
  فھرست

 پیشگفتار ·
 علم غیب نزد ائمھ علیھم السالم ·
 علم غیب مخصوص خداست و ھر كسى را كھ خداوند بخواھد ·
 دانش گسترده امیرالمؤمنین علیھ السالم ·
 منم آن امام مبین ·
 علم كتاب تماما نزد امیرالمؤمنین است ·
 بزرگترین فضیلت قرآنى امیرالمؤمنین علیھ السالم ·
 اسم اعظم خداوند نزد اھل بیت علیھ السالم است ·
 توضیحات حضرت صادق علیھ السالم در مورد علم غیب ·
 علوم بیكران امیرالمؤمنین از زبان حضرت ·
 نسبت علم موسى و خضر با علوم امیرالمؤمنین علیھ السالم ·
 از من بپرسید از تمامى حوادث تا قیامت ·
 علوم اولین و آخرین پیش من است ·
 پاسخ كوبنده امیرالمؤمنین علیھ السالم بھ عمر بن خطاب ·
 مناظره حضرت رضا علیھ السالم با مرد ناصبى ·
 پیشگوئیھاى امیرالمؤمنین علیھ السالم از حوادث آینده كھ در زمان حضرت بھ وقوع پیوستھ است ·
 از نسل شما تا قیامت كسى بھ خالفت نخواھد رسید ·
 ( تھاجم دشمنان و استقامت دختر پیامبر (ص ·
 حریم وحى و نبوت و والیت را شكستند ·
 بیعت بھ ھر قیمت كھ تمام شود ·
 !امیرالمؤمنین علیھ السالم افشا مى كند ·
 بیشگوئى پیامبر صلى هللا علیھ وآلھ و امیرالمؤمنین علیھ السالم در مورد زبیر ·
 زھراى اطھر تصمیم گرفت نفرین كند ·
 حضرت على علیھ السالم و منجم ·
 چگونھ اى آنگاه كھ چند عین بر یك عین ظلم كنند ·
 پیشگوئیھاى حضرت بھ خزینھ دار معاویھ ·
 ھر كھ ادعا كند خوار و ذلیل شود ·
 انس بھ نفرین حضرت على علیھ السالم دچار شد ·
 خبر دادن امیر المؤمنین علیھ السالم بھ مالقات جویریھ با شیر ·
 خالد نمرده و حبیب بن جماز پرچمدار ضاللت او خواھد بود ·
 ...سھ روز دیگر دو نفر جنازه اى را مى آورند و ·
 پیشگوئیھاى حضرت على علیھ السالم در مورد طلحھ و زبیر و جنگ جمل ·
 نتظارات و توقعات نابجا ·
 من و این كارگرم در این مال یكسان ھستیم ·
 مالقات دوم و تكرار خواستھاى نامشروع ·
 شما قصد شورش دارید نھ عمره ·
 روایتى دیگر در بیعت شكنى طلحة و زبیر ·
 عدالت بى نظیر امیرالمؤمنین و نارضایتى اشراف ·
 رفاه طلبى و اشرافیت طلحھ و زبیر و امثال ایشان ·
 این عدالتى است كھ ھیچكس تحمل آنرا ندارد ·
 آنھا على را با عثمان اشتباه گرفتند ·
 پیشگوئیھاى حضرت على علیھ السالم در مورد سرانجام جنگ جمل ·
 سگھاى حواءب بر عایشھ پارس كردند ·
 بروز اختالف میان طلحھ و زبیر ·
 لشكرى ده ھزار نفره بدون كم و زیاد خواھد آمد ·
 ما پیروزیم و آن دو كشتھ مى شوند ·
 یكھزار نفر بى كم و زیاد خواھند آمد ·
 تذكرات حضرت امیر علیھ السالم بھ زبیر ·



 تذكرات حضرت امیر علیھ السالم بھ طلحھ ·
 ابن عباس با لشكر بصره گفتگو كرد ·
 پیشگوئى حضرت در مورد شھادت فرستاده دالور خویش ·
 حضرت على علیھ السالم زبیر را متنبھ كرد ·
 سرانجام ناھنجار زبیر و تاءسف امیرالمؤمنین علیھ السالم بر او ·
 طلحة سیاستمدار بوقلمون صفت ·
 طلحة و بھانھ اى ننگین و دروغ آشكار ·
 سخنان حضرت امیر علیھ السالم بر سر جنازه طلحة ·
 تقسیم عجیب و محاسبھ دقیق بیت المال بصرة ·
 ما ھم با امیرالمؤمنین بودیم انشاءهللا ·
 عفو عمومى و اعتراض لشكریان ·
 تدبیر حكیمانھ امیرالمؤمنین براى امنیت شیعیانش در آینده ·
 ! دو روش مختلف از حضرت امیر در دو جنگ ·
 خالصھ جریان حكمین و پیدایش خوارج ·
 فریب مردم با قرآن ·
 !! صلح تحمیلى و نماینده تحمیلى ·
 سرآغاز تفرقھ و پشیمانى خوارج ھمچنانكھ حضرت خبر داده بود ·
 جلسھ نھائى و فریب خوردن ابوموسى اشعرى ·
 توبیخ مردم بھ خاطر نافرمانى از حضرت ·
 اعتراض فریب خوردگان بھ امیرالمؤمنین علیھ السالم ·
 امیرالمؤمنین بھ ناچار مالك را احضار كرد ·
 پشیمان مى شوید ولى سودى نخواھد داشت ·
 گویا مى بینم او را كھ فریب خورده است ·
 خوارج نھروان و اشتباه بزرگ دوم ·
 اطالع حضرت از تعداد كشتھ ھاى جنگ قبل از جنگ ·
 پیشگوئى حضرت در مورد موقعیت لشكر خوارج ·
 خالصھ جنگ نھروان ·
 آگاھى حضرت بھ پرچمدار دشمن در میان كشتھ گان و صفات او ·
 اخبار حضرت بھ عاقبت خوارج ·
 قتلگاه آنھا آنطرف است ، ھرگز از نھر عبور نكرده اند ·
 فرمان پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ بھ قتل ذى الثدیھ و نافرمانى شیخین ·
 پیشگوئى پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ در مورد خوارج نھروان ·
 آنھا بھ زودى برمى گردند ·
 خبر دادن حضرت بھ كشتھ شدن زرعة ·
 . پیشگوئیھاى امیرالمؤمنین علیھ السالم از حوادث آینده كھ بعد از حضرت بھ وقوع پیوستھ است ·
 كتابى كھ حوادث آینده در آن ثبت بود ·
 آنھا از شما بھ این مقدار راضى نمى شوند ·
 پیشگوئیھاى حضرت در مورد معاویھ و عمال او ·
 نفرین پیامبر اكرم علیھ السالم و پرخورى معاویھ ·
 نكتھ دوم : شھادت حضرت قبل از معاویھ ·
 معاویھ بھ دنبال چیزى است كھ نمى یابد ·
 معاویھ مستحق مرگ است ولى كشتھ نمى شود ·
 معاویھ و سنت ننگین او در سّب امیرالمؤمنین علیھ السالم ·
 حریم اھل البیت علیھم السالم را شكستند ·
 پیشگوئى حضرت در مورد ناكامى تبلیغات بنى امیھ ·
 اى عمر سعد چگونھ اى وقتى میان بھشت و جھنم قرار گیرى ؟ ·
 تردید عمر سعد و مشورت او ·
 عاقبت محبت ریاست و جاه طلبى ·
 گفتگوى امام حسین با عمر سعد در كربال ·
 ...اینھا بھ زودى بر شما پیروز مى شوند و ·



 پیشگوئى حضرت در مورد شھادت رشید ھجرى ·
 :دختر رشید از شھادت پدر مى گوید ·
 داستانى عجیب از رشید و ابى اراكة ·
 موسى بن جعفر علیھ السالم و علم امام ·
 پیشگوئى دقیق امیرالمؤمنین علیھ الّسالم در مورد میثم تمار ·
 دیدار میثم با ام سلمة ·
 دستگیرى میثم و گفتگوى ابن زیاد با او ·
 میثم و مختار در زندان ·
 روایت دیگر در پیشگوئى حضرت امیر علیھ الّسالم ·
 مذاكره عجیب میثم و حبیب و رشید ·
 پیشگوئى میثم در مورد مرگ معاویھ ·
 روایتى از میثم در مورد غربت حضرت على علیھ الّسالم ·
 پیشگوئى حضرت در مورد شھادت حجر بن عدى و یاران او ·
 داستان شھادت حجر و یاران او ·
 شھادت شش نفر از یاران حجر ·
 اعتراض شدید سیدالشھداء بھ كشتن حجر و یاران او ·
 پیشگوئى حضرت در مورد قنبر و قتل او ·
 پیشگوئى حضرت در مورد شھر كوفھ و حاكمان آن ·
 پیشگوئى حضرت در مورد قاتل جویرة ·
 پیشگوئى حضرت در مورد قاتل كمیل بن زیاد ·
 بشارت امیرالمؤمنین علیھ الّسالم بھ تولد زین العابدین علیھ الّسالم ·
 خبر دادن حضرت بھ شھادت مزرع بن عبدهللا ·
 خبر دادن حضرت بھ قیام ابومسلم خراسانى و پیروزى او ·
 مختصرى از جریان قیام ابومسلم خراسانى ·
 سرانجام فجیع و عبرت آمیز ابومسلم خراسانى ·
 ابومسلم طرفدار اھل البیت علیھم السالم نبود ·
 او نمى میرد تا فرمانرواى امت شود ·
 معاویھ نمى میرد تا آنكھ صلیب برگردن آویزد ·
 با این سستى پس از من بھ ذلت ھمگانى مى رسید ·
 معاویھ پیروز مى شود، حجاج ستمگر بر شما مسلط مى شود ·
 پیشگوئیھاى حضرت در مورد معاویھ و حجاج و عمربن عبدالعزیز ·
 مختصرى از تاریخ عمربن عبدالعزیز ·
 بشارت حضرت بھ ابوالدنیا ·
 شھادت حضرت رضا علیھم السالم و دفن حضرت در زمین خراسان ·
 . فضیلت فوق العاده زیارت حضرت رضا علیھ السالم ·
 پیشگوئى حضرت امیر علیھ السالم در مورد كشتھ شدن اعشى بدست حجاج ·
 در آن وقت قریش آروزى مرا مى كند ·
 خبر دادن حضرت از كشتھ شدن فرزندش عبدّهللا  ·
 پیشگوئیھاى حضرت در مورد شھادت عمروبن الحمق خزاعى ·
 اى كاش در میان طرفداران من صد نفر مثل تو بودند ·
 رشادت و شھامت ھمسر شھید ·
 پیامبر اكرم صلى ّهللا علیھ و آلھ وسلم نمونھ ھاى بھشتیان و جھنمیان را نشان م�دھد ·
 خبر دادن حضرت از حملھ مغوالن و تاتار ·
 در این مكان در آینده نھرى ایجاد مى شود ·
 پیشگوئى حضرت در مورد عمر طوالنى مردى و ایجاد شھر بغداد ·
 تاریخچھ مختصر ایجاد شھر بغداد ·
 پیشگوئى حضرت در مورد بیعت شكنى مروان و حكومت اوالد او ·
 پیشگوئى حضرت در مورد مروان و اوالد او و جنایات آنھا ·
 مروان توسط ھمسرش كشتھ شد ·
 خالفت چھار برادر از پسران مروان ·



 پیشگوئى حضرت در مورد حكومت عبدالملك بن مروان ·
 زندگى عبرت آموز عبدالملك مروان ·
 پیشگوئیھاى حضرت در مورد حكومت بنى امیھ و جنایات آنھا ·
 مختصرى از تاریخ حكومت بنى امیھ و جنایات آنھا ·
 :و در خطبھ دیگر فرمود ·
 پیشگوئیھاى حضرت در مورد قیام صاحب زنج در بصره ·
 پیشگوئیھاى حضرت درباره حجاج و ستمھاى او ·
 حجاج بن یوسف و جنایات او ·
 پیشگوئى امیرالمومنین در مورد حجاج و چگونگى مرگ او ·
 سعید بن جبیر آخرین كشتھ بھ دست حجاج ملعون ·
 پیشگوئى حضرت امیر در مورد شھادت حجر بدرى ·
 پیشگوئیھاى امیرالمؤمنین علیھ السالم در مورد عبدهللا بن زبیر ملعون ·
 پیشگوئى اول : ھدف شوم نافرجام ·
 تحقق پیشگوئى سوم حضرت در مورد قتل ابن زبیر ·
 مختصرى از حاالت عبدهللا بن زبیر ·
 حرمت كعبھ بھ واسطھ او شكستھ مى شود ·
 پیشگوئى حضرت امیر علیھ السالم در مورد حكومت بنى عباس ·
 پیشگوئیھاى امیرالمؤمنین علیھ السالم در مورد خلفاى بنى عباس ·
 اولین آنھا مھربانترین آنھاست ·
 اما دومى آنھا منصور دوانیقى است ·
 نمونھ اى از سنگدلى و قساوت منصور دوانیقى ·
 دستگیرى فرزندان امام مجتبى و شكنجھ آنان ·
 فرزندان امام مجتبى در زندان مخوف كوفھ با وضعى فجیع جان دادند ·
 پنجمى آنھا سردار آنھاست ·
 اما ھفتمین ایشان داناترین آنھاست ·
 مباحثھ ماءمون ملعون با علماى اھل سنت ·
 دھمین آنھا كافرترین آنھاست ·
 جسارتھاى متوكل ملعون بھ قبر امام حسین علیھ السالم ·
 زینب كبرى امام سجاد را تسلى مى دھد ·
 نزدیكترین مردم بھ او، او را خواھد كشت ؟ ·
 متوكل و شمشیر ھندى عجیب او ·
 اما پانزدھمى ایشان پر رنج و كم آسایش است ·
 اما شانزدھمى ایشان المعتضد باّ) است ·
 اما ھجدھمى ایشان المقتدر با) بود ·
 بیست و دومى ایشان المكثفى باّ) است ·
 .و اما آخرین آنھا مستعصم مى باشد ·
 چاره خواجھ نصیرطوسى براى ھالكت مستعصم ·
 از خراسان تا خراسان ·
 پیشگوئى امیرالمؤمنین در مورد معتصم عباسى ·
 حملھ معتصم بھ روم و تحقق پیشگوئى حضرت ·
 حملھ معتصم بھ روم و تحقق پیشگوئى حضرت ·
 تحقق پیشگوئى دیگر حضرت در مورد معتصم ·
 پیشگوئى حضرت در مورد نفس زكیھ و شھادت او ·
 پیشگوئى حضرت امیر علیھ الّسالم در مورد ابراھیم بن عبدهللا ·
 پیشگوئى حضرت امیر علیھ الّسالم در مورد آل بویھ ·
 حوادث عجیب و خوش شانسى عمادالدولة ·
 پیشگوئى حضرت امیر در مورد عزالدولة دیلمى ·
 پیشگوئى حضرت امیر در مورد غرق شدن بصره ·
 پیشگوئى حضرت امیر در مورد قرامطھ ·
 پیشگوئیھا و گالیھ ھاى عبرت آموز حضرت على علیھ الّسالم از مردم كوفھ ·



 پیشگوئى حضرت امیر علیھ الّسالم در مورد حكومت بنى امیھ ·
 خوب شعار مى دھید ولى در عمل سست ھستید ·
 مرگ در كمین من است آن قاتل بدبخت كجاست ؟ ·
 آنقدر براى ھدایت شما رنج دیدم كھ از زندگى سیر شدم ·
 خبرھائى كھ حضرت على علیھ الّسالم از حوادث گذشتھ و آنچھ در قلبھا خطور كرده بیان كرده است ·

. 
 آگاھى امیرالمؤمنین از دوست و دشمن خود ·
 آگاھى حضرت امیر از درون جابر و معجزه حضرت ·
 آگاھى حضرت از تصمیم خالف مردى ·
 امروز او را پشتیبانى كن تا فردا خالفت را بھ تو دھد ·
 آگاھى حضرت بھ سخن عمر ھنگام مرگ ·
 آگاھى حضرت امیر از سرگذشت خؤ لھ حنفیة ·
 اسیران مسلمان در مسجد پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ ·
 حضرت امیر علیھ الّسالم خولھ را نجات داد ·
 گفتگوى حضرت امیر با جاثلیق یھودى ·
 آگاھى حضرت امیر علیھ الّسالم بھ سارق و سرقت او ·
 آگاھى حضرت امیر علیھ الّسالم بھ بیت المال و نفرات ·
 آگاھى حضرت امیر علیھ الّسالم بھ مالك اسب ·
 آگاھى حضرت امیر علیھ الّسالم از مكان اسب ثابت ·
 خبر دادن حضرت بھ شغل مخفى مغیرة ·
 خبر داشتن حضرت از مكان اختفاى مروان و ابن زبیر ·
 معرفى جاسوس معاویھ و نابینائى جاسوس ·
 آگاھى حضرت امیر علیھ الّسالم بھ فرستاده معاویھ و ھدف او ·
 آگاھى امیر علیھ السالم بھ حال شیعیان خود ·
 آگاھى حضرت امیر علیھ الّسالم بھ اولین بیعت كننده با ابوبكر ·
 آگاھى حضرت امیر علیھ الّسالم در مورد خواستھ یھود ·
 اطالع حضرت امیر علیھ الّسالم از مقتول و قاتل او ·
 حضرت امیر علیھ الّسالم مردم را دعوت كرد ·
 معرفى قاتل و زنده شدن مقتول ·
 آگاھى حضرت از حاالت یك زن و حل مشكل او ·
 آگاھى حضرت از تروریستھاى معاویھ ·
 آگاھى حضرت بھ فرستاده عایشھ و جریان او ·
 آگاھى حضرت بھ كار زشت ھشت منافق ·
 آگاھى حضرت بھ علت ویرانى مسجدى در عدن ·
 آگاھى حضرت بھ حیلھ معاویھ ·
 آگاھى حضرت از چشمھ آب و جریان راھب ·
 ناتوانى سپاھیان و شجاعت حضرت امیر علیھ السالم ·
 راھب مسیحى مسلمان مى شود ·
 آگاھى حضرت از اسرار زن جسور ·
 فرصت طلبى عمرو بن حریث منافق ·
 آگاھى حضرت امیر علیھ السالم از گفتگوى عمرو با زن ·
 آگاھى حضرت از عاقبت ابن كوا ·
 آگاھى حضرت از مرگ سلمان و طّى االرض حضرت ·
 رسوایى ابن جوزى توسط یك بانوى زیرك ·
 سلمان دریائى بى كران و مردى از اھل البیت علیھم السالم ·
 تاءسف سلمان در ھنگام مرگ ·
 عالم نصرانى با ھدایت حضرت على علیھ السالم مسلمان شد ·
 حضرت على علیھ السالم منافق چاپلوس را رسوا كرد ·
 آگاھى حضرت امیرالمؤمنین علیھ السالم از حقانیت ادعاى زن ·
 چنان داورى كنم كھ قبل از من ھیچكس جز حضرت داود نكرده باشد ·



 قضاوت عجیب حضرت داود علیھ السالم ·
 آگاھى فوق العاده و داورى عجیب ·
 آگاھى حضرت امیرالمؤمنین علیھ السالم از اھداف فرستاده طلحھ و زبیر و سخنان آن دو ·
 حضرت على علیھ الّسالم و واقعھ جانگداز كربال ·
 كربال نھضت ھمیشھ جاوید ·
 خوشا بھ حال تو اى خاك كربال ·
 بھ خدا قسم آنھا اینجا فرود مى آیند ·
 وزنھ آل محمد صلى هللا علیھ و آلھ وسلم اینجا فرود مى آید ·
 اینجا محل كشتگان عاشق است ·
 آه آه ، خاندان ابوسفیان از من چھ مى خواھند ·
 خوابى كھ حضرت امیر علیھ الّسالم در سرزمین كربال دید ·
 آثار آھوان و داستان عبور عیسى از كربال ·
 تحوالت طبیعى و شھادت سید الشھدا علیھ الّسالم ·
 قبر سیدالشھداء زیارتگاه خواھد بود ·
 وقتى چنین شد مبادا جفا كنید ·
 تو را مى كشند و آسمان و زمین بر تو مى گریند ·
 پسر پیامبر را مى كشند و تمام اشیاء، بر او خواھند گریست ·
 این شخص كشتھ مى شود و كسى او را یارى نمى كند ·
 حسین علیھ الّسالم الگوى بشریت در ھمھ تاریخ ·
 پیشگوئى حضرت امیر علیھ الّسالم در مورد مختار ·
 آوردن سر عبیدّهللا و شمر ملعون نزد حضرت سجاد علیھ الّسالم ·
 فرزندم حسین كشتھ مى شود ولى تو یارى نمى كنى ·
 در خانھ تو بز بچھ اى است كھ فرزند پیامبر را مى كشد ·
 توصیھ حضرت امیر علیھ الّسالم بھ حضرت ابوالفضل علیھ الّسالم ·
 اى گریھ ھر مؤمن و فضیلت گریھ بر سیدالشھداء علیھ الّسالم ·
 این مرد قاتل حسین است ·
 پیروزى سیدالشھداء در صفین و گریھ حضرت امیر علیھ الّسالم ·
 امام زمان (عج ) لحظات آخر زندگى سیدالشھداء را شرح مى دھد ·
 تو گوئى ھمى بینم اوالد خویش ·
 حج را ناتمام گذارده او را مى كشند ·
 فرزند پیامبر نزد شما آید و او را خواھید كشت ·
 خبرھاى غیبى حضرت امیر علیھ الّسالم در مورد حضرت مھدى علیھ الّسالم ·
 یا امیرالمؤمنین چرا شما را متفكر مى بینم ؟ ·
 نھمین از فرزندان تو یا حسین ھمان قائم بالحق است ·
 او ناپیدائى است رانده شده ·
 غیبت حضرت مھدى طوالنى خواھد بود ·
 این پسرم سید و آقاست ·
 خوشا بھ حال استقامت كنندگان در آخر الزمان ·
 صاحب این امر از فرزندان من است ·
 من و این دو پسرم حتما كشتھ خواھیم شد ·
 خلیفھ دوم از مھدى مى پرسد ·
 او ھمنام پیامبر است جانم بھ فداى او باد ·
 آرى زمین ھیچگاه از حجت خالى نمى ماند ·
 منتظر ما مثل شھید بھ خون تپیده است ·
 ( سخنى چند با پیروان و منتظرین حقیقى حضرت مھدى (عج ·
 ( وظایف شیعیان نسبت بھ حضرت مھدى (عج ·
 پیشگوئیھاى امیرالمؤمنین در مورد احوال مردم در آخرالزمان ·
 زنان آخرالزمان فتنھ انگیزند ·
 قرآن و اسالم در آخرالزمان ·
 قسمتى از اخبار حضرت راجع بھ احواالت مردم آخر زمان ·



 قرآن و اھل آن در آخر زمان ·
 مسجدھاى آخر زمان و اھل آن ·
 قرآن را از اھلش فرا بگیرید نھ از دیگران ·
 زنھا مسلط شوند و كودكان فرمانروائى كنند ·
 برخى از حاالت مردم آخرالزمان ·
 خدا را مظلوم مالقات كنید نھ ظالم ·
 ھنگام برخورد با فتنھ چھ باید كرد؟ ·
 صفات نجات یافتگان در فتنھ ھاى آخرالزمان ·
 بھ خدا قسم كلمھ اى را پنھان نكردم ·
 عجم بر شما پیروز شده گردن شما را مى زنند ·
 حج كنید قبل از آنكھ نتوانید ·
 زمانى كھ نام خدا را نتوان برد جز در پنھانى ·
 بازشو، تنگ شو، فراخ شو ·
 از عالم ربانى خود بشنوید و دلھاى خود را آماده كنید ·
 فردا آنچھ نمى شناسید مى آید ·
 فتنھ ھاى آخر الزمان ·
 قم شھر امن و شھر یاوران حضرت مھدى علیھ الّسالم ·
 قسمتى از روایات در مدح شھر قم و اھل آن ·
 دانش از كوفھ مخفى و در قم ظھور مى كند ·
 مردى از اھل قم مردم را بھ حق دعوت مى كند ·
 در طالقان گنجھائى ھستند نھ از طال و نقره ·
 صفات و حاالت زشت مردم آخرالزمان ·
 آخرالزمان دوران سختیھا و امتحانھاى شدید است ·
 شیعیان در دست دشمن گرفتار خواھند بود ·
 مذمت تقلید از كفار ·
 اختالفات شیعیان و آوارگى آنان در آخرالزمان ·
 حكومت بھ قتل و ثروت بھ بخل و دوستى بھ ھوس خواھد بود ·
 در شعلھ ھاى آن فتنھ مؤمن مى سوزد ·
 آتش در حجاز و آب در نجف ·
 برخى از صفات ناھنجار مردم آخرالزمان ·
 معاشرتھاى بیھوده در آخرالزمان خطرناك است ·
 خداوند بھ واسطھ ما اھل بیت تمامى بالھا را برمى دارد ·
 مرگ قرمز و مرگ سفید ·
 نابودى یك سوم مردم ·
 زمین ھرگز از حجت خدا خالى نمى ماند ·
 خوشا بھ حال مؤمنین آخرالزمان ·
 على علیھ الّسالم و حوادث آینده جھان ·
 سوید بن نوفل على علیھ الّسالم را استھزاء نمود ·
 من شما را بھ وقایع بعد از مرگ خود خبر مى دھم ·
 مرد از زن خود فرمان برد ولى پدر و مادرش را نافرمانى كند ·
 در آخر زمان حج كنندگان بر سھ دستھ اند ·
 سخن مردم آن زمان فحش و دشنام است ·
 مردان آخر زمان را غیرت نیست ·
 مردم دنیا از دیدگاه على علیھ الّسالم ·
 واى بر فلسطین و آنچھ از بال بر وى وارد شود ·
 اگر شما را بھ دشنام ما وادار كردند ·
 على علیھ الّسالم صفات حضرت مھدى (عج ) را بیان مى نماید ·
 پیشگوئیھاى حضرت امیر علیھ الّسالم در مورد شھادت خویش ·
 اگر كسى اجلش را بشناسد على بن ابى طالب است ·
 ھیچكس را جز قاتلم نكشید ·



 امیدوارم آسایش من نزدیك باشد ·
 امسال در یك صف حج خواھید نمود ·
 بھ خدا سوگند من كشتھ خواھم شد ·
 قاتل تو بدبخت ترین امت است ·
 یكى دو شبى بیش نیست ·
 امشب ھمان شبى است كھ بھ من وعده داده شده است ·
 این محاسن بھ خون رنگین شود ·
 وصى پیامبر بعد از او چند سال عمر مى كند ·
 مرگ در كمین من است ·
 اینك یك امتحان مانده كھ بھ آن نزدیكم ·
 روح من روح تو را نمى شناسد ·
 پس چھ كسى مرا مى كشد؟ ·
 بھ خدا سوگند نمى بینم بھ آنچھ گفتى وفا نكنى ·
 آیا عبدالرحمن بن ملجم توئى ؟ ·
 در میان شما اندكى بیش نخواھم ماند ·
 شكایت امیرالمؤمنین نزد پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ وسلم ·
 پیشگوئیھاى حضرت على علیھ الّسالم در نامھ بھ معاویھ ·
 من از اینھا ملول شدم و اینھا نیز از من ·
 یا على چرا در كوفھ مانده اى و بھ مدینھ برنمى گردى ؟ ·
 من زندگى تو را مى خواھم و تو مرگ مرا ·
 چون صبح كنم كشتھ خواھم شد ·
 اگر آنچھ پدرت مى بیند ببینى گریھ نمى كنى ·

  
  
  
  

 پیشگوئیھاى امیر المؤمنین علیھ السالم
    سید محمد نجفى یزدى
 پیشگفتار
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

حمد و آلھ و سلم الطیبین المعصومین و لعنة هللا على اعدائھم من اآلن الحمد هللا رب العالمین و صلى هللا على م
 . الى قیام یوم الدین
یكى از دالئل آشكار نبوت و یا امامت ، خبرھاى است غیبى كھ از جانب خداوند متعال در اختیار ایشان قرار 
 .مى گیرد

و پیشوایان ) و آلھ و سلم   علیھصلى هللا(اینگونھ اخبار در قرآن مجید و سخنان پیامبر بزرگوار اسالم 
 . معصومین علیھ السالم بطور گسترده ذكر شده است
دین مى گردد و این خود در  یادآورى و مطالعھ اینگونھ روایات عالوه بر اینكھ سبب شناخت بھتر پیشوایان
نسانى با شناخت مھم بھ شمار مى آید، زیرا طبیعت ھر ا مكتب اھل البیت علیھ السالم و ھر مكتبى یك اصل
 طرف آنھا جذب مى شود، عالقھ او بیشتر شده و این عالقھ معنایش اطاعت و كماالت رھبران خود بھ
 .ھماھنگى با رھبران دینى است كھ پایھ ھر موفقیتى بھ شمار مى رود

حقانیت  گذشتھ از این امر، پیشگوئیھاى رھبران دینى در حد یك معجزه سبب تقویت ایمان و باور قلبى مردم بھ
 .دین و رھبرى آن مى گردد
خداوند علم و تدبیر یعنى  از این نظر بر آن شدیم تا پاره اى از این اخبار را از پیشتاز این میدان و
بیشتر در ترویج دین و مكتب اھل البیت و شناختن معصومین ، بھ  امیرالمؤمنین علیھ السالم ذكر كنیم تا ھر چھ
م توفیق یابیمامیرالمؤمنین علیھ السال ویژه  . 
 سید محمد نجفى یزدى
 علم غیب نزد ائمھ علیھم السالم
 علم غیب مخصوص خداست و ھر كسى را كھ خداوند بخواھد



حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
دیگران از آن بھره اى ندارند و یا  بحث در مورد علم غیب و اینكھ آیا این علم منحصر بھ خداوند متعال است و

ھ دیگران نیز مى توانند داراى ایناینك شما پس از مطالعھ انبوه روایاتى كھ در . علم باشند بحثى گسترده است  
این باور عمیق خواھید رسید كھ  كتاب فقط از یك امام یعنى امیرالمؤمنین علیھ السالم آورده شده است ، بھ این
علیھ السالم قرار داده است و ھیچ دغدغھ و  اختیار امیرالمؤمنین خداوند متعال این علم را بطور یقین در
 . آن نیست تردیدى در
قادر است بخشى از علوم خود را  گذشتھ از اینھا ھیچكس نباید در این امر تردید داشتھ باشد كھ خداوند متعال
اره قرار دھد، ھمچنانكھ در قرآن مجید بھ پاره اى از آنھا اش ھر قدر كھ صالح بداند در اختیار اولیاء خود
 . نموده است

عالم الغیب فال یظھر على غیبھ احدا اال :((مى فرماید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ( مثال در مورد پیامبر اكرم 
 ؛ (1) من ارتضى من رسول
 خداوند داناى غیب است و ھیچكس را بر غیب
 .((.خویش آگاه نمى كند مگر آنكھ را كھ مورد رضاى او باشد

انبؤ كم بما تاءكلون و ما :((در مورد حضرت عیسى علیھ السالم در قرآن كریم مى خوانیم كھ عیسى مى گفت 
 (2) ((. تدخرون فى بیوتكم
خداوند متعال ھرگاه صالح  و آیات دیگرى كھ بطور عموم و یا خصوص ، این حقیقت را اعالم مى دارد كھ

د را از غیب آگاه مى سازدبداند برخى از بندگان خو . 
قل ال یعلم فى السماوات و ((مباركھ بنابراین آیاتى كھ علم غیب را منحصر در خداوند متعال مى داند مثل آیھ
 ((.بگو در میان آسمانھا و زمین كسى جز خداوند غیب را نمى داند (3) االرض الغیب اال هللا و ما یشعرون
از طریق او نمى تواند بر آن  این آیھ و آیاتى نظیر آن معنایش این است كھ منبع غیب خداوند است و كسى جز
بھا در نزد حضرت حق باشد و او برخى از اولیاء خود را از آن غی آگاھى یابد، بنابراین ھیچ منافاتى ندارد كھ
 .مطلع گرداند
گرفتھ نشده است و اما علوم سایر  آرى عالم بھ غیب در حقیقت خداوند متعال است كھ علم او ذاتى و از دیگرى
 . كانون غیب است انبیاء و اولیاء اكتسابى و برگرفتھ از آن

لیھ السالم در ضمن خطبھ اى بھ برخى ازبعد از جنگ جمل وقتى حضرت امیر ع حوادث آینده خبر داد یكى  
لقد اعطیت یا:((از یاران آن حضرت با تعجب گفت  امیرالمؤمنین علم الغیب ؛یا امیرالمؤمنین بھ شما علم غیب  

در حالیكھ  شاید او منظورش این بود كھ علم غیب مختص خداوند است ، على علیھ السالم((! داده شده است
لیس ھو بعلم الغیب و انما ھو تعلم من ذى:((بسم مى كرد فرمودت ؛ این علم غیب نیست ، بلكھ آموختن  (4) علم 

یعنى پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(است از صاحب علم و فراگیرى   ).)) 
خداوند است در دانستن غیب ، و  و از آنجا كھ دانستن علم غیب در نظر بسیارى معنایش این بود كھ او شریك
بھ این جھت در برخى روایات ، این موضوع را انكار مى  دانستن علم غیب را از صفات الھى مى شمرند،

ند و مى فرمودندكرد صلى هللا علیھ و آلھ(این علم غیب نیست ، بلكھ علمى است كھ از پیامبر اكرم  : ) و سلم  
 . فرا گرفتھ ایم
فدایت شوم اینان مى پندارند كھ  : در روایت دیگرى مردى بنام یحیى بن عبدهللا بھ امام ھفتم علیھ السالم گفت

سبحان: حضرت فرمود! شما علم غیب میدانى  از ( دستت را بر سرم بگذار، بخدا قسم تمامى موھاى سرم هللا 
سیخ شد) تعجب  صلى هللا(نھ بخدا قسم ، چیزى نیست مگر آنچھ از پیامبر اكرم : سپس فرمود . علیھ و آلھ و  

ارث برده ایم) سلم   . یعنى آنچھ ما مى دانیم علم ذاتى نیست بلكھ برگرفتھ از خداوند است (5) . 
را) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (بنابراین شیعھ كھ خاندان پیامبر اكرم  عالم بھ برخى از غیبھا مى داند، فقط بھ  

بزرگانى كھ موردعنوان برگزیدگان و  رضاى خداوند بوده اند و از حضرت حق جل و عال كسب فیض كرده  
 .بعنوان علم ذاتى كھ مختص بھ ذات اوست و در آن شریكى ندارد اند، مى باشد نھ

امام چگونھ شناختھ مى: ابوالجارود گوید از امام باقر علیھ السالم پرسیدم  امام با : شود؟ حضرت فرمود 
كھ اولین آنھا تصریح. شود صفاتى شناختھ مى خداوند تبارك و تعالى است بر او و امانت او تا اینكھ حجت بر  

او مردم را بھ حوادث فردا خبر مى دھد و با مردم بھ ھر زبان و ھر: و فرمود ...مردم باشد لغت سخن مى  
 (6) .گوید
 دانش گسترده امیرالمؤمنین علیھ السالم
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

و كل شى ء احصیناه فى امام مبین:((در قرآن كریم مى خوانیم  ؛ ھمھ چیز را در پیشواى آشكار جمع  (7) 
 ((. آورى كرده ایم

چون این آیھ بر پیامبر اكرم: از امام باقر علیھ السالم روایت است كھ فرمود  ( نازل ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 
 :شد و ابوبكر و عمر از جا برخاستھ گفتند



 اى رسول خدا آیا منظور تورات است ؟
خیر: فرمود  

انجیل است ؟: گفتند  
خیر: فرمود  

قرآن است ؟: گفتند  
خیر: فرمود  

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (اكرم  در این میان امیرالمؤمنین على بن ابیطالب علیھ السالم وارد شد، پیامبر
این ھمان است ، اوست آن امام كھ: دفرمو انھ ((خداوند تبارك وتعالى علم ھر چیزى را در او جمع كرده است 

 (8) .((احصى هللا تبارك و تعالى فیھ علم كل شى ء االمام الذى
 منم آن امام مبین
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

در یكى از جنگھا با امیرالمؤمنین علیھ السالم بودم كھ: عمار بن یاسر گوید بھ سرزمین مورچگان رسیدیم ، آن  
یا: زمین پر از مورچھ بود، گفتم  خلق خداوند كسى ھست كھ تعداد این مورچھ  امیرالمؤمنین فكر مى كنى از 

 بداند؟ ھا را
آرى اى عمار، من مردى را مى شناسم كھ تعداد آنھا را مى داند،: حضرت فرمود و مى داند چند عدد از آنھا  

 ! نر و چند عدد از آنھا ماده است
و كل شى ء:((اى عمار آیا در سوره یس نخوانده اى : كیست ؟ فرمود: گفتم  فى امام مبین ؛ما ھمھ  احصیناه 

 ((. چیز را در امام مبین جمع كرده ایم
منم آن امام مبین: فرمود.آرى اى موالى من ، خوانده ام : عرض كردم   (9) 

 علم كتاب تماما نزد امیرالمؤمنین است
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
 :خداوند متعال در قرآن مجید مى فرماید
؛ كافران مى  (10) قل كفى با) شھیدا بینى و بینكم و من عنده علم الكتاب و یقول الذین كفروا لست مرسال))
گویند شما فرستاده خداوند نیستى ، بگو كافیست كھ خداوند و كسى كھ علم كتاب در نزد اوست میان من و شما 
 ((.گواه باشد

ید، علم الكتاب را اقیانوسى از دانش مى داند كھ اسرار ھستى در آن نھان است ، و پوشیده نیست كھ قرآن مج
 :مثال در یك جا مى فرماید
؛ ھیچ غیبى در آسمان و زمین نیست مگر اینكھ  (11) و ما من غائبة فى السماء واالرض اال فى كتاب مبین))
 ((.در كتاب آشكار قرار دارد

ھیچ ذره اى در آسمان و زمین و یا كمتر و یا: و در جاى دیگر مى فرماید بیشتر نیست مگر اینكھ خداوند آنرا  
 (12) .مى داند و در كتاب مبین قرار دارد

كلیدھاى غیب نزد خداوند است ، بھ جز: و در جاى دیگر بطور واضح مى فرماید او كسى از آن آگاه نیست ،  
در خشكى و دریاست ، ھیچ برگى بر او مى داند آنچھ زمین نمى افتد مگر اینكھ مى داند، ھیچ دانھ اى در  

و ال رطب و ال یابس اال فى.((خشكى نیست مگر اینكھ در كتابى واضح قرار دارد تاریكى زمین و ھیچ تر و  
 (13) ((كتاب مبین
اندازیم بھ داستان حضرت سلیمان  و باالخره براى اینكھ بھ عظمت این علم الكتاب بیشتر آگاه شویم نگاھى مى
 . و بلقیس كھ در قرآن مجید آمده است

كدامیك از شما تخت: خود پرسید در این جریان ، حضرت سلیمان از اطرافیان بلقیس را قبل از اینكھ او و  
من آن تخت را قبل از اینكھ شما از جاى خود : جنیان گفت  افرادش بیایند نزد من حاضر مى كند؟ یكى از
 ! برخیزى حاضر مى كنم

قال الذى عنده علم((كسى كھ در نزد او دانشى بود: در این میان قرآن مى گوید من آنرا : فت گ))من الكتاب 
 .و این كار را كرد (14) زودتر از بھم خوردن پلك چشم تو حاضر مى كنم

این قدرت رابھ عنوان كسى كھ اندكى از علم توجھ دارید كھ قرآن مجید دارنده كتاب را دارد یاد مى كند، و از  
باید بسیار گسترده باشد كھ اندكى از آن ، اینگونھ انسان را قدرتمند  این نكتھ معلوم مى شود كھ دانش این كتاب
نش آنكھ بخشى از علم دا :و لذا در احادیث متعدد از اھل البیت علیھم السالم ذكر شده است كھ فرمودند مى كند

كسى كھ تمامى علم  الكتاب را داشت در مقابل دانش   !!كتاب را دارد ھمانند ترى بال مگسى است از آب دریا 
(15) 
السالم مثل عبداالعلى و عبیدة  آرى و با تكیھ بر ھمین علم و منبع بود كھ عده اى از اصحاب امام صادق علیھ
من مى دانم آنچھ در زمینھا و آنچھ : السالم شنیدند كھ مى فرمود بن عبدهللا بن بشیر ھمگى از امام صادق علیھ
چھ خواھد بود، آنگاه حضرت اندكى درنگ نمود وآنچھ در جھنم و آنچھ بوده و آن در بھشت و چون دید كھ این  



من اینھا را از كتاب خدا: سخن بر شنوندگان سنگین آمد فرمود در قرآن است : مى دانم ، خداوند مى فرماید 
 (16) .بیان ھمھ چیز
امیرالمؤمنین علیھ السالم و پس  روایات اھل البیت علیھم السالم قاطعانھ اعالم مى دارد كھ صاحب این علم ،
 .معصومین او مى باشند از او ائمھ اطھار علیھ السالم از اوالد

او برادرم على بن : بھ ابو سعید خدرى كھ از آن آیھ مباركھ پرسیده بود فرمود پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ
 (17) . ابیطالب است

الذى عنده علم الكتاب ھو:((السالم در حدیث صحیح فرمود و امام صادق علیھ المیرالمؤمنین علیھ السالم ؛آنكھ  
 (18) ((. امیرالمؤمنین علیھ السالم است در نزد او دانش كتاب است ھمان
اھل (ما : كرد، حضرت فرمود یكى از اصحاب امام باقر علیھم السالم از حضرت در مورد آیھ مذكور سؤ ال

ھستیم و على اول ما و) البیت علیھ السالم   .برترین ما و نیكوترین ما بعد از پیامبر اكرم علیھ السالم مى باشد 
(19) 

مردم در مورد پیامبر: امام صادق علیھ السالم بھ عبدهللا بن ولید فرمود اولوالعزم و امیرالمؤمنین چھ مى  
ھیچكس را بر پیامبران: گویند؟ عرض كردم   .اولوالعزم مقدم نمى كنند 

و كتبنا لھ فى االلواح من :((خداوند تبارك و تعالى در مورد موسى علیھ السالم فرمود: امام علیھ السالم فرمود
و نفرمود تمامى موعظھ.))؛ براى او در آن لوحھا برخى از مواعظ را نوشتیم  (20) كل شى ء موعظة ھا را،  

و لیبین لكم بعض الذى تختلفون:((و در مورد عیسى علیھ السالم فرمود تا عیسى براى شما برخى  (21) فیھ ؛ 
و نفرمود ھمھ آن را،.))از موارد اختالف را بیان كند قل كفى :((اما در مورد امیرالمؤمنین علیھ السالم فرمود 

ن عنده علم الكتاببینكم و م با) شھیدا بینى و ؛بگو خدا و كسى كھ تمامى علم كتاب نزد اوست میان من  (22) 
 ((. و شما براى گواھى كافیست

ضرت براى اینكھ عظمت این دانش ، معلوم گردد بھ آیھ دیگر استنادو سپس ح خداوند عزوجل : جستھ فرمود 
و ال رطب و ال یابس اال فى كتاب:((فرموده است  علم : آنگاه حضرت صادق علیھ السالم فرمود (23) ((مبین 

نزد على علیھ السالم است) با این عظمت (این كتاب   . (24) 
 بزرگترین فضیلت قرآنى امیرالمؤمنین علیھ السالم
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

بزرگترین: مردى از على بن ابیطالب علیھ السالم پرسید: سلیم بن قیس گوید فضیلت خود را برایم بگو؟  
آنچھ خداوند در قرآن نازل نموده است: حضرت فرمود وند در مورد شما چھ نازل نموده است ؟ خدا: ، پرسید 

سخن خدا كھ: فرمود و یقول الذین كفرو الست مرسال قل كفى با) شھیدا بینى و بینكم و:((فرمود  من عنده علم  
منظور خداوند از كسى كھ داراى علم و كتاب است من ھستم))الكتاب  . (25) 

از كتاب خود احادیث متعددى  30از اھل سنت صاحب كتاب ینابیع المودة ، شیخ حافظ قندوزى حنفى در باب 
 . در ھمین مورد روایت كرده است

الم استاسم اعظم خداوند نزد اھل بیت علیھ الس  
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ھمانا اسم اعظم خداوند ھفتاد و سھ حرف است: امام باقر علیھ السالم فرمود وصى سلیمان و (كھ نزد آصف  
، و در نزد ما ...تنھا یك حرف بود) ھم زدن حاضر كرد ھمان كسى كھ تخت بلقیس را در كمتر از یك چشم بر

ماھل البیت علیھ السال( و ال حول و ال قوة((ھفتاد و دو حرف است كھ یك حرف منحصرا نزد خداوند است (   
بق روایات از این اسم اعظم نزد عیسى بن مریم دو حرف و نزد موسى و ط (26) .((اال با) العلى العظیم
 (27) . بوده است حرف و نزد ابراھیم ھشت حرف و نزد نوح پانزده حرف و نزد آدم بیست و پنج حرف چھار
 توضیحات حضرت صادق علیھ السالم در مورد علم غیب
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

من و ابوبصیر و یحیى بزاز و داود بن كثیر در منزل امام صادق: سدیر گوید علیھ السالم بودیم كھ دیدیم  
فرمودحضرت با حالت خشم آمد وقتى نشست  : 

داند، من مى خواستم خدمتكار را  شگفتا از كسانى كھ مى پندارند ما علم غیب داریم ، جز خدا كسى غیب نمى
 ! اتاق رفتھ است من نمى دانم در كدام تنبیھ كنم ، گریخت و

وقتى حضرت از مجلس برخاست و بھ داخل منزل رفت ، من و ابوبصیر و: سدیر گوید میسر بھ دنبال  
فدایت گردیم از شما چنین سخنانى: و گفتیم  حضرت رفتیم شنیدیم در مورد آن خدمتكار، ما مى دانیم كھ شما  

 (28) . غیب را ھم بھ شما نسبت نمى دھیم دانشى فراوان دارى و علم و
اى سدیر آیا قرآن نخوانده: فرمود) براى اینكھ حقیقت امر روشن گردد(حضرت  . آرى : اى ؟ عرض كردم  

قال الذین((در قرآن یافتھ اى این آیھ را: فرمود عنده علم من الكتاب انا آتیك بھ قبل ان یرتد الیك طرفك ؛كسى  
ھره اى داشت گفت من آن تخت را قبل از بھم خوردن چشم تو نزد تو حاضركتاب ب كھ از علم  ((. مى كنم 

آیا آن مرد را مى: فرمود. فدایت شوم خوانده ام : عرض كردم : سدیر گوید شناسى و مى دانى چھ مقدار از  



شما مرا: علم كتاب نزد او بود؟ عرض كردم  این ! دریاى سبزبھ مقدار یك قطره در مقابل : فرمود. آگاه كنید 
فدایت شوم این خیلى كم است: مقابل علم كتاب چقدر خواھد بود؟ عرض كردم  مقدار در اى : حضرت فرمود . 

اگر بدون مقایسھ در نظر گرفتھ شود(سدیر چقدر زیاد است ؟  وقتى خداوند صاحب آن را بھ علم نسبت مى  (
اى سدیر آیا در كتاب خداى. دھد فى با) شھیدا بینى و بینكم و من عنده علم الكتابقل ك:((عزوجل خوانده اى    

 ((. كافیست ؛بگو خداوند و كسى كھ علم كتاب نزد اوست ، میان من و شما بھ عنوان گواه
كسى كھ تمامى علم كتاب نزد اوست فھمش بیشتر است یا كسى : فرمود. فدایت شوم خوانده ام : عرض كردم 

 كھ برخى از دانش كتاب را دارد؟
آنگاه حضرت در) برتر است (نھ ، كسى كھ تمامى علم كتاب را دارد : كردم عرض  حالى كھ با دست خود بھ  

علم الكتاب و:((سینھ اش اشاره مى كرد دو بار فرمود  ((. هللا كلھ عندنا؛بھ خدا سوگند ھمھ علم كتاب نزد ماست 
(29) 
 علوم بیكران امیرالمؤمنین از زبان حضرت
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

بھ خدا سوگند، اگر بخواھم ھر كدام: حضرت امیرالمؤمنین علیھ السالم فرمود رھایتان و از شما را بھ تمامى كا 
 .ترسم كھ بھ پیامبر اكرم صلى هللا علیھ وآلھ درباره من كافر شوید رفت و آمدتان خبر دھم ، خواھم داد ولى مى
 .بدانید كھ من این اخبار را بھ عده اى كھ از این نظر مصون ھستند خواھم داد
گزید و از میان مردم انتخاب كرد، بر و سوگند بھ آن خدائى كھ پیامبر صلى هللا علیھ وآلھ را بھ حق بھ پیامبرى
بھ من سپرده است ، ) پیامبر اكرم صلى هللا علیھ وآلھ (را او  من جز سخن راست نمى گویم ، تمامى اینھا
ھیچ) خالصھ (ھر ھالك شونده و نجات ھر نجات یابنده و بھ سرانجام این امر و  جایگاه ھالكت مساءلھ اى  

ر گوش من نھاد و بھ من تعلیمنماند كھ بر سرم بگذرد مگر اینكھ د  .نمود 
بھ خدا سوگند من شما را بھ ھیچ طاعتى تشویق نمى كنم مگر اینكھ: اى مردم  خودم بھ آن سبقت مى گیرم و از  

 (30) خودم زودتر از شما از آن دورى مى كنم ھیچ معصیتى شما را دور نمى كنم مگر اینكھ
سلونى عن اسرار الغیوب فاءنى وارث علوم:((و در روایت دیگرى مى فرمود االنبیاء و المرسلین ؛از من در  

مرسلین ھستمھمھ انبیاء و  مورد اسرار پنھانى بپرسید كھ من وارث علوم  .)) (31) 
سلونى قبل ان:((حضرت على علیھ السالم بسیار مى فرمود: عبایة بن ربعى گوید پرسید قبل تفقدونى ؛از من ب 

، بھ خدا سوگند كھ ھیچ))از اینكھ مرا نیابید زمین سبز و یا خشكى نیست و نھ گروھى كھ صد نفر را گمراه كند  
 (32) . تا قیامت را ھدایت كند مگر اینكھ من مى شناسم جلودار آن و محرك آن و سخنگوى آن را و یا صد نفر
 :عالمھ امینى رضوان هللا علیھ این جملھ را از حضرت امیر علیھ السالم نقل مى كند كھ فرمود
؛از من بپرسید كھ بھ خدا سوگند از  سلونى و هللا ال تسساءلونى عن شى ء یكون الى یوم القیامة اال اخبرتكم))
 ((.آنكھ بھ شما خبر خواھم داد ھیچ حادثھ اى تا قیامت نمى پرسید مگر

ابو عمر در جامع بیان العلم ج: 193ص  6مدارك از اھل سنت بھ نقل الغدیر ج   1 ، محب الطبرى 114، ص 
، تاریخ الخلفاء للسیوطى ، ص198، ص 2فى الریاض ج   124 ، تھذیب التھذیب ، ج 319، ص 2، االتقان ، ج 

، فتح البارى ، ج338، ص 7  8 400، ص 1، مفتاح السعادة ، ج 167، ص 9، عمدة القارى ، ج 485، ص  . 
 نسبت علم موسى و خضر با علوم امیرالمؤمنین علیھ السالم
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

وادث عجیب مثل سوراخ كردن كشتى و تعمیر وقتى حضرت موسى علیھ السالم از نزد خضر برگشت و آن ح
 دیوار و كشتن آن نوجوان بھ وقوع پیوست ،
 .برادر او ھارون از موسى در مورد دانش خضر پرسید

این امر، دانشى است كھ نداشتن آن ضرر ندارد: حضرت موسى علیھ السالم فرمود ولى حادثھ اى عجیب تر  
موسى علیھ چھ حادثھ اى ؟ حضرت: ھارون پرسید! روى داد  : السالم گفت 

منقار خود قطره اى آب برداشت  من و خضر كنار دریا ایستاده بودیم كھ پرنده اى شبیھ بھ چلچلھ ظاھر شد، با
بار دوم قطره اى! و بھ طرف مشرق پرتاب كرد دیگر برداشت و آن را بھ طرف مغرب انداخت ، بار سوم آن  

و در دفعھ پنجم بھ طرف آسمان و دفعھ ششم! رتاب كردبار چھارم بھ طرف شمال پ را بھ طرف جنوب و بھ  
پركشید و پرواز كرد  خشكى و دفعھ ھفتم بھ دریا انداخت و سپس  . 

ما دو نفر حیرت زده ماندیم و سر این كار را نفھمیدیم تا اینكھ خداوند فرشتھ اى را بھ صورت آدمى فرستاد و 
 : بھ ما گفت

در كار این پرنده متحیریم ، گفت: م چرا شما را متحیر مى بینم ؟ گفتی خدا : منظور او را نمى دانید؟ گفتیم  : 
این پرنده با: بھتر مى داند، گفت  بھ حق آنكھ شرق و غرب زمین را آفرید و آسمان را بر پا: مى گوید  عملش    

اھد فرستاد كھ پیامبرى را خو داشت و زمین را بھ حركت آورد و بگستراند، بطور قطع خداوند در آخر الزمان
وصیى است بنام على علیھ السالم كھ علم شما دو نفر روى ھم در  نامش محمد صلى هللا علیھ وآلھ است ، او را
 (33) !!دو ھمانند این قطره است در مقابل اى دریا مقابل دانش آن



 از من بپرسید از تمامى حوادث تا قیامت
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

امیرالمؤمنین علیھ السالم فرمود: سلمان فارسى گوید : 
افرادبالھائى كھ بر (و علم بالیا ) تاریخ و كیفیت نابودى افراد(علم منایا  و علم وصایا ) یا جوامع نازل مى شود 

سفارشھاى پیامبر اكرم صلى هللا علیھ( و ھمچنین فصل ) پدر و مادر و اجداد ھر كسى (و علم انساب ) وآلھ  
) الخطاب نزد من) تاریخ مسلمان و كفار(و میالد اسالم و كفر ) داوریھا یا حقایق   . است 

ھنى كھ حیوان را با آن عالمت مىمیسم وسیلھ اى است آ(منم آن صاحب میسم  گذارند و گویا منظور حضرت  
عالمت كفر است ، و شاید ھم این معنى در آخرت بھ  این است كھ والیت حضرت ، عالمت ایمان و انكار آن
 (ظاھر گردد صورت محسوس در چھره افراد

و دولت دولتھا، از من) جداكننده بزرگ حق از باطل (منم آن فاروق اكبر  ید از تمامى حوادثى كھ تا روز بپرس 
قبل از من انجام گرفتھ و از آنچھ اكنون در زمان من واقع مى  قیامت بھ وقوع خواھد پیوست و از ھر آنچھ
 (34) .كھ خداوند عبادت مى شود گردد تا آنگاه
پیامبر اكرم صلى هللا علیھ : فرمود و چون از حضرتش در مورد علم پیامبر اكرم صلى هللا علیھ وآلھ سؤ ال شد
 :دانستند و بھ ھر آنچھ بوده و ھست را تا قیامت عالم بود، سپس فرمود و آلھ بھ تمامى آنچھ پیامبران مى
سوگند بھ آنكھ جانم بھ دست اوست من مى دانم علم پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ را و آنچھ بوده و آنچھ 
 (35) . ھست میان من تا قیامت
 علوم اولین و آخرین پیش من است
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
مردم با ایشان ، امیرالمؤمنین  بعد از كشتھ شدن عثمان و بھ خالفت رسیدن امیرالمؤمنین علیھ السالم و بیعت
  نھاده و رداى حضرت را بر دوش  صلى هللا علیھ وآلھ را بر سر علیھ السالم در حالى كھ عمامھ پیامبر اكرم
پیامبر صلى هللا  بیرون آمد و بر فراز منبر قرار گرفت ، پس از حمد و ثناى خداوند و تمجید از انداختھ بود
 :كرد و فرمود علیھ وآلھ و موعظھ و انذار مردم ، خود را بر منبر مستقر

كھ علوم اى مردم از من بپرسید قبل از اینكھ مرا نیابید، از من بپرسید اولین و آخرین پیش من است ، بدانید كھ  
اگر جایگاھى: سوگند بھ ذات حق   برایم فراھم شود، ھر آینھ میان اھل تورات بر طبق تورات آنھا، و میان اھل 

پیروان حضرت داوود(بھ حكم انجیل آنھا و میان اھل زبور ) مسیحیان (انجیل  بھ حكم زبور آنھا و میان اھل  (
یعنى قرآن(بھ حكم فرقان ) انان مسلم(فرقان  و ) تصدیق كنند(آن چنان كھ ھمھ آنھا ! داورى خواھم كرد ( 

پروردگارا: بگویند  . على ھمانطور قضاوت كرد كھ تو فرموده اى 
و اگر نبود یك آیھ در كتاب  بھ خدا سوگند من بھ قرآن و حقائق آن از تمامى مدعیان علم قرآن ، داناترم ،

خداوند ھر چھ را خواھد محو مى كند و ھر چھ را خواھد برقرار مى  (36)  ما یشاء و یثبت؛یمحو هللا((خداوند
من))دارد سلونى قبل ان:((سپس فرمود! حوادث تا قیامت خبر میدادم  شما را بھ تمامى  تفقدونى ؛از من بپرسید  

سوگند بھ خداوندى كھ دانھ))قبل از اینكھ مرا نیابید را شكافت و خالئق را آفرید، اگر از آیھ قرآن سوال كنید بھ  
ھ ناسخ آنكھ در چھ وقت نازل شده ، درباره چھ كسى است ، بھ شما مى گویم ك شما خواھم گفت كدام است ،  
. متشابھ آن ، آیات مكى و مدنى آن  منسوخش چیست ، خاص آن كدام است و عامش چیست ، و بھ محكم آن و
گردد یا ھدایت شود مگر اینكھ من مى شناسم رھبر آنھا را و كسانى  بھ خدا قسم ھیچ گروھى نیست كھ گمراه
قیامت تحریك مى كنند و منادى آنھا را تا روز كھ آنھا را  . (37) 
 پاسخ كوبنده امیرالمؤمنین علیھ السالم بھ عمر بن خطاب
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

گفت: گفت ) با اعتراض (روزى عمر بن خطاب بھ امیرالمؤمنین : باس گویدابن ع اى ابا الحسن وقتى از تو  : 
حضرت ) یعنى چرا با درنگ و تفكر پاسخ نمى دھى (؟  سوالى مى كنند چرا شما در نظر دادن شتاب مى كنى
پنج تا، فرمود: مر گفت این چند تاست ؟ ع: او، دست خود را باز كرده فرمود على علیھ السالم در پاسخ چرا  :

بر من پوشیده) جزیى (این مساءلھ : در نظر دادن عجلھ كردى ؟ عمر گفت  ) یعنى نیاز بھ درنگ ندارد(نیست  
من در امورى كھ بر من پوشیده: حضرت فرمود یعنى علوم در نزد من ھمچون این ) (38) نیست پر شتاب ترم 

 !(مسالھ ساده است و نیاز بھ درنگ و تفكر ندارد
كرده اند كھ پیامبر اكرم صلى  آرى چگونھ چنین نباشد در حالیكھ علماى اسالم اعم از شیعھ و اھل سنت روایت

انا مدینھ العلم و:(( علیھ وآلھ فرمودهللا  .((على بابھا 
 درست این سخن گفت پیغمبر است منم شھر علم و علیم در است
 مناظره حضرت رضا علیھ السالم با مرد ناصبى
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
مخالفین را با حضرت رضا  مناسب دیدم در خاتمھ این فراز براى تكمیل آنچھ ذكر شد جریان اعتراض یكى از
 . علیھ السالم بطور اختصار ذكر كنم



بعد از وفات موسى بن جعفر علیھ السالم بھ مدینھ: محد بن فضل ھاشمى گوید آمدم ، خدمت حضرت رضا  
بھ ایشان دادم ) از امانات مردم (آنچھ نزد من بود . كردم  علیھ السالم رسیدم ، بھ عنوان امام بر حضرت سالم

من مى: و گفتم  و آنھا بھ  خواھم بھ بصره بروم و میدانى كھ خبر رحلت موسى بن جعفر بھ آنھا رسیده است 
ال مى كنند، اى كاش چیزى از آن  شدت اختالف دارند، مطمئن ھستم كھ از من در مورد ادلھ امامت سؤ

را بھ من نشان دھى ؟) معجزات (  
شیده نیست ، بھ دوستان مااین مساءلھ بر من پو: حضرت رضا علیھ السالم فرمود در بصره و غیر بصره  

وال قوة اال با) ،. برسان كھ من نزد آنھا خواھم آمد آنگاه تمامى آنچھ از پیامبر صلى هللا علیھ وآلھ نزد امامان  
 .عبارت است از لباس و چوبدستى و اسلحھ و دیگر اشیاء، بھ من نشان داد مى باشد كھ

شما كى مى آیید؟: عرض كردم   
وقتى بھ بصره رسیدى ، سھ روز بعد من بھ بصره خواھم آمد انشاء: حضرت فرمود محمد بن فضل . هللا تعالى  

بھ مردم داد و اینكھ حضرت سھ روز دیگر وارد مى  بھ بصره آمد و خبر آمدن حضرت رضا علیھ السالم را
در این میان مرد ناصبى. شود كرد، حضرت را تحقیر نموده و بنام عمربن ھذاب كھ خود را زاھد معرفى مى  

 .شود او جوانى است كھ اگر مسائل مشكل از او سؤ ال شود شاید درمانده و متحیر : گفت
دستور داد تا رئیس  حضرت رضا علیھ السالم بر سر موعد، سھ روز بعد از آمدن من ، بھ بصره آمد و
اى مناظره بیاورندھذاب بر نصارى و راءس الجالوت عالم یھود را ھمراه با ھمین عمربن . 
مجلسى آراستند كھ از شیعھ و زیدیھ و یھود و نصارى پر بود، وقتى مجلس آماده شد حضرت رضا علیھ السالم 
 :وارد شده پس از سالم فرمود
پسر پیامبر صلى هللا علیھ و  منم على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب و

ح نماز را در مدینھ با والىمن امروز صب. آلھ  خواندم و او پس از نماز، نامھ اى از خلیفھ بھ من داد و قرار  
بھ قرار خود  منزل من و جواب نامھ را در حضور من بنویسد و انشاءهللا امروز عصر مى روم و شد بیاید بھ
 . عمل مى كنم

بپرسید وشما را جمع كردم تا اشكالھا و سؤ الھاى خود را از من : سپس فرمود من پاسخ دھم ، از عالئم نبوت  
ھر كھ مى خواھد سؤ ال كند كھ من . علیھما السالم نخواھید یافت  و امامت كھ آنھا را جز نزد ما اھل البیت
اى پسر پیامبر با این دلیل دیگر دلیلى: حاضرین گفتند. و دادن جواب ھستم  آماده شنیدن نمى خواھیم و شما  

متفرق: حضرت فرمود. ستند بلند شوندنزد ما راستگویى و خوا من شما را جمع كردم تا ھر چھ از آثار . نشوید 
 .نزد ما خانواده نخواھید یافت بپرسید نبوت و نشانھ ھاى امامت كھ جز

محمد بن: زودتر از ھمھ آن مرد ناصبى عمر بن ھذاب سخن را آغاز كرده و گفت  فضل ھاشمى از شما  
ا آنرا نمى پذیرد و قبول نمىسخنانى نقل مى كند كھ عقل م شما مى : چھ سخنانى ؟ گفت : حضرت فرمود. كنیم  

من ھر چھ خداوند بر: گوئید فرستاده مى دانم و بھ جمیع زبانھا و لغتھا آگاھم) ص (پیامبر اكرم    . 
آرى چنین است ، ھر چھ مى خواھید بپرسید: حضرت فرمود . 

