالعلم ، این علم مهمى است ، حضرت فرمود انه لعلم و لیس بذلك ، بلى این : تعجب گفت 



 . علم است ولى نه آنطور كه تو تصور نمودى
و ان عندنا لمصحف فاطمه و مایدریهم ما مصحف  :پس حضرت قدرى تاءمل فرمودند بعد گفتند

 .فاطمة 
دم چه میدانند كه مصحف فاطمه چیست عرض كردم مصحف در نزد ما مصحف فاطمه میباشد مر 

آن مصحف سه مثل قرانكم هدا ثلث مرآت و اهللا ما فیه من قرانكم حرف واحد  :فاطمه چیست ؟ فرمود
برابر این قرآنست و بخدا قسم یكحرف از قرآن هم در آن نیست كه مكررات قرآن باشد بلكه علومى 

فرموده و این مصحف و جفر و جامعه تا روز قیامت نزد ما است كه خداوند به فاطمه زهرا تعلیم 
 . هست

روایت میكند كه پیغمبر فرمود من فاطمه را فاطمه نامیدم ) ع (در عیون از حضرت زهرا : وجه سوم 
قال رسول اهللا  : براى آنكه خداوند او و دوستان او را از آتش جدا فرموده و عبارت روایت اینست كه

 .اهللا فطمها و فطم من احبها عن النار سمیتها فاطمة الن 
در خبر است كه فرداى قیامت فاطمه دوستان خود را از صحراى محشر جمع میكند و به بهشت میبرد 

 .مانند مرغى كه دانه را از غیردانه تمیز میدهد و بر میدارد
بوجهل مرحوم مجلسى در جلد ششم بحاراالنوار از تفسیر حضرت عسكرى نقل میكند كه قریش و ا

مشركین مكه معجزه حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسى و حضرت عیسى را از جناب 
رسول اكرم خواستار شدند از طوفان و سرد شدن آتش و آویختن گره و خبردادن از سرائر و ذخائر 

بدسته دوم كه معجزه حضرت ابراهیم ، سرد : ایشان پس آنحضرت كفار را به چهار دسته تقسیم فرمود
شدن آتش را میخواستند امر فرمود كه بصحراى مكه روند آتشى افروخته تا ببینند زنى ظاهر شود و 

 .كشف عذاب از ایشان نماید
و ابوجهل و جمعى دیگر را با خود داشت ، آنگاهه آن دسته دوم آمدند و عرض كردند ما شهادت 

ه چون بصحراى مكه رفتیم در برسالت تو میدهیم كه رسول رب العالمین میباشى و عرضه داشتند ك
اندك زمانى آسمان شكافته شد و جمره هاى آتش بر ما فرود آمد و زمین هم منشق گردید و شعله هاى 

آتش از آن بیرون آمد و آتش بنحوى زیاد بود كه آسمان مملو از آتش شد و از شدت حرارت نزدیك 
ظاهر شد كه مقنعه بر سر داشت و  بود گوشتهاى ما كباب شود، انگاره در بین آسمان و زمین زنى

یكطرف آنرا بجانب ما آویخته بود بنحویكه دستهاى ما به آن میرسید آنگاه منادى از آسمان ندا نمود 



كه اگر نجات میخواهید به بعضى از ریشه هاى مقنعه این زن چنگ بزنید پس هر یك از بریشه اى 
بما اذیتى نرساند و   آسمان بلند شد و آن آتش  از ریشه هاى او چنگ زده و رها نكردیم تا آنكه بطرف

المحیص  : اینك ما بشما ایمان میآوریم و میگوئیم. آنگاه هر یك از ما را بخانه هاى خودمان گذاشت 
عن دینك و ال معدل عنك و انت افضل من لجاء الیه و اعتمد بعد اهللا صادق فى قولك و حكیم فى 

مى شنید و بر حسد و عنادش میافزود پس حضرت رسالت فرمود  ابوجهل تمام این جمالت را .افعالك 
میدانید آنزن كه بود؟ عرض كردند نمیدانیم ؟ فرمود آن دختر من سیده زنان بود چون روز قیامت شود 
آن مخدره به بهشت رود ندا رسد كه اى دوستان فاطمه بریشه هاى چادرش چنگ زنید هر كه دوست 

ن چادر آویزد هزار فئام در هزار فئام در هزار فئام بدین واسطه نجات اوست بریشه اى از ریشه هاى آ
یعنى هر فئامى یك میلیون  1000 2یافته به بهشت درآیند كه هر فئامى هزار هزار نفر باشد، یعنى 

 :است پس حاضلضرب آن چنین میشود
000 ,000,000,000,000,000,000,000,1000 3=3*1000=3*1000=1000 

صى است كه توسط یكریشه چادر فاطمه نجات مى یابند ولى تعداد آن افرادیكه خود این حدود اشخا
 .فاطمه شفاعت كند و از درگاه احدیت خواستار عفو آنان شود چه مقدارست خدا داند

 

 

 

 لواء شفاعت در قیامت بدست فاطمه است 
عه مطلق عرصه محشر درباره اینكه روز قیامت لواء شفاعت بدست فاطمه زهرا داده خواهد شد و شفی

 . است آیات و اخبار متواتر متكاثرى وارد شده است
در روایتى كه روز قیامت لواء احمد را بدست فاطمه میدهند جاى دیگر دارد كه روز قیامت اول دیوان 

 . محاسباتیكه گشوده میشود دیوان حساب انتقام فاطمه از دشمنان اوست
و اذا المودة سئلت باى ذنب قتلت ، انتقام قتل محسن سقط :  در انوار نعمانیه است كه در تفسیر آیه

 . شده است
شیخ صدوق مینویسد كه روز قیامت لواء شفاعت بدست فاطمه زهرا داده میشود تا از ذرارى و 



دوستانش شفاعت كند در آنجا كه میفرماید از ما نیست كسى كه مسئله را انكار كند معراج سئوال قبر، 
 . رایط عقد ازدواج فاطمه به على شفاعت امت بوده استشفاعت كند و از ش

در شب معراج كاخى رفیع در بهشت : عالمه مجلسى در احادیث معراج نقل میكند كه پیغمبر فرمود
دیدم كه وصف فراوانى از آن میكنند، پرسیدم این كاخ از كیست ؟ گفتند مخصوص فاطمه دختر 

 .این كاخ نزول اجالل میفرمایداست كه پس از شفاعت دوستان به ) ص (محمد 
در علل الشرایع در حدیث مفصلى از اباذر نقل میكند كه فاطمه قسیم بهشت و جهنم است و این 

 .میباشد) ع (باالترین مقام براى فاطمه زهرا 
ابن شهر آشوب مینویسد در ذیل سوره هل اتى وارد شده كه فاطمه در باب بهشت مى ایستد و هفتاد 

او هستند و دوستان خود را به بهشت میبرد و با لواء شفاعت به بهشت وارد میگردد تا  هزار حوریه با
 . در بهشت نعیم ماوى گیرد و آنجا هم فاطمه زن منحصر بفرد امیرالمؤ منین علیه السالم است

) ع )چهارمین وجه تسمیه آن مخدره به فاطمه اینست كه در بحار از حضرت صادق : وجه چهارم 
اتدرى اى شى تفسیر فاطمة قال فطمت عن الشر و یقال انهاسمیت  :ند كه حضرتش فرمودروایت میك

 .فاطمة النها فطمت عن الطمث 
یعنى فرمود آیا میدانى تفسیر فاطمه چیست عرض كردم بمن خبر دهید فرمود فاطمه شد بعلت آنكه از 

 . شر و بدیها بریده شد و عادت زنانگى هم مثل سایر زنان نداشت
 خیر و شر  معنى

چون اینحدیث شریف ذكر فطام فاطمه زهرا از شرور شده ما باید اول معنى شر را بفهمیم و بعد 
 . بگوئیم چگونه فاطمه از شر و بدیها بریده شد و خیر محض است

افعال و اعمال بشرى عنوان نیك و بد و خیر و شر و یا بعبارت دیگر خطا و صواب و یا حق و 
تمام اعمال بزرگ و كوچك در هر زمانى جاریست و در طبقات مختلف مردم  باطل دارد اینحكم بر

متداول و معمول است حتى اطفال در بازیهاى خود حركات و اعمالى را به نیكى و بدى متصف 
مینمایند، بنابراین باید معنى نیك و بد و خیر و شر كه برالسنه و افواه جارى است دانست و میزانى در 

ال و افعال از حیث حسن و قبح و خیر و شر و درجات مختلف با آن سنجیده دست داشت كه اعم
 .شود معلوم گردد كه فالن عمل خیر است یا شر

تمام موجوداتیكه مادر این عالم مشاهده میكنیم و به عقل خود مى : الرئیس در كتاب اشارات گوید شیخ 
حالت دوم خیر محض ، حالت  سنجیم از پنج حال خارج نیست ، حالت اول آنكه شر محض باشد،

سوم خیر او بر شرش غلبه داشته باشد، حالت چهارم آنكه شر او بر خیرش غلبه نماید، حالت پنجم 
آنكه خیر و شرش مساوى باشد، پس عقل هر انسانى غیر از این پنج صورت چیز دیگرى را تصور 



 .نمیكند
و آنكه خیر و شرش با هم مساوى اما آن موجودیكه شر محض یا شرش بر خیرش غلبه داشته باشد 

باشد اثرى در وجود ندارد و چنین چیزى را خدا خلق نكرده و اما آنچه محض یا خیرش بر شرش غلبه 
 . داشته باشد زیاد است ، بلكه بناء موجودات عالم بر این نهاده شده است

تمام موجودات عالم  براى اینكه مطلب این دانشمند بزرگ خوب معلوم گردد مثالى میزنیم ، آفتاب كه
و من الماء كل شى ء حى و امثال اینها : از آن استفاده میكنند و یا آب كه خدا درباره آن میفرماید

موجوداتى هستند كه خیر آنها بر شرشان غلبه دارد، پس اگر آفتاب سوزان صحراى افریقا انسانى را 
بد است و یا اگر كسى در كشتى  ناراحت كرده بلكه باعث هالك او شود نمى شود گفت آفتاب شر و

نشست و در دریا غرق شد و یا جمعى هالك شدند و یا باران اگر در موقع باریدن خانه هاى فقراء و 
ضعفا را خراب كرد و آنها زیر آوار ماندند نمیتوان گفت باران شر و بد است زیرا موجبات بیچارگى و 

در مقابل منافع كثیر آفتاب و دریا و یا باران  هالكت جمعى را فراهم آورده زیرا این ضررهاى قلیل
 . بسیار ناچیز است

ما در دنیا اذیتهاى بسیارى از حشرات بالخصوص مگس و پشه مى بینیم و صدماتى از : مثال دیگر
ناحیه حیوانات موذى مانند مار و عقرب متوجه ما میشود و این ناراحتیها ما را وادار میكند كه بگوئیم 

انات موذى چیست ؟ اینها جز ضرر نتیجه دیگرى ندارند و حال آنكه علما حشره شناس فایده این حیو 
ثابت كرده اند كه هر كدام از این حیوانات موذى كار بزرگى براى بشر انجام میدهند و اگر آنها 
نباشند امراضى براى انسان ایجاد میشود كه منجر به هالكت انسان میگردد و لذا جاى مگس و 

در محل كثافات است ، تا كنون دیده نشده كه مغازه عطرفروشى و یا مغازه پارچه  حشرات موذى
فروشى مگس زیاد باشد همیشه این حیوانات را در دكان قصابى یا محل ریختن خاكروبه یا جائى كه 
مردار افتاده باید دید و همین دلیل است كه این حیوانات هوا را براى انسان تصفیه مى كنند و كثافات 

 .ا از بین میبرند تا انسان بتواند در محیط سالمى زندگانى كندر 
یا اگر شما در مار و عقرب مى بینید كه باعث اذیت انسانست و شما از آن میترسید و گریزان هستید 

در حقیقت شر نیست زیرا آلت دفاعى این حیوان است كه در موقع خطر باید بوسیله این حربه از 
این حیوانات وقتى كشنده است كه دندان یا نیشش را در گوشت انسان یا  خود دفاع كند و لذا اسم

حیوان فرو برد و آنرا مجروح كرده و زهر خود را در آنمحل جاى دهد، پس اگر مصادف با جرح نشود 
 .و بوسیله غذا وارد معده گردد صدمه اى براى انسان ندارد
ذا در كوچك و بزرگ آنها هم هست پس اگر این خود دلیل است كه زهر آلت دفاعى این حیوانست و ل

بنا باشد این آلت دفاعى در این حیوان بد باشد باید تفنگ برداشتن انسان هم در موقع عبور از خیابان 



 .و جنگل بد باشد، زیرا ممكنست حیوانى باو حمله كند و براى حفظ جان خود آن حیوان را با تیر بكشد
كنیم خیر محض است همین سرگین متعفنى كه از آن  پس آنچه ما در این عالم شر تصور مى

گریزان میباشیم باعث میشود كه چون پاى درخت ریخته شود آنمیوه شیرین و خوشبو را بشما تحویل 
 .دهد و چون پاى بوته گل ریخته شود گل یاس و رازقى خوش بو را بشما تحویل دهد

آنچه براى انسان مفید است اگر چه مالیم طبع  بنابراین كلمه خیر و شر را باید این قسم معنى كنیم كه
هم نباشد خیر است مانند دواى تلخ كه طبع انسان از آن منزجر است ولى چون براى انسان نفع دارد 
خیر است و آنچه موجب ضرر مقام انسانیت باشد اگر چه مالیم با طبع هم باشد شر است مانند زنا 

پس بنابراین تعبیر كه كردیم دنیاى ما آمیخته با خیر و كردن و مال مردم خوردن و سایر معاصى ، 
شر است و بیشتر مردم طالب شرند چون مالیم طبع آنها است و بعثت انبیاء براى این بوده كه طبع 
مردم را از شرور منصرف كرده متوجه خیرات نمایند ، منتهى بعضى از افراد این برنامه پیغمبران را 

وقت شدند و بعضى زیر بار حرف انبیاء نرفته دنبال هواى نفسانى را پذیرفته خیر محض و مسلمان 
  گرفته شر محض شدند، پس نمى شود گفت كه خدا ابوجهل و ابوسفیان و سایر منافقین را شر محض 
آفریده و یا سلمان و ابوذر و مقداد را خیر محض كرده ، یكى تمایالت شهوانى را دنبال كرده ابوسفیان 

فس و شهوت مبارزه كرد و سلمان شد، این درباره مردم عالمست اما انبیاء و اوصیاء شد، دیگرى با ن
مقام باالترى داشته اند كه آنرا مقام عصمت گفتند و باز اشتباه نشود مقام عصمت نه آنست كه انبیاء 

د مانند ما نمى توانستند گناه بكنند زیرا اینمقام مالئكه است و براى انسان فضلى نیست پیغمبران میتوانن
گناه بكنند منتهى آن قوه ایمانى قوى مانع از گناه كردن ایشان میشود بلكه در كودكى هم مرتكب گناه 

 .نمى شوند و باالتر آنكه فكر گناه را هم نمیكنند اینرا مقام عصمت میگویند
 .اتدرى اى شى ء تفسیر فاطمة قال فطمت عن الشر  :باو میفرمود) ع (پس آنكه امام صادق 

بریدن و قطع شدن فاطمه از بدیها همان مقام عصمت است كه آنمخدره داشته و دلیل بر این معنى 
آیه تطهیر است ، اگر كسى بگوید مریم هم مقام عصمت داشت ، فاطمه علیهاالسالم هم مقام عصمت 

 داشت پس فرق ایندو چیست ؟ گوئیم خداوند مقام عصمت مریم را در قرآن معلوم نكرده ولى مقام
تطهیر درباره پنج تن نازل شد، معلوم میشود بقدرى مقام عصمت : عصمت زهرا معلومست چون آیه 

زهرا بلند بوده كه خداوند با پیغمبر و على و حسنین علیهم السالم ذكرش میفرماید، انشاءاله اگر 
مناسب باشد در جاى دیگر، در مقام عصمت این مخدره صحبت مى كنیم تا مطلب بهتر از این 

 .واضح شود
 معنى زهرا

یكى از القاب مشهور این مخدره زهرا علیهاالسالم است و در كتب اخبار و زیارات ائمه طاهرین مادر 



 .خودشان را به این لقب بسیار ذكر كرده اند
المراءة المشرقة الوجه و یكى از ستاره ها را بنام زهره نامیده اند بجهت  ((الزهرا)) :در كتب لغت میگویند

 . كه نزدیك بزمین و نورانیت و روشنایى او بیش از ستاره هاى دیگر است آنست
 علت نامیدن آنمخدره باین لقب 

سؤ ال كردند كه چرا فاطمه را ) ع (صدوق در علل الشرایع از جابر نقل میكند كه از امام صادق 
اهل آسمان و زمین چون خداوند او را از نور عظمت خود خلق كرد، از آن نور : زهرا نامیدند، فرمود

را روشنایى داد بطوریكه نور وى چشمهاى مالئكه را پوشاند، و، همگى به رو افتادند و خدا را سجده 
كردند، عرض كردند پروردگار این چه نور است ؟ هذا رسید این نوریست از نور من كه در آسمان 

از پیغمبران خودم بیرون  ساكن نمودم و از عظمت خودم او را خلق كردم و او را از صلب پیغمبرى
میآورم و آن پیغمبر را بر همه پیغمبران تفضیل میدهم و از این نور ائمه را بیرون میاورم كه به امر 

 . من قیام نمایند و بحق من هدایت یابند و ایشانرا خلفاء خودم در زمین قرار میدهم
میرسد و بشر از آن استفاده نور عبارت از روشنایى است كه از خورشید و ماه و ستارگان بزمین 

میكند و همچنین لفظ نور بر روشنایى كه از آتش و سایر اجسام دیگر بدست میآید اطالق میشود 
حال باید فهمید كه خدا فاطمه را كه از نور خود خلق فرموده یعنى چه ؟ آیا خدا هم مانند این اجسام 

 . ه است از اینگونه سخنانخدا منز . داراى نور و روشنایى است كه داراى حرارت باشد
اهللا نور السموات و االرض بیاناتى نموده اند كه بهترین آنها این است كه خدا : مفسرین در معنى آیه 

نور آسمانها و زمین است یعنى راهنماى اهل آسمان و زمین است و به هدایت او بندگان مهتدى شوند 
ه ضاللت دورى كنند چنانكه انسان نابلد در شب و به نور هدایت او راه سعادت را پیدا كرده و از را

تاریك در میان بیابان به روشنایى احتیاج دارد تا راه را پیدا كند همچنین مكلفین در این دنیا به نور 
 .هدایت الهى و الطاف توفیق او نیازمندند تا راه سعادت را از راه شقاوت تمیز دهند

) ع (از عباس بن بالل كه گفت از حضرت رضا  و مؤ ید این قول است روایت كلینى در كافى
خدا هدایت كننده اهل سموات : پرسیدم كه معنى آیه شریفه اهللا نور السموات و االرض چیست ؟ فرمود

و هدایت كننده اهل زمین میباشد و روایات دیگرى هم باین مضمون از اهل بیت اطهار رسیده است ، 
بودن خدا یعنى هدایت كردن بندگان خود بوسیله انبیاء و پس این روایت كامال روشن میكند كه نور 

اوصیاء ایشان و علمایى كه در عصر بودند و لذا در روایات مثل نوره كمشكوة را به وجود مبارك 
 .پیغمبر تاءویل فرموده اند

پس از آنكه معنى نور بودن خدا معلوم شد معنى خلقت نور فاطمه از نور خدا هم روشن میگردد باین 
ان كه همانطور كه خدا منشاء نور هدایت است مظهر این نور هدایت را فاطمه قرار داد و فاطمه بی



 .روشنایى به اهل زمین و آسمان داد، یعنى به واسطه فاطمه اهل آسمانها و زمین هدایت شدند
فرمود  فرمود اول چیزیكه خدا را از مجردات خلق ((سماعه ))به ) ع (است كه امام صادق  ((كافى ))در 

چون بواسطه عقل تمیز خوب و بد داده میشود و حقایق اشیاء را مى . عقل بود آنهم از نور خودش 
بیند در حقیقت بمنزله چشم و راهنماى انسانست كه هدایت بسوى كارهاى خوب میكند خداوند فرمود 

كردم تا هادى  اینرا هم از نور خودم خلق كردم یعنى چون من خودم نور هدایت هستم عقل را هم خلق
 .مردم باشد

 پس معلوم شد اینكه خداوند خودش را در قرآن معرفى به نور میفرماید
یعنى خدا هادى اهل زمین و آسمانها است مثل نوره كمشكوة مثل نور حقتعالى كه هدایت باشد مثل 

فیها ))روزنه اى است در دیوارى كه نهایت آن بخارج راه ندارد مانند طاقچه اى كه در آن طاقچه 
چراغى افروخته اند المصباح فى زجاجة كه آن چراغ افروخته شده در قندیلیست از شیشه و  ((مصباح 

بلور اگر چه اطراف چراغ را گرفته ولى بواسطه آن شفافیت كه دارد مانع از آن نور چراغ نمیشود بلكه 
ر از غایت صفا و لطافت آن نور باطراف روشنایى میاندازد الزجاجة كانها كوكب درى آن شیشه و بلو 

مانند ستاره اى است كه در كمال درخشندگى باشد یوقد من شجرة مباركة یعنى این چراغ و مصباح 
افروخته شده از روغن درختى است كه بسیار با بركت و نفع دهنده است زیتونة كه زیتون باشد 

ینست كه این درخت زیتون از الشرقیة و الغربیة معانى بسیارى براى اینجمله شده كه بهتر از همه ا
درختهاى دنیا نیست كه در شرق و غرب عالم باشد یكاد زینتها یضى ء نزدیك است روغن آن درخت 

از غایت تاللو روشنى دهد قبل از آنكه در چراغ ریخته شود و لولم تمسسه نارا اگر چه بآن آتشى 
بدون آتش روشنایى بخشد و اگر در  نرسیده باشد یعنى صفا و درخشندگى آن روغن به اندازه ایست كه

چراغ رود روشن شود نور على نور یك روشنى افزوده روى روشنى دیگر خواهد بود یعنى روشنایى 
زیت همدست با نور چراغ و لطافت زجاجة شده و در مشكوة كه جامع انواراست آن نور بغایت 

واهد به نور خود كه هدایت و توفیق روشنایى انداخته یهدى اهللا لنوره من یشاء حقتعالى هر كه را بخ
باشد هدایت میفرماید یعنى هر كس دنبال این نور برود و لیاقت پیدا كند حقتعالى نور را به او مرحمت 

فرماید این جمله از آیه خودش نور را معنى میكنند كه نور بمعنى هدایت است و قبال هم ما اهللا نور 
 . السموات را بمعنى هدایت معنى كردیم

یضرب اهللا االمثال للناس و اهللا بكل شى ء علیم حقتعالى مثالهایى براى شما میزند یعنى مقوالت را  و
بصورت محسوسات براى شما بیان میكند تا آنكه مطلب را زود دریابید و مقصود زود هویدا گردد و 

 . خدا بر هر چیزى دانا است
انزده حدیث از طرق خاصه و دو حدیث از طرق خود پ ((غایة المرام ))در كتاب  ((سیدهاشم بحرینى ))



 .عامه نقل كرده كه این آیه درباره اهلبیت اطهار است آنها هدایت الهى در زمین میباشند
) ع (نقل میكند كه حضرت صادق  ((صالح بن سهل همدانى ))از  ((كافى ))در  ((كلینى ))منجمله از 

مشكوة فاطمه علیهاالسالم است ، فیها مصباح : فرمود نوره كمشكوة  در آیه اهللا نور السموات و االرض 
یعنى همانطور كه قندیل . حضرت حسن علیه السالم ، المصباح فى زجاجة حسین علیه السالم است 

اطراف چراغ را گرفته نور امامت حسین و نه فرزندش كه امام بودند اطراف حسن را گرفته یعنى 
است كه او كوكب درخشنده در ) ع (اكب درى فاطمه امامت از صلب حسین است نه حسن كانها كو 

میان زنان عالم میباشد یوقد من شجرة مباركة زیتونة ابراهیم است ، الشرقیة و الغربیة یعنى نه یهودى 
است نه نصرانى یكاد زینتها یضى یعنى زود باش كه از آن علم منتشر گردد یعنى از فاطمه و لولم 

از امامى یهدى اهللا بنوره من یشاء یعنى خداى تعالى هر كه را  تمسسه نار نور یعنى امامى بعد
 .بخواهد بسوى ائمه هدایت میكند

نقل شده است ، پس از آیه و روایت  ((كتاب مناقب ))شافعى در  ((ابن مغازلى ))نظیر این حدیث از 
 .معلوم شد كه فاطمه زهرا مانند كوكب درى است كه آن ستاره از خود نور دارد

فى بیوت اذن اهللا : بر اینكه آیه نور درباره اهلبیت نازل شده آیه بعد از آن است كه میفرماید و دلیل
 .اءن ترفع و یذكر فیه اسمه زیرا در روایات فریقین وارد شده كه بیوت اهلبیت میباشند

ه میگوید در مسجد رسول خدا بودم كسى آیه فى بیوت اءذن اهللا را خواند من گفتم ب ((ابن عباس ))
رسول اهللا آن بیوت كدامند؟ فرمود انبیاء و بدست مبارك خود بجانب خانه دختر خود فاطمه زهرا اشاره 

 .فرمود
عامه از انس نقل كرده اند كه روزى رسول خدا آیه فى بیوت اءذن اهللا را خواند مردى از جاى 

گرى عرض كرد یا برخاست عرض كرد یا رسول اله آن خانه ها كدامند فرمود خانه هاى انبیاء دی
 . رسول اله خانه على و فاطمه از آن خانه ها است ، فرمود بلى بهترین آنها است

 سیدة نساءالعالمین: مجلس سیزدهم 
خداوند تبارك و تعالى بدالئل و جهاتى در زندگانى دنیا مرد را بر زن ترجیح داده ، بلكه بواسطه آیه 

، مرد را والى و غالب بر زن قرار هللا بعضهم على بعض الرجال قوامون على النساء بما فضل امباركه 
 : داد یعنى مردان مرتبه تسلط و تغلب بر زنان دارند از دو وجه

 Ï�Q -  از جهت آنكه خدا تفضیل داده مردان را بر زنان بقوت بدن و كمال حسن تدبیر و به
ث كه زن نصف مرد اختصاص نبوت و امامت و والیت و اقامه حدود و شعایر اسالمى و جهاد وار 

میبرد و شهادت كه چهار زن مطابق دو مرد است و دیه كه دیه زن نصف مرد میباشد و امام جماعت 
كه زن حق ندارد براى مرد امام جماعت شود و مرجع تقلید و قاضى كه باید از جنس مرد باشد نه زن 



 .اگر چه زن خیلى عالمه و در علمش برتر از مرد هم باشد
 .نفقوا اموالهم بواسطه آنكه مردان از مال خود بزنان نفقه و كسوه و مهر میدهندو بما ا -دوم 

 نظر علم در تفاوتهاى جسمى مرد و زن 
امروز با دقت تمام حساب كرده اند و مغز زن را صد الى دویست گرم كمتر از مرد یافته اند البته این 

اروپایى بوده كه حد متوسط مغز مرد  محاسبه كردن پس از رسیدگى كردن یازده هزار مغز زن و مرد
 .گرم معین نموده اند ((1200))گرم و حد متوسط مغز زن را  ((1361))را 

 نكته اى در جمجه 
 15البته معلومست كه جمجمه مرد و زن به نسبت مغزایند و متفاوتست ، یعنى جمجه زن در حدود 

انشمندان فن معتقدند هر قدر علم و از جمجمه مرد كوچكتر است ، اما نكته مرموز و لطیف آنكه د
مدنیت در بشر افزونتر میشود وسعت جمجمه مرد بیشتر میگردد و اما در زن رو به تنزل است و لذا 

مینویسد طبق تحقیق دانشمندان فن حجم  ((تمدن اسالم و عرب ))فرانسوى در كتاب  ((گوستاولوبون ))
 .تر و در مرد قضیه كامال برعكس میباشدجمجمه زنان امروز از حجم زنان غیرمتمدن قدیم كم

 حواس خمسه زنان 
طبق تحقیقات فیزیولوژیستها گرچه مردم قاره ها و مناطق مختلف بر حسب احتیاج به حاسه 

یعنى ساكنین جزایر بین شبه جزیره ))مخصوصى نسبت بیكدیگر متفاوت هستند، مثال اهالى آندامان 
كه از  ((كالموك ))میكنند و مردم   ت دورى بوى میوه را حس با حس شامه از مساف ((ماالكا و سیالن 

قبایل آلتایى در مغولستان غربى هستند نوعا قوه باصره آنها قویتر از سایر مناطق است اما در همه 
 .جا زنان از این حواس نصیب كمترى دارند

نامه اى خدمت حضرت نقل میكند كه گفت من  ((محمد بن سنان ))از  ((علل الشرایع ))در  ((صدوق ))
نوشتم و از علت قبول نشدن شهادت زن در طالق و روایت هالل سئوال كردم حضرت ) ع (رضا 

 .فرمودند زیرا كه قوه بینایى ضعیف و در احساسات و جانبدارى مفرط هستند
حتى قوه المسه كه در مناطق مختلف تا حدودى نزدیك بهم است ولى در زنان بعلت ضعف همین قوه 

ه میتوانند درد سخت زایمان را كمتر درك كنند و این اختالف در حیوانات نر و ماده نیز تجربه است ك
 . شده است

 ضربان نبض زن و مرد
قلب زن شصت گرم كمتر از قلب مرد است و لذا در ضربان نبض ما سنجشهائیكه بعمل آمده حد 

ضربه در هر دقیقه و  74تازونى ضربه در هر دقیقه و بین سیاههاى آ 72متوسط در میان اروپائیان 
ضربه در هر دقیقه اندازه گیرى شده ولى در هر نقطه جهان سرعت ضربان  76بین هندوهاى امریكا 



 14تا  10نبض زن بعلت ضعف قواى او نسبت به مرد بیشتر است و این اختالف در هر دقیقه بین 
ضربه  7مثال در شیر ماده . ضربه است چنانكه در حیوانات ماده نیز ضربات نبض سریعتر است 

 .ضربه بیشتر از نر میباشد 20بیشتر از شیر نر و در گاو ماده 
 تنفس زن و مرد

 20تا  16و در فوئرثهیا  20الى  8براى تنفس نیز مطالعاتى شده ، در ایران در هر یك دقیقه معموال 
بار در یك  18تا  14روپا و در ا 19و در میان گیرگیزها كه ملل شمالى و غربى چنین هستند معموال 

 .دقیقه تنفس میكنند
در تنفس بعلت ضیق و ضعف جهاز تنفسى زیرا گنجایش هوا در جهاز تنفسى مرد به اندازه نیم لیتر 

گرم كربن میسوزاند و بهمین سبب اكسیژن بیشترى وارد  11بیش از زن است و نیز مرد در هر ساعت 
گرم بیشتر نمى سوزاند، زن سریعتر نفس میكشد  7ریه اش میشود، در صورتیكه زن در هر ساعت 

 .اگر چه با این سرعت نتیجه كمترى از لحاظ اكسیژن نصیبش میشود
 قامت زن و مرد

سانتى متر از قامت مرد كوتاهتر است و این تفاوت از هنگام والدت  12قامت زن بطور متوسط 
این اختالف چون روى قوانین  كامال مشهود است و اختصاص به زن و مرد متمدن هم ندارد بلكه

 .طبیعى و ساختمان قواى جسمانى است در میان قبایل وحشى به همین نسبت دیده میشود
 وزن زن و مرد

وزن اختالف زن و مرد از همان آغاز تولد معلومست و معدل نسبت تفاوت و زن آنها در همه جا پنج 
كیلوگرم است و  42و وزن متوسط زن  كیلوگرم 47كیلوگرم است ، یعنى وزن بدن مرد بطور متوسط 

همچنین استخوان بندى زن معموال كوچكتر و سبكتر از استخوان بندى مرد است و استخوان مرد 
 . محكمتر از استخوان زن است

و نیز عضالت و ماهیچه زن ضعیفتر و ظریفتر از مرد است و حجم عضالت زن به اندازه یك ثلث 
اندام زن الغرتر و حركاتش از مرد كندتر است و همچنین حجم  كمتر از مرد میباشد و بهمین جهت

سانتیمتر مكعب است و نیز خون زن از لحاظ رنگ و وزن  1600ولى حجم ریه مرد  1300ریه زن 
و هم از جهت تركیب با خون مرد تفاوت دارد یعنى خون زن كم رنگتر و سبكتر از خون مرد است و 

و مواد ازتى و  ((ماده آهنى رنگین خون ))ست و مقدار هموگلوبین گلبولهاى سفید در خون مرد بیشتر ا
 . در خون زن كمتر است ((سفیده تخم مرغ ))آلبومین ، 

این مسلم است كه فعالیتهاى روانى محققا با فعالیتهاى فیزیولوژیكى بدن بستگى دارد جان با جسم مانند 
میگوید  ((انسان موجود ناشناخته ))كتاب شكل یك مجسمه با سنگ مرمر بهم آمیختگى دارد و لذا در 



متخصصین تعلیم و تربیت باید اختالفات عضوى و روانى جنس مرد و زن را در نظر داشته باشند و 
 . توجه باین نكته اساسى در بناى آینده تمدن حائز كمال اهمیت است

و تناسب دقیقى  در اینكه میان روح و جسم بطور كلى همبستگى: مینویسد ((حقوق زن ))در كتاب 
برقرار است و فعالیتهاى روانى با فعالیتهاى فیزیولوژى نسبت و بستگى تام دارد، تردیدى نیست مثال 

اخته كردن خواجه سراهاى سابق كه یك عمل جسمانى است آنچنان تاءثیر فورى در تغییر روحیات و 
آنان نیز تغییرات كلى داده اخالق مردانگى آنها داشت كه كامال محسوس بود و حتى در صدا و بشره 

میشود و نیز بیرون آوردن تخمدانهاى زنان در روحیات آنان تغییرات كلى میدهد كه افسردگى بیحد، 
 .اختالل و تشویش افكار سوء خلق كم حوصلگى و امثال آنرا میتوان از آثار آن شمرد

 نیروى تعقل و عواطف زن و مرد 
ى مرد او را براى مجاهدت و مبارزه دامنه دارترى در نیروى جسمانى و اعصاب قوى و قدرت دماغ

خواه این مبارزه در میدانهاى جنگ باشد یا در برابر درندگان جنگل براى . امور زندگى آماده میسازد
تهیه صید یا در راه تاءسیس نظامات حكومت و شئون اقتصاد و یا براى تحصیل غذا و معیشت خود 

عاطفى مانند كودكان غالبا دستخوش تحول و تبدیل میشود، بر  ولى در موضوعات. و زن و فرزندش 
عكس زن در موضوعات عاطفى بسیار نیرومند است و در كارهاى محتاج به فكر یا نیروى جسم 
استقرار و ثبات ندارد، مگر كارهائیكه با عواطف زنانه او مالیم باشد، مانند پرستارى و سرپرستى 

خیاطى و غیره و این تفضیلى كه خداوند براى مردان قائل شده دلیل اطفال و گلسازى و تدبیر منزل و 
بر حقارت و سلب احترام از زن نیست بلكه این اختالف طبق مصلحت و حكمت آفریننده حكیمى 

ربناالذى اعطى كل شى خلقه ثم هدى ، پس . است كه براى ترقى و تكامل نوع بشر الزم دانسته است 
یك مهندس ساختمان نقشه ساختمانى را طرح كند و یا یك دانشمند علم اگر یك جراح نمى تواند چون 

اخالق نباید در مسائل علوم سیاسى و اقتصاد اظهار نظر كند و خالصه هر متخصصى حق دارد در 
رشته خود اظهار نظر كند و در رشته هاى تخصصى دیگران دخالت نكند این كوچكى و حقارت او را 

 .اى وارد نمیكندنمیرساند و بمقام او لطمه 
بنابراین براى زن و مرد یك سلسله وظایف معینى طبق ساختمان جسمى و روحى آنها تعیین شده است 

 : اگر چه در بعضى از امور مرد بر زن حق تقدم داشته باشد و بقول پروین اعتصامى
 وظیفه زن و مرد اى حكیم دانى چیست

 یكیست كشتى و آن دیگریست كشتى بان
 ست خردمند و كشتى اش محكمچو ناخدا

 دگر چه باك ز امواج ورطه طوفان



بدیهى است كه كشتى و ناخدا هر یك موقعیت و وظیفه جداگانه اى دارند، نه ناخدا میتواند كار كشتى 
را بكند و نه كشتى كار ناخدا، ولى در عین حال هر كدام باید وظیفه خود را انجام دهند پس اگر بنا 

ماعى زن و مرد در وظایف یكدیگر دخالت كنند آنروزیست كه كشتى زندگى و شود در امور اجت
از گفتار ما  ((پس از شیر حمله خوش بود و از غزال رم ))سرنشینان آن گرفتار طوفان بال خواهد شد، 

معلوم شد كه زن از حیث دستگاه خلقت مانند مغز و قلب و حواس خمسه و عقل و فهم و استعداد و 
 .دیگر با مرد تفاوتهایى داردسایر چیزهاى 

در عین حال زنهاى بزرگى در دنیا پیدا شده اند كه باعث فخر و سربلندى زنان عالم میباشند، یكى از 
آنها مخدره مكرمه آمنه بیگم دختر مال محمدتقى مجلسى است كه بسیار فاضله و عالمه و متقى بوده 

 . است
ن اراده كردم كه شما را بمردى تزویج كنم كه در روزى مال محمدتقى بخانه آمد و بدخترش گفت م

غایت فقر و منتهاى فضل و صالح است و این موقوف به اذن شماست ، مخدره عرض كرد فقر 
عیب مرد نیست ، جناب مال محمدتقى مخدره را به مال محمدصالح مازندرانى شارح اصول كافى تزویج 

تاق شد و برقع از صورت مخدره برداشت و نمود، چون شب زفاف شد جناب مال محمدصالح داخل ا
جمال مخدره را دید بگوشه اطاق حمد و شكر الهى را بجاى آورد و مشغول مطالعه شد، اتفاقا مسئله 

اى بر او مشكل شد هر قدر فكر كرد نتوانست آنرا حل كند، مخدره آمنه بیگم بفراستى كه داشت ملتفت 
ت آنمخدره مسئله را در كمال خوبى حل نمود و نوشت رف  شد وقتى كه مال محمدصالح بجهت تدریس 

و گذارد محل مطالعه شوهرش ، چون شب شد مال محمدصالح بجهت مطالعه نشست دید اشكال شب 
گذشته او در كمال خوبى حل شده و بر روى كاغذ نوشته شده ، دانست كه كار آمنه بیگم است ، به 

بسیارى از اوقات مال محمدصالح اشكاالت علمى  شكرانه این نعمت تا صبح مشغول عبادت شد و در
 .خود را از اینمخدره سؤ ال میكرد و او جواب میداد

و از جمله مخدره فاطمه دختر شهید اول است كه خدمت پدر بزرگوارش درس خواند تا مجتهده شد و 
فرمود بدرجه اى پدرش زنانرا در یاد گرفتن مسایل و احكام به او ارجاع میفرمود و بسیار او را مدح می

 .رسید كه استاد شهید به اجازه داد
یكى از زنهائیكه هم از حیث خلقت جسمى و هم از حیث خلقت روحى باتمام زنهاى عالم فرق دارد 

اما از جهت خلقت جسمى فاطمه علیه السالم عادت زنانگى نداشت ، . فاطمه دختر پیغمبر است 



حى اهللا تعالى الى ملك فانطلق به لسان محمد فسماها لما ولدت فاطمة اءو  :فرمود) ع (امام باقر 
 .فاطمة ثم قال انى فطمتك بالعلم و فطمتك عن الطمث 

 .واهللا لقد فطمها اهللا تبارك و تعالى بالعلم و عن الطمث بالمیثاق  ( ع(قال 
 :نكته مهم در این حدیث آنست كه میفرماید

ه زنان مى بینند پاك و پاكیزه آفریدیم اگر چه فطمتك عن الطمث ما ترا اى فاطمه از دماء ثالثه ك
دستگاه خون حیض در زن نباشد حاملگى هم براى او نیست و چون از عادت زنانگى بیفتد دیگر 

حامله نمى شود ولى فاطمه علیهاالسالم با آنكه خون حیض نمیدید پنج پچه تحویل جامعه داد كه هر 
 . س این یك معجزه براى آن بانو بوده استكدام آنها با دنیا و مافیها برابرى میكرد پ

 فاطمه سیده نساء است 
از جهت خلقت روحى هم با زنان دیگر فرق داشته بلكه برتر و باالتر از مریم هم بوده ) ع (فاطمه 

ان اهللا اصطفیك و طهرك على نساءالعالمین مراد از برترى مریم : است چه خداوند درباره مریم میفرماید
فقط در زمان خودش بوده ، قرینه بر این مدعى آیه مباركه بنى اسرائیل است كه بر زنان عالم 

، بدیهیست كه یا بنى اسرائیل اذكروا نعمتى التى انعمت علیكم و انى فضلتكم على العالمین  :میفرماید
تا  هرگز بنى اسرائیل را بر مؤ منین زمان پیغمبر ما و امت او ترجیح نداده بلكه افضلیت بنى اسرائیل

زمانى است كه عیسى نیامده باشد، اگر در زمان عیسى افضلیتى براى بنى اسرائیل باشد باید ایمان به 
عیسى نیاورند و همچنین در زمان پیغمبر خاتم ملت یهود باید از ایمان آوردن باین پیغمبر استثناء 

 . است شوند و این بدلیل عقل و نقل باطل است ، پس مریم بزرگ زنان زمان خود بوده
فاطمة سیدة نساءالعالمین من االولین و االخرین و آنها لتقوم فى  :ولى پیغمبر درباره فاطمه اش فرمود

محرابها فیسلم علیها سبعون الف ملك من المقربین و نیاد و نها بمانادت به المالئكة مریم فیقولون یا 
 .فاطمة ان اهللا اصطفیك و طهرك على نساءالعالمین 

روایت میكند كه فرمود فاطمه را محدثه نامیدند براى آنكه ) ع (یع از حضرت صادق در علل الشرا
مالئكه از آسمان بر وى نازل شده او را ندا میكردند چنانكه مریم را ندا میكردند و میگفتند ان اهللا 

الصطفیك و طهرك على نساءالعالمین ، پس فاطمه با ایشان و ایشان با فاطمه حدیث میكردند، حتى 
شبى آنمخدره از مالئكه سئوال كرد، آیا مریم افضل زنان عالمیان نیست ؟ عرض كردند مریم افضل 

زنان عالم خود بود، ولى خدا ترا سیده زنان عالم او و عالم خودت و بلكه سیده نساءالعالمین اولین و 



 .آخرین قرار داد
 شرایع گذشته معرفت به فاطمه داشته اند 

 :فرمود ( ع(نقل میكند كه آنحضرت درباره فاطمه ) ص (حضرت رسول در بحار در روایتى از 
 .فاطمة هى الصدیقة الكبرى و على معرفتها دارت القرون االولى 

اول هفتاد یا هشتاد یا سى  :قرن داراى چند معنى میباشد: میگوید ((خصایص الفاطمیه ))صاحب كتاب 
 . یا صد سال

آن پیغمبرى باشد مثل زمان حضرت موسى زمان حضرت  دوم مراد از قرن اهل هر زمانند كه در
 عیسى و غیره

 . سوم مراد از قرن عمر غالب مردم است
اولوالعزم من الرسل سادة المرسلین و النبیین علیهم دارت  : در حدیث است كه ((دارت ))اما معنى 

بودن آنها دور میزنند یعنى ، یعنى پیغمبران اولوالعزم آقایان پیغمبرانند آسمانها و زمین بواسطه الرحى 
 .به تصدق سر آنها گردش میكنند

 السالم علیك یا ثاراهللا و ابن ثاره: مجلس چهاردهم 
 .سالم بر تو اى كسیكه خدا خونخواهى او میكند و پسر كسیكه خدا خونخواهى او میكند

 شرح ثاراهللا
طالب باشد مثل شاك كه ثار در لغت بمعنى خون و بمعنى طالب خون آمده كه مخفف ثائر بر وزن 

 . مخفف شائك است
 . یا لثارات الحسین یعنى بیائید اى طلب كنندگان خون حسینى

را  ((منصور دوانیقى ))عموى  ((ابراهیم )) ((حران ))آخرین خلیفه بنى امیه بود وقتى كه در  ((مروان حمار))
د، صالح بن على با جمعى در گرفت سر او را میان انبان آهك گذاشت آنقدر دست و پا زد تا جان دا

جنگ كردند تا او را كشتند روزیكه طبل جنگ را  ((مروان حمار))طلب خون ابراهیم برآمدند و با 
مینواختند نداى یا لثارات ابراهیم آنها بلند بود تا آخر مطلب كه مفصل است چون معنى آثار دانسته 

 .شد این جمله را چند معنى میتوان نمود
 معنى اول ثار

خون ریخته شده از روى ظلمست ، معنى چنین میشود كه سالم بر تو اى كسیكه  ((ثار))گر گفتیم كه ا



خون خدا هستى البته خدا جسم نیست كه داراى خون باشد بلكه باید گفت اى حسین تو آنقدر بزرگوار 
دا بود، در و در خانه خدا با آبرو هستى كه اگر بنا بود خدا خون داشته باشد، خون تو همان خون خ

 . السالم علیك یا من ثاره ثاراهللا: زیارت آنحضرت میخوانى 
عین اهللا ، یداهللا ، وجه : نظایر اینگونه عبارات در زیارت امیرالمؤ منین علیه السالم بسیار است مانند

 : اهللا ، جنب اهللا چنانچه میگویى
، السالم على اسم اهللا الرضى و وجه  السالم علیك یا عین اهللا الناظرة و یده الباسطة و اذنه الواعیة

 .المضى ء و جنبه العلى 
پس اینكه میگوئیم على عین اهللا است نه آنكه خدا چشم دارد، یعنى همانطور كه خدا بدون چشم در 
 . همه جا حاضر و ناظر است و همه چیز نزد او آشكار میباشد على نیز مظهر این صفت خداست

ر موعظه میفرمود، مردى برخاست و عرض كرد یا امیرالمؤ منین حضرتش در مسجد كوفه باالى منب
جبرئیل در كجاست ، حضرت یك نگاه به آسمان ، یك نگاه بزمین و یك نگاه باطراف نموده فرمود تو 
خودت جبرئیل هستى آن مرد ناپدید شد مردم از حضرت موضوع را سئوال كردند فرمود بیك نظر تمام 

را مالحظه كردم و بیك نظر مغرب و مشرق عالم را دیدم ، در هیچ جاى  آسمانها و تمام طبقات زمین
پس دیدن على تمام زمین و آسمان را با . عالم جبرئیل نبود دانستم كه این مرد خودش جبرئیل است 

 . این چشم ظاهرى نبود بلكه با چشم دیگرى بود كه همان عین اهللا است
دراز میكند و نصف سبیل معاویه را در شام گرفته  یده الباسطة است كه از كوفه دست) ع (على 
مردى در موقع مرگ سلمان در مدائن باالى سر او بود ازو پرسید كه بعد از مرگ چه كسى . میكند

شما را غسل دهد و كفن نماید، فرمود آن كسیكه رسول خدا را دفن كرد آنمرد گفت سالم تو در مدائن 
این افعال خواهد شد سلمان گفت چون روح از بدن من  هستى و او در مدینه است چگونه مرتكب

مفارقت نماید هنوز مرا درست نخوابانیده باشى كه آنحضرت حاضر شود بر او سالم كن هر چه 
دستور دهد انجام ده آن مرد گفت چون سلمان از دنیا رفت من او را بچادرى پوشیده ناگاه دیدم 

دم كه آنحضرت چادر از روى سلمان برداشت ، سلمان حاضر شد، سالم كردم دی) ع (امیرالمؤ منین 
تبسمى كرد، آنحضرت فرمود مرحبا اى سلمان ، چون بخدمت رسول خدا برسى آنچه اصحاب او بعد 
از او با من كرده اند عرضه خواهى داشت آنگاه چادر روى سلمان كشیده متوجه غسل و كفن او شد 

 .ه خواندندو مجددا بمدینه برگشته نماز ظهر را در مدین



) 64 - مائده )و قالت الیهود یداهللا علت اءیدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان  :در قرآن میفرماید
 .پس امام مظهر صفات خداست ، عین اهللا و اذن اهللا و وجه اهللا میباشد

 (105 توبه. (ما در همین كتاب در ذیل آیه قل اعملوا فسیرى اهللا عملكم و رسوله و المؤ منون 
گفتیم كه دانستن اعمال مردم توسط امام شرطش بودن در آنمحل نیست همانطور كه خدا همه جا 
حاضر و ناظر است و همه چیز را مى بیند و میداند امام هم قلب عالم امكان بوده همه كردار و 

 .رفتار مردم را میداند، خواه بچشم ببیند یا نبیند
یا رب ما حال و قال ) ص (قال لما اءسرى بالنبى  :ایت میكندرو ) ع (در كتاب كافى از امام باقر 

المؤ من عندك قال یا محمد من اءهان لى ولیا فقد بارزنى بالمحاربة و انا اسرع شى الى نصرة اولیائى 
و ما ترددت عن شى ء انا فاعله كترددى عن وفاة المؤ من یكره المؤ من و اكره مسائته و ان من 

الیصلحه اال الغنى و لو صرفته الى غیر ذلك لهلك و اءن من عبادى المؤ منین عبادى المؤ منین من 
من ال یصلحه اال الفقر و لو صرفته الى غیر ذلك لهلك و ما یتقرب الى من عبادى بشى ء احب الى 
مما افترضت علیه و انه لیتقرب الى بالنافلة حتى احبه فاذا اءحبتبه اذا سمعه الذى یسمع به و بصره 

 .یبصر به و لسانه الذى ینطق به و یده التى بها ان دعانى اءجتبه و ان ساءلنى اءعطیته  الذى
اى : پروردگارا حال مؤ من در نزد تو چون است ؟ فرمود: چون پیغمبر را به معراج باال بردند گفت 

تانم محمد هر كه بیك دوست من اهانت كند محققا آشكارا با من بجنگ برخاسته است ، من بیارى دوس
پیش از همه چیز مى شتابم من درباره چیزى آن اندازه درنگ ندارم كه درباره قبض روح مؤ من ، او 
از مرگ بدش آید و منهم از بدى كردن باو بدم میآید براستى برخى از بندگان مؤ منم را جز توانگرى 

از بندگان مؤ منم نشاید و نیكو نساز و اگر بجز آتش بگردانم نابود و هالك شود و براستى برخى 
باشند كه جز با درویشى و فقر به نشوند و اگر بجز آنش بگردانم نابود و هالك شوند، هیچ بنده اى 
تقرب نجوید به عملیكه نزد من محبوبتر باشد از آنچه بر او واجب كرده ام و براستى كه او با عمل 

در اینصورت گوش او شوم با آن نافله بمن تقرب جوید تا آنكه دوستش بدارم و چون دوستدارش شدم 
بشنود و چشم او شوم كه با آن ببیند و زبانش شوم كه با آن بگوید و دستش شوم كه با آن بگیرد اگر 

از اینحدیث چند مطلب استفاده . دعا كند اجابتش كنم و اگر از من خواهشى كند به او عطا نمایم 
 :میگردد

 . واجبات اهمیتش بیشتر از مستحبات است



 .ل جمیع مستحبات را شامل میشود و اختصاصى به نوافل یومیه نداردنواف
تردید خدا نه مثل ما نیست كه در امرى مردد باشیم و ندانیم كدامیك صالح كار ماست كه آنرا انجام 

 .دهیم در حقیقت در كالم مقدریست باین تعبیر كه اگر تردیدى بر من روا بود چنین بود
سمع و بصر معمولى انسان ضعیف و ناتوان است و چون  ((ذى یسمع به فاذا اءجتبه كنت سمعه ال))

متوجه امور ظاهرى و مادى گردد و صرف شهوت نفس و هواپرستى شود به زودى از میان رود و 
نابود گردد و ازین جهت خداوند در آیات قرآن مخالفان حق را كر و كور خوانده است ولى اگر متوجه 

ند تا محبوب او گردند چشم و گوش معنوى و روحانى دایم و ابدى به آنها خدا شوند و طاعت او را كن
عطا فرماید تا همیشه حقایق را بشنوند و ببینند و در ماده شنیدن و دیدن چون خداوند باقى گردند، هر 

چند ناتوان شوند تا بمیرند و تن از میان برود گوش و چشم دل معنوى آنها بجا ماند و ادراك حقایق 
 .درك كند و هیچگاه از كار نیفتد و فعالیت روح آنها برجا و استوار باشدجهان 

 اراده بنده مؤ من اراده خداست 
یابن آدم انا ملك ال اءزول اذا اقلت لشى ء كن فیكون اءطعنى فیما اءمرتك  :در حدیث قدسى میفرماید

 .و انته عما نهننیك حتى تقول لشى ء كن فیكون 
هستم كه هرگز سلطنتم زوال نیابد هر گاه بچیزى بگویم باش فورا خلق اى پسر آدم من پادشاهى 

میگردد تو هم امر مرا اطاعت كن و آنچه ترا نهى كرده ام ترك كن ، تا مثل من بچیزى بگویى باش و 
خلق گردد، این حدیث مطلب بزرگى را بما میفهماند كه در اثر اطاعت كردن خدا، بنده بجایى میرسد 

 .اده خدا میشود و منصب خالقیت پیدا میكندكه اراده او ار 
این مسلم است كه اگر بنده اى اینقدر بخدا نزدیك شد كه اراده او اراده حق گردد پس هر چه از خدا 

 .بخواهد دعایش به هدف اجابت رسد
 حكایت 

شد از  نقل میكند كه وقتى سلمان والى مدائن بود روزى مهمانى بر او وارد ((لئالى االخبار))در كتاب 
شهر مدائن بیرون آمد آهوهایى دید كه در بیابان میروند و طیورى را دید كه در آسمان طیران مینمایند 

سلمان صدا زد كه یك آهوى فربه و یك مرغ پرنده از بین شماها نزد من حاضر شود كه براى من 
سلمان حاضر شدند، مهمان مهمانى رسیده و اراده اكرام او را دارم ، یك آهو و یك مرغ از آنها در نزد 

سلمان از آن كیفیت تعجب كرد، سلمان ملتفت تعجب او شده گفت آیا ازین كیفیت تعجب میكنى ، آیا 



نه چنین است كه هر كس اطاعت موالى خود را بنماید همه چیز اطاعت او را مینماید، آیا ممكنست 
 .اوز كندكه بنده اطاعت خدا را بنماید و خدا از خواسته هاى آن بنده تج

 حكایت 
در راه شام  ((ابو ایوب سجستانى ))گفت من و  ((عبدالواحد بن زید))در كتاب لئالى االخبار است كه 

میرفتیم ناگاه غالم سیاهى را دیدم كه بر دوش دارد بطرف ما میآید چون بما رسید من ازو سؤ ال كردم 
پس صورت خود را بجانب آسمان  من ربك چون اینرا از من شنید گفت چنین سؤ الى از من میكنى

نموده عرض كرد خدایا این هیزم را تبدیل به طال نما ناگاه تمام هیزم طالى احمر شد رو بما كرده 
گفت دیدید آنگاه گفت بارخدایا اینرا تبدیل به هیزم نما فورا هیزم شد ابو ایوب میگوید من ازو خجل و 

بما بخورانى اشاره اى كرد ناگاه جامى از عسل كه از شرمنده شدم باو گفتم تو طعامى همراه دارى كه 
برف سفیدتر و از مشك خوشبوتر بود پیش چشم ما حاضر شد گفت بخورید قسم به آن خدائى كه جز 

او خدایى نیست این عسل از شكم زنبور خارج نشده است چون خوردیم چیزى از آن شیرین تر و 
 . خوشبوتر و بهتر نخورده بودیم

 حكایت 
لوهاب میگوید قصد تشرف به بیت المقدس را نمودم در بیابان راه را گم كردم و متحیر بودم كه چه عبدا

كنم ناگاه دیدم پیرزنى میآید، باو گفتم غریبم در این صحرا راه را گم كرده ام پیرزن گفت چگونه غریب 
سر عصاى  است كسى كه خدا دارد و چگونه گم میشود كسى كه خدا با اوست و دوستش دارد گفت

مرا بگیر و با من بیا چون چنین كردم و چند قدمى با او رفتم خود را در بیت المقدس دیدم ولى اثرى 
 .از آن پیرزن نبود

 حكایت 
یكى از عارفین گوسفند میچرانید، پس گرگى در میان گله گوسفندانش وارد شده ولى گوسفندان او را 

متى اصلح الذئب و الغنم آن : این منظره را دید گفت اذیت نرسانید، مردى از آنجا عبور نمود چون 
 . مرد عارف در جوابش گفت من حین اصلح الراعى مع اهللا

 .قصه گوسفندان ابوذر كه گرگها مواظبت آنها را میكردند معروفست بمحلش مراجعه شود
د كه چشم از این اخبار و حكایات معلوم میشود كه ممكنست انسان در اثر عبادت و بندگى بجایى رس

است ،  ((خون خدا))ثاراهللا  ( ع(و گوش و اراده خدا شود، بنابراین چه مانعى دارد كه بگوئیم حسین 



یعنى اگر بنا بود كه خدا خونى داشته باشد خون حسین خون خدا بود همچنانكه درباره پدر بزرگوارش 
 میگوئیم عین اهللا ، یداهللا ، اذن اهللا

 

 علت اینكه حسین ثاراهللا شد
بمنزله چشم و گوش خدا شد اینست كه ارزش ) ع (بمنزله خدا و پدرش على ) ع (لت اینكه حسین ع

و قیمت خون در بدن از تمام اعضاء بیشتر است چه انسان بدون چشم و گوش و دست میتواند 
زندگانى كند ولى بدون خون نمیتواند نماید بلكه اگر از آنمقدار معمولى كه باید در بدن باشد كمتر 

 .شود موجب مرض و انحراف مزاج میشود
در این دنیا بمنزله خون الهى است باینمعنى كه رواج اسم خدا از خون حسین است ) ع (حسین 

است اگر بواسطه شهادت آنحضرت نبود بنى امیه ) ع (عبادت و پرستش خدا بواسطه شهادت حسین 
وادى بى دینى و ضاللت و گمراهى طورى نقشه كشیده بودند كه مردم را زیر لواء كلمه توحید به 

بكشانند، پس اگر فهمید نقشه اى كشیده شده كه سفره توحید و اسم خدا از روى زمین برچیده شود و 
عالجى ندارد مگر با ریخته شدن خون خودش و جوانان و اسارت اهل بیتش در اینصورت اگر نكند 

ایستاده باشد و ببیند كه آتشى در خانه  نزد عقالء عالم مورد ندمت خواهد بود مثل كسى كه در جایى
مسلمانى افتاده میسوزد و اگر او آتش را خاموش نكند یك محله و یك شهر در خطر سوختن است پس 

اگر با امكان عالج تعلل نماید اگر چه در ظاهر شرع ضامن نیست ولكن عاصى هست و در عالم 
 . معنى هم خالى از ضمانت نیست

نمى نمود ما هم بر كفروالحاد بودیم مؤ ید اینمطلب فقره شریفه زیارت اربعین  قیام) ع (پس اگر حسین 
و بذل مهجته فیك لیستنقد عبادك من  : نقل نموده ((مصباح المجتهد))و  ((تهذیب ))است كه شیخ در 

جان بخشى كرد تا بندگانت را از نادانى و  ((اینخدا))درباره تو  : یعنىالجهالة و حیرة الضاللة 
 .ردانى و گمراهى نجات دهدسرگ

این تاریكى غصب خالفت و ظلم و جور در زمان معاویه و یزید بحد اعالى خود رسید در چنین 
تاریكى سختى صبح عدالت حسینى قیام نمود و مردم را متوجه ساخت كه اى مردم عالم شما در 

را فجر نامیدند و خداوند ) ع (تاریكى عمیقى فرو رفته اید و باید ازین تاریكى نجات یابید و لذا حسین 
نازل فرمود والفجر و لیال عشر به فجر حسین و قسم به شبهاى دهه  ( ع(سوره فجر را به اسم حسین 

اول محرم ، این فجر كه طلوع كردم كم كم مردم از خواب غفلت بیدار شوند و فهمیدند كه بنى امیه 
بیدار شوند و خود را در زیر كلمه توحید و  چه بالیى به سر آنها آورده اند و هنگامیكه اهل عالم



والیت اهلبیت در آورند روزیست كه فرزند حسین مهدى موعود ظهور فرماید و دنیا را از ظلم و جور 
تعبیر ) ع (پاك كرده پر از عدل و داد نماید و لذا آیه والنهار اءذا تجلى به قیام حضرت ولى عصر 

 . شده است
  ( ع(على سیاست معاویه پس از شهادت 
كه معلویه خالفت را غصب كرد چنان تضییع دین و تخریب ) ع (بعد از شهادت امیرالمؤ منین 

شریعت سیدالمرسلین و ترویج زندقه و باطل را نمود كه اكثر خلق را از شاهراه هدایت منحرف نمود ، 
ت نه از اسالم رسمى بطوریكه اگر واقعه كربال اتفاق نمى افتاد و چند سالى دیگر بر آن منوال میگذش

 .و نه آئین اثرى باقى میماند
از شام به كوفه آمد و در نخیله كوفه بر باالى منبر ) ع (مثال معاویه پس از صلح با امام مجتبى 

رفت و گفت اى مردم بخدا قسم این جنگهایى كه در اینمدت با شما نمودم براى آن نبود كه شما نماز 
حج بجا نمى آوردید و یا زكوة نمیدادید چه همه اینها از شما صادر  نمیخواندید روزه نمى گرفتید یا

میشد بلكه مقصود من سلطنت و حكومت بر شما بود كه اینك به آن رسیدم و حال آنكه شما راضى 
امضا كردم همه را باطل ) ع (بحكومت من نبودید و اینك شرطهائیكه در قرارداد صلح با امام مجتبى 

 . و بهیچ یك از وعده هاى خود وفا نمى كنم كرده زیر پا میگذارم
اینجا بى مناسبت نیست كه بعضى از مواد صلحنامه حضرت با معاویه ذكر شود تا معلوم گردد 

 . معاویه چه كارهاى ناروایى در دوران خالفت خود انجام داده است
 .معاویه توقع نداشته باشد كه حضرت باو امیرالمؤ منین خطاب نماید - 1
 .ام را براى اداء شهادتى نخواند كه پذیرفته نخواهد شدام - 2
را اذیت نكند و حقوق و مقررى آنها را بدهد و خون و ناموس ) ع (معاویه شیعه و دوستدار على  - 3

 .آنان در پناه باشد
كشته شده اند یك میلیون درهم به بازماندگان ) ع (شیعیانى كه در جنگ جمل در ركاب على  - 4

 .زد و این مبلغ را از خراج ، داراب ، اطراف فارس تاءدیه نمایندآنها بپردا
 .نكنند و دیگران را از این عمل باز دارند) ع (در قنوت نماز سب على بن ابیطالب  - 5
همه ساله معاویه پنجاه هزار درهم از بیت المال به آنحضرت بپردازد و مثل این مبلغ را ببرادرش  - 6

 .بپردازد) ع (
میلیون درهمى كه در بیت المال كوفه موجود بود با صدهزار دینار نقدا معاویه به آن پنج  - 7

 .حضرت بپردازد
 .خالفت را در خانواده خود موروثى نكرده و یزید را جانشین خود قرار ندهد - 8



معاویه اگر چه در اول این شرایط را قبول كرد ولى بعدا به هیچیك از اینها عمل ننمود بلكه طورى 
و اهلبیت او پرداختند ) ع (ردم شام را تربیت نمود كه لعن شیطانرا متروك ساخته و به سبب على م

بطوریكه سب آن بزرگوار را جزء نماز جمعه قرار دادند و كار بجایى رسید كه یكى از شامیان در 
بیابان  نماز جمعه سب امیرالمؤ منین را فراموش كرد، پس از فراغت از نماز به سفرى روان شد، در

متذكر شد كه در نماز جمعه سب حضرت را ننموده در همانجا نمازجمعه را قضا كرده مشغول به شب 
 .نامید ((مسجدالذكر))شد و در آن محل مسجدى بنا كرد تا كفاره تاءخیر سب او شد و آن مسجد را 

عالنیه شراب  بجایى رسید كه اگر به كسى اسناد كفر و زندقه میدادند یا آنكه) ع (كار سب على 
میخورد و یا زنا و لواط میكرد و قماربازى مینمود و او را تكریم و تعظیم مینمودند و اگر سهوا یا غفلتا 

اسم على بر زبانش جارى میشد و سب نمیكرد یا آن اسنادهاى مجعول را نمیداد او را تهمت تشیع 
ها مخصوصا كوفه و بصره چنین بود و میزدند و مى كشتند و انواع اذیتها به او مینمودند در تمام شهر 

) ع (اگر كسى طلب ریاست و حكومتى مینمود كتابى به او میدادند كه مشتمل بر سبب و طعن على 
میبرد و یا ) ع (و اهلبیت بود تا آنرا در منابر و محافل ذكر به اطفال تعلیم دهد و هر كه نام على 

 .دطفلى را على نام میگذارد و زبانش را قطع میكردن
گویند در زمان عبدالملك روزى یكى از علماء در مسجد دمشق وعظ میكرد ناگاه در اثناى سخن از 
روى غفلت كلمه اى از فضایل على بر زبانش جارى شد، عبدالملك حكم كرد تا زبانش را بریدند و 

 .گفت و اعجبا هنوز مردم نام على را فراموش نكرده اند
مردم استمرار داشت تا آنكه عمر بن عبدالعزیز به حیله و تدبیر  هشتاد سال میان این) ع (سب على 

 . آن رسم زشت را برطرف ساخت
مینویسد كه یكى از اطباء در محفلى كه اعیان و اشراف بنى امیه و اكابر  ((تاریخ روضة الصفا))در 

گفت این  و معاریف شام حاضر بودند به تعلیم عمربن عبدالعزیز دختر او را خواستگارى نمود عمر
وصلت بهیچ وجه ممكن نیست زیرا ما مسلمانیم و تو كافر، طبیب گفت پس چرا پیغمبر شما دختر به 
على بن ابیطالب داد، عمر گفت او یكى از بزرگان دین اسالم بود طبیب گفت اگر او مسلمان بوده 

بگوئید، همه  چرا او را لعن میكنید، عمر روى بحاضرین مجلس نموده گفت جواب این مرد را  پس 
از آنوقت سب را برداشت و در خطبه بجاى امیرالمؤ منین این آیه را . ساكت شدند و سر بزیر انداختند

ان اهللا یاءمر بالعدل و االحسان و ایتا ذى القربى و ینهى عن الفحشاء و المنكر و البغى  :تالوت نمود
 .یعطكم لعلكم تذكرون 

در میان مردم رایج و در لباس حق در دلهاى خلق راسخ و این مذهب باطل و عقیده فاسد را چنان 
نافذ و محكم نمودند كه دین خدا و رضاى حق و نجات درین را در این طریق و عقیده میدانستند، 



كسانیكه در لباس زهد و تقوى و تدین مواظب و مراقب خود بودند و در همه حركات و رفتار خود از 
و كشتن شیعه ) ع (و كشتن مگسى سئوال میكردند از سب على  شرع پیروى مینمودند و از خون پشه

و دوست على هر چند هزار و صدهزار هم كه باشد پروا نداشتند و احتمال نقص و عیبى در آن 
 .نمیدادند كه در مقام سئوال و استفسار از حكم آن برآیند

 علت خانه نشستن امیرالمؤ منین و امام حسن علیهماالسالم 
را غصب كردند حضرت چهل شب فاطمه علیهاالسالم را روى ) ع (امیرالمؤ منین  چون خلفاء حق

استر نشانید و دست حسن و حسین علیهماالسالم را گرفت در خانه مهاجر و انصار برده و براى 
احقاق حق خود طلب نصرت از آنها كرد و فرمود اگر چهل نفر از شما با من بیعت كنند من حق 

آنها وعده میدادند كه فردا خواهیم داد و چون صبح میشد جز سلمان و ابوذر و  خود را خواهم گرفت ،
بعضى دیگر جمع نمى شدند، خالصه چون آنحضرت تنها بود و معین و یاورى نداشت اگر شمشیر 
میكشید باید همه را بقتل میرسانید و درینوقت اسالم یكباره از میان میرفت چاره جز تمكین نبود، لذا 

ر چیزى نفرمود و در خانه نشست و ضمنا میدان امتحانى هم براى مسلمانان بود كه چه بحكم اجبا
كسى مسلم حقیقى و چه كسى مسلم واقعى است خلفاء در كارهایى كه نمیدانستند بآنحضرت رجوع 

میكردند و اگر كسى از چیزى سئوال میكرد و نمیدانستند از آنحضرت میپرسیدند پس در عین حالیكه 
 .ه نشین بود ولى حفظ دین را مینمودحضرت خان

 ظلم و جور معاویه در دوران امام مجتبى علیه السالم 
بیعت كردند و بعدا به طمع مال دنیا و ریاست به ) ع (مردم با امام حسن ) ع (بعد از شهادت على 

تطمیع معاویه لعین از آنحضرت بازگشتند و سجاده از زیرپایش كشیدند و عبا از دوش مباركش 
اطرافیان و اصحاب آنحضرت بمعاویه نامه نوشتند كه اگر . برداشتند و خنجر بر ران مباركش زدند

را گرفته تحویل تو خواهیم داد، معاویه آن نامه ها را خدمت آن ) ع (اجازه بدهى حضرت حسن 
حضرت میفرستاد كه با این اشخاص میخواهى با من جنگ كنى تا كار بجایى رسید كه مثل ابن 

شخصى لشكر حسن را ترك كرده بود بواسطه یك میلیون درهمى كه از معاویه گرفت بمعاویه  عباس
ملحق شد و لذا آنحضرت بجهت نداشتن یار و یاور مجبور شد كه تحت شرایطى با معاویه صلح كند 

و بعد از صلح هم قبال گفتیم كه معاویه با آنحضرت و شیعیان آنحضرت چه كرد تا باالخره آن 
 .مسموم و شهید كردند حضرت را

در دوران امامت حضرت امام حسین علیه السالم كار بیدینى و ظلم امیه شدت پیدا كرد و خانه نشینى 
و صلح امام مجتبى باتمام رسید دیگر جاى هیچگونه مدارا با این مردم نمانده بود از هر ) ع (على 

كه شبانه از مدینه بطرف كوفه  برآمدند حضرت مجبور شد) ع (گوشه و كنارى درصد و قتل حسین 



حركت كند در آنجا هم درصدد و قتل آنحضرت برآمدند، لذا حضرت باحترام خانه خدا كه خونش آنجا 
ریخته نشود بطرف كربال حركت كرد تا آنجا كه شربت شهادت را نوشید و مظلومیت خود را بر اهل 

كم مردم را از خواب غفلت بیدار نموده و پى عالم ثابت نمود، كشته شدن ابا عبداهللا علیه السالم ، كم 
 .مظلمومیت خانواده عصمت و ظلم بنى امیه بردند

پس معلوم شد كه واقعا آنحضرت فجر است ، چه هر گاه فجر طالع شد و صبح ظاهر گردید دیگر 
 قابل انكار نیست و مردم از تاریكى شب نجات مییابند و چنین بود كه فجر حسینى مردم را از گرداب

 .ضاللت و گمراهى و بدبختى نجات داد
و اما به عنوان فجر بودن آنحضرت در عالم آخرت آنست كه گناهان و معاصى خالیق را از بین 

میبرد و چه فرداى قیامت مردم احتیاج بكسى دارند كه دست آنها را گرفته نجات دهد و نجات دهندگان 
 .نیستند)  ع(قیامت زیاد هستند ولى هیچكدام مانند امام حسین 

) ع )در حدیث است كه بعد از آنكه جبرئیل در عالم ظاهر خبر شهادت حضرت ابى عبداهللا الحسین 
را براى رسول اكرم آورد آنحضرت زیاد مهموم و مغموم شد و گریان گردید، جبرئیل عرض كرد از 

د ولى یا رسول جهت شهادت حسین دلتنگ میباشد، از خدا مسئلت نمائید كه این تقدیر را مرتفع ساز 
اهللا اگر چنین شود امر شفاعت ناقص میماند، حضرت فرمود اى جبرئیل اگر چه من حسین را دوست 

 . میدارم ولى امت من زیاد گناه كارند من بجهت نجات امتم بشهادت او راضى شدم
و همچنین وقتى كه پیغمبر خبر شهادت فرزندش حسین را به فاطمه داد و حضرت صدیقه طاهره 

ار گریست ، عرض كرد اى پدر چگونه طاقت بیاورم كه فرزند مرا با لب تشنه شهید نمایند و بدن بسی
فرمود اى فاطمه اگر راضى نشوى امر شفاعت ناتمام میماند، عرض ) ص (او را مجروح كنند پیغمبر 

 . كرد راضى شدم
 از آتش جهنم ) ع (نجات یافتن زوار قبر حسین 

نقل میكند كه گفت من همسایه  ((محمدبن احمدبن داودبن عقبه ))از  ((سائل فالح ال))در بحار از كتاب 
گفت من هر ماه یك مرتبه از كوفه بزیارت قبر . على بن محمد بود  اى داشتم معروف و اسمش 

حضرت امام حسین علیه السالم میرفتم و چون پیر شدم و جسمم ضعیف شد یك نوبت هم نزفتم بعد 
ر پیاده بزیارت آنحضرت مشرف شدم ، پس از زیارت و نماز خوابیدم در از مدتى كه گذشت یكبا

خواب دیدم كه آنحضرت از قبر بیرون شد، فرمود یا على چرا بمن جفا كردى و حال آنكه مهربان 
بودى عرض كردم اى آقاى من جسمم ضعیف شده و قوه از پاهایم رفته و عمرم به آخر رسیده چند 

راه بودم تا بزیارت شما مشرف شدم از شما روایتى نقل میكنند كه میل دارم روز از كوفه تا كربال در 
من زارنى فى حیاته زرته : از خودتان بشنوم فرمود بگو عرض كردم روایت كرده اند كه شما فرموده اید



بعد وفاته یعنى هر كس در زنده بودنش مرا زیارت كند من هم بعد از مرگش او را زیارت خواهم كرد، 
فرمود بلى من گفته ام و اگر ببینم كه زائرین قبر من در میان جهنم میسوزند آنها را از آتش حضرت 

 . جهنم بیرون میآورم
چنانكه در حكایت زوجه استاد اشرف آهنگر در مجلس . احتمال دارد كه زیارت از زائرش در قبر باشد

 همین كتاب گذشت
 شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعین

 ر وقت جان دادن تو باشى شمع بالینماگر د
 السالم علیك یا ثاراهللا وابن ثاره: مجلس پانزدهم 

 سالم بر تو اى كسیكه خدا خونخواهى تو میكند و پسر كسیكه خدا خونخواهى او میكند
 معنى دوم ثار

ثار  دومین معنى كه براى این عبارت میتوان نمود اینست كه ثار را طالب خون بگیریم و بگوئیم كه
مخفف ثائر بر وزن طالب باشد، مثل شاك كه مخفف شائك است پس ثاره طالب خون كشته شده 

میشود و چون در اینصورت اضافه ثائر بر اهللا جایز نیست باید اهللا را اضافه بر ثائر كنیم و بگوئیم 
اءشهد  : اهللا ثائرك یعنى طالب دمك من قاتلك چنانكه در دعاى بعد از نماز آنحضرت وارد است كه

 . اءن اهللا تعالى الطالب بثارك
در روز قیامتست و در حقیقت خدا ولى خون آنحضرتست و ) ع (مطالبه كردن خدا از خون حسین 

مطالبه خون حسین غیر از خونهاى دیگر است زیرا خداوند در موضوع خونهاى نیست بلكه طلب 
د از ثاراهللا اینست كه صاحب حق خون میكند از باب آنكه والیت دارد و ولى دم است ، پس مرا

 .خداست و خدا طلب این حق را میكند
این الطالب بدم المقتول بكربال زیرا حضرت قائم : و این عبارت با دعاى ندبه منافات ندارد كه میفرماید

 . در دنیا و خدا ولى دم او در عالم آخرتست) ع (حسین   ولى دم جدش ) ص (آل محمد 
وال تقتلو النفس التى حرم  : است آیه مباركه) ع (ولى دم جد مظلومش حسین  دلیل بر اینكه آنحضرت

 - االسراء ) .اهللا اال بالحق من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فال یسرف فى القتل انه كان منصورا 
و یعنى هرگز نفس محترم را نكشید خداوند قتل را حرام كرده و هر كه مظلوم كشته شود ما ولى ا) 33

را بر قاتل تسلط داده ایم كه انتقام مقتول را بگیرد در قتل و خونریزى اسراف نكنید كه او از طرف ما 
 . مؤ ید و منصور است

وارد شده آنچه كه ) ع (روایت كرده كه این آیه در حق امام حسین ) ع (در كافى از حضرت صادق 
از روى ظلم و جور كشته شده و  از آیات و اخبار استفاده میشود اینست كه حضرت امام حسین



خداوند ولى خون آن مظلوم را در دنیا فرزندش قائم آل محمد قرار داده كه چون قیام نماید تسلط بر 
اعداء پیدا كند و هر چه از آنها را بكشد اسراف ننموده تا آنكه مردم گویند عجب این مرد بیمناك و 

بر رود و بسیار گریه میكند و میفرماید كه سفاك میباشد چون حضرت این را بشنود و باالى من
بخداوندى كه مرا بحق مبعوث فرموده كه اینهمه كه كشته ام عوض بند نعلین جدم ابا عبداهللا نمى 

 .شود
 بیان روایت 

یا من ثاره ثاراهللا : اینمطلب بدیهیست كسیكه خدا خونبهاء یا خون او باشد كه در زیارتش میخوانى 
صاحب دوستى و والیت او نباشد ارزشى ندارد چه ارزش هر فردى بقدر مقام  خون تمام اهل زمین كه

قرب او بحق و دوستى او با آل محمد است كه اگر این دوستى و والیت نباشد ارزشى براى او نیست 
اینكه حضرت قائم میفرماید این جمعیتى كه كشتم تالفى بند نعلین جدم را نمیكند اینمطلب درست و 

بند نعلین جماد كه تكلیفى بر او نیست بواسطه مجاورت پاى حضرت سیدالشهداء  صحیح است زیرا
حیات ایمانى و والیتى پیدا كرده چنانكه در احادیث رجعت وارد شده كه بند نعلین حضرت صاحب 

االمر ال اله اال اهللا میگوید بطوریكه همه مردم مى شنوند پس اگر بنا باشد كه بند نعلین بواسطه 
ى حضرت مرتبه والیت را قبول كند در صورتیكه تكلیفى بر او نیست ولى انسانیكه درباره مجاورت پا
انا عرضنا االءمانة على السموات و االءرض و الجبال فاءبین اءن یحملنها و اءشفقین  :اش فرمود

 (72احزاب ) .منها و حملها االنسان و انه كان ظلوما جهوال 
ههاى عالم عرض امانت كردیم و مقام والیت و امامت را ارائه ما بر آسمانها و زمین و كو : یعنى 

در مقام . دادیم ، همه از تحمل آن امتناع ورزیدند و اندیشه كردند تا اینكه انسان پذیرفت و انسان هم 
آزمایش و اداء امانت كه امامت باشد بسیار ستمكاران و نادان بود این انسان با اینكه تكلیف را قبول 

یر بار آن نرفت ، پس بند نعلین جماد شرافت بر این انسان اشرف موجودات دارد زیرا كرده بود ز 
اشرفیت مادامیست كه زیر بار والیت برود و اال ارزشى براى او نیست ، از اینجا معلوم میشود كه 

اویس قرنى . نزدیك بودن به امام بحسب ظاهر موجب قرب نمیشود و دور بودن هم باعث بعد نمیگردد
ا خدمت پیغمبر نرسید و آنمقام قرب را داشت كه پیغمبر فرمود بوى اویس را مى شنوم ولى آنهائیكه ابد

شب و روز خدمت پیغمبر بودند حضرت از آنها دورى میجست و بدش میآمد با اینكه آن دو نفر در 
ر ولى سلمان در مدائن و ابوذر د) ع (زیر پاى پیغمبر دفن شدند و هارون در نزد حضرت رضا 

بیابان ربذه است نه این قرب آنرا به پیغمبر و امام نزدیك میكند و نه این بعد مكان آنها را از پیغمبر 
دور مینماید، بلكه آنچه باعث مقام قرب و بعد است محبت و والیت عدم آنست پس دانستى كه امام 

را نمیكند چه رسد ) ع )چه ارزشى در عالم امكان دارد كه كشتن اینهمه خالیق جبران بند نعلین حسین 



بخون خود آنحضرت براى اینكه قیمت و ارزش امام در عالم معلوم گردد از ذكر روایتى ناچاریم تا 
 .مطلب بر شنوندگان و خوانندگان معلوم گردد

 هیچ چیز با خون امام برابرى نمیكند
دى را خدمت شخصى ، مر : فرمود) ع (در بحاراالنوار روایت میكند كه حضرت امام حسن عسكرى 

آورد و ادعا كرد كه آنمرد پدرش را كشته است ، قاتل در خدمت حضرت ) ع (امام زین العابدین 
حكم بقصاص فرمود ولى از آنشخص درخواست بخشش كرد تا به ثواب ) ع (اعتراف كرد امام 

 . عظیمى نایل گردد، مدعى معلوم بود بگذشت راضى نیست
یآورى كه اینمرد بر تو حقى دارد بواسطه آن حق از او بگذر فرمود اگر بخاطر م) ع (امام سجاد 

عرض كرد بر من حقى دارد ولى بآن اندازه نیست كه از خون پدرم بسبب حقى كه دارد بگذرم 
حضرت فرمود پس چه میكنى ؟ گفت قصاص میكنم ولى اگر مایل به دیه و خونبها باشد با او 

پرسید حقش چیست ؟ عرض كرد یابن رسول اهللا اینمرد مصالحه خواهم كرد و او را مى بخشم ، امام 
بمن توحید و نبوت حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله و امامت ائمه علیهم السالم را تلقین و تعلیم 

 . نموده است
با تعجب پرسید این حق برابرى با خون پدرت نمیكند بخدا قسم این عمل با ) ع (حضرت زین العابدین 
زمین از پیشینیان و آیندگان غیر از انبیاء و ائمه علیهم السالم برابرى دارد چون  خون تمام مردم روى

در دنیا چیزى نیست كه در مقابل خون انبیاء و ائمه بآن قناعت نمود آنگاه رو به قاتل نموده فرمود 
كرد   ثواب تلقینت را بمن میدهى تا خونبهاى این قتل را بدهم و تو از كشته شدن نجات یابى ؟ عرض 

یابن رسول اهللا من باین ثواب احتیاج دارم و شما بى نیازید زیرا گناهانم بزرگست در ضمن گناهیكه 
نسبت بمقتول انجام داده ام امر مربوط بمن و خود آن كشته شده است نه اینكه گناه بین من و پسرش 

 .باشد
لیم را واگذار كنى ؟ حضرت فرمود پس از كشته شدن در نظر تو بهتر است از اینكه ثواب آن تع

حضرت بصاحب خون فرمود اینك تو خود مقایسه كن بین گناهى كه این مرد نسبت . عرض كرد آرى 
به تو انجام داده و هم تعلیم و لطفى كه درباره ات نموده است پدرت را كشته از بقیه زندگى او را 

صبر كنى و تسلیم شوى پدرت در  محروم نموده و ترا نیز از مزایاى داشتن پدر بى بهره كرده اما اگر
بهشت با تو رفیق خواهد بود و از طرفى این مرد بتو ایمان را تلقین نموده كه بواسطه آن داخل بهشت 
جاویدان میشوى و از عذاب ابد نجات یافته اى لطف و احسان او بر تو چند برابر جنایتى كه نسبت 

ه ازو بگذر تا براى هر دوى شما حدیثى از فضایل بپدرت انجام داده اكنون در قبال احسانیكه بتو كرد
 . پیغمبر بگویم تا آخر روایت كه مفصل است



در دنیا با هیچ چیز برابرى نمیكند پس اگر ) ع (مقصود ما از ذكر این روایت این بود كه خون امام 
میكشد در امام زمان همه عالم را هم بكشد برابرى با خون جد غریبش نمیكند و علت اینكه آنها را 

صورتیكه در كربال نبودند و شركت در خون آنحضرت ننمودند براى اینست كه اینها راضى به عمل 
 .پدران خود بودند و كسیكه راضى بعمل قومى باشد او هم جزو آنها خواهد بود

 رجعت حضرت سیدالشهداء علیه السالم بدنیا
طور كه نور از خورشید جدائى ندارد رجعت حضرت سیدالشهداء مقدم بر سایر ائمه خواهد بود همان

اصحاب آنحضرت هم از آنحضرت جدایى ندارد لذا همه آنها را رجعت نموده تا یزید ملعون و قتله 
 .را بكشند و بعدا از دنیا میروند) ع (حسین 

 اثبات رجعت 
كه در قرآن رجعت را میتوان بادله اربعه اجماع ، عقل ، روایات و آیات قرآنى اثبات نمود، اما آیاتى 

الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم و هم  : باین عنوان ذكر شده بسیار است از آن جمله است آیه
الوف حذرالموت فقال لهم اهللا موتوا ثم احیاهم ان اهللا لذو فضل على الناس و لكن اكثر الناس ال 

 (43 - بقره ) .یشكرون 
در شام شهرى بود كه هفتاد هزار خانواده : روایت میكند كه فرمود) ع (در كافى از حضرت باقر 

جمعیت داشت همیشه در آن شهر مرض طاعون بروز میكرد اغنیاء چون آمدن مرض را حس میكردند 
از شهر خارج میشدند ولى بینوایان در اثر بى بضاعتى در آن شهر میماندند تا عده اى از آنها مردند 

داشتیم از این شهر بیرون میرفتیم تا مرگ بما نرسد،  آنها میگفتند اگر ما هم مانند اغنیاء بضاعتى
اغنیاء میگفتند اگر ما هم مثل فقرا در شهر میماندیم طاعون ما را میگرفت تا در سالى قرار گذاشتند 

فقرا و اغنیاء همگى از شهر خارج شوند بطرف بیابان بروند گذار آنان بشهر مخروبه اى افتاد كه اهل 
رده بودند و آنجا فرود آمدند و اثاث خود را بر زمین گذاشتند و اطمینان آن شهر نیز جالى وطن ك

پیدا كردند كه درینمكان دیگر مرض طاعونى نخواهد بود در آن هنگام خدا امر فرمود به فرشته ایكه 
موكل قبض ارواح بود كه تمام آنها را قبض روح كرده و روزگارى طوالنى جسد آنها در بیابان افتاده و 

 .انهاى بدنشان پوسیده و خاك شده بود بطوریكه رهگذران آنها را با پا به اطراف پراكنده مینمودنداستخو 
پیغمبرى از پیغمبران بنى اسرائیل بنام خرقیل كه وصى حضرت موسى بود، از آنجا عبور كرد چون 

ود اگر آنها را آن استخوانهاى پوسیده را دید رقت بر حال آنها نموده گریه كرد و گفت پروردگارا چه ش
زنده كنى همچنانكه میراندى تا اینكه این شهر را آباد كنند و با عبادت كنندگان مشغول پرستش ذات 

 .مقدس تو شوند و فرزندانى بوجود آورند
به آن پیغمبر وحى رسید كه دوست دارى آنها را زنده كنم گفت بلى خطاب رسید كه دعا كن باین 



فرمود آن كلمات اسم اعظم خدا بود كه خواند كه خواند خدا ) ع ( كیفیت و باین كلمات حضرت باقر
هم دعاى او را مستجاب كرده استخوانهاى آنها جمع و متشكل شد و روح در آنها دمید تمام آنها زنده 

گردیدند مانند روزیكه وارد بیابان شده بودند یكنفر از آنها نابود نشده زندگانى طوالنى كردند و تسبیح و 
 .خدا را بجا آورندتقدیس 

پرسیدند كه آنها كه زنده شدند و مردم ) ع (در روایت دیگرى كه عیاشى نقل میكند از حضرت باقر 
آنها را دیدند همانروز آنها مردند یا آنكه پس از زنده شدن بمنازل خود برگشتند و خوردند و آشامیدند و 

ن آنها را بدنیا برگردانید و خوردند و آشامیدند ازدواج نمودند و بعد مردند، فرمود خداوند بعد از مردنشا
 .و نكاح كردند و آنچه خواست در دنیا زندگانى كردند و بعد بمرگ طبیعى از دنیا رفتند و دفن شدند

بدنیا بر میگردیم و ) ع (این آیه دلیل بر رجعت است كه ما هم در وقت ظهور حضرت ولى عصر 
 .از آنها موضوع رجعت را ثابت كرد قریب ده آیه در قرآن میباشد كه میتوان

مثال قصه عزیر كه صد سال مرد و بعد زنده شد و همچنین االغ او كه پوسیده گشت و بعدا زنده 
گشت و مثل قصه اصحاب كهف و مثل زدن دم گاو بر مقتول بنى اسرائیل و زنده شدن او و مثل 

 .كشتن حضرت ابراهیم چهار مرغ را و بعدا زنده شدن آنها
QôQÏ  بمعنى بازگشت بدنیا است كه ائمه اطهار با دوستان و دشمنان آنها بدنیا بر میگردند و باید مؤ

من خالص باشند یا كافر محض و آن كفاریكه در دنیا بعذاب هالك شدند آنها بدنیا بر نمیگردند به 
 (95 - انبیاء . (و حرام على قریة اهلكناها انهم الیرجعون : نص آیه قرآن 

ه مؤ منین و كافرین بدنیا برگشتند و قصاص نمودند ماه مؤ منین در دنیا میمانند و بعد پس از آنك
 . همه در یك شب میمیرند كه آن حشر اول است

 دلیل از اخبار 
نقل میكند كه یكى از طایفه  ((حوایج ))اما اخبار و روایاتیكه در این باب رسیده زیاد است منجمله در 

را ذبح نمود به عیال خود گفت نصف از گوشت این حیوانرا بپز و نصف انصار بزغاله اى داشت او 
دیگر آن را كباب كن تا حضرت رسول را امشب براى افطار دعوت كنیم شب در مسجد حاضر شده 
از پیغمبر دعوت نمود این مرد انصارى دو پسر داشت كه در وقت صبح ذبح بزغاله حاضر بودند و 

منزل بیرون رفت یكى از آن دو پسر بدیگرى گفت بیا تا ترا سر ببرم تماشا میكردند چون پدرشان از 
چنانچه پدرمان بزغاله را سر برید پس كاردى را برداشته سر برادر خود را برید چون مادر آن كیفیت را 

دید صیحه زده در صدد گرفتن آن برادر برآمد بچه خود را از باالى بام بزیر انداخت و فورى جان 
وارد ) ص (عش آندو فرزند را پنهان كرد و مشغول پختن غذا شد تا آنكه حضرت رسول بداد، مادر ن

شد جبرئیل نازل شده گفت یا رسول اهللا بصاحب منزل بگو كه دو فرزند خود را براى صرف غذا 



حاضر كند چون حضرت بآن مرد گفت صاحب منزل بیرون آمد دو فرزند خود را طلبید مادر گفت 
منزل خدمت پیغمبر رسید و گفت حاضر نیستند حضرت فرمود چاره اى جز حاضر نیستند صاحب 

حاضر كردن آنها نیست صاحب منزل نزد عیالش آمد و گفت باید پسرها را حاضر كنى تا حضرت 
غذا تناول كنند تا باالخره نعش آن دو بچه را نزد حضرت حاضر كردند حضرت دعا كرد خدا آنها را 

 .زندگى میكردند تا مردند زنده نمود و سالها در دنیا
 . نظیر این معجزه از سایر ائمه بسیار است كه جاى شرح آن نیست

و باید دانست كه این از ضروریات مذهب است نه ضروریات دین و امریست سمعى یعنى با احادیث 
نیز اهلبیت و اجماع علماء ثابت میشود و عقل را بر اثبات آن مدخلیتى نیست اگر چه بر امتناع آنهم 

 .داللت نمیكند
باید دانست كه اگر انسان عالئم مرگ را ببیند دیگر توبه قبول نمیشود، در موقع رجعت هم جاى توبه 
نیست خداوند مؤ من و كافر را زنده میكند تا سلطنت مؤ من را در دنیا بكافر نشان دهد ولى منكرین 

 : مثال آیه. م را بنحوى توجیه میكنندرجعت تمام آیات و اخبارى كه در اثبات رجعت وارد شده هر كدا
و اذ قلتم یا موسى لن حتى نرى اهللا جهرة فاخذتكم الصاعقة و انتم تنظرون ثم بعثنا كم من بعد موتكوم 

 (55=56 - بقره ) .لعلكم تشكرون 
این آیه صریح است كه آن هفتاد نفر بموسى گفتند ما میخواهیم خدا را ببینیم پس از موت زنده شدند، 

بلفظ بعثنا گفت كه جاى هیچگونه شبهه نباشد و همه مردم آنزمان هم اینموضوع را مشاهده كردند  لذا
 . و انتم تنظرون: مطلب بر كسى مخفى نبود لذا میفرماید

میگوید مراد از موت غشوه است نه موت حقیقى و دلیل  ((شریعت سنگلجى ))ولى منكر رجعت مثل 
 (17 - ابراهیم . (ن كل مكان و ما هو بمیت و یاءتیه الموت م: میآورد به آیه 

باید باین مرد بیچاره گفت این آیه مربوط بعالم آخرت است نه در دنیا چون در آخرت موتى نیست 
 . عالیم موت را مى بیند از سختى عذاب ولى موتى براى آنان نیست

اد از موت نادانى و و میگوید مراد از بعث بهوش آمدنست بعد از بیهوشى و نیز میگوید ممكنست مر 
 .جهالت باشد ولى بر دانایان واضحست كه اینگونه مطالب بیمغز را هیچ عاقلى قبول نمیكند

 اى مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه تست
 عرض خود میبرى و زحمت ما میدارى

 .باید به منكرین رجعت گفت بنظر شما رجعت محالست یا خدا قدرت بر آن ندارد
اید معاد را هم انكار كنى اگر بگویى خدا قدرت ندارد كه در مسئله توحید شك اگر بگویى محالست ب

دارى ، اگر میگویى دلیلى بر اثبات آن نداریم اینهم دروغست چه دلیلى ازین آیات قرآنى بهتر و 



واضحتر است و بیش از دویست خبر ائمه طاهرین در اینموضوع رسید كه مفاد همه آنها اینست كه 
 .در دنیا زنده شوندباید مردگان 

شخصى از معصوم پرسید كه من پیر شده ام قواى من تحلیل رفته دلم میخواهد كه درین آخر عمرى 
در ركاب شما كشته شوم تا از شهداء محسوب گردم ، حضرت فرمود شهادت در ركاب مخصوص 

 .دنیا نیست در عالم رجعت هم ممكن میشود كه مالزمت ما را اختیار كرده شهید شوید
و اخبارى از طریق شیعه و سنى وارد شده كه هر چه در امم سابقه اتفاق افتاده درین امت هم باید 

باشد یكى از چیزهائیكه در امم سابقه بوده ، همین رجعت بدنیا بوده كه بسیارى بدنیا برگشتند و پس از 
 .زندگانى زیادى مردند پس باید در این امت هم باشد

ى نباشد مسلما تواتر معنوى هست و آنهم حجت است و این شخص منكر اگر این اخبار تواتر لفظ
فرموده كه رجعت مذهب قومى از عرب در زمان جاهلیت  ((نهایه ))رجعت میگوید شیخ صدوق در 

 . ست
در صورتیكه این عبارت صدوق نیست بلكه عبارت یكى از علماء عامه است كه در مجمع البحرین 

ر رساله اعتقادیات خود میگوید اعتقاد امامیه اینست كه مسئله رجعت نسبت باو داده و خود صدوق د
 . حق است و بزودى كتابى در كیفیت رجعت خواهیم نوشت

 دلیل از اجماع و عقل 
گفتیم بادله اربعه میتوان اثبات رجعت را نمود، آیات و اخبار گذشت اما اجماع كه در بین علماء 

 . امامیه محقق است
درین دنیا مردم ظلم كردند و یا نیكى نمودند و یا اعمال زشتى انجام دادند مقتضى چون : و اما عقل 

عدل الهى اینست كه در همین دنیا مختصرى از نتیجه اعمال خود را مشاهده كرده و مفصل آنرا در 
 .عالم آخرت ببینند، پس عقل هر عاقلى حكم میكند كه باید در رجعتى در دین دنیا باشد

گفت تو كه قایل برجعت هستى پانصد دینار بمن بده تا در عالم رجعت بتو  ((من طاق بمو ))ابوحنیفه 
 . بدهم گفت تو هم التزامى بمن بده كه بصورت انسان برگردى تا این وجه را بتو دهم

ما در سوره حمد در مبحث معاد ذكر كردیم حیواناتى هستند كه بعد از مردن زنده میشوند و مجددا 
بوسیدن بدن مورد اشكال نیست همانطور كه در مبحث معاد اینمطلب   میگیرند پس زندگى را از سر 

 . را ثابت نمودیم



 زیارات و دعاها در موضوع رجعت 
در زیارات جامعه است و یكر فى رجعتكم خدا مرا در رجعت شما برگرداند و یملك فى دولتكم و در 

 .كم و تقر عینه غدا برؤ تیكم و یشرف فى عافتیكم و یمكن فى ایامدولت شما مالك شوم 
در زیارت وداع ائمه دارد كه و مكنى فى دولتكم و احیانى فى رجعتكم مرا در ایام دولت شما متمكن و 

 .صاحب قدرت نماید
بصفوان جمال دستور میفرماید كه بخواند یكى از ) ع (كه امام صادق ) ع (در زیارت اربعین حسین 

 . بكم مؤ من و بایابكم موقن اشهد انى: فقرات آنها اینست كه 
 زیارت حضرت عباس 

 . انى بكم و بایابكم من الموقنین
و وفقنى یا رب  : سید بن طاووس در مصباح الزائر در اعمال سرداب مقدس این جمله را ذكر نموده

 للقیام بطاعته و المكث فى دولته فان توفیتنى قبل ذلك فاجعلنى یا رب فیمن تكر فى رجعته و یملك فى
 .دولته و تیمكن فى ایامه و تسیظل تحت اعالمه و یحشیر فى زمرته و تقر عینه برؤ یته 

منقولست كه هر كس چهل صباح این دعا را بخواند از ) ع (در دعاى عهدى كه از حضرت صادق 
باوران قائم ما باشد و اگر پیش از ظهور آنحضرت بمیرد خداوند او را از قبر بیرون آورد كه در 

نحضرت باشد و حقتعالى بهر كلمه ازین دعا هزار حسنه او را كرامت فرماید و هزار گناه ازو خدمت آ
 : محو نماید، یكى از فقرات آن اینست

اللهم ان حال بینى و بینه الموت الذى جعلته على عبادك حتما مقتضیا فاخرجنى من قبرى مؤ تزرا 
 .و البادى  كفنى شاهرا سیفى مجردا قناتى دعوة الداعى فى الحاضر

خدایا اگر حایل شده است بین من و امام زمان من مرگ آنچنان مرگى كه بر بندگان خود حتم : یعنى 
فرموده اى پس در موقع ظهور آنحضرت مرا از قبر بیرون آورد در حالیكه كفن خود را بكمر بسته و 

 . شمشیر كشیده و نیزه افراشته داعى دعوت حق را اجابت كنم
عیه و زیارت بسیار است كه مجال ذكر آن نیست و بهمین چند جمله اكتفا شد پس معلوم ازین قبیل اد

بیاید خوب و بد و دوست و ) ع (براى خونخواهى جد غریبش حسین ) ع (شد كه چون امام زمان 
 .دشمن زنده خواهند شد تا آنحضرت و یارانش تقاص خود را از بنى امیه بنمایند

دا در قیامت است چون امام زمان انتقام دنیوى میكشد و جزاى كلى و اما ولى دم و خونخواهى خ



 .آنست كه در قیامت باشد
از بغض اصحاب  ((محمدبن سنان ))مسند از  ((عقاب االعمال ))در بندى از كتاب  ((اسرارالشهاده ))در 

روایت نموده كه چون ) ص (و آنحضرت از وجود مبارك پیغمبر خدا ) ع (خود از حضرت صادق 
نصب شود، فرزندم حسین بمحشر آید در حالیكه ) ع (روز قیامت شود قبه اى از نور براى فاطمه 

سر مباركش در دستش باشد چون فاطمه حسین را به آن حالت ببیند شهقه اى میزند كه همه انبیاء 
پس  مرسل و مالئكه مقربین و مؤ منین صداى آن بانو را بشنود و به سبب ناله فاطمه ناله نمایند،

را با صورت خوب برانگیزاند كه با قاتالن خود مخاصمه نماید و سر ) ع (خدایتعالى امام حسین 
 .مباركش در دستش باشد

آنگاه حقتعالى قاتالن و شركت كنندگان در قتل آنحضرت را جمع فرماید پس خود خدا آنها را كشته و 
یشوند، پس فرمود كسى از ذریه ما باقى آنها را كشته باز زنده م) ع (بعد زنده شوند پس امام حسین 

 . نماند مگر اینكه یكدفعه ایشان را میكشند تا آخر روایت
در تابوتى است كه در قعر ) ع (است كه قاتل امام حسین  ((اسرارالشهاده ))و در روایت دیگر در 

نصف  جهنم كه دست و پاهایش بزنجیرهاى آتشین بسته شده در حالیكه در قعر جهنم سرنگونست و
عذاب تمام اهل جهنم براى او میباشد و براى او بوى گندیست كه اهل آتش بخدا پناه میبرند از بوى بد 

 .آن ، و او در جهنم مخلد است و عذاب دردناك میكشد
 معنى والوتر و الموتور 

وتر عطف است بر ثار كه مناداى مضاف منصوب است ، وتر در لغت بمعنى فرد و طاق آمده و 
ینه و خون هم ذكر شده و همچنین بمعنى جنایت و كشتن نزدیكان هم آمده ولى بیشتر بمعنى بمعنى ك

اول ذكر میشود كه فرد باشد و لذا نماز وتر را براى وتر میگویند كه بین نمازها فرد و طاق است چه 
ه نماز یك ركعتى غیر از آن نداریم و اگر بمعنى كشتن نزدیكان هم آمده ، براى آنست كه كسیك

نزدیكان او كشته شوند قهرا تنها میماند باین لحاظ به او وتر میگویند، و اگر بمعنى خون گرفتیم آن 
هم بمعنى فرد است چه اگر در بین كسى كشته شود او را فرد وتر میگویند یعنى بین ده یا صد نفر 

 . یكى كشته شده و بناحق خونش ریخته گشت
 : دهموتور هم در لغت بچند معنى استعمال ش

 . طاق و فرد شده - 1



 .كسى كه كسى از او كشته شده باشد - 2
 .كسى كه كشته شود و حق خون او گرفته نشود - 3

 :بنابراین معانى كه در لغت ذكر شد این عبارت از زیارت را سه قسم میتوان معنى كرد
ور و این معنى وتر بمعنى یگانه و فرد باشد و موتور هم تاكید معنى سابق شود مثل حجر محج - 1

 .را در بحار و مشكالت نراقى ذكر نموده اند
وتر بمعنى فرد باشد، موتور هم بمعنى آن كسیكه كسانى ازو كشته شده باشد، یعنى اى حسین  - 2

 .یگانه اى كه اقرباء و یاران تو كشته شدند
 .وتر بمعنى خون ریخته باشد یعنى اى قتیلى كه اقرباء و اصحاب ترا كشتند - 3

بین این سه معنى دومى بهتر است زیرا حقیقتا حسین وتر است از حیث اینكه در مقام امامت مثل  در
و مانندى ندارد و همچنین در مقام شهادت هم نظیر ندارد چه از اول دنیا تا كنون مثل او كسى 
ثل مظلوم كشته نشده و اینهمه مصیبت ندید و همچنین چیزهائیكه خدا به او مرحمت فرموده است م
شفاء در تربت ، اجابت تحت قبه ، بودن ائمه از نسل او، ثواب زیارت او و چیزهاى دیگرى كه 

 . خداوند در مقابل شهادت فقط با آنحضرت مرحمت فرموده است
و كسان او هم همگى در كربال كشته شدند حتى طفل شیرخواره او و اگر على بن الحسین امام سجاد 

ه نسل امامت از بین نرود پس آنحضرت موتور است باینمعنى كه همه كشته نشد براى آن بود ك) ع (
 .اصحاب و یارانش در كربال روز عاشورا كشته شدند

 السالم علیك و على االرواح التى حلت بفنائك: مجلس شانزدهم 
ارواح  ((سالم بر تو و آن روانهایى كه در آستان تو جا گرفته و در ساحت قرب تو فرود آورده اند))

ع روحست و اصل لغت روح بمعنى طیب و طهارت است و ازین جهت روح انسانى را روح گویند جم
و مالئكه مظهرین را روح نامند و جبرئیل را روح القدس نامند و ملك اعظم را كه در آیه كریمه یوم 

 .یقوم الروح مذكور شده روح و عیسى را روح اهللا گویند
 نشمندان بسیارست و ما قول سه دسته آنها را نقل میكنیمدر تعریف روح انسانى نظریه و آراء دا

 عقیده مادیون - 1
 فالسفه و عرفا - 2
 قرآن و روایات - 3



 عقیده مادیون در مورد روح 
بطور كلى مادیون بوجود روحى كه جدا از بدن وجود داشته باشد و براى او حیات و بقائى قبل از 

ارند و میگویند ما جز بآنچه محسوس بحواس گردد معتقد تشكیل یا بعد از فناء بدن باشد عقیده ند
نیستیم و ماوراى امور حسى را قبول نداریم ، لذا با مختصر اختالفاتى روح و آثار آنرا متولد از 

ساختمان بدن و مزاج میدانند چنانكه بعضى گفته اند روح جسم لطیفى است كه از اجزاء لطیف غذا 
د روح حاصل از دوران خونست و دسته دیگر گفته اند هوائى است تكوین شده و جمعى دیگر گفته ان

سیال در بدن و گروهى گفته اند روح نوریست كه از حرارت طبیعى مزاج حاصل گردد و جمعى از 
مادیون عصر ما برآنند كه ادراك و شعور و فهم و حیات و بطور كلى همه اموریكه بنام آثار روحى 

دماغ هستند یعنى همانطور كه هر یك از اجزاء بدن مانند قلب و جگر  نامیده میشوند متولد از اجزاء
و كلیه داراى وظایف خاصه و آثار معین میباشند اجزاء و سلولهاى دماغى هم داراى آثارى میباشند 

در حقیقت آثار روحى هم مثل نور و حرارت و الكتریسته آثار جسمانى میباشند و كلیه اموریكه الهیون 
 . نامند آثار ماده هستند و نیازى بوجود روح دیگر و قواى آن نیستآثار روحى می

 °°=é 
براى اینكه روشن سازیم كه نفس غیر از ماده و جسم غیر از روحست و از اختصار كالم و فن منبر 

هم خارج نشویم میگوئیم كه شخص در حال خواب لذائذ و آالمى را درك میكند كه گاهى شدیدتر از 
 .گاهى مطالبى در خواب بر او كشف میشود كه مشكلهاى بیدارى او را حل میكندحال بیداریست و 

مثال یكى از دوستان براى من نقل كرد كه وقتى یك مطلب علمى در جواهر دیده بودم و فراموش كرده 
بودم كه در چه جلد و چه صفحه اى بوده مدتها عقب آن میگشتم و پیدا نمیكردم تا اینكه شبى پدرم را 

اب دیدم و بمن گفت فرزند مطلبى را كه میخواهى در فالن جلد جواهر و فالن صفحه و فالن در خو 
سطر میباشد از خواب بیدار شده فورى چراغ را روشن نمودم و كتاب را برداشتم ، همانطور كه او 

 . نشان داده بود یافتم
كى است پس چگونه این باید به این مادیون گفت جواب این خواب را چه میگویید اگر روح و جسم ی

جسم در بیدارى هر چه كوشش كرد نتوانست آن مطلب را پیدا كند ولى در خواب به او گفتند آیا آن 
 پدرى را كه در خواب دید جسم بود یا روح ؟

جواب دیگر آنكه نزد دانشمندان امروز مسلمست كه اجزاء بدن بواسطه جریان خون و تنفس و تغذیه 



پیوسته قسمتى از سلولهاى بدن میمیرند و از بین میروند و سلولهاى دیگر در تبدیل میباشد یعنى 
جانشین آنها میشوند ولى با این تبدیل دائمى در همه احوال شخصیت انسان باقیست و هر كس خود 
را در همان شخص ده یا بیست یا پنجاه سال قبلى میشناسد در صورتیكه شاهد قسمت اعظم بدن او 

 .تبدیل شده باشد
ر قواى روحى متولد از بدن باشد باید پس از آنكه شخص در نتیجه بیمارى قسمتى از بدنش تحلیل اگ

رفت معلومات و محفوظات او هم زائل شود و پس از بهبودى ناچار شود كه تمام آنرا دو مرتبه 
تحصیل و كسب نماید در صورتیكه بر خالف آن مى بینم بعضى اشخاص با داشتن بنیه ضعیف و 

داراى روحى قوى یا معلوماتى فراوان میباشند و در حال بیمارى جسمى قواى روحى را از دست  ناتوان
نمیدهند و بفرض اینكه چندى هم روح آنان بواسطه ضعف بدن كار خود را كامال انجام ندهد پس از 

بدن تجدید بهبودى بدون اینكه مجددا تحصیلى كند آنچه دانسته بودند دوباره میدانند و با تبدیل اجزاء 
 .مكتسبات الزم نمیگردد ولى آثار اجسام پس از زائل شدن باید تجدید شود

 

 

 

 خوب مغناطیسى یا هیپنوتیزم و اثبات روح 
ادله عقیله و نقلیه اى كه براى اثبات روح اقامه نموده اند امروز جمعى از مردم باور ندارند مگر با 

ه هاى عقلى پیشینیان را پست و فرومایه دانسته و سر آنكه با دلیل حسى همراه باشد زیرا امروز فلسف
تسلیم بقول آنها فرمود نمیآورند لذا ما مجبوریم كه براى ادعاى خود ادله حسى اقامه كنیم تا براى 

 .خوانندگان عزیز جاى شك و تردیدى درباره جاودانى بودن روح باقى نماند
باشد كه دارندگان اینكار برخى را بخواب  از جمله آن خواب مغناطیسى است كه همان خواب ساختگى

میكنند و از آنها كارهاى شگفت آورى مى بینند كه شخص بیننده یقین میكند كه انسان غیر از بدن 
یكى از بزرگترین  ((شاركو))داراى چیز دیگریست كه آن روح است كه كارهاى مهمى انجام میدهد 

كى است و در آن چیزهایى دیده دیده میشود كه خواب مغناطیسى جهان بیمنا: پزشكان جهان میگوید
 . مایه شگفتى و برتر از دانشهاى حسى است

خواب مغناطیسى هستى و جاودانى بودن روح را ثابت میكند : در كتاب مغناطیس حیوانى گوید ((ببو))



 .ه باشدبپایه اى كه دو گوهر مجرد یعنى روح دو نفر میتواند با هم آمیخته بى آنكه نیازى بماده داشت
اگر بخواهیم اقوال علماء این فن را نقل كنیم مثنوى هفتاد من كاغذ شود و فقط آزمایشهائیكه درین فن 

 . نموده اند بعضى از آنها را مختصرا مینمائیم
قبال این سخن را هم باید متذكر شد كه شخص خواب رفته رام شخص خواب كننده است و میتواند 

كه فعال هستى ندارد و چیزهایى حس كند كه جز در خزانه و هم حقیقت چیزهایى بچشم او نمودار كند 
ندارد و به اندازه اى این بدن خواب از خود بیخودست كه اگر قطعه اى از گوشت بدن او را ببرند 

 .آزرده نشوند و حس ننمایند
گر نزدیك بینى مثال اگر جوهر نشادر نزد بینى او برند كمترین اثرى در او ایجاد نمیكند در صورتیكه ا

آدم بیدار برند هماندم بمیرد و بزرگترین فریادها او را از خواب بیدار نكند و تنها خواب كننده میتواند به 
 .اندك صدایى او را بخود متوجه سازد

در بیمارستان مشغول آزمایش این امر شدند در نتیجه  ((مارچ واسكرول ))دو نفر طبیب نامدار فرانسوى 
خواب رفته هاى مغناطیس حس خود را گم میكنند یكى از آزمایشهاى آن این بود كه ثابت كردند كه 

یك اندازه جوهر نشادر در جلوى بینى خواب رفته گرفتند و چند بار این عمل را تكرار كردند، 
كوچكترین اثرى دیده نشد، یكى از دانشمندان كه این امر را باور نمیداشت نزدیك آمده و براى آزمایش 

 .مى دل جوهر را نزدیك بینى خود برد و در هماندم جان سپردو آرا
شخص خواب رفته نه تنها بیحس میشود بلكه كارهایى شگفت آور از او سر میزند مانند دیدن چیزها 

 .از جاى دور و آگاهى از كارها ناپیدا و آگاهى از اندیشه مردمى كه گرد او هستند
 :ویددانشمند روح شناس روسى میگ ((اگزاكوف ))

یكى از آزمایشهایى كه بخوبى وجود روح جداگانه را در آدمى ثابت میكند و بما میفهماند كه روح از 
ماده جداست و خود میتواند كارهاى شگفت آورى بى كمك ماده كند داستان مادام لویس است كه زنى 

خواب كننده  را بخواب كرد و در جلوى گروهى از تماشاچیان بآن شخص جواب فرمان داد كه بخانه
یعنى مادام لویس برود و ببیند كه افراد خانه او در چه حالى میباشند بعد از اندك زمانى شخص خواب 

 .رفته گفت رفتم دیدم دو نفر بكارهاى خانه مشغولند
دست خود را به یكى از آنها بزن در آن هنگام شخص خواب رفته خندید و گفت دست : لویس گفت 

ى بسیار ترسید آنگاه مادام لویس از تماشاچیان پرسید آیا كسى خانه ما را میداند به یكى از آنها زدم ول
چند تن بلند شدند به آنها گفت بروید بخانه من و از آنها بپرسید آیا چیز تازه اى در منزل اتفاق افتاده 

ب را است ؟ آن چند نفر رفتند و زود برگشتند و همگى گفتند در خانه شور و غوغاى عجیبى بود سب
پرسیدیم گفتند ناشناسى را دیدیم كه در آشپزخانه راه میرود و همینكه نزدیك یكى از ما رسید دست خود 



 . را به یكى از ما زده و دیگر او را ندیدیم بدین سبب بیم و هراسى بر ما غلبه نموده است
لمراد بالروح هنا ما ا: قال الفیض فى الوافى فى الجزو الثالث عشر بعد ذكر فى قبض روح المومن قال 

یشیرالیه االنسان بقوله انا اعنى النفس الناطقه و قد تحیر العقالء فى حقیقتها و المستفاد من االخبار 
عن االئمة االطهار سالم اهللا علیهم انها شبح مثالى على صورة البدن و كذلك عرفها المتالهون 

انى محض و ال بعقالئى صرف بل برزخ بمجاهداتهم و حققها المحققون بمشاهداتهم فهى لیست بجسم
بین االمرین متوسط بین النشاتین من عالم الملكوت و لالنبیاء و االوصیاء صلوات اهللا علیهم روح آخر 

 .فوق ذلك هى عقالنیه صرفة و جبروتیة محضة 
اخبارى كه در باب قالب مثالى وارد شده كه میت پس از مرگش با اوست و حكایات و مقاماتى كه 

ما در جلد دوم شرح . نباب رسیده زیادست كه جاى بحث آن نیست و از مطالب منبر خارجست دری
مفصال درینموضوع نموده ایم بحث نموده ایم ، طالبین  540در حدیث  232اصول كافى در صفحه 

 .بانجا رجوع فرمایند
 مختار فالسفه و عرفا در باب روح 

اده و لوازم ماده و تعلق آن به بدن تعلق تدبیرى است فالسفه گویند روح گوهریست بسیط و مجرد از م
، مانند تعلق سلطان به مملكت و ناخدا به كشتى ، روح به فناى بدن فانى نشود پس از مرگ متنعم یا 

 . معذب بنعم و عذاب روحانى است
روح در گروهى از آنان بقدم ارواح و برخى بحدوث آن و دسته اى بتناسخ قائل شده اند و گفته اند كه 

اجسام و ابدان تردد دارد و بعضى گفته اند كه روح یك حقیقتند و اختالف آنها بعوارض و مشخصات 
 . است و این قول به ارسطو نسبت داده شده است

و مختار مالصدرا اینست كه نفس در ابتداء حدوث صورت جسمى است و بحركت در ذرات و جوهر 
رسد تا اینكه بعقل فعال منتهى میشود و عرفا همین قول را خود بمرتبه حس و ادراك و خیال و عقل می

 .قبول كرده اند
 گفتار آیات و اخبار در روح 

 .فاذا ستویته و نفخت فیه من روحى فقعواله ساجدین  :حقتعالى در قرآن میفرماید
و این آیه  29و دیگر سوره الحجر آیه ) ص (در دو سوره قرآن كریم این آیه ذكر شده یكى سوره 

مباركه داللت دارد كه خلقت بشر بستگى بدو چیز دارد یكى تسویه كه ساختمان جسد است كه از 
گوشت و خون و استخوان تشكیل شده و دیگر روح است كه از او تعبیر به نفس ناطقه میكنند و چون 

وهر داللت میكند بر اینكه این روح ج ((نفخت فیه من روحى ))حقتعالى روح را بخود اضافه نمود و 
 . بسیار شریفى است كه از عالم علوى و قدسى در این بدن نهاده شده است



اهللا یتوفى االنفس حین موتها و التى لم تمت فى منامها فنمسیك التى علیها  :در آیه دیگر میفرماید
 .الموت و یرسل االخرى الى اجل مسمى ان فى ذلك االیات لقوم یتفكرون 

لق را میگیرد و آنرا كه هنوز مرگش فرا نرسیده نیز در حال خواب یعنى خداست كه وقت مرگ ارواح خ
آنرا كه حكم بمرگش كرده جانش را نگاه میدارد و آنرا كه نكرده به بدنش   روحش را قبض میكند سپس 

 . میفرستد تا وقت معین مرگ ، در این كار نیز ادله قدرت الهى براى متفكران پدیدار است
نقل میكند كه خداوند روح مؤ منین را پس از گرفتن در بهشت جاى )  ع(در بحار از امام صادق 

دهد بصورتیكه در دنیا بودند میخورند و مینوشند اگر كسى بر آنها وارد شود آنها را به همان صورت 
 .دنیایى كه داشتند مى شناسند

د روح آنان را باال مؤ منین وقتیكه خوابیدند خداون: روایت میكند كه فرمود) ع (و نیز از امام صادق 
میبرد، روحیرا كه مردانش حكم شده و اجلش رسیده در بهشت جاى میدهد و اگر اجلش باقى باشد به 

بلى با هم انس میگریند : ابدان برگرداند، و نیز سؤ ال شد كه ارواح یكدیگر را مالقات میكنند؟ فرمود
 .و از یكدیگر پرسش میكنند

 سالم داستان مالمهدى عراقى در وادى ال
در وادى السالم عراقى ، از جانب مالمهدى عراقى نقل میكند كه وقتى در نجف اشرف قحطى شدیدى 
واقع شد كه بر من و عیال و اطفالم بسیار سخت میگذشت روزى براى زیارت اهل قبور و دفع هم و 

السالم آوردند،  غم به وادى السالم رفتم ناگاه در حالت بیدارى دیدم كه جماعتى جنازه اى را به وادى
دیدم جنازه را در باغ وسیعى كه بزبان توصیف آنرا نتوان نمود داخل نمودند، بعد او را در قصر عالى 

داخل كردند كه از همه چیز تمام بود، منهم عقب او داخل آن قصر شدم دیدم جوانى بزى سالطین 
اسم صدا كرد و بسوى خود باالى كرسى مرصعى نشسته چون نظرش بر من افتاد سالم كرد و مرا به 

دعوت نمود و بجهت تعظیم من از جاى خود حركت نمود، دست مرا گرفته پهلوى خود نشانید گفت 
شما مرا نمى شناسید من صاحب آن جنازه هستم كه االن او را داخل وادى السالم نمودند، اسم من 

میباشند كه مرا از بلدم به این  فالن و از فالن بلد هستم و این جماعت كه با من بودند مالئكه نقاله
 .بهشت برزخ آوردند

چون این سخنان را از او شنیدم حزن و المم برطرف شد و میل بگردش نمودن در باغ را نمودم ناگاه 
دیدم و مادرم و بعضى از حامم در میان قصور نشسته اند و با سرور و فرح از من استقبال نمودند و 

ردند و من در بین جواب دادن از فقر و گرسنگى اطفالم براى آنان از حال بعضى از ارحام سئوال ك
ذكر كردم آنگاه پدرم به اطاقى كه در آن برنج بود اشاره كرد، بمن گفت هر چه میخواهى از این 

برنجها بردار، من خشنود شدم و عبایم را پهن كرده آنرا پر از برنج كرد و به نجف اشرف آمد و آن 



د تا مدتى طوالنى با آن برنج زندگانى میكردیم و تمام نمیشد، آخراالمر عیالم مرا منظره از نظرم محو ش
مجبور كرد تا قصه برنج را بگویم من هم براى او قصه را نقل كردم ولى چون بسراغ برنج رفتیم دیگر 

 . آنرا ندیدیم و تمام آنها از بین رفت
پس از مرگ از بین نمیرود و در قالب از این بحث نتیجه میگیریم كه روح ، جسم لطیفى است كه 

مثالى بدن میباشد یا متنعم است یا معذب گر چه بدن خاك و پوسیده شده و از بین میرود ولى روح و 
 .قالب مثالى باقى خواهد بود تا روز قیامت كه به همان بدن پوسیده متصل شده به قیامت خواهد آمد

 احتماالتیكه در معنى حلت بفنائك میرود
رحل محل فرود آمدن است ، فناء به كسر فاء، بر وزن كساء بمعنى گشادگى در اطراف خانه حلول 

است كه مردم و شتران در آنجا استراحت میكنند و به اصطالح قدیم فضاى جلوى خانه هاى بزرگ كه 
رحل  . ناخه كه از باب افعال از اجوف واوى است فر و خوابانیدن شتر است! میگفتند ((جلوخان ))
 :اى گذاردن لباس و اسبابست ، در معنى اینعبارت چند احتمال داده میشود 

 احتمال اول 
اینكه مراد از این ارواح مالئكه اطراف قبر آنحضرت هستند كه رحل اقامت خود را بر در خانه 

 .آنحضرت انداخته و شب و روز بر آنحضرت گریان میباشند
رت چهار هزار ملك غبارآلوده و پریشان حال موكل فرمود كه حقتعالى بقبر آنحض) ع (امام صادق 

فرمود كه تا روز قیامت بر آنحضرت گریه میكنند و هر كس آنحضرت را عارفا بحقه زیارت كند این 
مالئكه او را مشایعت میكنند تا آنكه آن زائر را به وطنش برسانند و اگر مریض گردد و هر صبح و 

 .بجنازه او حاضر شوند تا روز قیامت براى او استغفار كنند شامى به عیادت او میروند و اگر بمیرد
هفتاد هزار : فرمود) ع (نقل میكند حضرت صادق  ((اسراراشهاده ))در  ((دربندى ))در روایت دیگرى كه 
هستند كه همه آنها متغیر و گردآلوده از روزیكه آنحضرت شهید شده تا ) ع (ملك موكل قبر حسین 
بر آنحضرت صلوات میفرستد و زوار آنحضرت را دعا میكنند و  ((عج ))روز قیام حضرت قائم 

 .میگویند پروردگارا اینها زائر حسینند بر ایشان احسان نما
است كه چهار هزار ملك روز عاشورا نازل شده تا یارى ) ع (از حضرت صادق  ((ابن تغلب ))در خبر 

عت كردند تا تكلیف خود را بدانند، دوباره را بنمایند حضرت بآنها اذن نداده مراج) ع (حضرت حسین 
نازل شدند دیدند حضرت حسین بدرجه شهادت رسیده ، پس ایشان گردآلوده نزد قبر آنحضرت هستند و 
گریه بر او میكنند تا روز قیامت و رئیس آنها ملكى است منصور نام و هیچ زائرى آنحضرت را زیارت 

میكنند و چون وداع آنحضرت را نمود و او را مشایعت  نمیكند مگر آنكه آن مالئكه او را استقبال
میكنند و چون وداع آنحضرت را نمود او را مشایعت میكنند و چون مریض شود عیادت او كنند و 



 .چون بمیرد نماز بر او بخوانند و طلب مغفرت بجهت او نمایند
 احتمال دوم 

و مومنات باشد مراد از فناء و رحل آنكه مراد از ارواح ، دوستان و محبین آنحضرت از مؤ منین 
خطیرة القدس و محل قرب و محفل ملكوت كه بزم انس آنجناب است باشد و مسلما شهدا كربال در 

 .مرتبه اول ایندسته واقع خواهند بود
در روایات بسیارى آمده كه در روز قیامت براى آنحضرت مجلسى در زیر سایه عرش میباشد كه 

كنندگان و زیارت كنندگان در آنمجلس جمع میشوند كه در حالت امن مخصوص آنحضرتست و گریه 
و خاطرجمعى باشند و بحدیث آنحضرت استیناس و اشتغال میورزند و در آن حین كه در خدمت 

آنحضرت مشغول صحبت هستند از بهشت از اوج آنها رسولى میفرستند كه ما مشتاق شمائیم نزد ما 
را اختیار میكنند و لذت ) ع (ناع مینمایند و گفتگو و صحبت حسین بیائید، آنها از رفتن اباء و امت

 .مجلس آنحضرت را بر لذت حوران بهشتى مقدم میدارند
 زائران و گریه كنندگان حضرت حسین در بهشت همسایه آنحضرت خواهند بود

ریه جزاى زائران و گ) ع (ابن عباس روایتى نقل میكند كه در ذیل آن دارد كه وقتى حضرت حسین 
كنندگان را از جد و پدر و مادر شنید عرض كرد اى جد برزگوار بحق خدا و بحق تو قسم تا آنها 

داخل بهشت نشوند من وارد نشوم و از خدا میخواهم كه در آخرت قصور آنها را پهلوى قصر من قرار 
 .دهد

ضرت در بهشت این روایت مورد اشكال شده كه چگونه ممكن است تمام گریه كنندگان و زائرین آنح
 همجوار آنحضرت باشند؟

جوابش اینست كه ما بهشت را چون بدنیا قیاس میكنیم این اشكال پیش میآید ولى حقتعالى بقدرى خانه 
 .آنحضرت را وسیع قرار میدهد كه همه زائرین و گریه كنندگان همسایه او را باشند

 .نداندو جواب دیگر اینكه آنحضرت بقدرى قصور متعده دارد كه جز خدا 
خدا آنقدر از را میداند كه عقل و : فرمود) ع (در كافى خبرى نقل میكند كه پیغمبر به امیرالمؤ منین 

 2890000. اوهام خلق به آن نرسد و بآن احاطه ننماید، هزار و هفتصد را در مثل خود ضرب میكند
 2890000*2890000=8343100000000و حاصلضرب را در مثل خود یعنى  1700*1700

و همچنین ضرب مینماید این عدد را در مثل خود و حاصل او را در مثل خود و همچنین تا هزار 
مرتبه پس آن عدد حاصل را ضرب میكند در مثل خود و همچنین حاصلضرب را در مثل خود تا هزار 

مرتبه دیگر، پس آخر عددیكه ازین ضربها حاصل شود عدد قصرهائیست كه حقتعالى بتو عنایت 
 .فرماید



پس اى خواننده عزیز به حسینى فكر كن كه هر چه داشت در راه خدا داد و یك طفل شیرخواره هم 
براى خود باقى نگذاشت ، خدا باو چه خواهد داد، پس اگر بگویند زائرین و گریه كنندگان بر حسین 

خواهند در بهشت همسایه آنحضرت خواهند بود استعباد مكن و بدان كه واقعا همجوار آنحضرت ) ع (
 .بود

در دعاى سجده ) ع (بلند است كه امام صادق ) ع (بقدرى مقام زائرین و گریه كنندگان بر حسین 
الهم اغفرلى و الخوانى و زوار قبرالحسین الذین انفقوا اموالهم اللهم فارحم تلك الوجوه التى  :میفرمود

صورتهایى كه بر قبر حسین مالیده  آن .غیرتها الشمس و تلك الوجوه التى تتقلب على قبر ابى عبداهللا 
میشود و ارحم تلك االغین االتى جرت دموعها رحمة لنا و ارحم تلك القلوب التى جزعت و احترقت لنا 

 .و ارحم الصرخة التى كانت لنا 
 احتمال سوم 

آنكه مراد از ارواح همان اصحاب و خویشان آنحضرت باشند كه در كربال بدرجه رفیع شهادت نایل 
همانطور كه در احتمال دوم گفتیم كه دوستان و محبین آنحضرت با او میباشد مسلما شهداء شدند 

كربال مقام قربشان بانحضرت از دیگران بیشتر است و بنابراین فناء و رحل بهشت و محل قرب در 
 .محفل ملكوت كه بزم انس آنجناب است خواهد بود

كربال باشد زیرا روح به جسد هم گفته شده و قرآن ممكن است مراد از ارواح همان اجساد طیبه شهداء 
 (169آل عمران ).و ال تحسبن الذین قتلو فى سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون  :هم میفرماید

و مراد از فناء و رحل همان قبر و حایر است كه شیخ مفید در ارشاد میفرماید كه ما شك نداریم كه 
ون نیستند اگر چه خصوصیات قبور آنها را ندانیم و قبر حضرت اصحاب آنحضرت از حایر بیر 

 . عباس اگر چه دور است ولى داخل در فناء و رحل سیدالشهداء است
 یاران و اقوام آن حضرت 

مورخین و محدثین تعداد اقوام و یاران آنحضرت را كه در كربال شهید شدند مختلف ذكر كرده اند در 
ن مورخین كه شیخ مفید در كتاب ارشاد فرموده و ابن اثیر در كامل مشهور بی: شفاءالصدر مینویسد

 . نفر پیاده 40نفر سواره ،  32نفر بودند،  72
نفر و در بحار از محمدبن ابیطالب نقل كرده كه عدد  78نفر، در فصول المهمه  72در عقدالفرید، 

 .مرد بوده اند 70بودهه و از عبارت كشى در ترجمه حبیب چنان ظاهر میشود كه  78سرها 
سید بن طاووس در اقبال زیاراتى از ناحیه مقدسه نقل میكند كه اسامى شهدا و قتله آنها در آن زیارت 

نفر كسانى بودند كه در مكه بحضرت  19از تمام این عده . نفر میشود 82ذكر شده كه جمع آنها 
ضرت ملحق شدند و ما بقى در نفر در بین راه مكه و كربال بآنح 21ملحق شدند و ) ع (سیدالشهداء 



كربال به لشكر آنحضرت ملحق گردیدند كه بیشتر آنها در شب عاشورا بود كه از لشكر پسر سعد به 
 . نفر بوده است 32یارى پسر پیغمبر آمدند و تعداد آنها 

انهم كانوا خمسة و اءربعین فارسا و ماءته ) ع (روى عن الباقر : سید بن طاووس در لهوف میفرماید
راجل نقل كرده اند همراهان حضرت وقت ورودشان بزمین كربال بیش از هزار نفر بودند ولى در شب 

 .نفر بوده اند 72عاشورا رفتند و آنهائیكه بدرجه شهادت رسیدند همان 
 عدد شهداء بنى هاشم 

ه اختالف است كه شهدا بنى هاشم در كربال چند نفر بودند در امالى از ابن عباس روایت كرده ك
هذه ارض كرب و بال  :هنگامیكه بصفین تشریف میرد وارد زمین كربال شد فرمود) ع (امیرالمؤ منین 

 .و سبعة عشر رجال من ولدى و ولد فاطمة ) ع (یدفن فیهاالحسین 
مسلما این عده كه كشته شدند از اوالد على و فاطمه نبودند پس احتمال دارد من باب تغلیب باشد و 

این باشد كه بعضى از اوالد من هستند و بعضى از اوالد فاطمه بنت اسد و در محتملست كه مراد 
ذكر شده كه پنج نفر از ) ع (نفر از بنى هاشم غیر از حضرت سیدالشهداء  17زیارت ناحیه هم اسم 

اوالد امیرالمؤ منین علیه السالم كه جناب ابن عباس ، عبداهللا ، جعفر، عثمان و محمد و سه نفر از 
اى امام حسن مجتبى ، قاسم ، عبداهللا و ابوبكر و دو نفر از اوالد حضرت سیدالشهداء على اكبر اوالده

و عبداهللا رضیع المسمى بعلى الصغر و دو نفر از اوالد جناب عبداهللا بن جعفر بن ابیطالب ، جناب 
اوالد جناب عون و محمد و دو نفر از اوالد عقیل بن ابیطالب جناب جعفر و عبدالرحمن و دو نفر از 

 .مسلم بن عقیل عبداهللا و ابى عبداله و یك نفر از اوالد ابى سعید بن عقیل محمد بوده اند
 فضائل حواریین حضرت سیدالشهداء 

اگر ما در بین اصحاب و یاران پیغمبران و امامان جستجو كنیم اصحابى باوفاتر از اصحاب حضرت 
دلیل بر این گفتار ما فرمایش خود حضرت امام حسین در دنیا نیامده و نخواهد آمد ) ع (سیدالشهداء 

روایت كرده كه نزدیك مغرب روز ) ع (است چنانچه در ارشاد مفید از حضرت امام سجاد ) ع (
اما بعد  : تاسوعا حضرت سیدالشهداء اصحاب خود را جمع كرد و فرمود بعد از حمد و ثناى الهى

ى و ال اهل بیت ابر و ال اوصل من اهل بیتى فجزاكم فانى ال اغلم اصحابا اوفى و ال خیر من اصحاب
 .اهللا خیرا 

از این فرمایش حضرت استفاده میشود كه شهداء كربال بر همه اصحاب و امم گذشته و آینده افضیلت 
 .دارند و مثل آنان باوفا نخواهد آمد

ه كربال افتاد گذارش ب) ع (روایت میكند كه حضرت امیرالمؤ منین ) ع (در تهذیب از امام صادق 
 .مناخ ركاب و مصارع شهدا الیسبقه من قبلهم و الیلحقهم من كان بعدهم  :فرمود



مناخ ركاب و مصارع عشاق شهداء  :و در بحار از حضرت باقر علیه السالم روایت میكند كه فرمود
 .الیسبقهم من كان قبلهم و الیلحقهم من بعدهم 

 بر خوان غم چو عالمیان را صال زدند
�ÏŠ صال به سلسله انبیا زدند 

 نوبت به اولیا چو رسید آسمان طپید
 پس ضربتى كزان جگر مصطفى درید

 زان ضربتى كه بر سر شیرخدا زدند
 بر حلق تشنه خلف مرتضى زدند

 پس آتشى ز اخگر الماس زیزه ها
 وز تیشه ستیزه در آندشت كوفیان

 افروختند و بر حسن مجتبى زدند
 ا ز گلشن آل عبا زدندبس نخله

 وانگه سرادقیكه ملك محرمش نبود
 اهل حرم دریده گریبان گشوده مو

 كندند از مدینه و بر كربال زدند
 فریاد بر حرم كبریا زدند

 روح االمین نهاده بزانو سر حجاب
 تاریك شد ز دیدن او چشم آفتاب

 ا بقیت و بقى الیل و النهار علیكم منى جمیعا سالم اهللا و ابدا م : مجلس هفدهم
سالم و رحمت خداى تعالى همیشه و مستمر مادامیكه من زنده باشم و شب و روز پاینده باشد از من 

 به همه شما باد
 شرح 

علیكم خبر مقدم ، سالم اهللا مبتدا مؤ خر منى ظرف لغو متعلق به عامل مقدر، جمیعا حامل از براى 
 . ضیمر جمع

وستى و محبت شخص زائر را نسبت به امام حسین و شهداء دشت كربال میرساند این چند جمله مقام د



حسین جان سالم و رحمت خدا بر شما و اصحاب و یارانت باد همیشه تا مادامیكه این : و میگوید
شب و روز برقرار است ، یعنى اگر خدا عمرى بمن بدهد تا آخر دنیا همیشه در شب و روز از خدا 

ازین عبارت معلوم میشود كه شیعه و سنى دوست اهلبیت . راى شما مینمایم طلب رحمت و درود ب
 .نباید زیارت آنحضرت را ترك كند باید هر شب و روزى خدمت آنحضرت و یارانش سالم بنماید

 كسیكه آنحضرت را زیارت نكند ناقص االیمان است 
سى بمیرد و قبر حسین علیه السالم هر ك: روایت میكند فرمود) ع (از امام صادق  ((كامل الزیاره ))در 

را زیارت نكند ناقص الدین و ناقص االیمان از دنیا رفته و هر گاه بهشت رود درجه او پائین درجه مؤ 
و در خبر دیگر است كه ، كسیكه آنحضرت را زیارت نكند اگر اهل بهشت باشد از . منین خواهد بود

 .مهمانان اهل بهشت خواهد بود
شنیدم ) ع (نقل میكند كه گفت از امام صادق  ((منصور بن هازم ))از  ((اسرارالشهاده ))در  ((دربندى ))

نرود خدایتعالى یكسال از عمر او ) ع (كه میفرمود هر كه سالى بر او بگذرد و بزیارت قبر حسین 
كم میكند و اگر بگویم كه از شماها كسى هست كه سى سال قبل از اجل خود میمیرد راست گفته ام 

را ترك میكند پس زیارت آنحضرت را ترك نكنید تا خدا عمر شما را طوالنى ) ع )را زیارت قبر حسین زی
 الخبر. كند و روزى شما را زیاد فرماید

 فضیلت زیارت حسین علیه السالم در شب جمعه 
نقل میكند كه گفت من در كوفه منزل داشتم و در  ((سلیمان ابن اعمش ))در منتخب از  ((طریحى ))

همسایگى من شخصى بود كه با او ماءنوس بودم و نزد او میرفتم و با وى صحبت میكردم ، یك شب 
ع )جمعه بمنزل او رفتم و در بین حرفها و صحبتها باو گفتم چه میگویى در خصوص زیارت حسین 

 ((سلیمان )) .جوابداد كه بدعت است و هر بدعت ضاللت و هر پیرو و ضاللت در آتش خواهد بود) 
وید من غضبناك شدم و از نزد او برخاسته و بیرون آمدم و با خود گفتم كه وقت صبح میروم و او گ

براى او نقل میكنم اگر قبول نكرد و بر اعتقاد ) ع (را قدرى نصیحت میكنم و از فضایل زیارت حسین 
 . خود باقى ماند او را میكشم

مودم و او را صدا كردم زوجه اش جوابداد كه وقت صبح بخانه او آمدم دق الباب ن: گوید ((سلیمان ))
دیشب عازم زیارت كربال شد و بزیارت آنحضرت رفت ، سلیمان گوید منهم عازم زیارت حسین گشتم و 

سر بسجده گذاشته و در سجده اش گریه   وقتى كه بزیارت قبر مطهر مشرف شدم دیدم همان شخص 



د بعد از مدتى كه سر از سجده برداشت مرا نزد میكند و دعا مینماید و از خدا طلب مغفرت مینمای
بدعت است و هر بدعت ضاللت و هر ) ع (خود دید، گفتم اى شیخ دیشب تو میگفتى زیارت حسین 

خواهد بود و حال خودت آنحضرت را زیارت میكنى ؟ گفت اى سلیمان مرا   پیرو ضاللت در آتش 
ا در كمال بزرگى و جالل و كمال و بهاء جلیل القدرى ر   مالمت مكن ، شب گذشته در خواب شخص 

دیدم كه قادر به وصف او ینستم دور او را جماعتى گرفته بودند و با سرعت او را میاورند و در پیش 
روى او سوارى بود كه تاجى بر سر نهاده بود كه چهار ركن داشت و در هر ركن جواهرى بود كه از 

فتم این شخص كیست ؟ گفت محمد مصطفى صلى اهللا مسافت سه روزه میدرخشید، بیكى از خدام او گ
علیه و آله و سلم گفتم این دیگرى كیست ؟ گفت على مرتضى علیه السالم وصى رسول خدا، پس از 

آن نگاه كردم شترى از نور دیدم كه در او هودجى از نور بود و در میان وى دو نفر نشسته و آن 
این شتر از براى كیست ؟ گفت از براى خدیجه كبرى و  ناقه میان زمین و آسمان طیران میكرد پرسیدم

گفتم این جوان كیست ؟ گفت حسن بن على علیه السالم ، پس از آن نزد هودج ) س (فاطمه زهرا
رفته دیدم كه رقعه هایى نوشته شده از آسمان نازل میشود، پرسیدم اینها چیست ؟ ) س (فاطمه زهرا

را در شب جمعه ) ع (ات آزادى از آتش براى كسى كه حسین گفت این رقعه هایى است كه در آنها بر 
) ع (زیارت كند نوشته شده است ، منهم رقعه اى طلب نمودم ، بمن گفتند تو میگویى زیارت حسین 

بدعت است تا تو بزیارت آنحضرت مشرف نشوى ازین رقعه ها بتو نمیرسد، پس از خواب بیدار شدم 
 .ضرت شدم و ازین قبر جدا نمى شوم تا جان از تنم بیرون رودو در همانساعت عازم زیارت قبر آنح

 زیارت كردن موسى بن عمران حضرت سیدالشهداء را 
قصد  ((بنى مروان ))نقل میكند در پایان زمان دولت  ((ابى حمزه ثمالى ))از  ((كامل الزیارة ))در كتاب 

تا به كربال رسیدم و در گوشه اى  را نمودم ، مخفى از اهل شام رفتم) ع (زیارت قبر حسین بن على 
پنهان شدم تا نصف شب گذشت ، طرف قبر آمدم چون نزدیك قبر رسیدم مردى بطرف من آمد و 

گفت برگرد كه به قبر مطهر نمیرسى ، من خوفناك برگشتم تا نزدیك صبح شد باز قصد قبر مطهر را 
مرد نمیتوانى بزیارت قبر برسى گفتم  نمودم تا به قبر نزدیك شدم همان مرد نزد من آمد و بمن گفت اى

خدا ترا عافیت بدهد چرا نمى توانم بزیارت قبر مشرف شوم با اینكه از كوفه بقصد زیارت این قبر آمده 
ام مانع من مباش میترسم صبح شود و اهل شام مرا دیده بكشند، جوابداد قبرى صبر كن موسى بن 

مشرف شود خدا هم به وى اذن داده با هفتاد هزار ) ع (عمران از خدا اذن خواسته كه بزیارت حسین 



ملك از آسمان نازل شده اند و انتظار طلوع صبح را دارند كه تا به آسمان عروج كنند گفتم تو كیستى 
ماءمور شده ام و براى زوار او استغفار ) ع (؟ گفت من از آن مالئكه اى هستم كه بحفظ قبر حسین 

ح شد بسوى قبر آمدم و كسى مانع من نشد زیارت كردم و نماز مینمایم ، پس برگشتم و چون صب
 .صبح خواندم با تعجیل تمام برگشتم تا كسى از اهل شام مرا نبیند

  ( ص(عاق رسول ) ع (تارك زیارت حسین 
روایت كرده كه فرمود اگر یكى ) ع (از حضرت صادق  ((عبدالرحمن ابن كثیر))از  ((اسرارالشهاده ))در 

ص (مشرف نشود حقى از حقوق رسول خدا ) ع (عمر خود را حج كند و بزیارت حسین  از شما تمام
 . از جانب خدا بر هر مسلمى فریضه است) ع (را ترك كرده زیرا كه حق حسین ) 
عرض كردم چه میفرمائید در حق كسیكه قدرت داشته ) ع (گوید كه خدمت حضرت صادق  ((حلبى ))

 . رمود او عاق رسول خدا گشته استرا كرد ف) ع (و ترك زیارت حسین 
 اخباریكه داللت بر وجوب زیارت دارد

اخبار زیادى وجود دارد كه داللت بر وجوب زیارت سیدالشهداء دارد و ما بعضى از آنها را ذكر مى 
 . كنیم

) ع (شیعیان ما را بزیارت قبر حسین : روایت كرده كه فرمود) ع (از حضرت باقر  ((محمد بن مسلم ))
 . كنید زیرا زیارت آنحضرت بر هر مؤ منى كه اقرار به امامت آنحضرت دارد واجبست امر

زیارت آنحضرت روزى را زیاد میكند و عمر طوالنى و بال را دفع میكند و هر : و در خبر دیگر فرمود
مؤ منى كه اقرار به امامت آنحضرت دارد زیارت آنحضرت بر او واجبست در ارشاد مفید از امام 

زیارة الحسین ابن على علیهماالسالم واجبة على كل مؤ من تقر  :روایت نموده كه فرمود) ع (صادق 
 .للحسین علیه السالم باالمامة من اهللا عز و جل 

اگر چه سند این اخبار به : پس از نقل اخبار وجوب میفرماید ((اسرارالشهاده ))در  ((دربندى ))مرحوم 
حب وسایل ایندسته اخبار را از كتب معتبرى جمع كرده كه اصطالح متاءخرین صحیح نیست ولى صا

نزد متقدمین و متوسطین علماى ما معتبر است و همچنین نزد جمعى از متاءخیرین نظر به قواعد 
رجالیه سند بعضى ازین اخبار از درجه اعتبار ساقط نیست ، گذشته از اینمطالب ما علم و یقین داریم 

یكى از آنها از معصوم صادر شده باشد و همچنین در بین  كه در بین اخبار وجوب ممكنست
اخباریكه بعنوان منطوق یا فحوى بر حرمت ترك زیارت در همه عمر داللت دارد یك خبر آن اقال از 



 .امام صادر شده باشد و همین ما كفایت میكند
ل و مرحوم قائل به وجوب و حرمت هم در بین علماء بوده اند مانند صاحب وسائ: بعد میفرماید

اقوى در نزد من حرمت ترك  :مجلسى و والد ایشان و كسانیكه قریب العصر آنها بوده اند بعد میفرماید
 .كلى زیارت است براى كسانیكه توانایى رفتن داشته باشد

 زیارت در حال خوف و امن فرق ندارد
در . فرق نمیكند در حالت امن و خوف) ع (اخبارى وارد شده بر اینكه زیارت حضرت سیدالشهداء 

ما تقول فیمن زار ابائك على عرض كردم ) ع (خدمت امام باقر : روایتى از زراره وارد شده كه میگوید
خوف قال یومیه اهللا یوم الفزع االكبر و تلقاه المالئكة بالبشارة و یقال له التخف التحزن هذا یومك الذى 

 .فیه فوزك 
خداوند او را از  :پدران تو را زیارت كند؟ حضرت فرمود چه میفرمائید درباره كسى كه با حالت خوف

عذاب روز قیامت امان میدهد و مالئكه او را مالقات میكنند در حالتى كه به او بشارت میدهند كه 
 .مترس و محزون مباش ، این همانروزیست كه در آن رستگار خواهى شد

لى قلبى مرا بزیارت قبر پدرت حركت عرض كردم كه می) ع (میگوید خدمت امام صادق  ((ابن كثیر))
میدهد از وقتى كه بیرون میآیم تا وقت مراجعت از سلطان و از اطرافیان او دلم خائف است ، 

یابن بكیر آیا دوست نمیدارى كه خدا ترا در راه ما ترسان ببیند؟ آیا نمیدانى كسى كه : حضرت فرمود
عرش جاى دهد و در زیر عرش با حضرت حسین در راه ما به او ترسى روى دهد خدا او را در سایه 

مصاحب شود و از فزعهاى روز قیامت در امان باشد و اگر خوفى به او روى دهد مالئكه به او ) ع (
 .تسكین قلب و بشارت دهند

را زیارت میكنى ؟ عرض ) ع (آیا قبر حسین : میگوید حضرت صادق بمن فرمود ((محمد بن مسلم ))
هر قدر سختتر باشد ثوابش بقدر خوفست هر كس در راه : حضرت فرمود.  كردم بلى با ترس و خوف

او خوفى ببیند در روز قیامت خائف نمیشود و خدا او را امان میدهد و بر میگردد و در حالتى كه 
 .گناهان او بخشیده شده و مالئكه بر او سالم و پیغمبر او را زیارت میكند

عموم اخباریكه گذشت اطالق آنها به همه اقسام : ت میفرمایدپس از ذكر این رویا ((دربندى ))مرحوم 
خوف شامل است ، مثل خوف شماتت دشمنان و ناسزا گفتن آنها به زوار و غارت كردن اموال و 

انواع اذیت كردن از چوب زدن و حبس نمودن و همچنین از جهت ناامنى راهها از دزدان و راهزنان 



 .را شامل میشودو امثال اینها، پس همه این خوفها 
و همچنین اخبار شامل است باینكه خوف مظنون به هر نوع ظن باشد یا نباشد و آیا این حكم شامل 

یقین به خوف از اینگونه اموریكه اشاره بآنها شد، میشود یا خیر؟ ظاهرا اخبار هم شمول دارد بلى 
صورت نیست و آیا خوف ممكن است گفته شود در صورتیكه خوف بمرتبه یقین رسید اخبار شامل آن 

تلف بعضى از اعضا مثل چشم و گوش و دست و پا و امثال اینها حكم هالكت نفس را دارد یا نه ؟ 
 .در آن اشكال است و حكم به عدم الحاق و اجراى حكم اطالق اخبار در نظر اقوى میباشد

مى گشت مخصوصا و مؤ ید گفته ما است آنچه در زمانهاى دولت بنى امیه و دولت بنى عباس واقع 
در عهد متوكل عباسى كه بحكم آنملعون دست و پاى زوار را قطع میكردند و چشمهاى ایشانرا در 

 .میآوردند با وجود این امام علیه السالم و وكال اومناى او مردم را ازین عمل منع نمیكردند
 اغنیاء باید همه ساله بزیارت بروند

كه سالى دو مرتبه یا چهار ماه یكمرتبه بروند ولى فقراء سالى  اخباریكه درباره اغنیاء وارد شده اینست
 .یك مرتبه را ترك نكنند

فرمود بمن خبر رسیده كه بعضى از شیعیان ما یكسال و دوسال بر آنها میگذرد كه ) ع (امام صادق 
یمیل نمیروند، بخدا قسم كه به نصیب خودشان خطا كرده اند و از ثواب خدا ب) ع (بزیارت امام حسین 

شده اند و از جوار پیغمبر دور افتاده اند، عرض كردم در چه مدت باید آنحضرت را زیارت نمود؟ 
هر گاه مقدر بشود در هر ماه یك مرتبه آنحضرت را زیارت كن ، عرض كردم دستم نمیرسد : فرمود

رك كنم ؟ حضرت زیرا كارگرى هستم كه باید با دسترنج خود نان بخورم و یك روز هم نمیتوانم كارم را ت
فرمود تو و امثال تو معذورند قصه من آن كسانى بود كه با دسترنج خودكار نمیكنند و اگر بخواهند 
هر جمعه به زیارت آنحضرت بروند و براى آنها سهل است از براى چنین كسى كه در روز جزا نزد 

 . خدا و رسولش عذرى نیست
 جامع بودن زیارت آنحضرت 

ى روى حكم و مصالحى اعمالى از وجوب و مستحب و حرام و مكروه بر بندگان خداوند تبارك و تعال
خود تكلیف فرمود و از براى هر یك از آنها اثرات خاصى قرار داد مانند اغذیه كه هر كدام اثر 

مخصوص براى بدن دارد و باید همه آنها براى سالمتى بدن استفاده كنیم ، پس همانطور كه بجهت 
از همه غذاهاى دنیا استفاده كرد، همچنین براى سالمتى روح هم باید از همه اعمال  سالمتى مزاج باید



 .واجب و مستحب استفاده كرده و از حرام و مكروه پرهیز نمود
امروز مى بینیم كه بعضى قرص و شربتها درست كرده اند كه اثر تمام ویتامینها در آنها یافت میشود 

 . یارى از قرصها و شربتها مستغنى میگردیمو اگر از آنها بخوریم از خوردن بس
درست است كه خداى متعال بجهت هر عملى اثرى در روح و انسانى قرار داده ولى در بین اعمال 

 .میباشد ( ع(عملى قرار داده كه اثر تمام اعمال در آن موجود است و آن زیارت حضرت حسین 
 شرح بیان مطلب 

من ترك الصلوة : ن مسلمان و كافر همین است كه فرموداول ركن دین اسالم نمازست كه فرق بی
 .ثواب نماز به این مهمى را دارد) ع (زیارت حضرت سیدالشهداء . متعمدا فقد كفر

نماز میخوانند و نماز ) ع (در روایت است كه خداوند هفتاد هزار ملك قرار داده كه اطراف قبر حسین 
ان میباشد، خداوند ثواب نماز آن مالئكه را براى زائرین هر یك از آنها معادل نماز هزار نفر از آدمی

 .قرار میدهد) ع (قبر حسین 
ثواب و خاصیت نماز را دارد، آنهم نمازیكه مالئكه بخوانند، آنهم نمازیكه ) ع (پس زیارت حسین 

 . معادل یك میلیون نماز بشر است
رد و فقها در كتب فقهى خود یكى از اركان دین اسالم روزه است كه اهمیت زیادى در اسالم دا

دستوراتى براى آن ذكر كرده اند، زیارت حضرت سیدالشهداء ثواب روزه را دارد در روایت وارد شده كه 
 .زیارت آنحضرت ثواب هزار صائم و روزه دار را دارد

ثواب جهاد را هم دارا میباشد، در روایت ) ع (یكى دیگر از اركان اسالم جهاد است كه زیارت حسین 
است كه فضل زیارت آنحضرت اجر هزار شهداى بدر خواهد بود، بلكه ثواب آن شهیدى را باو میدهند 
كه در راه خدا بخون آغشته شده باشد، ناگفته نماند كه بعد از شهداء كربال به هیچیك از شهداء مقام 

 .شهداء بدر را ندادند اگر بتاریخ جنگ بدر مراجعه شود مطلب معلوم میگردد
ثواب زكوة را هم دارد، در ) ع (ر از اركان اسالم زكوة است كه به زیارت حضرت حسین یكى دیگ

 .روایت وارد شده كه زائر حسینى در هر زیارتش ثواب هزار زكوة مقبوله در نامه عملش ثبت میگردد
یكى دیگر از اركان اسالم حج است كه بسیار در اسالم تاكید در آن شده كه فرمودند تارك آن یا 

ثواب حج و عمره را دارد، آنهم ) ع (ودى و یا نصرانى از دنیا خواهد رفت ، زیارت حضرت حسین یه
 . نه یكى بلكه بیش از هفتاد هزار حج و عمره



معادل یك حج و یك عمره است ، در  ( ع(در بعضى از اخبار است كه زیارت حضرت امام حسین 
بعضى بیست و هشت حج و بعضى  بعضى دیگر معادل دوازده حج و بعضى بیست و دو حج و

هشتاد و بعضى صد حج و در بعضى از روایات ثواب هر قدم زائر حسینى ثواب یك حج و یك عمره 
 .میباشد

ان الرجل منكم لنعتیسل على  :در روایت بیشتر دهان در خصوص زیارت روز عرفه است كه میفرماید
بكل قدم یرفغها و یضعها ماءة حجة مقبولة و  شاطى الفرات ثم یاتى قبرالحسین عارفا بحقه فیعطیه اهللا

 .ماءة عمرة مبرورة 
در حالتى كه ) ع (مردى از شما غسل میكند در نهر فرات بعد مشرف میشود به زیارت قبر حسین 

عارف است بحق آنحضرت ، خداوند عطا میفرماید به هر قدمى كه بر زمین میگذارد و بر میدارد 
 . مبروره ثواب صد حج مقبوله و صد عمره

در بعضى از روایات اضافه از اینهم وارد شده كه ثواب حجى میدهند كه با رسول خدا بجا آورده باشد 
یعنى ثواب حجى میدهند كه با رسول خدا . حجة مع الرسول مقبولة راكیه : و در بعضى دیگر است 

 .بجا آورده و قبول و پاكیزه باشد
ت فضیلت زیارت آنحضرت را به ثواب حج پیغمبر میرساند كه مهمتر از همه اینها در یكدسته از روایا

خود آنجناب كرده باشد، نه اینكه با او بجا آورده باشند، آنهم نه ثواب یك حج از حجهاى آنحضرت 
 .من زاره كتب اهللا تسعین حجة من حجى باعمارها: بلكه زیاد میكند تا میفرماید

لى مینویسد براى وى ثواب نود حج از حجهاى من با یعنى هر كس زیارت كند آن مظلوم را خداى تعا
عمره هایش و این اختالفات روایات در ثواب زیارت آنحضرت محمولست بر اختالف بمراتب معرفت 

 . و ایمان زیارت كنندگان و محبت آنان نسبت به خاندان عصمت و طهارت
ات و اركان دین معلوم گشت تا اینجا جامعیت زیارت حضرت سیدالشهداء علیه السالم نسبت به واجب

 .اینك جامعیت زیارت آنحضرت نسبت به مستحبات بیان میشود
 .من زاره كمن حمل على الف فرس فى سبیل اهللا مسرجة تلحمة  : در روایت وارد شده كه

كسى كه آنحضرت را زیارت نمود مثل كسى است كه هزار راس اسب در راه خدا داده باشد كه : یعنى 
 .ن و لجام باشدهمه آنها بازی

در روایت دیگر ثواب زیارت آنحضرت ثواب آزاد كردن هزار بنده وارد شده كه همه آنها براى رضاى 



 .خدا باشد
انه من زار قبر الحسین علیه السالم ماشیا كتب اهللا بكل قدم یرفعها و كل قدم یضعها  :روایت دیگر

 .عتق رقبة من ولد اسماعیل 
را زیارت كند هر قدمیكه بر زمین میگذارد و بر میدارد ثواب ) ع (ن هر كس پیاده قبر حسی: یعنى 

 .آزاد كردن یك بنده از اوالد حضرت اسماعیل را دارد
ان اهللا یخلق من عرق زوار الحسین كل عرفة سبعون الف ملك یسبحون اهللا و  : در خبر است كه

 .یقدسونه 
اد هزار ملك خلق میفرماید كه تسبیح و هفت) ع (خدایتعالى از هر قطره عرق زوار حسین : یعنى 

 .تقدیس او را كند
 خواص و فضایل زیارت حضرت سیدالشهداء علیه السالم براى زائر 

زیارت ابا عبداهللا الحسین ارواح العالمین له الفداء خواص زیادى براى شخص زائر در دنیا و آخرت 
صیت از آن اكتفا كرده و از بقیه دارد كه از احادیث صحیح استفاده میشود و ما به نقل چند خا

 . صرفنظر مینمائیم
ان  :قصد كرد كه بزیارت آنحضرت رود) ع (زمانیكه زائر قبر حسین : فرمود) ع (امام صادق : �=� 

فاذا اهم الرجل بزیارته اعطاهم اهللا ذنوبه فاذا خطا محوها ثم ) ع (اهللا مالئكة موكلین بقبر الحسین 
 .تزال تضاعف حتى توجب له الجنة  خطاضا عفو اله حسناته فلم

موكلند، پس وقتى شخص زائر زیارت آنحضرت ) ع (براى خدا مالئكه هایى هست كه به قبر حسین 
را بوى ببخشد و زمانیكه براه افتاد قدم گذاشت گناهانش را محو   را قصد نمود، حقتعالى گناهانش 

او را و بقدرى حسنات او را مضاعف فرماید و پس از آنكه قدم میگذارد مضاعف فرماید حسنات 
 .فرماید كه به مقامى رسد كه بهشت براى او واجب میگردد
 : در این روایت سه مرتبه براى شخص زائر ذكر شده است

 .مرتبه اول آنكه چون قصد زیارت كند گناهانش بخشیده شود
است مثل اینكه یك نفر  مرتبه دوم چون براه افتاد آنها را محو فرماید، چه بخشیدن غیر از محو شدن

زندانى كه حكم زندانش را دادگاه داده كسى میآید از او شفاعت میكند و او را از زندان نجات میدهند 
بعد پرونده او را برداشته پاره میكند و از بین میبرد كه یكروزى دست دیگران نیفتد تا بدانند این شخص 



 .زندانى و مقصر بوده و عفوش نموده اند
ز آنكه حقتعالى گناهان این بنده را محو كرد كه از یاد مالئكه هم برود تا نزد آنان خجل و پس بعد ا

شرمنده نشود، آنگاه بجاى آن گناهان حسنات بنویسد و بقدرى آنها را مضاعف فرماید تا به مرتبه و 
 .مقامى رسد كه بهشت بر او واجب گردد

اید خداوند به هر درهمى كه انفاق نموده بقدر چون زائر حسینى در سفر زیارت خود انفاق نم: دوم 
كوه حسنات به او عوض دهد و به هر درهمى كه درین راه مصرف نموده به اضعاف مضاعف 

 .عوض دهد و آن بالهایى كه بر او نازل گردیده و باید به او برسد از او دور میگرداند
 .الف حتى عد عشرة  یجب لهم بالدرهم الف و الف و : در روایت از ابن سنان است كه

و رضا  :بعد فرمود. واجب میشود براى آنها بعوض یك درهم هزار و هزار و هزار تا ده مرتبه : یعنى 
 .اهللا خیر له و دعا محمد و دعا امیرالمؤ منین و دعا االئمة خیر له 

ین و دعاى امیرالمؤ من) ص (رضا و خشنودى خدایتعالى براى او خیر است و دعاى محمد : یعنى 
 . و دعاى سایر ائمه صلوات اهللا علیهم اجمعین براى او خیر است) ع )

چون شخص زائر حسینى از منزل خود بیرون آید ششصد ملك از شش جهت او را مشایعت : سوم 
 .كنند و چون آفتاب بر او بتابد گناهانش را محو كند همچنانكه آتش هیزم را محو سازد

ه عرق كند خداوند از هر قطره عرق او هفتاد هزار ملك خلق كند و چون از حرارت هوا و یا زحمت را
 .طلب مغفرت میكنند) ع (كه همه خدا را تسبیح میكنند و زوار حسین 

چون زائر حسینى به كربال نزدیك شود چند صف از مالئكه او را استقبال كنند كه از جمله : چهارم 
عاشورا به كربال آمدند و پس از شهادت  آنها چهار هزار ملكى است كه براى یارى آنحضرت روز

 .آنحضرت رسیدند و ماءمور شدند كه مجاورت قبر آنحضرت را اختیار كنند
و چون آنحضرت را زیارت نمود آنحضرت نظر مرحمت بسوى او كند و براى او دعا فرماید و از جد 

و پس از آنهمه انبیاء و  بزرگوار و پدر عالیمقام خود مسئلت نماید كه از براى وى طلب مغفرت نمایند
رسل براى او دعا كنند و مالئكه با او مصافحه كنند و چون از كربال به وطن خود مراجعت نماید 

مالئكه او را مشایعت كنند و مخصوصا میكائیل و جبرائیل و اسرافیل در مشایعت او باشند و اگر در 
ازه او حاضر شوند و براى او طلب آنسال و یا در سال بعد از دنیا برود همان مالئكه بر سر جن



 :مغفرت نمایند و در روایت وارد شده كه آنحضرت فرمود
 . من زار نى زرته بعد موته یعنى هر كس مرا زیارت كند منهم او را بعد از موتش زیارت میكنم

 

 

 

 

 عمل خیر اثراتى دارد اگر موانعى در پیش نباشد
شده اینست كه موانعى پیش نیاید و آن اثر ثواب را از  اقتضاى ثوابهائیكه براى جمیع اعمال خیر ذكر

بین نبرد مثال اثر سكنجبین قطع كردن صفراست و براى كسیكه صفرا در بدن او زیاد است باید 
سكنجبین بخورد تا دفع صفرا بشود و چه زن باشد یا مرد، كوچك باشد یا بزرگ ، پس اگر كسى این 

ما مانعى در بین بوده كه اگر نگذاشته آن سكنجبین اثر و سكنجبین را خورد و صفرا قطع نشد مسل
خاصیت خود را بدهد شاید قبال و یا بعدا چیزى خورده كه مانع از اثر آن شده و یا بجهت انقالبى كه 
 در مزاج بوده اثر آنرا از بین برده ، پس این عوارض منافات ندارد و با اینكه سكنجبین قاطع صفراست

. 
دمه كوتاه میگوئیم آنچه در اثرات ادعیه و اذكار و اعمال وارد شده اثر آنها تا پس از ذكر این مق

وقتى كه مانعى در پیش نباشد ولى اگر مانع یا موانعى پیش آمد عمل اثرى نخواهد داشت البته این نه 
ه از باب آنست كه اثر عمل من از بین رفته و یا نخواسته اند مزد عمل مرا به من بدهند بلكه بواسط

 .آن مانعى است كه در بین آمد و اثر عمل مرا از بین برد
مثال فرداى قیامت نامه عمل بنده اى را بدستش بدهند چون در آن نظر كند اعمال بدى ببیند كه در 
جمیع مرتكب آن نشده بود و ضمنا اعمال خوبى كه در دوران زندگى انجام داده بود در نامه عمل 

نامه عمل من نیست و اشتباه شده ، خطاب رسد اى بنده من اشتباه در خود نمى بیند میگوید خدایا 
كار ما نیست نامه عمل تست ولى بواسطه آن غیبت نهایى كه در پشت سر برادران دینى خود نمودى 

 .اعمال خیر تو در دیوان عمل آنها منتقل شد و اعمال بد آنان به دیوان عمل تو
كه غیبت آمد اثر آنرا نابود میكند پس ما نباید بگوئیم  پس عمل خوب اثر خود را دارد ولى وقتى

 .اعمال خوب اثر ندارد بلكه باید بگوئیم اثرات آنها محو میشود



است چه اگر از یك طرف ) ع (تنها عمل خیرى كه اثر آن از بین نمیرود زیارت حضرت سیدالشهدا 
جامع همه ثوابها میباشد زیارت  برود از جهات دیگر باقى میماند و لذا قبال گفتیم تنها عملى كه

آنحضرت است و مانند دارویى است كه داراى صد خاصیت است اگر موانع در وجود من باشد كه 
صد مانع نیست و ممكن است پنجاه یا شصت مانع باشد كه جلوى پنجاه یا شصت خاصیت را بگیرد 

 .بردغیرممكنست كه صد مانع در بدن من باشد كه اثر صدخاصیت را از بین ب
بكلى از بین نمیرود فرمایش جابر بن عبداهللا ) ع (دلیل بر اینكه اثرات زیارت حضرت سیدالشهداء 

انه اذا زلت قدم محبیه و زائره من  :كه فرمود) ع (انصارى است در روز اربعین بر سر قبر حسین 
 .الذنوب فى مقام ثبت له قدم آخر فى مقام آخر 

نحضرت از گناهان لغزید براى وى قدم دیگر در مقام دیگر ثابت هر گاه قدم محب و زائر آ: یعنى 
ما میگوئیم كه اگر خداى نخواسته گناهان ما مانع شد كه اثر زیارت آنحضرت بما برسد از . میشود

راههاى دیگرى امید نجات براى ما خواهد بود، گیرم ثواب حج و نماز و روزه و زكوة و تسبیح و صدقه 
این شیعة آل : این روایت خواهیم شد كه فرداى قیامت منادى حق ندا میكند بما ندادند ولى مشمول

محمد، كجایند شیعیان آل محمد؟ پس جمع كثیرى كه عدد آنها را جز خدا نداند برخیزند پس از آن ندا 
پس جمعى بایستند و به آنها گفته شود ) ع (این زوار الحسین بن على كجایند زائران قبر حسین : كنند

ت هر كسى را كه دوست دارید بگیرید و داخل بهشت كنید، پس شخص زائر دست دوستان خود كه دس
را گرفته داخل بهشت كند تا اینكه كسى به او میگوید كه من در فالن روز بجهت تو عملى نمودم ، 

 .دست او را هم میگیرد و داخل بهشت میگرداند
مل بد ما مانع شد كه صداى این منادى بما ممكن است بگوید كه شاید ما جز، ایندسته نباشیم و ع

هذا : در قیامت نوشته میشود) ع (برسد، جواب گوئیم در روایت وارد شده كه بر پیشانى زائر حسین 
 زائر قبر خیر الشهداء

 ( ع(فرمود كه در روز قیامت منادى حق ندا كند كه كجایند زوار حسین بن على ) ع (امام صادق 
كه عدد آنها را جز خدا كسى نداند، بعد بآنها گویند چه چیز باعث شد كه پس جماعتى بر میخیزند 

شما آنحضرت را زیارت كردید؟ گویند پروردگارا دوستى برسول خدا و على و فاطمه و ترحمى كه به 
اینها محمد و على : آنحضرت داشتیم بسبب مصایبى كه بآنحضرت وارد آمده بود، پس به آنها میگویند

و حسین صلوات اهللا علیهم اجمعین هستند به آنها ملحق شوید شما با آنها هم درجه  و فاطمه و حسن
 .میباشد) ع (هستید و به لواى رسول خدا اال حق شوید، پس میروند در زیر لوایى كه در دست على 

 نتیجه 
ى پیدا اگر تمام اعمال ما مردود شود و گناهان ما نگذارد كه ثوابهاى زائر حسینى را ببریم آیا چیز 



میشود كه جلوى دوستى را بگیرد، وقتى ما بگوئیم خدایا دوستى این خانواده ما را به قبر آنحضرت 
حب على حسنة ال یضر معها سیئة پس هیچ : كشانید مانع از این دوستى چه خواهد شد؟ فرمود

وست این گناهى نمى تواند دوستى را از بین ببرد و كسى هم نمیتواند در قیامت بگوید این شخص د
 . خانواده نیست بلكه میگوید دوست گنه كار است

 لقد عظمت الرزیة و جلت المصیبة بك علینا و على جمیع اهل االسالم یا ابا عبداهللا : مجلس هیجدهم 
یا ابا عبداهللا هر آینه سوگوارى تو بزرگ شد و مصیبت تو بر ما و بر جمیع اهل اسالم عظیم : یعنى 

 .شد
 شرح 

 . رگ استعظم بمعنى بز 
یعنى كسى كه محرمات الهى را : و من یعظم حرمات اهللا فهو خیر له : میفرماید 30در سوره حج آیه 

 . بزرگ بشمارد پس برایش بهتر است
 .و من یعطم شعائر اهللا فانها من تقوى القلوب  :همین سوره میفرماید 32و در آیه 

 . لغت جلت هم بمعنى بزرگى ذكر شده
 . ذوالجالل بمعنى صاحب عظمت و بزرگیست. الجالل و االكرام و یبقى وجه ربك ذو 

 .بنابراین هر دو لغت بیك معنى آمده و دو لفظ بیك معنى خواهند بود
 .الزیارة بالتشدید الصله الززیتة بالهمزة النه مهمور مشتق من الزره فخفف الهمزه با القلب و االدغام 

س جمله لقد عظمت الرزیة با جمله جلت المصیبة بیك در قاموس رزیه را بمعنى مصیبت معنى كرده پ
 .معنى است و فرقى در معنى با هم ندارند

مصیبت در اصل بمعنى رسیدن است لكن در بالها و صدماتى كه در دنیا بشما رسیده بقدرى بزرگ 
 . است كه مثل اینكه بر ما وارد شده بلكه همه اهل اسالم وارد گردیده است

م بما میفهماند كسى كه در مصیبت آنحضرت مهموم و مغموم نگردد و حالت و على جمیع اهل اسال
تاثرى به او روى ندهد اهل اسالم نیست و چگونه ممكنست كسى مسلمان باشد و در ایام عاشورا آن 

مصایب را بشنود و حالت تاثرى به او دست ندهد و لذا چون مصیبت آنحضرت بسیار بزرگ و مورد 
غمبران گذشته را به كربال آورد و داستان كشته شدن آنحضرت را بجهت آنان نقل اهمیت بود خداوند پی

 .فرمود و آنها گریه كرده و ناراحتى در آنزمین دیدند
 آمدن آدم علیه السالم بزمین كربال

نقل میكند كه چون حضرت آدم بزمین هبوط كرد و حوا را ندید در  ((منتخب ))در  ((شیخ طریحى ))
بزمین كربال افتاد بدون آنكه واقعه اى براى او پیش آمد كند به اندوهى بزرگ در  طلب او طى طریق



رسید لغزشى در وى پدید آمد كه خون از پاى ) ع (افتاد و سینه اش تنگى گرفت و چون بمقتل حسین 
وى جارى گشت ، سر بسوى آسمان كرده و گفت پروردگارا آیا من مرتكب گناه دیگرى شدم كه اینك مرا 

 . ر دادى چه من در روى زمین عبور كردم به چنین حادثه اى گرفتار نشدمكیف
حقتعالى وحى فرستاد كه اى آدم جرم تازه اى از تو صادر نشده ولى فرزندت حسین در این زمین ظلم 

كشته میشود اینك خون تو بموافقت وى ریخته شد، آدم عرض كرد پروردگارا حسین پیغمبر است ؟ 
ر نیست ولى فرزندزاده پیغمبر من محمد صلى اهللا علیه و آله میباشد، عرض كرد خطاب آمد كه پیغمب

آدم روى بجبرئیل . قاتل او كیست ؟ خطاب آمد قاتلش یزید است كه ملعون اهل آسمانها و زمین است 
آورده گفت چه كار كنم گفت لعن بر یزید كن آدم چهار مرتبه یزید را لعن نمود و چند قدمى برداشت تا 

 . وه عرفات رسید و حوا را دریافتبك
 آمدن حضرت نوح علیه السالم بزمین كربال

روایت میكند چون حضرت نوح سوار كشتى شد و دنیا را آب گرفت در روى آب  ((منتخب ))و نیز در 
حركت میكرد تا بكربال رسید، در آنجا كشتى ایستاد و حركت نكرد نوح از غرق شدن كشتى ترسید 

روى آب همه جا گردیدم مرا خوفى مثل این زمین نرسید جبرئیل نازل شد عرض  عرض كرد الهى در
شهید میشود كه سبط خاتم انبیاء محمد مصطفى میباشد ) ع (كرد یا نوح در اینزمین امام حسین 

حضرت نوح پرسید قاتل او كیست ؟ جبرئیل گفت لعین هفت آسمان و زمین میباشد حضرت نوح چهار 
 .د كشتى حركت كرد تا بكوه جودى رسیدمرتبه او را لعن كر 

 آمدن حضرت ابراهیم علیه السالم بزمین كربال
سواره بصحراى كربال گذر نمود اسب او بسر در ) ع (نقل میكند كه وقتى حضرت ابراهیم  ((طریحى ))

آمده و آنحضرت از پشت اسب بزمین افتاد و سر مباركش شكست و خون جارى شد پس زبان 
و گفت الهى از من چه گناهى سر زده كه بدون جهت بزمین خورده خون از سرم باستغفار گشود 

جارى شد؟ جبرئیل نازل شده گفت اى ابراهیم گناهى از تو صادر نگشته ولى این سرزمینى است كه 
 .در آن سبط خاتم االنبیاء و پسر خاتم االوصیا كشته میشود پس خون تو بموافقت خون او ریخته شد

ى جبرئیل قاتل او چه كسى خواهد بود؟ جبرئیل گفت او ملعون اهل آسمانها و زمینها ابراهیم گفت ا
حقتعالى بقلم وحى نمود كه بنگارش . است و قلم بر لوح بلعن آن پلید بدون اذن پروردگار جارى شد

این لعن مستحق ثنا و ستایش گشتى آنگاه ابراهیم دست بدعا برداشت و بسیار یزید را لعن كرد و اسب 
ابراهیم خطاب به اسب نموده فرمود چگونه بدى یزید بر تو معلوم . آنحضرت بزبان فصیح آمین گفت 

شد كه آمین گفتى ؟ اسب گفت اى ابراهیم من همیشه فخر میكردم كه تو بر پشت من سوار میشوى و 
ه این چون بسر فرود آمدم و تو از پشت من بزمین افتادى خجلت و شرمسارى من زیاد شد و دانستم ك



 . بواسطه پلیدى یزید است لذا آمین گفتم
مرحوم شوشترى میفرماید ممكنست این محلى كه حضرت ابراهیم بزمین خورد همان محلى باشد كه 

 .روز عاشورا حسین علیه السالم از روى اسب بزمین افتاد
بسیار  (ع (ن راقم این اوراق گوید كه از اسب افتادن حضرت ابراهیم در زمین كربال با افتادن حسی

فرق داشته است ، حضرت ابراهیم سرش شكست و قدرى خون آمد و برخاست ازین بیابان بیرون رفت 
بواسطه نیزه اى كه صالح بن وهب بر پهلوى نازنین آنحضرت زد از اسب بزمین ) ع (ولى حسین 

ین افتادند و افتاد و بعضى نوشتند بواسطه تیرى كه بر گلوى نازنین آنحضرت فرود آمد حضرت بر زم
ممكنست صحیح همان باشد كه اكثر ارباب مقاتل ذكر كرده اند چون آن تیر سه شعبه بر قلب نازنین 

آقا وارد آمد حضرت نتوانست كه تیر را از جلو بیرون آورد بلكه از عقب بیرون آورد و خون چون 
 .ناودان جارى شد حضرت نتوانست طاقت سوارى از روى اسب بزمین افتاد

 مرتبه شاهى ز صد رزین افتادبلند 
 اگر غلط نكنم عرش بر زمین افتاد

صدوق نقل میكند كه روزى حضرت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در محضر اصحاب نشسته بودند 
وارد شد چون پیغمبر چشمش بحسین افتاد اشكش جارى شد فرمود هر وقت حسین را ) ع (كه حسین 

میكنم كه تیرى باو رسیده و از زین بزمین واژگون شده و بعد از افتادن  مى بینم گویا آنروزى را مشاهده
 .بخاك آن پاره پاره بدن را مانند گوسفندى سر میبرند در صورتیكه حسین من هیچ گناهى ندارد

 ورود حضر اسماعیل علیه السالم بزمین كربال
گوسفندان چرا مینمودند حضرت اسماعیل با گوسفندانى كه داشت در كنار شط فرات عبور میكرد و 

روزى شبان آنحضرت خبر آورد كه این گوسفندان چند روز است كه از فرات آب نمیخورند حضرت 
اسماعیل سبب را از خدا سئوال نمود جبرئیل نازل شد عرض كرد كه جهت را از خود گوسفندان بپرس 

عرض كرد كه بما رسیده حضرت اسماعیل به گوسفندى فرمود چرا آب نمیخورید؟ گوسفند بزبان فصیح 
فرزند تو حسین كه سبط محمد است در این سرزمین تشنه شهید میشود و ما بواسطه حزنى كه داریم 

 . از این آب نمیخوریم
 ورود حضرت موسى علیه السالم بزمین كربال 

رى بزمین كربال رسیدند بند نعلین موسى پاره شد و خا ((یوشع بن نون ))با  ((حضرت موسى ع ))وقتى 
سخت بر دو پاى مباركش فرو رفت و خون جارى شد عرض كرد الهى چه گناهى از من صادر شده 
كه بدین كیفر مبتال شدم حقتعالى وحى فرستاد كه در اینموضع خون حسین ریخته میشود و خون تو 

بموافقت خون وى جارى گردید عرض كرد خدایا حسین كیست ؟ خطاب آمد كه سبط محمد مصطفى و 



ى مرتضى است ، عرض كرد قاتل او كیست ؟ خطاب آمد كه او لعین ماهیهاى دریا و وحوش پسر عل
 . صحرا و طیور هوا است موسى دست بدعا برداشته یزید لعین را لعن كرد و یوشع بن نون گفت

 عبور حضرت عیسى بزمین كربال
كربال افتاد ناگاه در ایام سیاحت خود با حواریون گذارش بزمین ) ع (روایت شده كه حضرت عیسى 

شیر غرانى بر سر راه ایشان آمد راه را بر ایشان مسدود كرد حضرت عیسى پیش رفت و فرمود چرا را 
بر ما گرفته اى و نمیگذارى عبور كنیم شیر بزبان فصیح گفت نمیگذارم شما ازین بگذرید مگر آنكه 

گفت سبط محمد النبى االمى و یزید را كشنده حسین است لعن كنید، عیسى فرمود حسین كیست ؟ شیر 
پسر على كه وصى او است ، فرمود قاتل او كیست ؟ شیر گفت ملعون وحوش بیابانها و گرگان و 

درندگان صحراها بالخصوص در روز عاشورا آنگاه حضرت عیسى دست بدعا برداشت و یزید را لعن 
 .فرمود، حواریون آنحضرت آمین گفتند شیر دور شده آنها رفتند

 یغمبر خدا صلى اهللا علیه و آله بزمین كربالآمدن پ
از ) ص (نقل میكند كه گفت شبى پیغمبر خدا  ((ام سلمه ))در كتاب ارشاد باسناد خود از  ((شیخ مفید))

نزد ما بیرون رفت و مدت زمان طویلى از ما غایب بود بعد از مدتیكه باز آمد آنحضرت را پریشانحال 
ت مباركش را بهم گذاشته و بسته بود عرض كردم یا رسول اهللا چرا شما و گرد و غبارآلوده دیدیم كه دس

را گرد و غبارآلوده و پریشانحال مى بینم فرمود در این ساعت مرا بعراق بزمینى كه كربال نام داشت 
بردند و مقتل حسین و جماعتى از فرزندان و اهلبیت مرا بمن نشان دادند و من خون ایشانرا همى 

اك آن سرزمین در دست نیست آنگاه حضرتش دست خود را بگشود كه میان دستش جستم و اینك خ
خاك قرمز رنگى بود بمن داد و فرمود این خاك را محفوظ بدار من آنخاك را در شیشه كردم و سر آنرا 

از مدینه متوجه عراق شد هر روز و هر شب آنرا میدیدم و ) ع (محكم بستم و چون حضرت حسین 
ورا آنرا دیدم تبدیل بخون تازه شده بود صداى ناله بلند شد و گریه بسیارى كردم و چون آخر روز عاش

 .كشته شده ولى اینمطلب را بكسى نگفتم تا خبر شهادت آنحضرت رسید) ع (دانستم كه حسین 
و در ارشاد از ام سلمه نقل نموده كه گفت شب یازدهم محرم با كمال و غم خوابیدم رسول خدا را در 

م با حالت حزن و ناله و گریان و غبارآلوده و تا آن شب آنحضرت را خواب ندیده بودم من خواب دید
مشغول پاك كردن آن گرد و غبار عرض كردم یا رسول اهللا جانم قربانت چرا گریه میكنى و این گرد و 

غبار چیست كه بر سر و محاسن شما مى بینم فرمود اى ام سلمه امشب مشغول كندن قبر براى 
 . م و اصحابش بودم و االن از كندن آنها فارغ شدمحسین

 آمدن امیرالمؤ منین علیه السالم به زمین كربال
از ابن عباس نقل میكند كه گفت در مراجعت از جنگ صفین  ((امالى ))علیه الرحمه در  ((صدوق ))



ت با صداى بلند در ركاب امیرالمؤ منین علیه السالم بودم چون بزمین نینوا و شط فرات رسیدیم آنحضر 
فرمود كه اى پسر عباس اینموضع را میشناسى ؟ عرض كردم نمیشناسم فرمود اگر اینزمین را 

میشناختى همچنانكه من میشناسم از اینجا عبور نمیكردى تا مانند من گریه كنى آنگاه حضرتش چنان 
ریان شدیم بگریست كه اشك چشمش از محاسن مباركش جارى شد و بر سینه اش ریخت و ما نیز گ

 .((آل حرب ))پس فرموده آه مرا چه كار است با آل ابى سفیان و 
 .مالى و الل ابى سفیان مالى و الل حرب حزب الشیطان و اولیاء الكفر 

 :كه لشكر شیطان و اولیاء كفرند بعد فرمود
 . صبرا ابا عبداهللا فقد لقى ابوك مثل الذى تلقى منهم

ر پدر تو مثل آنچه بتو خواهد رسید آنگاه فرمود تا آب حاضر صبر كن اى ابو عبداهللا كه رسید ب
كردند و وضو ساخت و مدتى نماز گذراد و دوباره كالم نخستین را اعاده فرمود و ساعتى بخواب رفت 

و چون بیدار شد فرمود یابن عباس عرض كردم اینك حاضرم فرمود خوابى دیدم و اگر خواهى از براى 
یر است فرمود در خواب دیدم كه مردانى از آسمان نازل شدند با تو حدیث كنم عرض كردم بخ

علمهاى مفید كه شمشیرهایى بگردن خود انداخته و دور اینزمین خطى كشیدند بعد دیدم كه شاخهاى 
ایندرخت خرما سر بر زمین آوردند و این صحرا بخون تازه موج میزند و گویا حسین كه فرزند من و 

آن دریاى خون غرق شده و استغاثه میكند و كسى بفریاد او نمیرسد و  گوشت و مخ و جان منست در
آن مردان سفید كه از آسمان فرود آمده بودند او را ندا میكردند و مى گفتند صبر بر شما باد اى آل 
رسول كه شما بدست اشرار ناس كشته میشوید و اینك اى ابوعبداهللا بهشت بسوى تو مشتاق است ، 

ت من گشودند و گفتند اى ابوالحسن بشارت باد ترا كه خداوند چشم ترا در روز قیامت آنگاه زبان بتعزی
به او روشن خواهد كرد، پس از خواب بیدار شدم و قسم به آن كسیكه جان على در ید قدرت اوست 
مرا صادق مصدق ابوالقاسم صلى اهللا علیه و آله خبر داد كه هنگام خروج بقتال اهل بغى اینزمین را 

هم دید و اینزمین كرب و بال است كه حسین با هفده تن از فرزندان من و فاطمه در اینزمین خوا
مدفون خواهند شد و اینزمین در آسمانها معروف و مذكور است كه زمین كرب و بال مینامند چنانكه 

 . حرمین و بیت المقدس معروف و مذكور است
لب كن ، بخدا كه هرگز دروغ نگفته ام و رسول بعد فرمود یابن عباس در اطراف اینزمین پشك آهو ط

 .خدا هم با من دروغ نگفته و آنها زرد رنگ و چون زعفرانند
گفت آنها را در جایى انباشته یافتم و ندا كردم كه یا امیرالمؤ منین آنها را با همان صفى  ((ابن عباس ))

ئید آنگاه فرمود همانست كه مرا كه فرمودى یافتم حضرت بشتاب آمد و مقدارى از آنها برگرفته و بو 
بوئیده در آنوقتى  ((عیسى بن مریم ))خبر داده اند یابن عباس میدانى كه این پشك ها چیست ؟ اینها را 



كه در این صحرا وارد شد و حواریون در خدمت او بودند و گله آهویى دید كه درینجا جمع بودند 
سبب گریه تو چیست ؟  ((روح اله ))ند و گفتند یا میگریستند پس عیسى و حواریون نشستند و گریه كرد

فرمود آیا میدانید كه این كدام زمین است ؟ گفتند نه فرمود این زمینى است كه در آن فرزند رسول خدا 
و فرزند طاهره بتول كه شبیه بمادر منست كشته میشود و در اینزمین بخاك میرود و بوى خاك آن 

پسر شهید پیغمبر است و چنین است طینت انبیاء و اوالد  اطیب از بوى مشك است چه از طینت
انبیاء این آهوها با من سخن میگویند كه ما در اینزمین بشوق تربت فرزند مبارك رسول خدا چرا میكنیم 

میدانیم آنگاه عیسى دست زد و این پشك ها را گرفت و بوئید و فرمود كه   و اینزمین را ماءمن خویش 
ا براى خوشبویى گیاهى است كه در اینزمین میروید اى خداى من باقى بدار خوش بویى این پشك ه

این پشك ها را تا گاهى كه على پدر این فرخ مبارك در اینجا عبور كند و آن را ببوید تا از براى او 
 .تعزیت و تسلیتى باشد

مانده و در  فرمودند این پشك ها بدعاى آن حضرت تا اینزمان بجاى) ع (پس حضرت امیرالمؤ منین 
 . طول زمان زردرنگ گشته و اینمكان زمین كربال است

اى یا رب عیسى بن مریم ال تبارك فى قتله و المعین علیه و الخاذل له پس على صوت ندا در داد كه 
خداى عیسى بن مریم مبارك منما بر قاتالن او و آنكس كه معین باشد بر قتل او و آنكس كه خذالن 

تى بگریست و ابن عباس و اصحاب بآنحضرت گریان شده تا حضرت بیهوش شده آنگاه مد. او خواهد
بر روى زمین افتاد و مدتى بیهوش شد چون بهوش آمد قدرى از آن پشك را برگرفت و در كنار وادى 
مبارك سبسبت و مرا نیز امر فرمود كه قدرى برگرفتم و در كنار رداى خود بستم بعد فرمود اى پسر 

ى ازین پشك ها خون تازه بجوشد و سیالن كند دانسته باش كه حسین را كشته اند عباس هر وقت دید
 .و درینجا بخاك سپرده اند

ابن عباس گوید همیشه آن پشك ها را در آستین خود نگه میداشتم و بیش از فرایض در حفظ آن 
دم و آستین خود ساعى بودم تا گاهى كه در مدینه در خانه خود خوابیده بودم ناگاه از خواب بیدار ش

را از خون مملو دیدم كه خون تازه سیالن مینمود و بگریستم و گفتم بخدا قسم كه حسین كشته شد و 
حدیثى دروغ نگفته اال آنكه واقع شده زیرا كه رسول به او خبر داده پس فزع كردم و ) ع (هرگز على 

دود سیاه آكنده دیدم كه بهیچ وجه  از خانه بیرون دویدم هنگام صبح بود بخدا سوگند مدینه را چنان از
چیزى از اعیان و موجودات مرئى نبود آنگاه آفتاب سر از مشرق بیرون زد و منكسف بود و دیوارهاى 
مدینه را دیدم كه بخون تازه آغشته است پس گریان فرو نشستم و گفتم بخدا قسم حسین كشته شد و از 

نید كه حسین كشته شد و روح االمین با حالت گریه ناحیه بیت ندایى فرا رسید كه اى آل رسول صبر ك
و ناله بر زمین نزول نمود آنگاه با صداى بلند گریست و ما نیز گریستیم و این واقعه در روز عاشورا 



بود كه دهم محرم است و چون آنهائیكه كه در كربال بودند مراجعت كردند بما گفتند كه ما هم این 
 . كه حضرت خضر بوده است كلمات را شنیدینم بعد دانستیم

 جماعتى از خاك كربال بدون حساب به بهشت میروند 
میرساند كه گفت در واقعه صفین ركاب امیرالمؤ منین  ((بهرثمة بن ابى مسلم ))سند  ((امالى ))و نیز در 

حاضر بودم ، چون در هنگام مراجعت بزمین كربال رسیدیم و فرود آمدیم آنحضرت نماز صبح ) ع (
ما گذاشت پس دست فرا برد و پاره اى از تربت آنزمین برگرفت و بویید و فرمود خوشا بحالت اى  را با

هرثمه گوید . تربت همانا در قیامت از تو جماعتى انگیخته میشوند كه بى پرسش داخل بهشت میشوند
والى خود چون بخانه آمدم به او گفتم آیا میخواهى حدیثى از م) ع (مرا ضجیعى بود از شیعیان على 

بشنوى كالم موال را براى او نقل كردم گفت امیرالمؤ منین جز بحق سخن نگوید اینزمان بگذشت تا 
فرستاد منهم در آن لشكر بودم تا بهمان ) ع (اینكه عبیداله بن زیاد از كوفه لشكرى بجنگ حسین 

مایش را بمن كرد بودم و آن فر ) ع (منزل رسیدم كه در مراجعت از صفین در خدمت امیرالمؤ منین 
شتافتم و سالم كردم  (ع (سخنان آنحضرت را یاد آوردم فورى شتر خود را سوار شده بنزد امام حسین 

شنیده بودم بعرض رسانیدم فرمود تو با منى یا بر من گفتم با ) ع (و آن كالمى كه از امیرالمؤ منین 
داله بن زیاد براى آنها میترسم ، فرمود توام نه بر تو ولى دختران چندى در كوفه گذاشته ام كه از عبی

پس برو بمكانى كه كشته شدن ما را نبینى و صداى ما را نشنوى قسم بخدا كه جان حسین ید قدرت 
 .اوست هر كه استغاثه ما را بشنود و ما را اعانت نكند خدا او را بر روى در جهنم مى افكند

یبت ابا عبداهللا علیه السالم بقدرى بوده كه از مطالبى كه تا اینجا ذكر شد معلوم گشت بزرگى مص
خداوند پیغمبران را به كربال آورده و گوشه اى از مصیبت آنحضرت را براى آنها ذكر كرده بلكه 

 .حیوانات هم براى همدردى در مصیبت آنحضرت گریه كرده و تشنگى كشیده اند
  : سؤ ال

ز سایر پیغمبران بوده و خود آنحضرت معروف است كه میگویند صدمات و زحمات پیغمبر ما بیش ا
اعظم از همه ) ع (هم فرموده هیچ پیغمبرى را مثل من اذیت نكردند، پس چگونه مصیبت حسین 

 مصائب شد؟
ŠR== :  
گفتیم یابن رسول ) ص (از عبداله بن الفضل روایت كرد كه به صادق آل محمد  ((علل الشرایع ))در 

غم و جزع و بكاء شد و روز وفات رسول خدا و فاطمه و  اهللا چگونه روز عاشورا روز مصیبت و
) ع (همانا مصیبت روز كشتن حسین : امیرالمؤ منین و حسن علیهم السالم باین مرتبه نشد؟ فرمود

اعظم از سایر ایام است بعلت آنكه اصحاب كساء كه اكرم خلق بودند پنج تن بودند و چون پیغمبر 



على و فاطمه و حسن و حسین علیهم السالم تسلى میدادند چون از دنیا رفت مردم خود را به ) ص (
فاطمه علیهاالسالم از دنیا رفت به امیرالمؤ منین از دنیا رفت بحسنین و چون حسن رفت به حسین و 
چون حسین رفت یك تن از اصحاب كساء نماند كه تعزى و تسلى خلق به او باشد و رفتن او چون 

از جهت ) ع (یش چون بقاى جمیع بود پس از اینجهت روز قتل حسین رفتن جمیع آنها شد چنانچه بقا
 .مصیبت اعظم ایام شد

راوى میگوید گفتم یابن رسول اله چرا در على بن الحسین غراء و شكوه خلق نبود چنانچه در آباء گرام 
ود بود بلى بن الحسین سید عابدان و امام زمان و حجت خداى بر خلق بعد از پدران خ: او بود؟ فرمود

لكن او مالقات رسول خدا را نكرده و تلقى سماعى كه براى على و حسنین بود براى او نبود و علمش 
بوراثت بود و امیرالمؤ منین و فاطمه و حسنین را مردم با رسول خدا در احوال متوالى دیده بودند و 

ى ایشان میشدند چون بهر یك نظر میكردند متذكر حال او با رسول و اقوال او در حق ایشان و برا
همه رفتند خلق فاقد مشاهده آن جماعت شدند كه اكرم خلق خدا بودند و در هیچیك فقدان همه نبودند 

 .مگر در فقدان حسین چه آخر همه رفت از این روى قتل او بحسب مصیبت اعظم ایام شد
بر مسلمین است  در این حدیث چندین مورد تصریح نموده به اینكه مصیبت سیدالشهداء اعظم مصائب

نقل میكند  ((ارشاد مفید))و مؤ ید مضمون اینحدیث كالمى است از حضرت زینب علیهاالسالم كه در 
واثكاله لیت الموت اعد منى الحیوة الیوم ماتت  :كه در شب عاشورا بحضرت سیدالشهداء عرض كرد

 .امى فاطمة و ابى على و اخى الحسن و یا خلیفة الماضى و ثمال الباقى 
وارد بر ) ع (روایت میكند از صادق آل محمد علیه السالم كه روزى امام حسین  ((امالى ))نیز در  و

شد چون چشمش بر برادر بزرگوارش افتاد شروع به گریه كردن نمود امام ) ع (حضرت امام حسن 
بر فرمود برادر ترا چه چیز بگریه در آورد عرض كرد گریه من بجهت آن بالیى است كه ) ع (حسن 

تو وارد میشود امام حسن فرمود آنچه با من میكنند سمى است كه بمن میدهند و لكن روزى چون روز 
تو نیست كه سى هزار نفر بسوى تو آیند و همگى مدعى باشند كه امت جد تو مسلمانند ولى بر قتل 

ع تو اجتماع و ریختن خون و انتهاك حرمت و اسیرى زنان و اوالدان و اوالد آنان و غارت مال و متا
 .میكنند و در این هنگام لعنت بر بنى امیه فرود میآید

در عاشورا ) ع (از فرمایش حضرت حسن در این خبر معلوم میشود كه روزى مثل روز امام حسین 
 . نبوده است

 و جلت و عظمت مصیبتك فى السموات على جمیع اهل السموات  : مجلس نوزدهم
 شما در آسمانها و بر همه اهل آسمانهاو بزرگ و عظیم شد بالها و صدمات 
 .و جلت المصیبة بك علینا و على جمیع اهل االسالم  :در مجلس هجدهم شرح دادیم كه فرمود



یعنى مصیبات شما نه فقط براى ما دشوار است بلكه براى جمیع مسلمین سخت است اگر چه شیعه 
م و ایمان سخت است بلكه براى نه فقط مصیبت شما بر اهل اسال: نباشد در جمله فوق میفرماید

 . آسمانها و اهل آن سخت است كه آنها را گریان و ناراحت نموده است
و اعظم رزیتها فى االسالم على جمیع اهل السموات  :در جمله ایكه بعدا در زیارت خواهد آمد میفرماید

كه مصیبت شما  پس در این عبارت اهل زمین اضافه شده ازین چند عبارت نتیجه میشود .و االرض 
بر اهل زمین و آسمان سخت و مشكل بوده كه آنها را بحالت تاثر و سوگوارى در آورده است بیان 

 .اینمطلب در سه فضل ذكر خواهد شد
 در اثبات شعور براى موجودات عالم : فضل اول 

یارى از از آیات و اخبار بسیارى استفاده میشود كه براى موجودات عالم شعور و فهم میباشد كه بس
 .مطالب را درك میكنند

 (10 - سبا ) .و لقد اتینا داود منا فضال یا جبال اوبى معه والطیر  :حقتعالى میفرماید
بكوهها و طیور گفتیم كه با داود تسبیح بگویند ما از فضل و كرم خود به داود نبى عطایاى بسیارى 

هاى داودى هماهنگ شوند و هر وقت او بخشیده از جمله به كوهها و پرندگان امر نمودیم كه با نعمه 
به تسبیح و استغفار مشغول شود شما نیز با او موافقت كنید هر زمان داود در بیابانى عبور مینمود 
زبور را با لحن خوش داودى میخواند تمام پرندگان و درندگان تحت تاثیر صوت او واقع شده با او 

و سخرنا مع داود الجبال  :شدند و نیز میفرمایدهمنوا گشته به تسبیح و تقدیس خداوند مشغول می
كوهها و مرغان را مسخر داود گردانیدیم و با او تسبیح ) 79 - انبیاء ) .یسبحن و الطیر و كنا فاعلین 

گفتند اگر بنا باشد كه براى كوه و پرندگان شعور و فهم و استعداد نباشد چگونه با داود پیغمبر تسبیح 
 .ا هم خدا را شناخته اندمیگویند معلوم میشود آنه

 .یسبح اهللا ما فى السموات و ما فى االرض الملك القدوس العزیز الحكیم  :در آیه دیگر میفرماید
 (1 - الجمعه )

یسبح هللا ما فى السموات و ما فى االرض له ملك و له الحمد و هو على كل  :در آیه دیگر میفرماید
 (1 - التغابن ) .شى قدیر 

یسبح له السموات السبع و االرض و من فیهن و ان من شى ء اال یسبح بحمده  :ایددر آیه دیگر میفرم
 (44 - االسراء ) .و لكن التفقهون تسبیحهم 

آسمانهاى هفتگانه و زمین و هر : در این آیه حقتعالى بر سبیل تعظیم و اجالل و ثناى برخود میفرماید
شغول میباشند و هیچ چیزى نیست مگر آنكه كه در آسمانها و زمینست به تنزیه و تسبیح پروردگار م

بذكر و تقدیس و تنزیه خداوند و ستایش حضرت حق اشتغال دارد ولى مردم تسبیح موجودات را نمى 



 .فهمند
براى حیوانات بر گردن صاحبانش شش : روایت میكند كه فرمود) ع (در كافى از حضرت صادق 

 : حقست
 .ندآن حیوان را ما فوق توانایى بار نكن - 1
 .پشت آنها را محل سكونت و گفتگو قرار ندهند - 2
 .هر وقت پیاده شدند قبل از آنكه خودشان طعام بخورند به آنها علوفه بدهند - 3
 .آنها را سیراب كنند - 4

 .به سر و صورت آنها نزنند چه آنان براى پروردگار تسبیح میكنند -  6و  5
 (41 - النور ) .حه و هللا علیمم بما تفعلون كل قد صلوته و تسبی :در آیه دیگر میفرماید

بانگ خروس نماز اوست بال برهم زدن او ركوع و سجود : جناب امیرالمؤ منین علیه السالم فرمود
 .میباشد

 . اذكروا اهللا ایها الغافلون: از جمله زبان حال خروس در شب اینست 
 .یداى مردم غافل عمر گذشت خواب بس است برخیزید و خدا را یاد كن

 هنگام سپیده دم خروس سحرى
 دانى كه چرا همى كند نوحه گرى

 یعنى كه نموده اند رآینه صبح
 از عمر شبى گذشت و تو بیخبرى

 . ما یصاد من الطیر اال ما ضیع التسبیح) ع (فى البحار عن الصادق 
ژه مواد معروف در عالم جمادات به وی: موریس مترلینگ در كتاب زنبور عسل خود در صفحه میگوید

 .نیز حركاتى دیده میشود ((بلورى شكل ))به متبلور 
و . جمادات متبلور نه فقط داراى حركات هستند بلكه با هم میجنگند: دانشمند انگلیسى روسكین میگوید

اگر یك شى خارجى وارد آنها شود آنرا از خود میرانند و گاهى اقویاء نسبت به ضعفا گویى ترحم بخرج 
 .نها را مجاز میدانند كه مقام و جاى آنها را بگیرندمیدهند و آ

در نقاطى كه سنگهاى آهن با مواد متبلور مجاور هستند میكوشند كه سنگهاى آهن را از خود دور 
كنند كه مبادا بر اثر اختالط با آنها آلوده شوند و حتى وقتى مواد متبلور مجروح میشوند در صدد 

 .آنها مداوا میشودمعالجه خود بر میآیند و زخمهاى 



تكلیف ما در اینجا چیست این اعمال جمادات را به چه باید منسوب نمائیم اینها در كدام دانشگاه درس 
خوانده اند كه در موقع جراحى خود را معالجه كنند آیا چه كسى به آنها علم جنگ آموخت چه كسى 

ز خود دور نمایند آیا غیر از خدا میتوان به آنها فهمانید كه باید با غیر خود آمیزش نكنند و آنها را ا
 . گفت كس دیگرى است

لذا قرآن . این قبیل دانشمندان بما میفهماند كه موجودات اگر چه از جمادات باشند داراى شعور میباشند
 .ان من شى ال یسبح بحمده و لكن التفقهون بسبیحهم  :میفرماید

 :ات خیلى بیشتر میباشند خداوند درباره هدهد میفرمایدالبته این شعور درباره نباتات بیشتر و در حیوان
وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون اهللا و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم ال 

 (24 - النمل ) .یهتدون 
هدهد بحضرت سلیمان گفت بلقیس را با تمام رعیتش یافتم كه خدا را از یاد برده و بجاى خدا : یعنى 

ورشید را میپرستند و شیطان اعمال زشت آنانرا در نظرشان زیبا جلوه داده و آنها را بكلى از راه خدا خ
 .بازداشته تا هرگز بحق هدایت نشوند

عجب اینست كه این حیوان بقدرى داراى شعور است كه وقتى انسان را مى بیند كه غیر از خدا را 
اال یسجدواهللا الذى  :میكند و بحضرت سلیمان گویدسجده میكنند و اطاعت شیطان را مینماید تعجب 

 .یخرج الخباء فى السموات و االرض و یعلم ما تخفون و تعلنون اهللا ال اله اال هو رب العرش العظیم 
یعنى چرا پرستش نكنند خدایى را كه پنهان را بعرصه ظهور آورده و بر نهان و آشكار ) 26 - النمل )

خداى یكتا كه جز او هیچ خدایى نیست پروردگار عرش با عظمت خلق آگاه است در صورتیكه آن 
 . است و بینهایت سزوار پرستش است

آنچه در آسمان و زمینست تا ماهیان دریا طلب آمرزش براى طالب علم و و : فرمود) ع (امام صادق 
 ((یعنى علم دین )) .دانش آموز مینمایند

انگشتر عقیق در دست كنید زیرا كه آن اول مرویست كه ) ص (در ثواب االعمال از رسول خدا 
كوهى است كه به وحدانیت خدا و به نبوت من و به وصایت تو یا على و براى شیعه تو و به بهشت 

از این قبیل روایات بسیار است و ذكر آن موجب تطویل كالم میگردد و در معجزات . اقرار كرده 
امامان دقت میكردند و معرفت كامل درباره ائمه بسیار وارد شده كه حیوانات عرض حاجت خدمت 

 .ایشان داشته اند



 مصیبت اهل آسمان ها : فصل دوم 
از این عبارت زیارت معلوم میشود كه این كرات باعظمت كه در جو در حركت هستند و از آنها 

ا شرح تعبیر به آسمانها میشود داراى مخلوقاتى هستند كه تعبیر به اهل نموده و در جمله دیگرى ، بعد
پس از ایندو عبارت معلوم میشود كه   آن خواهد آمد، دارد كه على جمیع اهل السموات و االرض 

بقدرى بزرگست كه همه اهل آسمانها و زمین را ناراحت نموده است  ( ع(مصیبت حضرت سیدالشهداء 
 .بطوریكه آسمان و زمین و موجوداتیكه در این دو زندگى میكنند گریان میشوند

 .یه آسمان و زمین را شرح خواهیم دادبعدا گر 
 آیات قرآن راجع به اهل آسمانها 

وهللا یسجد ما فى السموات و ما فى االرض من دابة و المالئكة و هم ال  :در سوره نحل میفرماید
 .یستكبرون یخافون من فوقهم و یفعلون ما یؤ مرون 

مه بى هیچ تكبر و باكمال تذلل به یعنى هر چه در آسمانها و زمین است از جنبندگان و فرشتگان ه
عبادت خدا مشغولند و تمام موجودات از خدا كه فوق آنها است میترسند و به هر چه ماءمورند 

 .اطاعت میكنند
لغت دابه در تمامى حیوانات استعمال میشد گر چه در تعریفات دیگر : راغب در مفردات القرآن گوید

باید گفت دابه نام هر موجودیست كه راه میرود، در به اسب اختصاص داده شده و روى هم رفته 
اختصاص دابه به اسب عرفى است عارض و جدید و ریشه لغوى آن شامل : مجمع البحرین گوید

 .تمامى حیواناتى است كه راه میروند
از این آیه استفاده میشود كه خداوند در این كرات آسمانى موجودات زنده اى دارد كه در حركتند و 

 .انسان هم جز و دابه میباشد زیرا او هم راه میرودمسلما 
مسلما انسان جزو دابة فى االرض میباشد . و ما من دابه اال على اهللا رزقها: و در آیه دیگر میفرماید

زیرا او هم روزى میخورد بلكه فرد شاخص دابه همى انسانست پس معلوم میشود درین كرات آسمانى 
 .انسان زندگى میكنندموجوداتى از قبیل انسان و غیر 

و مراد از سجده خضوع و خشوع است نه این سجده ایكه ما در نمازیكه بجا میآوریم پس معلوم میگردد 
كه تمام موجودات آسمانى در برابر خداى بزرگ خاضع و خاشعند و ممكنست بگوئیم چون در آیه 

، استفاده نموده تمامى ((یومرون ))( ((یفعلون ))( ((یخافون ))( ((الیستكبرون ))ضمیر هم آورده و افعال 



 .آنها در مورد خردمندان آورده میشود
پس معلوم میشود كه مراد ازین جنبندگان اشخاص عاقل مكلفند و یا ناگزیر برخى از آنها به زیور عقل 

 .و در نتیجه به بار تكلیف زینت یافته اند
من دابة و هو على جمعهم اذا یشاء قدیر و من آیاته خلق السموات و االرض و مابث فیهما  : آیه دوم

و از جمله آیات قدرت خدا خلقت زمین و آسمانست و هم آنچه در آنها از : یعنى ) 29 - الشورى ) .
انواع جنبندگان پراكنده است و او بر جمع آورى موجوداتیكه در آسمانها و كرات عالم هر وقت كه 

 . بخواهد قادر است
ود موجودات زنده و ظاهرا عاقل را در آسمانها و زمین اثبات مینماید و این آیه بداللتى روشنتر وج

گواه بر اینكه جنبندگان مذكور عاقلند ضمیر هم در جمعهم میباشد كه از لحاظ استعمال در انحصار 
خردمندان ذوى العقول است و در مواردى كه افرادى از موجودات بى عقل در جمع عاقالن یكجا آورده 

 .از اینگونه ضمایر بعنوان تغلیب در مجموع هر دو دسته بكار میروندشوند بطور مج
آیه فوق اضافه بر اینكه ما را از وجود موجوداتى عاقل و مكلف در سایر ستارگان آگاه میسازد از 

داللت  ((بث فیهما))مسافرتهاى متقابل كیهانى نیز بطورى لطیف پیش بینى میكند زیرا نخست با جمله 
نها را در زمین و آسمانها نمود كه این آفریدگان از آغاز مبتالى به فراق و جدایى بوده بر پراكندگى آ

و هیچگونه خبرى از یكدیگر ندارند نه انسانهاى زمینى از آسمانیان و نه بالعكس سپس با جمله و هو 
ى نیست على جمعهم روزنه امیدى درباره جمع این پراكندگان بروى ما باز كرده كه این پراكندگى ابد

 .دیرى نپاید كه به اراده الهى این غریبان از غربت بیرون آیند و بنزدیكى و خویشاوندى برسند
وسیعتر نموده نه آنكه اذا شاء زیرا یشاء خبر از آینده  ((اذا یشاء))پس آنگاه این روزنه امید را با جمله 

ین ممكنست بگوئیم بشریت را اى محقق الوقوع میدهد ولى شاء باین معنى است كه اگر خواست بنابرا
به آینده اى درخشان نوید میدهد كه با پیشرفت روزافزون علم به مشیت و لطف الهى این فاصله هاى 

 .دور و نزدیك و این هجرانها مبدل بوصال میگردد
راجع به قیامت باشد كه هر وقت مشیت الهى تعلق  ((و هو على جمعهم اذا یشاء قدیر))و ممكنست 
 .امتى برپا شود همگى این موجودات را جمع كرده و بحساب آنان رسیدگى نمایدگرفت كه قی

 سئوال 
آیا اصوال قرآن درباره كاوش كردن در آسمان و ستارگان و خالصه دقت و نظر درباره كیهان پهناور و 



 موجودات آن سخن بمیان آورده تا اینگونه استدالالت و انتظارات را از آیات مقدسات قرآنى داشته
 باشیم ؟
 ==Lw 

 :پاسخ ما دو آیه زیر است كه میفرماید
 (100 - یونس ) .قل انظروا ماذا فى السموات و االرض و ما تغنى االیات و النذرعن قوم ال یؤ منون 

اى پیغمبر به مردمان تاكید كن كه كاوش كنند و دقت نظر بكار برند تا بدانند چه بسیار آیات حق و 
یكنند گر چه هرگز مردمى را كه بدیده عقل و ایمان ننگرند دالیل و آیات دالئل توحید را مشاهده م

 .الهى بى نیاز نخواهد كرد و چیزى بر علم و معرفتشان نخواهد افزود
از این قبیل آیات قرآنى كه بشریت را به تفكر و كاوش در آسمانها و زمین و موجودات آنها واداشته 

 .ر شدبسیار است و آیه فوق بعنوان نمونه ذك
ولى اینراهم كه اینگونه اوامر و تاءكیدات قرآنى تنها براى كشف این كرات و جسم و جهان نیست بلكه 

 .تا ازین رهگذر معرفت انسانى به آفریدگار بزرگ جهان یابد و بدانش آنها در خداشناسى افزوده گردد
خالق عالم بیشتر نشود گیرم كه بشر به سایر كرات آسمانى مسافرت كرد اگر ازین رهگذر معرفتش ب

 !چه فایده ؟
 (105 - یوسف) .و كان من آیة فى السموات و االرض یمرون علیها و هم عنها معرضون 

دور نیست كه آیه فوق هم نیز پیش بینى از مسافرتهاى آینده و كیهانى باشد كه چه بسا از نشانه هاى 
عبور میكند ولى بهره اى بجز اعراض بزرگ علم و قدرت كه در آسمانها و زمین است و بشر بر آنها 

 .از خدا عایدش نمیشود
بدیهیست كه عبور از این كرات آسمانى نمیتوان نمود مگر بوسیله این موشكهاى محیرالعقول كیهانى و 

كه باصطالح صیغه مضارع است تمامى مراتب ضعیف و قوى عبور و مرور بر  ((یمرون ))با جمله 
 .تا انقراض جهان شامل میشودكرات آسمانى را از زمان قرآن 

در یك زمان بشر تنها با چشم میتوانست ستارگان را همچون شمعهایى فروزان در قعر آسمان بنگرد و 
درباره آنها بیندیشد سپس با وسایل تلسكوپها و عدسیهاى قوى توفیق كاملترى را در اینراه بدست آورد 

رد از نزدیك با كرات همسایه خود آشنا شود اگر اكنون هم باین خیال افتاده كه با سفینه هاى فضانو 
است ولى حقیقت مرور بر اجرام آسمانى  ((یمرون علیها))چه میتوان گفت تمامى این مراتب در جمله 



 .همین مرحله اخیر است كه مرور از نزدیك باشد
تر شود است كه هر چه بشر باین كرات آسمانى نزدیك ((و هم عنها معرضون ))ولى موضوع مهم جمله 

و بیشتر آیات بزرگ الهى را بچشم ببیند اعراض او از خدا بیشتر میشود بلكه میگوید ما كه در 
 . آسمانها خدا را ندیدیم و یا فرشتگان دروغ است

اگر كاروان مسافرتهاى آسمانى از خداپرستان ما شد سوغات آنها در بازگشت افزایش معرفت خدا و 
رتها براى شوره زار دلهاى خودپرستان و منكران خدا جز تیغها و ایمان به اوست ولى اینگونه مساف

 .حربه هاى منحرف كننده ایمان سوغاتى همراه نخواهد آورد
 .و تنزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤ منین و ال یزید الظالمین اال خسارا 

 

 

 

 شواهدى دیگر از اخبار بر وجود عقال در كرات آسمانى 
یا على  :فرمود) ع (روایت میكند كه حضرتش به امیرالمؤ منین ) ص (از رسول خدا در بحاراالنوار 

موطن دوم معراج بود كه جبرئیل مرا بعالم : خدا هفت موطن را با تو به من نشان داد تا اینكه میفرماید
دگان باال صعود داد تمام آسمانها و زمینهاى هفتگانه براى من نمودار شد بطوریكه ساكنان و آبادكنن

 . آنها را دیدم
 .مسلما ساكنان و آبادكنندگان آسمان غیر از مالئكه میباشند

روایت میكند كه حضرت نوح شرح معراج ) ع (و نیز در بحار از ابونصیر و او از حضرت صادق 
خدا پیغمبر را به آسمان صعود داد سپس گزارشهاى معراج را از : پیغمبر را میفرماید تا اینكه فرمود

سپس مرا به آسمان ششم باال برد كه ناگهان خلق بسیارى دیدم ... دا اینگونه نقل فرماید كه رسول خ
كه همچون امواج دریا موج میزند و درین آسمان فرشتگان مقرب نیز بودند سپس مرا به آسمان هفتم 

 . برد كه در آنجا نیز خلق و فرشتگان را دیدم
ذكر شده معلوم میشود غیر از فرشتگان مخلوقاتى در  از اینكه در دو جاى اینحدیث خلق و فرشتگان

 . آسمان زندگى میكنند كه تعداد آنها هم زیاد است
و نیز در بحار و كافى و بصائرالدرجات از عجالن بن ابى صالح مرویست كه مردى در خدمت 



؟  است (ع (از روى استعالم اشاره به آسمان نموده عرض كرد، این قبله آدم ) ع (حضرت صادق 
مغرب  39حضرت فرمود آرى و بعالوه خدا را قبه هاى بسیارى است چه در عقب این مغرب شما 

یعنى زمینهاى سپیدى است مملو از مخلوقات كه از نور شمس كسب روشنى میكند و طرقة العینى 
 . مرتكب معصیت خدا نشده و نمیدانند كه خدا آدمى آفریده است یا نه

این خبر را براى : میگوید ((فلك السعاده ))فتحعلیشاه قاجار در كتاب  شاهزاده اعتضاد السلطنه پسر
یكى از دانشمندان اروپا نقل كردم خیلى تعجب كرد و گفت اگر یقین داشتم كه اینخبر از ناحیه وحى 

 . پیغمبر شما است حتما مسلمان میشدم
سند خبر عاجز شده و با متاسفانه فاضل مزبور چون احاطه به اسناد اخبار نداشته از اثبات صحت 

: اینكه در كتب معتبره باسناد قوى مضبوط است فقط از یك كتاب غیرمعروف آنرا نقل كرده میگوید
این حدیث را در كتاب نظام الدین احمد گیالنى شاگر میرداماد دیده ام و هر گاه میدانست اینخبر در 

كتاب كافى از كتب معتبره شیعه و نسخ كتابى مثل كافى نقل شده براى اتمام حجت او كافى بود زیرا 
قدیمه این كتاب در كتابخانه هاى دنیا بسیار است و اخبار مندرج در آن براى اثبات هر مطلبى حجت 

 . قاطع است
قرن ))و در كتاب شیخ ابراهیم كفعمى  ((هجرى  800سال ))و نیز در كتاب مناقب شیخ رجب برسى 

جلسى از حضرت موسى بن جعفر علیهاالسالم مروى است كه و در كتاب بحاراالنوار م ((دوم هجرى 
سوگند بخداوندى كه پیغمبرى چون تو برگزیده كه : عرض كرد) ص (جبرئیل خدمت حضرت رسول 

در پشت این مغرب زمینى است سفید و در آن یك نوع از مخلوقات خداست كه او را میپرستند و 
 . گریه كرده اند گوشت از روى آنها فروریخته است نافرمانى وى را نمینمایند و بس كه از ترس خدا

عرض كرد آیا ابلیس و بنى آدم را در میان آنها راهى هست ؟ فرمود بخدا ) ع (حضرت امیرالمؤ منین 
 .قسم كه آنها نه ابلیس را میشناسند و نه آدم را وعده آنها را جز خدا كسى نمیداند

ر سیارات زیرا كه گریه از خصایص انسان و گوشت این حدیث هم داللت دارد بر وجود بشر در سای
از خصایص حیوان و عبادت و عدم معصیت و عدم علم بوجود ابلیس و آدم از اوصافى است كه 
 .متفرع بر عقل است یعنى هر گاه مخلوقات آن كرات زنده و عاقل نبودند از خوف خدا گریه نمیكردند

به آدم نیست هر چند مبداء ما آدم است و او پدر و بر حسب اخبار مسلم است كه مبدا بشر منحصر 
ما است ولى مطابق اخباریكه در دست است خدا آدمهاى بسیارى آفریده است كه هر یك مبداء پدر 

 .سلسله اى بوده اند و همه آنها هم در زمین ما نبوده بلكه در كرات دیگر بوده اند
 ((یكمیلیون ))خداوند هزار هزار عالم : فرمودروایت میكند كه ) ع (در بصائرالدرجات از حضرت باقر 

و هزار هزار آدم خلق كرده اینكه میفرماید هزار هزار عالم كه یك میلیون میشود من باب مثال است 



مثل اینكه ما میگوئیم خداوند هزاران بنده دارد و یا ممكنست میخواهد بفرماید آن كراتى كه آدم در آنها 
 . یك میلیون عالم است هست و مشمول تكالیف میباشند

نقل میكند باین مضمون  ( ع(در بحاراالنوار و تفسیر قمى روایت صحیحى از حضرت امیرالمؤ منین 
هذا النجوم التى فى السماء مدائن مثل المدائن التى فى االرض مربوطه كل مدینه بعمود من نور  : كه

 .طول ذلك العمود فى السما مسیرة ماءتین و خمسین سنة 
 . ذكر كرده است ((بعمودین )) ((بعمود))جمع لبحرین در لغت كوكب بجاى در م

این ستارگان كه در آسمان میباشند شهرهایى هستند مانند شهرهایى كه : معنى حدیث این میشود كه 
در زمین است و هر شهرى بسته شده به دو عمود از نور كه طول این عمود دویست و پنجاه سال راه 

 . است
نور همان قوه جاذبه و دافعه ایست كه بین كرات میباشند كه اگر این دو قوه نبود این كرات این عمود 

 .سال فاصله نورى باشد 250در یك مدار معینى نمیماندند و بهم دیگر میخوردند و ممكنست 
هذه القبة  :نطاق چیست ؟ فرمود: پشت این نطاق ، راوى عرض كرد: فرمود) ع (و نیز امام سجاد 

الف عوالم كل واحد منها اوسع من الدنیا فیها خالیق كثیرة الیعلمون ان اهللا خلق آدم و ابلیس ام  سبعین
 .الوقال علیه السالم و اهللا انهم اطوع لنا منكم 

پشت این قبه یعنى آسمان شما هفتاد هزار عالم است كه هر یك از آنها وسیعتر از دنیاى : یعنى 
ست كه نمیدانند خداوند آدم و شیطانى هم خلق كرده یا نه بعد شماست و در آنها خالیق بسیارى ا

 .حضرت فرمود بخدا قسم كه آنها ما را بیشتر از شما اطاعت میكنند
ازین روایت معلوم میشود كه معروفیت آل محمد و شناسایى آنها مخصوص بزمین نیست بلكه 

بیشتر از ماست و لذا از ما امام را مخلوقات این كرات هم معرفت بحال ایشان دارند بلكه معرفت آنها 
 .اطاعت میكنند
 حدیث بساط 

) ع (حدیث بساط از احادیثى است كه شیعه و سنى آنرا نقل كرده و از معجزات بزرگ امیرالمومنین 
نقل نموده و چون خیلى مفصل  388بشمار میرود و مقدس اردبیلى در كتاب حدیقة الشیعه در صفحه 

 . یكنیم فقط یك قسمت آن كه مورد حاجت ما است ذكر میكنیماست از ذكر آن خوددارى م
شما را علمى به آنچه در عقب كوه قاف است میباشد ) ع (ما پرسیدیم یا امیرالمؤ منین : سلمان گفت 

حضرت فرمود كه خالق عالم در عقب كوه قاف چهل عالم آفریده كه هر عالمى برابر دنیاى شماست 
ص (علم منست بحال ایندنیا و آنچه در دنیاست و بعد از رسول خدا  و علم من بماوراى قاف همچون

منم حافظ و نگهدارنده عالمها و همچنین بعد از من اوالد من حافظ شریعت نبوى و وارث علوم ) 



مصطفوى خواهند بود و من داناترم براههائیكه در آسمانهاست از راههایى كه در زمین است و مائیم 
ائیم اسماء حسنى كه چون خدا را با آن نام بخوانند اجابت كند و مائیم محزون مكنون الهى و م

صاحب آن نامهائیكه بر عرش و كرسى نوشته است و مائیم قسمت كننده بهشت و دوزخ تا آخر 
 . روایت كه مفصل است

ازین اخبار زیاد است كه ذكر آن باعث طول كالم میشود اگر اخبارى هم از پیشوایان وین درین باب 
ما نرسیده بود ما خودمان میدانستم كه خداوند درین كرات موجوداتى دارد چه شخص عاقل كار لغو و ب

بیهوده نمیكند و اگر بنا باشد كه خداوند این كرات باعظمت را كه حساب آنرا جز خودش كسى نمیداند 
ست لذا خلق فرماید و كسى در آن نباشد مسلما این كار لغو است و چنین عملى از خدا بدور ا

ان فى خلق السموات و االرض و اختالف اللیل و النهار الیات الولى الباب الذین یذكرون  :میفرماید
اهللا قیاما و على جنبوبهم و یتفكرون فى خلق السموات و االرض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا 

 .عذاب النار 
الحمداهللا الذى من خشیته  :شود میفرمایددر دعاى افتتاح كه در شبهاى ماه مبارك رمضان خوانده می

 .عدالسما و سكانها و ترجف االرض و عمارها و تموج البحار و من یسبح فى غمراتها 
سكنه آسمانها كیست كه از خوف و خشیت الهى میلرزاند اگر گویى مالئكه هستند جواب گوئیم كه 

محل باید مثل ما باشد و لذا میگوئیم مالئكه جسم لطیفند و احتیاج به سكنى و مكان ندارند سكنه یك 
 .سكنه بالد

بهترین دلیلى كه سكنه آسمانها مالئكه نیستند دعایى است كه شیخ حر محمد بن حسن عاملى در 
 .نقل میكند) ع )صحیفه ثانیه سجادیه در ضمن دعایى است از حضرت على بن الحسین امام سجاد 

 .فصل علیه انت مالئكتك و سكان سمواتك و ارضك 
از اینكه جمله سكان سمواتك و ارضك راعطف بر مالئكه گرفته ، مسلمست كه معطوف غیر از 

 .معطوف علیه است پس مراد از انسان همان انسانست كه باید در این سیارات باشد
فلقد عظمت بك الزریة و جلت فى المؤ منین و المسلمین  : در یكى از زیارتهاى عاشورا ذكر شده كه

 .موات و اهل االرضین اجمعین و فى اهل الس
اى حسین عزیز مصیبت تو در میان مؤ منین و مسلمین اهل آسمانها و اهل زمینها بسى بزرگ بود، 

 .پس اهل آسمان باید عاقل باشند تا شهادت آنحضرت بر آنها گران باشد
 .و جلت و عظمت مصیبتك فى السموات على جمیع اهل السموات  : مجلس بیستم

 شد بالها و صدمات شما در آسمانها و بر همه اهل آسمانها بزرگ و عظیم
در دو فصلى كه در مجلس بیان كردیم معلوم شد كه موجودات عالم با شعور و مسلما هم درین كرات 



آسمانى موجوداتى از عقال و غیرعقال زندگى میكنند و آیات و اخبارى براى اثبات این معنى ذكر 
مروز راجع با ثبات عقال در این كرات كشف كرده براى آقایان ذكر مى كردیم و اینك مطالبى كه علم ا

 . كنیم
 اثبات علمى موجودات زنده در كرات آسمانى 

: خالصه مطلبى كه مینویسد چنین است  29در صفحه  1345در مجله دانشمند سال چهارم آبانماه 
له دارد مخابره كرده اند چنین از پیامى كه موجودات یك ستاره دور كه چندین سال نورى با زمین فاص

سطر و  41متر بوده با دستگاهى در  31/3بدست میآید كه یك مرد و یك زن و یك كودك كه قد مرد 
عالمت بزمین مخابره نموده اند و تصویر آنها در روى دستگاه كامال نمایان بوده كه عكس آن در  31

و در دست راست مرد ستاره اى را نشان  آنمجله ثبت است كه در باالى سر آنها خورشیدى واقع شده
 . میدهد كه بدین طریق میخواهد نشان دهد كه ساكن ستاره فوق در منظومه شمسى ناشناسى است

موضوع جالب توجه آنست كه چگونه ساكنان یك كره از كهكشان وجود خود را با امواج و طریقه ساده 
 .و منطقى به كرات دیگر اطالع میدهد

دارند كه پاسخ باین عالمات خطراتى همراه دارد چه امكان آن هست كه ساكنان این  دانشمندان عقیده
. كره كه میلیونها سال از حیث تمدن از ما جلوترند در صدد حمله به كره زمین و اشتغال آن برآیند

 5/9زمان الزم براى رسیدن جواب باین كره چندین سال است زیرا سال نورى یك فاصله به اندازه 
ن كیلومتر است و امواج رادیویى كه با سرعت سیر صوت حركت میكند چندین سال در راه خواهد بیلیو 
 .بود

از طرف دیگر باید دانست چنانچه ساكنان كره دیگرى خارج از منظومه شمسى ما با راكت و ناو 
 .فضایى بسوى كره زمین روانه شوند مسافرت آنها الاقل نیم قرن بطول خواهد انجامید

 ى پرنده از كرات دیگر میآیندبشقابها
 :مینویسد 2صفحه  1346آبانماه  16در روزنامه اطالعات 

در  ((وانرفون بردون ))پروفسور آلبرت كارشناس موشك و استاد سابق  - نوامبر خبرگزارى فرانسه  6
د كرد هفتمین كنگره بین المللى كارشناسان پرنده گفت بشقابهاى پرنده از جهان دیگر میآیند، وى تاءكی

آنچه تا كنون در مورد بشقابهاى پرنده گفته شده باید بر این استوار گردد كه آنها از جهان دیگر 
 .میآیند

 .درین كنگره بسیارى از دانشمندان اظهارنظر كردند كه بشقابهاى پرنده از جهان دیگر میآیند
 .در كهكشان آثار زندگى كشف شد

 :چنین مینویسد9ه صفح 1348فروردین  14در روزنامه اطالعات 



كه میلیاردها كیلومتر از زمین فاصله دارد ابرهاى مخصوصى كه از  ((خط شیرى ))اخیرا در كهكشان 
 . یك ماده شیمیایى تشكیل میشود كشف شده است

در سه ماه اخیر این سومین كشف دانشمندان ازین نوع است ازینرو كارشناسان بعید نمیدانند كه روزى 
هكشان موادیكه بزندگى خیلى نزدیك باشند مانند اسیدها و پروتئین ها كشف شود در میان ستارگان ك

این مسئله ثابت خواهد كرد كه زندگى یك ماجراى منحصر بزمین خاكى ما نیست بلكه ممكنست در 
 . ستارگان دیگر مثال مریخ یا ستارگان بسیار دوردست وجود داشته است

نیاك را در كهكشان كشف كردند آنها با تجزیه امواج رادیو گروهى از دانشمندان آمریكایى وجود آمو 
الكترونیك از اعماق فضا بزمین میرسد باین نتیجه رسیده اند كه در فاصله سى هزار سال نورى از 