زبانھاى گوناگون(ود را بھ لغات اوال ھمین آگاھى و علم خ: عمر بن ھذاب گفت  ثابت كنید، در مجلس ما  ( 
بسم هللا ، ھر كدام : حضرت فرمود. زبان خودشان صحبت كنید افراد رومى و ھندى و فارسى ھستند، با آنھا بھ
صحبت  كند تا جوابش را بھ زبان خودش بشنود، آنگاه حضرت با زبان ھر كدام با آنھا بھ زبان خود صحبت

ھ اى كھ اھل مجلس حیران شده و ھمگى اقرار كردند كھ حضرتكرد بھ گون بھتر از آنھا بھ زبان آنھا صحبت  
 .مى كند

اكنون بھ تو خبر میدھم كھ در این روزھا بھ خون یكى از بستگان مبتال شده و : آنگاه بھ آن مرد ناصبى فرمود
 . مرتكب قتل مى شوى

نم چون علم غیب مخصوص خداونداین خبر را از شما باور نمى ك: مرد ناصبى گفت  : حضرت فرمود. است  
عالم الغیب فال یظھر على:((است : آیا خداوند نفرموده  غیبھ احدا اال من ارتضى من رسول ؛خداوند آگاه بھ  

 ((.غیب آگاه نمى كند مگر كسى كھ بپسندد چون پیامبر غیب است و او ھیچكس را بر
است و ما ھم وارثھاى او مى باشیم ، كھ نسبت بھ وقایع گذشتھ و مورد رضاى خد) ص (بدان كھ پیامبر اكرم 

 . آینده تا قیامت آگاه ھستیم
اگر چنین نشد من. من آنچھ بھ تو خبر دادم تا پنج روز دیگر واقع خواھد شد دروغگو و افترا زننده ھستم و  

ر آنكھ بھ زودى مبتال بھ و عالمت دیگ. انكار كرده اى  اگر واقعیت داشت بدان كھ تو بر خدا و رسول او
 چیز نمى بینى ، نھ كوھى ، نھ دشتى ، و این خبر تا چند روز انجام مى شود، و كورى مى شوى و ھیچ

مبتال مى گردى  ھمچنین قسم دروغى خواھى خورد و بھ مرض برص   . 
بھ خدا قسم ھر چھ حضرت رضا علیھ السالم: محمد بن فضل و عده اى دیگر گفتند ر آن ماه بھ او فرموده بود د 

بھ او. شد  رسید و مبتال بھ قتل و كورى و برص  بھ خدا : حضرت رضا راست گفت یا دروغ ؟ پاسخ داد: گفتند 
 حضرت خبر داد مى دانستم كھ واقعیت خواھد داشت ولى من مقاومت و لجبازى مى سوگند ھمان وقت كھ
 (39) . كردم



 پیشگوئیھاى امیرالمؤمنین علیھ السالم از حوادث آینده كھ در زمان حضرت
 بھ وقوع پیوستھ است از نسل شما تا قیامت كسى بھ خالفت نخواھد رسید

حْ  حیمْ بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ مِن اْلرَّ  
بخدا سوگند ھیچیك : بود كھ فرمود از جملھ پیشگوئیھاى امیرالمؤمنین علیھ السالم در مورد ابوبكر و عمر این
) از نسل شما تا قیامت بھ حكومت نخواھد رسید نمى شود) خالفت را عھده دار . (40) 

این جملھ را حضرت على علیھ السالم در ھنگامى كھ حضرت را بعد: مؤ لف گوید با ) ص (از پیامبر اكرم  
ن فرمود، و اینك بودند تا براى ابوبكر بیعت بگیرند بیا زور بھ مسجد آورده و شمشیر بر سر او نگھداشتھ
مردم  آن جریان در این مقام ذكر شود، وقتى حضرت على علیھ السالم مشاھده نمود كھ مناسب است برخى از
چرا نمى فرستید على : ابوبكر گفت  او را رھا كرده ، اطراف ابوبكر را گرفتھ اند، در خانھ نشست ، عمر بھ
ابوبكر از عمر دل ) سلمان ، ابوذر، مقداد و زبیر(ھار نفر او و آن چ بیاید و بیعت كند؟ ھمھ بیعت كرده اند جز
خشن تر و سنگدلتر و) عمر(و نرمتر و دوراندیش تر بود ولى آن دیگرى  نازكتر ستمكارتر بود، ابوبكر بھ  

قنفذ را: كھ را بفرستیم ؟ عمر گفت : عمر گفت  بفرست و او مردى از قبیلھ بنى تیم و از آزاد شده ھاى مكھ و  
ى سخت وانسان قنفذ را با عده اى فرستاد تا اینكھ بھ در خانھ على علیھ. سنگدل بود  آمده ولى حضرت بھ  السالم 

: مسجد بودند و مردم اطراف آنھا قرار داشتند آمده گفتند آنھا اجازه نداد، یاران قنفذ نزد ابوبكر و عمر كھ در
گرنھ بى اجازه این كار را انجاماگر اجازه داد وارد شوید و: نداد، عمر گفت  على بما اجازه  !!دھید 

ص(تھاجم دشمنان و استقامت دختر پیامبر   ) 
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
نمى گذارم بى اجازه وارد : فرمود آنھا بھ كنار خانھ آمدند و اجازه ورود خواستند، حضرت فاطمھ علیھاالسالم

حیا كردند و(خانھ ام شوید، ھمگى آنھا  فاطمھ چنین مى : شتند، اما قنفذ ایستاد، تا آن عده بھ عمر گفتندبرگ (
ما را با زنھا چھ: نمى گذارد بى اجازه وارد شویم ، عمر در خشم شد و گفت  گوید و  كار؟ 

نیز  سپس بھ عده اى كھ اطراف او بودند دستور داد تا ھیزم برداشتند، خودش  ھیزمى برداشت و آنرا اطراف  
سالم قرار دادند در حالیكھ درخانھ على علیھ ال خانھ ، على فاطمھ و دو پسر او بودند، عمر صدا زد بھ گونھ  

بھ خدا سوگند یا بیرون مى آئى و با خلیفھ: حضرت على علیھ السالم رسید اى كھ بھ گوش بیعت مى ! پیامبر 
م آگاه بود و مى ھیبت حضرت على علیھ السال كنى وگرنھ خانھ ات را بھ آتش مى كشم ، سپس خودش كھ از
 : شمشیر بیرون آید بھ پیش ابوبكر برگشت ولى بھ قنفذ گفت ترسید كھ على علیھ السالم با
قنفذ و یاران او با زور وارد  . اگر خارج نشد، بھ زور وارد شو، اگر امتناع كرد خانھ را بر آنھا آتش برن
شمشیر برخى از افراد را برداشت ، انبوه بردارد، مانع شدند  شدند، على علیھ السالم خواست شمشیر خود را
 .ریختند و مانع شدند جمعیت بر او
 حریم وحى و نبوت و والیت را شكستند
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
میان آنھا و ھمسرش مانع شد،  بر گردنش ریسمان سیاه انداختند، حضرت فاطمھ علیھا السالم نزدیك در خانھ

بازویش زد بھ گونھ اى كھقنفذ با تازیانھ بر   .اثر آن در بازویش مثل بازوبند باقى ماند 
قنفذ دختر پیامبر را بھ گوشھ درب!! بزن زھرا را: ابوبكر بھ قنفذ پیام داد خانھ كشاند و حضرت را چنان فشار  

داد كھ یكى از استخوانھاى) یا ھل (داد  سقط پھلوى آن بزرگوار شكست و طفل خود را كھ در رحم داشت ،  
شھید شد صلوات هللا) جنایات (دیگر از بستر بلند نشد تا اینكھ در اثر آن  كرد، پس از آن  .علیھا 

شھرستانى از علماء اھل سنت در ملل و نحل از قول نظّام كھ او: مؤ لف گوید نیز از علماء اھل سنت است نقل  
عمر در روز بیعت چنان بر: مى كند كھ گفت  محسن را سقط كرد او فریاد مى زد  شكم فاطمھ زد كھ فرزندش 

 (41) . آتش بزنید و در خانھ نبود جز على و فاطمھ و حسن و حسین خانھ را با اھل آن
فھجموا علیھ و احرقوا بابھ و استخرجوه منھ كرھا و ضغطوا سیدة النساء :((مسعودى مورخ مشھور مى نویسد

؛)محسنا(بالباب حتى اسقطت  بھ خانھ على حملھ كردند و در خانھ او را آتش زدند و او را بھ زور از  (42) 
 (43) ((.كرد بیرون كرده و سرور زنان را با در فشار دادند بھ گونھ اى كھ محسن را سقط خانھ
 بیعت بھ ھر قیمت كھ تمام شود
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

سپس در حالیكھ طنابى در گردن على علیھ السالم انداختھ: ادامھ جریان بیعت  بودند، حضرت را نزد ابوبكر  
حضرت قرار گرفتآوردند، عمر با شمشیر باالى سر  ، عده اى ھمانند خالد بن ولید و ابوعبیده بن جراح و  

 .و اسیدبن حصین و بشر بن سعد و دیگران مسلح كنار ابوبكر نشستھ بودند سالم و مغیرة بن شعبھ
بخدا سوگند اگر شمشیر در دستم مى بود مى: حضرت على علیھ السالم مى گفت  دانستید كھ بھ من دسترسى  

اگر چھل نفر یاور مى داشتم ،... ت نخواھید داش اجتماع شما را متفرق مى كردم ، لعنت خدا بر گروھى كھ با  
اگر نكنم چھ ؟: بیعت كن ، حضرت فرمود: سپس مرا تنھا گذاردند، عمر صدا زد من بیعت كردند و با : گفت  

آن وقت بنده خدا و برادر پیامبر را: فرمود!! خوارى ترا مى كشم  بنده خدا بلھ اما : بكر گفت كشتھ اید ابو 



آیا انكار مى كنید كھ پیامبر میان خودش و من برادرى برقرار: حضرت فرمود ! برادر پیامبر را قبول نداریم  
 .كرد، ھمان سخنان را تا سھ بار تكرار كردند

كھ در  اى جماعت مھاجرین و انصار شما را بھ خدا سوگند مى دھم آیا از پیامبر شنیدید: سپس حضرت فرمود
و سپس تمامى فضائلى را كھ  (45) و در جنگ تبوك چنین گفت ، (44) روز غدیر خم چنین و چنان گفت ؛
 .پیامبر علنا بھ مردم بیان كرده بود بیان كرد، و ھمگى تصدیق كردند

تى درست است و ماھر چھ گف: ابوبكر كھ از این موقعیت احساس خطر مى كرد گفت  بھ گوش خود شنیده ایم  
خداوند ما اھل بیت را برگزیده و براى ما : بعد از این فرمود و با دلھایمان حفظ كرده ایم ولى از پیامبر شنیدیم
 (46) !نخواھد كرد دنیا اختیار كرده است و خداوند براى ما خاندان ، نبوت و خالفت را جمع آخرت را بر

خلیفھ رسول خدا: آیا دیگرى ھم با تو شھادت مى دھد؟ عمر گفت : حضرت فرمود صلى هللا علیھ وآلھ راست  
عبیده و سالمابو  مى گوید ما ھم شنیدیم ، سپس   .موالى ابى حذیفھ و معاذ بن جبل ھم او را تصدیق كردند 

 !امیرالمؤمنین علیھ السالم افشا مى كند
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

چھ سرسختانھ بر سر آن نوشتار ملعون خود كھ در كعبھ با ھم بر: حضرت فرمود سر آن ، ھمپیمان شدید، وفا  
ھ اگر محمد صلى هللا علیھپیمان بستید ك: دارید وآلھ را خدا كشت یا مى راند، خالفت را از اھل بیت دور  

 .نگھدارید
شما چگونھ فھمیدى ؟ ما كھ ترا آگاه نكرده بودیم ؟ حضرت: ابوبكر گفت  اى زبیر اى سلمان و اى : فرمود 

یدید كھ نام این پنج نفر را برد و از پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ شن مقداد، شما را بھ خدا و بھ اسالم سوگند آیا
خدا شاھد است كھ: كھ نوشتھ اى نوشتند و ھم پیمان شدند بر كردار خود؟ گفتند فرمود چنین بود و ما شنیدیدم  

پدر و مادرم: كھ این را بھ شما گفت و شما گفتى  فدایت اى پیامبر خدا در آن زمان آنچھ دستورى بھ من مى  
بیعت كن و. اگر یاورانى یافتى با آنان جھاد كن و اگر پیدا نكردى  :فرمود دھى كھ انجام دھم ؟ خونت را حفظ  
 . كن

بخدا سوگند اگر آن چھل نفرى كھ با من: آنگاه حضرت على علیھ السالم فرمود اشاره بھ (بیعت كرده بودند  
نفرشان وفادار با ابوبكر، و اینكھ ھیچكدام جز چھار  بیعت چھل نفر با حضرت در ھمان آغاز بیعت مردم

بر سر بیعت مى) نماندند خالفت بھ  ماندند، با شما براى خدا و در راه خدا جھاد مى كردم ، بھ خدا سوگند این 
سپس حضرت قبل از اینكھ. احدى از نسل شما تا قیامت نخواھد رسید یا بن ام ان القوم ((بیعت كند صدا زد 

اشاره بھ جمالتى كھ ھارون وقتى گوسالھ پرستان او را تھدید كردند، بھ  (47) ((استضعفونى و كادوا یقتلونى
و نزدیك بود مرا اى فرزند مادرم اینان مرا بھ استضعاف كشاندند:((گفت  موسى  .((بكشند 
 .سپس دست بر دست ابوبكر زد و بیعت نمود
حاال بیعت كن ، او امتناع كرد، عمر و خالد و مغیره با عده اى شمشیر: شد بھ زبیر گفتھ زبیر را گرفتند و  
 .شكستند و او بھ اجبار بیعت كرد

كرد و مرا گرفتند و آنقدر بر گردنم زدند كھ مثل غده اى ورم: سلمان گوید دستھایم را بستند و با زور بیعت  
كردند و ھیچكس بھ جز حضرت على علیھ السالم و ما چھر نفر بھ  كردم ، ابوذر و مقداد نیز با اكراه بیعت
 .و در میان ما زبیر از ھمھ سخنانش درشت تر بود .زور بیعت نكرد

مچنین حضرت على علیھ السالم در آنگاه زبیر كلمات درشتى بھ عمر گفت و ھمچنین سلمان بھ ابوبكر و ھ
 .مذمت اصحاب سقیفھ حدیثى بیان كرد
 بیشگوئى پیامبر صلى هللا علیھ وآلھ و امیرالمؤمنین علیھ السالم در
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  مورد زبیربِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
تو چھ كار؟ مرا با : گفت  عثمان از حدیثى كھ حضرت على علیھ السالم روایت نمود ناراحت شد و بھ حضرت
 !پیامبر و نھ بعد از او چرا مرا بھ حال خودم باقى نمى گذارى نھ در زمان

كھ على علیھ السالم مى گوید(خدا بینى تو را بھ خاك مالد ھمینطور است : زبیر پیشدستى كرد و گفت  ). 
زبیر در حالیكھ از دین: بخدا سوگند از پیامبر شنیدم مى فرمود: عثمان گفت  ! شتھ مى شودبیرون است ك 

حضرت على علیھ السالم بطور خصوصى بھ: سلمان گوید عثمان راست مى گفت ، زیرا بعد از : من فرمود 
خواھد كرد، و سپس بیعت شكنى مى كند و در حالیكھ از اسالم خارج است كشتھ  كشتھ شدن عثمان با من بیعت
 .شود مى
 زھراى اطھر تصمیم گرفت نفرین كند

حیمْ بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ  ْحمِن اْلرَّ  
وقتى امیرالمؤمنین علیھ: از امام صادق علیھ السالم روایت است كھ فرمود السالم را از منزل بیرون بردند،  

خارج شد و ھیچكدام از بانوان ھاشمى نیز نبود مگر اینكھ با  حضرت فاطمھ علیھما السالم در پشت سر او
رسید) یھ وآلھ پیامبر صلى هللا عل(تا نزدیك قبر  حضرت حركت كرد . 

پسر عمویم را رھا كنید، سوگند بھ آنكھ محمد پدر مرا بھ حق: سپس صدا زد برانگیخت اگر او را رھا نكنید،  



را بر روى سر مى گذارم و از خداوند متعال فریادرسى مى كنم  موى خود را پریشان مى كنم و پیراھن پیامبر
و نھ ناقھ او از من و نھ بچھ او از دوخداوند از پدرم گرامى تر نیست  ، حضرت صالح نزد  . فرزندانم 

من نزدیك فاطمھ بودم ، بخدا سوگند دیدم كھ پایھ ھاى دیوارھاى: سلمان گوید مسجد پیامبر صلى هللا علیھ وآلھ  
 . خواست عبور كند مى توانست از بن كنده شد بھ گونھ اى كھ اگر مردى مى

لى پدرت را پیامبر رحمت قرار داد،اى سرور من خداوند تبارك و تعا: من گفتم  شما خشم و نقمت مباش ،  
 (48) .كھ گرد و خاك بر پا شد حضرت برگشت و دیوارھا بھ جاى خود بازگشت بھ گونھ اى
 حضرت على علیھ السالم و منجم

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
دھقانھاى ایرانى  یكى از: كھ از یاران با وفاى امام سجاد علیھ السالم مى باشد نقل مى كند  (49)سعید بن جبیر

خارج مى شد بھ نزد حضرت آمد و ) نھروان  با خوارج(كھ ستاره شناس بود، ھنگامیكھ حضرت براى جنگ 
 : بعد از تحیت گفت

حكیم باید خود را  ین روز، شخصامیرالمؤمنین ستاره ھاى نحس و شومى طلوع كرده است ، و در مثل ا اى
بھ ھم رسیده اند و از برج شما آتش شعلھ ور است  پنھان كند، و امروز براى شما، روز سختى است ، دو ستاره

 واى بر تو اى دھقانى كھ از عالئم خبر: حضرت امیر علیھ السالم فرمود! ندارد ، و جنگ براى شما موقعیت
و صاحب سرطان است ؟ آیا  ترسانى ، آیا مى دانى جریان صاحب میزانمى دھى و ما را از سرانجام كار مى 

 مى دانى اسد چند مطلع دارد؟
بگذار نگاه كنم و سپس اصطرالبى را كھ در آستین داشت درآورد و شروع كرد بھ بررسى و : مرد منجم گفت 

 . محاسبھ
رخ داد؟ در چین خانھ اى  ادثىآیا میدانى شب گذشتھ چھ حو: حضرت على علیھ السالم لبخندى زد و فرمود

سقوط كرد، فرمانده ارتش روم از ارمنیھ شكست  فرو ریخت ، برج ماجین شكاف برداشت ، حصار سرندیب
 یھود ناپدید شد، مورچھ گان در سرزمین مورچھ ھا بھ ھیجان آمدند، پادشاه بزرگ) یا او را شكست داد(خورد 

 انى ؟افریقا نابود شد، آیا تو این حوادث را مى د
 . نھ یا امیرالمؤمنین: مرد منجم گفت 
تعداد خواھند مرد، و این مرد  در ھر عالمى ھفتاد ھزار نفر دیشب بھ دنیا آمد و امشب ھمین:... حضرت فرمود

حارثى لعنھ هللا كھ جاسوس خوارج در لشكر حضرت امیر علیھ  و با دست خود بھ مردى بنام سعد بن مسعده
گمان  آن مرد جاسوس وقتى حضرت بھ او اشاره كرد،. جزء ھمین اموات خواھد بود - نمود السالم بود اشاره

 !داد كرد حضرت دستور دستگیرى او را داده است در ھمان حال در جا از ترس جان
و اصحابم نھ شرقى ھستیم  من: مرد منجم با دیدن این صحنھ بھ سجده افتاد سپس حضرت در ادامھ سخن فرمود

 . و نشانھ ھاى فلك ( دین و ھستى(برپادارنده محور  و نھ غربى ، مائیم
كنى نھ بر ضرر من ، چرا كھ  و اینكھ گفتى از برج من آتش شعلھ مى كشد بر تو الزم بود كھ بھ نفع من حكم

بھ دور از من ، و این مسالھ اى پیچیده است ، اگر  پیش من است و سوزاندن و شعلھ اش) آتش (نور آن 
    .(50)كن حاسبھحسابگر ھستى آنرا م

  
  

 چگونھ اى آنگاه كھ چند عین بر یك عین ظلم كنند
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

بھ: یمان بھ امیرالمؤمنین علیھ السالم در زمان خالفت عثمان گفت  حذیفة بن خدا قسم من كالم تو را و معناى  
) آنرا تا دیشب نفھمیدم ، آن سخنى كھ در حره بھ من گفتى و آن این بود كھ فرمودى) اطراف مدینھ   : 
 !چگونھ اى ، اى حذیفھ زمانى كھ چند عین بر یك ظلم كنند؟

صلى هللا علیھ وآلھ میان ما بود و ما حقیقت آنرا نمى در آن موقع پیامبر ) عین اول (فھمیدیم تا دیشب كھ فھمیدم  
 .عمر را و ایندو بر تو مقدم شدند و اول اسم آنھا عین بود ابوبكر بود كھ نامش عتیق بود و سپس

اى حذیفھ فراموش كردى عبدالرحمن ابن عوف را كھ متمایل بھ: حضرت فرمود نگاه كھ در آ(عثمان شد  
یا على با تو بیعت مى : على علیھ السالم گفت  شوراى شش نفره پس از مرگ عمر، عبدالرحمن بھ حضرت
بلكھ بھ سنت خدا و پیامبر: پیامبر و ابوبكر و عمر رفتار كنى ، حضرت فرمود كنم بھ شرط آنكھ بھ سنت خدا و  

ود را تكرار كردسھ بار عبدالرحمن پیشنھاد خ! و اجتھاد خودم رفتار مى كنم  و حضرت ھمان جواب را داد،  
كرد و او خلیفھ شد، گرچھ بھ ھمین تعھد خود نیز عمل نكرد و  آنگاه بھ عثمان آن پیشنھاد را كرد، عثمان قبول
اى عثمان از بیعت با تو بھ خدا پناه مى برم: كرد و گفت   بھ عثمان اعتراض  بعدا عبدالرحمن ، و عثمان  

ز مجلس بیرون كردند و تا آخر عمر، عبدالرحمندستور داد او را ا  .( با عثمان سخن نگفت 
زود است كھ بھ ایشان ملحق شوند عمرو بن: سپس حضرت على علیھ السالم فرمود عاص و معاویھ فرزند  



عتیق و عمر و عثمان و عمرو بن( جگرخواره پس ایشانند عینھائى كھ براى ) عاص و معاویھ و عبدالرحمن  
اجتماع كرده اندستم بر من  . (51) 

 پیشگوئیھاى حضرت بھ خزینھ دار معاویھ
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

معاویھ را خزانھ دارى بود بھ نام جبیر خابور كھ مادرى پیر در كوفھ داشت ، : ھ السالم فرمودامام صادق علی
 : روزى بھ معاویھ گفت
 . من مادرى پیر در كوفھ دارم ، مشتاق دیدار او ھستم ، اجازه بده بروم او را ببینم و حق مادرى او را ادا كنم

رد جادوگر كاھنىبا كوفھ چھ كار دارى ؟ در آنجا م: معاویھ گفت  است بھ نام على بن ابیطالب ، من در  (52) 
 .امان نیستم كھ تو را گمراه كند

چھ كار؟ من بھ دیدن مادرم مى روم تا حق مادرى او رامرا با على : جبیر گفت  معاویھ بار دیگر . ادا كنم  
اجازه داد و او بھ كوفھ آمد حضرت على علیھ السالم وقتى  سخن خود را تكرار كرد ولى در اثر اصرار جبیر
 :فرمود جبیر را دید بھ او

اویھ پنداشتھكھ تو گنجى از گنجھاى خداوند مى باشى و مع) اى جبیر(آگاه باش  است كھ من جادوگر و كاھن  
 . ھستم و اینرا با تو در میان گذارده است

با تو مالى است كھ آنرا در عین التمر: فرمود. ھمینطور است بھ خدا قسم این چنین پنداشتھ است : عرض كرد  
آنگاه حضرت بھ! راست مى گوئى اى امیرالمؤمنین : پنھان كرده اى ، عرض كرد (53) امام حسن علیھ  
 (54) .نماید السالم فرمود تا او را بھ خانھ برده بھ نیكویى پذیرایى
 ھر كھ ادعا كند خوار و ذلیل شود
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

شاھد بودم كھ على علیھ السالم بر منبرى فرمود: حكیم بن جبیر گوید : 
و برادر رسول خدا صلى هللا علیھ وآلھ ، منم وارث پیامبر رحمت منم عبدهللا صلى هللا علیھ وآلھ و آنكھ با  

حضرت فاطمھ علیھ السالم(سرور زنان اھل بھشت  ازدواج نمودم ، منم سرور اوصیاء و آخرین وصى  ( 
 .ادعا نكند مگر اینكھ خداوند او را بھ خوارى افكند انبیاء، ھیچكس این مقام را

ین ھنگام مردى از قبیلھ عبس كھ در میان جمعیت نشستھ بود گفتدر ا  : 
منم عبدهللا و برادر رسول خدا : گفت ) بھ عنوان مسخره (و سپس : كیست كھ نتواند مانند این كالم را بگوید

 . صلى هللا علیھ وآلھ
رى صرع دچار شد، مردم بیما ھنوز از جاى خود بر نخواستھ بود كھ شیطان بر او غلبھ كرد و دیوانھ شد و بھ
 !پایش را گرفتند و از مسجد بیرون كشیدند

خدا شاھد است كھ نھ: ما از قوم او پرسیدیم آیا این شخص قبل از این حادثھ ، بیمار بود؟ گفتند  . (55) 
 انس بھ نفرین حضرت على علیھ السالم دچار شد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

طبق روایات متعدد كھ در تاریخ شیعھ و اصل سنت آمده است ، امیرالمؤمنین علیھ السالم در : مؤ لف گوید
ھر كھ از پیامبر اكرم صلى هللا علیھ وآلھ: مردم را سوگند داد و فرمود (56) رحبھ من :((شنیده است كھ فرمود 

این كنت مواله فعلى مواله؛ ھر كھ من موالى اویم ، برخیزد و شھادت دھد، دوازده نفر از ))على موالى اوست 
: فرمود اما انس بن مالك كھ حضور داشت ، شھادت نداد، حضرت على علیھ السالم بھ او انصار شھادت دادند،
ام پیر شده : اند؟ انس بن مالك بھانھ آورد كھ  تو چرا شھادت نمى دھى با اینكھ تو ھم شنیده اى آنچھ اینان شنیده
 . و فراموش كرده ام

خدایا اگر دروغ مى گوید، او را بھ سفیدى یا پیسى مبتال كن كھ عمامھ آن را نپوشاند: حضرت بھ او فرمود . 
خدا را شاھد مى گیرم كھ انس را دیدم كھ میان دو: ابو عمیره راوى خبر گوید بھ گونھ (چشمش سفید شده بود  

شیدهاى كھ ھر قدر عمامھ را پائین مى آورد پو  (57) .(نمى شد و باز نمایان بود 
در 35اصل حدیث یعنى سوگند دادن حضرت امیر علیھ السالم در سال : مؤ لف گوید كوفھ بھ شاھدین حدیث  

میان شیعھ و اھل سنت است و بزرگان اھل سنت آنرا  غدیر بھ اینكھ برخیزند و شھادت دھند از احادیث مشھور
آورده است 1امینى تفصیل آنرا در الغدیر ج  مفصل ذكر كرده اند و عالمھ  . 
 خبر دادن امیر المؤمنین علیھ السالم بھ مالقات جویریھ با شیر

حیمْ بِْسِم ّهللاِ  ْحمِن اْلرَّ   اْلرَّ
مردى بنام جویریھ عازم سفر: از حضرت باقر علیھ السالم روایت است كھ فرمود از كوفھ بود، حضرت على  

بدان كھ در میان راه بھ: علیھ السالم بھ او فرمود چاره چیست ؟: شیرى برخورد خواھى كرد، جویریھ گفت    
بھ من از تو امان داده است بھ او بگو امیرالمؤمنین علیھ السالم: فرمود جویریھ از كوفھ بیرون آمد، در میان  ! 

اى شیر ھمانا : شیرى بطرف او مى آید، جویریھ صدا زد راه ھمچنانچھ حضرت گفتھ بود، متوجھ شد
ھمینكھ كالم حضرت را:جویریھ گوید. ابى طالب بھ من از تو امان داده است  امیرالمؤمنین على بن رساندم ،  



برگشت در حالیكھ سر را بھ زیر انداختھ و ھمھمھ مى كرد،آن حیوان  در (و با ھمین حال از نیزار پنھان شد  
جویریھ بعد از انجام كار خود و بازگشت بھ كوفھ ، نزد حضرت ). كرد روایتى آمده است كھ پنج بار ھمھمھ
و او بابا آن شیر چھ گفتى : السالم رفت و جریان را بازگو كرد، حضرت فرمود على علیھ تو چھ گفت ؟  

ھر چھ فرموده بودید گفتم ، و بھ بركت فرمایش شما: جویریھ گفت  از من منصرف شد، اما اینكھ آن حیوان چھ  
من نمیدانم خدا و رسول و وصى -گفت  او در حالیكھ ھمھمھ مى كرد پشت : حضرت فرمود. او بھتر مى دانند 

و رفت(نمود وصى محمد صلى هللا علیھ و: ن بھ تو گفت آن حیوا: فرمود. آرى : عرض كردم  (  آلھ و سلم را  
 (یعنى پنج بار) (58) نشان داد از من سالم برسان ، سپس حضرت دست خود را بھ صورت عدد پنج

آنچھ از آیات قرآن و احادیث بسیار زیاد استفاده مى شود این: مؤ لف گوید است كھ حیوانات داراى مقدارى از  
باشند، و در ھمین راستا، بھ ذكر الھى مى پردازند و اولیا  فھم و شعور ولو ضعیف و مناسب با خودشان مى
م را مى شناسند و احترام مى كنند و ھمچنانكھ مشخص مى گردداطھار علیھ السال خدا مخصوصا ائمھ كھ  

ھستند كھ با آن تكلم مى كنند ھر  حیوانات داراى زبان گویائى میان خویش  بحث . چند در حوصلھ فھم ما نباشد 
 .بھ مجالى دیگر دارد بیشتر و ارائھ قرآنى و احادیث مربوط نیاز

لت او خواھد بودخالد نمرده و حبیب بن جماز پرچمدار ضال  
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

خدمت امیرالمؤمنین علیھ السالم بودم كھ مردى نزد حضرت: سوید بن غفلة گوید یا امیرالمؤمنین : آمد و گفت  
آن ! البتھ كھ او نمرده است : حضرت فرمود. عرفطھ را آورده ام  از وادى القرى مى آیم و خبر موت خالد بن

م خودمرد كال سوگند بھ آنكھ جانم در دست قدرت اوست ، خالد: را تكرار كرد، حضرت فرمود   نمرده و نمى 
و اضافھ! آن مرد براى بار سوم سخن خود را تكرار كرد!! میرد من بھ شما از موت ))سبحان هللا:((نمود كھ  

 ! نمرده است او خبر مى دھم ولى شما مى گوئید
قسم بھ آنكھ جانم در دست قدرت اوست ،: ودامیرالمؤمنین علیھ السالم فرم خالد نمرده و نمى میرد تا فرمانده  

حبیب بن جماز وقتى این : راوى گوید!! بنام حبیب بن جماز سپاه ضاللت شود و پرچمدار او شخصى باشد
بھ خدا قسم كھ من شیعھ شما ھستم ، ولى شما: رسید بھ نزد حضرت آمد و گفت  سخن حضرت بھ گوشش  

اگر حبیب: حضرت فرمود! ه من سخنى فرمودید كھ آنرا در خود نمى یابم دربار بن جماز توئى ، حتما و قطعا  
حبیب با شنیدن! آن پرچم را بھ دوش خواھى گرفت  اگر : این پاسخ پشت كرد و رفت و حضرت ادامھ داد 

 ! البتھ آن پرچم را بھ دوش خواھى گرفت حبیب بن جماز توئى ، البتھ
در زمان(بھ خدا سوگند حبیب بن جماز زنده ماند تا اینكھ : دابوحمزه گوی وقتى عمر ) سیدالشھداء علیھ السالم  

 السالم فرستاده شد، خالد بن عرفطھ از فرماندھان سپاه او بود و حبیب نیز بن سعد بھ جنگ با امام حسین علیھ
 (59) !! پرچم او را بر دوش داشت
 ...سھ روز دیگر دو نفر جنازه اى را مى آورند و
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

مى گوید اصبغ بن نباتھ از یاران باوفاى حضرت على علیھ السالم است ، او امیرالمؤ منین در زمین نجف  :
 :نشستھ بود كھ بھ اطرافیان خود فرمود
 :چھ كسى آنچھ من مى بینم مى بیند؟ مردم گفتند، اى چشم بیناى خدا در میان بندگان خدا چھ مى بینى ؟ فرمود
ن را حركت از جلو آن حیوا شترى را مى بینم كھ جنازه اى را مى آورد و دو مرد كھ یكى از عقب و دیگرى
 !مى دھند و بعد از سھ روز بھ نزد شما خواھند آمد
شما كیستید؟ از : فرمود بعد از سھ روز ھمچنانكھ حضرت خبر داده بود وارد شدند و پس از تحیت حضرت
 كجا مى آئید و این جنازه كیست ؟ و براى چھ آمده اید؟

گ وصیت كرد كھما اھل یمن ھستیم ، و این جنازه پدر ماست ، ھنگام مر: گفتند پس از غسل و كفن و نماز،  
) مرا بر شترم بگذارید و در عراق در نیزار كوفھ بھ خاك بسپارید) نجف  . 

چون در آن: آرى ، جواب داد: آیا از او پرسیدید چرا؟ گفتند: حضرت فرمود مكان مردى بھ خاك سپرده مى  
خواھد شد كند پذیرفتھ شود كھ اگر روز قیامت براى تمام اھل محشر شفاعت ! 
 :در این ھنگام حضرت على علیھ السالم از جا برخواست و فرمود
 (60) .راست گفت ، بھ خدا قسم كھ منم آن مرد
 پیشگوئیھاى حضرت على علیھ السالم در مورد طلحھ و زبیر و
حیمْ  جنگ جملنتظارات و توقعات نابجا ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
علیھ السالم ھجوم بردند و از  با كشتھ شدن عثمان بھ دست مسلمانان ، مردم یكسره بھ طرف خانھ امیرالمؤمنین

الفتحضرت با اصرار فراوان خواستند تا خ اسالمى را بپذیرد و حضرت با اینكھ زمینھ را مساعد نمى دانست  
گذشتگان است ، در پى اصرار  تذكر داد كھ روش من در حكومت ، غیر از روش  و بھ مردم مردم و بزرگان  
 .صحابھ ، آنرا پذیرفت و مردم با او بیعت كردند

ة دیده مى شدنددر میان انبوه جمعیت و بزرگان صحابھ ، زبیر بن عوام و طلح . كھ با حضرتش بیعت كردند 



او بھ مال و ثروت فراوان رسیده بودند، مى پنداشتند كھ  این دو كھ در زمان عثمان و ریخت و پاشھاى نابجاى
داد كھ آنھا را بھ كلى  السالم نیز مانند عثمان بھ آنھا از دنیا بھره خواھد داد، اما حوادثى رخ حضرت على علیھ
 .ماءیوس نمود
نگذارد و با آنھا بھ عدالت  روزى ھنگام تقسیم بیت المال وقتى حضرت میان این دو نفر و دیگران فرقى
 .نگرفتند برخورد نمود، آنھا ناراحت شدند و سھم خود را
 من و این كارگرم در این مال یكسان ھستیم
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

د در محلى بنام بئرالملك زیر آفتابدر یكى از روزھا كھ حضرت با كارگر خو مشغول زراعت بود، طلحة و  
سایھ آید تا با وى سخن گویند، حضرت پذیرفت و ھمگى بھ  زبیر بھ نزد حضرت آمده از ایشان خواستند بھ زیر
 .آمدند زیر سایھ اى گرد

ما از نزدیكان پیامبر اكرم صلى هللا علیھ وآلھ ھستیم و: آن دو نفر گفتند سالم داراى سوابق نیكو بوده و در راه ا 
 .دیگران یكسان قرار داده اى با اینكھ عمر و عثمان چنین نبودند جھاد كرده ایم ولى شما حق ما را با

ابوبكر، فرمود: بھ نظر شما ابوبكر برتر است یا عمر؟ گفتند: حضرت فرمود قسمت ابوبكر ھمین گونھ بود،  :
عوتاگر قبول ندارید، ابوبكر و دیگران را د  .كنید و در كتاب خدا نظر كنید و ھر حقى دارید بردارید 

بھ خاطر آن تقدم ما در اسالم ، ما را بر دیگران برترى ده: گفتند  . 
شما دو نفر زودتر مسلمان شده اید یا من ؟: فرمود  

بھ خاطر نزدیكى و فامیلى ما با پیامبر اكرم صلى هللا علیھ وآلھ ما را فضیلت بده: گفتند  . 
شما بھ پیامبر اكرم صلى هللا علیھ وآلھ نزدیك تر ھستید یا من ؟: ودفرم  

بھ خاطر جھاد و نبردھاى ما در اسالم باشد: گفتند . 
آیا جھاد شما براى اسالم برتر و بیشتر است از من ؟: فرمود  

نھ: گفتند  
بھ خدا قسم من و این كارگرم در این مال مثل ھم ھستیم: سپس فرمود  . 

ضرت على علیھ السالم و دسترسى بھ ھوسھاى خود و رسیدن بھ مالآن دو كھ از ح و مقام ماءیوس شدند،  
 .افتادند نقشھ اى خائنانھ كشیدند و بھ فكر شكستن بیعت و شورش
 مالقات دوم و تكرار خواستھاى نامشروع
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

لسالم بیعت كردند مثل سایرطلحة و زبیر بعد از آنكھ با امیرالمؤمنین علیھ ا مردم ، حتى آنھا را اولین نفرات  
قرائن حال پى بردند كھ حضرت على علیھ السالم بھ خواستھ ھاى  بیعت كننده با حضرت شمرده اند، وقتى از
عراق را كرد و  تن نخواھد داد، براى بار آخر بھ نزد آن حضرت آمدند، طلحة تقاضاى حكومت نامشروع آنان

واست حكومت شام را، ولى حضرت نپذیرفت ، آن دوزبیر در خ خشمگین شدند و دو سھ روز بعد دوباره نزد  
 .حضرت آمدند و اجازه ورود خواستند
اى امیرالمؤمنین شما : رفتند و گفتند امیرالمؤمنین علیھ السالم در طبقھ باالى منزل خود بود آن دو نیز بھ باال
حت فشار ھستیم ، ما آمده ایم تا بھ ما چیزى دھى كھ حال خود را بھبودت زمانھ را مى شناسى و اینكھ ما چقدر  
 ! بخشیم و بدھیھاى خود را پرداخت كنیم

مى دانید كھ من در منطقھ ینبع: حضرت فرمود مالى از خودم دارم ، اگر مى خواھید بنویسم ھر چھ  (61) 
از من چھ كارى: ما بھ مال شما نیازى نداریم ، حضرت فرمود: گفتند! داده شود ممكن است از آن بھ شما  

فرمود! بھ مقدار كافى از بیت المال بھ ما بده : ساختھ است ؟ گفتند : 
(( من چھ اختیارى در بیت المال دارم ، این اموال ، مال!)) سبحان هللا مسلمانان است و من نگھبان و امین آنھا  

اگر مى خواھید، خواستھ خود! ھستم  را روى منبر با مردم مطرح كنید اگر اجازه دادند من انجام دھم ، ولى  
ان اعم ازچنین كنم در حالیكھ این اموال براى ھمھ مسلمان) بى اجازه (چطور  من  ...شاھد و غایب مى باشد 

ما شما را وادار نمى كنیم ، اگر ھم وادار كنیم ، مسلمانان نمى پذیرند: گفتند . 
نظر شما را شنیدیم ، و سپس از طبقھ باال: گفتند! من چھ كنم : حضرت فرمود پائین آمدند، خدمتكار حضرت  

بھ: على علیھ السالم شنید كھ آن دو مى گفتند در (ما با على از دل نبوده است بلكھ ما فقط با زبان خدا بیعت  
بیعت) ظاھر  ! كردیم 

ان الذین یبا یعونك انما:((حضرت امیر علیھ السالم این آیھ را تالوت نمود یبایعون هللا یدهللا فوق ایدیھم فمن  
 (62) .((بما عاھد علیھ هللا فسیؤ تیھ اجرا عظیما نكث فانما ینكث على نفسھ و من اوفى
 شما قصد شورش دارید نھ عمره
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

یر علیھ السالم و بھانھدو روز بعد وقتى خبر نارضایتى عایشھ از حضرت ام كردن خون عثمان را براى  
زبیر رسید و اینكھ عایشھ مردم را براى خونخواھى  شورش بر حضرت على علیھ السالم ، بھ گوش طلحة و



با  اى از عمال عثمان نیز اموال مسلمانان را برداشتند و براى موفقیت این شورش عثمان تحریك مى كند و عده
، آنان دو موقعیت را مغتنم شمردند و تصمیم گرفتندخود بھ مكھ آورده اند بھ ناراضیان ملحق شوند و براى  

یا امیرالمؤمنین مدتى است كھ : علیھ السالم در خلوت آمدند گفتند توجیھ سفر ناگھانى خود بھ نزد حضرت امیر
 . را پیدا نكرده ایم ، اجازه بده براى انجام عمره بھ مكھ رویم (63) انجام عمره توفیق

بخدا سوگند تصمیم عمره ندارید، بلكھ تصمیم حیلھ و مكر دارید و: حضرت فرمود پایگاه (مى خواھید بھ بصره  
بروید) شان كھ بعدا در آن مستقر شدنداصلى ای . 

خدایا آمرزش تو را خواستاریم ، ما ھدفى جز عمره نداریم ،: آن دو گفتند بھ خداوند عظیم : حضرت فرمود 
و بیعتى را كھ با من كرده اید نشكنید و دنبال فتنھ و آشوب  سوگند یاد كنید كھ در كار مسلمانان فساد نكنید
ذیرفتند و سوگندھاى شدید و غلیظ یاد كردند، و چون بیرون رفتند بھدر زبان پ نباشید، آن دو ابن عباس  

آیا حضرت بھ شما اجازه داد؟ گفتند: برخورد كردند، از آنھا پرسید آرى ، و چون بھ نزد حضرت آمد  :
اى پسر عباس ، خبر دارى ؟: حضرت بھ او فرمود از من : طلحة و زبیر را دیدم ، حضرت فرمود: گفت  

ه خواستند بھ عمرهاجاز شكنى  روند، من بعد از گرفتن سوگندھاى محكم بر اینكھ مكر و حیلھ نكنند و پیمان 
پسر عباس من مى دانم كھ اینھا جز آشوب  ننمایند و فسادى بر پا نكنند، بھ آنھا اجازه دادم ، بخدا سوگند اى

مى بینم(گرى تصمیمى ندارند، گویا  تا براى جنگ با من تالش كنند ھمانا آن  آن دو را كھ بھ مكھ رفتھ اند ( 
اموال عراق و فارس را برده) استاندار عثمان در یمن (فاجر یعلى بن منبھ  خائن است تا در آن جھت خرج  

فساد مى) حكومت من (كند، و بزودى این دو مرد در كار   .كنند و خون پیروان و یاوران مرا مى ریزند 
اگر شما این را مى دانى ، چرا بھ آنھااى امیرالمؤمنین : ابن عباس گفت  اجازه مى دھى ؟ چرا آنھا را حبس  

 مسلمانان كوتاه شود؟ نكردى و بھ زنجیر نكشیدى تا شّر آنھا از
اى پسر عباس ، مى گوئى من بھ ستم پیشدستى كنم ، و بدى را قبل: حضرت فرمود از نیكى مرتكب شوم ، و با  

یا مردم را گمان و تھمت كسى را مجازات نمایم و بھ كارى قبل از آنكھ مرتكب شوند مؤ اخذه كنم ، نھ بخدا  
 . نكرده ام كنم نسبت بھ پیمانى كھ خداوند در مورد عدالت از من گرفتھ است ، عدالت سوگند، اگر چنین

من در حالى بھ آنھا اجازه دادم كھ مى دانم چھ انجام خواھند! اى پسر عباس  مى داد ولى من بھ خداوند تكیھ  
خواھم كشت و گمانشان را ناكام مى كنم و ھرگز بھ آرزوى  كنم بر علیھ آن دو، بخدا سوگند كھ آن دو را

نخواھند  خویش  بر من  رسید، و خداوند آنھا را بخاطر ظلمى كھ بر من مى دارند و پیمان شكنى كرده و 
 (64) .شورش مى كنند مجازات خواھد كرد
 روایتى دیگر در بیعت شكنى طلحة و زبیر
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ه اجازهزبیر و طلحھ نزد على علیھ السالم آمدند و از حضرت براى تشرف بھ عمر شما : خواستند، فرمود 
ھدفى جز عمره ندارند ولى حضرت سخن خود را  ھدفتان عمره نیست ، آن دو بھ خداوند سوگند خوردند كھ
 :تكرار كرده فرمود
نمائید آن دو قسم خوردند كھ ما  شما دو نفر منظورتان عمره نیست شما مى خواھید آشوب كنید و بیعت شكنى

نداریم ، فقط مىقصد مخالفت و بیعت شكنى  پس دوباره با من : خواھیم عمره انجام دھیم ، حضرت فرمود 
ت با دادن تعھد و سوگندھایى دوباره بیعت كردند، و، آن دو بھ شدیدترین صور (65) بیعت كنید، حضرت بھ  

ھمین كھ از نزد حضرت خارج شدند) تا بھ عمره روند(آنھا اجازه داد  بخدا سوگند این دو : بھ حاضرین فرمود 
یا امیر المؤمنین ، اگر چنین است بفرما : قتل مى رسند، حاضرین گفتند را نمى بینید جز در آشوبى كھ در آن بھ
تا خداوند كارى را كھ باید بشود، تحقق بخشد: آنھا را برگردانند، فرمود تا . (66) 

و پیمانھا و سوگندھا از مدینھ بھ طرف مكھطلحھ و زبیر بعد از آن ھمھ تعھد  رفتند و ھمانطور كھ حضرت  
براى على در : ھر كس كھ برخورد مى كردند مى گفتند فرموده بود بھ آشوبگرى و بیعت شكنى پرداختند و بھ
 !! بھ اجبار بیعت كرده ایم گردن ما بیعتى نیست ، ما

را دور كند و آوارهخداوند آنھا : وقتى سخن اینان بھ حضرت رسید فرمود گرداند، سوگند بھ خداوند كھ این دو  
بخدا سوگند كھ ھدفشان عمره نیست ، آن دو نزد من ... مى رسانند نفر خویشتن را بھ بدترین صورت بھ قتل
خدا سوگند پس از  صورت دو تبھكار و از نزد من رفتند با دو صورت حیلھ گر و پیمان شكن ، بھ آمدند بھ

قات نخواھند كرد مگر در یك لشكرى غرق درامروز با من مال سالح كھ خود را در آن بھ كشتن خواھند داد،  
مرگ بر آنھا باد  پس  . (67) 

 عدالت بى نظیر امیرالمؤمنین و نارضایتى اشراف
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
السالم عدالت بى نظیر آن  یكى از علل و اسباب انحراف مردم و بزرگان آن زمان از امیرالمؤمنین علیھ
 :سخنرانى كھ در مدینھ كرد فرمود حضرت بود، در روز دوم بیعت خود در مدینھ در یك

اشید ھر زمینى كھ عثمان بھ كسى واگذار كرده و ھر مالى كھ از مال خداآگاه ب بخشیده ) بى جھت (بھ كسى  
برمى) خزانھ دولت اسالمى (است بھ بیت المال  گذشت (گردد، ھمانا حق گذشتھ را ھیچ چیز باطل نمى كند  



ازدواج) حقوق مردم (من اگر ببینم كھ با آن ) كھ گذشتھ ھا را نادیده بگیرم  زمان ، سبب نمى شود كرده اند و  
جاى خود برمى گردانم ، ھمانا در عدالت  بھ كابین زنھا رفتھ و میان شھرھا پراكنده شده باشد، آن را بھ

است و ھر كھ حق بر او تنگ  گشایش  سپس حضرت دستور : كلبى گوید (68) باشد، ستم برایش تنگتر است 
برگردانده شود) یا صاحبان آن (داد تا تمامى اموالى كھ عثمان داده بود ھر كجا كھ یافت شود بھ بیت المال  . 

ھر كار كھ مى: ویھ نوشت بھ ھمین جھت بود كھ عمروبن عاص در نامھ اى بھ معا خواھى بكن ، چون پسر  
) ابیطالب تو را از ھر چھ داشتى پوست كند ھمچنانكھ پوست عصا برمى گیرند) چوب را براى درست كردن  . 
عمده ترین علت كناره  : على بن محمد بن ابو یوسف مدائنى از فضیل بن جعد نقل كرده است كھ مى گفت

ءلھ مال بود، زیرا او نھگیرى عرب از امیرالمؤمنین مسا اشراف را بر دیگران ترجیح میداد و نھ عرب را بر  
با دادن باج(قبایل زدوبند نمى كرد ھمچنانكھ پادشاھان مى كنند و ھیچ كس را  عجم ، او با رؤ سا و سران بھ  ( 
وستندكرده بھ معاویھ پی طرف خود نمى كشاند، ولى معاویھ بر خالف این بود، لذا مردم على را رھا . (69) 
 رفاه طلبى و اشرافیت طلحھ و زبیر و امثال ایشان
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

پیشین بسیارى از اشراف از جملھ طلحة و زبیر داراى ثروتھاى حیرت انگیزى شده بودند در زمان خلفاى . 
و یكى در مصر بود، او چھار  زبیر بن عوام داراى یازده خانھ در مدینھ و دو خانھ در بصره و یكى در كوفھ
ون و دویست ھزار از كم كردن ثلث او بھ ھر زنى یك میلی زن داشت كھ وقتى ارث او را تقسیم میكردند بعد

رسید) درھم یا دینار( . 
خواھد بود 50200000در صحیح بخارى آمده است كھ بنابر آنچھ گذشت دارائى او  : ولى دیگران گفتھ اند 

 (70) .مى باشد 59800000 بخارى در محاسبھ اشتباه كرده است و مجموع دارائى او
از مسعودى در مروج الذھب نقل شده است كھ زبیر ھزار اسب در اصطبل داشت ، مالك ھزار بنده و ھزار 
 (71) .كنیز و امالك بود
آورده اند كھ درآمد او از غالت  طلحة بن عبیدهللا ھمدم زبیر نیز ثروتى سنگین اندوختھ بود، در حاالت او

ھر دینار یك. (عراق ، روزى ھزار دینار بود دمثقال طال مى باش  ). 
طلحة سیصد بار شتر از طال داشت: اما درآمد او در حجاز را بیش از این برآورد كرده اند، ابن جوزى گوید  . 

ارث بھ جا مانده از طلحة صد بھار است كھ ھر بھار سھ: عمرو بن عاص گوید ھمو گفتھ است كھ ! قنطار بود 
طال، ابن عبدریھ این خبر را سیصد بھار از پوست گاو پر از  شنیدم كھ بھار بھ پوست گاو گویند، یعنى یكصد
 . كرده است طال و نقره ذكر
مثال عبدالرحمن بن عوف داراى ده  غیر از ایندو نفر افراد بسیارى نیز از این گنجینھ ھا در اختیار داشتند،
 .ھزار گوسفند و ھزار شتر و یكصد اسب بود

طالق داد سھم) رآخر عم(او وقتى یكى از چھار ھمسر خود را ھنگام مریضى  ارثیھ او را بھ یكصد ھزار  
گویند بنابر قانون ارث مى. دینار مصالحھ كردند باید دارائى او بیش از سى میلیون دینار باشد، شمشھاى طالى  

 .تقسیم مى كردند بھ گونھ اى كھ دست كارگرھا متورم شد او را با تبر
 این عدالتى است كھ ھیچكس تحمل آنرا ندارد

حیمْ بِْسِم ّهللاِ  ْحمِن اْلرَّ   اْلرَّ
عدالت حضرت امیر علیھ السالم  و اكنون شما مى توانید بھ خوبى حدس بزنید كھ اینھا با این اشرافیت ھرگز بھ
 .و تساوى حقوق زبیر و غالم او راضى نخواھد شد
حضرت زیر نور  شبى طلحھ و زبیر براى گفتگو با حضرت على علیھ السالم بھ خدمت حضرت آمدند،

راغى مشغول محاسبھ امور بود، حضرت فرمود تا چراغ بیت المالچ . را خاموش كرده چراغ دیگر بیاورند 
آن چراغ: زبیر سبب را پرسید، حضرت فرمود از اموال بیت المال بود و من مشغول حسابرسى بیت المال  

ر كار دیگرآمدید و بھ كار دیگر مشغول شدم نخواستم كھ چراغ بیت المال را د بودم ، چون شما  ! مصرف كنم 
تحمل  این عدالتى است كھ ھیچكس : ایندو وقتى برخاستند زبیر بھ طلحة گفت  در ھمین ایام بود كھ . آنرا ندارد 

یا امیر المؤ منین : زبیر گفت ! غالم او بھ یك اندازه سھم داد حضرت بیت المال را قسمت نمود و بھ زبیر و
عدالت ھمین است ، و سھم: حضرت فرمود) ن شده است ؟چگونھ با من یكسا(است  این غالم من ھاشمى و  
 . زنگى در بیت المال یكسان است
 آنھا على را با عثمان اشتباه گرفتند
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

عجب فكر خامى در سر امثال زبیر بود كھ حضرت على علیھ السالم: مؤ لف گوید را با مثل عثمان اشتباه  
امیرالمؤمنین علیھ السالم ھمان عدالت! اند نموده بخدا سوگند اگر تمام شب را بر : گسترى است كھ مى فرمود 

نوك(روى خارھاى  بوتھ خار سعدان بھ سر برم و در میان زنجیرھا كشیده شوم ، نزد من) تیز  محبوبتر از این  
علیھ وآلھ وسلم وارد شوم صلى هللا است كھ با غصب دنیاى مردم و ظلم بھ آنھا بر خدا و رسول او  . 
میان خاك ، مدتھاى طوالنى  چگونھ ظلم كنم براى نفسى كھ اركان آن پر شتاب بھ سوى نابودى مى رود و در



برادر نابینا و(بھ خدا قسم عقیل . خواھد آرمید را دیدم كھ آنقدر فقر بر او ) بزرگ حضرت على علیھ السالم  
داشت ، اطفال) بیش از حق خود را(سیر گندم بیت المال كھ از من تقاضاى ده  فشار آورده بود او را دیدم با  
براى این منظور بسیار نزد من آمد . سیاه شده بود (72) موھاى پریشان ، صورتھاى غبار آلوده كھ گویا با نیل

كرد، بھ سخنانش  و سفارش   گوش دادم ، او گمان كرد من دین خود را خواھم فروخت و راه خود را كنار زده 
فقط(آھنى را گداختم و آنرا نزدیك بدن او بردم . بھ دنبال او خواھم رفت  تا ) نزدیك ، بدون برخورد با او 

بگیرد كھ ناگاه نالھ اى از درد كشید عبرت مادران بر تو بگریند اى عقیل : كھ نزدیك بود آتش گیرد، بھ او گفتم  
تو از!  آتشى كھ خداوند جبار  آتشى كھ انسانى براى بازیچھ خود آنرا گداختھ نالھ مى كنى ولى مرا بھ طرف 

از شعلھ جھنم ننالم ؟ نالى ، من براى خشم خود برافروختھ مى كشى ؟ تو از آن آتشى مى ! (73) 
 پیشگوئیھاى حضرت على علیھ السالم در مورد سرانجام

ْحمنِ  حیمْ  جنگ جملبِْسِم ّهللاِ اْلرَّ اْلرَّ  
سلم یعنى عایشھ ھمدست شدند،  طلحھ و زبیر بھ مكھ رفتند، در آنجا با ھمسر پیامبر صلى هللا علیھ وآلھ و
السالم را در دل داشت و با وجود اینكھ خود یكى از مخالفین سر  عایشھ كھ از دیر باز كینھ امیرالمؤمنین علیھ
این پیرمرد: ین انداز بود كھ مى گفت بود، و فریاد او ھنوز در گوش مردم طن سخت عثمان یعنى (خرفت  

را بكشید) عثمان  آلھ وسلم را در دست داشت گفتو در حالیكھ لباس پیامبر صلى هللا علیھ و (74)    این لباس  : 
او با این وجود، با طلحھ و زبیر .كرده است  پیامبر است ھنوز از بین نرفتھ ولى عثمان دین پیامبر را تحریف
مردم را بر علیھ حضرت على علیھ السالم تحریك كرد، و نخستین جنگ  براى خونخواھى عثمان متحد شد و
وقتى. و برادركشى و شورش بر علیھ حاكم اسالمى را تدارك دید میان مسلمانان خانمان سوز خبر حركت  
علیھ السالم رسید بر منبر رفت و  طلحھ و زبیر و عایشھ و سپاھیان آنھا بھ طرف بصره بھ گوش حضرت على
 :فرمود
را  حركت نمود، طلحھ و زبیر با او ھستند، ھر كدام از ایندو نفر خود اى مردم ، عایشھ بھ طرف بصره
بھ خدا قسم اگر آن: سپس در ادامھ سخن فرمود) رقیب یكدیگرند(خالفت مى داند  شایستھ دو بھ آرزوى خود  
افتاده بھ گونھ اى كھ یكى از آنھا گردن دیگرى را  پیروز شوند كھ ھرگز نمى شوند قطعا میان آن دو اختالف

بھ خدا سوگند. خواھد زد گردنھ اى نمى گذرد و گرھى باز نكنداز ھیچ ) عایشھ (آن سوار بر شتر قرمز   مگر  
بلھ . ھر كھ با اوست بھ ھالكت كشاند اینكھ در معصیت الھى و خشم او قرار دارد، تا آنكھ سرانجام خودش را و
كرد و یك سوم باقیمانده توبھ مى كنند، ھمانا عایشھ ھمان زنى است كھ  بھ خدا قسم ، یك سوم آنھا فرار خواھند
بناحیھ حواء سگھاى و ھمانا ایندو بھ اشتباه خود آگاه ھستند و چھ. بر او پارس خواھند كرد (75)  بسیار  

ت در حالیكھ دانش او ھمراه اوست وعالمى كھ كشتھ نادانى خویش اس برایش سودى ندھد، خدا ما را كافیست و  
ھم اكنون فتنھ. او بھترین وكیل است  اى از جانب گروه شورشى برپا شده است كجایند اھل ایمان و آنھا كھ  

 تالش مى كنند؟ براى حق
ایشان را در) قبال(مرا با قریش چھ كار؟ بھ خدا سوگند  اند كشتھ ام و ھم اكنون نیز ایشان را  حالیكھ كافر بوده 

اما نسبت بھ عایشھ و ھمسر پیامبر اكرم) (یافتنھ جو ھستند(فریب خورده اند،  مى كشم در حالیكھ صلى هللا  
ما در مورد او كارى نكنیم جز اینكھ او را نزد) علیھ وآلھ و سلم  بخدا سوگند باطل را چنان . خود آوریم  

رون آنخواھیم شكافت تا حق از د  .نمایان شود 
و از ) یعنى كار آنھا تمام است (بر عزاى قریش نالھ كند ) از ھم اكنون (بھ نوحھ گر قریش بگو : سپس فرمود

 (76) .منبر فرود آمد
 سگھاى حواءب بر عایشھ پارس كردند
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

امیرالمؤمنین علیھ السالم در این گفتار اشاره فرمود بھ مغلوب: مؤ لف گوید شدن سپاه بصره در جنگ جمل و  
حواءب نام منطقھ اى بود كھ عایشھ . یشھ سگھاى حواءب بر عا تعداد كشتھ ھاى آنھا و ھمچنین بھ پارس كردن
یكى از یاران او گفت! آن رسید، با ورود او، سگھاى بسیارى بر او پارس كردند در راه بصره بھ آب  : 

نام: حواءب چقدر سگ دارد؟ عایشھ با شنیدن این سخن تكان خورد و پرسید حواءب : این مكان چیست ؟ گفتند 
د بھ سوىمرا برگردانی: ناگھان فریاد زد.  پرسیدند براى چھ ؟ ) یعنى مدینھ (حرم پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ  

گویا مى بینم یكى از ھمسرانم را: پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ فرمود : گفت كھ میان گروھى طغیانگر  
كرد و  معلوم شد كھ آن زن من ھستم ، سپس نالھ قرار داشتھ و سگھاى حواءب بر او پارس مى كنند اكنون

انا ) و انا الیھ:((گفت  آنگاه ، شتر خویش را خواباند و یك شبانھ روز در آنجا ماند و ادامھ))راجعون  نداد، ھر  
پنجاه نفر عرب بادیھ نشین را با دادن ھدیھ  چھ خواستند او را حركت دھند راضى نشد، تا اینكھ طلحھ و زبیر
آب حواءب نیستدادند اینجا  ھائى قانع كردند تا اینكھ شھادت  . (77) 

الب مى رسد و عبدهللا بن زبیر نیز دست بھ حیلھ اى دیگر زد و در میان سپاه شایع كرد ھم اكنون على بن ابیط
 (78) .عایشھ از ترس ، حركت كرد
 بروز اختالف میان طلحھ و زبیر



حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
طلحة و زبیر گرچھ از جنگ جان سالم بھ در نبردند، اما عالئم و: مؤ لف گوید قرائن اختالف از ھمان آغاز  

ھیچكدام از آن دو بھ امامت دیگرى راضى نبود و مى خواست  در میان آنھا ظاھر شده بود، و بھ ھمین جھت
امام جماعت شود و با شود، و سرانجام عایشھ بھ پسر زبیر دستور داد تا او خودش امام جماعت سپاھیان نماز  
 .بخواند
عبدهللا بن زبیر نیز داعیھ خالفت در سر داشت ، او مدعى بود كھ عثمان در آخرین روزھاى زندگى خودش ، 
 . او را جانشین خود كرده است
از جنگ سخن مى گفت ،  بھ ھمین جھت بود كھ حضرت امیر علیھ السالم ھنگامى كھ با طلحة و زبیر قبل

بگو بدانم چرا پسر زبیر امام جماعت شماست ؟: رمودف دیگرى را قبول ) طلحة و زبیر(آیا یكى از شما دو نفر  
 (79) !ندارد؟
 لشكرى ده ھزار نفره بدون كم و زیاد خواھد آمد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

پیامبر اكرم صلى: امیرالمؤمنین علیھ السالم فرمود: عبدهللا بن عباس گوید هللا علیھ و آلھ ھزار دریچھ از علم بھ  
در زمانیكھ ما با آن حضرت در : ابن عباس افزود.مساءلھ برایم گشوده شد من یاد داد كھ از ھر درى ھزار
حضرت  بودیم ، و على علیھ السالم پسرش ) در راه جنگ با اھل بصره (ذى قار  منطقھ حسن علیھ السالم را  
بلھ اى امیرالمؤمنین : اى پسر عباس ، عرض كردم  :بھ كوفھ براى گردآورى سپاه فرستاده بود، بھ من فرمود

سپاھى: علیھ السالم ، فرمود از ده ھزار نفر سواره و پیاده بدون كم و زیاد ھمین امروز با فرزندممتشكل   حسن  
 !علیھ السالم خواھد آمد

وقتى حضرت حسن علیھ السالم با لشكریان وارد شد، من تمام: ابن عباس گوید تالشم در این بود كھ از تعداد  
سواره : لشكر چند نفر است ؟ جواب دادتعداد نفرات : لشكریان پرسیدم  لشكریان تحقیق كنم ، از نویسنده تعداد
با شنیدن این خبر فھمیدم كھ! مجموعا ده ھزار نفر نھ یكى كم و نھ یكى زیاد و پیاده این علم ، یكى از آن  
 (80) .تعلیم داده بود درھایى است كھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ بھ حضرتش
 ما پیروزیم و آن دو كشتھ مى شوند
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ما با على بن ابیطالب در: مردى از بنى تمیم مى گفت : منھال بن عمرو گوید پنداشتیم ذى قار بودیم و مى  
در. دشمنان ھمین امروز ما را عقب خواھند راند بھ خدا سوگند ما بر این : این ھنگام شنیدم كھ حضرت فرمود 

مباح مى  شد و قطعا این دو مرد یعنى طلحھ و زبیر را خواھیم كشت ، و لشكر آن دو را گروه پیروز خواھیم
 . كنیم

نمى بینى پسر: او گفتم نزد عبدهللا بن عباس آمدم و بھ : مرد تمیمى گوید ) حضرت على علیھ السالم (عمویت  
عجلھ نكن تا: چھ مى گوید؟ ابن عباس گفت  یعنى (ببینیم چھ خواھد شد؟ وقتى كار سپاه بصره چنان شد كھ دیدم  

پسر عمویت راست گفت ، ابن عباس: بھ ابن عباس گفتم ) حضرت بھ وقوع پیوست  پیشگوئیھاى واى : گفت  
اب پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ در میان خودبر تو ما اصح بازگو مى كنیم كھ پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و  

اخبار(آلھ ھشتاد پیمان  جز او نداده است ، شاید این از  بھ على داده است كھ بھ ھیچكس ) سّرى    .ھمانھا باشد 
(81) 
 یكھزار نفر بى كم و زیاد خواھند آمد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
از كوفھ ھزار : براى بیعت از مردم نشستھ بود فرمود (82) زمانى كھ حضرت امیر علیھ السالم در ذى قار
از سخن: عبدهللا بن عباس گوید. خواھند آمد كھ با من بر مرگ بیعت مى كنند نفر نھ كمتر و نھ بیشتر حضرت  

ترسیدم مبادا تعداد آنھا كم و زیاد گردد و كار حضرت تباه:  دلم گرفت شود، وقتى لشكر كوفھ وارد شد، آنھا را  
 ! نھصد و نود و نھ نفر و دیگر كسى را نیافتم دقیقا شمارش كردم تا اینكھ رسید بھ

انا ) و:((با خود گفتم  ودم كھ ناگاه، چرا حضرت چنین سخنى گفت ؟ در ھمین افكار ب))انا الیھ راجعون  مردى  
 : حضرت رسید گفت را دیدم پشمینھ پوش كھ شمشیر و كوزه اى با خود داشت ، وقتى نزدیك

بر چھ با من بیعت مى: دست خود را بگشاى تا با شما بیعت كنم ، حضرت فرمود بر اینكھ از تو : كنى ؟ گفت  
آنكھ خداوند پیروزى را نصیب شما  شما آنقدر جنگ كنم تا اطاعت كنم و فرمانبردار تو باشم و در مقابل
 .گرداند

هللا اكبر، آرى حبیب: فرمود. اویس قرنى : نام تو چیست ؟ گفت : حضرت فرمود من رسول خدا صلى هللا علیھ  
كھ نامش اویس قرنى است و از حزب خداست مالقات مى كنم  و آلھ بھ من خبر داد كھ من مردى از امت او را
بود، و در اثر شفاعت او انبوھى از مردم ھمانند قبیلھ ربیعھ و مضرّ  خواھد و او مرگش بھ شھادت كھ دو ) 

بھ بھشت خواھند رفت) طایفھ پرجمعیت عرب بودند  . (83) 
 تذكرات حضرت امیر علیھ السالم بھ زبیر



حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
اى ابا عبدهللا نزد من آى ، : فرمود وقتى امیرالمؤمنین علیھ السالم با سپاه بصره روبرو شد، زبیر را صدا زد و
 .زبیر و طلحھ نزد حضرت آمدند

اندیشمندان از آل محمد صلى هللا علیھ بخدا سوگند شما دو نفر و: حضرت فرمود و آلھ و ھمچنین عایشھ دختر  
محمد صلى هللا علیھ و آلھ ملعون ھستند و زیانكار است آنكھ  ابوبكر مى دانند كھ اصحاب جمل ھمگى بر زبان
ما چگونھ ملعون ھستیم در حالیكھ ما اصحاب بدر و اھل: طلحة و زبیر گفتند !افترا بندد  بھشت ھستیم ؟ 

اگر شما را اھل بھشت مى دانستم ھرگز جنگ با شما را حالل نمى: ضرت فرمودح آیا : زبیر گفت . شمردم  
پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ روایت مى كرد كھ حضرت  حدیث سعید بن عمرو بن نفیل را نشنیده اى كھ از

ده نفر از: فرمود  .قریش در بھشت ھستند 
نیدم این حدیث را او در زمان خالفت عثمان بھش: حضرت على علیھ السالم فرمود عثمان مى گفت ، زبیر  

فكر مى كنى كھ بر پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و: گفت   آلھ تھمت زده است ؟ 
من بھ تو خبرى ندھم مگر اینكھ آن ده نفر را نام ببرى ، زبیر: حضرت فرمود ابوبكر، عمر، عثمان ، : گفت  

ف ، سعد بن ابىطلحة ، زبیر، عبدهللا بن عو  !! وقاص ، ابو عبیدة بن الجراح و سعید بن عمرو بن نفیل 
اینھا كھ نھ نفر شد، دھمى كیست ؟ زبیر گفت: حضرت على علیھ السالم فرمود : حضرت فرمود. توئى  : 

یارانت مدعى شدى ، من آنھا را قبول ندارم و  اعتراف كردى كھ من از اھل بھشتم و اما آنچھ براى خود و
ار مى كنمانك  . 

فكر مى كنى كھ او بر پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ دروغ بستھ است: زبیر گفت  فكر نمى كنم : ؟ حضرت فرمود 
كھ(دروغ گفتھ است بلكھ بخدا سوگند یقین دارم  بخدا سوگند كھ : آنگاه حضرت فرمود) دروغ گفتھ است  

ره اى در پایین ترین مكان جھنم است قراربردى در صندوقى درون چاھى كھ در د بعضى از آنھایى كھ نام  
 !دارد، ھر گاه خداوند بخواھد جھنم را شعلھ ور كند آن سنگ را برمى دارد

اگر من دروغ(من این حدیث را از رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ شنیدم وگرنھ  خداوند ترا بر من ) بگویم  
اگر(پیروز كند و خون مرا بھ دست تو بریزد وگرنھ  خداوند مرا بر تو و یارانت پیروز ) ست مى گویم من را 

 .بھ دست من بریزد و در رساندن جانھاى شما بھ آتش شتاب كند گرداند و خون شما را
 (84) . گویند زبیر با شنیدن این كلمات برگشت نزد یاران خود در حالیكھ مى گریست
 تذكرات حضرت امیر علیھ السالم بھ طلحھ

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
شما : نھ ، فرمود : گفت! اى طلحة ، زنان شما ھمراھتان ھستند: سپس حضرت رو بھ طلحة كرد و فرمود

رفتید كھ در كتاب خدا جاى او نشستن در ) آلھ  یعنى عایشھ ھمسر پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و(غ زنى سرا
حجلھ ھا  و او را در معرض دید مردم قرار داده اید و ھمسران خود را در خیمھ ھا و ) (85است  خانھ اش 

نكرده اید كھ زنان خود در خانھ ھا نشانده اید  حفظ كرده اید؟ شما با پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ بھ انصاف رفتار
جز  دستور داده كھ ھمسران آن حضرت و آلھ را بیرون آورده اید، با آنكھ خداوند و ھمسر پیامبر صلى هللا علیھ

  .(86)از پشت پرده سخن نگویند
از شما بھ دیگرى راضى نمى  مام جماعت شماست ؟ آیا یكىبھ من خبر بده چرا عبدهللا بن زبیر ا: سپس فرمود

 اید؟ شود، چرا عربھاى بیابانى را بھ جنگ من دعوت كرده
خلیفھ از میان خود بر پا شده  ى شش نفره كھ بھ دستور عمر براى تعیین(اى مرد، ما در شورا: طلحة گفت 

كشتھ شد و امروز ما چھار نفریم كھ ) ثمان ع(مرد و دیگرى  ( عبدالرحمن(شش نفر بودیم كھ یك نفرمان ) بود
 . بى رغبتیم ھمگى نسبت بھ تو

شورا بودیم كار بھ دست  ھنگامى كھ ما در) زیرا(در این مطلب چیزى بر علیھ من نیست : حضرت فرمود
) حاكم مشخص شده است ) (و اكنون در دست من است  ( ما مجبور بودیم یكنفر را انتخاب كنیم(غیر ما بود 

ھمچنانكھ شما (امر خالفت را بصورت شورى درآورم ) دوباره (از بیعت عثمان  اگر من مى خواستم بعد آیا
 تو با اختیار بیعت كردى چون: چرا؟ گفت : نھ ، حضرت فرمود: آیا چنین حقى داشتم ؟ طلحة گفت ) گوئید مى

. 
مى ) طبق دستور عمر) رھنھچطور با اختیار بیعت كردم در حالیكھ انصار با شمشیرھاى ب: حضرت فرمود

 !خودتان بیعت كردید وگرنھ گردن ھمھ شما را خواھیم زد اگر شما مشورت را تمام كردید و با یكى از: گفتند
 آیا ھنگامى كھ شما با من بیعت كردید كسى چیزى از این گونھ سخنان را بھ تو و اصحابت گفت ؟

اختیار خود و بدون اجبار با من  لیل تو، تو و رفیقت بھدلیل من بر مجبور بودن در بیعت ، واضح تر است از د
باید بیعت كنید وگرنھ : اینكار را انجام دادید و كسى بھ شما نگفت  بیعت كردید و شما اولین كسانى بودید كھ

 . مى كشم شما را
  (گر چھ در میان راه كشتھ شد . (87))طلحة برگشت و جنگ درگرفت ، طلحة كشتھ شد و زبیر فرار كرد

  



  
 ابن عباس با لشكر بصره گفتگو كرد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

لسالم سھ روز بھ آنھا مھلت داد تا ازدر آغاز نبرد جمل ، حضرت امیر علیھ ا طغیان خویش برگردند، سپس  
بر آنھا وارد شد، میمنھ لشكر را بھ مالك اشتر و میسره را  در روز پنجشنبھ دھم جمادى االولى ، با سپاه خود
عجلھ نكنید تا: پرچم را بھ فرزندش محمد حنفیھ داد و در میان مردم صدا زد بھ عمار یاسر و ا این گروه ر 

را خواست و قرآن را  دیگر عذرى نباشد، آنگاه عبدهللا بن عباس  با این قرآن نزد طلحة و : بھ او داد و فرمود 
مگر شما دو نفر با اختیار با من: قرآن دعوت كن ، و بھ طلحة و زبیر بگو زبیر و عایشھ برو و آنھا را بھ  

من و شمابیعت نكردید؟ چرا بیعت شكنى كردید؟ این كتاب خداست میان  . 
ما بھ : زبیر گفت : چنین بود ابن عباس رفت و با زبیر و طلحة مباحثھ و استدالل نمود كھ خالصھ جواب آنھا

من براى خونخواھى: طلحة گفت ! زور بیعت كردیم    عثمان قیام كرده ام ، عایشھ كھ شترش را با زره پوشش  
و فقط شمشیر حاكم است ، اطرافیان اومیان ما و ت: نزد صاحبت برگرد و بگو : داده بودند گفت : نیز صدا زدند 
 ! اى پسر عباس زود برگرد تا خونت ریختھ نشده است

نزد امیرالمؤمنین علیھ السالم آمدم و جریان را: عبدهللا بن عباس گوید منتظر چھ ھستید؟ : گزارش كردم و گفتم  
كن قبل از آنكھ بر شما یورش برند نخواھند داد، بر آنھا حملھ بخدا كھ اینان جز شمشیر چیزى بما . 

از خدا بر علیھ آنھا كمك مى گیریم ، ابن: حضرت امیر علیھ السالم فرمود ھنوز از جاى خود : عباس گوید 
نظر شما چیست یا : ھاى پراكنده نمایان شد، عرض كردم   حركت نكرده بودم كھ تیرھاى آنھا ھمانند ملخ
صبر كنید تا بار دوم براى آنھا عذرى بیاورم: ، حضرت فرمود بده دفاع كنیم امیرالمؤمنین ؟ فرمان فرصتى ) 
 .( بھ آنھا بدھم
 پیشگوئى حضرت در مورد شھادت فرستاده دالور خویش
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

كیست كھ این قرآن را بگیرد و آنھا را بھ قرآن دعوت كند در: سپس فرمود ) سالت بر اثر انجام این ر(حالیكھ  
 !بھشت را براى او كشتھ خواھد شد، و من ضامنم بر خداوند
! قباى سفیدى بر دوش داشت  ھیچكس برنخاست جز جوانى كم سن و سال بنام مسلم ، از قبیلھ عبدالقیس كھ

یا امیرالمؤمنین من قرآن را: برخاست و عرض كرد  بر آنھا عرضھ مى كنم و جانم را بھ حساب خدا مى گذارم 
! 

بھ او توجھى نكرد، گویا بر او دلسوزى نمود و براى بار دوم ندا درحضرت  كیست كھ این قرآن را بگیرد : داد 
 ! خواھد شد و بھشت براى اوست و بر این گروه عرضھ كند و بداند كھ كشتھ

من مى برم و عرضھ مى كنم: آن نوجوان دوباره برخاست و گفت   . 
ندا نمود ولى جز آن جوان كسى امیرالمؤمنین علیھ السالم براى بار سوم حضرت امیر علیھ السالم ! برنخاست  

برو بطرف: قرآن را بھ او داد و فرمود . آنان و قرآن را بر آنھا عرضھ كن و آنھا را بھ حكم قرآن دعوت نما 
) آن جوان آمد تا در مقابل صفھاى لشكر قرار گرفت ، قرآن را گشود) برومند و سعادتمند  این كتاب: و گفت  
 .دعوت مى كند خداست ، امیرالمؤمنین شما را بھ آنچھ در این كتاب است

صدا زد با نیزه بر او حملھ كنید، خدا او را زشت گرداند، لشكریان از ھر طرف او را : در این ھنگام عایشھ 
 .مورد ھدف نیزه قرار دادند

و بھمادر آن جوان در آنجا حاضر بود، با دیدن این صحنھ دلخراش فریادى زد  طرف جوانش رفت ، خود را  
لحظھ گروھى از لشكریان حضرت امیر علیھ السالم بھ  بر او انداخت و او را از معركھ بیرون كشید، در این
 و مقابل حضرت على علیھ السالم بر زمین نھادند، مادرش گریست و با اشعارى بر كمكش آمدند و او را آورده
 (88) .او مرثیھ مى خواند
 .و بھ دنبال این حادثھ بود كھ چون حجت بر آنھا تمام شد، حضرت فرمان جنگ را صادر نمود

تنھا بھ نیت شوم آن دو خبر داد،حضرت در این حدیث شریف نھ : مؤ لف گوید بلكھ سرانجام شوم آنھا را نیز  
 .گرى بھ قتل خواھند رسید و چنین شد كھ حضرت خبر داده بود اطالع داد كھ ھر دو در اثر این آشوب و فتنھ
 حضرت على علیھ السالم زبیر را متنبھ كرد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

كھ دو سپاه در مقابل ھم صف كشیده آماده نبرد مىدر جریان جنگ جمل ھنگامی شدند، حضرت على علیھ  
زبیر را صدا زد تا اینكھ زبیر بھ نزد حضرت آمد  السالم زبیر را براى گفتگو دعوت كرد، حضرت چندین بار
تو كھ: بود، اما امیرالمؤمنین بدون سالح و زره بود، حضرت بھ زبیر فرمود در حالیكھ سر تا پا مسلح سلحھ ا 

در(را آماده كرده اى بسیار خوب ، آیا براى خودت نزد خداوند عذرى  مھیا كرده اى ؟ ) این جنگ افروزى  
ما ھمگى نزد خداوند خواھیم: زبیر گفت   . رفت 

یومئذ یوفیھم هللا دینھم الحق و یعلمون ان هللا ھو الحق المبین:((حضرت این آیھ را در جواب او تالوت نمود  



؛ در آن ھنگام خداوند بھ درستى و كامل كیفر آنھا را مى دھد و خواھند فھمید كھ خداوند ھمان حق آشكار  (89)
 ((. است

على علیھ السالم بھ یكدیگر نزدیك شدند بطوریكھ گردن اسبھایشان زبیر و حضرت بھ ھم مى رسید، حضرت  
ترا خواستم تا حدیثى را از پیامبر خدا: بھ زبیر فرمود صلى هللا علیھ و آلھ بھ تو یادآورى كنم ، آیا بھ یاد مى  

و آلھ نگاه مى كرد تو مرا در آغوش گرفتھ بودى و پیامبر اكرم صلى هللا علیھ آورى روزى را كھ و بھ تو  
اى زبیر آیا او را دوست دارى ؟ تو گفتى چرا او را دوست: فرمود من ) دینى (نداشتھ باشم ؟ با اینكھ او برادر  

حضرت! و پسر دائى من است  بدان كھ تو با او خواھى جنگید و در آن جنگ تو ستم پیشھ ھستى: فرمود   . 
حدیثى را بھ من))) و انا الیھ راجعونانا :((زبیر با شنیدن این حدیث گفت  یادآورى كردى كھ روزگار از یادم  

نزد سپاه خود برگشت ، حضرت على علیھ السالم نیز با  برده بود، و سپس با حالت ندامت و مبھوت بھ
 خویش آمد، پسر زبیر كھ نامش عبدهللا بود و در حقیقت از مھره ھاى اصلى این خوشحالى بھ طرف لشكر

ھ حساب مى آمد وقتى ندامت و سستى پدر را دید گفتآشوب ب  : 
رخسارت ھنگام برگشت ، بھ گونھ دیگرى است غیر از آنكھ از نزد ما رفتى! اى پدر  . 

على حدیثى را بھ من یادآورى كرد كھ روزگار آنرا از یادم برده: زبیر گفت  بود، من ھرگز با على نمى جنگم  
رھا مى و ھمین امروز بر مى گردم و شما را  ! كنم 

حق(بھ نظر من تو از شمشیرھاى اوالد عبدالمطلب ترسیده اى ، : پسرش گفت  آن شمشیرھا بسیار تیز ) دارى  
 ! و در كف جوانان و شمشیرزنان دالورى است

واى بر تو، مرا بھ جنگ: زبیر كھ از این تحقیر بھ شدت رنجیده شده بود گفت  با على تحریك مى كنى ، من  
ه ام كھ با او جنگ نكنمسوگند خورد  . 

تو زبانزد زنان قریش نگردد، تو كھ   كفاره مخالفت با سوگند را بده تا ترس ) سوگند را بشكن و: (عبدهللا گفت 
 ! ترسو نبودى

غالمم: با كمال تعجب ترفند و حیلھ عبدهللا مؤ ثر افتاد و ناگھان زبیر گفت  كھ نامش مكحول است آزاد باد بھ  
آنگاه سر نیزه - لفت با سوگند جھت كفاره مخا خود را از نیزه جدا كرد و با نیزه بدون سر بر لشكر على علیھ  

تا شجاعت خود را اثبات كند و از این تھمت خود را تبرئھ كند(برد  السالم یورش ). 
او بیرون ) مزاحمش نشوید(براى او راه باز كنید : حضرت على علیھ السالم كھ یورش زبیر را دید فرمود

 . خواھد رفت
: و پس از آن بھ پسرش گفت  زبیر پس از جوالن دادن نزد سپاه خود برگشت و این كار را سھ بار تكرار كرد

نھ: گفت   واى بر تو آیا ترسى در كار بود؟ پسرش   . 
 سرانجام ناھنجار زبیر و تاءسف امیرالمؤمنین علیھ السالم بر او
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

الخره زبیر از جنگ كناره گرفت و در میان راه بھ وادى سباع رسید، در آنجابا مردى بنام احنف بن قیس با  
داشتند، وقتى احنف از حضور زبیر مطلع شد با  گروھى كھ از شركت در جنگ امتناع كرده بودند حضور
 : صداى بلند گفت

داختھ و چونمن با زبیر چھ باید بكنم ، دو لشكر مسلمین را بھ جان ھم ان شمشیرھا بھ كار افتاده خود كناره  
 . بدانید كھ او سزاوار مرگ است گیرى كرده و آنھا را رھا نموده است ،

معروف است با شنیدن) ترور(مردى بنام عمرو بن جرموز كھ در تاریخ بھ آدمكشى  بھ طمع (این سخنان  
بھ تعقیب زبیر پرداخت ، زبیر با دیدن او ایستاد) جایزه  آمده ام راجع : چھ مى خواھى ؟ گفت : از او پرسیدو  

در مورد(بھ كار مردم  آنھا را در حالیكھ سرگرم جنگ بودند و با: از تو بپرسم ، زبیر گفت ) جنگ   شمشیر  
 . بر یكدیگر مى زدند، رھا كردم
ھ وقت نماز شد، بود، تا اینك عمرو بن جرموز با زبیر بھ راه افتاد و ھر یك از دیگرى واھمھ داشت و مراقب

اى مرد، ما مى خواھیم: زبیر بھ ابن جرموز گفت  من نیز مى خواھم چنین كنم ، زبیر : نماز بخوانیم ، او گفت  
بیا بھ: گفت  باشد: پاسخ داد) ھیچیك با دیگرى كارى نداشتھ باشیم (یكدیگر امان دھیم   . 

ن جرموز درزبیر نشست و مشغول وضو شد و سپس بھ نماز ایستاد، كھ ناگاه اب نماز بر او حملھ كرد و او را  
انگشتر و شمشیر او، بھ طرف احنف آمد، مقدارى خاك نیز بر  كشت ، سر او را از بدن جدا كرد و بھ ھمراه
 : ، وقتى خبر را بھ احنف داد او گفت روى بدن زبیر ریخت

انبخدا نمى دانم كارى درست بوده یا خطا، برو بھ نزد على علیھ السالم و جری را بھ او بگو، قاتل زبیر بھ نزد  
بھ حضرت بگو كھ: حضرت آمد و بھ دربان گفت  عمرو بن جرموز اجازه ورود مى خواھد و ھمراه اوست  

 !سر و شمشیر زبیر
تو او: را آورد، حضرت بھ او فرمود در برخى روایات آمده است كھ شمشیر زبیر : را كشتى ؟ آرى ؟ فرمود 

ترسو و پست نبود) زبیر یعنى(بخدا كھ پسر حنیفھ   !ولى اجل است و مرگ ناگوار 
شمشیر زبیر را بھ من بده ، شمشیر را در دست گرفت ، آنرا حركتى: سپس فرمود این شمشیرى : داد و فرمود 



 .صلى هللا علیھ و آلھ زدوده بود است كھ مدتھا با آن غم و غصھ از رخسار رسول هللا
یھ السالم جایزه من چھ شد؟ حضرت فرموداى امیرالمؤمنین عل: این جرموز گفت  من از پیامبر خدا صلى هللا  :

قاتل زبیر را بھ: علیھ و آلھ شنیدم كھ مى فرمود آتش جھنم بشارت ده ، ابن جرموز محروم از جایزه برگشت و  
كشتھ  خوارج نھروان با نھروانیان بر علیھ حضرت على علیھ السالم بھ جنگ پرداخت و سرانجام در جریان
 (90) .شد
است و اضافھ نموده است كھ  شیخ مفید رحمة هللا علیھ نیز جریان كشتھ شدن زبیر را بطور مشروح ذكر كرده

ت على علیھ السالم وقتى شمشیر زبیر را در دستحضر این شمشیرى است كھ : گرفت و حركت داد فرمود 
،  (91) پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ جنگید ولى اجل است و مرگ ناھنجار زبیر چھ بسیار با آن ھمراه

ترا با پیامبر خدا صلى هللا علیھ و: سپس بھ صورت زبیر خیره شد و فرمود آلھ مصاحبتى بود و با آن حضرت  
 (92) . وارد شد و ترا بھ این جایگاه انداخت نسبت فامیلى نیز داشتى ولى شیطان بھ بینى تو
 طلحة سیاستمدار بوقلمون صفت
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

د برافروختھ بود كشتھ شد، وطلحھ نیز طبق پیشگوئى حضرت امیر در آتشى كھ خو تعجب آنجاست كھ قاتل او  
گرچھ خون عثمان و مظلومیت او را بھانھ شورش بر  شخص نابكارى است بنام مروان بن حكم ، زیرا طلحة
طلحة! حقیقت این بود كھ خود او یكى از عوامل موثر در كشتھ شدن عثمان بود حضرت على كرده بود ولى  

ممنوعیت او از آب ، فرمانده نگھبانانى بود كھ در ھنگام محاصره عثمان و خانھ عثمان را محاصره كرده و از  
كھ مى خواست براى عثمان آب ببرد منع كرد، و او اولین كسى  آب او را منع میكردند، حتى حضرت امیر نیز
مروان بن حكم كھ خود شاھد این ماجرا بود، در گرماگرم جنگ  (93) عثمان تیراندازى كرد، است كھ بھ خانھ
وقتى: شكست در سپاه بصره نمایان شد، اقدام بھ ترور طلحة كرد، مروان گوید جمل ، وقتى آثار ر دیدم مردم د 

عثمان(انتقام خون خود : جنگ جمل مغلوب شدند با خود گفتم  را خواھم گرفت ، سپس تیرى بطرف طلحھ  ( 
خون فوران كرد، تیر دوم را ھم بطرفش انداختم ، او را آوردند و زیر  انداختم كھ بھ رگ پاى او برخورد كرد،
 .گذاردند آنقدر از او خون آمد تا مرد درختى

ن و دروغ آشكارطلحة و بھانھ اى ننگی  
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

جنگ را  آتش (چرا بھ این جا آمدى ؟ : بھ طلحة گفتم : شخصى بنام عمیر گوید مگر تو در مدینھ ) برافروختى  
 بیعت نكردى ؟ از روى میل و اختیار و بدون اجبار با على

كھ شمشیر بر روى گردن من بود مرا رھا كن بخدا سوگند من در حالى بیعت كردم: جواب داد ! 
( و این سخن از طلحة نیز كالمى عجیب و دروغى آشكار بود، چرا كھ: مؤ لف گوید او و زبیر از اولین  
و حتى طبق پاره اى روایات او قبل از زبیر و قبل از  افرادى بودند كھ با حضرت امیر علیھ السالم بیعت كردند
 .(بیعت كرد تمامى مسلمانان با حضرت

طلحة و زبیر بھ نزد حضرت على) پس از كشتھ شدن عثمان : (زید بن اسلم گوید علیھ السالم كھ در یكى از  
دستت: باغستانھاى مدینھ رفتھ بود، آمدند و گفتند را بگشا تا با تو بیعت كنیم ، مردم ھیچكس جز شما را قبول  

 .ندارند
راى شما وزیر باشم ، براى شما بھتر از آن است ندارم من اگر ب) حكومت (من نیازى بھ این : حضرت فرمود

 ... كھ امیر باشم
مردم دیگران را بر تو ترجیح نمى دھند و بھ دیگرى راءى نمى دھند،: گفتند دستت را بازكن تا ما اولین نفرى  

 . باشیم كھ با تو بیعت مى كنیم
و(م بیعت با من مخفیانھ نخواھد بود، صبر كنید تا بھ مسجد رو: حضرت فرمود : گفتند). در حضور مردم باشد 

بیعت خواھیم كرد، و سپس بھ عنوان اولین نفرات ) علنى (دوباره  ما اینجا با تو بیعت مى كنیم ، در مسجد نیز
 .كردند و چون حضرت بھ مسجد و بر منبر رفت ، ھمراه مردم نیز بیعت كردند با حضرت بیعت

او كھ یك دستش آسیب دیده بود،طلحة اولین نفرى بود كھ بر منبر باال رفت ،  بر باالى منبر بھ امیرالمؤمنین  
 .علیھ السالم دست داد و بیعت كرد

انا:((مردى از قبیلھ بنى اسد كھ فال بد میزد وقتى این صحنھ را دید گفت  ، اولین دستى ))) و انا الیھ راجعون 
 (94) (.این بیعت بھ انجام رسد كھ بیعت كرد، دست شل بود، معلوم نیست

اگر نھ این بود كھ پدرم طلحة را كشت ، زخم دلم: عبدالملك بن مروان مى گفت  تا امروز باقى مى ماند، از  
شنیدم كھ مى گفت) مروان (پدرم   : 

چشمھاى او معلوم نبود، با  در جنگ جمل نگاھم بھ طلحة افتاد كھ كالھخود و زرھى دربرداشت بطوریكھ جز
چھ راھى براى نفوذ در اوست ، كھ چشمم: خود گفتم  بھ شكافى در زره او افتاد، با تیر او را ھدف قرار دادم  

غالمش او را برداشت و از صحنھ بیرون برد، اندكى بعد مرد،و آنرا قطع كرد،  بھ رگ پاى او خورد، در  
وقتى طلحة مجروح شد، بر استرى سوار شد و بھ غالم خود: روایتى آمده است  پیدا ) امن (برایم جائى : گفت  



من جائى براى بردن شما سراغ: كن ، غالم گفت  روزى ضایع كننده تر براى خون : طلحة گفت ! ندارم  
من ، ھمچوبزرگى چون   . امروز ندیده ام 

رھا كنید، این : كرد، فریاد زد بھ ھر حال خون ریزى آنقدر زیاد بود كھ وقتى آنرا مى بستند، زانویش ورم مى
خونریزى آنقدر! تیرى است كھ خداوند فرستاده   ادامھ یافت تا جان داد و در كنار فرات بھ خاك سپرده شد 

(95) 
 سخنان حضرت امیر علیھ السالم بر سر جنازه طلحة
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ین علیھ السالم بربعد از شكست اھل بصره ، امیرالمؤمن: در روایتى آمده است  استر رسولخدا صلى هللا علیھ و  
مى گشت ، از كنار لعب بن سور قاضى بصرة كھ كشتھ شده بود  آلھ بنام شھباء سوار شد و در میان كشتھ ھا
واى بھ مادرت اى كعب ، ترا دانشى: او را بنشانید، نشاندند فرمود: فرمود گذشت ، حضرت بود اى كاش  

شیطان گمراھت كرد و بھ لغزشت انداخت وولى ! برایت سود مى داد ترا سریع بھ جھنم رساند، رھایش كنید،  
از كنار طلحة بن عبیدهللا كھ  سپس  حضرت بھ : او را بنشانید، ابومخنف گوید: كشتھ شده بود گذشت و فرمود 

بود،) مثبت در پیشبرد اسالم (واى بر مادرت اى طلحة ، ترا اقداماتى : فرمود او یت سودمند بود اى كاش برا 
 (96) .سریعا بھ جھنم رساند ولى شیطان گمراھت كرد و بھ لغزش انداخت و ترا

ؤمنین علیھ السالم از كنار طلحة در میان كشتھ ھاروایت است كھ چون امیرالم او را : عبور كرد، فرمود 
تو داراى: بنشانید، او را نشاندند، بھ او فرمود ) یعنى در اول اسالم خدماتى داشتى (سابقھ اى با پیامبر بودى  

و ترا بھ آتش وارد) بھ فكر ریاست و بلند پروازى افتادى (وارد بینى تو شد  ولى شیطان ردك  . 
این ھمان است كھ با من بیعت شكنى كرد و در: در روایت دیگرى بھ او فرمود میان امت ، فتنھ گرى كرد و  

اى طلحة بن عبیدهللا ، من آنچھ : بنشانید طلحة را، سپس فرمود براى قتل من و خانواده ام نیرو بسیج كرد،
ھ تو وعده داده بود حقوعده داده حق یافتم ، آیا تو ھم آنچھ را خدایت ب خداوند بھ من : یافتى ؟ آنگاه فرمود 
 : طلحة را بخوابانید، یكى از ھمراھان حضرت گفت
بھ خدا سوگند او سخن مرا  :اى امیرالمؤمنین آیا با طلحة بعد از كشتھ شدن سخن مى گوئى ؟ حضرت فرمود

كھ پیامبر اجساد(شنید ھمچنانكھ اھل چاه بدر  كالم پیامبر ) ن سخن گفت مشركین را در آن انداخت و با آنا 
 .آلھ را در جنگ بدر شنیدند صلى هللا علیھ و
این مرد : نشاند و فرمود سپس از كنار كعب بن سور قاضى بصره گذر كرد كھ در میان كشتھ ھا بود و او را
گردن آویختھ بود، مى پنداشت كھ بھ یارى مادرش  ھمان است كھ بر ما شورش كرد در حالیكھ قرآنى بھ

آمده است ، مردم را) ھ عایش( است ، بھ ) منجالبى (بھ آن جریان دعوت میكرد و خودش نمیدانست در چھ  
او از خداوند خواست مرا بكشد، خداوند))((و خاب كل جبار عنید((خدا تفاءل زد كتاب را كشت  خودش   )) 
(97) 
 تقسیم عجیب و محاسبھ دقیق بیت المال بصرة
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

وقتى حضرت على علیھ السالم بر اھل جمل پیروز شد،: ابواالءسود دئلى گوید وارد بیت المال بصره شد  
عده اى از مھاجرین و انصار كھ من ھم باھمراه با   . آنھا بودم 

دیگرى را فریب دھید، این سخن) اى پولھا: (وقتى زیادى اموال را دید فرمود را چند بار تكرار كرد، سپس بھ  
اینھا را میان یاران من تقسیم كنید و بھ ھر كدام پانصد درھم : فرمود آن پولھا نگاه كرده در آنھا دقیق شد و
 .بدھید

سوگند بھ آنكھ محمد صلى هللا علیھ و آلھ را بھ حق مبعوث: ابواالسود گوید كرد، نھ یك درھم كم آمد و نھ زیاد،  
 .در بیت المال شش ھزار درھم بود و تعداد افراد دوازده ھزار نفر گویا او مقدار اموال را دقیق میدانست ،
(98) 

على علیھ السالم بیت المال بصرة را میان: شخصى بنام حبة العرنى گوید یارانش تقسیم كرد و بھ ھر كدام  
شخصى كھ در جنگ شركت نداشت آمد و  برداشت ، در این میان پانصد درھم داد، و خودش نیز پانصد درھم
 : گفت
نیز عطا فرما، حضرت سھم خود  یا امیرالمؤمنین من دلم با شما بود گر چھ بدنم غایب بود، از این غنائم بمن
 (99) !چیزى بھره نبرد را تماما كھ پانصد درھم بود بھ او داد و خودش
 ما ھم با امیرالمؤمنین بودیم انشاءهللا
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

اى كاش برادرم حاضر: و در ھمین میان بود كھ یكى از یاران حضرت بھ او گفت  را  بود تا نصرت خدا 
 :نسبت بھ شما بر دشمنانت مى دید، حضرت فرمود

پس با ما بوده است ، و: آرى ، فرمود: آیا دل برادرت با ما بود؟ عرض كردم  ھمانا با ما بوده اند در این  



زنھایند و روزگار در آینده آنھا را بیرون خواھد نمود و دین بھ  لشكرگاه جماعتھائى كھ در پشت مردان و رحم
 (100) .نیرو مى گیرد وسیلھ آنھا
 عفو عمومى و اعتراض لشكریان
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

كست خورد، حضرت امیر علیھ السالم دستور داد تا باھنگامى كھ سپاه عایشھ ش باقیمانده ھا و خانواده ھاى  
 .كسى كارى نداشتھ باشد آنھا و اموال آنھا كھ در بیرون میدان رزم است

چرا على علیھ السالم وقتى بر اھل جمل پیروز: بھ ابوصالح گفتم : كلبى گوید شد، شمشیر در میان آنھا  
آنھا گذشت و بر آنھا منتاو از : نگذاشت ؟ گفت  نھاد ھمچنانكھ پیامبر ھنگام فتح مكھ ، با اھل مكھ انجام داد،  

خداوند آنھا را ھدایت  آنھا را از دم تیغ بگذراند، ولى بر آنھا منت نھاد، چون دوست مى داشت او مى خواست
 (101) .كند
گرفت ، آنھا بھ  این تدبیر و عفو و گذشت حضرت ، مورد اعتراض بسیارى از سربازان حضرت قرار

سربازان اسیر دشمن را نیز میان ما بعنوان: حضرت مى گفتند : ر، گفتندخی: برده تقسیم كن ، حضرت فرمود 
در جنگ(چگونھ است كھ كشتن آنھا  چگونھ : اما اسیران آنھا بر ما حالل نیست ؟ حضرت فرمود) حالل بود 

لشكرگاه آورده اند  حالل باشد خانواده ضعیف ایشان در دارالھجرة و مملكت اسالم ، ھر چھ آنھا بھ براى شما
بر آن بستھ اند، براى اھل آن است و شما را در  بر شما حالل است ولى آنچھ در خانھ ھایشان است و درھا را
 آن بھره اى نیست ،
حضرت زیاد اصرار كردند  اما سپاھیان بھ این پاسخ قانع نشدند و ھمچنان پافشارى مى كردند وقتى بر

قرعھ بیندازید تا ببینم عایشھ نصیب چھ: حضرت فرمود كسى مى شود تا بھ او بدھم ؟ مردم با شنیدن این سخن  
ار كردند و منصرفاستغف  (102) .شدند 

رد؟كدامیك از شما ام المؤمنین را در سھم خود مى گی: و در روایتى آمده است حضرت فرمود ! (103) 
 تدبیر حكیمانھ امیرالمؤمنین براى امنیت شیعیانش در آینده
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

دشمنان(سیره و روش على در مورد اھل بصره : صادق علیھ السالم فرمودند امام شكست خورده كھ حضرت  
براى شیعیان على بھتر ) اموال دیگر ایشان متعرض نشد آنھا را آزاد نمود و بھ اسیران و فراریان و خانواده و
 .آن مى تابد بود از آنچھ خورشید بر

داراى دولت و) مخالفین بعد از او( مى دانست كھ این گروه) حضرت على (او  حكومت خواھند شد، اگر او  
 !كردند آنھا را اسیر مى كرد، آنھا شیعیان او را اسیر مى

با مخالفین(آیا قائم علیھ السالم نیز مثل حضرت على : پرسیدم : راوى گوید نھ : برخورد مى كند؟ فرمود ( 
واھند داشت با آنھا با منت عمل كرد، ولى چون مخالفین خ ھمانا على علیھ السالم چون مى دانست آنھا دولتى

در آن زمان(  (104) .حكومتى ندارند، او با آنھا با آن روش عمل نمى كند ( 
 ! دو روش مختلف از حضرت امیر در دو جنگ
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

فراریان: در جنگ جمل وقتى لشكر عایشھ شكست خورد حضرت دستور داد ندا كردند را تعقیب نكنید،  
 . مجروحان را نكشید، ھر كھ درب خانھ را بست در امان است

ن و فراریان و مجروحان را مى كشت ، در روایاتاما در جنگ صفین حضرت مھاجما آمده است كھ از علت  
مخالفین اعتراض ھم مى نمودند، یحیى بن اكثم از  این دو روش گوناگون سؤ ال مى كردند و چھ بسا برخى
 :حضرت فرمود امام ھادى ھمین را پرسید

ه بودندكشتھ شد) طلحة و زبیر(اما نسبت بھ اھل جمل ، آنھا چون پیشوایانشان  و دیگر كانونى نداشتند كھ در  
منازل خود مى رفتند و از جنگ كناره گیرى مى كردند، لذا  آن محور اجتماع كنند، ھنگام عقب نشینى فقط بھ
 . كھ نباید با آنھا كار داشت حكم آنھا این است
ماده مى رفتند و او لشكریان آ اما سپاه معاویھ وقتى عقب نشینى مى كردند، دوباره گرداگرد پیشواى خود و
آنھا جایزه مى داد، مجروحین و بیماران را مداوا مى كرد و آنھا  براى آنھا اسلحھ و مھمات تدارك مى دید و بھ
الحدیث.بھ جنگ مى فرستاد، لذا حكم آن دو و با ھم یكسان نبود را دوباره  . (105) 
 خالصھ جریان حكمین و پیدایش خوارج
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
معاویھ نمایان شده بود، لشكر  جنگ چھارده ماھھ صفین بھ لحظات پایانى نزدیك مى شد، آثار شكست در لشكر
اشتر كھ جبھھ راست لشكر را داشت مى رفت تا پیروزى نھائى را  امیرالمؤمنین علیھ السالم بھ فرماندھى مالك
 .جشن بگیرد
 فریب مردم با قرآن



حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
اى پسر عاص از  : معاویھ احساس كرد خطر بسیار جدى است بھ سیاستمدار حیلھ گر خود عمروعاص گفت

كھ امید آن دارى(ھ ھایت استفاده كن و حكومت مصر را حیل  . بھ یادآور، كھ ما در آستانھ نابودى قرار داریم ( 
اى مردم ھر كھ قرآنى با خود دارد بر سر نیزه بلند كند،: عمروبن عاص گفت  قرآنھاى بسیارى بلند شد و  

كتاب خدا میان ما و: صداى نالھ ھا برخاست كھ  اید از مرز شام حفاظت كند بعد از شما باشد، چھ كسى ب 
اھل شام ،) نابودى (  براى مرز عراق بعد از اھل عراق چھ خواھد ماند؟ 

 چھ كسى با روم و كفار جنگ كند؟
 .حدود پانصد قرآن در سپاه معاویھ بر سر نیزه بلند شد

فتندكھ این صحنھ ھا را دیدند فریب خورده گ) لشكریان حضرت امیر علیھ السالم (اھل عراق  : 
 :ما بھ كتاب خدا پاسخ مى دھیم ، و در خواست ترك جنگ را داشتند، بھ على علیھ السالم گفتند

و از ھمھ سرسخت تر در این جریان اشعث بن ! معاویھ بھ حق برگشتھ و بھ كتاب خدا دعوت مى كند، بپذیر
 .قیس بود

ر شده اممن دیروز امیر شما بودم و امروز ماءمو: حضرت در ضمن جمالتى فرمود و شما مشتاق زنده ماندن  
اینھا این قرآنھا را جز براى: و فرمود. شده اید  .مكر و حیلھ بلند نكرده اند 

ما نمى توانیم دعوت بھ قرآن را رد كنیم: صلح طلبان گفتند  ! 
واى بر شما من با اینھا جنگیدم كھ بھ حكم قرآن تن دھند، اینھا: حضرت فرمود ه فرمان خدا را عصیان كرد 

دشمن خود ادامھ دھید، معاویھ و ابن عاص و ابن ابى  اند، بروید و بر حق خود پابرجا باشید و جنگ را با
را مى  ابن النابغة و عده اى دیگر، اینھا طرفداران دین و قرآن نیستند، من اینھا معیط و حبیب بن مسلمة و

و شناسم ، از زمان كودكى آنھا تا بزرگسالى ، آنھا بدترین كودكان  .بزرگساالنند 
را تھدید كردند كھ اگر بھ  ولى آن عافیت طلبان نادان نھ تنھا بھ سخنان حضرت توجھى ننمودند بلكھ حضرت
اگر : اشعث گفت ) یعنى حضرت را خواھند كشت (كرد  جنگ ادامھ دھد، با او ھمانند عثمان رفتار خواھند
خودت اگر مى خواھى برو، : ضرت فرموداز او بپرسم منظورش چیست ؟ ح بخواھى نزد معاویھ روم و
 : معاویھ آمد و در این مورد از او پرسید، معاویھ گفت اشعث نزد
مردى از طرف ما انتخاب شوند  مى خواھم ما و شما بھ كتاب خدا و فرمان او تن دھیم ، مردى از طرف شما و
فت تصمیم بگیرندو در مورد خال(حكم كنند  و از آنھا عھد و پیمان بگیریم كھ بھ كتاب خدا و ما ھمگى بر  (
 . توافق كرده اند رضایت دھیم حكم خدا كھ آن دو
بازگو كرد اكثریت لشكریان  اشعث كھ این نظر را پسندیده بود، نزد حضرت على علیھ السالم آمد و جریان را

قبول است و ما: حضرت نیز اینرا پسندیدند و گفتند تحریك شده معاویھ  زیرا برخى از آنھا(ھمین را مى پسندیم  
فراوان  دیگرى در اثر طوالنى شدن جنگ و دورى از خانھ و خانواده و تلفات و خسارات بودند و عده بسیار
امتى كھ در گرماگرم جنگ فریب دشمن  از ادامھ جنگ خستھ شده بودند و بھ صلح تمایل نشان دادند، و واى بر
خود را از دست داده و با اینكھ دشمن نابكار و باطل خود استقامت  زخم خورده و رو بھ زوال خود را بخورد و
 (بكشاند كھ استقامت مى كند، اما او اظھار عجز كند و امام خود را بھ صلح تحمیلى را مى بیند
 !! صلح تحمیلى و نماینده تحمیلى
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

را دید بھ اجبار تن بھبھ ھر حال وقتى حضرت سستى و عافیت طلبى یاران خود  حكمین داد، اھل شام براى  
طلبان و سست عنصران لشكر حضرت على علیھ السالم  داورى عمرو بن عاص را انتخاب كردند، ولى عافیت
ما ابوموسى اشعرى را: نیز امام آنھا تصمیم بگیرد، اشعث و ھمراھان او گفتند اجازه ندادند در این مرحلھ  
 ! قبول داریم

نافرمانى مرا كردید، االن) ادامھ جنگ (شما در اول كار : دحضرت فرمو نافرمانى مرا نكنید، من با فرستادن  
 . نیستم ابوموسى اشعرى بھ عنوان داور موافق

ما جز بھ ابوموسى اشعرى راضى نمى شویم: اشعث و طرفداران او گفتند  . 
د و مردم راواى بر شما او مورد اعتماد نیست ، او از من جدا ش: حضرت فرمود از اطراف من پراكنده كرد و  

او ماھھا فرارى بود تا اینكھ بھ او امان دادم ،: فرمود مقدارى از كارھاى ابوموسى را ذكر نمود، سپس  
بخدا كھ دو نفر از طایفھ مضر : لیكن من عبدهللا بن عباس را نماینده خود مى كنم ، اشعث و طرفداران او گفتند

دبراى ما داورى نمى كنن . 
آیا این جنگ جز بھ تحریك اشتر بود؟: اشتر باشد، گفتند) مالك (پس : حضرت فرمود  

ھر چھ خواستید انجام دھید) كھ حرف مرا نمى پذیرد(االن : حضرت فرمود . 
مردم: آنھا براى ابوموسى نامھ نوشتند و جریان را گفتند و بھ او گفتھ شد : الحمد) ، گفتند: صلح كردند، گفت  

انا) و:((كرده اند گفت  ترا داور  .((انا الیھ راجعون 
 :در نوشتارى كھ میان حضرت على علیھ السالم و معاویھ قبل از حكمیت مقرر شد آمده بود



اجراء حكم هللا سستى نكنند، و  دو داور باید قرآن را احیاء كنند و از ھوى متابعت نكنند و در ھیچ موردى از
سلمانان ازگرنھ داورى آنھا ارزش ندارد و م  .داورى آنھا بیزارند 

 سرآغاز تفرقھ و پشیمانى خوارج ھمچنانكھ حضرت خبر داده بود
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

اجتماع كنند) دومة الجندل (قرار شد حكمین در ماه رمضان در مكانى میان كوفھ و شام  . 
 : در این فرصت عروة بن اذیة اعتراض كرده و بھ اشعث گفت

و او اولین نفرى بود))ال حكم اال )((آیا در دین خدا داور قرار مى دھید، كھ این شعار را سرداد و با شمشیر  
اسب اشعث بھ او نخورد و بھ پشت اسب اصابت كرد و این آغاز  بر اشعث حملھ كرد و شمشیر در اثر حركت
 .حركت خوارج بود

و از یكدیگر بیزارى مى كم كم میان سپاھیان حضرت اختالف و دشمنى افتاد جستند، برادر از برادر و پسر از  
 .افتاده دعوا مى كردند و ھمدیگر را در این عمل سرزنش میكردند پدر بیزارى مى جست ، مردم بھ جان ھم
 . حضرت على علیھ السالم بھ كوفھ برگشت و معاویھ نیز بھ دمشق بازگشت

و جدا شدند و در روستائى ازوقتى حضرت بھ كوفھ آمد، دوازده ھزار نفر از ا روستاھاى كوفھ بنام حروراء  
آنھا عبدهللا بن كّوا بود، حضرت با آنھا مناظره ھاى  جمع شدند بھ رھبرى شبیب بن ربعى و امام جماعت
 . متعددى داشت
 جلسھ نھائى و فریب خوردن ابوموسى اشعرى
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

مة الجندل ، عبدهللا بن عباس با چھارصد نفر ھمراهھجرى در دو 38در سال  ابوموسى اشعرى و از طرف  
عمروعاص ، جمع شدند ابن عباس ، ابوموسى را نصیحت  معاویھ نیز شرحبیل بن سمط با چھارصد نفر ھمراه
 .علیھ السالم تذكر داد كرد و بھ فضائل حضرت على

ھ على و معاویھ ھر دوآن دو با ھم بھ مشورت پرداختند، ابوموسى پذیرفت ك بركنار باشند و پسر عمر، عبدهللا  
 .، كھ داماد ابوموسى بود خلیفھ شود
كھ معاویھ را نصب مى كنم ،  آنگاه عمروعاص بھ منبر رفت و معاویھ و على علیھ السالم را خلع و اعالم كرد

حیلھ و نامردى كردى: ابوموسى اعتراض كرد و گفت  و از ھم جدا . سزا گفتندو فاجر شدى و یكدیگر را نا 
بھ شام رفت  بھ مكھ رفت و بھ كوفھ برنگشت و عمرو عاص  شدند، ابوموسى با خوارى  . 
 توبیخ مردم بھ خاطر نافرمانى از حضرت
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
 :وقتى خبر بھ حضرت على علیھ السالم رسید فرمود

ودم و شما را از آن نھى كردم ولىمن راجع بھ این داورى با شما سخن گفتھ ب شما جز بھ نافرمانى من رضایت  
 با مخالفت من ؟ ندادید، االن سرانجام كار خود را چگونھ دیدید
بخدا كھ من مى شناسم آنكھ شما را بھ نافرمانى من وادار كرد، اگر بخواھم انجام مى دھم ولى خداوند بھ دنبال 
 .اوست منظور حضرت اشعث بود

ھر كھ بھ این داورى دعوت كرد او را بكشید، خدا او را بكشد ھر چند زیر عمامھ من باشد،: سپس فرمود  
را رھا كرده و بھ ھواى خود  آگاه باشید كھ این دو مرد خطا پیشھ كھ براى داورى انتخاب كردید، حكم خدا

آنھا آنچھ را. بدون دلیل و بھ غیر حق حكم كردند چھ قرآن كنار گذارده زنده قرآن احیا كرد كنار گذارده و آن 
مؤمنین از آن دو  كردند و خداوند آنھا را ھدایت نكرد، خداوند و رسول او و افراد شایستھ از كردند، اختالف
 (106) .پادگانھا حضور یابید بیزارند، اكنون آماده جھاد شوید و مھیاى حركت گردید و در
 اعتراض فریب خوردگان بھ امیرالمؤمنین علیھ السالم
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
ان سپاه حضرت ، در جنگجوی ھمینكھ این سخن از حضرت على علیھ السالم صادر شد، بیست ھزار نفر از
صورتھاى سیاه شده در اثر سجده كھ در مقدم ایشان مسعر  حالیكھ غرق در اسلحھ بوده با شمشیرھاى كشیده و
حضرت  حصین و گروھى از قاریان قرآن كھ بعدا از خوارج شدند، پیش حضرت آمدند و بن فدكى و زید بن

ا على دعوت اینی: را با اسم نھ بھ عنوان امیرالمؤ منین صدا زده گفتند قوم را قبول كن ، وگرنھ ما با تو ھمان  
 .بھ خدا قسم اگر قبول نكنى حتما این كار را خواھیم كرد كار را مى كنیم كھ با عثمان كردیم ،

بھ كتاب خدا دعوت) مردم را(واى بر شما من اول كسى ھستم كھ : حضرت فرمود كردم ، و اول كسى ھستم  
الل نیست و در دین منكھ آنرا پذیرفتم ، بر من ح  . سزاوار نیست كھ بھ كتاب خدا دعوت شوم و قبول نكنم 

جنگ من با ایشان بخاطر گردن نھادن بھ حكم قرآن است ، ایشان نافرمانى خدا را كرده و عھد او را شكستند و 
 .كتابش را پشت پا انداختند

قرآن نیست من شما را آگاه كردم كھ فریبتان داده اند و منظور اینھا عمل بھ ، ھر چھ حضرت امیر علیھ السالم  
بیاید) جنگ را قطع كند و(بفرست تا مالك اشتر  :بھ آنھا تذكر داد سودى نبخشید، آنھا گفتند . 



 امیرالمؤمنین بھ ناچار مالك را احضار كرد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

بھ سختى مشغول نبردهمالك اشتر سردار رشید لشكر امیرالمؤمنین علیھ السالم  بود، جنگ بھ لحظات حساسى  
علیھ السالم نمایان گشتھ بود، با اصرار این فریب  رسیده بود و عالئم فتح و پیروزى در سپاه حضرت على
بھ مالك بگو: شخصى بھ نام یزید بن ھانى را بھ طرف مالك فرستاد و فرمود خوردگان ، امیرالمؤ منین نزد  :
 .من بیا

گرم جنگ بود و متوجھ حساسیت امر و آنچھ در پشت صحنھ مى گذشتمالك در گرما نشد بھ فرستاده حضرت  
بھ حضور بگو، االن وقت احضار من و بیرون آوردن: گفت  نیست ، امیدوارم ) حساس (من از موقعیت  

بھ زودى(خداوند فتح و پیروزى را   !نصیب من گرداند، عجلھ نفرما ( 
اندكى نگذشتھ بود كھ از لشكر. الك را رساندیزید بن ھانى برگشت و پیغام م شام نالھ ھا برخواست و صداھا  

 .آثار شكست در لشكر شام ظاھر شد درھم پیچید و آثار پیروزى در لشكر عراق و
بھ مالك دستور) عمدا(تو : اما آن قوم نادان بھ حضرت على علیھ السالم گفتند حضرت ! ادامھ جنگ داده اى  

تاده مرا ندیدید؟ آیا من درشما آیا فرس: فرمود  مقابل شما آشكار صحبت نكردم و شما شنیدید؟ 
بفرست تا مالك برگردد وگرنھ بخدا سوگند كھ ترا بركنار خواھیم كرد: گفتند !! 

واى بر تو اى یزید برو بھ مالك بگو بیا نزد من: حضرت بھ فرستاده خود فرمود كھ فتنھ محقق شد، وقتى  
آیا: بھ مالك داد، مالك گفت فرستاده حضرت پیغام را  : فتنھ واقع شد؟ گفت ) ى بر نیزه (بخاطر این قرآنھا  

بھ: مالك گفت . آرى   . خدا سوگند كھ فكر مى كردم فتنھ واقع شود، این كار، حیلھ عمرو عاص است 
 : سپس بھ فرستاده حضرت گفت

یروزىاز پ(عالئم شكست اھل شام را، نمى بینى آنچھ خداوند (آیا نمى بینى  نصیب ما كرده است ؟ سزاوار  ( 
را رھا كرده از دست بدھیم) موقعیت (است كھ این   ؟ 

آیا دوست دارى تو در اینجا بر این گروه پیروز شوى اما: فرستاده حضرت گفت  امیرالمؤمنین در جاى خود  
 گرفتار شده او را بھ دشمن تسلیم كنند؟

را دوست ندارمسبحان هللا ، نھ بخدا قسم ، این : مالك گفت   . 
آنھا بھ حضرت گفتھ اند یا بفرست اشتر را كھ برگردد یا: فرستاده حضرت گفت  حتما تو را با شمشیرھاى  

 ! تسلیم دشمن مى كنیم خود مى كشیم ھمچنانكھ عثمان را كشتیم و یا تو را
اى گروه سست : زد برگشت و صدا مالك كھ شرائط پشت جبھھ را بھ شدت نگران كننده یافت ، با یك دنیا خشم
پیروز شدید و آنھا ناامید شدند، قرآنھا را بر سر نیزه كرده شما  عنصر و پست ، آیا اینھا در این زمان كھ شما
 دعوت مى كنند؟ را بھ قرآن

مى كنم  مرا بھ مقدار دوشیدن شتر مھلت دھید كھ من پیروزى را احساس   . 
نمى شود: آن گروه نادان و كوردل گفتند . 

مرا بھ مقدار دوانیدن یك اسب مھلت دھید كھ امید دارم پیروز شوم: فت مالك گ  . 
اگر اینگونھ باشد ما ھم در گناه تو شریك خواھیم بود: گفتند . 

 (107) . و سرانجام آن شد كھ كار بھ حكمیت كشید و در تاریخ مضبوط است
 پشیمان مى شوید ولى سودى نخواھد داشت
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

وقتى آن گروه از سپاھیان فریب معاویھ را خوردند، حضرت : شیخ مفید عالم بزرگوار شیعھ روایت كند
 :فرمود

ز خدا بترسید و دست از جنگ برندارید، اگر بھ این توصیھ من عمل نكنید،ا راھھاى تفرقھ ھویدا گشتھ و بھ  
: نخواھد داد، و حوادث دقیقا ھمانطور شد كھ حضرت بیان فرمود سختى پشیمان خواھید شد ولى برایتان سود
 (108) .بود
 گویا مى بینم او را كھ فریب خورده است
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
جھت داورى در مورد  ھنگامى كھ ابوموسى اشعرى نماینده تحمیلى حضرت على علیھ السالم مى خواست
بر كتاب خدا حكم كن و از آن تجاوز : فرمود حضرت على علیھ السالم و معاویھ ، حركت كند، حضرت بھ او
بھ : گویا او را مى بینم كھ نیرنگ خورده است ، راوى گوید: فرمود مكن و چون ابوموسى پشت كرد حضرت
رستادید؟یا امیرالمؤمنین اگر مى دانید او را فریب مى دھند چرا او را ف : حضرت گفتم  

با اینكھ بھ نمایندگى ابوموسى راضى نبود و مالك اشتر و ابن عباس را(حضرت  پیشنھاد نموده بود اما در اثر  
فرمود) اكراه مردم او را فرستاد . 

 اى پسرم اگر خداوند درباره خلق خود بھ علم خود رفتار مى نمود دیگر با پیامبران بر مردم احتجاج نمى كرد
نیك از بد است و  یعنى پیامبران را نمى فرستاد براى امتحان مردم ، زیرا امتحان براى تشخیص) (109)



دارد تا عاقبت كار آنھا راحضرت حق نیازى بھ آزمودن مردم ن بداند، بلكھ او از ھر چیزى آگاه است و اینكھ  
 این است كھ حجت بر مردم تمام شود و نگویند اگر براى ما رھبرى بود، اطاعت پیامبران را مى فرستد براى
 (. مى كردیم
 خوارج نھروان و اشتباه بزرگ دوم
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

تحكیم واقع شد و قرار شد نمایندگان دو طرف در مورد خالفت بھوقتى جریان  بحث بنشینند، چون اشعث بن  
قبول كردند و چون براى لشكر عراق خواند، صداھاى  قیس متن آتش بس را براى لشكر شام خواند، آنھا
ال حكم اال )؛ حاكم فقط خداست:((گفتند اعتراض برخواست كھ مى  .)) 

اشعث بھ نزد حضرت على . یج گسترش یافت تا اینكھ چندین گروه این شعار را سر دادنددامنھ اعتراض بھ تدر
 : علیھ السالم آمد و گفت
عده اى دیگر كھ شعار ال  من نتیجھ را بر دو سپاه عرضھ كردم ، ھمھ راضى شدند جز طائفھ بنى راسب و
كرده آنھا را بكشیمعراق و شام حملھ  حكم اال ) سر داده معتقدند باید بھ ھر دو سپاه  ! 

آرى: آیا اینھا یكى و دو پرچم و گروھى اندكند؟ اشعث گفت : حضرت فرمود  . 
اكنون كھ تعدادشان اندك است رھایشان كن ، كھ ناگاه از ھر جھت: حضرت فرمود و ھر طرف شعار ال حكم  

و معلوم گشت تعداد معترضین بسیار(اال ) بلند شد  براى خداست نھ براى تو یا حكومت : كھ مى گفتند) است  
 !كھ در دین خدا مردم داورى كنند على ، ما راضى نیستیم
شوند، و ما كھ پیشنھاد حكمیت و  حكم خدا در مورد معاویھ و یاران او این است كھ یا كشتھ شوند و یا تسلیم ما

و جنگ را متوقف نمودیم(داورى دادیم  نیم ، تو ھم یا على توبھ ما از خطاى خود توبھ مى ك!! اشتباه كردیم  ( 
 ! وگرنھ از شما بیزارى مى جوئیم كن

آنھا را نپذیرفت و فرمود) واھى (حضرت على علیھ السالم سخن  : 
عھد فرمان داده است ، ولى آنھا  آیا بعد از آنكھ عھد و پیمان بستھ ایم برگردیم در حالیكھ خداوند بھ وفاى
 (110) . نیز از آنان بیزارى جست اصرار كرده و از حضرت بیزارى جستند، حضرت

اكنون مى توان بھ حقانیت سخن حضرت پى برد كھ بھ آن كوردالن: مؤ لف گوید اى مردم از این : فرمود 
از جنگ برندارید كھ اگر تسلیم شوید بعدا پشیمان مى  خدعھ معاویھ و باال بردن قرآن ، فریب نخورید و دست
 .ندارد شوید و پشیمانى سودى
مدارا نمود تا اینكھ گستاخى را از حد  بارى امیرالمؤمنین علیھ السالم ھمواره با اھل نھروان و پرخاشھاى آنھا

كردند، مردم  رتش شورش گذرانده بر حض را مورد ضرب و قتل قرار دادند، آنگاه حضرت على علیھ السالم  
 .اقدام فرمود و آنھا را قلع و قمع كرد بھ دفع آنان
 اطالع حضرت از تعداد كشتھ ھاى جنگ قبل از جنگ

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
كرده و بھ جنگ حضرت شتافتھ  دند؛ خوارج لشكرى مھیادر آن ھنگام كھ بھ حضرت امیر علیھ السالم خبر دا

 . سمت آب است ایشان این: اند و از نھر عبور كرده اند، فرمود
  !(111)بھ خدا قسم ده نفر از آنجا نجات نمى یابند و ده نفر از شما ھالك نمى شود

بعد از جنگ مشاھده كردند كھ از سپاه دشمن فقط نھ نفر موفق بھ فرار شده اند و از اصحاب آن حضرت نیز 
 .فقط ھشت نفر بھ شھادت رسیده اند

و شارح نھج البالغة  تفاق مورخین است ،جریان پیشگوئى حضرت در مورد كشتھ ھاى جنگ نھروان مورد ا
    .(113)نزدیك شده است  (112)این خبر بھ حّد تواتر: ابن ابى الحدید گوید

  
  

 پیشگوئى حضرت در مورد موقعیت لشكر خوارج
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

نسبت بھ حقانیت(نھروان ، تردیدى در دلم  در جریان: مردى بنام جندب گوید پیدا ) حضرت على علیھ السالم  
) شد، زیرا اھل نھروان را دیدم كھ برنسھا پوشید و پرچمھاى آنھا قرآن است ، از ) لباسھاى بلند مثل بارانى 
در ھمین. گیرى كردم و آنقدر ناراحت شدم كھ نزدیك بود بھ آنھا بپیوندم  جنگ كناره و تردد بودم حالت تفكر  
یا : در این میان سوارى بھ عجلھ بھ نزد حضرت آمد و گفت  .كھ ناگاه امیرالمؤمنین علیھ السالم نزدیك من آمد
تو دیدى كھ آنھا عبور كردند؟: فرمود. نشستھ اى ؟ خوارج از نھر عبور كردند امیرالمؤمنین چھ : عرض كرد 

ور نمى كنندبھ خدا قسم اینھا عبور نكرده اند و ھرگز عب. آرى  . (114) 
كافیست  هللا اكبر، شھادت ھر كسى بر علیھ خودش : در دلم گفتم : جندب گوید كرده باشند، ، اگر اینھا عبور  

گردد، كھ در این صورت بر علیھ او خواھم جنگید،  دروغ بودن كالم حضرت و باطل بودن او روشن مى



 اگر عبور نكرده باشند، صدق و حقانیت او بر من روشن مى گردد و با دشمنان او نبردى سخت با تمام قوا، و
لى نكشید كھطو. خواھم جنگید، نبردى كھ خداوند بداند براى او غضب كرده ام  سوار دیگرى بھ عجلھ آمد و  

یا: در حالیكھ با تازیانھ اش اشاره مى كرد گفت  امیرالمؤ منین من نزد شما نیامدم مگر اینكھ تمامى آن گروه از  
 .كردند، و این پیشانى اسبھاى ایشان است كھ جلو مى آید پل عبور

تند و تو دروغ مى گوئى ، آنھا عبور نكرده اند و خداوند و پیامبر او راست گف: حضرت على علیھ السالم فرمود
 .ھرگز عبور نخواھند كرد
در حالیكھ دست بر  سپس حضرت آماده باش داد در میان لشكر، سپاه بھ سوى خوارج حركت كرد، من نیز

اگر یك نفر: قبضھ شمشیر داشتم از شدت خشم با خود گفتم   سواره از خوارج را ببینم كھ عبور كرده باشد، با 
ھمینكھ نزدیك آمدیم ، دیدم حتى یك نفر از آنھا از پل! السالم خواھم كوبید شمشیر بر سر على علیھ عبور  
 .نكرده اند و ھمھ آنھا آن طرف نھر ھستند

بھ طرف) كھ با علوم الھى بھ درون من آگاه شده بود(حضرت على علیھ السالم  من متوجھ شد و در حالیكھ  
نھاده بود فرموددست مباركش را بر سینھ من  : 

اى امیرالمؤمنین: اى جندب آیا شك كردى ؟ چگونھ دیدى كالم مرا، عرض كردم  بھ خدا پناه مى برم از شك و  
من نیست   اى جندب دانش : خشم امیرالمؤمنین ، حضرت فرمود تردید، بھ خدا پناه مى برم از خشم پیامبر او و
از این با كمال جدیت در این جنگ ، جھاد كردعلم رسول او، جندب نیز بعد  مگر بھ علم خدا و . (115) 

انده ھان لشكر حضرت على علیھ السالم این جریان را طبرانى در كتاب اوسط از جندب بن زھیر كھ از فرم
 : در جنگ نھروان بود چنین آورده است

وقتى خوارج از سپاه على علیھ السالم كنار گرفتند و بر آن حضرت: جندب گوید شورش كردند، ھمراه امام  
داى آنھا رسیدیم طنین قرائت قرآن آنھا را مانند ص علیھ السالم بھ جنگ ایشان رفتیم ، وقتى بھ لشكرگاه
ناراحت  آنھا نزدیك شدیم ، افرادى وارستھ در میان آنھا دیدیم ، من از تماشاى آنان زنبوران شنیدیم ، وقتى بھ
 : گرفتھ و تكیھ بر نیزه ام داده بودم گفتم شدم ، از آنھا كناره گرفتم و پیاده شده در حالیكھ افسار اسبم را

مرا بھ آن ھدایت نما و چنانچھ گناه است مرا از آن بر حذر پروردگارا اگر جنگ با اینان خدمتى بھ دین تواست 
 .بدار
اى جندب از خشم الھى : فرمود در ھمان حال امیرالمؤمنین علیھ السالم سر رسید، ھمینكھ بھ من نزدیك شد
یا امیرالمؤمنین با : ایستاد، در این ھنگام مردى آمد و گفت  پرھیز كن ، سپس حضرت پیاده شد و بھ نماز

ج كارخوار نھ از نھر: حضرت فرمود. آنھا از نھر گذشتند: چطور؟ گفت : دارید؟ فرمود  نگذشتھ اند، آن مرد  
بھ دنبال آن مرد دیگرى آمد و گفت! سبحان هللا : گفت  نھ ، از : خوارج از نھر عبور كردند، حضرت فرمود : 

مرد گفت. نھر نگذشتھ اند فرمود. از نھر عبور كرده اندآنھا : نفر سومى آمد و گفت ! سبحان هللا  :  آنھا از  :
 .سوى نھر كشتھ خواھند شد نھر نگذشتند و نمى گذرند و چنانچھ خدا و پیامبر فرموده اند در آن

اى جندب من مردى را بھ سوى آنھا مى فرستم: سپس حضرت سوار شد و بھ من فرمود كھ ایشان را بھ كتاب  
او اعتنا خدا و سنت پیامبرشان دعوت كند ولى آنھا بھ  .نمى نمایند و او را تیرباران مى كنند 

چھ كسى : نمى برند سپس فرمود اى جندب ده نفر از ما كشتھ نمى شوند و از آنھا ده نفر جان سالم بھ سالمت
كتاب خدا و سنت پیامبر دعوت كند و در این راه كشتھ شود و  این قرآن را مى گیرد و میرود كھ این عده را بھ

د اودر عوض خداون بھ طرف  را وارد بھشت نماید؟ جوانى از قبیلھ بنى عامر داوطلب شد، قرآن را گرفت و 
 .شھید شد آنھا رفت ، ھمینكھ بھ آنھا نزدیك شد، بارانى از تیر بر او بارید و

من با این: امیرالمؤمنین علیھ السالم فرمان حملھ را صادر كرد، جندب گوید دستھاى خودم قبل از نماز ظھر  
نفر آنھا را كشتم ، و ھمانطور كھ حضرت ھشت فرموده بود، ده نفر از ما كشتھ نشدند و از آنھا نیز بیش از ده  

 (116) .نیافتند نفر نجات
 خالصھ جنگ نھروان
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
آمده و عبدهللا بن حباب  چھار ھزار نفر از خوارج با شخصى بنام عبدهللا بن وھب بیعت كردند، بھ مدائن
ضرت باردار او را دریدند، زنھاى دیگرى را نیز كشتند، ح فرماندار حضرت بر مدائن را سر بریدند، شكم زن
ھجرى با چھل و ھشت ھزار نفر عازم جنگ با معاویھ بود كھ بنابر اصرار 38سال  على علیھ السالم در  
 . اصحاب ، بھ دفع خوارج نھروان پرداخت
او را كشتند و پیغام دادند بھ  ابتدا نماینده اى بنام حارث بن مره فرستاد و آنھا را بھ بازگشت دعوت كرد،

توبھ كنى) حكمین (حضرت كھ اگر از آن داورى  با تو بیعت مى كنیم و ! و اقرار كنى كھ كافر شده بودى  
 ! براى خود رھبرى انتخاب كنیم ما از تو بیزاریم گرنھ ما را رھا كن

قاتالن برادران مرا تحویل دھید من شما را تا بعد: حضرت بھ آنھا پیغام داد رھا ) شام (از جنگ با اھل مغرب  
بھ حق(اى شما رامى كنم ، شاید خدا دلھ  .برگرداند ( 

ھمھ ما قاتالن یاران توئیم و ھمھ ما خون آنھا را حالل مى شماریم: آن كوردالن گفتند  . 



كشیدند، حضرت ھر  دو گروه در رمیلھ ، آن طرف نھر طبرستان طبق پیشگوئى حضرت ، در مقابل ھم صف
ما را : باران كردند، یاران حضرت گفتندتیر قدر آنھا را بھ توبھ دعوت كرد نپذیرفتند و اصحاب حضرت را

دست: تیرباران كردند حضرت فرمود دعوت كرد، تا ) جنگ (نگھ دارید، چندین بار آنھا را بھ رھا كردن  
هللا : فرمود از سربازان حضرت شھید شد و پیكر غرق در خون او را نزد حضرت آوردند، حضرت اینكھ یكى

شد، حملھ كنیداكبر، االن جنگ با ایشان بر من حالل  و تمامى آنھا بھ جز ده نفر یا نھ نفر طبق  (117) 
 .پیشگوئى حضرت نابود شدند

آنكھ شما: ب شد و در میان كشتھ ھا مى گشت و فرمودآنگاه حضرت سوار بر مرك را فریب داد، شما را بھ  
شیطان و جانھاى خبیث: فرمود ھالكت انداخت ، گفتند، چھ كسى اینھا را فریب داد؟  . 