كیلومتر در ثانیه دارد، منابع هیدروژن و آمونیاك وجود دارد، این مسئله  300زمین نور سرعتى برابر 
ینكه زندگى منحصر به كره زمین نیست بلكه در ستارگان دیگر نیز یك نوع فرضیه اى را دایر بر ا

 .زندگى وجود دارد تائید میكند
 گریه اهل آسمانها و زمین و موجودات دیگر بر حسین علیه السالم : فصل سوم 

است كه اینموضوع كم كم لباس ) ع (یكى از برجسته ترین آثار عاشورا عزادارى و گریه بر حسین 
پوشیده و داراى اهمیت زیادى شده بلكه میتوان گفت ركن اعظم مسایل اسالمى گردیده و ثواب  مذهبى

 . و نتایجى كه در سایه این عمل نصیب مسلمین میگردد در هیچكارى براى آنها میسر نیست
وقتى به صفحات تاریخ نگاه میكنیم با آنكه تعداد فرقه شیعه خیلى كمتر از سایر فرق مسلمین بوده 

ى در نتیجه همین محافل عزادارى حسینى ترقیات شگفتى كرده و بافتخار اینمجالس در دنیا مورد ول
 .توجه خاص و روحانیت و معنویت واقع شده اند

وقتى به صفحات تاریخ نگاه میكنیم با آنكه تعداد فرقه شیعه خیلى كمتر از سایر فرق مسلمین بوده 
ى حسینى ترقیات شگفتى كرده و بافتخار اینمجالس در ولى در نتیجه همین محافل و مجالس عزادار 

 .دنیا مورد توجه خاص و روحانیت معنویت واقع شده اند
آیا در دنیا جایى هست كه دو نفر مسلمان شیعه گرد هم جمع شوند مراسم عزادارى را در موقع خود 

 .برپا نكنند و اشكى نریزند
رس یكنفر شیعه را دیدم نشسته یكه و تنها چیزى در مهمانخانه ما: یكى از مورخین اروپا مینویسد

میخواند و گریه میكند و آنچه سر میز نهار او بود تمام را به فقرا تقسیم نمود چون بموضوع رسیدگى 
كردم دانستم كه امروز عاشورا است و این مرد كتاب مقتل میخواند و براى حسین گریه میكند و میز 

 .بفقرا داد و چیزى نخورد) ع (ناهار خود را براى خاطر حسین 
بذل مال در هر سال بنابر آنچه ما اطالع داریم از طرف شیعه در راه : نویسنده غربى میگوید



عزادارى حسینى از میلیاردها فرانك تجاوز میكند و گذشته ازین واقعیاتى كه براى اینراه تعیین كرده اند 
 . از حساب ما بدور است

 : روایت كرده) ع (ن محمد و او از حضرت صادق در كتاب قرب االسناد از بكرب
قال للفضیل تحلسبون و تتحدثون قلت نعم ، قال ان تلك المجالس احبها فاحیوا امرنا فرحم اهللا من احیا 

امرنا یافضیل من ذكرنا او ذكرنا عنده ففاضت عیناه و لو مثل جناح الذباب غفراهللا له ذنوبه و لو كانت 
 .مثل زبد البحر 

حضرت فرمود اى فصیل آیا مى نشینید و مجالسى ترتیب میدهید كه در آن مجالس از فضائل  :یعنى 
من اینمجالس را دوست میدارم و شما امر مرا در اینگونه : و مصائب ما ذكر شود؟ گفتم آرى فرمود

 اى فضیل هر كس ذكر ما را كند و یا. مجالس احیاء و خدا رحمت كند كسى را كه امر مرا احیاء كند
در نزد او ذكر شویم یعنى از مصیبت ما ذكرى شود و اشكى از چشمان او بیرون آید اگر چه بقدر 

 .بال پشه اى باشد خداوند گناهان او را میبخشد اگر چه بقدر كف دریاها باشد
و مجالس عزاى آنحضرت وارد ) ع (در هر حال اخبار زیادى راجع به فضیلت گریه بر امام حسین 

آن نیست بخواست خدا در مجالس آینده بعضى از آنها را بعرض آقایان عزیز  شده كه جاى شرح
 . برسانیم

 گریه مالئكه بر حسین علیه السالم 
گفتیم همه موجودات و اهل آسمان و زمین بر آنحضرت گریان شدند از جمله گریه مالئكه بر 

 .آنحضرت است كه بعضى از اخبار آن ذكر میشود
خدمت امام باقر عرض كردم یابن : ابوحمزه ثمالى روایت میكند كه گفت  صدوق در علل الشرایع از

پس جهت چیست كه فقط یكنفر از شما : گفتم . بلى : رسول آیا همگى شما قائم بحق نیستید؟ فرمود
لما قتل جدى الحسین علیه السالم ضجت المالئكة الى اهللا عز و جل  :ملقب به قائم است ؟ فرمود

شهید شد مالئكه بدرگاه خداوند نالیدند و بگریه ) ع (الخ زمانیكه جد من حسین  ... بالبكاء و النحیب
بانگ و فریاد آوردند و عرض كردند بارالها آیا از كسى كه خاصه و پسر پیغمبر تو را كه بهترین خلق 
تو میباشد كشت دست بازداشتى ؟ خطاب آمد اى فرشتگان من آسوده باشید بعزت و جالل خودم قسم 

باید ) ع (ازین جماعت انتقام میكشم اگر چه از پس امروز باشد آنگاه امامانى كه از صلب حسین  كه
بیایند به مالئكه نشان داد و از جمله قایم آنان كه امام دوازدهمین باشد، را به آنها بنمود در حالیكه 

ت آنحضرت را قائم آنحضرت ایستاده بود پس فرمود بدین قائم از آنها انتقام خواهم كشید بدین جه
 .گویند

شهید شد مالئكه گریان شدند و در درگاه ) ع (منظور ما از نقل این روایت این بود كه چون حسین 



 .الهى نالیدند و بانگ و فریاد برآوردند
را ) ع (فرمود كه روز عاشورا چهار هزار ملك نازل شدند تا یارى حضرت حسین ) ع (امام صادق 

ذن نداده مراجعت كردند تا تكلیف خود را معلوم كنند ولى مجددا نازل شدند بنماید حضرت به آنها ا
دیدند حضرت شهید شده آنگاه گردآلوده نزد قبر آنحضرت ماندند و پیوسته تا روز قیامت بر آنحضرت 

گریه میكنند و رئیس آنها ملكى است منصور است منصور نام هر كس امام را زیارت كند آناها ازو 
نند و چون وداع حضرت كنند او را مشایعت نمایند و اگر مریض شود ازو عیادت كنند و استقبال میك

 .چون بمیرد و نماز بر او خوانند طلب مغفرت براى او كنند
 ( ع(روایت میكند كه بعد از شهادت حضرت امام حسین ) ع (در كامل الزیاره از حضرت صادق 

ناله و فریاد میكند، گفتند این مرد كیست و چرا ناله لشكر پسر سعد شخصى را دیدند كه با صداى بلند 
و فریاد میكند؟ گفت چگونه صیحه نزنم و فریاد نكنم و حال آنكه رسول خدا را مینگرم كه ایستاده 

زمانى بسوى زمین نگران میشود و زمانى خرگاه شما را نظاره مینماید و من میترسم كه خدا را بخواند 
هالك شوند لشكر بیكدیگر گفتند این مردیست دیوانه بعضى دیگر گفتند بد نفرین كند و همه اهل زمین 

عرض كردم كه ) ع (عملى كردیم كه آنحضرت را شهید كردیم ، راوى خبر میگوید خدمت امام صادق 
آن شخص گریه كننده چه كسى بود، حضرت فرمود او جبرئیل بود و اگر از طرف خدا ماءذون بود 

 .و همه آنها را هالك مینمودصیحه اى بر ایشان میزد 
در كامل الزیاره حدیث مفصلى نقل میكند مشتمل بر اینكه مالئكه حائر حسینى شب و روز گریه بر 

آنحضرت میكنند و فتور و سستى درین امر ندارند مگر در دو وقت یكى وقت زوال و دیگر وقت 
میآیند و گفتگو میكنند و از  طلوع فجر كه در این دو وقت با مالئكه آسمان كه بزیارت قبر حسین

 .اخبار آسمان پرسش مینمایند
را براى حضرت ) ع (و نیز در كامل الزیاره از ابن عباس نقل میكند كه اول ملكى كه خبر قتل حسین 

رسالت آورد جبرئیل بود كه با بالهاى گشوده گریه كنان و صیحه زنان آمد و این خبر را داد و قدرى 
 .كرده بود كه بوى مشك ازو بر میخاست و فضا را معطر كرده بود از تربت حسینى را حمل

 گریه و ناله وحوش بر حسین علیه السالم 
پدر و مادرم فداى حسین : فرمود) ع (در كامل الزیاره از حارث اعور روایت میكند كه امیرالمؤ منین 

انوران بیابان از انواع باد كه در بیرون شهر كوفه كشته خواهد شد، بخدا قسم گویاى مى بینم كه ج
 .وحوش بر سر قبر او گردن كشیده و بر او میگریند و از شب تا صبح براى او مرثیه میخوانند

در علل الشرایع و امالى از میثم تمار نقل میكند كه گفت بخدا قسم این امت پسر پیغمبر خود را در 
ند و اینكار شدنى است و در علم دهم ماه محرم میكشند و دشمنان خدا آنروز را روز مباركى میدان



با من كرده میدانم و ) ع (خداى سبقت گرفته و اینموضوع را من از عهدى كه موالیم امیرالمؤ منین 
آنحضرت بمن خبر داد كه بر حسینم میگریند همه چیز حتى وحوش در صحراها و ماهیان در دریاها 

ن و زمین و مؤ منین انس و جن و تمام و مرغان در میان زمین و آسمان و آفتاب و ماه و ستارگا
 . مالئكه و آسمان و زمین و رضوان و حامالن عرش الهى تا آخر حدیث

 گریه وحوش صحرا در شب عاشورا
محدث نورى در كتاب دارالسالم از آخوند مالزین العابدین سلماسى كه از شاگردان برجسته سید 

قصد زیارت خراسان حركت كردیم تا به اسدآباد بحرالعلوم بوده نقل میكند كه سالى از عراق عرب ب
همدان جهان رسیدیم و در نقطه خوش آب و هوایى كه گوسفندان زیادى هم در آنجا بود منزل كردیم 

در آخر شب كه براى نماز شب شب برخاستم دیدم مردى باعجله زیادى حركت میكند و چون بمن 
تى و این وقت شب كجا میروى گفت كار فورى رسید اعتنایى نكرده گذشت من او را صدا زدم كه گی

دارم انجام میدهم و بر میگردم قدرى كه گذشت آمد و نزد من نشست گفتم شما چه كسى هستید و كجا 
را در خواب دیدم بمن ) ع (رفتید گفت من اهل عالم همدانم شب در بستر خود خوابیده بودم على 

میگوید كه آن دو من جو كه نزد ) ع (ویى كه على فرمود كه بر میخیزى و بفالن خانه میروى و میگ
تو دارم بده ، آنرا میگیرى و فورى به آن پیرمردى كه در فالن موضع كوه اسدآباد میباشد میدهى من 

 . حسب االمر موال برخاسته جو را گرفته و بردم نزد آن پیرمرد باو دادم
د سئوال كردم گفت نمیدانم اینقدر میدانم آخوند مالزین العابدین میگوید از محل و شخصیت این پیرمر 

كه مردیست كه درین كوه خزیده و از مردم عزلت گریده اگر میخواهى خودت برود از حالش بپرس و 
 . مكان او را بمن نشان داده رفت

من برخاستم و به آن مكان رفتم پیرمردى را در محراب عبادت دیدم بر او سالم كرده جواب شنیدم از 
م گفت شخصى از اهل همدانم در آخر عمر صالح خود را درین دیدم كه اموال خود را حالش پرسید

در میان ورثه تقسیم كنم و درین گوشه كوه بعبادت مشغول كردم گفتم روزى تو از كجا میرسد گاهى 
این گوسفند دارها بمن میكنند و گاهى از جاى دیگر میرسد، دیروز آمدند كه اگر حاجتى باشد برآوریم 

تم نان امشب را كه دارم فردا اگر نرسید بشما خبر میدهم و شب صبح نشده دومن جو براى من گف
رسید بعد هم خدا رزاق است ، گفتم در این مدت عزلت خود در این كوه از غرائب روزگار چه دیدى ؟ 

 . گفت غرائب بسیار است لكن براى تو یكى را نقل میكنم
مدتى درینجا بودم و بجهت ترك معاشرت با مردم حساب ماه در سال اول كه من در اینمكان آمدم 

روز هم از خاطر من رفته بود اتفاقا از شبها كه هوا خوب و مهتاب بود منهم در جلوى این غار 
نشسته بودم و بعبارت مشغول بودم ناگاه صدایى مهیب از دامنه كوه بلند شد طولى نكشید كه شیرى 



مى بینى ایستاد، از مهابت آن حالتى بمن دست داد كه بى اختیار عظیم وارد گردید و درین سعه كه 
ماندم و لرزه بر اندامم افتاد و گمان كردم كه قصد خوردن مرا دارد، طولى نكشید كه صداى مهیب 
دیگرى آمد دیدم پلنگى از كوه آمد نزد شیر ایستاد زمانى نگذشت كه آواز گرگى آمد و او هم نزد 

آوازهاى مختلف حیوانات مختلف النوع متضادالطبع مختلف الخلقه مانند گرگ پلنگ ایستاد و همچنین 
و آهو و درنده و چرنده یكیك میآمدند و در پهلوى یكدیگر میایستادند تا آنكه عده زیادى از حیوانات 

جمع شدند ناگاه صداى ضجه و ناله آنها بلند شد بطوریكه قطرات اشكهاى آنها فرو میریخت و خود را 
ین میزدند و بعضى خاك زمین را با چنگال خود كنده بر سر میریختند و بعضى خود را بخاك بر زم

میمالیدند من متحیر و مبهوت مانده كه این چه اوضاع است و چرا این حیوانات اینگونه مینمایند ناگاه 
تا بنظرم آمد كه امشب شب عاشوراى حسین است و این حیوانات براى آنحضرت عزادارى میكنند و 
صبح بهمین عزادارى میكردند چون صبح شد ساكت شده پراكنده گشتند و تا كنون شب عاشورایى 

 .نگذشته كه این حیوانات در این محل جمع نشوند عزادارى نكنند
 چون شاه تشنه كام نمود آب تیغ نوش

 از ساحت زمین زده چون بر سپهر جوش
 رفتند وحش و طیر به یكبارگى ز هوش

 ك ز غلغله چون نوبت خروشپر شد فل
 از انبیا به روح االمین رسید

 چون اوفتاد سر و لب تشنه از سمند
 در پیش نعش اكبرش آن ماه ارجمند

 در آتش زمانه فلك سوخت چون سپند
 هم بانگ شور و غلغله در شش جهت فكند

 هم گریه بر مالئك هفت آسمان فتاد
 گریه طیور بر حسین علیه السالم 

شهید شد و جسم شریفش ) ع (طریحى در منتخب از طریق اهلبیت روایت كرده كه وقتى حسین شیخ 
بر خاك كربال افتاد و خون بدنش بروى زمین ریخت مرغى سفید آمد پر و بال خود را بخون آنحضرت 
ه آلوده كرد و پرواز نمود در شاخه درختى جماعتى از مرغان را دید كه از دانه و علف و آب میكنند ب

در ) ع (آنها گفت واى بر شما به لهو و لعب مشغولید و در طلب دنیا میباشید و حال آنكه حسین 
زمین كربال در این هواى كرم بروى زمین افتاده و خون از بدنش جارى گشته چون مرغان اینرا شنیدند 



بدن ندارد بى سر بر ) ع (همگى هم آواز شده بجانب كربال پرواز كردند و چون رسیدند دیدند حسین 
غسل و كفن بروى خاك و خاشاك كربال افتاده مرغان چون این منظره را دیدند صیحه زده و آغاز گریه 

و زارى نمودند و خودشانرا بر خون حضرت مالیدند و سر تا پاى خود را خون آلود كرده و هر كدام 
كه بمدینه آمد قبر پیغمبر را  بجانب شهرى رفتند تا اهل عالم را از فاجعه مولمه آگاهى دهند آن مرغى

اال قد قتل الحسین بكربال، مرغان دیگر اطراف او : طواف كرد قطرات خون ازو میچكید و میگفت 
جمع شدند و بانگ نوحه برآوردند آنگاه آن مرغ خون آلود در شاخ درختى از باغ مرد یهودى بنشست 

آن دختر را زیر درختى در آن باغ  و آن مرد یهودى دخترى داشت كور و كر و زمین گیر و جذامى
گذاشته و از براى انجام امرى با مادر او بشهر مدینه رفته بودند اتفاقا شب نتوانستند از مدینه مراجعت 

كنند چون قدرى از شب گذشت ناله آن مرغ بلند شد دختر یهودى خود را كشان كشان روى زمین 
ه گشت ناگاه قطره اى از خون بال او بر یك چشم كشانید تا بزیر آن درخت رسیده با آن مرغ هم نال

دختر و قطره اى دیگر بر چشم دیگرش افتاد و آن دو چشم كور بینا گشت و همچنین دو دست و دو 
پایش ببركت آن قطره خون شفا یافت و بكلى چون صبح پدر و مادر او از مدینه آمدند دخترى دیدند 

گفتند تو كیستى و از كجا آمده اى ؟ ما دختر بیمارى درین كه در میان باغ گردش میكند و قدم میزند، 
باغ داشتیم كه اكنون او را نمى بینیم ، گفت اى پدر قسم بخدا كه من همان دخترم ، مرد یهودى چون 
این بشنید افتاده بیهوش گشت چون بهوش آمد دختر پدر را زیر آن درخت برد و مرغ خون آلود را بر 

گفت اى مرغ ترا به آن كسى كه آفریده قسم میدهم كه با من سخن گویى و او نشان داد مرد یهودى 
ازین قصه مرا آگهى دهى بقدرت الهى مرغ بسخن آمد و قصه خود را از اول تا اخر براى مرد یهودى 

مرد یهودى گفت اگر این حسین نزد خدا داراى مقام رفیعى نبود خون او شفاء دختر نمیشد، . شرح داد
 .اده اش و پانصد تن از یهودى ها مسلمان شدندپس او با خانو 

همین خونیكه یك قطره او شفاء دختر یهودى است در مجلس ابن زیاد یك قطره خون از سر مطهر 
حضرت بر زانوى ابن زیاد میچكد زانوى او را سوراخ میكند و بوى تعفنى میگیرد كه همیشه ابن زیاد 

مردم نشنوند ابراهیم پسر مالك اشتر چون ابن زیاد را در عطرهاى زیادى استعمال میكرد كه بوى او را 
 .جنگ كشت از بوى بد او دانست كه این باید ابن زیاد باشد

 ((80-االسرا )) .و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤ منین و ال یزید الظالمین اال خسارا
 گریه جنیان بر حسین علیه السالم 

آدمیان و جنیان و : روایت میكند كه فرمود) ع (و از او از حضرت باقر در كامل الزیاره از ابونصیر 
 . گریستند بطوریكه اشك از چشمان آنها فرو ریخت) ع (مرغان و وحوش بر حسین 

كه اسم محلى است بمن  ((رابیه ))در روایت محفوظ بن منذر است كه گفت مردى از بنى هاشم در 



را ندانستیم تا شب یازدهم محرم ) ع (فت ما كشته شدن حسین خبر داد كه گفت از پدرم شنیدم كه میگ
در ) ع (با چند نفر نشسته بودیم صدایى شنیدیم كه كسى اشعارى میخواند و راجع به كشتن حسین 

كربال گریه میكند ولى او را نمیدیدیم به او گفتم خدا ترا رحمت كند تو كیستى ؟ گفت من از جنهاى 
عت كردم و براى یارى كردن آن حضرت به كربال رفتم ولى رسیدم كه نصیبین هستم از حج و مراج
 .آنحضرت را شهید كرده بودند

از جن نقل شده و صداى گریه آنان را شنیده اند زیاد ) ع (اشعاریكه در مصیبت حضرت سیدالشهداء 
 .است به كتب مراجعه شود

 واقعه بئرذات العلم 
هستند نقل ) ص (كه از اصحاب رسول خدا  ((خذیفه یمانى ))و  ((ابوسعید))در كتاب ریاض القدس از 

میكند كه در یكى از غزوات كه فتح و نصرت با مسلمین بود مراجعت میكردند بزمین شوره زار و بى 
آب و علفى رسیدند كه بسیار گرم و سوزان و شنزار بود و راه عبور از آن بسیار دشوار مینمود 

و وزیدن بادهاى گرم و سوزان تشنه شده بقسمى كه صداى  اصحاب آنحضرت بواسطه حرارت آفتاب
آنها بلند شد شكایت اینموضوع را خدمت حضرت نمودند حضرت باصحاب خود فرمود كسى بین شما 

هست كه معرفت باین سرزمین داشته باشد؟ یكى از اصحاب عرض كرد یا رسول اله من آشنایى كامل 
نامند چه  ((كشیب ارزاق ))عبور كرده ام این وادى را وادى به این سرزمین دارم و مكرر ازین بیابان 

از رفتار بازمانده   بساد لیالن كه درین بیابان گمراه شده و هر سواره اى كه در وادى قدم نهاد شترش 
و هیچ لشكرى به این وادى نیامده مگر اینكه هالك شدند زیرا اینجا مقام جنیان و مسكن شیاطین و 

) ص (مسلمانان چون این سخنان شنیدند یقین به هالكت نموده پناه برسول خدا . است   لشكر ابلیس 
هر : فرمود) ص (بردند و گریه زارى نمودند و ساعت بساعت بشدت گرماى هوا افزوده میشد پیغمبر 

كس در این بیابان خبرى از آب بمن بدهد من براى او بهشت را ضمانت میكنم همان كسیكه گزارش 
ا بحضرت داده بود عرض كرد در این بیابان چاهى است كه عرب آنرا بئرذات العلم این سرزمین ر 

میخوانند و در آنجا آب سرد شیرین گوارایى وجود دارد ولى چه فایده كه كسى قدرت رفتن سر آن چاره 
را ندارد زیرا آن چاه محل جن و شیاطین است كه از سلیمان تمرد نموده اند و دود سیاهى از آنچاه 

ند میشود و نمیگذارند كسى از آنچاه آب بردارد و اگر كسى بر سر آن چاه برود سوخته و مثل بل
ذغال سیاه میشود، قوم تبع یمانى با لشكر زیادى كه داشت چون بر سر این چاه رسیدند و خواستند 

آنچاه  با لشكرى بیحد و كثیر چون بر سر ((برهام فارس ))آب بردارند ده هزار لشكر او هالك شدند؛ 
با لشكرى فراوان بر سر  ((سعدبن یرزق )) .رسیدند و خواستند آب بردارند خلقى كثیر از آنها هالك شدند

این چاه آمدند بیست هزار آنان هالك شدند و اكنون سرهاى آدمیان و استخوانهاى آنها در كنار چاه 



 . ریخته است
عظیم ، آنگاه فرمود اى اصحاب من آیا میان ال حول وال قوة اال باهللا العلى ال: رسول اكرم ص فرمود

شما كسى هست كه دامن همت بر كمر زند و مشك و دلوى بر دارد و بر سر این چاه رود براى 
مسلمین بیاورد تا بهشت را براى من او ضامن شوم ؟ ابوالعاص بن الربیع كه برادر رضاعى آنحضرت 

اى تا من فرمان شما را بجا آورم زیرا كه من جعلت فداك یا رسول اهللا مرا مرص فرم: بود عرض كرد
یك مرتبه دیگر هم با جماعتى بر سر این چاه رفته چون بر سر این چاه رسیدیم عفریت جنى بزرگ 

از چاه نمودار شد و همراهان مرا هالك كرد فقط من با یكنفر دیگر كه اسب تندرو داشتیم نجات یافتیم 
لى امروز مسلمان هستم و امیدوارم از بركت اسالم آسیبى بمن یا رسول اله آنروز من مسلمان نبودم و 

نرسد، حضرت دعاى خیر درباره او نمود و دو نفر دیگر از شجاعان را همراه او نمود با جمعى دیگر 
و  ((ثابت بن اخنس ))و  ((سعد بن بشر))و  ((سعد بن معاذ))و یكى  ((قیس بن سعدبن عباد))كه یكى 

ر و سپر و تیر و كمان چون شیر شكارى و بیست شتر با دلو و ریسمان براه دیگران كه همه با شمشی
افتاده بسوى چاه رفتند و چاه بسیار بزرگى دیدند كه نظیر آنرا ندیده بودند چون نزدیك چاه شدند جنى 

از میان چاه بیرون آمد مانند نخله سیاه و چشمهایى چون طشت پر از آتش و دهانى مانند غار 
ى نفس شعله آتش از دهان او بیرون میآمد و در آن واحد تمام بیابان پر از دود آتش شد گشوده و بجا

و صدایى مانند رعد بر كشید كه زمین از صداى او به لرزه در آمد مسلمانان از ترس خواستند فرار 
ه من با كنند ابوالعاص بن ربیع گفت اى برادران مسلمان آیا از مرگ فرار میكنید كجا میروید بایستید ك

این عفریت جن در آویزم و بر او ظفر مییابم و اگر كشته شدم سالم مرا به پیغمبر خدا برسانید پس 
 ابوالعاص شمشیر كشید و قدم جراءت پیش نهاد كه یكى از جنیان فریاد كرد كه كیستید؟
سلیمان و داود و براى چه اینجا آمده اید مگر نمیدانید كه اینجا مكان پادشاهان و متمردین از فرمان 

است آنكه قوم عاد را كشتند و بسى دلیران را خون آغشته اند در این مكان میباشند ابوالعاص گفت ما 
از اصحاب و انصار رسول خدائیم اگر اطاعت ما را كردید كه ما با شما كارى نداریم و اال قهرا و 

اص باتمام نرسیده بود كه ناگاه جنى جبرا شما را وادار میكنیم كه ما را اطاعت كنید هنوز كالم ابوالع
صدایى زد و خود را بر روى ابوالعاص انداخت و ابوالعاص را مانند گنجشكى در چنگال باز دیدیم و 

صداى او را شنیدیم كه میگفت برادران دینى من سالم مرا خدمت پیغمبر برسانید ما از ترس فرار كردیم 
اص را مانند ذغال سیاه دیدیم نشستیم بر سر او گریه كردیم دیدیم كه جنى بچاه فرو رفت برگشتیم ابوالع

، دیدیم ، دیدیم از میان چاه غلغله و ولوله بلند شد انواع و اقسام صورتهاى عجیب و غریب از چاه 
بیرون آمد ما از ترس همگى فرار نمودیم و بسوى پیغمبر و اصحابش دویدیم چون خدمت حضرت 

بر مرگ ابوالعاص كه جبرئیل بر آنحضرت خبر داده بود میگرید  رسیدیم دیدیم رسول خدا نشسته و



پیش آمدیم و عرض كردیم خدا در مرگ ابوالعاص بشما صبر عنایت فرماید، پیغمبر فرمود به آن 
خدایى كه جان من در ید قدرت اوست االن روح ابوالعاص در بهشت متنعم است همه اصحاب طلب 

ند ولى از حرارت آفتاب و عطش در پیچ و تاب افتاده بودند رحمت و تمناى مقام ابوالعاص را كرد
از دور نمایان شد حضرت فرمود یاران من سقاى تشنه لبان و نجات ) ع (درین اثناء على بن ابیطالب 

دهنده پیر و جوان آمد استقبال على روید و از او آب بخواهید كه بغیر از او كسى شما را سیراب 
گریان شد   رفتند شرح تشنگى خود و كشته شدن ابوالعاص ) ع (بال على نخواهد كرد اصحاب به استق

على را استقبال نمود و او را بغل گرفت ) ص (و خدمت وجود مبارك پیغمبر آمدند، حضرت رسول 
 .پهلوى خود نشانید

عرض كرد یا رسول اله اذن میدهى بروم از چاه ذات العلم آب بیاورم پیغمبر ) ع (امیرالمؤ منین 
مود برو انشاءاله بسالمت باشى آنگاه دست مبارك را بگردن على انداخت و گریست و رو بطرف فر 

به امر و اجازه پیغمبر بئر ) ع (آسمان نموده عرض كرد الهى داغ را بر دل من مگذار چون على 
) ع (ذات العلم شد ده نفر از شجاعان لشكر با بیست شتر متوجه چاه شدند و از قفاى امیرالمؤ منین 

جاء الحق و  :تكبیرگویان میآمدند چون حضرت بنزدیكى چاه رسید با صداى بلند از ته دل فریاد زد
 .زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا 
گویى زمین و زمان به لرزه درآمد آنگاه دیدیم همان عفریت ) ع (از صداى رعدآساى امیرالمؤ منین 

ن آورده دهن باز كرده گفت كیستى تو مگر ندانستى جنى كه ابوالعاص را كشته بود سر از چاه بیرو 
كه احدى اینجا قدم ننهاده مگر آنكه هالك شده و بخاك تیره افتاده مگر این كله ها و سرهاى انسانى 

را نمى بینى كه در اطراف چاه افتاده چرا عبرت نمیگیرى و بر جان خود رحم نمى نمایى حضرت 
د من از كسانى نیستم كه تو دیده اى من نورى هستم كه از فرمود اى شیطان مردود و اى جنى مطرو 

نار تو خاموش نمى شوم آن جنى گوش بحرف حضرت نداده خواست همان كارى را كه ابوالعاص 
كرده بود با على بنماید كه ناگاه على صیحه اى بر او زده قبل از آنكه خودش را به آنحضرت برساند 

مانند كوه دو نیمش كرد و در میان چاه انداخت و ما را صدا زد  چنان ذوالفقار را بر كمرش نواخت كه
كه مشكها را بیاورید و در میان چاه انداخته آب بردارید سعید بن عباده گفت به آن خدائیكه ما را جان 
داده ما با دلو و ریسمان و مشك خدمت آنحضرت آمدیم دیدیم كه عرق غیرت و شدت غضب چنان 

ده كه زهره شیر از دیدن آنحضرت آب میشود، در این اثنا صورتهاى بر چهره آنحضرت ظاهر ش
مختلف و بلندى از چاه متصاعد شد و طایفه جن از چاه بیرون آمدند و شعله هاى آتش از دهانه چاه 

فوران میكرد بطوریكه تمام بیابان را دود فرا گرفت و در میان دود سیاه صورتهاى جن و شیاطین مثل 
بقدرى ما از دین آن صورتها هول و وحشت نمودیم كه نزدیك بود جان از تن ما آتش شعله ور بود 



با صداى بلند فرمود كه یا معشرالجن و الشیاطین بر ولى خدا سركشى ) ع (بیرون رود امیرمؤ منان 
  مینمائید آیا خدا بشماها گفته شد كه باین صور درآئید و با من ستیزگى كنید و یا افترا بخدا بندید پس

 . حضرت شروع نمود بدعا خواندن و بایشان دمیدن
قیس بن سعد گوید بخدا قسم كه آنقدر حضرت بر آنها دعا و سور قرآنى خواند و بر آنها دمید كه 
دیدم دود آتش ساكن شده و صورتهاى اجنه معدوم شدند و بسیارى از صورتهاى سوخته و هیاكل 

ا بر سر چاه طلبید و دلو و ریسمان را با دست مبارك افروخته بر روى خاك افتادند آنگاه حضرت ما ر 
خود گرفت و در چاه افكند هنوز بوسط چاه نرسیده بود كه ریسمان را قطع كردند و دلو خالى را بیرون 
انداختند حالت غضب از صورت آنحضرت نمایان شد سر مبارك خود را میان چاه كرد فرمود اى جنى 

و بیرون انداختى خودت بیرون بیا تا سزاى ترا هم بدهم كه ناگاه جنى كه دلو خدا را از ریسمان بریدى 
با صورت عبوس و چشمهاى برافروخته از چاه بیرون آمد حضرت او را فرصت نداد كه حمله كند 

فورى بر كمرش زد و او را دو نیمه ساخت پس دلو دیگرى در چاه افكند و بصوت و صداى بلند این 
 :رجز را خواند

 نزع البطینانا على ال
 اضرب هامات العدى بالسیف

 ان تقطع الدلولنا ثانیا
 اءضربكم ضربا بغیر حیف 

 منم شیر یزدان على ولى
 منم شیر خونخوار دشت یلى

 اگر بار دیگر شما جنیان
 بریدید دلو مرا ریسمان

 برآرم ز جان همه جنیان
 دمارى كه یك تن نماند ز جان

میان چاه بصداى مهیبى جواب داد كه اى صاحب صدا چه از جان ما و چاه عفریتى از جن از 
میخواهى ما بشما آدمیان آب نخواهیم داد خود را زحمت مده پیش از آنكه بر سرت بریزیم و پیكرت را 

 .بخاك اندازیم تا وحوش و طیور طعمه خود سازند
من كشته خواهى شد اگر مرا  حضرت فرمود اى ملعون مرا بكشتن تهدید میكنى هر آینه تو بدست



نمیشناسى بشناس من على ولى آنكه در تمام حروب بزرگان كفر بدست من كشته شدند اگر بار دیگر 
دلو مرا بر گردانى با ذوالفقار وارد چاه میشوم دمار از روزگار شما برآورم پس حضرت دلو را در 

ند و بیرون انداختند و عفریتى از جن میانچاه انداخت هنوز بمیان چاه نرسیده بود كه دلو را برید
میانچاه فریاد كرد كه اى صاحب عظیم الشاءن دلو خود را كه از عدنان میشمارى اگر راست میگویى 
ما كه دلو ترا از چاه بیرون میاندازیم تو هم خود را بچاه انداز كه ناگاه غضب از سیماى آنحضرت 

را از آمدن به چاه میترسانید، مهیاى كشته شدن باشید نمایان شده فرموده اى گروه جن و شیاطین آیا م
كه با ذوالفقار آمدم و رو بطرف همراهان و یاران خود كرده فرمود مرا میان چاه فرو برید مسلمانان 
بناله و آه درآمدند كه قربانت گردیم كجا میخواهى بروى چرا خودت را بدست خود تلف میكنى اینچاه 

جن ترا خواهند كشت آنوقت ما جواب رسول خدا را چه دهیم و بصورت  قعرش نمایان نیست و طایفه
حسنین نگاه كنیم حضرت آنها را بحق رسول خدا قسم داد كه مرا بچاه بفرستید اصحاب ریسمانى به 

 .كمر آنحضرت بستند و در میان چاه فرو بردند
و آنحضرت را در میانچاه قیس بن سعد گوید هنوز حضرت بوسط چاه نرسیده بود كه ریسمان را بریدند 

انداختند ما چون چنین دیدیم صدا بناله بلند كردیم كه آه پیغمبر خدا بى پسرعم و حسنین یتیم شدند هر 
چه گوش دادیم كه صدایى از آنحضرت بشنویم جز صداى اجنه و شیاطین چیز دیگرى بگوش نمیآمد 

خدایا آل پیغمبر خودت را و دل یقین بهالكت آنحضرت نمودیم رو بطرف آسمان كرده عرض كردیم 
اهللا اكبر : ما را بمرگ على مسوزان ناگاه صداى رعدآساى على از ته چاه بگوش ما رسید كه میفرمود

 . جاء الحق و زهق الباطل
چون آمدن حضرت بطول انجامید رسول خدا ناراحت شده جبرئیل بر پیغمبر نازل شده عرض كرد یا 

مایت و نصرت و حفظ و حراست پسرعمت گماشته كه آسیبى باو رسول اله چندین هزار مالئكه بح
نرسد و اكنون خودت برخیز و بر سر چاه رو پیغمبر فورى سوار شده بااصحاب و انصار خود بطرف 

 .چاه حركت كرد
قیس بن سعد گوید كه ما در كنار چاه ایستاده بودیم و بر على گریه میكردیم چه صداى آنحضرت 

داى جنیان را مى شنیدیم كه ناگاه از دور دیدیم پیغمبر با اصحاب نمایان بگوش ما نمیرسید و ص
شدند چون بر سر چاه رسیدند جبرئیل بر آنحضرت نازل شد عرض كرد خدا میخواهد فتح اینچاه و 

باشد و اال خدا میتواند ملكى را ماءمور كند كه در آن واحد ) ع (قتل متمردان جن بنام مقدس على 



د على را بخوان تا جواب دهد حضرت على را صدا زد جواب لبیك على از ته چاه همه را هالك كن
را بوسید بعد فرمود یا ) ع (بر سر چاه آمد پیغمبر پیشانى على ) ع (شنیده شد كه ناگاه دیدیم على 

عرض كرد یا رسول اله چیزى  ( ع(على تو خبر میدهى كه درین چاه چه كردى یا من بگویم ، على 
 . شیده نیست و لكن شنیدن آن از دو لب مبارك شما بهتر استاز شما پو 

یا على بیست هزار جن را كشتى و ما بقى جنیان بتو ایمان آوردند و به : وجود مبارك پیغمبر فرمود
ال اله اال : آنها گفتى امان نیست مگر براى اهل ایمان كه از روى صدق و اخالص و ایمان بگویند

یگر با من عهد كنید كه احدى را از این چاه ممانعت نكنید و هر كه بیاید آب اهللا محمد رسول اهللا و د
بردارد او را آزار نرسانید قبول نمودند و بیست و چهار هزار قبیله از قبایل جن مسلمان شدند و ایمان 
بخدا آوردند چون تو سلطان آنانرا كشته بودى پسر ویرا خواستى و تاج و سلطنت را بر سر او نهادى 
 . و نام او را زعفر زاهد گذاشتى و حدود و شرایع اسالم را تعلیم آنان نمودى آنگاه از چاه بیرون آمدى

عرض كرد چنین است یا رسول اله آنگاه رسول خدا اصحاب را اجازه داد كه از چاه برداشتند 
متوجه مدینه  چهارپایان و خودشانرا سیراب كردند و یك شبانه روز آنجا بودند و بعدا حركت كردند و

 .شدند

 

 

 

 

 آمدن زعفر جنى به كربال
سالها گذشت تا اینكه زعفر جنى در بئرالعلم مجلس عیش و عروسى بجهت خود مهیا كرد و بزرگان 
طایفه جن را دعوت نموده و خودش بر تخت شادى و عیش نشسته كه ناگاه شنید از زیر تختش 

شادى من چنین گریه میكند ایشان را خواست دو صداى گریه و زارى میآید زعفر گریست كه در موقع 
جن حاضر شدند سبب گریه آنها را پرسید گفتند اى امیر چون تو ما را بفالن شهر فرستادى از قضا 
عبور ما بشط فرات كه عرب آنرا نینوا میگویند و كربال افتاد دیدیم در آنجا لشكر زیادى جمع شده و 



ع (آن دو لشكر شدیم دیدیم میان معركه جنگ حسین بن على مشغول قتال و جدال هستند چون نزدیك 
پسر آن آقاى بزرگوار كه ما را مسلمان كرده یكه و تنها ایستاده و اعوان و انصارش تماما كشته شده ) 

اما من : و خود آن بزرگوار غریب تكیه بر نیزه بیكسى داده و نظر به یمین و یسار مینمود و میفرمود
ن معین یعیننا، و مى شنیدیم كه اهل و عیال آن بزرگوار صداى العطش بلند ناصر ینصرنا اءما م

كرده اند چون اینواقعه را دیدیم فورى خود را به بئر ذات العلم رسانیدیم تا ترا خبر كنیم كه اگر دعوى 
 .مسلمانى میكنى پسر پیغمبر را االن مى كشند

افكند لباس دامادى را از بدن بدور انداخت زعفر تا این سخنان را شنید تاج شاهى را از سر بدور 
طوایف جن را با حربه هاى آتشین برداشت و با عجله بطرف كربال روان شدند خود زعفر براى طلبه 
اى از علوم دینیه كه در بندى مفصال شرح حال او را میدهد نقل میكند كه وقتى ما وارد زمین كربال 

شكر دشمن فرا گرفته و صفوف مالئكه بسیارى را دیدیم كه شدیم دیدیم چهار فرسخ از چهار فرسخ را ل
منصور ملك با چندین هزار ملك از یك طرف نصر ملك با چندین هزار ملك از طرف دیگر جبرئیل 
با چندین هزار ملك و در یك طرف دیگر میكائیل با چندین هزار ملك و از طرف دیگر اسرافیل ملك 

 .ك عذاب هر كدام با لشكریان خود منتظر اذن و فرمانندریاح ملك بحار ملك جبال ملك دوزخ مل
ارواح یكصد و بیست و چهار هزار پیغمبر از آدم تا خاتم همه صف كشیده مات و متحیرند خاتم 

ولدى العجل العجل انا مشتاقون ، ولى خامس آل عبا یكه و تنها میان : انبیاء آغوش گشوده میفرماید
ن دیده میدان با زخمهاى فراوان و جراحات بى پایان ایستاده پیشانیش شكسته سر مجروح سینه سوزا

گریان ، هر نفس كه میكشد خون از حلقه هاى زره میجوشد اصال اعتنایى به هیچیك از مالئكه نمیكند 
و مرا هم كسى راه نمیدهد كه خدمت آنحضرت برسم همانطور كه از دور نظاره میكردم و در كار 

ندند و كوچه آنحضرت حیران بودم ناگاه دیدم آقا سر غربت از نیزه همه مالئكه بسوى من نظر افك
دادند تا من خودم را خدمت آنحضرت رسانیدم و عرض كردم كه من با سى و ششهزار جن آمده ایم تا 
یارى شما را بكنیم حضرت فرمود زعفر زحمت كشیدى خدا و رسولش از تو راضى باشند خدمت تو 

مود شما آنها را مى گفتم قربانت گردم چرا اذن نمیدهى ؟ فر  .قبول درگاه باشد ولى الزم نیست برگردید
زعفر گفت اجازه بفرما ما همه شبیه آدم . بینید ولى آنها شما را نمى بینند و این از مروت دور است 

میشویم اگر كشته شویم در راه رضاى خدا كشته شدیم حضرت فرمود زعفر اصال دیگر مایل بزندگانى 
كشته شدن على اكبر و عباس و قاسم یعنى زعفر بعد از . نیستم و آرزوى مالقات پروردگار را دارم 

ماندن در دنیا چه فایده اى دارد شما بجاى خود برگردید و بجاى نصرت و یارى من گریه و عزادارى 
 . براى من بكنید كه اشك عزاداران من مرهم زخمهاى منست

ب عزا زعفر میگوید من به امر امام مایوس برگشتم چون بمحل خود رسیدیم بساط عیش برچیدیم و اسبا



فراهم آوردیم مادرم بمن گفت پسرم چه میكنى و كجا رفتى كه اینطور ناراحت برگشتى گفتم مادر پسر 
آن پدرى كه ما را مسلمان كرد حالش در كربال چنین و چنانست رفتم یاریش كنم اذن نداد چون امر 

اى قیامت من جواب امام واجب بود برگشتم ، مادر چون این بشنید گفت اى فرزند ترا عاق میكنم فرد
 مادرش فاطمه را چه بگویم ؟
زعفر گفت مادر من خیلى آرزو داشتم كه جانم را فداى او كنم ولى اجازه نداد، مادر گفت بیا من به 
همراه تو میآیم و دامنش را میگیرم و التماس میكنم شاید اذن بدهد كه تو در ركابش شهید شوى ، مادر 

بطرف كربال روان شدیم چون رسیدیم صداى تكبیر از لشكر شنیدیم  از پیش و من با لشكریان از عقب
چون نظر كردیم دیدیم سر آقا حسین باالى نیزه و دود و آتش از خیام حرم حسینى بلند است مادرم 
خدمت امام سجاد رسید اذن خواست تا با دشمنان جنگ كند حضرت اذن نداد و فرمود در این سفر 

ا در باالى شتران شبها نگهدارى كنید آنان قبول كردند تا شهر شام با اسراء همراه ما باشید اطفال ما ر 
 .بودند تا حضرت آنها را مرخص كرد

 



 

 



 



 



 



 



 

 گریه اهل آسمانها و زمین و تمام موجودات عالم بر حسین علیه السالم: مجلس بیست و یكم 
ردیم و اینك در این مجلس گریه در مجلس قبل شرح گریه مالئكه و جن و طیور را مفصال بیان ك

 :آسمانها و زمین و اهل آنها را نقل خواهیم كرد
روایت میكند كه در رحبه كوفه این آیه مباركه را تالوت ) ع (در كامل الزیاره از امیرالمؤ منین 

 .فما بكت علیهم السماء و االرض و ما كانوا منظرین  :میفرمود
اما اءن هذا سیقتل و یبكى علیه السماء و : جد وارد شد فرموداز درى از درهاى مس) ع (ناگاه حسین 

درباره هالكت قبطیان و قوم فما بكت علیهم السماء و االرض و ما كانوا منظرین آیه شریفه . االرض 
فرعون است كه فوت ایشانرا تحقیر مینماید به اینكه آسمان و زمین بر ایشان گریه نكرد و اعتنایى بر 

از مفهوم این آیه استفاده میشود كه اگر كسى مؤ من و خداپرست باشد آسمان و  مرگ ایشان ننمود



 .زمین بر مرگ او گریان شود
در مجمع البیان نقل میكند كه از ابن عباس نقل كردند كه آیا آسمان و زمین بر فوت كسى گریه میكند 

او در آسمان كه محل گفت بلى چون مؤ من از دنیا میرود و محل عبادت او در زمین و مصعد عمل 
 .باال بردن عمل او باشد بر او گریه میكنند

ما من مؤ من اال وله باب  :روایت میكند كه حضرتش فرمود) ص (انس بن مالك از حضرت رسول 
 .یصعد منه عمل و باب ینزل منه رزقه فاذا مات بكیا علیه 

آن عملش باال برود و دیگرى  یعنى هیچ بنده مؤ من نباشد مگر آنكه براى او دو در باشد یكى از
روزى او برایش نازل میگردد و چون این بنده بمیرد این دو در از عروج عمل نزول رزق محروم مانند 
 .و بر او بگریند

گوید كه ابن  ((ریاض المصائب ))در كتاب  ((صاحب خالصة االخبار)) ((سید مهدى تبریزى ))مرحوم 
هم السماء و االرض گفته چون پیغمبرى از دنیا میرود آسمان عباس در تفسیر آیه شریفه فما بكت علی

و زمین چهل سال بر او گریه میكنند و در رحلت امام چهل ماه و در فوت عالم عامل چهل روز اما 
آسمان و زمین همیشه گریه میكنند و دلیل اینمطلب آنكه روز قتل ) ع (در شهادت امام حسین 

ه آسمانى در روز عاشورا ظاهر شد و قبل از آن مشهود نبود و آنحضرت از آسمان خون بارید و حمر 
 .هیچ سنگى را از جایش حركت ندادند مگر آنكه در زیر آن خون بود) ع (در روز قتل حسین 

اى جبله بدان كه حسین بن : نقل میكنند كه به جبله گفت  ((میثم تمار))در امالى و علل الشرایع از 
و سید شهیدان خواهد بود و همچنین اصحاب او كه در كربال شهید على علیه السالم شهید میشود 

 . میشوند بر سایر شهدا برترى و مقام خواهند داشت
كشته ) ع )اى جبله هر وقت نظر بر آفتاب كردى و آنرا چون خون سرخ دیدى بدانكه حسین بن على 

دیدم چون بر خورشید نظر  میشود جبله گفت روزى از حجره خود بیرون آمدم آفتاب را بر دیوار قرمز
 .كردم رنگ او را غیرمعمولى دیدم گریه كردم و گفتم بخدا قسم كه حسین امروز كشته شد

فرمود كه آسمانهاى هفتگانه ) ع (نقل میكند كه حضرت رضا  ((ریان بن شبیب ))در امالى و عیون از 
 .گریستند) ع (و زمینها بر حسین 

محمد بن شهاب زهرى نقل میكند كه گفت وقتى شام نزد عبدالملك  در كتاب عقد از ((قرطبى اندلسى ))
مروان آمدم جمعى آنجا بودند، عبدالملك از آنان سئوال كرد كه آیا شما میدانید كه روزیكه حسین بن 
على كشته شد در بیت المقدس چه واقع شد، حاضرین جواب ندادند تا نوبت بمن رسید از من سئوال 

هیچ سنگى از   در بیت المقدس) ع (یده ام كه در روز شهادت حسین بن على كرد گفتم اى خلیفه شن
 .زمین برداشته نشد مگر آنكه در زیر آن خون تازه اى یافتند



پس از نقل گفتار زهرى میگوید كه عبدالملك مرا خواست و بمن گفت كه  ((صواعق ))در  ((ابن حجر))
و به كسى نباید بگویى زهرى میگوید تا عبدالملك زنده بود مردم اینموضوع را نمیدانند فعال من بدانم و ت

 . جراءت نكردم اینموضوع را بكسى بگویم
 جارى شدن خون از سنگ و درخت در روز عاشورا
در كتاب ریاض الشهاده نقل میكند كه در یك فرسخى و موصل محلى است كه آنرا مشهد نقطه گویند 

ند كه چون سرهاى شهیدان را با اسراء شام میبردند بهر بلد و و باین علت این نام را بر آنمحل نهاده ا
منزلى كه میرسیدند پیش از ورود خود خبر میدادند كه شهر را آذین بندند و با استقبال بیایند در هر 
منزل كه میرسید این برنامه را اجرا میشد ولى به موصل كه رسید بعادت معهود خبر بحاكم موصل 

بندند حاكم جمعى از عقال و پیرمردان را جمع كرده و در این امر با آنها  دادند كه شهر را آذین
 .مشورت كرد و باالخره قرار شد كه آنها را بشهر راه ندهند و در یك فرسخى شهر از آنها پذیرایى كنند

در محل پذیرایى سرها را بر نیزه ها نصب كرده بودند در پاى یك سنگ بزرگى سر مطهر منور 
داهللا الحسین ارواح العالمین له الفداء را بر سر نیزه زده در كنار آن سنگ بر زمین حضرت ابى عب

زدند در كنار آن خونى از سر مطهر بر آن سنگ چكید و از آن تاریخ تا مدتهاى مدید هر ساله روز 
عاشورا از آن سنگ خون تازه میجوشد و در آنجا مسجدى بنا نهاده و هر سال در روز عاشورا 

زیاد از شیعیان در آن محل جمع میشوند و عزادارى مفصلى مینمایند تا در زمان عبدالملك جماعتى 
 .مروان آن سنگ را از آنجا بردند و دیگر اثرى از آن ظاهر نشد

 دوم 
جناب فاضل متتبع آقا میرزا صدرالدین در جلد دوم كتاب ریاض القدس نقل نموده از والد در ریاض 

ین خود كه در كتب مقتل نقل كرده كه در سفر مكه عبورم بشهر حماة االحزان از بعضى از معاصر 
افتاد در میان آن باغها مسجدى دیدم كه نام آن مسجدالحسین بود وارد آن شدم در گوشه اى از آن 
مسجد پرده اى كشیده بودند آن پرده بدیوار آویخته بود چون پرده را عقب زدم دیدم سنگى بدیوار 

لوى بریده و شریان در آن سنگ نقش است و خون خشكیده اى هم در آن آویخته و اثر موضع گ
 .سنگ موجود میباشد

من از خدام مسجد پرسیدم كه این سنگ چیست و چرا خون دارد و خون كه نجس است نباید در میان 
مسجد باشد گفتند این سنگى است كه چون لشكر ابن زیاد از كوفه به دمشق میفرتند و سرهاى شهیدان 

را روى این سنگ نهادند و از آن  ( ع(با اسیران میبردند چون باین شهر وارد شدند سر بریده حسین را 
وقت اثر بریده بر این سنگ مانده چنانكه میبینى یكى از خدام دیگر گفت من سالها است خادم این 

سى را نمى مسجد میباشم خیلى اتفاق میافتد كه از میان عمارت مسجد صداى قرائت قرآن میشنوم و ك



میشود شب كه از نصف میگذرد نورى از این ) ع (بینیم و در هر سال كه شب عاشوراى حسین 
سنگ ظاهر میشود كه بدون چراغ مردم مسجد دیده میشوند و عده اى از مردم اینجا جمع میشوند و 

آید در اطراف این سنگ گریه و عزادارى میكنند و در آخر شب عاشورا از آن سنگ خون بیرون می
كه این خون خشكیده كه میبینى از اثر ترشح همان خونست بعد آن خادم گفت آن خادمیكه قبل از من 
درین مسجد بود میگفت منهم سالها درین مسجد خدمت میكردم و این سنگ را به همین كیفیت در 

 . شبهاى عاشورا دیده ام
مسجد و سنگ پرسیدم مثل گفتار ناقل میگوید چون از مسجد بیرون آمدم از هر كس در شهر از این 

 .خادم را براى من گفتند
 سوم 
در كتاب الریاض القدس مینویسد كه در یكى از شهرهاى روم كوهى شیرى است كه از سنگ تراشیده 
شده و هر سال روز عاشورا از چشمهاى آن شیر دو چشمه آب جارى میشود تا شب چون شب گردد 

میكنند و ) ع (ز آن آب میخورند و یادى از لب تشنه حسین آن آب قطع میگردد و مردم آن حوالى ا
 .بر قاتالن آنحضرت لعنت مینمایند

و در كتاب ریاض الشهاده نقل میكند كه در بلدى از بالد روم از سنگ شیرى ساخته اند كه در 
روزهاى عاشورا از دو چشم او خون جارى میشود تا شب گردد و اهل آن بلد دور آن شیر جمع شده 

 .ادارى میكنندعز 
 چهارم 
در كتاب الریاض الشهاده نقل میكند كه در زمان ما شایع شده است كه در بالد روم درختى است كه 
در روز عاشورا نزدیك ظهر یكى از شاخه هاى آندرخت سرازیر شده از برگهاى آن قطرات خون 

از آن درخت بهمین  میچكد تا غروب آفتاب و بعد آن شاخه خشك میشود و سال آینده شاخه دیگرى
كیفیت میگردد و هر سال جمع كثیرى از خالیق بزیارت آندرخت میروند بعد میگوید قصه این درخت 
را جمع از تجار كه به آن سرزمین رفته بودند و خودشان مشاهده كرده بودند براى من نقل كردند كه 
 .بحد تواتر رسید

درخت چنارى است كهنسال كه همه  ((زرآباد قزوین ))مرحوم دربندى در اسرارالشهاده نقل میكند كه در 
ساله ظهر عاشورا ناله اى از آن درخت بر میآید و از شاخه اى از آندرخت خون میریزد و مردم از 
 .اطراف و نواحى در آن مكان آمده و به عزادارى و گریه و زارى اشتغال دارند

یه این درخت را من از عالم جلیل جناب آقا نقل میكند كه قض ((حاج شیخ على اكبر نهاوندى ))مرحوم 
بود شنیدم میفرمودند من خودم آن درخت را دیدم و  ((وحید بهبهانى ))یحیى كه از نواده هاى مرحوم 



 . روز عاشورا بزیارت آن رفتم
 پنجم 

عراقى نقل میكند كه وقتى عالم جلیل آقاى سیدمهدى پسر مرحوم آقا سیدعلى صاحب  ((دارالسالم ))در 
فصول و دیگرى  ((شیخ محمد بن صاحب ))ریاض در كربال مریض شد دو نفر از علما را كه یكى 

كه هر از فحول علماء كربال بودند در سرداب مقدس حسینى فرستاد كه  ((حاج مالجعفر استرآبادى ))
لباس قدرى از خاك قبر آنحضرت برداشته براى استفشاء آنمرحوم بیاورند آن دو عالم جلیل غسل كرده 

احرام پوشیدند وارد سرداب شده قدرى از تربت با آداب آن برداشته آوردند قدرى از آنخاك را یكى از 
محترمین كربال گرفته در میان كفن مادرش گذشت گفت اتفاقا در یكى از روزهاى عاشورا به آن كفن 

ونابه نموده است روز نظر كردم دیدم رطوبتى دارد كفن را باز كردم دیدم آنخاك خون شده و كفن را خ
 . یازدهم باز نظر كردم بحالت اول درآمده و ابدا اثر رطوبتى در آن نیست

 معنى گریه موجودات بر حسین علیه السالم 
از آیات و روایات و حكایاتى كه تا كنون ذكر شد معلوم گشت كه مالئكه و زمین و آسمان و اهل آن 

 :ل اهللا تعالى فرجه در دعاى سوم شعبان میفرمایدگریان شدند بلكه حضرت حجت عج) ع (بر حسین 
اءللهم انى اسئلك بحق المولود فى هذا الیوم الموعود بشهادته قتل الستهالله و والدته بكته السماء و من 
 .فیها و االرض و من علیها و لما یطاء البتبها قتیل العبرة و سید االسرة 

مروز كه وعده شهادت او رسیده قبل از آنكه مادرش او خدایا سؤ ال میكنم از تو بحق مولود ا: یعنى 
را بزاید زمین و آسمان و هر كه در آنها میباشد بر آنحضرت گریه كردند حتى آنهائیكه هنوز قدم 

 . بعرصه دنیا نگذاشته اند چه آنحضرت كشته شده گریه است
آنحضرت گریان شده اند حال پس همه موجودات عالم چه آنهایى را كه ما بچشم ببینیم و چه نبینیم بر 

 .باید فهمید كه به چه قسم بر آنحضرت گریه كرده اند
 . كلم الناس على قدر عقولهم: نظر بگفتار

 چونكه با كودك سر و كارت فتاد
 پس زبان كودكى باید گشاد

در  مكالمه اولیاء خدا با مردم باندازه عقول و افهام مخاطبین است و غالبا از باب استعمال الفاظ
 .معانى كلى میباشد

از كسانى مباش كه لفظى را بشنوند و بر : وارد شده كه به راوى فرمود) ع (در خبرى از امام صادق 
یك معنى حمل نمایند و اكثر تاویالت كه در احادیث امامیه وارد است مبنى بر این قاعده استعمال 



مسلم شیعه است در معنى كلى خود  لفظ در معنى كلى میباشد لفظ صراط و میزان كه یكى از عقاید
بى   كه گذشتن و عبور نمودن از جهنم به بهشت و سنجش اعمال باشد استعمال شده ولى شخص 

اطالع گمان میكند كه مراد از میزان همان معنوى لغوى آنست كه ترازو باشد لذا عده اى قائل شده اند 
ده اند كه قدر این ترازو چه مقدار است و نامه كه اعمال را با ترازو میكشد قهرا این اشخاص بفكر افتا

عمل چیست و طریقه كشیدن به چه نحو خواهد بود و یا صراط را بمعنى پل گرفته اند كه پلى روى 
جهنم است قهرا بفكر میروند كه ساختمان این پل از چیست و به چه نحو خواهد بود بنابراین اگر از 

ن اشكاالت برخورد نمیشود لذا شارع مقدس هم از ما اعتقاد اول لفظ بر یك معنى كلى حمل شود به ای
بصراط و میزان را خواسته نه حقیقت و چگونگى آنرا و براى همین است كه از چگونگى و جزئیات 

 . این امور در قرآن و احادیث چیزى نمییابیم
و حزن و  پس از ذكر این مقدمه میگوئیم گریستن یك معنى عام دارد كه عبارت از اظهار اندوه

غمناك بودنست و این معنى در انسان به ریختن اشك از چشم و بانقباض جبهه ، و در حیوان 
بصداى بلند است چنانچه وقتى او را بزنند با بچه او را بگیرند یك حال تحسر و تاءسفى براى او پیدا 

ریختن چون آنان  شده كه قهرا صداى خود را بلند میكند و در مالئكه فقط حزن و اندوه است نه اشك
 . داراى جسم نیستند و در نباتات به پژمردگى برگ و زرد شدن و خشك شدن آنست

و یا مثال معنى در اسماء الهى كه بر ذات حضرت بارى اطالق میشود غیر از اسمایى است كه بر 
 ما نام میگذارند مثال اسم رحیم كه یكى از اسماء خداست معنیش این نیست كه در اثر رقت قلب
صنوبرى با بودن قواى جسمانى حالت ترحمى به او دست دهد مثل رحم كردن ما به زیردستان منزه 
است خدا ازین گفتار پس وصف خدا بصفت رحمت از قبیل سبب بر مسبب باشد یعنى سبب كه 
رحمت است مجاز باشد از انعام كه اسباب است و از قبیل مجازات در قرآن و اخبار زیاد وارد شده 

 . است
 فلعن اهللا امة اسست اءساس الظلم و الجور علیكم اهل البیت  : مجلس بیست و دوم

 .پس خدا از رحمتش دور گرداند آن جماعتى را كه اساس ظلم و جور را بر شما اهلبیت تاسیس نمود
لعن در لغت بمعنى راندن و دور كردنست و لعن از خدا بمعنى دورى از مقام قرب و تیعید از : شرح 

 QQ�°رحمت است . 
 (64احزاب ، . (اءن اهللا لعن الكافرین و اءعد لهم سعیرا: در قرآن میفرماید

حقتعالى كافرین را از رحمت و مقام قرب خود دور كرده و از براى آنان آتش سوزانى را مهیا : یعنى 
 . نموده است

ت بمعنى وضع شى ء ظلم در لغ. اساس بمعنى پایه و بنیاد نهادن . امة بمعنى گروه و جماعت آمده 



در غیر ما وضع له است و گاهى در عدل از راه است و گاهى بمعنى نقص آمده ، چون ولم یظلم 
ما ظلمك اءن تفعل اى ما منعك لعن درین عبارت زیارت : منه شیئا و گاهى بمعنى منع آمده چنانچه 

خالفتى كه حق بمعنى اول است كه وضع چیزى در غیر موضع خودش باشد چه در اول اسالم حق 
 .آل محمد بود غصب كردند و در غیر مجراى طبیعى آن قرار دادند
 . جور بمعنى عدول از طریق و بمعنى تعدى نیز آمده و در اینجا مراد قول اول است

اهلبیت بعضى گفتند مراد از اهلبیت اوالد وجود مبارك پیغمبر است از نسل فاطمه علیهاالسالم و 
بعضى گفتند اهلبیت كسانى هستند كه زكوة بر آنها حرام است لكن حق  همچنین اقرباء آنحضرت و

انما یریداهللا  : مطلب اینست كه این اهلبیت همان اهلبیتى هستند كه خدا در قرآن ذكر كرده در آیه
 .لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهركم تطهیرا 

 .ى و من تخلف عنها غرق مثل اهل البیتى كمثل سفینة نوح من ركبها نج :و پیغمبر فرمود
و مسلما این اهلبیتى كه خدا در قرآن میفرماید ائمه معصومین و حضرت زهرا علیهاالسالم میباشد و 
مراد از حدیث سفینه نوح هم همین است و ما مطالب راجع به این مجلس را در سه فصل بیان خواهیم 
 .كرد

 امتى كه تاءسیس ظلم كردند كدامند: فصل اول 
یكى : ظلمى كه بر اهلبیت پیغمبر بلكه بر همه اهل عالم تا روز قیامت شد دو ظلم بود سخت ترین

مانع شدن از نوشتن وصیت خود را در آن آخرین ساعت عمر خود و دیگر موضوع جمع شدن در 
 . سقیفه و حق آل محمد را بردن

ى كه از بزرگان قمر  548محمد بن عبدالكریم شهرستانى متوفى ) ص (اما راجع به وصیت پیغمبر 
علماء عامه است در كتاب معروف خود موسوم بملل و نحل گوید اول نزاع و اختالف بزرگى كه در 
اسالم واقع شد همانست كه محمد بن اسماعیل بخارى به اسناد خود از عبداهللا بن عباس نقل نمود كه 

اءكتب   ت و قرطاس اءیتونى بدوا :شدت یافت و فرمود) ص (چون در مرض الموت حال رسول اهللا 
یعنى دوات و كاغذى بیاورید تا براى شما كتابى بنویسم كه بعد از من گمراه  .لكم كتابا ال تضلوا بعدى 

 . نشوید عمر گفت درد بر او غلبه كرده كتاب خدا ما را بس است و احتیاجى بنوشته آنحضرت نیست
د برخیزید از نزد من بروید كه نزد چون نزاع و گفتگو در اطراف بستر آنحضرت زیاد شد حضرت فرمو 

 . من سزاوار نیست
این . ابن عباس گفت باالترین مصیبت و بال در آنوقتى بر ما نازل شد كه مانع نوشته رسول خدا شدند

اءن : گفت ... موضوع دوات و قلم از مسلمیات بین شیعه و سنى است و بعضى نقل كرده اند كه 
میگوید و این باالترین اهانتى است كه بآنحضرت گفته شده چنانچه الرجل لیهجر یعنى این مرد هذیان 



و كرمانى در شرح  ((شفا))علماء منصف و متفكر اهل سنت از قبیل قاضى عیاض شافعى در كتاب 
در شرح صحیح مسلم نوشته اند كه گوینده این كالم هر كه بوده اصال  ((نودى ))و  ((صحیح بخارى ))

ه و از معرفت كامل بمقام و مرتبه آنحضرت عاجز بوده چه آنكه نزد ارباب ایمان به رسول خدا نداشت
مذاهب ثابت است كه از انبیاء عظام در مقام ارشاد و هدایت خلق اتصال به غیب عالم دارند خواه 
در حال صحت یا در حال مرض حتما باید اوامر آنها اطاعت كرده شود پس مخالفت با آنحضرت 

 . انتهى كالمهم. دلیل بر عدم معرفت بمقام آنحضرت میباشد خاصه بیان كلمه هذیان
واقعا اگر میگذاشتید پیغمبر مطلب را بنویسد پس از موت آنحضرت اینهمه اختالف در بین مرحوم 

 . بوجود نمیآمد و سقیفه اى درست نمیشد و حق آل محمد از بین نمیرفت
ه اهل عالم تا روز قیامت شد موضوع دومین ظلمى كه بر آل محمد و اهلبیت آنحضرت بلكه بر هم

جمع شدن در سقیفه ساعده و بردن حق اهلبیت بود براى توضیح اینمطلب مجبوریم كه قدرى شرح 
 . سقیفه را بیان كنیم

 اختالف دو قبیله اوس و خزرج 
قبل از شرح سقیفه مجبوریم دو قبیله بزرگ بنام اوس و خزرج را كه در سقیفه جمع شدند و در امر 

 . فت گفتگو و زد و خورد كردند شرح دهیمخال
در زماینكه سیل عرم سد ماءرب یمن را شكست و آب سد تمام شد بلد و باغات آنها را خراب كرده 
مردم آن باطراف پراكنده شده و قبیله اى بنام خزاعه به حجاز آمده ساكن آن حدود شدند و دو برادر 

رب كه هواى معتدل و زیبایى داشت رحل اقامت افكندند، بنام اوس و خزرج از آنها تخلف ورزیده در یث
سالهاى متمادى در آنجا زندگى مینمودند به مرور زمان فرزندان آنان زیاد شده و دو قبیله بنام آن دو 

با آنكه همگى این دو قبیله بنى اعمام و خویشان . برادر تشكیل دادند یعنى قبیله اوس و قبیله خزرج 
طه قتلى كه بین آنان واقع شده بود پیوسته با یكدیگر نزاع و زد و خورد داشتند و هم بودند معذلك بواس

 .از هر فرصتى استفاده نموده و به نفع خود و محذول نمودن گروه دیگر اقدام مینمودند
در مدینه منوره جنگ و جدال بین این دو قبیله سخت برقرار بود تا ) ص (در اول بعثت رسول اكرم 

فیل كه سال دهم بعثت باشد در اینسال جنگ سختى بین این دو قبیله در گرفت و عام ال 50سال 
 .سرانجام قبیله اوس بر خزرج غالب آمد و بعد از خاتمه جنگ صلحنامه اى بین آنها رد و بدل شد

در همان اوان كه با هم صلح كرده بودند و برادروار رفتار مینمودند خزرجیها كه همیشه تفوق بر 
 .تند نمى توانستند تحمل ذلت و حقارت و مغلوبیت را در مقابل اوسیها بنماینداوسیها داش

اسعد بن زراره و زكوان بن عبد قیس كه دو نفر از اشراف قبیله خزرج بودند از یثرب به مكه رفته تا با 
 .قریش اتحاد كنند و بر قبیله اوس حمله كنند و آنها را سركوب نمایند



منزل عتبه بن ربیعه ورود نمودند و گفتند آمده ایم با شما هم سوگند و هم  وقتى به مكه وارد شدند در
 . عهد شویم تا ننگ شكست خود را برطرف سازیم

عتبه گفت متاءسفانه الحال نمیتوانیم این عمل را انجام دهیم چه آنكه خود گرفتار پیشامدى شده ایم كه 
 . نمیتوانیم بكار دیگرى بپردازیم

امدى شما را مشغول ساخته است عتبه گفت مردى در میان ما قیام نموده كه خداى اسعد پرسید چه پیش
نادیده میپرستد و خدایان ما را بد میگوید و خود را رسول و فرستاده خداى نادیده میداند و جوانان ما را 

 . بد راه نموده و بخداى خود توجه داده است
ت از خود ما است بلكه از بهترین ما میباشد گفتند كه این شخص كیست و از كجا آمده و عتبه گف

پسر عبداهللا بن عبدالمطلب بن هاشم است كه چندیست در اثر فشار و اتحاد ما ) ص (نامش محمد 
باتمام خاندانهاى بنى هاشم در شعب ابیطالب رفته اند و ما آنها را در محاصره سخت قرار داده ایم 

 .شعب بیرون میآید و مردم را بدین خود دعوت میكندفقط سالى دو مرتبه در موسم حج و عمره از 
اسعد و زكوان چون از علماى یهود ساكن مدینه شنیده بودند كه بزودى پیغمبرى از مكه ظاهر خواهد 
شد فلذا بشوق دیدار آنحضرت بمسجد رفته و آنحضرت را در حجر اسماعیل مالقات نمودند و در 

 به چه چیز دعوت میكنى و مرام تو چیست ؟ مقابل آنحضرت نشستند و عرض كردند ما را
حضرت فرمود شما را دعوت میكنیم كه شهادت به وحدانیت خداوند متعال و نبوت و رسالت من بدهید 
و اینكه بت پرستى نكنید و شرك بخداى بزرگ نیاورید و با پدر و مادر نیكى كنید و فرزندان خود را 

گ و كوچك و آدم كشى ننمائید و مال یتیمان را نخورید و كم از بیم فقر و پریشانى نكنید و گناهان بزر 
 .فروشى نكنید با عدالت و صداقت با خلق رفتار نمائید و وفاى بوعده و عهد نمائید

اشهد ان ال اله  :چون اسعد و زكوان این كلمات را شنیدند و نور ایمان در دلشان تابیدن گرفت و گفتند
 . اال اهللا و انك رسول اهللا

ه عرض كردند ما از اهل یثرب و از قبیله خزرج هستیم شما یكنفر را با ما بفرستید تا به اهل قبیله آنگا
مصعب بن عمیر را كه جوانى طلیق اللسان ) ص (و مردم آن صفحات قرآن تعلیم بدهد رسول اكرم 

 .وانه نمودبود و بسیارى از قرآن و احكام الهى را كه تا آنروز نازل شده بود میدانست با ایشان ر 
در مدینه در منزل اسعد از مصعب پذیرایى میشد روزها در مجالس قبیله خزرج مردم را دعوت به 
قواعد دین اسالم مینمود و از هر قبیله اى یكى دو نفر مسلمان میشدند، سعد و زكوان هم كمك 

، سعد بن معاذ و میكردند اوصاف حمیده آنحضرت را براى انصار نقل مینمودند تا زمانیكه خالوى اسعد
اسید بن حضیر بشرف اسالم مشرف گردیدند و مصعب را بمنزل خود بردند تا باالخره اشرف این دو 
 .قبیله مسلمان شدند و كم كم اسالم در افراد مدینه نفوذ كرده روزبروز تعداد مسلمین افزوده شد



ى ریاست انتخاب كرده بودند خیال عبداهللا بن ابى كه از بزرگان قبیله اوس بود و هر دو قبیله او را برا
داشت كه امیر مدینه شود امر سلطنت و امات او خودبخود بواسطه اسالم متزلزل شد ولو آنكه خود او 
ظاهرا مسلمان شد ولى در باطن ازین پیشامد ناراضى بود فلذا پیوسته در تخریب اساس دین اسالم 

 .روف شدسعى و كوشش میكرد تا جایى كه به رئیس المنافقین مع
بمدینه و مسلمان شدن تمام قبیله اوس و خزرج آنها متحدا در ) ص (پس از آمدن رسول اكرم 

 .خدمتگزارى آنحضرت ساعى و آماده عمل بودند
ولى عبداهللا ابن ابى كه رئیس منافقین و بزرگ و رئیس قبیله اوس بود باطنا باتمام تشكیالت پیغمبر 

فع خود نتیجه بردارى كند و خودش حاكم و سلطان مدینه شود مخالف بود و درصدد فرصتى بود كه بن
هجرى كه پیغمبر گرامى از دنیا رحلت فرمود بهترین فرصت را براى  11فلذا در آخر ماه صفر سال 

رسیدن بهدف و مقصد خود بدست آورد چون مقتضى را موجود یافت تصمیم گرفت كه ازین فرصت به 
رگان هر دو قبیله اوس و خزرج را در سقیفه بنى ساعده جمع آورد نفع خود نتیجه بردارى كند فلذا بز 

كه سر پوشیده اى مخصوص انصار بود كه هر گاه امر مهمى پیش میآمد همگى در آنجا جمع 
میشدند و در آنموضوع مهم شور مینمودند و غیر از خودشان كسى را در آنجا راه نمیدادند بارى براى 

اجتماع نمودند و چون ) ص (ت نه خالفت و جانشینى رسول اكرم تصاحب نمودن امر امارت و ریاس
بین دو قبیله اوس و خزرج سالهاى متمادى رقابت موجود بود براى ربودن گوى ریاست و امارت گفتگو 
طوالنى شد هر یك از دو قبیله میخواستند بنفع قبیله خود بهره بردارى نمایند و هر یك از دو قبیله 

سلم میدانند در آنمحفل بقول امروزیها امارت و ریاست توجه به قبیله خزرج داشت امارت را براى خود م
چه آنكه سعد بن عباده شخصیتى بزرگ و باجود و سخاوت ، و جاهت بسیار نیكویى در میان انصار 

و قبیله اوس چون چنین مرد شایسته اى نداشتند كه بامارت برگزینند و مایل هم نبودند كه زیر . داشت 
امارت و ریاست خزرجیها بروند عقب فرصتى میگشتند كه این پرچم امارت و ریاست را از دست  پرچم

 .خزرجیها بربایند
در همان ساعات مشورت انصار در سقیفه عمر بن الخطاب باخبر شد بنابر آنچه كه طبرى در 

گران نوشته جلد دوم كامل و دی 222و ابن اثیر در صفحه  ((چاپ اول ))جلد سوم تاریخ  208صفحه 
براى آنكه دیگران از كبار ))رفت ولى وارد منزل آنحضرت نشد ) ص (اند به در خانه رسول خدا 

براى ابوبكر پیغام داد كه بیرون بیاید كار دارم ابى بكر جواب داد  ((صحابه و بنى هاشم باخبر نشوند
ش آمده كه حضور تو تنها مشغولیاتى دارم نمیتوانم بیرون بیایم دو مرتبه پیغام داد حادثه اى پی

الزمست ابى بكر بیرون آمد گفت چه خبر است عمر گفت مگر نمیدانى انصار در سقیفه جمع شده 
 . اند كه امر امارت را به سعد بن عباده واگذار نمایند الزمست به آنجا برویم و اخذ نتیجه نمائیم



م را خبر بنمایند دو نفرى و بنى هاش) ص (پس بدون آنكه مهاجرین حاضر در منزل رسول اكرم 
 .محرمانه به سقیفه رفتند

در بین راه ابوعبید جراح گوركن قدیم مكه كه یكى از همفكران آنان بود مالقات نمودند و با خود بردند 
 .سقیفه شدند  و سه نفرى وارد مجلس 
ه نفر حاضر به اتفاق جمیع ارباب سیر و تاریخ و خبر در سقیفه بنى ساعده از مهاجرین فقط همین س

 .بود آنهم بطریقى كه گفته شد
ما قبال گفتیم كه سالها بین قبیله اوس و خزرج عداوت و دشمنى بود، در آن موقعى هم كه در سقیفه 
جمع بودند خزرجیها میخواستند امیر از آنها باشد اوسیها هم این نظر را داشتند كه امیر از قبیله 

ه هدف خودشان سعد بن عباده را كه مریض بود و داراى خودشان باشد ولى خزرجیها براى رسیدن ب
وجهه اى هم بود در سقیفه حاضر نمودند اوس هم بزرگان قبیله خود را به سقیفه آوردند كه یكى از 
آنها عبداهللا بن ابى بود بزرگان هر قبیله بر نفع خود سخنرانى كردند بیشتر سخنرانى هم بر نفع سعد 

چون فرد الیقى نداشتند كه بدرد ریاست بخورد و ازین پیشامد هم بسیار  بن عباده شده قبیله اوسیها
ناراحت بودند و ابدا زیربار خزرجیها نمیرفتند متحیرانه باطراف مینگریستند و در پى فرصت بودند كه 
بهانه بدست آورند و خزرجیها را مغلوب كنند كه ناگاه عمر و ابوبكر و ابوعبیده وارد مجلس با نطقهاى 

 .اه مسیر گفتار انصار را عوض نموده و بسمت مهاجرین برگردانیدندكوت
فرصتى بدست اوسیها آمد و با پیشنهاد مهاجرین موافقت كردند تا دست خزرجیها را كوتاه نمایند در 
. این هنگام عمر گفت چگونه راضى میشوید كسى را كه پیغمبر مقدم داشته شما او را جلو نیندازید

ل سنت میگویند پیغمبر به ابوبكر فرمود برو و بجاى من نماز بخوان پیش رفت و با اشاره به اینكه اه
ابوبكر بیعت كرد و چون بعضى از انصار اینرا دیدند گفتند با بغیر از على با كسى بیعت نمى كنیم 
ولى باالخره مردم قبیله اوس با ابوبكر بیعت كردند ولى خزرجیها زیربار نرفتند بزرگ خود سعد بن 

 .باده را برداشته بمنزل رفتند و یكنفر از آنها هم با ابوبكر بیعت نكردندع
بود كه خبر سقیفه بما رسید من ) ص (مشغول غسل دادن بدن پیغمبر ) ع (سلمان میگوید كه على 

عرض كردم هماكنون در سقیفه بنى ساعده اجتماع كردند و با ابوبكر بیعت كردند ) ع (به على 
شدى اول چه كسى بیعت كرد عرض كردم نه ولى پیرمردیرا دیدم كه پیشانیش حضرت فرمود متوجه 

اثر سجود بود با حالت گریه خود را به ابوبكر رسانید و با او بیعت كرد، سپس از منبر بزیر آمده از 
 .كند... خدا او را... مسجد خارج شد حضرت فرمود او را شناختى نه فرمود او

پیش بینى شده قبل از غیر سعد بن عباده كم كم بفكر على بن كار خالفت تمام شد نقشه هاى 
ابیطالب افتادند قرار شد على را براى بیعت حاضر كنند زیرا بزرگان بنى هاشم و سران اصحاب پیغمبر 



 از قبیل سلمان و مقداد و اباذر با او هماهنگ بودند و از بیعت امتناع داشتند و آنچه نباید بشود، شد
 .و لعن اهللا امة اسست اءساس الظلم و الجور علیكم  :ت میفرمایدكه در این زیار 

كند آن كسانیرا كه در روز اول در سقیفه پایه ظلم را قرار دادند و حق شما خانواده را غضب ... خدا
 .كردند

 و ال تكونوا اءول كافر و ال تشتروا بایاتى ثمنا قلیال و اءیاى فاتقون و ال :حق تعالى در قرآن میفرماید
 (41بقره ، ) .تلبسوا الحق بالباطل و تكتمو الحق 

اول كافر بقرآن نباشید و آیات مرا به بهاى اندك نفروشید و از قهر من بپرهیزید و حق را با : یعنى 
 .باطل مپوشانید تا حقیقت را پنهان سازد

ماید و یا به او كسى كه اول پایه ظلم و یا عمل بدى را بنیان گذارد تا روز قیامت هر كس بآن عمل ن
ظلم كرده شود آن شخص اول بقدر همه ظلم كنندگان و عمل بدكنندگان مسئول خواهد بود و همچنین 
است اگر عمل خوبى را به مردم یاد دهد و یا پایه كار خوبى را در دنیا بنا بگذارد تا قیامت هر كس 

 . از آن بهره مند گردد او را در تمام اجرها شركت خواهد داشت
 ( ص(نظر قرآن و منابع درباره ستم بر محمد و آل محمد: دوم فصل 

در فصل قبل شرح حال آنانیكه پایه ظلم را در اسالم بنا نهادند بیان كردیم اینك بخواست خدا ثابت مى 
 .كنیم كه باید بر آنها لعن نمود

نهم اهللا فى الدنیا و ان اءلذین یؤ ذن اهللا و رسوله لع :میفرماید 58و  57حقتعالى در سوره احزاب آیه 
االخرة و اءعد لهم عذابا مهینا و الذین یؤ ذون المؤ منین و المؤ منات بغیر ما اكتسبوا فقد احتملوا 
 .بهتانا و اءثما مبینا 

آنانكه خدا و رسول را بعصیان و مخالفت اذیت و آزار میكنند خدا آنها را در دنیا و آخرت لعن كرده و 
و براى آنان عذابى باذلت و خوارى مهیا ساخته است و آنانكه مردان و از رحمت خود دور فرموده 

 .زنان باایمان و بى تقصیر و گناه را بیازارند دانسته گناه و تهمت بزرگى را مرتكب شده اند
اذیت كردن رسول خدا بر دو قسمت یا قولیست چنانچه سخنان ناالیق و ناسزا به آنحضرت میگفتند 

حر و یا فعلیست مثل شكستن دندان یا شكمبه گوسفند بر سر او ریختن یا او مثل شاعر و كذاب و سا
را سنگ زدن بطوریكه خون از پاهاى آنحضرت جارى میگشت و گاهى اذیت رسول به اینست كه 
اهلبیت آنحضرت را اذیت كنند به طوریكه خود آنحضرت آزرده گردد و پس هر سه قسم را اذیت رسول 

خود آنحضرت آسیبى نرسیده ولى ناراحتى آنحضرت در قسم سوم بیشتر از گویند اگر چه قسم سوم ب
 . آن دو قسمست

 است ) ص (اذیت على علیه السالم اذیت پیغمبر 



در صحیح بخارى و مسند احمد بن حنبل و سایر كتب عامه و از كتب شیعه تفسیر مجمع البیان و 
خود را بدست گرفت فرمود رسول خدا موى  منهج الصادقین روایت میكند كه امیرالمؤ منین موى مبارك

خود را بدست مبارك خود گرفته فرمود اى على هر كه بمویى از موهاى تو ایذاء رساند بمن ایذا 
 . رسانیده و هر كه بمن ایذاء رساند بخدا ایذاء رسانیده

و اذیت به  اذیت برسول) ع (پس از این حدیث بخوبى استفاده میشود كه اذیت به موال امیرالمؤ منین 
انا و على من  :رسول اذیت بخدا است و این در روایت شیعه و سنى متواتر است كه پیغمبر فرمود

و  .نور واحد یا على دمك من دمى و لحمك من لحمى و من اءبغضك و ابغضبنى ابغض اهللا 
یه همچنین از آیه مباركه مباهله معلوم میگردد كه نفس على نفس پیغمبر است پس چون مطابق آ

مباهله پیغمبر و على نفس واحد شدند اذیت هر كدام اذیت دیگریست و اذیت آن دو اذیت خداست و 
مستوجب لعن خدا  ((لعنهم اهللا فى الدنیا و االخرة ))كسى كه خدا را اذیت كند مطابق آیه صریح قرآن 

 .واقع خواهد شد
 اذیت پیغمبر است ) س (اذیت فاطمه 

ه و شیعه و سنى نقل كرده اند كه هر كس فاطمه علیهاالسالم را اذیت كند اخبار زیادى از پیغمبر رسید
پیغمبر را اذیت كرده و هر كه پیغمبر را اذیت كند خدا را اذیت كرده است منجمله خبر معروفى است 
كه امام احمد در مسند و شیخ سلیمان در ینابیع المودة و میر سیدعلى همدانى در مودة القربى و ابن 

فاطمة بضعة منى و هى نور عینى و ثمرة  :فرمود) ص (صواعق نقل كرده اند كه پیغمبر حجر در 
فؤ ادى و روحى التى بین حبنى من اءذاها فقد آذانى و من اءذانى فقد آذى اهللا و من اغضبها فقد 
 .اغضبنى یودینى ما آذاها 

ى من كسیكه فاطمه را فاطمه پاره تن منست و میوه دل من و نور چشم من و روحیست بین دو پهلو 
اذیت كند مرا اذیت نموده و كسیكه مرا اذیت نماید خدا را اذیت نموده و كسیكه فاطمه را بغضب درآورد 
 .مرا بغضب درآورده اذیت میكند مرا كسى كه او را اذیت نماید

 )ع (فاطمه  :بخارى و مسلم كه دو عالم و محدث بزرگ عامه میباشند در صیحیحین خود نوشته اند
را ترك نمود و بر او غضبناك ماند و با او حرف نزد تا وفات آنگاه ... در حال خشم و غضب 

بر او نماز گذارد و شبانهه دفنش نمود و ابوبكر را اذن و اجازه نداد كه بر ) ع (امیرالمؤ منین على 
 .جنازه او حاضر شود و بر جنازه بى بى نماز بخواند

االمامه و السیاسة نقل میكند كه فاطمه سالم اهللا  14نورى در صفحه و نیز عبداهللا مسلم بن قتیبه دی
فرمود خدا و مالئكه را شاهد میگیرم كه شما دو نفر مرا بسخط آورید و ... علیها در بستر بیمارى به 

 .رضایت مرا فراهم نیاورید اگر پیغمبر را مالقات كنم شكایت شما را خواهم كرد



ما كان لكم ان تؤ ذوا رسول اهللا نباید هرگز رسول را چه در حیات و چه و : خداوند در قرآن میفرماید
 نمیدانم اهل سنت و جماعت بین این آیات و اخبار خودشان را چگونه میكنند؟. در ممات بیازارید

در روضات نقل میكند كه یكروز، اعلم علما شافعى گفت آیا شیعه حجت قاطعى بجهت حقانیت خود 
روایت كرده ) ص (ود زیاد است یكى آنكه در صحیح بخارى از حضرت رسول دارد، شیخ بهایى فرم
، و بعد از فاطمة بضعة منى من اذاها فقذ اذانى و من اغضبها فقد اغضبنى  :كه آنحضرت فرمود

چهار ورق همان كتاب روایت میكند انها خرجت من الدنیا و هى غاضبة علیهما یعنى فاطمه از دنیا 
 ...رفت در صورتیكه بر

غضبناك بود بواسطه حقى كه از او غضب كردند آن عالم سنى گفت این حرف دروغست و نمیشود 
بخارى این دو حدیث را نقل كند من خودم باید این كتاب را رسیدگى كنم و فردا بشما جواب میدهم 
چون صبح شد آن عالم سنى به شیخ بهایى گفت من صحیح را دیدم و بین ایندوحدیث زیاده از پنج 

 . ورق فاصله دارد چگونه شیعه میگویند حق با ما است
ابن ابى الحدید در شرح نهج البالغه گوید خدمت استاد خودم ابوجعفر نقیب گفتم كه در اخبار صحیح 
بما رسیده كه همیار بن اسود كه بهودج زینب دختر پیغمبر حمله كرد و طفلى كه در رحم داشت از 

هدر ساخت پس كسیكه طفل فاطمه را سقط كرد اگر پیغمبر حیات  ترس سقط كرد پیغمبر خون ، او را
میداشت با او چه معامله اى میكرد ابوجعفر نقیب قول ابن ابى الحدید را تصدیق كرد ولى گفت از من 
 .حدیث مكن و بطالن این خبر را هم بمن منسوب مدار

رنجیده بود و  ...نیا رفت و ازخود ابن ابى الحدید میگوید اینمطلب بر ما روشن است كه فاطمه از د
 .نماز نگذارند  وصیت كرد كه آنها بر جنازه اش 

والذین یؤ ذون المؤ منین و المؤ منات بغیر ما اكتسبوا فقد احتملوا  :گذشته از اینها در آیه بعد میفرماید
 .آیا اهل بیت پیغمبر جز مؤ منین كه اینهمه آنان را اذیت كردندبهتانا و اثما مبینا 

انكه همان قسم كه صلوات باعث باالرفتن مقام آل محمد میشود لعن كردن بر دشمنان ایشان هم بد
زیادى عذاب بر ایشان و ثواب براى ما خواهد بود بعلت آنكه هر چه ظلم و جور و ستم بر مردم 
روزگار میشود براى آنست كه در صدر اسالم پایه ظلم بنا نهادند و نگذاشتند خالفت به على و 

 .الدش برسداو 
از بعضى علماء نقل شده كه ما هر وقت در مسئله اى از مسائل مشكل مراجعه كنیم و براى ما حل 
نشود و لعن بر غاصبین آل محمد را بر خود الزم میدانیم چه اگر آنها گذاشته بودند امام زمان از ما 
 .غایب نمیشد و با بودن امام مشكلى براى ما باقى نمیماند

روایت نموده كه آن بزرگوار ) ع (در كتاب انوار یغمانیه خود از جابر از حضرت باقر و نیز ایشان 



فرمودند كه عقب این آفتاب شما چهل چشمه آفتاب دیگر است ما بین هر قرص آفتاب تا آفتاب دیگر 
چهل سال راه است و در آنها خلق بسیارى است كه نمیدانند خدا آدمى را خلق فرموده یا نه و در 

این قرص ماه شما چهل قرص ماه دیگر است كه فاصله هر كدام با دیگرى چهل روز است و عقب 
در میان آنها خلق بسیارى میباشند كه نمیدانند خدا آدمیرا خلق كرده ولى به آنها الهام شده همچنانكه 

وكل بر بزنبور عسل الهام شده كه اولى و دومى را در همه اوقات لعن كنند و خداوند مالئكه اى را م
 .آنها نموده كه هر گاه كوتاهى و در مسامحه در لعنت آنها نمایند آنان را عذاب كنند

 (ع (روایت نموده آنحضرت از امام صادق ) ع (و نیز سید جزایرى از حضرت امام حسن عسكرى 
نموده است كه مردى خدمت آن بزرگوار عرض كرد یابن رسول اهللا من از یارى كردن شما بدست خود 

جز هستم این عبارت دو احتمال دارد یكى آنكه مال ندارم كه به آن نصرت شما نمایم و دیگر قوت عا
و قدرت ندارم كه با دشمنان شما جنگ كنم ، عرض میكند چیزى را مالك نیستیم مگر لعن نمودن بر 

در جواب فرمود ) ع (دشمنان شما و بیزارى چستن از آنها پس حال من چگونه است حضرت صادق 
پدرم مرا خبر داد از پدرانش از رسول خدا كه آن بزرگوار فرمودند هر كه در یارى نمودن ما اهلبیت 
ضعیف باشد پس در نمازش بر دشمنان ما لعنت كند خداوند صداى او را بجمیع مالئكه میرساند از 

و بر او ثنا مالئكه ساكنین زمین و آسمان تا عرش و آنها در لعن با او همراهى و مساعدت مینمایند 
میفرستند و میگویند بار خدایا بر این بنده خودت صلوات و رحمت فرست چه آنكه در خشنودى اولیاء 
تو را كه وسعت داشت و مقدورش بود از لعنت بر اعداء محمد و آل محمد مبذول داشت پس از 

 . جانب حضرت احدیت خطاب میرسد كه اى مالئكه من او را از احبار خود قرار دادم
 .و لعن اهللا امة دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التى رتبكم اهللا فیها  : مجلس بیست و سوم

خداى لعنت كند گروهى را كه شما را از مقام خودتان دفع كردند و از مراتب ریاستى كه خدا شما را 
 .در آنها ثبت داده دور نمودند
 : شرح

، دفع بمعنى راندن و دور كردنست مقام مكان ایستادن معنى لعن در مجلس قبل گفته شد، دفعتكم 
 . معنى دارد ولى درینجا بمعنى مكان و منزلت آل محمد است كه خداوند به آنها عنایت فرموده است

 .ازاله دوركردنست یعنى از آن مقام شما را دور كردند: ازالتكم 
بت شد و بر جاى ایستاد رتبه ترتیبا ثابت در منتهى االرب گوید رتب رتوبا ثا: مراتبكم التى رتبكم اهللا 

 .و استوار گردانید او را
پس معنى این میشود كه از آن مرتبه هایى كه خدا براى شما ثابت و استوار نموده شما را دور 
گردانیدند و حق شما را غصب كردند كه همان خالفت و ریاست ظاهرى باشد چه مقام واقعى آل محمد 



مانند علم و كمال و شجاعت و معجزات آنان چیز گرفتنى نیست ریاستى كه  را كسى نمیتواند بگیرد
خدا در دنیا به آنها تفویض فرموده بود دشمنان آنها غصب كردند و بردند پس خالفت واقعى قابل 
غصب نیست و باالتر از آنست كه دست مخالفین بدان برسد چه آن منصبى است الهى و كمالیست 

هل سنت و جماعت و علما امامیه نقل كرده اند كه در بسیارى از موارد كه نفسانى چنانچه علماء ا
لوال على : او را نجات داد و عمر گفت ) ع (بعضى گفتند هفتاد مورد بوده عمر درمانده شد و على 

 . لهلك عمر او اگر على نبود من هالك شده بودم
ابیطالب نقل میكند كه روزى عمر به از جمله فقیه گنجى شافعى در كفایت الطالب فى مناقب على بن 

حذیفه گفت چگونه صبح كردى گفت صبح كردم در حالتیكه از حق اكراه دارم و فتنه را دوست میدارم 
و به چیزى شهادیت میدهم كه آنرا ندیده ام و حفظ مینمایم غیر مخلوق را و بدون وضو صلوات 

سمان نیست عمر از این كلمات غضبناك میفرستم و براى من در زمین چیزى است كه براى خدا در آ
رسید آثار غضب را در صورت ) ع (گردید و خواست او را اذیت كند و در همان بین امیرالمؤ منین 

مطلب : عمر مالحظه نمود و فرمود از چه جهت غضبناكى عمر قضیه را نقل كرد، حضرت فرمود
 . مهمى نیست تمام را حذیفه صحیح گفته است

ز او كراهت دارد مرگست و مراد از فتنه كه دوست میدارد و مال و اوالد است و مراد از حق كه ا
اینك گفته شهادت میدهم بچیزى كه ندیده ام یعنى شهادت میدهم به وحدانیت خدا و مرگ و قیامت و 
بهشت و دوزخ و صراط كه هیچكدام را ندیده است و اینكه گفته حفظ میكنیم غیرمخلوق را مرادش 

خلوق نیست و اینكه گفته بدون وضو صلوات میفرستم یعنى صلوات بر رسول خدا كه قرآنست كه م
جایز است بى وضو صلوات فرستادن و اینكه گفته براى من در زمین چیزى است كه براى خدا در 

 . آسمان نیست یعنى براى من زوجه اى است كه خداى تعالى مبراى از زوجه و اوالد است
است كه جاى شرح آن نیست پس مقام واقعى خالفت را كسى نمیتواند بگیرد از اینگونه موارد بسیار 

ولى مقام ظاهرى كه ریاست عامه باشد گرفتند كه شرح آن در مجلس قبل گذشت كه چگونه در سقیفه 
جمع شدند و بنابراین وازالتكم عن مراتبكم التى رتبكم اهللا فیها همین مقام خالفت ظاهرى بود كه اهلبیت 

دور كردند به این تفاهم اكتفا نكردند فدكى كه حق فاطمه و اوالد فاطمه بود گرفتند كه مردم  را از آن
 .بواسطه پول فدك نزد على و اوالدش نزوند

 

 

 



 

 كشتن معاویه عایشه را 
در تاریخ كامل بهایى مینویسد كه چون معاویه به مكه آمد كه از براى یزید بیعت بگیرد همگى عراق 

یزید بیعت كرده بودند عایشه به معاویه پیغام فرستاد و او را تهدید كرد كه برادرم  و حجاز بر او و
محمد بن ابى بكر را كشتى و حاال آمدى كه براى یزید بیعت بگیرى بدانكه این كار نشدنى است و من 

 .نمیگذارم این كار بشود
زودتر باید فكرى در این  عمروعاص به معاویه گفت اگر عایشه تشنیع زند خلق بر تو خروج كنند پس

 . باب بنمایى
معاویه ، ابوهریره و ثبرحیل را با هدایاى بسیارى در چند نوبت نزد عایشه فرستاد و وعده هایى به او 

عبدالرحمن بن ابى بكر را حكومت دهد تا آنكه روزى پیغام فرستاد   داد كه با او صلح كند و برادرش 
 .مشرف سازد ((در شام ))شرف خود میل دارم كه ام المؤ منین ما را بت

معاویه قبل از آمدن عایشه چاهى كند و با آهك پر كرد و فرشى گرانمایه آنجا پهن كرد و كرسى بر 
سر آن نهاد و وقت نماز خفتن عایشه را بخواند و گفت چنیدین هزار دینار نثار قدم عایشه خواهم 

 .كرد
ر مصرى سوار شده بود معاویه خیلى از او احترام عایشه با غالم خود كه مردى هندى بود آمد بر خ

كرد و او را اعزاز نمود و اشاره كرد كه به آن كرسى بنشیند عایشه چون بر آن كرسى نشست فورى 
در چاه آهك افتاد معاویه دستور داد كه غالم و خر را هم بشكند و در آنچاه اندازند و خاك بر روى 

استان چیزى نفهمند لذا بعضى از مردم گفتند عایشه به مدینه و آن ریخته پر كنند تا مردم از این د
و جمعى از خاصان معاویه مطلب را میدانستند حضرت ) ع (بعضى گفتند به یمن رفت ولى حسین 

 .هجرى اتفاق افتاد 57این در سال  .تركه او را بین وارثانش قسمت نمود
 پیغمبران ممات و محل دفنشان یكجا نبوده است 

دور افتادیم برگردیم بر سر مطلب خودمان ، این گفتار ابوبكر كه پیغمبران ممات و دفنشان  از مطلب
 25در یك محل بوده صحیح نیست بلكه بر خالف آن نقل شده است تورات در سفر تكوین فصل 

میگوید ابراهیم را در مغازه مكپیالد در كشتزار عفرون دفن كردند در صورتیكه دفن كردند در صورتیكه 
مجلسى در حیوة القلوب در فصلى كه راجع به مدت عمر حضرت ابراهیم است روایتى از امام باقر 

 . نقل میكند كه حضرت ابراهیم در شام در خانه خود از دنیا رفت) ع (و حضرت صادق ) ع (
و نیز در تورات اول ملوك فصل یازدهم میگوید سلیمان با پدران خویش خوابید و در شهر داود مدفون 
شد و در جاى دیگر توارت میگوید داود و اسحاق محل دفنشان در همان مقبره حضرت ابراهیم بوده 



 .پس قبر سلیمان هم نزد قبر حضرت ابراهیم میشود
 :در صورتیكه در قرآن بر خالف این میگوید

لو كانوا  فلما قضینا علیه الموت مادلهم على موته اال دابة االرض تاكل منساته فلما خر تبینت الجن ان
 (14سبا، ) .یعلمون الغیب ما لبثوا فى العذاب المهین 

با مراجعه به تفسیر این آیه معلوم میشود كه مردن حضرت سلیمان در باالى قصرى بوده كه آنرا در 
شام ساخته و اولین مرتبه اى كه باالى آن رفت و تكیه بر عصاى خود نمود كه این قصر را تماشا 

بض روح كرد پس مطابق این آیه محل موت سلیمان غیر از محل دفن او بوده كند عزرائیل او را ق
 . است

یعقوب در مصر مرد یوسف بدن او را به كنعان برد و : میگوید 50و نیز تورات در باب تكوین فصل 
بخاك سپرد و نیز در همین فصل میگوید یوسف را پس از مرگ در تابوتى نهادند و در باب خروج 

 .موسى استخوانهاى وى یعنى یوسف را به همراه خود به شام آورد: میگوید 13فصل 
ازین قرار یعقوب و یوسف كه به نص قرآن پیغمبر بودند و بصریح تورات و اخباریكه از ائمه 

 . معصومین رسیده جاى مرگشان محل دفنشان نبوده است
 جواب فاطمه علیهاالسالم بر رد حدیث النورث 

مقابل آن حدیث النورث این بود كه فرمود اگر این حدیث صحیح است و از جمله دالئل بى بى در 
انبیاء ارث نداشتند پس این همه آیه ارث در قرآن مجید براى چیست ؟ یكجا میفرماید و ورث سلیمان و 

فهب لى من لدنك ولیا یرثنى و : و در قصه حضرت زكریا میفرماید. داود میراث برد سلیمان از داود
وب از لطف خاص خود فرزند صالح و جانشینى شایسته بمن عطا فرما كه او وارث یرث من آل یعق

 .من و همه آل یعقوب باشد
و زكریا اذ نادى ربه رب التذرنى فردا و انت خیر الوارثین فاستجینا له و  :راجع بدعاى زكریا فرماید

ها مرا تنها نگذار، و بمن یاد آر حال زكریا هنگامیكه خدا را ندا كرد كه اى بارال .وهبنا له یحیى 
فرزندى عطا فرما كه تو بهترین وارث اهل عالم هستى ما هم دعاى او را مستجاب كردیم و یحیى را 

 . باو عطا فرمودیم
بعد فرمود اى پسر ابوقحافه آیا در كتاب خداست كه تو از پدرت ارث ببرى و من از پدرم ارث نبرم 

فرزند پیغمبر نیستم كه مرا از حقم محروم میكنید پس اینهمه افتراء بزرگى بر خدا بسته اید آیا من 
آیات عموما للناس و خصوصا لالنبیاء چیست كه در قرآن درج گردیده آیا خداوند شما را به آیه اى 
مخصوص گردانیده كه پدرم مرا از آن اخراج نموده آیا شما بعام و خاص قرآن از پدرم و ابن عمم 

 .على داناترید



بر این دالیل و فرمایشات حق تماما ساكت ماندند و جوابى نداشتند مگر مغلطه كارى و چون در برا
گفت فعال شما اگر گواه و شاهدى دارید بیاورید و اال قول شما قبول نخواهد شد ما ... اهانت نمودن 

 نمیدانیم اگر پیغمبر فرموده كه ما از خود ارث نمگذاریم پس قول كه شاهد طلبید یعنى چه ؟
ام ایمن را حاضر ساخت و على و حسنین علیهم السالم شهادت دادند تعجب دار اینست ) ع (طمه فا

كه میخواهد ... اءلبینة على المدعى روى این قسمت فدك كه در تصرف فاطمه بود: كه پیغمبر فرمود
 . بگیرد باید شاهد براى گفتار خود بیاورد نه فاطمه

چرا فاطمه را از حق ... بمسجد آمد و فرمود اى )  ع(در خبر است كه حضرت امیرالمؤ منین 
گفت فدك فئى مسلمین است اگر فاطمه اقامه شهود كند ... خودش منع كردى فدك را مضبوط ساختى 

حق خود را به ثبوت برساند به او خواهم داد حضرت فرمود آیا در میان ما بخالف حكم خدا حكومت 
فرمود اگر چیزى در دست مسلمین باشد و من دعوى گفت هرگز چنین نكنم حضرت ... خواهى كرد

آنرا بكنم طلب شهود از كه میخواهى گفت از تو شاهد خواهم فرمود پس چرا از فاطمه شاهد میخواهى 
... خاموش شده جوابى نداد... در چیزیكه در تصرف او است چه در حیات پیغمبر و چه بعد از او

ى بیاور و اال باید از فدك صرفنظر كنى حضرت گفت یا على چندین سخن مگوى اگر شاهد دار 
 °�°Š ... در انما یرید اهللا لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهركم تطهیرا گفت آیه ... را نداد به

حق ما نازل شد یا غیر ما گفت این آیه در حق شماست بعد فرمود حال از تو سئوال میكنم اگر 
گفت مانند دیگر ... به عصیانى متهم سازد چه كنى شهودى در حق فاطمه شهادت بدهد و او را 

شوى ابوبكر گفت از كجا این را گویى فرمود  ...زنان اقامه حد كنم حضرت فرمود در اینوقت بخدا
رد كرده اى و شهادت دیگران را ... بعلت آنكه شهادت خدایرا به طهارت فاطمه در آیه انما یرید اهللا 

گونه است چه حكم خدا و رسول را رد كرده اى رسول خدا فرمود قبول كرده اى قصه فدك هم از این
 .البینه على المدعى و تو از فاطمه شاهد میخواهى 

ابن ابى الحدید در شرح نهج البالغه دارد كه ابوعلى كه از علماء افضلیه است در شهادت گفته باید 
ند كه شهادت یكنفر هم كافى دو نفر باشند و یكنفر قبول نیست ولى عده زیادى او را جواب داده ا

منفرد بود و كسى دیگر اینحدیث را نقل نكرده ... است به دلیل آنكه در حدیث نحن معاشر االنبیاء
اشكال دیگرى كه بر حدیث نحن معاشر االنبیاء وارد است اینست كه  : را نمیتوان كذاب گفت... و

واگذاشت چه على كه ) ع (بر به على آالت و دابه و بعضى از اشیاء را از اموال پیغم... چگونه 
مسلما وارث نبود و اگر آن اشیاء را براى فاطمه عطا كرد این هم جایز نبود به سبب آن حدیثى كه از 
پیغمبر نقل كردند كه نحن معاشراالنبیاء چون حدیث مطلقا ارث را از انبیاء منع میكند چه فدك باشد یا 

 . غیر فدك



لوم گشت معنى و ازالتكم عن مراتبكم التى رتبكم اهللا فیها كه چگونگى پس تا اینجا بطور اختصار مع
برقرار كرده بود كه مرتبه خالفت و فدك باشد از آنها گرفتند و ) ص (مراتبى را كه خدا براى آل محمد 

 . اینك شرح پیدایش فدك را میدهیم. غصب نمودند
 ایجادكننده فدك 

كه از ) ع (دى بود از خاصان حضرت موسى مرد عابد و زاه) ع (در زمان حضرت عیسى 
آنحضرت صفات پیغمبر آخرالزمان را شنیده و همیشه در دعا و اورادش آنحضرت را یاد میكرد چون 

حضرت موسى از دنیا رفت آن مرد عابد عبادت و ریاضت خود را بیشتر نمود و دائم در بیابانها 
در میان مدینه و مصر كه آنرا مدائن الحكما  میرفت و خداى را عبادت مینمود تا عاقبت در بیابانى

میگفتند زیرا كه شتران حكما مدینه در آنجا چرا میكردند ساكن شد و معبودى براى خود ساخته و چاه 
آبى كند و مشغول عبادت و خواندن تورات شد و چون اوصاف پیغمبر و وصى او على بن ابیطالب 

ت خوانده بود محبت خاصى نسبت به على بن ابیطالب شنیده بود و در آیات تورا) ع (را از موسى 
پیدا كرده بود اتفاقا در نزدیكى معبد آن عابد چشمه آبى پیدا شد كه در اثر كاوش نمودن عابد ) ع (

در آنچشمه آب آن زیاد شد و باغى احداث كردند و در آنجا ماندگار شدند و عابد هم در آنجا 
عمر او رسید اوالدان خود را جمع كرده به آنان گفت صاحب اوالد و نوه نتیجه شد چون آخر 

صندوقچه اى از فوالد بسازند و وصیتى براى خود نوشته در آن صندوق نهاد و قفل بى كلیدى بر آن 
زد و به فرزندان خود گفت پس از مرگ بیش از یكهزار سال میگذرد كه پیغمبرى بنام محمد صلى اهللا 

خواهد بود و از اوالدان من یكى به ) ع (وصى او ابن عمش على  علیه و آله در عرب پیدا میشود كه
آن پیغمبر ایمان خواهد آورد و آنحضرت ابن عمش را بخانه خود دعوت كند و در آن مجلس معجزه 

ظاهر شود به این قسم كه انگشتر آن پیغمبر از دستش بجهد و در چاه آب افتاد و ) ع (اى از على 
بدون آنكه بچاه رود و بعد این صندوق را از شما طلب كند كلید این آنرا بیرون آورد ) ع (على 

است كه با انگشت این صندوق را باز كند و چون شما این معجزه ) ع (صندوق انگشت مبارك على 
را از وصى آن پیغمبر ببینید همگى به او ایمان آورید و این هشت قریه كه در تصرف دارید تسلیم وى 

ها را فداى او كردم این جمالت را عابد گفت و از دنیا رفت سالها گذشت و  كنید كه من این قریه
اوالدهاى عابد انتظار آمدن چنین پیغمبرى را داشتند تا آنكه وجود مبارك پیغمبر بمدینه هجرت فرمود 
یكى از اوالدان این عابد هم كه قبیله بزرگى شده بودند دعوت كرد و همین معجزه از آنحضرت دیده 

ن انگشت حضرت قفل صندوق را باز كرد لوحى در میان صندوق بود كه بخط عبرى نوشته شد چو 
بود كه پیغمبرى باین اسم و وصى او باین اسم پیدا خواهند شد كه یكى از اوالدان من باو ایمان میاورد 

د بآن و او را دعوت خواهد كرد و انگشتر آن پیغمبر در چاه افتد و وصى او آنرا بیرون آورد شما بای



 . پیغمبر ایمان آورید و این هشت قریه را به وصى پیغمبر واگذار كنید كه این امالك حق او است
روایت میكند كه حضرت رسول ) ع (مرحوم مجلسى در بحار از قطب راوندى از حضرت صادق 

دند براى یكى از غزوات از مدینه بیرون رفتند و در هنگام مراجعت در یكى از منازل فرود آم) ص (
حضرت با اصحاب نشسته طعام میل میفرمودند كه ناگاه جبرئیل بر آنحضرت نازل شد و عرض كرد 

برخیز و سوار شو پس حضرتش سوار شده با جبرئیل روانه شدند و آنزمین براى ) ص (یا محمد 
حضرت پیچیده شد مانند جامه كه بپیچد تا آنكه به فدك رسیدند چون اهل فدك صداى اسم اسبان را 

شنیدند گمان كردند كه دشمن بر سر ایشان آمده پس دروازه هاى شهر را بسته و كلیدها را به پیرزنى 
جبرئیل به نزد آن پیرزن آمد و كلیدها را   دادند كه بیرون شهر خانه داشت و به كوهها گریختند پس 

عرض كرد  بگرفت و درهاى شهر را گشود و حضرت را در جمیع خانه هاى آنان گردانید و بحضرت
كه خداوند اینجا را مخصوص جناب شما گردانیده و به شما بخشیده و مردم را در این بهره و حقى 

و ما افاء اهللا على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى  : نیست و این آیه نازل شده
و رسول و خویشان  یعنى آنچه خدا برگردانیده است بر پیغمبرش از اهل قریه ها و شهرها از خدا

فلما او جفتم من خیل و ال ركاب و لكن اهللا یسلط رسله على  :رسول است و نیز این آیه را نازل فرمود
و آنچه را كه اسب و شتر بر آن نتاختند ولى خدا پیغمبرانش را بر آن مسلط میگرداند چه من یشاء 

آنرا بدون جنگ برسول خود داد و در گرفتن فدك مسلمانان جنگى نكردند و همراه نبودند ولى خدا 
جبرئیل آنحضرت را به باغها و خانه هاى ایشان گردانید و بر جهاز شتر آویخت و سوار شد و مجددا 

برنخاسته بودند حضرت فرمود كه   زمین درهم پیچید و بسوى اصحاب آمد هنوز آنها از آن مجلس
ر نظر كردند و اشاره نمودند كه دروغ میگوید بسوى فدك رفتم خداوند آنرا بمن بخشید منافقان به یكدیگ

حضرت كلیدها را از غالف شمشیر بیرون آوردند و به ایشان نشان دادند كه اینها كلیدهاى قلعه فدك 
است آنگاه سوار شدند و با اصحاب بمدینه آمدند حضرت نزد دختر خود فاطمه آمد و فرمود اى 

را مخصوص او گردانیده و مسلمانرا در آن هیچ حقى دخترم حق تعالى فدك را به پدر تو داده و آن
نیست مادر تو خدیجه حقى بر من داشت و من فدك را عوض آن به تو بخشیدم كه از تو باشد و بعد 

را حاضر ساخت و فرمود بنویس ) ع )از تو به فرزندان تو برسد آنگاه پوستى طلبید و امیرالمؤ منین 
و گواه گرفت على بن ابیطالب و حسنین و ام ایمن را و  كه فدك بخشش رسول خداست براى فاطمه

فرمود ام ایمن زنى است از اهل بهشت پس اهل فدك بخدمت حضرت آمدند و با ایشان مقاطعه 
 .نمودند كه هر سال بیست و چهار هزار دینار بدهند

نزلى مدینه یاقوت حموى در معجم البلدان مینویسد فدك قریه اى است در حجاز در دو منزلى یا سه م
كه در سال هفت هجرى خدا برسولش بخشید موضوع آن چنین بود كه چون حضرت به خیبر آمدند و 



قلعه هاى خیبر را فتح كردند سه قلعه بزرگ و محكم آنها در محاصره ماند تا باالخره تسلیم شدند و 
گرفته شد  مصالحه نمودند كه نصف عایدى آنها در سال براى رسول خدا باشد و چون بدون جنگ

 .خدا واگذار به رسولش نمود و آنحضرت هم واگذار بدخترش فاطمه نمود
عرض كرد فدك را ) ع (عالمه مجلسى در بحار نقل میكند كه وقتى هارون الرشید به موسى بن جعفر 

تحدید كن تا آنرا بتو واگذارم چه بر من روشن است كه در اخذ آن بر اهل بیت ظلم شده است و 
ر زمان حیات خود آنرا به فاطمه بخشید و حضرت فرمود اگر من فدك را تحدید كنم حضرت رسول د

 :تو بمن واگذار نخواهى كرد هارون قسم یاد كرد كه در این باب مضایقه نخواهم كرد، حضرت فرمود
اول آن عدن است رنگ صورت هارون متغیر گشت امام علیه السالم فرمود دوم آن حد سمرقند است 

رون زرد شد و از غایت اضطراب گفت كه حد سوم آن كدامست حضرت فرمود سوم رنگ صورت ها
حد آن آفریقاست رنگ هارون از زردى بسرخى مایل گشت و از حد چهارم پرسید حضرت فرمود 

چهارم حد آن ارمینه است رنگ هارون از سرخى به سیاهى مبدل گشت و از شدت غضب سر بزیر 
فت اى موسى تو حدود ممالك مرا نام بردى یعنى همه اینها ملك فاطمه افكند آنگاه سر را بلند كرد و گ

است و بنى عباس به ظلم غصب نموده اند حضرت فرمود من اول بتو گفتم كه تو به اهلبیت نخواهى 
 .داد ولى تو نشنیدى هارون كینه آنحضرت را در دل گرفت تا آنحضرت را شهید نمود

فدك را قصد كرده نه معنى علمى كه همان هشت قریه باشد  همانا فرمایش امام در اینمقام لغوى
مقصود امام از این حدود اربعه اینست كه همه ممالك تو را خدا فدك نسبت به على و اوالدش قرار 

 .داده كه فعال باید در دست من باشد
 چون خون حلق تشنه او بر زمین رسید

 جوش از زمین بذروه چرخ برین رسید
 نه ایمان شود خرابنزدیكشد كه خا

 یكباره جامه در خم گردون بنیل برد
 از بس شكستها كه به اركان دین رسید

 چون این خبر بعیسى گردون نشین رسید
 نخل بلند او چو خسان بر زمین زدند

 پر شد فلك ز غلغله چون نوبت خروش
 طوفان بر آسمان ز غبار زمین رسید

 رسید از انبیاء بحضرت روح االمین



 باد آن غبار چون بمزار نبى رساند
 كرد این خیال وهم غلط كار كان غبار

 گرد از مدینه بر فلك هفتمین رسید
 تا دامن جالل جهان آفرین رسید

 هست از مالل اگر چه برى ذات ذوالجالل
 او در دلست و هیچ دلى نیست بى مالل

لهم بالتمكین من قتالكم برئت الى اهللا و الیكم منهم و من و لعن اهللا الممهدین  : مجلس بیست و چهارم
 اتباعهم و اشیاعهم واولیائهم 

خدا لعنت كند گروهى را كه تمهید كشتن شما را كردند و براى دست یافتن بر جنگ شما مهیا شدند 
 بیزارى میجویم بسوى خدا و شما از آنها و پیروان و همراهان و دوستانشان

 شرح 
از مهاد بمعنى بساط و فراش و گهواره میباشد ولى در اینجا بمعنى توطئه و تسهیل امر  تمهید ماءخوذ

 . و یا آماده و فراهم نمودن است
تمكین در فارسى بمعنى جا دادان ، پابرجا كردن ، قدرت دادن ، دست یافتن فرمانبردارى و پذیرفتن 

 . آمده و در اینجا بمعنى دست یافتن است
پس این چند كلمه را باین قسم باید معنى نمود، كه خدا . دن و كشتار نمودنست قتال بمعنى جنگ كر 

لعنت كند آن جماعت و گروهى را كه توطئه و تسهیل امر نمودند براى دست یافتن و اعمال قدرت 
بجهت جنگ و كشتن شما خانواده و آنان كسانى بودند كه در سقیفه جمع شدند و غصب خالفت 

باینراه نمیرفتند ظلم به آل محمد نمى شد و واقعه كربالئى بوجود نمیآمد و لذا نمودند چه اگر آنان 
المقتول فى یوم الجمعة و االثنین چه عاشورا روز جمعه و : گفته اند) ع (درباره حضرت سیدالشهداء 
 .سقیفه در روز دوشنبه بود

 . بر از باب سمع یعنى بیزار شد و تبرى بمعنى بیزارى جستن است
منهم راجع به جمیع طوائف غاصبین و ظالمین حق محمد و آل محمد از سقیفه گرفته تا به  ضمیر در
 .كربال برسد

تبع بر وزن فرس بمعنى تابع است كه از پى كسى راه رفتن باشد و این لفظ تابع بر مفرد و جمع 
 . انا كنا لكم تبعا و جمع او اتباع است: اطالق میشود، مثل 

شیع هم جمع شیعه میباشد و شیعه بمعنى انصار و اتباع است و اشتقاق آن اشیاع جمع شیع است كه 



از مشایعت بمعنى متابعت و همراه كسى رفتن باشد و لفظ مشایعت و تشییع اموات از همین باب 
 . است

اولیاء جمع ولى است كه بمعنى دوست میباشد چون ولى معانى دیگرى هم دارد ولى اینجا مراد دوست 
 است

معنى چنین میشود كه بیزارى میجویم بسوى خدا و شما آل محمد از غاصبین حق شما و  پس خالصه
ظالمین نسبت بشما و همچنین بیزارى میجویم از هر كسى كه دوست آنان باشد و مرام و مسلك آنان 

را متابعت و پیروى كرده باشد پس مطابق این جمله از زیارت دوست آل محمد باید هم با دشمنان آنها 
 .باشد و هم با كسانیكه دوست دشمنان آل محمداند و پیروى از آنان میكنند بد

اولین ثمرى كه از ایمان پیدا میشود دو چیز است یكى برائت و بیزارى از دشمنان خدا و اولیاء 
 دشمنان او و دیگر محبت بدوستان خدا و اولیاء دوستان او

 اقسام دوست و دشمن 
 :د و سه قسم دشمن اما دوستان اوانسان منحصرا سه قسم دوست دار 

 دوست خود او - 1
 دوست دوست او و هر چه باال رود - 2
 دشمن دشمن تو و هر چه باال رود - 3

 پس دشمن دشمن انسان هم تا مرتبه اى دوست انسان میشود و اما دشمنان انسان
 دشمن خود انسان

 دشمن دوست انسان
 دوست دشمن انسان

طبقات دوستى و دشمنى كه ذكر شد با هم تفاوت دارد ولى در اصل دوستى  البته قابل انكار نیست كه
و دشمنى فرقى ندارد مثال كسى كه شما را دوست دارد با آنكه دوست دوست شماست قرق دارد ولى 

 . در اصل دوستى فرقى ندارد و همچنین است در طبقات دشمنى
نچه را كه بستگى با شما دارد دوست داشته بنابراین اگر كسى واقعا شما را دوست داشته باشد باید آ

باشد و لذا چون مردم قبر امام خود را دوست دارند چون به زیارت آن امام روند در و دیوار و ضریح 
آن امام را میبوسند احترام فوق العاده اى نسبت به آنها مینمایند این در و تخته و فوالد و نقره تا قبل 

براى ما ارزشى نداشت و به آن اعتنایى نمیكردیم ولى چون نزدیك قبر از آنكه به حرم امام وصل شود 
 . امام شد و انتساب به آنحضرت پیدا كرد ما آن را دوست میداریم

و نیز اگر مادرى جوانش بمیرد و لباسهاى آن جوان نزد آن مادر خیلى مورد اهمیت است چون 



س را هم دوست دارد و همچنین اگر كسى انتساب و بستگى این لباس به جوان محبوبش بوده لذا لبا
دشمن جوابش بوده و اگر چه با این مادر تماسى نداشته ولى چون مادر او را ببیند و بیزارى جوید در 

 .صورتیكه ابدا دشمنى با این مادر ندارد
پس چگونه میشود كسى ادعاى دوستى امام را بكند ولى دوست آن امام را دشمن بدارد و یا دشمنان 

 .رت را دوست خود گرداندآنحض
ال تجد قوما یؤ منون باهللا و الیوم الخر یوادون من حاد اهللا و  :حقتعالى در آخره سوره مجادله میفرماید

رسوله و لو كانوا ابائهم او انبائهم او اخوانهم او عشرتهم اولئك كتب فى قلوبهم االیمان و ایدهم بروح 
ر خالدین فیها رضى اهللا عنهم و رضوا عنه اولئك حزب اهللا منه و یدخلهم جنات تجرى من تحتها االنها

 .اال ان حزب اهللا هم المفلحون 
اى رسول ما هرگز نخواهى یافت كسانیكه بخدا و روز قیامت ایمان دارند با دشمنان خدا و : یعنى 

ها باشند رسولش دوستى و مراودت كنند هر چند آن دشمنان پدران و یا فرزندان و برادران و خوایشان آن
چه ممكن نیست دوستى كفار با ایمان جمع شود خداوند ایمان را بر دل اینگونه مؤ منین ثبت كرده 
یعنى ایمانشان ثابت و برقرار مانند نقش بر سنگ است و آنها را به بصیرتى قوى مؤ ید و منصور 

آنجا جاوید بمانند گردانیده است و ایشان را در بهشت داخل كند كه زیر درختانش نهرها جاریست در 
خداوند از آنها خشنود و آنها نیز از خدا خشنود باشند اینان به حقیقت حزب خدا هستند و تنها حزب 

 .خدا رستگارند
یا ایها الذین آمنوا ال تتخدوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض  :نیز در آیه دیگر میفرماید

 (56مائده ، ) .ال یهدى القوم الظالمین و منهم یتولهم منكم فهو منهم ان اهللا 
اى اهل ایمان یهود و نصارى را بدوستى نگیرید آنان بعضى دوستدار بعضى دیگرند و هر كه : یعنى 

 .از شما مؤ منان با آنها دوستى كند از آنها خواهد بود همانا خدا ستمكاران را هدایت نخواهد كرد
گروهى هم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرة فترى الذین فى قلوب :در آیه بعد میفرماید

منافق و مسلمان ظاهرى كه دلهاشان ناپاك و ناخوشست خواهى دید كه در راه دوستى ایشان یعنى 
یهود و نصارى میشتابند و میگویند ما از آن میترسیم كه مبادا در گردش روزگار آسیبى از آنها بما 

كه جاى ذكر آن نیست نهى صریح است كه مسلمان مؤ من نباید  برسد این آیات و آیات دیگرى
 .دشمنان خدا و رسول خدا را دوست داشته باشد چه دوستى آنان با دوستى خدا و رسولش سازش ندارد

كه حقتعالى خطاب به یكى از پیغمبران نمود ) ع (در كتاب لنالى االخبار روایتى نقل میكند از امام 
 .لبسوا مال بس اعدایى و التلبسوا مسالك اعدانى فتكونوا اعدایى كما هم اعدایى قل للمؤ منین الت : كه

اى پیغمبر بگو به مؤ منین كه نپوشید آنچه را كه اعداء و دشمنان من میپوشند و نخورید آنچه : یعنى 



 را كه دشمنان من میخورند و نروید راههایى را كه دشمنان من میروند یعنى اطوار و اعمال و آداب
خود را مثل آنها قرار ندهید پس اگر متابعت ایشان را نمودید از دشمنان من خواهید بود همچنانكه آنان 

 .دشمنان من هستند
پس بدا بحال آن مردمیكه افتخار میكنند كه تمام اعمال و كردار خود را مثل ملت یهود و نصارى قرار 

رار دهند و هر لفظى كه آنها در گفتارشان دهند بلكه گفتار خود را هم میخواهند مثل گفتار آنان ق
من تشبه بقوم فهو : استعمال میكنند اینها هم همان را استعمال میكنند غافل از آنكه معصوم فرموده 

 . منهم
اسالم نماز خواندن با لباس سیاه را منع فرموده چه خود را با بنى عباس شبیه میكند كه لباس سیاه را 

چنین كه نماز خواندن در محلى كه صورت عكسى یا مجسمه اى در مقابل شعار خود قرار دادند و هم
او باشد نهى فرموده چه این عبادت شبیه عبادت بت پرستان خواهد بود و همچنین منع فرموده كه در 

 .مقابل آتش نماز بخوانید چه این عمل شبیه آتش پرستان خواهد بود
پس نماز با قلب سیاه و خالى از علم و معرفت پس اگر نماز در لباس سیاه ممنوع و مكروه باشد 

چگونه خواهد بود و هر گاه نماز در مقابل تمثال رد شده باشد نمازگزاردنى كه در آن سگ نفس اماره 
یا تمثاالت خیاالت باطل دنیایى در جلو مقابل شخص نمازگزار باشد چگونه خواهد بود و هر گاه نماز 

س نمازگزاردن صاحب قلب پر از نیران و خشم و غضب بر خواندن در مقابل آتش ممنوع باشد پ
 .مظلومان چگونه خواهد بود

 شبیه دوست خدا در دنیا هالك نمیشود
بقدرى شبیه دوست خدا بودن مؤ ثر است كه خداوند او را در دنیا عذاب نكند سید جزایرى در كتاب 

اشت كه بسیار نزد او مقرب بود انوارنعمانیه روایتى باین مضمون نقل میكند كه فرعون مسخره اى د
وقتى كه موسى و هارون بسوى فرعون مبعوت شدند و به مصر آمدند مدتى بر در قصر فرعون 

ایستاده دربان آنها را راه نمیدادند با فرعون مالقات كنند روزى برد در قصر ایستاده بودند مسخره چى 
ست وارد قصر بشود چشمش به موسى و فرعون كه هر روزه نزد فرعون میرفت و او را میخوانید خوا

هارون افتاد چون پس لباس آنها آنها را غیر شهرى دید با خود گفت خوبست امروز خودم را شبیه این 
دو نفر كرده نزد فرعون بروم لذا لباسى مثل آنها بر تن خود پوشاند و ضمنا از هارون و موسى سئوال 

 . دیم تا فرعون و اتباعش را بسوى خدا دعوت كنیمكرد كه شما چه كسى هستید گفتند ما پیغمبر آم
مسخره چى با لباسى مانند هارون بر فرعون وارد شد و اتفاقا آنروز فرعون بسیار خندید گفت این چه 
لباسى است كه در بر نموردى گفت دو نفر با این هیئت و لباس در در قصر تو ایستاده اذن دخول 

م از جانب خدا مبعوث شده ایم كه فرعون را به راه نجات دعوت میطلبیدند و میگویند ما دو پیغمبری



نمائیم فرعون از شنیدن این كالم بسیار خائف و منقبض شد و به آنها اذن دخول داد و اول دعوت 
موسى و هارون از اینجا شروع شد تا آنكه خدا فرعون و فرعونیان را در رودئیل غرق و هالك نمود 

و نجات یافت موسى چون او را دید بار خدایا این مرد مرا مسخره نمود  ولى این مسخره چى عرق نشد
و در هیئت لباس من شد چگونه او را هالك ننمودى خطاب رسید اى موسى چگونه من كسى را كه 

 . خود را شبیه دوست من كرده در دنیا هالك كنم
هم مثمرثمر است اگر  پس همانطور كه دوستى با دوستان خدا مثمرثمر است شباهت با دوستان خدا

چه محبتى هم نسبت به آنها نداشته باشد و همچنین است اگر دوستى با دشمنان خدا نمودى یا شبیه 
آنان شدى آنهم مثمرثمر خواهد بود كه آن هم مثمرثمرى خواهد بود كه آن دشمنى با محمد و آل محمد 

 .خواهد بود
 (ع (دى از بنى مخزوم خدمت موال امیرالمؤ منین نقل كرده اند كه مر ) ع (در معجزات امیرالمؤ منین 

عرض كرد برادرم مرده و من از مرگ او بسیار افسرده ام حضرت فرمود میخواهى او را دیدار كنى 
ص (حضرت رداى حضرت رسول   عرض كرد چگونه نخواهم حضرت فرمود مرا كنار قبر او ببر پس 

  بر آن قبر زد فى الفور زنده شد و بزبان فرس  را بر سر كشید و كلمه چندى فرمود و پاى مبارك) 
تكلم كرد حضرت فرمودند تو عربى تو را با زبان فارسیان چكار عرض كرد چنین است ولى من به 

 .سنت پارسیان از دنیا رفتم لذا لغتم دگرگون شد
فارسیان  اینكه این مرد گفت به سنت پارسیان از دنیا رفتم لذا لغتم دگرگون شد جهتش اینست كه چون

در آنزمان آتش پرست بودند از اینجهت سنت آنان مورد ندمت بوده و مرد از سنت در این روایت 
كیش و مذهب نیست چه اوال اطالق آن بر مذهب بعید است و ثانیا برادرش از مالزمین آنحضرت 

پارسیان بوده و خیلى بعید است كه دوست دار برادرى باشد كه آتش پرست است بنابراین معنى سنت 
یعنى من زندگى و گفتار و كردار خودم را مانند پارسیان كردم هر چه آنها میكردند منهم متابعت آنان 
را نموده خودم را مثل آنها قرار میدادم پس اگر انسان به سنت هر قوم و ملتى از دنیا برود با همان 

 .قوم و ملت محشور خواهد شد
 بود كور كرد پیغمبر مردى را كه سیاهى لشكر ابن سعد

حاجى نورى در كتاب دارالسالم نقل میكند از حر بن ریاحى قاضى كه گفت مردیرا دیدم كه در كربال 
در لشكر عمر سعد بود كه به كوفه آمد كور شد مردم از سبب كورى او سئوال كردند گفت من از 

یزه اى بكار نبردم كسانى بودم كه در لشكر پسر سعد در كربال بودم ولى جنگى نكردم و شمشیر و ن
را شهید كردند شبى بعد از عشا در منزل خود خوابیدم در عالم ) ع (بعد از آنكه حضرت سیدالشهدا 

تو را احضار كرد هر چه خواستم ) ص (خواب دیدم كه كسى مرا به جبر كشید و گفت رسول خدا 



ت با حالت نروم ممكن نشد تا مرا خدمت آنحضرت برد چون خدمت آنحضرت رسیدم دیدم حضر 
غمناك دستهاى خود را باال زده و در میان محرابى نشسته و در پیش روى آنحضرت پوستى پهن است 
و شمشیرى از آتش نهاده شده و ملكى هم خدمت آنحضرت ایستاده است نه نفر از كسانیكه در لشكر 

كه میكشت  عمر سعد بودند خدمت آنحضرت حاضر كردند آن ملك همه آنها را گردن زد و هر یك را
شراره آتش از بدنش متصاعد میشد و بعد از كشتن فورى زنده میشد تا آنكه هر كدام را هفت مرتبه 

كشتند و زنده شدند آنگاه مرا خدمت آنحضرت بردند من خودم را روى قدم آن حضرت انداختم عرض 
بكار نبردم و جنگى كردم السالم علیك یا رسول اهللا من از كسانى بودم كه در كربال بودم ولى حربه 

هم ننمودم حضرت فرمود بلى حربه بكار نبردى ولى براى كشتن حسین من باعث كثرت سواد لشكر 
ابن سعد بودى پس بمن فرمود نزدیك بیا چون نزدیك رفتم طشتى پر از خون در مقابل آنحضرت بود 

خواب بیدار شدم  فرمود این خون فرزندم حسین است پس از آنخون بچشم من كشید و من از ترس از
 . و خودم را كور دیدم

 اجتماع ضدین محال است 
میگویند از جمله چیزهایى كه در عالم محالست و نمیشود وجود پیدا كند اجتماع ضدین است مراد از 

اجتماع ضدین اینست كه دو تا ضد در یكجا جمع شود مانند این كه بگوئى االن شب است و روز هم 
دین است زیرا در حقیقت امر یا شب است یا روز پس اگر شب است هست این موضوع اجتماع ض

روز نیست و اگر روز است شب نیست اگر گفته شود فالن چیز هم سفید است هم سیاه این اجتماع 
ضدین است و محالست كه وجود پیدا كند یا اینكه بگویى این شخص عاقل است و جاهل یا مؤ من 

ینست كه در خارج صورت وقوع پیدا نخواهد كرد مگر آنكه است و كافر تمامى اینها اجتماع ضد
موضوع حكم علیحده و مغایر باشد كه در آنصورت اصال اجتماع ضدین نیست تا در خارج وجودش 
محال باشد مانند آنكه بگویى االن شب است و االن روز هم هست یعنى نسبت به یك مكانى شب و 

ت یا میگوئیم این شخص كافر است و مؤ من یعنى نسبت بمكان دیگر روز است این حكم صحیح اس
 .كافرست نسبت به طاغوت یعنى هر دو معبودیكه غیرخدا باشد و مؤ منست نسبت بخدا

دو ظرفى را فرض كنید كه یكى از آن مملو از گالب است و دیگرى مملو از شراب آن ظرفى كه 
اب است مملو از گالب نخواهد مملو از گالب است مملو از شراب نیست و آن ظرفیكه مملو از شر 

بود و این هیچ تناقض و اجتماع ضدین نیست اال اینكه اگر ظرف یكى باشد در صورتیكه آن ظرف 
 . را مملو از شراب كرده باشیم مسلما نمى توانیم مملو از گالب نمائیم

 در قلب دو محبت نمى گنجد
یعنى خدا براى مردى در جوف و اندرون  ما جعل اهللا لرجل من قلبین فى جوفه: خداى متعالى میفرماید



او دو قلب قرار نداده است تمامى افراد بشر یك قلب بیشتر ندارند و آن قلب مانند ظرفى میباشد و 
اگر آنظرف . است ان هذه القلوب اوعیة ) ع (بلكه واقعا ظرفست چنانچه از فرمایشات امیرالمؤ منین 

ز ظلمت شرك و كفر نخواهد شد اگر طرف قلبت مملو از را پر از نور ایمان قرار دادى مسلما پر ا
محبت خدا و اولیاء او گردید بدون شك محبت دشمن خدا و اولیائش در آن قلب جاى نخواهد داشت 

 .اگر در قلبى محبت على باشد در آن قلب محبت دشمن على محالست جاى گیرد
 اى كه گویى هم على و هم

 اعورى از نور ظلمت بهره ور
 بیا پروانه این نور شویا 

 یا برو خفاش باش و كور شو
 حق و باطل را بچشم دل ببین

 زانكه در یكدل نگنجد كفر و دین
دوستى ما و دوستى دشمن ما ابدا در یك قلب جمع نمیشود بعد فرمود : میفرماید) ع (امیرالمؤ منین 
مرد در جوف او دو قلب قرار نداده كه  ما جعل اهللا لرجل من قلبین فى جوفه خدا براى: خدا میفرماید

 با یك قلب قومیرا دوست بدارد و با قلب دیگر دشمنان آن قوم را دوست بدارد
 كدام دستگیره ایمان محكمتر است 

اى عرى االیمان اوثق كدامیك از دستگیرهاى ایمان محكمتر : به اصحابش فرمود) ص (رسول خدا 
است و بعضى گفتند نماز و بعضى دیگر گفتند زكوة و است عرض كردند خدا و رسول او عالمتر 

 .بعضى دیگر گفتند روزه و بعضى دیگر گفتند حج و عمره و بعضى گفتند جهاد
همه آنچه را گفتید داراى فضیلت است ولى آنها محكمترین دستگیره ایمان نیستند بلكه : حضرت فرمود

دا و دشمن براى خدا و دوستى اولیاء خدا محكمترین دستگیره ایمان عبارتست از دوست داشتن براى خ
 . و برائت از دشمنان خداست
 نشانه وجود خیر در انسان 

اذا اردت ان تعلم ان فیك خیر فانظر الى قلبك فان كان یحب  :میفرماید) ع (حضرت امام محمد باقر 
 . نقل از وافىاهل طاعة اهللا و یبغض اهل معصیة ففیك خیر واهللا یحبك و المرء من احب 

زمانیكه اراده كردى بدانى كه در تو خیرى هست یا نیست رجوع به قلب خود بكن هرگاه دیدى : یعنى 



اهل طاعت و عبادت خدا را دوست و اهل معصیت خدا را دشمن میدارى بدانكه در تو خیرى هست و 
 خدا تو را دوست میدارد و اگر دیدى اهل طاعت خدا را دشمن و اهل معصیت را دوست میدارى
 .بدانكه در تو خیرى نیست و خدا تو را دشمن میدارد و مرد بآنچه دوست میدارد محشور میگردد

هر كس بخاطر دین دوستى نكند و : روایت نموده كه آنحضرت فرمودند) ع (در كافى از امام صادق 
 .بخاطر دین دشمنى نكند دین ندارد

اگر مقصود اینست كه هیچ حب : رمایدمرحوم مجلسى در مرآت العقول در شرح این حدیث میف: شرح 
و بغضى براى دیانت ندارد و در حقیقت دین ندارد زیرا پیغمبر و امام را هم براى خدا دوست ندارد و 

دشمنانشانرا هم براى خدا دشمن ندارد و اگر مراد این است كه غالب حب و بغض او یا حب و بغض 
 . ت كه دینش كامل نیستاو نسبت بمردم همه اش براى خدا نیست مقصود اینس

) ع )عالمه مجلسى در بحار از على بن عاصم روایت میكند كه گفت بر حضرت امام حسن عسكرى 
وارد شدم حضرت بساطى را نشان دادند كه بسیارى از انبیاء و مرسلین بر آن نشسته بودند و آثار 

و آنرا بوسیدم و دست مبارك قدمهاى ایشان بر آن بود على بن عاصم میگوید بر روى آن بساط افتادم 
امام را هم بوسیدم عرض كردم من از نصرت شما عاجزم و عملى هم ندارم غیر از مواالت و دوستى 

شما و بیزارى جستن از دشمنان شما و لعن كردن بر ایشان در خلوات خود پس حال من چگونه 
هر كه در نصرت ما ) ص (پدرم براى من حدیث كرد از جدم رسول خدا : خواهد بود حضرت فرمود

اهلبیت ضعیف باشد در خلوت دشمنان ما را لعنت كند خداوند صداى او را بجمیع مالئكه برساند و 
 .آنان به جهت او استغفار كنند و مالئكه كسى را كه لعن بر دشمنان آل محمد نكند لعنت كنند

مع كرده بود خدمت امام مردى از كتاب و نویسندگان بنى امیه كه مال و ثروتى از دستگاه آنها ج
رسید و جریان مال و كار خود را خدمت آنحضرت عرض كرد حضرت فرمودند اگر بنى ) ع (صادق 

امیه كسى را پیدا نمیكردند كه بروات و حواله جات و مالیات و ذخائر آنها را بنویسد و غنائم آنها را 
حاضر شده به آنها اقتدا نماید هر  جمع آورى كند و در جنگها اعانت آنها را نماید و در نماز آنها

درسى است براى شیعیان كه به هیچ وجه نباید  ( ع(آینه حق ما را غصب نمیكردند این كالم امام 
دوستى با دشمنان آل محمد بكند و كمك به آنان نمایند اگر چه در امر مباحى باشد و لذا مردى بر 

یعیان شما روزى تنگ میشود و امر دنیا وارد شد عرض كرد گاهى به یكى از ش) ع (حضرت صادق 
شدت پیدا میكند بنى امیه او را دعوت میكنند كه نهرى براى آنها حفر كند یا باغى كره اى براى آنها 



بزنم یا سرمشكى را بجهت آنها ببندم اگر چه براى من مشرق و مغرب را پر كنند یعنى براى این عمل 
 .من بدهند جزیى آنچه بین مغرب و مشرق عالم است به

 و لعن اهللا آل زیاد و آل مروان: مجلس بیست و پنجم 

 

 

 نسبت ابن زیاد
حارث بن كلده طبیبى عرب و تربیت شده ایرانیان بود كه در دانشكده لشكرى شاپور علم پزشكى را 
آموخت و مقام ارجمندى یافت بخدمت خسرو پرویز رسید و او را از یك مرض سخت نجات داد 

 .و تحفى به او داد كه كنیزى زیبا به نام سمیه در مقدمه آنها بودشاهنشاه هدایا 
این سمیه فرزند پسرى از حارث پیدا نمود بنام نافع و بعدا كه این زن بد عمل شد و فرزند دیگر بنام 

ابوبكر و زیاد پیدا كرد كه حارث این دو پسر را قبول نكرد و به همین جهت او را زیاد بن ابیه 
 .میگفتند
از مورخین دیگر میگویند سمیه و عبید هر دو غالم و كنیز كسرى بودند كه هر دو را به  بعضى

سلطان یمن ابوالخیر بود عطا كرد و بعدها این ابوالخیر به طائف رفت و در آنجا مرض سختى شد 
 .كه حارث بن كلده طبیب معروف او را معالجه كرد و ابوالخیر را بعنوان جایزه بحارث داد

ر نقل كرده اند كه سمیه كنیز دهقانى بود از اهل زنده رود كه او را بعنوان حق العالج به بعضى دیگ
 .حارث بخشید

در مروج الذهب نقل میكند كه این سمیه از زنان بدعمل ذوات االعالم بود كه براى فریب جوانان 
 .علمى باالى خانه خود نصب كرد تا جوانان بدكار بطلب او بروند

ر محله بحارة البغایا بود، یكروز ابوسفیان نزد ابومریم سلولى كه خمرفروش بود رفت خانه او طائف د
و خمرى ازو گرفته خورد و مست شد و از او زن بدكاره اى خواست ابومریم گفت فعال غیر از سمیه 

 .كسى نیست ابوسفیان گفت بیاور
شد بزاد و تا مدتى هم او را زیاد  گویند در سال اول هجرت سمیه زیاد را در بستر عبید كه قبال ذكر او

 .بن عبید میگفتند بعد چون پدرهاى او متعدد بود زیاد بن ابیه شد
روزى در مسجد زیاد خطبه اى خواند كه مورد تعجب مستعمین شد عمروعاص گفت اگر این جوان 

و را در رحم قرشى بود شایسته ریاست بود ابوسفیان گفت قسم بخدا كه من او را میشناسم و میدانم كه ا



مادرش گذاشت به او گفتند كه بود ابوسفیان گفت من بودم كه او را در رحم سمیه گذاشتم از اینجا 
معلوم میشود یكى از پدرهاى زیاد ابوسفیان بوده ولى ابوسفیان زیاد را همیشه از خود میراند و از او 

 . تبرى میجست
در مجلس معاویه و عمرو بن عاص و  )ع (بگفته بیهقى در محاسن و مساوى امام حسن مجتبى 

مروان بن حكم به زیاد خطاب فرمود ترا با قریش چه نسب است تو نه اصل و فرع برومندى دارى و 
نه سابقه نیكو و نه خویشاوندى معروف مادر تو زانیه اى بیش نبود كه هر ساعت در آغوش یك مرد 

چون تو از مادر متولد شدى عرب براى تو اجنبى بسر میبرد فجار عرب نزد او رفت و آمد داشتند و 
پدرى نمیشناخت تا اینكه بعد از گذشتن سالهایى معاویه ادعا كرد كه تو پسر ابوسفیانى پس هیچگونه 

مادرم سیده نساء، ) ص (جاى افتخارى براى تو نمیباشد ولى افتخارى براى منست كه جدم رسول خدا 
ر نشده و عموى پدرم حمزه سیدالشهداء و عموى خودم كه ساعتى هم بخدا كاف) ع (پدرم على مرتضى 

 . جعفر طیار برادرم و من دو سید جوانان اهل بهشت میباشم
این شرحى از نسب زیاد بن ابیه بود ولى با این نسب پست شخص با لیاقت و كاروان و بافطانتى بود 

كه بخوبى از عهده آن  اول دوران جوانیش كاتب ابوموسى اشعرى شد و بعد عمر كارى باو رجوع كرد
آن حضرت زیاد را بحكومت فارس گماشت ) ع (برآمد و انجام داد و در دوران خالفت امیرالمؤ منین 

را مینمود هم از او آشكار نشده بود و فارسى را هم از ) ع (چون زیاد در آنوقت اظهار دوستى على 
 .برادرش نافع خوب آموخته بود

الح فساد و جمع و خرج مصالح ممالك فارس نیلو قیام نمود و این بالجمله زیاد بر ضبط بالد و اص
معنى بر معاویه گران آمد باب مكاتبه و مراسله را با زیاد گشود چه یكى از چیزهائیكه باعث استحكام 
حكومت معاویه شد این بود كه هر جا آدم زرنگ و زیرك و كاردانى میدهد به هر قیمت كه میشد او 

 .ت خود وارد میكرد تا از او كامال استفاده ببردرا در دستگاه حكوم
بردارى و بشام بیایى گذشته از ) ع (باالخره معاویه براى زیاد نوشت كه اگر تو دست از على 

حكومت و هدایا و تحف ترا برادر خودم میگردانم و ملحق به ابوسفیان میكنم جوابى موافق مرام معاویه 
 .از زیاد نیامد

نوشت كه اى زیاد قلعه هاى محكمى كه شب در آن ساكن میشوى ترا مغرورت كرده معاویه براى زیاد 
مانند مرغیكه شب در آشیانه خود آرام میگیرد بخدا قسم كه اگر تو از جهل و نادانیت دست برندارى 

لشكرى مانند لشكر سلیمان كه از حوصله حساب تو بیرون باشد نزد تو بفرستم تا با نهایت ذلت و 
 .گیرت كنندخوارى دست

چون این مكتوب به زیاد رسید برآشفت و مردم را در مسجد جمع كرد و خطبه اى خواند و گفت عجب 



دارم از این ابن اكلة االكباد و راءس النفاق كه مرا بیم میدهد و تهدید میكند با اینكه در بین من و او 
لمست كه با او صد هزار و شوهر سیده زنان عا) ص (مثل على كسى میباشد كه پسرعم رسول خدا 

شمشیر زن از مهاجر و انصار میباشند بخدا قسم اگر معاویه بطرف من آید خواهد دانست كه چگونه 
 . جهان را از وجودش پاك سازم

نوشت و آنحضرت را از جریان نامه معاویه باطالع نمود، ) ع (سپس نامه اى به موال امیرالمؤ منین 
فرمودند كه اى زیاد بدانكه معاویه مانند شیطانى میباشد كه از یمین حضرت در جواب نامه زیاد مرقوم 

 .و شمال و از پیش رو عقب بر انسان غلبه میكند تا او را گرفتار كند و خوار و بیمقدار نماید
) ع (در كوفه شهید شد و معاویه با امام حسن ) ع (زیاد حاكم فارس بود تا حضرت امیرالمؤ منین 

اد خائف بود لذا نامه تهدیدآمیزى باو نوشت كه اى زیاد تو خیال میكنى كه از صلح كرد ولى از زی
تخت سلطنت من توانى جان بسالمت برد هیهات عقل تو كجا رفته اى پسر سمیه تو دیروز عبدى 

بودى و امروز امیر خطه اى شدى ترا مغرورت نكند چون این نامه من بدستت رسید از براى من از 
گیر كه اطاعت من كنند اگر چنین كنى در امان و حراست من باشى و اال فرمان مردم فارس بیعت ب

 .دهم تا ترا با پاى پیاده از فارس بشام آورند و در بازار مانند عبدى ذلیل بفروش رسانند
چون نامه به زیاد رسید آتش خشمش مشتعل گردید و مردم را جمع كرده بر منبر باال رفت پس از حمد 

فت اى مردم معاویه پسر هند جگرخوارى كه با رسول خدا و ابن عمش على مرتضى و ثناى الهى گ
جنگید و سر كرده منافقین بوده براى من نامه نوشته و زرق و برقى بكار برده مانند ابرى كه رعد و 

برقى دارد و بدون بارانست و بزودى بادى آنرا متفرق میسازد من چگونه از معاویه خائف باشم و حال 
فرزند دختر پیغمبر كسى میباشد بخدا قسم اگر آنحضرت مرا ) ع (بین من و او مانند امام حسن  آنكه

رخصت دهد با صد هزار مرد شمشیر زن روز روشن را در نظر معاویه چون شب تار گردانم و 
یعنى از شدت حرب و تیره شدن میدان از گرد و غبار سپس از . ستارگان آسمانرا باو نشان خواهم داد

نبر بزیر آمده نامه اى بجهت معاویه باین مضمون نوشت كه نامه تو به من رسید و از مضمون آن م
مطلع شدم و ترا مانند كسى دیدم كه در دریا مشرف به غرق شدنست و ناچار براى نجات خود گاهى 
بپاى قورباغه دست میزند و گاهى به لجنهاى روى آب متمسك میگردد بگمانش این عمل سبب نجات 
او میشود اى معاویه مرا دشنام میدهى و بسفاهت نسبت دادى اگر براى حلم و بردبارى من نبود چنان 

داغ رسوایى بر جبهه تو میگذاشتم كه به هیچ آبى شسته نشود و رسوایى آن برطرف نگردد مرا به پسر 
كه بر من  سمیه نسبت دادى اگر من پسر سمیه هستم تو پسر جماعتى هستى و اما اینكه گمان كردى

غلبه میجوبى و بآسان وجهى توانى مرا صید كرد همانا فكر تو بخطا رفته آیا تاكنون دیده اى كه باز 
 بلند پروازى را قنبره كوچكى بتواند صید كند و یا تاكنون شنیده اى كه بره اى



 .گرگى را بخورد
و اندوه شدیدى او را فرا چون این مكتوب بدست معاویه رسید دنیا در نظرش تیره و تار گردید و غم 

گرفت در اینحال مغیرة بن شعبه را طلبید و در خلوت باو گفت هرگز از اندیشه زیاد بیرون نروم چه 
او را در فارس معقلى متین و حصنى حصین است و مردم آن نواحى را از خود راضى نگه داشته و 

با یكنفر از اهلبیت بیعت كند و او را مال فراوانى اندوخته و من از فكر او بیرون نروم چه اگر روزى 
برانگیزد و براى جنگ آماده شود چه دانیم كه خاتمه كار بكجا منجر شود مگر ندانى كه زیاد داهیه 

 . عرب است
مغیره گفت اى معاویه اگر بمن اجازه دهى سفرى بطرف فارس روم و او را بسوى تو مایل گردانم و او 

معاویه گفت خوب رایى  .قدیمى دارد و مرا ناصح خود پندارد را بشام آورم چه او با من دوستى
پسندیدى فورى در اینكار عجله كن و تا توانى او را از جانب من بوعده هایى خوشحال كن معاویه 
كاغذ براى زیاد نوشت و در آن كاغذ او را از زیاد بن ابى سفیان یاد كرد و تا توانست باستمالت او 

رفته بطرف فارس آمد و بر زیاد ابن ابیه آمد زیاد او را تحیت گفت و سخن راند مغیره مكتوب گ
مقدمش را مبارك شمرد مغیره مكتوب معاویه را باو داد زیاد مكتوب را باز كرد دید نوشته این نامه 

ایست از معاویه بن ابى سفیان بسوى زیاد بن ابى سفیان اما بعد همانا بسیار اتفاق میافتد كه مردمى 
یش خود را بهالكت میافكنند اى زیاد چرا امروز در قطع رحم و پیوستن با دشمن مثل شده بهواى خو 

اى این كردار زشت تو بواسطه اینست كه سوء ظن نسبت بمن برده اى بطوریكه قطع رحم كردى و از 
خویشاوندى من چشم پوشیدى و از نسب و برادرى من دست برداشتى تا آنجا كه ابوسفیان پدر تو و 

بود همانا من در صدد جستجوى خون عثمانم و تو با من سر جنگ دارى تو مانند آن مرغى من ن
هستى كه تخم خود را بدور اندانخته و تخم دیگرى را در زیر بال خود گرفته میخواهد او را بپروراند 
بدانكه اگر در اطاعت بنى هاشم بدریا شوى و قعر دریا را با شمشیرت بجهت آنان قطع كنى هرگز 

پیوستگى با ایشان نخواهى داشت زیرا نژاد تو به عبدالشمس میرسد و بنى عبدالشمس در نزد بنى هاشم 
مبغوض ترند از كاردى كه براى ذبح بر گلوى گاو بسته بگذارند خدا ترا رحمت كند بسوى اصل خود 

پاداشى نیكو  پرواز كن و خود را ببال دیگران مبند و نسب خود را پوشیده مدار اگر نزد من آیى ترا
 . دهم و اگر سخنان ناصحانه مرا قبول نمیكنى بطرفى برو كه نه سود من در آن باشد نه زیان من

زیاد چون نامه را خواند لبخندى زده نامه را زیر پاى خود نهاد و به مغیره گفت بر مضمون نامه مطلع 
 . شدم

اضطراب انداخته باین جهت مرا نزد تو مغیره گفت اى زیاد همانا دورى تو از معاویه او را در بیم و 
فرستاده تو میدانى كه در مقابل معاویه هیچكس نمیتوانست آرزوى خالفت كند مگر حسن بن على كه 



او هم با معاویه صلح كرد و امروز كار خالفت فقط بدست معاویه است و بس و خوبست تو نزد 
 .معاویه روى قبل از آنكه احتیاج او از تو قطع شود

گفت اى مغیره من مرد عجول و بدون تجربه نیستیم در این كار عجله مكن فعال تو از راه دورى  زیاد
 . آمده اى قدرى استراحت كن تا منهم در اطراف این موضوع فكر كنم و صالح كار خود را بیندیشم
ا و مغیره دو روزى استراحت كرد و پس از آن مجددا در این باب با زیاد صحبت كرد و پس از حرفه

نامه ها باالخره زیاد راه شام در پیش گرفت و نزد معاویه آمد و اموال بسیارى براى معاویه هدیه آورد 
از جمله سبدى مملو از جواهر آبدار بود كه مثل و مانند آنرا كسى ندیده بود معاویه بینهایت مسرور 

باالى منبر رفت و هجرى بمردم اعالم كرد كه در مسجد جمع شوند معاویه  44شد سپس در سال 
گفت اى مردم من حسب و نسب ابن زیادى كه در پائین پله منبر من نشسته خوب شناخته ام و هر 

كس درباره او شهادتى دارد برخیزد و بگوید چند نفر كه قبال دستور از معاویه گرفته بودند برخاستند و 
بومریم سلولى برخاست و گفت اى گفتند كه ابوسفیان بما خبر داد كه زیاد فرزند منست از آنجمله ا

معاویه من در زمان جاهلیت خمار بودم و از راه فروش شراب امورات زندگى من میگذشت اتفاقا شبى 
بطائف آمد و در خانه من وارد شد و از براى او كباب و شراب و طعام حاضر كردم و پس از 

حاضر كنى تا امشب را با بسرم  خوردن غذا و شراب بمن گفت اى ابومریم میتوانى از براى من زنى
 .برم گفتم جز سمیه كسى را حاضر ندارم گفت بیاور با آنكه بوى بدى میدهد

. زیاد گفت ساكت شو اى ابامریم تو از براى شهادت برخاستى نه از براى شماتت و عیب جویى 
یم بخدا قسم من ابومریم گفت ببخشید حاال كه مرا براى شهادت طلبیدید دوست دارم آنچه دیده ام بگو 

در آنشب نزد سمیه رفتم و باو گفتم كه ابوسفیان از من زن زانیه اى خواسته و اگر میل دارى تو نزد 
 .او برو

سمیه گفت صبر كن تا عبید قبال شرح حال او را گفتیم بعضى گفتند او غالم و شوهر سمیه بود و 
ه ، از چرانیدن گوسفندان برگردد غذایى بعضى گفتند او هم مثل دیگران رابطه نامشروعى با سمیه داشت

 . میخورد و میخوابد چون بخواب رفت من نزد ابوسفیان میآیم
من برگشتم و ابوسفیان را خبر دادم آنقدرى نگذشت كه سمیه آمد من ابوسفیان و سمیه را در اطاقى 

 . جاى دادم در را بسته بیرون آمدم
ه ابوسفیان نمود و خواهر خود جویریه را نزد زیاد فرستاد بعد از شهادت ابومریم معاویه زیاد را ملحق ب

خود را برهنه كرد و گفت زیاد چنانكه ابومریم جریان را نقل كرد تو برادر منى پس از آنكه معاویه زیاد 
را برادر خود و ملحق به ابوسفیان نمود زیاد چند روزى در شام ماند و بعدا از معاویه اجازه گرفت كه 

ف كوفه روند چه زیاد با مغیره بن شعبه یار موافق و رفیق صادقى بود زیرا از روزیكه در با مغیره بطر 



اداى شهادت بر زناى مغیره به اشاره عمر تلجلج كرد و از شهادت دزدید تا حد را از مغیره برطرف 
ینقرار كرد مغیره دائما شكر این نعمت مینمود و زیاد را بسیار دوست میداشت و داستان مفصل آن از ا

 . است
 دفع حد زنا از مغیره 

مغیرة بن شعبه كسى است كه این آیه مباركه ان جائكم فاسق بنباء فتبینوا درباره او نازل شد و این آیه 
 .به فسق و بدى او گواهى میدهد

مغیره پس از فتح ابله كه در نزدیكى ابوالخصیف كنونیست و فتح خوزستان جنوبى والى این حدود شد 
ه زنا بازنى بنام ام حمیله گردید چهار نفر از دریچه خانه همسایه داراالماره بصره او را در و متهم ب

حال مخصوص دیدند اینان بمسجد بصره آمدند و همینكه مغیره براى نماز جماعت بمسجد آمد تا 
مر بن امامت كند مانع او شدند و دشنام دادند و آن چهار شهود فورى بمدینه آمدند و داستان را به ع

 .خطاب خلیفه وقت گزارش دادند
عمر ابوموسى اشعرى را ماءموریت امارت بصره ساخت و به او دستور داد لباس سفر از تن خود 

بیرون نكند تا مغیره كه والى سابق بود از بصره اخراج و بمدینه بفرستد ابوموسى اشعرى هم چنین كرد 
 . و خود امارت بصره را بعهده گرفت

ینه آمد مجالس محاكمه در حضور عمر تشكیل شد سه نفر از شهود یكنواخت گواهى چون مغیره بمد
بر زناى مغیره دادند عمر از اینكه دید االن شهادت كامل میشود و مغیره باید حد بخورد خیلى ناراحت 

شد اتفاقا شاهد چهارم زیاد بن ابیه بود از هوش و فراستى كه داشت فهمید كه عمر ناراحت است و 
من مغیره را با زنى دیدم در : واهد حد بر مغیره جارى شود و در موقع اداى شهادت چنین گفت نمیخ

حالى كه هر دو لخت بودند و پاى زنرا هم دیدم كه رنگ و حنا بسته بود ولى ندانستم كه واقعا این زن 
طریق سه شاهد مغیره بود یا زن بدعمل دیگرى بنام ام جمیله این گفتار شهادت را ثابت نكرد و باین 

دیگر حد قاف خوردند و مغیره از حد خالصى یافت از اینجا مغیره با زیاد دوست و رفیق صمیمى 
 .شد

 حركت مغیره و زیاد بطرف كوفه 
مغیره با زیاد از معاویه اجازه خروج از شام را گرفتند و با یكدیگر بطرف كوفه روان شدند چون بكوفه 

چند روزى بیاسودند زیاد دید كه خوارج یكیك از گوشه و كنار  كه محل حكومت مغیره بود رسیدند و
بشهر كوفه میآیند و یكدیگر را دیدار میكنند زیاد چون مرد باهوش و دوراندیش بود به مغیره گفت 

جلوى این خوارج را بگیر و در زندان كن چه ممكن است كه از آنها فتنه بزرگى برپا شود مغیره بسخن 
كار را سراسرى تصور كرد ولى زیاد فهمیدند كه امر خوارج بزرگ خواهد شد و فتنه زیاد اهمیتى نداد و 



و آشوبى برپا خواهند كرد فلذا از مغیره خداحافظى كرده بشام آمد معاویه گفت اى زیاد چه شد كه 
 مغیره ترا رها كرد و در صورتیكه بفكر و تدبیر تو خیلى محتاج بود زیاد گفت اى معاویه مغیره را كبر
و نخوت گرفته پند و نصیحت را گوش نكند ولى بهمین زودیها به بالى عظیمى مبتال خواهد شد كه 

بگریختند و ) ع (امر مرا عراق را تباه كند زیرا كه خوارج نهروان كه از شمشیر على بن ابیطالب 
ز اتحاد آنان پراكنده شدند اینك دسته دسته بكوفه میآیند و انجمنهایى تشكیل میدهند و معلومست كه ا

چه بر سر عراق خواهد آمد و من هر چه مغیره را نصیحت كردم كه اینان را دستگیر كن و در زندان 
 . بینداز بسخنان من وقعى ننهاد الجرم ترك كوفه كردم تا در فتنه آنان شریك نباشم

بى عقل  معاویه چون این سخنان را از زیاد بشنید فورى نامه اى بمغیره نوشت باین مضمونكه چه
مردى میباشى كه حرف زیاد را قبول نكردى اینك بمحض رسیدن نامه من بتو خوارج را از بیخ و بن 
براندازد و در هر كجا بهر كدام آنان دست یافتى بیدرنگ گردن بزن چه این جماعت از كافرانند و 

 . خون و مال ایشان بر مسلمانان حاللست
یت در حق من جز از زیاد بن ابیه نیست من او را از چون نامه بدست مغیره رسید گفت این سعا

فارس بشام آوردم و هر چه توانستم حمایت نمودم امروز در ازادى حمایت سعایت میكند و بجاى 
نیكویى بدگویى آغاز مینماید و لذا مغیره بهیچگونه در دفع خوارج نپرداخت تا هنگامیكه تعداد این 

سختى كردند و یكسال فتنه ایشان بطول انجامید در این وقت مغیره خوارج به پنجهزار نفر رسید و قیام 
 .دانست كه زیاد شرط نصیحت را بجاى آورد منتهى او قبول نكرد

بالجمله زیاد از معاویه اجازه گرفت كه بزیارت مكه رود معاویه یك میلیون درهم خرج سفر باو داد و او 
 .را روانه مكه نمود

د نزد زیاد آمد و بقدرى با زیاد خوش صحبتى كرد كه زیاد تعجب نموده در این سفر غالمى بنام عبا
گفت اى جوان تو پسر كیستى و از كجا آمده اى غالم گفت من پسر توام زیاد تعجب كرده گفت 

 . چگونه پسر من میباشى و حال آنكه من ابدا ترا نمى شناسم
بعمل آمدم و فعال هم در قبیله بنى  جوان غالم گفت تو با مادر من فالن زن همخوابگى نمودى و من

 . قیس بن ثعلبه كه متولد شدم مملوك ایشانم
زیاد گفت راست گفتى بخدا قسم حاال ترا شناختم پس كسى را نزد قبیله بنى قیس فرستاد و این جوان را 

 .خریدارى نمود و بفرزندى خود قبول كرد و باو عباد بن زیاد میگفتند
 .شعرا در هجو عباد اشعارى گفته اند. اد را بحكومت سجستان فرستادمعاویه پس از فوت زیاد عب

 زیاد و حكومت بصره 
چون زیاد از سفر مكه بشام مراجعت نمود، بصره درهم و برهم بود و امنیتى نداشت و حاكم آن از 



عهده حكومت و آرام كردن مردم بر نمیآمد لذا معاویه حكومت بصره و خراسان و سجستان و هند و 
 .رین و عمان را باو تفویض كردبح

زیاد باعجله هر چه تمامتر به بصره آمد و در مسجد مردم را جمع كرده گفت اى مردم بصره من شما 
را یكماه مهلت میدهم و پس از یكماه هر كس بعد از نماز عشاء كه تقریبا دو ساعت از شب گذشته 

بسخن زیاد اهمیتى ندادند و گفتند  است در كوچه و بازار دیده شود گردن زده خواهد شد، مردم
حكومتهاى سابق هم خیلى ازین حرفها زدند چون یكماه سرآمد رئیس شرطه را خواست و چهار هزار 

مرد سواره و پیاده در اختیار او گذاشت گفت بعد از نماز عشا بقدرى كه یك قارى قرآن هفت آیه 
از آن هر كه را در كوچه و بازار دیدى بخواند مردم را مهلت بده كه بخانه هاى خود روند و پس 

گردن بزن و اگر چه پسر من عبیداله بن زیاد باشد لذا در شب اول هفتصد گردن زدند در شب دوم 
پنجاه نفر و در شب سوم یك نفر و در شب چهارم احدى از منزل خود بیرون نیامد چون نماز عشا را 

بطورى با عجله میرفتند كه اگر كسى كفش از  میخواندند براى رفتن بخانه هاى خود متفرق میشدند
پایش بیرون میآمد مجال پا كردن نداشت و با پاى برهنه خود را بخانه میرسانید و چنان شد كه شبى 

چوپانى غریب وارد شهر شد او را گرفته زیاد آوردند چوپان گفت امیر من مرد غریبى هستم و از قانون 
راست میگویى ولى میترسم كه این عذر را دیگرى هم بهانه كند حكومت شما اطالعى نداشتم زیاد گفت 

 .فرمان داد تا سر از بدنش جدا گردد
را داد هیچكس مانند زیاد اعرف بحال ) ع (چون نامه معاویه به زیاد رسید و فرمان قتل شیعیان على 

زندگى كرده بود نبود و همه آنها را خوب میشناخت چون سالهاى سال در میان آنها ) ع (شیعیان على 
و لذا بقدرى از شیعیان آنحضرت را كشت كه تحت شمارش در نیاورده اند تا آنجا كه بعضى را زنده 

در گور مینهاد و بعضى را گردن زده و بعضى را باالى چوبه دار نصب میكرد و دست و زبان 
ال ایشانرا غارت بعضى را قطع میكرد تا بمیرند و خانه هاى ایشانرا بر سرشان خراب میكرد و امو 

) ع (مینمود و چون معاویه حكومت كوفه را باو داد در كوفه بقدرى كار را بر شیعیان و دوستان على 
 .سخت گرفت كه فكر آنرا هم نمیكردند

زیاد شش ماه در كوفه بود و شش ماه در بصره روزیكه وارد شهر كوفه شد در مسجد باالى منبر رفت 
داد و لذا جماعتى به او سنگ انداختند، ) ع (ردم كوفه و دوستان على و ناسزا و دشنامهاى زیادى بم

زیاد دستور داد كه درهاى مسجد را بستند و خودش آمد در مسجد دستور داد چهار نفر از مسجد 
بیرون آیند و قسم یاد كنند كه ما سنگ نزده ایم آن كس كه قسم یاد كرد نجات یافت هشتاد نفر قسم 

 .اد كه تا دستهاى آنها را قطع كنندیاد نكردند فرمان د
در كوفه كشت و شكنجه داد از جمله سعید بن ) ع (زیاد آنقدر كه توانست از دوستان امیرالمؤ منین 



بود چون از آمدن زیاد بكوفه مطلع شد از ترس ) ع (ابى سرح از شیعیان و محبین امیرالمؤ منین 
آمد عرض كرد كه زیاد خانه ما را خراب ) ع (ن جان خود از كوفه فرار كرده بمدینه خدمت امام حس

 . كرد و برادر و زن و فرزند مرا بزندان انداخته و اموال ما را بغارت برده
حضرت نامه اى به زیاد نوشت باین مضمون كه از حسن بن على بسوى زیاد مكتوب میشود كه تو 

سلمین فرقى ندارد تو خانه آنان بمردى حمله كرده اى كه از مسلمانانست و در ضرر و نفع با سایر م
را خراب كردى و مال او را غصب نمودى و اهل و عیال او را بزندان انداختى چون نامه بتو برسد 

 . خانه او را بنا كن و مال او را به او بازده و اهل و عیال او را از زندان آزاد گردان
این مكتوبى است از زیاد پسر چون این مكتوب به زیاد رسید خیلى ناراحت شده در جواب نوشت 

ابوسفیان به حسن پسر فاطمه همانا كاغذ ترا مطالعه كردم نام خودت را در كاغذ بر نام من مقدم 
داشتى در صورتیكه تو بمن حاجت دارى و من سلطان هستم و تو رعیت و تو بمن فرمان میدهى 

فاسقى اگر در میان پوست و مانند سلطانى كه بر رعیتش فرمان دهد و سفارش میكنى درباره مرد 
گوشت تو جاى كند او را دستگیر خواهم كرد و بدانكه براى خوردن هیچ گوشت و پوستى را بهتر از 
گوشت و پوست تو نمیدانم یعنى حسن بن على فعال آنمرد فاسق را نزد من بفرست اگر خودم خواستم 

یكشم بجهت آنكه پدر فاسقت على را او را عفو میكنم ولى نه براى شفاعت تو و اگر خواستم او را م
 :دوست میداشته است چون این نامه بدست امام مجتبى علیه السالم رسید در جواب او مرقوم فرمودند

من الحسن بن فاطمة الى زیاد بن سمیة اما بعد فان رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله قال الولد للفراش و 
 .للعاهرالحجر و السالم 
تو پسر ابوسفیان نیستى تو خودت را پسر : یعنى . چند جمله چیزى ننوشتندحضرت بیش از این 

فرمود ) ص (ابوسفیان مخوان اگر چه ابوسفیان با مادرت زنا كرده باشد تو فرزند زنا هستى چه پیغمبر 
الولد للفراش یعنى فرزندى ثابت است براى آنكه زناشویى كند و نكاح داشته باشند در اینجا اوالد از 

محسوب میشود ولى از براى عاهر یعنى زناكار سنگ است یعنى نفى ولدیت از پدر چه اوالد زنا  پدر
 .ملحق بپدر نمیشود و ارث از او نمیبرد

بیحیایى و نانجیب بودن زیاد ازین نامه ایكه بحضرت مجتبى علیه السالم نوشته معلوم میگردد و 
 .میشود از این نامه دانسته) ع (ضمنا مظلومیت امام مجتبى 

بالجمله حضرت نامه اى بمعاویه نوشت و كاغذ زیاد را هم در جوف آن گذاشته بشام فرستاد چون این 
بنویسد لذا ) ع (نامه بمعاویه رسید خیلى ناراحت شد كه چرا باید زیاد چنین نامه اى به امام حسن 
احتیاط كه از  معاویه كاغذ تندى به زیاد نوشت كه اى زیاد در تو دو خصلت است یكى حلم و

ابوسفیان ارث بردى و دیگر سوء تندى راءى و تدبیر كه از مادرت سمیه ارث میبرى و از این روى 



 . است كه پدر امام حسن را فاسق خواندى
اگر درست فكر كنى در اینكه امام حسن اسمش را قبل از تو نوشته از مقام تو چیزى كم نشده چه 

و كند و چون نامه بدست تو رسد آنچه اموال از سعید بن سرح مثل امام حسن كسى باید سلطنت بر ت
) ع (گرفتى به او بده و كسان او كه در زندان هستند همه را آزاد كن و اما آنجمله كه به حسن 

هرگز طرف استهزاء واقع نشود مگر ) ع (نوشتى و او را بمادرش نسبت دادى واى بر تو حسن 
اگر تو عقل داشتى میدانستى كه حسن را نسبت دادن به ندانستى كه فاطمه دختر رسول خداست 

 .فاطمه باالترین فخر براى او میباشد
وادار كند  (ع (خالصه زیاد تصمیم گرفت كه مردم كوفه را به برائت جستن از حضرت امیرالمؤ منین 

 .خداوند مرض طاعون را بر او مسلط كرده سه روزه به جهنم واصل شد
 .زیاد و پسر او عبیداله بن زیاد و فرزند دیگرش عبید میشود البته آل زیاد شامل خود

 ترسم جزاى قاتل او چون رقم زنند
 یكباره بر جریده رحمت قلم زنند

 ترسم كزین كناره شفیعان روز حشر
 فریاد از آنزمان كه جوانان اهلبیت

 دارند شرم كز گنه خلق دم زنند
 گلگون كفن بعرصه محشر قدم زنند

 عتاب حق بدر آید ز آستین دست
 جمعى كه زد بهم صفشان شور كربال

 چون اهل بیت دست بر اهل ستم زنند
 در حشر صف زنان صف محشر بهم زنند

 آه از دمیكه با كفن خون چكان ز خاك
 از صاحب عزا چه توقع كنند باز

 آل على چو شعله آتش علم زنند
 دآن ناكسان كه تیغ به صید حرم زنن

 پس بر سنان كنند سرى را كه جبرئیل
 شوید غبار گیسویش از آب سلسبیل



 لعن اهللا آل زیاد و آل مروان: مجلس بیست و ششم 
 خدا آل زیاد و آل مروان را لعنت كند

 شرح 
شرح آل زیاد در مجلس قبل داده شد و اینك وضع خانوادگى آل مروان را ذكر خواهیم كرد مراد از 

 بوده است ((جد بنى امیه ))معروف است كه پسر ابى العاص و ابى العاص پسر امیه مروان بن حكم 
. 

ابن الطرید وزغ خیط باطل و او دشمنترین اشخاص نسبت به رسول : و این مروان چند لقب داشته 
و مخصوصا امیرالمؤ منین و اوالدش صلوات اله علیهم اجمعین بوده پدر این مروان حكم ) ص (خدا 

میباشد و لقب او طرید بوده ، زیرا در ) ص (ان بن عفان یكى از دشمنان معروف پیغمبر عموى عثم
كوچه هاى مدینه عقب پیغمبر میافتاد و حركتهاى ناشایسته مینمود و تقلید پیغمبر را در راه رفتن در 

كن فكذالك فلت: او را مشاهده نمود و فرمود) ص (پیغمبر . میاورد و آنحضرت را استهزاء مینمود
همیشه اینچنین بمانى و لذا او از اثر نفرین آنحضرت مبتلى بمرض اختالج شد و تا زنده بود گرفتار 

 .این مرض بود و ازینجهت پیغمبر او را طرد كرده بطائف فرستاد او را معطوف به طرید شد
فحشا ما در حكم رزقاء دختر موهب است كه بقول ابن اثیر در كامل یكى زنهاى صاحب اعالم و در 

 . مشهور بوده است
 گفتگوى حسین علیه السالم با مروان 

لو الفخركم فبما كنتم : گفت ) ع (ابن شهر آشوب نقل میكند كه روزى مروان بن حكم به امام حسین 
در خشم ) ع (تفتخرون یعنى اگر به فاطمه فخر نمى جستید به كدام كسى فخر مى كردید امام حسین 

فته سخت فشار داد بطوریكه او بیحال شده افتاد آنگاه حضرت روى به شد برجست و گلوى او را گر 
جماعت فرموده و قریش را مخاطب قرار داده فقال انشدكم باهللا اال صدقتمونى ان صدقت فرمود شما را 

اتعلمون ان فى االرض  :آنگاه فرمود. بخدا قسم میدهم كه اگر سخن راستى میگویم مرا تصدیق كنید
الى رسول اهللا منى و من اخى او على ظهر االرض ابن بنت نبى غیرى و غیر اخى  حبیبین كانا احب

قالوا ال قال و انى اال اعلم ان فى االرض ملعونا ابن ملعون غیر هذا و الیه طرید رسول اهللا و اهللا ما 
 و بین جابرس و جابلق احداهما بباب المشرق و االخرى بباب المغرب رجالن ینتحل االسالم اعدى اهللا

لرسوله و اهل بیته منك و من ابیك اذ كان و عالمة قولى فیك انك اذا غضبت سقط ردائك من منكبك 



. 
آیا میدانید كه روى زمین كسى محبوبتر از من و برادرم حضرت حسن در نزد رسول خدا نبود : فرمود

یست همگى گفتند و نیز آیا میدانید كه در روى زمین پسر دختر پیغمبرى از من و برادرم كس دیگر ن
آنگاه فرمود كه من در روى زمین ملعون پسر ملعونى جز مروان و . چنین است كه تو میفرمایى 

پدرش حكم كه طرید رسول خدا بود كسى را نمى دانم قسم بخدا كه میان جابلسا و جابلقا كه یكى 
الم را بر خود دروازه مغرب و دیگرى دروازه مشرقست دشمن تر از مروان و پدرش كه به دروغ اس

بستند براى خدا و رسول خدا و اهلبیت او كس دیگر نیست اى مردم عالمت صدق گفتار من اینست 
 .كه چون مروان از مجلس برخیزد و غضب كند ردایش از منكب فرو افتد

محمد بن سائب گفت بخدا قسم مروان از مجلس بر نخواست جز آنكه غضب كرد و ردایش از دوشش 
 .افتاد

 وان به معاویه نامه مر 
پیدا كرد، پس نامه اى بجهت معاویه ) ع (پس از اینمجلس ، مروان دشمنى خاصى با امام حسین 

) ع (نوشت كه اى معاویه بمن خبر رسیده كه جماعتى از بزرگان اهل عراق در خدمت امام حسین 
ت خروج نكند رفت و آمد میكنند و میترسم همین باعث خروج او گردد و اگر هم امروز براى خالف

روبرو گردد بمن خبر ده كه راءى تو درباره  ( ع(مسلما هر كس جانشین تو گردد با خروج حسین 
 . چیست) ع (حسین 

مشو تا ) ع (معاویه چون مكتوب را خواند در جواب نوشت كه اى مروان ابدا متعرض امام حسین 
متعرض ما نشده  ( ع(مادامیكه حسین مادامیكه حسین با تو كارى ندارد با او كارى نداشته باش و تا 

 . در هیچ امرى متعرض او نخواهیم شد، چندانكه مخاطرات خود را آشكار نكرده از او خاطرجمع باش
كلینى در كافى روایتى باین مضمون نقل میكند كه معاویه به مروان حاكم مدینه نوشت كه براى هر 

مقرر بدار تا صرف مخارج سالیانه خود بنماید یك از جوانان قریش در هر سال مبلغى از بیت المال 
بمن گفت نام تو چیست ؟ گفتم على بن الحسین : امام سجاد كه در آن هنگام خردسال بود میفرماید

گفت برادرت چه نام دارد؟ گفتم على ، گفت پدر تو دست از نام على بر نمیدارد و همه بچه هاى خود 
ر وجه من مقرر داشت چون به نزد پدرم آمدم و این قصه را را على نام میگذارد این بگفت و مبلغى د

گفتم پدرم فرمود اى بر پسر زرقاء كه دباغى چرم میكرد اگر من صد پسر داشته باشم دوست دارم كه 



 . همه آنها را نام على بگذارم
 را بزند) ع (فرمان مروان بحاكم مدینه كه باید گردن امام حسین 

ملعون بر مسند خالفت نشست نامه اى به ولید حاكم مدینه نوشت باین  چون پس از مرگ معاویه یزید
و عبداهللا بن عمر و عبداهللا بن زبیر را ) ع (مضمون كه با رسیدن نامه من به تو حسین بن على 

دعوت به بیعت با من كن و اگر بیعت نكردند آنها را محبوس نما تا بیعت كنند و اگر باز هم سر از 
 . نها را بزن و با نامه اى براى من بفرستبیعت من تافتند آ

چون این نامه به ولید رسید خیلى ناراحت شد و گفت این چه كاریست كه مرا وادار بر آن كرده اند 
نمیدانم چه كسى این آتش را بجان من افكنده مرا با حسین پسر فاطمه چه كار است ولى فورى 

ت تا با او در این امر مشورت كرده و راه حلى شخصى را نزد مروان بن حكم فرستاد و او را خواس
 .بدست آورد

چون مروان در مجلس ولید حاضر شد و از مضمون نامه به زید آگاهى حاصل نموده گفت اما عبداله 
بن عمر را كارى نداشته باش چه او نیروى جنگ ندارد ولى حسین بن على و عبداله بن زبیر را در 

بر مرگ معاویه را بگویى آنها را دعوت به بیعت با یزید كن اگر اینمجلس حاضر كن و بدون آنكه خ
قبول نكردند در همین مجلس گردن هر دوى آنها را بزن و سر آنها را براى یزید بفرست اگر یزید این 
نامه بمن نوشته بود من فورى آنها را حاضر میكردم و از آنها بیعت میگرفتم و اگر بیعت نمیكردند 

 . دمگردن آنها را میز 
ولید گفت اى مروان اینقدر گزاف گویى مكن مردم بزرگ را به این آسانى نتوان كشت اكنون من آنها را 

 .طلب میكنم تا ببینم چه فرمایند
مروان گفت اى ولید مگر دشمنى آل ابوتراب را با ما نمیدانى و قتل عثمان بن عفان را فراموش كرده 

را از خاطر برده اى اگر در اگر در این امر سرعت اى و یا جنگ صفین و شدت كید و كین آنان
نكنى و حسین بیعت نكند از مقام تو نزد یزید كاهیده شود ولید از شنیدن این كلمات سر بزیر انداخت 
و قدرى بگریست آنگاه سر بلند كرده گفت اى مروان چندین از حسین پسر فاطه سخن مگوى كه او 

و عبداله بن زبیر فرستاد ) ع (ان بن عفان را نزد امام حسین پسر پیغمبر است آنگاه عمر و پسر عثم
كه اگر ممكنست قدرى نزد من آئید تا با شما در موضوعى صحبت كنم فرستنده ولید بخانه آمد و آنها 

 .را در خانه نیافت آمد مسجد پیغمبر دید آندو كنار قبر پیغمبر نشسته اند فرمان ولید را ابالغ نمود



دعوت ولید را اجابت فرموده قرار شد كه آنحضرت بخانه خود رفته بعدا ولید آید ) ع (امام حسین 
گفت ) ع (عمرو كه فرستاده ولید بود جریان را به ولید گزارش داد عبداهللا بن زبیر به امام حسین 

 دعوت ولید در این وقت مرا پریشان خاطر ساخته بنظر شما این دعوت چگونه است ؟
دنیا رفت و ولید ما را براى بیعت با یزید دعوت نموده تا قبل از آنكه خبر  حضرت فرمود معاویه از

 .مرگ معاویه منتشر گردد از ما بیعت بگیرد
عبداهللا بن زبیر گفت آقا حدس شما بسیار درست است و بگمان منهم مطلب همین است كه شما 

ه خواهید فرمود، حضرت فرمود فرمودید ولى بفرمائید كه اگر شما را براى بیعت با یزید دعوت نمود چ
) ع (هرگز با یزید بیعت نمیكنم و بخالفت او گردن نمى نهم چه معاویه وقتى با برادرم امام حسن 

صلح نمود قسم یاد كرد كه امر خالفت را بر خاندان خویش موروثى نگرداند و حق آل مصطفى را از 
خمر خواره اى كه روز را با سگ بازى گردن فرو نهد و به صاحب حق بازگرداند چگونه من با یزید 
در این گفتگو بودند كه عمرو بن عثمان . شام میكند و شب را به لهو و لعب صبح مینماید بیعت كنم 

از جانب ولید آمد و گفت امیر انتظار قدوم شما را دارد حضرت فرمود برو كه من نزد او خواهم آمد 
 .عمرو آمد و پیغام حضرت را رسانید

عذر كند و حاضر مجلس نشود ولید گفت اى ) ع (ولید گفت كه بعید نیست كه حسین مروان به 
) ع (مروان حسین را بغدر نسبت نتوان داد حسین كسى نیست كه به وعده وفا نكند از آنطرف حسین 

خواست نزد ولید آید عبداهللا بن زبیر گفت پدر و مادرم فداى تو باد میترسم كه ولید ترا باز دارد و 
رد كه این مجلس بیرون آیى و ترا تقبل برساند، حضرت فرمود من او را چنان دیدار نكنم كه بتواند نگذا

مرا گرفتار سازد و من كسى نیستم كه سهل و آسان تن بخوارى در دهم پس آنحضرت سى یفر از 
د حضرت جوانان بنى هاشم را با خود برداشته بخانه ولید آمد و آنانرا اطراف خانه ولید گذاشت و خو 

پس از صحبتهاى زیاد ولید آنحضرت را دعوت به بیعت یزید نمود حضرت . تنها وارد خانه ولید شد
فرمود امر بیعت امرى نیست كه در مخفى در مخفى انجام شود فردا كه مردم را براى بیعت گرفتن 

 . جمع كنى مرا هم بخوان تا در آن مجلس حاضر شوم
ا جمع كند مروان گفت حسین خوب از دست تو جست مانند ولید حضرت را مرخص كرد تا مردم ر 

غبارى دیگر او را دیدار نخواهى كرد بخدا قسم اگر حسین از دست تو از اینمجلس بیرون رود دست 
حسین را در زندان بینداز تا با یزید بیعت   تو باو نخواهد رسید و بسا خونها كه ریخته خواهد شد پس 



بزن حضرت چون این كلمات ناستوده را از مروان شنید خشمناك از جاى كند و اگر نكرد گردن او را 
برخاست فرمود اى پسر زرقاء یعنى اى پسر زن ناستوده دیدار و نكوهیده كردار تو مرا میكشى یا ولید 
میتواند مرا بكشد بخداى كعبه كه دروغ گفتى همى خواهى كه فتنه برپا كنى و میدان جنگ پدید آورى 

انب ولید نموده فرمود اى امیر ما اهل بیت نبوت و معدن رسالتیم و خانه ما محل آمد و آنگاه روى بج
شد فرشتگان است خداوند در آفرینش ما را مقدم بر دیگران داشت و ختام خاتمیت نیز بر ما گذاشت 

و  همانا یزید شرابخواره ستمكاره را شناخته اى كه هر منكرى را معروف و هر معروفى را منكر نموده
فسق علنى مرتكب میشود و قتل نفس میكند و مانند من كسى با چنین كسى بیعت نمیكند ولى ما و 
شما امشب را صبح كرده در این امر فكر كنیم تا چه كسى سزاوار امر خالفت است این بیانات را 

 .حضرت فرمودند و از جاى خود برخاسته از خانه ولید بیرون آمدند
ب این بود كه خوانندگان و شنوندگان از حال مروان باطالع باشند كه چه منظور ما از نقل اینمطل

عنصر كثیف و ناپاكى بوده و چقدر با اهلبیت دشمنى داشته است بالجمله چون رسول خدا مروان را 
از دنیا رفت و ) ص (با كسانش طرد نمود در طائف كه محل والدت او بود ماندند تا پیغمبر خدا 

فت نشست عثمان بواسطه قرابتى كه با مروان داشت شفاعت او را نزد ابوبكر كرد ابوبكر بر مسند خال
كه اجازه دهد او از طائف به مدینه آید ابوبكر گفت كسى را كه رسول خدا طرد نموده و از مدینه 

در زمان خالفت عمر باز عثمان شفاعت مروان را نزد عمر . بیرون نموده دیگر باین شهر نتوان آورد
هم مروان را در مدینه جاى نداد تا زمان خالفت عثمان كه شد مروان و پدرش حكم سایر  كرد او

كسان او كه در طائف بودند، همگى را به مدینه آورد و صد هزار درهم از بیت المال مسلمین به او 
عطا كرد و خمس خراج آفریقا كه یكصد هزار درهم میشد و همه مسلمین در آن شركت داشتند به 

داد و این بسیار بر مسلمین سخت آمد و گفتگوها با عثمان كردند كه منجر به تبعید ابوذر به  مروان
ربذه شد و دیگر آنكه عثمان فدك راتیول مروان و كسان او نمود و نیز مروان را به وزارت و كتابت 

به مهر  اسرار خود انتخاب نمود كه بعضى از مورخین نوشته اند كاغذ قتل محمد بن ابى بكر را كه
عثمان بود و بدست غالم خاص و مركب مخصوص او سوار بود و براى والى مصر نوشته شده بود 
بخط مروان بوده كه همین نامه باعث قتل عثمان گردید و نیز مروان در جنگ جمل در ركاب عایشه 

لیه بود و طلحه را تیرى زد كه جان داد و بعد از خاتمه جنگ همین مروان بدست لشكریان على ع
السالم اسیر شد و حسنین علیهماالسالم را نزد حضرت امیرالمؤ منین شفیع قرار داد تا اینكه آنحضرت 



او را رها كرد عرض كردند كه یا على ازو بیعت بگیر فرمود مگر این مرد بعد از قتل عثمان با من 
و خدعه  بیعت نكرد مرا دیگر حاجت بیعت او نیست چه دست او دست یهودیست كه یهود بغدر

معروفند و براى او چند صباحى امارت و حكومت مختصرى خواهد بود چنانكه سگى بینى خود را 
 . بلیسد و این امت را از او و اوالدش روزگارى سخت در پیش است

و اوالدانش ظاهر ) ع (خالصه بعدا مروان نزد معاویه رفت و دشمنیهاى خود را با موال امیرالمؤ منین 
مجد و مصر بود ) ع )ه حكومت مدینه را بدست گرفت و در تشیع سب امیرالمؤ منین نمود و دو مرتب

چنانچه ابن اثیر گوید در هر جمعه بر منبر رسول خدا باال میرفت و در محضر مهاجرین و انصار 
 .مینمود) ع (مبالغه در سب امیرالمؤ منین 

 آل مروان 
یه و دوم آنها یزید بن معاویه و سوم آنها معاویة بن خلفا بنى امیه چهارده نفر بودند كه اول آنها معاو 

یزید بود كه خود را از خالفت خلع كرد و در سن بیست و یكسالگى از دنیا رفت در اینجا خالفت بنى 
امیه كه از اوالد ابوسفیان بودند پایان یافت و بعدا خالفت آل مروان شروع شد كه اول آنها مروان بن 

یة بن عبدالشمس بود پس این مروان به دو واسطه به امیه كه جد بنى امیه حكم بن ابى العاص بن ام
 .بوده میرسد

زمانیكه یزید بن معاویه سلطنت یافت مروان در مدینه بود و در واقعه حره مسلم بن عقبه را بر كشتن 
 اهل مدینه تحریص مینمود و در زمان خالفت معاویة بن یزید در شام بود و چون معاویه بن یزید
وفات كرد و دولت آل ابوسفیان منقرض شد و مردم در بیعت عبداله بن زبیر داخل شدند مروان 

خواست داخل در بیعت ابن زبیر شود بجانب مكه رود بعضى او را از این مسافرت منع كردند و 
بخالفت تطمیعش نمودند مروان بجانب جابیه رفت كه در میان شام و اردن واقع شده عمرو بن سعید 

العاص معروف به اشدق به مروان گفت كه من سعى میكنم مردم را در بیعت تو آورم بشرط آنكه  بن
بعد از مقام خالفت مرا ولیعهد خود گردانى كه پس از تو من خلیفه شوم مروان گفت من قبول میكنم 

ق قبول بشرط آنكه بعد از من خالد پسر یزید بن معاویه خلیفه شود و بعد از او تو خلیفه باشى اشد
كرد و مردم را به بیعت مروان دعوت نمود اول مردمیكه با مروان بیعت كردند مردم اردن بودند كه از 
روى كراهت از ترش شمشیر بیعت نمودند و بعد از اردن مردم شام بعد شهرهاى دیگر پس از دیگرى 

را محاصره نمود  با مروان بیعت نمودند مروان پس از رسیدن بمقام خالفت بجانب مصر رفت و آنجا



و با ایشان جنگ نمود تا اینكه مردم مصر مجبور شدند با مروان بیعت كنند و از بیعت عبداله بن 
زبیر دست بردارند مروان هم پسر خود عبدالعزیز را حاكم و والى ایشان قرار داد و بشام آمد و چون 

م نزد خود طلبید و از جهت وارد شام شد حسان بن مالك را كه سید و رئیس قوم قحطان بود در شا
آنكه مبادا به داعیه ریاست بعد از او طغیان و سركشى كند او را ترغیب و ترهیب كرد كه خود را از 

این خیال ماءیوس كند و طمع خالفت و ریاست را از خود دور كند حسان كه چنین دید بپا خواست و 
مروان دعوت كرد مردم قبول كردند و با  خطبه خواند و مردم را به بیعت عبدالملك بن مروان بعد از

عبدالملك بیعت كردند و چون این خبر به فاخته مادر خالد بن یزید كه زوجه مروان شده بود رسید 
ناراحت شد چه خالفت از پسر او خالد سلب شدند در صدد قتل مروان برآمد و سمى در شیر ریخت 

از كار بیفتاد و بحالت احتضار شد عبدالملك و  به مروان خورانید چون مروان آن شیر را خورد زبانش
سایر فرزندانش نزد او حاضر شدند مروان با انگشت خود بجانب مادر خالد اشاره میكرد یعنى او مرا 

كشته مادر خالد از جهت آنكه امر را پنهان كند میگفت پدرم فداى تو شود چه بسیار مرا دوست 
 . مرا به اوالدهاى خود میكنى  و سفارش میدارى كه در وقت مردن هم یاد من هستى 

و بقولى دیگر چون مروان در خواب بود مادر خالد و ساده اى بر صورت او گذاشت و خود با كنیزان 
سال عمر كرد و  63هجرى بود و مروان  65روى او نشستند تا مروا جان بداد و این واقعه در سال 

 .و هشت خواهر و یازده پسر و سه دختر بود نه ماه و كسرى خالفت نمود و او را بیست برادر
 لعن مروان بن الحكم 

در كتب فریقین اخبارى راجع به لعن مروان وارد شده از جمله در كتب اهل سنت روایتى است باین 
پدرت را لعن كرد در وقتیكه تو ) ص (مضمون كه عایشه به مروان گفت شهادت میدهم كه رسول خدا 

 . در صلب او بودى
ة الحیوان و اخبارالدول و مستدرك حاكم است كه عبدالرحمن بن عوف گفت هیچ مولودى متولد در حیو 

میاوردند تا براى او دعا كند و چون مروان را آوردند نزد ) ص (نمیشد مگر آنكه او را نزد رسول خدا 
و ملعون  هو الوزغ بن الوزغ الملعون ابن الملعون او چلپاسه پسر چلپاسه: آنحضرت در حق او فرمود

 . پسر ملعونست آنگاه حاكم گفته كه این حدیث صحیح االسناد است
 عبدالملك مروان 

كه مروان بدرك واصل شد پسرش عبدالملك بر تخت سلطنت  65در شب یكشنبه غره ماه رمضان سال 



و حكومت نشست و قبل از آنكه بمقام خالفت برسد همیشه در مسجد مشغول قرائت قرآن بود و او را 
وتر مسجد میگفتند و زمانیكه خبر خالفت به او رسید مشغول قرائت قرآن بود، قرآن را بر هم نهاد و كب

گفت سالم علیك هذا فراق بینى و بینك و كرارا عبدالملك میگفت من از كشتن مورچه اى مضایقه 
اثرى در  داشتم ولى الحال حجاج براى من مینویسد كه فئامى از مردم را كشته ام و این موضوع هیچ

 .من نمیكند
 . زهرى روزى باو گفت شنیده ام شرب خمر میكنى گفت بلى واهللا شرب دماء هم میكنم

عبدالملك مردى بخیل و خونریز و عمال و گماشتگان او نیز هم تمام در بخل و خونریزى شبیه او 
رد و بر شیعیان بودند اگر هیچ مذمت و عیبى براى عبدالملك نباشد مگر اینكه حجاج را حاكم كوفه ك

مسلط نمود او را بس است و عبدالملك را ابوذباب میگفتند بسبب اینكه دهانش بوى بدمید ) ع (على 
 .بطوریكه هر گاه مگس از اطراف دهانش میگذشت از شدت گند دهان او میمرد

سالگى در دمشق وفات  66عبدالملك بن مروان در سن  86شهر شوال سنه  14در روز چهارشنبه 
 .و مردم با پسر او ولید بیعت كردندكرد 

بناء مسجد اموى در شام را  68ولید مردى جبار و عنید و قبیح المنظر و قلیل العلم بود و در سال 
در مدینه را تعمیر نمود و آنرا وسعت داد و مال بسیارى در تعمیر ) ص (شروع كرد و مسجد رسول 

او بنا كرد و گویند خراج هفت سال شام را در این دو مسجد خرج كرد و قبه صخره بیت المقدس را 
 .مسجد اموى دمشق خرج كرد

در حیوة الحیوان گوید كه چهارصد صندوق كه در هر صندوقى بیست و هشت هزار اشرفى بود 
 .صرف مسجد دمشق نمود

 :گویند وقت بناء مسجد دمشق لوحى بخط یونانى یافتند كه ترجمه آن بعربى این بوده 
 ن الرحیمبسم اهللا الرحم

یابن آدم او عاینت مابقى من یسیر اجلك لزهدت فیما بقى من طول املك و قصرت من رغبتك و حیلك 
و انما تلقى ندمك اذ ازلت بك قدمك و اسلك اهلك و انصراف عنك الجیب و دعك لقریب ثم صرت 

و القوة قبل الفوت تدعى فال تجیب فال انت الى اهلك عائد و النى یرمك زائد فاغتنم الحیوة قبل الموت 
خالصه مادر ولید و قبل ان یوخد منك باالكظم و یحال بینك و بین العمل و كتب زمن سلیمان بن داود 

عاتكه دختر یزید بن معاویه بود و ولید شقاوت را از طرف پدر و مادر ارث برده بود و لذا حضرت 



ولید در  96نیمه جمادلى االولى سنه  امام زین العابدین علیه السالم را شهید نمود بالجمله روز شنبه
 .سن چهل و سه سالگى در شام فوت نمود و داراى چهارده پسر بود

 سلیمان بن عبدالملك 
در روز فوت ولید مردم با برادرش سلیمان بن عبدالملك بیعت كردند و او مردى فصیح اللسان بود و 

ا كه ولید بنا نموده باتمام رسانید و پیوسته لباسهاى لطیف و قیمتى میپوشید و مسجد جامع اموى ر 
بسیار اكول و پرخور بود و نوشته اند كه هر روز قریب به صد رطل شامى طعام میخورد گاهى 

طباخها جوجه براى او كباب میكردند همینكه سیخهاى كباب را براى او میآوردند او را فرصت نبود كه 
در آستین میكرد و با آن جامه قیمتى لطیف كه سرد شود تا بتواند از سیخ بكشد الجرم دست خود را 

در برداشت گوشتها را از سیخها میكشید و با آن حرارت در دهان میگذاشت كه وقتى جبه هاى قیمتى 
 . او بدست هارون الرشید رسید جاى سیخ و چربى به آستینهاى آن باقى بوده

 عمر بن عبدالعزیز
مروان بن حكم بوده كه بعد از پسرعمش سلیمان  هشتمین خلیفه بنى امیه عمر بن عبدالعزیز بن

بخالفت نشست و مادر او ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب است و زوجه او فاطمه دختر 
عبدالملك مروان بوده و در همان سال كه سلیمان بن عبدالملك از دنیا رفت عمر بن عبدالعزیز 

 .بخالفت رسید

 

 

 

 علت خالفت عمر بن عبدالعزیز
مت مرگ بر سلیمان ظاهر شد وصیتنامه اى نوشت و بعضى از اكابر و اعیان و وجوه چون عال

مردمان را بر آن شاهد گرفت كه پس از مرگ من مردم را جمع كنید و این وصیت نامه را بر ایشان 
بخوانید و هر كه را من تعیین كرده ام خلیفه كنید چون سلیمان از دنیا رفت و از كار دفن او فارغ 

نداى الصلوة جامعه را در دادند و طایفه بنى مروان و سایر طبقات مردم جمع گشتند تا معلوم  شدند
شود كه خلیفه كیست زهرى برخاست و فریاد زد كه اى مردم هر كه را سلیمان خلیفه كرده باشد شما 



یز خلیفه قبول دارید همگى گفتند بلى آنگاه وصیت نامه را باز كردند نوشته بود كه عمر بن عبدالعز 
در آن مجلس عمر بن عبدالعزیز در آخر مجلس بود چون این . است و پس از او یزید بن عبدالملك 

كلمات را شنید كه او خلیفه است گفت انا هللا و انا الیه راجعون آنگاه مردم بجانب او شتاب كردند و 
عمر بر پله دوم نشست اول  دست و بازوى او را بگرفتند و به منبر باال بردند و منبر را پنج پله بود

كسیكه با او بیعت كرد یزید بن عبدالملك بود بعد سایر مردم بیعت كردند آنگاه خطبه اى خواند 
باینمضمون كه اى مردم ما از اصلهایى هستیم كه آنان مردند و رفتند و ما كه فرع آنان هستیم باقى 

مردم را چنان محبت دنیا فرا گرفته كه  مانده ایم و هیچ فرعى بعد از رفتن اصل باقى نخواهد ماند
عمیقى فرو رفته اند بهیچ نعمتى از دنیا نمیرسند مگر آنكه نعمتى از دست   گویى در خواب آسایش 

آنان خارج میشود و هر روزى كه بر عمر انسان بگذرد عده اى بخاك رفته اند در آخر خطبه گفت 
اطاعت او را نمود و هر كه را عصیان خدا زد  اى مردم هر كه را اطاعت خدا را كند واجب است كه

و زد پس اطاعت او نباید كرد و شما اطاعت مرا بكنید بقدرى كه اطاعت خدا را میكنیم و اگر عصیان 
او را نمودم اطاعت مرا نكنید و از منبر بزیر آمد و داخل دارالخالفه شد و امر كرد پرده ها را كندند و 

رد همه آنها را فروختند و پولش را داخل در بیت المال مسلمین نمودند و فرشها را جمع نمودند و امر ك
 .در زمان خالفتش تمام لباسهاى او را قیمت كردند دوازده درهم شد

سلمة بن عبدالملك گفت وقتى به عیادت عمربن عبدالعزیز رفتم دیدم پیراهن چركینى در برش است به 
تم چرا جامه اش را نظیف نمیكنى گفت بخدا قسم جامه زوجه اش فاطمه دختر عبدالملك بن مروان گف

 . دیگرى ندارد كه عوض كنم
عمر بن عبدالعزیز وقتى فهمید كه زوجه اش فاطمه یك جواهر قیمتى دارد كه پدرش عبدالملك به او 
داده كه مثل و مانندى ندارد به او گفت یا راضى شو كه این جواهر گران قیمت را داخل در بیت المال 

فاطمه گفت من ترا اختیار میكنم نه جواهر . مین كنم و تو زن من باشى و یا ترا طالق خواهم دادمسل
را و آن را داد و تا داخل بیت المال مسلمین نمودند بعد كه عمر از دنیا رفت برادر فاطمه یزید بن 

مه گفت من عبدالملك به مسند خالفت نشست گفت اگر بخواهى آن دانه جواهر را بتو برگردانم فاط
 . زنى نیستم كه در حیات شوهر اطاعت او را كنم و در وفاتش نافرمانى او را نمایم

همین فاطمه میگوید از وقتیكه عمربن عبدالعزیز بخالفت نشست ابدا غسل نكرد نه از جنابت و نه از 
دالت احتالم چون روزها مشغول قضاء حوائج مسلمین بود و شبها مشغول عبادت با این عبادت و ع

در روضة محقق سبزوارى نقل میكند كه بعد از مرگ عمربن عبدالعزیز او را در خواب دیدند از 
حالش سئوال كردند گفت یكسال مرا در پرده حجاب نگه داشتند بجهت آنكه سوراخى در پلى بود و پاى 

ا در گوسفندى در آن فرو رفت و مجروح شد بمن عتاب كردند كه چون مصالح عباد با تو بود چر 



 .امرو تهاون كردى كه این حیوان صدمه بخورد
و نیز حكایت شده كه عمر بن عبدالعزیز غالمش را خزینه دار بیت المال مسلمین قرار داد عمر سه 
دختر داشت روز عرفه دخترها نزد پدرشان آمدند و گفتند اى پدر دخترهاى رعیت شما ما را سرزنش 

ستید و فردا عید است و شما یك پیراهن نو ندارید كه فردا در بر میكنند و میگویند شما دختران خلیفه ه
خود كنید عمر بن عبدالعزیز از گفته دخترها خیلى محزون شد غالم خود كه خازن بیت المال بود 
طلبید گفت مبلغى از خزانه بیت المال بعنوان قرض بمن بده تا آنكه از حقوق خودم بپردازم غالم گفت 

طمینان دارید كه تا اول ماه زنده باشید تا بدهى خود را به خزینه بیت المال بپردازید اى خلیفه شما آیا ا
عمر بن عبدالعزیز گفت نه واهللا یك نفس كشیدن از خودم اطمینان ندارم بعد بدخترانش گفت اى 
دختران من آن كسى كه به بهشت میرود كه آتش شهوت دنیوى خود را فرو نشاند و اگر شما فردا 

 .هشتید امروز باید صبر كنید و شهوت زینت دنیا را از خود دور گردانیدطالب ب
 .الخلفاء گوید خرج خانه او در هر روز دو درهم بود در تاریخ 

در بین خلفاء بنى امیه عمر بن عبدالعزیز از همه بهتر بوده و در دوران خالفت خود چند امر مهم 
 :انجام داد

كه ابتداى خالفت  41منع كرد در صورتیكه از سال ) ع (منین  مردم را از سب و لعن امیرالمؤ - 1
كه ابتداى خالفت عمربن عبدالعزیز بود آنحضرت را در منابر و اول خطب 99معاویه بود تا سال 

 :لعن میكردند كه شاعر گوید

 و على المنابر تعلنون بسبه
 و بسیفه نصبت لكم اعوادها 

 :سب كردن این آیه را بخوانند عمر بن عبدالعزیز دستور داد كه بجاى
ان اهللا یامركم بالعدل و االحسان و ایتا ذى القربى و ینهى عن الفحشا و المنكر و البغى یعطكم لعلكم 

 .تذكرون 
را كه خلفا غصب كرده بودند با منافعش به امام باقر رد كرد و بخالفت ) ع (فدك حضرت زهرا  - 2

 .رد محبت خود قرار داد و به آنان احسان نموداقرباء خویش منصوبین به آنحضرت را مو 
 . را بر سایر خلفاء سابقین برتر و باالتر میدانست) ع (امیرالمؤ منین  - 3

با مردم با عدالت و انصاف و زهد و تقوى رفتار میكرد و چون او مرد یازده پسر داشت كه بهر  - 4
تمند كرد كه یكى از آنها در راه خدا صد پسرى یك دینار و نیم ارث رسید خداوند آنها را بقدرى ثرو 

هزار سوار مجهز براى جهاد تجهیز كرد ولى اوالد هشام كه هر یك ، یك میلیون دینار ارث بردند 



 .بعضى از آنها از تون تا بى حمام زندگى خود را میگذرانیدند
دح و ثنا میكرد و نقل شده كه همیشه عمر بن عبدالعزیز را م) ع (از فاطمه بنت الحسین سیدالشهداء 

 .میفرمود كه اگر او را زنده میبود ما را بهیچ كس حاجت نبود
قال علیه السالم عمربن عبدالعزیز نجیب بنى  : روایت كرده) ع (الخلفاء از حضرت باقر  در تاریخ 

 . امیه و انه یبعث یوم القیامة امة وحدة
 . آل فرعون استو از قیس روایت كرده كه مثل عمر در بنى امیه مثل مؤ من 

در دهه آخر ماه رجب عمر بن عبدالعزیز از دنیا رفت و در شب شهادت حضرت سیدالشهداء سال 
روز  4ماه و  5سال و  2سال و مدت خالفتش  39هجرى در شهر حلوان بدنیا آمده بود، عمرش  61

 . بوده است
 یزید بن عبدالملك 

ان بود كه بعد از پسرعمش عمر بن عبدالعزیز نهمى از خلفاء بنى امیه یزید بن عبدالملك بن مرو 
 . سالگى از دنیا رفت 37در سن  105شعبان  25و در  101بخالفت نشست یعنى آخر رجب سال 

در حبیب السیر است كه یزید بن عبدالملك كنیزى داشت كه بسیار او را دوست میداشت و محبوبه او 
د دانهاى انگور را بجانب او میانداخت او بدندان بود با او به اردن آمد و در باغى نشسته بودند یزی

میگرفت ناگاه دانه انگورى بحلق جاریه جست بسیار سرفه كرد تا از دنیا رفت یزید یك هفته جنازه او را 
نگه داشت و چند مرتبه با او نزدیكى كرد تا آخراالمر بنا بر مالمت یكنفر از مقربان خود آن كنیز را 

خین نوشتند كه یزید پانزده روز در باالى قبر او بود تا همانجا به جهنم دفن كردند بعضى از مور 
 .گردید  واصل شد و ملحق به آباء و اجدادش 

بقدرى این كنیز عقل و جان خلیفه را در اختیار گرفته بود كه در مواقع فرمانروایى سرتاسرى 
بكار میگماشت و هر كس  امپراطورى بزرگ اسالم این زن رقاصه همه جایى هر كس را كه میخواست

را كه میخواست معزول میكرد و خلیفه از همه جا بیخبر بود تا جایى كه مسیلمه برادر یزید كه وضع 
را چنان دید نزد خلیفه آمد و گفت بدبختانه پس از عمر بن عبدالعزیز آن مرد دادگستر و پرهیزگار تو 

ى انجام ندهى و امور كشور را بدست یكزن باید خلیفه شوى كه جز باده گسارى و شهوترانى كار دیگر 
رقاصه همه جایى بدهى ستمدیدگان فریاد میكنند و جمعیت ها از اطراف آمده اند در آستان تو 

 . منتظرند و تو از همه جا غافل نشسته اى
یزید از این گفته ها بخود آمد و حرفهاى برادر را تصدیق كرد از آمیزش آن كنیز دست كشید و 

 .از آن پس بكارهاى خالفت رسیدگى كند تصمیم گرفت
چون خبر به كنیز رسید برآشفت و همینكه روز جمعه شد به كنیزان خود گفت هر وقت خلیفه خواست 



براى نماز جمعه به مسجد برود مرا خبر كنید كنیزان چنان كردند آن كنیز رقاصه خود را آرایش كرده و 
واز بلند و دلكش در معبر مسلمین شعرى را خواند كه عودى بدست گرفته در برابر خلیفه آمد و با آ

 : ترجمه اش اینست
اگر عقل و هوش از سر دلداده رفته او را مالمت مكن بیچاره از شدت اندوه و صبور شده ست خلیفه 
كه دلبر خود را به آن حال دید و آن صداى دلنشین را شنید دست خود را مقابل صورت گرفت و گفت 

اما كنیز به ساز و آواز خود ادامه داد و مضمون دیگرش این بود كه با صداى بس است چنین نكن 
 :طرب انگیز خواند

یزید . زندگى جز خوشگذرانى و كام گرفتن چیز دیگرى نیست گر چه مردم تو را توبیخ و سرزنش كنند
مهر تو بیش از این تاب نیاورده فریاد زد اى جان جانان درست گفتى خدا نابود كند آنكه مرا در 

 .سرزنش كرد اى غالم برو ببرادرم مسیلمه بگو بجاى من بمسجد برود و نماز بخواند
باالخره كنیز رقاصه آواز خوان یزید سست اراده را بخود جلب كرد و از راه مسجد با هم بسوى مجلس 
 .عیش برگشتند

 هشام بن عبدالملك بن مروان 
نیا رفت برادرش هشام بجاى او نشست و او مردى همانروزى كه یزید بن عبدالملك از د 105در سال 

احول و غلیظ و بدخو و موصوف به حرص و نحل بوده و آنچه از اموال در خزینه جمع آورى كرده 
 .بود بیش از اموال سایر خلفاء بنى امیه بود هیچیك از بنى امیه بقدر او مال و ثروت اندوخته نكردند

ه حج میرفت ششصد شتر لباسهاى او را حمل مینمودند و وقتیكه در دارالملوك نقل كرده وقتیكه هشام ب
از دنیا رفت كفن نداشت و اینقدر بدنش روى زمین باقى ماند تا متعفن شد چون برادرزاده اش ولید بن 
یزید بن عبدالملك دشمن هشام و بعد از مرگش جمیع اموال او را ضبط كرد حتى كفنى براى او باقى 

 . نگذاشت
یوان میگوید كه عبدالملك مروان در خواب دید كه در محراب مسجد چهار مرتبه بول كرد در حیوة الح

چون این خواب را براى سعید بن مسیب نقل كردند گفت چهار نفر از اوالدهاى او بر مسند خالفت مى 
= ~ اول ولید بن عبدالملك ، دوم سلیمان عبدالملك ، سوم یزید بن عبدالمل .نشینند و همین قسم هم شد

چهارم هشام بن عبدالملك و گفته شده كه در بنى امیه سه نفر در امور سیاسى بینظیر بودند یكى 
معاویه بن ابى سفیان دوم عبدالملك مروان سوم هشام بن عبدالملك و منصور دوانیقى در امر سیاست 
 .و تدبیر امور مملكت تقلید هشام میكرد

بود و از شوخى و عیاشى و تفریح بدش میآمد و  هشام بر خالف گذشتگان خود اهل كار و كوشش
در زمان خالفت او قسمتى از قفقازیه و تركستان و جنوب فرانسه و سوئیس بتصرف مسلمین درآمد 



را در كوفه شهید كردند و بیدادگرى زیادى ) ع (ولى در اواخر خالفت او كه زید پسر امام سجاد 
را ) ع (موجب شكست مسلمین در اروپا شد و امام باقر نمودند در بین مسلمین اختالفى پدید آمد كه 

 .هم این ملعون بزهر جفا شهید نمود
 معرفى بنى امیه از زبان پیرى 
اعثم كوفى مینویسد روزى هشام بن عبدالملك بن مروان با جمعى از مالزمان خود در ناحیه اى از 

با غالمش رفیع نام به طرف آن گرد نواحى شام به شكار رفت ناگاه گرد و غبارى از دور مشاهده كرد 
و غبار رفت و دید كاروانى با تجارت بسته از شام بكوفه مى رود، بزرگ آن كاروان پیرمردى بود كه 

اى پیرمرد تو از چه : آثار صفا و انوار معرفت از بشره او هویدا بود هشام به آن پیرمرد كرد و گفت 
د گفت تو حسب و نسب مرا براى چه مى خواهى قبیله اى هستى و حسب و نسب تو چیست ، پیرمر 

بخدا قسم كه اگر من از عزیزترین قبائل عرب باشم به تو سودى نخواهد داشت و اگر از ذلیل ترین 
 .قبائل باشم به تو زیانى ندارد

هشام خنده اى كرد گفت ظاهرا شرم مى كنى كه حسب و نسب خود را بیان كنى پیرمرد گفت این 
اقعست بلكه چون كراهت چهره و قباحت هیئت ترا دیدم دنائت و نسب ترا دانستم تصور تو برخالف و 

از علوخاندان و سمودودمان خودم شكر الهى را بجا آوردم هشام گفت مگر تو از چه قبیله هستى 
 . پیرمرد گفت از قبیله ابنى الحكم

دارى پیرمرد گفت  هشام گفت عجب قبیله ننگ آور ناپسندى دارى خوب مى كنى كه از مردم پنهان
چرا بى سبب از اكابر و اشراف عرب عیبجویى مى كنى مگر حسب و نسب تو چیست ؟ هشام گفت 

 . من از قریشم
پیرمرد گفت در میان قبیله قریش اشراف عالیمرتبه و اراذل بى معرفت هر دو یافت مى شود تو از 
 .كدام طایفه هستى ، هشام گفت از بنى امیه هستم 

ى و گفت آاى شرمت ازین نسبت بدى كه با این قبیله دارى مگر نمى دانى كه بنى امیه پیرمرد خندید
در زمان جاهلیت ربا خوار بودند و در اسالم با عترت پیغمبر چه عداوتها ورزیدند، رئیس شما مرد 
خمارى بود و اگر در جنگهاى مسلمین اتفاقا حاضر مى شدند، اول كسى كه پشت به جنگ مى كرد 

را برقرار ترجیح مى داد آنها بودند و به مقتضاى اخبار صحیحه شما از اهل جهنم هستید و و فرار 
 .عجب است كه شما از قبایح اعمال خود شرم ندارید

در .. است كه او به مرض ابنه مبتال بوده و اشعارى را كه ... پدر... یكى از بزرگان قبیله شما
 ادقیت بر این مطلبمفارقت معشوق خود گفته دلیل واضح و شاهد ص

و دیگر از بزرگان شما عبته بن ربیعه بن عبدالشمس بود پدر هند جگر خوار كه در غزوه بدر كبرى 



 .علم مشركین به دست او بود
و دیگر از بزرگان شما ابوسفیان است كه هم خمار بوده و هم بیطار و او در جاهلیت كفار را به 

ز ترس و ضرورت مسلمان شد همیشه به طریق غدر و جنگ با پیغمبر تحریص مى كرد و بعد هم ا
 .نفاق سلوك مى نمود

دیگر معاویة بن ابى سفیانست كه بقدرى در خبث و سوء عقیده بود كه با ولى خدا وصى حضرت 
خاتم النبیین مقاتله نمود و زیاد بن ابیه را به پدر خود ابوسفیان ملحق نمود و حدیث صحیح الولد 

ر را عمل نكرد بلكه بعكس نمود الولدللعاهر و للفراش الحجر و پسر بدجنس للفراش و للعاهر الحج
 . خود یزید را ولیعهد خود نمود و بر اهلبیت پیغمبر مسلط ساخت

دیگر از بزرگان شما عقبة بن ابى معط بن ابان ابى عمرو بن امیه بن الشمس ملحق گردانیدند و 
 .مبر به یك ضربت سر او را از بدنش جدا نمودبه امر پیغ) ع (آخراالمر حضرت امیرالمؤ منین 

دیگر از بزرگان شما پسر ملعون عقبة است كه ولید فاسق باشد برادر مادرى عثمان بن عفان كه 
همیشه دائم الخمر بود وقتیكه امارت كوفه را داشت صبح مست میان محراب ایستاد و نماز صبح را 

یخواهید چند ركعت دیگر هم بگذارم و این قصه چهار ركعت بجاى آورد و گفت عجب نشاطى دارم م
. بر عثمان ثابت شده او را حد زد و خداوند آیه شریفه ان جائكم فاسق بنباء را درباره او نازل فرمود

دیگر از بزرگان شما حكم بن ابى العاص است و برادرش مغیرة بن ابى العاص و ) 6حجر، آیه (
 . رموده استپسرش مروان كه رسول خدا بر هر سه لعن ف

و دیگر از بزرگان شما عبدالملك بن مروان است كه اشراف و صالحین را خار نموده و اشرار و فجار 
را به نصرت برگزیده مقرب ترین مردم نزد او حجاج ملعون بود كه فسق و ضاللت او بر جمیع اهل 

كه آن ملعون بر عالم واضحست و قصه منجنیق نهادن بخانه كعبه معلوم و مشهور است و ظلمهائی
اهلبیت پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و بر اولیاء صحابه و تابعین و سایر مردم نموده بتواتر ثابت و 

 . محقق است
و یكى از زنهاى شما هند ملعونه است دختر عتبة ربیعة بن عبدالشمس كه حلى و زیور خویش را به 

آن بزرگوار را بیرون كشید نزد هند برد آن جهت وحشى فرستاد كه جناب حمزه را شهید نمود بعد جگر 
ملعونه آن را مكید از عداوتیكه بآنحضرت داشت و دیگر از نسوان شما ام جمیله خواهر ابوسفیان 
زوجه ابولهب است كه آیه و امراءته حمالة الحطب در شاءن او نازل شد و نیز شجره ملعونه در قرآن 

 . باالتفاق كنایه اى از بنى امیه است
صه از بیانات فصیح و بلیغ این پیرمرد هشام و غالمش مبهوت مانده بود كه نزد بزرگان لشكر خال

آمد عقب آن پیرمرد فرستاد كه او را گرفته و بكشند ولى پیرمرد از فراست خود هشام را شناخته بود و 



 .به لباس مبدل كه كسى او را نبیند و نشناسد ملبس شده و بیراهه رفت تا به كوفه رسید
سالگى و مدت  45در رصافه از دنیا رفت در سن  125بالجمله هشام در ششم ربیع االول سال 

 .سال و هفت ماه و ده روز بود 19خالفتش 
 ولید بن یزید بن عبدالملك 

روز وفات هشام بر  125یازدهمین خلیفه اموى ولید پسر یزید كه نواده عبدالملك است كه در سال 
 . مسند خالفت نشست

ن او را یزید زندیق و فاسق نام نهاده اند بجهت شهرتش در منكرات و تظاهرات به كفر و زندقه مورخی
مثال زن پدرهاى خود را بجهت خود بعنوان زناشویى گرفت و مسلمانان را مسخره میكرد و بدین اسالم 

ساخته  استخفاف مینمود و عیاشى و شربخوارگى او بحد اعال رسید بطوریكه بركه و استخر از شراب
 .بود و در میان آن شنا میكرد و آن قدر میخورد كه نفس او قطع میشد

وقتى با قرآن تفال زد این آیه آمد و خاب كل جبار عنید سخت خشمناك شد و قرآن را هدف تیر قرار 
 .داد و پاره پاره كرد

رآویخت و یكشب موذن اذان صبح گفت ولید برخاست و شراب خورد و با كنیزى كه او هم مست بود د
با او نزدیكى كرد و قسم یاد كرد كه تو كنیز با همین حالت مستى و جنابت باید بجاى من در محراب 

 . مسجد امام جماعت شوى
پس لباس خود را بتن آن كنیز كرد و او را با حالت مستى و جنابت بنماز فرستاد تا با مردم نماز 

قل كرده كه روزى سلیمان برادر ولید در مجلسى ابن ابى الحدید در طى اخبار حمقاى عرب ن. بخواند
 .گفت خدا لعنت كند برادرم را كه او مرد فاسق وفاجرى بود كه مرا تكلیف به لواط نمود

ولید به سى و سه بلیه مبتال شده بود كه یكى آن بود كه از ناف خویش بول میكرد و چون مردم فسق 
فت خلع كنند و لذا با پسرعمویش یزید ناقص بیعت و كفر ولید را دیدند تصمیم گرفتند كه او از خال

كردند و به او گفتند كه باید با ولید جنگ كنى و ما تو را یارى خواهیم كرد آنگاه یزید آماده جنگ با 
ولید شد و جنگ سختى نمودند تا ولید مغلوب شد و به قصر خود فرار كرد و متحصن شد لشكر یزید 

آنكه داخل قصر شدند و او را به بدترین وجهى كشتند و سرش را دور قصر او را احاطه كردند تا 
باالى قصر آویختند و تن او را در خارج باب فرادیس خاك كردند و این دو روز به آخر جمادى الثانى 

بود، مدت خالفتش یكسال و دو ماه و بیست و روز و در سن چهل سالگى بجهنم  126مانده سال 
 .واصل شد

 بدالملك یزید بن ولید بن ع
چون یزید بن ولید با پسرعمویش ولید بن یزید جنگ كرد و او را از خالفت خلع كرد و خودش بجاى 



فرمان قتل ولید را صادر نمود و گفت هر كس سر او را براى من بیاورد  126او نشست در سال 
تند و دور ولید یكصد هزار درهم جایزه بگیرد لذا جمعى بجانب بحراء كه نام قریه ایست از دمشق شتاف

را گرفتند كه او را كشتند، سرش را از تن جدا كرده در دمشق بگردانیدند و بعدا بر سور دمشق آویختند 
آنگاه خالفت یزید مستقر شد و طریق عدالت را پیش گرفت و خواست مثل عمر بن عبدالعزیز با مردم 

 .رفتار كند
ایران بشمار میرفت و این یزید را یزید سوم و مادر یزید كنیز ایرانى بود كه از شاهزادگان معروف 

ناقص میگفتند چون شهریه قشون را كم كرد ولى عمر او آنقدر كفاف نداد خالفتش پنج ماه و دو روز 
 . سالگى به مرض طاعون از دنیا رفت 46بود و در سن 

 ابراهیم بن ولید عبدالملك 
، ولى پیش 127ود بجایش نشست در هفده صفر چون یزید از دنیا رفت برادرش ابراهیم كه ولیعهد او ب

از چهار ماه یا دو خالفت نكرد ولى او هم نتوانست كارى از پیش ببرد كشور آشفته بود مردم هر 
ساعت در انتظار حوادثى بودند و به خود خلیفه هم اعتنایى نمیكردند و از روى تحقیر بر او وارد 

رى بپردازد این خلیفه مواجه با شدت انقالب و اختالف میشدند و خود او هم عقل رسایى نداشت كه بكا
شد و هر ساعت خبرى نامالیم و غم انگیز به او میدادند تجزیه ممالك بزرگ و كوچك بدست اقوام و 
طبقات بشدت شروع شد تا اینكه مروان حمار آمد و ابراهیم را از خالفت خلع كرد و زمام مملكت را 

 . جسدش را برادر آویختبدست گرفته و ابراهیم را كشته 
 مروان بن محمد بن مروان الحكم معروف به حمار 

بعد از قتل مروان حمار كه نواده مروان حكم بود بخالفت رسید  127صفر سال  14در روز دوشنبه 
 .و مردم با او بیعت كردند و چون صبر او در شدائد و جنگها زیاد بود لذا او را حمار لقب دادند

قوى و پرطاقت بود و چون قسمت زیادى از عمر خود را صرف جنگهاى مرزى  مروان روحا مردى
 . آذربایجان و ارمنستان نموده بود به لشكركشى و جنگجویى عادت داشت

مروان اگر چه داراى بالغت و قدرت انشایى بود ولى روزى روى كار آمده بود كه رشته از دست بنى 
 . زشى نداشتامیه و آل مروان رفته بود و این فضایل ار 

 قیام ابومسلم خراسانى 
در حبیب السیر مینویسد كه ابومسلم در سنه صد هجرى در اصفهان متولد شد و در كوفه نشو و نما 
كرد و در نوزده سالگى خدمت ابراهیم امام پسر عبداهللا بن محمد بن على بن عبداله بن عباس و برادر 

م آثار اقبال مشاهده كرد در سنه صد و بیست و سفاح و منصور رسید و او چون در پیشانى ابومسل
 .هشت او را به امارت خراسان فرستاد



او در خراسان مردم را بخالفت عباسیان دعوت مینمود جمع كثیرى دست بیعت به او دادند و ابراهیم 
بر مروانیان خروج نماید و لذا روز  129امام مكتوبى به ابومسلم نوشت كه در آخر ماه رمضان سال 

ید رمضان همانسال ابومسلم به سلیمان كثیر امر كرد كه خطبه عید را بنام عباسیان بخواند بعد ع
ابومسلم كاغذى به نصر سیار كه از جانب بنى امیه والى خراسان بود نوشت و او را دعوت به بیعت 

هزار سوار  با عباسیان نمود، نصر متحیر ماند كه چه بكند بعد از هشت ماه غالم خود یزید را با چند
به محاربه ابومسلم فرستاد بعد از جنگ مفصلى لشكریان نصر شكست خوردند و مراجعت نمودند 
نصر سیار بسیار پریشان خاطر شد و بیعت كنندگان با عباسیان از اطراف خراسان به ابومسلم ملحق 

نصر دانست كه شدند ابومسلم عزم نمود كه با نصر جنگ كند و كار او را یكطرفه نماید و لذا چون 
طاقت مقاومت با ابومسلم را ندارد بطرف رى فرار كرد و در آنجا مریض شده و او را بساوه حركت 
دادند و در ساوه از دنیا رفت و ابومسلم پس از فرار از نصر تمام خراسان را تصرف نمود و هر یك 
 .از اصحاب نصر و مروانیان را كه میدید بقتل میرسانید

 ا عبداهللاسالم عیلك یا اب

 سالم علیك اى شه كشور دین
 كه دین یافت از جد جد تو تزئین

 بطه و یس كه بیشك و شبهه
 تویى میوه باغ طه و یس

 یا حسین مظلوم

 جز آن نسب كه از تو بخود بسته چیستم
 من آن چنانكه آل على هست نیستم

 اما مرا از خویش مران اى على كه من
 نت گریستمتا چشم داشتم به حسی

 و لعن اهللا بنى امیه قاطبة: مجلس بیست و هفتم 
 .ان اهللا لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا: حقتعالى در قرآن میفرماید

یعنى حق تعالى كافرین را از رحمت و مقام قرب خود دور كرده و از براى آنان آتش سوزانى مهیا 
 . نموده است



و ما جعلنا الرؤ یا التى اریناك الفتنة للناس و الشجرة  :مایددر معنى بنى امیه حقتعالى در قرآن میفر 
 (61 - اسراء) .فى القران و نحو فهم فما نریدهم اال طغیانا كبیرا 

اى پیغمبر آن رؤ یایى كه بتو جلوه داده و ارائه كردیم و درختى كه در قرآن بلعن یاد شده براى 
مردم جز سركشى و طغیان بیشتر ایشان نتیجه و آزمایش مردم بود ولى تهدید و ارعاب و ترسانیدن 

 .اثرى نمى بخشد
دو صفت نیكو و خوشایند در كالم هست كه یكى فصاحت و دیگرى را بالغت گویند مقصود از 
فصاحت و كالم عبارت است از اینكه كلمات و جمله هائیكه گفته میشود ساده و روان باشد كه شنونده 

 .بالغت عبارت است از اینكه بمقتضاى حال صحبت شود بسهولت مطلب را دریابد مقصود از
از جمله چیزهایى كه در اصالت كالم و رسانیدن مطلب الزم و مقید است روشن كردن مطلب بواسطه 

قرآن مجید كه باالترین فصاحت و بالغت را داراست از ذكر مثال . ذكر و مثال و نظایر آن میباشد
و لقد ضربنا للناس فى هذا القران من كل مثل لعلهم  :میفرمایدخوددارى ننموده در سوره مباركه زمر 

 .در این قرآن براى مردم همه گونه مثل زدیم شاید پند گرفته و موعظه را اخذ كنندیتذكرون 
حقتعالى در آیه مباركه كه مورد بحث بنى امیه را مثال به شجره ملعونه زده همان قسم كه یكدرخت 