سوگند: خداوند ریشھ آنھا را تا ابد قطع كرد، حضرت فرمود: یاران حضرت گفتند بھ آنكھ جانم بھ دست اوست  
اینھا در صلب مردان و رحم زنھا چنین نیست ، ھستند و پى در پى شورش مى كنند، تا اینكھ شورشگرى از  

اقدام مى كند  اشمط میان دجلھ و فرات خروج مى كند و مردى از ما اھل بیت بھ سركوبى آنھا آنھا با مردى بنام
 (118) .و بعد از آن تا قیامت دیگر شورشى نخواھد بود
 آگاھى حضرت بھ پرچمدار دشمن در میان كشتھ گان و صفات او
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ون حضرت امیر علیھ السالم از نبرد با اھل نھروان فراغت یافت در كتابھاى شیعھ و اھل سنت آمده است كھ چ
 :بھ اصحاب خود فرمود
بدنش كھ سالم است برآمدگى  در میان كشتھ ھا جستجو كنید مردى را كھ یك دستش قطع شده و بر طرف دیگر
روى آنھا موى  امتداد مى یابد و چون رھا شود جمع مى شود، بر مى باشد ھمانند پستان زنان ، اگر كشیده شود
خواھد كشاند و بد  سفید است و این مرد، پرچمدار آنھاست ، و در قیامت نیز آنھا را بھ جھنم ھاى قرمز و
 . جایگاھیست جھنم
كسى را با این اوصاف  اصحاب حضرت بھ دنبال این سخنان بھ جستجو پرداختند، اما ھر چھ تالش كردند

نین شخصى راما چ: نیافتند، بھ نزد حضرت آمده و گفتند سوگند بھ آنكھ دانھ را : نیافتیم ، حضرت فرمود 
 این كعبھ را نصف نمود، نھ من دروغ گفتھ ام و نھ آنكھ بھ من خبر داده دروغ شكافت و مخلوقات را آفرید و

آنگاه در حالیكھ عرق از پیشانى. گفتھ ، و من از طرف خدایم بر یقین ھستم  مباركش مى چكید برخاست و بھ  
ودالى كھ نزدیك بھ سى نفر از كشتھ ھا درطرف گ آن افتاده بودند آمد، دستور داد تا یك یك آن ھا را بلند  

 .آنھا ھمان شخصى بود كھ حضرت معرفى نموده بود كردند، در زیر ھمھ
حضرت پاى خود را بر آن عضو او كھ شبیھ پستان بود نھاد و بر زمین فشار داد، آنگاه دست و آن عضو را 

وریكھ بھ اندازه ھم شدكشید بط . 
این نیز عالمتى : آنگاه بھ مردى كھ در مورد حضرتش تردید كرده بود و گویا ھمان جندب بوده است فرمود

 . (119) است
امروز: در روایت است كھ حضرت على علیھ السالم قبل از جنگ با خوارج فرمود چھار ھزار از خوارج  

پایان یافت و خوارج سركوب شدند حضرت بھ دنبال  كشتھ مى شوند كھ یكى از آنھا ذوالثدیھ است ، وقتى جنگ
بھ نتیجھ نرسید، حضرت بھ یكنفر فرمود تا ) ان و اصحاب ایش(اولیھ حضرت  ذوالثدیة مى گشت ، تالشھاى
بر سر ھر جنازه اى از كشتھ ھاى دشمن یكى قرار: ھزار نى تھیھ كند سپس فرمود چھار  .دھد 

بر استر پیامبر صلى(من در مقابل حضرت بودم و حضرت سواره : آن مرد گوید پشت من ) هللا علیھ و آلھ  
دند، برحركت مى كرد و دیگران دنبال حضرت مى آم سر ھر جنازه اى یك نى قرار دادم تا اینكھ یك نى باقى  

كشیده و  ھزار نفر یكى كم بود، بھ صورت حضرت نگاه كردم دیدم صورت مباركش در ھم ماند یعنى از چھار
 :رنگش تغییر یافتھ است و مى فرماید
كھ آب از آن چكھ ) مردابى (انى مك بخدا قسم كھ من دروغ نگفتم و بھ من خبر دروغ داده نشده است ، كھ ناگاه

اینجا را: مى كرد رسیدیم حضرت فرمود وارسى كن ، آنجا را مى گشتم كھ ناگاه جسد كشتھ اى را دیدم ، دستم  
این پاى انسانى است: او خورد گفتم  بھ پاى  . 
خاك  بیرون كشیده روى حضرت بھ عجلھ از استر پیاده شد و پاى دیگر او را گرفت و آن را از زیر آب
 .دارد آوردیم ، معلوم شد كھ ھمان ذوالثدیھ است كھ دست ناقص
 (120) .حضرت على علیھ السالم با صداى بلند تكبیر گفت ، مردم نیز ھمگى تكبیر گفتند

صدق ّهللا و بلّغ رسولھ ،: در برخى روایات آمده است حضرت مكرر مى فرمود درست فرمود خداوند و  
بعد از عصر تا  پیامبرش ابالغ نمود، حضرت با یارانش   .غروب یا نزدیك غروب این سخن را تكرار كردند 

(121) 
 اخبار حضرت بھ عاقبت خوارج
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
بھ خدا قسم : فرمود شده اند بعد از شكست خوارج در نھروان وقتى بھ حضرت خبر دادند كھ تمامى آنھا كشتھ



مردھا و زنھا، ھر زمان از آنھا شاخى پدید آید شكستھ شود  كھ چنین نیست ، ایشان نطفھ ھائى ھستند در پشت
نھ نفر از آنھا گریختند و ھر كدام مذھبى اختیار كرده ) (122) .بھ دزدھا و راھزنان تبدیل شوند تا اینكھ در آخر
 (.و در راھھا بھ دزدى و راھزنى مى پرداختند
 قتلگاه آنھا آنطرف است ، ھرگز از نھر عبور نكرده اند
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

در جنگ جمل و صفین با حضرت على علیھ السالم:  ازدى گویدجند بن عبدّهللا  بودم و ھیچگونھ تردیدى در  
اینكھ در نھروان حاضر شدم ، در دلم شك و تردیدى نسبت بھ  نبرد با كسانى كھ با او مى جنگیدند نداشتم ، تا
را بكشم ؟ كارىاینھا قاریان و نیكان ما ھستند آیا آنھا : شد با خود گفتم  جنگ با آنھا پیدا  ! بس بزرگ است 
نیزه ام را بھ زمین زدم و سپر خود  تا اینكھ صبحگاھى بود، ظرف آبى با خود داشتم از سپاھیان كناره گرفتم ،
 . خورشید پناه گرفتم را روى آن نھادم و زیر سایھ آن از حرارت

دربرا: در این میان ناگاه امیر المؤمنین علیھ السالم نزد من آمد و فرمود اَزدى آیا آبى براى طھارت دارى ؟  
آرى و آن ظرف آب را بھ حضرت: عرض كردم  دادم ، حضرت آنقدر از من دور شد كھ او را ندیدم ، سپس  

 . زیر سایھ سپر نشست بعد از تطھیر آمد و
این اسب: در این ھنگام اسب سوارى آمد و دنبال حضرت مى گشت ، بھ حضرت گفتم  ، سوار با شما كار دارد 

او را راھنمائى كن ، او را بھ طرف حضرت: حضرت فرمود راھنمائى كردم ، مرد سوار نزد حضرت آمد و  
 : گفت

نھ: حضرت فرمود) و بھ طرف ما آمدند(اى امیر المؤمنین خوارج از نھر گذشتند  آنھا عبور نكرده اند، آن  
بخدا كھ عبور كرده اند، حضرت فرمود: مرد گفت  فتم ، تا اینكھ مرد دیگرى آمد و حرف ھمان است كھ گ :

یا امیر المؤمنین: گفت  نھ عبور نكرده اند، آن مرد گفت: خوارج از نھر عبور كردند، حضرت فرمود  بخدا  : 
 ! بنھ آنھا در این طرف نھر است سوگند كھ من نزد شما نیامدم مگر اینكھ دیدم پرچمھاى ایشان و بار و

اند و قتلگاه آنھا در آن طرف است ، سپس حضرت برخاست و من ھم بخدا سوگند چنین نكرده : حضرت فرمود
 : با او برخاستم و با خود گفتم

او. بینا كرد) على علیھ السالم (الحمدّ) كھ خداوند مرا نسبت بھ این مرد  یكى از دو مرد است ، یا مردى است  
مبر با او قرار و تعھد داردجانب خدا دلیل دارد و پیا بسیار دروغگو و جسور و یا مردى است كھ از . 
بھ اینكھ اگر دیدم آن گروه از نھر  خدایا من با تو پیمان مى بندم ، پیمانى كھ روز قیامت مسئول آن خواھم بود،
 !او مى جنگد و نیزه در چشم او فرو مى برد عبور كرده اند من اولین كسى باشم كھ با

و بھ جنگ و نبرد ادامھو اگر آن گروه از نھر عبور نكرده باشند، ھمراه ا با این تصمیم بھ صفوف . خواھم داد 
 .بنھ خوارج بر سر جاى خود است و عبور نكرده اند سپاه ملحق شدیم كھ دیدیم پرچمھا و بار و

اى برادر اَزد: در این ھنگام حضرت على علیھ السالم بھ پشت من زد و فرمود آیا حقیقت برایت روشن شد؟  
پس بھ: المؤمنین ، فرمود آرى اى امیر: عرض كردم  دشمنت بپرداز یعنى طبق تعھدى كھ كردى مشغول جھاد  

 .شو
یكنفر را كشتم ، با یك نفر دیگر گالویز شدم ، ھر دو بر زمین: او گوید افتادیم در اثر شدت جراحات ، یاران  

است آمدم دیدم كار تمام شده است و دشمن شكست خورده من ، مرا بھ عقب آوردند وقتى بھ ھوش  . 
این حدیث میان اھل حدیث مشھور است و وقتى جندب این جریان را نقل كرد : مى فرماید) ره (شیخ مفید 

 (123) .ھیچكس منكر آن نشد
 فرمان پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بھ قتل ذى الثدیھ و نافرمانى شیخینبِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

مردى در عصر پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ بود كھ در: انس بن مالك گوید عبادت ما را بھ شگفتى واداشتھ  
كرم صلى هللابود، ما نام او را نزد پیامبر ا علیھ و آلھ بردیم ، حضرت او را نشناخت ، اوصافش را نقل كردیم  

رسول ّهللا ھمین  نشناخت ، در ھمان موقع كھ درباره او سخن مى گفتیم او سر رسید، گفتیم ، یا باز ھم او را
پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ فرمود! مرد است  : 

انھ اى از شیطان در صورت داردشما از مردى بھ من خبر مى دھید كھ نش ) كھ نامش حرقوص بود(ذوالثدیھ  !
 !سالم نكرد نزدیك پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ آمد ولى

تو را بخدا قسم آیا ھم اكنون كھ مقابل ما ایستادى در دل نگفتى: حضرت فرمود كسى در میان این عده از من  
بخدا قسم ھیمنطور: بھتر نیست ؟ ذوالثدیھ گفت  سپس وارد مسجد شد و بھ نماز ایستاد.  است  . 

چھ كسى این مرد را مى كشد، ابوبكر: پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ فرمود من ، آنگاه بطرف او : گفت  
با اینكھ ! سبحان ّهللا ، كسى را بكشم كھ نماز مى خواند؟ : رفت ، وقتى دید مشغول نماز است با خود گفت
ھ و آلھ از كشتن نمازگزاران نھى كرده است ؟هللا علی پیامبر اكرم صلى  

دوست ندارم: او را نكشتى ؟ ابوبكر گفت : وقتى نزد پیامبر آمد حضرت فرمود او را كھ مشغول نماز است  
 .بكشم ، شما ھم كھ از قتل نمازگزاران منع كرده اید



چھ كسى این مرد: پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ دوباره از خاضرین پرسید را بھ قتل مى رساند؟ عمر گفت  
من اینكار را مى كنم ، او نیز بھ سراغ:  : ذوالثدیھ رفت ، دید سر بھ سجده نھاده است او ھم با خود گفت  

 ! بھتر مى دانست و برگشت ابوبكر از من
دیدم صورت بھ: چھ كردى ؟ عمر گفت : پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ فرمود را  خاك گذارده نخواستم او 

 چھ كسى این مرد را مى كشد؟ :بكشم ، باز پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ فرمود
من ، پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ فرمود: حضرت على علیھ السالم گفت  آرى تو او را مى كشى اگر او  :

على علیھ السالم وقتى بھ سراغ او! را ببینى   رفت او را نیافت و رفتھ بود، 
اگر این مرد كشتھ مى شد دو نفر از: صلى هللا علیھ و آلھ فرمودپیامبر اكرم  . امت من با ھم اختالف نمى كردند 

 . خدا بر او باد، این جریان بار دیگرى نیز تكرار گردید است طبق بیان عالمھ فقید شرف الدین كھ رضوان
(124) 
 پیشگوئى پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ در مورد خوارج نھروان
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

روزى وقتى پیامبر اكرم صلى هللا علیھ: از ابو سعید خدرى روایت است كھ گفت  و آلھ مالى را میان ما تقسیم  
حرقوص بن زھیر یا ذوالثدیة(كرد ذوالخویصرة  یا رسول هللا با : كھ مردى از بنى تمیم بود آمد و گفت  ( 

واى بر تو من اگر عادل نباشم ، پس عادل كیست ؟ اگر من عادل: حضرت فرمود عدالت تقسیم كن ، باشم تو  
 . زیان كرده اى

رھایش كن ، او یارانى دارد: را بزنم ؟ حضرت فرمود عمر گفت اجازه بده گردنش كھ شما نماز و روزه خود  
قرآن مى خوانند ولى ھنوز از گلوى آنھا برنیامده مانند تیرى  را در برابر نماز و روزه آنھا ناچیز مى شمارید،
از بازوانش  بگذرد از دین خارج مى شوند، تیر و شمشیرشان آلوده بھ خون كسى است كھ یكى كھ از كمان

اینان وقتى مسلمانان دچار تفرقھ مى. مانند پستان زن مى باشد  .شوند سر بھ شورش برمى دارند 
شاھد باش كھ من این را از پیامبر صلى هللا علیھ و: ابو سعید راوى خبر گوید آلھ شنیدم و گواھى مى دھم كھ  

پس آن مرد را آوردند و من نگاه كردم دیدم س. او خواھم بود على ابن ابیطالب با آنھا مى جنگد و من نیز با
 (125) . پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ فرموده است ھمانطور است كھ

نھا بھ زودى برمى گردندآ  
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ما با: احمد بن حنبل از شخصى بنام ابوالوضى غیاثا نقل مى كند كھ گفت  گروھى با امیرالمؤمنین بھ طرف  
مسافت بھ حروراء رسیدیم ، در این منطقھ جمع بسیارى از ما جدا  كوفھ مى رفتیم كھ بعد از دو یا سھ شب طى

ند و بیرونشد وقتى این خبر را بھ حضرت على علیھ السالم دادیم فرمود. رفتند  : 
و آنھا ) (126) كار این گروه شما را نترساند و واھمھ نكنید كھ بھ زودى برمى گردند و ھمینطور نیز شد
 .(برگشتند
 خبر دادن حضرت بھ كشتھ شدن زرعة
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
 : یكى از خوارج مردى بنام زرعة بن برج ، بھ امیرالمؤمنین علیھ السالم گفت

مودى و در دین خدا مردمآگاه باش ، بخدا سوگند اگر از آن داورى كھ تعیین ن را داور كردى برنگردى و توبھ  
با اینكھ حضرت ھمواره دستور ادامھ جنگ(نكنى  را مى داد و این خوارج بودند كھ حضرت را مجبور بھ  

ھر) توقیف جنگ كردند  ! آینھ ترا مى كشم و بھ این كار رضاى خداوند را طلب مى كنم 
ویا ترا مى بینم كھ كشتھ شده اى و باد بر پیكر تو مى وزدحضرت فرموده زشتت باد، چقدر بدبختى ، گ . 

درك واصل شد و آن ملعون بھ (127) و ھمینطور شد كھ حضرت فرموده بود . 
 پیشگوئیھاى امیرالمؤمنین علیھ السالم از حوادث آینده كھ بعد از حضرت

كتابى كھ حوادث آینده در آن ثبت بود.بھ وقوع پیوستھ است  حیمْ   ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
وقتى امام حسین علیھ السالم بھ شھادت رسید ابن عباس بھ: سلیم بن قیس گوید : و سپس گفت شدت گریھ كرد  

 !چھ چیزھا كھ این امت بعد از پیامبرش دید
ھستم و از دشمنان او و دشمنان  خدایا من تو را شاھد مى گیرم كھ من دوستدار على بن ابى طالب و فرزندانش
 . ھستم فرزندانش بیزارم و در مقابل دین آنان تسلیم

حضرت كتابى.  روزى در ذى قار خدمت امیر المومنین وارد شدم: ابن عباس گفت  را برایم بیرون آورد و  
اى ابن عباس ، این كتابى است كھ پیامبر علیھ: فرمود  . السالم بر من امال فرموده و دست خط خودم است 

حضرت آنرا خواند و در. یا امیر المومنین ، آنرا برایم بخوان : عرض كردم  آن بود ھمھ آنچھ از زمان رحلت  
حسین اتفاقپیامبر تا زمان شھادت امام  افتاده و اینكھ چگونھ كشتھ مى شود و چھ كسى او را مى كشد و چھ  

كرد و مرا بھ  یارى مى كند و چھ كسانى ھمراه او شھید مى شدند؟ سپس آن حضرت بھ شدت گریھ كسى او را
 .گریھ درآورد



ا علیھا السالم حضرت زھر از جملھ آنچھ برایم خواند این بود كھ با خود آن حضرت چھ مى كنند، و چگونھ
بھ شھادت مى رسد و چگونھ این امت بھ او مكر و حیلھ  شھید مى شود، و چگونھ پسرش امام حسن علیھ السالم
 .مى كنند

آن  و سپس : وقتى كیفیت قتل امام حسین علیھ السالم را خواند بسیار گریست  كتاب را بست ، و بقیھ آنچھ تا  
 .روز قیامت واقع مى شود باقى ماند

جریان ابوبكر و عمر و عثمان و -آن كتاب از جملھ آنچھ حضرت برایم خواند در  اینكھ ھر یك از آنان چقدر  
بیعت مى شود، و واقعھ جمل و شورش عایشھ و طلحھ و  حكومت مى كنند و اینكھ با على علیھ السالم چگونھ
ریان حكمین ، و حكومتكسانى كھ در آن كشتھ مى شوند، و واقعھ نھروان و ج زبیر، و واقعھ صفین و معاویھ  
مردم نسبت بھ امام حسین علیھ السالم  و كسانى از شیعھ كھ بھ دست معاویھ كشتھ مى شوند، و برنامھ اى كھ
 .كھ منتھى بھ قتل امام حسین علیھ السالم شد انجام مى دھند، و جریان یزید تا آنجا

ھمانطور كھ حضرت من ھمھ اینھا را از امیرالمؤمنین علیھ السالم شنیدم ، و خوانده بود بدون كم و زیاد واقع  
من خط آن حضرت را مى شناختم و در آن. شد  .كتاب دیدم كھ تغییر نكرده و زرد نشده بود 

بقیھ  یا امیرالمؤمنین ، اى كاش : وقتى حضرت آن كتاب را بست عرض كردم  كتاب را ھم برایم مى خواندى  
منھ ، ولى برایت نقل مى كن: و فرمود  . 

است و مسئلھ فجیعى است كھ ما  مانع من این است كھ آنچھ ما از خاندان و فرزندان تو خواھیم دید در آن آمده
 .بد و قدرتى شوم دارند را مى كشند و با ما عداوت مى ورزند و حكومتى
 . دوست ندارم آنھا را بشنوى و غمناك شوى و تو را ناراحت كند، ولى براى تو نقل مى كنم

ر صلى هللا علیھ و آلھ ھنگام رحلتش دست مرا گرفت و برایم ھزار باب ازپیامب علم گشود كھ از ھر بابى ھزار  
در این حال ابوبكر و عمر بھ. باب باز مى شد من نگاه مى كردند و آن حضرت بھ این مطلب اشاره مى  

 .فرمود
خن آنپیامبر بھ تو چھ گفت ؟ من ھم س: وقتى بیرون آمدم آن دو بھ من گفتند . حضرت را براى آنان نقل كردم  

سپس پشت كردند در حالى كھ سخن مرا تكرار مى . كردند آنان دست خود را تكان دادند و سخن مرا تكرار
 .اشاره مى نمودند كردند و با دوستان خود

حسن از كوفھ ھمراه فالن تعداد جمعیت بھ استثناى) فرزندم (اى ابن عباس ،  اى ابن . یك نفر نزد تو مى آید 
گروه از بنى ھاشم كھ بھ حكومت مى رسند فرزندان تو  عباس وقتى حكومت بنى امیھ از بین برود اولین
 .كنند ھستند، و كارھایى مى

بودن نسخھ آن كتاب نزد من محبوب تر بود از آنچھ آفتاب بر آن تابیده: ابن عباس گفت   . (128) 
 آنھا از شما بھ این مقدار راضى نمى شوند
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
 :شیخ مفید رضوان هللا علیھ روایت كند كھ حضرت امیر علیھ السالم فرمود

م من شما را بھ حق دعوت كردم ولى بھ من پشت نمودید و شما را بااى مرد ولى (تازیانھ تاءدیب نمودم  
تا مرا عاجز) نپذیرفتید و آنقدر سرسختى كردید  .نمودید 

از شما بھ این مقدار راضى نشوید  بدانید كھ بھ زودى بعد از من فرمانروایانى بر شما حكمرانى خواھند كرد كھ
با تازیانھ و آھن شكنجھتا اینكھ شما را  ھمانا كسى كھ در این جھان مردم را اذیت كند خداوند در آخرت . كنند 

یوسف بن عمر بر) بنام (عذاب كند و عالمت این مطلب این است كھ امیر یمن  او را شما مسلط شده و بر شما  
 (129) ...ستم مى كند
 پیشگوئیھاى حضرت در مورد معاویھ و عمال او
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
 :حضرت امیر علیھ السالم در یكى از سخنرانیھاى خود كھ بھ پیشگوئى آینده پرداخت فرمود

معاویھ بن ابى(بعد از من ، مردى گشاده گلو و شكم برآمده : گاه باشیدآ بر شما مسلط مى شود، ھر چھ ) سفیان  
 .بدست نیاورد پس او را بكشید، گرچھ ھرگز نتوانید مى باید مى خورد و دنبال چیزى است كھ
د، پس اگر شما را بھ ناسزا دھ آگاه باشید بھ زودى آن مرد شما را بر دشنام دادن و بیزارى از من دستور مى
دھید، كھ براى من سبب رشد و براى شما موجب نجات است ،  گفتن بر من امر كرد و اجبار نمود، مرا دشنام
 (130) . اسالم متولد شده ام و در ایمان و ھجرت سبقت گرفتھ ام زیرا كھ من بھ فطرت
 نفرین پیامبر اكرم علیھ السالم و پرخورى معاویھ
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ین حالتى بود كھ در این خطبھ حضرت بھ امورى تذكر داد از جملھ اینكھ معاویھ اكول و شكم باره است ، و ا
 .در تاریخ براى او ثبت كرده اند

خستھ شدم: آنقدر مى خورد كھ خستھ مى شد ولى سیر نمى شد و مى گفت : گویند سفره را ! ولى سیر نشدم  
او آنقدر شكم داشت كھ وقتى مى نشست ،. جمع كنید این بیمارى او بھ واسطھ ! شكم او روى رانھایش مى افتاد 



فرستاد، او  صلى هللا علیھ و آلھ بود، زیرا روزى حضرت ، شخصى را بھ دنبال معاویھ نفرین پیامبر اكرم
مشغول غذا ھستم ، بار دوم نیز بھ فرستاده حضرت: نیامد و گفت  ھمین را گفت و مشغول غذا شد، حضرت  

 :او را نفرین كرده فرمود
 (131) ((. اللھم ال تشبع بطنھ؛ خدایا شكم او را سیر مگردان))
 : شاعر عرب در حق او گفتھ است
 و صاحب لى بطنھ كالھا ویھ كان فى احشائھ معاویة

مرا رفیقى: یعنى  ھنم است ، تو گوئى در درون او معاویھ استاست كھ شكم او مثل ج   . (132) 
مبر اكرم صلىمن با بچھ ھا مشغول بازى بودم كھ ناگاه پیا: ابن عباس مى گوید هللا علیھ و آلھ آمد، من پشت در  

: معاویھ را بگو نزد من آید، من رفتم و برگشتم و گفتم : فرمود پنھان شدم ، حضرت دست بر پشت من زد و
خدا شكم او را سیر نكند: خوردن است حضرت فرمود مشغول غذا . (133) 

شما را بھ خدا و حرمت اسالم سوگند: امام مجتبى علیھ السالم در مجلسى فرمود مى دھم آیا شما مى دانید كھ  
مشغول : حضرت برگشت و گفت  او فرستاد، فرستاده معاویھ نامھ نویس جّد من بود، روزى حضرت دنبال
معاویھ: بار تكرار شد و ھر بار فرستاده حضرت را رد مى كرد و او مى گفت  خوردن است ، و این كار سھ  

خدا شكم او را: مشغول خوردن است ، پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ فرمود  !سیر نكند 
الت را در شكم خودت نمى یابى ؟آیا این ح: آنگاه امام مجتبى علیھ السالم بھ معاویھ فرمود ! (134) 

او در شام: كھ از دانشمندان معتبر اھل سنت و صاحب سنن نسائى است نوشتھ اند (135) در ترجمھ نسائى  
) :مدتى حدیث گفت و ھمواره از فضائل امیرالمؤمنین متذكر شده ، بھ او گفتند ) گاه بنى امیھ است اینجا شام پای

من براى: از فضائل معاویھ بگو، او گفت  خدا شكم : معاویھ فضیلتى نمى شناسم جز اینكھ پیامبر بھ او فرمود 
بطوریكھ بیرون شھر جان  نكند، گویند اھل شام از این كالم برآشفتند و او را زیر دست و پا لھ كردند ترا سیر
 (136) .داد

شھادت حضرت قبل از معاویھ: نكتھ دوم   
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

كھ ایشاناشاره دوم حضرت در این كالم نورانى ، این است كھ حضرت خبر داد  قبل از معاویھ از دنیا خواھد  
 .را بدست گرفتھ ، بر امور مسلط مى شود رفت و اینكھ معاویھ بعد از ایشان ، زمام امور
از جملھ در محفلى  و این پیشگوئى را حضرت در برخى از موارد دیگر بھ صورت كنایھ بیان كرده بود

اى مردم ، ماه رمضان كھ برترین ماھھاست آمد،: فرمود آسیاى حكومت در این ماه بھ حركت آید، آگاه باشید  
 . حج مى كنید، و عالمت آن این است كھ من میان شما نیستم ھمانا شما امسال در یك صف
 (137) .اصحاب حضرت با شنیدن این سخن مى فھمیدند كھ حضرت خبر موت خود را مى دھد
 معاویھ بھ دنبال چیزى است كھ نمى یابد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

است كھ نمى اشاره سوم حضرت امیر علیھ السالم در این كالم نورانى بھ این بود كھ معاویھ بھ دنبال چیزى 
 .یابد
نابودى اسالم است مى  بھ احتمال زیاد منظور حضرت از این جملھ ، نیت شوم و خطرناك معاویھ كھ ھمان
خدا، اھانت او بھ پیامبر اكرم و امیر المؤمنین و خاندان  باشد، شاھد این امر، بدعتھاى فراوان معاویھ در دین
بدتر جریانى است كھ زبیر بن بكار در كتاببزرگوار آن حضرت و از ھمھ اینھا  حضرت و صحابھ موفقیات  
 : كھ از اصول معتبرة اھل سنت است آنرا ذكر كرده

پدرم با معاویھ رفت و آمد داشت و از او و: مردى بنام مطرف بن مغیر گوید عقل او تعریف مى كرد، تا اینكھ  
نخورد، ساعتى منتظر شدم تا فھمیدم است و از شدت اندوه غذا  شبى از نزد معاویھ آمد، دیدم بسیار غمگین
چرا امشب شما را غمگین مى بینم ؟: ما و كار ما نیست ، پرسیدم  ناراحتى او از  

جریان چیست ؟ گفت: گفتم ! پسرم من امشب از نزد خبیث ترین مردم آمدم : گفت  با معاویھ تنھا بودم ، بھ او  : 
شما بھ آرزوى خود رسیده اید، اى كاش: گفتم  عدالت پھن مى كردى و بھ مردم نیكى مى نمودى ، زیرا بساط  

و(سن تو زیاد شده  و اى كاش بھ حال برادران خود از بنى ھاشم نظر مى كردى و) مرگت نزدیك است   صلھ  
 . نیست رحم مى نمودى ، بھ خدا سوگند نزد آنھا چیزى كھ از آن بیم داشتھ باشى

بكر حكمرانى كرد و عدالت نمودھیھات ھیھات ، ھرگز ھرگز، ابو: معاویھ گفت  ! 
: و چنین و چنان كرد، بخدا سوگند نتیجھ اى نداد جز اینكھ پس از مرگ او، نامش نیز مرد، فقط مى گویند

 .ابوبكر
سوگند كھ سودى نداد بیش از اینكھ  بھ دنبال او عمر حكومت كرد و تالش نمود و ده سال دامن گستراند، بھ خدا

ز بین رفت ، فقطپس از مرگ او نامش نیز ا عمر، پس از آن ، عثمان بھ قدرت رسید، ھموكھ : مى گویند 
 !!او نبود ھیچكس در نسب مانند
( و كرد آنچھ كرد و با او شد آنچھ شد تا) خداوند بكشد دروغ و بى حیائى را اینكھ ھالك گردید و نامش نیز از  



 . بین رفت بین رفت و كارھائى كھ با او كردند نیز از
در(ھر روز ) منظورش پیامبر اسالم صلى هللا علیھ و آلھ بود(ھاشمى اما این  پنج با نام او را صدا مى ) اذان  

اشھد ان محمدا رسول هللا: زنند و مى گویند  ( با این حال چھ كارى دوام خواھد یافت اى ) صلى هللا علیھ و آلھ 
) !بى مادر؟ ھ و نام او و دیگرانیعنى تا وقتى نام پیامبر باقیست فعالیت امثال معاوی ) اثرى ندارد و دوام نیابد 
 : آنگاه گفت

مثل (دفنا دفنا یعنى چاره اى نیست جز اینكھ نام پیامبر اسالم صلى هللا علیھ و آلھ ھم دفن شود، و نابود گردد 
 .( دیگران

فرمان داد تا بر منابر: در زمان ماءمون وقتى این جریان را بھ او گفتند د ولى وقتى با معاویھ را لعن كنن 
 (138) .دیدند اعتراض مواجھ شد، مصلحت را در ترك آن
 معاویھ مستحق مرگ است ولى كشتھ نمى شود

حیمْ  بِْسمِ  ْحمِن اْلرَّ ّهللاِ اْلرَّ  
ولى كشتھ نمى شود، و این  اشاره چھارم حضرت در این خطبھ شریفھ بھ این بود كھ معاویھ مستحق مرگ است
و ھمینطور نیز ) و با مرگ طبیعى از بین مى رود(شود  خود پیشگوئى حضرت بود بر اینكھ معاویھ كشتھ نمى
مضان وقتى حضرت امیر علیھ السالم ضربت خورد، بنا بود در شب نوزدھم ر شد، بھ گونھ اى كھ حتى
 .سالم بھ در برد ھم در ھمان وقت ترور شود، اما شمشیر بھ ران پاى معاویھ اصابت كرد و جان معاویھ
خون او را ھدر مى كند، فرمان  و اما اینكھ حضرت ، معاویھ را مستحق قتل معرفى كرد، گذشتھ از مسائلى كھ

هللا علیھ و آلھ بود كھپیامبر اكرم صلى  وقتى معاویھ را بر روى منبر من دیدید او را بكشید، ابوسعید : فرمود 
ولى ما این كار را نكردیم و لذا رستگار نشدیم: راوى حدیث گوید خدرى  . (139) 

شمشیر: مردى از انصار در زمان عمر تصمیم داشت معاویھ را بكشد، بھ او گفتند نكش تا عمر را در جریان  
ظاھرا این واقعھ ھنگام امارت معاویھ در(بگذاریم  من از : مرد انصارى گفت ) شام از طرف عمر بوده است  

ھرگاه معاویھ را بر روى منبر دیدید خطبھ مى خواند: آلھ شنیدم كھ مى فرمود  علیھ وپیامبر صلى هللا او را  
 .بكشید

ما ھم این حدیث را شنیده ایم ولى تا بھ عمر گزارش نكنیم: مردم گفتند اقدامى نمى كنیم ، این مساءلھ را بھ عمر  
 (140) .پاسخى نداد نوشتند، اما عمر تا ھنگام مرگ

حدیث مذكور در كتب اھل سنت با سندھاى متعدد ذكر شده است: مؤ لف گوید  . 
لسالممعاویھ و سنت ننگین او در سّب امیرالمؤمنین علیھ ا  

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
بود كھ بعد از حضرت على  اشاره پنجم حضرت در این كالم نورانى ، بھ مساءلھ سّب و بدعت شنیع معاویھ
 . السالم بھ آن خبر داده است علیھ السالم آنرا مرسوم كرد و حضرت امیر علیھ

مین پھناور اسالمى خواستمعاویھ طبق دستور العملى از تمامى مسلمانان در سرز كھ حضرت على علیھ  
 .السالم را ناسزا گویند و از او بیزارى جویند
مدینھ منوره انجام دادند، این كار  این كار را در مراكز مقدس مثل منابر و نماز جمعھ ھا و جماعتھا حتى مكھ و
) از زمان معاویھ تا زمان عمربن عبدالعزیز ادامھ داشت) حدود پنجاه سال   . 

بھ دست گرفتن(شما بھ آرزوى خودت : گروھى از بنى امیھ بھ معاویھ گفتند رسیدى ، اى كاش از ) حكومت  
نھ: لعن این مرد دست برمى داشتى ؟ معاویھ گفت  بخدا سوگند، رھا نمى كنم تا اینكھ كودكان بر این روش  

و فضیلتى نقل نكندبزرگترھا با این روش پیر شوند، بھ گونھ اى كھ كسى از ا بزرگ شوند، و . (141) 
 :از حموى در معجم البلدان نقل شده كھ گوید

الم اسالم لعن كردند مگر در شھرعلى بن ابى طالب را بر منبرھاى شرق و غرب ع سیستان كھ بھ جز یك  
 .بر منبر ایشان ھیچكس لعن نگردد با بنى امیھ شرط كردند كھ مرتبھ ، دیگر تكرار نكردند و

چھ شرفى برتر از اینكھ ایشان از لعن برادر رسول خدا صلى: آنگاه حموى گوید هللا علیھ و آلھ امتناع كردند،  
ر حرمین شریفین مكھ ودر حالى كھ حضرتش را د  .مدینھ بر فراز منبر لعن مى كردند 

در زمان بنى امیھ لعنھم هللا على بن ابى: سیوطى از علماء اھل سنت گوید طالب را بر فراز بیش از ھفتاد  
 (142) .ھزار منبر بھ خاطر سنت معاویھ لعن مى كردند
 حریم اھل البیت علیھم السالم را شكستند
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
ردم عادى مردم شكستھ شود، م این عمل زشت معاویھ سبب شد كھ تا مدتھا حریم اھل بیت علیھ السالم در میان
و جسارت مى كردند، و بسیارى از آنھا این كار را بھ قصد  بى پروا نسبت بھ خاندان پیامبر ناسزا مى گفتند
نماز جز با لعن ابوتراب صحیح نیست: دادند و مى گفتند قربت انجام مى  . 
خدایا لعنت كن : گفت  سر منبر مى خالد بن عبدهللا القسرّى لعنھ هللا زمانى كھ امیر عراق از طرف ھشام بود بر
كھ داماد رسول هللا صلى هللا علیھ و آلھ كھ دختر او نزد وى و  على بن ابى طالب بن عبدالمطلب بن ھاشم را،



آیا با كنایھ سخن گفتم ؟: حسین است ، سپس با طعنھ مى گفت  پدر حسن و  (143) 
نزد بنى امیھ شد، و ھر كھ از آن  بارى آنقدر این روش ننگین ادامھ یافت بھ گونھ اى كھ معیار حق و باطل در
 . پایبند بود عزیز مى گشت امتناع مى كرد نابود مى شد ھر كھ بھ آن

یوسف آن سفاك كم نظیر روزى بھ یكى از درباریان نزدیك خود كھ در حجاج بن ھمھ جنگھا با او ھمراھى  
 : اَْود بود گفت كرده بود و نامش عبدهللا بن ھانى و از قبیلھ گمنام
قبائل عرب ، یعنى اسماء بن خارجھ  من ھنوز خدمات تو را تالفى نكرده ام ، سپس بھ دنبال دو نفر از رؤ ساى

رئیس  ى فزارة و سعیدبن قیس رئیس بن یمایة ، فرستاد و از آنھا خواست تا دختر خود را بھ عبدهللا بن ھانى  
 .شدند كنند، آنھا ابا كردند اما وقتى با تھدید حجاج روبرو شدند بھ اجبار تسلیم تزویج

درآوردم ، ایندو كجا و من دختران رئیس قبیلھ فزاره و یمایة را بھ تزویج تو : حجاج پس از آن بھ عبدهللا گفت 
 قبیلھ تو اَْود كجا؟

اى امیر این را: عبدهللا كھ از تحقیر قبیلھ خود ناراحت شده بود گفت  نفرما، ما داراى فضائلى ھستیم كھ ھیچیك  
چیست ؟: حجاج گفت ! از عرب ندارد  

گفتھ نشده استدر ھیچ مجتمعى از ما ناسزا ) حاكم اموى (بھ امیرالمؤمنین عبدالملك : عبدهللا گفت   . 
در جنگ صفین ھفتاد: عبدهللا گفت ! بھ خدا كھ این فضیلتى است : حجاج گفت  نفر از ما با امیرالمؤمنین  

برخى از : عبدهللا گفت ! بخدا كھ فضیلتى است : حجاج گفت  .معاویھ بودند ولى با ابوتراب جز یكنفر نبود
شود ھر كدام ده شتر قربانى كند، و این كار بودند كھ اگر حسین بن على كشتھ زنھاى ما نذر كرده ! را كردند 

ھیچكدام از: عبدهللا گفت . بخدا كھ این فضیلتى است : حجاج گفت  ما نیست كھ بھ او پیشنھاد لعن و ناسزاگوئى  
! انجام مى دھد و حسن و حسین و مادر آن دو و فاطمھ را ھم اضافھ مى كند ابى تراب را بدھند مگر اینكھ
تگف حجاج  : 

ھیچكدام از قبایل عرب مثل ما زیبا و: بخدا كھ فضیلتى است ، عبدهللا گفت  بانمك نیست ، در این ھنگام حجاج  
خندید زیرا عبدهللا بسیار) از حماقت او( سبزه و مبتال بھ بیمارى جذام ، بدقیافھ و با چشمھاى كج و بھ شدت  

این امتیاز را دیگر رھا كن: گفت  لوچ بود و  . (144) 
تمامى دوران بنى امیھ  سنت بدگوئى و ناسزاگوئى و تبلیغات سوء بر علیھ حضرت امیر علیھ السالم در

قیب مى شد، برخى از صحابھ مانندھمچنان بھ شدت تع سمرة بن جندب چھارصد ھزار درھم از معاویھ گرفت  
این  از فضائل آشكار حضرت امیر علیھ السالم است در شاءن ابن ملجم تفسیر كرد و تا آیھ لیلة المبیت را كھ
 .گونھ دین بھ دنیا مى فروختند

این سنت زشت راآنقدر این امر شایع شد كھ وقتى عمربن عبدالعزیز خواست  منسوخ كند مردم یكى از  
فرستادند كھ بھ ما اجازه بده تا شش ماه دیگر على را لعن  شھرھاى ایران براى او نوشتند و ھدایاى بسیار نیز
 . كنیم

نماز درست نیست مگر با لعن ابى تراب: در شھر حران این عمل زشت آنچنان عادى شده بود كھ مى گفتند  . 
ھجرى اقدام بھ ممنوعیت آن كرد 99عمر بن عبدالعزیز حدودا در سال تا اینكھ باالخرة  . 

 پیشگوئى حضرت در مورد ناكامى تبلیغات بنى امیھ
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
نابودى نام آن بزرگوار  اشاره ششم حضرت در این جمالت كوتاه و پرمغز، بھ عدم تاءثیر تبلیغات سوء در

شما را بھ ناسزاگوئى من واداراگر : است ، فرمود نھ تنھا (كردند مرا ناسزا گوئید كھ این كار براى من  
خواھد شد) منتشر شدن یاد من (زیادى شرف و بلنداى مقام من و  ( منقصت نیست بلكھ سبب . 
در مورد آن حضرت  آرى این جملھ حضرت پیشگوئى بزرگ ، و معجزه عظیم الھى است كھ خداوند متعال

ه است و چھ بسیار است این معجزه ھاارائھ داد . 
یوسف از ذھن پدر قرار  ھمان خداوندى كھ سقوط در چاه را كھ برادران یوسف مى خواستند سبب فراموشى
و هللا غالب :((قرار داد و با افتخار در قرآن فرمود دھند، ھمان چاه را نردبان ترقى و حكومت و عزت یوسف
 ((. ؛ خدا ھمیشھ پیروز است (145) على امره
انجام داد، تالش ھمھ  آرى حضرت حق ، این معجزه را بطور واضح تر در مورد ولى خود على بن ابیطالب

شمنان از نظر سیاسى و نظامى و فرھنگى وجانبھ د تبلیغاتى را نردبان عظمت حضرت و اسباب نشر فضائل  
 .قرار داد او در شرق و غرب عالم
یاد نمى شود، اما حضرت  و امروز از معاویھ و بنى امیھ با آن ھمھ عزت و عظمت جز بھ خوارى و لعنت
 .على و خاندان او، بر دلھا حكومت مى كنند

كار آن ، بارگاه با شكوه دختر سیدالشھداء، حضرت رقیھ است كھ درو شاھد آش شام در مركز حكومت اموى  
 . معاویھ است كھ بھ زبالھ دان تبدیل گشتھ است درس عبرت تاریخ است و در كنار كاخھاى اموى ، قبر
 . زمانى بر این امت گذشت كھ نام على بردن جرم بود و امروز افتخار اسالم و انسانیت است
زمانى راه على متروك بود و گمراھى تلقى مى شد و امروز راه ھدایت است و شاھراه حقیقت و افتخار و 



 . سعادت
مى شدند و امروز سربلند و با  زمانى شیعیان و پیروان و دوستداران او در بدترین شرائط در زندانھا قتل عام
 .كنند عزت بنام على و پیروى از او بر دلھا حكومت مى

وز اگر مسلمان نماھا قدرشان را ندانستند، امروز حتى مسیحیان و حتى بىآن ر دینان بھ عظمتش اعتراف مى  
 .و سخنرانى مى كنند كنند و در مورد شخصیت او مقالھ و كتاب مى نویسند
 (146) ((. یریدون لیطفئوا نور هللا باءفواھھم و هللا متم نوره و لوكره الكافرون))
 اى عمر سعد چگونھ اى وقتى میان بھشت و جھنم قرار گیرى ؟
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ربن سعد فرمودامیرالمؤمنین علیھ السالم روزى بھ عم : 
چگونھ اى آن زمان كھ در موقعیتى قرار بگیرى كھ میان بھشت و جھنم مخیر شوى و تو جھنم را انتخاب كنى 
 ؟

ولى بدون : ، حضرت فرمود)یعنى ھرگز چنین نمى كنم (بھ خدا پناه مى برم از این مطلب : عمر سعد گفت 
 (147) .شك این كار خواھد شد
 تردید عمر سعد و مشورت او

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
 :و حوادث ھمانگونھ شد كھ حضرت فرموده بود

تھیھ لشكر افتاد بھ عمر بن سعد  ر كوفھ شد و درصدد دفع قیام سیدالشھداء وعبیدهللا بن زیاد وقتى فرماندا
دار شود او قبال عمر بن سعد را ماءمور فرماندارى رى كرده و  پیشنھاد كرد تا فرماندھى سپاه كوفھ را عھده

رفت و درخواست نپذی بھ او داده بود عمر بن سعد وقتى پیشنھاد عبیدهللا بن زیاد را شنید آن را حكم او را ھم
 .كرد او را معاف دارد

باشد : داده بود بھ او گفت  عبیدهللا كھ نقطھ ضعف عمر سعد را كھ ھمان ریاست طلبى بود بھ خوبى تشخیص
امروز را بھ من مھلت : شنیدن این سخن بھ تردید افتاد و گفت  ولى آن حكم ما را بھ ما برگردان ، عمر سعد با

 : مشورت كرد او را برحذر داشتند، خواھرزاده اش بھ او گفت ، با ھر كھ بده تا فكر كنم
فامیلى را خواھى برید، بخدا  تو را بھ خدا سوگند مى دھم كھ بھ طرف حسین نروى ، گناه مى كنى و پیوند

و از آن بگذرى براى تو بھتر است از اینكھ خدا را با خون  سوگند اگر ھمھ دنیا و حكومت آن ، براى تو باشد
  . مالقات كنى لیھ السالمحسین ع

  
 عاقبت محبت ریاست و جاه طلبى
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

باشد، ولى آن شب را فكر مى كرد و مرّدد بود، و شنیده شد كھ در ضمن اشعارى با خود : عمر سعد گفت 
 : زمزمھ مى كرد كھ
 ءاترك ملك الرى و الرى منیة ام ارجع مذموما بقتل حسین

قتلھ النار اللتى لیس دونھا حجاب و ملك الرى قره عین و فى  
(( یا اینكھ با! آیا حكومت رى را رھا كنم ، با اینكھ رى آرزوى من است ؟ كشتن حسین مذمت را قبول كنم ؟  
 ((. آن نیست ، ولى حكومت رى روشنى چشم من است میدانم كھ در كشتن حسین آتش است كھ جدایى از

آمد و بھانھ آورد كھ شما مرا بھ حكومت رى منصوب كرده فردا كھ نزد عبیدهللا اى و در میان مردم پخش شده  
شما از بزرگان كوفھ كسانى را كھ از من كارآزموده ترند بھ  است ، اگر صالح مى دانى من بھ ھمانجا بروم و
 .و نام عده اى را نیز برد سوى حسین بفرستى

مى خواھم بفرستم مشورت نكردم ، تومن با تو در مورد كسى كھ : عبیدهللا گفت  خودت اگر با لشكریان ما مى  
بما) فرماندارى رى را(روى و گرنھ آن حكم   . برگردان 

 (148) . عمر سعد كھ چنین دید آن را پذیرفت
 گفتگوى امام حسین با عمر سعد در كربال
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
از مسائل عبرت انگیز تاریخ  و این چنین بود كھ پیشگوئى امیرالمؤمنین در حق این ملعون بھ حقیقت پیوست و

ارآنكھ او حتى بھ حكومت رى نیز نرسید و زیانك دو جھان شد و این حقیقت را سیدالشھداء علیھ السالم در  
 .نیز خبر داد كربال بھ عمر سعد
حضرت حسین علیھ السالم بھ عمر سعد پیغام داد كھ مى خواھم با تو صحبت كنم ، امشب میان دو لشكر نزد 
 . من آى

ىعمر سعد با بیست نفر، امام حسین علیھ السالم نیز با بیست نفر آمدند، وقت نزدیك شدند، حضرت بھ یاران  
عباس و پسر بزرگوار او على اكبر علیھ السالم با  خود فرمود كنارى روند، فقط برادر گرامیش حضرت



 .چنین كرد و فرزندش حفص و غالم او باقى ماندند حضرت ماندند، عمر سعد نیز
واى بر تو اى پسر سعد، از خدائى كھ: امام حسین علیھ السالم بھ او فرمود بازگشت تو بھ سوى اوست نمى  

رھا كن ) یعنى من فرزند رسول خدایم (پسر آنكھ تو میدانى  ترسى ، آیا با من جنگ مى كنى در حالى كھ منم
 .من باش ، این كار، تو را بھ خداوند نزدیك تر مى كند این گروه را و با

مى ترسم خانھ مرا ویران كنند: عمر سعد گفت  ! 
خواھم ساختمن برایت : حضرت فرمود  . 

مى ترسم مزرعھ مرا مصادره كنند: عمر سعد گفت  . 
من از اموال خودم در حجاز بھتر از آن را بھ تو مى دھم: حضرت فرمود  . 

من سالمتى: حضرت فرمود(خانواده ام چھ ؟ بر آنھا نگرانم ، : عمر سعد گفت  آنھا را تضمین مى كنم ، عمر  
و روىحضرت از ا) سعد ساكت شد و جوانى نداد  :گردانده و در ھمان حال او را نفرین كرده فرمود 

نیامرزد، بخدا كھ امیدوارم از  چیست ترا؟ خداوند تو را در بسترت ذبح كند در این دنیا، در روز قیامت تو را
نخورى جز اندكى) بعد از من (گندم عراق   ! 

بھ جو كفایت استاگر گندم نشد : عمر سعد در حالى كھ سخن حضرت را مسخره مى كرد گفت   . (149) 
 .و سرانجام نیز بدون اینكھ بھ رى برسد با خفت و خوارى بھ دست مختار كشتھ شد

آیا مرا مى كشى بھ: دیگرى سیدالشھداء علیھ السالم بھ او فرمود و در روایت این خیال كھ آن حرامزاده پسر  
بخدا سوگند مزه گواراى آن را ھرگز نخواھى چشید،  (150) حرامزاده تو را حاكم شھرھاى رى و گرگان كند
،  ھر چھ مى خواھى انجام ده ، تو بعد از من نھ شادى دنیا خواھى دید و نھ آخرت این قرارى است بستھ شده ،
سنگباران مى كنندھدف قرار داده  گویا سر تو را مى بینم كھ بر روى نى در كوفھ نصیب شده ، كودكان آن را  
(151) 

شناختند،در تاریخ آمده است كھ مردم سالھا قبل از جریان كربال عمر سعد را بعنوان قاتل الحسین مى   (152) 
داد اى كھ با عبیدهللا رخ  و چون از جریان كربال بازگشت و مورد توبیخ عام و خاص قرار گرفت در مشاجره

بخدا سوگند ھیچ انسانى از سفرى برنگشتھ:((گفت  آنگونھ كھ من برگشتم ، عبیدهللا را اطاعت كردم و خدا را  
 (153) . پیوند فامیلى را بریدم معصیت نمودم و
 ...اینھا بھ زودى بر شما پیروز مى شوند و
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

در خانھ حضرت على علیھ السالم بودیم ، عده اى از: مردى بنام زیاد گوید شیعیان و خواص حضرت نیز  
ر میان ما غریبھ اى ندید فرمودد حضور داشتند، حضرت نگاھى بھ حاضرین انداخت و چون : 
چشمھاى شما را درمى  ھمانا این گروه بزودى بر شما پیروز مى شوند، دستھاى شما را قطع مى كنند و

شما در آن زمان زنده اید؟: آوردند، یكى از ما گفت  خداوند مرا از این امر مصون داشتھ ، : حضرت فرمود 
اى پسر احمق ، آیا ھم لذتھاى دنیا را مى: مى كند، فرمود شد كھ یكنفر گریھ در این میان حضرت متوجھ  

سعادت(خواھى ، ھم درجات آخرت را، خداوند فقط بھ استقامت كنندگان وعده   (154) . داده است ( 
 پیشگوئى حضرت در مورد شھادت رشید ھجرى
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
را  از یاران باوفا و صمیمى حضرت على علیھ السالم بود بھ گونھ اى كھ حضرت او (155) رشید ھجرى
البالیا مى نامیدند، بھ بعضى خبر مى  الیق تعلیم علوم غیب دانستھ ، از بالھا و مرگھا آگاه بود و او را رشید
داده بود واقع مى شدمى شود، و ھمانطور كھ خبر  داد كھ چگونھ مى میرد و یا چگونھ كشتھ . 
 علیھ السالم با اصحاب خود بھ باغى رفت ، زیر درخت خرمائى نشست و فرمود تا روزى امیرالمؤمنین

یا امیرالمؤمنین چھ خرماى خوبى است ؟: رشید گفت . خرمائى چیدند و آوردند  
اى رشید، بدان كھ تو را بر شاخھ ھمین درخت بھ دار مى زنند: حضرت فرمود ! 

از این بھ بعد صبح و شام كنار این درخت مى آمدم و آن را آبیارى مى كردم تا اینكھ امیرالمؤمنین : یدرشید گو
 . از دنیا رفت

اجلم: روزى آمدم دیدم كھ شاخھ ھاى آن درخت را بریده اند، با خود گفتم  نزدیك است یك روز كھ آمدم رئیس  
بیا نزد امیر،: ماءمورین محلھ بھ من گفت  قصر شدم دیدم كھ آن چوب بھ كنارى افتاده است ، روز  وقتى وارد 

با خود گفتم. نصف آن را براى چرخ آب چاه استفاده كرده اند دیگرى دیدم  : 
تا اینكھ ماءمور حاكم بھ سراغم آمد و مرا احضار: دوست من بھ من دروغ نگفت  كرد وقتى وارد قصر شدم  

براىمن : آن چوب را دیدم با پا بھ آن زدم و گفتم  تو بزرگ شدم و تو براى من رشد كردى وقتى او را بر  
 : كردند گفت عبیدهللا بن زیاد وارد

بخدا كھ كھ نھ من دروغگو ھستم و نھ او، بھ من خبر داده است كھ تو دست : گفتم ! از دروغ رفیق خودت بگو
 !و پا و زبانم را قطع خواھى كرد

گردانم ، سپس فرمان داد تابخدا كھ سخن او را دروغ مى : عبیدهللا گفت  اما (دستھا و پاھایش را قطع كنند  



وقتى رشید را بھ نزد ) سخن حضرت على علیھ السالم را باطل نماید  زبانش را قطع نكنند تا بھ گمان خودش
اى: بردند در ھمان حال از سخنان شگفت و عظیم بھ مردم خبر مى داد، صدا زد خاندانش مردم از من سؤ ال  

این گروه نزد من دینى دارند كھ ھنوز پرداخت نشدهكنید،  میدانى : است در این حال بھ ابن زیاد خبر دادند كھ  
در  رشید را بریدى و زبانش را آزاد گذاردى و او ھم اكنون سخنان عظیم با مردم چھ كردى ؟ دست و پاى
 (156) .پایش قطع كنند میان مى گذارد، عبیدهللا دستور داد تا زبان او را نیز بھ ھمراه دست و

من نزد زیاد بودم كھ رشید ھجرى را آوردند: شخصى بھ نام زیاد بن نصر گوید ھمراھت  :زیاد بھ او گفت  
در مورد كار ما با تو چھ) یعنى على علیھ السالم (  گفتھ است ؟ 

معلوم مى شود كھ خبرھاى غیبى حضرت چنان مشھور بوده است كھ دشمنان ایشان نیز از آن مطلع گشتھ )
 (بودند

حضرت بھ من خبر داده است كھ شما دست و پاى مرا بریده و سپس مرا: رشید گفت  د، بھ دار آویزان مى كنی 
بھ خدا سوگند كھ سخن على علیھ السالم: زیاد گفت   .را دروغ مى گردانم ، رھایش كنید 

بخدا كھ شكنجھ اى سخت: ھمینكھ رشید خواست برخیزد و بیرون رود، زیاد گفت  تر از ھمان كھ صاحب او  
 .را بریده و سپس دارش زنید خبر داده سراغ ندارم ، او را ببرید و دست و پاى او
ھرگز، شما نزد من چیزى دارید كھ امیرالمؤمنین علیھ السالم بھ من خبر داده است: ت گف رشید  ! 

بخدا كھ االن تصدیق خبر امیرالمؤمنین علیھ : زبانش را قطع كنید، رشید گفت : زیاد كھ متوجھ شده بود گفت 
 .السالم محقق شد

فق و مخالفاین روایت را نیز موا: بعد از نقل این خبر گوید) ره (شیخ مفید  از افراد مورد اعتماد خود از  
 (157) . در نزد علماء شیعھ و اھل سنت مشھور است كسانى كھ نام بردیم ذكر كرده اند و این خبر
 :دختر رشید از شھادت پدر مى گوید
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

، ھجرى راجع بھ جریان)رشید(از دختر راشد : شخصى بنام ابوحسان عجلى گوید از : پدرش پرسیدم گفت  
آنگاه كھ حرامزاده بنى اى راشد چگونھ است صبر تو : فرمود پدرم شنیدم كھ امیرالمؤمنین علیھ السالم بھ او
 و دستھا و پاھا و زبان تو را قطع كند؟ امیھ تو را بخواند

آرى اى راشد، تو در دنیا و آخرت با من : یا امیرالمؤمنین آیا سرانجام آن بھشت است ؟ فرمود: عرض كردم 
 . ھستى

بخدا قسم كھ پس از مدتى عبیدهللا بن زیاد ناپاك ، رشید را: دختر رشید گوید ست و بھ او دستور داد تا از خوا 
 صاحب تو در مورد مرگ تو چھ خبرى داده است ؟ : امیرالمؤمنین بیزارى جوید و بھ او گفت

دوست من صلوات هللا علیھ بھ من خبر داده كھ تو مرا بھ بیزارى: رشید گفت  از او دعوت مى كنى و من قبول  
 . كنى نمى كنم و تو دستھا و پاھا و زبان مرا قطع مى

فرمان  بخدا قسم كھ حتما سخن او را دروغ مى گردانم ، سپس : ابن زیاد گفت  داد تا دستھا و پاھاى او را قطع  
 .كنند ولى زبانش را آزاد گذارند

اى پدرم: پدرم را با دست و پاى بریده آوردند، بھ او گفتم : دختر رشید گوید فدایت شوم آیا از این مصیبت  
نھ بخدا قسم مگر بھ :احساس درد مى كنى ؟ گفت  مقدار فشارى كھ ھنگام ازدحام بھ انسان مى رسد وقتى  

صفحھ و دواتى بیاورید تا آنچھ موالى من امیرالمؤمنین علیھ: بھ آنھا گفت  ھمسایگان نزد او آمدند السالم بھ  
سالماز كالم حضرت امیر علیھ ال من خبر داده براى شما بگویم و سپس شروع كرد بھ گفتن اخبار مھم  . 
وقتى جریان را بھ ابن زیاد بازگو كردند كسى را فرستاد تا زبان او را نیز قطع كرد و او در ھمان شب بھ 
 . رحمت ایزدى پیوست
تعلیم كرده بود، گاھى با شخصى برخورد  امیرالمؤمنین او را راشد نام نھاده بود و بھ او علم اجلھا و بالھا را

بااى فالنى تو : مى كرد و مى گفت   (158) .فالن مرگ خواھى مرد و ھمانگونھ مى شد كھ خبر مى داد 
 داستانى عجیب از رشید و ابى اراكة

حیمْ بِْسِم ّهللاِ  ْحمِن اْلرَّ اْلرَّ  
نزد مردى بنام ابواراكھ وارد  در زمانى كھ رشید ھجرى فرارى بود و ماءموران زیاد در پى او بودند، روزى

نزدیك در  شد، ابواراكھ با عده اى از یارانش   ( نشستھ بود كھ رشید وارد شد، از دیدن رشید ) شاید در راھرو
ھ او گفتشد بھ دنبال او آمد و ب بسیار ھراسناك  : 

چرا؟ گفت: رشید گفت ! واى بر تو مرا كشتى و فرزندان مرا یتیم كردى و نابودى نمودى   : 
و گزارش خواھند نمود(تو تحت تعقیب ھستى و اكنون بھ خانھ من آمدى و دوستان من تو را دیده اند  ). 

تو مرا نیز بھ: ابواراكھ گفت ! ھیچكدام از آنھا مرا ندیده اند: رشید گفت  مسخره گرفتھ اى ، آنگاه رشید را در  
و در! بند كشید و محكم بست تا نگریزد  . اتاقى محبوس كرد و در را بست 

بھ نظرم رسید : نھ بھ آنھا گفت  سپس بھ نزد یارانش بازگشت و براى اینكھ بفھمد آیا كسى رشید را دیده است یا
 :آنھا گفتند پیرمردى ھم اكنون وارد منزل من شده است ،



ھیچكس را ندیدیم ، او چند بار سخن خود را تكرار كرد، اما ھمگى انكار كردند ما . 
كرده باشند بھ این منظور راھى   ابواراكھ مى ترسید تا مبادا دیگران رشید را دیده باشند و بھ زیاد گزارش
تحویل دھدآنھا بو برده اند خودش اعتراف كند و رشید را  مجلس زیاد شد تا ببیند جریان چیست و اگر . 
استر او سوار شده بھ مجلس زیاد مى  بھ مجلس زیاد آمد و نزد او نشست ، در این میان ناگاه رشید را دید كھ بر

زد و یقین  آید، رنگ صورتش پرید و خشكش   . كرد كھ نابود شده است 
. ش كشید و بوسیدرا در آغو رشید از استر پیاده شد و نزد زیاد آمد و سالم كرد، زیاد از جا برخاست و او
 . پرسیدن ، بعد از لحظاتى رشید رفت سپس شروع كرد از او راجع بھ سفر او و بستگان او

خداوند برایت خیر خواھد اى امیر، این پیرمرد كھ بود؟: ابواراكھ بھ زیاد گفت   
او یكى از برادران ما از اھل شام بود كھ بھ زیارت ما آمده بود: زیاد گفت  . 

در بند(زل خود آمد، مشاھده كرد رشید در اتاق بھ ھمان حال ابواراكھ بھ من حاال كھ نزد : بود، بھ رشید گفت  (
 (159) . خواھى بكن و ھرگاه كھ خواستى نزد ما آى تو این دانش است كھ مى بینم ھر كار كھ
 موسى بن جعفر علیھ السالم و علم امام
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

شنیدم كھ بھ) موسى بن جعفر علیھ السالم (از عبد صالح : اسحاق بن عمار گوید مردى خبر مرگ او را مى  
و مى داند زمان مرگ ھر یكگویا ا: با خود گفتم ! داد در این لحظھ حضرت با قیافھ اى ! از شیعیان خود را؟ 

 :فرمود خشمگین متوجھ من شد و
و امام سزاوارتر است بھ دانستن ) با اینكھ امام نبود(رشید ھجرى بھ علم مرگھا و بالھا آگاه بود ! اى اسحاق 

 :آن ، سپس فرمود
كھ عمر تو پایان) سفر آخرت باش آماده (اى اسحاق ھر چھ خواھى انجام ده  قبل (یافتھ و تو تا دو سال دیگر  

خواھى مرد، برادران تو و) از دو سال  خانواده ات اندكى پس از تو با ھم اختالف پیدا كرده و بھ یكدیگر  
كھ من از زمان ) كنند بھ گونھ اى كھ دشمنشان آنھا را شماتت مى كند، آیا ھمین در دلت گذشت ؟ خیانت مى

رگ شیعیان خبر دارمم  ). 
من از آنچھ در دلم خطور كرد استغفار مى كنم: اسحاق گوید  . 

نیز نیازمند اموال مردم شدند و   از این محفل اندكى گذشت و اسحاق فوت كرد و خانواده اش : راوى گوید
شدند) ورشكستھ و فقیر(مفلس  . (160) 

 پیشگوئى دقیق امیرالمؤمنین علیھ الّسالم در مورد میثم تمار
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

مؤمنینیكى از یاران باوفا و صمیمى كھ از خواص و برگزیدگان اصحاب امیرال علیھ الّسالم مى باشد و  
خویش افاضھ نمود، میثم تمار است ، او مردى بود زاھد  حضرت بھ مقدار قابلیت و استعدادش بھ او از علوم
 .بھ شدت الغر گشتھ بود كھ از شدت عبادت و زھد
 . امیرالمؤمنین علوم فراوانى بھ او داده بود كھ از جملھ آنھا اسرار غیبى است

ا برده زنى از قبیلھ بنى اسد بود، امیرالمؤمنین علیھ الّسالم او را آزاد نمود و بھ او فرمودمیثم در ابتد : 
پیامبر خدا صلى ّهللا علیھ و آلھ: سالم ، حضرت فرمود: نامت چیست ؟ گفت   - وسلم بھ من خبر داد كھ نام تو  

میثم است -اند  كھ پدر و مادرت تو را بھ آن نامگذارى كرده  . 
خداو رسول او راست گفتند، شما ھم یا امیرالمؤمنین راست گفتى ،:  میثم گفت . بخدا كھ اسم من ھمین است  

نام سالم را رھا كن و بھ ھمان نامى: حضرت فرمود كھ پیامبر خدا صلى ّهللا علیھ و آلھ و سلم تو را نامگذارى  
 .بھ این جھت نامش میثم و كنیھ اش ابوسالم شد كرده اند برگرد،

تو بعد از من گرفتار مى شوى و بھ دار آویختھ شده و: ضرت بھ او فرمودروزى ح با حربھ اى مورد ضرب  
جارى مى شود و ریش تو با آن رنگین خواھد شد،  قرار خواھى گرفت ، روز سوم از بینى و دھان تو خون
ى شوى ، چوبھ تو دھمین نفرى ھستى كھ بر در خانھ عمروبن حریث اعدام م پس در انتظار آن خضاب باش ،
 . از ھمھ آنھا كوتاھتر و بھ زمین نزدیكتر است دار تو

بیا تا آن درخت خرمائى كھ تو را بر شاخھ آن بھ دار مى آویزند بھ تو نشان دھم ، سپس حضرت : سپس فرمود
 .آن را بھ میثم نشان داد
بھ آن درخت اشاره مى كرد  از این بھ بعد میثم مكرر نزد آن درخت مى آمد و نماز مى خواند و در حالى كھ

من براى تو! چھ مبارك درختى ھستى : مى گفت  آفریده شده ام و تو براى من آبیارى شده اى ، ھمواره چنین  
 .درخت را قطع كردند و او از مكان دار خود در كوفھ آگاه شد مى كرد تا اینكھ

سایھ آندر این میان كھ میثم بھ كنار آن درخت مى آمد با عمروبن حریث كھ ھم درخت بود مالقات كرد و بھ او  
من ھمسایھ تو خواھم شد، خوب ھمسایھ: گفت  عمروبن حریث كھ منظور میثم را متوجھ نشده بود ! دارى كن  

آیا مى: گفت   خواھى خانھ ابن مسعود یا ابن حكیم را بخرى ؟ 
 دیدار میثم با ام سلمة



حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
ى كھ میثم بھ شھادت رسید بھ نزد ام سلمة ھمسر گرامى پیامبردر ھمان سال اكرم صلى ّهللا علیھ و آلھ وسلم  

منم: كیستى ؟ گفت : رسید و ام سلمة پرسید بخدا سوگند چھ بسیار از پیامبر صلى ّهللا : میثم ، ام سلمة گفت  
على علیھ وسلم شنیدم كھ تو را یاد مى كرد و سفارش تو را در دل شب بھ علیھ و آلھ  .الّسالم مى كرد 

در بستان خود: میثم سراغ امام حسین علیھ الّسالم را گرفت ، ام سلمة گفت  بھ : میثم گفت . بھ سر مى برد 
خدمتشان برسم ، ما بھ خواست خداوند متعال ھمدیگر را نزد  حضرت بگوئید دوست داشتم براى عرض سالم

بھ زودى -خداوند  ا اندكى قبل از شھادت سیدالشھداء در ایام شھادتزیر(مالقات خواھیم كرد  -  مسلم بن عقیل  
 .(، میثم بھ شھادت رسید

این محاسن بھ زودى با خون رنگین خواھد شد: ام سلمھ عطرى طلبید و محاسن او را خوشبو كرد و گفت  . 
 دستگیرى میثم و گفتگوى ابن زیاد با او
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

او را -كھ لعنت خدا بر او باد  -كوفھ آمد، عبیدهللا بن زیادمیثم بھ  دستگیر نمود، وقتى میثم را نزد او آوردند بھ  
این مرد از: عبیدهللا گفتند واى بر  : ھمھ افراد موقعیتش نزد على علیھ الّسالم بیشتر بود عبیدهللا با تعجب گفت 

، عبیدهللا بھ آرى: گفتند! شما این مرد عجمى اینھمھ موقعیت داشت ؟ میدانى خدایت كجاست ؟ میثم : میثم گفت  
او در كمین ھر: با كمال جسارت گفت   ! ستمكارى است و تو یكى از آن ستمكاران ھستى 

با این عجمى بودن بھ آنچھ خواستھ اى رسیده اى ، بگو ببینم: عبیدهللا گفت   -صاحب تو یعنى على علیھ الّسالم  
ھ خبرى بھ تودر مورد رفتار من با تو چ  داده ؟ 

بھ من خبر داده است كھ تو مرا بعد از نھ نفر كھ من دھمین آنھا: میثم گفت  ھستم بھ دار مى آویزى ، چوبھ دار  
حتما گفتھ او را مخالف مى گردانم: عبیدهللا گفت  ! من از ھمھ كوتاھتر و بھ زمین نزدیكتر است  . 