 .برگ است این سلسله خبیثه ، هم داراى ریشه و شاخه و برگ میباشند داراى ریشه و تنه و شاخه و
لعن در لغت بمعنى بعد و دوریست چون این شجره خبیثه بنى امیه از جمیع صفات خیر دورند و 
كسى كه از صفات خیر دور باشد مسلما هم از رحمت الهى دور خواهد بود لذا حقتعالى در قرآن این 

 . خبیثه نمود كه هم از صفات خوب دورند هم از رحمت الهى سلسله را تشبیه به شجره
روایت كرده كه سبب نزول آیه فوق آن بود كه پیغمبر اكرم شبى در ) ع (عیاشى از حضرت باقر 

عالم رؤ یا مشاهده كرده بوزینه هایى بر منبر حضرتش باال رفته و نشسته اند و مردم را بضاللت و 
 .ن حالت متاثر و مغموم شد خداوند این آیه مباركه را نازل فرمودگمراهى میكشانند پیغمبر از ای

نیشابورى در تفسیر خود از ابن عباس روایت میكند كه مراد از شجره ملعونه در قرآن بنى امیه هستند 
در خواب دید كه قومى از بنى امیه بر منبر ) ص (و بیضاوى در تفسیرش میگوید كه رسول خدا 

جست و خیز میكنند بوزینه فرمود این جزاى ایشان در دنیاست كه بواسطه حضرتش باال میروند و 
 .اسالم ظاهرى ایشان به آنان داده شده كنایه از آنكه در آخرت نصیبى ندارند

ابن ابى الحدید از امالى ابوجعفر محمد بن حبیب در ذیل حدیثى طوالنى نقل میكند كه وقتى عمر بن 
پرسید كه در اخبار شما  ((ى یهودى بود كه بعدا اسالم را قبول كردكه مرد))الخطاب از كعب االخبار 

یعنى ))آیا نقل شده كه بعد از پیغمبر اسالم خالفت به چه كسانى میرسد گفت به دو نفر از اصحابش 
یعنى بنى ))و بعد از آن دو نفر به دشمنان آنحضرت رسد كه با اهلبیت او جنگ كنند  ((ابوبكر و عمر



عمر گفت انا هللا و انا الیه راجعون بعد روى بطرف ابن عباس نمود و گفت منهم  ((اس امیه و بنى عب
از رسول خدا شبیه این كالم را شنیدم كه میفرمود در خواب دیدم كه بنى امیه بر سر منبر باال میروند 

 .دندرا قرائت فرمو  ... و مانند بوزینه گانى هستند و بعد آیه و ما جعلنا الرؤ یا التى اریناك
الم تر الى الذین بدلوا نعمة اهللا كفرا و  : دیگر از آیاتى كه درباره بنى امیه نازل شده این آیه است

 (23 - ابراهیم ) .احلوا قومهم دارالبوار جهنم یصلونها و بئس القرار 
 شجره طیبه و خبیثه در روایات اسالمى 

و مثال جالبى زده در یك آیه حقتعالى براى اشخاص خوب و با ایمان و اشخاص بد و منافق د
الم تر كیف ضرب اهللا مثال كلمة طیبة كشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فى السماء تؤ تى  :میفرماید

 (31و  30 - ابراهیم ) .اكلها كل حین باذن ربها و یضرب اهللا المثال للناس لعلهم یتذكرون 
را بدرخت پاكیزه اى تشبیه كرده كه ریشه آن  ((گفتار پاكیزه ))یعنى آیا ندیدى چگونه خداوند كلمه طیبه 

ثابت و شاخه آن در آسمانست میوه هاى خود را هر زمان به اذن پروردگارش میدهد و  ((در زمین ))
 .خداوند براى مردم مثلها میزند شاید متذكر شوند

 ( ع(ریشه این درخت است و على ) ص (روایت میكند كه پیغمبر ) ع (در كافى از امام صادق 
شاخه آن و امامان كه از ذریه آنها میباشند شاخه هاى كوچكتر و علم امامان میوه این درخت است و 
 .پیروان با ایمان آنها برگهاى این درخت اند

و مثل كلمة خبیثة كشجرة خبیثة اجتثت  :در آیه دیگرى براى اشخاص بد و منافق مثال جالبى میزند
 (32 - اهیم ابر ) .من فوق االرض مالها من قرار 

 .و همچنین كلمه خبیث را بدرخت ناپاكى تشبیه كرده كه از زمین بركنده شده و قرار و ثباتى ندارد
یكى از موارد كلمه خبیثه كسانى هستند كه نعمت خدا را تبدیل به كفران كردند كه به پیغمبر میفرماید 

دارالبوار و سرزمین هالكت و نیستى  الم تر الى الذین بدلوا نعمت اهللا كفرا و سرانجام قوم خود را به
فرستادند اینها همان ریشه هاى شجره خبیثه و رهبران كفر و انحرافند كه نعمتهایى همچون وجود 
پیغمبر را كه نعمتى باالتر از آن نبوده و در امانشان قرار گرفت كه میتوانستند در مسیر سعادت با 

ما تعصب كوركورانه و لجاجت و خودخواهى و استفاده از آن یكشبه ره صد ساله را طى كنند ا
خودپرستى سبب شد كه این بزرگترین نعمت را كنار گذاردند و خود و قومشانرا بهالكت و بدبختى 
 .بكشانند

در روایات ما این شجره خبیثه را بنى امیه خواندند و شجره طیبه پیامبر و على و فاطمه و فرزندان 
نقل میكند از ابن مسعود كه گفت از براى هر چیزى آفتى است و عالمه در نهج الحق . ایشان هستند

 .آفت این دین بنى امیه هستند



 بدستور هشام بود ) ع (بدار آویختن زید بن على 
هشام بن عبدالملك مروان كسى بود كه دستور داد زید بن على بن الحسین را بدار آویختند و پنجسال 

كوفه قیام كرد كه حق آل محمد را بگیرد و در جنگ تیرى بر  بدن نازنینش باالى دار بود چون زید در
پیشانى او زدند چون تیر را بیرون آوردند جان بجان آفرین تسلیم نمود و او را در ساقیه آبى دفن كردند 
ولى جسد او را بیرون آوردند و سر او را بریده بشام نزد هشام بن عبدالملك فرستادند و بدن او را در 

بدار زدند و پنجسال بدن نازنینش عریان باالى دار بود و كسى عورت او را ندید زیرا كناسه كوفه 
عنكبوت به عورت او تار تنیده و عورتش را ستر كرده باالخره بدن او را از دار پائین آورده سوختند و 
 .خاكسترش را در میان كشتى نموده به آب فرات ریختند

حسین علیه السالم عین اخوته بعد ابى جعفر علیه السالم و و كان زید بن على بن الدر ارشاد است 
افضلهم و كان عابدا و رعا فقیها سخیا شجاعا و ظهر بالسیف یاءمر بالمعروف و ینهى عن المنكر و 
 .یطلب بثارات الحسین علیه السالم 

ین او سالگى شهید كردند سر نازن 18ساله بود و پسرش یحیى را هم در سن  42زید در وقت شهادت 
را نزد ولید بن یزید فرستادند آن ملعون سر را فرستاد نزد مادر یحیى و بدن یحیى را بدار آویختند و 
باالى دار بود تا وقتى كه ابومسلم مروزى بخراسان استیال یافت آن بدن را از دار پائین آورد و نماز 

دوله در زمان ناصرالدینشاه بنا بر او خوانده و در جوزجان دفنش كردند و بقعه جناب یحیى را عالءال
نمود و چون سابقا معروف بود كه در آن قبه زیارتگاهى است ایشان كه آنجا رفتند امر بحفر قبر كرد 
سه ذرع كه حفر كردند به جسد آن بزرگوار رسیدند و دیدند باالى سنگ لحد خشت كاشى است نیمذرع 

شده و بطرف دیگر بخط كوفى جلى نوشته در نیمذرع كه به یك طرف به خط كوفى سوره یس نوشته 
هذا قبر جناب یحیى بن زید على بن الحسین علیه السالم بعد عالءالدوله به تعمیر آن قبر امر : بود

كرد و آن خشت را باالى آن قبر گذاشتند همین قسم بود تا زمان ورود روسها به گنبد قابوس كه آن 
براهیم امام را در میان انبان نوره كردند و دم آهنگرى در سر ا. خشت را از باالى قبر دزدیدند و بردند

مقعدش دمیدند تا جان داد بنى امیه خواستند بنى هاشم را از بین ببرند و نور حق را خاموش كنند و با 
خیال خام خود و با زحمات زیاد گمان كردند كه بر بنى هاشم غلبه یافتند ولى ندانستند كه خود را بدنام 

 .ه بر ریشه خود زدندكردند و تیش
شما تصور كنید در هر سال بالخصوص ماه محرم و صفر مردم عالم از مسلمان و غیرمسلمان براى 

چقدر اشك از چشمان خود میریزند كه اگر ممكن بود اشك آنها را جمع ) ع (مظلومیت امام حسین 
مى چیز دیگرى نخواهد كنند نهرهایى از آن جارى میشد در صورتیكه براى خلفا غیر از لعن و بدنا

 .بود



میلیون لیره انگلیسى مخارج  250یكى از مستشرقین اروپا حساب كرده میگوید در هر سال بالغ بر 
عزادراى حسینى میشود غیر از درآمد موقوفات و اطعامیكه بجهت آنحضرت میكنند و این مبلغ بیشتر 

 . از طرف آفریقا و هندوستان بوده است
یه از على بن عیسى اربلى نقل میكند كه المستنصر باهللا خلیفه عباسى به سامرا محدث قمى در انواراله

رفت در آنجا قبر عسگریین یعنى هادى و امام حسن عسكرى علیهماالسالم را زیارت كرد پس از آن 
بمقبره خلفاء و اجداد خود رفت چند تن از بزرگان خاندان بنى عباس در آنجا دفن بودند آن مقبره 

آفتاب بر آنها میتابید و باران بر آن قبرها میبارید و مرغان آسمان فضله بر آن ریخته و  مخروبه و
كثیف و متعفن بود یكى از آن اشخاصى كه با آن خلیفه بود گفت امروز خلیفه اى و فرمانروایى 

نه جهان با شماست شایسته نیست قبرهاى پدران شما با اینحال باشد كه نه كسى بزیارت آن ها رود و 
. پاكیزه نگهدارى شود در صورتیكه قبرهاى علویین داراى پرده ها و فرشها و قندیلها و شمعدانها است 

معلوم میشود در آنزمان هم قبور ائمه داراى ساختمان و اسباب و چراغ و خادم بوده است خلیفه گفت 
یم مردم را وادار كنیم این یك سر آسمانى دارد كه به كوشش ما درست نمى شود هر اندازه كه ما بخواه

كه بما معتقد شوند و به زیارت قبور نیاكان ما بروند و یا اقال فرش و قندیل آنرا نبرند ممكن نمیشود 
 . ولى قبور علویین را كه مى بینى روى عقیده مردم درست شده و عقیده را نمى توان از مردم گرفت

اطل از میان میرود و لذا چون عقیده قلبى همین بهتر دلیلیست كه حق در دنیا همیشه برجا است و ب
دارند هر سال مبالغى خرج عزادارى و اطعام آنحضرت میكنند و مبالغى براى سفر زیارت آنحضرت 
 .خرج میكنند
 دیدن یكى از علماى نجف عالم برزخ را

Qô ôéôŠ مرحوم دربندى در كتاب اسرارالشهاده نقل میكند كه براى من نقل كرد مرد صالح پرهیزكار شیخ 
پدر فاضل خود شیخ حسین تبریزى كه یكى از شاگردان سید بحرالعلوم بود كه از صلحاى نجف 
غروب هنگامیكه در وادى السالم بود و قصد داشت وارد قلعه نجف شود میگوید در اثناى راه جمعى 

گمان  را دیدم باسبان تیزرو سوار شده و در پیش روى آنها سوارى بود در نهایت حسن و جمال من
كردم كه یكى از آنها سوارى مانند آقا سید صادق كه یكى از علما آنزمان بود و یكى دیگر شیخ 
محسن برادر شیخ جعفر اعلى اله مقامهم میباشند لذا آنها را به اسم صدا كردم و به آنها سالم نمودم 

الئكه هستیم كه باین جواب سالم مرا دادند گفتند ما آن دو نفرى نیستیم كه نام بردى بلكه ما از م
صورت درآمده ایم و آن شخص خوش سیمایى كه در جلوى ماست یكى از صلحا است از اهل اهواز 
كه او را باید باینمكان شریف برسانیم خوب است كه تو هم با ما بیایى من با آنها رفتم تا بمكان 

بودم مالئكه از اسبهاى  وسیعى رسیدیم كه داراى هواى خوب و مناظر عالى بود كه مثل آنرا ندیده



خود بزمین فرود آمدند و ركاب آن اهوازى را گرفته او را در باغى پیاده كردند كه داراى قصرى بود كه 
به اقسام فرشها مفروش بود و از هر گونه زیور و زینت از حریر و استبرق آراسته و در اطراف همان 

ن اهوازى را در صدر آنمجلس نشانیدند و به موضع مشعلها افروخته و قندیلها آویخته بودند و پس آ
اقسام مالطفت به او تهنیت گفتند پس سفره اى انداختند كه در آن همه قسم میوه جات بود آنشخص 

اى مرد صالح : شروع بخوردن كرد به من هم امر بخوردن نمود من هم از آن خوردم پس بمن فرمود
نشاءه براى تو چیست ؟ گفتم نمیدانم ، گفت سرش  آیا میدانى كه سبب نشان دادن این منظره در این

اینست كه پدر تو دو من گندم از من طلب داشت نشد كه در دنیا به او بدهم چون خدا خواست مرا 
بیامرزد و درجه مرا كامل فرماید مقام مرا به تو نشان داد تا دین تو را ادا نمایم و براى الذمه از پدرت 

را از من بگیر یكى از آن مالئكه بمن گفت عباى خود را بگشاى و  شوم یا از من بگذر و یا حقت
مقدارى گندم در آن ریخت و گفت بحق خودت رسیدى ناگاه تمام آنها از نظرم غائب شد و عبا و آن 
مقدار گندم در دست من مانده آنرا بمنزل آوردم تا مدتها از آن گندم میخوردم و تمام نمیشد چون سر 

 .كردم تمام شد  فاش  او را براى دیگران
این شخص اهوازى عالم نبود بلكه مرد عوامى از طایفه شیعه بود كه محبت و دوستى زیادى به 
اهلبیت داشت و كاسبى بود كه در ایام سال از عایدى خود پولى جمع میكرد و در دهه محرم صرف 

 .میكرد و شربت میداد عزادارى روشن  عزادارى و اطعام حضرت سیدالشهداء مینموده و چراغ مجالس 
اسرارالشهاده نقل میكند كه زن زانیه اى بمنزل همسایه خود رفت تا قدرى  54قضیه دیگرى در صفحه 

آتش بیاورد غذایى كه براى عزاداران حسینى درست میكردند نزدیك بود كه آتش آن خاموش شود و آن 
احت كرد همین باعث شد كه او از چشمهاى او را نار   زن فوت كرد تا آتش را روشن كرد و دود آتش 

 .اعمال زشت خود نادم شده توبه كند
فرمود  ( ص(از این قبیل داستانها زیادست چه باب حسینى باب نجات است كه وجود مبارك پیغمبر 

حسین مصباح الهدى و سفینة النجاة بسیارى از مردم بدعمل بواسطه همین گریه بر آن حضرت 
ن بر آنحضرت موفق به توبه و عاقبت بخیرى شدند و با ایمان كامل از مخارج عزادارى و اطعام نمود

فرمود كه یك جمله آن حدیث اینست هر ) ع (حقتعالى در حدیث مفصلى بحضرت موسى . دنیا رفتند
خرج كند هفتاد برابر در دنیا به او عوض میدهم و گناهان او را مى ) ع (كس مالى در راه حسین 

 . میدهم  آمرزم و در بهشت جایش 



 



 

 



 



 



 



 



 

br>  
 و لعن اهللا بنى امیه قاطبة: مجلس بیست و هشتم 

 میزان شناخت خوبى و بدى 
و ما جعلنا الرؤ یا التى اریناك اال فتنة للناس و الشجرة الملعونة فى القرآن و نخوفهم فما یزیدهم اال 

 (61 - اسراء ) .طغیانا كبیرا 
لس قبل ذكر شد اینك میگوئیم براى تمیز خوب و بد اشیاء میزانى گفتار ما در موضوع این آیه در مج

 . قرار داده اند كه بواسطه آن صحیح و سقیم را مى شناسیم
خود میزان در لغت بمعنى آلت سنجش است و با آن اشیاء را مى سنجند و معادله میكنند و آن نسبت 

فرق میگذارند مثال میزان سنجش به اشیاء مختلف است و بر حسب اختالف اشیاء را مى سنجند و 
حبوبات ترازو و میزان شناختن فكر صحیح و سقیم علم و منطق و میزان شعر علم عروض و میزان 
 .خوبى و بدى مردم اعمال و كردار خوب و بد ایشان میباشد
ان پس اگر بخواهیم یكدسته از مردم را با دسته دیگر بسنجیم كه كدام بهتر و یا بدترند در اینجا میز 

اعمال خوب و بد آنها میباشد با این مقدمه اگر بخواهیم بفهمیم كه بنى امیه بهتر بودند یا بنى هاشم 
میزان شناختن كارهاى خوب و بد ایشان است و اتفاقا كارهاى خوب و بد این دو دسته در صفحات 

یكنیم تا خواننده ضبط شده و ما اینك به شهادت تاریخ وضع زندگانى و كارهاى ایندو دسته را روشن م
 خود بتواند تمیز حق و باطل ایندو دسته را بدهد
 نسب بنى امیه 



عبد مناف میرسد محمد بن عبد بن عبدالمطلب بن هاشم بن ) ص (نسب بنى امیه به جد سوم پیغمبر 
عبد مناف یكى از پسرهاى عبد مناف و دیگرى عبدالشمس بود كه تواءما بدنیا آمدند و با كارد آنها را 

ز هم جدا كردند كسى گفت بعدا بین اوالدهاى این دو برادر همیشه خواهد بود و همین هم كه شد كه ا
 .بین بنى هاشم و بنى امیه همیشه جنگ و جدال و خونریزى بود
 .عبدالشمس پسرى داشت بنام امیه كه جد بنى امیه میباشد و بنى هاشم به هاشم میرسند

 مناصب و بزرگى هاشم 
 . ى و آقایى داشت كه برادرش عبدالشمس نداشتهاشم چند بزرگ

 پرچمدارى - 1
 تصدى آب و سقایت حجاج - 2

 پذیرایى از حجاج و تصدى چاه زمزم
 .پرده دارى خانه كعبه كه تمام این سمتها از پدرانش به او ارث رسیده بود

ردى ثروتمند بود اولین فردى بود كه ایالف كرد به این شرح كه هاشم مردى ثروتمند بود كه دستگاه م
كه دستگاه تجارت او وسیع بود و در زمستانها به یمن میرفت و در تابستان براى تجارت به شام 
حركت مینمود و تمام رؤ ساى قبایل عرب را در كار تجارت خود شركت داده بود باین معنى كه از 

ده باشند و قهرا این سهم منافع خود سهمى براى هر یك از آنها مقرر میداشت بدون آنكه سرمایه اى دا
 . كه بآنها داده میشد آنها را از مسافرت بقصد روزى بى نیاز میساخت

در همین موضوع بود چنانكه طبرسى در مجمع البیان از ابن عباس  ((الیالف قریش ))نزول سروه 
وره سال روایت میكند این سوره درباره قریش نازل شد چه ایشان امور معاش و زندگانى خود را تمام د

بوسیله دو سفر اداره میكردند در زمستان بسوى یمن و در تابستان بشام میرفتند و از مكه و طائف 
خشكبار و فلفل و ادویه جات كه از ناحیه دریا میآوردند بشام میبردند و از آنجا البسه و حبوبات و 
 .گندم و جو میخریدند و درین سفرها با یكدیگر الفت میگرفتند

یازات و افتخارات هاشم قرار داد حلف الفضول بود كه معاهده اى بنام مزبور بین قبایل یكى از امت
اعراب برقرار شد و از بزرگترین معاهدات شرافتمندانه آن دوره بود كه بین سران قبایل عرب بسته شد 

 . ولى عبدالشمس در هیچیك از اینها سهمى نداشت
شم و بنى المطلب و بنى اسد بن عبدالعزى و بنى زهره و و یكى از قراردادها این بود كه بین بنى ها

بنى تیم بن مره در خانه جذعان در یكى از ماههاى حرام قراردادى بسته شد به این كیفیت كه كف 
دستهاى خود را روى خاك مالیده و هم قسم شدند كه از هر مظلومى حمایت كنند و یاور و دوست او 
 .باشند تا حقش را از ظالم بگیرند



هاشم قوم خود را خوراك میداد و گوشت و نان براى آنها حاضر میكرد و به آنها تر یدى میداد كه 
بخورند و بارهاى پر از گندم پاك از شام به مكه میآورد و براى مردم نان خوب و گوشت تازه تهیه 
 .میكرد و به مردم میداد

نام خوب و آبرویى هم نداشت و ولى عبدالشمس كه برادر هاشم بود ازین مناسب سهمى نداشت و 
پسر او هم امیه مرد فاسقى بود كه بین مردم بدنام و متهم بود و در جاهلیت كارى كرد كه هیچكسى 
نكرده بود كه در حیات خود زن خود را به پسرش ابا عمر تزویج كرد و ابا معیط از آن ازدواج بدنیا 

 . ئكم فاسق بنباء فتبینوا ولید استآمد كه ولید بن عقبه از اوست كه مراد از آیه ان جا
امیة بن عبدالشمس كه مردى ثروتمند بود بر هاشم عموى خود حسد برده و در مقام آن شد كه با 
هاشم مفاخرت كند هاشم بمناسبت مقام و موقعیت خود اظهار نفرت ازین كار كرد ولى قریش او را رها 

یاه چشم شرط بندى كنند كه در مكه فخر نمایند و كردند تا باالخره بین آندو شرط شد كه پنجاه شتر س
مردم گوشت آنرا بخورند و ده سال هم از مكه جالى وطن نمایند در صورتیكه نزد كاهنى روند و در 
حضور او هر یك شرح مفاخرت خود را بگویند و او قضاوت كند هر كس مفاخرت را بر دیگرى این 

زاعى رفتند و حق با هاشم شد و شترها را از امیه گرفت شترها را كشتار نماید تا نزد كاهن معروف خ
 .و در مكه كشت و به مردم خورانید و امیه هم ده سال بشام رفت و هجرت نمود

این واقعه اى است كه دشمنى امیه را نسبت به هاشم علنى كرد و بین آن دو و فرزندان آنها دشمنى 
 . برقرار ساخت

شد مجددا بین بنى عبدالمطلب و بنى امیه دشمنى ایجاد شد این زمان گذشت تا زمان عبدالمطلب 
چنین است كه عبدالمطلب یك : نقل میكند9بطوریكه ابن اثیر در كامل خود در جلد دوم صفحه 

همسایه یهودى داشت كه تاجر ثروتمندى بود مال فراوانى داشت حرب بن امیه ازین مرد یهودى بدش 
تور داد كه او را بكشند و اموال او را بردارند لذا عامر بن عبد میآمد به چند نفر از جوانان قریش دس

مناف بن عبدالعزیز و صخر بن عمرو بن كعب یتمى جد ابوبكر را كشتند و اموال او را بردند و 
عبدالمطلب تا مدتى نتوانست قاتل این مرد یهودى را بشناسد ولى پس از تحقیق زیاد شناخت و چون 

مزبور به حرب بن امیه پناه بردند عبدالمطلب نبرد حرب عموزاده خود آمد و خواست تعقیب كند و نفر 
از او خواست كه درینكار دخالت كند و قاتل را پناه دهد و او هم پناه داد ولى وقتى از او خواستند كه 
قاتل را بدهد حرب نداد لذا بین عبدالمطلب و حرب بن امیه سخنان درشتى رد و بدل شد تا باالخره 

ر بن عبدالعزى جد عمر بن خطاب را حكم قرار دادند و حكم بقتل حرب كرد گفت تو با كسى نفی
محاجه میكنى كه قدش از تو بلندتر و از تو زیباتر و پیشانى او از پیشانى تو وسیعتر و مردم نسبت 
 به او خوش بین و بتو بدبین هستند این مرد اوالدش از از تو بیشتر سخاوت و عطاى او به مردم



 . زیادتر و دستش از دست تو كشیده تر است
 اكثر مورخین بنى امیه را از قریش نمیدانند
تا اینجا از تواریخ نقل نمودیم كه بنى امیه از قریش نبودند و نسب آنها به عبدالشمس بن عبد مناف 
 .میرسیده لكن اكثر علماء تاریخ و اهل حدیث این حرف را قبول ندارند

برى در كامل بهایى براى بهاءالدین محمد جوینى در عصر هالكوخان نوشته در از جمله عمادالدین ط
جلد دوم آن مینویسد كه امیه غالمى بود رومى از عبدالشمس چون زیرك بود عبدالشمس او را آزاد كرد 
بعد به فرزندى قبولش نمود و از او فرزندانى بوجود آمد بعد میگوید كه اگر بگویى بین اصحاب تاریخ 

عثمان بن عفان بن ابى عاصم بن امیه بن عبدالشمس بن عبد  : قست كه گفته اند نسب عثماناتفا
 . مناف میباشد بنابراین چگونه میشود گفت كه عثمان از بنى امیه نبوده و از غالم رومى بوده است

جواب میگوئیم در زمان جاهلیت بین اعراب مرسوم بود كه چون غالمى را آزاد میكردند و آنرا 
سرخوانده خود قرار میدادند مثل پسر انسان میشد و مردم او را جزو اوالدان خود قرار میدادند و ادعیا پ

زید را كه آزاد كرد و زینب بنت جحش را كه ) ص (میخواندند و زن او را تزویج نمیكردند و لذا پیغمبر 
طالق داد پیغمبر براى  دخترعمه آنحضرت بود براى زید به عقد در آورد و پس از مدتى زید زینب را

بطالن سنت جاهلیت به ازدواج زینب تن در داد از طرفى از حرف مردم هم میترسید كه بگویند 
 :زن پسرخوانده خود را به عقد و ازدواج خود درآورده لذا حقتعالى این آیه را نازل فرمود) ص (پیغمبر 

 .تخشى الناس و اهللا احق ان تخشاه  امسك علیك زوجك و اتق اهللا و تخفى فى نفسك ما اهللا مبدیه و
لذا پیغمبر از زینب خواستگارى نمود و او هم خوشحال شده افتخار بر این امر نمود ولى گفت خدایا 

 . میخواهم تو عقد ازدواج مرا ببندى
فلما قضى زید منها و طرا زوجنا كهالكى الیكون على المؤ منین جرج فى  :حقتعالى این آیه را فرستاد

 ( احزاب) .ادعیائهم ازواج 
بنابراین در زمان جاهلیت رسم بوده كه آزاد شده را پسر خود قرار چ پس عثمان كه نسبش به امیه 

بوده نه تقصیر حقیقى او تا بگوئیم بنى امیه از قریش و به عبد   میرسد امیه پسرخوانده عبدالشمس 
 .مناف میرسند

 

 

 



 بنى امیه از نسل غالم رومى بودند
سى در بحار از الزام النواصب حكایت میكند كه امیه از صلب عبدالشمس نبوده بلكه از عالمه مجل

رومیان بوده و عبدالشمس او را استلحاق نمود و منسوب به وى شد بنابراین امیه از قریش نیستند و از 
 .میان رومیان میباشند

از این آیه بنى امیه اند یعنى  در تفسیر الم غلبت الروم از صادقین علیهماالسالم روایت شده كه مراد
بنى امیه كه از نسل غالم رومى هستند مغلوب خواهند شد البته پس از هزار ماه سلطنت و این معنى 
بنابر آنست كه به صیغه معلوم بخوانیم كه یكى از قراآت شاذ است و اگر به صیغه مجهول بخوانیم 

هر صورت این مسلمست كه بنى امیه بودند بنى امیه غلبه كردند و مالك حكومت و سلطنت شدند در 
جماعت بنى امیه و شاخه . حال امیه یا از نسل عبدالشمس بوده و یا غالم آزاد شده او بوده است 

تقسیم میشود زیرا امیه نسلش از دو اوالد باقى ماند كه یكى حرب و دیگرى ابوالعاص باشد از حرب 
عفان كه پدر عثمان بود و خود   ا شدند و از ابوالعاص ابوسفیان و معاویه و یزید اوالدهاى یزید پید

عثمان كه خلیفه سوم و حكم و پسرش مروان و عبدالملك و اوالدان عبدالملك بنام ولید و سلیمان و 
هشام و عبدالعزیز تا آخر بنى امیه و بنى امیه قریب یكقرن بر گردن مسلمانان سوار بودند یعنى از 

در كوفه شهید شد كه معاویه دولت بنى امیه را ) ع (منین على  هجرت حضرت امیرالمؤ 40سال 
هجرى و بعد از آنكه بنى عباس دولت بنى امیه را از بین بردند بعضى از  132تشكیل داد تا سال 

احفاد بنى امیه به اندلس فرار كرده و در آنجا یك حكومت اموى بر اساس همان حكومتهاى شام بنا 
ن دوام داشت اگر چه خالفت آنها در مغرب بود و خود را بنام خلیفه نهادند كه در حدود سه قر 

خواندند ولى مورخین آنها را در شمار خلفاء بنى امیه نمى آوردند چه ایام خالفت آنان مضطرب بود و 
 .مملكت منظمى نداشتند لذا خالفت آنها از بنى امیه محسوب نمى شود

آیا ) ابراهیم ) .ن بدلوا نعمة اهللا كفرا و احلوا قومهم دارالبوار الم تر الى الذی : قال اهللا تبارك و تعالى
ندیدى كسانیرا كه نعمت خداوندى را به كفر مبدل ساختند چگونه خود و قوم و ملت خود را به دیار 

 .نیستى رهسپار ساختند
داوند در فرمود كه این آیه درباره بنى امیه و بنى مغیره نازل شد بنى مغیره را خ) ع (امام صادق 

جنگ بدر نابود ساخت و نسل آنها قطع شد ولى بنى امیه را خداوند تا روز قیامت مهلت داده سپس 
فرمود بخدا قسم نعمتهایى كه خداوند بمردم عطا فرموده ما هستیم كسانیكه باید رستگار شوند بواسطه 
 .ما رستگار خواهند شد

 كسانیكه از بنى امیه خوب بودند
ماءثوره مانند زیارت عاشورا وارد شده كه اللهم بنى امیه قاطبة خدایا همه بنى در بعضى از زیارت 



امیه را لعنت كن در صورتیكه همه بنى امیه بد نبودند و اشخاص خوبى هم در میان آنها بوده اند از 
حمله جناب سعدالخیر ابن عبدالملك بن عبدالعزیز بن عبدالملك بن مروان بن الحكم ابن ابى العاص 

، از اختصاص شیخ مفید نقل میكند كه سعدالخیر 11در بحاراالنوار، ج . امیة بن عبدالشمس  بن
آمد گریه میكرد حضرت فرمود چرا گریه ) ع (برادر زاده عمر بن عبدالعزیز بود یكبار كه نزد امام باقر 

یاد فرموده  میكنى عرض كرد چگونه گریه نكنم و حال آنكه از شجره ملعونه هستم كه خداوند در قرآن
و من : تو از آنها نیستى اموى منا اهل البیت آیا نشنیدى قول خداوند را كه میفرماید: حضرت فرمود

 .باو داد) ع (تبعنى فانه منى و این لقب خیر را كه سعدالخیر باشد امام باقر 
كسى  و از جمله محمد بن ابى حذیفه بن عتبه بن ربیعة بن عبدالشمس است كه این عتبه جد محمد

خودش و برادرش شیبه و ) ع (بود كه در جنگ بدر كبرى علم دار مشركین به شمشیر امیرالمؤ منین 
پسرش ولید به درك واصل شدند و هند جگرخوار كه زوجه ابوسفیان بود عموى محمد میشد مع ذلك 

كه و عامل آنحضرت در مصر بود معاویه با وجود آن) ع (این محمد از شیعیان امیرالمؤ منین 
پسرعموى او میشد خیلى او را صدمه زد كه دست از على بردارد ولى ممكن نشد تا باالخره او را كشت 
و جماعتى از زنهاى آنها هم خوب بودند مانند امامه دختر ابوالعاص كه بعد از حضرت فاطمه 

ه ذكر آنها درآمد و دیگران هم بودند ك) ع (علیهاالسالم بنا به وصیت آن خانم در حباله حضرت على 
لعنت كرده است ، نه بنى  ((قاطبة ))باعث تطویل كالم میشود، امام علیه السالم بنى امیه بد را به لفظ 

پس . بعد فرمود تو از بنى امیه نیستى و از ما اهلبیت میباشى ) ع (امیه خوب را، چنانچه امام باقر 
تان اهلبیت شدند جز و اهل بیت لعن بر بنى امیه وقتى است كه دشمن اهلبیت باشند اگر از دوس

 . خواهند بود نه از بنى امیه
و اما عمر بن عبدالعزیز كه از بنى امیه و از خلفا آنها و داراى زهد و شب زنده دارى بود و فدك را 

ترك شود و پولهایى به اهلبیت داد لذا ) ع (رد كرد و دستور داد كه لعن بر على ) ع (به امام باقر 
لكن حق مطلب اینست با همه . فندى صاحب ریاض العلماء در لعن بر او تاءمل داردمیرزا عبداله ا

این خوبیها معذلك غاصب امر خالفت بوده و این بدترین كارهاست و در هیچ تاریخ و روایتى وارد 
نشده كه خدمت امام رسیده باشد و از ایشان اجازه در امر خالفت گرفته باشد ولى معاویه پسر یزید 

ویه بعد از آنكه چهل روز خالفت كرد فهمید كه خالفت حق او نیست و حق آل محمد میباشد بن معا
لذا باالى منبر رفت و اعمال پدران خود را تذكر داد و بر پدر و جد خود لعن فرستاد و از افعال 
 .ایشان تبرى جست و گریه شدیدى نمود آنگاه خود را از خالفت خلع نمود

منبر به او حال كه تو از خالفت كناره گیرى كردى پس امر خالفت را به  مروان حكم گفت از پائین
. شورا افكن در جواب گفت من حالوت خالفت را نچشیدم پس چگونه راضى شوم كه تلخى آنرا بچشم 



از منبر بزیر آمده و رفت در خانه نشست و مشغول گریه شد مادرش نزد او آمده گفت اى فرزند كاش 
و بوجود نمیآمدى تا چنین روزیرا از تو نمیدیدم گفت اى مادر بخدا كه دوست تو خون حیض میشدى 

داشتم چنین بودم و قالده امر خالفت بگردن من نمیافتاد آیا من و زرو و بال امر خالفت را به گردن 
 .بگیرم و بنى امیه شیرینى آنرا ببرد

 .را نمیتوان بر همه بنى امیه حمل كرد ((قاطبة ))بنابراین 

 ى كه شد به نیزه سر آن بزرگوارروز 
 خورشید سر برهنه برآمد ز كوهسار

 موجى بجنبش آمد و برخاست كوه كوه
 آن خیمه ایكه گیسوى حورش طناب بود

 ابرى به بارش آمد و بگریست زار زار
 شد سرنگون ز باد مخالف حباب وار

 گفتى تمام زلزله شد خاك مطمئن
 شت جبرئیلجمعى كه پاس محملشان دا

 گفتى فتاد از حركت چرخ بیقرار
 گشتند بى عمارى و محمل شترسوار

 عرش چنان بلرزه درآمد چرخ نیز هم
 با آنكه سر زد این عمل از امت نبى

 افتاد در گمان كه قیامت شد آشكار
 روح االمین ز روى نبى گشت شرمسار

 وانگه كوفه خیل الم رو بشام كرد
 گفت قیامت قیام كرد نوعى كه عقل

 تشكیل حكومت بنى امیه: مجلس بیست و نهم 
ناگفته نماند كه حكومت ظالمانه بنى امیه را عثمان تشكیل داد و در دوران حكومتش پایه گذارى نمود 
چه خودش از بنى امیه بود عثمان بن ابى العاص بن امیة بن عبدالشمس بن عبد مناف عثمان خلیفه 



ن او را از غیره مبشره میدانند و مادر عثمان اردى بنت كریز بن ربیعة بن حبیب سوم بود و اهل تسن
حبیب بن عبدالشمس بن عبد مناف است و ما در اردى بیضاءست كنیه او ام الحكم و دختر جناب 

 .مى شود) ص (عبدالمطلب است پس مادر عثمان عمه زاده پیغمبر 
بن امیة بن عبدالشمس بن عبد مناف برادر مادرى  و ولید بن عقبة بن ابى معط بن ابان ابى عمرو

 . عثمان بن عفان و مراد از فاسق در آیه شریفه یا ایها الذین جائكم فاسق بنباء فتبینوا اوست
عثمان در سال ششم عام الفیل متولد شد و در روز هجدهم ذى الجه سال سى و پنج ه از دنیا رفت 

لعن فرمود و دستور داد كه او را از ) ص )مان را پیغمبر و حكم ابن ابى العاص پدر مروان عموى عث
مدینه طیبه اخرج كنند به طائف رفت رانده شده بود تا عثمان به خالفت رسید آنوقت عثمان او را 
  بمدینه آورد و ما قبال گفتیم كه عثمان و بنى امیه از عبدمناف نبودند بلكه از غالم رومى عبدالشمس 

 .انده خود قرار دادبودند كه او را پسرخو 
 خالفت عثمان 

و بنى هاشم نرسد و به عثمان و بنى ) ع (عمر در لحظات آخر عمرش براى اینكه خالفت به على 
شورایى تشكیل داد و این مجلس را طورى تشكیل داد كه خالفت   امیه منتقل شود فكرى كرد و مجلس 

و مصیبت براى جهان اسالم بود و  به عثمان برسد و تشكیل این شوراى شش نفرى بزرگترین بال
عواقب وخیمى براى مسلمانان ببار آورده و طورى تنظیم شده بود كه بخوبى میتوانست خالفت را از 
 .بنى هاشم بیرون برد و در دامن بنى امیه قرار دهد

عمر هنگامى بفكر تشكیل شورا افتاد كه دلش از خنجر ابولؤ لؤ پاره شده بود و لحظات آخر عمرش 
میگذرانید و میگفت آه اگر ابوعبید زنده بود او را جانشین خود میساختم چون امین امت بود و اگر  را

سالم موالى ابوحذیفه زنده بود او را بعد از خود نامدار مسلمانان میكردم زیرا او خدا را زیاد دوست 
 . میداشت

زیرا او یكى از كارگردانان  عمر از مرگ ابوعبیده قبركن مدینه اظهار تاءسف میكرد و حق هم داشت
خالفت در روز سقیفه بود و سالم هم برده اى بیش نبود ولى چه شد كه تمام فضایل و مناقب و 

را درباره على فراموش كرد و او را در شورا در ردیف عبدالرحمن قرار داد و ) ص (سفارشات نبى اكرم 
 .افسوس از مرگ یك قبركن مدینه میخورد

 : عمر خالفت را میان شش نفر به شورا گذاشت بارى در لحظات آخر
 على بن ابیطالب علیه السالم
 زبیر بن عوام
 عبدالرحمن بن عوف



 سعد بن ابى وقاص
 طلحة بن عبیداله
 عثمان بن عفان
پس از استحكام پایه هاى شورا قواى نظامى را براى اجراى دستور خود بر آنان گمارد و گفت اگر پنج 

الفت یكى اتفاق كردند یكى مخالف بود گردن او را بزنید و اگر چهار نفر اتفاق نفر از آنها در امر خ
كردند و دو نفر مخالف شوند گردن آن دو نفر را بزنید و اگر سه نفر با شورا موافقت كردند و سه نفر 
 مخالف بودند با آن دسته اى موافقت كنید كه عبدالرحمن در بین آن باشد و بقیه را كه مخالف هستند
 .بقتل برسانید

به چه سبب دستور قتل مخالفین را صادر نمود، مگر مخالف با شورا موجب خروج از دین و ارتداد 
 میشد؟

چه زود از این نقشه مزورانه اطالع حاصل نمود و فهمید كه تشكیل شورا تنها بمنظور ) ع (ولى على 
ن ما برگردانیده شد عباس گفت عموجان خالفت از خاندا :عباس گفت   حق او است و لذا به عمویش 

عمر عثمان را در ردیف من قرار داد و حكم نمود كه : فرمود) ع )چه كسى به تو خبر داد؟ على : 
اكثریت موافقت نمایند آنگاه موافقت با دسته اى كه عبدالرحمن با آنها است الزم نموده و بدیهى است 

الرحمن هم داماد عثمان است و قطعا هم با كه سعد بن ابى وقاص با پسرعمش مخالفت نمیكند و عبد
 .35ص  5تاریخ طبرى ، جلد . یكدیگر اختالف نخواهند كرد و در نتیجه عثمان خلیفه خواهد شد

 انتخاب باطل 
اعضاء شورا در محاصره پلیس انتظامى مورد تهدید قرار گرفتند تا هر چه زودتر خلیفه را انتخاب و 

با عجله هر چه تمامتر در این باره به گفتگو و بحث پرداختند تا سپس اعالم نمایند اعضاء و شورا 
 .باالخره خالفت را به عثمان واگذار نمودند

نقل شده آنروزى كه عمر درگذشت تا سه روز كار خالفت بجهت شورا تاءخیر افتاد روز چهارم كه 
ازده سال و چند ماه غره محرم سال بیست و چهار هجرى بود عثمان پیراهن خالفت را در بر كرده و ی

 .مدت خالفت او بود و اواخر سال سى و پنج هجرى روز چهارشنبه بعد از عصر قتل او واقع شد
خالفت عثمان در حقیقت زنگ خطرى بود كه بر اثر آن فتنه هایى سراسر جهان اسالم را فرا گرفت و 

 . در آن وجود نداشتمسلمانان در تاریكى وحشت زایى قرار گرفتند كه اثرى از نور و روشنایى 
هنگامیكه عثمان بر تخت خالفت نشست بنى امیه از فرط خوشحالى در پوست خود نمیگنجیدند 
پیرامون او گرد آمده با هیاهو و دادن شعار او را از مسجد بخانه آوردند آرى چرا بنى امیه خوشحال 

ربناى حكومت اموى مستحكم نباشند و چرا شعار ندهند و حال آنكه با روى كار آمدن خالفت عثمان زی



 .گردید
بارى خلفا بنى امیه زمامدارانى ستمگر و یاغى و سركش و بیدین و فاسق و متجاوز و خودسر بودند 
و مردم را به كارهاى زشت و ناپسند وادار كرده و از كارهاى خوب و پسندیده باز میداشتند و نوامیس 

بى بند و بارى از روزى آغاز شد كه عثمان  مسلمانان را ملعبه خویش میساختند، این خودسرى و
كرسى خالفت را اشغال نمود زیرا روش سیاسى و اجتماعى او مخالف كتاب خدا و خارج از طریق 

 . حق و عدالت بود كه ما اكنون نمونه هایى را یادآور میشویم
 غارت اموال بیت المال 

مصالح مسلمانان و در راه مبارزه  مقتضاى سیاست مالى و اقتصادى اسالم آنست كه بیت المال در
با فقر و بیچارگى مصرف گردد تا ریشه فقر و محرومیت از میان اجتماع قطع شده و خانواده هاى 
محروم و بى بضاعت مورد ترحم و عطوفت قرار بگیرند و به نیازهاى طبقه عاجز و درمانده رسیدگى 

 .مل آید و نیازمندیهاى آنان برطرف گرددشده و از زنان بیوه و اطفال یتیم و بى سرپرست تفقد بع
. ولى با كمال تاءسف در دوران ریاست و زمامدارى عثمان این سنت و سیره بدست فراموشى سپرده شد

او ثروت مسلمانان را بخود اختصاص داده و بنى امیه را بر بیت المال مسلمین مسلط ساخت و آنها 
و بخشش نمودند و افرادیكه مورد عالقه آنها نبودند مطلق العنان گردیدند بهر كه مایل بودند بذل 

 .محروم میساختند گویى كه بیت المال مسلمین ملك مطلق آنان بود
مثال وقتى ابوسفیان تبریك خالفت عثمان را گفت دویست هزار درهم به او عطا كرد و عبداله بن سعد 

ابلس تا طنچه را به او بخشند و كه برادر رضاعى عثمان بود و دستور داد غنایم فتح آفریقا از طر 
 ((شرح ابن ابى الحدید))مسلمانان دیگر را محروم ساخت 

سعد بن عاص كه یكى از بدكاران و فساق بنى امیه بود چنانكه پدرش نیز از سران مشركین محسوب 
كشته شد یكصد هزار درهم از بیت المال مسلمین بچنین ) ع (میشد كه در جنگ بدر بدست على 

 ((w °31 3اسدالغابه ، ج ))دى عطا كرد شخص فاس
عثمان ولید بن عقبه را حاكم مطلق العنان كوفه قرار داد كه هر چه میخواهد بكند و او هر چه توانست 

نمود تا آنكه عبداله مسعود كه كلیددار بیت المال بود از وى مطالبه   بعنوان وام از بیت المال اختالس 
ض از بیت المال گرفته مسترد نماید ولید ناگزیر جریان را به عثمان كرد تا اموالى را كه بعنوان قر 

تو خزینه دار ما هستى تو را : گزارش داد بمجد رسیدن نامه عثمان به عبداله بن مسعود چنین نوشت 
 . نمیرسد كه ولید را در خصوص مالى كه از بیت المال استقراض نموده تحت فشار قرار دهى

مسعود رسید كلید بیت المال را نزد ولید افكند و گفت من گمان میكردم خزینه چون این نامه بدست ابن 
دار مسلمانانم تا اكنون معلوم شد كلیددار بنى امیه میباشم حال كه چنین است نیازى به ماندن درین 



 . پست ندارم
تمام آن واقدى نقل میكند كه ابوموسى اشعرى مال عظیمى را از بصره بسوى عثمان فرستاد و ولى او 

 .مال را میان اهل و اوالد خود قسمت نمود
نقل شده آنروزى كه عثمان از دنیا رفت صد و پنجاه هزار دینار و هزار هزار درهم موجودى او بوده و 
قیمت ضیاع او كه در وادى القرى و حنین بوده و صد هزار دینار بشمار میرفت و اسب بسیار و 

ر زمان خالفت عثمان بسیارى از اصحاب بسبب عطایاى او شتران بیشمارى از او باقى ماند و د
 .مالدار شدند

مثال زبیر بن عوام از عطایاى عثمان خانه هاى قیمتى بنا كرد و بعد از وفاتش پنجهزار دینار وجه نقد 
و هزار اسب و هزار بنده و هزار كنیز و اشیاء دیگرى از او باقى ماند و مانند طلحه كه دولتش 

 .ید كه غله عراقش هر روزى هزار دینار میشد و بعضى بیشتر گفته اندبمرتبه اى رس
و مانند عبدالرحمن بن عوف كه صد اسب و هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت و بعد از فوتش ربع 

 ((تتمه المنتهى حاج شیخ عباس قمى ))ثمن مالش هشتاد و چهار هزار دینار بوده است 

 دبر حربگاه چون ره آن كاروان فتا
 شور و نشور واهمه را در گمان فتاد

 هم بانگ نوحه و غلغله در ششجهت فكند
 هر چند بر تن شهدا چشم كار كرد

 هم گریه بر مالئك هفت آسمان فتاد
 بر زخمهاى كارى تیر و سنان فتاد

 هر جا كه بود آهویى از دشت پا كشید
 ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان

 طایرى از آشیان فتاد هر جا كه بود
 بر پیكر شریف امام زمان فتاد

 شد وحشتى كه شور قیامت ز یاد رفت
 بى اختیار نعره هذا حسین از او

 چون چشم اهل بیت بر آن كشتگان فتاد



 سر زد چنانكه آتش از او در جهان فتاد
 پس با زبان پر كله آن بضعت بتول

 سولرو بر مدینه كرد كه یا ایها الر 

 لعن اهللا ابن مرجانة و لعن اهللا عمر بن سعد: مجلس سى ام 
 خدا لعنت كند پسر مرجانه را و همچنین خدا لعنت كند عمر پسر سعد را

  : شرح
مراد از ابن مرجانه ابن زیاد است و ذكر او بعد از آل زیاد و بنى امیه ، كه شامل اوست به این 

است و مرحوم مجلسى احتمال داده كه بجهت خبث مولد جهت است كه او كشنده حضرت سیدالشهداء 
او بوده و اضافه او به مرجانه بجهت ولدالزنا بودن اوست تا معلوم شود كه عالوه بر بد بودن پدر از 
طرف مادر هم بد بوده است زیرا مرجانه از زنهایى بود كه باالى خانه او علم نصب شده بود و این 

 . ه استعالمت زنهاى زانیه معروف بود
 :حضرت سیدالشهدا حسین بن على علیه السالم در روز عاشورا در یكى از خطبه هاى خود فرمود
 .فانتم هم اال ابن الدعى قدر كزبین اثنین بین السفلة و الذلة و هیهات ما اخذ الدنیة 

ن مبارزه بخدا قسم كه آن زنازاده پسر زنازاده ما را واجب نموده كه لباس ذلت بپوشیم و یا در میدا
 . ذلت نشویم  جنگ كنیم و ما هرگز دستخوش 

عبیداله بن زیاد در سال بیست و هشت و یا بیست و نه هجرى متولد شد و در سال شصت و هفت 
بدست جناب ابراهیم بن مالك اشتر بدرك واصل شد پس سن آن ملعون ازل و ابد در عاشورا سى و نه 

زیاد بن ابیه كه به او زیاد بن سمیه میگفتند در سال سال یا سى و هشت سال بوده و پدر ملعونش 
پنجاه و سه هجرى به درك واصل شد و مادر زیاد بن ابیه سمیه نام داشت كه مانند مرجانه به زنا 
 دادن معروف و از ذوات االعالم
 خروج ابن زیاد براى دستگیرى مختار 

ءموریت پیدا كرد كه كار حسین علیه ابن زیاد كه حاكم بصره بود و بنا بدستور ملعون به كوفه ما
 .السالم را به نفع یزید خاتمه دهد

بعد از آنكه مختار بر كوفه مسلط شد و عبدالملك بن مروان بخالفت نشست عبیداله بن زیاد را با 
 .هشتاد هزار نفر براى سركوبى مختار و تسخیر عراق ماءمور كرد

دالملك در حوالى نصیبین پرچم استقالل برافراشت تا ابن زیاد در آن وقت حاكم موصل بود و بفرمان عب
به كوفه حمله كند مختار یزید بن انس اسدى را با عامر بن ربیعه با سى هزار مرد جنگى باستقبال ابن 



زیاد فرستاد و سه هزار جنگجوى دیگر در پنج فرسخى موصل گماشت تا تالقى دو لشكر كوفى و 
سیصد نفر اسیر گرفتند و بسیارى . پیروزى مختار تمام شدشامى حاصل شد و پس از مدتى به نفع 

كشته شدند و گروهى متوارى و فرارى گردیدند و اسراء را نزد فرمانده لشكر بردند و دستور داد كه همه 
را گردن بزنند و خودش هم در همانشب از شدت مرض درگذشت و جانشین او ورقاء مراجعت كرد و 

 .ه مختار آمدبا پرچم فیروزى به داراالمار 
 جنگ ابن زیاد با پسر مالك اشتر 

ه ابن زیاد كه در اواخر سال قبل شكست خورده بود بشام فرار كرد و باز خود را  67در اوایل سال 
مهیاى جنگ نمود و ابراهیم پسر مالك هم با دوازده هزار مرد جنگى براى محو ابن زیاد بطرف موصل 

، كه قتله امام حسین بودند، مانند شیث بن ربعى ، شمر بن  حركت كرد و چند منزلیكه رؤ ساى كوفه
ذى الجوشن ، محمد بن اشعث بن قیس و عمر بن سعد را دید كه بمخالفت برخاسته اند و پیغام 
بمختار فرستاده بودند كه اگر رعایت ما را نكنى مهیاى جنگ باش مختار براى مصلحت روزگار و 

پسر مالك اشتر فرستاد تا با آنها مماشات كند تا به كوفه  انجام مقصود خود قاصدى نزد ابراهیم
آنها نشد به كوفه آمدند و محل   برگردند این قاصد در ساباط مد این ابراهیم رسید ابراهیم هم متعرض 

 .آنها خانه شیث بن ربعى بود و مهیاى تهیه سالح و قشون بودند كه با مختار به جنگ برخیزند
ه مطمئن شد آنها در كوفه استقرار یافتند از جنگ با ابن زیاد انصراف پیدا ابراهیم بن مالك اشتر ك

كرد و به كوفه برگشت و مستقیما شیث بن ربعى رفته آنها را دستگیر كرد پنجاه نفر از قشون آنها را 
نفر آنها را كه از قتله كربال بودند گردن زد و خاطر مختار  250كشت و هشتصد نفر اسیر گرفت و 

شر و دغدغه آنها جمع كرد و پس از فراغت از این مقام بطرف ابن زیاد حركت ، در نواحى را از 
جنگ كوفى و شامى باز شروع شد، حصین بن نمیر كه در قلب لشكر شام . موصل با او تالقى كرد

بود و در سپاه كربال جناح لشكر را داشت بمیدان شتافت شریك ثعلبى او را با یك شمشیر از پاى 
ابراهیم بن مالك اشتر . و به كشتن او لشكر شامى را مضطرب نمود، روحیه خود را باختند درآورد

بمیدان شتافت و فرمان داد اى شیعیان حق و انصار دین ، اوالد شیاطین را بكشید و بر پسر مرجانه 
اینست همان كسى كه . بست ) ع (حمله كنید كه آن كسى است كه آب فرات را بروى حسین بن على 

ه حسین علیه السالم پیغام داد ترا امان نیست مگر در بیعت من درآیى با این سخنان مهیج لشكر ب
كوفه را تحریص و ترغیب كرد تا به یكبار بر شامیان حمله كردند و با شمشیر آنها را متوارى كردند و 
 .تا مقدارى راه پسر مالك آنها را تعقیب كرد و بسیارى را به قتل رسانید

 ابن زیاد كشته شدن
ابوالمؤ ید خوارزمى مینویسد تعداد كشته شدگان این جنگ به هفتاد هزار رسید تا غروب حمله و 



تعقیب و كشتار ادامه داشت تا بكلى منهزم و مغلوب و منكوب شدند بعد از غروب آفتاب ابراهیم بن 
دست داشت بر او مالك مردى را كنار فرات دید كه دستارى از خز پوشیده و زره اى و شمشیرى بر 

حمله كرد شمشیر او را گرفت اسبش رمید و او را از مركب بیفتاد صبح شد ابراهیم گفت دیشب كنار 
 .فرات مردى را كشتم كه جبه خز و زره پوشیده بود و بوى مشك ازو میآمد

د، ابراهیم رفتند جسد او را پیدا كردند دیدند ابن زیاد است سر او را بریدند براى ابراهیم بن مالك بردن
سجده شكر بجا آورد و سر حصین بن نمیر را با سرهاى دیگرى كه از سرداران شامى و از قتله كربال 
بودند به كوفه نزد مختار فرستاد، مختار با دیدن سر ابن زیاد و انتقام از قتله كربال سجده شكر بجا 
 .آورد

از سر مبارك حسین بن على علیه  وقتى سر حضرت سیدالشهداء، را نزد ابن زیاد بردند قطره خونى
السالم بر ران زیاد ریخته و آنرا سوراخ كرده بزمین رسید، در اثر آن زخم پایش خوب نمیشد و این 
پنجسال بوى عفونت زیادى میداد براى جبران آن همیشه مقدار زیادى مشك مصرف میكرد تا بوى بد او 
 .را نشوند و با همین بوى مشك او را شناختند

 ت ابن زیادمكافا
: امام شافعى در تاریخ خود به نقل از ترمذى مینویسد كه او را روایت كرده كه عمار بن نمیر گفت 

وقتى به مسجد كوفه رسیدم دیدم سرهاى بریده را آنجا آوردند چون گشودند وقتى سر ابن زیاد را بیرون 
د رفت و ساعتى درنگ نموده بیرون آوردند كه نشان دهند مارى سیاه پیدا شد و در بینى عبیداله بن زیا

باز آن مار آمد و در  ((قد جائت قد جائت ))آمد و از دیده غایب شد پس از لحظه اى مردم گفتند 
 .سوراخ بینى او رفت و مكرر در آن روز این واقعه رخ داد

 عمر بن سعد 
ب شش عمر پسر سعد بن ابى وقاص است كه او از كبار و بزرگان عصر خود و یكى از اصحا

نفرى شوراى سقیفه بود در مروج الذهب از محمد بن جریر طبرى نقل میكند كه چون معاویه قصد حج 
كرد، در طواف سعد بن ابى وقاص با او بود چون از طواف خالص شد بطرف دارالندوة روان شد و 

الم مشغول سعد را هم با خود برد و در روى تخت نزد خودش نشانید و به سب امیرالمؤ منین علیه الس
) ع (شد، سعد خود را از پهلو و سریر او دور كرد آنگاه گفت اى معاویه اگر یكى از خصلتهاى على 

در من بود و ستر داشتم از آنچه كه آفتاب بر آن میتابد چه او داماد پیغمبر بود و فرزندانى چون 
یة غدار جال یحب اهللا العطین الرا :در روز فتح خیبر میفرماید) ص (حسن و حسین داشت و پیغمبر 

 .و رسوله و یحبه اهللا و رسوله 
اال ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى اال انه ال نبى  :و نیز در غزوه تبوك درباره او فرمود



آنگاه سعد گفت بخدا قسم كه تا زنده ام دیگر داخل خانه تو نشوم و نیز نقل شده كه چون  .بعدى 
ست برود معاویه گفت بنشین تا جواب آنچه گفتى بشنوى ، اگر آنچه سعد این سخن را گفت و خوا

میگویى پس چرا یاریش نكردى و از بیت او دورى جستى ؟ چه اگر من خودم آنچه ) ع (درباره على 
 . را كه تو شنیدى از پیغمبر میشنیدم خادم على میشدم

م در كوفه خطبه میخواندند و در امالى شیخ صدوق نقل میكند كه روزى امیرالمؤ منین علیه السال
بمن ) ع (سعد بن ابى وقاص برخاست و گفت یا امیرالمؤ منین . فرمودند كه سلونى قبل ان تفقدونى 

خبر ده كه در سروریش من چند دانه مو میباشد؟ حضرت فرمود بخدا قسم كه چیزى از من پرسیدى 
در سر و صورت تو نیست هیچ كه خلیل من رسول خدا بمن خبر داده بود كه تو از من میپرسى 

مویى مگر آنكه در بن آن شیطان نشسته و در خانه تو بزغاله اى است كه فرزندم حسین را میكشد 
 .عمر سعد در آنروز طفلى بود كه تازه براه افتاده بود

در شفاءالصدر و از تقریب ابن حجر نقل میكند كه بعضى گمان كرده اند كه عمر سعد از صحابه 
غلط است ولى یحیى بن معین جزما خبر داده است كه والدت عمر سعد در روز مرگ است و این 

عمر بن خطاب بوده و شاید تسمیه او به عمر مؤ ید این باشد، پس عمر سعد در روز عاشورا در 
 . كربال سى و شش ساله و مختار صاحب اربعین بیست و پنجساله بوده است

رت سیدالشهداء گفت جماعتى از سفهاء گمان كرده اند در ارشاد شیخ مفید است كه عمر سعد بحض
من قاتل شما هستم حضرت فرمود آنها از سفهاء نیستند بلكه از علما هستند آگاه باش كه از گندم رى 

 .نخواهى خورد
در تاریخ طبرى است كه ابن زیاد كاغذى نوشت و ایالت رى را به ابن سعد واگذار نمود و به او 

حسین بن على علیه السالم برود، ابن سعد تقاضاى عفو نمود، ابن زیاد گفت  تكلیف نمود كه بجنگ
پس كاغذ حكومت رى را بما رد كن ابن سعد گفت بمن مهلت بده تا در این موضوع فكر كنم ، عمر 
سعد با هر یك از ناصحین خود كه مشورت كرد او را ازین كار منع كرد و حمزة بن مغیره پسر 

ى اگر سلطنت روى زمین از تو باشد و از آن دست بردارى بهتر است از آنكه گفت اى دای  خواهرش 
بجنگ حسین بن على علیه السالم بروى و خدا را مالقات كنى در حالیكه قاتل حسین علیه السالم 

 . باشى
 كشته شدن عمر سعد 

بخانه ابن  در حكومت مختار گروهى از فرماندهان لشكر ابن زیاد پنهان شدند از آن جمله عمر سعد
بهیره كه قرابت و دوستى با خاندان على علیه السالم داشت پناهنده شد و بوسیله و امان نامه بدین 

 . مضمون گرفت عمر سعد مادامیكه از كوفه خارج نشده و اخاللى ایجاد نكند در امان است



ذى الجوشن از  اسحاق بن اشعث كندى برادر زن عبداله بن كامل بود، بخانه او پناهنده شد شمر بن
كوفه فرار كرد و در یكى از دهات با چند نفر دیگر پنهان شدند، خولى اصبحى در دودكش خانه خود 
زندگانى میكرد، بیشتر اشخاص برجسته كه امیر فرمانده لشكر بودند و یا پنهان شدند یا فرار كردند یا 

 .ا اسیر شدنددر خانه شخصیتهایى پنهان شدند ولى اغلب لشكریان كربال كشته و ی
مختار به عبداله بن كامل اسدى دستور داد لشكر نویسان را پیدا كند و اسامى كسانیكه به كربال رفته 
اند بنویسند و به هر وسیله كه هست آنها را احضار یا دستگیر كنند، در روزهاى اول بیشتر لشكریان 
 .كشته میشدند

اسیر میشود یا از كسانیست كه با من جنگ  مختار رئیس شهربانى را استیضاح كرد كه چرا هر كه
كرده و باید عفو شود و یا از رجاله هاى لشكر عمر سعد در كربال است ولى رؤ ساى قوم دستگیر 
نمى شوند آنها گفتند به علت اینست كه شما عمر سعد را كه سردار لشكر بود آزاد گذارید و بدین 

گفت خدا مرا امان ندهد اگر عمر سعد را امان دهم جهت قلوب شیعیان سرد شده مختار بخود لرزید و 
آنگاه دستور داد فورى بروید او را احضار كنید اگر حاضر شد فبهاالمراد اگر لباس خواست و شمشیر 
 .طلبید همانجا گردنش را بزنید

چه خبر است ؟ عبداله گفت امیر ترا احضار كرده گفت با من چه كار دارد او بمن امان داده عبداله 
امل گفت عبارت امان را بخوان نوشته هر گاه از تو حدثى حادث نشود در امانى تو روزى چند حدث ك

حادث میكنى پس امان آن مرتفع شده ولى گمان بد مبر امیر به عهد خود وفا میكند البته منظور عهد 
 . با خدا بوده است

امیر بروم ، عبداله گفت اى  عمر سعد فریاد زد اى غالم عبا و كفش و شمشیر من را بیاور تا نزد
حرامزاده با من حیله میكنى و شمشیر میخواهى كه مرا بكشى بالفاصله شمشیر بر فرق عمر سعد زد 
 .و همراهان نیز ضربتى بر تن او زدند تا سر او را جدا كردند و نزد مختار بردند

را میشناسى  حفص پسر عمر سعد نزد مختار نشسته بود مختار رو به حفص كرده گفت این سر
جواب داد بلى این سر پدر منست و زندگانى پس از او براى من لذتى ندارد مختار گفت راست 
میگویى او را بپدرش ملحق كنید حفص را كشتند و سر هر دو را نزد پسر عمر سعد بنام محمد 

ده اى گذاشتند مختار گفت این سرها را میشناسى گفت آرى سر پدر و برادر من است پرسید چه عقی
درباره آنها دارى جواب داد من از هر دو بیزام زیرا وقتى كه ابن زیاد خواست پدرم را به كربال بفرستد 
من باو اصرار كردم از این كار خوددارى كن كه خسران دنیا و آخرت است برادرم او را تشجیع كرد تا 
 .به امارت برسد و اینك هم بجزاى خود رسید

خود شاهدى دارى گفت بلى مادرم در این جریان حضور داشت زن عمر مختار گفت بر صدق گفتار 



سعد خواهر مختار بود و براى وساطت همانروز بخانه مختار رفته بود مختار نگذاشته بود كه بخانه 
شوهرش برگردد بر او برآشفت كه شوهرت پسر دختر پیغمبر را كشته و تو باز با او زندگى میكنى 

 . ر بمانىمگر میترسیدى كه بى شوه
خواهر مختار قسم خورد كه مكرر میخواستم در بستر خواب او را بكشم ولى تو در زندان ابن زیاد 
بودى ترسیدم كه آسیبى بتو برسانند و ضمنا صدق سخنان محمد بن عمر سعد را شهادت داد و مختار 

 . از كشتن او در گذشت
 موعظه و نصیحت 

موى وارد شد سلیمان گفت به چه سبب ما از مردن كراهت روزى ابوحازم بر سلیمان بن عبدالملك ا
داریم گفت به سبب آنكه دنیا را تعمیر كردید و آخرت را خراب نمودید الجرم میل ندارید از آبادانى 
 .بجاى خراب بروید

گفت ورود ما در عالم آخرت در نزد خداى تعالى به چه نحو است ؟ گفت نیكوكار مانند مسافریست 
ه وطن خود میرود و به اهل و عیال خویش میرسد و از رنج سفر راحت و آسوده میگردد كه از سفر ب

 .و اما بد كار حالش چون حال غالم گریخته میباشد كه او را گرفته نزد آقایش میبرند
گفت بمن بگو كدام عمل افضل اعمال است ؟ گفت اداء واجبات و اجتناب از محرمات گفت كلمه 

حقى كه بر زبان برانى نزد كسى كه از او میترسى و هم باو امید داشته عدل چیست ؟ گفت كلمه 
 . باشى

 .سلیمان گفت عاقلترین مردم كیست ؟ گفت آنكه اطاعت خدا را كند
گفت جاهلترین مردم كیست ؟ گفت آنكه آخرت خود را براى دنیا دیگرى بفروشد گفت مرا موعظه موجزه 

در آن جاهایى كه ترا نهى كرده نبیند و در آن جاهایى گفت سعى كن كه خدا را . و مختصرى بكن 
 .كه ترا امر به آن كرده ببیند

آنوقت سلیمان گریه سختى كرد، یكى از حاضران به ابوحازم گفت این حرفها چه بود كه در محضر 
حقتعالى از علماء عهد گرفت كه علم خویش را بر مردم ظاهر كنند و   خلیفه گفتى ؟ گفت ساكت باش 

 . ان ننمایند این بگفت و از نزد سلیمان بیرون رفتكتم
سلیمان مالى براى او فرستاد او رد نمود و گفت واهللا نمى پسندم این مال نزد تو باشد پس چگونه خودم 
در آن تصرف نمایم سلیمان گریه كرد ولى حقیقتا نمیخواست موعظه را گوش كند چه ریاست دنیا و 

 . دوستى مال و مقام نگذاشت
قات حضرت سیدالشهدا علیه السالم با عبیداهللا بن حر جعفى در اینجا مناسب است یكى از وقایعى مال

 . كه در راه سفر كربال براى حضرت سیدالشهداء علیه السالم اتفاق افتاده نقل كنیم



چون حضرت در یك منزلى كربال وارد قصر بنى مقاتل شد دید سراپرده اى زده اند و اسبى بر در 
 .ه بسته و نیزه اى بر زمین كوبیده اندسراپرد

امام علیه السالم پرسید این سراپرده از كیست ؟ گفتند از عبیداله بن حر جعفى است حضرت دستور 
دادند دعوتش كنید نزد من بیاید مردى از اصحاب آنحضرت كه اسمش حجاج بن مسروق جعفى بود 

رسیدند سالم كردند عبیداهللا پرسید اى پسر باتفاق یزید مغفل جعفى روانه آن سراپرده شدند، چون 
مسروق چه در عقب دارى حجاج گفت در حقیقت خدا كرامت و بزرگى را بطور هدیه برایت فرستاده 

است كه ترا بیارى خود دعوت میكند اگر در ) ع (اگر قبول كنى و رد نكنى اینك این حسین بن على 
 . بمقام شهادت رسیده اى ركاب او جنگ كنى اجر خواهى برد و اگر كشته شوى

من از كوفه بیرون آمده ام چون دیدم لشكر زیادى مهیاى . انا هللا و انا الیه راجعون : عبیداهللا گفت 
جنگ با او میباشند و دوستانش از اطرافش منحرف شده اند دانستم كه مسلما كشته خواهد شد و من 

ن مطالب را چگونه به امام بگوید عبیداهللا هم به یارى او قادر نیستم حجاج در حیرت فرو رفت كه ای
از قیافه حجاج مطلب را فهمید خودش جواب را خالصه كرد و گفت از من این پیغام را به حسین 
برسان كه چیزى كه مرا وادار كرد از كوفه بیرون آمدم اینست كه چون شنیدم شما خیال ورود به كوفه 

استم كه نه در خون تو و كسانت آلوده شوم و نه دشمن تو را دارید جز كناره گیرى چاره اى ندیدم ، خو 
را كمك كنم با خود گفتم اگر با او جنگ كنم بر من ناگوار است و پیش خدا و رسولش مسئول هستم 
و اگر در ركاب او باشم و خود را به كشتن ندهم براى خود وقع و قیمتى قرار نداده ام و من مرد 

در كوفه یار و ) ع (مرا بى ثمر بكشد و خونم هدر رود زیرا حسین  باحمیتى هستم نمیخواهم كه دشمن
 .یاورى ندارد

چون حجاج و یزید این پیغام را براى حضرت آوردند حضرت خودشان لباس پوشیدند با آن دو نفر 
بجانب عبیداله حركت كردند و چون از میان برادران و اهلبیت خود میرفتند آنها با حضرت حركت 
 .كردند

هللا میگوید چون حضرت را دیدم با محاسن سیاه كه هرگز زیباتر از او حسنى ندیده بودم و چون عبیدا
دیدم كه حضرت پیاده میآید و اطفالش دور او را گرفته و به همراهش میآیند بقدرى دلم بحال او 
 سوخت كه تا آن وقت دلم بحال كسى نسوخته بود حضرت وارد چادر شده و عبیداله از حضرت تجلیل
 .زیادى كرده و دو دست و پاى حضرت بوسید و حضرت را در صدر مجلس جاى داد

اهل شهر شما بمن نوشته بودند كه همگى به یارى من : حضرت پس از حمد و ثناى الهى فرمودند
اتفاق دارند و نوشتند كه ما تصمیم قطعى در یارى شما گرفته ایم و از من درخواست نموده بودند كه 

 . شوم ولى حال آنطور كه نوشته بودند نیست اكنون تو را بیارى خود دعوت میكنمبر آنها وارد 



عبیداله گفت اگر در شهر كوفه براى شما یاورى بود بدون شك بیش از همه اصحاب عجله میكردم 
ولى خودم دیدم كه شیعیان شما در كوفه از ترس و هراس شمشیرهاى بنى امیه در خانه هاى خود 

 .یارى كردن شما را ندارند مخفى شده و خیال
 . حضرت فرمود چه مانعى دارد كه با من بیایى و مرا كمك كنى

عبیداله گفت اگر میخواستم با یكى از دو فرقه باشم البته بهمراه شما میآمدم دوست دارم كه مرا معاف 
گردانى ، اسبهاى من آماده است كه در خدمت شما بگذارم مخصوصا شخصى خودم هر وقت روى 

ن سوار بودم و از دشمن گریخته ام مرا بطرف دشمن نبرده است این اسب را سوار شوید و خود را به آ
حضرت هم فرمودند . پناهگاهى برسانید و من ضامن عیاالت شما میشوم كه آنها را بشما برسانم 

رو كه میخواستم بتو نصیحتى بى پرده كنم ، چنانچه تو بى پرده سخن گفتى اگر میتوانى به محلى ب
فریاد خواهى ما را نشنوى بجهت آنكه هر كس فریاد و ناله بیكسى ما را بشنود و یارى نكند بخدا قسم 
كه حقتعالى او را سرنگون در آتش جهنم میاندازد، حضرت این را فرمود و با كودكان و یارانش حركت 

 .كرده به خیمه هاى خود آمدند
اشراف كوفه را سركشى میكرد ) ع (از كشته شدن حسین ابومخنف نقل میكند كه عبیداله بن زیاد پس 

عبیداله حر جعفى را ندید ولى او بعد از چند روز به دیدن پسر زیاد آمد ابن زیاد بطور مواخذه گفت 
اى پسر حر كجا بودى گفت بیمار بودم گفت بیمارى دل یا بیمارى تن گفت تنم بیمار بود و خدا مرا 

یگویى تو با دشمن ما بودى گفت اگر با دشمن تو بودم جا و مكان من شفا داد ابن زیاد گفت دروغ م
دیده میشد ابن زیاد گفت اینجا باش تا من بیرون رفته بیایم چون ابن زیاد رفت عبیداله حر بیرون آمده 
اسب خود را سوار شده رفت ابن زیاد چون آمد و او را ندید دستور داد كه هر كجا هست حاضرش 

د امیر تو را احضار كرده او هم گفت هرگز نزد او نخواهم آمد این گفت و حركت كرد كنند به او گفتن
در بین راه بطرف . با جماعتى از كوفه بیرون آمده بطرف مدائن رهسپار گشت خروج بر ابن زیاد كند

و یاران و اهل بیتش نمود و افسوس خورد كه چرا یارى ) ع (كربال آمد نظرى عمیق به آرامگاه حسین 
نحضرت را نكرده و آمرزش از خدا مى طلبید مجددا برگشت و بطرف مدائن آمده اشعارى از خود آ

میخواند و افسوس نبودن در كربال را میخورد و با دست بر دست خود میزد و در مدائن بسر میبرد و 
اهیم بن مالك با دستگاه یزید و عبیداله بد بود تا اینكه مختار قیام كرد نزد مختار آمد و به اتفاق ابر 

اشتر براى جنگ با عبیداله بن زیاد شتافت ابراهیم با او را خوش نداشت بمختار گفت من ازین مرد 
هراس دارم مبادا در موقع نیاز با من كجروى كند مختار گفت با او نیكى كن و چشمش را بمال دنیا 

همراه او بود وقتى ابراهیم پر نما ابراهیم با هشتهزار نفر بیرون آمد و عبیداله بن حر جعفى نیز 
خواست خراج را بین لشكر تقسیم كند پنجهزار درهم براى عبیداله جعفى فرستاد او بخشم آمد و گفت تو 



براى خودت ده هزار درهم گرفتى و براى من پنجهزار فرستادى با اینكه پدر من از پدر تو پست تر 
ه و در دهات كوفه بغارتگرى و چپاول مشغول نبوده و باالخره براى مال دنیا با مختار مخالفت نمود

شده ، قریه هایى را تاراج كرد و عده اى را كشت و اموال آنها را گرفت مختار فرستاد كسان او را 
 .كرد  گرفته اسیر كردند و زن او را زندانى كرد ولى او با دویست سوار، زن خود را از زندن خالص 

 
 كتاب 635ص  

در كوفه بود وقتى حضرت سیدالشهداء علیه السالم از ) ع (المؤ منین حجاج از اصحاب امیر  - 1
مدینه به مكه آمدند این حجاج براى دیدار آنحضرت از كوفه بطرف مكه حركت كرد و در خدمت آن 

حضرت بود تا به كربال رسیدند و در پنج وقت براى نماز آنحضرت اذان میگفت و در مقابل شدن 
ماز را همین حجاج بن مسروق گفت و یزید بن مغفل هم از اصحاب لشكریان با آنحضرت اذان ن

حركت كرد و در زیارت آنحضرت است كه السالم على یزید بن مغفل السالم على ) ع (امیرالمؤ منین 
 . حجاج بن مسروق جعفى

 
 این كشته فتاده بهامون حسین تست 

 وین صید دست و پا زده در خون حسین تست
 دریاى خون كه هستوین ماهى فتاده ب

 این قالب طپان كه چنین مانده بر زمین
 زخم از ستاره بر تنش افزون حسین تست

 شاه شهید ناشده مدفون حسین تست
 این غرقه محیط شهادت به روى دشت

 این خشك لب فتاده ممنوع از فرات
 از موج خون او شده گلگون حسین تست

 تست كز خون او زمین شده جیحون حسین
 این شاه كم سپاه كه با خیل اشك و آه

 وین نخل تر كز آتش جانسوز تشنگى
 خرگه از این جهان زده بیرون حسین تست



 دود از زمین رسانده بگردون حسین تست
 پس روى در بقیع بزهرا خطاب كرد

 وحش زمین و مرغ هوا را كباب كرد
 و لعن اهللا شمرا: مجلس سى و یكم 

 كند شمر را خدا لعنت
  : شرح

در اسدالغابة میگوید كه او را ذى الجوشن گفتند زیرا . نام ذى الجوشن شرجیل بن االعوار الضبابى بود
 . سینه او برآمدگى داشت

و در شرح قاموس میگوید اول عربى كه زره بتن كرد شرجیل بود، باینجهت او را ذى الجوشن نام 
 .به او زره داد نامش ذى الجوشن شد نهادند و بعضى دیگر میگویند چون كسرى

آمد و كره ) ص (در اسدالغابة است كه بعد از جنگ بدر ذى الجوشن كه مشترك بود نزد پیغمبر 
نزد آنحضرت آورد، حضرت فرمود من حاجتى به آن ندارم ولى اگر بخواهى با  ((قرحا))اسبى بنام 

حضرت فرمود منهم حاجتى  . ر را نمیكنمگفت این كا. زرهى كه از غنائم بدست آمده معاوضه میكنم 
به آن ندارم بعد حضرت فرمود بیا اسالم بیاور گفت نمیكنم ، حضرت فرمود چرا گفت قوم تو در 

تعقیب هالكت تواند و باالخره ترا میكشند، حضرت فرمود مگر ندیدى كه چندین نفر درین جنگ بخاك 
وى گفت آنروزى كه تو بر كعبه غالب شوى حضرت فرمود پس چه وقت هدایت میش. افتادند گفت چرا

 ((تا آخر خبر)) .حضرت فرمود آنروز هم خواهد رسید. و منزل كنى 
در ذخیره الدارین از هشام كلبى نقل میكند كه روزى زن ذى الجوشن خواست از محل و مكان خود 

، چوپان گفت بجاى دیگرى رود در بین راه سخت تشنه شد تا به چوپانى رسید و از او طلب آب كرد
 .آبت نمیدهم تا بگذارى من از تو كام بگیرم آن زن تمكین نموده و از آن نطفه شمر بدنیا آمد

روز عاشورا حضرت دستور فرموده بودند كه اطراف خیام را آتش بسوزانند تا دشمن به خیام حرم حمله 
م القیامة حضرت فرمود این نكنند شمر ملعون چون آتش را دید فریاد زد یا حسین اتعجلت بالنار قبل یو 

 . ندا كننده گویا شمر ذى الجوشن است
 ((نقل از تاریخ طبرى ))بعد فرمود یابن راعى المغرى انت اولى بها صلیا 

خوابش برد بعد از ) ع (در مناقب ابن شهر آشوب نقل میكند كه سحر شب عاشورا حضرت حسین 



كردند كه مرا بدندان بگیرند در میان آنها  بیدار شدن فرمود الساعه در خواب دیدم چند سگ حمله
 .سگ پیسى بود كه از همه بیشتر بمن حمله میكرد گمان میكنم كه قاتل من مرد پیسى باشد

مختار شمر را بقتل رسانید و یا بنا بر نقل قول كامل بدست ابوعمره در قریه اى نزدیك  66در سال 
بن ذى الجوشن را كیسان ابوعمره در بادیه اسیر  كوفه كشته شد و در امالى ابن شیخ میگوید كه شمر

كرده بخدمت مختار آورد و او دستور داد تا گردنش را بزنند و دیگى مملو از روغن بجوش آوردند و 
 .او را در میان آن دیگ انداختند و یكى از اموال آل حارثة بن مضرب سر او را لگدكوب كرد

را كشت گروهى را براى پیدا كردن شمر و سنان بن انس  و بنا بر نقل دیگر پس از آنكه مختار خولى
ماءمورین در حین گردش . افتخار مینمودند) ع (ماءمور كرد كه هر دو آنها به كشتن امام حسین 

جمازه سوارى را دیدند شتابان میآید او را گرفتند معلوم شد قاصد شمر است كه بطرف بصره میرود تا 
چون به او كم اجرت داده و با عمودى بر پشت او زده بودند قاصد خبر حركت ورود او را بدهد ولى 

بجاى بصره مستقیما به داراالماره آمد نزد مختار رفت و محل خفاء شمر را گفت و مختار انعام وافرى 
باو داد، ابوعمر با گروه ماءمورین مسلح به راهنمایى عرب شترسوار به دهكده اى آمدند كه شمر 

و همراهان او را محاصره كردند با شمشیر برهنه از خانه بیرون آمد و به ابوعمرو  پنهان شده بود خانه
و حاجب حمله كرد همراهان او به شمر حمله كردند و چندین ضربت بر بدن او زدند تا بخاك غلطید 

آنگاه سر او را با همراهانش بریدند و سنان بن انس را دست بسته با سرها وارد كوفه نمودند، شمر 
ى بود كه تمام مخالف و مؤ الف به او و بدبین بودند و با دیدن سر او بسیار مسرور شدند مختار مرد

 .دستور داد سنان را هم با اشد عذاب بكشند و انتقام خون حسین علیه السالم را به حسب ظاهر گرفتند
رد آمد كه عالمه مجلسى در عاشر بحار نقل نموده كه در میدان جنگ زخم فراوانى بر بدن شمر وا

بیحال بر زمین افتاد لشكریان با بدن مجروح و با خوارى و ذلت و زجر تمام او را نزد مختار بردند 
مختار امر نمود در مقابل روى شمر دیگ بزرگى را پر از روغن نموده و بر روى آتش آوردند پس از 

 .آن سرش را از بدنش جدا ساختند و در دیگ انداختند تا نابودش كردند
 . و ال تحسبن اهللا غافال عما یعمل الظالمون: ست معنى آیه این

 

 



 

 بدست شمر ملعون ) ع (كشته شدن حسین مظلوم 
چون سلطان شهیدان در میان گودال قتلگاه افتاده بود بنا بر نقل لهوف عمر سعد ملعون به یكى از 

حسین را از این زخمها  سرداران لشكر رو كرد و گفت واى بر تو چرا معطلى از اسب خود پائین آى و
و جراحات راحت كن ، آن ملعون خواست كه از اسب پیاده شود خولى بن یزید علیه اللعنه پیش دستى 
كرد تا آنحضرت را بقتل رساند، ولى همینكه وارد گودال شد و حضرت را با آنحال دید لرزه بر اندامش 

 .افتاده از گودال بیرون آمد
با گوشه چشم نظرى به خولى افكند كه از آن نگاه لرزه بر اندام  حضرت: در منتخب طریحى میگوید

 .خولى افتاد بیرون آمد و نتوانست كارى انجام دهد
چون شمر خولى را لرزان دید گفت بازوهایت شل شده چرا میلرزى گفت بخدا قسم : در تبرالمذاب گوید

شد كه موهایى بر صورت تو شعر لعین گفت قبیح با. من پسر زهرا چه این كار از من بر نمیآید
 . بیرون آمده زیرا تو مرد نیستى

هنگامیكه امام علیه السالم در شرف جان دادن بود آن : شیخ فخرالدین طریحى در منتخب میگوید
مردم فرصت ندا دادند كه خود آنحضرت جان دهد چهل سوار به قصد آنحضرت آمدند و هر یك قصد 

ز جمله آنها شیث بن ربعى بود همینكه وارد گودال شد حضرت داشتند كه سر آنحضرت را قطع كنند ا
از گوشه چشم نظرى بسوى آن ملعون نمود، شیث شمشیر را از دست خود انداخته بیرون آمد و گفت 
یا حسین پناه بخدا میبرم از اینكه گریبان خود را بدست پیغمبر و على بدهم و دست خود را بخون تو 

 . آلوده كنم
صحراهاى ما  :كه نامه بحضرت نوشته بود این شیث بود كه بحضرت نوشته بود از جمله اشخاصى

سبز شده و میوه هاى ما رسیده منتظر قدوم شما هستیم و این مرد خبیث در كربال سركرده پیادگان بود 
 .و آنحضرت را تیرباران و سنگباران مینمود و از آب فرات مانع میشد

ندانستم كه چرا حسین را نكشتى : به شیث رو كرد و گفت ابو مخنف مینویسد كه سنان ابن انس 
مادرت بعزایت بنشیند برو شمشیرى بیاور و بدست من بده تا كار حسین را تمام كنم شیث شمشیرى كه 

در گودال انداخته بود و به سنان داد و او هم چون به قتلگاه آمد حضرت دیده باز كرد نگاهى تند 
اندام سنان افتاده ترسیده شمشیر از دستش افتاد و رو به فرار نهاد و نزد نمود كه از آن نگاه لرزه بر 

عمر سعد آمد و گفت میخواهى محمد مصطفى را دشمن من قرار دهى و گریبان مرا بدست آنحضرت 
 . دهى

ولى اصح اقوال آنست كه شمر ملعون سر مبارك امام حسین علیه السالم را از تن جدا كرد و شرح آن 



شمر ملعون به اتفاق سنان بن انس به قصد جدا كردن سر مظلوم كربال به گودال : ه چنین است ك
آمد و حضرت در آخرین رمق جان دادن بود و از شدت تشنگى زبان در دهان حضرت مجروح شده 
بود و با اینحالت براى اتمام حجت طلب آب مینمود چون شمر به آنحضرت رسید با چكمه لگدى بر 

یابن ابى تراب ایا تو اعتقاد نداشتى كه پدرت على ساقى حوض كوثر است هر آنحضرت زد و گفت 
كه را بخواهد سیراب میكند اگر چنین است پس صبر كن تا من زودتر ترا بكشم و تو آب از دست 

پدرت بخورى آنگاه شمر ملعون به سنان رو كرد و گفت همینطور كه حسین روى خاك افتاده سر از 
گفت من انیكار را نكنم و خون پسر پیغمبر را بگردن نمیگیرم و گریبانم را بدست سنان  .بدنش جدا كرد

پیغمبر نمیدهم شمر در غضب شد و دشنام به سنان داد و با پاى چكمه روى سینه آنحضرت نشست 
آنگاه محاسن غرقه بخون آنحضرت را گرفت حضرت فرمود مرا میكشى و نمیدانى من كیستم ؟ شمر 

پدر و مادرت را میشناسم من ترا میكشم و اصال ترسى در دل ندارم آنگاه بعد از گفت من خوب جد و 
 .دوازده ضربت زدن بر آنحضرت سر مبارك آنحضرت را از قفا برید

 .اال لعنة اهللا علیه و على قوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون 
 نهى نمودن پیغمبر صلى اهللا علیه و آله از قتل صبر 

 .نهى رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله عن قتل شى من الدواب صبرا  :در مجمع البحرین میگوید
این قتل رسم زمان . نهى فرمود كه هیچ حیوانى از حیوانات را از روى صبر نكشند) ص (رسول خدا 

كلوخ  جاهلیت بود و حیوانى را كه میخواستند بكشند در جایى حبس میكردند بعد آنقدر سنگ و چوب و
بر بدنش میزدند تا میمرد چون وجود مبارك پیغمبر رحمة للعامین بود منع فرمود كه در حق حیوانات 

چنین عملى را نكنید بلكه اگر میخواهید گوسفند بر شما حالل شود و او را آب دهید و دست و پاى او 
 .را ببندید بعد او را ذبح كنید

اى اهل كوفه من پسر آن كسى هستم . انا ابن من قتل صبرا: امام سجاد علیه السالم در كوفه فرمودند
 . كه او را با قتل صبر با لب تشنه كشتند و كفابنا فخرا و این هم براى ما فخرى است

و فى المقتل الى ابى مخنف و خر صریعا مغشیا علیه و بقى مكبوبا على وجهه ثالث ساعات و هو 
 .یا غیاث المستغیثین  یقول على بالئك و رضا بقضائك المعبود سواك

 كشتن شیث بن ربعى 
شیث بن ربعى كه از سرداران لشكر كوفه در كربال بود در فتنه خروج قتله بر مختار سعى بلیغ نشان 

داد، سوار اسب شده مخفیانه از بیراهه بطرف بصره میرفت كه پاسبانان اطراف شهر او را دستگیر 
 .كرده نزد مختار آوردند

تها و پاهاى او را قطع كردند و در میان شهر گذاشتند تا مانند سگ زوزه كنان مختار امر كرد دس



 .جان داد
 كشتن خولى اصبحى 

مختار جمعى را براى دستگیرى خولى اصبحى ماءمور ساخت همانطور كه میدانیم خولى دو زن 
 داشت یك زن كوفى و دیگرى شامى كه اولى از دوستان اهلبیت و دومى از دشمنان بود چون

ماءمورین بخانه او رفتند زن شامى فریاد بلند كرد چرا از بام خانه باال آمدید و چرا سرزده وارد خانه 
شدید ولى كوفى با دست خود محل مخفى شدن او را نشان داد آنمحل را شكافتند و خولى را دستگیر 

 .ل رسانندمختار فرمان داد به انواع عذاب و شكنجه او را بقت. كردند بحضور مختار بردند
ماءمورین بدن او را سوزانیدند زیرا این همان خولى بود كه سر امام را در همین خانه روى خاكستر 

 .تنور مخفى كرد
 كشتن حرمله 

حرملة بن كامل اسدى در حال فرار بود كه در خارج شهر او را دستگیر كردند و این مرد از تیراندازان 
و سه شخصیت بزرگ را كشت نمیدانم كه در كدام  سه تیر داشت  معروف است كه بقول خودش 

كتاب مقتل دیدم كه به زهر آلوده كرده بود كه یكى را بر گلوى نازنین على اصغر زد و یكى را هم بر 
قلب نازنین حضرت سیدالشهداء علیهم السالم كه همان كار حضرت ساخت و از اسب بر روى زمین 

 .افتاد
ران كنند آنقدر تیر بر بدنش زدند كه مثل النه زنبور سوراخ سوراخ شد مختار دستور داد بدن او را تیربا

 . تا به درك واصل گشت
 شعرى از عبرت روزگار 

 نادره مردى ز عرب هوشمند
 گفت به عبدالملك از روى پند

 زیر همین گنبد و این بارگاه
 روى همین مسند این تكیه گاه

 بودم و دیدم بر ابن زیاد
 رفت بشاه عبادظلم چه ها 

 سر كه هزارش سر و افسر فدا
 ( ص(وارث دستار رسول خدا 

 ( ع(بود سرشاه شهیدان حسین 



 را نور عین) س (سبط بنى فاطمه 
 سلسله بر گردن بیمار او

 بسته كمر خصم به آزار او
 بعد دو روزى سر آن خیره سر

 بد بر مختار به روى سپر
 ار شدبعد كه معصب سر و سرد

 دستخوش او سر مختار شد
 این سر مصعب بود در كنار

 تا چه كند با تو دگر روزگار
 هین تو شدى بر زبر این سریر

 تا چه كند با تو دگر چرخ پیر
 مات همینم كه در این بند و بست

 این چه طلسم است كه نتوان شكست
 نى فلك از گردش خود سیر شد

 یر شدنى خم این چرخ سراز 
را برید و روى طشت در ) ع (خالصه سخن اینست كه ابن زیاد حاكم كوفه سر مبارك امام حسین 

شش سال مختار سر ابن . سریر حكومت داراالماره كوفه بمعرض نمایش گذاشت و بعد نزد یزید فرستاد
لیه گذاشت و بعد نزد حضرت سجاد ع  زیاد را برید و در همان قصر روى تخت در معرض نمایش 

 .السالم فرستاد
سال بعد مصعب در جنگ بصره فاتح شد و سر مختار را برید و در كوفه استقرار یافت ، روى همان 

 .تخت در معرض نمایش گذاشت و بعد نزد برادرش عبداله زبیر به مكه فرستاد
و در سالع بعد عبدالملك بن مروان سر مصعب را در جنگ با شامیان برید و در كوفه استقرار یافت 

همان داراالماره نشست و سر او را در معرض نمایش گذاشت ، در آن اثناء كه پسر مروان به كشتن 
مصعب مفاخر میكرد مردى در گوشه مجلس به حالت استعجاب خندان شد و چندین بار تكبیر گفت ، 

ان سخت خود بر پسر مرو . بیان كرد ((و قبال گذشت ))عبدالملك سبب تكبیر را پرسید، آنچه را دیده بود 
 .خود لرزید و بیدرنگ بیرون آمد و دستور داد داراالماره را ویران كردند



 در جنگ كربال فتح با چه كسى بود؟ 
در مكتب تربیتى اسالم چنین آموخته اند كه همیشه نتیجه نهایى كارها را باید قضاوت كرد، چه بسیار 

یت میكند و آدمى را در شكست و پیروزى میشود كه ضمن عمل تحوالت و حوادث بیم و امید را تقو 
 . وعده میدهد اما قضاوت فتح و ظفر یا شكست و سقوط را باید پس از قطع عمل دانست

حضرت سیدالشهداء علیه السالم معتقد بود كه فتح و ظفر با اوست زیرا در همان كلمات و بیانات 
و میفرمود با جهاد مقدسى كه در خبر از شهادت خود، مكر راز فتح و پیروزى خود نیز خبر میداد 

پیش دارم یقین دارم دین اسالم باقى و برقرار خواهد ماند و تومار بدعت و جنایت بر هم پیچیده خواهد 
شد، امام حسین علیه السالم خود را احق به خالفت میدانست و در نامه ها و خطابه هاى خود متذكر 

 .میشد
 .من لحق بنا استشهد و من تخلف لم یبلغ الفتح  :ارت بوددر نامه اى كه به بنى هاشم نوشت این عب

 ( كامل الزیاره ، ص)
یعنى كسى كه بمن ملحق شود شهید خواهد شد و كسیكه تخلف ورزد به فتح و ظفر نائل نمیشود 

بنابراین امام حسین علیه السالم فتح و پیروزى را در این جنگ براى خود حتمى میدانست با آنكه علم 
 . داشتبه شهادت 

این معنى را فرزند عزیزش امام زین العابدین علیه السالم در مدینه در پاسخ ابراهیم بن طلحة بن 
امالى ))عبیداله فرمود وقتى كه پرسید چه كسى غالب شد، امام سجاد فرمود موقع نماز معلوم میشود 

 ((شیخ طوسى 
اتى كه آنها میكردند كسى رغبت به وضع نماز چنین بود كه در عهد آل ابوسفیان و آل مروان و جنای

نماز جماعت و اجتماع در مسجد را نمیكرد ولى پس از شهادت امام حسین علیه السالم مردم مكه و 
مدینه بیشتر بنام احساسات دینى گرد هم جمع میشدند و به نماز روزه و شعائر دین رغبت میكردند و 

ین چگونه مردمیكه رغبت آمدن بمسجد را نداشتند و شعائر دین مینمودند و لذا امام فرمود وقت نماز بب
از بیم بنى امیه و آل مروان گوشه گیرى مینمودند اینك همه به جماعت حاضر شده و اعالم كلمه 

 .توحید مینمایند و این نتیجه بلكه معنى و مفهوم فتح و ظفر بود
و مردم را به جنبشى دینى شهادت حضرت سیدالشهداء علیه السالم سبب اقامه نماز و اداء زكوة شد 

 : میخوانى  متوجه ساخت و لذا در زیارتش 
 .اشهد انك قد اقمت الصلوة و اتیت زكوة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنكر 

 و لعن اهللا امة اسرجت و الجمت و تنقبت و تهیاءت لقتالك  : مجلس سى و دوم
زدند و براه افتادند و خود را آماده براى  و خدا لعنت كند گروهى را كه اسبها را زین كردند و لجام



 مقاتله با شما كردند
  : شرح

اسراج اشتقاق از لفظ سرج است و سرج به فتح سین و سكون راء زین اسب را گویند و جمع آن سردج 
پس معنى چنین  ((اسرج الفرس جعله اسرج ))است و سراج كسى را گویند كه زین میسازد و چون گویند 

لعنت كند آنهایى كه زین اسبهاى خود را محكم بستند این مسلم است كه هر اسب  میشود كه خدا
اسرجت معلوم میشود زین اسبهاى آنها  :سوارى باید اسبش زین داشته باشد پس اینكه میفرماید

خصوصیتى داشته باین معنى كه زینى چنان محكم درست كرده بودند كه در میان سى هزار لشكر در 
اره نشود چه اگر زین اسب محكم نباشد سوار خود را بزمین میاندازد و دشمن بر او میدان جنگ زود پ

 .غلبه میكند
الجمت ، لجام به كسر الم معرب لگام است و چنانچه جوهرى گفته دهانه اسب است همانطور كه در 
معنى سرج گفته شد خصوصیت این زین و دهنه آنست كه در غیر میدان جنگ به این محكمى بسته 

 . مى شده استن
تنقبت ، ماءخوذ از نقاب یعنى پارچه اى است كه زنان با آن صورت خود را میپوشانیده اند، در 

زمانهاى سابق رسم چنین بوده كه در جنگها نقاب بصورت خود میزدند تا در میدان جنگ شناخته 
 .نشوند تا محبت دوستى و فامیلى مانع كشتن آنها نشود

ماده شدند براى قتال و كشتن تو بهتیوء مشتق از هیئت است كه بمعنى كیفیت و تهیات لقاتلك ، یعنى آ
و حال و شكل و صورت چیزیست و بمعنى عده و دسته اى از مردم هم میباشد كه جمع آن هیئات 

 .میشود
اگر كسى گوید مهیا شدن براى جنگ امام و كربال رفتن وقتى بد است كه در لشكر پسر سعد شركت 

ر بین راه پشیمان شود و خود را به لشكر پسر سعد نرساند این عمل مهیا شدن بد نیست كند ولى اگر د
دوستى با دشمنان خدا حتى : جواب گوئیم كه . چه خود را در خون آنحضرت شریك نگردانیده است 

اگر سیاهى لشكر آنها باشد و در عمل با آنها شركت نكند این خود گناه كبیره است و آثار وخیمى 
 .چنانچه در قصد حداد آهنگر در لشكر ابن زیاد این مطلب معلوم میشوددارد 

مرحوم حاجى نورى در كتاب دارالسالم خود از كتاب بستان الواعظین از قول حر بن ریاح قاضى نقل 
) ع (میكند كه گفت كه مردیرا از اهل كوفه میشناختم كه در لشكر پسر زیاد براى جنگ با امام حسین 

كرد و در مراجعت به كوفه مردم كه به دیدن او رفتند او را كور دیدند در صورتیكه  به كربال حركت
در موقع رفتن به كربال با چشمان سالم رفتم ولى با آنحضرت جنگى نكردم بلكه بمیدان هم نیامدم و 
هیچ شمشیر و نیزه اى بكار نبردم چون آنحضرت را شهید نمودند در چادر خود بعد از خواندن نماز 



را زود ) ص (شا خوابیدم در عالم خواب دیدم كه كسى آمد و مرا بسختى كشید و گفت رسول خدا ع
اجابت كن به او گفتم مرا با رسول خدا چه كار است دو مرا بسختى كشید و حضور حضرت ختمى 

مرتب برد چون نزدیك آن بزرگوار رسیدم دیدم آنحضرت میان محرابى نشسته و در حالیكه غمناك 
دستها را باال زده پیش روى آن بزرگوار پوستى گسترده شده و فرشته اى ایستاده شمشیرى از است و 

آتش پیش روى اوست ، پس نه نفر از آن كسانیكه از لشكر عمر سعد بودند حاضر كردند و آن ملك 
همه آنها را با شمشیر آتشى گردن زد و هر یك از آنها را كه میكشت شراره آتش از بدنش متصاعد 

یشد و هر گاه از كشتن یكى از آنها فارغ میشد فى الفور زنده میگشت تا آنكه آنها را هفت مرتبه م
كشت و زنده شدند پس مرا خدمت حضرت رسالت بردند چون نزدیك شدم خود را روى قدم آن بزرگوار 

حربه اى كردم یا رسول اهللا من در كربال بودم ولى حربه اى بكار نبردم فرمود بلى   انداختم عرض 
بكار نبردى ولى براى كشتن حسین من باعث كثرت سواد لشكر ابن سعد بودى پس فرمودند نزدیك بیا 
چون نزدیك رفتم طشتى پر از خون در مقابل آنحضرت دیدم فرمود این خون فرزند من حسین است 

ث مزبور پس از آن خون بچشم من كشید و من از فزع از خواب بیدار شدم و خودم را كور دیدم محد
خواب دیگرى نظیر همین خواب از همان كتاب نقل میكند كه آنشخص چون بحضرت عرض كرد من 
حربه بكار نبردم حضرت هم تصدیق او را نمودند آیا تو كثرت سواد لشكر هم نشده بودى عرض كرد 

ن كثرت سواد لشكر هم نشدم حضرت فرمودند درست است بعد فرمودند آیا تو از اهل كوفه نیستى آ
شخص عرض كرد چرا حضرت فرمودند پس چرا فرزندم حسین را یارى نكردى و دعوت او را اجابت 

ننمودى پس تو كشتن حسین را دوست داشتى و با حزب ابن زیاد بودى پس همانطور كه مهیا و آماده 
ت شدن براى قتل امام و رفتن به كربال مورد مواخذه پیغمبر واقع میشود اگر چه در جنگ با آنحضر 

شركت نكند پس آن مردمى هم كه میخواهند همه رفتار و كردار خود را مطابق ملت یهود نصارى قرار 
دهند و زندگانى خود را زندگانى اروپایى و امریكایى كنند و در حقیقت باعث تقویت آنها گردند پیغمبر 

 !خدا با آنها چه معامله اى خواهد كرد؟
قل  : السالم نقل میكند كه خطاب به یكى از پیغمبران شد كه در كتاب لئالى االخبار از معصوم علیه

للمؤ منین ال تلبسوا بس اعدایى و ال تطعموا مطاعم اعدایى و ال تسلكوا مسالك اعدایى فتكونوا اعدایى 
دشمنان مرا نپوشید و غذایى را كه آنها   یعنى اى پیغمبر به مومنین بگو كه لباس  .كما هم اعدایى 
د و آن راه و روشى را كه در زندگى دارند براى خود قرار ندهید اگر چنین كنید شما هم میخورند نخوری

 .مثل آنها از دشمنان من خواهید شد
من تشبه بقوم فهو منهم كسى كه در اخالق و كردار و رفتار خود را شبیه به : در روایت است كه 

هت ظاهرى و داراى آثار وخیمى قومى بكند او هم از دسته آنها محسوب خواهد شد زیرا صرف شبا



است چنانچه نهى شده از نماز خواندن در لباس سیاه چه در این عمل مصلى شبیه به طایفه بنى 
عباس میشود كه لباس سیاه را شعار خود قرار داده بودند و همچنین از نماز خواندن در جائیكه 

رستانست كه بتى در مقابل صورتى با عكسى در مقابل مصلى باشد نهى شده چه این عبادت بت پ
خود قرار میدادند و در مقابل آن كوچكى میكردند و همچنین از نمازگزاردن در حالتى در جلوى روى 

 .نمازگزار باشد منع شده و چه در اینحال شبیه به آتش پرستان میشود
خره چى سید جزایرى در كتاب انوارالنعمانیه خود روایتى نقل میكند باین مضمون كه فرعون یك مس

داشت كه بسیار نزد او مقرب بود و هر روز به لباس و شكلى نزد فرعون میآمد و او را بخنده میآورد 
زمانیكه موسى و هارون مبعوث به سوى فرعون شدند و به مصر آمدند مدتى معطل شدند كه با 

بانى و بیابانى فرعون مالقات بنمایند میسر نشد روزى بر در قصر فرعون ایستاده بودند با لباسهاى ش
و عصایى هم بر دست داشتند و مسخره چى خواست نزد فرعون رود كه موسى و هارون را بر در 

قصر فرعون دید و با خود گفت خوبست كه امروز با این هیئت و لباس نزد فرعون بروم چون با آن 
ى است كه شكل و لباس نزد فرعون رفت فرعون از دیدن آن لباس بسیار خندید گفت این چه لباس

امروز پوشیده اى گفت دو نفر باین شكل و لباس بر در قصر تو ایستاده اند اگر آنها را ببینى چقدر 
خوشحال میشوى اذن دخول میطلبند و میگویند ما پیغمبریم و از جانب خداوند عالم مبعوث شده ایم كه 

ترسان شد و به آنها اذن  فرعون را براه نجات دعوت كنیم فرعون از شنیدن این كالم بسیار خائف و
تا روزیكه خدا فرعون و فرعونیان را در دریا غرق كرد و . دخول داد تا آخر داستان كه مفصل است 

همه را هالك نمود ولى این مسخره چى غرق نشد و آب دریا او را بیرون انداخت ، موسى چون او را 
سخره كرد چرا او را نجات دادى و دید عرض كرد این شخص كه لباسى مثل لباس من پوشیده و مرا م

در دریا غرق نشد؟ خطاب رسید اى موسى من كسى را كه خود را شبیه به یكى از دوستان من كند در 
 . دنیا هالكش نمیكنم

از اینجا باید بفهمیم كه همانطور كه شبیه شدن بدوستان خدا این اثر را دارد كه خدا در دنیا عذابشان 
شباهت و دوستى با دشمنان خدا باشد اثرات بدى دارد كه در دنیا و آخرت نمیكند و عكس این هم كه 

 .نصیب آنها میشود
یا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء  :لذا حقتعالى در قرآن میفرماید

 .بعض و من یتولهم فهو منهم ان اهللا ال یهدى القوم الظالمین 
نقل میكند كه مردى از طایفه مخزوم خدمت  ( ع(در معجزات امیرالمؤ منین التواریخ  در ناسخ 

عرض كرد برادر من مرده و من از مرگ او بسیار متاءثرم حضرت ) ع (حضرت امیرالمؤ منین 
فرمود میخواهى او را دیدار كنى عرض كرد چگونه نخواهم حضرت فرمود قبر او را بمن نشان بده 



عباى رسول خدا را بر سر كشید و كلمات چندى فرمود و پاى خود را بر آنگاه حضرت بر سر قبر او 
آن قبر زد فورا زنده شد و بزبان فارسى با آن حضرت صحبت كرد حضرت فرمود تو عربى چرا فارسى 

میگویى عرض كرد من عربم ولى به سنت فارسیان از دنیا رفتم یعنى آداب و زندگى خود را مانند 
در آنزمان ایران كشورى متمدن و داراى آداب و رسوم خوبى بود، لذا لغتم  عجم ها ترتیب دادم چون

 .دگرگون شد
 بابى انت و امى یا ابا عبداهللا لقد عظم مصابى بك  : مجلس سى و سوم

 پدر و مادرم فداى تو باد اى ابا عبداهللا
  : شرح

در بمن نیست و آنها را معنى ابا عبداهللا در اول زیارت بیان شد و چون كسى نزدیكتر از پدر و ما
بیشتر از همه عزیز میدارم آنقدر بشما نزدیكم و شما را دوست دارم كه حاضرم پدر و مادرم را هم 

 . فداى شما بكنم
لقد عظم مصابى بك چون به واسطه ظلم و ستمى كه بر شما رفت تحمل حزن و مصیبت شما بر من 

 . و تمام شیعیان و دوستان شما سخت دشوار است
خ بهترین سرمشق زندگیست حوادث در ظرف زمان بهترین مربى بشر است از میان حوادث تاری

روزگار هیچ حادثه اى جانسوزتر و عمیق تر از واقعه مولمه كربال نبوده و نیست انسان هر قدر 
بیشتر در متون تاریخ تاءمل كند خواهد دید كه عظمت حضرت سیدالشهداء علیه السالم بیش ازین 

 .است كه ادراك ما دریابداندازه ها 
تا امروز صفحات كتاب تاریخ و طبیعت  61اگر در مسیر تاریخ حركت كنیم و از روز عاشورا سال 

را مطالعه كرده و ورق بزنیم آنوقت شخصیت حسین بن على علیه السالم و فداكارى و از جان 
ثیرى در ابقاء آئین گذشتگى آنحضرت بر ما معلوم میشود و مى فهمیم كه شهادت آنحضرت چه تاء

 . آدمیان و احیاء قوانین انسانیت و نشر معارف دین و اسالمیت نموده است
بپایان رسید یزید بخیال خود كام دل گرفت ابن زیاد مسرور به انجام وظیفه شد و  61روز عاشورا سال 

دند كه ركاب افتخار میكرد عمر سعد ملك رى را جایزه میخواست گروهى از خدا بیخبران هم منتظر بو 
آنها را از طال و نقره بسازند و آنها را با جایزه بى نیاز گرداند ولى از همان ساعت ریخته شدن خون 

بخاك كربال گویى كه آتش اختالف و انقالب دلهاى همان دشمنان ) ع (مقدس ابى عبداهللا الحسین 
گشودند تا داستان قیام كوفه و جور را فرا گرفت و به هم بدبین شدند و ابواب لعن و طعن را بسوى هم 

توابین و آمدن مختار پیش آمد و مختار دمارى از قتله حضرت سیدالشهدا علیه السالم گرفت كه 



قسمتى از آنرا نقل كردیم و نداى وجدان جنایات آنها را در معرض افكار عمومى آیندگان گذاشت و 
 .مرور زمان قضاوت كرد كه حقیقت در چه لباسى جلوه كرد

 غى را كه ایزد فروزدچرا
 هر آنكس پف كند ریشش بسوزد

 هدف اصلى قیام حضرت سیدالشهداء علیه السالم 
و انى لم هدف اصلى سیدالشهداء ازین قیام احیاء دین و اصالح مفاسد امور اجتماع مسلمین بوده 
 .اخرج اشرا و ال بطر اوال مفسدا و ال ظالما و انما خرجت بطلب االصالح فى امة جدى 

وقتى انسان در بیابانى چیزى را از دور مى بیند اول موجودیت آن در نظرش مجسم و ثابت میگردد 
ولى نزدیك میشود وجودش معلوم و مشخص میگردد و هر چه نزدیكتر میشود به شخصیت او واقفتر 

میگردد تا آنجا كه عظمتش در دل و مغز آدمى جاى گرفته و خواه ناخواه به تعظیم و خشوع و 
 .ضوع میافتدخ

براى مثال اگر كوهى را از دور ببینیم اول موجودیت كوه برایمان نمایان میشود كه از چه سنگى و از 
چه كیفیتى است سپس هر چه به آن نزدیكتر شویم و نباتات و چشمه سارها و معادن و انواع 

كه اگر بمعادن نهفته محصوالت آن آشنا گردیم خیر و بركت كوه بیشتر ما را مجذوب مینماید تا آنجا 
آن هم واقف شویم و از آهن و طال و نفت و غیر آن مطلع گردیم اهمیت و عظمت و ارزش آن در 
نظر ما افزونتر میگردد و اینمقدار هم نسبت به آن چیزیست كه ما مى بینیم چه بسا علم و قدرت و 

ى نیست و از آن بیخبریم كه احاطه ما نسبت به تمام آن كوه و پشت و قله و دره و شیب و فرازش كاف
 . اگر آنها هم براى ما معلوم گردد خود را در برابر عظمت آن ناچیز مینگریم

وجود مقدس و شخصیت حضرت سیدالشهداء ارواحنا فداه براى ما مانند كوهى است كه از عناصر 
د پرواز او آسمانى تركیب یافته و داراى انواع مواد و موالید عنصریست و فكر و عمیق و روح بلن

 .بقدرى اوج دارد كه عقل آدمى به اوج طیران او راه پیدا نمیكند
 آنچه میگویم بقدر فهم تست

 مردم اندر حسرت فهم درست
مانند كوه بلند و دامنه داریست كه داراى هزاران معدن جواهر گرانبهاست و ) ع (حضرت ابى عبداهللا 

 . یرون ریخت و در معرض نمایش خالیق گذاشتبا یك حركت لرزاننده مكنونات قیمتى خود را ب
پیدا میكند در برابر عظمت وجودش چون خس در ) ع (هر كس بیشتر معرفت به وجود امام حسین 

 .ساحل دریا و یا ریگ در كنار كوه كوچك و حقیر و ناچیز میگردد
 بابى انت و امى یا ابا عبداهللا لقد عظم مصابى بك پس جا دارد كه ما بگوئیم 



 یه خواندن دعبل در خدمت حضرت رضا علیه السالم مرث
مرحوم دربندى در كتاب اسرارالشهاده از منتخب طریحى نقل میكند كه دعبل خزاعى گفت سالى در 

فرایته جالسا جلسة داخل شدم ) ع (ایام عاشورا بر سید و موالى خودم حضرت على بن موسى الرضا 
مقبال قال لى مرحبا بك یا دعبل مرحبا بنا صرنا بیده و الخرین و اصحابه من خوله كذلك فلما رانى 

لسانه ثم وسع لى فى مجلسة و اجلسنى الى جانبه ثم قال لى یا دعبل احب ان تنشد نى شعرا فان هذه 
االیام ایام حزن كانت علینا اهل البیت و ایام سرور كانت ال على اعدائنا خصوصا بنى امیة لعنهم اهللا 

مصابنا ولو واحد كان اجره على اهللا یا دعبل من ذرفت عیناه على مصابنا من یا دعبل من بكا على 
اعدائنا حشره اهللا معنا فى زمرتنا یا دعبل من بكى على مصاب جدى الحسین علیه السالم غفر اهللا له 
ذنوبه البتة ثم انه نهض و ضرب سترا بیننا و بین حرمه و اجلس اهل بیته من وراء الستر لیبكوا على 

اب جدهم الحسین ثم التفت الى و قال لى یا دعبل ارث الحسین فانت ناصرنا و ما دحنا تقصر عن مص
 .نصرنا ماالستطعت قال دعبل فاستعبرت و سالت عبرتى 

حاصل آنكه دعبل خزاعى میگوید، در ایام عاشورا خدمت على بن موسى الرضا علیه السالم رفتم دیدم 
از شیعیان در خدمت آنحضرت بودند چون نظر آنحضرت كه آنحضرت اندوهناك نشسته و جمعى 

بمن افتاد فرمود مرحبا اى دعبل كه به دست و زبان خودت یارى كننده مایى ، آنگاه مرا طلبید و نزد 
خود نشانید و فرمود اى دعبل چون اینروزها ایام حزن ما اهل بیت و ایام سرور و شادى دشمنان ما 

دالشهداء بخوان اى دعبل بدان كه هر كه بگرید و كسى را براى است شعرى چند در مرثیه حضرت سی
اى دعبل هر كس آب از دیدگانش روان شود براى آنچه از . با خدا است   مصیبت ما بگریاند اجرش 

اى دعبل هر كه بر مصیبت جد . دشمنان ما بما رسیده خداى تعالى او را در زمره ما محشور گرداند
الى گناهان او را بیامرزد پس حضرت فرمود دعبل مرثیه اى براى حسین را من حسین بگرید البته حقتع

بخوان كه پرده اى آویختند و حرم عصمت و طهارت پس پرده نشستند براى آنكه در مصیبت جد خود 
بخوان دعبل میگوید چند شعرى در ) ع (بگریند آنگاه فرمود اى دعبل مرثیه براى حسین ) ع (حسین 

دم حضرت امام رضا با مروان و زنان و حاضران بسیار گریستند بنوعى كه مصیبت آنحضرت خوان
 .صداى گریه از خانه حضرت بلند شد