بخدا كھ او بھ من خبرى ندادهتو چگونھ با او مخالفت مى كنى ، : میثم گفت  جز از جانب پیامبر اكرم صلى ّهللا  
خداوند متعال ، با این حال تو با این گروه چگونھ مخالفت مى كنى ؟ من  علیھ و آلھ وسلم و او از جبرئیل از
وق است ؟ و من اولین مخل آگاھم از جایگاھى كھ بر آن بھ دار آویختھ مى شوم ، میدانم ، در كجاى كوفھ خود
 .خدایم كھ در اسالم بھ دھان او، لجام زده مى شود
 میثم و مختار در زندان
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
كھ انتقام خون شھداء كربال را (عبیدة را  عبیدهللا بن زیاد میثم را بھ زندان افكند، ھمراه میثم ، مختار بن ابى

نیز) بعدا از قاتلین آنھا گرفت  فكندبھ زندان ا  . 
امام(تو از زندان آزاد خواھى شد و براى خونخواھى : میثم بھ مختار گفت  حسین علیھ الّسالم قیام مى كنى و  ( 

كھ ما را مى كشد -عبیدهللا  -این مرد  ! خواھى كشت 
 نامھ اى از یزید بھ او رسید كھ عبیدهللا تصمیم گرفت مختار را بكشد، ھمینكھ خواست این تصمیم را اجرا كند،
. عبیدهللا او را آزاد كرد، ولى دستور داد میثم را بھ دار آویزان كنند در آن دستور آزادى مختار نوشتھ شده بود،
خود(اى میثم تو از این بى نیاز بودى : میثم را مى بردند مردى بھ او گفت  وقتى میثم ) را بھ ھالكت انداختى  
من براى این آفریده شدم و این نیز براى من رشد : گفت كرد  تبسمى كرد و در حالى كھ بھ آن درخت اشاره مى
 . كرده است

ھمان جائى كھ حضرت على علیھ(وقتى میثم را بر چوبھ دار آویزان كردند  الّسالم خبر داده بود، البتھ دارآویز  
ینكھ حلق آویز، یعنى او را بھ چوبھ دار باال برده مى بستند، بدون ا در سابق بھ صورت صلیب بوده است نھ
 (دار را بر حلق او ببندند، و پس از مدتى با نیزه یا تیر او را مى كشتند طناب
بخدا كھ میثم : خود دید گفت  مردم اطراف چوبھ دار جمع شدند، وقتى عمروبن حریث منظره را در كنار خانھ
كرده و آب بپاشند كنیز خود دستور داد زیر آن چوبھ را تمیز  بھ من مى گفت كھ ھمسایھ تو مى شوم ، سپس بھ
 .و خوشبو كند
ابن زیاد خبر دادند كھ این بنده شما  میثم باالى دار شروع كرد از فضائل بنى ھاشم بیان كردن بھ گونھ اى كھ بھ
لجام بر دھان او زنند و اولین مخلوق خدا بود كھ در اسالم بھ او لجام  را رسوا كرد، آن ملعون دستور داد تا
 .شد زده

روز سوم با حربھ اى او را ھدف قرار دادند، تكبیر گفت و در سھ روز گذشت و آخر آن روز از بینى و  
و شھادت او ده روز) و بھ شھادت رسید(دھانش خون آمد   .قبل از آمدن سیدالشھداء علیھ الّسالم بھ عراق بود 

(161) 
 روایت دیگر در پیشگوئى حضرت امیر علیھ الّسالم
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

امیرالمؤمنین علیھ الّسالم مرا خوانده فرمود: در روایت دیگرى میثم گوید ده اى میثم چگونھ اى وقتى حرامزا :
اى امیرالمؤمنین بخدا سوگند من : بیزارى از من دعوت كند؟ عرض كردم  بنى امیھ عبیدهللا بن زیاد تو را بھ



 . بیزارى نمى جویم از شما
صبر مى كنم و این در راه : كردم   بھ خدا سوگند كھ تو را مى كشد و بھ دار مى كشد، عرض : حضرت فرمود

 . خدا اندك است
در این ھنگام تو با من ھستى در درجھ من الخ اى میثم: حضرت فرمود  . (162) 

جامع كوفھ) مسجد(امیرالمؤمنین علیھ الّسالم از : در روایت دیگرى آمده است  بیرون مى آمد و نزد میثم تمار  
روزى: مى نشست و با او سخن مى گفت ، گویند بھ چھ چیز : اى میثم بھ تو بشارت دھم ؟ گفت : بھ میثم فرمود 

بھ اینكھ تو در حالى كھ بھ دار آویختھ شده اى خواھى مرد، میثم: ؟ فرمود اى امیر مؤمنان اى موالى : گفت  
آرى: اسالم ھستم ؟ حضرت فرمود  ن بر روش من در آن حال م  . (163) 

 مذاكره عجیب میثم و حبیب و رشید
ْحمِن الْ  حیمْ بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ رَّ  

شھید فداكار كربال(روزى میثم سوار بر اسب مى رفت كھ حبیب بن مظاھر اسدى  كھ در میان بنى اسد بود بھ  (
بھ گونھ اى كھ گردن اسبھاى آنھا نزدیك ھم بود و با ھم سخن  استقبال میثم آمد، ھر دو سوار بھ ھم نزدیك شدند
 .مى گفتند

كھ موى) یعنى میثم را(بینم فربھ گویا پیرمردى را مى : حبیب بھ میثم گفت  جلوى سر او ریختھ ، در كنار  
مى فروشد، و) یا خربزه یا كدو(دارالرزق خیار  او در راه محبت خاندان پیامبرش بر دار شود و شكم او بر  

 !گردد روى چوبھ دار پاره
و من مردى سرخ روى را مى بینم با دو دستھ موى بافتھ كھ براى: میثم گفت  زند دختر پیامبرش یارى فر 

 .كوفھ مى گردانند خارج مى شود و كشتھ مى گردد و سر او را در شھر
ما دروغگوتر از: اھل مجلس كھ ایندو پیشگوئى را از ایندو نفر شنیدند گفتند در این میان رشید ! ایندو ندیده ایم  

آنھا شنیدیم كھ چنین و چنان  آن دو رفتند ولى ما از: ، مردم گفتند ھجرى آمد و سراغ میثم و حبیب را گرفت
 .مى گفتند

جایز كسى كھ سر حبیب را مى گرداند صد درھم زیاد : رحمت خدا بر میثم ، فراموش كرد بگوید: رشید گفت 
 . مى كنند، آنگاه رشید رفت

بخدا كھ این از آنھا دروغگوتر است ، ولى: مردمى كھ این را شنیدند گفتند ثم روزگار گذشت تا اینكھ دیدیم می 
و سر حبیب بن مظاھر را كھ با امام حسین كشتھ شده بود بھ كوفھ  را كھ كنار خانھ عمروبن حریث بر دار زدند
 (164) .چھ خبر داده بودند واقع شد آوردند و ھر
 پیشگوئى میثم در مورد مرگ معاویھ
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

روز جمعھ اى بود كھ با میثم تمار بر روى رودخانھ فرات: ابو خالد تمار گوید بودیم ناگھان بادى وزید، میثم  
كشتى: بیرون آمد و بعد از نگاه بھ باد گفت  حكم دارید كھ این بادى تند است ، ھمین ساعت معاویھ مردرا م  . 

اوضاع مردم خوب است : گفت  یك ھفتھ گذشت ، در جمعھ آینده پیكى از شام آمد وقتى از او جویاى حال شدم
روز جمعھ: در چھ روزى مرد؟ گفت : پرسیدم  ولى معاویھ مرد و مردم با یزید بیعت كرده اند،  . (165) 
 روایتى از میثم در مورد غربت حضرت على علیھ الّسالم
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

من امیرالمؤمنین علیھ الّسالم با من بھشبى از شبھا موالى : میثم تمار گوید بیرون از كوفھ آمد و در مسجدى كھ  
 : سالم نماز و گفتن تسبیح عرضھ داشت آنجا بود چھار ركعت نماز گزارد بعد از
نخوانم بعد از آنكھ ترا شناختھ و  خدایا چگونھ تو را بخوانم با آنكھ نافرمانى ترا كرده ام ، و چگونھ تو را

لم جاى گرفتھ است ، دستى رامحبت تو در د بھ (بطرف تو دراز كردم كھ از گناه پر است و چشمى كھ امیدوار  
سپس دعائى طوالنى كرد و صدا را آھستھ نمود و سر بر خاك نھاده سجده - توست  ( بخشش و كرم كرد و  

العفو العفو، آنگاه برخاست و بیرون رفت ، من بھ: یكصد مرتبھ گفت  رفتم ، حضرت  دنبال حضرت بھ صحرا 
 :خطى برایم كشید و فرمود

آنگاه خودش تنھا رفت ، شب تاریكى بود با خودم گفتم! مبادا از این خط بگذرى   : 
نزد پیامبر او چھ عذرى خواھى  تو موالى خود را رھا كردى با آنكھ او دشمنان بسیار دارد، در پیشگاه الھى و
بھ ھمین جھت . واھم بود گرچھ از فرمان او سرپیچى كنم خ داشت ، بخدا كھ دنبالش خواھم رفت و مراقب او
با  كردم ، مقدارى كھ آمدم دیدم حضرت سر را تا نصف بدن درون چاھى فرو برده و دنبال حضرت حركت
كیستى ؟ گفتم : من شده فرمود چاه سخن مى گوید و چاه نیز با حضرت سخن مى گوید، كھ ناگاه حضرت متوجھ

میثم:   . 
اى موالى من از دشمنان:فتم از آن خط عبور نكنى ؟ عرض كردم آیا نگ: فرمود بر شما ترسیدم دلم آرام  

آیا از حرفھاى من چیزى شنیدى ؟ عرض: نگرفت فرمود نھ فرمود: كردم   : 
در سینھ عقده ھائى است كھ وقتى سینھ ام از آن: اى میثم  زمین را گود مى كنم و اسرار  تنگ مى شود با دست 



ن بازگو مى كنم ، از این عقدهخود را براى آ  . ھاى من است كھ زمین مى روید و آن گیاه اثر بذر من است 
على بن ابى طالب علیھ: لّسالم بھ ابوخالد كابلى فرمودو امام باقر علیھ ا (166) الّسالم نزد شما بود در عراق و  
) با اصحاب خود با دشمن مى جنگید ولى در میان پنجاه نفر كھ او را درست بشناسند و بھ ) آن جمعیت انبوه 
 (167) .آگاه باشند نبود رھبرى او حقیقتا
 پیشگوئى حضرت در مورد شھادت حجر بن عدى و یاران او
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ابن ملجم حجر بن عدى بعد از ضربت خوردن امیرالمؤمنین علیھ الّسالم توسط بھ  -كھ لعنت خدا بر او باد  - 
حضرت را تمجید و تاءسف خود را ابراز نمود كھ اول  عیادت حضرت آمد و با گفتن اشعار فصیح و زیبائى
 :آن اشعار این بود
 فیا اسفى على المولى التقى ابواالطھار حیدرة الزكى
 ((. اى افسوس بر موالى با تقوا، پدر پاكان ، حیدر پاك))

نگاه امیرالمؤمنین علیھ الّسالم بھ او افتاد و اشعار او را شنید بھ وقتى چگونھ اى وقتى تو را براى : او فرمود 
 ؟ بیزارى از من دعوت كنند، چھ خواھى گفت

اى امیر مؤمنان بخدا سوگند اگر مرا با شمشیر قطعھ قطعھ كنند و: حجر گفت  براى سوزاندنم آتش برافروزند  
د، اینھا را بر بیزارىو مرا در آن اندازن  !جستن تو ترجیح خواھم داد 

بھ ھر خبرى موفق باشى اى حجر، خدا بھ تو از جانب خاندان پیامبرت خیر دھد: حضرت فرمود و در  (168) 
 :یك پیشگوئى دیگر امیرالمؤمنین علیھ الّسالم فرمود
آنھا ھمانند اصحاب اخدود  اى اھل عراق بھ زودى از شما ھفت نفر در سرزمین عذراء كشتھ مى شوند، مثل

كھ داستان آنھا در قرآن آمده است و بھ جرم(است  ه شدندقبول مذھب حق در گودالھاى آتش سوزاند  ). 
 (169) .و سرانجام حجر و و اصحاب او بھ دست عمال معاویھ در عذراء بھ شھادت رسیدند

اران اوداستان شھادت حجر و ی  
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
زھد و كثرت عبادت و  حجر بن عدى ، از بزرگان و خواص اصحاب امیرالمؤمنین علیھ الّسالم است كھ بھ
 .مى خواند نماز معروف بود، گویند در یك شبانھ روز ھزار ركعت نماز

رده بود و بااو در كودكى پیامبراكرم صلى ّهللا علیھ و آلھ وسلم را درك ك این حال از بزرگان صحابھ شد، او  
شعبھ كھ بھ حضرت على علیھ الّسالم و شیعیان او ناسزاگوئى مى  كھ از ناسزاگوئى حاكم كوفھ بنام مغیرة بن
او جنایتكار  بھ تنگ آمده بود، شروع نمود بھ اعتراض كردن ، تا اینكھ مغیره مرد و پس از كرد، بھ شدت

ى بنام زیاد والى كوفھ شد، شیعیان اطرافخونریز و حرامزاده ا حجر را گرفتند و كم كم جمعیتشان زیاد شد تا  
تا  نماینده حاكم را بر روى منبر سنگباران كردند، حاكم بھ تعقیب حجر پرداخت ، اینكھ در یك اعتراض علنى
م بفرستند تا او قضاوت كند و معاویھ در شا اینكھ دوازده نفر را با او دستگیر كردند، و قرار شد آنھا را بھ نزد
حجر و اصحاب او را بھ جنگجوئى و آشوبگرى و تھیھ لشكر و تفرقھ افكنى  ھمراه آنھا نامھ اى نوشت و در آن
آن گواھى دھند و حتى  بر خلیفھ و بركنارى معاویھ و كفر، متھم نمود و دستور داد تا بزرگان شھر بر و لعنت

تنام برخى را بھ دروغ پاى نامھ نوش  . 
تا اینكھ بھ منطقھ اى بنام مرج  این عده را كھ تعداد آنھا بھ چھارده نفر رسیده بود بھ طرف شام حركت دادند
معاویھ نمایندگان كوفھ را كھ پیام رسان زیاد بودند بھ حضور  عذراء در چند مایلى دمشق رسیدند، در اینجا
ھ نزد حجر در یك تفاءل گفتمعاویھ دو نفر را كھ یكى از آنھا یك چشم بود ب پذیرفت ، نصف ما كشتھ مى  : 
 .شود و نصف دیگر نجات مى یابد
ما دستور داریم بیزارى : باقیمانده گفتند شش نفر از آن گروه با شفاعت بزرگان شام نجات یافتند آنگاه بھ افراد
گرنھ خواھیم كشت ،عرضھ كنیم ، اگر انجام دادید شما را رھا خواھیم كرد و از على و لعن بر او را بر شما  
این شرط عفو مى كند، از  معاویھ خون شما را بھ خاطر گواھى ھمشھریان شما حالل مى داند ولى شما را با
 .على بیزارى بجوئید تا آزاد شوید

ما چنین نخواھیم كرد، آن شب را بھ آنھا مھلت دادند،: آنھا یكصدا گفتند كفنھاى آنھا را آماده كردند آنھا تمامى  
بھ نماز پرداختند شب را . 

اى گروه ما دیشب دیدیم شما نماز طوالنى و زیبا: صبحگاه یاران معاویھ گفتند دعا مى كردید، بھ ما بگوئید  
او: نظر شما در مورد عثمان چیست ؟ جواب دادند اولین كسى است كھ در حكومت ستم كرد و بھ غیر حق  

 .عمل كرد
اخت سپس دوباره پیشنھاد كردند كھمعاویھ شما را بھتر مى شن: اھل شام گفتند از على علیھ الّسالم بیزارى  

ھرگز، بلكھ ما والیت او: بجویند، آنھا گفتند آنگاه ھر كدام از آن جماعت یكنفر از اصحاب . را مى پذیریم  
بگذارید دو ركعت نماز بخوانم ، كھ من ھرگز وضوء: برد تا بكشد، حجر گفت  حجر را گرفتھ مى بدون نماز  

بخدا كھ نمازى كوتاھتر از این: پس از نماز گفت . فتھ ام نگر نخوانده بودم و اگر نھ این بود كھ اینان برداشت  



آمد،  است دوست داشتم زیاد نماز بخوانم ، یكى از آنھا با شمشیر برھنھ بطرف حجر كنند كھ از روى بى تابى
چرا(تو كھ پنداشتى از مرگ واھمھ ندارى : حجر لرزید، آن مرد گفت  ، اكنون اگر بیزارى بجوئى )ترسیدى ؟ 

چرا: حجر گفت ! تو را رھا مى كنیم  ھراسناك نشوم وقتى قبرى آماده و كفنى باز و شمشیرى برھنھ مى بینم ،  
كردم ، اما چیزى كھ خداى را بھ خشم آورد نخواھم گفت  بخدا سوگند اگر ھراس  ولى ، سپس او را شھید  

درضوان خدا بر او با. كردند . 
 شھادت شش نفر از یاران حجر
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
پیشنھاد كردند ما را نزد معاویھ  سپس شروع كردند یاران حجر را یكى یكى كشتند تا شش نفر، دو نفر باقیمانده
ھ تو از این خدا را خدا را اى معاوی: آنان بنام كریم بن عنیف گفت  بفرستید، وقتى نزد معاویھ آمدند یكى از
مورد ریختن خون ما  فانى مى روى و بھ جھان باقى خواھى شتافت و در آنجا از این تصمیم كھ در دنیاى
 .گرفتھ اى بازخواست خواھى شد

در مورد على چھ نظرى دارى ؟ او گفت من با تو ھم عقیده ام و: معاویھ گفت  از دین على بیزارم ، معاویھ با  
روط بر اینكھ یكشفاعت شمر او را بخشید مش ماه زندانى شود و تا معاویھ حكومت مى كند بھ كوفھ وارد  

 .نشود
من شھادت مى دھم: در مورد على چھ مى گوئى ؟ او گفت : سپس بھ نفر دوم گفت  كھ على از كسانى است كھ  

معاویھ  منكر مى كرد و خطاى مردم را عفو مى نمود، یاد خدا را زیاد مى نمود و امر بھ معروف و نھى از
نظر تو در مورد: گفت  او اولین كسى است كھ درھاى ستم را گشود و درھاى حق را: عثمان چیست ؟ گفت    

 . بھ لرزه انداخت
بلكھ تو را كشتم ، آنگاه معاویھ: خودت را كشتى ، آن مرد گفت : معاویھ گفت  كھ از جمالت او بھ شدت  

نوشتناراحت بود در نامھ اى بھ زیاد یعنى حاكم كوفھ  این مرد بدترین آن گروھى است كھ براى ما  : 
 شكنجھ كن كھ شایستھ آن است و بھ بدترین صورت بكش ، و چون نامھ بھ زیاد فرستادى ، او را بھ گونھ اى
 .رسید دستور داد تا او را زنده بھ گور كردند
شھادت حجر و . نان كشتھ شدندآ و بھ این ترتیب ھمچنانكھ حضرت امیر علیھ الّسالم خبر داده بود ھفت نفر از
 یاران او در دل مسلمانان بسیار گران آمد
 اعتراض شدید سیدالشھداء بھ كشتن حجر و یاران او
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
 :امام حسین علیھ الّسالم در نامھ اى بھ معاویھ در ضمن جمالتى چنین فرمود

كھ از ظلم برآشفتھ و بدعت را سنگینمگر تو قاتل حجر بن عدى و نمازگزارانى  مى دانستند نیستى ؟ ھمانھا  
نداشتند و  كھ در راه خدا از سرزنش كننده ھراس  تو آنھا را بھ ظلم كشتى با آنكھ بھ آنھا پیمانھاى سخت داده و  

 . خورده بودى قسمھاى محكم
یھ بھو موضوع شھادت حجر و یاران او یكى از مواردى بود كھ مسلمانان بر معاو سختى اعتراض مى كردند،  

روزگار بدى: گویند معاویھ در ھنگام مرگ مى گفت   (170) . براى من از حجر در پیش است 
 پیشگوئى حضرت در مورد قنبر و قتل او
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

میخواھم مردى از اصحاب: روزى حجاج بن یوسف ثقفى بھ اطرافیان خود گفت  كنیھ اى كھ (ابوتراب را  
 بھ قتل برسانم و با خون او نزد) الّسالم یاد مى كردند دشمنان حضرت بعنوان تحقیر از حضرت على علیھ
 ! خداوند تقرب جویم

ھیچكس را مثل قنبر غالم على بھ او نزدیكتر نمى) اكنون (بھ او گفتند  شناسیم ، حجاج ماءمورى را فرستاد تا  
 .قنبر را دستگیر كرده آوردند

آرى ،: ابو ھمدان ؟ گفت : آرى ، گفت : توئى قنبر؟ جواب داد: حجاج گفت  على بن ابى طالب : حجاج گفت  
موالى من خداست و على: قنبر گفت  موالى توست ؟ آیا از دین على : صاحب نعمت من است ، حجاج گفت  

اگر: بیزارى مى جوئى ؟ گفت  حجاج(از دین او بیزار شوم ، مرا بھ چھ دینى برتر از او راھنمائى مى كنى ؟    
گفت) كھ از این پاسخ كوبنده درمانده شد، سخن را عوض كرده   : 

من: گو دوست دارى چگونھ كشتھ مى شوى ؟ قنبر گفت تو را مى كشم ، خودت ب اختیار را بھ تو دادم ، حجاج  
زیرا ھرگونھ كھ: براى چھ ؟ قنبر گفت : پرسید خواھم كشت و ھمانا ) در آخرت (مرا بكشى ھمانطور تو را  

ستورخبر داده است كھ مرگ من از روى قتل و بھ ظلم و ناحق خواھد بود، حجاج د امیرالمؤمنین بھ من داد تا  
 (171) .سر او را بریدند
 پیشگوئى حضرت در مورد شھر كوفھ و حاكمان آن

ْحمِن اْلرَّ  حیمْ بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ  
 :در نھج البالغھ است كھ امیرالمؤمنین علیھ الّسالم در خطبھ اى فرمود



بر اثر آمد و شد لشكرھا و پیشامدھاى سخت(اى كوفھ گویا تو را مى بینم كھ  كشیده مى شوى ھمانند چرم در  ( 
زیرا چرم در وقت دباغى بسیار بر(بازار عكاظ  ى معروف او كش و مالش داده مى شود و عكاظ نام بازار 

بر) انواع مصائب (و از پیشامد حادثھ پایمال گشتھ و جنبش ھا ) نخلھ و طائف  بوده است در حجاز میان تو  
خداوند او را بھ بالئى مبتال كند یا كسى  وارد شود، و من مى دانم ھیچ ستمگرى بر تو اراده ظلم نكند مگر اینكھ
ن كوفھ یا مبتال مى شوند و یا كشتھ مى گردندیعنى ستمگرا(بكشد  را بر او مسلط گرداند كھ او را ) 
حال ستمگران آن ذكر شده  و این خبر از جملھ پیشگوئیھاى آن حضرت است ھمچنانكھ در وقایع كوفھ و شرح

محمد بن حسین كیدرى در شرح نھج البالغھ گوید. است  : 
، است) بن ابیھ (از آن جبارانى كھ خداوند آنھا را بھ خود مشغول نمود زیاد  او مردم را در مسجد جمع كرد تا  

مردم متفرق شوید كھ امیر گرفتار است و : دربان او بیرون آمد و گفت  على علیھ الّسالم را لعنت كنند، كھ ناگاه
 . االن فلج شده است ھمین

كھ(فرزند او عبیدهللا بن زیاد نیز بھ مرض جذام مبتال گرید، حجاج بن یوسف  و راجع بھ حاالت و جنایات ا 
جانور افتاد  در شكمش ) بعدا سخن خواھیم گفت  تا مرد، عمروبن ھبیرة و فرزند او یوسف ھر دو بھ بیمارى  

مبتال) غش (صرع   .شدند، خالد قسرى آنقدر در زندان ماند تا از گرسنگى مرد 
بن زیاد و  شدند مثل عبیدهللا اما آن گروھى از ستمگران كھ خداوند توسط كسانى آنھا را نابود كرد و كشتھ
ھمگى كشتھ شدند و ھمچنین یزید بن مھلب كھ بھ بدترین  مصعب بن زبیر و ابوالسرایا و دیگران بودند كھ
 .وضع كشتھ شد
 پیشگوئى حضرت در مورد قاتل جویرة
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ھكجاست امیرالمؤمنین علی: جویرة بن مسھر بھ داراالماره كوفھ آمد و صدا زد حضرت : الّسالم ؟ گفتند 
اى خوابیده بیدار شو،: استراحت نموده است ، صدا زد اوست ، ضربتى ) قدرت (سوگند بھ آنكھ جانم بھ دست  

 . محاسن تو از آن رنگین گردد ھمانگونھ كھ خودت مرا خبر داده اى بر سر تو وارد شود كھ
بیا تا با تو سخنىجلو : حضرت امیر علیھ الّسالم كھ سخنان او را شنید فرمود گویم ، سوگند بھ آنكھ جانم بھ  

اوست ، حتما تو را با زور و) قدرت (دست  اكراه بھ نزد آن خونریز طغیانگر ناپاك مى برند و دست و پاى تو  
كافرى است قطع كرده سپس بر دار كشند) درختى كھ نزدیك خانھ (شاخھ  را در زیر ! 

زیاد بن ابیھ حاكم معاویھ دست و پاىروزگار گذشت تا آنكھ پس از آن حضرت ،  جویرة را برید و او را بر  
 (172) .شاخھ اى كنار خانھ ابن معكبر بھ دار كشید
 پیشگوئى حضرت در مورد قاتل
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  كمیل بن زیادبِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

در پى دستگیرى و(وقتى حجاج بن یوسف آن جنایتكار تاریخ حاكم عراق شد،  و بھ ) كشتار شیعیان برآمد 
زایاى الّسالم پرداخت ، كمیل مخفى شد، حجاج حقوق و م تعقیب كمیل بن زیاد یار باوفاى حضرت امیر علیھ
 .قوم او را قطع كرد

من: سرانجام كمیل نتوانست ناراحتى و سختى قوم خود را تحمل كند با خود گفت  دیگر پیر شده ام و عمرم بھ  
 كنم ، و بھ این ترتیب خود را تسلیم حجاج كرد و نزد او رفت پایان رسیده ، سزاوار نیست قوم خود را محروم
. 

حاال با پاى خود آمده اى(دوست داشتم تو را دستگیر مى كردم : است گفت  حجاج كھ دید كمیل با پاى خود آمده  
) 

بر من) ھمچون درندگان ھنگام دریدن طعمھ (دندانھاى نیش خود را : كمیل گفت  فرو مكن و مرا نترسان ، بھ  
ھمانند اوائل غبار(خدا كھ از عمر من جز اندكى  را وعده نمانده است ، ھرگونھ كھ خواھى حكم كن كھ خدا  (

و بدان كھ امیرالمؤمنین بھ) و باید پاسخگوئى باشى (قتل حسابى در كار است  گاھى است و بعد از من خبر  
 ! داده است كھ قاتل من تو ھستى

یعنى براى صدق كالم على ھم شده باید تو را بكشم(پس حجت بر تو تمام است : حجاج گفت   ) 
كنى ، حجاج گفتبلھ اگر تو قاضى باشى و قضاوت : كمیل گفت   : 

 (173) .آرى تو جزء قاتلین عثمان ھستى ، آنگاه دستور داد گردن او را قطع كردند
نین علیھ الّسالم بھ تولد زین العابدین علیھ الّسالمبشارت امیرالمؤم  

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
وقتى سپاه ایران در نبرد با مسلمانان شكست خورد، در میان كسانى كھ بھ اسارت درآمدند دختر یزدجرد پادشاه 
 .ایران بود

مدینھ براى وقتى او را در میان اسیران بھ مدینھ نزد عمر آوردند، دختران تماشاى او بیرون آمدند، زیرا  
روشن نمود، وقتى عمر بھ او نگاه كرد، آن دختر صورت  صورتى بسیار زیبا و نورانى داشت ، كھ مسجد را
 : زبان فارسى آن زمان گفت خود را پوشاند و بھ



گویا منظور او این بود كھ سیاه باد روى ھرمز كھ با(اف بیروج بادا ھرمز  نامھ رسول خدا صلى پاره كردن  
 (درآید ّهللا علیھ و آلھ وسلم سبب شد تا او بھ اسارت

این زن بھ من ناسزا مى گوید و : عمر كھ متوجھ منظور او نشده بود فكر كرد بھ او بدگوئى مى كند، گفت 
 .تصمیم گرفت او را تنبیھ كند

، او راتو نمى توانى با او چنین كنى : حضرت امیر علیھ الّسالم بھ او فرمود مخیر گردان تا در میان مسلمانان  
 . او قرار بده ھر كھ را خواھد انتخاب كند و آن را از سھم
الّسالم گذارد، حضرت امیر علیھ  وقتى او را مخیر كردند، در میان جمعیت دست خود را بر سید الشھداء علیھ

جھان: الّسالم از او پرسید نامت چیست گفت  ر بانویھ ھستىبلكھ شھ: شاه حضرت فرمود   . 
 :در این لحظھ بود كھ كھ حضرت امیر علیھ الّسالم بشارتى بزرگ بھ امام حسین علیھ الّسالم داده و فرمود
و پس از چندى حضرت . زمین باشد اى ابا عبدّهللا از این بانو براى تو پسرى متولد خواھد شد كھ بھترین اھل
بزرگ (فرزند دو بزرگ : د شد كھ حضرتش را ابن الخیرتین متول زین العابدین على بن الحسین علیھ الّسالم
منتخب خدا از عرب ھاشم  پس : حضرت باقر علیھ الّسالم فرمود. مى گفتند ( عرب و بزرگ عجم است و از  
 (174) . عجم ، ایران
 خبر دادن حضرت بھ شھادت مزرع بن عبدهللا

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
بھ خدا : الّسالم نقل مى كرد كھ فرمود مزرع بن عبدهللا از امیرالمؤمنین علیھ: مردى بھ نام ابوالعالیة گوید

تو بھ : بھ او گفتم : بیابان رسد زمین آنھا را فرو برد، ابوالعالیة گوید آورد و چون بھ سوگند حتما لشكرى روى
امیرالمؤمنین علیھ الّسالم خبر  آنچھ مى گویم حفظ كن ، بخدا سوگند: از غیب خبر مى دھى ؟ مزرع گفت  من

غرفھ ھاى این مسجد بھ  مردى دستگیر مى شود و میان دو غرفھ از ( خبر دیگھ اینكھ(داده واقع خواھد شد و 
 .كشتھ مى شود دار آویختھ و

مرا مرد امین و راستگو : تو از غیب خبر مى دھى ؟ مزرع گفت : ابوالمعالى كھ بسیار تعجب كرده بود گفت 
 . على بن ابى طالب خبر داده است

غرفھ مسجد بھ دار كشتھ و میان  یك جمعھ نگذشتھ بود كھ مزرع را دستگیر كردند و او را: ابوالمعالیة گوید
    .(175)آن را فراموش كردم آویختند، او خبر سومى نیز بھ من داده بود كھ

  
م ابومسلم خراسانى و پیروزى اوخبر دادن حضرت بھ قیا  

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
سردار لشكر حضرت امیر  در جنگ صفین ، ناگاه لشكر شام ، میمنھ لشكر عراق را فرارى داد، مالك اشتر
فرا سپاه ، سربازان را با فریاد بھ بازگشت و ادامھ جنگ  علیھ الّسالم در تالش براى جلوگیرى از متالشى شدن
 .مى خواند

حضرت سھ بار این جملھ را ! اى ابومسلم بگیر ایشان را:در این میان مالك اشتر شنید كھ حضرت مى فرمود
 .تكرار نمود
از سپاھیان شام است ، بھ  مالك كھ بھ منظور حضرت پى نبرده بود خیال كرد منظور حضرت ابومسلم خوالنى

لشكر آیا ابومسلم با: كرد  ھمین جھت بھ حضرت عرض   شام نیست ؟ 
منظورم ابومسلم خوالنى كھ در سپاه شام است نیست ، بلكھ مقصود: حضرت فرمود من مردى است كھ از  

 (176) .ھالك گرداند و حكومت را از ایشان بستاند ناحیھ مشرق ظھور كند و خداوند بھ وسیلھ او اھل شام را
از طرف خراسان پرچمھاى سیاه ظاھر مى شود و : و باز در طى نامھ اى كھ بھ معاویھ فرستاده فرمود

 (177) حكومت بنى امیھ را برمى اندازد
 مختصرى از جریان قیام ابومسلم خراسانى
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
رفدارى از ابراھیم بن محمد بن ط و حوادث ھمانگونھ شد كھ حضرت خبر داده بود، زیرا ابومسلم خراسانى بھ
، در خراسان كار او باال گرفت ، و لباس سیاه را شعار خود  على بن عبدهللا بن عباس و امامت او پرداخت
ھجرى بھ  129 سپاه خود دستور تا جامھ سیاه بپوشند و پرچم سیاه بردارند و در رمضان سال قرار داد و بھ

كرد و سرانجام پس از عنوان سردار لشكر ابراھیم عباسى قیام پیروزیھاى مكرر و آزادسازى مناطق بسیار  
و آخرین آنھا یعنى مروان حمار كشتھ شد، گویند پس از كشتھ شدن ،  سرانجام لشكر بنى امیھ شكست خورده
عجائب روزگار آنكھ قبل  قطع كردند و دور انداختند، گربھ اى پیدا شد و زبان مروان را خورد و از زبان او را

این بھ دستور مروان زبان یكى از خادمین خود را از كھ سخن چینى كرده بود بریدند و ھمین گربھ زبان او را  
 !!خورده بود
شد و چون از رھائى ماءیوس  ابراھیم مذكور قبال بھ دستور مروان دستگیر شده بود و چندى در حران زندانى
دهللا سفاح قرار داد و نزد شخصى امانت نھاد، و خود عب گردید، و در وصیت نامھ اى خالفت را براى برادر



چون مروان  مروان سر او را در كیسھ اى از آھك كردند، مدتى دست و پا زد و جان داد، و سرانجام بھ دستور
ھجرى  132بھ این ترتیب در سال  بھ دست ابومسلم كشتھ شد برادر او عبدهللا سفاح بھ خالفت رسید، و

حكومت بنى عباس آغازحكومت بنى امیھ منقرض و   .شد 
 سرانجام فجیع و عبرت آمیز ابومسلم خراسانى
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
شده ھاى بھ دست او را در جریان  اما ابومسلم خراسانى او مردى بسیار خونریز بود بھ گونھ اى كھ تعداد كشتھ
اندنفر شمارش كرده  قیام كھ با شكنجھ كشتھ بود تا صدھا ھزار . 
عباس كرده بود اما چون حقى عظیم بر  ابومسلم با اینكھ در زمان سفاح ، اقدام بھ قتل ابوسلمة اولین وزیر بنى
شعبان  25نداشت ، بلكھ او را احترام مى كرد، تا اینكھ سرانجام در  دولت بنى عباس داشت ، سفاح با او كارى

137سال  نھا كدورتى پدید آمد، گویندبھ دستور منصور عباسى كشتھ شد، زیرا میان آ  ابومسلم مدعى خالفت  
شد، سرانجام ابومسلم بھ دیدار منصور شتافت ،  بود و بعد از مكاتبات بسیارى كھ میان آن دو رد و بدل
 داد مردم بھ استقبال او روند، استقبال خوبى از او بھ عمل آمد، ابومسلم بھ منصور دست بھ حیلھ زد و دستور

دست او را بوسیدنزد منصور آمد و  . 
مردى بنام عثمان بن نھیك  منصور بھ او اجازه داد مرخص شود و سھ روز استراحت كند و نظافت نماید، فردا

ھرگاه من: و چھار نفر از نگھبانان را خواستھ گفت  در كف دست خود را بھ ھم زدم ، خارج شوید و ابومسلم  
 .را بكشید

صور شروع كرد راجع بھ برخى كارھاىوقتى ابومسلم بھ نزد منصور شتافت ، من گذشتھ وى اعتراض كردن  
اینگونھ نباید با من : منصور طوالنى شد، ابومسلم گفت  و در ھر مورد ابومسلم توضیح مى داد، وقتى سرزنش
براى حكومت بنى عباس(آنھمھ سختیھا و كارھائى كھ من كردم و سوابقى كھ  صحبت شود بعد از  . دارم ( 

اى پسر زن خبیث ، اگر بھ جاى تو كنیزى: كھ خشمگین بود گفت  منصور در حالى بود كافى بود، تو در سایھ  
 . ھیچ اقدامى نداشتى دولت ما فعالیت كردى ، اگر كار دست تو بود، قدرت
ھمانند امروز ندیدم ، بھ  : ابومسلم بھ عنوان كرنش دست منصور را بوسید و عذرخواھى كرد، منصور گفت

ر تو فقط خشم مرا افزون كردخدا كھ این كا . 
این سخن را رھا كن من جز از خدا نمى ترسم ، منصور از این: ابومسلم گفت  سخن برآشفت و او را بدگوئى  

) دفاع در مقابل (اى امیر مؤمنان مرا براى : كردند، ابومسلم گفت  كرد و دست بر ھم زد، نگھبانان بر او حملھ
مرا در آن زمان نگھ ندارد، آیا دشمنى دشمن تر از توخدا : دار، منصور گفت  دشمنت نگھ براى من ھست ؟  
آیا اآلن كھ شمشیرھا تو : منصور گفت . را كشتند آنگاه نگھبانان در حالى كھ ابومسلم فریاد مى زد، العفو، او
 (178) دارى ؟ را در برگرفتھ تقاضاى عفو

سرگذشت من با عباسیان ھمانند مردى صالح است كھ: ابومسلم مى گفت : گویند استخوان شیرى دید، دعا كرد  
 : تا خداوند او را زنده كند، چون شیر زنده شد گفت

ى دارى ولى مصلحت آن است كھ تو را بكشم زیرا تو مردىتو بر من حق بزرگ مستجاب الدعوة ھستى ، شاید  
 .قوى تر بیافریند و سبب ضرر من شود دوباره دعا كنى تا خداوند مرا بمیراند یا شیرى
ابومسلم در سرزمین : گویند . اكنون كھ عباسیان بھ سبب من قوى شدند، مصلحت ایشان در كشتن من است

خدایا از گناھى: مى كرد و مى گفت  عرفات دعا آیا بر : توبھ مى كنم كھ گمان ندارم مرا بیامرزى ، بھ او گفتند 
من لباس ستمى را بافتھ ام كھ تا دولت بنى العباس: است آمرزش آن ؟ گفت  خداوند سخت برجاست ادامھ دارد،  
د كرد، آیا مردى كھ این ھمھ دشمن مرا لعنت خواھ چھ بسیار فریاد مظلومى كھ چون زیر بار ستم قرار گیرد
 (179) دارد چگونھ آمرزیده مى شود؟
 ابومسلم طرفدار اھل البیت علیھم السالم نبود
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ابومسلم از ھنگام قیام تا زمانى كھ كشتھ شد ششصد: صاحب حدیقة الشیعة گوید ھزار نفر را كشتھ بود بھ جز  
سردارى او بسیارى از شیعیان بھ قتل رسیدند، بھ دستور او  آنھا كھ در صحنھ ھاى جنگ كشتھ بود، در زمان
، ابوسلمھ خالل را بھ خاطر نامھ اى كھ بھ امام صادق علیھم السالمرا كشتند نبیره جعفر طیار نوشتھ بود  
 .دستور داد تا كشتند
داشت بھ دست خود بھ قتل رسانید،  سلیمان كثیر را بھ واسطھ آنكھ بھ اوالد امیرالمؤ مین علیھم السالم تمایل
روایتى را از احمدبن محمدبن عیسى نقل سپس . مذمت او بسیار است  نبیره امام سجاد را نیز كشت و اخبار در
محمدبن ابى  گوید نزد حضرت رضاعلیھ السالم با عده اى از اصحاب حضرت نشستھ بودم كھ مى كند كھ
 : عمیر وارد شد، سالم كرد و نشست سپس گفت

كرد  اى پسر پیامبر، خداوند مرا فداى تو گرداند نظر شما در مورد ابومسلم مروزى كھ در زمان مروان قیام
 چیست ؟

نام او در دفترى است كھ نام دشمنان ما، بنى امیھ و دیگران در: حضرت فرمود : راوى پرسید. آن است  



دروغ مى گویند و گناه مى كنند خداوند : حضرت فرمود گروھى از مخالفین مى گویند او از شیعیان شماست ،
عناد و دشمنى داشت ، ھر كھ او راابومسلم نسبت بھ ما و شیعیان ما بھ شدت  ایشان را لعنت كند، دوست دارد  
ھر كھ او را مدح كند ما را بدگوئى كرده  ما را دشمن داشتھ و ھر كھ از او قبول كند بر ما رد كرده است ،
 خواھد از شیعیان ما باشد باید از او بیزارى جوید و ھر كھ از او بیزارى است ، اى پسر ابى عمیر ھر كھ مى

و ما از او در دنیا و آخرت بیزاریمنجوید از ما نیست   . (180) 
 او نمى میرد تا فرمانرواى امت شود

ْحمِن اْلرَّ  حیمْ بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ  
مردم بھ جنب وجوش آمده  امیرالمؤمنین علیھ السالم در جنگ صفین در میان لشكر خود متوجھ غوغائى شد،

معاویھ: بودند، حضرت از علت آن سؤ ال نمود، گفتند نھ ، قسم بھ آنكھ جانم : حضرت فرمود. كشتھ شده است  
اوست او) قدرت (بھ دست  مھ با او بیعت كنندنمى میرد تا اینكھ امیر این امت شود و ھ  . 

چرا با او مى جنگید؟) اكنون كھ مى دانید او پیروز خواھد شد: (عرض كردند تا عذرى باشد میان من : فرمود 
یعنى انجام وظیفھ و اتمام حجت بر(خداوند   .(مردم و روشن شدن حق را باطل و طرفداران آن دو 

و را نھ نزد حضرتدر روایت دیگرى سوارى از شام خبر مرگ معاویھ را آورد، ا : آوردند، حضرت فرمود 
حضرت فرمود! آرى خاك ھم بر او ریختیم  : آیا خودت شاھد مرگ معاویھ بودى ؟ با كمال تعجب گفت : 

او نمى میرد: از كجا فھمیدید كھ دروغ مى گوید؟ فرمود: دروغ مى گوید، گفتند تا اینكھ چنین و چنان كند و  
بیان كرد، مقدارى از كارھاى معاویھ را حضرت حّجت) اتمام (براى : پس چرا با او مى جنگید؟ فرمود: گفتند   

. (181) 
ردن آویزدمعاویھ نمى میرد تا آنكھ صلیب برگ  

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
پسر: عالمھ مجلسى قدس سّره روایت كند كھ امیرالمؤمنین علیھ السالم فرمود نمى میرد تا ) یعنى معاویھ (ھند  

 .ھمچنان شد كھ حضرت فرموده بود اینكھ صلیب برگردن خود آویزان كند و
این روایت را احنف بن قیس: ھ عالمھ مجلسى ره سپس از مناقب نقل مى فرماید ك و ابن شھاب زھرى و اعثم  

 (182) .كوفى و ابوحیان و ابوالثالج نیز نقل كرده اند
حدیقة الشیعة از كتاب مصابیح نقل كرده است كھ پیامبر اكرم علیھم صاحب یموت معاویة على :((السالم فرمود 

 ((. دین من غیر ملتى؛ معاویھ مى میرد بر دینى غیر از
من وقتى از امیرالمؤمنین علیھ السالم شنیدم كھ مى: احنف بن قیس گوید معاویھ بر دین اسالم نخواھد : فرمود 

این امر مى خلید كھ این مرد، در دلم  مساءلھ چگونھ خواھد بود؟ تا آنكھ بھ حسب اتفاق بھ شام رفتم ، شنیدم كھ 
سینھ او دست زدم ، دستم بھ  معاویھ رنجور است ، رفتم بھ عیادت او، دیدم روى بھ دیوار خوابیده است ، بھ
 .بتى خورد كھ در گردن آویختھ بود

من امروز) چرا گریھ مى كنى : (دید گفت معاویھ متوجھ من شد وقتى مرا گریان  : حالم بھتر است ، گفتم  
معاویھ در حالى مى میرد كھ بت در : شنیدم مى فرمود گریھ من بھ این جھت است كھ از على بن ابى طالب
 . گردن اوست

دكتر بھ من دستور داده و بھ من گفتھ است این بت نیست ، در: معاویھ گفت  ایت گردن خود بیاویز كھ بر 
از نزد معاویھ بیرون: سودمند است ، احنف گوید آمدم ھنوز بھ خانھ نرسیده بودم كھ آوازه مرگ معاویھ از ھر  

معاویھ در حالى مرد كھ از بت توقع: قاضى القضا اھل سنت نیز گفتھ است  طرف بلند شد شفاعت داشت و  
را در ھنگام مرگ توسط معاویھ ، مورد بت  دیگرى از آنھا بنام ماءمونى در كتاب خود، حدیث آویزان كردن
 (183) . اتفاق دانستھ است
 با این سستى پس از من بھ ذلت ھمگانى مى رسید

حیمْ بِسْ  ْحمِن اْلرَّ ِم ّهللاِ اْلرَّ  
و تلفات سنگینى كھ بھ  مردم كوفھ و عراق بعد از جریان صفین و حكمین ، نسبت بھ جنگ بھ خاطر خسارات
زبونى و دنیاطلبى را پیش گرفتند و ھر چھ حضرت  آنھا وارد آمده بود از جنگ رویگردان شدند و سستى و
عاویھ و سركوب او تشویق مى نمودند تاءثیرى نداشت مگر براىبھ جنگ با م امیر علیھ الّسالم آنھا را اندكى ،  
را از عاقبت این سستى بر حذر  بھ ھمین جھت است كھ حضرتش از مردم كوفھ بھ سختى گالیھ نمود و آنھا
 . داشت

با كدام رھبر بعد از من خواھید جنگید، از: در یكى از سخنان خویش فرمود دفاع  كدام خانھ بعد از خانھ خود 
با این سستى(مى كنید؟ بدانید كھ شما  زشت   بعد از من بھ ذلت ھمگانى مبتال شده و با شمشیر برنده و روش  ( 

اجرا) طوالنى (شوید، بھ گونھ اى كھ ستمگران این اعمال را بعنوان یك سنت  مواجھ مى  (184) .خواھند نمود 
 .و تاریخ نشان داد كھ شیعیان عراق بعد از حضرت دچار چھ سختیھا و شكنجھ ھاى دردناك گردیدند
 معاویھ پیروز مى شود، حجاج ستمگر بر شما مسلط مى شود



حیمْ بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ  ْحمِن اْلرَّ  
اسالمى و مناطق تحت نفوذ  معاویھ پس از نبرد صفین و جریان حكمین ، شروع نمود بھ قتل و غارت در بالد
براى غارت بھ شھرھا بسیج مى كرد، آنھا مى رفتند و بر  حضرت امیر علیھ الّسالم ، سرداران سپاه خود را
 سر راه خود،

غارت و یا نابود كرده ، شھر و روستاھا را در آتش مى كشیدندانسانھاى مظلوم را مى كشتند اموال را  . 
جنایات او بسیار نوشتھ اند، وقتى  یكى از ھمین جنایتكاران ، بسر بن ابى ارطاة است كھ در تاریخ در مورد
را تصرف كرده و حاكم حضرت امیر علیھ الّسالم را اخراج نمود و  بسر بن ابى ارطاة بھ من حملھ كرد و آنجا

ایاتجن ایستاد و پس از حمد و ثناى  متعددى در مكھ و مدینھ انجام شد، حضرت امیر علیھم السالم براى خطابھ 
ھمانا بسربن ابى ارطاة بر یمن مسلّط شد، بھ خدا قسم : آلھ فرمود الھى و درود بر پیامبر اكرم صلى ّهللا علیھ و
حكومت اسالمى(شماست این گروه را مگر اینكھ بھ زودى بھ آنچھ در دست  نمى بینم پیروز مى شوند، این  ( 
اطاعت و استقامت این گروه است از صاحب  پیروزى نھ بھ جھت این است كھ حق با آنھاست بلكھ بخاطر

خودشان و در مقابل نافرمانى) رھبر( شماست با من ، كمك آنھا و دریغ شما، آباد كردن شھرھایشان و خراب  
حق سستى كنند، باطل بر آنھا چیره مى شود و یا حیفیعنى اگر طرفداران . (شما نمودن كھ اطاعت و استقامت  
 .(اھل باطل از اطاعت و استقامت طرفداران حق بیشتر باشد

با سپاه شام(بھ خدا قسم اى اھل كوفھ دوست دارم شما را معاوضھ كنم  معاوضھ اى مانند معاوضھ ده دینار بھ  ( 
 : نموده گفت یك دینار، سپس حضرت دست خود را بلند

من اینھا را از كثرت اصرار و دعوت بھ حق(خدایا من سبب رنجش اینھا شده ام  اینھا نیز مرا ) ملول كرده ام  
) ھر دو طرف از ھم رنجیده شدیم (ایشان نیز از من بھ ستوه آمدند  ملول كرده اند، من از ایشان بھ ستوه آمدم و
اى آنھا بدتر از من مقرر نمامن بھتر از ایشان نصیب نما و بر خدایا براى . 

اینھا بھ واسطھ جوان ثقفى ، آن مرد متكبر) عذاب (بار الھا تعجیل فرما در  حیف و میل كند، ) اموال را(كھ  
) میوه ھاى ایشان را بخورد و لباسشان را بپوشد واى بر شما از آن احكام ) بر تمامى دارائى آنھا مسلّط شود
كسى كھ این سخنان را گزارش. مى پذیرد و از گنھكار نگذردنیكوكار شما ن جاھلیت ، او از وقتى : نموده گوید 

ھمان جوان خونریز(حضرت این سخنان را مى فرمود ھنوز حجاج  متولد نشده بود) ثقفى   . (185) 
چقدر غم و غصھ و ناراحتى در دل حضرت امیرعلیھم السالم جمع شده: مؤ لف گوید بود كھ اینگونھ بر مردم  

سخنان حضرت بھ حقیقت پیوست و مردم عراق مبتال بھ  كوفھ نفرین نمود، و ھمچنانكھ بعدا خواھیم دید،
وانحاكمان ستمگر مخصوصا ج  .ثقفى یعنى حجاج شدند 

 پیشگوئیھاى حضرت در مورد معاویھ و حجاج و عمربن عبدالعزیز
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
 :محدث قمى روایت كند كھ امیرالمؤمنین علیھم السالم بھ اھل كوفھ فرمود
كنایھ (یك چشم و پشت كننده  سوگند بھ آنكھ دانھ را شكافت و جاندران را آفرید، در پشت سر شما مردى است
او جھنمى است دنیوى ، ھیچكس را باقى نگذارد و رھا ) است  از اینكھ دنیا را مى بیند و بھ آخرت پشت كرده

شاید منظور(نكند  و بعد از او كسى مى آید درنده ، جمع مى كند و منع) حضرت ھمان معاویھ باشد  مى كند،  
كنند كھ آخرین آنھا بھتر از آنگاه گروھى از بنى امیھ بر شما حكومت امید بھبودى و خیرى (اول آنھا نیست  

عمربن(مگر یك مرد از ایشان ) نیست  اینھا بالئى است آسمانى كھ خداوند بر این امت مقرر كرده ) عبدالعزیز 
 .واقع مى شود و حتما
تى اندوختھ ھاى شما را از نماید ح نیكان شما را بكشد و اشخاص با راءفت را تبعید كند، گنجھاى شما را خارج

یعنى زیور آالت زنان(میان حجلھ ھا  عذابى است كھ بھ واسطھ آنچھ از امور خود ضایع كردید و صالح دین  ( 
اى اھل كوفھ بھ شما خبر مى دھم بھ) مبتال مى شوید(خود را از بین بردید  و دنیاى آنچھ مى شود قبل از آنكھ  

نكھ پند مىواقع شود تا از آن حذر كنید، و آنا  .گیرند بترسند 
على دروغ مى گوید ھمانطور كھ قریش بھ پیامبر: مى بینم شما را كھ مى گوئید خود و سرور خویش ، پیامبر  

و آلھ و سلم گفت ، واى بر شما من بر چھ كسى دروغ بندم  رحمت محمدبن عبدهللا حبیب خداوند صلى هللا علیھ
یا بر پیامبر! ھستم ) در میان مسلمانان (وحد او اولین عبادت كننده و م ، بر خدا؟ من كھ خدا؟ من كھ اولین  
 . نمودم كسى ھستم كھ بھ او ایمان آوردم و او را تصدیق و یارى
بھ شكافنده دانھ و خالق انسان  نھ بھ خدا قسم ، این سخن خدعھ اى است از شما كھ نیازى بھ آن ندارید، سوگند

ى خواھیدپس از مدت) آنچھ را گفتم (كھ خبر   (186) .فھمید 
در این خطبھ شریفھ گویا حضرت امیر علیھ السالم بھ سھ نفر: مؤ لف گوید ت معاویھ و اشاره خاص داشتھ اس 

جنایات او نیاز بھ توضیح نیست و كم و بیش در این كتاب از  حجاج و عمربن عبدالعزیز، در مورد معاویھ و
در  ، در مورد حجاج بعدا مقدارى سخن خواھیم گفت ، اما عمربن عبدالعزیز، حضرت آن سخن رفتھ است

ود وكالم خود بھ او اشاره فرمود و او را بنى امیھ ستمگر استثناء نم مگر یك مرد: فرمود  . 
 مختصرى از تاریخ عمربن عبدالعزیز



حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
ھجرى بعد از 99عمربن عبدالعزیز بن مروان ، نوه مروان ملعون است كھ در سال  سلیمان بن عبدالملك بھ  

رسد، او وقتى در خالفت مادر بھ عمربن خطاب مى  وصیت او، خلیفھ شد، از طرف پدر بھ بنى امیھ و از
كھ توسط (عزل كرد و مردمان صالح را بھ جاى ایشان نصب كرد، فدك را  مستقر شد عامالن بنى امیھ را
بھ خاندان پیامبر صلى هللا علیھ) حاكمان بعد از او غضب شده و ادامھ داشت  ابوبكر و و آلھ و سلم بازگردانید  

و بطالنو با این كار عمال صحت ادعاى صدیقھ اطھر (  (دعواى ابوبكر را اعالم نمود 
علیھ السالم را منع كرد و با آنكھ در  با اوالد امیرالمؤمنین مھربانى مى كرد، و ھمواو بود كھ سب امیرالمؤمنین
 (187) . داشت از میان برداشت زمان خلفاى قبل از او بھ شدت رواج

یكى از كفار اھل ذمھ: گویند در زمانى كھ او در مسجد با مردم سخن مى گفت  علنا دختر او را خواستگارى  
در شرع اسالم تزویج: كرد، عمربن عبدالعزیز گفت   با كافر جایز نیست ؟ 

پس چرا پیامبر بھ كافر دختر داد؟ عمربن عبدالعزیز گفت: جوان كافر گفت  كجا پیامبر بھ كافر دختر داده  : 
مگر پیامبر دختر خود فاطمھ: است ؟ جوان گفت  را بھ على بن ابیطالب نداده است ، مگر على داماد پیامبر  

 نیست ؟
مسلمان و جھادگر دربلكھ اولین (على كھ كافر نبود، : عمربن عبدالعزیز گفت  پس : جوان گفت ) راه اسالم بود 

 !چرا او را بر روى منابر لعن مى كنید؟
كننده اى نداشتند دستور داد  عمربن عبدالعزیز از جمعیت حاضر خواست پاسخ او را بدھند و چون جواب قانع
 یاءمر بالعدل و االحسان ربنا اغفرلنا و لوالدینا و آیھ ان ّهللا  تا این روش زشت ممنوع شود و بھ جاى آن آیھ
 .شود خوابنده
در مذمت او توقف كرده  بارى او و اعمال و روش او با دیگران تفاوتى بسیار داشت و بعضى بھ ھمین جھت
 . اند، گرچھ بھ ھر حال بخاطر غصب خالفت مذموم است
بھ مرثیھ او نیز پرداختھ  شیعیان بنى عباس وقتى گور بنى امیھ را مى شكافتند، متعرض او نشدند، عده اى از
 .اھل آسمان شمرده اند اند، برخى او را مرحوم اھل زمین و ملعون
 بشارت حضرت بھ ابوالدنیا
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
ھجرى  317متولد شده و در سال  مردى بود بنام ابوالدنیا داراى عمرى بسیار طوالنى ، كھ در ایام ابوبكر

او علت طول عمر خود را چنین. وفات كرده است   :ذكر مى كند، گوید 
نزدیك كوفھ رسیدیم ، تشنگى بر  روزى با پدرم بھ مالقات امیرالمؤمنین علیھ السالم مى رفتیم ، وقتى بھ محلى
در بیابان بگردم شاید آبى پیدا كنم ، وقتى بھ دنبال آب مى گشتم بھ  ما غلبھ كرد، بھ پدرم گفتم اینجا بنشین من

الگود : نزد پدرم آمدم و گفتم  آبى رسیدم ، خود را در آن شستشو دادم و از آن نوشیدم تا سیرآب شدم ، سپس 
آبى در نزدیكى ماست ، با پدرم حركت كردیم اما ھر چھ  برخیز كھ خداوند ما را از گرفتارى نجات داد، چشمھ
دفن كرده بھ نزد امیرالمؤمنینپدرم از شدت تشنگى جان داد، او را ! آب نبود جستجو كردیم اثرى از علیھ  

حضرت بھ این(السالم كھ قصد صفین را داشت آمدم ، حضرت را بوسیدم  تا ) كرد  مقدار خضوع اعتراض  
از داستان من سؤ ال نمود، جریان: آنكھ گوید آن آبى كھ از آن نوشیدى چشمھ اى بود كھ : را گفتم ، فرمود 

بشارت باد تو را كھ عمرى طوالنى. والنى نموده است ننوشیده مگر اینكھ عمر ط ھیچكس از آن خواھى نمود  
 .و مرا معمر نامید

ابوالدنیا در سال سیصد ھجرى وارد بغداد شد، ھمراه او پیرمردانى: خطیب گوید از شھر بودند، مردم از  
 .پیرمردھا از حاالت ابوالدنیا مى پرسیدند

ھجرى وفات یافتھ ، شیخ ما در امالى نیز وفات او را  317ال بھ من خبر دادند كھ ابوالدنیا در س: خطیب گوید
على بن عثمان االشجع باشد كھ معروف بھ و شاید این شخص ھمان  (188) . ھمینگونھ ذكر نموده است
السالم نقل  و شیخ كراجكى در كنزالفوائد از او حدیثى را با یك واسطھ از حضرت امیر علیھ . ابوالدنیاست
از استادى بھ نام شیخ محمد چرفوشى نقل  كرده است و در حاشیھ بحار از سید نعمت هللا جزائرى با یك واسطھ

یده است ومى كند كھ او را در شام د او خود را معمر ابوالدنیاى مغربى از صحابھ حضرت امیر علیھ السالم  
او وقتى صفات و عالئمى را از حضرت نقل كرد یقین كردم تمام سخنان او: گوید نامید و صحیح است و او بھ  
 (189) .روایت داد من از جانب حضرت على و تمام امامان علیھ السالم اجازه
 شھادت حضرت رضا علیھم السالم و دفن حضرت در زمین خراسان
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

یھ السالم فرمودامیرالمؤمنین عل: نعمان بن سعد گوید : 
او نام من است و نام پدر او نام  زود باشد كھ مردى از اوالد من در زمین خراسان بھ زھر جفا كشتھ گردد، نام
 .پسر عمران یعنى موسى مى باشد

ھر كھ او را غربتش زیارت كند خداوند گناھان گذشتھ و آینده او: آگاه باشید را مى آمرزد اگرچھ بھ تعداد  



طرات باران و برگ درختان باشدستارگان و ق . (190) 
ى با زھر جفا بھ شھادت عباس و مى دانیم كھ امام ھشتم حضرت على بن موسى علیھ السالم بھ دست ماءمون
برخى باور نمى كردند این عمل ننگین توسط او صورت گرفتھ  رسید، ماءمون چنان حیلھ گر و متظاھر بود كھ
 حضرت رضا علیھ السالم را براى خالفت خویش ناگوار دید دستور داد تا زھرى باشد ولى وقتى وجود

و بھ حضرت خوراندخطرناك را بھ نخ و سوزن درون مقدارى انگور قرار داده  . 
 . فضیلت فوق العاده زیارت حضرت رضا علیھ السالم
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
پیامبر اكرم : كرد در روایت است كھ مردى از نیكان خراسان خدمت حضرت رضا علیھ السالم آمده عرض

چگونھ اید وقتى: علیھ السالم را در خواب دیدم بمن فرمود ن در میان شما دفن شود و امانت من كھ پاره تن م 
 من در خاك شما پنھان گردد؟ دست شما سپرده شود و گوشت

آنكھ در زمین شما مدفون مى شود من ھستم ، آن: حضرت رضا علیھ السالم فرمود امانت و آن گوشت پیامبر  
داند، من و پدران من معرفت زیارت كند و اطاعت مرا واجب ب كھ در خاك شما پنھان گردد منم ، ھر كھ مرا با
و انس  او خواھیم بود و اھل نجات خواھد گشت ھر چند گناھان او بھ اندازه گناھان جن در روز قیامت شفیع
 (191) . باشد الحدیث

ھیچ یك از ما اھل بیت نیست: و در روایت دیگرى حضرت رضا علیھ السالم فرمود مگر آنكھ كشتھ و شھید  
اى پسر پیامبر چھ كسى تو را شھید مى: مى شود، گفتند بدترین خلق خداوند در زمان من ، مرا : كند؟ فرمود 

و دیار در زمین غریب مرا مدفون خواھد ساخت ، ھر كھ مرا زھر، و دور از یار شھید مى كند بھ واسطھ در  
صدھزار شھید و صدھزار صدیق و صدھزار  آن غربت زیارت كند خداوند پاداش  حج كننده و عمره كننده و  

 . باشد در قیامت ، و رفیق ما باشد در درجات بلند بھشت صدھزار جھاد كننده براى او بنویسد و در گروه ما
(192) 

زود باشد كھ من با زھر جفا كشتھ شوم و در كنار ھارون بھ خاك: و فرمود سپرده گردم ، خداوند تربت مرا  
ن و دوستان من قرار خواھدمحل تردد شیعیا داد، ھر كھ مرا در این غربت زیارت كند، بر من واحب است كھ  

پیامبرى گرامى داشتھ و  را زیارت كنم ، سوگند بھ خدائى كھ محمد صلى ّهللا علیھ و آلھ را بھ در روز قیامت او
رد البتھ مستحق آمرزش قبر من دو ركعت نماز گذا بر جمیع خالئق برگزیده است ھر كھ از شما شیعیان بر
داشتھ  قیامت و بھ حق آن خداوندى كھ بعد از پیامبر اكرم ما را بھ امامت گرامى خداوند عالمیان شود در روز
خداوند در روز قیامت از ھر  و بھ وصیت مخصوص گردانیده است ، سوگند مى خورم كھ زائرین قبر من نزد
دگروھى گرامى ترند و ھر مؤمنى كھ مرا زیارت كن و در این راه قطره بارانى بھ او رسد البتھ خداوند متعال  

 (193) .جھنم حرام گرداند بدن او را بر آتش
یث در فضیلت زیارت آن امام بزرگوار بسیار زیاد است و اگر كسى ازالبتھ احاد این فرصت طالئى استفاده  

زیارتى است كھ بھ عظمت زیارت حضرت رضا علیھ السالم  نكند بسیار جاى افسوس خواھد داشت ، كدام سفر
 باشد؟
 پیشگوئى حضرت امیر علیھ السالم در مورد كشتھ شدن اعشى بدست حجاج

حیمْ بِْسِم ّهللاِ  ْحمِن اْلرَّ   اْلرَّ
امیرالمؤمنین علیھ السالم مشغول سخنرانى: شخصى بنام اسماعیل بن رجا گوید بود و از حوادث آینده سخن  

یا امیرالمؤمنین چقدر سخن شما بھ : اعشى برخاست و گفت  مى گفت و پیشگوئى مى كرد كھ ناگاه جوانى بنام
 خرافات شبیھ است ؟

ر تو در این سخن بھ خطا رفتھ باشى خداوند بھ وسیلھاى پسر اگ: حضرت فرمود جوان ثقیف بھ تو ضربھ زند،  
گروھى از مردم كھ پاى منبر. آنگاه حضرت ساكت شد یا امیرالمؤمنین جوان ثقیف كیست ؟: بودند پرسیدند   

مسلّط شود، شود، ھیچ حرمتى براى) كوفھ (جوانى كھ بر این شھر : فرمود ر آنكھ آن خداوند باقى نگذارد مگ 
 !شمشیر خواھد زد را نابود كند، و گردن این جوان را با

او چند سال حكومت مى كند؟ فرمود: پرسیدند گفتند مى! بیست سال اگر برسد : : میرد یا كشتھ مى شود، فرمود 
 .زیادى آنچھ از درونش خارج مى شود خواھد مرد در بستر بھ واسطھ مرضى كھ در شكم اوست از

خدا قسم با دو چشم خود دیدم اعشى را در میان اسیرانى كھ ازبھ : رواى گوید سپاه عبدالرحمن بن محمد گرفتھ  
آن شعرى كھ در آن عبدالرحمن : را سرزنش كرد و بھ او گفت  بودند، در مقابل حجاج ایستاده بود، حجاج او
قطع كردند فرمان داد تا گردن او را  مى كردى بخوان ، سپس در ھمان مجلس  را بھ جنگ تشویق . (194) 
 . در مورد حجاج و جنایات وى و تحقق پیشگوئیھاى دیگر حضرت بعدا سخن خواھیم گفت

آروزى مرا مى كند در آن وقت قریش  
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
بعد از آنكھ بھ ظلم و ستم آنھا و  امیرالمؤمنین علیھ السالم در خطبھ اى كھ بھ فتنھ ھاى بنى امیھ اشاره نمود،
 :فرمود مذلت مردم اشاره نمود در اواخر خطبھ



در مقابل) چند ھر(در آن زمان قریش آرزو مى كند اى كاش مرا دوباره ببیند  دنیا و ھر چھ در آن است ، ھر  
دوشیدن چند شتر) ى اندك ھمچون (چند بھ مقدار  باشد مى خواھد تا قبول كنم از ایشان چیزى را كھ امروز  

یعنى مى خواھند فرمانده آنھا باشم(مى كنم اما آن را بھ من نمى دھید  قسمتى از آن مطالعھ  ) 
اھل تاریخ نقل كنند كھ: بھ حقیقت پیوست  كالم حضرت: ابن ابى الحدید گوید مروان بن محمد در یوم الزاب  

را در لشكر) سفاح (وقتى عبدهللا بن على   : خراسان در مقابل خود دید گفت 
 (195) دوست مى داشتم على بن ابى طالب پرچمدار این لشكر در مقابل این جوان مى بود
 خبر دادن حضرت از كشتھ شدن فرزندش عبدّهللا 
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

امیر المؤمنین علیھ الّسالم پسران خود را: حضرت باقر علیھ الّسالم فرمود خداوند : جمع نموده بھ آنھا فرمود 
: قرار دھد، یعقوب دوازده پسر خود را جمع كرده بھ آنھا گفت  دوست دارد كھ در مورد من سنتى از یعقوب
و  یوسف وصیت مى كنم كھ از او اطاعت كنید، و من شما را وصیت مى كنم كھ از حسن شما را نسبت بھ

از فرزندان حضرت كھ عبدهللایكى . حسین اطاعت كنید و از این دو بشنوید و ھمانند سایرین نبود و (نام داشت  
بھ محمد حنیفة وصیت نمى كنید؟: گفت  ( در رضایت حضرت كوشا نبود گویا بھ اعتراض  

در حیات من بر من جراءت كردى ؟ گویا تو را مى بینم كھ در خیمھ ات كشتھ شده اى و قاتل : حضرت فرمود
 .تو نیز مشخص نباشد

گذشت تا آنكھ در زمان مختار، عبدهللا بھ نزد مختار رفت تا با او بیعت كندروزگار  . 
من آنطور كھ شما مى پندارى نیستم ، او نسبت بھ مختار خشمگین: مختار گفت  شد و بھ طرف مصعب بن  

و را فرماندار كوفھ قرار دھد، وقتى سپاه مصعب  زبیر در بصره رفت و طرفدار او شد و از او خواست تا او
 . مقابل ھم قرار گرفتند او در قسمت پیشاھنگ لشكر قرار داشت مختار در ناحیھ حروراء در

شب كھ پایان یافت ، ھنگام صبح مردم عبدّهللا را دیدند كھ در خیمھ سر بریده افتاده است و قاتلش نیز مشخص 
 (196) . نبوده
 پیشگوئیھاى حضرت در مورد شھادت عمروبن الحمق خزاعى
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
: رت بھ او فرمودروزى حض عمروبن الحمق الخزاعى یكى از یاران باوفاى امیرالمؤمنین علیھ السالم است ،

در میان قوم خودم: اى عمرو كجا اقامت كرده اى گفت  در میان ایشان اقامت : ساكن ھستم حضرت فرمود 
نزد بنى كنانة: مكن ، عمروگفت  قبیلھ ثقیف : نھ آنجا ھم نرو، عرض كرد: كھ ھمسایھ ما ھستند بروم ؟ فرمود 

این دو چیست ؟ فرمود: ت با معّره و مجّرة چھ خواھى كرد؟ عمرو گف: ؟ فرمود چھ دو شعلھ آتش كھ از پشت  :
افتد و كمتر كسى است كھ از آن نجات یابد و دیگرى از  كوفھ خارج شده یكى از آنھا بر تمیم وبكربن وائل
ضررش اندك است(داخل شده ، خانھ یا یكى دو اتاق را مى سوزاند  جھت دیگر شھر كوفھ  ). 