 عزادارى حضرت صادق علیه السالم در ایام عاشورا 
انه كان اذا نقل میكند  ( ع(و نیز در اسرارالشهاده دربندى از كتاب منتخب طریحى از امام صادق 

و عظم بكائه مصائب جده الحسین علیه السالم و الناس یاءتون علیه من  هل هالل عاشورا اشتد حزنه
كل جانب و مكان یعرونه بالحسین علیه السالم وینوحونه على مصائب الحسین فاذا فرعوا من البكاء 

یقول لهم ایها الناس اعلموا ان الحسین حى عند ربه یرزق من حیث یشاء و هود دائما ینظره الى 



صرعه و من حل فیه من الشهدا و ینظر الى زواره و الباكین علیه والمقسیمین موضع معسكره و م
العزاء علیه و هو اعرف بهم و باسمائهم و اسماء ابائهم و بدرجاتهم و منازلهم فى الجنة و انه لیرى من 

ین یبكى علیه فیتغفر له و یسئل جده و اباه و امه و اخاه ان یستغفر و اللباكین على مصابه و المقیم
غرائه و یقول لو یعلم زائرى و الباكى على ماله من االجر عند اهللا تعالى لكان فرحه اكثر من جزعه و 

ان زائرى و الباكى على لینقلب الى اهله مسرورا و ما یقوم من مجلسه اال و ما علیه ذنب و صار كیوم 
 .ولدته امه 

شدت مینمود و ) ع (ت صادق حاصل معنى آنكه وقتى كه هالل عاشورا نمودار میشد حرن حضر 
حضرت حسین علیه السالم زیاد میگشت و مردم از هر طرف و   گریه آنحضرت بر مصائب جدش 

نوحه و زارى  ( ع(هر جا به سوى آنحضرت میامدند و با آنحضرت بر مصیبتهاى حضرت حسین 
دانید بدرستى كه میكردند، پس زمانیكه از گریه فارغ میشدند حضرت به آنها میفرمود ایها الناس ب

در مقام قرب پروردگار خود است و به لشكرگاه خود و به محل قبر خود و ) ع (حضرت حسین 
شهدایى كه نزدیك قبر او مدفونند نظر میكند و همچنین بسوى زیارت كنندگان خود نظر میكند و او 

كسانیرا كه بر او گریه  نامهاى آنها و پدرانشان را بهتر از شما كه فرزندان خود را میشناسید میشناسد
میكنند مى بیند و براى آنها از خدا طلب آمرزش میكند و از جد بزرگوار و پدر و مادر و برادرش 

سئوال میكند كه براى گریه كنندگان مصیبتهاى او و اقامه كنندگان عزایش استغفار كنند و میفرماید اگر 
هیا كرده بدانند فرح و خوشحالى آنها بیش از زیارت كنندگان قبر من آنچه را كه خداوند براى آنها م

جزع آنها خواهد شد و چون زیارت كننده او بر میگردد هیچ گناهى براى او نمانده است و مثل روزى 
 .كه از مادر متولد شده خواهد بود

 عاقبت به خیر شد ) ع (حكایت یكى از بزرگان هند كه بواسطه عزادارى حسین 
ندى نقل میكند كه در زمان ما شخصى از بزرگان هند بود كه در در كتاب اسرارالشهاده درب

دستگاههاى دولتى هند مقام بلندى داشت و او را مستوفى الممالك لقب داده بودند و مشرك بود ولى 
هر سال ماه محرم مجلس بسیار مهمى براى عزادارى حضرت سیدالشهدا علیه السالم ترتیب میداد و 

ود در یكى از سالها مبتال به مرضى شد كه اطباء از معالجه او عاجز مبلغ مهمى صرف اطعام مینم
بودند و روزبروز بر شدت مرض او افزوده میشد تا اینكه مشرف به موت گردید در حالت نزع و 

احتضار بود كه اطرافیان او دیدند یك مرتبه شفا یافت و از بستر بیمارى برخاست و مسلمان شد از 
جواب داد كه حضرت سیدالشهداء علیه السالم باالى سر من تشریف آوردند و سبب اسالم او پرسیدند 

بمن فرمود برخیز كه خداى تعالى به بركت داشتن مجلس عزاى تو براى من ترا شفا داد، آنگاه آن مرد 
از قبول اسالم و شناختن حالل و حرام و مسلمان كردن خانواده اش از هند بطرف كربال حركت   پس 



ه از اموال نفیسه و جواهرات پرقیمت داشت به آستانه مقدسه حسینى بعنوان هدیه تقدیم كرده و آنچ
نمود و بسیارى را در قبه منوره آن حضرت آویخت و از جمله زهاد و عباد اهل عتباب شد و یكسال 

 .مشرف شده بود) ع (قبل به مشهد حضرت رضا 
 حكایت زن هندى و سینه زدن او 

رارالشهاده نقل میكند كه شخصى مورد وثوق من از اهل آذربایجان بود و براى و نیز در همان كتاب اس
من نقل كرد كه سالى سفر به هند كردم روزى در ایام اقامت خود جماعتى از اهل آن شهر را دیدم كه 
با سرعت زیادى بطرف میدانى میرفتند از سبب آن پرسیدم گفتند دسته اى از هندیها كه مشرك هستند 

ى دارند كه مطابق عقاید مذهبى خودشان باید او را آتش بزنند و ما بتماشاى او میرویم من هم جنازه ا
براى تماشا با آنها رفتم تا بمیدان بزرگ رسیدیم هیزمهاى زیادى در آن میدان جمع كرده آتش زدند كه 

د بدن او از كثرت آتش و حرارت چون جهنمى سوزان گشت آنگاه جنازه اى را در میان آتش انداختن
سوخت و خاكستر شد ولى سینه او ابدا نسوخت و آتش نگرفت حضار از مشاهده او تعجب كردند كه 

چه گناهى كرده كه باعث نسوختن سینه او شده است عالم آنها دستور داد كه مجددا هیزم بیاورند و 
او را بسوزاند ولى باز آتش را زیاد كنند بلكه سینه او بسوزد و كلماتى چند بر آن آتش خواند بلكه آتش 

تاءثیرى به او نكرد پس آن عالم به غیض آمده گفت این زن صاحب معصیت بزرگى بوده   هم آتش 
كه باعث نسوختن سینه او شده است كسان و بستگان او خیلى ناراحت شدند بخواهر آن میت گفتند 

سوزد خواهر گفت تا آنجا شما از حال او خبر دارید كه او چه معصیتى مرتكب شده كه سینه او نمى 
كه من از حال او اطالع دارم زن بسیار خوبى بود و در طریقه مذهب خود به عبادت معروف بود 
ولى یاد دارم كه روزى در ایام محرم از راهى كه میرفتیم به یكى از مجالس مسلمانها كه براى تعزیه 

جمعیت روضه میخواند و مرد و یكى از آن . حسینى و ذكر مصائب آنحضرت منعقد شده بود برخورد
زن بحالت گریه به سینه خود میزدند به ما هم حالت رقتى دست داد و گریان شدیم و من و خواهرم نیز 

 .سینه زدیم عالم آنها گفت این همان جرمیست كه باعث گشته آتش سینه او را نسوزاند
 كاى مونس شكسته دالن حال ما ببین

 ببین ما را غریب و بیكس و بى آشنا
 اوالد خویش را كه شفیعان محشرند

 تن هاى كشتگان همه در خاك و خون نگر
 در ورطه عقوبت اهل جفا ببین

 سرهاى سروران همه بر نیزه ها ببین



 در خلد بر حجاب دو كون آستین فشان
 آن سپر بود بر سر و دوش نبى مدام

 وندر جهان مصیبت ما برمال ببین
 دوش مخالف جدا ببینیك نیزه اش ز 

 نى نى درآ چو ابر خروشان كربال
 آن تن كه بود پرورش در كنار تو

 طغیان سیل فتنه و موج بال ببین
 غلطان بخاك معركه كربال ببین

 یا بضعة الرسول ز ابن زیاد داد
 كو خاك اهل بیت رسالت بباد داد

 اكرمنى بك فاسئل اهللا الذى اكرم مقامك و: مجلس سى و چهارم 
پس از خدایى كه مقام ترا بلند و گرامى داشت و مرا هم بواسطه دوستى تو عزت بخشید سئوال و 

 ان یرزقنى طلب ثارك مع امام منصور من اهل بیت محمد  : درخواست مینمایم كه
 شرح كرامت حضرت ابا عبداهللا الحسین علیه السالم 

ولیاء بوده از قرب بدرگاه احدیت به آنحضرت عنایت حقتعالى كرامات و مقاماتیكه براى انبیاء و ا
 : فرمود و آن چند چیز است

 =Š� : دارا بودن معجزه 
 1: معجزه چیست ؟ معجزه عبارت از كار خارق العاده ایست كه جهات سه گانه زیر در آن جمع باشد

وانند به اتكاى این كار بكلى خارج از حدود توانایى نوع بشر باشد و هیچكس حتى نوابغ جهان نت - 
 .نیروى انسانى آنرا بیاورند

یعنى آورنده آن بعنوان یك سند زنده براى صدق گفتار خود در . باید توام با دعوى پیامبرى باشد - 2
دعوى رسالت از طرف خدا آنرا انجام دهد و این دعوى براى امامان و امام حسین بوده منتهى به اسم 

 . امامت و نه پیغمبرى
ام با تحدى یعنى دعوت بمعارضه و مقابله باشد باین ترتیب كه از تمام انسان ها دعوت باید تو  - 3

 .كند كه اگر میتوانند و قدرت دارند مانند آنرا بیاورند



بنابراین اگر یكى از این جهات سه گانه در آن نباشد معجزه نامیده نمیشود از انیجا تفاوت معجزه با 
رت انگیز علمى اجماال روشن میشود زیرا كارهاى نوابغ و اكتشافات كارهاى نوابغ جهان و اكتشافات حی

عجیب علمى اگر چه در نوع خود نادرست است و كم نظیر ولى از قدرت و توانایى نوع انسان بیرون 
 .نیست و هیچ بعید نیست كه نابغه دیگرى مثل آن و یا بهتر آنرا بیاورد

. چ احتمال نرود كه بشر دیگرى مثل آن را بیاوردولى معجزات باید در وضع و شرایطى باشد كه هی
مثال معجزه صالح پیغمبر كه مطابق گفته قرآن شتر ماده با بچه اش از كوه بیرون آمد كه یك روز آب 

 .رود را میخورد و روز دیگر به همان مقدار شیر میداد
خنران ورزیده و ساله مانند یك س 8یا  6این مطلب را میتوان ضمن مثالى روشن ساخت اگر كودك 

ماهر با عبارات سلیس و روان و دلنشینى صحبت كند این یك نوع نبوغ فوق العاده است اما از حدود 
و توانایى نوع بشر بیرون نیست چه ممكنست كودك دیگرى پیدا شود كه به همین زیبایى و مهارت 

 . سخن بگوید به همین دلیل نمیتوان نام آن را معجزه گذاشت
انى عبداهللا اتانى  :كه بدون شوهر بوده عیسى بن مریم كه تازه بدنیا آمده بمردم میگوید ولى از مریمى

 . این را معجزه میگویند چه از قوه هر بشرى خارج است. الكتاب و جعلنى نبیا
روایت كرده كه حضرت امام حسن علیه السالم با شخصى از ) ع (مرحوم مجلسى از حضرت صادق 

رفتند براى حضرت در زیر درخت خرمایى فرش انداختند و براى آن زبیرى در اوالد زبیر به عمره می
حضرت . زیر درخت دیگر و آن درختان خشك بود زبیرى گفت اگر ایندرخت رطب میداشت میخوردیم 

فرمود میل رطب دارى گفت بلى حضرت دست بآسمان كرد و دعایى خواند بزبانى كه آن شخص 
بز شد و بار برداشت شتردارى كه همراه ایشان بود گفت واهللا این نفهمید در همانساعت آن درخت س

 .سحر است حضرت فرمود سحر نیست دعاى فرزند پیغمبر است كه مستجاب شد
حسین علیه السالم معجزات پیغمبران را هم دارا بوده از باب مثال ابن شهر آشوب روایت كرده كه 

مد و خدمت آنحضرت نشسته بود كه ناگاه آ) ص (روزى جبرئیل بصورت دحیه كلبى خدمت رسول 
حسنین علیهماالسالم داخل شدند چون گمان میكردند دحیه كلبى دست به نزد او آمدند و از او هدیه 
اى خواستند جبرئیل دستى بسوى آسمان بلند كرد سیبى و بهى و انارى براى ایشان فرود آورد و به 

بردند حضرت از ایشان ) ص (و نزد حضرت رسول  ایشان داد چون آن میوه ها را دیدند شاد گردند
گرفت و بوئید و بایشان رد كرد و فرمود كه بنزد پدر و مادر خود ببرید ولى اگر اول بنزد پدر ببرید 



بهتر است پس آنچه آنحضرت فرموده بود بعمل آوردند و این میوه ها را نزد پدر و مادر بردند و 
هر چه میخوردند چیزى از آن كم نمیشد و آن میوه ها بحال  همگى از آن میوه ها تناول میكردند و

از دنیا رفت و باز آنها نزد اهل بیت بود و تغییرى در آنها به ) ص (خود بود تا وقتى كه رسول خدا 
هم نرسید تا آنكه حضرت فاطمه علیهااالسالم رحلت فرمود پس انار برطرف شد و چون حضرت 

داشت ) ع (ن به از بین رفت و سیب ماند آن سیب را حضرت حسن شهید شد و آ) ع (امیرالمؤ منین 
فرمود وقتى كه پدرم در صحراى كربال محصور اهل جور و  ( ع(تا آنكه حضرت امام زین العابدین 

جفا بود آن سیب را در دست داشت و هر گاه كه تشنگى بر او غالب میشد آنرا میبوئید تا تشنگى آن 
ى زیاد بر آنحضرت غالب شد و دست از حیات خود برداشت دندان حضرت تخفیف میافت چون تشنگ

بر آن سیب فرو برد چون شهید شد هر چند آن سیب را طلب كردند نیافتند پس آنحضرت فرمود كه 
من هر گاه بزیارت مرقد مطهر پدرم میروم بوى آن سیب را میشنوم و هر گاه از شیعیان مخلص ما 

 .برود بوى آن سیب را از آن ضریح منور میشنود در وقت سحر بزیارت آن مرقد مطهر
 معجزه امام حسین علیه السالم و حفر چاه 

و اصحاب و اهل بیت آنحضرت زیاد شد ) ع (چون شب عاشورا تشنگى و عطش بر حسین 
آنحضرت تبرى برگرفت و از بیرون خیمه زنان نوزده قدم بطرف قبله گام برداشت آنگاه قدرى زمین را 

كرد ناگاه آبى زالل و گوارا بجوشید و اصحاب آنحضرت نوشیندند و مشكها را پر از آب با تبر حفر 
كردند پس آن چشمه فروكش كرد و خشك شد و اثرى از آن باقى نماند در صورتیكه روز نهم حضرت 

 .باصحاب فرمود كه چاهى حفر كنند شاید آبى پیدا شود ولى هر چه كاوش كردند آبى نیافتند
وم شد كرامات و مقاماتى از قرب بدرگاه احدیت و داشتن معجزه براى همه انبیاء بوده و تا اینجا معل

 . هم بوده است) ع (براى امام حسین 

 

 

 

 



 مصونیت از خطا : دوم 
دومین چیزى كه براى همه انبیاء بوده مصونیت از خطا است پیامبران نه تنها باید از گناهان 

نه خطا و اشتباهى در تشخیص مطالب نیز باید مصون باشند مصونیت داشته باشند بلكه از هر گو 
چه اگر این مقام براى انبیاء نباشد از گفته ها و تعلیمات آنها مردم سلب اطمینان میكنند و این مقام 

 . و سایر امامان بوده است) ع (هم براى حسین 
ل بیتش خبرى داشت و یا از كشتن خود و اسیرى اه) ع (در اینجا سؤ الى پیش میآید كه امام حسین 

بدون اطالع از مكه و مدینه بطرف كربال حركت كرد و اگر خبر داشت با آیه مباركه و ال تلقوا 
 .بایدیكم الى التهلكة سازش ندارد

جواب این سوال اینست كه امام حسن علیه السالم كامال خبر از شهادت خود داشت و كرارا هم رسول 
شهادت را به او داده بود از جمله صدوق درامالى روایت مى كند كه  اكرم صلى اهللا علیه و آله خبر

روزى رسول گرامى در خانه ام سلمه فرمودند اى ام سلمه ، هیچكس راهگذار نزد من آید، ام سلمه مى 
ناگاه حسین علیه السالم آمد و من نتوانستم كه جلوى او را بگیرم ، كه نزد رسول خدا نرود من : گوید

رفتم دیدم كه بر سینه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نشسته و آن حضرت مى گرید و  به دنبال او
اى ام سمله از این كه جبرئیل است و مرا خبر میدهد كه این فرزند تو : چیزى در دست دارد فرمود

كشته خواهد شد و این خاكیست كه بر روى آن كشته مى شود این خاك را با خود بدار و هر وقت 
خون شد حسین كشته گشته ، ام سلمه مى گوید من عرض كرم یا رسول اهللا خدا را بخوان تا او اینخاك 

را ازین مهلكه نجات دهد و این بال را از وى بگرداند فرمود خدا را براى نجات او خواندم لكن خدا به 
ین من به من وحى فرستاد كه در مقابل این شهادت براى او درجه اى خواهد بود كه هیچیك از مخلوق

آن درجه نمى رسند و او را شیعیانى است كه براى دیگران شفاعت میكنند و شفاعت آنان نزد من 
از فرزندان او است خوشا كسى كه از دوستان و ) ص (پذیرفته خواهد شد و مهدى قائم آل محمد 

 .شیعیان حسین باشد و بخدا قسم كه آنان در قیامت رستگارانند
مشتى از خاك كربال به ام سلمه دادند و فرمودند ) ص (ود مبارك پیغمبر در خبر دیگر است كه وج

ام سلمه هم میگوید من روزى كه . كه هر وقت دیدى این خاك خون شد بدان كه حسینم را كشته اند
 . سر آن شیشه را باز كردم دیدم كه آن خاك خون صافى كشته است

قصد سفر به عراق را نموده ام سلمه خدمت ) ع (نیز در خبر دیگریست كه چون حضرت امام حسین 



شنیدم كه ) ص (آنحضرت رسید عرض كرد شما ازین سفر صرفنظر فرمائید چه من از رسول خدا 
فرمود فرزندم حسین در عراق كشته میشود و بمن خاكى داد كه در شیشه كنم كه فعال نزد من میباشد 

یعنى بنى امیه هر كجا باشم مرا ))اق نروم حضرت فرمود بخدا قسم كه من كشته میشوم اگر چه به عر 
و اگر میخواهى من قبر خودم را بتو نشان بدهم تا جاى خوابگاه خودم و اصحابم را دیدار  ((میكشند

كنى پس با دست مبارك روى ام سلمه را مسخ نمود تا حقتعالى حجاب را از پیش چشم او برطرف 
قدرى از آنخاك را ) ع (ظه نمود آنگاه حسین نمود خاك كربال قتلگاه حضرت و اصحابش را مالح

برداشت و به ام سلمه داد كه در شیشه اى بریزد و فرمود هر گاه دیدى كه اینخاك خون تازه اى گشت 
بدان كه من كشته شده ام ، ام سلمه میگوید در بعد ظهر عاشورا در خاك آن شیشه و آن خاكى كه 

دم نظر كردم دیدم هر دو خون تازه شده صیحه زدم و رسول خدا بمن داده بود و در شیشه كرده بو 
دانستم كه حسین كشته شده و در آنروز هیچ سنگى را از جاى خود حركت ندادند مگر آنكه در زیر 

از شهادت ) ص (بنا به فرمایش پیغمبر ) ع (آن خون صافى دیده شد تا اینجا معلوم شد كه حسین 
 :رفتن بیرون براى سفر كوفه ببرادرش محمد حنفیه فرمود خود خبر داشته بلكه خود آنحضرت در موقع

 .و اهللا یا اخى لو كنت فى حجر هامة من هوام االرض ال استخر جونى منه یقتلوننى 
یعنى اى برادر قسم بخدا هر گاه در سوراخى از سوراخهاى زمین پنهان هر آینه مرا از آن بیرون 

ند كه مسلما بدست بنى امیه كشته میشود و لو هر جاى میدا) ع (میآوردند و میكشتند پس امام حسین 
 .از زمین باشد

كه میداند كه كشته میشود چرا به عراق حركت كرد و در سفرى كه از مدینه ) ع (بنابراین امام حسین 
براى كربال حركت نمود كرارا از قتل خبر میداد و از حضرت یحیى یاد میفرمود و این عمل حضرت 

و ال تلقوا بایدیكم الى التهلكه چه روى این آیه فقها، فرموده اند : رآنست كه میفرمایدمخالف صریح آیه ق
اقدام به امریكه ضرر بلكه احتمال ضرر در آن باشد جایز نیست چه رسد بر یقین شخص در ضرر 

 . و هالكت
 éÉå� :دیكم اشاره القاء بمعنى انداختن و مفعول آن محذوف و باء بایدیكم براى سببیت و تعبیر، بای

است به اینكه از روى اختیار خودتان خود را به مهلكه نیندازید و مراد از تهلكه اعم از هالكت دنیوى 
و اخروى است و مراد از القاء به تهلكه اقدام به هر عملى است كه موجب هالكت انسان یا ترك 

اعث زیادتى مرض یا عملى است كه باعث هالكت آدمى گردد مثال اگر مریض عملى انجام دهد كه ب



موت او گردد مانند پرهیز نكردن و خوردن خوراكیهایى كه براى مرض او مضر است و یا اینكه 
 .معالجه نكند و دارو استعمال ننماید و به این سبب موجب هالكت گردد هر دو القاء در تهلكه میباشد

دشمن مسلط شود و مردم به و در مقام جهاد اگر اقدام به جهاد و صرف مال در راه جهاد نكند تا 
هالكت بیفتند القاء به تهلكه است و بسا مواردیكه باید ساكت و صامت بود و تقیه نمود و اقدام به 

جهاد ننمود اگر اقدام كند و باعث هالكت گردد القاء بتهلكه است و همچنین در مورد انفاقهاى مالى 
و به تنگ آمدن زندگانى فقراء و طغیان  اگر نجل و رزد و حقوق واجبه را نپردازد و باعث شكنجه

آنان گردد و یا تمام مال خود را صرف كند كه قدرت بر نفقه خود دواحب النفقه اش را نداشته باشد 
و ال تجعل یدك معلولة الى عنقك و ال  :همه اینها القاء به تهلكه است چنانچه در آیه شریفه میفرماید

 (3 - اسرا ) .تبسطها كل السبط فتقعد ملوما محسورا 
و توهم نشود كه این ایثار است بلكه ایثار بذل مال است بحدیكه بواجبات لطمه نزند در موضوع بحث 
پیغمبرى و امامت باید دانسته شود كه آنچه آنها بجا میآوردند و به مردم میگویند مطابق دستور الهى 

در حدیبیه و ) ص (رسول خدا است و جاى ایراد بر ما نیست چه علت آنرا بفهمیم یا نفهمیم عمل 
ائمه هدى صلوات اله علیهم اجمعین شاهد بزرگى بر این معنى است پس بر ما نیست كه بگوئیم به 

سال با خلفاء  25) ع (چه علت رسول خدا در حدیبیه با مشركین صلح نمود و حضرت امیرالمؤ منین 
ا معاویه صلح نمود و سایر ائمه جور زمان خود با مسالمت رفتار مینمود و چرا حضرت امام حسن ب

با علم بشهادت از ) ع (نیز با خلفاء جور زمان خود با تقیه رفتار میكردند و چرا حضرت سیدالشهدا 
مدینه به كربال آمد اینها مطالبى است كه جوابش از البالى صفحات تاریخ معلوم میشود یزید چون در 

ه هر تقدیر میخواست سیدالشهداء را بقتل برساند مقام محو كردن دین اسالم حتى ظواهر آن بود و ب
چه اقدام كند و چه ساكت بنشیند آنحضرت چاره اى جز قیام نداشت و همان قیام بود كه اساس 

. خالفت بنى امیه را مضمحل و نابود ساخت و آنحضرت مرگ با شرافت را بر قتل با ذلت ترجیح داد
 . یرا این نفع برگشتش بجامعه و عموم افرادستپس چنین عملى را القاء در تهلكه نمیگویند ز 

در مقابل دوازده ) ع (جواب دیگرى كه در این موضوع میتوانیم بگوئیم اینست كه حضرت سیدالشهداء 
هزار نامه اى كه از اهل عراق بآنحضرت رسیده و آنحضرت را دعوت به كوفه نمودند كه امام 

ا ما براى هدایت خودمان امام خواستیم و از پسر میخواهیم اگر بطرف آنها نمیرفت میگفتند خدای
چون نامه هاى كوفیان از حد گذشت و دوازده . پیغمبر دعوت نمودیم ولى او دعوت ما را اجابت نكرد



هزار نامه نزد حضرت سیدالشهداء جمع شد الجرم آنحضرت نامه اى باین مضمون در جواب آنها 
 .نگاشتند

ایست از حسین بن على به سوى گروه مسلمانان و مؤ منان كوفیان  بسم اهللا الرحمن الرحیم این نامه
اما بعد بدرستى كه هانى و سعید آخر كسى بودند از فرستادگان شما كه رسید و نامه هاى شما را بما 
رسانیدند بعد از آنكه رسوالن بسیار و نامه هاى بیشمار از شماها بمن رسیده بود و بر مضامین همه 

م و حاصل جمیع آنها این بود كه ما امامى نداریم و بزودى نزد ما بیا كه حق تعالى ما انها اطالع یافت
را ببركت شما براه حق و هدایت مجتمع گرداند اینك پسرعم وثقه اهلبیت خود مسلم بن عقیل را بسوى 

نوشته شما فرستادم پس اگر او براى من بنویسد كه عقال و دانایان و اشراف شما بر آنچه در نامه ها 
و بعد مسلم آن . تا آخر نامه . بودید مجتمع القول هستند همانا من بزودى بسوى شما حركت میكنم 

 .نامه مفصل را نوشت و حضرت را دعوت به كوفه نمود
) ع (ابن نما در مشیراالحزان از حصین بن عبدالرحمن نقل میكند كه اهل كوفه بحضرت امام حسین 

كوفه با شما بیعت كردند و با كسى كه شما جنگ كنید جنگ كنند، و با نوشتند چهل هزار نفر از اهل 
 .كسى كه شما صلح كنید صلح كنند

در این سفر میخواهد اتمام حجت كند و به آنها بفهماند كه شما دروغ میگوئید و ) ع (پس حسین 
 . نیمخواهید هدایت شوید و نظر شما دینار و ریاست است نه آخرت

وارد كربال شد عمر سعد هم ) ع (آنها دروغ میگفتند اینست كه چون امام حسین  دلیل بر اینمطلب كه
با سپاه خود از كوفه به كربال آمد و پس از آنكه استراحتى نمود عروة بن قیس را كه از بزرگان كوفه 

خواست و باو گفت نزد حسین میروى و از او میپرسى كه شما به چه علت و قصدى باین سرزمین 
عروه گفت اى امیر ازین كار معاف بدار و بدیگرى محول نما چه من خود از اشخاصى آمده اید 

هستم كه نامه دعوت بآنحضرت نوشتم الجرم هر كه را عمر سعد میگفت كه این پیغام را نزد 
آنحضرت ببرد همان عذر عروة بن قیس را میگفت تا باالخره عمر سعد این ماءموریت را به قر بن 

و او نزد آنحضرت آمد پس از رساندن پیغام عمر سعد حضرت فرمود مردم شهر  قیس الحنظلى داد
شما از من دعوت نمودند و من هم دعوت ایشانرا اجابت كردم اگر چنانچه از دعوت خود برگشته اند 

 . من از اینجا بطرف وطن و شهر خودم میروم و قصد رفتن كوفه را ندارم
ه السالم قصد ریاست و سلطنتى نداشتند زیرا كسى كه میداند و ضمنا معلوم میشود كه امام حسین علی



كشته میشود دیگر قصد ریاست داشتن غلط است فقط قصد حضرت ازین سفر احیاء دین جدش بوده 
 .كه باقى بماند و حكومت و خالفت بنى امیه كه مخالف دین اسالم بودند ریشه كن گردد

ود آنها از بین بردن دین اسالم بود اینست كه ابن عباس و دلیل بر اینكه بنى امیه دین نداشتند و مقص
نقل میكند كه شبى در مسجد مدینه نماز خفتن را گذاردیم و مردم پراكنده شدند و بغیر از معاویه و 
ابوسفیان كسى در مسجد نماند و من در عقب ستونى نشسته بودم شنیدم كه ابوسفیان بمعاویه گفت 

یا نه ابوسفیان در آنوقت كور شده بود چیزى را نمیدید معاویه چراغى ببین در مسجد كسى مانده است 
را بدست گرفت و اطراف مسجد را تفحص نمود و مرا ندید آنگاه ابوسفیان گفت اى پسرم ترا وصیت 

میكنم بدین آباء و اجدادت كه تو باید دین پدرانت را از دست ندهى و از این محمد كه ادعاى 
نى چه این دین باعث فقر و پریشانى ما میباشد و بواسطه این دین مال و پیغمبرى میكند پرهیز ك

اسباب ما كم شد و از بزرگى به درویشى رسیدیم زیرا اسالم جلوى دزدى و قتل و غارت آنها را گرفت 
زنهار كه ترا ترسى باشد از آنچه محمد راجع به جهنم و بهشت گفته كه اینها حرفهایى است كه 

ون حرفش تمام شد معاویه گفت خاطرجمع باش كه مرا نیز راءى و عقیده همین است اعتبارى ندارد چ
 .و بدانكه تدراك آنچه را كه تو نتوانستى كرد من خواهم كرد و تقصیرى نخواهم نمود

اگر كسى اشكال كند كه مقام عصمت كه در برابر هر نوع گناه و انحراف و خطا و مصونیت پیدا 
خدا به هر كس كه این نیروى مرموز را بدهد چنین حالى را پیدا خواهد كرد میكند افتخار نیست زیرا 

بنابراین ترك گناه و خطا و اشتباه نكردن براى پیغمبران و امامان فضیلتى نخواهد بود چه آنها به اراده 
داده  خدا در برابر گناه بیمه شده اند و به همین دلیل مزد و ثوابى هم براى آنها الزم نیست كه به آنها

 .شود
كسانیكه چنین ایرادى دارند پنداشته اند كه مصونیت پیغمبران و امامان از گناه و خطا مثال چیزى 

شبیه مصونیت در برابر ماالریا و حصبه و وبا و مانند آنست كه با تزریق واكسنهاى مخصوص چه 
 .بخواهند و چه نخواهند مصونیت پیدا میكنند

مقام عصمت را یكنوع مصونیت غیرارادى و غیراختیارى پنداشته اند در نكته اشتباه همینجاست كه آنها 
آنست چه عصمت پیمبران و امامان یك حالت كامال ارادى و اختیارى   حالیكه مطلب كامال بعكس 

 . است كه سرچشمه آن عقل و ایمان و علم آنهاست
میكروبهاى وبا و اسهال مثال یك طبیب حاذق و كامال مطلع هرگز حاضر نیست آبى را كه مملو از 



است و در آزمایشگاه بوسیله میكروسكوپ میكروبهاى آنرا با چشم دیده بیاشامد در حالیكه یك دهاتى 
 .بیسواد و بیخبر از همه جا بسادگى و آسانى ممكن است كرارا از آن آب بنوشد و مریض شود

یعنى قدرت بر این كار اصال  پس آیا نوشیدن آب براى آن طبیب محال ذاتى است كه نمیتوانند بخورد
ندارد و یا بواسطه عملش كه میداند این آب داراى میكروب است و منجر به مرض وبا و اسهال 
میشود از خوردن آن صرفنظر میكند بدیهیست كه پاسخ دوم صحیح است زیرا علم و یقین او به 

 .را تحمل میكندمیكروب و مرض سد محكمى است كه جلوى خوردن آن آب را میگیرد و تشنگى 
پیغمبران و امامان چون علم و ایمان به عواقب وخیم گناه داشتند و آیات عذاب الهى را میخواندند یقین 

داشتند كه سرانجام ارتكاب به گناه عذاب الهى خواهد بود لذا آنرا ترك میكردند و خدا را در همه جا 
 .ز قدرت خود استفاده نمیكردندحاضر و ناظر میدانستند پس باقدرت بر ارتكاب گناه هرگز ا

در ضمن نامه مشروحى كه براى عثمان بن حنیف فرماندار خود در بصره ) ع (امیرمؤ منان على 
من اگر بخواهم از عسل خالص و مغز گندم غذا و از ابریشم لباس براى خود تهیه : مینویسد میفرماید

بر من چیره شود و بخوردن غذاهاى  كنم میتوانم این مكان براى من هست اما هیهات كه هواى نفس
 ((نهج البالغه )) .لذیذ بپردازم ولى در گوشه و كنار كشورم گرسنگانى باشند

 علم لدنى : سوم 
راه دیگرى كه با آن میتوان پیامبران واقعى را از مدعیان دروغى و قالبى شناخت موضوع علم آنها 

غمبر باید افضل و اعلم از همه امت خود باشد و بوده كه بدون استاد و تحصیل عالم بودند زیرا كه پی
همه علوم و تكالیف الهیه و مسائل شرعیه كه امت به آنها محتاجند بداند بدون آنكه معلمى داشته 
باشد و یا از كسى آموخته باشد فقط مطالب را باید از وحى الهى و یا جبرئیل و یا كتاب آسمانى 

 .گرفته باشد
وات اهللا علیهم اجمعین داشتند زیرا عقول بنى آدم به تنهایى و بدون مددگیرى و این علم را ائمه ما صل

از علوم انبیاء كه علم لدنى دارد و فایده اى نمى بخشد چه عقل تنها مدرك كلیات است و میفهمد كه 
ظلم بد و احسان خوب و شكر منعم الزمست اما ظلم چه چیز است و احسان چه نوع است و تشكر 

چه طرز است ؟ مدرك این موضوعات جزیى عقل نبوده بلكه علم میباشد و منشاء علم از منعم به 
 . صحیح وحى الهى است كه در مقام تشبیه گفته اند عقل به منزله چشم و علم بمنزله چراغ است

در شب تاریك اگر انسان بخواهد راه برود هم محتاج بچشم است و هم چراغ ، اگر چشم نباشد فرضا 



دست گیرد از تشخیص راه عاجز است و اگر چشم باشد و چراغ نباشد نیز راه را تمیز چراغ هم بر 
نمیدهد زیرا قوه بینایى براى فاصله محدود و معینى است و قدرت چراغ از آن ساخته نیست به تشبیه 
دیگر عقل مانند چشم و علم مانند عالئمى است كه در جاده ها براى شناختن راه میگذارند در روز 

ن اگر چه چشم میتواند راه را ببیند اما اگر بر سر دو راهى رسى چشم از تشخیص معبر صحیح روش
 .و رساننده بمقصد عاجز بوده و محتاج به دلیل و راهنما یا عالئم منصوب در طریق راهنمایى میباشد

بر اكرم آن چراغ یا عالئم منصوب همانا سلسله جلیله پیغمبران و امامان هستند كه قرآن كریم پیغم
را به سراج منیر یعنى چراغ فروزنده و مصباح و خورشید و على علیه السالم را به ماه و ائمه ) ص (

را به نجوم و ستارگان تشبیه فرموده و علم امامان از پیغمبران به درجات بیشتر بوده بلكه جزء حوادث 
قطه اى از نظر ایشان و امور گذشته و حاضر و آینده در حضورشان موجود و مجم بوده و هیچ ن

پوشیده نیست اخبار و احادیث براى اثبات این معنى بقدرى زیاد است كه براى هر خواننده منصفى 
 .سبب قطع و یقین خواهد گردید و اینك براى نمونه به خبر زیر توجه فرمائید

ه گفت از ابى بصیر نقل میكند ك ((باب فیه ذكر الصحیفة و الجفر و الجامعة ))در كتاب كافى 
عرض كردم میخواهم از شما پرسش كنم آیا در این خانه كسى هست زیرا مایل ) ع (بحضرت صادق 

حضرت پرده اى میان اطاق خود و اطاق دیگر كشید و سر برآورد و . نیستم كسى سخنم را بشنود
خت آمو ) ع (تفحصى فرمود و گفت بپرس گفتم شیعیان شما میگویند رسول خدا یكباب از علم به على 

كه از هر باب آن هزار باب گشوده شد فرمود اى ابامحمد پیغمبر هزار باب از علم به او آموخت كه 
از هر بابى هزار باب علم گشوده گشت گفتم بخدا قسم این علم بسیاریست حضرت فرمود این علم 

؟  است اما دانش ما بیش از آنست اى ابامحمد نزد ما جامعه است و كسى نمیداند جامعه كیست
كه پیغمبر امالء نموده و على بدست خود نوشته ) ص (كتابیست بطول هفتاد ذراع از ذراع رسول خدا 

جمیع حالل و حرام و حوائج علمى بشر در آن ثبت است حتى دیه خدشه اى كه به بدن كسى برسد 
نهاد و آنگاه بمن فرمود اجازه میدهى گفتم جانم متعلق به شماست دست خود را به غضب بر بدن من 

فرمود دیه این هم در آن كتاب معین شده ولى علم ما بیش از اینست در نزد ما جفر است عرض 
كردم جفر چیست ؟ فرمود ظرف علم آدم و جمیع انبیاء و اوصیاء و علماء است و باز علم ما یازده 

بر قرآن بر اینهاست نزد ما مصحف فاطمه علیهاالسالم است گفتم مصحف فاطمه چیست فرمود سه برا
 . شما اما بخدا قسم یكحرف از این قرآن در آن نیست



باز فرمود علم ما منحصر به اینها نبوده بلكه نزد ما علم گذشته و آینده تا روز قیامت میباشد بار 
دیگر فرمود اینها علم است اما علم ما تنها همین نیست گفتم پس چه چیز است فرمود ما عالوه بر 

بود جزء جزء حوادث و وقایع كه بتدریج و تعاقب یكدیگر ساعت بساعت و  آنها كه علم به كلیات
 . لحظه بلحظه تا روز قیامت اتفاق میافتد همه را واقف و آگاهیم

نقل میكند كه آنحضرت فرمود نام اعظم خدا هفتاد و سه ) ع (در اصول كافى از حضرت امام هادى 
ه به آن تكلم كرد پس زمین برایش تا مملكت حرف است و آنچه نزد آصف بر خیا بود یكحرف بود ك

سبا شكافته شد و تخت بلقیس را برداشت به نزد سلیمان آورد، سپس زمین بهم آمد و اینهمه در كمتر 
از یك چشم بهم زدن صورت گرفت آنگاه حضرت فرمود در نزد ما از آنحروف هفتاد و دو حرف 

 . غیبى اختصاصى آن ذات بى همتاست وجود دارد و یكحرف آن نزد خداست كه از جمله علوم
از انضمام این دو حدیث بیكدیگر چنین نتیجه میگریم كه محمد و اهلبیت معصوم او بیش از انبیاء 
گذشته واجد حروف اسم اعظم بوده اند و چون اقتدار بر حروف این نام مبارك هر چه بیشتر باشد 

پس ائمه اطهار باینحساب عالمتر و قادرتر  اقتدار بر علوم و معجزات و تصرفات والیتى بیشتر است
 .از انبیاء سلف در شئون هستى میباشد

از كشته شدن خودش و داستان كربال واقف بود ) ع (خواننده عزیز آن كسانى میگویند آیا امام حسین 
م یا نبود چرا رفت این روایت و اخبار دیگرى كه درینموضوع رسیده مطالعه كنند تا بفهمند كه علم اما

چه مقدار و از همه انبیاء و اولیاء بیشتر بوده و وقایع و حوادث را تا روز قیامت خبر داشته اند پس 
فاسئل اهللا الذى اكرم مقامك مقدارى از مقام امام حسین و سایر ائمه  :از این جمله زیارت كه میفرماید

 .علیهم السالم معلوم شد
) ع (نقل كرده و از حضرت امام على النقى  صدوق در فقیه و عیون از موسى بن عبداله نخعى

خواهش كرده كه زیارتى با بالغت و جامعیت به او تعلم دهد تا هر یك از ائمه را بخواهد بتواند به آن 
وسیله زیارت نماید و حضرت زیارت جامعه كبیره را به او تعلیم فرمودند و سند آن از نظر شیوعش در 

هاء شیعه بر مداومت بآن جاى هیچگونه تردیدى در صحت و بین علماء و عمل قاطبه بزرگان فق
 . وثوق آن باقى نگذارده است

گوید عالمه مجلسى درباره زیارت ) ع (محدث قمى در انوارالبهیه ضمن نقل كلمات حضرت هادى 
یعنى انها اصح الزیارات سند و افصحها لفظا و ابلغها معنى و اعالها شاءنا  :جامعه كبیره میفرماید



رت جامعه از تمام زیارتها سندا صحیحتر و از نظر لفظ فصیح تر و از جنبه معنى بلیغتر و از زیا
 . نظر شاءن و رتبه عالیتر است اینك قسمتى از عبارات آن كه بزرگى مقام آنها را میرساند نقل میكنیم

 .اصطفاكم بعلمه و ارتضاكم بغیبه و اختاركم لسره و اجتباكم بقدرته 
را به علم ازلى براى كشف عالم غیب خود برگزید و بر حفظ اسرار غیبى خویش یعنى خدا شما 

 .انتخاب كرد و به توانایى و قدرت كامله مخصوص گردانید
بابى انتم و امى و نفسى كیف اصف حسن ثناكم و احصى جمیل بالئكم و  :و در فراز دیگر میفرماید

انقذنا من شفا جرف الهلكات و من النار بابى  بكم اخرجنا اهللا من الذل و فرج عنا غمرات الكروب و
انتم و امى نفسى بمواالتكم علمنا اهللا معالم دیننا و اصلح ما كان فسد من دنیانا و بمواالتكم تمت 

الكلمة و عظمت النعمة و ائتلفت الفرقه و بمواالتكم تقبل الطاعة المفترضة و لكم المودة الواجبة و 
محمود و المكان المعلوم عند اهللا عز و جل و الجاه العظیم و الشاءن الكبیر الدرجات الرفیعة و المقام ال

 .و الشفاعة المقبولة 
پدر و مادرم و جانم فداى شما چگونه اوصاف نیكوى شما را بیان كنم حال صبر شما را در : یعنى 

نجات داد و ما را امتحانها شماره نمایم و حال آنكه به سبب شما خدا ما را از ذلتها و گرفتارى غمها 
بوسیله شما از ورطه هاى هالكت و آتش بدبختى نشآت رهایى بخشید پدر و مادر و جانم فداى شما 
باد به والیت شما خدا معلوم دین را به ما آموخت و مفاسد دنیاى ما را اصالح كرد و بوالى شما كلمه 

گردید و بمواالت شما طاعات  توحید كامل گشت و نعمت خدا بزرگى یافت و تفرقه ها به وحدت مبدل
واجبه قبول میشود و محبت شما بر مردم حتم و فرضست و از براى شما درجات رفیعه است و براى 

و مكانت معلوم مقرر شده است و جاه بزرگ  ((كه منصب شفاعت در آخرت است ))شما مقام محمود 
 .و شاءن بلند و شفاعت مقبول براى شما خواهد بود

ه مضامین بسیارى بلند دارد اى خواننده عزیز كدامیك از پیغمبران چنین مقامى داشتند تا آخر زیارت ك
و شفاعت او در عالم آخرت از همه پیغمبران و امامان برتر و ) ع (و حال آنكه مقام امام حسین 

 .و اكرمنى بك بیان خواهد شد: باالتر خواهد بود كه در جمله بعد كه میفرماید
 . همان جمالت آخر زیارت را بگویمدر خاتمه بهتر است 

یا اولیاء اهللا بینى و بین اهللا و عز و جل ذنوبا الیاءتى علیها اال رضاكم فبحق من ائتمنكم على سرة و 
استرعاكم امر خلقة و قرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبى و كنتم شفعائى فانى لكم مطیع من 



اهللا و من احبكم فقد احب اهللا و من ابغضكم فقد ابغض  اطاعكم فقد اطاع اهللا و من عصاكم فقد عصى
 .اهللا 

اى اولیاء خدا بدرستى كه بین من و خدایم گناهانى است كه جز با رضاى شما محو نخواهد : یعنى 
شد پس بحق آنكس كه شما را امین سر خود و نگاهبان خلق خویش قرار داده و سرپرستى امر 

ت شما را به اطاعت خود مقترن نموده بخشش گناهان مرا از خدا مخلوقات را بشما واگذارده و اطاع
بخواهید زیرا من مطیع شمایم و هر كس مطیع شما باشد مطیع خداست و هر كس نافرمانى شما را 

 .كند خدا را معصیت كرده دوست شما، دوست خدا و دشمن خدا و دشمن خدا خواهد بود
 و اكرمنى بك: مجلس سى و پنجم 

 شما گرامى داشتو مرا ببركت 
اكرام ، گرامى كردنست ، چه بحسب و واقع و چه بحسب معامله و رفتار، چنانچه تكریم به هر دو 

 .اعتبار نیز استعمال میشود
گفتیم كه حقتعالى سه چیز به آن حضرت كرامت فرمود كرامت  ((اكرم مقامك ))در مجلس قبل در جمله 

ت داشته و آن معجزه داشتن آنحضرت بوده كرامت دوم اول نوعى بود كه آنحضرت با همه انبیاء شرك
 .مقام عصمت و مصون بودن آنحضرت و سایر امامان از خطا بود

 . كرامت سوم علم آنحضرت بعنوان علم لدنى ذكر كردیم
باشد چند مطلب است كه حقتعالى به واسطه شهادت  ((اكرمنى بك )) : و اما شرح جمله دوم كه

 . كرامت فرموده است آنحضرت بما در این دنیا
 شفاء تربت آنحضرت : مطلب اول 

تربت آنحضرت براى هر دردى شفاء است در روایات زیادى در این باره از ائمه معصومین صلوات 
بر جالى بصر از كحل جواهر چه اثر : اهللا علیهم اجمعین وارد شده و بقول یكى از شعراء كه میگوید

قة االسالم كلینى در كافى به سند صحیح از ابویحیى واسطى باید از خاك در دوست غبارى گیرند ث
كه نام وى سهل بن زیاد است و دخترزاده مؤ من طاق میباشد نقل میكند كه او گفت از مردى شنیدم 

همه گلها و خاكها مانند گوشت خوك حرامست و : كه براى من از امام صادق نقل كرد كه فرمودند
كه در آن شفاء ) ع (نماز نمیگذارم مگر خاك و گل قبر جدم حسین اگر كسى بخورد من بر جنازه او 

 . هر دردى هست



مرحوم مجلسى در تحفة الزائر به سند معتبر از موسى بن جعفر علیهماالسالم روایت میكند كه فرمود 
از تربت من چیزى به جهت تبرك بر مدارید كه هر تربتى خوردنش حرام است مگر تربت جدم حسین 

 . دا آنرا شفاى شیعیان و دوستان ما قرار داده استكه خ) ع (
فرمودند كه اگر بیمارى از مؤ منان كه حق و حرمت و ) ع (در روایت دیگر است كه امام صادق 

والیت و امامت حضرت امام حسین علیه السالم را بداند و به قدر سر انگشتى از خاك قبر آنحضرت 
 .بگیرد دواى او خواهد بود

عرض كردم كه یكنفر از خاك قبر امام ) ع (ور روایت شده كه گفت خدمت امام صادق و از ابى یعف
بر میدارد و منتفع میشود ولى دیگرى بر میدارد و منتفع نمى شود حضرت فرمود بخدا ) ع (حسین 

 .قسم هر كه اعتقاد داشته باشد و بردارد البته از آن منتفع میشود
عرض كردم زنى قدرى ریسمان بمن داد ) ع (مت امام باقر بعضى از اصحاب روایت كرده اند كه خد

كه در مكه بدهم پیراهن خانه كعبه را بآن بدوزند و من نخواستم كه به حاجیان و خدمه خانه كعبه 
بدهم زیرا كه آنها را مى شناختم و میدانستم خودشان تصرف میكنند چون بمدینه آمدم خدمت امام باقر 

رض كردم فرمود كه آن را بده عسل و زعفران بخر و قدرى از تربت امام رسیدم و داستان را ع) ع (
را به آب باران مخلوط كن و آن عسل و زعفران را در آن بریز و به شیعیان ما بده كه ) ع (حسین 

 .بیماران خود را بآن معالجه كنند
ر مسجد جامع در كتاب لئالى االخبار از حسین بن محمد و او از پدرش نقل نموده كه گفت من د

مدینه نماز میكردم و در نزدیكى من دو نفر نشسته بودند با لباس سفر، یكى از آنها بدیگرى گفت 
شفاى هر دردیست چه من دل دردى داشتم كه چندیكه معالجه كردم ) ع (نمیدانى كه خاك قبر حسین 

و كه به اذن خدا براى تو اثرى نبخشید در نزد ما پیرزنى از اهل كوفه بود وقتى با حالت دل درد نزد ا
شفا دهم گفتم آرى ، ظرف آبى بمن داد و گفت ازین آب بخور كه به اذن خدا براى تو شفا حاصل 

من قدرى از آن آب خوردم فى الفور درد من شفا یافت و تا چند ماهى دیگر مبتال به دل درد . میشود
نمودى گفت به یك دانه ازین تسبیح كه در نشدم تا اینكه روزى بدیدن آنزن رفتم گفتم مرا به چه معالجه 

میباشد من در غضب شدم و گفتم اى زن رافضى تو مرا بخاك ) ع (دست دارم كه خاك قبر حسین 
قبر حسین معالجه مینمایى با حالت غضب از منزلش خارج شدم ولى قسم بخدا كه فورى دل درد من 

 .كه این مرض سبب موت من شود معاودت نمود و تا كنون مبتال به آن مرض هستم و میترسم



شیخ طوسى در كتاب امالى به سند معتبرى روایت كرده از موسى بن عبدالعزیز كه گفت روزى 
یوحناى نصرانى كه در آن عصر طبیبى حاذق بود مرا مالقات نمود و گفت ترا قسم میدهم بحق دین 

ه واقع شده كیست كه مردم بسیارى و آئینى كه دارى مرا خبر ده آن مردیكه قبر او در ناحیه ابن عبیر 
از شما بزیارت او میروند گمان میكنم یكى از صحابه پیغمبر شما باشد گفتم نه ولیكن دخترزاده پیغمبر 
ما است آنگاه به آن نصرانى گفتم به چه سبب این سئوال را نمودى گفت قصه غریبى از او دارم گفتم 

 .برایم بگو
د شبى مرا طلبید و چون رفتم مرا بخانه موسى بن عیسى هاشمى شاهپور خادم هارون الرشی: گفتم 

برد، پس او را دیدم كه در بستر بیمارى بیهوش افتاده و عقلش زائل شده و بر بالشى تكیه كرده بود و 
طشتى نزد او گذاشته و احشاء و امعاء او در آن طشت بود، خلیفه شاهپور خادم را بطلبید و گفت 

  ت است كه در موسى مى بینم و چرا چنین شده خادم گفت یكساعت پیش واى بر تو این چه حال
صحیح و سالم نشسته بود و با ندیمان خود صحبت میكرد و هیچ ناراحتى نداشت ناگاه نام امام حسین 

نزد او برده شد موسى گفت رافضیان در حق او غالى شده اند حتى آنكه میگویند تربت او دواى هر 
ت و هر وقت بیمار میشوند بعوض دوا از آنخاك میخورند مردى از بنى هاشم دردیست اى هر دردیس

در آنمجلس حاضر بود گفت من درد شدیدى داشتم و هر قسم معالجه كردم مفید واقع نشد تا آنكه 
شفاى هر دردیست قدرى از آن بخور تا شفا یابى من از آن ) ع (كاتبم بمن گفت تربت امام حسین 

افتم موسى گفت چیزى از آن تربت همراه دارى گفت بلى قدرى از آن باقى مانده تربت خوردم و شفا ی
موسى گفت آنها براى من بیاور آن مرد هاشمى فرستاد قدرى از آنرا آوردند موسى گفت و از روى 
استهزاء و بى احترامى آنرا درد بر خود گذاشت ولى بمجرد اینكه این عمل را كرد و فریاد برآورد كه 

درون من افتاد طشتى بیاورید چون آوردند از باال باقى میكرد و از پائین روده هاى او پائین آتش در 
میآمد و بیهوش شده روى زمین افتادند و ندیمان او برخاستند و رفتند و صحبت انس بماتم مبدل شد 

را طلبیدم  طبیب نصرانى گفت شاهپور از من پرسید آیا میتوانى چاره اى درباره این مرد بكنى من شمع
و نزدیك طشت رفتم نگاه كردم دیدم دل و جگر و شش او در میان طشت افتاده پس به شاهپور گفتم 

كه بجز عیسى بن مریم كه مردم را زنده میكرد كسى دیگر نمیتواند او را خوب كند شاهپور گفت راست 
ر رفت و موسى به میگویى ولى در اینجا بمان تا ببینیم آخر كارش چه میشود من ماندم و شاهپو 

 .همانحال باقى ماند و بهوش نیامد تا وقت سحر كه به جهنم واصل شد



راوى این خبر میگوید بعد از آن دیدم كه یوحناى نصرانى بزیارت آنحضرت میرفت و پس از مدتى 
 .مسلمان شد

 ( ع(مسلمان شدن یك عالم نصرانى بواسطه تربت حضرت سیدالشهداء 
میكند كه در زمانیكه سالطین صفویه یكى از علماء نصرانى به اصفهان  در كتاب قصص العلماء نقل

آمد و دلیلى بر نبوت پیغمبر اسالم میخواست و در علم حساب و هیئت و نجوم بسیار ماهر بود حتى 
مردم را از بالها و حوادثى كه بعدا بر سر آنها خواهد آمد خبر میداد تا روزى سلطان مجلسى ترتیب 

علماء اصفهان در آنمجلس جمع شوند و جواب آن عالم نصرانى را بدهند مرحوم  داد و امر كرد
مالحسین فیض در جمع آن علماء بود آنگاه فیض دست در جیب خود كرد چیزى بیرون آورد و گفت 
من چه چیزى در دست دارم آن شخص عالم پس از فكر بسیار رنگ صورتش تغییر كرده گفت بحق 

كه در دست تو قدرى از خاك بهشت است ولى نمیدانم چگونه این خاك  مسیح و مادرش قسم میدانم
بدست تو افتاده ، فیض گفت درست فكر كن شاید در حساب اشتباهى كرده باشى گفت حساب من 

درست است و اشتباهى نكرده ام مرحوم فیض فرمود آنچه در دست منست قدرى از خاك كربالست و 
 قطعه اى از خاك بهشت است پس تو در اینصورت میتوانى پیغمبر ما فرموده است كه خاك كربال

 .ایمان بیاورى پس آن شخص نصرانى بواسطه آن تربت مسلمان شد
 خواص دیگر تربت 

از جمله خواص تربت حضرت ابا عبداهللا الحسین علیه السالم كه از اخبار و فتاوى فقها استفاده 
 : میشود چند چیز است

QôR :  
بچه به تربت حسینى ، چنانچه شیخ در تهذیب از حسین بن ابى العال روایت  استحباب برداشتن كام

حنكوا اوالدكم تبرته الحسین علیه السالم فانها  :شنیدم كه میفرمود) ع (نموده كه گفت از امام صادق 
 .امان 
  : دوم

كامل استحباب همراه داشتن آن به جهت دفع خوف و ترس چنانچه شیخ در تهذیب و ابن قولویه در 
الزیارة از حسن بن على بن المغیره روایت كرده كه گفت خدمت امام صادق عرض كردم كه من 

بیمارى و مرض بسیارى دارم و دواهاى بسیارى خوردم ولى نتیجه اى از آنها نبردم ، حضرت فرمود 



چرا از خاك قبر حسین علیه السالم غافلى كه در آن شفا هر دردى است و امان از هر خوف و 
اللهم انى اسئلك بحق هذه الطینة و بحق الملك  :رسى میباشد ولى چون خواستى كه آنرا بردارى بگوت

الذى اخذها و بحق النبى الذى قبضها و بحق الوصى الذى حل فیها صل على محمد و اهل بیته و 
 .اجعل فیها شفاء من كل داء و امانا من كل خوف 

د تربت را گرفته جبرئیل بود كه آنرا به پیغمبر نمود و گفت اما آن ملكى كه در دعا ذكر ش: بعد فرمود
این تربت پسر توست كه امت تو بعد از تو او را میكشند و آن پیغمبرى كه از آنخاك قبض كرده 

است و آن وصى كه در آن جاى گرفته حسین بن على حضرت سیدالشهداء است پس ) ص (محمد 
نخاك شفاء هر دردیست ولى چگونه امان از هر خدمت آنحضرت عرض كردم كه اكنون دانستم آ

خوفى میباشد فرمود هر گاه از سلطانى بترسى بیرون مرو مگر آنكه قبر حسین با تو باشد و چون 
 .اللهم هذه طین قبرالحسین ولیك و ابن ولیك انها حرز الما اخاف و لما ال اخاف  :بردارى بگو

 . نداشته باشىچه ممكن است بالیى بتو برسد كه ترس از آنرا 
راوى میگوید خدایتعالى به واسطه آن تربت بدنم را اصحیح كرد و ایمنى براى من از هر خوف و 

 .ترسى شد
  : سوم

از جمله در . استحباب گرفتن تسبیح از آنخاك كه اخبار بسیارى در این موضوع وار شده است 
د شیعه ما از چهار چیز تهذیب از حضرت موسى بن جعفر علیه السالم روایت نموده كه فرمو 

مستغنى نیست ، سجاده اى كه بر روى آن نماز بخواند و انگشترى كه بر دست خود نماید و مسواكى 
كه با آن دندانهاى خود را بشوید و تسبیحى كه دانه آن از خاك قبر ابى عبداهللا الحسین علیه السالم 

كر خدا حركت دهد به هر دانه چهل باشد و آن سى و سه دانه داشته باشد كه هر وقت او را به ذ
حسنه در اعمال او بنویسند و اگر با دست بدون ذكر بگرداند به هر دانه بیست حسنه در نامه عمل 

 .او نوشته شود
 .((ثواب تسبیح كه با تربت گفته شود هفتاد یا چهارصد مقابل با تسبیح دیگر است ))

  : چهارم
 .ین مخلوط كردن تربت با حنوطاستحباب گذاشتن تربت در كفن میت و همچن

در روایت حمیرى است كه خدمت امام علیه السالم نوشتم كه آیا جایز است تربت را با میت در قبر 



 . یوضع فى القبر مع المیت و یخلط بحنوطه: او بگذارند حضرت بخط خود مرقوم فرمودند
او را قبول نكرده بیرون افكند و  صاحب مدارك نقل میكند كه زن زانیه اى را در قبر او گذاشتند و خاك

عرض ) ع (این عمل را چند بار تكرار كردند و قبر او را قبول نكرد جریان را خدمت امام صادق 
كردند حضرت فرمودند قدرى از تربت حسینى با او بگذارید چون این عمل را كردند قبر او را قبول 

 .كرد
  : پنجم

 . استحباب سجود بر آن
لسالم فرمودند سجده بر خاك قبر حسین علیه السالم تا طبقه هفتم زمین را منور امام صادق علیه ا

میسازد و هر كس كه با او تسبیح تربت حسینى باشد او را در جزء تسبیح كنندگان مینویسند اگر چه با 
 .او تسبیح نكند

دیباى زر بود  كیسه اى از) ع (براى امام صادق : در تهذیب از معاویة بن عمار نقل میكند كه گفت 
كه در آن تربت حضرت ابى عبداهللا علیه السالم بود چون وقت نماز میشد آن تربت را بر سجاده خود 

ان السجود على تربة ابى عبداهللا علیه السالم یخرق  :میریختند و بر آن سجده مینمودند و میفرمودند
 .الحجب البسع 

 . د اال على تربة الحسین علیه السالمال یسج) ع (كان الصادق : و در روایت دیگر است كه 
 گفتگو با عالم سنى در مسجدالحرام 

مرحوم حاج سلطان الواعظین شیرازى در جلد دوم گروه رستگاران بحثى با یك عالم سنى نموده كه نقل 
 . آن در اینجا بى مناسبت نیست
مشرف بودم روزى طرف قمرى به توفیق یزدانى به حج بیت اهللا  1374ایشان نقل میكنند كه در سال 

عصر پشت مقام حضرت ابراهیم در مسجدالحرام نشسته بودم یكى از شیوخ اهل سنت در پهلوى من 
دروغ ))نشسته بود از حقیر سئوال نمود شما از كدام ملت هستید گفتم افتخار دارم از نژاد عرب میباشم 

هللا علیه و آله میشود و آنحضرت هم هم نگفتم زیرا كه اصل نژاد سادات منتهى به خاتم االنبیاء صلى ا
 ((از عرب است 

گفت محل سكونت شما كجا میباشد گفتم عراق عرب باز هم دروغ نگفتم چه آن كه سالهاى ایام شباب 
و دوران تحصیلى خود را در عراق گذرانیده بودم گفت شما از اهل بلدى هستید كه به بالد مشركین 



هل ایران به استثناى قلیلى از یهود و نصارى عموما مسلمان و یعنى ایران نزدیك هستید گفتم تمام ا
موحد هستند، گفت نه دروغست تمامى آنها اهل شرك هستند لعنة اهللا علیهم ، گفتم شما به ایران رفته 
و از نزدیك آنها را دیده اید یا كتابهاى آنها را خوانده اید گفت نه به ایران رفته ام و نه كتابهاى آنها را 

ده ام ولى اكابر علماء جماعت عقاید آنها را در شرك و كفر مبسوطا نقل نموده اند گفتم قاعده خوان
علمى نزد اهل دانش و انصاف اینست كه به عقاید هر فرقه و قومى میخواهند آگاه شوند باید كتب 

نها چیست عقاید آن گروه را بخوانند و قضاوت بحق نمایند الحال بفرمائید دلیل شما بر شرك و كفر آ
 . بفرمائید تا ما هم آگاه شویم

گفت دلیل قاطع بر شرك آنها آنست كه در نمازهاى یومیه سجده بسوى خدا نمیكنند بلكه سجده بر بت 
مینمایند گفتم مادر آن صفحات با شیعیان ایرانى آشنا هستیم و مكرر در حضور ما در خلوت و 

بر بتها و اصنامى سجده كنند گفت چرا شنیده ام و در  جلوت نماز خوانده اند هیچگاه ندیده ام كه آنها
بعضى كتابها خوانده ام و در سفرى كه بمصر نمودم از بسیارى از علماء مصر شنیدم مخصوصا 

عالم جلیل القدرى بنام موسى جاراهللا كه سالها در ایران بوده براى من و جمعى كه حاضر بودند نقل 
اك ساخته و در جوف آنها بتهایى میگذارند و در وقت نماز نمود كه شیعیان ایرانى قطعاتى از خ

ظاهرا بخاك و باطنا به بت سجده میكنند و مخصوصا میگفت در عراق شما دكانهاى بسیارى براى بت 
نغفر اهللا ربى و فروشى موجود است كه بتها را در جوف خاك كربال گذارده بفروش میرسانند گفتم ، 

گفت شما چرا متاءثر شدید و چنین كلماتى بر  .لغضب و الجهالة و العناد اتوب الیه و نعوذ باهللا من ا
زبان جارى نمودید گفتم شنیده بودم اهل تعصب از روى عناد براى سركوب نمودن مخالفین همه قسم 
جعل اكاذیب مینمایند ولى الحال بر من ثابت گردید كه آنچه شنیده ام از گفتار اهل تعصب صحیح 

اه بر شما چنین مطلبى ثابت گردیده گفتم شیعیان ایرانى به عراق جهت زیارت قبور است گفت از چه ر 
امامانشان زیاد میآیند شاید در هر سالى صد هزار نفر جهت زیارت میآیند بعالوه در نجف و كربال و 

كاظمین و بغداد و بصره و سایر بالد عراق ده هزار ایرانى مجاور هستند و ما كامال با همگى آنها 
محشور هستیم و نیز دكانهاى مهرفروشى در كربال آزاد در انظار عموم میباشد و ابدا احدى از شیعه 

و سنى چنین مطلبى را كه به دروغ و افتراء آن مرد مصرى بشما گفته است ندیده ام گفت تنها او 
نید كه من در نگفته بلكه از بسیارى اهل تسنن این معنى را شنیده و یقین حاصل نموده ام گفتم مى بی

حال احرام هستم و گفتن دروغ موجب كفاره و ضرر به عمل من میباشد خدا را در چنین مقام بگواه 



گواه عاشق صادق در ))میگیرم كه این نسبت دروغ ، تهمت میباشد بعالوه بقول آن شاعر فارسى 
 ((آستین باشد

مهرى بیرون آورده بایشان الحال یكى از آن قطعات خاك نزد من موجود است از كیف دستى خود 
گفتم عجله نكنید  .نشان دادم با ذوق تمام گفت بلى همین بتها را در همین قطعات خاك پنهان نموده اند

براى كشف حقیقت الحال این مهر را مى شكنم تا شما آن بت را بمن نشان دهید با كمال اكراه و بى 
ت او دادم بخوبى زیر و روى آنرا نگاه كرد و میلى مهر را شكستم و به چهار پاره قسمت نمودم و بدس

ال اله اال اهللا ال حول و ال قوة اال باهللا خیلى عجیب است این اشخاص نمیدانم چرا این دروغها : گفت 
سپس شیخ گفت از جمله دالئل بر شرك و . را میگویند گفتم تعصب و عناد سبب این گفتارها میشود

تند شنیدم كه بزیارت قبور میروند و از مرده ها حاجت مى كفر رافضیها اینست كه مرده پرست هس
. طلبند این همان معنى شرك است كه مرده ها را شریك خدا قرار میدهند و از آنها حاجت مى طلبند

گفتم در عراق از اطراف بالد جهان مانند ایران ، افغانستان ، هند، پاكستان و تركستان و از تمام بالد 
اوز از یك میلیون جمعیت بزیارت قبور امامان از عترت طاهره رسول اهللا عرب و غیره سالى متج

 .صلى اهللا علیه و آله میآیند
ما با اكثر آنان معاشرت داریم و از آنها پرسشها از عقیده و ایمانشان مینمائیم هرگز ندیدیم و از آنها 

را عباداهللا الصالحین و نشنیدیم كه در زیارت قبور امامان خود نظر شرك داشته باشد بلكه آنها 
راهنماى حق و توحید میدانند فلذا چون آنها را از خاندان پیغمبر و از صلحاء روزگار و آبرومند در 

 .خانه خدا میدانند آنها را وسیله بین خود و خدا میدانند
گفت زیارت قبور بدعت است و هر بدعتى ضاللت و موجب دخول در آتش است گفتم اگر زیارت 

بزیارت قبور میرفت و امر برفتن قبرستان و امر بزیارت ) ص (ت است پس چرا رسول خدا قبور بدع
قبور مؤ منین میفرمود؟ گفت دروغ است از بدعتهاى مخالفین میباشد و در مكتب اهل سنت هم چنین 

از بریده نقل نموده كه  79گفتم نه چنین است در مجلد چهارم سنن بیهقى صفحه . چیزى نیست 
 : به امت یاد میداد وقتى به زیارت قبور میرفت چنین میگفت) ص (م رسول اكر 

السالم علیكم اهل الدیار من المؤ منین و المسلمین و انا ان شاء اهللا بكم ال حقون و انتم لنا فرط و 
 .نحن لكم تبع نسئل اهللا العافیة 

به جهت اختصار نقل  و نیز چند خبر دیگر از كتب اهل سنت راجع بزیارت اهل قبور نقل میكند كه



 ((مراجعه شود 47مجلد دوم فرقه ناجیه صفحه ))كردیم 
تا آنجا كه میگوید جناب شیخ شما كه میفرمائید چون درهاى بقعه هاى ائمه از عترت طاهره طالكارى 

 است شیعیان فاسدالعقیده چنین میكنند پس چرا این در خانه كعبه را طالكارى نموده اند؟
گفتم مگر سلطان . فت این عمل از آثار و خدمات سلطان بزرگ حجاز میباشدبسیار متغیر شده گ

والذین یكنزون الذهب و الفضة  :بزرگ حجاز تابع قرآن نیست و این آیه مباركه را نخوانده كه میفرماید
 (35 -توبه ) .و ال ینفقونها فى سبیل اهللا فبشرهم بعذاب الیم 
رهاى بقعه هاى عترت و اهل بیت رسول را طال و نقره چطور شد وقتى شیعیان از مال حالل خود د

میكنند شما با قرائت این آیه اهل عذاب میدانید ولى عمل سلطان بزرگ حجاز را عمل خوب میدانید؟ 
در مقابل دالیل محكم . تازه شیخ از خواب غفلت بیدار شده و فهمید كه حقیر افتخار تشیع را دارم 

گفت برخیز اى رافضى ملعون حقیر هم براى اینكه تولید فساد و حقیر بناى فحاشى را گذارد و می
 . جنجال نشود در میان جمعیت مشغول طواف شدم

  : ششم
 . گذاشتن خاك كربال در متاع تجارت باعث بركت آن است

  : هفتم
 .حورالعین تربت را هدیه براى یكدیگر میبرند

  : هشتم
و دویست وصى و دویست سبط پیغمبر بظلم قبل از شهادت حضرت سیدالشهداء دویست پیغمبر 

 .اعداء در آن خاك شهید شدند
  : اعظم سعادات دفن در كربالى معلى است

در كلمه طیبه ثقة االسالم حاج میرزا حسین نورى نقل میكند از جناب مالكاظم هزارجریبى شاگرد 
دت داشتم كه عا: عالمه بهبهانى و او از سید جلیل آقا میر سیدعلى صاحب ریاض كه فرمود

عصرهاى پنجشنبه بزیارت قبورى بروم كه در نزدیكى خیمه گاه بود شبى در خواب دیدم كه به آن 
مقابر رفته ناگاه دیدم كه آن بلد خالى از عمارات است و به جاى همه ساختمانها قبر است من متفكر 

مدفون شود اگر  شدم كه شنیدم هاتفى میگوید خوشا بحال كسى كه در این ارض مقدس  و متوحش 
چه با هزاران گناه باشد چه از هول قیامت بسالمت باشد و بعید است اگر كسى در اینجا دفن نشود از 



 .هول و ترس قیامت در امان باشد
و نیز در كلمه طیبه از عالمه بهبهانى نقل نموده كه گفت حضرت سیدالشهداء علیه السالم را در 

آیا سئوال میكنند از كسى كه در اینجا در جوار شما دفن  خواب دیدم عرض كردم سید و موالى من
 شود؟ فرمود كدام ملك است كه او را جرئت باشد از او سئوال كند؟

مسلما باید چنین باشد زیرا زمین كعبه فخر و مباهات كرد كه هیچ زمینى مثل من نیست چه من حامل 
ر كربال مثل سوز نیست اگر كربال خانه خدایم خطاب رسید كه ساكت باش كه فضیلت تو نسبت به ه

 . نبود ترا خلق نمیكردم
امام باقر علیه السالم فرمود خدا زمین كربال را بیست و چهار هزار سال قبل از مكه خلق فرمود و 

 .فرداى قیامت در بهشت بهترین نقاط زمین همین خاك كربال میباشد
 اهمیت خاك كربال

در كتاب دارالسالم خود نقل نموده كه یكى از برادران من نزد عالم جلیل مرحوم حاج میرزا حسین نورى 
مادرم آمد در جیب قباى او مهر تربت حضرت سیدالشهداء علیه السالم كه با او نماز میخواند بود 
مادرم به او گفت در موقع نشست و برخاست چون روى او مى نشینى به تربت بى احترامى میشود 

ا بحال دو مرتبه مهر در جیب من شكسته شده ولى بعدا چنین كارى برادرم گفت ت. شاید شكسته شود
به دیدن او آمده ) ع (نمیكنم چون چند روزى گذشت پدرم در خواب دید كه حضرت سیدالشهداء 

پدرم فرزندانش را . مالطفت زیادى باو نمود فرمود پسرهایت را بگو بیایند تا من اكرامى بآنها بكنم 
ام جایزه اى مرحمت فرمودند تا آنكه نوبت بآن برادرم رسید كه مهر تربت صدا زد و حضرت به هر كد

در جیبش شكسته بود حضرت نگاهى غضب آلود باو نمود و به پدرم فرمود كه این پسرت تا بحال دو 
 .مهر از تربت قبر من در جیبش گذاشته و شكسته است او در اطاق راه ندادند

 

 

 دعا تحت قبه آنحضرت : مطلب دوم 
كى از چیزهایى كه حقتعالى در مقابل شهادت آنحضرت بما عنایت فرموده اجابت دعا در تحت قبه ی

از جمله شیخ  .منوره آنحضرت و اطراف آنست چناچه در اخبار متواتره از عترت طاهره ماءثور است 



ى امام بزرگوار ابن قولویه رضى اهللا عنه در مزار خود سند به ابوهاشم جعفرى میرساند كه گفت وقت
هادى علیه السالم مریض شده بود شخصى را نزد من فرستاد و مرا احضار فرمود و نیز محمد بن 

حمزه را احضار فرمود كه او قبل از من خدمت آنحضرت رسید و بمن گفت چون خدمت آنحضرت 
را بفرستید  ابعثوا الى الحائر ابعثوا الى الحائر یعنى كسى: رسیدم شنیدم كه آن بزرگوار همواره میفرمود

 .حائر حسینى كه براى من دعا كند
من به محمد حمزه گفتم چرا نگفتى كه ابوهاشم جعفرى قصد رفتن به حائر حسینى را دارد من به او 

: ابوهاشم جعفرى میگوید چون خدمت آنحضرت رسیدم حضرت فرمود. میگویم كه براى شما دعا كند
حله سفر او را تهیه بنمایند آنگاه حضرت بمن فرمود انظروا فى ذلك یعنى به خدمه خود فرمود كه را

 .چون محمد بن حمزه از شیعیان ما نیست من خوش ندارم كه او چیزى از این موضوع بفهمد
ابوهاشم جعفرى میگوید این موضوع را به على بن بالل گفتم او بمن گفت آنحضرت را با حائر حسینى 

 ((امام زنده است هر چه دعا كند مستجاب است  یعنى او))چه كار است خود آنحضرت حائر است 
چون بعد از سفر خود به سر من راى رفتم و خدمت آنحضرت رسیدم سخن على بن بالل و اشكال او 

را خدمت آنحضرت عرض نمودم حضرت فرمود چرا نگفتى كه رسول خدا با وجود آنكه مقامش از 
السود را میبوسید و همچنین خدا و رسولش را بیت و حجراالسود باالتر بود طواف خانه میكرد و حجرا

امر فرمود كه وقوف به عرفات بنماید پس حقتعالى دوست دارد كه بندگان در مواطنى او را یاد كنند و 
دعا نمایند من هم دوست دارم در مكانى براى من دعا كنند كه خدا آن مكان را دوست دارد و آن 

 . مكان حائر حسینى است
مریض شد و به كسان ) ع (ر كتاب عدة الداعى روایت میكند كه حضرت صادق و ابن فهد حلى د

خود امر فرمود كه شخصى را اجیر كند تا به حائر حسینى برود و براى آنحضرت دعا كند پس كسى 
دعا كند، آنشخص گفت من اینكار را میكنم ) ع (را نایب گرفتند كه به كربال برود و براى امام صادق 

مفترض الطاعة است و امام صادق هم براى امام مفترض الطاعة است و چون ) ع ( ولى امام حسین
نزد امام صادق آمدند و كالم آنشخص را گفتند حضرت در جواب فرمودند كه امر چناست كه او 
میگوید ولى ندانسته كه حقتعالى را بقعه هاى چندیست كه دعا را در آن مستجاب میكند و بقعه 

 . استحسینى یكى از آنها 
 ایام زیارت زائر آنحضرت از عمر او حساب نمیشود: مطلب سوم 



یكى از چیزهایى كه حقتعالى بواسطه شهادت آنحضرت بما عنایت فرموده اینست كه ایام زیارت 
آنحضرت از عمر زائر او حساب نمیشود چنانچه در امالى شیخ از محمد بن مسلم روایت میكند كه 

شهادت آنحضرت چهار چیز به   ماالسالم فرمودند كه خداوند در عوض امام باقر و امام صادق علیه
ان اهللا عوض الحسین من قتله ان جعل االمامة فى ذریة و الشفاء فى تربته و  : او عنایت فرموده

 .اجابة الدعا عند قبره و ال تعد ایام زائره جائیا و راجعا من عمره 
 : او داده شدهمحصل معنى آنكه عوض قتل آنحضرت چهار چیز به 

 امامان از ذریه اویند
 شفا در تربت اوست

 . اجابت دعا تحت قبه آنحضرت است
 .رفتن و آمدن زائر آنحضرت از عمر او حساب نمیشود

 ان یرزقنى طلب ثارك مع امام منصور من اهل بیت محمد صلى اهللا علیه و آله  : مجلس سى و ششم
تا با امام منصور از اهل بیت محمد صلى اهللا علیه و  و از خدا درخواست میكنم كه روزى من گرداند

 . خون خواه تو باشم ((یعنى حضرت ولى عصر))آله 
 شرح لغات 

 . رزق به فتح راء روزى دادن است و رزق به كسر راء نفس روزى است
امام بمعنى پیشوا در امور دین و دنیا است و بعبارت دیگر به برنامه هاى دینى اعم از حكومت و 

 .راى حدود و احكام الهى تحقق میبخشد((
به مفضل فرمودند اى مفضل امامت منصبى است الهى و خالفتى است ربانى كه ) ع (امام صادق 

خداوند هر طور كه مصلحت بداند و در هر مورد كه حكمت ایجاب نماید آنرا قرار میدهد و كسى را 
قرار داده نشد  ( ع(در صلب امام حسن قرار داده شد و ) ع (نمیرسد كه بگوید چرا در صلب حسین 

و به تعبیر دیگر امام بخورشیدى میماند كه با اشعه زندگى بخش خود همه موجودات زنده را حیات 
 . میبخشد و بیمنه رزق الورى

 . یعنى طلب خونخواهى تو را بكنم: طلب ثارك 
تواند آن را بیان كند و حضرت سیدالشهداء علیه السالم عظمتى دارد كه هیچكس جز خدایتعالى نمى 

فضل و ثوابش را شرح دهد زیرا عظمت خون و اهمیت خونخواهى هر كس به قدر بزرگى صاحب 



را كامال بشناسد همچنین نمى تواند ) ع (آنست و همانطور كه شخص نمیتواند مقام و منزلت حسین 
 .عظمت و اهمیت خونخواهى آنجناب را درك كند

تعداد و ظرفیت خود آن عظمت را دریابیم در این زیارت از خدا میخواهیم براى اینكه بتوانیم در حد اس
 .كه ما را از خونخواهان آنحضرت قرار دهد و این سعادت بزرگ را بما روزى فرماید

) ص (در ركاب امام نصرت یافته از اهل بیت محمد ) ص (مع امام منصور من اهل بیت محمد 
افراد خاندان آمده است و گاهى بمعنى سزاوار و شایسته ذكر اهل در لغت بمعنى خانواده و فامیل و 

 .شده و همچنین به گروهى اطالق میشود كه پیوند جامعى با هم دارند
قرآن كریم آنان را كه با پیغمبرى عقیده اند و باو ایمان دارند اهل او ذریه او میداند و كسانى كه فرزند 

هل او بیرون میداند همچنانكه در داستان نوح كه نسبى او باشند در صورت ایمان نیاوردن از ا
 . او از اهل تو نیست. انه لیس من اهلك : فرزندش فرد ناشایسته اى بود خدایتعالى فرمود

و همچنین قرآن كریم گاهى آنان را كه یك مسیر حركت میكنند و یا یك روش و مرام دارند و یا پیروى 
ك مكتب غیرآسمانى هستند اهل همان روش بخصوص دانسته از یك كتاب آسمانى مینمایند و یا پیرو ی

 . مانند اهل كتاب ، اهل تقوى ، اهل نار، اهل دوزخ ، اهل بهشت و غیره و این معنى اهل است
 اهل بیت پیغمبر چه كسانى هستند؟ 

 انما یرید اهللا لیذهب عنكم :این موضوع در قرآن مجید كامال تصریح شده كه در آیه تطهیر میفرماید
اشاره بر اینكه خدا جز این منظور ندارد كه پلیدى را از شما اهل بیت ببرد  .الرجس و یطهركم تطهیرا 

 حاال باید دید اهل بیت چه كسانى هستند؟
و ) ص (از روایاتى كه در شاءن نزول آیه وارد شده تاءیید میشود كه آیه شریفه در شاءن رسول خدا 

بار خدایا اینها : فرمود) ص (سالم نازل شده و لذا رسول خدا على و فاطمه و حسن و حسین علیهم ال
 .اهل بیت و عترت من هستند

 .و در روایات زیادى آمده كه ائمه هدى از اهل بیت میباشند
: سئوال شد كه امامان بعد از شما چند نفرند؟ فرمود) ص (از رسول خدا : ابوسعید خدرى میگوید

روایات و روایات دیگرى كه دوازده امام را بنام آنها ذكر كرده است  بنابراین. دوازده نفر از اهل بیتم 
 . حضرت مهدى را هم كه آخرین امام است از اهل بیت خود خوانده است) ص (رسول اكرم 

كه ) ص (در ركاب امام نصرت یافته از اهل بیت محمد ) ص (مع امام منصور من اهل بیت محمد 



و اختصاص آنحضرت به لقب منصور از جهت آنست كه . دامام عصر عجل اهللا تعالى فرجه باش
سوره  31طلب خون حضرت سیدالشهداء در عهده شمشیر عاملگیر آنحضرت میباشد چنانچه در آیه 

 .و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فال یسرف فى القتل انه كان منصورا  :اسرى میفرماید
نازل  ( ع(مورد قتل حضرت سیدالشهداء ابا عبداهللا الحسین  اخبار زیادى داریم كه این آیه مباركه در
حضرت قائم است و اگر جمیع آنها را بكشد اسراف در ) ع (شده كه ولى خون حضرت امام حسین 

قتل نشده است و در بعضى از اخبار است كه بعضى از روات سئوال كردند كسانیكه در زمان 
ى چه آنها را میكشند جواب دادند كه چون راضى بفعل آنها حضرت بقیة اهللا هستند كه قاتل نبودند برا

 ((والراضى بفعل قوم كالداخل فیهم )) .هستند
هو الحسین بن على قتل مظلوما  :فرمودند) ع (و در بحار از تفسیر عیاشى نقل میكند كه امام باقر 

 .سرف فى القتل و نحن اولیائه و القائم منا اذا قام طلب بثارالحسین فیقتل و حتى یقال قد ا
 :در اینجا چند اشكال متوجه میشود

 . راضى بقتل را نباید قصاص كرد فقط در عقوبت شریك فاعل است: اوال
باید سهم دیه آنها را رد كرد چه اگر جماعتى یكنفر كشتند ولى مقتول میتواند تمام آنها را بكشد : ثانیا

فر را بكشند باید به هر یك از وارث این ده نفر نه مثال اگر ده نفر یكن. مشروط بر اینكه آنها را بدهند
 .دیه بدهند10/9عشر 

مسلما جزو اهل بیت رسول ) ع (جواب تمام این اشكاالت به این است كه حضرت ابا عبداهللا الحسین 
خدا بوده و محبت نسبت بآنحضرت از ضروریات دینست و كسانى كه راضى به قتل او هستند منكر 

پس زمان رجعت آنها را . پس چنین كسى كافر و مرتد و واجب القتل میباشد ضرورى دین میباشند،
 .زنده میكنند و حضرت از آنها انتقام میكشد

 حضرت قائم است ) ع (ولى خون حضرت امام حسین 
به چه جهت لقب حضرت مهدى  ((فلم سمى القائم قائما))از امام محمد باقر علیه السالم سئوال كردند 

چون جدم حسین علیه السالم را شهید كردند مالئكه آسمانها بخروش آمدند عرض : قائم شد؟ فرمود
خطاب رسید انظروا الى ضحضاح العرش چون . كردند خدایا انتقام این مظلوم را از ظالمان بكش 

نظر كردند پرده هاى نور از عرش الهى برداشته شد و امامان كه از ذریه حسین علیه السالم بودند 
كى از آنها به نماز ایستاده خطاب رسید كه بذلك انتقم منهم اوست كه انتقام میكشد از قتله دیدند كه ی



 .حضرت سیدالشهداء و هر كس از بنى امیه كه راضى بقتل آنحضرت بودند
 شرح صلى اهللا علیه و آله 

 .این جمله در دو بخش شرح داده میشود
 .میفرستد) ص (بر پیغمبر صلى اهللا علیه یعنى خداوند سالم و درود : بخش اول 
 .در معنى آل پیغمبر كه چه كسانى هستند: بخش دوم 

ان اهللا و مالئكته یصلون على النبى یا ایها الذین آمنوا  :میفرماید 57حقتعالى در سوره احزاب آیه 
 .صلوا علیه و سلموا تسلیما 

یذاء او آمده در این آیه مورد در چند آیه قبل از این آیه بحثهایى پیرامون حفظ حرمت پیغمبر و عدم ا
بحث نخست سخن از عالقه خاص خداوند فرشتگان نسبت به پیغمبر میگوید بعد درین زمینه دستور 

 .به مؤ منان میدهد
مثال حضرت آدم . حقتعالى در قرآن ، هر پیغمبرى را بنحوى ستوده و مخصوص به كرامتى گردانیده 

. دم و حضرت موسى را به كالم خود و كلم اهللا موسى تكلیمااسجدو ال: را به سجود مالئكه اكرام فرمود
داود را بخالفت تعیین فرمود یا داود انا جعلناك خلیفة فى االرض سلیمان را به منطق الطیر انا علمناه 

ابرى االكمه و االبرص و : منطق الطیر و عیسى را به ابراء مرض و احیاء موتى تخصیص فرمود كه 
ان اهللا و مالئكته یصلون على النبى ازین : هللا ولى پیغمبر اكرم درباره اش فرموداحیى الموتى باذن ا

تعریف باید دانست كه فرق این پیغمبر با سایر پیغمبران چقدر بوده است و گویند مراد از صلوات خدا 
بر پیغمبر ثنا و مدح بر آنحضرت است و از بسیارى ستایش حقتعالى بود كه مسمى به محمد شد 

بسیار ستوده شده و از بسیارى ستایش او بود حقتعالى را كه مسمى به احمد شد، یعنى بسیار یعنى 
كانه حقتعالى میفرماید بسیار ترا ستودیم كه محمد گشتى و بسیار تو ما را ستودى كه احمد . ستاینده 

 . شدى
ه را بسجود در حكمت اینكه حقتعالى بر حبیبش صلوات میفرستد بعضى گفته اند كه خداوند مالئك

حضرت آدم ماءمور ساخت ولى بسجود پیغمبر ماءمور نشدند اگر چه سجده آدم هم به واسطه نور 
پیغمبر در صلب آدم بود ولى بر حسب ظاهر پیغمبر مسجود واقع نشد و از این مطلب تفضیل آدم 

من خودم اول بر پیغمبر ظاهر میشد پس حقتعالى فرمود اى مالئكه اگر بشما گفتم بر آدم سجده كنید 
بر محمد صلوات فرستادم و شما مؤ منین بدون حاجت داشتن بآنحضرت صلوات بر آن بزرگوار 



میفرستد مالئكه و انسانها كه در دنیا و آخرت احتیاج بر آنحضرت دارند بطریق اولى باید بر او 
 .صلوات فرستند

 علت صلوات امت بر آن حضرت 
كه سبب در امر به صلوات امت بر آنحضرت آنست كه روح  امام فخر رازى در اسرارالتنزیل میگوید

انسانى بواسطه ضعف جبلى مستعد بقبول انوار و فیوضات الهى نتواند بود مگر وقتى كه عالقه 
استفاضه میان خود و ارواح انبیاء را مستحكم نماید تا انوار فیض از عالم غیب بر ارواح انبیاء 

ما رسد چنانچه در موقع تابیدن آفتاب به اطاق انعكاس نور بر منعكس شده و بعدا به واسطه ایشان ب
سطح اطاق و جدران آن ممكن نیست مگر وقتى كه نور به واسطه آئینه اى كه صفاى جبلى و 

شفافیت دارد انعكاسش بر سطح اطاق و جدران آن بیفتد پس ارواح انبیاء علیهم السالم واسطه فیض 
هر پیغمبرى كه مقامش باالتر است منبع فیض الهى بیشتر خواهد  الهى بین ما و او میباشند و مسلما

 .بود تا جایى كه همه انبیاء باید كسب فیض از او بنمایند
اول شى ء عرض كردم ) ص (در سماء عالم بحار مجلسى است كه جابر گفت خدمت رسول اكرم 

 .ه كل خیر خلقه اهللا ما هو قال صلى اهللا علیه و آله نور نبیك یا جابر ثم خلق من
اى جابر نور پیغمبرت بود سپس : پرسیدم اولین مخلوق خدا چه بود؟ فرمود) ص (یعنى از رسول اكرم 

مراد از خیرات جمیع حیطه آفرینش است و این حدیث اگر چه . خداوند از آن نور تمام خیرات را آفرید
ود كه تمام چهارده معصوم پیغمبر را تنها واسطه فیض میگیرد اما بواسطه روایات دیگر دانسته میش

بكم فتح اهللا و بكم : در اینمقام شریكند و مؤ ید اینمطلب عبارتى از زیارت جامعه است كه میفرماید
یختم یعنى فتح ابواب و ختم آنها بوسیله شما چهارده معصوم بوده است و در قسمتى از حدیث دیگر 

م و اى بزرگ رسوالن و اول آفریدگان اى حبیب: فرمود) ص (كه مفصل است حقتعالى به رسول اكرم 
به سجده افتاد ) ص )و آخر پیغمبرانم تو در قیامت صاحب مقام شفاعت خواهى بود پس نور محمد 

وقتى برخاست یكصد و بیست و چهار هزار قطره از نور وجودش چكید كه از هر قطره اى خداى 
 ((تا آخر روایت ))متعالى پیغمبرى را آفرید 

ر این روایت اینست كه تمام پیغمبران از نور وجود پیغمبر اسالم خلق شدند و در پس مقصود از ذك
مقام گرفتن فیض هم باید از منبع فیض او كسب فیض كنند و چون انبیاء محتاج به گرفتن فیض از 

آنحضرت میباشند پس ما بطریق اولى نمیتوانیم فیض را از مبداء حقتعالى بگیریم و محتاج بگرفتن 



چنانكه اگر آهنى را در كوره . نحضرت میباشیم چون سر تا پا ظلمت و تاریكى هستیم فیض از آ
آهنگرى بگذارند تا صفات آتش بآن تاءثیر كند با آنكه ذات آهن با ذات آتش متفاوت است اما چون 
صفات آتش بآن سرایت نموده در این هنگام اگر آهن بگوید من سرخم ، من گرمم ، من میسوزانم ، 

رت مى بخشم و تمام آثار و افعال آتش را بخود نسبت دهد صحیح است و دعوى باطلى نكرده من حرا
است بنابراین ما هم وقتى اتصال خودمان را به محمد و آل او نزدیك كردیم كسب فیض الهى را بیش 

 . از پیش میتوانیم بكنیم
 .خداوند در قرآن هر یك از پیغمبران را به اسم خطاب كرد

 . انت و زوجك فى الجنة یا آدم اسكن
 . یا نوح اهبط بسالم منا و بركات

 .یا ابراهیم اعرض عن هذا
 . یا موسى فاخلع نعلیك

 . یا داود انا جعلناك خلیفة فى االرض
 . یا زكریا انا نبشرك بغالم

 . یا یحیى خذالكتاب
 . یا عیسى بن مریم اذكر نعمتى علیك

 :از بهر تعظیم بلكه با لقب خطاب میكند ولى درباره این پیغمبر او را باسم نخواند
 . یا ایها النبى ، یا ایها الرسول

و اگر در آیاتى هم اسم مبارك آنحضرت برده شد غرض خطاب نبوده بلكه معرفى بدیگران بوده و ما 
 محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل

ال منع فرمود تا او را باسم نخوانند  در امم سابقه پیغمبران را باسم میخواندند و درباره این پیغمبر خدا
اول آنحضرت را یا محمد، یا اباالقاسم خطاب میكردند تجعلوا دعا الرسول بینكم كدعاء بعضكم بعضا 

خداوند بجان هیچ پیغمبرى قسم نخورد مگر این . بعد از این آیه یا رسول اهللا ، یا بنى اهللا میگفتند
م یعمهون بلكه به شهر و وطن پیغمبر هم قسم خورد ال اقسم لعمرك انهم لفى سكرته: پیغمبر كه فرمود

بهذا البلد باالتر از همه موجودات قرار داد و ما ارسلناك اال رحمة للعالمین آنقدر مقام این پیغمبر باال 
است كه آفریدگار عالم هستى و تمام فرشتگان كه تدبیر این جهان بفرمان حق بر عهده آنها گذارده 



د میفرستند اكنون كه چنین است شما نیز با این پیام جهان هستى هماهنگ شوید اى شده بر او درو 
ان اهللا و  .كسانیكه ایمان آورده اید بر او درود بفرستید و سالم گوئید و در برابر فرمان او تسلیم باشید

 .مالئكته یصلون على النبى یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما 
رانقدر عالم آفرینش است و اگر بلطف الهى در دسترس شما قرار گرفته مبادا ارزانش او یك گوهر گ

بشمارید و مبادا مقام او را در پیشگاه پروردگار در نزد فرشتگان همه آسمانها فراموش كنید او یك 
انسانست و از میان شما برخاسته ولى نه یك انسان عادى بلكه كسى است كه یك جهان در وجودش 

 . شده است خالصه
 :در اینجا به نكاتى باید توجه كرد

صلوات بر حضرت رسالت باید به ضمیمه آل باشد چنانچه در امالى شیخ صدوق به اسناد خود : اوال
من از ابان بن تغلب از حضرت باقر علیه السالم از آباء گرامش از حضرت رسالت نقل فرموده كه 

 .و ان ریحها الیوجد من مسیر خمسماة عام  صلى على و لم یصل على آلى لم یجدریح الجنة
صلوات بر آنحضرت در تشهد نماز واجب است و بدون آن نماز باطل است مگر فراموش كند : ثانیا

كه اگر محلش نگذشته باید برگردد و اگر گذشته بعد از نماز قضا كند و سجده سهو هم واجب است 
نانچه در كافى از آن حضرت روایت كرده كه و در موقع ذكر اسم مبارك او باید صلوات فرستاد چ

 :فرمود
 .من ذكرت عنده فلم یصل على فدخل النار فابعده اهللا 

روایت كرده كه ) ع (و در ثواب صلوات اخبار بسیار وارد شده كه در كافى از حضرت صادق 
م یبق من صل على النبى صلوة واحدة صلى اهللا علیه الف صلوة فى الف صف من المالئكة ل :فرمود

مما خلقه اهللا اال صلى على البعد لصلوة اهللا علیه و صلوة مالئكته فمن لم یرغب فى هذا جاهل مغرور 
 .قد برء اهللا منه و رسوله و اهل بیته 

 .ما فى المیزان شى ء اثقل من الصلوة على محمد و آل محمد  : و نیز از آنحضرت روایت فرموده
فرمود كه جبرئیل مرا مالقات نمود و بشارت داد ) ص (ل خدا در جامع االخبار روایت میكند كه رسو 

كه حقتعالى میفرماید هر كه بر تو صلوات فرستد من بر او صلوات میفرستم و هر كه بر تو سالم كند 
روایت ) ع (من بر او سالم میكنم و من براى این بشارت سجده شكر بجا آوردم كلینى از امام صادق 

فرمود هر كه بر من صلوات فرستد حقتعالى و مالئكه بر او صلوات  )ص (میكند كه رسول خدا 



 .میفرستند
هر كس بر من یكبار صلوات فرستد حق تعالى بر او : و در روایت دیگر است كه رسول خدا فرمود

ده بار صلوات فرستد و هر كه بر من ده بار صلوات فرستد حقتعالى بر او صد بار صلوات فرستد و 
بار صلوات فرستد بر او هزار بار صلوات میفرستد و هر كس را كه خدا بر او هر كه بر من صد 

 .هزار بار صلوات فرستد هرگز او را به آتش عذاب نخواهد كرد
 در معنى آل : بخش دوم 

ریشه آل از اهل است و مصغر آن اهیل مانند رجل كه مصغر آن رحیل میباشد پس در اصل اهل 
و همزه را باعتبار حركت ما قتل قلب بالف نمودند آل شد بدلیل آنكه آل  بوده ها را قلب به همزه كردند

 .به اهیل تصغیر میشود و در تصغیر هر كلمه به اصل خود راجع میگردد
كلمه اهل شمول بیشترى از آل دارد زیرا هم بر اشراف صادق است و هم بر غیر اشراف معنى آل 

م و طایفه اطالق نمیگردد و مقید زمان و مكان هم دودمان است و جز به شرفا و اعالم و زعماى قو 
و آل على كه خاندان و عترت امیرالمؤ منین ) ص (نیست مانند آل رسول كه خاندان پیغمبر اسالم 

 ((نقل از دائرة المعارف تشیع )) .میباشد) ع (
فت پس فرقى كه میان آل و اهل در استعمال شده است آنست كه آل در صاحبان شرافت خواه شرا

و اهل بمطلق  ((لعنه اله ))و آل فرعون ) ص (دنیوى باشد یا اخروى استعمال میشود مثل آل نبى 
كسان اطالق میشود مثل اهل سوق كه در آنها شرافت منظور نیست و اهل بیت نبوت كه در آنها 

 . شرافت منظور هست پس در استعمال آل اخص باشد و اهل اعم
آل الرجل قرابته و اهل  : المحیط فى علم اللغة آورده است كه صاحب بن عباد در كتاب معروف به

بیته و تصغیر اهیل و اهل در لغت بمعنى كسان است و اهل بیت كسان خانه را گویند پس آل نبى و 
 .اهل بیت نبى یعنى كسان نبى و جمعیتى كه رجوع و نسبتى باو داشته باشند

 معنى اوالد
اهللا علیه در كتاب مسالك فرموده كه جماعتى از اصحاب مثل  افضل المحققین شیخ زین الدین رحمة

المحدثین شیخ مفید و قاضى بن براج و ابن ادریس را اعتقاد آنست كه لفظ اوالد شامل اوالد اوالد  شیخ 
یا بنى اسرائیل كه شامل جمیع بنى آدم و  - لقوله تعالى یا بنى آدم . و همچنین تا انقراض عالم میشود

میشود و از جهت اجماع بر تحریم حلیله ولد ولد لقوله تعالى و حالئل ابنائكم الذین من بنى اسرائیل 



 . اصالبكم و از جهت دخول اوالد اوالد در قول خداى تبارك و تعالى یوصیكم اهللا فى اوالدكم
بعد آنكه معنى آل و اوالد معلوم شد باید دانست صلواتى كه در آن آل ذكر نشود خالف شرع است در 

فرمودند كه در شب معراج ) ص (وارد شده كه حضرت رسول ) ع (فسیر امام حسن عسكرى ت
قصرهایى را در بهشت بمن نشان دادند كه دیوارهاى آن از طال و نقره ساخته شده بود و بجاى گل 

مشك و عنبر بكار برده بودند ولى بعضى از آن قصرها كنگره هاى رفیعى داشت و بعضى نداشت از 
ب آنرا سئوال كردم گفت آن قصرهایى كه كنگره ندارد از آن كسانى است كه بعد از نماز جبرئیل سب

بر تو و آل تو صلوات نمى فرستند تا نمایان باشد كه آنها قصر جماعتى است كه صلوات نفرستاده 
 .اند

 .اللهم اجعلنى عندك وجیها بالحسین علیه السالم فى الدنیا و االخرة  : مجلس سى و هفتم
ردگارا مرا بواسطه محبت و شفاعت حسین علیه السالم نزد خودت در دو عالم وجیه و آبرومند پرو 

 گردان
 . وجهى ، بفتح واو و كسر جیم ، مرد نیكوروى صاحب قدر و جاه و بزرگ قوم

وجیهه ، بفتح واو كسر جیم مؤ نث وجیه زن خود و داراى قدر و جاه و مقام فرهنگ عمید الوجیه ، 
 . خوشگل ، زیبا، فرهنگ الروس مهمتر قوم ،

خدایا مرا بواسطه محبت و دوست داشتن حسین در دو عالم صاحب : پس معنى عبارت چنین میشود
 . قدر و جاه و مقام قرار بده

خود را به قنداقه حسین مالید خدا از ) ع (در اینجا میگوئیم خدایا فطرس در شب والدت حسین 
رسید و میگفت كیست مثل من و حال آنكه من آزاد كرده حسینم   تقصیرات او درگذشت و بمقام اولش 

خدایا ما هم یكعمر حسین حسین گفتیم و خود را به قبر و ضریح او مالیدیم نمیدانیم با ما چه معامله 
 .اى خواهى كرد

و عاد فطرس بمهده فنحن عائذون بقبره من بعده  : در دعایى كه روز سوم شعبان میخوانیم میگوئیم
فطرس را بواسطه پناه بردنش به گاهواره حسین بمقام اولش برگردانیدى ما هم بعد از فطرس بقبر  خدایا

اللهم اجعلنى عندك وجیها بالحسین علیه السالم فى الدنیا و االخرة  : حسین پناهنده میشویم و میگوئیم
. 