در قبیلھ بنى عمروبن عامر ازدى: فرمودپس بھ كجا اقامت كنم ؟ : عمرو گفت   . 
او كاھنى است كھ سخن: عده اى كھ این سخنان را شنیدند مى گفتند: راوى گوید كاھن (كاھنان را بیان مى كند  

 .( ستارگان پیشگوئى مى كرده است كسى بوده است كھ از راه شیاطین و اجنّھ و یا
و سر تو را از شھرى بھ شھر اى عمرو تو بعد از من كشتھ مى شوى: حضرت فرمود دیگر مى گردانند و این  

گردانند، واى بر قاتل تو، تو آگاه باش كھ نزد ھیچ  اولین سر است در اسالم كھ از شھرى بھ شھر دیگر مى
كنند فقط مردان قبیلھ بنى عمرو ازدى ھستند كھ ھرگز تو را) دشمن (را تسلیم  قومى نروى مگر اینكھ تو تسلیم  

ا نمى كنندنكرده و رھ . 
بخدا قسم روزگار گذشت و عمرو بن الحمق از ترس آن پادشاه ستمگر: راوى گوید یعنى معاویة بن ابى سفیان  

با اینكھ (بھ نزد قوم خود بنى خزاعھ آمد و آنجا اقامت كرد  آواره شد و در میان قبایل متردد بود، در اواخر
نیز او را تسلیم دشمن كردند، عمرو كشتھو آنھا ) این كار بر حذر داشتھ بود حضرت او را از شد، سر او را  
این اولین سرى بود در اسالم كھ از شھرى بھ  جدا كردند و از عراق بھ سوى معاویھ در شام منتقل نمودند و
 (197) . شھر منتقل مى گشت
 اى كاش در میان طرفداران من صد نفر مثل تو بودند
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
نزد حضرت آمده عرض  عمروبن الحمق الخزاعى كھ از شیعیان مخلص حضرت امیر علیھ السالم بود روزى

د تو نیامدم بھ خاطر مال دنیا و نھبھ خدا قسم نز: كرد بھ خاطر جاه طلبى و حكومت خواھى كھ آوازه خود را  
ھمسر  شما پسر عموى رسول ّهللا صلى ّهللا علیھ و آلھ و صاحب والیت بر مردم و بلند گردانم ، بلكھ چون
ن و انصار در اسالم تمامى مھاجری فاطمھ سرور زنان عالم و پدر اوالد پیامبر و داراى برترین سھم نسبت بھ
 . مى باشى
دریاھاى خروشان را از آب خالى  بھ خدا قسم اگر مرا تكلیف كنى كھ كوھھاى پابرجا و محكم را حركت دھم و
دستم شمشیر باشد كھ از تو دفاع كنم و دشمنان تو را دفع كرده  كنم و تا دم مرگ بھ این كار مشغول باشم و در



گمان نمى كنم) با این ھمھ (ند امر تو را باال برد، تقویت كنم تا خداو و دوستانت را تمامى حقوق تو را كھ بر  
 . من واجب شده است ادا كرده باشیم

خداوندا قلب او را بھ نور یقین روشن: امیرالمؤمنین علیھ السالم فرمود گردان و او را بھ راه مستقیم ھدایت  
ند؟نفر مثل تو بود نما، اى كاش در میان طرفداران من صد ! (198) 
 رشادت و شھامت ھمسر شھید
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

بھ عمروبن الحمق نوشت و گفتوقتى معاویھ بھ سلطنت رسید، نامھ اى   : 
در بیعت... خداوند شعلھ آتش را خاموش كرد و فتنھ را از بین برد: اما بعد با من شتاب كن تا گناھان گذشتھ تو  

كمتر نباشم بھ شرط آنكھ ) یعنى از حضرت على علیھ الّسالم (بود  پاك شود، شاید من از كسى كھ قبل از من
، نزد ما بیا كھ در امان ھستى و در پناه خدا و رسول اوتو نیز نیكو شوى  من بمانم و نیز محفوظ خواھى بود و  
 . خداوند بھترین گواه است
اینكھ سر او را بھ شام براى معاویھ  ولى با وجود این ھمھ پیمانھا بھ فرمان معاویھ عمرو را كشتند و قبل از
، زن كھ سر شوھر خود را دید گفتدامن ھمسر عمرو نھاد بفرستند، فرستاده معاویھ سر او را بھ  : 

و در... مدتى او را از من پنھان داشتید و اكنون او را كشتھ بمن مى دھید اى نماینده معاویھ پیغام : ادامھ گفت  
خداوند انتقام: مرا بھ معاویھ برسان  خون او را بگیرد و در نابودى قاتل او از عذاب خود بر او تعجیل كند،  

دى نیكوكار را كشت ، این پیغام را بھ معاویھ برسانزشتى كرد و مر كار  . 
تو گفتى آنچھ گفتى ؟: وقتى سخنان ھمسر عمرو را بھ معاویھ گفتند، او را خواست و گفت   

آرى و بر سخن خود پابرجایم و معذرت نیز نمى خواھم ، معاویھ گفت: جواب داد از كشور من خارج شو،  : 
اى من وطن نیستبھ خدا كھ سرزمین تو بر: زن گفت  اى : نویسنده معاویھ بنام عبدهللا بن ابى سرح گفت  . 

 . است او را بھ شوھرش ملحق كن فرمانروا این زن منافق
آیا آفریدگار و صاحب نعمت خود  : آن بانوى دالور نگاه تندى بھ عبدهللا كرد و در ضمن جمالتى تند بھ او گفت

ترا فراموش كرده اى ؟ بى دین منافق كسى اس كھ بھ غیر حق سخن گوید و بندگان خدا را ھمچون خدایان  
یعنى(قرار دھد  كھ در كتاب خدا كفر او نازل شده است) معاویھ را مثل خداى خود داند   . 

شگفتا : با كمال رشادت گفت  در این لحظھ معاویھ بھ دربان خود اشاره كرد تا او را بیرون كند، ھمسر عمرو
من اشاره مى) اخراج (با انگشت بھ ! از پسر ھند بھ خدا سوگند : كند و قدرت او مانع من است ولى آگاه باش  

او را مى شكافم و یا من دختر شرید نیستم) عظمت (، حتما  با شمشیر بران سخن یعنى دختر پدرم ) (199) 
 .( نباشم اگر بر علیھ او سخنرانى نكنم و قیام ننمایم
 پیامبر اكرم صلى ّهللا علیھ و آلھ وسلم نمونھ ھاى بھشتیان و جھنمیان را نشان
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  م�دھدبِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

پیامبر اكرم صلى ّهللا علیھ و آلھ وسلم و عمروبن الحمق خزاعى از اصحاب یاران باوفاى امیرالمؤمنین علیھ  
پیامبر آمد و مسلمان شد، گویند روزى ظرف آبى بھ پیامبر اكرم  الّسالم مى باشد، بعد از صلح حدیبیھ نزد
اللھم متعھ بشبابھ؛:((علیھ و آلھ وسلم داد حضرت در حق او دعا كرده گفت  صلى ّهللا  را از جوانى  خدایا او 

، گویند در ھشتاد سالگى یك موى سفید در))بھره مند كن  .محاسن او نبود 
حضرت بود، در قیام حجر بر  ھمراه با على علیھ الّسالم بود و در جنگھاى جمل و صفین و نھروان جزء یاران

گویند او نزد. علیھ معاویھ شركت داشت  زد پیامبر اكرم صلى امیرالمؤمنین ھمان منزلتى را داشت كھ سلمان ن 
 (200) . علیھ و آلھ وسلم داشت ّهللا 

اى عمرو آیا مى:دروزى پیامبر اكرم صلى ّهللا علیھ و آلھ وسلم بھ او فرمو خواھى یك نمونھ از مردان بھشتى  
مى رود و نمونھ اى از مردان جھنمى را نیز كھ ھمینگونھ  كھ طعام مى خورد و مى آشامد و در بازار راه
 است بھ تو نشان دھم ؟

در ھمین ھنگام. پدر و مادرم فدایت باد، آرى ، بمن نشان بده : عمرو گوید الب امیرالمؤمنین على بن ابى ط 
اى عمرو این مرد و گروه او نشان : علیھ و آلھ وسلم فرمود آمد، سالم كرد و نشست ، حضرت رسول صلى ّهللا 
 .بھشت ھستند

اى عمرو این مرد و قوم او نشان جھنم : بھ دنبال ایشان ، معاویھ آمد و سالم كرد و نشست ، حضرت فرمود
 (201) .ھستند
 خبر دادن حضرت از حملھ مغوالن و تاتار
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
 :در نھج البالغھ است كھ حضرت امیر علیھ الّسالم فرمود

پھن و(ھا را كھ گروھى ھستند كھ چھره ھایشان مانند سپر گویا مى بینیم آن و چكش خورده است ) گرد 
لباسھاى دیبا و ابریشم) پرگوشت و ضخیم و نشانھ دار( كھ (مى پوشند و اسبھاى نیكو یدك مى كشند، ھركجا  

خونریزى بسیار) وارد شوند و  سخت واقع مى شود بھ گونھ اى كھ مجروحین بر روى كشتھ ھا راه روند 



اكثرا مخالفین آنھا كشتھ یا اسیر شوند و راه فرارى(كمتر از اسیر باشد  گریختھ  (202) (.ندارند 
این خبر غیبى كھ امیرالمؤمنین علیھ: غھ ابن ابى الحدید گویدشارح نھج البال الّسالم داده است ما آن را با چشم  

از اول اسالم منتظر آن بودند تا آنكھ قضا و قدر آن را بھ عصر ما  خود دیدیم و در زمان ما واقع شد، مردم
 .كشاند

ر ایشان ازایشان مردمانى بودند كھ از دورترین نقاط مشرق خروج كردند، لشك آنجا تا شام و عراق پیشروى  
ئى كھ اشغال مى(كرد و در میان شھرھا و سرزمینھا كھ ) و جنایاتى مرتكب شدند(كارھائى انجام دادند ) كردند 

اگر بابك خرمى بیست سال حكومت. زمان ما در ھیچ تاریخى سابقھ ندارد از اول خلقت آدم تا ستمگرانھ داشت  
ك منطقھ و آن آذربایجان بود اما این، لیكن سختى آن فقط در ی گروه تمامى مشرق را تصرف كردند و جنایات  

 .عراق رسید آنھا بھ شھرھاى ارمنستان و شام و
بنى اسرائیل را در شام  چھ نسبتى است میان بخت النصر كھ یھود را كشت و بیت المقدس را خراب كرد و
لمانان را كشتندمس نابود نمود و میان این گروه كھ مسلمانان و غیر . 

براى نگارش واقعھ چنگیز چند سال از آن دست: ابن اثیر مورخ معروف گوید چھ كسى ! كشیدم و مردد بودم  
آن را ذكر كند، اى كاش مادر مرا نزائیده بود و اى كاش من قبل  مى تواند نابودى اسالم و مسلمین را بنویسد و
شدمبودم و بھ دست فراموشى سپرده مى  از این مرده  . (203) 
 در این مكان در آینده نھرى ایجاد مى شود
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

اى از اصحاب بھ خارج از كوفھ حركت مى كرد كھ فرمود امیرالمؤمنین با عده آیا اگر بھ شما خبر دھم كھ  :
ایجاد شده و در آن آب جارى مى شود آیا مرا تصدیق مى  روزگارى نمى گذرد تا اینكھ در این مكان نھرى
 آیا چنین چیزى خواھد شد؟ :كنید؟ اصحاب گفتند

بینم در این مكان كھ در آن آبآرى بھ خدا قسم گویا نھرى را مى : حضرت فرمود جارى است و كشتیھا  
 (204) .شد كھ حضرت خبر داد حركت مى كنند و مردم از آن استفاده مى برند، و ھمانگونھ
 پیشگوئى حضرت در مورد عمر طوالنى مردى و ایجاد شھر بغداد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

سال از عمرش مى 325مردى بنام حسن بن ذكردان كھ داراى عمرى طوالنى بود و  من : گذشت ، گوید 
حركت كردم ) بھ شوق دیدار حضرت (ھ مدین امیرالمؤمنین را در شھر خودم در خواب دیدم و سپس بھ طرف
مرا حسن نامید، احادیثى از آن حضرت شنیدم از جملھ روزى بھ  و در آنجا بھ دست حضرت مسلمان شدم و
 : حضرت گفتم

اى فارسى عمر تو طوالنى خواھد: یا امیرالمؤمنین برایم دعا كن حضرت فرمود شد، و حركت خواھى كرد بھ  
منصور(عمویم عباس طرف شھرى كھ مردى از پسران  بنا مى كند و در آن زمان بغداد نامیده مى ) عباسى  

 !رسى و قبل از رسیدن بھ آن شھر در زمینى بنام مدائن وفات خواھى كرد شود ولى بھ آن شھر نمى
 و ھمانگونھ شد كھ حضرت خبر داده بود زیرا حسن بن ذكردان ھمان شب كھ داخل مدائن شد فوت نمود
شھرى : برده فرمود و در یك پیشگوئى دیگر حضرت امیر علیھ الّسالم از بغداد بھ عنوان زوراء نام (205)

خواھد بود میان دو رود دجلھایجاد مى شود كھ نامش زوراء  و فرات ، ساختمانھاى آن از گچ و آجر برافراشتھ  
 (206) .و با طال و نقره زینت شود

یخچھ مختصر ایجاد شھر بغدادتار  
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

عباسى ساختھ شد زیرا منصور  ھجرى بھ دستور منصور دوانیقى خلیفھ 135شھر بغداد در سال : مؤ لف گوید
ناراضى بود زیرا سپاھیان را منحرف مى كردند، گویند در  نمى خواست در كوفھ اقامت كند و از اھالى آنجا

و  سرزمینى براى بناى شھرى جدید مى گشت ، یكى از لشكریان او در مدائن مریض شد زمان كھ بھ دنبالآن 
منصور بھ : پرسید، آن سرباز گفت  آنجا ماند، دكترى كھ او را معالجھ مى كرد از او در مورد حركت منصور

 . دنبال جایگاھى براى ساختن شھرى جدید است
فرات بنا مى كند بنام  یابیم كھ مردى بنام مقالص شھرى میان دجلھ و ما در كتاب خود مى: دكتر گفت 

 : گفت وقتى آن سرباز این خبر را بھ منصور داد او... زوراء
آنگاه بعد از مشورت در مورد  بھ خدا سوگند كھ نام من در بچگى مقالص بود بعدا بھ فراموشى سپرده شد،

  .(207)دیگر شھر را بنا كرد شرائط آب و ھوائى و اقتصادى و نظامى و امور
ا ذكر مى كنیم از آن را بعد حضرت امیر علیھ الّسالم در یك پیشگوئى كھ از خلفاى بنى عباس نام برد و ما

   .(208)منصور بھ مقالص تعبیر نموده است
: نام این زمین چیست ؟ گفتند: فرمود بغداد عبور كردامیرالمؤمنین بھ زمین : امام صادق علیھ الّسالم فرمود

از دست ) در اینجا(تازیانھ حضرت : آنگاه صفات آنرا بیان نمود، گویند اینجا شھرى بنا مى شود: بغداد، فرمود



اینجا بنا مى شود و بھ  :فرمود. بغداد است   نامش : افتاد، حضرت از نام این سرزمین پرسید گفتند مباركش
   .(209)یانھ نامگذارى مى شودمسجد تاز

  
 پیشگوئى حضرت در مورد بیعت شكنى مروان و حكومت اوالد او

ْحمنِ  حیمْ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ اْلرَّ  
یا : بعد از جنگ جمل و شكست لشكر شورشیان ، عبدهللا بن عباس نزد حضرت امیر علیھ الّسالم آمد و گفت 

 . امیرالمؤمنین حاجتى دارم
بن حكم امان بگیرى ؟) مروان (چھ خوب آگاھم بھ حاجت تو، آمده اى تا براى : حضرت فرمود ! 

بھ او امان دادم ، ولى او را بر ترك مركب : دھید، حضرت فرمودآرى مى خواھم بھ او امان : ابن عباس گفت 
 .خودت سوار كن و نزد من آور

ابن عباس او را آورد، قیافھ مروان ھمچون بوزینھ اى بود: راوى گوید . 
یعنى(آرى و در دل است آنچھ ھست : آیا بیعت مى كنى ؟ عرض كرد: حضرت فرمود ) دلم با شما نیست  

بھ آنچھ در دلھاست داناتر است خداوند: حضرت فرمود  . 
دست خویش را عقب كشید  حضرت در ابتدا دست خود را جلو برد تا مروان با حضرت بیعت كند، ولى ناگھان

مرا نیازى بھ بیعت او نیست ، این دست ، دست: و فرمود اگر بیست بار با من ) اھل پیمان نیست (یھودى است  
گاه بھ مروان فرمودمى شكند، آن بیعت كند با دبرش آن را : 
خدا قسم چنین نشود تا اینكھ از  اى پسر حكم در ھیجان این جنگ بر سر تو ترسیدم كھ از بدنت جدا شود، نھ بھ
 .آزار دھند و بھ شدت خوار كنند و جام صبر را بھ آنھا بنوشانند نسل تو خارج شود فالن و فالن كھ این امت را

مت رسیدند و چھ بالھا بر امت واردو خواھیم دید كھ اوالد مروان بھ حكو كردند و مردم جز سوختن و ساختن  
بیعت شكنى مروان بھ وقوع پیوست و او بعد از جنگ جمل  چاره اى نداشتند، ھمچنانكھ پیشگوئى حضرت در
 . ، بھ معاویھ پیوست و اظھار بیعت با حضرت
 پیشگوئى حضرت در مورد مروان و اوالد او و جنایات آنھا

حیمْ بِْسِم ّهللاِ  ْحمِن اْلرَّ   اْلرَّ
) مروان (آگاه باشید كھ او : فرمود در یك پیشگوئى دیگر، امیرالمؤمنین علیھ الّسالم در مورد مروان و اوالد او

ھمانند) بسیار كوتاه (را حكومتى است  لیسیدن سگ بینى خود را و اوست پدر چھار فرمانروا و زود باشد كھ  
روز سرخى را ببیند مروان و فرزندان او مردم از . 
بھ حكومت مى رسد ولى بسیار  حضرت امیر علیھ الّسالم در این كالم كوتاه خبر داد بھ اینكھ مروان سرانجام
حقیر بود، و از دشمنترین افراد نسبت بھ امیرالمؤمنین علیھ  كوتاه ، اما مروان داراى شخصیتى بسیار پست و
لپاسھ پسر چلپاسة و طرید بن طرید، یعنى رانده شدهمشھور بھ وزغ بن وزغ ، چ الّسالم بود، او و تبعیدى پسر  
خباثت و شرارت و نفاق ، مردى است بسیار  تبعیدى ، زیرا پیامبر ھر دو را از مدینھ تبعید كرد، و در عین
ما مجتبى علیھ الّسالم و ھمچنین سب امیرالمؤمنین بى ادبیھاى فراوان دارد و ھتاك و بد دھن كھ نسبت بھ امام  
 . برخى از حاالت او را در كتاب اسرار عاشورا نگاشتھ ایم
ھمدستى عمروبن سعید بن عاص  بارى وقتى پسر یزید در شام از دنیا رفت ، مروان در شام بود، و با توطئھ و
بعد از : مروان را براى خالفت یارى داد، مروان گفت  مشروط بر آنكھ بعد از مروان ، حكومت بھ او رسد،

ن یزید بن معاویھخالد ب  . ساخت ، تو خلیفھ باش ، و او پذیرفت و عمروبن سعید نیز كار خالفت او را ھموار 
 مروان توسط ھمسرش كشتھ شد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
الّسالم این مدت اندك را اینگونھ  و بالجملھ مروان بھ مدت نھ ماه و اندكى خالفت نمود و حضرت امیر علیھ

او را حكومتى است ھمانند: ن نمودبیا و سرانجام بھ دست ھمسر خود فاختھ مادر ! لیسیدن سگ بینى خود را 
بعد از او خلیفھ باشد نقض  یزید كشتھ شد، زیرا مروان پیمان اولیھ خود را مبنى بر اینكھ خالد بن یزید خالد بن
ھمسر مروان كھ خالفت فرزندش را بر باد  پذیرفتھ بود، فاختھ كرده و والیتعدى را در فرزند خود عبدالعزیز
حالت احتضار  شیر ریخت و بھ مروان داد، مروان با خوردن شیر، زبانش از كار افتاد و بھ دید، سمى را در
خود اشاره مى كرد یعنى او مرا كشت  درآمد، فرزندان او اطراف او جمع شدند، مروان با انگشت بھ ھمسر

د مى گفتولى آن زن براى اینكھ رسوا نشو چقدر مرا دوست مى دارى كھ وقت مردن ھم ! پدرم فداى تو باد : 
 (210) ! و سفارش مرا بھ اوالد خود مى كنى بھ یاد من ھستى
 خالفت چھار برادر از پسران مروان
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
داد كھ چھار نفر از  قسمت دوم پیشگوئى حضرت در آن سخن ، مربوط بھ اوالد مروان است ، حضرت خبر
ترتیب بھ خالفت  از اوالد عبدالملك پسر مروان ، بھ آنان بھ حكومت رسند، و ھیمنگونھ نیز شد زیرا چھار نفر
: و گویند سلیمان و یزید و ھشام كھ روزگار امت در زمان ایشان سپاه و حالشان تباه شد رسیدند بنامھاى ولید و



و ھمین مطلب را تاءیید مى كند خوابى كھ  اتفاق نیفتاده است كھ چھار برادر خالفت كرده باشند بھ جز ایشان ،
ابن!! امبر صلى ّهللا علیھ و آلھ وسلم چھار مرتبھ بول مى كردمحراب پی مروان دید و آن این بود كھ در سیرین  
خلیفھ مى شوند و در محراب پیامبر صلى  كھ در تعبیر خواب شھرت دارد تعبیر كرد كھ چھار نفر از اوالد تو
 .ّهللا علیھ و آلھ وسلم مى ایستند

او باشند، برخى نیز احتمال داده اند منظور حضرت از اوالد مروان ، چھار پسر عبدالملك كھ خلیفھ شد، و  
 (211) .گردید و محمد كھ والى جزیره بود عبدالعزیز كھ والى مصر شد و بشر كھ والى عراق
 پیشگوئى حضرت در مورد حكومت عبدالملك بن مروان
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
 :امیرالمؤمنین علیھ الّسالم در ضمن خطبھ اى كھ از آینده خبر مى داد و در نھج البالغة آمده است فرمود

ىلشكر فراھم م(كھ در شام بانگ مى زند ) عبدالملك (گویا مى بینیم او را  و با پرچمھایش در اطراف ) كند 
و بھ آن) عراق را بھ تصرف آورد(كوفھ مى گردد  دیار ھجوم آورد ھمانند ھجوم شتر سركش بدخو، زمین را  

) از سرھا فرش نماید گشاده و گامش در زمین سنگین است) چون درندگان (و دھانش ) بسیار كشتار كند  
( و حملھ اش سخت خواھد بودجوالن او دور و دراز ) سپاھیان فراوان دارد . 
مگر اندكى ھمچو سرمھ در چشم ،  بھ خدا قسم شما را در اطراف زمین پراكنده مى كند تا اینكھ نماند از شما

خواھید بود تا) سخت (ھمواره در این حال    پس ) سر عقل آیند(اینكھ عقلھاى پنھان عرب بھ نزد آنھا برگردد  
پیمان نزدیك را كھ اتمام نبوت بر آن است ، پاى پاینده و نشانھ ھاى آشكار و روشھاى بند شوید و بدانید كھ  
 (212) .دنبال او گام بردارید شیطان راھھاى خود را براى شما ھموار مى كند تا بھ

این سخنان حضرت در مورد عبدالملك بن مروان و حكومت: شارح نھج البالغة گوید او در شام و تسلط او بر  
 (213) .در میان عرب واقع شد مى باشد عراق و كشتارى كھ در ایام عبدالرحمن و كشتن مصعب
 زندگى عبرت آموز عبدالملك مروان
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ھجرى پس از مرگ پدرش بر تخت 65عبدالملك بن مروان در اول ماه رمضان سال  او قبل سلطنت نشست ،  
خواند بھ گونھ اى كھ او را حمامة المسجد یعنى  از آنكھ بھ حكومت برسد ھمواره در مسجد بود و قرآن مى
سالم:((خبر خالفت بھ او رسید مشغول قرائت قرآن بود، قرآن را بست و گفت  كبوتر مسجد مى نامیدند، وقتى  

وستعلیك ھذا فراق بینى و بینك؛ خداحافظ، این زمان جدائى من و ت  .)) 
مرتكب شد، از تاریخ سیوطى  و آنگاه ھمچنانكھ حضرت على علیھ الّسالم خبر داده بود جنایات گسترده اى را
آگاھى داشت و نامش یوسف بود مسلمان شد، روزى از در  نقل شده كھ مردى یھودى كھ بھ كتابھاى آسمانى
آلھ وسلم از اھل این خانھ ، و واى بر امت محمد صلى ّهللا علیھ و: گفت  خانھ مروان عبور كرده ھمین یوسف  

از: ، دوست عبدالملك بود روزى دست بر شانھ عبدالملك زد و گفت  خدا بترس در مورد امت پیامبر صلى ّهللا  
این چھ حرفى است كھ مى زنى ، من از كجا و خالفت : عبدالملك گفت  علیھ و آلھ وسلم وقتى خلیفھ شدى ،
در مورد ایشان از خدا بترس:  یوسف دوباره گفت كجا؟ اما  . 

ھجرى سپاه عبدالملك ، لشكر مصعب را شكست داد و كوفھ 72بھ ھر حال در سال  را تسخیر نمود و از  
عبدالملك بود و شادمانى مى كرد، ناگاه یكى از  عجایب روزگار آنكھ در قصر كوفھ وقتى سر مصعب مقابل
د، من از این قصر داستان عجیبى دارم ، بھ خاطرم ھست امیر بھ سالمت باش : حاضرین بدنش لرزید و گفت
زیاد آوردند و نزد او نھادند، پس  این مجلس بودم كھ سر مبارك امام حسین علیھ الّسالم را براى عبیدهللا بن در
او در ھمین مجلس بودم كھ سر ابن زیاد را نزد او دیدم ، پس مختار  از چندى كھ مختار كوفھ را تسخیر كرد با

مصعب با مجلس مى باشم و سر  صاحب ھمین سر بودم كھ سر مختار را مقابل او نھادند و اینك با امیر در این 
 ! شر این مجلس مصعب را مى بینم و من امیر را در پناه خدا مى آورم از
 (214) .عبدالملك از شنیدن این قضیھ لرزید و فرمان داد تا قصر را خراب كردند
 یك سره مردى ز عرب ھوشمند گفت بھ عبدالملك از روى پند
 روى ھمین مسند و این تكیھ گاه زیر ھمین قبھ و این بارگاه

د آه چھ دیدم كھ دو چشمم مبادبودم و دیدم بر این زیا  
 تازه سرى چون سپر آسمان طلعت خورشید ز رویش نھان
 بعد كھ ز چندى سر آن خیره سر بُد بَِر مختار بھ روى سپر
 بعد كھ مصعب سر و سردار شد دست كش او سر مختار بود
 این سر مصعب بھ تقاضاى كار تا چھ كند با تو دگر روزگار؟

نایتكار تاریخ را بر عراق گمارد و خود بھ شام رفتبارى عبدالملك حجاج آن ج و حجاج جنایتھایى در عراق  . 
 12 000/0كشتھ ھاى او را بھ جز آنھا كھ در جنگھا كشتھ است  انجام داد كھ روى تاریخ را سیاه كرد و تعداد
 .اند و ما بعدا در مورد اعمال او مختصرى توضیح خواھیم داد نفر ذكر كرده

از كشتن) قبل از خالفت (من : سید كھ خود عبدالملك مى گفت كار بھ جائى ر مورچھ امتناع مى كردم و اكنون  



 .مردم را كشتھ است ، و در من ھیچ اثرى نمى گذارد حجاج براى من مى نویسد كھ تعداد عظیمى از
شنیده ام شراب مى خورى ؟: روزى مردى بنام زھرى بھ او گفت   

ون نیز مى آشاممآرى بخدا كھ خ: عبدالملك گفت   ! (215) 
عبدالملك نسبت بھ خونریزى بى پروا بود،: مسعودى مورخ مشھور گوید او بودند مثل فرمانداران او ھم مثل  

بن اسماعیل در مدینھ و دیگران و حجاج از ھمھ ستمگرتر و  حجاج در عراق و مھلب در خراسان و ھشام
 (216) .خونریزتر بود
 پیشگوئیھاى حضرت در مورد حكومت بنى امیھ و جنایات آنھا
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
 :در نھج البالغة است كھ حضرت امیر علیھ الّسالم فرمود
ھیچ مگر آنكھ آن را حالل كنند و  سوگند بھ خدا بنى امیھ پیوستھ بر مردم ستم كنند تا اینكھ ھیچ حرامى نماند
ستم آن را مى شكنند، بھ گونھ اى كھ ھیچ خانھ اى ِگلى و نھ خیمھ اى  عھد و پیمانى باقى نگذارند مگر آنكھ بھ
) پشمین نماند مگر آنكھ ظلم و ستم آنھا در آن وارد شده و فساد و) شھر و بیابانھا تبھكارى آنھا آن را فرو گرفتھ  
دستھ اى بر دین خود مى گریند و : در آن زمان دو دستھ اند مردم و بدى رفتارشان اھل آن را پراكنده سازد و
خواجھ خود كھ در  دنیایش ، تا آنكھ كمك برخى از شما براى دیگرى مانند خدمت غالم است بھ دیگرى بر

فرمان برد و در غیبت او از او بدگوئى) از ترس (حضور او  علت این مشكالت ھمان آزمایش خداوند (كند، و  
بزرگترین) شوداست كھ معلوم  شما ھنگام رویاروئى با آشوب و فساد كسى است كھ حسن ظن او بھ خداوند  

 .باشد بیشتر
و شكیبا باشید، زیرا  پس اگر خداوند شما را بھ سالمت گذراند سپاس گذارید و اگر گرفتار شدید صابر
 (217) . رستگارى براى اھل تقوى و پرھیزكاران است
 مختصرى از تاریخ حكومت بنى امیھ و جنایات آنھا
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ھجرى با 132در سال  ھجرى شروع و 24حكومت بنى امیھ از خالفت عثمان در سال  كشتھ شدن مروان بن  
نام برده شده است) درخت ملعون (ملعونة  محمد پایان یافت ، بنى امیھ در قرآن بھ عنوان شجره  . 
بوزینة بر منبر او جست و خیز مى  و پیامبر اكرم صلى ّهللا علیھ و آلھ وسلم در خواب دید كھ بنى امیھ مانند
دكنند و از این امر غمگین گردی . 

وقتى پسران: و در حدیث است كھ پیامبراكرم صلى ّهللا علیھ و آلھ وسلم فرمود بھ چھل ) فرزند امیھ (عاص  
 .بندگان خدا را برده خود كنند نفر رسند مال خدا را میان خود مى گردانند و
بگذریم ،  تحریفھاى زمان او كھ از عثمان و فسادھا و ترویج خاندان بنى امیھ و حیف و میل بیت المال و
در كتابھاى تاریخ ذكر شده است و ما قبال اندكى از آن را نقل  معاویھ است كھ فساد و بدعت و قتل و جنایت او
 . نمودیم
سیدالشھداء را با جماعتى از  دیگرى یزید پسر معاویھ است كھ سھ سال و نھ ماه حكومت كرد، كھ در سال اول

با خاندان پیامبر و امیرالمؤمنین و یاران او وضعى فجیع شھید نمود و نوامیس پیامبر صلى ّهللا علیھ و آلھ وسلم  
 .اسارت گرفت و در شھرھا بھ نمایش گذارد را بھ
عامى عجیب نمودند و ده ھزار  و در سال سوم واقعھ حره را بھ پا نمود و در یك یورش بھ مدینھ منوره ، قتل
ال و زنان مردم مدینھ را تا سھ روز بر سپاھیان مباح امو نفر را كشتند و سپس بھ نوامیس مردم پرداختند و
از زنا  جنایت آنچھ كردند و قلم از نگارش آن شرم دارد و بھ گونھ اى كھ ھزاران زن كردند، و كردند از
مى نامیدند، حتى حریم مسجد نبوى از  باردار شدند و برخى ده ھزار نفر گفتھ اند و ایشان را اوالد الحرة

ند، مردم متحصن در مسجدجسارت مصون نما را چنان قتل عام كردند كھ روضھ مسجد پر از خون شد و تا  
 .علیھ و آلھ وسلم خون رسید، اسبھاى ایشان حرم را آلوده كردند قبر رسول صلى ّهللا 

و بعد از این جریان در اواخر سلطنت یزید، براى دفع شورش عبدهللا بن زبیر، خانھ خدا را بھ آتش كشیدند و 
ارھاى آن فرو ریختدیو  . 

ایم و بعدا در مورد فرماندار  و یكى از احكام اموى عبدالملك بن مروان است كھ مقدارى در مورد او سخن گفتھ
 . جنایت پیشھ او حجاج بیشتر سخن خواھم گفت
الم فاجر كھ حتى بھ ظواھر اس و دیگر از حكام اموى ولید بن یزید بن عبدالملك است آن مرد بى دین و فاسق و
انواع بازیھا و فسقھا مشغول بود، گاھى كھ خیلى سرحال بود،  نیز ملتزم نبود، و ھمواره بھ شراب خوارگى و
 .مى شد از شراب كھ آماده كرده بود مى انداخت و آنقدر مى خورد كھ كم شدن آن معلوم خود را در حوضى

نیز بودشبى مست كرد و سوگند یاد كرد كھ كنیز مست خود را كھ جنب : گویند براى نماز جماعت بھ مسجد  
 .فرستاد تا با مردم نماز گزارد فرستد، لباس خود را بر او پوشاند و او را بھ مسجد
روزى بھ قرآن تفاءل زد آیھ  و او ھمان گستاخى است كھ تصمیم گرفت بر بام كعبھ مراسم عیاشى بھ پاكند،
ناراحت شد و قرآن را بھ گوشھ اى نھاد و آن را آنقدر . آمد (218) مباركھ و استفتحوا و خاب كل جبار عنید



آیا مرا بھ عنوان ستمگر: ودپاره پاره شد و اشعارى سرود كھ مضمون آن این ب تیرباران كرد تا معاند تھدید  
خدایا ولید مرا پاره پاره : خدایت رفتى بگو مى كنى ؟ آرى من آن ستمگر كینھ توزم ، وقتى روز قیامت نزد
 .كرد
 (219) . حكایات معاشقھ او با زنان بدكاره در تاریخ مستور است

آرى اینانند ھمان شجره ملعونھ كھ امیرالمؤمنین علیھ الّسالم از آنھا در این خطبھ سخن گفتھ و جنایات آنھا را 
 . اجماال بیان نموده است

بنى امیھ آنقدر بر: (ھ الّسالم فرموددر نھج البالغة است كھ حضرت امیر علی تا اینكھ گمان ) امور مسلط شوند 
درآمده ، سود خود را بھ آنھا مى دھد و بر آب صاف و پاكیزه خود  كننده گمان مى كند دنیا بھ تسخیر بنى امیھ
ظلم و ستمشان(و تازیانھ و شمشیر آنھا ) دنیا كامال بھ كام آنھاست (آورد  فرودشان مى امت برداشتھ  از این ( 
 .نمى شود
زندگانى دنیا مانند اندك آبى است كھ  با این كھ این گمان باطل است ، و دولت بنى امیھ و بھره ورى آنھا در
 .مى اندازند ھنوز درست نچشیده تمامى آن را بیرون
 :و در خطبھ دیگر فرمود
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

در آن جوالن مى دھند) اسب سلطنت را(صتى است بنى امیھ را مھلتى و میدان فر و چون در خالف میان آنھا  
 .داده و بر آنھا تسلط یابند اختالف و زد و خورد افتاد، كفتارھا آنھا را فریب
تمام مى داند ھمچنانكھ در  مسعودى مدت حكومت بنى امیھ را ھزار ماه ، معادل ھشتاد و سھ سال و چھار ماه

ن پیامبر اكرم صلى ّهللا علیھروایتى آمده است چو   و آلھ در خواب دید بنى امیھ چون بوزینھ گان بر منبرش  
لیلة القدر:((ناراحت شد، خداوند سوره مباركھ قدر را فرستاد كھ در آن فرمود جست و خیز مى كنند، خیر من  
 (220) ((. الف شھر؛ شب قدر از ھزار ماه برتر است

این كھ حضرت ، ابومسلم را بھ كفتار تشبیھ كرد، خبر: شارح نھج البالغة گوید صریحى است از غیب ، زیرا  
ول كارانقراض بنى امیھ بھ دست ابومسلم و او در ا  (221) . خود عاجزترین و فقیرترین مردم بوده است 

 پیشگوئیھاى حضرت در مورد قیام صاحب زنج در بصره
حیمْ بِْسِم ّهللاِ  ْحمِن اْلرَّ   اْلرَّ

گویا ) نام كسى است (اى احنف  :امیر المؤمنین علیھ الّسالم در ضمن خطبھ اى كھ از آینده خبر مى داد فرمود
كھ) فرمانده لشگر زنگیان را(او را مى بینم  با لشكرى خروج مى كنند كھ گرد و غبار و ھیاھو و صداى لجام  

و قدمھایشان مانند) فساد مى كنند(ى خود زمین را مى كوبند ندارند، با قدمھا و آزار اسبھا قدمھاى شتر مرغ  
پھن و كوتاه و با فاصلھ میان انگشتان(است   ). 

كنگره ھائى(واى بر كوچھ ھاى آباد و خانھ ھاى آراستھ شما كھ داراى بالھا  ست ھمچون بالھاى كركس و ( 
ھمچون) ناودانھاى سنگین (داراى خرطومھائى است  كسى بر كشتھ ھاى آن لشكر گریھ نكند . طوم پیالن خر 

زیرا خانواده آنھا در( كسى از(و از غائب آنھا جستجو نمى شود ) شھرھاى دیگرند و آنھا بردگان بودند  اقوام و  
من دنیا را بررسى كردم و) بستگان ندارند كھ نگران آنھا باشد سنجیده و اندازه گرفتم و بھ حقیقت آنھا بینا مى  

 (222) . باشم
ھجرى در زمان المھتدى باّ) خلیفھ عباسى مردى كھ بھ صاحب زنج معروف شد 255در سال  در  (223) .

سیصد ھزار نفر از مردم را قتل  حوالى بصره قیام كرد، او مردى سنگدل و بدكردار بود و در یك واقعھ بصره
و را زنگیان تشكیل مىعام كرد، سپاھیان ا  .دادند 

براى او ھدیھ آوردند كھ آن را زین و  در اول قیام در لشكر او بھ جز سھ شمشیر نبود، در محلھ كرخ اسبى
مھار كرد، با ریسمانى از لیف براى اسب او لجام درست كردند، بھ  لجام نبود و از ھیچ طرف نمى شد آن را
آالت و اسباب جنگى كھ موجب غوغا مى شود در(رد لشكر او صدا ندا: حضرت فرمود ھمین سبب لشكر او  
 (نبود

داخل بصره شد و مردم را قتل عام كرد، مسجد جامع 257در روز جمعھ ھفدھم سال  و خانھ ھاى مردم را  
ادامھ داد و خانھ ھا را بھ آتش كشید تا آنكھ جویھاى  آتش زد، روز جمعھ و شب و روز شنبھ پیوستھ بھ كشتار

ن و كوى وخون روا انسان و یا  بازار خونین گشتھ و گلستان بھ گورستان مبدل شد، ھر خانھ اى كھ در رھگذر 
 . چھارپایان بود با ھمھ اسباب و اثاث و آنچھ در آن بود سوخت

آتش از دامنھ این كوه تا آن كوه شعلھ ور شد، و قتل و غارت و آتش تمامى شھر را فرا : در تاریخ آمده است 
 . گرفت

ھر كھ بھ: بھ مردم امان دادند و گفتند) و ایجاد وحشت (د از این قتل عام بع خانھ ابراھیم بن محمد رود در امان  
پیش كشیدند و شمشیر در میان ایشان نھادند، صداى مردم بھ شھادت  است ، وقتى مردم اجتماع كردند، بھانھ
اول مال او را گرفتھ وخونشان در زمین سارى بود، ھر پولدارى كھ در شھر بود  جارى و اگر امتناع مى كرد  
، خالصھ ھر كس  (224) درنگ قتل عام مى كردند با شكنجھ مى گرفتند، سپس او را مى كشتند، فقرا را بدون



 .را دیدند كشتند
و براى حفظ جان خود بھ  قحطى در میان شھر ظاھر شد، مردم بصره بھ ناچار بھ خوردن حیوانات پرداختند،
غذا مى گشتند، و چون آذوقھ اى نماند بھ خوردن گوشت  چاھھا پناه بردند، شب ھنگام بیرون مى آمدند و دنبال
اختند و ھمین كھ ھوا روشن مى شد بھ چاھھا مى رفتند و مخفى مى شدند،پرد سگ و موش و گربھ آنقدر بھ  
قحطى و ترس جان ھر كسى كھ توانى داشت ،  این كار ادامھ دادند كھ از حیوانات نیز چیزى نماند، و در اثر
 .رفیق خود را كشت و خورد

رید، ازچنان كار بر مردم سخت شد كھ زنى را دیدند سرى بر دست گرفتھ مى گ مردم : سبب آن پرسیدند گفت  
 !تا گوشت او را بخورند اطراف خواھرم جمع شده بودند منتظر بودند بمیرد
و از گوشت او فقط ھمین سر  ھنوز خواھرم نمرده بود كھ او را پاره پاره كردند و گوشت او را قسمت نمودند
 !را بھ من دادند و بھ من ظلم كردند

و ) كشتار(میر علیھ الّسالم در پیشگوئى خود مردم بصره را بھ مرگ سرخ بھ این جھت بود كھ حضرت ا
 :گرسنگى خبر داده فرمود

بانگ و غبار ندارد و زود باشد كھ اھل تو بھ مرگ . واى بر تو اى بصره از لشكرى كھ عذاب خداوند است 
 .سرخ و گرسنگى و قحطى مبتال گردند

ّسالم استاین از معجزات بزرگ امیر المؤمنین علیھ ال  . (225) 
 پیشگوئیھاى حضرت درباره حجاج و ستمھاى او
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ن علیھ الّسالم در خطبھ اى فرمودامیر المؤمنی : 
بالھا و سختیھا(اگر آنچھ من مى دانم و از آنچھ بر شما آشكار نیست بدانید  بھ سوى خاكھا ) از خانھ ھا(ھمانا  (

مى روید و بر اعمال خود) بیابانھا(  ( گریھ مى كنید و چون زنھاى ) نافرمانى از رھبران حق و رفاه طلبى 
اموال خود را) آنقدر بھ وحشت مى افتید كھ (رت مى زنید، مرده بر سینھ و صو فرزند  ( بى ) از ترس جان 
 .كھ بھ دیگرى توجھ نكند نگھبان رھا مى نمائید و ھر مردى از شما چنان گرفتار است
عواقب مخالفت (را بر حذر داشتھ اند  اما شما پند و اندرزى كھ بھ شما داده اند فراموش كرده اید و از آنچھ شما

ایمن گشتھ اید، پس) علیھ الّسالم  امام  . راءى و اندیشھ شما سردرگم و كارتان پراكنده و درھم گردیده  
یعنى پیامبر (از شما بھ من  دوست دارم خداوند میان من و شما جدایى افكند و مرا بھ كسى كھ سزاوارتر است
 .باوفاى حضرت ملحق گرداند اكرم صلى ّهللا علیھ و آلھ و سلم و یاران
حلم و بردبارى بسیار، و سخنان  بھ خدا قسم آنھا مردانى بودند داراى راءى و اندیشھ ھاى پسندیده ، صاحبان

روا نمى) بركسى (حق و راست كھ ظلم و ستم  داشتند، بھ راه راست سبقت گرفتند و رفتند پس بھ آخرت جاوید  
 .یافتند و عیش نیكو دست
 :آگاه باشید

بر شما مسلط) حجاج بن یوسف ثقفى (لھ بنى ثقیف بھ خدا سوگند پسرى از قبی خواھد شد، از روى تكبر جامھ  
مى خورد و پیھ شما را ) اموالتان را(نماید، سبزه شما را  بر زمین مى كشد، بھ حق پشت كرده ، ستم فراوان

با ظلم(آب مى كند   .(فراوان توان شما را رنجور كند 
بیاور اى اباوذحة آنچھ دارى: ت معلوم گردید فرمودسپس حضرت با جملھ اى كھ بعدا منظور حضر  ! (226) 

نى پشكلى است كھ دروذحة در لغت بھ مع: بعضى از شارحان نھج البالغة گویند زیر دنبھ گوسفند از بول و  
رنجش از اصحاب خود این جملھ را فرمود و پیدایش حجاج  سرگین بستھ مى شود و امام علیھ الّسالم بھ واسطھ
ندانستند تا  بیان شگفت انگیز از غیب اشاره نموده ، ولى مردم مراد حضرت را از وذحة را خواستھ و بھ این

اج با خنفساء كھ حیوانى است كوچكتر از سوسكزمانى كھ حكایت حج رخ داد و حجاج خنفساء را بھ لفظ وذحة  
 . زبانھا افتاد و مقصود حضرت از آن كلمھ مشخص گشت تعبیر كرد و این تعبیر حجاج بر سر

روزى حجاج بر سجاده خود نماز مى: ابن میثم بحرانى در شرح نھج البالغھ گوید گذرد، سوسكى بطرف او  
پشكل(این را از من دور كنید كھ وذحة : حجاج گفت آمد،   (227) . شیطان است ( 

نبر خواست تا براى او اجازه وروداز ق) آن منافق بدكردار(روزى اشعث بن قیس  بر حضرت على علیھ  
شد، او قنبر را زد و بینى وى را خونى نمود، على  الّسالم را بگیرد، ولى قنبر او را رد كرد و مانع ورود او
 : فرموده علیھ الّسالم بیرون آمده
ازى كنى و حضرت جملھ اى ب اى اشعث تو را با من چكار؟ آگاه باش بھ خدا قسم اگر با غالم ثقیف این چنین
: جوان ثقیف كیست ؟ فرمود: تو را عقوبت كند اشعث گفت  در تحقیر او گفت كھ كنایھ بود از اینكھ بھ سختى
 .حكومت كند و ھیچ خانھ اى از عرب نماند مگر اینكھ بر آنھا ذلت وارد كند جوانى است كھ بر مردم

بیست سال اگر برسد، و در روایت دیگرى حضرت : چند سال حكومت مى كند؟ حضرت فرمود: اشعث پرسید
 :بھ اھل بصره فرمود
متھم نمودید، خداوند جوان  اگر من اداى امانت نمودم براى شما و بر غیب شما را نصیحت كردم ، و شما مرا



این جوان: ثقفى را بر شما مسلط گرداند، پرسیدند  :كیست ؟ فرمود 
آن را ھتك كند مردى كھ ھیچ حرمتى باقى نگذارد مگر اینكھ . (228) 

العاده حجاج  ظلم و ستم فوق -1حضرت امیر علیھ الّسالم در این كلمات نورانى بھ دو مطلب مھم اشاره نمود 
مدت حكومت او 2 . 

 حجاج بن یوسف و جنایات او
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
بعدا . تولد سوراخ دبر نداشت  اما حجاج بن یوسف بن عقیل ثقفى مردى بود بى باك و فتاك ، مى گویند ھنگام
) مكان دبر او را سوراخ كردند، و ھمچنین پستان مى كرد با راھنمائى شیطانى با قبول ن) مادر یا دایھ را
گذارند و او مى لیسید و  تاریخ آمده است تا سھ روز مقدارى خون بھ دھانش  تفصیلى كھ در كتب روز چھارم  
: توانست خود را نگھ دارد، او مى گفت  پستان قبول كرد، بھ این سبب خونخوار شد و از خون ریزى نمى
د كشتھ ھاى او بھ غیر از آنچھ در جنگھاى كشتھ است بھ صد و تعدا بیشترین لذت من در ریختن خون است ،
شانزده ھزار از  نفر مى رسد، وقتى حجاج مرد در زندان او پنجاه ھزار مرد و سى زن بود كھ بیست ھزار
كرد و زندان او سقف نداشت ، سى و سھ ھزار  آنھا برھنھ و عریان بودند و مرد و زن را با ھم زندانى مى

گناه بودند زندانى او بى . 
اگر ھر امتى خبیث و فاسق خود را بیرون: از شعبى نقل كرده اند كھ گفتھ است  آورند و ما حجاج را عرضھ  

 . كنیم ، قطعا ما بر تمامى آنھا پیروز مى شویم
بھتر بود از اینكھ او را شیعھ على   او بسیارى از شیعیان حضرت را با تھمت كفر و زندقھ مى زدند برایش 

دبدانن . 
زندان حجاج سقف نداشت ، وقتى زندانیان از گرماى آفتاب بھ: ابن جوزى گوید كنار دیوار مى آمدند تا از سایھ  

بھ زندانیان نان جو مخلوط با . نگھبانان آنھا را سنگباران مى كردند آن در مقابل گرماى خورشید استفاده كنند
ه مى شد بھ گونھ اى كھ شكلخاكستر مى داد، در اندك مدتى زندانى پوستش سیا نمك و  . سیاه پوستان مى گشت 
این : دید نشناخت و گفت  روزى جوانى را حبس كردند، بعد از چند روز مادرش بھ دیدن او آمد وقتى او را

آن! شخص پسر من نیست این یكى از سیاه پوستان است  شما ) من پسر تو ھستم (نھ اى مادر، : جوان گفت  
ھستى نامت فالنة دختر فالنھ  (229) .، پدرم فالنى است ، وقتى مادر او را شناخت فریادى زد و جان داد 

 پیشگوئى امیرالمومنین در مورد حجاج و چگونگى مرگ او
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
وارد بصره شد و بھ  بعد از شكست سپاه بصره و پیروزى حضرت امیر علیھ الّسالم بر آنان ، حضرت

یا: كرد  سخنرانى پرداخت ، عمار بھ حضرت عرض  كنند و مى امیرالمؤمنین مردم سخن از غنائم جنگ مى  
قبیلھ بكر  اوالد دشمنان جزء غنائم جنگى است و باید تقسیم شود، در این میان مردى از پندارند مال و اموال و

یا امیرالمؤمنین: بنام عباد بن قیس كھ زبان تندى ھم داشت گفت  بھ خدا كھ درست تقسیم نكردى و با مردم بھ  
 . عدالت رفتار ننمودى

چون شما اموال داخل لشكرگاه دشمن را تقسیم كردى ولى زنھا و : را؟ گفت واى بر تو چ: حضرت فرمود
 . سایر اموال و اوالد آنھا را رھا كردى

مجروحین خود را با روغن مداوا كنید،: فرمود) بى اعتنا بھ سخن او(حضرت  كھ از بى اعتنائى (عباد بن قیس  
ما آمده ایم از: گفت ) حضرت ناراحت شده بود د را مى خواھیم او حرفھاى بى ربط بھ ما تحویل او غنائم خو 

 !مى دھد
اگر تو دورغ مى گوئى خداوند تو را نمى راند تا آنكھ جوان ثقیف: حضرت فرمود بر تو دست یابد او مردى  

: آیا مى میرد یا كشتھ مى شود؟ حضرت فرمود: گفتند. كند است كھ ھیچ حرمتى براى خدا نماند مگر اینكھ ھتك
ه جباریندر ھم كوبند خارج مى  او را در ھم مى كوبد، بھ مرگى دردناك كھ دبر او بھ واسطھ زیادى آنچھ از او 

 .شود آتش گیرد
 .سپس حضرت در مورد اینكھ چرا بھ اسیران و اموال دیگر آنان و زن و فرزند آنان معترض نشد توضیح داد
(230) 
 سعید بن جبیر آخرین كشتھ بھ دست حجاج ملعون
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
بیر بود حجاج سعید بن ج آخرین كسى كھ بھ دست حجاج كشتھ شد فقیھ زاھد و عالم عابد و مفسر بزرگ قرآن
گرفت و بھ شھادت رساند، وقتى او را نزد حجاج آوردند  او را بھ خاطر طرفدارى از امام سجاد علیھ الّسالم

تو شقى بن: حجاج گفت  مادرم بھتر مرا مى شناخت كھ نام مرا سعیدبن جبیر: كسیر ھستى ، سعید گفت    
ا در بھشت ھستنددر مورد ابوبكر و عمر چھ مى گوئى ؟ آی: گذارد، حجاج گفت  من بھ : یا جھنم ؟ سعید گفت  

در مورد : را مى شناختم ، حجاج كھ دنبال بھانھ بود گفت  بھشت و جھنم نرفتھ ام اگر مى رفتم ساكنین آنجا
كدامیك نزد تو محبوبتر است ؟: من وكیل آنھا نیستم ، حجاج گفت : سعید گفت  خلفا چھ مى گوئى ؟ سعید گفت  



كدامیك نزد: خداوند پسندیده تر است ؟ حجاج گفت ھر كدام كھ نزد :  : خداوند پسندیده تر است ؟ سعید گفت  
نمى خواھى مرا تصدیق كنى ؟ سعید : حجاج گفت ! آنان است مى داند این را خدائى كھ داناى اسرار و نجواى
 (231) . نخواستم تكذیبت كنم : گفت

خودت انتخاب كن چگونھ تو را بكشم ؟: در برخى كتابھا آمده است كھ حجاج گفت  تو براى : سعید گفت  
 . خودت انتخاب كن كھ قصاص در مقابل است

داد سعید را بكشند سعید رو بھ قبلھ این آیھ رادر روایت است وقتى دستور  و جھت وجھى للذى :((تالوت كرد 
حنیفا مسلما و ما انا  فطر السماوات واالرض  صورت خود را بطرف كسى : یعنى  (232) من المشركین؛ 

 ((. نمودم كھ آسمانھا و زمین را آفرید و من بھ راه حق و مسلمانم نھ از مشركین
فاینما تولوا فثم وجھ ّهللا؛:((روى او را از قبلھ بگردانید، سعید این آیھ را خواند: حجاج گفت  بھ : یعنى  (233) 

 ((. ھر طرف كھ روى كنید آنجا جھت خداست
ھا نخرجكم تازة منھا خلقناكم و فیھا و من:((او را بھ صورت زمین اندازید، سعید این آیھ را خواند: حجاج گفت 

شما را از خاك آفریدیم و بھ آن برمى گردانیم و از آن دوباره خارج مى كنیم: یعنى  (234) اخرى  .)) (235) 
وقتى سعید را براى كشتن مى بردند خندید، حجاج دستور داد: مسعودى مى گوید او را برگرداندند بر تو تعجب  

دم و چون خواستند سر او را ببرند دعا كرد وكر خدایا بعد از من او را بر كسى مسلط نكن كھ او را : گفت  
كھ داراى(نیز شد، پانزده شب بعد از قتل سعید، حجاج مبتال بھ بیمارى آكلھ  بكشد، و ھمینگونھ خارش و  

روایت است كھ بعد از قتل سعید، حجاج مكرر مى. شد) نابودى عضو است  مرا با سعید بن جبیر چھ : ت گف 
 (236) .گیرد كار ھر وقت مى خواھم بخوابم گلویم را مى

این بیمارى در شكم مبتال شد، دكترى را خواستوقتى حجاج بھ : ابن خلكان گوید تا او را مداوا كند، او گوشتى  
لحظاتى آن را خارج كرد، دید كھ كرم فراوانى بھ آن چسبیده  را بھ نخى بست و در حلق او فرو برد، پس از
ند بھ گونھ كرد سرما را بر او مسلط نموده بود، منقلھاى آتش را در اطراف او برافروختھ مى است ، و خداوند
 .اى از نزدیكى بھ آتش پوست او مى سوخت ولى او حس نمى كرد

بھ تو گفتھ بودم كھ با نیكوكاران خشونت : از شدت ناراحتى بھ حسن بصرى شكایت كرد، حسن بھ او گفت 
 . مكن ولى تو ادامھ دادى

اى حسن از تو نمى خواھم كھ دعا كنى خداوند مرا شفا دھد، مى: حجاج گفت  دعا كنى خداوند ھر چھ خواھم  
پانزده روز اینگونھ بود تا بھ جھنم واصل شد لعنتھاى خدا بر او  زودتر مرا بمیراند و عذاب مرا طوالنى نكند،
 (237) .باد
حكومت او بیست سال است  :دوران حكومت او بیست سال بود، و اما اینكھ حضرت امیر علیھ الّسالم فرمود
تاریخ معموال با سال محاسبة مى كنند نھ با ماه ، برخى  اگر برسد، شاید چند ماه از آن كمتر بوده است و اھل
ت اینگونھ بیان فرموده كھ آن ملعون مغرور نشود و احتمالاین جملھ را حضر نیز احتمال داده اند بدھد كھ  
 .زودتر از دنیا برود
 پیشگوئى حضرت امیر در مورد شھادت حجر بدرى
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

حضرت على علیھ السالم بھ حجر بدرى فرمود: طاووس یمانى گوید : 
ر صنعاء تو را وادار بھ دشنام و بیزارى از من كنند؟اى حجر چھ مى كنى آن زمان كھ بر روى منب  

بھ خدا كھ این: بھ خدا پناه مى برم از این حادثھ ، حضرت فرمود: حجر گفت  كار خواھد شد و چون چنین شد  
از من در دنیا بیزار شود در آخرت از او بیزارى خواھم  بھ من دشنام ده ولى از من بیزارى مجو، ھر كھ
 . جست

آنچھ حضرت فرموده بود انجام شد، سالیان سال گذشت تا اینكھ حجاج و سرانجام او را گرفت و دستور داد تا  
دھد، حجر باالى منبر رفت و با زیركى خاصى عبارتى دو  بر باالى منبر حضرت على علیھ السالم را دشنام
 : پھلو بیان كرد و گفت

او را لعنت كنید كھ لعنت خدا بر   را لعنت كنم ، پس اى مردم ، امیر شما این مرد بھ من دستور داده است على 
 (238) !او باد

آن چنان با حضرت) حجاج (خبیث در برخى از كتب آمده است كھ این : مؤ لف گوید على علیھ السالم عدوات  
جسد مطھر حضرت على علیھ السالم را بیرون آورد  داشت كھ سھ ھزار قبر در اطراف نجف نبش كرد تا شاید
 .و جسارت كند اما موفق نشد
 پیشگوئیھاى امیرالمؤمنین علیھ السالم در مورد عبدهللا بن زبیر ملعون

حیمْ بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ  ْحمِن اْلرَّ  
 . یكى از كسانى كھ مدتى بھ حكومت دست یافت و دنیا را بازیچھ مطامع خود قرار داد، عبدهللا بن زبیر است
 :حضرت على علیھ السالم در اشاره اى بھ او فرمود
مید ناا: بعد مصلوب قریش؛ یعنى  خب صب یروم امرا و ال یدركھ ، ینصب حبالة الدین ال صطیاد الدنیا و ھو))



دست نیابد، دین را دامى قرار مى دھد براى صید دنیا و او پس از  باد جوانى كھ بھ دنبال كارى است كھ بھ آن
 ((.آویختھ قریش خواھد بود آن بھ دار
عبدهللا بن زبیر نمود، اول آنكھ  حضرت امیرالمؤمنین علیھ السالم در این جملھ كوتاه سھ پیشگوئى در مورد

ى است كھ بھ آن دستاو دنبال كار: فرمود  .نیابد 
ھدف شوم نافرجام: پیشگوئى اول   

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
گرفت ، زیرا او بھ شدت با  مراد از ھدف نافرجام او مى تواند تصمیم شومى باشد كھ در مورد بنى ھاشم
ن در جنگ جمل شكست سختى را كینھ داشت ، و گذشتھ از آ خاندان پیامبر اكرم صلى هللا علیھ وآلھ دشمنى و
ولى آنقدر  السالم متحمل شده بود و با اینكھ حضرت بر او منت نھاد و او را آزاد كرد از امیرالمؤمنین علیھ
ھاشم را در دره اى محاصره و زندانى  كینھ توز بود كھ دست از دشمنى برنداشت و چون بھ قدرت رسید، بنى
 .بسوزاند كرد و تصمیم گرفت تا آنھا را با آتش

مردم با من بیعت كردند و ھیچكس: ابن زبیر در یك سخنرانى گفت : مسعودى گوید از بیعت با من امتناع  
فرزند(نكرده است جز این جوان محمد بن حنفیة   (. امیرالمؤمنین علیھ السالم 

كشم خانھ را بر سر او بھ آتش مى) اگر تا غروب بیعت نكند(وعده گاه من و او غروب خورشید است   ! 
اى پسر عمو من از او بر تو: عبدهللا بن عباس نزد محمد بن حنفیة آمد و گفت  بیمناكم ، بیعت كن ، محمد حنفیة  

مانعى قوى بزودى میان من و او مانع: گفت   .مى شود 
فكر مى كرد، خورشید كم كم  عبدهللا بن عباس آن روز پیوستھ بھ خورشید نگاه مى كرد و در سخن محمد حنفیة

ھ مغرب نزدیك مى شد كھ یاران مختار او را نجاتب دادند ھمچنانكھ خواھیم گفت ، بارى ھمچنانكھ در تاریخ  
كرده بودند، بھ  فراوانى فراھم كرده و بنى ھاشم را در محاصره گرفتند و ھمھ چیز را آماده آمده است ھیزم
نمى یافتندنجات  گونھ اى كھ اگر یك جرقھ آتش در آن مى افتاد یك نفر از آنھا . 
عبدهللا بن زبیر را شنید، براى دفاع  در این ایام مختار در كوفھ بود و جریان محاصره بنى ھاشم و تصمیم شوم
وآلھ مردم را بسیج كرد، چھار ھزار نفر اعالم آمادگى كردند، فرماندھى  از حریم خاندان پیامبر صلى هللا علیھ
ین سپاه عظیم حركت كنیم ، مى ترسمما اگر با ا: ابو عبدهللا الجدلى گفت  لشكر خبر آن بھ ابن زبیر برسد و در  
نابود سازد، ھر كھ آماده است با من حركت كند، ھشتصد سواره  انجام تصمیم خود عجلھ كند و بنى ھاشم را
باشد، بر ابن  حركت كردند، و با استفاده از اصل غافلگیرى بدون اینكھ ابن زبیر متوجھ سبك بار بھ سرعت

ر حملھ كرده و بنى ھاشم را نجات دادند و ابن زبیر كھ تابزبی من در : مقاومت نداشت بھ كعبھ پناه برد و گفت  
 (239) ! پناه خدایم
آتش زدن بنى ھاشم باشد،  بارى ممكن است ، منظور حضرت از تصمیم نافرجام ابن زبیر ھمین مساءلھ قصد
 : كار برادرش را توجیھ مى كرد و مى گفت گویند برادر عبدهللا بن زبیر بنام عروة بن زبیر
آنھا را بترساند تا بیعت كنند و  چون بنى ھاشم از بیعت با عبدهللا بن زبیر امتناع كردند برادرم مى خواست
 (240) .بھ ھنگام امتناع از بیعت چنین شد قصد انجام آن را نداشت ھمچنانكھ قبال نیز

جریان تھدید بھ آتش نسبت بھ خاندان پیامبر صلى هللا علیھ وآلھ: مؤ لف گوید قبال یك بار دیگر نیز انجام گرفتھ  
 امیرالمؤمنین و دیگر افرادى كھ از بیعت امتناع كرده بودند، ھیزم طلبید و بود و عمر براى گرفتن بیعت از

آئید یا خانھ را با اھلسوگند بھ آنكھ جان عمر در دست اوست یا بیرون : گفت  در : آن آتش مى زنم ، یكى گفت  
ھر چند فاطمھ: این خانھ فاطمھ است عمر گفت   .باشد 

عمر ھرگز نمى خواست خانھ : اند ھواداران خلیفھ دوم نیز مثل عروة بن زبیر براى توجیھ این عمل شنیع گفتھ
وجھ اگر در مورد جریان ابن زبیر قابل گفتن و این توجیھ نام را آتش بزند بلكھ مى خواست آنھا را بترساند،
زدند و دختر  مورد جریان خانھ امیرالمؤمنین علیھ السالم مردود است زیرا خانھ را آتش باشد كھ نیست در
 .پیامبر را نیز چنان آزردند كھ بھ شھادت رسید
زید بن معاویھ ادعاى از ی و ممكن است منظور حضرت از این تصمیم نافرجام ، خالفت او باشد زیرا او بعد
 73ھجرى بعد از یزید تا سال  64بعید است زیرا او از سال  خالفت كرد و خود را خلیفھ خواند، اما این نظریھ
مگر اینكھ گفتھ شود حكومت او ھرگز استقرار نیافت و ھمواره  (241) حكومت نمود، ھجرى كھ كشتھ شد
 .درگیر شورشھا و جنگھا بود
 تحقق پیشگوئى دوم حضرت در مورد ابن زبیر

ردن دنیاحضرت در آن جملھ كوتاه اشاره نمود كھ ابن زبیر دیندارى را چون دامى قرار مى دھد براى شكار ك . 
ابن: و این حقیقتى بود كھ تاریخ گواه آن است ، مسعودى مورخ مشھور گوید زبیر بھ زھد و بى رغبتى بھ دنیا  

براى اظھار زھد (بدست آوردن حكومت حریص بود، او  و عبادت تظاھر مى كرد، و در ھمان حال براى
مى گفت) خویش بھ مردم  در آن جا مى گیرد، من پناھنده خانھ شكم من یك وجب است ، مگر چقدر از دنیا :   

 (242) . خدایم و بھ خداوند پناه برده ام
ابن زبیر تحقق پیشگوئى سوم حضرت در مورد قتل  



حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
او سرانجام: دیدیم كھ حضرت امیر علیھ السالم در مورد عاقبت ابن زبیر فرمود و . بھ دار آویختھ قریش است  

بن معاویھ ، عبدهللا بن زبیر وقتى از جانب سپاه شام با  چنین شد كھ حضرت فرموده بود زیرا بعد از یزید
شد، مرگ یزید راحت مروان ،  دعوى خالفت كرد و كار او كم كم باال گرفت ، تا آنكھ در زمان عبدالملك بن 

 .حجاج را براى سركوبى ابن زبیر بھ مكھ فرستاد
كرده و منجنیق بر كوه ابو قبیس  حجاج براى سركوبى ابن زبیر كھ بھ خانھ خدا پناه برده بود، او را محاصره

ه طول كشید،نصب كردند، پنجاه روز مدت محاصر  . عبدالملك بھ او امان داد ولى نپذیرفت 
عبدهللا كھ(او با عده اى در مسجدالحرام بود كھ شامیان بر او یورش بردند  با ضربتى یكى ) مردى بود شجاع  

كرد و مھاجمین را از مسجد بیرون راند و نزد یاران خود برگشت و  از آنھا را دو نیم كرد و سپس بھ آنھا حملھ
غالف: گفت  شمشیر كسى  شمشیر خود را دور افكنید و از شمشیر خود چون جان خود محافظت نمائید، مبادا 

 . میان پیشتازان ھستم بشكند و ھمچون زنان بنشیند، كسى نپرسد عبدهللا كجاست ؟ من در
، سر او را یارانش متفرق شدند سپس ھزاران نفر بر او از ھر در وارد شدند تا آنكھ بھ ضرب سنگ از پا افتاد،
 .بریدند و بھ شام براى عبدالملك فرستادند

بدن او: آنگاه حجاج دستور داد تا بدن او را در مكھ بھ دار آویزند، گویند را واژگون بھ دار آویختند، مادرش  
 (243) .كنند اما اجازه نداد اسماء از حجاج درخواست كرد تا او را دفن
مادرش اسماء بر او عبور كرد و گفت  گویند تا یك سال بر دار آویختھ بود و مرغ در سینھ او آشیانھ كرده بود،

آیا وقت آن نشده كھ این سواره را از:  ود پیاده كنند، او را از دار بھ زیر آوردند و در قبرستان یھود مركب خ 
 (244) .كردند دفن
رمختصرى از حاالت عبدهللا بن زبی  

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
علیھ السالم بود تا اینكھ در اثر ریاست  پدرش زبیر از یاران پیامبر اكرم صلى هللا علیھ وآلھ و یاران اھل البیت

 شورش كرد و جنگ جمل را بھ پا نمود و بھ گونھ اى كھ قبال ذكر شد كشتھ طلبى و امیرالمؤمنین علیھ السالم
حضرت امیر علیھ السالم مى  ن محرك او در این امر، فرزندش عبدهللا بود، بھ گونھ اى كھگردید، بیشتری

از آن پس زبیر در صف دشمنان و مخالفان . شوم او بزرگ شد زبیر ھمواره با ما بود تا وقتى كھ پسر: فرمود
   .(245)سرسخت ما قرار گرفت

او در دشمنى و عداوت با خاندان پیامبر بسیار عجیب بود، و دیدیم كھ تصمیم گرفتھ بود تا بنى ھاشم را بھ آتش 
 .بسوزاند

آیا توئى كھ مرا پست و بخیل  : گفت  رفت ، بھ ابن عباس  عبدهللا بن عباس پیش ابن زبیر: سعید بن جبیر گوید
از اسالم بیرون است كسى كھ : هللا علیھ وآلھ شنیدم كھ مى فرمود آرى ، از پیامبر اكرم صلى: مى دانى ؟ گفت 

 .سیر كند در حالى كھ ھمسایھ اش گرسنھ باشد شكم خود را
آرى او   (246)شما خاندان را در دل گرفتھ اماى پسر عباس من چھل سال است كھ بغض : ابن زبیر گفت 

: بھ ھا صلوات نفرستاد و مى گفت خط آنقدر خبیث بود كھ چھل روز بر پیامبر اكرم صلى هللا علیھ وآلھ در
یعنى خاندان پیامبر  (247) )صلوات مى فرستم عده اى سرفرازى مى كنند وقتى بر پیامبر صلى هللا علیھ وآلھ

  (! در اثر تعظیم و احترام محترم مى شوند و افتخار مى كنند و او راضى بھ این نیست
  
  

 حرمت كعبھ بھ واسطھ او شكستھ مى شود
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
ود، عبدهللا بن زبیر نیز مكھ ھجرت فرم وقتى سیدالشھداء علیھ السالم از بیعت با یزید امتناع نمود و از مدینھ بھ

ھشتم ذیحجھ(بھ مكھ آمد در روز ترویھ  در مسجدالحرام میان حضرت با عبدهللا بن زبیر سخنانى رد و بدل  ( 
بمانى و حكومت) مكھ (اگر مى خواھى شما در ھمین جا : عبدهللا بھ حضرت گفت  شد، را در دست بگیر و ما  
 ! با تو بیعت كرده ، تو را یارى دھیم

پدرم: فرمود) كھ مى دانست سخن ابن زبیر از روى صداقت نیست ( حضرت  ( بھ من خبر داد ) امیرالمؤمنین 
 ! من دوست ندارم آن سردار باشم كھ حرمت كعبھ توسط سردارى شكستھ خواھد شد

پس اگر مى خواھى شما اینجا بمان و من حكومت را بھ دست گیرم و دستور شما نیز : عبدهللا بن زبیر گفت 
اعت گردد؟اط ! 