اللهم انى  :فرمود) ص (خدایا چه قدر و منزلت و چه مقام و آبرومندى باالتر از این كه پیغمبر 



 .احبهما و احب من یحبهما
یعنى پروردگار من دوست میدارم حسن و حسین را و دوست میدارم آنكسى را كه دوست میدارد آنها را 

خداوند دوست میدارد هر كسى را كه حسین را دوست . احب اهللا من یحب حسینا: و همچنین فرمود
 .بدارد

راهى میگذشت دید طفلى با حسین نشسته اظهار محبت و  از) ص (در روایت است كه روزى پیغمبر 
آن طفل را گرفته اظهار مهربانى باو نمودند از آن حضرت علت را ) ص (مالطفت باو میكند پیغمبر 

انى احبه النه یحب ولدى الحسین النى راءیت انه یرفع التراب من تحت اقدامه و  :سئوال كردند فرمودند
 .رئیل انه یكون من انصار فى دفعة كربال یضعه على وجهه و اخبرنى جب

من او را دوست میدارم بجهت آنكه او پسرم حسین را دوست میدارد زیرا كه دیدم خاك از زیر : یعنى 
قدمهاى حسین بر میداشت و بر چشمان خود میمالید و جبرئیل بمن خبر داد كه این طفل در واقعه 

 .كربال از یاران حسین خواهد بود
واریم زیرا كه حسین علیه السالم را دست داریم ، پیغمبر خدا هم دوست دار ما میگردد و پس ما امید

 ((97وسایل المحبین شیخ جعفر ص ))باین سبب هم خدا دوست دار ما میگردد 
 محاسبه شیخ جعفر شوشترى با نفس خود

محبت حسین در او در كتاب وسایل المحبین خود حساب دقیقى با نفس خود دارد كه سرانجام بواسطه 
 .دنیا و آخرت نزد حقتعالى محترم و آبرومند میگردد

میگوید چنین یاد دارم كه وقتى سنین عمرم به شصت سال رسید فكر كردم و به نفس خود خطاب 
نمودم كه اى نفس شصت سال از عمر تو گذشت و سرمایه جوانى كه اغراشیاء است بباد فنا دادى 

فر آخرت خود ننمودى وقتى دوران جوانى چنین بگذرد در دوران چه تحصیل زاد و توشه اى براى س
 . پیرى و علیلى و ناتوانى چه خواهى كرد و چه متاعى از دنیا براى این سفر پرخطر خود برداشتى

امیرالمؤ منین علیه السالم همه شب در دوران خالفتش در كوفه با صداى بلند كه همه مى شنیدند 
 .  فقد نودى بالرحیلتجهز و ارحمكم اهللا: میفرمود

اى مردم بار سفر آخرت خود را ببندید كه بانگ رحیل قافله بلند شد چه در این سفر عقبه هاى سختى 
 .در پیش است كه خواه ناخواه باید از آن بگذرند

 .ان ربك لبا المرصاد: اى نفس آیا بگوشت نرسیده كه حقتعالى در قرآن میفرماید



ى تو را بر مركب چوبین سوار كنند و بطرف خانه وحشتناك قبر ببرند بدان اى نفس كه به همین زود
اى نفس اگر بگویى كه داراى ایمانى هستم كه شرط 737آیا براى آن منزل پرخوف و خطر چه ص 

،میگویم كه آیا ایمان لفظى را میگویى كه خیلى از منافقین و مردم بد عمل هم این 737قبولى ، ص 
مردم میگویند ما مسلمان و باایمان هستیم و اگر كسى بآنها بگوید كه شما مؤ ایمان را دارند چه اكثر 
 .من نیستید بدشان میآید

و اگر ایمان واقعى را میگویى امامان ما براى اینكه گول و فریب شیطان را نخوریم تمام عالئم ایمان را 
ه براى خودت میخواهى براى ما تعیین فرمودند كه كوچكتر و پست تر از همه آنها اینست كه هر چ

براى برادر دینى هم بخواهى و هر چه براى خودت نمیخواهى براى او نخواهى آیا این صفت در تو 
 .موجود است مسلما جواب منفى خواهى داد

 .اءلم یاءن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر اهللا  :قرآن میفرماید
یدن این آیه شخص خوبى شد كه شرح آن گویند فضل كه یكى از قطاع الطریقها بود به واسطه شن

 مفصل است
انما المؤ منون الذین اذ اذكر اهللا وجلت قلوبهم و اذ اتلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا على  :قرآن میفرماید

ربهم یتوكلون الذین یقمیون الصلوة و مما رزقناهم ینفقون اولئك هم المؤ منون حقا لهم درجات عند ربهم 
 .ریم و مغفرة و رزق ك

اى نفس در موقع خواندن آیات الهى چقدر از خوف الهى ترسان میشوى و چقدر بر ایمان تو افزوده 
میشود تو كه مثل آن مرده شویى هستى كه اگر روزى صد مرده بشوید ابدا بفكر مرگ و عالم آخرت 

مسلما اگر  نیست بلكه بفكر پول گرفتن از صاحب مرده است چگونه آیات الهى بر تو اثر خواهد كرد
 .این آیات بتو اثر میكرد وضع روحیه تو بهتر از اینها میشد

اى نفس اگر بگویى كه یكى از چیزهایى كه باعث نجات قبر و قیامت من میشود اخالق و صفات 
حسنه است مانند سخاوت و عدالت و امثال آن میگویم آنها هم در تو نیست زیرا كه اى نفس وقتى 

ى ده تومان را چند قسمت میكنى كه به هر فقیرى پول كمى بدهى و لباسى كه بخواهى در راه خدا بده
میخواهى به فقیرى بپوشانى بعد از آنكه كامال استفاده كردى و دیگر پوشیدن او را خوش ندارى آنوقت 
بفقیر و محتاج میدهى و غذایى كه مانده شد و دیگر مورد استفاده تو نیست به گرسنه اى میدهى این 

 . لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون: وت نمیگویند مگر نشنیده اى كه خدا در قرآن میفرمایدرا سخا



مثل الذین ینفقون اموالهم  :با وجود آنكه قرآن میخوانى و آیات آنرا روز و شب مى شنوى كه میفرماید
 .فى سبیل اهللا كمثل حبة انبتت سبع سابل و فى كل سنبلة مائة حبة 

كه تو در راه خدا انفاق كنى مانند دانه گندمى است كه در زمین بكارى هفت خوشه  مثل یك درهمى
واهللا یضاعف لمن یشاء باز : بدهد كه هر خوشه آن یكصد دانه داشته باشد معذلك آخر آیه میفرماید

هم خدا بیش از اینها بتو میدهد پس تو از صفت سخاوت چه بهره اى دارى سخاوت را حاتم طایى 
در قصرى مینشست كه چهل در داشت اگر فقیرى از تمام درها میآمد و چیزى میخواست داشت كه 

باو میداد و باو نمیگفت كه من ساعتى پیش به تو اكرام كردم و بعد از آنكه از چهل در میآمد و 
میگرفت حاتم باو میگفت خجالت نكش اگر میخواهى مجددا این چهل در را تجدید كن او شخص 

ن سخاوت را داشت تو كه مسلمان و شیعه اثنى عشرى هستى چه مقدار از آن مشركى بود و ای
 . سخاوت در تو هست

اى نفس اگر بخواهى بگویى داراى اعمال صالحه هستم از قبیل نماز و روزه و حج و سایر اعمال 
از دیگر جواب ترا خواهم داد كه نماز و روزه و حج آنقدر شرایط سنگینى دارد كه معلوم نیست یك نم
و حج ما قبول شود و در صورت قبولى آنقدر دیونى به مردم داریم چه مالى و چه اخالقى مانند 

غیبت و تهمت كه اعمال صالحه ما بین آنها تقسیم میشود و چیزى براى ما نمیماند بلكه گاهى كه 
 . ماعمال خوب ما تمام شد اعمال زشت آنها را بما میدهند و ما باید جزاى زشت آنها را ببری

آیا چقدر اعمال صالحه داریم كه در آن ریا و عجب نباشد بنابراین اى نفس نمى توانى بخودت وعده 
 .دهى و امیدوار باشى كه یك عمل تو مورد قبول الهى واقع شده باشد

پس از آنكه نفسم ماءیوس شد و نتوانست جوابم را بگوید ناگاه بخود آمده گفت یكى از وسایل قرب 
ارى برحمت او است در من هست و من امیدوارم كه او دست گیرى از من كند و دیگر الهى كه امیدو 

دوستى نبى اكرم و شیعه بودن ائمه اطهار میباشد كه این هم خیلى امیدوار هستم كه آنها شفاعتى از 
من بكنند چه آنها سبیل اعظم و صراط اقوم و كهف حصین اند و جواب آنها كشتى نجاتند كه فردا از 

 .یان خودشان دست گیرى كنندشیع
من جواب او را دادم كه امت پیغمبر و شیعه بودن فرع پیروى از احكام این پیغمبر و متابعت از ائمه 

معصومین میباشد پس تو در چه چیزى از امور زندگى پیروى از این پیغمبر را كردى و كدامیك از 
م امور زندگى پیرو بیگانگان میباشى و تمام سنت این نبى گرامى و امامان را بجا آوردى تو كه در تما



كردار و رفتارت را میخواهى مثل بیگانگان قرار دهى سنت پیغمبر در امور زندگى تو چه نقشى دارد 
 . گذشته از همه اینها اخبارى كه در عالمات شیعه به ما رسیده كدامیك از آنها در تو موجود است

نفسم را از هر درى مایوس گردانیدم خطاب باو كردم و گفتم  بعد از آنكه دستم از همه جا كوتاه شد و
اى نفس یك راه نجات براى تو میباشد كه اگر توانستى ازین راه وارد شوى همه چیز براى تو خواهد بود 

حسین مصباح : و اال راهى براى تو باقى نیست و آن باب حسینى است زیرا كه جدش پیغمبر فرمود
فرمود او بابى است از ابواب بهشت یعنى هر كه دوست حسینم باشد باید  الهدى سفینة النجاة بلكه

مثل اهل بیتى كمثل  :ازین در وارد بهشت شود ناگفته نماند كه همه امامان ما كشتى نجاتند كه فرمود
 .سفینة نوح من ركب فیها نجى و من تخلف عنها غرق 

حسین مصباح الهدى و : اش فرموددرباره ) ص (اى نفس آن نجات دهنده حسین است كه پیغمبر 
سفینة النجاة پس در سفر دریا ما محتاج به كشتى هستیم كه العالج باید سوار شویم و آن كشتى اهل 

اهل بیت من كشتى نوح هستند و عجب تشبیه خوبى پیغمبر فرموده : بیت پیغمبر میباشد كه فرمود
در آب بود فقط كشتى نوح با آنها كه در چون كشتى نوح وقتى در آب افتاد كه دنیاى مسكونى آنروز 

كشتى بودند نجات یافتند امروز هم در دنیاى گمراهى و بدبختى فقط كشتى نجات از این مهالك اهل 
من ركب فیها بخى و تخلف عنها غرق بعد از این گفتگوها نفسم خطاب بمن : بیت پیغمبرند كه فرمود

یدوار كرد و بر خود الزم دانستم كه خود را به كشتى كرده گفت این مطالبى كه شما گفتید بسى مرا ام
نجات حسینى برسانم تا او مرا نجات دهد ازین غرقاب مهالك و گمراهى اگر چه همان قسم گفته شد 

هیچیك از عالئم ایمان در من نیست ولى اگر از باب حسینى وارد شوم مسلما مؤ من خواهم بود زیرا 
 .رة ما ذكرت عند مؤ من اال بكى و اغتم لمصابى انا قتیل العب :آن بزرگوار فرمود

یعنى من كشته شده اشك چشمم نزد هیچ مؤ منى یادآور نمى شوم مگر آنكه مصائب من گریه میكند 
 . و مغموم میشود و این گریه مصائب حضرت سیدالشهداء از صفات جمیع انبیاء بوده است

م و گفتم یك عالمت از عالئم ایمان در من پیدا چون اینرا در خود دیدم قدرى بخود امیدوار شد: °=° 
 . شد، آنهم عالمتى كه در پیغمبران بوده است

عالمت خوبى كه در خود دیدم این بود كه در ایام عاشورا حالت حزن و اندوه گریه اى براى من : دوم 
شیعتنا  :ه اندپیدا میشد كه در سایر ایام سال این حالت در من پیدا نمیشد و دیدم كه ائمه ما فرمود

 .خلقوا من فاضل طنینا و عخبوا بنور والیتنا یفرحون بفرحنا و یحزنون بحزننا 



 . پس یك صفت از صفات شیعیان در من پیدا شد و ممكنست از اینراه بگویم من شیعه هستم
وقتى كه از باب حسینى وارد شدم در خودم كمال ایمان را مالحظه كردم زیرا در باب زیارت : سوم 

البته كه خدا جا و مكانى ندارد پس این . من زاره كمن زار اهللا فى عرشه : حضرت وارد شده كه آن
عبارت كمال تقرب بخدا را میرساند و این مقام براى كسى كه ایمان نداشته باشد و یا ایمانش مستودع 

میكند ملكى از باشد ممكن نخواهد بود و یا در اخبار زیارت آنحضرت وارد شده وقتى كه زائر مراجعت 
جانب پروردگار باو میگوید كه خدایت سالم میرساند و میفرماید عملت را از سر بگیر كه گذشته 

 .هایت را بخشیدم پس وقتى انسان را خدا سالم میرساند دیگر ممكن نیست كه او بى ایمان باشد
د و من را ببهشت اگر چه در اعمال خود نظر كردم دیدم عملى ندارم كه باعث نجات من شو : چهارم 

من بكى او ابكى او تباكى و حبت : رساند اما در اخبار باب حسینى كه نظر كردم دیدم كه فرموده اند
له الجنة و در خود دیدم كه این حاالت در من هست پس خداوند مرا بواسطه حضرت حسین به بهشت 

ز راه گریه بر حسین علیه خواهد برد پس اگر عملى ندارم كه تحویل خدا بدهم كه موجب بهشت شود ا
 .السالم به بهشت میروم 

در باب زیارت حسین علیه السالم دیدم وارد شده كه زائر حسین از شافعان روز محشر درباره : پنجم 
ده نفر یا صد نفر پس من گیرم از آن اشخاصى نباشم كه صد نفر را شفاعت كنم الاقل ممكنست كه 

 .نجاتى براى من باشد
یل زیارت آنحضرت اینست كه زائر آنحضرت از جمله كسانى كه در باالى عرش و از جمله فضا

الهى با خدا تكلم كند من كه داراى این مقام نیستم ولى الاقل ممكنست طرف خطاب ملكى واقع شوم و 
یا به زائر حسینى گفته میشود تو ساقى كوثر باش و دیگران را آب بده پس من به همین قدر قانع 

ان افیضوا علینا من : شنگان محشر نیستم و از این آیه هم نیستم كه در جهنم میگویندهستم كه از ت
الماء اى بهشتى ها به ما آب دهید اگر چنانچه نمازهاى من قبول درگاه الهى نشود در روایات فضیلت 

و  زائر حسین وارد شده كه خداوند هفتاد هزار ملك موكل قبر آنحضرت كرده كه دائما نماز میخوانند
ثواب آن را براى زائرین قبر حسین مینویسند نمازى را كه ملك بخواند با نمازهاى ما خیلى فرق دارد پس 

 .ممكن است ثواب اینگونه نمازهاى درست دست مرا بگیرد
اگر چنانچه زكوة من قبول نشود یا به واسطه دیگرى قبول نشود زائر حسینى زكوة دهنده را دارد چه در 

 .حسین در هر زیارتش ثواب هزار زكوة مقبوله را دارد خبر است كه زائر



و اما اگر حج من قبول نشود زائر حسین را ثواب حج و عمره هاى متعدد باو میدهند در بعضى 
مطابق یك عمره است و در بعضى از روایات مطابق یك حج و در بعضى ) ع (روایات حسین 

 . ایات مطابق صدهزار حجحج و یكصد حج و در بعضى از رو  80حج و  22روایات 
هر قدمش ثواب یك حج را دارد و در روایت دیگر هر قدمى ) ع (و در بعضى اخبار زیارت حسین 

كه بر زمین میگذارد و بر میدارد ثواب صد حج و عمره مقبوله در نامه عملش مینویسند و در بعضى 
و در تمام اینها ثواب از اخبار ثواب دو حج و در بعضى ثواب سى حج و در بعضى ثواب صد حج 

ثواب حجى را دارد كه خود ) ع (بعد باز باال میرود زائر حسین . حجى كه با پیغمبر بجا آورده باشد
پیغمبر بجا آورده باشد، بلكه در خبریست كه پیغمبر فرمود هر كه حسینم را زیارت كند ثواب نود حج 

اختالفات روایات براى اختالف معرفت زائرین و نود عمره ایكه من بجا آورده باشم باو خواهند داد این 
 .خواهد بود

ثواب اینهمه حج در نامه اعمال تو ) ع (پس اگر تو هم قبول نشد ممكنست از راه زیارت حسین 
 .نوشته و ثبت شود

 .برابر ثواب هزار صدقه مقبوله است ) ع (در روایت است كه زیارت امام حسین : اما صدقه 
 .مقابل اجر هزار صائم و روزه دار را دارد) ع (حسین  ثواب زیارت: اما روزه 

اما اعانت در راه خدا در خبر است هر كه زیارت آنحضرت را كند مثل كسى است كه هزار اسب در 
 .راه خدا داده باشد كه همه بازین و لجام بوده باشد

داء بدر را دارد بلكه ثواب هزار شهید از شه) ع (اما جهاد در راه خدا، در خبر است كه زیارت حسین 
در خبر دیگریست كه زیارت آنحضرت ثواب هزار بنده آزاد كردن را دارد بلكه در بعضى از روایات 
هر قدمى ثواب یك بنده آزاد كردن از اوالد اسماعیل را خواهد داشت بلكه وارد شده كه از هر قطره 

كنند و ثوابش را در نامه عمل زائر زائر خدا هفتاد هزار ملك خلق میكند كه تسبیح و تقدیس خدا را 
 .بنویسند

 حسین نجات دهنده از آتش است 
مرحوم حاج مال محمدباقر بیرجندى در كتاب كبریت احمر نقل میكند كه یكى از معاصرین ما كه 

مدتى عمر خود را صرف حكومت دولتى نموده بعد از آنكه از آن شغل كناره گیرى نمود و توبه كرد 
د كه در خواب دیدم به واسطه شغلم در عذابهاى سختى گرفتارم و درهاى آتش به براى من نقل نمو 



: روى من باز است بمن گفتند كه براى خود شفیعى بجوى گفتم در اینجا از كجا شفیع بجویم گفتند بگو
یا حسین ، یا حسین ، چون این اسم را مكرر گفتم شخصى نورانى پیدا شد دست مرا گرفت و از آتش 

ورد و از آن وقت نذر كرده ام كه مجلس روضه اى داشته باشم و حاال در هفته یكروز در بیرون آ
 . منزل روضه خوانى دارم

 

 

 .هر كه حسین را زیارت كند آنحضرت هم بعد از وفات او را زیارت میكند
مرحوم عالمه مجلسى در مزار بحار نقل میكند كه مردى از مشایخ عرب كه اسم او على بن محمد 

میرفت ولى در زمان پیرى مدتى این زیارت را ترك كرد تا ) ع (در هر ماه یكمرتبه بزیارت حسین  بود
یكمرتبه به هر قسمى بود بزیارت آنحضرت مشرف شد، شبى حضرت سیدالشهداء را در خواب دیدم آن 

م و حضرت فرمود اى على بن محمد تو كه با ما خوب بودى چرا بما جفا كردى گفتم یا سیدى پیر شد
دستم از مال دنیا تهى گشته نمى توانم مركبى اجاره كنم آقا یك روایتى از شما بما رسیده میل دارم از 
خود شما بشنوم و آن اینست كه شما فرموده اید هر كه مرا در حیاتش زیارت كند من هم بعد از 

ش باشد فرمود وفاتش او را زیارت میكنم صحیح است یا خیر فرمود صحیح است گفتم اگر او در آت
 . اگر در آتش هم باشد او را نجات میدهم

اى خواننده عزیز مناسب دیدم كه یكى از معجزات امام حسین علیه السالم را راجع باین موضوع ذكر 
كنم هر چند مطلب بطول میانجامد ولى نظر باینكه چشم دوستان حسینى را روشن میكند خوب و 

ر نهاوندى در كتاب راحة الروح از كتاب دارالسالم آقا شیخ مرحوم حاج شیخ على اكب. ارزنده است 
كرهرودى ))محمود عراقى نقل میكند كه شخص بزرگ وثقه و جلیل القدرى بنام حاج سید عبدالرحیم 

بیرون رفت و در مراجعت از  ((كرهرود))به اراده حج بیت اهللا از قریه  1350در اواسط سال  ((عراقى 
ه بوشهر آمد و وقوف وى و همراهانش در كشتى طول كشید بطوریكه كسان مكه معظمه با كشتى از را

ایشان از آمدنشان ماءیوس شدند بلكه خبر وفات ایشان رسید تا اینكه پس از زمانى طوالنى كشتى 
میگوید من در آن زمان  ((آقاى شیخ محمود عراقى صاحب كتاب دارالسالم )) .ایشان بساحل دریا رسید

بلوغ نرسیده بودم ولى بعد از آنكه به حد رشد رسیدم و مراتبى از علم و تحصیل  طفلى بودم كه بحد
نمودم اتفاقا شبى با سید مذكور در مجلسى بودیم و پس از تفرقه اكثر اهل مجلس با آن سید صحبت 
میكردیم تا اینكه یكى از غرائب و وقایعى كه خود او مشاهده كرده بود براى ما ذكر نمود گفت در 



ت از سفر مكه كشتى ما در اثر اختالف هوا خراب شده از راه رفتن باز ماند تا اینكه ذخیره بازگش
غذایى ما به آخر رسید و خوف گرسنگى و تلف شدن ما را اذیت میكرد تا اینكه به فضل خداوند و 

 . خوبى وضع هوا كشتى ما بساحل شهر مخا رسید كه شهرى واقع در یكى از جزایر دریاست
كشتى باین شهر رسیدند براى رفع خستگى و ذخیره غذا از كشتى بیرون آمده به شهر مخا چون اهل 

رفتند و توقف كشتى در آنمكان تا سه روز طول كشید و اهل كشتى در این باب به نزد مالح شكایت 
كردند كه ما مدتى است در دریا مانده ایم و سایر حجاج بخانه هاى خود رفته اند و خبر مرگ ما را 

رده اند با اینحال این توقف براى ما خوب نیست ، مالح كشتى دعوت ما را اجابت كرد شخصى را ب
روانه شهر كرد بعد از اطالع از شهر مخا دسته دسته بساحل دریا براى سوار شدن به كشتى آمدند 

ر باین ترتیب كه اول خود را بكشتى كوچك سوار میكردند تا به كشتى بزرگ برسد و بآن كشتى سوا
شوند تا آنكه از حجاج چند نفرى باقى ماندند كه از جمله ایشان سیدى از اهل یكى از بالد خراسان 
بود كه حاج سیدحسین نام داشت و مردى عالم و عابد و بزرگوار بود و با جمعى از ارحام و بزرگان 

او شده  خودش بود و بقدرى آن سید خوش اخالق و مهربان بود كه همه اهل كشتى فریفته اخالق
بودند بعد از آنكه كشتى كوچك را سوار شدند دست ایشان از ساحل و كنار دریا دور شد، باد و 
طوفانى شدید درگرفت و كشتى كوچك را آورده چنان بر كشتى بزرگ زد كه آن كشتى كوچك شكسته و 

كسان ایشان در افرادیكه در آن نشسته بودند و در دریا افتادند و غرق شدند در این حال ضجه و ناله 
كشتى بزرگ بلند شد و همه كشتى براى حاج سیدحسین كه با آن كشتى كوچك بود میگریستند و ناله 
میكردند در این هنگام مالح كشتى به شاگردانى كه براى نجات دادن غریق خیلى استاد و ماهر بودند 

له كه شده آن غریقها را دستور داد كه براى نجات آن غریقها خود را در آب بیندازند و به هر وسی
نجات دهند ولى افسوس كه بواسطه بدى هوا و كوالك دریا نشد كه آنها را نجات دهند مگر یك نفر از 
ایشان كه آن هم مرده بود مالح و كشتى چون از نجات غریقها ماءیوس شدند كشتى را حركت دادند، 

د لكن كسان سید مذكور و همراهانش از اتفاقا هوا هم موافقت كرده كشتى با كمال مالیمت روانه گردی
غصه و اندوه مفارقت او گریان و ناالن بودند تا آنكه صبح صادق از افق دریا طالع گردید فریضه 
صبح را ادا كردیم و هوا كه روشن گردید مالح بر عرشه كشتى باال آمد و شادان و خندان اهل كشتى 

ا در دریا غرق شدند لكن در عوض این مصیب را بشارت داد كه اگر چه شب گذشته چند نفر از م
خداوند بر ما منت گذاشت و هوا موافقت نمود مسافت پیچیده روز را در مدت یك شب طى كردیم و 
اینك ساحل دریا و زمان خروج از كشتى نزدیك شده است اهل كشتى از این بشارت بسى خوشحال 

وى كشتى ما چند نفرى در كنار دریا نمایان شدند شدند و قدرى خواب كردند تا آفتاب باال آمده ناگاه جل
كه پارچه اى باالى نیزه زده بما اشاره میكردند و مالح كشتى را بطرف آنها حركت داد و نزدیكى آنها 



لنگر انداخت چون مالحظه كردیم دیدیم سید جلیل القدر حاج سیدحسین مذكور كه در شب گذشته در 
نزل مسافت داشت غرق شده بود از میان آن جمعیت برخاست ساحل شهر مخا كه تا اینجا هیجده م

اهل كشتى از دیدار او بسى خوشحال شدند و گریه شوق چشمان آنها را فرا گرفت شرح حال را از آنها 
پرسیدیم با زبان عربى به مالح گفتند كه دیشب اوایل شب كنار دریا نشسته بودیم و آتشى بر افروخته 

اگاه آوازى شنیدیم كه میگفت هذا ودیعة للحسین یعنى این امانت حسین است ماهى كباب مینمودیم كه ن
این مرد را در حلقه ما گذاشت و دیگر كسى را ندیدیم چون مشاهده حال او و لباسش را كردیم دانستیم 
كه او شخص غریق است پس از آنكه قدرى او را معالجه كردیم و بحال آوردیم از حالش پرسیدیم 

ن نبود فهمانید كه اهل این كشتى بوده و در شب گذشته در ساحل شهر مخا غرق شده چون عربى زبا
باو گفتیم غم مخور ما آن كشتى را میشناسیم و محل عبور او از همین جا میباشد چون بیاید ما ترا به 
 آنها میرسانیم تا آنكه روز بعد بر آمد و این كشتى نمایان گردید و اگر چه این مسافت در ظرف یك
 . شب بعید است لكن از مشاهده عالمت دانستیم كه همان كشتى است كه او مسافر آن بوده است

پس اهل كشتى سید را نزد خود بردند و كسانش دور او جمع شدند و پس از خوشحالى زیاد حركت 
كرد پس از آنكه اهل كشتى گریه شوق زیادى كردند از سید پرسیدند كه پس از غرق شدن چه باعث 

 .شما شد نجات
گفت كه چون آن كشتى كوچك در اثر طوفان و صدمه و سوراخ شدن در آب غرق شد من چون 
شناگرى میدانستم ماءیوس نشدم شروع به شنا كردم كه خود را از آب بیرون آوردم دیدم كه شاگردان 

كرده مالح جستجوى مرا میكنند لكن در غیر محل هستند و هوا هم قدرى تاریك شده و پس دست بلند 
آواز دادم كه مرا در این نقطه دریابید ناگاه موج دریا مرا فرو برد و دیگر بار غرقم نمود دوباره 
بازحمت زیاد خود را از آب بیرون آورده دیدم هوا تاریكتر شده است و خود را از كشتى دورتر دیدم باز 

سوم خارج شدم و از مشاهده نفس تازه كرده آواز برآوردم باز موج دریا مرا غرق كرد تا آنكه دفعه 
شده متوجه به سمت كربال و عزیز   تاریكى هوا و دورى از یابندگان در جستجوى من بودند ماءیوس 

زهرا حسین بن على علیه السالم شدم عرض كردم یا جداه یا ابا عبداهللا ادركنى مرا دریاب و عیال و 
وج غرق شده و دیگر حال خود را ندانستم تا اطفال مرا چشم براه مخواه این بگفتم و دیگر بار صدمه م

 .آنكه خود را در میان حلقه اعراب دیدم پس اهل كشتى از این معجزه و امر غریب در حیرت شدند
حاج سید عبدالرحیم مذكور گفت كه با حاج سیدحسین بودیم تا آنكه از كشتى بیرون آمدیم و در شهر 

همخرج و همسفر بودیم و در اصفهان هم خواست كه ما  بوشهر تا شیراز و از شیراز تا اصفهان با او
در مسافرت به خراسان از او دیدن نمائیم پس در اصفهان از ایشان جدا شدیم و توفیق مسافرت مشهد 

 .هم هنوز نشده و بعدا هم خبرى از ایشان دانسته نشد) ع (حضرت رضا 



دارالخالفه تهران بود و در مسجد آغا  در مآثراالثار است كه آقا شیخ محمود عراقى از مجتهدین مسلم
بهرام به امامت جماعت و ترویج احكام مشغول بوده و تقریرات درس شیخ انصارى را از فقه و اصول 
مفصال نوشته و در این سنوات كتابى بنام دارالسالم كتابى كه مرحوم نهاوندى اتفاق فوق را از آن نقل 

 . این كتاب بچاپ هم رسیده استكرده است در احواالت حضرت حجت نوشته كه 

 اى چرخ غافلى كه چه بیداد كرده اى
 وز كین چها در این ستم آباد كرده اى

 ( ص(بر طعنت این بس است كه بر عترت رسول 
 بهر خسیكه بار درخت شقاوتست

 بیداد كرده خصم و تو امداد كرده اى
 در باغ دین چه با گل و شمشاد كرده اى

 اد نكردست هیچگهاى زاده زی
 با دشمنان دین نتوان كرد آنچه تو

 نمرود این عمل كه تو شداد كرده اى
 با مصطفى و حیدر و اوالد كرده اى

 ( ع(كام یزید داده اى از كشتن حسین 
 آزرده اش به خنجر فوالد كرده اى

 ترسم تو را دمى كه به محشر درآورند
 داز آتش تو دود به محشر در آورن

یا ابا عبداهللا انى اتقرب الى اهللا و الى رسوله و الى امیرالمؤ منین و الى فاطمة  : مجلس سى و هشتم
 .و الى الحسن و الیك بمواالتك و بالبرائة ممن قاتلك و نصب لك الحرب 

م اى ابا عبداهللا من بدرگاه خدا تقرب میجویم و بدرگاه رسولش و بنزد حضرت امیرالمؤ منین علیه السال
و حضرت فاطمه و حضرت حسن و بحضرت تو قرب میطلبم و بواسطه دوستى و محبت تو بیزارى 
میجویم از كسانى كه با شماء خاندان عصمت بجنگ و مخالفت برخاستند و برپاكنندگان جنگ براى 

 .شما بودند
 در معنى ابا عبداهللا در مجلس چهارم مفصال بحث شد



ز قرب است و صیغه تفعل گاهى براى طلب ذكر میشود و گاهى و اما در معنى اتقرب از باب تفعل ا
براى مبالغه ولى معنى اول ظاهرتر است و در اینجا تقرب بمعنى قرب به جوار رحمت و درجات 

 . فضیلت و مقامات عالیه است
 ائمه هدى مقربان درگاه الهى هستند

رب معنوى در درگاه پروردگار آرى آنانند كه اشراف مخلوقات و اقرب موجودات و نزدیكان بمقام ق
هستند آنانند كه بوسیله طاعات و عبادات و از راه عشق و محبت خود را به ساحت قرب كبریائى 

نزدیك كرده از تمام مواهب و الطاف او در هر دو جهان برخوردارند چون آنچه در نزد پروردگار عالم 
یاد اوست و این معنى بسیار مورد  موجب تقرب معنوى بسوى خداست همانا اشتغال دایم به ذكر و

توجه ائمه معصومین علیهم السالم بوده كه آنى از یاد خدا غافل نبوده اند و لذا در دعاى كمیل 
خدایا من جدا و صمیمانه بوسیله اشتغال بذكر تو بسویت . اللهم انى اتقرب الیك بذكرك : میخوانیم 

 . معنوى استتقرب میجویم همین تقرب بذكر او تحصیل مقام قرب 
و اسئلك بجودك تدنینى من قربك خدایا درخواست میكنم از : و در جاى دیگر با بیانى عرض میكند

 . توبه كرم و بخشش تو كه مرا بقرب خود بسیار نزدیك گردانى
البته قرب خداى تعالى نسبت به بندگان و قرب بندگان نسبت بخداى تعالى دو موضوع است چنانچه 

و نحن اقرب الیه من حبل الورید كه او نزدیكتر : یح شده است و جایى میفرمایددر قرآن مجید تصر 
 . است به بندگان از رگ گردن آنان به خود آنان

و این قرب حقتعالى از نظر علم به حال بندگان و به اعمال و گفتار ایشان است نه از نظر مكان و 
ى غنى فانى قریب و اما اینكه بندگان باید و اذ اسئلك عباد: جایگاه چنانكه در جاى دیگر میفرماید

چگونه بسوى خدا تقرب جویند امریست كه خدایتعالى خود به آن اشاره فرموده و آنرا عطف به قرب 
فاستغفروه ثم توبو الیه ان ربى قریب مجیب : خود نسبت به بندگان داده است چنانكه در جایى میفرماید

ان خود بسوى او باز گردید همانا كه پروردگار من نزدیك و یعنى پس از او آمرزش خواهید و از گناه
 . اجابت كننده است

اشاره بر اینكه مقام قرب حاصل نمیشود مگر آنكه بندگان توبه كنند و طلب آمرزش نمایند و اعمال 
صالح بجاى آورند و آنكس كه در راه دوستى و محبت با خدا كردار شایسته و نیكو انجام دهد رحمت 

حقتعالى شامل او شده و در نتیجه بمقام تقرب رسیده است پس از اینكه مقام قرب معلوم شد  و عنایت
میگوئیم اى آقا حسین جان مقام قرب به خدا و رسول و امیرالمؤ منین و فاطمه و امام حسن صلوات 

كه یكى محبت و دوستى نسبت به شما و دیگر بیزارى از آن اشخاصى : اهللا علیهم دو چیز الزم دارد
بجنگ و مخالفت شما برخاستند و برپاكنندگان جنگ با شما بودند چه نصب لك الحرب به معنى برپا 



 . داشتن چیزى الزم است
حال باید ببینیم كه چه اشخاصى پایه این جنگ با این خانواده را بنا نهادند و اساس ظلم و جور را 

 .براى این خانواده بنا نهادند تا قصه كربال پیش آمد
و بالبرائة ممن اسس اساس ذلك و بنى علیه بنیانه و جرى  : ر نسخه دیگر این زیارت چنین استو د

 .فى ظلمه و جوره علیكم على اشیاعكم برئت الى اهللا و الیكم منهم 
و بیزارى میجویم از آن كسى كه پایه گذارى نمود این را و بنا نهاد بر آن بناى خود را و ستم بیدادگرى 

 . و بر شیعیان شما جارى ساخت و بسوى خدا و بسوى شما از آنان بیزارى میجویم خود را بر شما
 چه كسى پایه گذارى ظلم و ستم را بر این خانواده نمود 

اى خواننده عزیز بهتر است درین موضوع مهم به سراغ تاریخ و تحقیق سند و مدرك برویم و ببینیم 
: پایه گذارى گشت كه در این قسمت از زیارت میفرمایدبنیان این ظلم و ستم در اسالم از كجا پیدا و 

بالبرائة ممن اسس اساس ذلك و بنى علیه بنیانه با یك نگاه به اسناد تاریخى و حقایق ذكر شده در 
 .كتب شیعه و سنى این مشكل براى ما حل میشود

  : اختالف اول
آخر حیات را طى مینمود و  در این امت از موقعى پیدا شد كه رسول اكرم در بستر بیمارى لحظات

كه بعضى . این اختالف متظاهرا بوقوع پیوست كه چون آنحضرت عازم خروج از این عالم فانى گردید
گفته اند سه روز قبل از فوت آنحضرت بود، در حالتى كه عده اى از صحابه اطراف بستر آنحضرت 

دواتى و چیز سفیدى  .ضلوا بعدى ایتونى بدوات و بیاض الكتب لكم كتابا ال ت :جمع بودند فرمودند
 .براى من بیاورید تا براى شما بنویسم چیزى را كه بعد از من گمراه نشوید

 63و بروایت امام غزالى در مقاله چهارم كتاب سرالعالمین كه یوسف سبط ابن جوزى هم در صفحه 
ایتونى  :اتش فرمودقبل از وف) ص (تذكرة خواص االمة عین عبارات او را نقل نموده كه رسول اكرم 

و در  .بدوات و بیاض ال كتب لكم كتابا باالزیل عنكم اشكال االمر اذكر لكم من استحق لها بعدى 
یعنى دوات سفیدى . ال كتب لكم كتابا ال تختلفون فیه بعدى : بعضى از اخبار وارده است كه فرمود

را زایل كند و براى شما كتابى براى من بیاورید تا براى شما بنویسم چیزى را كه اشكال امر شما 
 . مینویسم كه اختالف پیدا نكند در آن كسى كه به امر خالفت بعد از من مستحق تر است

گذشته از اجماع علما شیعه ، اكابر علما اهل سنت با عبارات و الفاظ مختلفى واقعه بیمارى آنحضرت 
ضرت هنگام ارتحال از اینعالم را هنگام مرگ و منع رسول خدا از وصیت و جسارت نمودن به آن ح

را نقل نموده اند مانند محمد بن اسماعیل در صحیح بخارى و حمیدى در جمع بین الصحیحین و احمد 
بن حنبل و كرمانى در شرح صحیح بخارى و ابن ابى الحدید و دیگران كه داستان منع وصیت را 



 .نوشته اند
دعو الرجل فانه  : وگیرى از امر وصیت گفتو اما داستان چنین بود كه عمر بن الخطاب براى جل

لیهجر حسبنا كتاب اهللا فاختلف من فى البیت و اختصموا منهم من یقول قربوا یكتب لكم النبى صلى 
اهللا علیه و آله كتابا لن تضلوا بعده و منهم من یقول ما قال عمر فلما اكثر اللغو و االختالف عند 

 .علیه و آله قوموا عنى و الینبغى عندى التنازع  النبى ، غضب علیهم فقال لهم صلى اهللا
واگذارید زیرا كه او هذیان میگوید كتاب خدا ما را بس است پس اختالف  ((رسول خدا))یعنى این مرد را 

بعضى از آنها گفتند كاغذ بیاورید تا پیغمبر براى شما . در میانه صحابه افتاد و مخاصمه شروع شد
ه نشوید و بعضى گفتند حرف عمر صحیح است چون اختالف و گفتگوى كتابى بنویسد كه هرگز گمرا

لغو بین اصحاب در حضور آنحضرت زیاد شد پیغمبر بر آنها غضب نمود و فرمود برخیزید تنازع و 
 . اختالف نزد من سزاوار نیست

در حضور ) ص (این قضیه اول فتنه و فسادى بود كه بعد از بیست و سه سال زحمات رسول اكرم 
 .د آنحضرت واقع شدخو 

چنانچه اكابر علماء عامه از قبیل حسین میبدى در شرح دیوان و شهرستانى در مقدمه چهارم ملل و 
نحل و ابن ابى الحدید در شرح نهج البالغه تصدیق این معنى را نموده اند كه اول فتنه و اختالفى كه 

كه عمر بن خطاب منع نمود از  بود زمانى) ص (بین مسلمانان واقع شد در حضور خود رسول اهللا 
و . وصیت نمودن آنحضرت بچیزى كه اسباب هدایت امت و جلوگیر از اختالف و نفاق بین امت بود

همین عمل سبب فتح باب اختالف در امت شد كه كشش پیدا نمود تا شعب آن به زیاده از هفتاد فرقه 
خبر داد اگر میگذاشتند كه پیغمبر رسید كه خود آنحضرت با علم الهى از این پیشامد و اختالفات 

وصیت خود را بنویسد و جانشین خود را تعیین كند این اختالفها پیدا نمیشد و حق آل محمد بدست 
ذلك   و بالبرائة ممن اسس اساس  :اجانب و منافقین نمى افتاد و لذا در این قسمت از زیارت میفرماید

 . و بنى علیه بنیانه و جرى فى ظلمه و جوره علیكم
در صحیح بخارى در اوایل جزء دوم و مسلم بن حجاج در اواخر جزء دوم صحیح و دیگران نقل نموده 

یوم الخمیس و ما  : پیوسته اشك میریخت و میگفت) ص (اند كه عبداله بن عباس پسرعم رسول خدا 
آن  یعنى روز پنجشنبه چه روز پنجشنبه اى پس ازیوم الخمیس ثم بكى حتى خضب و معه الحصباء 

 .گریست تا آنكه سنگ ریزه هاى زمین از اشك چشمش رنگین كردند
ثم جعل دموعة  : و به روایت مسلم در كتاب الوصیة صحیح و امام احمد بن حنبل در مسند خود گفته

پس از آن اشك چشمش جارى شد تا آنكه دیدم بر دو طرف حتى رویت على خدیه كانها نظام اللولو 
 . روارید ریزش داشتصورتش مانند دانه هاى م



و در جاى دیگر صحیح بخارى میگوید مصیبت چه مصیبت بزرگى كه حایل و مانع شدند بین رسول 
خدا صلى اهللا علیه و آله و بین آنكه بنویسد براى آنها كتابى كه جلوگیر از اختالفات و صداهاى بى 

 .جاى آنها گردد
هاى پى در پى ابن عباس پسرعم  براى اشخاص صالح غیرمتعصب بنیا، همین جمالت و ناله

آنحضرت كافیست كه بدانند آنروزها چه انقالباتى در كار بود كه هر كه زمانى كه ابن عباس یاد آن 
 .میافتاد گریان میشد

  : اختالف دوم
براى لشكر و اردوگاه : فرمود) ص (كه در مرض آنحضرت ظاهر گردید وقتى بود كه رسول خدا 

د لعنت خدا بر كسى كه از لشكر اسامه تخلف نماید جمعى از امت گفتند بر اسامه مهیا و آماده شوی
ما واجب است كه اطاعت و امتثال آنحضرت را بكنیم گروه دیگرى از منافقین گفتند مرض رسول خدا 

شدت یافته ما تاب مفارقت آنحضرت را نداریم فلذا تخلف نموده و از لشكر اسامه دورى ) ص (
 .نمودند

  : اختالف سوم
بود اهالى مكه از مهاجرین گفتند چون مسقطالراءس و مواطن ) ص (در موضع دفن رسول خدا 

اصلى آنحضرت مكه معظمه بود باید بدن مباركش به مكه برده شود اهالى مدینه از انصار عقیده 
داشتند چون مدینه مركز مهاجرت آنحضرت و محل نصرت و یارى خداوند بوده است البته باید در 

 .جا دفن گرددهمین
ص (و جماعتى میگفتند چون بیت المقدس محل دفن انبیاء و مقابر آنها در آنجا میباشد و رسول اكرم 

 .از آنجا بمعراج ملكوت رفته است مقتضى است بدن مباركش بآنجا حمل گردد) 
ن حیث االنبیاء یدفنو : عاقبت یكدسته از حاضران با بیان یك حدیث از پیغمبر كه ، آنحضرت فرموده 

. یموتون یعنى انبیاء هر جا وفات نمودند همانجا دفن میگردند پس متفقا حاضر بدفن در مدینه گردیدند
نمیدانم چرا كسى آنجا نگفت كه یوسف كه در مصر از دنیا رفت چرا آنجا دفن نكردند در شهر الخلیل 

ا در شهر الخلیل دفن كردند در مقبره بنى اسرائیل دفن كردند و همچنین انبیاء بنى اسرائیل كه همه ر 
عایشه میگوید كه اول رسول خدا در خانه میمونه مریض شد چون روز بعد نوبت من بود از آنجا به 
خانه من آمد و باالخره چون حال حضرت سخت بود قرار بر این شد كه همانجا باشند و همه زنان 

 .آنحضرت اطراف بستر جمع و پرستارى از آنحضرت بنمایند
  : ت چهارماختالفا

در امر امامت و خالفت بعد از پیغمبر واقع شد و حقیقتا این بزرگترین اختالفى بود كه بعد از وجود 



مبارك پیغمبر در اسالم پیدا شد و خالصه آن چنین است كه انصار در سقیفه بنى ساعده جمع شدند 
ست انصار به مشغول غسل دادن آنحضرت ا ( ع(در حالیكه جنازه پیغمبر روى زمین و على 

منا امیر و منكم امیر یعنى امیرى از ما و امیرى از شما باشد و اتفاق نمودند كه : مهاجرین میگفتند
سعد بن عباده كه بزرگ قبیله خزرج و نقیب بنى ساعده و مردى بزرگوار و صاحب جود و سخاوت و 

 .آنها باشد  در تمام جنگها پرچمدار انصار بوده رئیس 
ن این خبر به ابوبكر و عمر و یارانشان رسید آنها هم با عجله تمام به سقیفه رفتند و در این هنگام چو 

بعد از كلماتى كه ابوبكر گفت جاى شرح آن نیست عمر دستهاى خود را بلند كرده با ابوبكر بیعت كرد 
ان بیعة ابى بكر  : و فتنه و نزاع بین مهاجر و انصار خاموش گردید آنگاه عمر بن خطاب گفت

انت فلتة وقى اهللا المسلمین شرها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه فایما رجل بایع رجال من غیر مشورة من ك
 (20) .المسلمین فانه ال یؤ مر واحد منهما تغرة یجب ان یقیال 

یعنى بدانید كه بیعت با ابوبكر بغتة و بدون مقدمه قبلى شد خداوند متعال حفظ كند ما را ز شر او و 
ا چنین عملى بنماید او را بكشید این بیان عمر در روز سقیفه صراحت دارد باینكه چون هر كس بعده

بیعت با ابى بكر بدون شور و مشورت عموم صحابه و امت ناگهانى و دفعة واقع شد و بخالفت 
برقرار گردید نظر و راءى عموم در آن بكار نرفت و بى تاءمل و فكر این نظر انجام گرفت خداوند ما 

 .ز شر آن نگهدارى كندرا ا
ولى بعدها امت نباید دچار چنین اشتباهى شوند و بدون مراجعه عمومى و اخذ راى تعیین خلیفه نمایند 
پس اگر چنین چیزى اتفاق افتاد او را بكشید ما نمیدانیم چرا ابوبكر بدون مشورت امت عمر را خلیفه و 

 .جانشین خود قرار داد
كر در حال مرض موتش عثمان بن عفان را طلبید و گفت بنویس داستان چنین عملى است كه ابوب

یعنى این بسم اهللا الرحمن الرحیم هذا ما عهد ابوبكر ابى قحافة الى المسلمین اما بعد ثم اغمى علیه 
عهدنامه ایست از ابى بكر بن ابى قحافه بسوى مسلمین در همان حال از شدت مرض بیهوش گردید 

اد عثمان از پیش خود نوشت فانى قد استخلفت علیكم عمر بن الخطاب و حالت اغماء به او دست د
یعنى من عمر بن الخطاب را بر شما خلیفه دادم و در آنحال ابوبكر بهوش آمد و به عثمان گفت 

بسم اهللا الرحمن الرحیم هذا ما عهد ابوبكر بن ابى قحافه الى بخوان ببینم چه نوشتى عثمان چنین خواند 
یعنى این عهدنامه ایست عد فانى قد استخلفت علیكم عمر بن الخطاب و لم لكم خیرا منه المسلمین اما ب

از ابوبكر بن ابى قحافه بسوى مسلمانان بدرستى كه بر شما عمر بن الخطاب را خلیفه قرار دادم و تا 
 . كنون بر شما بهتر از او را والى نساختم

در حال بیهوشى بمیرم و امت در اختالف واقع ابوبكر پس از شنیدن آن به عثمان گفت ترسیدى من 



شوند فلذا نام عمر را نوشتى عثمان گفت بلى ابوبكر گفت جزاك اهللا خیرا عن االسالم و اهله یعنى 
 .خداوند تو را از اسالم و اهلش جزاى خیر دهد

د همین عمل خلیفه ابى بكر در تعیین نمودن عمر بخالفت بدون رجوع به امت و اخذ راءى سبب ش
كه با اعتراض و مخالفت جمعى از امت روبرو شد و مقدمه و اساس دیكتاتورى در امر خالفت گردید 

 .كه بعدها خلفاء و ملكوك اموى و عباسى ابدا اعتنایى به نظر و راءى امتها ننمودند
همین عمل باعث شد كه معاویه براى جانشینى خود سفرها بكند و پایه خالفتش را براى یزید محكم 

زد و جبرا از مردم بیعت مگیر و همین خالفت یزید باعث كشتار و تاریخ كربال شد، پس جا دارد سا
و بالبرائة ممن اسس اساس ذلك و بنى علیه بنیانه و جرى فى ظلمه و جوره علیكم و على  : بگوئیم

 .اشیاعكم برئت الى اهللا و الیكم منهم 
  : اختالف پنجم

بعد از من باید مجلس شورایى تشكیل دهید ما شرح این مجلس  وصیت عمر بود كه براى امر خالفت
 .شورا در مجلس دادیم به آنجا مراجعه شود

ص (آنچه در اوراق این مجلس ذكر شد، خالصه اى از معانى اختالفاتى بود كه بعد از وفات پیغمبر 
شد ایجاد پیدا شد چه اگر خالف و اختالف اولى كه موجب تفرقه و جدایى امت بود ظاهر نمی) 

 . شكافى در وحدت مسلمین پیدا نمیگشت

 خشت اول گر نهد معمار كج
 تا ثریا میرود دیوار كج

زیرا همانروز كه پاى امتحان بمیان آمد و فرقه از اصحاب آنحضرت مؤ منین و منافقین مرام و عقیده 
ل به حمایت رسول خود را ظاهر و آشكار نمودند صحابه مؤ منین و شیعیان و پیروان بیغرض و پاكد

خدا و اهلبیت او برخاستند و منافقین با غرض و سیاه دل كه پیوسته عقب فرصت میگشتند تا مرام 
و اخالل كردن در عقاید پاك مسلمین آشكار سازند بطرفدارى ) ص (خود را در مخالفت رسول اهللا 

 .گفتار عمر برخاستند

 رگ رگ است این آب شیرین آب شور
 تا نفخ صوردر خالیق میرود 

 
 كتاب 769ص  

ابوبكر بن ابى قحافه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تیم بن مره بن كعب قرشى  - 1



مسمى به عبداله و ملقب و عتیق و صدیق مادر او ام الخیر سلمى است دختر صخر بن عمر و بنت 
مى ) ص (ب رسول اكرم عم قحافه نسب ابوبكر به پشت هفتم از سوى پدر و مادر و نیز به نس

پیوندد و نام او در زمان جاهلیت عبدالعزى یا عبدالالت بود و پس از قبول اسالم به عبداهللا موسوم 
 .گشت و خالفت او دو سال و سه ماه و سیزده روز بطول انجامید

ر این جمالت عمر را كه در روز سقیفه گفت بسیارى از علماء عامه نقل كرده اند از آن جمله د - 2
االمم و الملوك و ابن اعثم كوفى در تاریخ خود و  صحیح بخارى و صحیح مسلم و طبرى در تاریخ 

ملل و نحل و  1ج  16جلد اول شرح نهج البالغه و شهرستانى در ص  123ابن ابى الحدید در ص 
قبیله دیگران نقل نموده اند كه در واقعه سقیفه كه فقط با بیعت نمودن عمر و ابوعبیدة بن جراح و 

 . اوس روى رقابت با خزرجیها خالفت ابى بكر پایه گذارى شد عمر بن الخطاب كلمات فوق را گفت

 
 خاموش محتشم كه دل سنگ آب شد 

 بنیاد صبر و خانه طاقت خراب شد
 خاموش محتشم كه از این حرف سوزناك

 خاموش محتشم كه فلك بسكه خون گریست
 مرغ هوا و ماهى دریا كباب شد

 دریا هزار مرتبه گلگون حباب شد
 خاموش محتشم كه از این شعر خون چكان

 خاموش محتشم كه بسوز تو آفتاب
 در دیده اشك مستمعان خون ناب شد

 از آه سرد ماتمیان ماهتاب شد
 خاموش محتشم كه از این نظم گریه خیز

 خاموش محتشم كه ز ذكر غم حسین
 باب شدروى زمین به اشك جگركون ك

 جبریل را از روى پیمبر حجاب شد
 تا چرخ سفله بود خطائى چنین نكرد

 بر هیچ آفریده جفائى چنین نكرد



و اتقرب الى اهللا ثم الیكم بمواالتكم و مواالة ولیكم و بالبرائة من اعدائكم و  : مجلس سى و نهم
 الناصبین لكم الحرب 

بدوستى كردن با شما و دوستى كردن با دوستان شما و  و تقرب میجویم بسوى خدا و بعد به سوى شما
 .به بیزارى جستن از دشمنان و برپاكنندگان جنگ براى شما

 موضوع تولى و تبرى 
از اهم اصول دین بعد از توجه به نبوت اعتقاد به امامت اهل بیت علیهم السالم میباشد و قوام اصل 

تبرى است و بقدرى این دو موضوع در اصول مذكور به دو ركن مهم است كه یكى تولى و دیگرى 
دین اهمیت دارد كه در روایات اهلبیت وارد شده كه اگر كسى در بین ركن و مقام كه بهترین نقاط 
كعبه است عمر دنیا را عبادت كند و روزها روزه دار و شبها قائم الیل باشد ولى این دو موضوع در او 

مال ایمان بر تحصیل این دو ركن است كه عبارت از برائت نباشد خدا او را در جهنم میاندازد پس ك
از اعداء اهلبیت و دوستدارى و ارادتمندى باین خاندان بزرگوار است و اجر و مزد عبادت او بقدر 

 . اعتقاد به این دو موضوع است
اهللا من  من واالكم فقد والى : در زیارت جامعه كبیره كه بهترین زیارات در مقام اهلبیت است میخوانیم

 .عاداكم فقد عاد اهللا و من احبكم فقد احب اهللا و من ابغضكم فقد ابغض اهللا 
یعنى اى آل محمد هر كس كه شما را دوست بدار همانا كه خدا را دوست داشته باشد و هر كس كه 
با شما دشمنى كند در حقیقت با خدا دشمنى كرده و هر كه بشما مهر ورزد بتحقیق كه بخدا محبت و 

ق ورزیده است و هر كس شما را ناخوش دارد و بشما كینه و عداوت ورزد همانا كه خدا را عش
 . ناخوش داشته و قهر او را برانگیخته است

 دوستى با ائمه معصومین مساوى با دوستى و تقرب بخداست 
 .اتقرب الى اهللا ثم الیكم بمواالتكم و مواالة ولیكم 

موضوع قابل توجه است كه دانسته شود خداى تعالى دوستى خود  قبل از آنكه وارد این بحث شویم این
در قرآن مجید آیات متعددى در این امر آمده است كه در . را براى چه كسانى بتثبیت فرموده است 

مرحله اول نشانگر آنست كه كسانیكه بخداى تعالى ایمان دارند و اطاعت امرش را مینمایند حقتعالى 
سرپرست آنهاست و این امر تحقق نمیپذیرد مگر آنكه ایمان بخدا توام با ایمان یار و یاور و نگهبان و 

اهللا ولى : برسول و سپس به اوصیاء گرامى و ائمه معصومین باشد همچنانكه در آیه شریفه فرموده 
الذین آمنوا خداى تعالى متولى امور كسانى است كه ایمان آورده اند و در بعضى از تفاسیر آمده كه 

 .را كرده اند) ع (لى سرپرست كسانى است كه ایمان آورده اند و قبول والیت ائمه معصومین حقتعا
میباشد كه  ... اطیعو اهللا و اطیعوا الرسول و اولى االمر منكماما مكمل این معنا در همان آیه شریفه 



 .بعدا در جاى خود تفسیرش بیان خواهد شد
ولواالمر را بنماید پرواضح است كه این از نظر دوستى بنابراین كسى كه اطاعت امر خدا و رسول و ا

با آنانست و بدون شك خدا و رسول و اولوالمر هم او را دوست دارند و همچنین معلومست كسى كه 
 .غیر از خدا را ولى خود قرار دهد به خدا كفر ورزیده و مورد دشمنى او قرار میگیرد

د مبداء و اساس همه چیز در عالم محبت است كه بطوریكه بعضى از دانشمندان روانشناس گفته ان
باعث قرب بآن چیز میشود یعنى محبت جاذبه اى آسمانى و رمزى از رحمت و عنایت ربانى است و 
روى همین جهت كسانیكه خدا را دوست دارند دوستان خدا را هم دوست دارند و آنانكه دوستان خدا را 

 .انددوست دارند چنانست كه خدا را دوست داشته 
اتقرب الى اهللا ثم الیكم بمواالتكم و  :پس مصداق این بند از زیارت روشن میگردد كه زائر عرض میكند

تقرب بسوى خدا و بعد بسوى شما بستگى بدوستى كردن با شما و دوستى كردن با دوستان مواالة ولیكم 
 .شما دارد

ر امر آخرت كسى چیزى ندارد كه این نكته را باید دانست كه براى نجات و رهایى از نامالیمات د
بخواهد بخدا دهد و متاعى در دست او نیست كه بخواهد مبادله كند، تنها محبت و دوستى بخدا و 
اولیا خدا است كه در مقام مبادله میتواند گره گشا باشد و میتواند واسطه بین خالق و مخلوق گردد و 
 .میتواند وسیله محو گناهان و خطاكاریها باشد

معنى بسیار روشن است كه اگر كسى محبت با خدا و یا محبت با دوستان خدا در این دنیا  و این
نداشته باشد چگونه میتواند در آن جهان كه كسى بفكر كسى نیست خود را از مهلكه نجات دهد 
چگونه میتواند با كسى كه در دنیا بیگانه بوده و در آنجا همه كاره است تماس بگیرد و او را شفیع 

 .د قرار دهدخو 
آرى بالشك تنها عوالم محبت و جاذبه مقام والیت است كه میتواند به این امر جامه عمل بپوشاند 

روزى به بعض اصحاب : از پدران خود از رسول خدا نقل میفرماید) ع (حضرت امام حسن عسكرى 
ى به والیت خدا خود فرمود در راه خدا دوستى و دشمنى داشته باشید، زیرا بدون این دوستى و دشمن

نمیرسید و هر كس هر چه نماز بخواند و روزه بگیرد و بدون تولى و تبرى طعم و مزه ایمان را 
كسى عرض كرد چگونه بدانم كه دوستى و دشمنى در راه خدا را دارا هستم حضرت اشاره . نمیچشد

رمود او دوست دارد و فرمودند مى بینى على را عرض كرد بلى ف) ع (فرمودند به امیرالمؤ منین على 
پس او را دوست بدار اگر چه كشنده پدرت و فرزندت باشد دوست او را نیز دوست بدار و دشمن او 

 . علل الشرایع و عیون اخبارالرضا و امالى صدوق 1جلد . را اگر چه پدرت و فرزندت باشد
 نمونه اى از تولى و دوستان واقعى ائمه 



بودم خانه پر از ) ع (یت میكند كه گفت خدمت امام باقر در روضه كافى از حكیم بن عتیبه روا
جمعیت بود، در این هنگام پیرمردى كه تكیه بر عصاى آهنین خود داشت وارد شد بر در خانه 

: فرمود) ع (سكوت كرد حضرت باقر السالم علیك یابن رسول اهللا و رحمة اهللا و بركاته  : ایستاده گفت
اته پیرمرد رو بطرف حضار مجلس نموده بر همه سالم كرد و آنها علیك السالم و رحمة اهللا و برك

جواب سالمش را دادند آنگاه متوجه حضرت شده عرض كرد یابن رسول اهللا مرا نزد خود جاى ده بخدا 
قسم كه من شما را دوست میدارم و دوستان شما را هم دوست میدارم این عالقه و محبت من نسبت به 

ى طمع دنیاست بخدا قسم دشمنان شما را دشمن میدارم و از آنها بیزارم این شما و دوستانتان نه برا
دشمنى و بیزارى كه نسبت بآنها ابراز میكنم خداى را شاهد میگیرم نه بواسطه كینه و خصومتى است 
كه بین من و آنها باشد آنچه شما حالل بدانید حالل میدانم و آنچه شما حرام بدانید من هم حرام میدانم 

فدایت شوم با این خصوصیت آیا امید ) ص (انتظار فرج خانواده شما را میكشم یابن رسول اهللا و 
 نجاتى برایم هست ؟

بیا جلو، بیا جلو او را پیش خواند تا در پهلوى خود نشانید آنگاه فرمود اى : فرمود) ع (حضرت باقر 
تو كردى از ایشان نمود  رسید همین سؤ الى كه) ع (پیرمرد شخصى خدمت پدرم على بن الحسین 

و على و امام حسن و امام حسین و  (ص (پدرم در جوابش فرمود اگر از دنیا بروى وارد بر پیغمبر 
على بن الحسین علیهم السالم میشوى قلبت خنك خواهد شد و دلت از التهاب میافتد و شاد خواهى شد 

لوى خود نمود در زندگى نیز چیزهایى آنگاه كه جانت باینجا برسد در این هنگام با دست اشاره به گ
 .خواهى دید كه باعث روشنى چشمت هست و با ما در مقامى بلند و ارجمند خواهى بود

پیرمرد از شنیدن این مقامات چنان غرق در شادى شد كه خواست براى مرتبه دوم عین جمالت را از 
) ع (فرمودید؟ حضرت باقر  شنیده باشد از اینرو عرض كرد یابن رسول اهللا چه) ع (زبان امام 

و على و حسن و حسین ) ص (سخنان خود را تكرار كرد پیرمرد عرض كرد اگر من بمیرم بر پیغمبر 
وارد میشوم چشمم روشن و دلم شاد و قلبم خنك میشود و كرام الكاتبین را با ) ع (و على بن الحسین 

بمانم خدا چشمم را روشن مینماید و با  شادى و خوشى مالقات میكنم وقتى جانم بگلویم برسد اگر زنده
 .شما در درجه اى بلند خواهم بود

در این هنگام پیرمرد را چنان گریه اى گرفت كه مانند ژاله اشك میریخت و با صداى بلند هاى هاى 
گریه میكرد آنقدر گریه كرد كه بر زمین افتاد قطرات پیاپى اشك و ناله هاى جانگداز كه حاكى از قلب 

محبت و والى پیرمرد بود چنان اطرافیان را تحت تاءثیر قرار داد كه همه با صداى بلند شروع به پر از 
 .گریه كردند

رو بطرف پیرمرد نموده با دست مبارك قطرات اشك را از مژگانش میگرفت و ) ع (حضرت باقر 



 .میپاشید
بده حضرت دست  دست مباركت را بمن) ص (پیرمرد سر بلند كرده عرض كرده یابن رسول اهللا 

خودش را بطرف او دراز كرد پیرمرد گرفته شروع به بوسیدن كرد و بر چشمهاى خود گذاشت و سینه 
و شكم خود را گشود دست آنحضرت را بر سینه و شكم خود گذاشت آنگاه از جاى حركت كرد سالم 

 . داد و رفت
توجه مخصوصى تماشا میكرد  موقعى كه پیرمرد در حال رفتن دیده میشد او را با) ع (حضرت باقر 

پس از آن روى به جمعیت نموده فرمود، هر كس مایل است مردى از اهل بهشت را ببیند به این 
عزایى را ندیده بودم كه از نظر سوز   شخص نگاه كند حكم بن عتیبه راوى حدیث میگوید هیچ مجلس 

 .و گداز و سیالب اشك شباهت باین مجلس داشته باشد
 حال احتضار چه دید؟ سید حمیرى در 

در تتمه المنتهى نقل میكند كه سید اسماعیل حمیرى مردى جلیل القدر و عظیم ) ره (محدث قمى 
بوده سابقه ندارد احدى از اصحاب ائمه علیهم السالم مانند سید ) ع (المنزلة و از مادحین اهلبیت 

 .ا نموده باشدحمیرى نشر فضایل امیرالمؤ منین و اهلبیت طاهرین علیهم السالم ر 
عالمه آقاى امینى در جلد دوم الغدیر ص در فضیلت و مقام سید روایتى نقل میكند كه مضمونش 

 . اینست
فرمود در خواب دیدم نردبانى داراى صد پله در محلى گذاشته شده از آن باال رفتم ) ع (حضرت رضا 

لسالم در آنجا نشسته بودند مردى وقتى بآخر نردبان رسیدم وارد قبه سبزى شدم كه خمسه طیبه علیهم ا
 :در مقابل ایشان ایستاده بود و این قصیده را میخواند

 الم عمر و باللوى مربع
 طامسة اعالمها بلقع 

بر پدرت على ) ع (همینكه مرا مشاهده نمود مرحبا پسرجان على بن موسى الرضا ) ص (پیغمبر اكرم 
م كن منهم سالم كردم فرمود بر شاعر و مادح ما در و مادرت فاطمه و بر حسن و حسین علیهم السال

فرمود قصیده را بخوان سید  ( ص(دنیا سید حمیرى نیز سالم كن به او هم سالم كرده نشستم پیغمبر 
 :شروع كرد بخواندن وقتى كه به این شعر رسید

 و رایة یقدمها حیدر
 و وجهه كالشمس اذا تطلع 



ن آقا همچون خورشید درخشانست در این هنگام رسول خدا صورت آ) ع (پرچمى است بر دوش على 
 :و فاطمه زهرا و دیگران دانه هاى اشك از مژگان فرو ریختند باین قسمت از شعر كه رسید) ص (

 قالوا له لو شئت اعلمتنا
 الى من الغایة و المفزع 

 . مردم گفتند خوب است براى ما تعیین كنى پس از تو پناهگاه و دادرس كیست
الهى انت الشاهد على و علیهم انى اعلمتنهم ان الغایة و المفزغ على پیغمبر دستها را بلند كرد و فرمود 

 .بن ابیطالب 
 .خدایا تو بر من گواهى كه اعالم كردم بر ایشان پناه و فریادرس على بن ابیطالب است 

بمن ) ص (ضرت رسول چون سید از خواندن قصیده فارغ شد ح) ع (اشاره نمود به امیرالمؤ منین 
فرمود على بن موسى این قصیده را حفظ كن و شیعیان ما را امر كن به حفظ آن بگو هر كه آنرا حفظ 

 . كند و بخواندنش مداومت داشته باشد بهشت را براى او بعهده میگیرم برایم تكرار نمود تا حفظ كردم
عده اى از همسایگانش كه عون میگوید در همان مرضى كه سید فوت كرد و به عیادتش رفتم 

عثمانى مذهب بودند حضور داشتند، سید مردى خوش صورت و گشاده پیشانى بود وقتى من وارد شدم 
در حال احتضار بود در اینموقع نقطه سیاهى در پیشانیش هویدا گشت كم كم زیاد شد تا تمام 

عكس ناصبیها شادمان صورتش را فرا گرفت شیعیانى كه حاضر بودند ازین پیشامد محزون شدند بر 
گردیدند و شروع به سرزنش كردند چیزى نگذشت كه از همان محل یك نقطه سیاه یك روشنى پدید آمد 
رفته رفته زیاد شد و تمام صورت سید نورانى گشت زبان او باز شده شروع به لبخند نمود و این شعر 

 : را در همانحال گفت

 كذب الزاعمون ان علیا
 ناتلن ینجى محبه من ه

 قد و ربى دخلت جنة عدن
 و عفى لى اال له من سیئاتى

 فابشروا الیوم اولیاء على
 و تولوا على حتى الممات

 ثم من بعده تولوا نبیه



 واحدا بعد واحد بالصفات 

 .دوستانش را در گرفتاریها نجات نمیدهد) ع (یعنى دروغ گفتند آنهائیكه خیال میكنند على 
شاد باشید و ) ع (گار كه داخل بهشت شدم و بخشید گناهان مرا اینك اى دوستان على سوگند به پرورد

آن آقا را تا هنگام مرگ دوست بدارید پس از او فرزندش را یكایك با صفاتى كه براى آنها معین شده 
 .تشخیص دهید و نسبت به آن بزرگواران نیز والیت پیدا كنید

هكذا : نویسد وقتى كه تمام صورتش سیاه شد سه مرتبه گفت الغدیر می 273به نقل دیگرى در صفحه 
 .یفعل باولیائك یا على با دوستان تو اینطور معامله میشود علیجان در اینموقع نقطه سفید پیدا شد

 ابراز تنفر و بیزارى از دشمنان آل محمد
یكى تولى و  قبال گفتیم از اهم اصول دین اعتقاد به امامت و قوام این اصل بر دو ركن است كه

دیگرى تبرى میباشد معین تولى و دوستى را قبال شرح دادیم اینك معنى تبرى كه بیزاى جستن از 
 .و بالبرائة من اعدائكم و الناصبین لكم الحرب  :دشمنان آنانست شرح میدهیم كه میفرماید

 . برى بمعنى خالص ، خالى ، بیزار و پاك از هر چیزى است
یا ابا عبداهللا انى جه خالص اشاره میكند كه من با شما هستم و ایمان بشما دارم بعد از آنكه زائر با تو 

و بدوستى و محبت شما و دیگر امامان سر اتقرب الى اهللا و الى رسوله و الى امیرالمؤ منین الخ 
سپرده ام سپس بیزارى و تنفر خود را از دشمنان ایشان و از برپاكنندگان جنگ كربال و آنهایى كه در 

ن جنگ به كمك پسر زیاد آمده بود و لعن ایشان به وجوه گوناگون بر میشمارد و ابتدا از مخالفان آ
سركش كه غصب خالفت ایشان كردند بیان خود را آغاز كرده و تنفر خود را از آن قدرتهاى ستمكار 

یدارد یعنى و طغیان كنندگان نابكار كه همانند بت مردم را بسوى پرستش خود دعوت مینمودند ابراز م
 :دشمنان آن بزرگواران همانند جبت و طاغوتى هستند كه در زیارت جامعه بآن اشاره میفرماید

و برئت الى اهللا عز و جل من اعدائكم و من الجبت و الطاغوت و الشیاطین و خربهم الظالمین لكم و 
یعنى نزد  .لمنحرفین منكم الجاهدین بحقكم و المارقین من والیتكم و الغاصبین الرثكم الشاكین فیكم و ا

خداى تعالى بیزارم از دشمنان شما و بیزارم و متنفرم از معبودهاى ساختگى و قدرتهاى سركش و 
اهریمنان و حزب آنها از ستم كنندگان بر شما كه انكار حق شما را كردند و از متابعت شما بیرون 

و بیزارم از غصب كنندگان میراث شما  رفتند و از دوستى و عهد والیت شما روگردانیدند و خارج شدند
 .و شك كنندگان در امامت و خالفت شما آنانكه منحرف شدند و سر از پیروى شما باز زدند

عرض ) ع (بحار كمپانى روایتى از ابن ابى یعفور نقل میكند كه گفت بحضرت صادق  15در جلد 
مردم هستند والیت نسبت بشما ندارند كردم من با مردم مراوده دارم بسیار در شگفتم ازین عده اى از 

ولى فالنى و فالنى را دوست دارند اما امین و راست گو و باوفایند و نیز عده اى هستند كه شما را 



چون ) ع (دوست میدارند و داراى والیتند ولى آن امامت و وفا و راستگویى را ندارند حضرت صادق 
آنهائیكه نسبت به هر : ك روى بمن كرده فرموداین سخن را شنید راست نشست و مانند شخص خشمنا

پیشواى ظالمى كه از جانب خدا منصوب نشده دوستى دارند دین ندارند كسانى كه نسبت به امام 
عرض كردم آنها دین . عادلى كه از طرف خدا است والیت دارند بر آنها سرزنش و عتابى نیست 

 .ن ندارند و اینها سرزنش نمیشوندندارند و اینها سرزنش نمى شوند فرمود آرى آنها دی
خدا پشتیبان اهللا ولى الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور سپس فرمود مگر این آیه را نشنیده اى 

كسانیست كه ایمان آورده اند آنها را از تاریكیها بسوى نور میبرد یعنى به واسطه دوستى و والیت با 
 .ریكیهاى گناه بسوى نور توبه و مغفرت میبردامام عادلى كه از جانب خدا است از تا

ابن ابى یعفور میگوید والذین كفروا اولیائهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات و نیز میفرماید 
عرض كردم مگر منظور از این آیه كفار نیستند بدلیل آنكه میفرماید والذین كفروا فرمود كفار در حال 

ه تاریكیها برده شوند همانا منظور این اشخاصند كه بواسطه دوست داشتن كفر نور دارند كه از نور ب
پیشوامان ستمگرى كه از جانب خدا منصوب نشده اند از نور اسالم به تاریكیهاى كفر كشیده میشوند 
آتش بر آنها با كفار واجب شده ازین رو خداوند میفرماید اولئك اصحاب النار هم فیها خالدون این 

 .شند و در آنجا همیشه خواهند بوددسته اهل آت
 عبادت بدون تولى و تبرى مقبول نیست 

یا على قسم : فرمودند) ص (حاج شیخ ابوالفضل تهرانى در شفاءالصدور نقل میكند كه حضرت رسول 
بخدا كه مرا به نبوت فرستاده و مرا بر تمام خلق برگزیده جبرئیل بمن خبر داده اگر بنده هزار سال به 

لمیان را كند و والیت تو و ائمه از فرزندانت را نداشته باشد و برائت از دشمنان شما را دارا عبادت عا
 .نباشد خدا عملش را قبول ننماید خواه ایمان آورد خواه كفر ورزد

عرض كردند فالنى شما را دوست دارد و در تبرى از ) ع (و نیز نقل میكند كه خدمت امام صادق 
رت فرمودند كسى كه محبت ما را ادعا دارد و بیزارى از دشمنان ما دشمنان شما ضعیف است حض

 .نجوید دروغ میگوید



 

و بالبرائة من اشیاعهم و اتباعهم انى سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم و ولى لمن  : مجلس چهلم
 واالكم و عدو لمن عاداكم 

المت دارم با هر كه مسالمت با شما و از پیروان آنها و همراهان آنها بیزارى جویم بدرستى كه من مس
دارد یعنى با هر كس كه شما در صلحست و در جنگ و مخالفتم با هر كس كه با شما در جنگ 

بودم مردى وارد شده عرض كرد فدایت ) ع (است حذیفة بن منصور گفت من خدمت حضرت صادق 
شما خانواده نمیتواند بفریبد شوم مرا برادرى هست كه شیطان او را از لحاظ محبت و احترام و تعظیم 

حضرت صادق علیه السالم فرمود همانا این قسمت خیلى . ولى عیبى كه در او هست شراب میخورد
عظیم است كه محبت و دوستدار ما شرابخوار باشد ولى ترا خبر دهم از كسى كه از او هم بدتر است 

ینكه در میان مؤ منین پست دشمن ما خانواده از چنین شخصى بدتر است پست ترین مؤ من با ا



وجود ندارد میتواند دویست نفر را شفاعت كند ولى اگر هفت آسمان و هفت زمین و هفت دریا درباره 
دشمن خانواده شفاعت كند پذیرفته نخواهد شد، این شخص را كه ذكرى كردى از دنیا خارج نمى شود 

دنش مبتال میكند كه گناهانش از بین برود تا مگر اینكه توبه نماید و یا اینكه خداوند او را بالیى در ب
 .خداوند را بدون گناه مالقات كند شیعیان ما همانا عاقبت به خیرند

آنگاه پدرم پیوسته میفرمود دوست بدار دوست آل محمد را گر چه فتنه جو و متبكر باشد و دشمن 
 .بدار دشمن آل محمد را اگر چه پیوسته روزه دار و شب زنده دار باشد

 دترین مردم كیانند؟ ب
رسید  ( ع(محمد بن سلیمان دیلمى از پدرش نقل كرد كه سماعة بن مهران خدمت حضرت صادق 

سماعة گفت آنجناب خشمگین گردید كه . حضرت ازو پرسید بدترین مردم كیانند؟ جواب داد ما هستیم 
اعة بدترین مردم در دو گونه اش بر افروخته شد، تكیه داده بود حركت كرده راست نشست فرمود سم

نظر مردم كیانند؟ گفتم سوگند بخدا شما دروغ نگفتم بدترین مردم در نظر مردم ما هستیم زیرا آنها ما را 
درین هنگام بمن نگاهى كرده فرمود چگونه خواهید بود آنروز كه شما را بسوى . كافر و رافضى میدانند

نگاه كنند و بگویند چه شد كسانیكه از اشرار بهشت و آنها را به طرف آتش برند آن زمان بسوى شما 
 . مى شمردیم اینك در جهنم نمى بینیم

سماعة اگر از هر یك از شما گناهى سر زند قیامت بپاى خود به پیشگاه خدا میرویم و براى او 
به . شفاعت ما را قبول میفرماید، سوگند بخدا ده نفر از شما به جهنم وارد نمى شوند. شفاعت میكنیم 

دا سوگند پنج نفر هم وارد نمى شوند، بخدا قسم سه نفر از شما هم به جهنم وارد نمى شوند بخدا قسم خ
یكنفر هم وارد نمى شود، كوشش و جدیت كنید در بدست آوردن درجه هاى بهشت و دشمنان خود را 

 .بوسیله ورع و پرهیزكارى به اندوه مبتال كنید

 من میر ملك فقرم و عشق است عسكرم
 ض است سیرگاه و سماوات لشكرمار 

 آلوده ام اگر به كثافات معصیت
 آسوده ام چو من از محبان حیدرم

 با دوستى حیدر و اوالد او مرا
 كى خوف باشد ز مجازات محشرم

 زاهد تو با والى على از چه میكنى
 تخویف از جهنم و احراق و آذرم



 وز رستخیز خوف نباشد مرا بدل
 بود چو بدرگاه داورم شافع على

 امروز دلم چو بود مهر مرتضى
 در روز حشر عرش شود سایه سرم

 فردا چو سر ز خاك برآرم من اى ودود
 دستم رسان بدامن آل پیمبرم

 یا رب گواه باش كه از نسل فاطمة
 هفت است و چار سرور و هادى رهبرم

 جز بر امام غائب و حى پور عسكرى
 دى نبود، هیچ در برمپیرى و مرش

 یا رب ز جرم و معصیتم در گذر كه نیست
 غیر از امید عفو تو امید دیگرم

و  :میفرماید 31خداوند متعال در سوره محمد آیه . همه ما ناگزیر در معرض امتحان قرار میگریم 
 .لنبلونكم حتى نعلم المجاحدین منكم و الصابرین و نبلوا اخباركم 

 

 

 

 ردم را آزمایش میكند؟ چرا خداوند م
در زمینه مسئله آزمایش الهى بحث فراوانى شده ، نخستین سئوالى كه پیش میآید اینست كه مگر 

چیزهاى مبهم و ناشناخته را بشناسند و از میزان جهل و نادانى   آزمایش براى این نیست كه اشخاص 
دارد و از اسرار درون و  خود بكاهند پس اگر چنین است خداوندى كه علمش به همه چیز احاطه

برون هر كس و همه چیز آگاه است چرا امتحان میكند مگر چیزى بر او مخفى است كه با امتحان 
 .آشكار شود



پاسخ این سئوال مهم در اینجا باید جستجو كرد كه مفهوم آزمایش و امتحان در مورد خداوند با 
ه در باال گفته شد یعنى براى شناخت آزمایشهاى ما بسیار متفاوت است آزمایشهاى ما همانست ك

 .بیشتر و رفع ابهام و جهل ست اما آزمایش الهى در واقع همان پرورش و تربیت است 
توضیح اینكه در قرآن متجاوز از بیست آیه ، مورد امتحان را بخدا نسبت داده است این یك قانون كلى 

نهفته و از قوه بفعل رساندن آنها و  و سنت دائمى پروردگار است كه براى شكوفا كردن استعدادهاى
در نتیجه پرورش دادن بندگان آنان را میآزماید یعنى همانگونه كه فوالد براى استحكام بیشتر در كوره 
 .میگذارند تا به اصطالح آبدیده شود، آدمى را نیز در كوره حوادث سخت پرورش میدهند تا مقاوم گردد

جربه شبیه است كه دانه هاى مستعد را در سرزمینهاى آماده در واقع امتحان خدا بكار باغبانى پرت
میپاشد این دانه ها با استفاده از مواهب طبیعى شروع به نمو و رشد میكند، تدریجا با مشكالت 
میجنگد و با حوادث پیكار مینماید، در برابر طوفانهاى سخت و سرماى كشنده و گرماى سوزان 

زیبا و تا درختى تنومند و پرثمر ببار آید كه بتواند بزندگى و حیات ایستادگى بخرج میدهد تا شاخه گلى 
 .خود در برابر حوادث سخت ادامه دهد

سربازان را براى اینكه از نظر جنگى نیرومند و قوى شوند به مانورها و جنگهاى مصنوعى میبرند و 
ر و موانع سخت قرار تشنگى ، گرسنگى ، گرما، سرما و حوادث دشوا: در برابر انواع مشكالت مانند

 . میدهند تا ورزیده شوند و اینست رمز آزمایشهاى الهى
 آزمایشهاى خدا همگانى است 

از آنجا كه نظام حیات در جهان نظام تكامل و پرورش است و تمامى موجودات زنده مسیر تكامل را 
از انبیاء گرفته تا میپمایند حتى درختان استعدادهاى نهفته خود را با میوه بروز میدهند همه مردم 

دیگران طبق این قانون عمومى میبایست آزمایش شوند و استعدادات خود را شكوفا سازند، گر چه 
امتحانات الهى متفاوت ، یعنى بعضى مشكل و بعضى آسان است ، قهرا نتایج آنها نیز با هم فرق 

احسب الناس ان  :فرمایدقرآن مجید درین باره می. دارد، اما به هر حال آزمایش ، براى همه است 
 (1 - عنكبوت ) .یتركوا ان یقولوا امنا و هم ال یفتنون 

پس از ذكر این مقدمه معلوم شد كه برائت و بیزارى از دشمنان اهل بیت و مخالفت با آنها و صلح و 
مسالمت با اهلبیت و هر كس كه با آنها در صلح است از امتحانات بزرگ الهى است كه درین جمله 

و لذا سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم و ولى لمن واالكم و عدو لمن عاداكم رت میخوانیم از زیا



در شب عاشورا اصحاب حضرت سیدالشهداء بیش از هزار نفر بودند كه از مدینه و مكه به كمك و 
یارى آنحضرت آمده بودند ولى پس از خواندن آن خطبه و فرمایشات گهربار آنحضرت همه رفتند و 

اد و چند نفر باقى ماندند و از آن اطراف اشخاصى كه بجنگ پسر پیغمبر از كوفه به كربال آمده هفت
بودند شب عاشورا از لشكر پسر سعد جدا شده ملحق به لشكر پسر پیغمبر شدند كه یكى از آنها حر 

 .بن یزید ریاحى بود
 .ارم رجوع شودبراى روشن شدن مطالب این مجلس خوب است كه به مطالب مجلس بیست و چه

در تذكره سبط ابن جوزى از احمد بن حصیب روایت كرده كه گفت من منشى سیده مادر مادر متوكل 
بودم پس روزى خادمى از جانب سیده نزد من آمد و كیسه اى آورده بود و هزار اشرفى در آن بود 

منست در بین مستحقین بمن گفت كه خانم و سید من میگوید كه این وجه را كه از پاكیزه ترین مالهاى 
 . تقسیم كن و نام آنها را براى من بنویس كه بعدا از مالهاى خوبم بین آنها تقسیم كنم

ابن حصیب گفت آمدم از رفقاى خودم نام مستحقین را پرسیدم و در نامه اى نوشتم و سیصد اشرفى 
شب صداى در خانه من نصف . از آنها را بین ایشان تقسیم كردم و بقیه اشرفیها نزد من باقى ماند

بلند شد پرسیدم كیست ؟ گفت فالن مرد علوى هستم كه منزلم در همسایگى خانه شما است او را اجازه 
ورود دادم به خانه ما آمد، پرسیدم چه كار دارى ؟ گفت گرسنه ام یك اشرفى باو دادم شكر خدا را كرد 

بود كه در اینوقت شب بخانه ما آمد و از من ممنون شد و رفت زوجه ام بمن گفت این مرد چه كسى 
گفتم فالن مرد علوى كه همسایه ما میباشد بمن اظهار گرسنگى كرد و من هم یك اشرفى باو دادم ، 

زوجه ام گریه كرد و گفت آیا حیا نكردى كه مثل چنین مردى را كه روى بتو آورده یك اشرفیها كه باقى 
كه فورى برخاستم و به در خانه او رفتم و بقیه پولها را مانده باو بده ، سخن زن چنان بر من اثر كرد 

باو دادم چون بخانه برگشتم پشیمان شدم كه اگر این خبر به متوكل رسد از دشمنى كه با علویین دارد 
درین سخن . زوجه ام بمن گفت مترس و توكل بر خدا كن و پناه به جد علوى ببر. مرا بقتل میرساند

زدند و مشعلها و چراغها بدست غالمان ظاهر شد و گفتند سیده مادر متوكل بودیم كه در خانه ما را 
من ترسان برخاستم و روانه شدم چون اندكى راه رفتم رسوالن در . ترا میطلبد، فورى نزد او حاضر شو

پى یكدیگر میآمدند تا رفتم پشت پرده سید و خادم بمن گفت سیده پشت پرده است با او صحبت كن ، 
ه صداى گریه سیده بلند است بمن گفت اى احمد خدا بتو و زوجه ات جزاى خیر بدهد، من شنیدم ك

نزد من آمد فرمود كه خداوند به تو جزاى ) ص (در اینساعت خوابیده بودم ، خواب دیدم كه پیغمبر 



خیر دهد، معنى این كالم چه چیز است ؟ احمد میگوید من قضیه را براى او نقل كردم و او گریه 
و بعد به غالمانش دستور داد كه یكصد هزار اشرفى با لباسهاى فاخر آوردند و بمن گفت اینها میكرد 

را در بین سادات علوى و آن مرد كه به او دادى و زوجه ات تقسیم كن آنها را گرفتم اول آوردم در 
فت چون خانه آن مرد علوى را كوبیدم از خانه بیرون آمد و گریه میكرد از سبب گریه اش پرسیدم گ

بمنزل خود آمدم زوجه ام پرسید كه آیا چه كردى ؟ آگاهش كردم بمن گفت برخیز دو ركعت نماز 
بخوانیم و در حق سیده و احمد و زوجه اش دعا كنیم ، پس نماز خواندیم و دعا كردیم و خوابیدیم 

تو كردند و را در خواب دیدم كه فرمود شكر خدا را بجا آورد درباره احسانى كه ب) ص (رسول خدا 
 . درین ساعت هم براى تو چیزى میآورند تو قبول كن

بود چند مرتبه قبر ) ع (خیلى جاى تعجب است كه متوكلى كه قاتل حضرت امام على الهادى 
را خراب كرد و آب بر آن بست ، مادرش بواسطه والیت و دوستى اهلبیت ) ع (حضرت سیدالشهداء 

و بالبرائة من اشیاعهم و اتباعهم  : ر این جمله از زیارت میخوانیماینست كه د. این مقام را داشته باشد
 .انى سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم و ولى لمن واالكم و عدو لمن عاداكم 

 :پیغمبر صلى اهللا علیه و آله فرمود
من مات على حب آل محمد مات شهیدا من مات على حب آل محمد مات تائبا من مات على حب آل 

ات مؤ منا مستكمل االیمان اال و من مات على حب آل محمد بشره ملك الموت ثم منكر و محمد م
نكیر اال و من مات على آل محمد یزف الى الجنة كما تزف العروس الى بیت زوجها اال و من مات 

على حب آل محمد فتح له فى قبره بابان الى الجنة اال و من مات على حب آل محمد مات على السنة 
جماعة اال و من مات على بغض آل محمد جاء یوم القیامة مكتوبا بین عینیه ایس من رحمة اهللا و ال

اال و من مات على بغض آل محمد مات كافرا اال و من مات على بغض آل محمد لم یشم رایحة الجنة 
. 

من اعدائكم ان فاسئل اهللا الذى اكرمنى بمعرفتكم و معرفة اولیائكم و رزقنى البرائة  : مجلس چهل و یكم
 .یجعلنى معكم فى الدنیا و االخرة و ان یثبت لى عندكم قدم صدق فى الدنیا و االخرة 

و . پس از كرم حقتعالى درخواست میكنم كه بمعرفت و شناسایى شما و دوستان شما مرا گرامى سازد
مرا در دنیا و  به من این كرامت را لطف كند كه همیشه بیزارى از دشمنان شما را روزى من فرماید و

 .آخرت همنشین شما قرار دهد



 :در این جمله از زیارت به سه مطلب مهم اشاره میفرماید
از خداى تبارك و تعالى مسئلت مینمایم كه  .فاسئل اهللا الذى اكرمنى بمعرفتكم و معرفة اولیائكم  - 1

 .مرا بمعرفت و شناسایى شما و دوستان شما گرامى سازد
 .بیزارى از دشمنان شما را روزى من فرماید. من اعدائكم  و رزقنى البرائة - 2
 .مرا در دنیا و آخرت همنشین شما قرار دهد. ان یجعلنى معكم فى الدنیا و االخره  - 3

 در معرفت و شناسایى ائمه علیهم السالم احاطه بمقام ایشان براى هر كس مقدور نیست: مطلب اول 
. 

ض كرد یابن رسول اهللا پدر و مادرم فداى شما باد معرفت عر ) ع (مردى خدمت حضرت امام حسین 
معرفة اهل كل زمان امامهم الذى یجب  :خدا چگونه است ؟ یعنى راه آن چیست حضرت فرمودند

 ( بحار و كنزالكراجى) .علیهم طاعته 
یعنى معرفت و خداشناسى در هر زمان بستگى به آن دارد كه امام همان زمان را بشناسد چه اگر 

فت واقعى به امام زمان خود پیدا كردى و مقام آنحضرت را شناختى مسلما به مقام معرفت الهى معر 
 .خواهى رسید

در دعاى ماه رجب كه از ناحیه مقدسه بر دست شیخ كبیر ابیجعفر محمد بن عثمان بن سعید رضى 
تك و مقاماتك التى ال فجعلنهم معادن لكلماتك و اركانا لتوحیدك و آیا : اهللا عنه بیرون آمده میخوانیم

: یعنى  .تعطیل لها فى كل مكان یعرفك بها من عرفك ال فرق بینك و بنیها اال انهم عبادك و خلقك 
آنها را كه امامان باشند معدن اسرار كلمات و اركان توحید و آیات و مقامات خود قرارشان دادى كه 

ناسد به آن آیات شناسد و میان تو و در هر مكان در آن آیات ، تعطیلى نخواهد بود، هر كه ترا ش
 .آنها جدایى نیست جز آنكه تو خدا و آنان بنده و مخلوق تواند

پس مسلم است كه این شناسایى براى هر كس میسر نیست اگر امام را خوب شناختى و معرفت بحال 
 . او پیدا كردى خدا را شناخته اى

به سلمان و ) ع (نقل میكند كه امیرالمؤ منین و در روایت دیگرى در بحاراالنوار و مشارق االنوار 
یا سلمان و یا جندب قاال لبیك یا امیرالمؤ منین ، قال معرفتى بالنورانیة معرفة اهللا عز و  :جندب فرمود

جل و معرفة اهللا معرفتى بالنورانیة النا كلنا واحد منا محمد و اخرنا محمد و اوسطنا محمد كلنا محمد 
 (بحاراالنوار 160مشارق االنوار، ص ) .حن اذا شئنا شاء اهللا و اذا كرهناه كره اهللا فال تفرقوا بیننا و ن



 ائمه هدى علیهم السالم نور الهى هستند
 . و انتجبكم لنوره

 و نوره و برهانه عندكم
 .و ان ارواحكم و نوركم و طینتكم واحدة خلقكم اهللا انوارا 

 . و اشرقت االرض بنوركم
رت براى روشن شدن این معنا كه ائمه هدى علیهم السالم نور الهى هستند باید در این قسمتها از زیا

 . به آیات مربوطه قرآنى و روایاتى كه در ذیل آنها آمده است نظر داشت
و نوره و برهانه شاید ارتباط مستقیم این فقره از زیارت به آیه : در این قسمت از زیارت كه میفرماید

یا ایها الناس قد جائكم برهان  :و كلمه در آن آمده است آنجا كه میفرمایدشریفه اى باشد كه ذكر هر د
 .من ربكم و انزلنا الیكم نورا مبینا 

یعنى اى مردم دلیل آشكارى از طرف پروردگارتان براى شما آمد و نور واضحى براى شما فرستادیم در 
خالفت و امامت على بن ابیطالب تفاسیرى كه رسیده برهان پیغمبر است و مراد از نور مبین والیت و 

 . علیهم السالم است
 . و در روایات دیگرى نور بشخص امیرالمؤ منین و همه ائمه تفسیر شده است

 .فامنوا باهللا و رسوله و النور الذى انزلنا  :و در آیه دیگرى كه میفرماید
ؤ منین و ائمه معصومین است كه آن امیرالم ((قرآن ناطق ))از تفسیر اهلبیت رسیده كه مراد از نور 

 .صلوات علیهم اجمعین میباشند
چنانچه ابوخالد كابلى میگوید كه از حضرت ابى جعفر علیه السالم معنى والنور الذى انزلنا را پرسیدم 

حضرت فرمود اى ابا خالد بخدا قسم كه مراد از نور در این آیه امامان از آل محمد صلوات اهللا علیهم 
تا روز قیامت ثابت است و خدا ایشان را فرو فرستاده و ایشان نور خداى تعالى  هستند كه امامت آنها

 .هستند
و بخدا قسم كه ائمه معصومین نور حقتعالى در آسمانها و زمین هستند و بخدا قسم ابى ابا خالد كه 

ین هر آینه نور امام در دلهاى مؤ منین روشنتر از نور آفتاب تابان در روز است و بخدا قسم كه ا
امامان دلهاى مؤ منین را روشن میكنند و خدایتعالى روشنى ایشان را از جمعى كه نمیخواهند 
 .میپوشاند، پس دلهاى آنها را تاریك میسازد و پیوسته در حجاب شبهه و شكوك مستور میمانند



له در این جم. و رزقنى البرائة من اعدائكم : بیزارى از دشمانان اهلبیت است كه فرمود: مطلب دوم 
 .مجلس قبل شرح داده شد

ولى براى مبهم بودن مطلب مجبوریم چند جمله دیگر شرح اعداء آل محمد صلوات اهللا علیهم اجمعین 
 . را بدهیم و بهتر است كه شرح این جمله را از خود ایشان كه در زیارت جامعه فرموده اند بیان كنیم

لى اهللا عز و جل من اعدائكم و من الجبت و و برئت ا :امام علیه السالم در آن زیارت میفرماید
الطاغوت و الشیاطین وخربهم الظالمین لكم و انجاحدین بحقكم و المارقین من والیتكم و الغاصبین 

 .الرثكم الشاكین فیكم و المنحرفین عنكم 
RÏŠ :  

 . یعنى اى آل محمد من نزد حقتعالى از دشمنان شما بیزارى میجویم
  : دوم

ت یعنى بت و سحر و از هر شخص بیخیر و منفعت كه انكار والیت شما را نمود و از جبت و طاغو 
 .از طاغوت به معنى هر معبودى جز خدا

  : سوم
از شیاطین كه با شما خانواده دشمنى دارند اگر به آیات قرآنى در این مورد توجه شود ارتباط بند مورد 

و كذلك جعلنا لكل نبى  :ر قرآن چه میفرمایدشرح به اصل موضوع روشن میگردد ببینید خداى تعالى د
 (112انعام ، ) .عدوا شیاطین االنس و الجن 

یعنى و همچنین گردانیدیم از براى هر پیغمبرى دشمنى از شیاطین انس و جن و یا به اعتبار دیگر 
ر معنا چنین است كه خدایتعالى از نظر آزمایش و منع لطف و توفیق خود نسبت به معاندین در براب

 .هر پیغمبرى دشمنانى از گردنكشان انس و جن قرار داده تا مردم را از پیروى آنان باز دارند
پس همانطور كه پیغمبران در امر رسالت مواجه با دشمنان بسیارى بوده اند از اوصیاء ایشان كه 

 .قائممقام آنان بوده اند دشمنانى داشته اند
  : چهارم

 .شما را انكار نمودندو الجاحدین بحقكم و آنها كه حق 
  : پنجم

 .و المارقین من والیتكم و از والیت شما بیرون رفته بودند



  : ششم
و الغاصبین الرثكم و غصب كننده ارث شما بودند كه اول غصب خالفت و دوم غصب فدك بود كه 

 .حق آل محمد را بردند و آنها را محروم ساختند
  : هفتم و هشتم

ن عنكم و از آنهائیكه شك و تردید در مقام والیت و بزرگوارى شما داشتند و والشاكین فیكم و المنحرفی
 .یا از مقام شما منحرف شدند و درباره مقام شما غلو كردند

پس خدایا روزى من گردان كه بیزارى بجویم از دشمنان آنها كه از دایره والیت آنها خارح شدند و مقام 
غیر ایشان اطاعت كردند كه همه آنها از زیانكاران و اعداء خالفت آنان شك و تردید نمودند و یا از 

 .ایشان در واقع غاصب اصلى میراث آن بزرگواران میباشند
 . ان یجعلنى معكم فى الدنیا و االخرة است: كه بآن اشاره میفرماید: مطلب سوم 

از خداى تعالى طلب در این بند از زیارت زائر در مقام دعا بیان خود را بر این وجه ادامه میدهد كه 
استقامت و پایدارى در راه دوستى و محبت محبوبان خود كرده و چنین تقاضا دارد كه این موهبت تا 
پایان عمر و زندگى از او سلب نشود و تقاضاى ثبات و پایدارى در دوستى با ائمه هدى كرده اشاره 

 .بمراتب دیگریست كه موجب محبت و عالقه میباشد
مرا در دین این بزرگواران و پیروى كردن از فرمان ایشان ثابت و پایدار بدار و از عرض میكند خدایا 

بهترین دوستان آنان كه اطاعت آنها را پذیرفته و به سوى حق دعوت میكنند قرار ده و همچنین توفیق 
 .طاعت و بهره مندى از شفاعت ایشان بر من عطا فرما

 بهترین دعاها دعاى حسن عاقبت است 
اید در همه اوقات از خداى تعالى حسن عاقبت بخواهد چه بسیار دیده شده كه اشخاصى انسان ب

باایمان سالها عبادت كردند ولى عاقبت مبتال به سوءخاتمه شدند و برعكس بسیارى سالهاى دراز 
عمرشان را در معصیت و نافرمانى خدا صرف كردند ولى آخر توفیق شامل حالشان شده با حسن 

 .رفتند عاقبت از دنیا
اللهم یا ارحم الراحمین انى اودعتك یقینى هذا و ثبات دینى و انت  :لذا در آخر دعاى عدیله میفرماید

 .خیر مستودع و قد امرتنا بحفظ الوادائع فرده على وقت حضور موتى برحمتك یا ارحم الراحمین 
در این دعا اظهار نمودم و  پروردگارا، اى مهربانترین مهربانان ، من ایمان و یقین خود را كه: یعنى 



ثبات در دین و ایمانم را بتو امانت میسپارم و تو خودت مرا امر به حفظ امانت كردى ، پس این 
 . امانت مرا در وقت حضور مرگ بمن باز گردان ، به حق رحمتت اى مهربانترین مهربانان

واتل علیهم نباء الذى  :ازل شدبهترین شاهد در این مقام آیه مباركه اى است كه درباره بلعم باعور ن
 (175 -اعراف ) ...اتیناه آیاتنا فانسلخ منها

 . بلعم اسم اعظم را میدانست و با عاقبت بدى از دنیا رفت
و اسئله ان یبلغنى المقام المحمود لكم عنداهللا و ان یرزقنى طلب ثاركم مع امام  : مجلس چهل و دوم

 مهدى ظاهر ناطق بالحق منكم 
خدا سئوال میكنم كه مرا بمقام محمود برساند آن مقام محمودى كه براى شما در نزد خدا و اینكه از 

است اینكه روزى من كند طلب خونخواهى شما را با امام مهدى ظاهر و ناطق بحق از شماء یعنى 
 خونخواه و منتقم از دشمنان شما باشم

 معنى مقام محمود 
جهت مستوجب حمد هر كس شود و این نتیجه قرب  ظاهر لفظ مقام آن درجه كمالى است كه از هر

نوافل مقام نبوى است و میشود كه مراد مقامى باشد كه حمد در آن واقع شود چنانچه داللت بر آن 
دارد در توحید صدوق از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در ذكر اهل محشر نقل شده كه میفرماید 

است و آن مقام محمود است پس او بر خداى ) ص (حمد مجتمع میشوند در موطنى كه در آن مقام م
. ثنا میكند نبوغى كه احدى قبل از او چنان ستایش نكرده آنگاه ثنا میكند بر هر مؤ من و مؤ منه 

ابتدا میكند به صدیقین و شهدا آنگاه صالحین چون چنین كند حمد میكنند او را اهل سماوات و اهل 
9 79عسى ان یبعثك ربك مقام محمودا، سوره اسرى آیه : میفرمایدزمین و از اینروى خداى عز و جل 

و فطوبى لمن كان له در مجمع البیان دعوى اجماع مفسرین را كرده كه مراد از مقام محمود در كریمه 
مقام شفاعت است و این معنى اگر چه من الیل فتهجدیه نافلة لك عسى ان یبعثك ربك مقاما محمودا 

ح است ولى اجماع مفسرین بهیچوجه حجت نیست چه مرجع قول مفسرین مثل به مقتضاى اخبار صحی
كلبى و سدى و حسن و عطا و قتاده و مجاهد كه طبقه اول از مفسرین هستند با گفتار تفسیرى آنها 
بحسب سلیقه خودشانست و یا بعضى از اقوالشان روى هواى نفسانى و پاره اى به ادعاى سماع از 

اس و ابن مسعود و عكرمه و غیر ایشان میباشد كه هیچیك براى ما حجتى مشایخ خود مثل ابن عب
ندارد و عالوه بر اینكه نقل و سائط ثابت نیست و بنا بر فرض نقل شرایط قبول در هیچیك محقق 



 . نیست
 نام مخصوص حضرت بقیة اهللا عجل اهللا تعالى فرجه 

است و در جوار نامیدن این اسم  ((محمد))بنا بر مفاد بسیارى از اخبار خاصه و عامه اسم آنحضرت 
در زمان غیبت در مجالس و محافل بین علماء اختالف است شیخ نورى در نجم ثاقب در ذیل اسم 

محمد فرموده این اسم اصلى و نام اولى آنحضرت است كه حقتعالى آنحضرت را به این اسم نامیده و 
سیده كه فرمود مهدى این امت همنام منست و در اخبار بسیارى از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله ر 

نقل كرد كه آنرا نزد صدیقه طاهره علیهاالسالم  ( ع(در خبر معروف لوح كه جابر براى حضرت باقر 
دیده بود در آنجا اسماء اوصیاى آن حضرت ثبت شده بود بهمین نام گذشته ذكر شده بود و بروایت 

م آنحضرت مهدى ذكر شده باین نحو ابوالقاسم محمد صدوق در اكمال الدین و عیون اخبارالرضا اس
بن الحسن هو حجة اهللا القائم كه مادر او كنیزى است باسم نرجس خاتون و بروایت شیخ طوسى در 

امالى نام آنحضرت محمد ذكر شده كه در آخرالزمان خروج میكند و بر باالى سر او قطعه ابرى است 
ح ندا میكند كه همه میشنوند كه او است مهدى از آل محمد كه بر آنحضرت سایه افكنده و بزبان فصی

 .علیهم السالم كه زمین را از عدل و داد پر میكند كه پر از ظلم و جور شده باشد
و بنا بر مضمون اخبار كثیر و معتبر نامیدن این اسم در مجالس و محافل تا ظهور آنحضرت حرمت 

و متكلمین و محدثین شیعه و مسلم بوده حتى آنكه شیخ  دارد و این حكم در نزد قدماى امامیه از فقها
اقدام ابومحمد بن حسن بن موسى نوبختى كه از علماى غیبت صغرى بوده در كتاب فرق و مقاالت 

در ذكر فرقه دوازدهم شیعه بعد از وفات امام حسن عسكرى علیه السالم نقل میكند كه عقیده و مذهب 
و ازین بیان اسمه و ال السوال عن مكانه حتى یؤ من بذلك و ال یجوز ذكر ایشان چنین است كه 

معلوم میشود كه نبردن نام آنحضرت در زمان غیبت از خصایص شیعه است و از احدى خالفى نقل 
شده تا زمان خواجه نصیرالدین طوسى كه ایشان را قائل بجواز شدند تا عصر شیخ بهایى علیه الرحمه 

فضال و علما شد تا آنكه مسائل زیادى در جواز و حرمت تاءلیف كه این مسئله مورد نظر در میان 
 .نمودند

 اخبارى كه داللت بر حرمت ذكر نام آنحضرت میكند
و اما اخبارى كه داللت بر حرمت بردن نام آنحضرت میكند حدیثى است كه فضل بن شاذان در كتاب 

) ص (ر بوده خدمت رسول خدا غیبت خود از جابر انصارى نقل میكند كه جناده كه از یهودیان خیب



 .آمد و از آنحضرت نقل میكند كه فرمود كه اسم آنحضرت برده نشود تا زمانیكه خدا او را ظاهر سازد
در دارالسالم عراقى از صدوق روایت میكند كه امام صادق علیه السالم فرمود صاحب االمر كسى 

كه گفت سئوال كرده شد از حضرت است كه نام نمیبرد او را مگر كافر، و روایت ریان بن صلت 
رضا علیه السالم از حضرت قائم علیه السالم كه عمر از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم از 

از من عهد ) ص (مهدى پرسید حضرت فرمود اما در اسم او، پس خلیل و حبیب من رسول خدا 
آن جمله اموریست كه خدا از علم گرفت كه خبر از نام او ندهم تا زمانیكه خدا او را مبعوث كند و از 

 . خود برسولش سپرده است
و روایت ابوهاشم جعفرى كه گفت از حضرت ابى الحسن عسگرى علیه السالم شنیدم كه فرمود خلف 
بعد از من فرزندم حسن میباشد و حال شما در خلف بعد از خلف من چگونه باشد؟ عرض كردم فدا 

كه شما شخص او را نمى بینید و ذكر نام او هم براى  شما شوم از چه جهت ؟ فرمود از آن جهت
شما حالل نمیباشد عرض كردم پس چگونه نام او را ذكر كنیم فرمود بگوئید الحجة من آل محمد 

 . صلوات اله علیه
و از جمله روایت محمد بن همام است كه گفت شنیدم كه محمد بن عثمان عمروى میگفت كه بیرون 

 .ه آنرا میشناختم كه هر كس مرا بنام ذكر كند لعنت خدا بر او بادآمد توقیع بخط آنحضرت ك
 اخبارى كه داللت بر جواز ذكر نام آنحضرت میكند

و از جمله اخبارى كه داللت بر جواز میكند روایت عالن رازى كه گفت بعضى از اصحابمان بمن 
زود باشد كه دارا شوى خبر دادند كه چون جاریه ابومحمد علیه السالم حامله شد آنحضرت فرمود 

 . بفرزندیكه نام او محمد است و او قائم بعد از من است
ممكن است بگوئیم كه این اسم در بین خود اهل بیت آنحضرت ذكر میشده ولى براى دیگران جایز 

هدیه ) ع )نبوده است و دیگر روایت عطار است كه گفت خیزرانى از كنیز من كه او را بابى محمد 
مادر ) ع (ن خبر داد كه او در والیت حضرت قائم علیه السالم حاضر شده بود ابومحمد داده بودم بم

آنحضرت را بآن چیزهائیكه بر او وارد میشود خبر داده بود پس آنمخدره سئوال كرد در حیوة ابى محمد 
 .بر قبر او لوحى گذاشتند كه در آن مكتوب بود هذا قبر ام محمد) ع (

نام روى سنگ قبر غیر از ذكر كردن نام در مجالس و محافل است و ممكن است بگوئیم نوشتن 
فرزندى متولد شد پس او را محمد نام نهاد ) ع (دیگر روایت ابوغانم خادم كه گفت از براى ابى محمد 



و روز سوم او را باصحاب خود معرفى نمود و فرمود كه اینست صاحب شما بعد از من وظیفه من بر 
 .شما

ند را باین اسم و گفتن باصحاب دلیل نمیشود كه اسم را در هیچ جا نباید گفت آنها كه نام گذاشتن فرز 
قائل بحرمت شده اند اخبار دسته دوم را كه مربوط بجواز است رد كرده اند كه صحت در سند ندارد و 

 . با صراحت مطلبت را نمى رساند و لذا عمل بآن جایز نیست
ر منع را حمل بر تقیه كرده اند و یا اینكه این مطلب اختصاص و اما آنهائیكه بجواز شده اند اخبا

بزبان غیبت صغرى داشته كه خلفا در صدد كشتن و اذیت كردن آن حضرت بودند ولى در زمان 
 . غیبت كبرى این مخطور در كار نیست

 معنى ظاهر 
ان ثى فرمود شیخ طوسى در كتاب غیبت از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله روایت كرده كه در حدی

اهللا اختار من الناس االنبیاء و اختار من االنبیاء الرسل و اختارنى على الرسل و اختار منى علیا و 
اختار من على الحسن و الحسین و اختار من الحسین االوصیاء تاسعهم قائمهم و هو ظاهرهم و 

والن را و مرا بر تمامى رسل بدرستیكه خدا از مردم پیغمبران را اختیار فرمود از پیغمبران رسباطنهم 
اختیار نمود و از من على را و از على حسن و حسین و اوصیایى را اختیار نمود كه نهم ایشان قائم 
آنها است و او پیدا و پنهان ایشان است و بنا بنظر مرحوم مجلسى مقصود از ظهور غلبه و استیالء 

طون غیبت و اختفاء و استتار از انظار و استعالء بر اعادى و جمله كفار و مشركین و غرض از ب
میباشد چه در میان حجج الهیه و ائمه راشدین حاوى این دو صفت و جامع این دو خصلت فقط ذات 

مقدس حضرت حجة بن الحسن ارواحنا له الفداء است و این معنى بخاطر مرحوم عالمه مجلسى 
 . رسیده است

ن الذى لكم عنده ان یعطینى بمصابى بكم افضل ما و اسئل اهللا بحقكم و بالشاء : مجلس چهل و سوم
 یعطیى مصابا بمصیبة مصیبة ما اعظمها و اعظم رزیتها فى االسالم و فى جمیع السموات و االءرض 

و از خدا بحق شما و بشاءن و مقام قرب شما نزد خدا درخواست میكنم كه ثواب غم و حزن و اندوه 
بى قرار دهد كه بهر مصیبت زده اى عطا میفرماید و مرا بواسطه مصیبت بزرگ شما بهترین ثوا

مصیبت شما آل محمد در عالم اسالم بلكه در تمام عالم سماوات و ارض چقدر بزرگ بود و بر 
 . عزادارانش تا چه حد سخت ناگوار گذشت



 دایره والیت و سلطنت ائمه علیهم السالم 
از خدا بحق شاءن و قربى كه شما نزد  و اسئل اهللا بحقكم بالشاءن الذى لكم عنده سؤ ال میكنم

حقتعالى دارید و این مقام بزرگیست كه خدا به آنها داده یعنى سلطنتى با شاءن داده كه در جمیع 
عوالم هستى یعنى عالم جماد و نبات و حیوان و انسان و جن و ملك و كلیه كرات سلطنت میكنند و 

و اولیاء خدا هم میباشد و خالصه ازال و ابدا صاحب والیت آنان بر عالم انسانیت شامل انبیاء و رسل 
مقام مزبور میباشد گذشته و آینده و حال حاضر در كیفیت تصرفات آنان تغییرى نمیدهد و چنانكه امر 

 .این نشئه بدست آنهاست امر نشئه آخرت هم در اختیار آنان میباشد
ت سلطنت چهارده معصوم پس در این مبحث سخن ما بدو قسمت خالصه میشود قسمت اول اثبا

بالخصوص سیدالشهداء علیهم السالم در آسمانها و زمین و استیال حكومت آنان بر فرشتگان و 
ساكنین جمیع عوالم وجود و انواع مختلف آفرینش از جماد و نبات و حیوان و انسانست قسمت دوم 

ى العزم و غیر اولوالعزم اثبات فرماندهى و حكومتشان بر تمامت فرستادگان و انبیاء گذشته از اول
 .میباشد

 ائمه علیهم السالم حجت بر جمیع عوالم امكان میباشند 
اما بیان مطلب بطور خالصه آنكه والیت چهارده معصوم والیت مطلقه است یعنى والیت تام و عام و 

كلى میباشند در برابر والیت مقیده كه والیت جزیى و خصوصى نسبت بیك یا چند مورد بر حسب 
اسب وقت صالحیت مكان بوده و براى سایر اولیاست معناى والیت مطلقه آنستكه ما سوى اهللا بطور تن

 . مطلق تحت نظر و مراقبت آنهاست و نقطه اى از آن استثناء نخورده دلیل ما بر این مدعا فراوانست
و گفتم على  در مدینة المعاجر از اختصاص مفید نقل میكند كه ابن مسعود گفت نزد فاطمه زهرا رفتم

كجاست فرمود جبرئیل او را بآسمان برد پرسیدم براى چه فرمود جمعى از فرشتگان در مسئله اى ) ع (
اختالف كردند و حكمى از جنس بشر خواستند خدا به آنان وحى كرد كسى را انتخاب كنید آنان على 

 .علیه السالم را برگزیدند
جمیع العوام از ابى صالح نقل میكند كه گفت از امام در جلد هفتم بحاراالنوار باب نهم الحجة على 

صادق علیه السالم پرسیدم آیا این زمین قبه آدمست فرمود آرى و خدا را قبه هاى زیادى است بدان كه 
پشت این مغرب سى و نه مغرب دیگر قرار دارد و همه زمینهاى سفید مملو از مخلوقاتى است كه از 

نند البته منظور استمداد از نور آنان براى هر گونه رحمتى از جسمانى و نور ما استفاده و استمداد میك



 . روحانى است
و در همان كتاب از امام باقر علیه السالم نقل میكند كه در پشت این خورشید شما چهل چشمه 

خورشید وجود دارد كه میان هر كدام چهل سال مسافت است و در آنها مخلوقات زیادى زندگى میكنند 
ز خلقت آدم ندارند و از پشت این ماه شما چهل چشمه ماه است كه ما بین هر ماه تا ماه دیگر كه ا

روز مسافت است و در آنها مخلوق بسیارى وجود دارد نمیدانند خدا آدمى را خلق كرده یا نكرده است 
 ((الخبر))

ست كه هر عالمى و از امام صادق علیه السالم روایت شده كه فرمود خدا را دوازده هزار عالم ا
بزرگتر از هفت آسمان و هفت زمین میباشد و اهل هیچیك از آن عوالم گمان ندارند كه عالمى غیر 

از جهان خودشان باشد و من بر تمام آنها حجت هستم در جلد چهارده بحار كمپانى از بصائرالدرجات 
تى گفت من مردى منجم وارد شد امام باو فرمود تو كیس) ع (نقل میكند كه مردى بر حضرت سجاد 

هستم حضرت باقر فرمود تو اعراف میباشى یعنى بامور آسمانها شناسایى دارى آیا كسى را بتو معرفى 
كنم كه از وقتى كه نزد من آمده اى تا كنون به چهارده عالم سركشى كرده كه هر یك سه برابر دنیا 

م منم اگر خواسته باشى علم مرا است و از جاى خود هم حركت ننموده است منجم گفت او كیست اما
 . بیازمایى بتو از آنچه خورده اى و آنچه در خانه ات ذخیره كرده اى خبر میدهم

و در پانزدهم بحار كمپانى باب هشتم همین خبر را از امام چهارم نقل نموده و در آنجا عوض چهارده 
یست بلكه بخاطر اجزاء و عالم هزار عالم ذكر كرده و بطور مسلم سركشى امام بمنظور سیاحت ن

 . امور والیتى و سرپرستى موجوداتست
در سرائر ابن ادریس از جامع بزنطى از سلیمان بن خالد نقل میكند كه گفت از حضرت صادق علیه 

هیچ پیغمبرى و انسان و جنى نیست و هیچ فرشته اى در آسمانها وجود ندارد : السالم شنیدم كه فرمود
بر آنها هستیم و خدا هیچ موجودى را نیافریده مگر آنكه والیت ما را بر او  مگر آنكه ما حجتهاى خدا

عرضه نموده و حجت را بوسیله ما بر او عرضه فرموده است پس جمعى بما ایمان آوردند و گروهى 
اینحدیث شریف بر والیت امام . كافر شدند و والیت ما را انكار كردند حتى آسمانها و زمینها و كوهها

 .لسالم بر جمادات نیز داللت داردعلیهم ا
 ثواب غم و اندوه بجهت مصیبت حضرت سیدالشهداء 

 .ان یعطینى بمصابى بكم افضل ما یعطى مصابا بمصیبة ما اعظمها 



بهترین ثوابى كه بهر مصیبت زده اى عطا میفرماید بواسطه غم و اندوهى كه براى مصیبت بزرگ شما 
 .كشیدم بمن عطا فرماید

ند متعال از لطف و كرم خود در دو مقام نفس كشیدن انسانرا كه اضطرارى است ثواب بدانكه خداو 
تسبیح قرار داده یكى در مضیف خانه خود كه ماه رمضانست كه رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله 

درباره آن فرمود شهراهللا االعظم تا آنجا كه فرمود و انفاسكم فیه تسبیح و دیگر در مصیبت اهل 
خصوص مصیبت حضرت سیدالشهدا علیه السالم كه فرمودند هر نفس كشیدن مهموم و عصمت بال

مغمومى براى مصیبت و مظلومیت ایشان ثواب تسبیحى دارد پس همچنانكه در ماه رمضان در شب و 
روز آن و در خواب و بیدارى چندین هزار تسبیح بشخص صائم میدهند كه هر یك آن بهتر از ملك 

نین از براى كسیكه در عزاء حضرت سیدالشهداء محزون و مغموم شود اگر چه سلیمان میباشد هم چ
 . گریه هم ننماید ثواب چندین هزار تسبیح مقرر خواهد داشت

مرحوم شیخ ابوعلى حسن بن محمد طوسى رضوان اله در امالى از حضرت صادق علیه السالم 
عبادة و كتمان سرنا جهاد فى سبیل اهللا  المهموم لظلمنا تسبیح و همه لنا  نفس روایت كرده كه فرمود 

یعنى نفس كشیدن شخص مهموم از ثم قال ابو عبداهللا علیه السالم یجب ان یكتب هذا الحدیث بالذهب 
براى ظلمى كه بر ما وارد شده تسبیح است هم او از براى ما عبادت است و مخفى نمودن اسرار ما 

 .ت كه این حدیث بطال نوشته شودجهاد در راه خدا است بعد حضرت فرمود واجب اس
 در فضیلت گریه بر مصیبت حضرت سیدالشهداء 

چون فضیلت هم و غم درباره مصیبت و مظلومیت امام حسین علیه السالم را دانستى بدانكه فضیلت 
گریه كردن بر مصائب ایشان بدرجات بیشتر و مورد رحمت الهى واقع میشود در روایتى از پیغمبر 

اال و صلى اهللا على الباكین على الحسین رحمة و شفقة و الالعین و آله وارد شده كه صلى اهللا علیه 
از روى رحمت و شفقت و بر لعنت ) ع (حق تعالى صلوات میفرستد بر گریه كنندگان حسین العدائهم 

كنندگان بر دشمنان ایشان در كامل الزیارة از مسمع بن عبدالملك بن بصرى روایت كرده كه حضرت 
علیه السالم بمن فرمود اى مستمع تو از اهل عراق هستى آیا بزیارت قبر حسین علیه السالم  صادق

میروى عرض كردم نه من در بصره معروف و سرشناسم و نزد جماعتى هستند كه متابعت از خلفا را 
ما را میكنند و دشمنان زیاد در قبائل داریم كه ناصبى هستند و از آنها ایمن نیستم كه بروند و حال 

 .نزد اوالد سلیمان بگویند و از ایشان ضررهایى بر من وارد شود



فرمود آیا بخاطر میآورى مصیبتهاى او را گفتم بلى فرمود جزع هم میكنى گفتم آرى بخدا سوگند جزع 
میكنم و میگریم تا بقدرى كه اهل بیت من اثر غم و اندوه مرا میبابند و از خوردن امتناع میكنم تا آثار 

 .در من ظاهر شودحزن 
بعد حضرت فرمود خدا رحمت كند اشك چشم ترا آگاه باش تو از اشخاصى شمرده میشوى كه درباره ما 

جزع میكنند و تو از جمله اشخاصى خواهى بود كه در شادى ما شاد میشوند و در اندوه ما خائف 
من میشوند و تو در وقت میشوند و اندوهناك میگردند براى خوف ما و خائف میشوند و در ایمنى ما ای

مرگ مى بینى كه پدران من در نزد تو حاضر میشوند و سفارش ترا به ملك الموت میكنند و بتو 
بشارت خواهند داد و بدانكه مالئكه ملك الموت از مادر نسبت به فرزندانش بتو مهربانتر میشود پس 

 . حضرت گریست منهم گریستم تا آخر خبر كه زیاد است
یعنى مصیبت شما آل محمد بالخصوص ا فى االسالم و فى جمیع السموات و االرض و اعظم رزیته

مصیبت حضرت سیدالشهداء علیه السالم در عالم اسالم بلكه در تمام آسمانها و زمین چقدر بزرگ 
 .بود

اخبار زیادى داللت دارد بر اینكه كلیه موجودات عالم در مصیبت جان گداز حضرت سیدالشهداء علیه 
متاءلم و متاءثر شدند و هر یك بر وضع حال خود گریه كردند و ما موضوع گریه موجودات  السالم

عالم را در آیه ان من شى اال یسبح بحمده و لكن الیفقهون مفصال شرح دادیم منابرى از سوره هل اتى 
 .و مرسالت بانجا رجوع شود

یه السالم میرساند كه روزى شیخ صدوق در كتاب امالى خود سند حدیث را بحضرت سیدالساجدین عل
امام حسین علیه السالم بر حضرت امام حسن علیه السالم داخل شد چون به آنجناب نظر كرد گریان 
شد فرمود گریه تو چه سبب دارد گفت میگریم بسبب آن مصیبتهایى كه بر تو وارد میشود آنگاه امام 

ست كه در كتاب امالى مذكور است و حسن علیه السالم كلماتى چند فرمودند كه متضمن واقعه كربال
 .در ذیل خبر است كه در آنهنگام یعنى بعد از شهادت تو لعنت خدا بر بنى امیه نازل میشود

 بعضى از اخبار در گریستن تمامى موجودات در مصیبت حسین علیه السالم 
مت پسر پیغمبر در امالى صدوق از جبله روایت كرده كه میثم تمار بمن خبر داد كه بخدا قسم این ا

خویش را روز دهم محرم بكشند و موالیم امیرالمؤ منین علیه السالم مرا خبر داد كه در كشتن بر 
مصیبت او تمام وحوش صحرا و ماهیان دریا و مرغان هوا و آفتاب و ماه و ستارگان و زمین و 



رش گریان آسمان و مؤ منهاى جن و انس و جمیع مالئكه آسمانها و رضوان و مالك و جمله ع
میشوند و از آسمان قطرات خون میبارد و تا آنجا كه حضرت فرمود اى جبله هر گاه آفتاب را سرخ 
رنگ به بینى كه گویى خون تازه است بدانكه امام شهادت یافته جبله میگوید روزى بیرون آمدم نور 

رها گسترده اند آنگاه آفتاب را كه بر دیوارها دیدم چنان سرخ شده بود كه گویى چادر قرمزى بر دیوا
قسم بخدا كه حسین قد قتل و اهللا سیدنا الحسین بن على علیهماالسالم فریاد برداشتم و بگریستم و گفتم 

را شهید كردند و در كتاب امالى شیخ طوسى از حسین بن ابى فاخته روایت میكند كه ) ع )بن على 
ر خدمت امام صادق علیه السالم بن یعقوب و فضیل بن یسا  گفت من و ابوسلمه سراج و یونس 

رسیدیم عرض كردیم جان ما فداى شما گاهى در مجالس اهل سنت حاضر میشویم و شما را یاد مى 
اللهم ارنا الرخاء و السرور فانك تاءتى على ما كنیم چه بگوئیم فرمود اى حسین در مجالس ایشان بگو 

ى و چه آنچه بخواهى مینمایى عرض كردم چون پروردگارا بنما ما را راحت و شادمانى چه تو قادر ترید 
حسین بن على را یاد كنم بگویم سه مرتبه بگوى صلى اهللا علیك یا ابا عبداهللا آنگاه حضرت صادق 

لما قتل بكت علیه السموات السبع و االرضون السبع و ) ع (ان ابا عبداهللا الحسین روى بما كرد فرمود 
لجنة و النار و ما یرى و ما ال یرى اال ثلثة اشیاء فانها لم تبك ما فیهن و ما بینهن و من ینقلب فى ا

گاهى كه حسین بن على علیه السالم كشته شد هفت آسمان و هفت زمین و آنچه در میان آنها علیه 
است و آنكه در بهشت و دوزخ میباشد و آنچه دیده میشود و یا دیده نمى شود بر حسین علیه السالم 

كه بر آنحضرت گریه نكرد حسین بن فاخته عرض كرد فداى تو گردم آن سه گریستند مگر سه چیز 
 . چیز كدام بود فرمود بصره و دمشق و اوالد حكم بن ابى عاص

 عزادارى حیوانات در شب عاشوراى حسینى 
مرحوم حاج میرزا حسین نورى در كتاب دارالسالم خود از مرحوم آقا آخوند حاج مال زین العابدین 

میكند كه در سفر مكه از عتبات به ایران میآمدم در كوه الوند كه نزدیك شهر همدان سلماسى نقل 
است با عابدى كه در آن كوه بود مالقاتى نمودم و از آنشخص كه معروف بزهد و تقوى بود سؤ ال 

 .كردم كه در این مدتى كه شما در این كوه هستید از عجائب و غرایب روزگار چه دیده اید
وقتى كه من در این كوه آمدم و عزلت و كناره گیرى از خلق را اختیار نمودم اول ماه  عابد گفت اول

رجب بود ولى بواسطه ترك معاشرت با مردم حساب ماه و روز و هفته از خاطرم رفت اتفاقا شبى از 
شبها در وقت مغرب ناگاه ولوله عظیم و صداهاى عجیب شنیدم مرا خوف عجیبى گرفت و نماز را 



جا آوردم چون نظر بصحرا نمودم آن را پر از حیوانات دیدم كه همه بجانب من متوجه بودند مخففا ب
اضطراب و ترس من زیاد شد و از اجتماع آن حیوانات تعجب نمودم چون بدقت مالحظه نمودم دیدم 
در میان آنها حیوانات متضاد مثل آهو و شیر و خرس و گرگ و حیوانات دیگر همه با یك دیگر مؤ 

و مختلطاند بصورتهاى عجیب صداهاى خود را بلند نموده اند پس در جلوى من آمدند و سرهاى  الف
خود را بجانب من بلند نمودند و صیحه بروى من میزدند پس من با خود اندیشه نمودم كه بسیار بعید 
ال است كه اجتماع این حیوانات متضاد از وحوش و سباع به جهت پاره كردن و خوردن من باشد و ح

آنكه هیچیك بدیگرى ضرر نمیرساند پس اجتماع اینها نیست مگر براى امر مهمى پس من متفكر شدم 
كه اجتماع حیوانات در این شب براى چیست ناگاه بیادم كه امشب شب عاشورا است و این اجتماع و 

شدم غوغا و نوحه اینها از براى مصائب حضرت سیدالشهداء علیه السالم است پس چون خاطر جمع 
كه سبب اجتماع این امر مهم است دست برده عمامه خود را از سر برداشته بر سر خود زدم و خودم 
را در میان آنها انداخته فریاد زدم حسین ، حسین شهید، حسین مظلوم ، حسین عطشان ، حسین پس 

عضى در میان آنها كوچه دادند و حلقه وار اطرافم را گرفتند پس بعضى سرهاى خود را بزمین میزدند ب
خاك مى غلطیدند و تا طلوع فجر به همین حال بودند چون فجر طالع شد آنها از آه و فغان ساكت 

 .شدند و هر كدام بطرفى رفتند
در كتاب اسرارالشهاده دربندى نقل میكند كه جمعى از ثقاب براى من نقل كردند كه آقا سیدجعفر 

در خانه مرد صالحى از اهل كربال روضه  روضه خوان براى ما نقل كرد كه من هر هفته شبى
میخواندم تا شبى بمنزل او رفتم كه روضه بخوانم كسى به خانه او نیامد من شروع به روضه خواندن 

كردم در اواسط روضه من در منزل را زدند صاحب خانه رفت در را باز كند در آنحال دیدم یك گربه 
ن گوش میداد و مثل زن بچه مرده گریه میكرد وقتى اى بخانه آمد و پاى منبر من نشست او بروضه م