من این نظر را نمى پسندم ، سپس سخن خود را آھستھ گفتند كھ: حضرت فرمود دیگران نفھمیدند و حضرت  
 .مردم بھ منى مى رفتند او بھ طرف كوفھ حركت كرد طواف كرد و سعى نمود و تقصیر كرد و در حالى كھ
(248) 



پسر فاطمھ نزد من آى ؟: عبدهللا بن زبیر بھ حضرت گفت : در روایت دیگرى آمده است   
مى: سپس با حضرت آھستھ سخن گفت ، امام حسین علیھ السالم بھ مردم فرمود مى گوید؟ دانید پسر زبیر چھ  

در: مى گوید: فدایت شویم نھ ، فرمود: گفتند سپاه برایت جمع (این مسجد بمان تا براى تو مردم را جمع كنم  
 ( آورى كنم

بھ خدا سوگند اگر من یك وجب از خانھ خدا دورتر كشتھ شوم: سپس حضرت افزود بیشتر دوست دارم از اینكھ  
من یك وجب داخل آن كشتھ شوم ، بھ خدا سوگند اگر در سوراخ حشره اى روم مرا بیرون خواھند آورد تا  

 پیاده كنند، بھ خدا سوگند كھ بر من ستم و تجاوز مى كنند ھمچنان كھ یھود در ھدف خود را در مورد من
( شنبھ كرد) جریان ممنوعیت ماھیگیرى در روز . (249) 

رفتى بھ پاس حرمت كعبھ بھ كربال شد كعبھ حقیقى دل ، كربالى تو اجر ھزار عمره و حج در طواف توست 
 اى مروه و صفا بھ فداى صفاى تو

ریم خانھ خدا توسطپیشگوئى حضرت امیر علیھ السالم در مورد شكستھ شدن ح سردار بھ تحقق پیوست و  
شد، بار اول وقتى او بعد از شھادت سیدالشھداء و  حرمت كعبھ معظمھ دو بار توسط عبدهللا بن زبیر شكستھ
 سپاه شام بھ فرماندھى حصین بن نمیر بھ مكھ یورش برد و عبدهللا بن زبیر بھ واقعھ حره مدعى خالفت شد،

ه شام منجنیق ھا را اطراف خانھ خدا نصب كردند وخانھ خدا پناه برد، و سپا با پرتاب سنگ خانھ خدا را  
 (250) .تخریب و با آھن آن را سوزاندند

ھمراه با سنگ ، آتش و نقط و دیگر اشیاء قابل احتراق پرتاپ كردند، خانھ كعبھ ویران شد : مسعودى مى گوید
روزى ده ھزار سنگ بر كعبھ فرو مى ریختند: گویند (251) و پایھ ھاى آن آتش گرفت . 
و دو سپاه دست از جنگ كشیدند  كار بر ابن زبیر مشكل شده بود كھ ناگاه خبر ھالكت یزید ملعون بھ مكھ رسید
 .و شامیان بھ شام مراجعت كردند

خود را با بار دوم یعنى حدود نھ سال بعد، وقتى عبدالملك بن مروان ، سپاه حجاج بن یوسف براى سركوبى  
سپاه حجاج بھ كعبھ یورش برد و خانھ خدا ھدف تیر دشمنان قرار  عبدهللا بن زبیر فرستاد و او بھ كعبھ پناه برد،
در میان چیزھائى كھ بر كعبھ: آن شكست ، بھ گونھ اى كھ برخى نوشتھ اند گرفت و حرمت انداختند مدفوع و  

هللا و انا الیھ راجعوننجاست نیز بود؛ فانا   . 
دوست ندارم كنار : كھ فرمود آرى سیدالشھداء سالم هللا علیھ بنى امیھ و ھتاكى آنان را بھ خوبى مى شناخت
دشمن بى شرم ، ھیچ حریمى در اینجا براى انجام اھداف شوم  خانھ خدا و در مسجد الحرام كشتھ شوم ، زیرا
 . خود نگاه نمى داشت

علیھ السالم در مورد حكومت بنى عباس پیشگوئى حضرت امیر  
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
على علیھ السالم بخواند،  عبدهللا بن عباس صاحب فرزندى شد و نتوانست نماز ظھر را بھ جماعت با حضرت

چرا ابن عباس بھ نماز: حضرت بعد از نماز فرمود  حاضر نشده است ؟ 
و گرفتار است(د شده است پسرى براى او متول: عرض كردند  ) 

بیائید برویم بھ دیدن او، وقتى نزد ابن عباس آمدند حضرت: حضرت فرمود مبارك است ، نامش را چھ : فرمود 
یا امیرالمؤمنین آیا بر: گذاردى ؟ عرض كرد  من رواست كھ در نامگذارى بر شما پیشقدم شوم ؟ 

و در روایتى(ام برداشت او را بھ من بده ، حضرت او را گرفت و ك: حضرت فرمود با خرمائى كھ در دھان  
و دعا نمود، آنگاه) خود تبرك كرده بود كام برداشت  خذالیك ابا االمالك، :((او را بھ ابن عباس داده فرمود 

من نام او را على و كنیھ اش!))را بگیر پدر پادشاھان  . را ابوالحسن نھادم (252)  
ھم اسم و ھم كنیھ را: وقتى معاویھ مسلط شد بھ ابن عباس گفت : راوى گوید براى تو باقى نمى گذارم ، كنیھ او  

دش را با محمد نھادم و بھ ھمین كنیھ معروف . 
كھ حكومت آنھا تا . است  و این نوزاد ھمچنانكھ حضرت فرموده بود پدر بزرگ سفاح اولین خلیفھ عباسى
 (253) .توسط ھالكوخان مغول نابود شد قرنھا ادامھ یافت و سرانجام در عراق با قتل معتصم

كتابى را امیرالمؤمنین: و ما قبال حدیثى از ابن عباس نقل كردیم كھ گفت  : علیھ السالم بھ من نشان داد و فرمود 
ط خودم است و در آن صلى هللا علیھ وآلھ بر من امال فرموده و دست خ اى ابن عباس این كتابى است كھ پیامبر
علیھ السالم اتفاق افتاده بود  آنچھ از زمان رحلت پیامبر صلى هللا علیھ وآلھ تا زمان شھادت امام حسین بود ھمھ
 :ذكر شده بود تا اینكھ گوید

یا امیرالمؤمنین اى كاش بقیھ كتاب را: وقتى حضرت آن كتاب را بست عرض كردم  : برایم مى خواندى فرمود 
نقل مى كنم ، مانع من) مقدارى (رایت نھ ، ولى ب این است كھ آنچھ ما از خاندان و فرزندانت خواھیم دید در  

و قدرتى شوم  مساءلھ دردناكى است كھ ما را مى كشند و با ما عداوت مى ورزند و حكومتى بد آن آمده است ،
  سپس . رایت نقل مى كنم كند ولى ب دارند، دوست ندارم آنھا را بشنوى و غمگین گردى و تو را ناراحت

اى پسر عباس: حضرت بعد از جمالتى فرمود وقتى حكومت بنى امیھ از بین برود اول گروھى از بنى ھاشم  
 .رسند فرزندان تو ھستند و كارھایى مى كنند كھ بھ حكومت مى



بوبتر استبودن نسخھ اى از آن كتاب نزد من ، برایم از آنچھ آفتاب بر آن مى تابد مح: ابن عباس گوید  . 
ھجرى با كشتھ شدن آخرین خلیفھ اموى برقرار شد 132حكومت بنى العباس در سال  ھجرى  656و تا سال  

و با كشتھ. یعنى بیش از پانصد و بیست سال ادامھ داشت  گردید  شدن مستعصم بھ دست ھالكوخان منقرض   . 
بود،  عباس اولین آنھا ابوالعباس سفاح عبدهللا بن محمد بن على بن عبدهللا  كھ در روز جمعھ سیزدھم ربیع  

ھجرى لباس 132االول یا نیمھ جمادى االخرة سال   .خالفت پوشید و مردم با وى بیعت كردند 
حتى قبرھاى بنى امیھ را شكافتند  در بیعت او، آنقدر از بنى امیھ و لشكریان ایشان كشتھ شد كھ بھ شمار نیامد،

د وو مردگان ایشان را از گور درآوردن سوزانیدند، ھر كھ را یافتند كشتند، كسى جان سالم نبرد جز شیر خواره  
گریختند، اجساد كشتگان بنى امیھ را در) اسپانیا(یا كسانى كھ بھ اندلس  گان و جاده ھا ریختند تا طعمھ سگھا  
 (254) .گشتھ و زیر قدمھا پایمان شدند
 :امیرالمؤمنین علیھ السالم در نامھ اى كھ بھ معاویھ نوشت از این مطلب خبر داد، آنجا كھ فرمود

بنى(خداوند خالفت را بھ وسیلھ پرچمھاى سیاھى كھ از مشرق مى آید از آنان  خارج كرده و آنان را بھ ) امیھ  
 (255) ...كھ باشند بھ قتل مى رسند وسیلھ اینھا خوار مى نماید و زیر ھر سنگى
 پیشگوئیھاى امیرالمؤمنین علیھ السالم در مورد خلفاى بنى عباس
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
 :حضرتش در یك سخنرانى كھ از آینده خبر مى داد فرمود

كھ پروردگار شما در قرآن) بنى امیھ (واى بر این امت از مردان شجره ملعومھ  ذكر نموده است ، اوائل ایشان  
كامال بر امور مسلط ھستند(راوتند سبز و با ط و پایان آنھا فرار و گریز است آنگاه بعد از بنى امیھ زمان امت  (

دومى آنھا  هللا علیھ وآلھ را مردانى بھ ارث مى برند كھ اولى آنھا رئوف ترین آنھاست ، محمد صلى
ھفتمى) بزرگ و سردار(است   خونریزترین آنھاست ، پنجمى آنھا كبش  اناترین آنھاست ، دھمى آنھا از آنھا د 

او او را مى كشد پانزدھمى ایشان مردى است با زحمت بسیار و  كافرترین آنھاست و نزدیكترین مردم بھ
 .بیشتر پیوند دارد تعھد كند و از ھمھ نسبت بھ اوالد من شانزدھمى ایشان بیش از ھمھ رعایت آسودگى اندك ،

ن خود دست و پا مى زند، از پسرانگویا ھیجدھمى ایشان را مى بینم كھ در خو او سھ مرد ھستند كھ روش آنھا  
پیر مرد سالمندى است كھ حكومت او طوالنى و مردم در  روش ضاللت و گمراھى است ، بیست و دومى آنھا
پادشاھى از بیست و ششمین آنھا مى گریزد او را مردى) سرانجام (داشت ، و  زمان او توافق خواھند احمق و  

یارى مى كند كھ گویا او را مى بینم كھ بر روى پل بغداد زیاده گو  . كشتھ شده است 
 (256) ((.وذلك بما قدمت یداك و ان هللا لیس بظالم العبید))
مثل حكومت بنى امیھ ، و  حضرت امیر علیھ السالم در این سخنرانى بھ خبرھاى غیبى متعددى اشاره فرمود،
مستعصم ، و ضمنا بھ خصوصیات چند نفر از حاكمان  منقرض شدن آن ، و حكومت بنى العباس و ادامھ آن تا
 .مھم آنھا اشاره نمود
 اولین آنھا مھربانترین آنھاست
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
و او ابوالعباس سفاح بود كھ در حاالت او نوشتھ اند مردى رئوف و مھربان بود و در وقت غذا ھمیشھ 
 .خوشروتر و خوشحالتر بود
 اما دومى آنھا منصور دوانیقى است
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

آنھا معرفى كرد، ابوجعفر عبدهللاكھ حضرت او را بھ عنوان خونریزترین  ذى حجھ سال  12المنصور در  
ھجرى خلیفھ شد، گویند از عجائب آنكھ والدت و 136 خالفت و مرگ منصور ھر سھ در ماه ذى حجھ بوده  

را  حكومت جابرانھ كرد، عده بسیارى از اوالد پیامبر اكرم صلى هللا علیھ وآلھ است او حدود بیست و دو سال
و ھم بودند بھ بدترین وجھ قتل عام كردكھ فامیل ا . 

سالى كھ بھ حج آمده بود بھ  او پنج مرتبھ یا بیشتر تصمیم بھ قتل امام صادق علیھ السالم گرفت ، روزى در
و جامھ ھاى جعفر بن محمد را در گردن او بینداز و او را  شخصى بھ نام ابراھیم بن جبلھ دستور داد كھ برو
، این عمل آنقدر شنیع بود كھ ماءمور او از انجام آن شرم كرد و آستینبیاور كشان كشان نزد من حضرت را  

بھ ھمان روش كھ تو را امر كرده مرا ببر، آن: گرفت ، حضرت فرمود بھ خدا سوگند كھ اگر كشتھ : مرد گفت  
 .شوم شما را بھ آن طریق نخواھم برد

را روز ذبح و سر او قصرى داشت بھ نام حمراء كھ وقتى در آن مى نشت آنروز بریدن مى گفتند، در ھمان  
بھ ھر حالتى كھ حضرت را دیدى بیاور، و نگذار تغییر  ایام ، ربیع حاجب را در پى حضرت فرستاد كھ شبانھ

ربیع پسر! حالت دھد نماز  سنگدل خود را فرستاد، شبانھ نردبان گذاشت و بى خبر وارد شد، حضرت مشغول 
كند، حضرت را با یك پیراھن و سر و پاىبود، نگذاشت حضرت جامھ عوض  برھنھ در حالى كھ سنش از  

حضرت پیاده بود حركت داد، در میان راه ضعف بر در حالیكھ خودش سواره و  (257) ھفتاد متجاوز بود
لیكن بھ اعجاز  غالب شد، حضرت را سوار كرد و نزد منصور آورد و او جسارتھا بھ حضرت كرد حضرت



 (258) الھى حضرت نجات یافت
صادق علیھ السالم آتش زند، آن  در یك اقدام بى شرمانھ بھ حاكم خود در مدینھ پیغام داد تا خانھ را بر امام
كشید، آتش وارد خانھ و داالن شد، كھ ناگاه حضرت صادق  ملعون این كار را كرد و خانھ حضرت را بھ آتش

ز میاندر حالیكھ ا منم پسر ریشھ ھاى زمین ، منم پسر ابراھیم خلیل: آتش عبور مى كرد فرمود   (259) . هللا 
ا زھر بھ شھادت رساندو سرانجام حضرت را ب . 

 نمونھ اى از سنگدلى و قساوت منصور دوانیقى
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
السالم مرتكب شده است و  مناسب است در این جا جنایاتى كھ در مورد برخى از فرزندان امام مجتبى علیھ
و را خونریزترین خلفا معرفى كرده السالم است كھ ا بیانگر شقاوت او و راستى پیشگوئى حضرت امیر علیھ
 . است بیان كنیم
عباس و بنى ھاشم از جملھ  بعد از كشتھ شدن ولید بن یزید و ضعیف شدن حكومت بنى امیھ ، جماعتى از بنى

و) خلیفھ دوم (و منصور ) خلیفھ اول عباسى (سفاح  و صالح بن على ) برادر منصور(ابراھیم بن محمد  
محض و عبدهللا) عموى منصور( فرزند حسن بن حسن بن على بن ابیطالب علیھ السالم كھ مادرش فاطمھ ) 

و دو پسران عبدهللا بھ نامھاى محمد و ابراھیم و) الشھداء علیھ السالم بود دختر سید برادر عبدهللا محض را بھ  
ھ جھان را از پنداشتند كھ او ھمان مھدى موعود است ك عنوان خلیفھ برگزیدند و با او بیعت كردند زیرا مى
 .عدل و داد پر خواھد كرد
السالم بھ نام عبدهللا فرستادند تا  سپس بھ دنبال امام صادق علیھ السالم و یكى از فرزندان امیرالمؤمنین علیھ
حضرت صادق را بیھوده دعوت كرده اید زیرا نظر شما را نخواھد  : نظر آنھا را جویا شوند، عبدهللا گفت
علیھ السالم آمد و جریان را با حضرت در میان گذاشت حضرت فرمود حضرت صادق پسندید وقتى : 
موعود است این گمان خطاست  این كار را نكنید، چرا كھ اگر بیعت شما با محمد بھ گمان آن است كھ او مھدى
نیست و اگر براى امر بھ معروف و نھى از منكر قیام مى  و او مھدى موعود نیست و این زمان ، زمان خروج

ید با محمد بیعتكن بزرگ بنى ھاشم ھستى چگونھ تو را بگذاریم و) عبدهللا محض (نكنید چرا كھ تو   با پسرت  
 بیعت كنیم ؟
بھ : سفاح گذاشت و فرمود آنان سخن حضرت را نپذیرفتند و توجیھ نامناسب نمودند، حضرت دستى بر پشت
رد و برادران او و اوالد اوست نھ از براى براى این م خدا سوگند كھ سخن من بھ جھت حسد نیست بلكھ خالفت
 .شماھا

بھ خدا سوگند كھ خالفت بر: سپس حضرت دستى بر كتف عبدهللا محض زد و فرمود تو و پسرانت فرود نیاید  
حالیكھ بھ دست عبدالعزیز بن عمران تكیھ كرده بود  و ھر دو پسرانت كشتھ خواھند شد، آنگاه حضرت در
: آیا صاحب آن رداى زرد یعنى منصور را دیدى ؟ عرض كرد: عبدالعزیز فرمود برخاست و بیرون آمد و بھ
محمد: بھ خدا سوگند كھ او عبدهللا را خواھد كشت ، عبدالعزیز گفت : فرمود آرى پسر عبدهللا را كھ با او ) 

آرى: را نیز خواھد كشت ؟ فرمود) بیعت كرده اند ھ سوگند كھ در دل خود گفتم بھ خداى كعب: عبدالعزیز گوید ! 
 .است ولى از دنیا نرفتم تا اینكھ دیدم چنان شد كھ آن حضرت خبر داده بود این سخن از روى حسد
آیا : دنبال حضرت آمدند و گفتند بارى بعد از متفرق شدن آن جلسھ ، دو نفر بھ نامھاى عبدالصمد و منصور بھ
این از علومى است كھ بھ ما رسیده است آرى بھ خدا سوگند و :آنچھ در آن مجلس گفتى حقیقت دارد؟ فرمود  . 
. حضرت را قبول داشتند از این جھت بود كھ بنى عباس دل بر حكومت بستند و مھیاى آن شدند زیرا سخن
محمد و ابراھیم دو پسر عبدهللا متوارى شدند سفاح  سرانجام پس از مدتى كار خالفت براى سفاح مستقیم شد و
ولى عبدهللا را اكرام مى كرد) و از آنھا واھمھ داشت (مكان آنھا بود  جویاى مكرر از پدرشان عبدهللا تا آنكھ  
ھمو كھ دوبار منصور با وى (محمد  منصور برادر وى خلیفھ شد و تصمیم قطعى گرفت بر كشتن ابراھیم و
 (.بیعت كرده بود
 دستگیرى فرزندان امام مجتبى و شكنجھ آنان
حی ْحمِن اْلرَّ مْ بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ  

ھجرى منصور بھ حج رفت و در بازگشت در مدینھ عبدهللا 140باالخره در سال  محض را خواست و در  
نمى دانم: مورد مكان اخفاى پسرانش پرسید، عبدهللا گفت  منصور بھ او ناسزا گفت و دستور . آنھا كجا ھستند 

انى كردند، ریاح بن عثمان كھدیگر از خاندان ابوطالب را گرفتھ در مدینھ زند داد او را و سپس عده اى زندان  
زنجیر كرد و بر آنھا بھ شدت سخت گرفت ،  بان آنھا بود اوالد امام مجتبى علیھ السالم را در زندان در قید و
 اعتراف گرفتن از عبدهللا و نشان دادن جایگاه پسرانش مى فرستاد، عبدهللا او گاھى برخى از ناصحین را براى
 : گفت

از بالى حضرت ابراھیم بیشتر است ، زیرا او ماءمور شد ابتال و سختى من فرزند خود را در راه اطاعت  
فرزندان خود را نشان دھم تا آنھا را بكشند، با اینكھ كشتن ایشان  خداوند ذبح كند، ولیكن اینھا مرا امر مى كنند
كھ 144تا سھ سال اینھا در مدینھ زندانى بودند، و در سال . خداوند مى باشد معصیت منصور دوباره بھ حج  



تا زندانیان مذكور را بھ حضور او آوردند، ریاح بن  آمد، اینبار وارد مدینھ نشد، بھ ربذه رفت و دستور داد
محكمتر  و خبیث خود ابواالزھر، غل و زنجیر فرزندان امام مجتبى علیھ السالم را عثمان ھمراه برادر بدكیش

را حركت دادندكرده و با كمال شدت و بى رحمى آنھا  . 
استر ایشان را دید، چنان گریھ  وقتى آنھا از مدینھ بھ طرف ربذه مى رفتند، امام صادق علیھ السالم از روى

جارى گشت و  كرد كھ اشك چشم حضرت بر محاسنش   :بر طایفھ انصار نفرین كرده فرمود 
وفا آنھا بھ شرایطى كھ ھنگام بیعت با رسول خدا صلى هللا علیھ وآلھ نمودند نكردند، زیرا با آن حضرت بیعت  

ھمچنانكھ از خود و فرزندان خود محافظت مى كنند، در  كردند كھ از حضرت و فرزندان او محافظت كنند
حضرت: روایتى آمده است   پس از این واقعھ وقتى بھ خانھ برگشت تب كرد و بیست شب در تب و تاب بود و 

ضرت صدمھ اى رسدشب و روز چنان مى گریست كھ ترسیدند بھ ح . 
كدامیك از شما محمد : آمد و گفت  وقتى آنھا را بھ ربذه آوردند، مدتى آنھا را زیر آفتاب نگھ داشتھ ، ماءمورى
را معرفى كرد، وقتى او را نزد منصور بردند زمانى نگذشت كھ  بن عبدهللا بن عثمان است ، محمد دیباج خود
، چون او رابلند شد كھ بر محمد مى زدند صداى تازیانھ زده بودند كھ رخسار  برگرداندند آنقدر بر او تازیانھ 
 .بیرون افتاده بود گلگون او سیاه بود و یك چشم او از شدت تازیانھ از حدقھ
كرد تا چھارصد تازیانھ بر او زدند  این محمد آنقدر زیبا بود كھ او را محمد دیباج مى گفتند، گویند منصور امر

ھ درشتى بر اوآنگاه امر كرد كھ جام پوشانیدند و در روایتى آن جامھ او را كھ در اثر تازیانھ ھا و آمدن خون  
چنان از بدن او جدا كردند كھ  سختى بر بدن او چسبیده و جدا نمى شد، با روغن زیت آغشتند آنگاه جامھ را بھ
 .پوست بدن او كنده شد

د، او محمد راسپس او را بھ زندان برگرداندند و نزد عبدهللا محض آوردن بسیار دوست مى داشت در این حال  
خواست ولى ھیچكس از ترس منصور جراءت نداشت بھ او آب  تشنگى بر بھ محمد سختى غلبھ كرده بود، آب
 .بدھد

اى مسلمانان ، آیا این از مسلمانى است كھ فرزندان: عبدهللا فریاد زد پیامبر صلى هللا علیھ وآلھ از تشنگى  
آنھا آب ندھید، تا بمیرند و شما بھ  .اینكھ مردى از اھل خراسان بھ او شربتى آب داد 

شكم گرسنھ و سر و تن برھنھ با  سپس منصور دستور داد تا فرزندان امام مجتبى علیھ السالم را با لب تشنھ و
ھمراه او بھ طرف كوفھ حركت دادند، وقتى منصور در محملى  غل و زنجیر بر شتران برھنھ سوار كردند و

ز حریر از كنارا  :آنھا عبور كرد، عبدهللا بن حسن فریاد زد 
زیرا فرزندان امام(اى ابو جعفر آیا ما با اسیران شما در بدر چنین كردیم ؟  مجتبى فرزندان پیامبر و منصور  

: اسیر شد و چون در اثر قید و بند نالھ مى كرد حضرت فرمود ملعون فرزند عباس بود و عباس در جنگ بدر
باس نگذاشتنالھ ع منصور خواست تا) امشب بخوابم و امر فرمود تا قید و بند از عباس بردارند  عبدهللا را  

در پیش روى او ) برادر او را(شتر محمد  عالوه بر شكنجھ جسمانى شكنجھ روحى نیز داده باشد دستور داد تا
تاد و بى تابى مى كردبر آن جراحات دلخراش پشت محمد مى اف قرار دادند و عبدهللا ھمواره نگاھش . 
 فرزندان امام مجتبى در زندان مخوف كوفھ با وضعى فجیع جان دادند
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
تاریك بود و شب و روز تشخیص  بارى آنھا را با بدترین صورت بھ زندانى مخوف در كوفھ بردند كھ بھ شدت
دداده نمى شد، تعداد آنھا را بیست نفر از اوال  .امام مجتبى علیھ السالم ذكر كرده اند 

نوبت در ھر شبانھ روز یك ختم  اینان كھ وقت نماز را تشخیص نمى دادند قرآن را پنج جزء كرده بودند و بھ
تمام مى شد یكى از نمازھاى پنجگانھ را مى خواندند، شرایط  قرآن قرائت مى كردند و ھر گاه یك پنجم قرآن
غیر انسانى بود، آنھا اجازه نداشتند حتى براى ادرار كردن بیرونوحشتناك و  زندان بسیار روند، پس از مدتى  
در اثر آن فضا و غل و زنجیر، پاھاى آنھا  بوى مدفوع و ادرار، فضاى سربستھ و تاریك را فرا گرفت ،
مى مرد،  باال سرایت نموده آنھا را یك یك مى كشت وقتى یكى از آنھا عفونى شده ورم مى كرد و كم كم بھ
 .برنمى داشتند و در ھمان غل و زنجیر مى ماند تا متعفن مى شد و مى پوسید جنازه او

روزى عبدهللا محض از زندان براى پدرم: شخصى بھ نام اسحق بن عیسى گوید پیغام داد كھ نزد من بیا، پدرم  
مقدارى آب برایم بیاورى ، زیرا  ترا خواستم تا: رفت ، عبدهللا گفت  از منصور اجازه گرفت و بھ زندان عبدهللا
سبو را بر دھان نھاد  بر من غلبھ كرده است پدرم فرستاد از منزل سبوى آب یخى آوردند وقتى عبدهللا تشنگى
آن سبو زد كھ بھ دندان عبدهللا خورد و دندانھاى پیشین او  كھ بیاشامد ابواالزھر زندانبان رسید و چنان با لگد بر
 !! ریخت

گرفتارى ما را مى بینى ، از خدا نمى خواھى كھ ما از این : بن حسن بھ على بن حسن گفت  روزى عبدهللا
 زندان و بال نجات دھد؟

اى عمو، براى ما در بھشت درجھ اى است: على بن حسن مدتى سكوت كرد سپس گفت  كھ بھ آن نمى رسیم  
را در جھنم جایگاھى است كھ بھ آن نمى آورد، و منصور  جز با این بالھا یا بیشتر از آن كھ منصور بر سر ما
زودى  بینى از این بالھا كھ بر ما آورد، اگر مى خواھى صبر كنیم بر این سختیھا بھ رسد جز با آنچھ مى



رھائى خود ولى منصور بھ آن  راحت شویم زیرا مرگ ما نزدیك شده است و اگر مى خواھى دعا كنیم براى
صبر: گفتندمرتبھ جھنمى خود نخواھد رسید، آنھا  مى كنیم ، سھ روز بیشتر نگذشت كھ در زندان جان دادند و  

فرزند  : الحسن در حال سجده جان داد، عبدهللا گمان كرد كھ بھ خواب رفتھ است گفت راحت شدند، على بن
 .برادرم را بیدار كنید، چون او را حركت دادند دیدند بیدار نمى شود

سقف را بر روى ایشان خراب كردند، مسعودى گویدو قبور ایشان ھمان زندان آنھاست كھ  : 
است قبور ایشان محل زیارت مردم است 332در زمان ما كھ سال   . (260) 

پیشگوئى خود او را بھ عنوان  البتھ این اندكى از جنایات این خبیث است كھ امیرالمؤمنین علیھ السالم در
 .خونریزترین خلفاء بنى عباس معرفى نمود
 پنجمى آنھا سردار آنھاست
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

، ھارونپنجمى آنھا ھارون الرشید است كھ حكومت وى مستقر و آرام گرفت  الرشید نوه منصور است و در  
بھ خالفت رسید و مدت بیست و سھ سال و 170سال   .چند ماه حكومت كرد 

 اما ھفتمین ایشان داناترین آنھاست
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
ت داد و برادرش امین را شكس ھفتمین از خلفاء بنى عباس ، عبدهللا بن ھارون معروف بھ ماءمون است ، وقتى
 .او را كشت ، حكومت او در تمام بالد مستقر شد
فلسفھ را بسیار دوست مى داشت  او اھل دانش و علم بود و سھم فراوانى در حكمت و علم نجوم داشت ، و علم

و پیوستھ براى مناظره و مباحثھ میان ادیان.   .و مذاھب مختلف مجالس تشكیل مى داد 
ھجرى ، رتبھ علمى 218تا  196كشید از سال  خالفت او حدود بیست و یك سال طول ماءمون از مجالسى كھ  

مى داد مشخص مى گردد كھ این مقام جاى بیان ھمھ  تشكیل مى داد و سئواالتى كھ مى كرد و یا جوابھایى كھ
 . آن نیست
 مباحثھ ماءمون ملعون با علماى اھل سنت
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

تاریخى كھ دلیل بر مرتبھ علمى اوست و ھمچنانكھ حضرت اكنون بھ یك سند امیرالمؤ منین علیھ السالم  
روزى ماءمون. فرموده است ، اكتفا مى كنیم  عباسى دستور داد تا عده اى از بزرگان حدیث و استدالل را  

ومى خواھم شما را میان خودم : نفر حاضر شدند ماءمون پس از احوالپرسى گفت  حاضر كنند، چھل خداوند  
برود و كار خود را انجام دھد، راحت  حجت قرار دھم ، ھر كھ كارى دارد یا زیر فشار است براى دستشوئى ،
 .درآورده بنشینید باشید و با آرامش خاطر رداى خود را

شما را خواستم تا شما را نزد خداوند واسطھ كنم ، خدا: اى جماعت : سپس گفت  را در نظر بگیرید و براى  
و پیشواى خود نظر بدھید، و جاللت و ابھت منخود  و از محكوم كردن ! مانع گفتن حق نباشد ھر چھ كھ باشد 

نزدیك  باشد، نسبت بھ آتش جھنم براى خودتان دلسوزى كنید و با رضاى خدا بھ خدا باطل نھراسید، ھر كھ
دیك كند، خداوند آن مخلوق را مخلوقى نز شوید و اطاعت او را برگزینید، ھر كھ با معصیت خالق ، خود را بھ
 .خود با من مباحثھ كنید بر او مسلط مى كند، پس با ھمھ عقل

من مى پندارم كھ على بعد از پیامبر صلى هللا علیھ وآلھ برترین: سپس افزود انسانھاست ، اگر درست مى گویم  
كنید،  قبول كنید و اگر بر خطا ھستم اعتراض  پرسید؟ شروع كنید، من بپرسم یا شما مى   

آنچھ دارید بیاورید، ولى یك: ما مى پرسیم ، ماءمون گفت : اھل حدیث گفتند نفر را نماینده كنید كھ از طرف  
 .بگوید و اگر خطا كرد ھدایتش كنید شما سخن گوید، و اگر كسى سخنى اضافھ داشت

ما مى پنداریم برترین مردم بعد از پیامبر صلى هللا: یك نفر از آنھا گفت  وآلھ ابوبكر است ، چون در علیھ  
بعد از من بھ دو نفرى كھ بعد از من ھستند ابوبكر : علیھ وآلھ فرمود روایتى كھ ھمھ قبول دارند پیامبر صلى هللا
 . و اقتداء دلیل برترى است (261) اقتدا كنید، و عمر

است ،  ھمھ آنھا كھ حق نیست زیرا متناقض . احادیث زیاد است : ماءمون گفت  پس باید برخى از آنھا حق و  
 .بودن احادیث صحیح پیدا كرد برخى باطل باشد، بنابراین باید دلیلى براى حق

عمر: گفتى باطل است ، سپس جوابى داد كھ مضمون آن این است و این روایت كھ  و ابوبكر با ھم در مواردى  
خالد بن ولید : كرد ولى عمر آزاد كرد، عمر بھ ابوبكر گفت  اختالف داشتند مثل اینكھ ابوبكر اھل رده را اسیر
عمر متعھ راخاطر كشتن مالك بن نویره او را بكشد ولى ابوبكر قبول نكرد،  را عزل كند و بھ حرام كرد ولى  
مخالف دیگرى است و پیامبر حكیم ترین حكیمان و  ابوبكر نكرد، اكنون ما بھ كدام اقتدا كنیم ؟ بھ ھر كدام باشد
 . راستگوترین افراد است

اگر براى: پیامبر صلى هللا علیھ وآلھ فرموده است : یكى از اصحاب حدیث گفت  خودم دوستى انتخاب مى  
ابوبكر را دوست خودم قرار مى دادمكردم ، حتما   . (262) 

علیھ پیامبر صلى هللا: این محال است زیرا روایات شما مى گوید: ماءمون گفت  وآلھ میان اصحاب برادرى  



براى تو كسى را : از پیامبر پرسید، حضرت فرمود قرار داد و براى على كسى را قرار نداد وقتى حضرت
 . را براى خودم گذارده ام برادر قرار ندادم ، زیرا تو
 كدام روایت شما درست است ؟

مت بعد ازبھترین این ا: على بر فراز منبر گفتھ است : یك نفر دیگر گفت  پیامبر، ابوبكر و عمر ھستند  
این محال است زیرا اگر آن دو: ماءمون گفت  بودند، پیامبر ھرگز عمروبن عاص را بر آنھا امیر نمى  افضل 

: كھ فرمود اسامة بن زید را، و شاھد بر دروغ بودن این حدیث ، سخن على علیھ السالم است كرد و بار دیگر
از دنیا رفت در حالیكھ من سزاوارترپیامبر صلى هللا علیھ وآلھ  بودم بھ جانشینى او از خودم بھ پیراھنم ، ولى  

اگر خشونت كنم(من ترسیدم  آن دو نفر چگونھ بر : مردم دوباره كافر شوند و ھمچنین خود حضرت فرمود ( 
 !برترند با اینكھ من خداوند را قبل از آنھا و بعد از آنھا عبادت كرده ام ؟ من

پیامبر تو را مقدم داشتھ: ابوبكر استعفا كرد و على بھ او گفت : دیگرى گفت  كیست كھ تو را مقدم نكند؟  
این سخن باطل است زیرا على تا: ماءمون گفت  فاطمھ زنده بود از بیعت با ابوبكر امتناع كرد و فاطمھ  

اینھا.( الخ. وصیت كرد كھ شب دفن شود تا آن دو بر جنازه او حاضر نشوند علیھاالسالم نیز نشان از عدم  
 .( رضایت حضرت على علیھ السالم از خالفت ابوبكر است

از زنھا چھ كسى نزد شما از ھمھ محبوبتر: عمروعاص بھ پیامبر گفت : یكى گفت  : است ؟ حضرت فرمود 
یعنى ابوبكر! (پدرش : از مردھا؟ فرمود: پرسید! عایشھ  ) 

ا روایت كرده اید كھ مرغاین حدیث باطل است زیرا خود شم: ماءمون گفت  كھ ھدیھ (بریانى نزد پیامبر بود  
خدایا: حضرت دعا كرد) آورده بودند محبوبترین خلق خودت را پیش من بفرست ، و آنكھ آمد على علیھ السالم  

 كدام روایت شما درست است ؟ بود،
د بھ او حد تھمت مى زنمعلى علیھ السالم فرموده است ھر كھ مرا بر ابوبكر و عمر برتر دان: دیگرى گفت   ! 

(263) 
نیست ،) كھ موجب حد باشد(برترى دادن آن دو بر حضرت تھمتى : ماءمون گفت  ضرت على علیھ چگونھ ح 

كسى را حد مى زنم كھ مستحق حد نیست: السالم مى گوید  آیا او بر خالفت امر خدا عمل مى كند؟ 
من بر شما حاكم شدم در حالیكھ برترین شما: تازه خود ابوبكر گفتھ است  نیستم ، بھ نظر شما كدامیك  

پیامبر اكرم صلى هللا : دیگرى گفت ! ؟السالم نسبت بھ ابوبكر راستگوترند، ابوبكر نسبت بھ خود یا على علیھ
ابوبكر و عمر سرور پیران بھشت ھستند: فرموده است  علیھ وآلھ ! (264) 

این حدیث محال است زیرا در بھشت شخص پیر نیست ، در حدیث است: گفت  ماءمون كھ زنى اشجعیة نزد  
براى مزاح(پیامبر اكرم صلى هللا علیھ وآلھ بود حضرت  ھیچ پیرى داخل بھشت نمى شود، او : فرمود ( 
خداوند مى: گریست حضرت فرمود دھیمما آنھا را باكره و جوان و ھم سن و سال قرار مى : فرماید   . 

روایتى كھ خود شما نقل كرده اید  و اگر مى پندارید كھ ابوبكر جوان مى شود وقتى وارد بھشت مى شود، این با
این دو سرور جوانان بھشت از اولین و آخرین : و حسین فرمود كھ پیامبر اكرم صلى هللا علیھ وآلھ بھ حسن
 . دو بھتر از این دو است ، متناقض است ھستند و پدر این

اگر من بھ پیامبرى مبعوث نمى شدم : در حدیث است كھ پیامبر اكرم صلى هللا علیھ وآلھ فرمود: دیگرى گفت 
 (265) .حتما عمر مبعوث مى شد

ما از پیامبران تعھد گرفتھ ایم ،: این محال است زیرا خداوند عزوجل مى فرماید: ماءمون گفت  آیا مى  (266) 
 !شود كسى كھ از او پیمان گرفتھ نشده مبعوث شود و آنكھ از او پیمان گرفتھ شده آخر باشد

پیامبر صلى هللا علیھ وآلھ روزى بھ عمر نگاه كرد و خندید و: دیگرى گفت  خداوند بھ بندگان خود بھ : فرمود 
 (267) . خصوصى طور عمومى افتخار نمود و بھ عمر بھ طور

این محال است كھ خداوند بھ عمر افتخار كند نھ بھ پیامبرش ، و: ماءمون گفت  پیامبر در عموم باشد و عمر  
شما عجیب تر از آن روایت در خصوص و این روایت چون وارد : دیگر شما نیست كھ گوئید پیامبر اكرم گوید 

: شیعھ گوید شنیدم ، ناگاه دیدم بالل غالم ابوبكر زودتر از من وارد بھشت شده است ، بھشت شدم صداى كفش
بنده ابوبكر بھتر از: على بھتر است از ابوبكر ولى شما گفتید آلھ است زیرا ھر كھ رسول ّهللا صلى هللا علیھ و 

 . است زودتر باشد برتر از متاءخر
شما در مورد پیامبر گفتھ اید  و ھمچنانكھ روایت كرده اید كھ شیطان وقتى عمر را احساس كند مى گریزد، و
این بتھا زیبا و برتر ھستند، آرى طبق روایت شما شیطان  : كھ شیطان بر زبان پیامبر این جمالت را انداخت

گریزداز عمر مى   .ولى بر زبان پیامبر صلى هللا علیھ وآلھ كفر را مى اندازد 
اگر عذاب نازل شود جز عمر بن خطاب كسى نجات : پیامبر اكرم صلى هللا علیھ وآلھ فرمود: دیگرى گفت 

 (268) .نیابد
خداوند با وجود تو پیامبر اینھا را عذاب نمى : این خالف صریح كتاب خداست كھ مى فرماید: ماءمون گفت 

 .ولى شما عمر را مثل پیامبر دانستند (269) كند
پیامبر عمر را یكى از ده نفرى دانست كھ اھل بھشت ھستند: دیگرى گفت  . 



ترا بھ خدا من جزء منافقین ھستم ؟: اگر این گونھ بود، عمر بھ حذیفھ نمى گفت : ماءمون گفت   
امت مرا در یك كفھ: پیامبر صلى هللا علیھ وآلھ فرموده است : دیگرى گفت  ترازو قرار دادند و مرا در كفھ  

قرار گرفت او برتر شد، سپس عمر قرار گرفت او برتر شد،  دیگر، من برتر شدم ، سپس بھ جاى من ابوبكر
 !بردند آنگاه ترازو را

بدن نیست بلكھ بااین ھم محال است زیرا منظور از ترجیح با : ماءمون گفت  اگر : اعمال است بھ من بگوئید 
شخص دیگرى جلو افتد آیا بھ اولى مى رسد؟ اگر بگوئید  كسى در زمان پیامبر جلو باشد ولى بعد از حضرت
افراد  ھر كھ در این زمان از نظر جھاد و حج و روزه و نماز و صدقھ برتر باشد از آرى پس باید قبول كنید

خیر، نیكان زمان ما ھرگز بھ نیكان: ؟ گفتند زمان پیامبر برتر است  .زمان پیامبر نمى رسند 
در روایاتى كھ پیشوایانتان در مورد فضائل على علیھ السالم: ماءمور گفت  نقل كرده اند دقت كنید و آن را با  

حضرت  نفر روایت كرده اند مقایسھ كنید، اگر درصد كمى از فضائل تمامى فضائلى كھ در مورد تمامى آن ده
و اگر در فضائل على بیشتر روایت كرده اند پس سخن. حرف شما درست است  را داشتند، راویان (پیشوایان  

خود را قبول كنید)  . 
چرا ساكت شدید؟: آن گروه با شنیدن این پاسخھا ھمگى سر بھ زیر انداختند، ماءمون گفت   

ھر چھ داشتیم گفتیم ، دیگر سخنى براى گفتن نداریم: گفتند  . 
اكنون من از شما مى پرسم ، شما پاسخ دھید كھ روایت طوالنى است و ما بھ ھمین مقدار : سپس ماءمون گفت 

 (270) . اكتفا مى نمائیم
نیست كھ نسبت بھ شیعھ و بھ  و پوشیده نیست كھ اینگونھ آراء كھ ماءمون بیان مى دارد ھیچكدام مانع از آن
زیرا وقتى پاى دنیا و ریاست پیش آید اكثر آراء و افكار و  ویژه حضرت رضا علیھ السالم ارادتى داشتھ باشید
 .كرده یا ناكام خواھد ماند روحیات تغییر

رش امین ، ماءمون را بھ خوبى شناختھ بود كھ چون دستگیر شد بھ احمد بنبراد آیا ماءمون مرا : سالم گفت  
نھ ، زیرا خویشاوندى او دل: مى كشد؟ احمد گفت   : او را بر تو مھربان مى كند، امین گفت 

 (271) .ھیھات الملك عقیم الرحم لھ، حكومت ناز است خویشاوند ندارد
اظھار امامت حضرت على  و حضرت رضا علیھ السالم وقتى ماءمون اینگونھ جلسات را برگزار مى كرد و

حضرت رضا علیھ علیھ السالم را مى كرد تا خود را نزد السالم شیرین كند، حضرت بھ برخى از یاران خود  
از سخنان او گول نخورید، بھ خدا كھ كسى جز او مرا نمى كشد، ولى من: فرمود كھ مورد اعتماد بودند مى  
 (272) .باید صبر كنم تا آنچھ مقدر است انجام شود
 دھمین آنھا كافرترین آنھاست
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

232منظور از نفر دھم جعفر بن محمد بن ھارون معروف بھ متوكل است كھ در سال  ھجرى بھ خالفت رسید  
ھجرى كشتھ شد و مدت حكومتش چھارده سال و 247ل و در سا ده ماه بود او مردى خبیث و بدسیرت بود،  

 . معرفى نمود بلكھ گویا كافرترین مردم نیز بوده است حضرت او را كافرترین خلفاى عباسى
كومت كرد و آنچھ در دوران ح با آل ابوطالب بھ شدت دشمنى مى كرد و با گمان و تھمت ایشان را دستگیر مى
 مشقت در دوران ھیچكدام از خلفاء بنى عباس سابقھ نداشت او بر علویین و خاندان ابوطالب گذشت از سختى و
. 
سخت گرفتھ بود كھ كسى  از جملھ والى مكھ و مدینھ كھ نامش عمر بن فرج بود چنان بر خاندان ابوطالب
ر چند اندك ، مورد عقوبت قرار مى احسانى مى كرد ھ جراءت احساس بھ ایشان را نداشت ، زیرا اگر كسى
 . گرفت
نیازھاى اولیھ زندگى عاجز  در نتیجھ كار بھ حدى بر ایشان سخت شد و در فشار قرار گرفتند كھ از تاءمین
پاره شده بود بھ گونھ اى كھ یك لباس سالم كھ تمام بدن را  گشتند، زنھاى علویات تمامى لباسھاى ایشان كھنھ و
در آن نماز بخوانند، فقط یك پیراھن بود كھ وقت نماز ھر كدام بھ نوبتتا  بپوشاند نداشتند نماز مى خواند و  
مى نشستند، و این وضع سخت تا وقتى كھ  سپس دیگرى آن را مى پوشید و ایشان برھنھ بر سر چرخ ریسى
 . متوكل زنده بود ادامھ داشت
 جسارتھاى متوكل ملعون بھ قبر امام حسین علیھ السالم

حیمْ  بِْسمِ  ْحمِن اْلرَّ ّهللاِ اْلرَّ  
الشھداء علیھ السالم ، او مردم  و از سنتھاى ناجوانمردانھ او جسارتھاى مكرر اوست نسبت بھ مرقد مطھر سید
زیارت مى آمد مجازات و چھ بسا اعدام مى شد، یكى از  را از زیارت حضرت منع مى كرد و ھر كھ بھ
الشھداء در ماه شعبان رفتھ بود، متوكل از احوال اوخود بھ زیارت سید  مغنیان متوكل با كنیز پرسید، گفتند  
كجا : متوكل از كنیز آن زن خواننده پرسید سفر رفتھ است ، او بھ زیارت كربال رفتھ بود، بعد از مراجعت

بھ حج رفتھ: رفتھ بودید؟ گفت  منظور زیارت قبر : حج در ماه شعبان ؟ دخترك گفت : بودیم متوكل گفت  
قبر حسین علیھ السالم  مظلوم علیھ السالم است متوكل از شنیدن این سخن بھ شدن خشمگین شد كھ كار حسین



 .بھ جائى رسیده كھ زیارت او را حج مى نامند
از اصحاب خود را كھ دیزج نام  فرمان داد تا آن خواننده را زندانى كرده و اموال او را مصادره كرد و یكى

ر مسلمان شده بودداشت و یھودى بود كھ بھ ظاھ بھ كربال فرستاد تا زائرین حضرت را مجازات كند و قبر  
بود، دیزج با كارگران بسیار 236این واقعھ در سال : مسعودى مى گوید. كنند شریف حضرت را نابود بر سر  
خودش بیلى بر دست گرفت و  قبر شریف حضرت آمد ھیچكدام جراءت بر تخریب آن مكان شریف نكردند،

الى قبر شریف را خراب كرد، كارگران سایرقسمت با  .بنا و آثار قبر را نابود نمودند 
ھیچكدام را جراءت انجام این كار نبود، دیزج گروھى از یھود: ابوالفرج گوید را آورد، و تا دویست جریب از  

ند تا مانع اطراف آن بھ فاصلھ ھر یك مایل نگھبانى گماشت اطراف قبر را شخم زدند و آب بر آن انداختند و
 .زوار شوند
گاوھائى كھ براى شخم زدن  متوكل مكرر قبر مطھر را مورد تعرض قرار داد، گاھى آب جلو نرفت ، گاھى
طبق روایتى قبر مطھر را شكافت و بوریائى كھ بنى اسد  آورده بودند پیش نمى رفتند، تا آنكھ دیزج ملعون
و جسد مطھر بر روى اوست ، ولى بھ متوكل نوشت بودند دید كھ ھنوز باقى است ھنگام دفن حضرت آورده  : 

من با: شخصى بھ نام محمد بن عبدالحمید گوید. قبر را شكافتم چیزى نیافتم  ابراھیم الدیزج رفیق صمیمى و  
بیمارى كھ ابراھیم فوت كرد بھ عیادتش رفتم ، در حالت اغماء مثل  ھمسایھ بودم و بھ من اعتماد داشت در آن
فتاده بود بھ گونھ اى كھ توضیحات دكتر را كھ مورد دواى او بودبیھوش ا افراد متوجھ نشد وقتى دكتر رفت و  
 : مجلس خلوت شد از حالش سئوال كردم گفت
نینوى نزد قبر حسین علیھ  خبرى بھ تو مى دھم و از خداوند استغفار مى كنم ، متوكل مرا ماءمور كرد بھ

كنیم و الّسالم بروم و دستور داد قبر را ویران  . آثار آنرا محو گردانیم 
شخم بزنند، و خودم از خستگى  بعد از ظھر با كارگران بھ آنجا رسیدیم ، دستور دادم قبر را خراب و زمین را
برخاستم و با . خواب پریدم دیدم غالمان براى بیدارى من آمدند خوابیدم كھ ناگاه در اثر سر و صداى زیاد از
حادثھ اى بس شگفت: گفتند! چھ شده  : حالت ترس گفتم  ! 

سیدالشھداء گروھى ھستند كھ مانع ما شده و(كنار قبر : چیست ؟ گفتند: گفتم  ما را تیرباران مى كنند برخاستم  
ھمانطور است ، آن شب ، شب اول از سھ شبى كھ ماه روشن است بود،  تا خودم مساءلھ را دنبال كنم ، دیدم
تعجب تیرھا بھ طرف تیراندازھا برمى گشت بھتیراندازى دادم اما با كمال  دستور گونھ اى كھ ھر كھ تیر  

وحشت مرا فرا گرفت ، تب! انداخت بھ تیر خودش كشتھ شد و لرز كردم ، بالفاصلھ از اطراف قبر كوچ  
 . ناتمام گذاردن دستور متوكل آماده مرگ كرده بودم نمودم در حالیكھ خود را بھ خاطر

جات یافتى از خطر، دیشب متوكل كشتھ شد و فرزندشن: بھ او گفتم : راوى گوید منتصر نیز در این كار كمك  
شنیده ام ، اما چنان ضعیف شده ام: كرد دیزج گفت  كھ امید زنده ماندن ندارم ، ھمینطور نیز شد زیرا شب  

 (273) . دنیا رفت نشده بود كھ دیزج از
مردم روز بھ روز مشتاق تر مى  ولى ھیچكدام از این جنایات سبب نشد كھ زیارت سیدالشھداء تعطیل شود بلكھ
شویم بازماندگان ما بھ زیارت خواھند  اگر ھمگى كشتھ: گفتند شدند و از كشتھ شدن واھمھ اى نداشتند و مى
 .آمد
متوكل ھفده بار قبر شریف را  قبل از متوكل ، ھارون الرشید ملعون نیز این كار ننگین را انجام داده بود،
 . خراب كرد باز بھ صورت اولى برگشت
 زینب كبرى امام سجاد را تسلى مى دھد

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
روز عاشورا وقتى : حضرت فرمود در این مقام روایتى از امام سجاد علیھ الّسالم نقل كنیم كھ و مناسب است

برادران و سایر اھل بیت او كشتھ شدند، حرم محترم و زنان  آن مصائب ھولناك بھ ما رسید و پدرم و اوالد و
نگاه مى  دیگر خاندان اوبر شتران سوار كردند براى رفتن بھ طرف كوفھ ، من بھ پدر و  مكرم آن حضرت را

 .و ھیچكس بھ دفن آنھا توجھ ندارد كردم كھ در خاك و خون آغشتھ گشتھ و بدنھاى پاك آنھا روى زمین است
این صحنھ بر من سخت گران آمد، سینھ ام تنگ شد و حالى بھ من دست داد كھ نزدیك بود جان از تنم پرواز 

 .كند
من ، این چھ حالتست كھ در تو مى  اى یادگار جد و پدر و برادر: سیدعمھ ام زینب مرا وقتى بھ این حال دید پر

 . بینم ؟ مى بینم كھ مى خواھى قالب تھى كنى
خود و برادران و عموھا و  اى عمھ چگونھ بى تابى و ناآرامى نكنم با اینكھ مى بینم سید و سرور: گفتم 

افتاده اند، بدنشان عریان و بى كفن و ھیچكس بھ این بیابان  عموزادگان و خاندان خود را كھ آغشتھ بھ خون در
 ....ندارد، آنھا را چنان رھا كردند كھ گویا ایشان را مسلمان نمى دانند دفن آنھا توجھى

قرارى بود از رسول خدا صلى  از آنچھ مى بینى دلتنگ مباش و بى تابى مكن بھ خدا قسم كھ این: عمھ ام گفت 
خدا صلى ّهللا علیھ و آلھ ھر كدام را بر مصائب خویش خبر داد  عموى تو، رسول ّهللا علیھ و آلھ بھ جد و پدر و

پیمان گرفتھ است ،  عده اى كھ فرعونھاى زمین آنھا را نمى شناسند لیكن نزد اھل آسمانھا معروفند و خداوند از



ین سرزمین بر قبر مى كنند و دفن مى نماید و در ا ایشان این اعضاء متفرقھ و جسدھاى در خون طپیده را جمع
 نصب كنند كھ اثر آن ھرگز از بین نرود و با گذشت شبھا و روزھا محو نشود، و پدرت سیدالشھداء عالمتى

اثرى ندارد جز ظھور و برترى  ھمانا پیشوایان كفر و پیروان گمراھى بسیار تالش خواھند كرد ولى این كار
    .(274)الحدیث. بیشتر

  
  

 نزدیكترین مردم بھ او، او را خواھد كشت ؟
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

بھ حقیقت پیوست این پیشگوئى امیرالمؤمنین علیھ الّسالم نیز در مورد متوكل و فرزند او منتصر، او را بھ  
امیر علیھ الّسالم داشت بھ گونھ اى كھ فرمان داد تا  ھالكت رساند زیرا متوكل دشمنى عجیبى با حضرت
بیش از ده  پیامبر اكرم صلى ّهللا علیھ و آلھ بھ دست مبارك خود در فدك كاشتھ بود و درختھاى خرمائى كھ

بادا اوالد امیرالمؤمنین از خرماى آندرخت بود قطع كردند تا م  .استفاده كنند 
و عجیب شبیھ بھ  بارى او كھ بھ شراب و مستى عادت داشت ، مردى دلقك را با قیافھ اى خنده آور
 .رقصاند و اشعار تمسخر آمیز مى خواند امیرالمؤمنین كرده در مجلس شراب و عیش و نوش خود او را مى

عتراض مى كرد اما او نھ تنھا توجھى نكرده بلكھپسرش منتصر ناراحت مى شد و ا بھ پسرش جسارت نیز  
چند نفر از غالمان خاص متوكل را براى كشتن  كرد منتصر بھ شدت ناراحت شد و تصمیم بھ قتل او گرفت ،

در آن شبى: او معین كرد، گویند كھ متوكل كشتھ شد، بھ شدت مست بود و خادمین او در اینگونھ مواقع وقتى  
وارد قصر شد، سھ ساعت  یك طرف كج مى شد او را راست مى كردند، بغاء صغیر كھ از نزدیكان او بود، بھ
بن خاقان وزیر متوكل كھ نزد او ماند، در این  از شب مى گذشت ، تمامى ندیمان را مرخص كرد مگر فتح
و شمشیرھاى كشیده كھ  نام باغر با ده نفر از غالمان با صورتھاى پوشیده ھنگام نگھبان مخصوص متوكل بھ
واى بر شما موالى خودتان ، در این ھنگام: فتح فریاد زد. مى زد حملھ كردند برق باغر شمشیرى بران بر  
نشیمنگاه او دو نیم كرد، یكى از مھاجمین  طرف راست متوكل فرود آورد كھ سمت راست بدن او را تا
سپس خود را بر روى متوكل ! او تكان نخوردپشت او بیرون زد ولى  شمشیرى در شكم او فرو برد كھ از
انداختند، آن شب تا  ھم مردند، ھر دو را درون ھمان فرشى كھ روى آن بودند پیچیده و گوشھ اى انداخت و با
 (275) .داد آنھا را دفن كنند فردا چنین بودند تا آنكھ وقتى منتصر خلیفھ شد، دستور

منتصر روزى شنید كھ: در مورد علت اقدام منتصر بھ قتل پدرش متوكل گفتھ اند متوكل بھ حضرت فاطمھ  
عالم در مورد(علیھا الّسالم بدگوئى مى كند از شخصى  قتل او جایز است : سئوال كرد آن مرد گفت ) حكم او 

اگر با كشتن پدرم اطاعت خدا را مى: عمرش طوالنى نخواھد بود، منتصر گفت  ولى ھر كھ پدرش را بكشد  
 .از ھفت ماه زنده نماند كنم از كوتاھى عمر نگران نیستم ، بھ ھمین جھت متوكل را كشت و خودش نیز بیش
(276) 
 متوكل و شمشیر ھندى عجیب او
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ھااز عجائب روزگار آنكھ روزى در مجلس متوكل سخن از شمشیرھا و اوصاف آن بھ من : بود، یكنفر گفت  
كھ نظیر ندارد، متوكل كھ مشتاق آن شمشیر شده بود  خبر داده اند كھ در بصره نزد مردى شمشیرى است ھندى
این شمشیر را مردى از اھالى یمن خریده است ، متوكل فرمان داد تا بھ: نوشت  بھ فرماندار بصره رسید دنبال  

دّهللا بن یحیى با شمشیر وارد شدآن در یمن رفتند و آنرا خریدند، عبی و گفت كھ آنرا بھ ده ھزار درھم خریده  
متوكل از اینكھ آنرا بھ دست! است  آورده خوشحال شد و خدا را سپاس گفت ، سپس آنرا بیرون كشید و  

 . كدام از اطرافیان سخنانى در مدح آن گفتند، متوكل آنرا زیر بستر خود گذاشت پسندید، ھر
غالمى را كھ نسبت بھ دالورى و شجاعت او: وزیر خود فتح گفت  فردا كھ شد بھ اطمینان دارى بیاور، این  

ھنوز سخن او . باشد و تا من نشستھ ام از من جدا نشود شمشیر را بھ او بدھم تا با این شمشیر باالى سر من
ت و دالورىاى فرمانرواى مؤمنین از شجاع:غالمى بھ نام باغر آمد، فتح گفت  تمام نشده بود كھ این باغر  
خواست و شمشیر را بھ او داد و دستور  برایم تعریف كرده اند و او براى ھدف شما مناسب است ، متوكل او را
 .برابر شود داد تا مقام او افزایش و حقوق او دو

بھ خدا سوگند آن شمشیر از غالف خارج نشد ھرگز مگر در ھمان شبى كھ باغر متوكل را با : راوى گوید
مان شمشیر كشتھ  . (277) 

 اما پانزدھمى ایشان پر رنج و كم آسایش است
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

بھ 256ز پانزدھمى المعتمد باّ) احمد بن جعفر است كھ در سال منظور ا از دنیا  279خالفت نشست و در سال  



بیشتر اوقات را در جنگ و جدال با دشمنان مانند صاحب زنج و  رفت خالفت او بیست و سھ سال بود، او
 .صفار گذارند
 اما شانزدھمى ایشان المعتضد باّ) است

حْ  حیمْ بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ مِن اْلرَّ  
بھ تخت حكومت  279نامش احمد بن طلحة بن متوكل معروف بھ معتضد كھ بعد از عموى خود معتمد در سال 

 .نشست مدت نھ سال و نھ ماه خالفت كرد
بود و مردم را بھ انواع  در ایام او فتنھ ھا آرام شد و جنگھا برطرف شد، ولى او مردى بیرحم و خونریز

با این حالت حضرت او را باشكنجھ عذاب مى كرد،  وفاتر از ھمھ نسبت بھ اوالد خود معرفى نمود زیرا  
مردى دست خویش را بھ طرف دجلھ دراز : را زندانى كرده بود در خواب دید معتضد زمانى كھ پدرش او
آن مرد بھ معتضد  تمامى آب دجلھ در دست او جمع شد، سپس دست خود را باز كرده آب از آن جوشید، كرده

من على بن: خیر، فرمود: آیا مرا مى شناسى ؟ گفت : فت گ ابیطالب ھستم وقتى بر تخت خالفت نشستى با  
شنیدم و اطاعت مى كنم اى امیر المومنان ، بھ ھمین سبب متعرض اوالد  : فرزندان من نیكوئى كن ، او گفت
براى نمى شد و آنانرا دوست مى داشت و وقتى شنید محمد بن زیاد در پنھانى حضرت اوالد حضرت از  
آشكارا مال را قسمت كن كھ : بھ او گفت  طبرستان مالى فرستاده ، ماءمورى كھ مال را مى برد خواست و
 (278) .كسى متعرض تو و ایشان نخواھد شد
 اما ھجدھمى ایشان المقتدر با) بود
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
نامش جعفر بن احمد  كھ حضرت بھ قتل او اشاره كرده فرمود او را مى بینم كھ در خون خود مى غلطد

خلیفھ شد و حدود 295معروف بھ المقتدر باّ) در سال  بیست و پنج سال خالفت كرد، او در وقت خالفت از  
 .سالھ بود كھ خلیفھ شد ھمھ كوچكتر بود، زیرا سیزده

مونس خادم بر مقتدر شورش كرد و لشكرى كھ اكثرا از طایفھ بربر 320در سال  بودند فراھم آورد و چون دو  
كارى بر او زد كھ بھ خاك افتاد، خلیفھ حملھ كرد و زخمى  لشكر در مقابل ھم صف كشیدند، مردى از بربر بھ
بھ گونھ اى كھ  مقتدر را برید و بر نیزه كرد، و تمام لباسھاى خلیفھ را از تنش بیرون آورد، پیاده شد و سر
 .مردم عورت او را با سبزه و علف پوشاندند

و مطیع  ظالل است ، راضى و متقى  روش آنھا روش : و آن سھ پسرى كھ حضرت بھ آنھا اشاره نموده فرمود
 .مى باشند كھ ھر سھ بھ خالفت رسیدند
 بیست و دومى ایشان المكثفى باّ) است
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

روزگار او طوالنى و مردم در زمان او: كھ حضرت او را پیرمرد نامید و فرمود و بنابر . در توافق ھستند 
در بحار احتمال دارد كھ) ره (سخن عالمھ مجلسى  كلمھ بیست و دومین اشتباھى از ناقلین خبر باشد و در  

المكتفى  بیست و ششمین باشد، زیرا بیست و دومین خلیفھ عبدّهللا است كھ معروف بھ اصل بیست و پنجمین یا
اما نفر بیست و پنجم القادر باّ) احمد بن  باّ) است كھ ایام خالفت او را یك سال و چھار ماه ذكر كرده اند

ق است كھ عمرش ھشتاد و ششاسحا سال و خالفتش چھل و یك سال بوده است و یا منظور نفر بیست و ششم  
 . ھشت ماه بوده است القائم بامرّهللا است و عمرش ھفتاد و شش سال و خالفتش چھل و چھار سال و باشد كھ
 .و اما آخرین آنھا مستعصم مى باشد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

حكومت از او مى گریزد و شخص احمق: ضرت اشاره بھ قتل او نموده فرمودكھ ح زیاده گوئى او را كمك مى  
شده است ، و این بھ خاطر آنچھ خود مرتكب شده مى باشد و  كند، گویا او را مى بینم بر روى پل بغداد كشتھ
 .خود ھیچ ستمى نكند خداوند بھ بندگان

مستعصم بھ خالفت نشست ، و شانزده سال ھجرى ابو احمد عبدّهللا  640در سال  خالفت كرد، مردى بى كفایت  
 .الدین علقمى سپرد و خود مشغول كبوتربازى و لھو و لذت شد بود و تدبیر مملكت خود را بھ وزیر خود مؤ ید

ھالكوخان مغول در روز عاشورا وارد بغداد شد، وزیر علقمى بھ 656در سال  پادشاه تاتار مى : خلیفھ گفت  
خالفت باقى باشید و او با شما مثل سلجوقى باشد با پدران شما،  خواھد دختر خود را بھ پسر شما دھد و شما بر
 .دانید بھ نزد ایشان رویم و صلح كنیم تا خونھاى مردم ریختھ نشود اگر مصلحت مى
اعیان و بزرگان و گروھى از  مستعصم كھ از خود راءى و تدبیرى نداشت ، حیلھ وزیر در او تاءثیر كرد و با
ایشان را در خیمھ اى جا داد، وزیر درخواست كرد تا علماء  علماء بھ طرف جایگاه ھالكو حركت كرد، ھالكو
را  مجلس صلح حاضر شوند، چون ھمگى حاضر شدند، لشكر تاتار شمشیر كشیدند و ھمھ و فقھاء بغداد در

عام كردند گویندكشتند، آنگاه در شھر ریختند و تا چھل روز بغداد را قتل  بیش از دو میلیون و سیصد ھزار  
 . در دجلھ ریخت نفر را كشتند و نھرھا از خون مردم جارى شد و
 چاره خواجھ نصیرطوسى براى ھالكت مستعصم



حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
دند ھالكو را از این اردوى او بو ھنگامیكھ ھالكو مى خواست خلیفھ را ھالك كند برخى از علماء عامھ كھ در

خلیفھ از: كار بر حذر داشتند و چنین گفتند سادات و بستگان پیامبر صلى ّهللا علیھ و آلھ است و مصلحت در  
آید و عذاب نازل  و اگر كشتھ گردد زمین خواھد لرزید و لشكر تو را خواھد بلعید و آسمان فرو قتل او نیست ،
 .شود

كھ رضوان - مھ كرد، خواجھ نصیرالدین طوسى ھالكو با شنیدن این سخنان پوچ واھ خدا بر او باد بھ ھالكو  
این سخنان ھمگى باطل است ، چرا كھ فرزند: گفت  پیامبر را كشتند ولى آسمان بر زمین نیامد و عذاب نازل  

ش و شھید آسمان بھ واسطھ او بر پا بود و او بر حق بود، و خون او را بھ ناحق ریختند نشد با آنكھ زمین و
 .ھیچ عذابى نازل نخواھد شد كردند، ولى این خلیفھ بر باطل و ظالم و غاصب است ، و در قتل او
توطئھ آنھا كارساز شود بھ  علماء عامھ باز اصرار كردند و ھالكو را ترساندند، خواجھ كھ دید نزدیك است

اگر مى خواھى خون بر زمین ریختھ: ھالكو گفت  ى بپیچند و آنقدر بمالند كھ نشود، فرمان بده او را در فرش 
ھمین كار را كردند) و اگر عالئم نزول بال آشكار شد دست بدارند(ریختھ نشود  بمیرد ولى خونش و آنقدر او  
چنان كار بر مردم سخت شد كھ كسى فرصت نوشتن تاریخ مرگ : دمیرى گوید (279) را مالش دادند تا مرد
گمان نمى كنم خلیفھ را كسى دفن كرده: و دفن جسد او را نداشت ، ذھبى گوید مستعصم  (280) .باشد 
بھ سر آمد و اما اینكھ در  بارى با كشتھ شدن مستعصم دوران حكومت پانصد و بیست و چھار سالھ بنى عباس
ھفتمین بود، عالمھ مجلسى است با اینكھ خلیفھ سى و  روایت از او بھ عنوان بیست و ششمین نفر یاد شده
 : فرموده است رضوان ّهللا تعالى علیھ
آنھا مستقل نبوده و مغلوب دیگر  یا بھ خاطر این بود كھ او بیست و ششمین از بزرگان آنھا بود زیرا بسیارى از
 مى  اوالد عباس باشد كھ در این صورت با انضمام خود عباس  حكومتھا بودند یا مراد نفر بیست و ششم از
و این خطبھ شریفھ از معجزات بزرگ حضرت امیر علیھ الّسالم مى باشد چرا  (281) . ششم شود نفر بیست و
در كتاب مناقب ذكر كرده است 588را محمد بن شھر آشوب متوفاى سال این خطبھ  كھ در حالیكھ كشتھ شدن  

بوده است یعنى نزدیك 656مستعصم ھمچنانكھ گفتیم در سال   . ھفتاد سال قبل از كشتھ شدن مستعصم 
 از خراسان تا خراسان
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

حكومت فرزندان عباس از خراسان مى آید و : ك پیشگوئى عجیب و كوتاه فرمودامیرالمؤمنین علیھ الّسالم در ی
 (282) .از خراسان نیز نابود مى شود

دانیم كھ ابومسلم خراسانى از خراسان بنى امیھ را نابود كرد و حكومتو مى  بنى عباس برقرار شد و سرانجام  
 .میانھ بھ آنھا حملھ كرد و آنھا را نابود نمود ھالكو خان مغول نیز از شمال خراسان و آسیاى
 پیشگوئى امیرالمؤمنین در مورد معتصم عباسى
حی ْحمِن اْلرَّ مْ بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ  

بر فراز منبرھا از : عباسى فرمود امیرالمؤمنین علیھ الّسالم در یكى از خبرھاى غیبى خویش در مورد معتصم
مردى است صاحب پیروزیھا و نصرت و ظفر، پرچم او بر سرزمین  او بھ میم و عین و صاد یاد مى شود، او
و بھ فرزندان ھارون ودرآید، و دژى از شھرھاى آنھا را فتح كند از عقوبت ا روم بھ اھتراز جعفر مجازات  

منزل مى) سرزمین پر باد و شھر لوط(سختى مى رسد، در مؤ تفكة  كند، عزت عرب را نابود و تركھا را بھ  
 (283) .عنوان نزدیكان و وزیران قرار مى دھد

محمد یا  ھجرى معتصم بھ جاى برادرش ماءمون نشست ، نامش  218در سال  ابراھیم بود از علم و ادب بى  
اى محمد : مى فرستاد وقتى غالم مرد، ھارون بھ او گفت  بھره بود، پدرش ھارون او را با غالمى بھ مكتب

و مرد، او گفتغالم ت او : گفت  بلھ و از سختى دبستان راحت شد، ھارون فھمید كھ او بھ درس عالقھ ندارد، : 
 . را بھ حال خود واگذارید بھ این جھت معتصم سواد نداشت

ولى مردى قوى پنجھ و اھل كارزار بود و ھمچنانكھ حضرت امیر علیھ الّسالم خبر داده بود، صاحب فتوحات 
ار استو پیروزیھاى بسی  . 