 .كه من از روضه خواندن فارغ شدم گربه از نظر من غایب شد

 

 

 آمدن خون از سنگى در شب عاشورا 
در جلد دوم كتاب ریاض القدس نقل میكند از والد ماجدش در ریاض االحزان كه یكى از دوستان ما 



سفر مكه عبورم بشهر حماة افتاد كه در میان باغات این  كه كتاب مقتلى نوشته است نقل میكند در
شهر مسجد بنا نموده بودند كه بنام مسجدالحسین بود من وارد آن مسجد شدم در گوشه اى از آن 
مسجد پرده اى كشیده بودند چون پرده را عقب زدم دیدم كه سنگى به دیوار نصب است و اثر گلوى 

شده است از خادم مسجد سؤ ال كردم كه این سنگ چیست  بریده اى و شریان آن بر آن سنگ نقش
و این خونهاى خشكیده از كه میباشد گفت این سنگى است كه چون لشكر ابن زیاد از كوفه بدمشق 
میرفتند و سرهاى شهیدان و اسیران را میبردند باین شهر وارد شدند و سر مطهر حضرت حسین بن 

بست كه   د رگهاى بریده آنحضرت بر روى این سنگ نقش على علیه السالم را روى این سنگ گذاشتن
مى بینى و گفت من سالهاست كه خادم این مسجد میباشم و همیشه از میان ساختمان این مسجد 
صداى قرآن میآید ولى من كسى را نمى بینم و در هر سال شب عاشوراى حسینى كه میشود شب كه 

ه بدون چراغ مردم در مسجد جمع میگردند و در از نصف میگذرد نورى از این سنگ ظاهر میشود ك
اطراف این سنگ گریه و عزادارى میكنند و در آخرهاى شب عاشورا از آنموقع خون ترشح میكند تا آن 
منجمد میشود و خشك میگردد كه حال تو مى بینى و احدى جرات و جسارت نمیكند كه آن خون را 

ز من در اینجا بود و خدمت میكرد او هم سالهاى آن خادم گفت آن خادمى كه قبل ا  پاك كند پس 
سال این سنگ را بهمین حالت دیده بود و میگفت خدا قبل هم براى من این كیفیت را نقل كرده اند و 
پس از آنكه من از مسجد بیرون آمدم و از اهالى آن شهر كیفیت مسجد و سنگ را سؤ ال كردم همه 

القدس است كه در یكى از شهرهاى روم در كوهى شیرى این موضوع را تصدیق نمودند و در ریاض 
از سنگ تراشیده شده و هر سال روز عاشورا از چشم آن شیر دو چشمه آب روان میشود و تا شب 
آب از چشمان آن شیر جاریست و مردم آن حوالى گرد او جمع میشوند و از آن آب مینوشند و یاد از 

 .الن آنحضرت مینمایندلب تشنه عزیز زهرا میكنند و لعنت بر قات
و در كتاب ریاض القدس است كه در زرآباد قزوین درختى است كهن سال كه همه ساله ظهر عاشورا 
ناله از آندرخت بلند میشود و از شاخه هاى آن خون میچكد و مردم از اطراف و نواحى در آن مكان 
 .بعزادارى و گریه و زارى مشغول میشوند

اوندى در كتاب راحة الروح میگوید من اینداستان را از آقا محمود فرزند مرحوم حاج شیخ على اكبر نه
وحید بهبهانى شفاها شنیدم كه خود ایشان دیده و با والد مرحومش از طهران بزیارت آندرخت رفته و 
آنرا دیده بودند مرحوم آقا سیدكاظم یزدى در عروة الوثقى در نجاست خون این مسئله را عنوان میكند 

از ابن سیرین نقل شده كه . در روز عاشورا از زیر سنگها و خاك بیرون میاید پاك است  كه خونى
چون حسین علیه السالم شهید شد دنیا سه روز تاریك و آنگاه این حمرت نمودار شد و در سند دیگر 

ه از هالل بن ذكوان نقل میكند كه حسین علیه السالم كشته شد و دو تا سه ماه دیوارها چنان بود ك



گفتى از هنگام طلوع فجر تا غروب آفتاب ملطخ بخون بودند و به سفرى رفتم بارانى آمد كه اثرش در 
جامه هاى ما مانند خون باقى ماند و از محمد بن سعد روایت كرده كه سنگى در دنیا برداشته نشد 

جامه ها میماند و  مگر اینكه خون تازه زیر آن دیده شد و از آسمان بارانى آمد كه اثر آن تا مدتى در
نیز از ابن سیرین نقل شده كه سنگى یافتند كه پانصد سال قبل از بعثت نبوى كه به سریانى بر آن 
 .نوشته بودند و بعربى ترجمه كردند كه چنین بود

 اترجوا امة قتلت حسینا
 شفاعة جده یوم الحساب 

ك صلوات و رحمة و مغفرة اللهم اللهم اجعلنى فى مقامى هذا ممن تناله من : مجلس چهل و چهارم
 .اجعل محیاى محیا محمد و آل محمد و مماتى ممات محمد و آل محمد 

پروردگارا، مرا درین مقام این حرم مقدس یا در اینمقام كه مشغول زیارت میباشم از آنان قرار ده كه 
زنده بدار و موقع   درود و رحمت و مغفرتت شامل آنهاست پروردگارا، مرا بآئین محمد و آل اطهارش 

 . مرگ هم به آن آئین بمیران
در قسمت اول این عبارت شخص زائر از خدا میخواهد كه حقتعالى او را از جمله زائرینى قرار دهد 

شامل حال آنها میگردد چه در كتاب كامل الزیارات محمد بن محمد بن   كه رحمت و آمرزش خودش 
كه آنحضرت فرمود اگر زائر حسین علیه السالم میدانست كه  مسلم از امام باقر علیه السالم نقل میكند

چه فضیلتى در زیارت آنحضرت میباشد از شوق ان هالك میشد و از حسرت جانش بدر میآمد عرض 
كردم مگر چه فضیلتى در زیارت آنحضرت میباشد حضرت فرمود هر كس آنحضرت را از روى شوق 

حج مقبول و هزار عمره مبرور و اجر هزار شهید شهداء زیارت كند نوشته میشود براى او ثواب هزار 
بدر و اجر هزار روزه دار ثواب هزار صدقه مقبوله و ثواب هزار غالم كه در راه خدا آزاد كرده باشد و 
خداوند او را در آنسال از همه آفات حفظ میفرماید كه پست ترین آنها شر شیطان است و ملكى را 

ا حفظ كند از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و چپ و از موكل او قرار میدهد كه او ر 
باالى سر و پائین پاى او و هر گاه در آنسال بمیرد مالئكه رحمت در غسل و كفن او حاضر میشوند 
او را مشایعت میكنند و براى او استغفار مینمایند و باندازه ایكه چشم او مى بیند قبر او را وسعت 

را از فشار قبر و خوف از سؤ ال نكیر و منكر در امان میدارد و درى از میدهند و حقتعالى او 
درهاى بهشت بقبر او باز میشود و در روز قیامت نامه عمل او را بدست میدهند و نورى باو داده 
میشود كه ما بین مغرب و مشرق را روشن میكند شوق آنحضرت را زیارت میكرده و باقى نمیماند در 

 . نكه آرزو میكند اى كاش منهم از زوار قبر حسین علیه السالم بودمروز قیامت مگر ای



 حكایت سلیمان اعمش 
و نیز در كتاب منتخب از سلیمان اعمش نقل میكند كه حاصلش اینست كه میگوید من در كوفه 
مسكن داشتم و همسایه اى داشتم كه گاهى نزد او میرفتم و با او صحبت میكردم و انس میگرفتم یك 

عه بمنزل او رفتم و باو گفتم در خصوص زیارت حضرت حسین علیه السالم چه میگویى گفت شب جم
بدعت است و هر بدعت ضاللت و هر ضاللتى در آتش خواهد بود سلیمان میگوید كه من در : 

خشم و غضب شدم از جاى برخاسته بمنزل خود رفتم و با خود گفتم كه چون صبح شود نزد او میروم 
 یل حسین علیه السالم براى او میگویم و هر گاه قبول نكرد و انكار نمود او را میكشمو قدرى از فضا

. 
سلیمان میگوید وقت سحر بخانه او رفتم و چون در را كوبیدم و او را خواستم عیال او جواب داد كه 

ن شب گذشته بزیارت حسین علیه السالم رفت سلیمان میگوید منهم در عقب او عازم كربال شدم و چو 
بقبر مطهر رسیدم دیدم آن شخص سر بسجده نهاده و در سجده گریه میكند و دعا میكند و دعا 
مینماید و از خدا طلب مغفرت میكند بعد از زمانى سر از سجده برداشت مرا نزد خود دید گفتم اى 
شیخ تو دیروز تو میگفتى زیارت حسین علیه السالم بدعت است و هر بدعت ضاللت و هر ضاللت 

آتش است و امروز آمده اى زیارت میكنى اى سلیمان مرا مالمت نكن زیرا كه من براى اهلبیت ،  در
امامت نمیدانستم تا در شب گذشته در خواب دیدم كه جماعتى اطراف شخص جلیل القدرى را گرفته 
اند و در پیش روى او سوارى بود كه تاجى بر سر داشت و چون از بعضى از خدام او سئوال كردم 
گفتند او محمد مصطفى صلى اهللا علیه و آله است و آن دیگرى وصى او على مرتضى علیه السالم 
میباشد پس از آن شترى از نور دیدم كه بر آن هودجى از نور بود و در آن دو نفر نشسته بودند 
پرسیدم این شتر از كیست گفتند از براى خدیجه كبرى و فاطمه زهراست گفتم یكجا میروند گفتند 
بزیارت قبر حسین علیه السالم بعدا بطرف هودج فاطمه زهرا رفتم دیدم رقعه هایى از آسمان میریزد كه 
در آن برات آزادى از آتش نوشته شده است چون خواندم نوشته بود این برات آزادى از آتش است براى 

بمن گفتند تو كه كسیكه حسین علیه السالم را در شب جمعه زیارت كند من از آن رقعه ها طلب كردم 
 . میگویى زیارت حسین بدعت است بتو داده نمى شود تا در شب جمعه حسین را زیارت بكنى

در قسمت دوم این عبارت میفرماید خدایا مرا بدوستى و محبت و آئین اینخانواده زنده بدار و عاقبت 
 .امر هم با این محبت و آئین مرا از دنیا ببر

 اه و ثوابى جزا و مزدى خواهد بودفرمایش پیغمبر كه براى هر گن
ما در مجلس در شرح مطلب سوم در جمله ان یجعلنى معكم فى الدنیا و االخرة بیان طلب استقامت و 

براى مزید مطلب روایتى از قیس بن عاصم نقل میكنیم . پایدارى محبت را نمودیم به آنجا رجوع شود



ه گفت با جماعتى از بنى تمیم بر حضرت در ارشادالقلوب دیلمى از قیس بن عاصم نقل میكند ك
رسول خدا صلى اهللا علیه و آله وارد شدیم و از آنحضرت خواستار موعظه و نصیحتى شدیم و كه 

اى قیس همانا با هر عزلتى ذلتى : چون ما مردمانى بیابانى هستیم از آن نفع ببریم ، حضرت فرمود
ت و براى هر چیز حسابى است و بر هر چیزى است و با هر زندگانى مرگیست و با دنیا و آخرتى اس

نگهبانى میباشد و براى هر نیكویى ثوابى و براى هر گناهى عقابى خواهد بود اى قیس چاره اى نیست 
از قرینى كه با تو دفن شود او زنده است و تو مرده پس اگر او كریم باشد ترا گرامى خواهد داشت و 

شت و بفریاد تو نخواهد رسید و محشور نخواهى شد مگر با او اگر لئیم باشد ترا بحال خود خواهد گذا
پس او قرار مده مگر عمل صالح زیرا اگر  ((یعنى از آن اعمال ))سئوال كرده نخواهى شد مگر از او 

صالح باشد با او انس خواهى گرفت و اگر آن فاسد باشد از او وحشت خواهى كرد عرض كردم كه 
درآوردم تا ما بواسطه آن بر دیگران افتخار كنیم حضرت فرستاد تا  دوست داشتم این موعظه را بشعر

 : حسان بن ثابت شاعر را بیاورند كه این موعظه را بنظم در آورد و گفت

 تخیر خلیطا من فعالك انما
 قرین الفتى فى القبر ما كان یفعل

 و البد بعدالموت من ان تعده
 لیوم ینادى المرء فیه فیقبل

 فعوال بشى ء فال تكنفان كنت م
 بغیر الذى یرضى به اهللا تشغل

 فلن بصحیب االنسان من بعد موته
 و من قبله اال الذى كان یعمل

 اال انما االنسان ضیف الهله
 یقیم قلیال بینهم ثم یرحل 

ن یعنى دوستى را شریك كن و اختیار نما از افعال خود زیرا جز این نیست كه قرین مرد در قبرش آ
بناچار باید آنرا براى روزى مهیا كنى كه مرد در آنروز مذاكره میشود و . عملى است كه بجا میآورد

پیش میرود براى حساب پس اگر مشغول بچیزى شدى نباید بغیر از آنچه كه خدا از آن راضى است 
ال مشغول بشوى و هرگز انسان پس از مرگ و پیش از مرگ مصاحبت و رفاقت نمیكند مگر با اعم



خود و آگاه باش كه انسان در نزد اهل و عیالش مهمانست و پس از چندى كه ماند بسراى آخرت 
 . خواهد رفت

 اعمال خوب و بد انسان در قبر بصورت خوب و بد در میآید 
مرحوم حاج شیخ عباس قمى در منازل االخرة از اربعینیات فاضل و عارف كامل قاضى سعید قمى 

كسیكه ثقة و محل اعتماد است بما رسیده از استاد استاتید ما شیخ بهاءالمله و نقل میكند كه فرمود از 
الدین العاملى قدس سره كه روزى بزیارت بعضى از ارباب حال رفت كه در مقبره از مقابر اصفهان 
ماءوى كرده بود آنشخص عارف به شیخ گفت من در این قبرستان قبل از اینروز امر غریبى مشاهده 

امرا نیست كه دیدم جماعتى جنازه اى را آوردند در این قبرستان در فالن موضع دفن كردند كردم و آن 
و رفتند چون ساعتى گذشت بوى خوشى را شنیدم كه از بوهاى این دنیا نبود متحیر ماندم به راست و 
چپ خود نظر كردم تا بدانم این بوى خوش از كجا میآیند ناگاه دیدم جوان خوش صورتى در لباس 
ملوك نزد آن قبر میرود پس چون بآنجا رسید و نزد آن قبر نشست مفقود شده گویا كه داخل آن قبر 
شد زمانى نگذشت كه بوى بدى شنیدم كه از هر بوى بدى در دنیا بدتر بود سگى دیدم كه چون بآن 

بیرون قبر رسید مفقود شد من در حال تعجب بودم ناگاه آن جوان بحالت بدى با بدن مجروح از قبر 
آمد از همان راهى كه آمده بود برگشت من عقب او رفتم و از او خواهش كردم كه حقیقت حال را 
براى من بگوید گفت من عمل صالح این میت بودم و ماءمور شده بودم كه با او در قبر باشم كه 

نم تا ناگاه این سگى كه دیدى آمد و او عمل غیرصالح او بود من خواستم او را از قبر بیرون ك
همصحبت با آن میت باشم ولى آن سگ مرا بدندان گرفت و گوشت مرا كند و چنانكه مى بینى مرا 
مجروح نمود و نگذاشت كه با او باشم و من دیگر نتوانستم در قبر بمانم بیرون آمدم و او را تنها 

ال بهر عملى ما به تجسم اعم: گذاشتم چون عارف مكاشف اینحكایت را براى شیخ نقل كرد شیخ فرمود
 . كه انجام داده شود قائلیم

 اللهم ان هذا یوم تبركت به بنو امیة: مجلس چهل و پنجم 
 بارالها این روز یعنى عاشورا آن روزیست كه بنى امیه مبارك شمردند

بنابر آنچه در لغت ذكر كرده اند بمعنى میمنت گرفتن چیزیست و مشتق از بركت است كه : تبرك 
 . رت و ذخیره سعادت استبمعنى نماء و زیا

 : بركت و تبرك گرفتن بنى امیه روز عاشورا را چند قسم بوده است
 ôéÂ : ذخیره قوت و جمع آذوقه زیرا اینروز را كه قتل امام حسین علیه السالم واقع شده بود روز فتح و

یدانستند ظفر خود میدانستند و جمع آذوقه در اینروز تا سال دیگر را مایه سعادت و وسعت رزق م
چنانچه در امالى و عیون از حضرت رضا علیه السالم روایت میكنند كه آنحضرت فرمود هر كس در 



روز عاشورا سعى در حوایج خود را ترك كند خدایتعالى تمام حوایج دنیا و آخرت وى را قضا كند و هر 
ذخیره بمنزل خود كس روز عاشورا را روز حزن و مصیبت روز عاشورا را روز بركت نام نهد و براى 

چیزى برد خدایتعالى بآنچه ذخیره و اندوخته كرده بركت ندهد و در روز قیامت با یزید و عبیداله بن 
شیخ طوسى در مصباح كبیر . زیاد و عمر بن سعد لعنهم اله به اسفل دركات جحیم محشور میگردد

روز عاشورا به علقمه  از امام باقر علیه السالم روایت میكند كه در ضمن خبر طویلى در آداب
فرمودند كه اگر بتوانى در روز عاشورا براى تحصیل حاجتى از منزل بیرون نیایى چنان كن چه آن 
روز نحسى است كه حاجت هیچ مؤ منى برآورده نمیشود و اگر برآورده شود بركتى نخواهد داشت و 

س در آنروز براى خود چیزى البته كسى از شما در آنروز براى منزل خود چیزى ذخیره نكند چه هر ك
 .ذخیره كند خدا بآن بركت ندهد

از وجوه تبرك روز عاشورا براى بنى امیه اقامه مراسم عید بر اهل و عیال و عشیره خود بوده از : دوم 
 .توسعه رزق و لباس نو پوشیدن و بوهاى خوش استعمال كردن كه رسم بود در اعیاد بجا میاورند

میكند كه در مكه و مدینه متعارف است كه روز عاشورا را عید عاشورا در كتاب شفاءالصدور نقل 
مینامند بطوریكه اقامه مراسم عیدى كه در اینروز میكنند در هیچ عیدى نمى نمایند و كسانیكه در 
مدینه بوده اند میدانند چه اندازه طرب و خوشحالى دارند و چگونه فرح و خوشحالى در این مصیبت 
 .عظیمه مینمایند

از وجوه تبرك روز عاشورا براى امویان استحباب روزه است كه اخبارى هم در فضیلت و منع : سوم 
آن وارد شده و عامه اخبارى در فضیلت روزه اینروز نقل كرده اند و اما بر مذهب اهل بیت اخبارى بر 

. را مینماییم فضیلت و اخبارى بر منع صوم عاشورا وارد شده كه ما بعدا جمع بین آندو دسته اخبار 
شیخ قدس سره در تهذیب سند به ابوهمام میرساند كه از حضرت ابوالحسن الرضا علیه السالم حدیث 
 .نقل میكند كه فرمود صام رسول اله صلى اهللا علیه و آله یوم عاشورا

و هم سند به مسعدة بن صدقه میرساند كه از حضرت امام صادق علیه السالم نقل كرده كه آنجناب 
رت باقر علیه السالم حدیث مینماید كه حضرت على علیه السالم فرمود كه روز نهم و دهم از حض

 . محرم را روزه بگیرید كه آن كفاره گناه یكسال است
و هم سند به زهرى میرساند كه از على بن الحسین علیه السالم نقل میكند كه روز عاشورا از ایامى 

 .دن مختار است است كه آدمى در روزه گرفتن و افطار نمو 
این بعضى از اخباریست كه شیخ براى استحباب روزه عاشورا نقل نموده است و بعضى از اخبارى هم 

كلینى سند به عبدالملك میرساند كه گفت از حضرت ابو : كه بر منع روزه عاشورا رسیده نقل میكنیم 
ا روزیست كه در آنروز حسین عبداله علیه السالم از صوم تاسوعا و عاشورا سؤ ال كردم فرمود تاسوع



و اصحابش رضى اهللا عنهم در كربال محاصره شدند و لشكر اهل شام مجتمع شدند و بر او فرود 
آمدند ابن مرجانه و عمر بن سعد و لشكریانش فرح كردند و آنحضرت را محاصره نمودند و یقین كردند 

و یارى نخواهد كرد آنگاه از روى  كه دیگر ناصرى براى آنحضرت نخواهد بود و اهل عراق او را مدد
اشتیاق میفرماید بابى المستضعف الغریب یعنى پدرم فداى بیكس مظلوم باد بعد فرمود روز عاشورا 
روزیست كه حسین علیه السالم كشته شد و اصحاب و انصار او كشته و بر روى زمین افتادند و 

سمان و زمین و جمیع اهل ایمانست آنروز روز صوم و روزه نیست و فقط روز حزن و مصیبت اهل آ
بر مصائبى كه بر اهل بیت وارد شد ولى براى پسر مرجانه روز فرح و سرور است خداوند غضب 
خودش را شامل ایشان و ذریه ایشان بكند آنروز، روزیست كه جمیع بقاع زمین غیر از بقعه شام بر 

ند خداوند او را با آل زیاد محشور آنحضرت گریه كردند پس هر كس در آنروز روزه بدارد و تبرك ك
میگرداند و سخط خدا بر او نازل میشود و هر كس در آنروز براى خانه خود آذوقه اى ذخیره كند 

اینها بعضى . خدایتعالى بركت را از او و اهل بیتش بردارد و شیطان را در همه آنها با او شریك كند
ن آن وارد شده است و بین ایندو دسته را چنین باید از اخبارى بود كه در منع روزه عاشورا و یا گرفت

جمع كرد كه روزه گرفتن بر دو قسم است یا براى شادمانى و فرحست مانند روزه اعیاد مذهبى و یا 
براى مصیبت و حزن است اما اخبارى كه منع روزه عاشورا میكنند براى روزه فرحست كه بنى امیه 

روز عاشورا وارد شده مانند خود عاشورا است كه دستور داده اند میگرفتند و اما اخبارى كه براى حزن 
آنروز را مانند روزه داران امساك بكنید و چیزى نخورید تا عصر نزدیك غروب آفتاب ولى قبل از 

قال فى جامع المقاصد صوم یوم عاشورا لیس معتبرا شرعا بل هو غروب افطار كنید روزه حقیقى نباشد 
الن صومه متروك كما وردت به الروایة فیتحب االمساك فیه الى بعد العصر  امساك بدون نیة الصوم

پس بنابراین جمع اختالف اخبار  .حزنا و صومه شعار بنى امیه مسرورا بقتل الحسین علیه السالم 
 .برطرف میشود

آنست كه محقق اردبیلى قدس سره احتمال داده كه اخبار مجوزه نسخ شده باشد و این : وجه دوم 
تمال مؤ ید به بعضى از اخباریست كه داللت دارند بر این روزه ، روز عاشورا اول واجب بوده و اح

چنانچه در صحیح زرارة و كتب صحاح اهل سنت و تواریخ وارد شده كه روزه ، . بعدا ترك شده است 
روز عاشورا در سال اول هجرت واجب شد و در سال دوم به آمدن ماه رمضان نسخ شد اگر چه 

وب آن را مختلف نقل كرده اند شیخ صدوق قدس سره سند از زرارة و محمد بن مسلم رضى اله . 
انهما ساءال باجعفر الباقر علیه السالم من صوم یوم عاشورا فقال كان صومه قبل عنهما نقل كرده 

به حضرت رسول  21وسایل الشیعه كتاب الصوم باب  .شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك 
ض كردند كه یهود چون گمان كرده اند كه هالكت فرعون و لشكریانش در اینروز بوده عر ) ص (



فرمود شما هم روزه بگیرید پس بجهت شادمانى روزه گرفتند ) ص (بجهت شادمانى روزه گرفتند پیغمبر 
 . و حضرت فرمود ما احمقیم به احیاى سنت موسى

ن در جاهلیت رسم بود كه روز عاشورا را و در بعضى از طرق مسلم و ترمذى نقل كرده اند كه چو 
نیز روزه روز عاشورا را سنت قرار دادند بلكه از بعضى اخبار معلوم ) ص (روزه میگرفتند پیغمبر 

میشود كه قبل از اسالم هم این سنت بوده چنانچه در وسایل كتاب صوم باب بیست نقل میكند كه 
كشتى نوح روز عاشورا در جودى از گل نشست و  حضرت امام باقر علیه السالم فرمودند كه سفینه و

 .نوح پیغمبر به همراهان خود از جنیان و انسیان امر فرمود كه آنروز را روزه بگیرند
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و ابن اكلة االكباد اللعین على لسانك و لسان بنبیك صلى اهللا علیه و آله فى كل  : جلس چهل و ششمم

 موطن و موقف وقف فیه نبیك صلى اهللا علیه 
پروردگار این روز عاشورا روزیست كه بنى امیه و پسر هند جگرخوار عید گرفتند كه به زبان تو و 

كه ایستاده بود همه جا او را لعن میكرد ملعون پسر در هر موطن و موقفى ) ص (زبان رسول تو 
هند مادر معاویه است و دختر عتبة بن ربیعه حاضر بود و كفار را در قتال  ((اكلة االكباد))ملعونست 

اسالم به سوء فطرت تحریص میكرد و چنانچه ابن ابى الحدید و ابن عبد ربه گفته اند متهم بزنا بوده 
میشود كه در مكه از زوانى معروف بشمار میرفته بلكه در بعضى كتب  است از كتب تواریخ معلوم

از هشام بن سائب كلبى نقل كرده  ((نهج الحق ))معتبر دیده شده كه از ذوات االعالم بوده چنانچه در 
 . است

و چون وحشى غالم جبیر بن مطعم حمزه سیدالشهداء در جنگ احد كشت ببالین آنحضرت آمده 
بشكافت و جگرش را بیرون آورده و نزد هند زوجه ابوسفیان آورد و هند آنرا در  جگرگاه آنجناب را

دهان گذاشت و مقدارى از آنرا بخورد حقتعالى چنان سخت كرد تا اجزاء بدن آنحضرت با اجزاء بدن 
كافر آمیخته نشود الجرم هند آنرا از دهان بیفكند ازین جهت به هند جگرخوار مشهور شد آنگاه هر 

 .حلى كه داشت بوحشى عطا كرد زیور و
آنگاه هند بمصرع حمزه آمد و گوشهاى آنحضرت و بعضى دیگر از اعضاى آنحضرت را بریده تا با 

بهند تاءسى كرده بحربگاه آمدند و سایر شهیدان را مثله كردند بینى   خود به مكه ببرد و زنان قریش 
ند و ابوسفیان بر مصرع حمزه آمد و پیكان و بریدند و شكم دریدند و اجزاء قطع شده را بریسمان كشید

را   نیزه خود را بر دهان حمزه میزد و میگفت اى بنى كنانه بنگرید این مرد كه دعوى بزرگى قریش 
 .میكرد به چه روزى افتاد

 معنى لعین و آنانكه مشمول لعن خدا و پیغمبر هستند 
بمعنى طرد از مقام قرب و دورى از جوار لعین بمعنى ملعونست و لعنت از خدا : اللعین بن اللعین 

است بمعنى دعا و سب است ، على لسان و لسان نبیك  ((نهایة ))رحمت است و در خلق چنانچه در 
ان الذین یؤ ذون اهللا و رسوله لعنهم اهللا فى اما بر زبان خدا كه او را لعن كرده در قرآنست كه میفرماید 

یعنى آنانكه خدا و رسولش را بعصیان و مخالفت آزار و اذیت نا الدنیا و االخرة و اعد لهم عذابا مهی
میكنند خدا آنها را در دنیا و آخرت لعن كرده و از رحمت خود دور قرار میدهد و بر آنان عذابى با 

روى این آیه كسانیكه خدا و رسولش را اذیت كرده اند كه سردسته . ذلت و خوارى مهیا ساخته است 
ند مشمول لعن الهى در دنیا و آخرت میباشند و كسیكه در بنى امیه از همه بیشتر آنها بنى امیه میباش



 . پیغمبر را اذیت كرده و باعث ناراحتى شده یزید ملعون و پدرش معاویه بوده است
مراد از جمیع جمیع مواطن و مواقف یعنى در تمام احوال بر حسب انواع باین معنى : و بلسان نبیك 

دن و چه در حال نشستن چه در سفر و چه در حضر بحسب هر حالى و هر كه چه در حال ایستا
جایى كه فرض توان كرد یزید را بتصریح یا به كنایه لعن میفرمود شیخ صدوق در امالى و مرحوم 

متولد شد من او ) ع (مجلسى در بحار سند روایت را به صفیه بنت المطلب میرساند كه چون حسین 
زبان آنحضرت را مكید و ) ع (زبان خود را در دهان وى گذاشت و حسین را به پیغمبر دادم حضرت 

گمانم چنان بود كه رسول خدا او را از شیر و عسل غذا دهد، ناگاه حسین علیه السالم بر جامه 
آنحضرت بول كرد پس پیغمبر میان دو چشم او را بوسید آنگاه او را بمن داد و میفرمود اى پسرك من 

ى را كه ایشان قاتالن تواند صفیه میگوید عرض كردم پدر و مادرم فداى تو باد خداى لعنت كند قوم
چه كسى او را میكشد بازمانده گروه یاغیان از بنى امیه لعنهم اهللا و ظاهر اینست كه لفظ لعنهم اهللا از 

 . حدیث است
له اى از در روایت اسماء بنت عمیس در خبر والدت امام مظلوم حسین علیه السالم است و در جم

آن میفرماید كه چون حسین علیه السالم را خدمت حضرت رسالت صلى اهللا علیه و آله بردم فرمود 
زودست كه براى تو خبرى باشد خدا لعنت كند قاتالن تو را امالى صدوق عیون اخبارالرضا بحار 

را  مجلسى و هم در آن خبر است كه چون روز هشتم شد حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله او
بگرفت و در كنار خود گذاشت و فرمود یا ابا عبداهللا عزیز على پس بگریست من عرض كردم پدر و 
مادرم فداى شما باد امروز اولین روزى است كه چنین كردى چه شده است فرمود براى فرزندم میگریم 

یكشد كه در دین كه قوم كافر از بنى امیه ویرا میكشند خداى شفاعت مرا به آنان نرساند كسى او را م
ثم قال اللهم انى اسئلك ابراهیم فى ذریة اللهم احبهما و احب من ثلمه اى افكند و بخداى كافر شود 

نقل كرده اند كه  ((مشیراالحزان ))از ابن نما در یحبهما و العن من یبغضهما مالء السماء و االرض 
یافت حسین را به سینه خود  ابن عباس میگوید چون مرض رسول خداى صلى اهللا علیه و آله شدت

چسبانید و عرق بر جبین مباركش میریخت و نزدیك جان دادن آنحضرت بود در چنین حالى میفرمود 
مرا چه كار با یزید خدا باو بركت ندهد پروردگارا یزید را مالى و لیزید ال بارك اهللا فیه اللهم العن یزید 

ون بخود آمد حسین علیه السالم را بوسید و از رحمت خود دور كن پس از شدت مرض بیتوان شد چ
اشك از دیدگان فرو ریخت و میفرمود همانا مرا و قاتل ترا نزد خدایتعالى معاملتى است كنایه از آنكه 

اول كسیكه قتله  .مجازات این عمل در محكمه عدل مالك یوم الدین و خداى روز جزا خواهد شد
را بشناخت و از پس او  ( ع(كه جاللت قدر حسین  حضرت سیدالشهداء را لعن كرد حضرت آدم بود

انبیاء مرسلین لعن بر قاتالن آنحضرت نمودند در كامل الزیارة سند بكعب االحبار میرساند كه گفت 



اول كسیكه قاتل حسین را لعن كرد ابراهیم خلیل بود و او فرزندان خود را به لعن قاتالن آنحضرت امر 
ان بدینگونه كار كرد آنگاه داود بنى اسرائیل را بلعن قاتل حسین را فرمود و از پس او موسى بن عمر 

لعن كنید و اگر زمان او را دریافتید از مالزمت ركاب او دورى نجوئید همانا شهید در راه او مثل كسى 
است كه جهاد كرده و از جنگ فرار نمیكند و مانند كسى است كه در ركاب پیغمبران شهید شده باشد 

ه بقعه او را مى بینم هیچ پیغمبرى نیست مگر آنكه در زیارت او حاضر شود و اعتكاف و چنانست ك
 . كند و گوید كه تو بقعه اى كثیرالخیر هستى زیرا كه ماه درخشان در تو مدفون است

قال الرضا علیه السالم یابن شبیب ان سرك ان یكون در عیون اخبارالرضا بریان بن شیب میرساند كه 
مثل ما لمن استشهد مع الحسین فقل ما ذكرته یالیتنى كنت معهم فافوز و فوز عظیما  لك من الثواب

 .یابن شبیب ان سرك ان تسكن الغرف المبینة فى الجنة مع النبى فالعن قتله الحسین 
فرمود كه شش نفرند كه خداى ) ص (در خصال سند بحضرت سیدالساجدین میرساند كه رسول خدا 

عوه اى آنها را لعنت كرده اند، زیادكننده در كتاب خدا و مكذب بقدر و تارك تعالى و هر مستجاب الد
سنت من آنانكه بى احترامى به عترت مرا حالل شمارند متسلط بجبروت كه عزیز خدا را ذلیل كند و 
 .ذلیل خدا را عزیز نماید و آنكه فى مسلمین را تصرف كرده بر خود حالل شمارد
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 احزاب
م سین و فتح نون مشدد، طریقه ، روش ، سیره ، طبیعت ، سرشت شریعت سنن جمع و در سنت بض

اصطالح فقه آنچه كه پیغمبر اسالم و صحابه بر آن عمل كرده باسنة اهللا ، امر و نهى خداوند، اهل 
سنت فرقه اى از مسلمین كه قشند ایل بخالفت ابوبكر میباشند بر خالف شیعه كه على بن ابیطالب را 

انشین پیغمبر اسالم میدانند و نیز سنت نماز نافله را میگویند كه اهل تسنن دو ركعت پیش از نماز  
 .ظهر و دو ركعت بعد از آن میگذارند

 
 



 

 اللهم العن اباسفیان: مجلس چهل و هفتم 
 ((مشرك ))بارالها لعنت كن بر اباسفیان 

بوسفیان و بخش دوم در معنى لعن و مطالب این مجلس در دو بخش ذكر میشود بخش اول در حال ا
اسم او صخر بن حرب بن امیة بن عبدالشمس بن عبد مناف قریش اموى : ثواب آن ، اما ابوسفیان 

پدر معاویه و یزید و عتبه مادر او صفیة دختر مزن الهاللیه است و بنا بر نقل شفاءالصدور او زانیه 
و جمع ) ص (لد شد و تابود در عداوت رسول خدا بوده ده سال قبل از عام الفیل ابوسفیان بزنا متو 

كردن لشكر و جنگهاى ضد آنحضرت كوشش كرد و هیچ فتنه اى در قریش برپا نشد مگر آنكه 
او یكى از اشراف قریش در زمان جاهلیت بود و عمالى داشت كه با . ابوسفیان در آن شركت داشت 

میفرستاد و گاهى هم خودش براى تجارت  مال خود و اموال قریش بشام و دیگر اراضى عجم بتجارت
میگویند در زمان جاهلیت افضل قریش در تدبیر و راءى سه تن بودند عتبه و . باین نواحى سفر میكرد

بود و روز ) ص (ابوجهل و ابوسفیان در زمان جاهلیت دوست صدیق و ندیم عباس عم رسول خدا 
 .فتح مكه مسلمان شد

ح آنرا در مجلس چهل و ششم دادیم او سرمایه دارى بزرگ و زنى زوجه او هند جگرخوار بود كه شر 
توانگر از رباخواران و برادرزاده امیة و همسر ابوسفیان امویست و از آغاز زندگى دخترى خوشنام نبود 



 ((عتبه و شیبة ))درباره او و مادرش حرفهاى پراكنده و زیاد میزدند او با هاشمیان بشدت دشمنى میكرد 
ا بمبارزه و مخالفت با محمد برانگیخت و همین دو نفر بودند كه نزد ابوطالب رفتند و از برادرانش ر 

سنت شكنى قومى و اعمال ضدارتجاعى پیامبر شكوه كردند و همین ها بودند كه صحیفه تحریم 
هاشمیان را بامضاى چهل نفر از قریش رسانیدند و نقشه كشتن پیامبر را تدارك دیدند و همه جا سایه 

 .ایه دنبال آنحضرت بودند كه او را بقتل رسانندبس
آن علم  ((ذى المجاز))در انساب النواصب میگوید مادر هند حمامه نام داشت او را علم سرخى بود در 

را در بام خانه میزد چه در آنوقت زنان ناباب و بد را با آن علم میشناختند و هر گاه این علم افكنده 
كسى خلوت كرده است و نیز كاتبى داشت كه نام كسانى را كه با او  بود عالمت آن بود كه او با

مباشرت میكردند یادداشت مینمود و چون فرزندى بوجود میآمد آن فرزند را با آن زناكاران نزد كاهنى 
 .میبردند و آن كاهن آن فرزند را به هر یك ملحق میكرد پدر آن فرزند بود

فص مخرومى كه از ثروتمندان بنام عرب بود ازدواج كرد ابوعمر و اما هند ابتدا رسما با ابوعمرو و ح
مردى انساندوست و باشرف و خوشقلب بود و بهمین جهت مهمانسراى بزرگى در مكه ترتیب داده بود 
و در آن از زائران و مسافران درمانده پذیرایى میكرد غافل از اینكه هند ممكن است ازین امكانات براى 

ات خود بهره بردارى كند ابوعمر روزى وارد خانه شده جوانى خوش سیما را هوس دل و ارضاى شهو 
مى بیند كه از اطاقى خصوصى هند بیرون میآید ابوعمر وارد اطاق زنش میشود همسرش را در 
 .وضعى میابد كه به او بدگمان میشود او را از خانه خود بیرون میكند و بخانه پدرش میفرستد

خاندان ربیعة را بر آن میدارد كه براى خوشنامى و تطهیر دختر خویش  شایعات خیانت هند بشوهرش
او را نزد كاهن بزرگ برند و از او درباره بیگناهى هند داورى طلبند كاهن بزرگ حق را به ابوعمرو 
 .داده هند را متهم بفحشا میسازد

 ازدواج ابوسفیان با هند 
د گویى هند را با این مختصات براى همسرى زن ابوسفیان كه جوان نوخاسته و جویاى نام و مقام بو 

اما ماجراى . شایسته مییابد از اینرو بدون اینكه منتظر طالق رسمى ابوعمرو شود با هند ازدواج میكند
عقد نطفه معاویه و آبستن شدن هند شگفت انگیز است هند در خانه ابوسفیان با آزادى بیشتر دنبال 

سافرت تجارى بود یكسال و چهار ماه بعد برگشت بمكه آمده دید هواى دل خود میرفت ابوسفیان در م
هند آبستن است ازو پرسید علت آبستنى تو چیست هند اقرار بعمل خود كرده ابوسفیان بر شكم او 
چوب زد تا جنین سقط شود ولى بچه نیفتاد سه ماه بعد معاویه متولد شد نسب شمار نامدار هشام بن 

عمارة بن ولید بن )) .اب مثالب و صاحب كشاف در ربیع االبرار مینویسدمحمد السائب الكلبى در كت
در یك ظهر نزد  ((ابوسفیان ))و  ((صباح شوزان ))و  ((مسافر بن عمر ابى مغیره ))و  ((مغیره مخرومى 



هند مادر معاویه رسیدند هند آبستن شد معاویه را زائید كلبى نسابه شافعى میگوید در میان آنان هند را 
 .گردن ابوسفیان بستندب

در حدیقة الشیعه و انساب النواصب هند را نیز مانند مادرش از علمداران سرخ میدانند كه در خانه اش 
بروى همه جوانان باز بود و به سیاهان بیشتر از سفیدپوستان میل داشت ولى براى عدم افشاى را از 

 .ن میبردخود بیشتر عشاق خود را میكشت و نوزادهاى سیاه را از بی
زمخشرى دانشمندترین علماى عامه در تاءیید نظر عده اى از محققان معتقد است كه چون صباح 
جوانى و سیم و جسیم بود هند بیشتر با او سر میكرد از اینرو گویند نه تنها معاویه بلكه عتبة برادرش 

زیباترین جوانان  ((مرمسافر بن ع))گروهى را نیز عقیده بر آنست كه چون . نیز از او بوجود آمدند
نفایس االخبار اعالم النساء ج ))قریش بود و مرتب در بستر هند وقت را میگذرانید پدر معاویه است 

سایر فرزندان حمامه و خواهران و برادران هند ازین فحشاء بى بهره نبودند چه ثعالبى شیبه برادر  ((2
 .99رف ص لطایف المعا))هند را نیز متهم به انحراف جنسى میكند 

خاندان اموى بعد از آنكه بقدرت زیادى رسیدند و معاویه امپراطور بزرگ شد میكوشید این رازها پوشیده 
 .بماند و از افشاء و یادآورى آنها ناراحت میشد

درباره سن و سال یكدیگر  ((ابوالهجم العدوى ))مینویسد معاویه در اوج قدرت روزى با  ((ابن عبدربه ))
بوالجهم اشاره بشوهر پیشین مادر معاویه میكند وى از این خاطره ننگین ناراحت میشود بحث میكردند ا

مینویسد كه  ((معارف ))ابن قتیبه در  ((كتاب التاج الجاخط ص ))و او را از خشم خود بر حذر میدارد 
 . سالگى از دنیا رفت 82ابوسفیان در سال سوم هجرت بسن 

 در معنى لعن و ثواب آن 
چنانچه از كتب بدست میآید بمعنى طرد و تبعید است و لعنت از خدا طرد از مقام قرب و اما معنى 

 .دورى از جوار رحمت میباشد و چنانچه در نهایة است در خلق بمعنى دعا و سب میباشد
اما در ثواب لعن سید جزایرى در كتاب انوار یغمانیه از امام عسكرى علیه السالم نقل میكند و آنجناب 

ت صادق علیه السالم روایت میكند كه مردى خدمت آن بزرگوار عرض كرد یابن رسول اهللا از حضر 
من بدست خود از یارى كردن شما عاجز هستم و چیزى را مالك نیستم مگر لعن نمودن بر دشمنان 
شما و بیزارى جستن از آنها بنابراین حال من چگونه است حضرت صادق علیه السالم در جواب 

خبر داد مرا از پدرش و جدش رسول خدا صلى اهللا علیه و آله كه آن بزرگوار فرمودند پدرم : فرمود
هر كس از یارى ما اهل بیت ضعیف باشد پس در نمازش بر اعداء و دشمنان خانواده ما لعنت نماید 
خداوند صداى او را بجمیع مالئكه زمین و آسمان تا عرش الرحمن میرساند پس هر وقت اینمرد آنها را 

عنت نماید تمام مالئكه او را در لعن كردن بر آنها مساعدت و همراهى مینماید آنگاه بر او ثنا و ل



درود میفرستد و میگویند خدایا صلوات و رحمتت را بر این مرد بفرست چه او و در خوشنودى اولیاء 
ت آنگاه تو آنچه را كه وسعت داشت و مقدورش بود از لعن بر اعداى محمد و آل محمد مبذول داش

از مصدر جالل خطاب میرسد كه اى مالئكه من او را از اخیار قرار دادم و در مجلس بعد خواهد 
 .آمد كه پیغمبر صلى اهللا علیه و آله در هفت موضع ابوسفیان را لعن فرمود

 

 و معاویة و یزید بن معاویة: مجلس چهل و هشتم 
پلید، بیهقى  ((بر پسرش یزید))و  ((منافق ))عاویه و بر م ((مشرك ))پروردگارا لعنت فرست بر ابوسفیان 

روزى در مدینه بمسجد : كه از مشاهیر علماء اهل سنت است از نضر بن عامر نقل میكند كه گفت 
رسول خدا رفتم شنیدم كه حاضران همه با هم میگویند نعوذ باهللا من غضب اهللا و غضب الرسول 

ر منبر خطبه میخواند در آن اثنا معاویه برخاست و دست پرسیدم مگر چه واقع شده گفتند رسول خدا ب
لعن اهللا القائد و پدرش ابوسفیان را گرفته از مسجد بیرون رفتند حضرت چشمش بر آنها افتاد و فرمود 

 .المقیود و ویل المتى من معاویة 
عتبة بن ابن ابى الحدید نقل میكند كه در منزل معاویه مجلسى ترتیب داده شد كه عمرو بن عاص و 

ابى سفیان و مغیرة بن شعبه در آنجا جمع بودند امام حسن علیه السالم را طلبیدند چون آنحضرت 
تشریف آوردند هر یك جسارتى به آنحضرت كردند بشرحى كه در آن كتاب مذكور است پس آنحضرت 



یقوده فراكم  یا معاویة اتذكر یوما جاء ابوك على اجمل احمر و انت تسوقه و اخوك عتبة هذافرمودند 
آنگاه روى بآن جماعت كرده رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فقال اللهم العن الراكب و القائد و السائق 

در هفت موطن ابوسفیان را لعن فرمود كه ) ص (فرمود شما را بخدا قسم میدهم كه میدانید رسول خدا 
 .كسى نمیتواند آنها را رد بكند

كه از مكه بیرون میرفت و ثقیف را دعوت میكرد اوسب و شتم بدگویى اول روزیكه رسول خدا را دید 
 .از آنحضرت كرد پس خدا و رسول خدا او را لعن كردند

دوم روزیكه قافله از شام میآمد و ابوسفیان ایشان را راند و معارضه كرد مسلمین ظفر یافتند و رسول 
 .خدا او را لعن كرد و واقعه بدر از آن سبب شد

حد كه زیر كوه ایستاده بود و رسول خدا باالى كوه بود و او میگفت اعل هبل اعل هبل پس سوم روز ا
 .پیغمبر ده مرتبه او را لعن كرد و مسلمانان متابعت آنحضرت را كردند
 .چهارم روزیكه احزاب و غطفان و یهود را آورد و پیغمبر او را لعنت فرمود

پیغمبر را از مكه منع كرد پس پیغمبر ابوسفیان و قاده  پنجم در روز حدیبیه ابوسفیان با قریش آمد و
 . لشگر و اتباع را لعن كرد و قال ملعونون كلهم

 .ششم روزیكه سوار شتر سرخ بود
هفتم روز عقبه كه خواستند ناقه پیغمبر را برمانند و ایشان دوازده نفر بودند و از آن جمله یكى 

 .وع در مثالب دیگران فرمودابوسفیان بود حضرت او را لعن كرد آنگاه شر 
 معاویه را به چهار كس نسبت میدهند 

نقل كرده كه  ((ربیع االبرار زمخشرى ))گفته و ابن ابى الحدید از  ((محاضرات ))راغب اصفهانى در 
معاویه را به چهار كس نسبت میدهند مسافر بن ابى عمر و عمارة بن ولید بن مغیره عباس بن 

ودخوان و مغنى عمارة بن ولید بود ابوسفیان بسیار زشت و كوتاه قد بود و عبدالمطلب و صباح كه سر 
صباح كه مزدورى ابوسفیان را میكرد جوانى خوش سیما بود هند را با وى الفتى افتاد و بخویشتن 

كرد و با وى در آمیخت علماء نسب گفته اند كه عتبة ابى سفیان هم از صباح است و هم   دعوتش 
هند بمعاویه بارور رشد مكروه داشت كه وى را در خانه بزاید كنار كوه اجباد آمد و  گفته اند كه چون

آیة اهللا عالمه از كلبى نسابه كه نزد علما از ثقات است نقل كرده و روز . در آنجا وضع حمل نمود
م بهان تقریر میكند كه معاویه فرزند چهار كس بوده عمارة و مسافر و ابوسفیان و مردى دیگر كه نا

وى را نبرده شاید مرادش همان عباس بوده و هند مادر او را ذوات االعالم بوده و بیشتر شهوت او در 
آمیزش با غالمان سیاه بود و هر گاه بچه سیاه میزائید او را میكشت و حمامه كه یكى از جدات 

نسب ابوسفیان  معاویه است رایتى در سوق ذى المجاز داشته و در زنا بنهایت رسیده بود و از اینجا



 . هم معلوم میشود كه خود او بنفسه حرامزاده بوده است
بیان در نقل راغب و ابن ابى الحدید كه ذكر شد عباس را از پدران معاویة شمرده اند این مطلب 
معلوم نیست و بنابراین نقل عالمه از كلبى نسابه چهار پدر معاویه را نقل كرده اند ولى عباس عموى 

ها نیست گذشته از اینها حال عباس بر ما معلوم نیست كه مرد خوبى یا بدى بوده بنا بر پیغمبر در آن
نقل رجال ما مقانى اخبار در حق عباس عموى پیغمبر مختلف است و احباى كه مذمت ازو ذكر كرده 

از اخبار مدح او است و احترام پیغمبر از او بواسطه آن بوده كه سه سال از آنحضرت و   اند بیش 
 . زرگتر و ضمنا عموى آنحضرت هم بوده استب

شیخ حافظ ابواسمعیل بن على كه از مشاهیر علماء اهل سنت است در كتاب مثالب بنى امیه نقل 
میكند كه هند مادر معاویه چندین سال با مسافر بن عمر بود و مسافر به او وعده میداد كه ترا زن 

شش ماهگى رسید مسافر از ترس خصومت با هند و  خود خواهم كرد تا آنكه هند حامله و فرزندش به
فضیحت آن بگریخت و خدمت نعمان بن منذر رفت تا باالخره هند را وعده بسیار به ابوسفیان دادند 
وقتى كه هند بخانه ابوسفیان رفت فرزندش معاویه در شكم هند شش ماهه بود و بعد از سه ماه در 
 .خانه ابوسفیان بدنیا آمد

تاب اسدالغابة از خود ابن عباس نقل میكند كه گفت من در طفولیت با بچه هاى كوچه ابن اثیر در ك
بازى میكردم ناگاه رسول خدا بیامد من در پشت درى متوارى شدم رسول خدا دست بر پشت من زد 

كردم مشغول خوردن غذا است   فرمود معاویه را طلب كن كه نزد من آید من رفتم و برگشتم عرض 
 .ع اهللا بطنه ، خدا شكمش را سیر نكندفقال ال اشب

قاضى نوراله شوشترى از تاریخ یافعى نقل میكند كه معاویة بدعاى پیغمبر بمرض جوع مبتال شد و این 
از مسلمیات و متواترات است كه چندان میخورد كه خسته میشد ولى سیر نمیگشت تا نوشته اند كه یك 
 .شتر میخورد و سیر نمیشد

ند كه شبى در مسجد مدینه نماز خفتن را گذاردم و مردم پراكنده شدند و بغیر از ابن عباس نقل میك
معاویه و ابوسفیان دیگر در مسجد نماند و من در عقب ستونى نشسته بودم شنیدم كه ابوسفیان 
بمعاویه میگوید ببین در مسجد كسى مانده است یا نه ابوسفیان در آنوقت كور بود و چیزى را نمیدید 

چراغى گفت و اطراف مسجد را نقحض كرد و مرا ندید آنگاه ابوسفیان گفت اى پسرم ترا بدین معاویه 
آباء و اجدادت وصیت میكنم تو باید دین پدرانت را از دست مذهبى و از دین محمد پرهیز كنى این 
دین سبب فقر و پریشانى ما میباشد بواسطه این دین مال و منال ما كم شد و از بزرگى بدرویشى 
رسیدیم زیرا اسالم جلوى دزدى و قتل و غارت ما را گرفت زنهار كه ترا ترسى نباشد از آنچه محمد 
راجع به بهشت و جهنم میگوید چه اینها حرفهائیست كه اعتبار ندارد چون حرفش تمام شد معاویه گفت 



چه را كه راءى و اعتقاد منهم اینست خاطرجمع باش كه مرا نیز عقیده اینست و بدانكه تدارك آن
 .نتوانستى كرد من خواهم كرد

از تاریخ گزیده است كه معاویه در هنگام فوتش بیكى از خواص خود گفت سه گناه بزرگ بر خود 
بود طمع كردم و به تقلب مملكت را ازو ) ع (میدانم اول آنكه در امر خالفت كه حق امیرالمؤ منین 

را بزهر جفا شهید كردم سوم آنكه یزید را ولیعهد خود گرفتم دوم آنكه زوجه امام حسن را بفریفتم تا او 
گردانیدم ، بعضى سن معاویه را در حال مرگ هشتاد سال ذكر كرده اند كه تقریبا خالفتش نوزده سال 

 . و چهار ماه و پنجروز بوده و قبرش در باب الصغیر شام است

 

 

 

 طغیان معاویه در قتل و غارت شیعیان على علیه السالم 
نیكه امام حسن مجتبى در دنیا حیات داشت معاویه آن توان را نداشت كه شیعیان على علیه تا زما

السالم را بر حسب آرزوى خود قتل و غارت نماید چه قلوب دوست و دشمن از هیبت و بزرگى امام 
حسن علیه السالم آكنده بود و مسلمانان شعف و شفقتى بآنحضرت داشتند از اینجهت معاویه را 

مینمودند و در طلب حق خودشان بر میآمدند و لذا از ترس مقام خودش و قیام شیعیان مالمت 
بمالطفت و انعام زیاد آنها را از خود راضى میداشت ولى چون حضرت امام حسن علیه السالم شهید 
شد در سال پنجاه هجرى بر مرد و زن و اطفال شیعیان على علیه السالم به عداوت رفتار میكرد و 

ا دستخوش تیغ و غارت قرار میداد ابان بن سلیم میگوید از شیعیان على علیه السالم یك نفر با آنها ر 
من دوست صمیمى بود و در نزد زیاد بن ابیه منصب خوبى داشت یكروز مكتوبى از معاویه بمن 

آن  نشان داد كه بزیاد بن ابیه نوشته بود و من یك نسخه از آن نامه را برداشتم كه بعضى از جمالت
هستند در آشكار بایشان احسان كن ولى باطنا با ) ع (چنین است كه مردمى را كه از دوستان على 

آنها دشمن باش چه ایشان نزد من بدترین مردمند و عطایاى خودت را بدیگران میكنى از ایشان پنهان 
دختر بشرط  بدار و با موالى و مسلمانان عجم چنان باش كه عمر بن الخطاب بود كه عرب از آنها

زناشویى میگرفتند ولى دختران خودشان را به عجم نمیدادند و عرب از عجم ارث میبرد ولى عجم از 
عرب ارث نمیبرد و عطایاى آنها را از بیت المال كمتر از عرب میدادند و آنها نباید در صف اول 

داشته باشد اى جماعت باشند مگر گاهى كه عرب اندك باشند كه تكمیل صف ببودن آنها احتیاج 



برادر بجان خودم قسم در اینكه عمر بن الخطاب دیه عجم را نصف دیه عربى مقرر داشت بتقوى و 
پرهیزكارى نزدیكتر است چه عرب را فضیلتى است بر عجم الجرم چون این مكتوب را قرائت نمودى 

كه میتوانى حاجات عجم را ذلیل و خوار كن و زبون میدار و هیچیك از ایشان را اعانت مكن و چندان
از جمله بعمال خود نوشته بود كه مواظب باشید هر كس از دوستداران على بن . ایشانرا برآورده مكن 

ابیطالب است اسم او را از دیوان عطایا خط بكشید و باو چیزى ندهید بلكه هر كس را كه بدوستى 
دیوان عطایا خط بكشید بلكه تا على بن ابیطالب متهم بسازند اگر چه درست نباشد اسم او را هم از 

بتوانید دوستان على بن ابیطالب را بكشید و چون این حكم از معاویه به عمال و حكام او رسید از قتل 
و غارت شیعیان فروگذار نكردند و چه بسا آنكس را كه بدوستى على نسبت میدادند سر از تن او جدا 

دیگرى دوستى داشت او را در سرداب خانه خود  میكردند بلكه روزگار چنان سخت شد كه اگر كسى با
دعوت میكرد و درها را میبست و پس از قسم دادن به او روایتى در فضیلت على علیه السالم باو 
 .میگفت كه امانتى در نزد او باشد

درین قسمت مختصرى از حاالت یزید بن معاویه را ذكر میكنیم چه او یكى از شاخه هاى شجره 
این یزید پلید ملعون مادرى بنام میسون داشته كه دختر بجدل كلبى از قبیله كالبیه است ملعونه میباشد 

كه شمر هم ازین قبیله بوده است و این بجدل غالمى بنام سقاح داشته كه میسون با او همبستر و 
لبى كه حامله به یزید شد و قبل از آنكه بخانه معاویة بیاید به یزید حامله بود معاویه نفهمید هشام ك

بقول ابن خلكان از داناترین دانشمندان نسب شناسى است معتقد است كه این دختر یعنى میسون در 
منزل معاویه از غالمان اموى آبستن شده است و مؤ ید اینكه یزید ولدالزنا است اخباریست كه از اهل 

و ابن زیاد و  عنوانیست كه شامل حال شمر و ابن سعد) ع (رسیده است و قاتل حسین ) ع (بیت 
 .یزید علیهم لعائن اهللا میشود و تمام آنها بدون شك حرامزاده بوده اند

مادر یزید از زنان معروف شام بوده و رسم آنزمان بود كه هر زنى كه بدعمل بود بیرقى بر فراز خانه 
اش نصب میكردند كه مردم بدانند و كسى مزاحم زنان دیگر نشود زیرا عرب متعصب است و اگر 

سى بسوءظنى هم با او معازله میكرد مردش را با كارد از پا در میآوردند و اینگونه زنها را در اخبار ك
 .بصاحب الراءیات تعبیر نموده اند

چون میسون زن وجیهه اى بود معاویه او را گرفت ولى موقع حمل یزید طالقش داد شاید جهت 
 .شدباشد كه قبال ذكر   طالقش همبستر شدن با غالم پدرش 

چون یزید متولد شد او را بیك زن مسیحى از طایفه بنى كلب عشیره وحشى بیابانى مادرش میسون 
سپردند بكلى از اسالم بیخبر و بفحشاء و فجایع عادتش دادند بنابراین یزید را به تربیت و رشد 

شرب مسیحیت بیابانى تربیت كردند و او را در بغض و دشمنى اسالم تقویت كردند خویهاى زشت 



خمر قماربازى ، سگ بازى ، خشونت و شقاوت باو تعلیم نمودند خالصه مسیحیان كه دل خوشى از 
یزید بزرگ شد روزهاى خود را . اسالم نداشتند دل این كودك را پر از كینه و بغض اسالم نمودند

ردند و بسگ بازى و قمار و شكار و شرب خمر بشب میرسانید و افرادى داشت كه زنانى براى او میآو 
 .هر زن خوش صورتى كه سراغ داشتند با پول و زور براى یزید میاوردند

مورخین نوشته اند كه میسون بقبیله خود خیلى عالقه داشت لذا از ماندن در دمشق متنفر بود روزها 
اشعارى با خود میخواند كه نسیم قبیله خودم از ماندن در دمشق و این قصر سلطنتى بهتر و صداى 

یله من از صداى این مغنى ها كه در دربار سلطنتى میخوانند بهتر است چون این اشعار سگهاى قب
 .بگوش معاویه رسید از او برنجید و او را طالق داد و به قبیله خودش فرستاد

یزید كه بشكار و شرب خمر و سایر كارهاى زشت عالقه مند بود بیشتر اوقات به حوارین میرفت و 
از دنیا رفت  59ل میشد و لذا وقتى كه معاویه در شب پنجشنبه نیمه رجب نزد مادرش بعیاشى مشغو 

بعد از سه روز یزید به دمشق آمد و قبر پدر را زیارت كرد و آنوقت بخانه رفت اینهمه براى خالفت 
یزید زحمت كشید و خودش را بآن بدبختیها انداخت اما یزید اینقدر به پدر بى اعتنا بود كه موقع مردن 

غول عیاشى و خوردن خمر و قماربازى بود این درسى بود كه مال حالل و حرام را براى پدر مش
اوالدان خود جمع میكنند و خودشانرا در آتش جهنم معذب میگردانند و باالخره هم او اوالدان بآنها 
 .اعتنایى نمیكنند

دم پدر مرا وصیت یزید علیه اللعنه بعد از آنكه از كار پدر خالص شد بر منبر رفت و گفت اى مر 
ولى من هر چه صالح بدانم میكنم و همین صالحدید او   كرد كه از آل ابى تراب بر حذر باش 

مقدمه كربال شد و روز بروز تعدى و ظلم او، و نه او بلكه تمام بنى امیه بیشتر شد تا جائیكه مردم 
د كه اوضاع را خوب كرد و تمناى مرگ خود را مینمودند فقط در بین بنى امیه عمر بن عبدالعزیز بو 

فدك غصب شده را بامام باقر علیه السالم برگردانید و لعن و سب امیرالمؤ منین علیه السالم را از بین 
برد و با آل على خوش رفتارى مینمود روزى شخصى پیش او گفت امیرالمؤ منین یزید چنین گفت و 

ردند و بدست خود بیست تازیانه به او زد كه چنان كرد عمر بن عبدالعزیز دستور داد تا او را برهنه ك
هجرى و  64هجرى و مرگش سال  25چرا یزید را امیرالمؤ منین گفتى خالصه یزید تولدش در سال 

 . مدت خالفتش سه سال و هشت ماه و عمرش سى و نه سال بوده است
آل مروان بقتلهم  علیك منك اللعنة ابد اال بدین و هذا یوم فرحت به آل زیاد و : مجلس چهل و نهم

 الحسین علیه السالم 
روزیست كه آل زیاد لعین و آل مروان بن حكم  ((عاشورا))بر همه آنها كه لعن ابدى فرست و اینروز 

 .خبیث بواسطه قتل حسین صلوات اله علیه شادان بودند



ر و على ابد بنا بر قاموس و منتهى االرب و غیر اینها بمعنى دهر است یعنى همیشه اوقات و مستم
الدوام و پیوسته فرح بمعنى سرور و خوشحالى است حقتعالى میفرماید اى قارون بمال و ثروت خود 
شاد مباش ال تفرح ان اهللا ال یحب الفرحین فرحین جمع فرح بكسر را به معنى كسى است كه بر اثر 

الى در پوست بدست آوردن چیزى مغرور و متكبر شده و از باده پیروزى سرمست میباشد و از خوشح
 .خود نمیگنجد

آل زیاد و آل مروان بواسطه كشته شدن حسین علیه السالم آنقدر خوشحال بودند كه از كثرت 
 .خوشحالى در پوست خود نمیگنجیدند

 آل زیاد چه كسانى بودند 
ثعالبى و اغلب محققان معروف را از شهوترانان معروف عرب میدانستند او بهیچكس از خودى و 

نان اشراف فروگذار نمیكرد و كما اینكه در بسته شدن نطفه عمروعاص خود را اذ یعمل بیگانه و ز 
میدانست و با خود عمروعاص نیز اینمطلب را بازگو كرد و معاویة ضمن یك دادگاه باثبات رسانید كه 

د اعالم را برادر خو  ((زیاد بن ابیه ))سمیه از ابوسفیان آبستن شده از اینرو با تشریفات رسمى و سیاسى 
 .كرد

خواهرش روابط جنسى داشت خواهرش را نزد زیاد میفرستاد خواهر دیگر او  ((ام الحكم ))ابوسفیان با 
زن بدكاره اى بود و این همانزن آزاردهنده پیامبر و همسر ابولهب بود كه خدا با عنوان  ((ام الجمیل ))

اده كثیفى بودند كه در لجنزار شهوت و از او نكوهش كرد پس آل زیاد یك چنین خانو  ((حمالة الحطب ))
 .بى عفتى پرورش یافته بودند

 آل مروان چه كسانى بودند
چهارمین از خلفاء بنى امیه بقول اهل تواریخ كه بدرك رفتن یزید را در سنه شصت و چهار گفته اند 

ابى مروان بن حكم بن ابى العاص بن امیة عبدالشمس بن عبد مناف بود و او پسرعم عثمان بن 
 . العاص بن امیة است

در عقدالفرید است كه تولد مروان بن حكم در مكه معظمه در سال بعد از هجرت و بدرك رفتنش در 
 .شام سوم رمضان سنه شصت و پنج هجرى بوده است 

پنجمین از خلفا بنى امیه عبدالملك بن مروان بود كه والدتش سنه بیست و شش هجرى و فوتش در 
 .رى بودسنه هشتاد و شش هج

ششمین از خلفاء بنى امیه ولید بن عبدالملك بن مروان بود و مادرش عاتكه دختر یزید بن معاویه و 
 .این ملعون شقاوت را از هر دو طرف ارث برد
 .هفتمین از خلفاء بنى امیه سلیمان بن عبدالملك بن مروان بود



ه در بین بنى امیه از همه بهتر هشتمین از خلفاء بنى امیه عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حكم ك
بود و فدك را بر امام باقر علیه السالم رد و سب و لعن على علیه السالم را منع نمود و با مردم 

 .بخوبى رفتار میكرد
نهم از خلفاء بنى امیه یزید بن عبدالملك بن مروان بود او بعد از پسرعمش عمر بن عبدالعزیز بر 

ن سنه صد و پنج در سن سى و هفت سالگى از دنیا رفت و شعبا 25مسند خالفت نشست و در 
علت فوتش چنین بود كه عاشق كنیزى شد كه عالقه زیادى باو داشت روزى در باغى با او مشغول 
عیش و عشرت بود و مشغول خوردن انگور بودند و او از باب شوخى و مزاح حبه هاى انگور 

میان حلق او رفت و گلوى او را گرفت و بناى سرفه  بطرف آن كنیز میانداخت اتفاقا دانه انگورى در
كردن را گذاشت تا از دنیا رفت یزید پلید تا یك هفته با بدن مرده او عشقبازى و آمیزش میكرد تا 
آخراالمر بمالمت یكى از مقربانش او را دفن كرد و تا هفت روز با كسى حرف نمیزد تا در همان ایام 
 .به جهنم واصل شد

سالگى از دنیا رفت و  53در سن  125ء بنى امیه هشام بن عبدالملك مروان كه در سال دهم از خلفا
مدت خالفتش نوزده سال و هفت ماه طول كشید در حیوة الحیوان است كه عبدالملك مروان در خواب 
دید كه در محراب چهار مرتبه بول كرد سعید بن مسیب تعبیر كرد كه چهار نفر از اوالدان او بخالفت 

هشام بن  - 4یزید بن عبدالملك  -  3سلیمان بن عبدالملك  -  2ولید بن عبدالملك  - 1 .رسندمی
 عبدالملك

یازدهم از خلفاء بنى امیه ولید بن یزید بن عبدالملك بن مروان بود كه او مشهور به ولید فاسق بود و 
كردند و بقتل بجهت اشتهارش بمنكرات و تظاهرش بكفر با جماع اهل شام او را از خالفت خلع 

 .رسانیدند
 .دوازدهم از خلفاء بنى امیه یزید بن ولید بن عبدالملك مروان بود
 .سیزدهم ابراهیم بن ولید بن عبدالملك مروان كه بعد از برادرش یزید بن ولید بخالفت رسید
نها چهاردهم از خلفاء بنى امیه مروان حمار كه آخرین خلیفه بنى امیه بود بنى امیه منقرض شدند ای

 .جماعت آل مروان بودند كه مختصرا ذكر شد
 عاشورا روز حزن و گریه است نه فرح و خوشحالى 

داده  45در مقابل این فرح و خوشحالى آل زیاد و آل مروان در روز عاشورا كه شرح آن در مجلس 
اطهار  شیعیان آنروز را روز حزن و گریه و عزادارى قرار دادند چه در اخبار زیادى از ائمه. ایم 

رسیده كه هر كس آنروز را روز گریه و حزن قرار دهد و ترك كسب و كار كند اجر بسیارى را خواهد 
داشت چنانچه در امالى سند بحضرت رضا علیه السالم میرساند كه هر كس در روز عاشورا ترك در 



ورده كند و هر كس حوائج خود كند و دنبال كار و زندگى نرود خدایتعالى حوائج دنیا و آخرت او را برآ
روز عاشورا را روز مصیبت و حزن و گریه قرار دهد روز قیامت روز فرح و سرور او شود و چشمان 
او را در بهشت بمالقات ما روشن گردد و هر كس روز عاشورا را روز بركت خود قرار دهد و براى 

در روز قیامت حشر او  منزل خود چیزى ذخیره كند حق تعالى به آنچه ذخیره كرده باو بركت ندهد و
 .با یزید و عبیداله بن زیاد و عمر سعد باشد

یابن در حدیث مفصلى فرمود ) ع (در عیون و امالى سند را بابن شبیب میرساند كه حضرت رضا 
شبیب ان سرك ان تكون معنا فى الدرجات العلى من الجنان فاحزن نحرننا و افرح لفرحنا و علیك 

 .ى حجرالحشره اهللا معر یوم القیمة بوالیتنا فلو ان رجال تول
مناسب این مقام اشعار دعبل در مرثیه براى حضرت رضا علیه السالم و عزادارى حضرت صادق 

ببعد ذكر كردیم بآنجا مراجعه شود كه مناسب مقام است و در  33علیه السالم است كه در مجلس 
ق علیه السالم وارد شدم حضرت كامل الزیاره سند بابى هارون مكفوف میرساند كه بر حضرت صاد

بمن فرمود شعرى در مرثیه حسین علیه السالم براى من بخوان من خواندم فرمود این چنین مخوان بلكه 
چنانچه خودتان در مجالس خودتان و نزد قبر آنحضرت میخوانید بخوان من اشعارى خواندم كه از 

 : جمله اینست

 امرر على جدث الحسین
 ه و قل العظمه الزكی

چون حضرت گریان شد من ساكت شدم فرمود بخوان من خواندم فرمود نه چنین بلكه زیاده ازین بخوان 
 . من خواندم

 یا مریم قومى و اند بى موالك
 و على الحسین فاسعدى ببكاك 

پس حضرت بگریست و زنها هم بگریستند و به هیجان آمدند چون زنها ساكت شدند فرمود یا اباهارون 
در مرثیه حسین علیه السالم بخواند بهشت براى او است و یك یك كم كرد تا بیكى رسید و  ده شعر

 .ان انشد فى الحسین فبكى فله الجنة ثم قال من ذكره فبكى فله الجنة فرمود 
از این حدیث معلوم میشود كه ابوهرون بر عایت ادب حضور امام شعر بدون تغییر لحن و اختالف 

فرمود بوضع نوحه گرى و با رقت چنانكه خودتان میخوانید و در كربال نزد صوت خواند و آنحضرت 



قبرش مرثیه میكنید بخوان از اینحدیث استفاده میشود كه عزادارى با صوت حزن كه در مجالس ما 
 . میخوانند خوب و جایز است

 ثواب هم و غم بر مظلومیت حسین علیه السالم 
فرمود  ( ع(بان تغلب روایت میكند كه حضرت صادق در مجالس مفید و امالى شیخ طوسى از ا

آنكس كه در مظلومیت ما مهموم باشد هر نفسى كه میكشد تسبیحى است و اندوه او عبادتى است و 
پوشیدن اسرار ما از بیگانگان در راه خدا جهاد است آنگاه میفرماید واجب است كه این حدیث با 
 .طالى خالص نوشته شود

زیارة از مسمع كردین نقل میكند كه گفت حضرت صادق علیه السالم بمن فرمود در بحار از كامل ال
اى مسمع تو از اهل عراق هستى آیا بزیارت قبر حسین میروى گفتم نه زیرا من فردى مشهور و 
سرشناس از اهل بصره و دشمنان ما از ناصبیان زیادند و میترسم كه خلیفه را از كار من آگاه سازند 

ره كه از اوالد سلیمان است سعایت كنند و مرا اذیت نمایند حضرت فرمود آیا ظلمهائیكه و نزد والى بص
بجدم حضرت سیدالشهدا نمودند یاد میكنى عرض كردم بلى و گریه هم میكنم بقسمیكه اهل من اثرش را 
در من میبینند و از غذا خوردن باز میمانم حضرت فرمود خدا رحمت كند اشكهاى چشمهاى ترا آگاه 
باش تو از كسانى هستى كه اهل جزع بر ما شمرده میشوى كه خوشنودند به خوشنودى ما و محزونند 
به حزن ما آگاه باش كه در وقت مرگ پدران مرا مى بینى كه سفارش میكنند ملك الموت را درباره تو و 

رمود ملك الموت از مادر بتو مهربانتر میشود آنگاه حضرت گریه كرد و منهم گریه كردم پس ف
از زمان قتل امیرالمؤ منین علیه الحمداهللا الذى فضلنا على خلقة بالرحمة خصنا اهل البیت یا مسمع 

السالم زمین و آسمان بجهت ترحم بر ما گریه میكنند و مالئكه بیشتر بر ما گریه میكنند و از زمانیكه 
میكنند مگر آنكه او را ما را به قتل رسانیدند اشك مالئكه خشك نشده است و احدى بر ما گریه ن

 . بیامرزد تا آخر روایت كه مفصل است
 اللهم فضاعف علیهم اللعن منك و العذاب االلیم  : مجلس پنجاهم

بارالها پس بواسطه كشتن حسین علیه السالم و عذاب را بر ایشان دو چندان كن فاء براى تفریع است 
طه آن فرح و سروریست كه قاتلین در كه تعلیل ال حق را بسابق میكند و علت طلب مضاعف بواس

 نیست) ع (روز عاشورا داشتند كه كمتر از كشتن حسین 
 شدت عذاب قاتالن حسین علیه السالم 

قال رسول  :میرساند كه آنحضرت فرمود) ع (در عیون اخبارالرضا بطریق متعدد سند بحضرت رضا 
یه نصف عذاب اهل الدنیا و قد شدیداه اهللا ان قاتل حسین بن على علیهماالسالم فى تابوت من نار عل

و رجاله بسالسل من نار منكس فى النار حتى یقع فى قعر جهنم و له ریح یتعوذ اهل و النار الى ربهم 



من شدة نتنه و هو فیها خالد ذائق العذاب االلیم مع جمیع من شایع على قتله كما نضجت جلودهم بدل 
لعذاب االلیم الیفتر عنهم ساعة و یسقون من حمیم جهنم اهللا عز و جل علیهم الحلود حتى یذوقوا ا

فرمود قاتل حسین را در تابوتى آتشین میگذارند و ) ص (رسول خدا  .فالویل لهم من عذاب اهللا النار 
نصف عذاب اهل دنیا را مخصوص او میگردانند و هر دو دست و هر دو پاى او را با زنجیرهاى 

دوزخ باز میدارند تا گاهى كه در قعر جهنم فرود آید و دوزخیان  آتشین بسته او را نگونسار در آتش
از بوى بد او بحضرت پروردگار پناهنده میشوند و او همیشه در تنگناى جهنم در عذاب الیم است با 
آنهائیكه در قتل حسین علیه السالم شركت داشتند و گاهى كه پوست بدن ایشان سوخته و گداخته شود 

دیگرى بر بدن آنها میرویاند تا بهتر احساس عذاب كنند و عذاب ایشان در  خداوند پوست و گوشت
 .هیچ ساعتى فروكش نكند و از حمیم جهنم سیرابشان كنند واى بر ایشان از عذاب خداوند قهار

فرمود در جهنم ) ص (در ثواب االعمال و بحار از امام باقر علیه السالم روایت میكند كه رسول خدا 
یچیك از نوع بشر را استحقاق آن مكان نیست مگر كسى كه قاتل حسین و یحیى جایى است كه ه

 .علیهماالسالم باشد
از جمله روایاتى كه عذاب قتله حضرت سیدالشهداء علیهم السالم را ذكر میكند روایتى است كه مرحوم 

 . مجلسى ذكر میكند كه ما مختصر آنرا ذكر مینمائیم
لسالم را دید كه بمناجات پروردگار میرود بآنحضرت عرض كرد مردى اسرائیلى حضرت موسى علیه ا

كه مرتكب گناهى شده ام از خدا بخواه تا جرم و گناه مرا عفو فرماید موسى درخواست او را قبول كرده 
چون بمناجات حقتعالى رفت عرض كرد پروردگارا از تو سئوال میكنم و حال آنكه میدانم قبل از آنكه 

من آگاهى خطاب آمد كه اى موسى آنچه بخواهى بتو عطا میكنم موسى عرض بگویم تو از سر دل 
كرد اى پروردگار من اینك بنده تو اسرائیلى گناهى كرده و از تو طلب عفو و بخشش مینماید خطاب 
آمد كه اى موسى مسئلت ترا باجابت رسانیدم و از گناهان او گذاشتم تو از براى هر كس طلب 

فته است مگر براى كشندگان حسین بن على عرض كرد این حسین كیست مغفرت كنى نزد ما پذیر 
خطاب آمد آنكس است كه در كوه طور ترا از او آگهى دادم عرض كرد پروردگارا قاتل او كیست 
خطاب آمد آنكس كه از امت جد او است ولى از جمله گمراهان میباشد كه او را در زمین كربال 

سى این كلمات را شنید سخت بگریست عرض كرد الهى سزا و جزاى میكشد تا آنجا كه میگوید چون مو 
كشندگان حسین چیست ؟ خطاب آمد اى موسى عذابى بر قاتالن حسین فرود آورم كه اهل جهنم از 
دیدار آن بجهنم پناهنده شوند و از رحمت من و شفاعت جدا و هرگز بهره مند نگردد و اگر كرم و 

ه میكرد موسى عرض كرد الهى برائت میجویم در حضرت تو از این كرامت او نبود زمین ایشان را خف
جماعت و از آنانكه بكردار این جماعت راضى باشند خطاب آمد كه اى موسى من از براى شیعیان و 



متابعان ایشان رحمتى بزرگ مقرر داشته ام دانسته باش آنكه بر حسین بگرید یا كسى را بگریاند و یا 
 ((بقیه زیارت ))او را بر آتش جهنم حرام میكنم  خویشتن را بگریاند جسد

اللهم انى اتقرب الیك فى هذا الیوم و فى موقفى هذا و ایام حیوتى بالبرائة منهم و اللعنة علیهم و 
 .بالمواالت لنبیك و آل نبیك علیه و علیهم السالم 

ن از ایشان و لعنت كردن بارالها همانا در اینروز و درین وقت خود و ایام زندگانى خود به تبرى جست
 . بر ایشان و بدوستى براى پیغمبر تو و آل پیغمبر تو علیهم السالم بسوى تو تقرب میجویم

این چند جمله آخر زیارت خالصه این زیارتست چه اقوام این زیارت به سه چیز است باظهار مواالت 
ات دشمنان پیغمبر و آل او پیغمبر و آل او برائت بحسب تمام مراتب وجود از ذوات و افعال و صف

 .اجماال و تفصیال
 . لعن بر این گروه درین فقره از زیارت هر سه مطلب مذكور است

 ثواب لعن بر قاتالن حسین علیه السالم 
آنچه از اخبار بدست میآید اول كسیكه جاللت و بزرگى قدر حسین علیه السالم را بشناخت آدم صفى 

لعن فرمود و بعد از او انبیا مرسلین به تكرار لعن كردند در كامل علیه السالم بود و بقبله آنحضرت 
الزیارة سند بكعب االخبار میرساند كه گفت اول كسیكه قاتل حسین علیه السالم را لعن كرد ابراهیم 
خلیل بود او فرزندان خود را بلعن قاتل آنحضرت امر فرمود و از ایشان عهد گرفت كه در این امر 

پس از او موسى بن عمران چنین كرد آنگاه داود بنى اسرائیل را بلعن قاتل حسین كوتاهى نكنند و 
فرمان داد و چون نوبت بعیسى على نبینا و آله و علیه السالم رسید فرمود اى جماعت بنى اسرائیل 
قاتل حسین را لعن كنید كه او مانند كسى است كه در جهاد جنگ میكند و از میدان جنگ نمیگریزد 

اب پیغمبران شهید شود و مثل اینكه بقعه او را مى بینم هیچ پیغمبرى نیست مگر آنكه حاضر و در رك
بزیارت او شود و اعتكاف آنجا كند و گوید تو بقعه كثیرالخیرى هستى زیرا كه ماه درخشان در تو 

 . مدفون است
گفت در خدمت امام  در كتاب عوالم از كامل الزیارة روایت میكند و سند را به داود رقى میرساند كه

صادق علیه السالم حاضر بودم آب طلب نمود و چون آب را نوشید اشك از دیدگانش جارى شد آنگاه 
فرمود اى داود خداوند كشنده حسین را لعنت كند هیچ بنده اى نیست كه آب بنوشد و یاد تشنگى حسین 

ار حسنه مینویسد و صد هزار افتد و قاتل آن حضرت را لعن كند مگر اینكه حقتعالى براى او صد هز 
درجه براى او زیاد میكند و مثل اینكه صد هزار بنده در راه خدا آزاد كرده است و خداوند او را در 

 .قیامت شادخاطر و آرمیده دل گرداند
 ثواب لعن بر قاتالن حسین بعد از نوشیدن آب 



اصحاب امام صادق علیه السالم مرحوم دربندى در كتاب اسرارالشهاده خود نقل میكند كه شبى یكى از 
در خدمت آنحضرت بود پس از اداء فریضه و صرف شام آنمرد خوابید و آنحضرت مشغول عبادت 
شد تا طلوع فجر چون صبح شد آنمرد عرض كرد یابن رسول اله بخدا كه از نجات خودم ماءیوس 

دت و شب زنده دارى شدم و دیگر امیدى ندارم حضرت فرمود چرا آنمرد عرض كرد در صورتیكه عبا
شما چنین باشد با آن مقامیكه شما دارید و خداوند دنیا و آخرت را براى شما خلق كرده پس چگونه 
براى ما امید نجاتى باشد حضرت فرمود تو شب گذشته عملى كردى كه فضیلت آن با عبادت من 

آب نوشیدى و برابر است و آن این بود كه در نیمه شب از شدت عطش از خواب بیدار شدى و 
عطش حضرت حسین را بیاد آوردى پس سالم بر او فرستادى و لعن بر قاتالن آنحضرت نمودى و 
بعد خوابیدى این عمل تو بود كه فضیلت بر عمل من داشت این فرمایش حضرت ناظر باین معنى 

مه شب است كه اگر تو شب را مثل من عبادت میكردى آنچه ثواب بتو میدادن كمتر بود از اینكه نی
 . سالم بر آنحضرت نمودى و قاتالن آنحضرت را لعن كردى

و نیز مالآقا دربندى در همان كتاب اسرارالشهاده نقل میكند كه از شخص موثقى براى من نقل كردند 
كه گفت من شبى فتحعلیشاه را بحالت خوبى در خواب دیدم ازو پرسیدم بچه عمل باینمقام رسیدى گفت 

ار شدم و بسیار عطش و تشنگى بر من غلبه كرده بود از غالمان و كنیزان نیمه شبى از خواب بید
خود آب طلب نمودم تا آنها را از خواب بیدار شدند و آب براى من آوردند مدتى طول كشید در آنوقت 
متذكر عطش حضرت سیدالشهداء علیه السالم شدم كه آنحضرت در موقع شهادت چه حالتى داشت 

بطوریكه كنیزان كه آب براى من آوردند نخوردم و ضجه و ناله میكردم  پس گریان و ناالن شدم
بطوریكه حالت غش براى من عارض شد حال این مقام و مرتبه اثر آن گریه و ناله منست كه بیاد 

 . عطش آنحضرت افتادم
 اللهم العن اول ظالم حق محمد و آل محد و آخر تابع له على ذلك  : مجلس پنجاه و یكم

اول كسیرا كه در حق محمد و آل محمد ظلم كرده لعنت كن و آخر كسى كه او را بر ظلم بارالها 
اللهم شرح دادیم بانجا رجوع شود  38متابعت كرده ما پایه گذارى ظلم و ستم را درین امت در مجلس 

 العن العصابة التى جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت على قتله اللهم العنهم جمیعا 
لعنت كن آن طایفه اى را كه با حسین جنگ كرد و بر قتل او مشایعت نمودند و بیعت و  خدایا

 . متابعت كردند بارالها همه آنها را لعنت كن
عصابه بمعنى جماعت كه از ده تا چهل باشند ولى در عرف عام در مطلق قوم و طایفه هر قدر كه 

السالم علیك یا ابا عبداهللا و رت معلوم میشود باشند استعمال میشود سایر معانى از جمالت قبل از زیا
على االرواح التى حلت بفنائك و ال جعله اهللا آخر العهد منى لزیارتك السالم على الحسین و على على 



 .بن الحسین و على اوالد الحسین و على اصحاب الحسین 
باید شرح آن داده شود تمام این جمالت از عبارات قبل معنى آن معلوم شد سه مطلب باقى مانده كخه 

 . اصحاب الحسین علیه السالم -  3) ع (اوالد حسین  -  2على بن الحسین  -  1
 على بن الحسین چه كسى بود 
مادر آنحضرت بروایت مشهور لیلى دختر ابومرة عروة بن مسعود ثقفى است و بروایت سبط بن جوزى 

شهور است و مادر لیلى میمونه دختر در تذكره نام مادر آنجناب آمنه بوده ولى قول اول اصح و م
ابوسفیان حرب است و از اینجهت معاویه در حق آنجناب شهادت داد كه او احق بخالفت است و 
شرح آن چنین است كه در مقاتل الطالبین گفته كه روزى چنان اتفاق افتاد كه معاویه از جلساى خود 

د تو اى معاویه گفت نه بلكه على بن سؤ ال كرد كه اولى تر از همه كس بامر خالفت كیست گفتن
الحسین است كه جد وى رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و داراى شجاعت بنى هاشم و سماحت بنى 

 . امیه و حسن و صباحت بنى ثقیف است
مرحوم عالمه مجلسى در جالءالعیون میگوید كه على اكبر در حسن و جمال و فضل و كمال عدیلى 

رین مردم بحضرت رسول بود و هر گاه اهل مدینه مشتاق لقاى آن حضرت نداشت و بصورت شبیه ت
میشدند بنزد آن امام زاده عدیم المثال میآمدند و بجمال باكمالش نظر میكردند حضرت امام زین 
العابدین علیه السالم فرمود كه چون امامزاده عالى تبار متوجه میدان شد حضرت امام حسین علیه 

مبارك فرو ریخت و رو بطرف آسمان گردانید و گفت خداوندا تو گواه باش كه  السالم آب از دیدگان
فرزند حضرت رسالت را كه شبیه ترین مردم در گفتار و صورت و سیرت بآنحضرت بود و هر گاه 
مشتاق لقاى پیغمبر تو میشدیم بسوى جمال او نظر میكردیم بر ایشان فرستادم خداوندا بركتهاى زمین 

ع كن و ایشانرا پراكنده گردان و والیان را از ایشان راضى مگردان كه ایشان ما را طلب را از ایشان من
كردند كه یارى ما كنند ولى شمشیر بر روى ما كشیدند آنگاه حضرت بانگ بر عمر سعد زد و فرمود 

و  اى بدترین اشقیاء از ما چه میخواهى خدا رحم ترا قطع كند و هیچكار تو را بر تو مبارك نگرداند
خداوند بعد از من كسى را بر تو مسلط گرداند كه در میان رختخواب ترا بكشد چنانچه رحم مرا قطع 
كردى و قرابت حضرت رسالت را در حق من رعایت نكردى پس با صداى بلند این آیه را كه در شاءن 

ن على العالمین ان اهللا اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمرااهلبیت نازل شده تالوت فرمود كه 
معلومست كه نظر نمودن پدر باوالد اقسامى دارد ذریة بعضها من بعض ثم نظر الیه ، نظر آیس منه 

گاهى از روى محبت و سرور گاهى از روى حسرت و اندوه و گاهى از روى یاءس و ناامیدى است 
میدان شد ازین قبیل نظر نمودن حضرت سیدالشهدا علیه السالم بفرزندش على اكبر در وقتى كه روانه 

بود و اینكه فرمود اللهم اشهد على هوال القوم الخ ، گویا حضرت سیدالشهدا علیه السالم باین فقره از 



براى جوانش جمیع صفات حمید و كماالت صوریه و معنویه را ثابت فرمود بلكه ازین فقره استفاده 
ال و در فصاحت و بالغت نظیر میشود كه در آنروز على اكبر در اخالق حمیده و در حسن و جم

نداشته و عالوه بر آن تاءكید فرمود این تشبیه را بقوله و كنا اذ اشتقنا الى نبیك نظرنا الى وجهه چون 
در روز عاشورا چهار نفر از خمسه طیبه حاضر نبودند كه آنمظلوم را یارى نمایند اشبه مخلوقات به 
 .پیغمبر حاضر بود كه على اكبر باشد

راد از خواندن آنحضرت آیه مباركه ان اهللا اصطفى آدم و نوحا این باشد كه این آیه شریفه از و شاید م
ادله عصمت انبیاء و ائمه اطهار است گویا حضرت مقصودشان از تالوت این آیه این بوده كه این 
 .آقا زاده همدرجه و همشان با انبیاء و اوصیاء میباشد

 اولین شهید بنى هاشم 
دیب حاج فرهاد میرزا در قمقام زخار گوید چون از انصار و اعوان دیگر كس نماند مرحوم فاضل ا

نوبت شهادت به هاشمیان رسید اوالد عقیل و جعفر و امیرالمؤ منین و امام حسن و سیدالشهدا علیهم 
السالم مصمم جانفشانى گشته با یكدیگر وداع بازپسین مینمودند هر چند بعضى از محدثین نخست 

بن مسلم را نوشته اند و لكن مفید در ارشاد و سیدبن طاوس در ملهوف و ابن اثیر در كامل و عبداله 
را اولین شهید هاشمى نگاشته اند و ) ص (دیگر محدثین و مورخین فریقین حضرت على بن الحسین 

السالم علیك یا اول قتیل من نسل خیر زیارت منسوب بناحیه مقدسه مؤ ید این مقالست كه فرموده 
و ابوالفرج اصفهانى در مقاتل الطالبین سلیل من ساللة ابراهیم الخلیل صلى اهللا علیه و على ابیك 

 . ( ع(ان اول قتیل من ولد ابیطالب مع الحسین علیه السالم ابنه على  :گوید
 چنانكه امیرالمؤ منین علیه السالم در نهج البالغه فرموده است پیغمبر صلى اهللا علیه و آله در غزوات
براى رفع تهمت و تاءسى دیگران در جان باختن هر هر كس را اخص بود بیشتر بجنگ میفرستاد و 
این بر خالف روش ملوك دیگرست كه نزدیكان خویش را از معركه جنگ دور میداشتند در كربال نیز 

دیگران  امام علیه السالم فرزند بزرگتر خود را كه اعز مردم بر وى بود در راه خدا داد تا شهادت بر
 .ناگوار نباشد

در كتاب معالى السبطین حاج شیخ مهدى مازندرانى میگوید كه در عرب رسم بوده كه در خانه هاى 
خود را براى مهمان مضیف خانه داشتند و براى آنكه مهمانها باین مضیف خانه آگاه شوند در بامهاى 

آگاه شوند و براى خوردن طعام خانه خود آتش روشن میكردند تا مهمانهاى تازه رسیده باین شهر 
 .بآنخانه بیایند

این مهماندوستى در صفات على اكبر بنحو احسن بوده كه نقل میكنند كه كسى را در جود و كرم و 
مهماندوستى و اعطاء بسائلین بعد از حضرت سیدالشهدا مثل على اكبر ندیدند بطوریكه همیشه بهترین 



ن خریدارى كرده و در خانه بجهت مهمانها طبخ میكرد و دود خوراكیها و گوشتهاى لذیذ را بقیمت گرا
 .آتشى كه بر پشت بام او براى راهنمایى مهمانها بلند میشد بلندترین دودها بود كه مهمانها بآنجا بیایند

در مزار بحار در زیارت حضرت على اكبر از حضرت صادق علیه السالم روایت كرده كه میفرماید 
السالم علیك و على روحك و بذلك ) ع (ل اهللا و رحمة اهللا و بركاته الى ان قال السالم علیك یابن رسو 

بابى انت و امى من مذبوح و مقتول من غیر جرم و بابى انت و امى دمك المرتقى به الى حبیب اهللا و 
بابى و انت و امى من مقدم بین یدى ابیك یحتبك و یبكى علیك محترقا علیك قلبه یرفع دمك بكفه الى 
 .عنان السماء ال ترجع منه قطرة و ال تسكن علیك من ابیك زفرة 

با بدن مجروح از ) ع (و به مقتضاى روایت این فقره زیارت بدین مقام شامل است كه چون على اكبر 
معركه قتال بازگشت حضرت از خون زخمهاى عزیزش بر میگرفت و بجانب آسمان میپاشید و از آن 

 .فره پدر مهربان ساكن نمیشدخون باز بگشت و در آنحال ز 
 سن شریف على اكبر 
مرحوم میرزا حسن یزدى در مهیج االحزان گوید كه حضرت حسین علیه السالم را بنا بر مشهور سه 
پسر بود على اكبر، على اوسط و على اصغر اما على اكبر كه سیدالساجدین است بیمار و علیل بود 

على اوسط كه مشهور بعلى   طفل و شیرخوار بود پس و تاب بمیدان رفتن را نداشت و على اصغر 
 اكبر است مصمم رفتن بمیدان شد و علما را خالفست كه آیا على مقتول بزرگتر است یا سیدالساجدین
. 
ابن ادریس كه از مشاهیر علماى شیعه است میگوید كه على مقتول بزرگتر بود اصرارى در آن دارد 

استشهاد مینماید لكن مشهور علما برآنست كه سیدالساجدین  و بسیارى از كالم اهل تاریخ و غیر
بزرگتر میباشد و آنكه كشته شد كوچكتر بوده و بروایت محمد بن ابیطالب الموسوى كه مشهور شده 
هیجده سال از عمر شریفش رفته بود و ابن شهر آشوب نقل كرده كه بیست و پنجسال از عمر 

زمست كه بزرگتر باشد و محدث قمى در هدیة الزائرین گوید شریفش گذشته بود پس بنابراین روایت ال
ظاهر اینست كه چنانچه جمعى از ارباب سیر و تواریخ ذكر نموده اند على بن الحسین مشهور به 

 . على اكبر از حضرت سیدالساجدین در سن بزرگتر بوده است
مفید و شیخ محمد بن الحسن  و ابن ادریس و كفعمى و شهید اول نیز اختیار آن نموده اند و لكن شیخ

القمى صاحب تاریخ قم و برخى دیگر گفته اند كه حضرت امام زین العابدین علیه السالم بزرگتر بوده 
است و ازین ادریس نقل كدره كه تولد آنجناب در عهد عمارت عثمان اتفاق افتاده از جد بزرگوارش 

وده اند كه عمر شریف حضرت سجاد در علیه السالم روایت نموده و ابن ادریس و بعضى دیگر فرم
روز عاشورا بیست و سه ساله بود و حضرت امام باقر علیه السالم در آنحال سه سال و چند ماه از 



 .عمرش گذشته بود
 اوالد حسین 
در بین مورخین و محدثین اختالف است كه امام حسین علیه السالم چند اوالد داشته است فاضل 

میفرماید كه حسین علیه السالم را شش فرزند بود چهار تن پسران بودند كه  مجلسى از كتاب ارشاد نقل
نخستین على بن الحسین االكبر و كنیت او ابومحمد است و مادرش شاهزنان دختر یزدجرد شهربانو 
است و از كالم شیخ مفید چنان استفاده میشود كه امام زین العابدین علیه السالم بزرگتر از على اكبر 

 . تبوده اس
دوم على اوسط كه در طف شهید شد و مشهور به على اكبر گشت و مادرش لیلى دختر ابومرة بن 

 . عروة بن مسعود است
سیم جعفر بن الحسین و مادر او زنى از قبیله قضاعیه است و در حیات پدر وفات یافت و از او 
 .عقبى باقى نماند

ار پدر بزخم تیرى شهید شد كه او را ارباب چهارم عبداهللا بن الحسین و او نیز در یوم طف در كن
مقاتل بنام على اصغر ذكر كرده اند اما دختران آنحضرت یكى سكینه و دیگرى فاطمه بود اما سكینه 
با عبداهللا بن الحسین از یك مادرند و مادر ایشان رباب دختر امرءالقیس بن عدى بوده نام سكینه آمنه 

و بعد از سیدالشهداء علیه السالم نخست مصعب بن زبیر بن  و مادرش رباب او را سكینه نام نهاد
عوام او را بنكاح خود درآورد و بنا بر نقلى سكینه بتزویج ازدواج بآنحضرت را قبول نمود و از مصعب 
دخترى آورد و اسمش را فاطمه نهاد و صداق سكینه را مصعب ششصد هزار درهم قرار داد و چون 

ه كرد و او را بكشت خواست با سكینه ازدواج كند ولى او قبول نكرد عبدالملك مروان بر مصعب غلب
 .بالجمله بعد از مصعب عبداله بن عثمان بن عبداله بن حكیم با آن خانم ازدواج نمود

و اما فاطمه حسین علیه السالم دختر خود فاطمه را ببرادرزاده خود حسن مثنى عقد بست و از او 
مثلث و دو دختر بنام زینت و ام كلثوم متولد شدند و حاكم مدینه  عبداله بن محض و ابراهیم و حسن

كه عبداله عبدالرحمن بن ضحاك بود خواست با او ازدواج كند ولى فاطمه قبول نكرد عبداله 
عبدالرحمن باعث زحمت فاطمه شد و كار را بر آنحضرت سخت گرفت فاطمه شكایت خود را به یزید 

فرستاد یزید بن عبدالملك غضبناك شده و حاكم مدینه را معزول كرد بن عبدالملك مكتوب كرد و بشام 
كه به چه جهت متعرض دختران پیغمبر میشوى و اموال او را گرفت تا به حالت فقر و ذلت از دنیا 

 . رفت
هجرى در مدینه وفات نمود و  117بالجمله بجمال و زیبایى و كمال و تقوى نظیرى نداشت و در سال 

سكینه از دنیا رفت در روز پنجشنبه كه پنج روز از ماه ربیع االول گذشته   خواهرش در همانسال هم 



 .بود
على بن عیسى اربلى در كشف الغمه اوالدان آنحضرت را تا ده تن ذكر كرده شش پسر و چهار دختر 
 .و نام هر كدام را ذكر میكند

 اصحاب الحسین 
كرده چهل تن پیاده و سى و دو تن سواره  اما اصحاب حسین علیه السالم آنچه فاضل مجلسى ذكر

بوده و از محمد بن على بن الحسین علیه السالم حدیث كرده اند كه لشكر حسین علیه السالم چهل و 
را سى و سه تن ) ع (پنج تن سوار و صد تن پیاده بود و در كتاب اعالم الورى لشكر امام حسین 

كره خواص االئمه لشكر آنحضرت را هفتاد سوار و سواره و چهل تن پیاده نوشته ، ابن جوزى در تذ
صد پیاده نوشته و در شرح شافیه ابى فراس فى مناقب آل الرسول و مثالب بنى عباس مسطور است 
كه سپاه حسین علیه السالم هزار تن بودند و مسعودى در مروج الذهب میگوید هزار سوار و صد تن 

هید شدند و در جلد هفدهم عوالم ، سى و دو تن سوار و در ركاب حسین علیه السالم جهاد كردند تا ش
 . چهل تن پیاده ذكر كرده است

بالجمله علماء احادیث و اخبار و مورخین قصص و آثار در شمار سپاه حسین و عده لشكر ابن زیاد 
باختالف سخن گفته اند ولى صاحب ناسخ التواریخ میگوید آنچه را كه من تفحص كردم بنظرم صحیح 

عداد لشكر حضرت امام حسین علیه السالم از یكصد و چهل و پنج تن بیشتر نبودند و لشكر ابن آمد ت
 .زیاد از بیست هزار كمتر نبودند ولى تا پنجاه و یكهزار هم گفته اند

 ترجمه زیارت عاشورا
 بنام خدا 

مؤ منان ، اى سالم بر تو اى ابا عبداهللا ، سالم بر تو اى پسر رسول خدا، سالم بر تو اى پسر امیر 
پسر سید اوصیا، سالم بر تو اى پسر فاطمه ، اى پسر سرور زنان جهان ، سالم بر تو كه خدا از 

خونخواهى میكند، و اى كشته كه خون همه كسانش ریخته شد، سالم بر تو و آن  ((قاتالن تو))
ه شب و روز هست ، ارواحیكه در آستانت آرمیده اند، تا همیشه ، تا هر گاه كه هستم ، و تا آنگاه ك

سالم خداوند، از من بر شمایان باد، یا ابا عبداهللا ، سوگ تو عظیم است ، و مصیبت تو بر ما و بر 
همه مسلمانان عظیم است ، مصیبت تو در آسمانها و بر همه آسمانیان سترگ و عظیم است ، پس 

بنا نهادند، و لعنت خداوند، بر  لعنت خداوند، بر امتى باد، كه پایه ستم و بیداد را در حق شما اهلبیت
امتى باد، كه مقامتان و جایگاهتان را گرفتند، آن مراتب و جایگاهى را كه خداوند از آن شما ساخته 
بود، و جایگاهتان را غصب كردند، لعنت خداوند، بر امتى باد، كه خون شما را ریختند، و لعنت 

فرآهم آوردند، در پیشگاه خداوند و شمایان ، از خداوند، بر امتى باد، كه زمینه جنگ با شمایان را 



آنان بیزارى میجویم ، از پیروان ، همگان و دوستان آنان بیزارى میجویم ، یا ابا عبداهللا ، تا صبح 
قیامت ، در سازشم ، با هر آنكس كه در سازش با شماست ، در نبردم ، با هر آنكس كه در نبرد با 

د، و آل مروان باد، و لعنت خداوند، بر همه بنى امیه باد، لعنت شماست ، لعنت خداوند، بر آل زیا
خداوند، بر پسر مرجانه باد، لعنت خداوند، بر عمر بن سعد باد، لعنت خداوند، بر شمر باد، و لعنت 
خداوند بر امتى باد، كه براى نبرد با شما، اسبها را زین نهادند، و مهار كردند، و نقاب بستند، پدر و 

ى شما باد، چه بسیار عظیم است ، براى من ، تحمل مصیبتى كه بر شما رفت ، پس ، از مادرم فدا
خداوند، كه مقام شما را بلند و گرامى شمرد، و مرا با شما بلند و گرامى داشت ، میخواهم كه 
خونخواهى شما را، در ركاب امام پیروز خاندان محمد، درود خداوند بر ایشان ، روزیم كناد، بارالها، 
در این سرا و آن سرا، مرا بوسیله حسین كه درود تو بر او باد، نزد خودت آبرومند بگردان ، یا ابا 
عبداهللا ، من با دوستدارى شما، به درگاه خدا، و رسول خدا، و امیرمؤ منان ، و فاطمه ، و حسن و به 

ظلم و ستم بر شما را بارگاهتان نزدیكى میجویم ، و یا بیزارى و دورى جستن ، از هر آنكس كه پایه 
پى ریزى كرد، و ساختمان ظلم را بر آن بنا نهاد، و ستم و بیداد را، بر شما و بر پیروانتان روا داشت 
، و به درگاه خداوند و شمایان ، از آنان بیزارى میجویم ، و به درگاه خداوند و شمایان ، با دوستدارى 

نتان ، و برپا دارندگان نبرد با شما، و بیزارى از شما، و دوستدارى دوستانتان ، و بیزارى از دشمنا
همراهان و پیروانشان ، نزدیكى میجویم ، در سازشم ، با هر آنكس كه در سازش با شماست ، و در 
نبردم ، با هر آنكس كه در نبرد با شماست ، دوست میدارم ، هر آنكس را كه دوستدار شماست ، و 

ماست ، و آنگاه به درگاه خداوند،، كه مرا به شناخت شما، و دشمن میدارم ، هر آنكس را كه دشمن ش
به شناخت دوستان شما، گرامى داشت ، نزدیكى میجویم ، و از درگاه او، كه بیزارى از دشمنانتان را، 

مرا درین سرا و آن سرا، همراه شما بدارد، و مرا بار است كردارى ، در : روزیم گردانید، میخواهم كه 
را، نزد شما استوار بدارد، و مرا به مقام پسندیده خدا براى شما برساند، و از خدا این سرا و آن س

میخواهم ، كه خونخواهى شما را، همراه با امام حاضر، راهبر و افشاگر حق ، از خاندان شما، روزیم 
ترین  گرداناد، و خداوند را بحق و مقامیكه نزد او دارید، میخوانم ، و از او میخواهم كه سوگوارانه

حالتى را، كه در مصیبتى پدید میآید، در سوگوارى براى شما، بمن عطا فرماید، كه مصیبت شما 
بسیار عظیم است ، و داغ آن در اسالم ، و همه آسمانها و زمین ، سترگ است ، پروردگارا، مرا در 

ارالها، زندگانى ام مقام سوگوارى ، از آنانى قرار ده ، كه درود و رحمت و آمرزش تو به آنان میرسد، ب
را، چونان زندگانى محمد و آل محمد بدار، و مرگم را چونان ، مرگ آنان بگردان ، بارالها، تو فرمودى 

عاشورا روزیست ، كه بنى امیه ، و زاده هند  :درود خداوند بر او هماره ، میفرمود -، و پیامبرت 
، بر ابوسفیان و معاویه ، و یزید بن معاویه جگرخوار، ملعون پسر ملعون ، آنرا مبارك شمردند، بارالها



، لعنت فرست ، لعنت تو جاودانه بر آنان باد، عاشورا روزیست ، كه آل زیاد و آل مروان ، با كشتن 
حسین ، درود خداوند بر او، شادمان شدند، بارالها، در عاشورا، در مقام عزا، در تمام دوران زندگى ، 

بر آنان ، و با دوستى پیامبر و آل پیامبرت ، درود خدا بر همه آنان ،  با بیزارى از آنان ، و با لعنت
به تو نزدیكى میجویم ، بارالها، لعنت تو بر نخستین كسى باد كه در حق محمد و آل محمد ستم روا 
داشت ، و بر آخرین كسى باد كه این ستم را پیروى كرد، بارالها، لعنت تو بر آن گروهى باد، كه با 

خدا بر او نبرد كردند، و براى كشتن او همراهى و همكارى و همگامى ورزیدند، بارالها،  حسین درود
لعنت تو بر همگى آنان باد، سالم بر تو یا ابا عبداهللا ، و بر ارواحیكه در پیشگاهت جان نهادند، 

ن درود خداوند از من بر شما، تا هستم ، و تا هر گاه كه شب و روز هست ، و خداوند آنرا آخری
زیارت من مگرداناد، سالم بر حسین ، و بر على بن الحسین ، و بر فرزندان حسین و بر یاران حسین 
، بارالها، تو خود لعنت مرا مخصوص اولین ظالم بگردان ، آغاز لعنت من براى او، و در پى آن ، 

اد، كه او بر دومین دشمن ، و سومین دشمن ، و چهارمین دشمن باد، بارالها، لعنت تو بر یزید ب
است ، و تا رستخیز، لعنت تو بر عبیداله بن زیاد، و پسر مرجانه ، و عمر بن سعد  ((دشمن ))پنجمین 

و شمر، و آل ابى سفیان ، و آل زیاد و آل مروان باد، بارالها، آنانكه بر مصیبتهایشان شاكرند، 
لها، در آنروزیكه بر حمدشان سزاوار توست ، حمد و سپاس خداى را، بر این مصیبت سترگ ، بارا

آستانت وارد میشوم ، شفاعت حسین را روزیم گردان ، و امر براى خودت ثابت قدم بدار، كه با حسین 
 .فدا كردند ((درود خدا بر او))و یاران حسین باشم ، آنكه جان خود را براى حسین 

 احوال و آثار حضرت آیت اهللا حاج سیداحمد میرخانى

 

اكفآء ابوهم آدم و االم حواء فان یكن لهم فى اصله شرف یفاخرون به فالطین و الناس من جهة التمثال 
الماء مالفخر اال الهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى آدالء ففز بعلم تعش حیابه ابدا الناس موتى 

یعى از اجله علما معاصر ش ((قدس سره ))شادروان آیة اهللا حاج سید احمد میرخانى و اهل العلم احیاء 
و از سادات سند، عالمى عامل و عارفى كامل بودند این سخن نه گزاف بلكه بر بنیاد عمل و سلوك 



 . ایشان قولیست كه جملگى برآنند و حدیثى است متواتر از ثقات
این عالم بزرگوار بر طبق شجره موجود به چهل و هفت واسطه سلسله بنیاد سیادتش به حضرت 

امام على بن حسین بن على بن ابى طالب علیهم السالم و سیدة  سیدالساجدین ، زین العابدین
 . ، مقدمه2آیات االحكام ، ج  ((19شرح مهربانى ، ص ))نساءالعالمین فاطمه اطهر میرسد 

همه قبیله او عالمان دین و اهل منبر و هنر بوده اند، مرتبه علمى و مقام فقهى و نفوذ اجتماعى سید 
میرخانى آقا سیدمصطفى ... من الشمس است ، پدر شادروان آیة امیرخان در عصر صفویه اظهر 

میرخانى از علماء مشروطه خواه در انتخابات دوره اول مجلس شوراى ملى به اقتضاى عصر بر 
اساس تقوى و تهذیب از سوى صنف سمسار تهران به نمایندگى برگزیده شد، آقا سیدمرتضى عم 

لین مدرسه نوین تهران بود و در كنار كتابت آثار ارزنده دینى و هنرمند آیة اهللا میرخانى بنیانگذار او 
ادبى از تالش فرهنگى فروگذار نمیكرد و بنى اعمام ایشان مرحومان آقا سیدحسن و آقا سیدحسین 
بنیانگذاران انجمن خوشنویسان ایران بودند، و نیز اخوانشان در عرصه طب و حكمت و ریاضیات 

 . رحمة اهللا علیهم صاحب عنوان و استعداد بودند

 

 

در این طیف از علم و هنر و تعهد اخالقى و اجتماعى و مذهبى آیة اهللا حاج سیداحمد میرخانى 
بسال هزار و دویست و نود شمسى دیده بجهان گشود برسم متداول خاندان در كودكى به تحصیل علوم 

ادامه تحصیل و دیدار والد كه مقدماتى پرداخت و در سن هیجده سالگى به اتفاق والده ماجده به عزم 
در نجف اشرف بودند راهى پایتخت كشور عشاق شدند، مرگ پدر در سال هزار و سیصد و نه هجرى 

شمسى موجب فترت امور و بازگشت ایشان به ایران گردید هر چند موفقیت در امور تجارى و احترام 
خت اما اوضاع اجتماعى آنروزگار و قاطبه اهالى موقعیتى مناسب را در این رشته براى او مهیا میسا

نیازهاى حوزه هاى علمیه ایران بحضور بازماندگان خاندانهاى علمى و ادامه راه بزرگان سلف ایشان را 
به ادامه تحصیل علوم دینى واداشت ، در سال هزار و سیصد و دوازده تا هزار و سیصد و پانزده 

در تهران خوشه چین محضر علماى عصر  هجرى شمسى كه به حوزه علوم دینى مشهد وارد شدند
بودند و پس از دهسال حضور در مشهد با بازگشتى موقتى بتهران عزم حوزه علمیه قم كرده و سه 

سال نیز یعنى تا سال هزار و سیصد و سى و سه هجرى شمسى كه به تهران بازگشتند در قم بمباحثه 
فقه و اصول اشتغال داشتند، در شناخت  و بحث و درس و تدریس و تحریر تعلیقه و حواشى بر متون

استادان ایشان الزم به ذكر است كه بعد از اتمام مقدمات نزد مرحوم حاج شیخ محمود كلباسى در 



كربالى معلى در مشهد آغاز به تحصیل ادبیات نمود و بمحضر ادیب نیشابورى مدرس نام آور مطول 
ن را نزد آقا حاج سیداحمد یزدى از فضالى حوزه سعد تفتازانى پیوست سپس شرح لمعه و معالم و قوانی

مشهد بپایان بردند و رسایل و مكاسب را از مرحومان حاج شیخ هاشم قزوینى و حاج شیخ مجتبى 
قزوینى كسب نمودند و كفایة االصول را در تهران از حوزه درس شادروان حاج شیخ محمدتقى آملى و 

در بلده طیبه مباركه قم فیض محضر و استماع درس  مرحوم میرزا مهدى آشتیانى تحصیل كردند، پس
خارج حضرت آیة اهللا بروجردى و حضرت آیة اهللا حجت تا اواسط مباحث عقلیه بپایان رسانیدند و در 

 .نهایت با اشاره و اجازه حضرت آیة اهللا بروجردى ماءمور تهران شدند
رى شمسى از بام تا شام اوقات از زمان ورود دوم بتهران یعنى سال هزار و سیصد و سى و سه هج

عالیه این بزرگمرد به انجام رسالت دینى و اجتماعى و فرهنگى گذشت و تا آخرین لحظات حیات به 
 : صدق ماءمور من اهللا و بقول ناصر خسرو قبادیانى معتقد بودند كه

 نماند هر چه آن از مرد ماند
 بماند آنچه آنرا برفشاند

 : متعدد كمر همت بستند از آن جمله پس به انجام صالحات باقیات
 ((حشمت الدوله ))واقع در خیابان آذربایجان غربى  ((عج ))تكمیل ساختمان مسجد ولى عصر  - 1
با حدود سى هزار جلد كتاب همراه با سالن  ((عج ))تشكیل كتابخانه عظیم مسجد ولى عصر  - 2

 . سخنرانى و اجتماعات
مؤ سسه آموزش عالى اسالمى براى بانوان در سال هزار و  ((عج ))تاءسیس مكتب ولى عصر  - 3

 . سیصد و پنجاه و دو شمسى با همكارى چند از استادان حوزه و دانشگاه
 ((عج ))تاءسیس بنیاد خیریه مكتب ولى عصر  - 4
تاءسیس مؤ سسه صدوق جهت تعلیم و تربیت ایتام و كودكان بى سرپرست در جوار مرقد ابن  - 5

 .با كمك عده اى از افراد نیكوكار ((سیمان شهر رى پل ))بابویه 
 تاءسیس نخستین دانشگاه آزاد اسالمى در رودهن و ایجاد خوابگاهى براى دانشجویان آن - 6
تاءسیس مجتمعهاى دینى رفاهى شامل مسجد، حمام ، دستشوئیهاى عمومى و غسلخانه در  - 7

ورد تعیین موقوفات جهت خودگردانى این روستاهاى اطراف تهران ، كرج ، شهریار بیش از سى م
 .مراكز
فعالیتهاى فرهنگى تبلیغى در خارج از كشور بمنظور پشتیبانى از جامعه تشیع به ویژه در زمان  - 8



 . امام موسى صدر در لبنان
 . اعزام روحانیان به قصبات و شهرهاى استان مركزى بمنظور تبلیغ احكام و معارف اسالمى - 9
به ایجاد هیاءتهاى مذهبى و شركت منظم و مستمر در این هیاءتها و تربیت اقشار  تشویق مردم 10

 . مختلف مردم و آشنا كردن آنها با معارف اهل بیت عصمت سالم اهللا علیهم اجمعین
  : احیاى مواریث

كمك و نظارت در ترجمه جلد پانزدهم بحاراالنوار به ترجمه آقاى موسوى همدانى كمك و نظارت در 
ه جلد شانزدهم بحاراالنوار به ترجمه آقاى موسوى همدانى اهتمام براى چاپ دوره بیست و چهار ترجم

 . جلدى مرآت العقول عالمه مجلسى و چاپ آثار بسیار دیگر از مواریث اسالمى

 

 

 

 

 

 

 