 حملھ معتصم بھ روم و تحقق پیشگوئى حضرت
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

نوفل سلطان روم با لشكرھاى بسیار و برخى فرمانروایان شھرھا بر 223در سال  مرزھاى كشور اسالمى  
كرده ، فریاد مى نكردند، مردم در مساجد اجتماع  یورش بردند، مردم را قتل عام كردند، بھ بچھ ھا نیز رحم
 .زدند و كمك مى خواستند
ابراھیم بن مھدى نزد معتصم آمد و در یك قصیده طوالنى معتصم را براى جنگ با سلطان روم تحریك كرد از 
 : جملھ در اشعار خود گفت
بھ خاطر گناھشان كشتھ  اى غیرت خدا دیدى كھ حرمت زنان مسلمان را بدون گناه ھتك كردند، اگر مردان

گناه اطفال چھ بود كھ آنھا را سر بریدند؟شدند،   



باش و بسیج عمومى داد، لشكرى  این اشعار در معتصم بھ شدت مؤ ثر افتاد فورا از جا برخاست ، فرمان آماده
كرده اند و از زیادى قابل شمردن دقیق نبود بھ طرف روم  عظیم كھ تعداد آنھا را پانصد ھزار نفر شمارش
 .حركت كردند

ب شدند، لشكر اسالم دژھاى بسیارى را فتح كردند از جملھ شھررومیان مغلو عموریّھ را متصرف شدند و دو  
را اسیر كردند، سى ھزار نفر از آنان را كشتند، سپس  نفر از سران آنھا بھ نامھاى ماطس و بطریق كبیر
رسید و اینكھ رفت تا آنجا را فتح كند كھ خبر شورش عباس بن ماءمون بھ او معتصم بھ جانب قسطنطنیھ عده  
عجلھ برگشت و بھ دفع او پرداخت و  اى با او بیعت كرده و با سلطان روم نیز ھمدست شده اند، بھ ناچار بھ
 (284) . عباس را بھ زندان انداخت

محمد یا  ھجرى معتصم بھ جاى برادرش ماءمون نشست ، نامش  218در سال  ابراھیم بود از علم و ادب بى  
اى محمد : مى فرستاد وقتى غالم مرد، ھارون بھ او گفت  بھره بود، پدرش ھارون او را با غالمى بھ مكتب
از سختى دبستان راحت شد، ھارون فھمید كھ او بھ درس عالقھ ندارند،بلھ و  : غالم تو مرد، او گفت او : گفت  
 . را بھ حال خود واگذارید بھ این جھت معتصم سواد نداشت

ولى مردى قوى پنجھ و اھل كارزار بود ھمچنانكھ حضرت امیر علیھ الّسالم خبر داده بود، صاحب فتوحات و 
 . پیروزیھا بسیارى است

روم و تحقق پیشگوئى حضرتحملھ معتصم بھ   
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

نوفل سلطان روم با لشكرھاى بسیار و برخى فرمانروایان شھرھا بر 223در سال  مرزھاى كشور اسالمى  
نكردند، مردم در مساجد اجتماع كرده ، فریاد مى  یورش بردند، مردم را قتل عام كردند، بھ بچھ ھا نیز رحم

كمك مى خواستندزدند و  . 
ابراھیم بن مھدى نزد معتصم آمد و در یك قصیده طوالنى معتصم را براى جنگ با سلطان روم تحریك كرد از 
 : جملھ در اشعار خود گفت
بھ خاطر گناھشان كشتھ  اى غیرت خدا دیدى كھ حرمت زنان مسلمان را بدون گناه ھتك كردند، اگر مردان

ھا را سر بریدند؟شدند، گناه اطفال چھ بود كھ آن  
باش و بسیج عمومى داد، لشكرى  این اشعار در معتصم بھ شدت مؤ ثر افتاد فورا از جا برخاست ، فرمان آماده
كرده اند و از زیادى قابل شمردن دقیق نبود بھ طرف روم  عظیم كھ تعداد آنھا را پانصد ھزار نفر شمارش
 .حركت كردند

ى بسیارى را فتح كردند از جملھ شھررومیان مغلوب شدند، لشكر اسالم دژھا عموریھ را متصرف شدند و دو  
را اسیر كردند، سى ھزار نفر از آنان را كشتند، سپس  نفر از سران آنھا بھ نامھاى ماطس و بطریق كبیر
عده  رفت تا آنجا را فتح كند كھ خبر شورش عباس بن ماءمون بھ او رسید و اینكھ معتصم بھ جانب قسطنطنیھ

او بیعت كرده و با سلطان روم نیز ھمدست شده اند، بھ ناچار بھاى با  عجلھ برگشت و بھ دفع او پرداخت و  
 (285) . عباس را بھ زندان انداخت
او خبر دادند یكى از  روایت است كھ معتصم در مجلس عیش خود نشستھ و جام شرابى در دست داشت كھ بھ
اسیر كرده و سیلى بھ صورت زن زده و آن زن با  بانوان محترمھ مسلمان را یكى از رومیان در شھر عموریھ

وا: نالھ ، فریاد كرده  معتصم بھ نجات تو نمى آید مگر: فتھ است معتصما، آن كافر با حالت تمسخر گ  با اسب  
 . ابلق
آنرا نمى نوشم تا آنكھ آن : گفت  معتصم با شنیدن این خبر بھ سختى اندوھگین شد، جام شراب را بھ ساقى داد و
 . زن محترمھ را رھا كنم و آن كافر را بكشم

كھ كسى نمىفردا صبح كھ ھوا بھ شدت نیز سرد بود و برف مى بارید بھ گونھ اى  توانست دست خود را  
) سیاه و سفید(باید بر اسب ابلق : جھاد داد، و گفت  بیرون آورد و كمان بھ دست گیرد، معتصم فرمان بسیج و
 اسب ابلق برداشتند و بھ طرف شھر عموریھ روم رفتند، شھر را محاصره كردند و سوار شوند، ھفتاد ھزار

لبیك لبیك ، و این جواب وا: و صدا زدسپس آنرا فتح نمودند، معتصم داخل شد   .معتصماى آن زن بود 
اینك شراب: آنگاه آن كافر را كشت و زن را آزاد نمود و سپس بھ ساقى گفت  مرا حاضر كن و چون حاضر  

االن شراب بر من: شد، مھر از جام برداشت و گفت   (286) .گوار شد 
 تحقق پیشگوئى دیگر حضرت در مورد معتصم
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

او تركھا را بر: و از جملھ اخبار غیبى حضرت در مورد معتصم آن بود كھ فرمود داده و نزدیك  عرب ترجیح 
 .خود مى كند و از آنھا یارى مى جوید
ترتیب جمع آورى مى كرد و ھر  در تاریخ آمده است او نسبت بھ تركھا عالقھ بسیارى داشت ، آنھا را بھ ھر
آنكھ چھار ھزار نفر از آنھا جمع شدند، لباسھاى حریر بر آنھا  كدام كھ برده بودند از صاحبان آنھا مى خرید تا
باپوشانده   .ممتاز كرد كمربندھاى زرین و زینت آالت ، و در میان لشكریان آنھا را از نظر لباس 



پرداختند، در بازار اسب دوانى مى كردند و  اتراك كھ خلیفھ را پشتیبان خود یافتند، در بغداد بھ اذیت مردم مى
ھ متعرض زنى یا پیرمردى مى شدند، مردم بغداد گاھى برخى از آنھا را ك موجب اذیت افراد ضعیف و بچھ ھا
 .یا نابینا شده بودند مى كشتند یا بچھ
 .معتصم تصمیم گرفت آنھا را بھ سرزمین دیگرى منتقل كند كھ فضاى بازى داشتھ باشد

بھ ھمین جھت پس از بررسى فراوان در اطراف بغداد، بھ منطقھ سامرا رسید و آنجا را از نظر آب و ھوا 
ھادپسندید و شھر سامرا را بنا ن . (287) 

 پیشگوئى حضرت در مورد نفس زكیھ و شھادت او
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

الّسالم در یكى از خبرھاى غیبى خویش راجع بھ یكى ازامیرالمؤمنین علیھ  اوالد خویش بھ نام محمد بن عبدهللا  
كشتھ مى شود) در مدینھ (احجار الزیت ) ناحیھ (او در  :معروف بھ نفس زكیة اشاره داشتھ فرمود ! 
ل بسیارى است داراى فضائ . بسیارى مى پنداشتند كھ او ھمان مھدى موعود است چون ھمنام پیامبر بوده است
وى بیعت كردند، خود منصور نیز دوبار با وى قبل از  در ھر دو كتف او خال سیاه بزرگى بوده ، مردم با
 . مھدى موعود مى دانست خالفت بیعت كرد و او را
گذشت ، او و برادرش ابراھیم  تا آنكھ در ایام خالفت منصور ھمچنانكھ در احواالت پدر ایشان عبدهللا محض

ند و منصور پیوستھ نگران خروج او بود،مخفى شد روزى با لباس بیابان نشینان او و برادرانش بھ دیدار پدر  
اگر اجازه دھى خود را آشكار كنیم ، چرا كھ كشتھ شدن ما: بود رفتند و گفتند كھ در زندان منصور دو نفر بھتر  
كشتھ شوندوسلم  از آن است كھ عده اى از خاندان پیامبر صلى ّهللا علیھ و آلھ . 

اگر منصور زندگى جوانمردانھ را از شما دریغ دارد، شما را از: عبدهللا گفت  مرگ شرافتمندانھ منع نمى كند،  
 .كنید اشاره بھ اینكھ آماده شوید و بر منصور شورش

روزى متوجھ شدم كھ غالمى از: او مدتى در دره ھا متوارى بود، خودش گوید مدینھ در تعقیب من است ،  
كردم ، فرزندى كوچك داشتم كھ مادرش او را در فرار آغوش كشیده مى گریخت كھ ناگاه بچھ از دست مادر  

 .تكھ تكھ شد افتاد و در دره سقوط كرد و
محمد خروج كرد و مدینھ را متصرف شد و زندانیان را 145تا اینكھ در سال  آزاد كرد، سپس بر مكھ و یمن  

امان داد ومسلط شد، منصور طى نامھ ھائى او را  دعوت بھ صلح كرد، اما محمد پیغام داد كھ بر امان تو چھ  
 .متذكر شد پیمان شكنى او را در مورد ابومسلم و ابن ھبیره و عبدهللا بن على بھ او اعتمادى است و
محمد فرستاد، محمد براى  سرانجام منصور لشكرى را بھ فرماندھى برادر زاده خود عیسى بن موسى بھ جنگ

ام یارانش فاش نشود، دفتر اسامى یاران خوداینكھ ن اى محمد براى تو :را سوزاند، عیسى بن موسى صدا زد 
 امان شما را وفائى نیست و مرگ با عزت از زندگانى با ذلت بھتر است ، در این : امان است ، محمد گفت
ه بودند تنھا سیصد و كرد ھنگام لشكر محمد بى وفائى پیشھ كردند، و از یكصد ھزار نفرى كھ با او بیعت
پى كردند و با آن نفرات اندك سھ بار سپاه دشمن را  شانزده نفر با او بودند، غسل كردند، اسبھاى خود را
 .سرانجام فرمانده دشمن با یك حملھ گسترده ھمگى آنھا را نابود كرد فرارى دادند تا آنكھ

م خبر داده بودمحمد را در ناحیھ احجاز زیت ھمچنانكھ حضرت على علیھ الّسال شھید كردند و سر او را نزد  
 .منصور فرستاده و آن را در كوفھ نصب كرد
 (288) .خواھر و دختر محمد بدن او را برداشتند و در بقیع بھ خاك سپردند
 پیشگوئى حضرت امیر علیھ الّسالم در مورد ابراھیم بن عبدهللا
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
یكى دیگر از پیشگوئیھاى حضرت امیر علیھ الّسالم در مورد یكى از نوادگان خود یعنى ابراھیم بن عبدهللا 
 . برادر محمد است

ھجرى ، ابراھیم در بصره 145كشتھ شدن برادرش محمد در رمضان سال  بعد از خروج كرد، جماعت  
بغداد را آغاز كرده بود، وقتى خبر خروج ابراھیم  بیشمارى با او بیعت كردند، منصور كھ در آن سال بناء شھر
با او را شنید و و انبوه طرفداران او و بیعت مردم از روى رغبت و اختیار و غلبھ او بر اھواز و فارس اینكھ  
آشفتھ شد، بناء شھر بغداد را نیمھ  ھدفى جز خونخواھى برادرش محمد و كشتن منصور ندارد، بسیار نگران و
خود دورى جست و قسم یاد كرد نزدیك زنان نروم و بھ عیش و  كاره رھا كرد و یكباره از لذات و ھمسران
آوردند یا سر مرا نزد او ببرند وقتى كھ سر ابراھیم را براى من لذت نپردازم تا . 
اختیار داشت اما با منصور  ترسى عجیب در دل منصور افتاده بود زیرا ابراھیم سپاھى یكصد ھزار نفر در
شام و افریقا و خراسان متفرق بودند، ابراھیم بھ دعوت اھل  بیش از دو ھزار نفر نبود، و دیگر لشكریان او در
الى بصره ھر چھ خواستند او را منصرف كنند نپذیرفتحركت كرد، اھ كوفھ بھ طرف كوفھ  . 
دو لشكر در زمین طف كھ بھ  منصور عده اى را بھ فرماندھى عیسى بن موسى بھ مقابلھ با ابراھیم فرستاد،
حملھ اول لشكر ابراھیم سپاه عیسى را شكست سختى داد و  باخمرى معروف است با ھم روبرو شدند، در ھمان

كھ آنھا چنان گریختند  .اوائل لشكر آنھا بھ كوفھ رسید 



بن موسى با محدود یارانش  در این ھنگام كھ مى رفت كار جنگ یكسره شود و آخرین استقامتھاى جزئى عیسى
تیرانداز و جھت آن معلوم نگشت بر گلوى ابراھیم  در ھم شكند ناگھان در بحبوحھ جنگ تیرى ناشناس كھ

در تاریخ آمده است. نشست  ا بھ نفع ابراھیم پایان پذیرفتھ بود، باقیمانده سپاه عیسى بنجنگ تقریب :  موسى نیز  
دكمھ ھاى خود را گشود تا اندكى گرما را  در حال فرار بودند، ابراھیم كھ از گرمى جنگ بھ زحمت افتاده بود
ار دست بھ تیراندازى مجھول بر گودى گلوى او فرود آمد، ابراھیم بى اختی تخفیف دھد كھ ناگھان تیرى شوم از
آنچھ خدا خواھد ھمان مى: اسب آورد و طبق روایتى بر زمین افتاد و مى گفت  گردن شود، ما تصمیمى داشتیم  
 . و خداوند تصمیمى دیگر داشت
دشمن از فرصت استفاده كردند  و سرانجام با كشتھ شدن ابراھیم ، سپاه او آشفتھ شد، سپاھیان شكست خورده

گرم شد، لشكربرگشتند، تنور جنگ دوباره  ابراھیم متفرق شد، و سپاه منصور سر ابراھیم را بریده براى  
 .منصور فرستادند
در سرزمین باخمرى : فرماید حضرت امیر علیھ الّسالم در خبر غیبى خویش بھ ھمین حادثھ اشاره دارد كھ مى
ت ، و ھمچنین در حق او مى شود بعد از آنكھ غالب شده اس كشتھ مى شود بعد از آنكھ پیروز مى گردد، مغلوب

تیرى مجھول: فرمود بازویش  بھ او مى رسد كھ مرگ او در آن است اى ننگ بر آن تیرانداز، دستش شل باد و 
 (289) . سست
 پیشگوئى حضرت امیر علیھ الّسالم در
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  مورد آل بویھبِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
 :یكى از اخبار غیبیھ حضرت در مورد دیالمھ است كھ فرمود
اى كھ كار آنھا باال گرفتھ بھ گونھ  :از دیلمان فرزند صیاد پدید آیند و بھ پادشاھى رسند، سپس در ادامھ فرمود
یا امیرالمؤمنین چند سال حكومت مى كنند؟ : مى كنند یكى پرسید بغداد را تصرف كرده و خلفاء را بركنار

صد سال: فرمود  (290) .یا كمى بیشتر 
بخش كوھستانى گیالن را دیلم مى(بویھ نام مردى فقیر بود از اھالى دیلم  كھ بھ صید ماھى اشتغال داشت ) گفتند 

پنج فرزند داشت ، دو نفر از آنھا مردند و سھ پسر او ماندند، خداوند  و از راه فروش ماھى زندگى مى كرد، او
رار داد و نسل آنھا گسترده شد بھ گونھ اى كھ حكومتاوالد او سھ فرمانروا ق از  .آنھا ضرب المثل شد 
بودند كھ حكومت مستقلى بھ نام  سھ فرزند او بھ نامھاى على عمادالدولة و حسن ركن الدولة و احمد معزالدولة
عت كردند، امیر دیلمى ، از برادر بزرگ خود على عمادالدولھ اطا آل بویھ را تاءسیس كردند، احمد و حسن دو
 334افزود تا آنكھ در سال  رفتار نیكو با مردم آوازه اش كم كم بلند گشت ، و بھ تدریج بر قلمرو خود او در اثر
چون خلیفھ بھ اطاعت از آل بویھ تن داد آنھا خالفت او را در  ھجرى بغداد را فتح و خلیفھ را زندانى كردند و
ز اسم ، اختیار دیگرى نبودكردند ولى براى خلیفھ عباسى بھ ج ظاھر قبول . 
عمادالدولة برادرش معزالدولة را در بغداد گذاشت و ركن الدولة را در اصفھان و خودش در شیراز اقامت 
 .كرد
بركنار كرد و المطیع را بھ جاى او  و اینكھ حضرت خبر داد كھ خلفاء را بركنار مى كنند معزالدولھ مستكفى را

ضدالدولةنھاد و بھاءالدولة ابونصر بن ع  .، طالع را بركنار و القادر را بھ جاى او نصب كرد 
 حوادث عجیب و خوش شانسى عمادالدولة
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
ھنگامیكھ در شیراز بود  :از عجائب حوادث اینكھ عمادالدولة مردى بسیار خوش شانس بوده است ، گویند

زینھ لشكرخزانھ او تھى شد و از پرداخت حقوق و ھ عاجز ماند بھ طوریكھ خوف اضمحالل دولت او مى رفت  
 روزى بھ پشت خوابیده فكر مى كرد، ناگھان مارى را دید كھ از جائى از سقف و از این جھت غمگین بود،
شكافتند دیدند باالى سقف ، سقف  بیرون آمده بھ جاى دیگر رفت ، دستور داد تا مار را بكشند، وقتى سقف را

ت و میان آن دو صندوقھائى است و دردیگرى اس میان آن صندوقھا ثروتى عظیم نھفتھ بود كھ پانصد ھزار  
 .دینار مى رسید

روزى سوار بر اسب از جائى مى گذشت پاھاى اسب او در زمین فرو رفت ، وقتى آن جا را شكافتند : گویند
 .گنج عظیمى یافتند

ى دوخت و نزد او از حاكمو ھمچنین در شیراز خیاطى بود كھ لباس حاكم را م قبل اموالى بھ امانت بود،  
خیاط كھ كر بود گمان كرد راجع بھ او سعایت كرده اند لذا  عمادالدولة براى دوختن لباس او را مى خواست ،
بھ خدا سوگند بیشتر از دوازده صندوق كھ نمى دانم: با او صحبت كرد او گفت  ھمینكھ عمادالدولة درون آن  

عمادالدولة تعجب كرد وقتى صندوقھا! یگرى نزد من نیست چیست ، چیز د را آوردند مالھاى بسیار و لباسھاى  
 .قیمتى در آن بود
 .اینھا ھمراه با گنجھائى كھ از یعقوب لیث و برادرش عمر و بن لیث بھ چنگ او آمد سبب رونق كار او شد
(291) 

سال طول كشید  یكصد و بیست و شش : حكومت ایشان ھمچنانكھ حضرت فرموده بود . 



 پیشگوئى حضرت امیر در مورد عزالدولة دیلمى
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

آن خوشگذران ، فرزند آن مرد دست بریده كھ پسر عموى او بر : كى از ھمین افراد فرموده است و در مورد ی
 .روى دجلھ او را مى كشد
عیاش و شھوتران و اھل عیش و  و این جملھ اشاره بھ عزالدولة بختیار پسر معزالدولة است ، بختیار مردى
و حكومت او را تصرف كرد او را كشت نوش بود كھ فنا خسرو پسر عموى او بر روى دجلھ . 
پدرش معزالدولة نیز یكدستش را در جنگ از دست داده بود، بھ ھمین جھت حضرت او را پسر مرد دست 
 (292) . بریده دانست
 پیشگوئى حضرت امیر در مورد غرق شدن بصره
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

كرده بودند در مذمت اھل بصره   امیرالمؤمنین پس از پیروزى بر سپاه بصره كھ بھ فرماندھى عایشھ شورش 
 :فرمودند

زیرا در جنگ(ن چھارپا ھستید و پیروا) عایشھ (شما اى مردم بصرة كھ لشكر زن  جمل ، شتر عایشھ كھ  
فراوانى براى سرپا نگھ داشتن آن جان دادند، و چون دست  سراپا زره پوش بود پرچم را ایفا مى كرد و مردان
 (كردند، مردان بسیارى بھ زیر آن رفتند تا سقوط نكند و كشتھ شدند یا پاى شتر را قطع
 :سپس حضرت در ادامھ فرمود

آب اطراف آن را(شما را مى بینم كھ چون سینھ كشتى شده ) امع ج(گویا مسجد  فراگرفتھ چون كشتى روى آب  
و خداوند بر این زمین از باال و پائین عذاب)   (293) .فرستد تا ھركس در میان آن است غرق شود 

بھ خدا قسم این شھر شما در آب غرق شود تا آنجا كھ: در روایت دیگرى فرمود گویا مى بینم مسجد آنرا كھ  
است و یا شتر مرغى) بر روى آب (چون سینھ كشتى   (294) . كھ بر سینھ خوابیده 

سخن حضرت بھ حقیقت پیوست ، و بصره دوبار غرق شد: شارح نھج البالغھ گوید یكبار در دوران خالفت  
رهللا ،القادر با) و بار دوم در دوان القائم بام كھ تمامى شھر غرق شد و جز مسجد جامع آن كھ پاره اى از آن  

آب از دریاى فارس  نمایان بود، چیزى نماند ھمچنانكھ امیرالمؤمنین علیھ الّسالم خبر داده بود، مثل سینھ مرغ
اكنون معروف است بھ آن  از مكانى كھ بھ جزیره فارس  سرازیر شد، و از طرف كوھى كھ بھ كوه سنام  

عروف است ، دیوارھا و ھرچھ درم  (295) .شھر بود غرق شد و بسیارى از ساكنین آن ھالك شدند 
د قرامطھپیشگوئى حضرت امیر در مور  

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
از خبرھاى غیبى عجیبى كھ از حضرت على علیھ: شارح نھج البالغة معتزلى گوید الّسالم آگاه گردیدم ، خطبھ  

 :ضمنا بھ قرامطھ اشاره نموده فرمود اى بود كھ حضرت در آن جنگھا را بیان مى نمود و
خود مى بندند و ادعا مى كنند ولى درآنھا دوستى و طرفدارى از ما را بھ  باطن ، دشمنى ما را پنھان دارند و  

ما) اوالد(عالمت آن این است كھ وارثین   .را مى كشند و جوانھاى ما را از خود دور مى كنند 
آنچھ حضرت فرموده بود حقیقت یافت ، زیرا: سپس شارح نھج البالغة گوید قرامطھ گروه بسیارى از خاندان  

را كشتند كھ نامھاى ایشان در كتابابوطالب   . مقاتل الطالبین مذكور است 
باال گرفت و میان او و  رئیس قرامطھ مردى بود بھ نام ابوسعید قرمطى كھ در بحرین خروج كرد و كار او
چند مرتبھ لشكر خلیفھ را شكست داد و بصره و اطراف  لشكر خلیفھ المعتضد با) جنگھاى سختى واقع شد و

ارت نمودآن را غ . 
ده ھزار نفر از  287در سال  این ابو سعید پدر ابوطاھر قرمطى است اینان پیوستھ در شھرھا فساد مى كردند،
تمامى لشكر را اسیر كردند و روز دیگر ھمگى را كشتند و  لشكریان معتضد بھ جنگ قرامطھ رفتند، اینان
ى معتضد رھا كردند و در ادامھفرمانده آنھا عباس بن عمرو را كھ تنھا بھ سو سوزاندند مگر خطبھ قبل  
 :مسجد كوفھ اشاره نمود و فرمود حضرت امیر علیھ الّسالم بھ آن سكوئى كھ بھ آن تكیھ مى داد در
آن سنگ در خودش نیست بلكھ  گویا حجراالسود را مى بینم كھ در اینجا نصب شده باشد، واى بر آنھا، فضیلت

یعنى خانھ(فضیلت او در جایگاه و مقر آن است  اشاره بھ طرف (مدتى در اینجا مى ماند سپس در آنجا ) خدا 
زمانى مى) بحرین   .ماند، آنگاه بھ مكان اصلى خود باز مى گردد 

ھجرى ابوطاھر قرمطى ملعون بھ جانب مكھ حركت كرد، اموال حجاج را 317در سال  غارت كردند،  
ر چاهمسلمانان را در مسجد الحرام كشتند و اجساد آنھا را د زمزم انداختند، در كعبھ را كندند و جامھ كعبھ را  

شد، خانھ ھاى  تقسیم كردند، یكى از آنھا خواست ناودان كعبھ را بكند از بام افتاد و ھالك برداشتند و میان خود
، دینار داد كھ حجر را برگردانند قبول نكردند مكھ را كندند و با خود بردند، امیر بغداد و عراق پنجاه ھزار
 بود تا آنكھ عبیدهللا مھدى كھ در آفریقا ریاست داشت براى ابوطاھر نامھ اى مدت بیست و دو سال نزد ایشان
 : نوشت و او بر این كار زشت مالمت نمود و لعنت كرد و گفت



جاى خود برگردان و اموال  تو ما را رسوا كردى و دولت ما را بھ الحاد منسوب نمودى ، حجر االسود را بھ
را بھ ایشان پس بده ، بھ ھمین جھت قرامطھ مردم  (296) .حجراالسود را بھ جاى خود برگرداندند 

رت آموز حضرت على علیھ الّسالم از مردم كوفھپیشگوئیھا و گالیھ ھاى عب  
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
 :امیرالمؤمنین در یكى از سخنان بسیار مھم خویش بھ مردم كوفھ فرمود
شنواندم ولى جواب ندادید، شما را  اى كوفیان شما را براى جھاد با این مردم كوچ دادم ولى حركت نكردید،

حاضرانى ھستید. نپذیرفتیدنصیحت كردم اما  و باالخره منظور آن است كھ بود و نبودتان یكسان (مثل غایب  
من كلمات) بوده  سودمند براى شما  حكمت آمیز را براى شما مى گفتم از آنھا احتراز مى كردید و موعظھ ھاى 

دكھ از شیر ژیان مى گریزن بیان مى كردم از آنھا روى گردان بودید ھمانند االغى چند ! 
بچھ (ھمھ شما مانند ایادى سبا  شما را بھ جنگ با ستمگران مى خواندم ھنوز سخن خود را بھ پایان نرسانیده

از دیگرى  گان سبا كھ در سیل عرم یكى پس  متفرق مى ) ناپدید شدند و این ضرب المثلى شد براى پراكندگى  
نشینید مثلھا مى آورید وھاى خود برمى گشتید و چھار زانو حلقھ وار مى  شدید و بھ مجلس اشعار مى خوانید  
ھم جدا مى شوید از روى نادانى و بدون آگاھى از  و اخبار روز را پى گیرى مى كنید، بھ گونھ اى كھ وقتى از

شعر و(اشعار مى پرسید  غافلید بدون آنكھ پرھیز كنید، تحقیق مى) مشاعره براى شما جذاب شده است   كنید  
بیم ندارید، جنگ و آمادگى آن را فراموش كردهولى ) از مسائل دشمن ( ) دشمنان (اید، دلھاى شما از یاد آنھا  

چرا شگفت زده نشوم از گروھى كھ بر باطل خود متحد ھستند ولى  تھى شده ، شگفت است تمام شگفت ، و
كرده و  را سقط خودتان سستى مى ورزید اى مردم كوفھ شما مانند زن آبستنى ھستید كھ فرزندش شما از حق
شوھر او بھ دست دورترین فامیلھاى او بیفتد  شوھر او مرده باشد و مدتھا بدون سرپرست بھ سر برد و ارث
 شكافت و جانداران را بھ وجود آورد ھمانا در پشت سر شما آن مرد یك چشم و سوگند بھ خدائى كھ دانھ را

و ھیچ چیزاست ھمو كھ جھنم دنیوى است ) بھ آخرت یا بھ مردم (پشت كننده  و پس از او گزنده . باقى نگذارد 
 .كسى از او بھره مند نمى شود درنده اى است كھ مال بسیار گرد مى آورد و
 پیشگوئى حضرت امیر علیھ الّسالم در مورد حكومت بنى امیھ
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

د كھ ھیچ یك ازپس از این عده اى از بنى امیھ بر شما مسلط خواھند ش: ادامھ  آنھا بھ شما مھربانى نمى نمایند  
كھ منظور عمر بن(مگر یكى از آنھا  بارى تسلط بنى امیھ بر شما مردم ، امتحانى است كھ ) عبدالعزیز است  

 .خداى متعال مقدر فرموده و بالشك اتفاق مى افتد آن را
ا ونیكان شما را مى كشند و بدھاى شما را بھ بردگى مى گیرند و گنج ھ اندوختھ ھاى شما را از خلوت خانھ  

خاطر آنچھ از كارھاى خود و صالح دین و دنیاى خود ضایع  ھایتان بیرون مى برند، انتقامى است كھ بھ
اى مردم كوفھ اكنون مى دھم از كارھائى كھ پس از این اتفاق مى افتد تا.شوید كردید مبتال مى كامال مواظب  

گیرند، مى بینم شما را كھ مى بوده و اھل موعظھ بترسند و پند گوئید على علیھ الّسالم دروغ مى گوید چنان كھ  
ھمین نسبت را بھ  مردم قریش   پیغمبر خود محمد بن عبدهللا صلى ّهللا علیھ و آلھ وسلم كھ پیغمبر رحمت و 

 .دوست خدا بود دادند
تینواى بر شما بر چھ كسى دروغ بستم آیا بر خدا افترا زدم ؟ با آنكھ نخس شخص از مسلمانان من بودم كھ او  

رسول او بھ دروغ نسبت دادم ؟ با آنكھ من نخستین كسى بودم كھ بھ  را عبادت كرده و بھ یگانگى شناختم یا بھ
حاشا كھ دروغى از من سر. آوردم نبوتش را تصدیق كرده و او را یارى نمودم  او ایمان ولى این . زده باشد 

بى نیازیدسخنان فریبى است كھ از آن  . 
 خوب شعار مى دھید ولى در عمل سست ھستید
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

سوگند بھ خدائى كھ دانھ را شكافت و انسانى را بھ وجود آورد پس: ادامھ  از مدتى خواھید دید خبر آن را،   
باد روى شما اى شبیھ مردان و دانش شما سودى ندھد پس زشت  آنگاه كھ نادانى شما، شما را بھ سوى آن برد
 . مانند عقل بچھ ھاى خردسال و اندیشھ ھایتان مانند فكر زنان پشت پرده است كھ عقلھایتان

و. سوگند بھ خدا بدانید اى مردمى كھ بدنھایتان حاضر است و عقلھایتان غائب  افكارتان مختلف ، خداوند كسى  
شما اھل (كھ شما را در سختى بكشاند آسوده نمى گرداند آن را كھ از شما یارى طلبد عزیز نمى گرداند و دل
شما چنان سخن مى) یعنى امام شما(و روشن مباد چشم آنكھ شما را پناه داد  (كمك و جنگ نیستند گوئید كھ  

ولى عمل) ھنگام شعار خوب شعار مى دھید(سنگ سخت را سست مى كند  شما دشمن مردد را امیدوار مى  
 !كند

د از این خانھ خویش از كدام خانھ دفاع خواھید كرد؟ و دراى واى بر شما بع ركاب چھ امامى پس از من جنگ  
 .او را مغرور ساختھ اید خواھید نمود؟ فریب داده شده آن كسى است كھ شما
 . آنكھ بھ شما دست یافت بھ پست ترین سھم دست یافت

ا میان من ومن بھ یارى شما چشم طمع ندارم و گفتارتان را تصدیق نمى كنم خد شما تفرقھ برقرار سازد و بھتر  



شما مسلط فرماید امام شما از خدا اطاعت مى كند ولى شما او را  از شما را روزى من فرماید و بدتر از مرا بر
 .كنید اطاعت نمى
سوگند بھ خدا دوست داشتم  ولى پیشواى شامیان نافرمانى خدا را مى كند ولى مردمش از او تبعیت مى كنند،

اویھ مردم خودش را با پیروان من مبادلھ مى كردمع ھمانطور كھ دینار را با درھم عوض مى كنند ده نفر از  
سوگند بھ خداوند كھ دوست مى داشتم با شما. یكى از آنھا را بھ من مى داد شما از من مى گرفت و آشنا نمى  
نى شد، شما سینھ مرا پر كینھ كردید و با پشیما شدم و شما ھم با من آشنا نمى شدید، اینگونھ شناسایى كھ موجب
على علیھ الّسالم مرد: گفتند  كشاندید تا آنكھ كار بھ جائى رسید كھ قریش  سرپیچى كار مرا بھ تباھى دالورى  
 .است لیكن از فنون نظامى آگاھى ندارد
ندازه در جنگ ممارست داشتھ تا این ا آنھا را بھ خدا سوگند باد آیا در میان ایشان یكى مانند من پیدا مى شود كھ
سالگى نرسیده بودم كھ قدم در میدان كارزار نھادم و اینك از سن  و رنج كشیده باشد؟ من ھنوز بھ سن بیست
 .تجاوز كرده ام ولى فرمان ندارد آنكھ اطاعت نمى شود شصت سالگى
 مرگ در كمین من است آن قاتل بدبخت كجاست ؟

ْحمِن اْلرَّ   حیمْ بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
مرگ قدم بھ قدم در كمین من  سوگند بھ خدا دوست مى دارم خدا مرا از میان شما بھ رضوان خود ببرد و ھمانا

را كھ بیابد و محاسن مرا بھ خون سرم رنگین ) ملجم  ابن(است ، چھ چیز مانع است آن بدبخت ترین امت 
سرانجام خبر داد و  و آلھ و سلم بود كھ مرا ازفرموده و وعده پیغمبر اكرم صلى ّهللا علیھ  سازد؟ و این بیان ،

 . نجات با پرھیزكاران و راستگویان است افترا نمى زنم زیرا كسى كھ افترا زند زیانكار است و
گفتم پیش از آنكھ آنھا بھ پیكار  اى كوفیان شب و روز آشكار و نھان شما را بھ جھاد با این مردم دعوت كردم و

 . گروھى در درون خانھ نجنگیده جز اینكھ بیچاره شده ن بجنگید زیرا ھیچبا شما قیام كنند با آنا
گوشتان سنگین آمد، و دستور مرا  شما بر خالف انتظار، كار جنگ را بھ عھده یكدیگر انداختید و گفتار من بھ

ا شب و مال و ثروت شما بھ یغما رفت و زشتى ھا و ناپسندى ھ دشوار انگاشتید و آن را پشت سر انداختید تا
كار  افزایش یافت و سرانجام كار گذشتگان براى شما ظاھر شد چنانچھ خداى متعال از روز در میان شما

ابنائكم و یستحیون نسائكم و فى ذلكم  یذبحون:((ستمگران و سركشان و ناتوانان از گمراھان چنین خبر داده 
مى گذارند و در این پیشامد آزمایش بزرگى  كشند و زنانتان را زنده بالء من ربكم عظیم؛ فرزندان شما را مى

 ((.خداى متعال براى شما است از
شده فرا رسید من شما را با  سوگند بھ كسى كھ دانھ را شكافت و آدمى را جان داده آنچھ بھ شما وعده داده

ده نكرد و و شما را با چوب دستى زدم فائ. استفاده نكردید موعظھ قرآنى نصیحت كردم لیكن شما از پندھاى من
ممكن است شما را  اقامھ حدود مى شود عقاب كردم تغییر رویھ ندادید و باالخره دانستم چیزى كھ با تازیانھ كھ

 . شما خود را بھ فساد اندازم تاءدیب كند شمشیر است و بس و من حاضر نشدم براى اصالح كار
نگذارد و بھ خردساالنتان رحم نمى  حتراملیكن پس از من سلطانى بى باك بر شما مسلط شود كھ بھ پیران شما ا

شما را بھ عدالت میانتان قسمت ننماید و شما را بھ سختى بزند و  كند و دانشمندانتان را بزرگ نشمارد و حق
دارد تا باالخره  بھ شركت در جنگھا وادار كند، راھھا را بر شما ببندد و كنار درب خود نگھ خوار سازد و

كسى از تحت شكنجھ امان نخواھد یافت و خداوند  ا نابود سازد و بھ غیر از ستمگرانتواناى شما ناتوانتان ر
 و چھ اندك است آنچھ رفتھ دوباره برگردد و من مى اندیشم كھ شما االن در .جز ستمگران را دور نمى سازد

ا، و كور بینا و شنوا، گنگ گوی كر: ھستید اى كوفیان من از شما با سھ نفر و دو نفر دچارم ) و خواب (سستى 
! پروردگارا. نگویند و در ھنگام سختیھا نتوان بھ آنھا اطمینان كرد یارانى كھ چون با من مالقات كنند راست

چون نمكى كھ در آب باز مى  امیرى را از ایشان و ایشان را از ھیچ امیرى خرسند مفرما و دلھاى آنان را ھیچ
  .شود متفرق ساز

  
  

دیدم كھ از زندگى سیر شدم آنقدر براى ھدایت شما رنج  
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

سوگند بھ خدا اگر مى توانستم چاره كالم و مراسلھ شما را بنمایم: ادامھ   ( حاضر نمى شدم ، آن ) بھ خالفت شما
رفتید و بھ زندگى خود سیر شدم و باالخره تمام گفتار مرا بھ استھزاء گ قدر درباره ھدایت شما رنج دیدم كھ از
عزیز نفرموده و من مى دانم  وسیلھ از حق فرار كردید و بھ باطلى گرویدید كھ خدا دینداران خود را بھ آن این
چیز دیگرى برایم نتیجھ ندارد، ھر وقت شما را بھ پیكار با  كھ در نتیجھ بى توجھى بھ گفتار من بھ غیر زیان
درخواست تاءخیر نمودید مانند كسى كھ وامكردم زمین گیر شدید و از من  دشمن خودتان دعوت طوالنى از  

و اكنون كھ ھنگام پرداخت رسیده باز ھم مھلت دیگرى مى(كسى گرفتھ   (خواھد 
اكنون ھوا بسیار: ھر گاه در زمستان مى گفتم براى جنگ آماده شوید مى گفتید سرد است و اگر در تابستان مى  



ھوااكنون : گفتم آماده كارزار شوید مى گفتید و این ! بھ شدت گرم است بھ ما مھلت بده تا گرما برطرف شود 
گرمى  بھشت مى باشد، ھرگاه شما از گرمى و سردى ھوا عاجز باشید، سوگند بھ خدا از ھمھ براى فرار از
یكى از فرماندھان (من خبر رسیده كھ  شمشیر عاجزتر و درمانده ترید، انا) و انا الیھ راجعون اى كوفیان بھ

اخوغامد با چھار ھزار نفر) ویھ معا یورش برده و اموال ) یكى از شھرھاى عراق است (شبانھ بھ شھر انبار  
را با -حسان  -تاراج برده و با آنھا مثل كفار برخورد كرده و فرماندار من  آن را بھ عده اى از مردان شایستھ  
را غارت كرده است و سپس شھر . و با فضل كھ اھل عبادت و شرافت بوده اند كشتھ است  . 
از شامى ھا بر زن مسلمان و  خدا ھمھ آنھا را در بھشت ھاى پرنعمت خود جاى دھد و اطالع یافتھ ام عده اى
شده حجاب او را دریده و مقنعھ از سرش گرفتھ و گوشواره از  یا غیر مسلمان كھ با مسلمانان تعھد دارند وارد
و بازوانش در آورده و او چاره اى نداشتھ جز اینكھبند خلخال از دست و پا  گوشش ربوده و دست كلمھ  
پس . ننماید و از او فریادرسى نكند استرجاع بگوید و مسلمانان را بھ یارى خود بخواند ولى كسى او را یارى
نزد من مورد مالمت نیست بلكھ او نزد من نیكوكار و خوش كردار  اگر مؤمنى بر این حادثھ از غصھ جان دھد

فت ،شگ. است  تقویت حق  تمام شگفت اینجاست كھ چگونھ این مردم در پیشبرد باطل خود كوشا و شما از 
با شما مى جنگند ولى ! قرار نمى دھید خودتان سستى مى ورزید، شما را ھدف گرفتھ اند ولى شما آنھا را ھدف
 !نافرمانى مى شود و شما راضى ھستید شما با آنھا پیكار نمى كنید خداوند

چ گاه از خیر و خوشى بھره مند نگردید شما ھمچون اشتران پراكنده اىالھى ھی ھستید كھ ساربانشان را از  
 (297) .جاى دیگر متفرق مى شوند دست داده ھرگاه آنھا را از گوشھ اى گرد آورند از
 خبرھائى كھ حضرت على علیھ الّسالم از حوادث گذشتھ و آنچھ در قلبھا

آگاھى امیرالمؤمنین از دوست و دشمن خود.خطور كرده بیان كرده است  حیمْ   ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
اصحاب خود نشستھ بود كھ مردى از شیعیان امیرالمؤمنین علیھ الّسالم در میان یا : حضرت وارد شد و گفت  

 . دارم در نھان ھمانگونھ كھ آشكارا دوست دارم امیرالمؤمنین خدا آگاه است كھ من شما را دوست
راست گفتى ، براى فقر پوششى بردار كھ فقر بھ طرف شیعیان ما سریعتر مى آید از فرود : حضرت فرمود

منھ كوهآمدن سیل بھ دا  . 
 . آن مرد با شنیدن این كلمات ، از شوق گریھ كرد و رفت

بھ خدا قسم تا كنون: یكى از خوارج كھ در مجلس حضور داشت بھ رفیق خود گفت  مانند این ندیده ام ، مردى  
ھ مساءلھ اى نیست ب: رفیقش گفت  -از قلب او آگاه بود  - نزد او آمد و اظھار محبت كرد و او ھم تصدیق كرد
 . دوست دارم او مى گوید راست مى گوئى ھركھ بگویند تو را

عقیده ات در مورد من چیست ، آیا گمان مى كنى من از دوستان او: سپس افزود نھ او : باشم ؟ رفیقش گفت  
االن نزد على مى روم و مانند آنچھ آنمرد: گفت  گفت مى گویم و خواھى دید كھ جواب مرا ھم مثل آن مرد مى  

نرا گفت ودھد، ای من تو را در نھان دوست: (برخاست و مقابل حضرت آمد و ھمان كالم را گفت   دارم  
حضرت امیر علیھ الّسالم با شنیدن این سخن نگاه) ھمچنانكھ در آشكارا بھ خدا قسم : عمیقى بھ او نمود و فرمود 

 . نھ من تو را دوست دارم دروغ گفتى ، نھ تو مرا دوست دارى و
یا: براى فریفتن حضرت امیر علیھ الّسالم گریست و گفت آن مرد منافق  امیرالمؤمنین آیا از من این چنین  

! با تو بیعت كنم ) تا بھ نشان محبت (اینرا مى داند، دستت را بگشا  استقبال مى كنید در حالیكھ خداوند خالف
دادندانجام ) اولى و دومى (بھ آنچھ زریق و حبتر : بھ چھ شرط؟ گفت : فرمود حضرت دست : حضرت فرمود 
مسیر گمراھى كشتھ شده اى و چھار پایان عراق  بردار لعنت خدا بر آن دو، بھ خدا كھ تو را مى بینم كھ در
 .كھ قوم تو را ترا نشناسند صورت ترا لھ كنند بھ گونھ اى
 (298) چند زمانى نگذشت كھ این مرد ھمراه خوارج نھروان شورش كرد و كشتھ شد
 آگاھى حضرت امیر از درون جابر و معجزه حضرت
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

بود، از پیامبر اكرم صلى هللا فرزندى داشتم كھ بھ سختى بیمار: جابر گوید علیھ و آلھ خواستم براى او دعا  
دعا(برو از على بخواه : نماید، حضرت فرمود زیرا من از اویم و او از من است ، با شنیدن این سخن ) كند 

او در جیانة است ،: افتاد، بھ دنبال حضرت على علیھ الّسالم رفتم ، گفتند تردیدى در دلم  وقتى نزد او رفتم 
سخن حضرت رسول صلى هللا علیھ و آلھ وسلم  حضرت مشغول نماز بود، بعد از تمام شدن نماز سالم كردند و

باشد و: را بیان كردند حضرت فرمود از جا برخاست و بھ طرف درخت خرمایى كھ آنجا بود رفتھ ، خطاب بھ  
اى درخت من كیستم ؟: فرمود درخت كرده  

شما امیرالمؤمنین و وصى: ا كھ مى گفت ناگاه شنیدند از آن درخت صدائى ر رسول رب العالمین ھستید،  
خدا(و شمائید حجت بزرگ ) خدا(شمائید نشان بزرگ  آنگاه حضرت بھ من توجھ نموده فرمود! و ساكت شد ( : 

از بین رفت و قلب تو صفا گرفت ، آنچھ را دیدى پنھان دار مگر از ) در مورد مقام من (اى جابر االن شك تو 
شاھل  . (299) 

 آگاھى حضرت از تصمیم خالف مردى



حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
اگر مردى مورد اعتمادى را مى یافتم ، توسط او مالى را بھ شیعیان : فرمود روزى امیرالمؤمنین علیھ الّسالم

 . مدائن مى فرستادم
من داوطلب مى شوم وقتى حضرت بر من اعتماد كرد: یكى از حاضرین با خود گفت  راه كرخھ را پیش مى  

وال را بھ مدائن مى برم یا امیرالمؤ منین من این ام : گیرم و بھ مدائن نمى روم ، سپس نزد حضرت آمد و گفت
دور شو مى خواھى راه كرخھ را در پیش گیرى ؟: سخن متوجھ من شده فرمود ، حضرت با شنیدن این  (300) 
 امروز او را پشتیبانى كن تا فردا خالفت را بھ تو دھد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
ھاشم نیز بھ اكراه بیعت كردند و نماند  بعد از رحلت نبى اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و بیعت مردم با ابوبكر، بنى
در مسجد آمدند و گفتندطرفداران ابوبكر نزد حضرت  مگر امیرالمؤمنین علیھ الّسالم : 
 :یا على با ابوبكر بیعت كن ، حضرت فرمود

من از او بھ خالفت سزاوارترم ، و شما سزاوارترید بھ بیعت با من تا با او و سپس ادلھ خود را ذكر كرد و 
 .سخن آنھا را باطل نمود

ندیدى ھمھ آنھا بیعت(یا على آیا تو پیرو خاندان خود نیستى ؟ : عمر گفت  حضرت ) د تو ھم بیعت كن كردن 
از ایشان بپرسید، مردم از بنى ھاشم كھ: فرمود بیعت ما دلیلى بر علیھ : حاضر بودند پرسیدند آنھا گفتند 

پیامبر  خدا پناه مى بریم از اینكھ خود را با او در ھجرت و جھاد و منزلت او نزد حضرت على نیست ، بھ
تو باید بیعت كنى چھ: ت عمر گف. صلى هللا علیھ و آلھ یكسان بدانیم  با زور یا با اختیار، بخواھى یا نخواھى  

حضرت بھ او فرمود! رھا نمى شوى  بدوش شیرى را كھ براى توست نصف آن ، محكم نما براى ابوبكر  :
خالف را(امروز   (301) ...تا فردا بھ تو برگرداند (

چھ محكم تقسیم كردند ) ابوبكر و عمر(آن دو نفر : و در خطبھ معروف شقشقیھ در مورد خالفت ابوبكر فرمود
خالفت(دو پستان شتر ) شیر( را یعنى قسمتى را ابوبكر براى خود برداشت و عمر نیز یاریش نمود  (302) ( 

 .تا بعدا خودش سھمى ببرد
 آگاھى حضرت بھ سخن عمر ھنگام مرگ

ْحمنِ  حیمْ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ اْلرَّ  
براى كارى غیر از خالفت بود  امیرالمؤمنین علیھ الّسالم پس از اینكھ چرا عمر مرا در شورى قرار داد؟ اگر
مرا الیق خالفت مى دانست ، با این حال چگونھ روایت  پس عثمان خلیفھ نیست و اگر براى خالفت بود، پس
از خالفت خارج نموده و آنھا را از آن بىهللا علیھ و آلھ اھل بیت خود را  كردند كھ پیامبر صلى بھره كرده  
 است ؟

تو را بھ خدا قسم مى دھم بگو پدرت زمانى: آنگاه بھ عبدّهللا پسر عمر فرمود كھ مى خواست از دنیا برود چھ  
چون مرا قسم دادى مى: عبدّهللا گفت : گفت  اصلع كسى است كھ (اگر مردم از اصلع قریش : گویم ، پدرم گفت  

سر او مو جلو پیروى كنند، آنھا) ندارد و از صفات حمیده مردان و منظور امیرالمؤمنین است   را بھ راه  
 .روشن ھدایت مى كند و كتاب خدا و سنت پیامبر را پیاده خواھد كرد

اى پدر چھ:اى پسر عمر تو چھ گفتى ؟ او گوید من بھ پدرم گفتم :حضرت فرمود مانعى دارد كھ او را جانشین  
نى ؟ و سپس عبدهللا ساكت شد و ادامھ ندادخود ك . 

جوابى داد كھ من پنھان مى كنم: عمر چھ جوابى داد؟ عبدهللا گفت : حضرت فرمود  ! 
پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ یك بار در: حضرت على علیھ الّسالم فرمود حیات خود مرا از این جریان آگاه  

كھ پدرت از دنیا رفت بھ من خبر داد، و ھر كھ پیامبر اكرم صلى  كرد و یك بار دیگر نیز در خواب ھمان شبى
زیرا پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و(آلھ را در خواب بیند او را دیده است  هللا علیھ و ھر كھ مرا ببیند : آلھ فرمود 
شما چھ خبرى پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ بھ : عبدهللا گفت  .(مرا دیده است و شیطان بھ شكل من در نمى آید
 داده است ؟

تو را بھ خدا قسم مى دھم اى پسر عمر اگر بھ تو بگویم تصدیق مى: حضرت فرمود كنى ؟ در این ھنگام پسر  
پرسیدى چھ چیزى مانع توست از خالفت على ؟ او گفت  عمر ساكت شد، حضرت فرمود عمر زمانى كھ از او

مانع من آن نوشتھ اى:  آن تعھد كردیم است كھ در كعبھ نوشتیم و بر   !! 
تو را بھ: سپس حضرت امیر علیھ الّسالم بھ پسر عمر كھ ساكت شده بود فرمود حق پیامبرت چرا جواب نمى  

دیدم گریھ راه گلوى: دھى ؟ سلیم بن قیس گوید و  (303) عبدهللا را گرفتھ و اشك از چشمانش سرازیر بود 
با ھم بستند و تعھد كردند كھ حتما  منظور از صحیفھ ھمان عھدنامھ اى بود كھ عده اى از منافقین در خانھ خدا
ھ شود یا بمیرد، خالفت را غصب كنند و بود كھ اگر محمد كشت بھ مضمون آن عمل كنند و مضمون آن این
 .دھند تا مبادا بھ على علیھ الّسالم برسد ھمدیگر را كمك
 آگاھى حضرت امیر از سرگذشت خؤ لھ حنفیة



حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
وقتى خالد  قبیلھ بنى حنفیة كرد، وقتى ابوبكر بر مسند خالفت تكیھ زد، خالد بن ولید و ماءمور جمع آورى زكاة
 :براى گرفتن زكاة رفت آنھا گفتند
ما مى فرستاد، او زكاة را از  پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ ھر سال مردى را براى جمع آورى زكات نزد
 . تو نیز چنین كن اعتیاد مى گرفت و میان فقراى ما تقسیم مى كرد

اینھا: كر گفت بھ مدینھ برگشت و بھ ابوب) كھ دنبال بھانھ مى گشت (خالد  ابوبكر لشكرى را ! زكات نمى دھند 
وقتى بھ آنھا رسید،(ھمراه خالد روانھ كرد   آنھا تكبیر گفتند و بھ استقبال آمدند، خالد با حیلھ و بھ تھمت بھ آنھا 

او را گرفتھ و بالفاصلھ  حملھ كرد و بھ طمع رسیدن بھ ھمسر زیباى رئیس قبیلھ شوھر او را كشت و ھمسر
اوز قرار داد زنانشان را اسیر و بھ مدینھمورد تج  . برگشت 

خالد را اول حد زنا بزن بھ خاطر  : مالك رئیس مقتول آن قبیلھ در جاھلیت رفیق عمر بود، عمر بھ ابوبكر گفت
 . تقاص مالك بكش تجاوز او با ھمسر مالك و سپس او را براى

خالد یاور ماست و غفلت كرده: ابوبكر گفت  و دو صد افسوس كھ احكام الھى و خون و نوامیس ) !! (304) 
 (مردم اینگونھ مورد بازیچھ قرار گیرد

ى هللا علیھ و آلھاسیران مسلمان در مسجد پیامبر صل  
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
خود را بھ قبر پیامبر رساند و بھ آن  آنگاه اسیران را وارد مسجد كردند یكى از آنان بانوئى بود بھ نام خؤ لة ،
 : پناه برد و گریست و گفت

كردند با آنكھ ما مسلمانیماى رسول خدا از اعمال این قوم بھ تو شكایت مى كنم ، ما را بدون گناه اسیر   ! 
اى مردم چرا ما را اسیر كردید؟ با آنكھ ما: آنگاه متوجھ مردم شد و گفت  شھادت مى دھیم بھ ال الھ اال ّهللا و  

 . آلھ پیامبرى رسول ّهللا صلى هللا علیھ و
شما زكاة ندادید: ابوبكر گفت   

قیقت را بیان داشتمساءلھ آنگونھ نیست كھ گمان كرده اى و سپس ح: خولھ گفت  ، آنگاه افزود، بر فرض  
و ما در فصل اول در جریان جنگ جمل دیدیم كھ (شدند؟  اینكھ مردان ما زكاة ندادند، چرا زنھاى مسلمان اسیر
 زنھاى مسلمان را بھ خاطر شورش ھمسرانشان اسیر نكرد زیرا فرمود در منطقھ حضرت امیر علیھ الّسالم

لالءسف كھ در این واقعھ زنھاى مسلمان را چوناسالم اینھا مسلمانند و یا كنیزان در معرض فروش گذاردند و  
معاملھ كنند، با اینكھ عمر اقرار كرد كھ آنھا مسلمان بودند و خالد  ساقھاى زنان آزاد را عقب زدند تا آنھا را
شد خالد را از ن زناكار است و ابوبكر نیز اعتراف كرد منتھى براى خالد عذر آورد و حتى حاضر قاتل و
 (!فرماندھى عزل كند

بارى زنان مسلمان میان مردم تقسیم شدند، طلحة و خالد بن عنان ھر كدام لباسى بر خولھ بھ نشان انتخاب او 
 .افكندند

نھ ھرگز، این امكان نپذیرد، ھیچكس مرا در اختیار نگیرد مگر اینكھ مرا بھ سخنى كھ ھنگام تولد : خولھ گفت 
 .گفتھ ام خبر دھد

او ترسیده و چنین حادثھ اى را قبال ندیده ، ابوبكر سخنانى گفت كھ بى حاصل بود: ابوبكر گفت  . 
در ھنگام تولد سخنى گفتھ ام(بھ خدا قسم من راست مى گویم : خولھ گفت   ) 

 حضرت امیر علیھ الّسالم خولھ را نجات داد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

رت على علیھ الّسالم وارد شد، ایستاد و بھ مردم و آندر این میان ناگاه حض صبر : زن نگاھى نمود و فرمود 
 :كنید تا من از حال این زن بپرسم آنگاه فرمود

وقتى مادرت بھ تو باردار شد و ھنگام زایمان كار بر او: اى خؤ لة گوش كن  خدایا مرا از : سخت شد صدا زد 
ب شد واین مولود بھ سالمت دار، آن دعا مستجا ال الھ اال ّهللا : او نجات یافت و چون تو را زائید تو صدا زدى  

كھ براى او از من  ّهللا صلى هللا علیھ و آلھ بھ زودى مرا شخصیت بزرگى در اختیار خواھد گرفت محمد رسول
مادرت این سخن را در پاره اى از مس! فرزندى خواھد بود ن كرد، نوشتھ و در ھمانجا كھ بھ دنیا آمدى پنھا 

و تو ھنگام اسیرى ھمتى نداشتى جز آنكھ) جایگاه آنرا نشان داد(وصیت كرد و  ھنگام مرگ بھ تو در آن مورد  
منم صاحب آن لوح ، منم امیر  آن لوح را برگیرى ، آنرا گرفتى و بھ بازوى راستت بستى ، بده آن لوح را كھ

و منم پدر آن جوان خوش یمن ، كھ! مؤ منان  تنامش محمد اس   . 
خدایا توئى عطا كننده: خولھ با شنیدن سخنان حضرت رو بھ قبلھ كرد و گفت  منان ، بھ من توفیق شكر این  

 . مگر آنكھ كامل گرداندى نعمت را بده كھ بھ من دادى و بھ ھیچكس ندادى
امل فضل خود را بر من ك خدایا تو را بھ صاحب این خاك و آنكھ بھ حوادث خبر مى دھد سوگند مى دھم كھ
را گرفت و عثمان كھ بھتر مى خواند آنرا خواند، معلوم شد  گردانى آنگاه آن نوشتھ را بیرون آورد، ابوبكر لوح
در روایتى آمده است ھمگى(علیھ الّسالم گفتھ بود كلمھ اى كم یا زیاد نبود  از آنچھ حضرت على خدا و : گفتند 



علم و منم شھر: رسول او راست گفتند آنگاه كھ پیامبر فرمود  .( على درب آن شھر است 
اى اباالحسن او را بردار، حضرت او را بھ خانھ اسماء فرستاد و: ابوبكر گفت  با حضور (چون برادرش آمد  

نھ بھ عنوان كنیز(او را عقد نمود ) برادر خولھ   (305) .و او بھ محمد حنفیة بادار شد و محمد را بھ دنیا آورد (
 گفتگوى حضرت امیر با جاثلیق یھودى
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

یحیانمردى بھ نام جاثلیق بزرگ نصارى با عده اى از مس: سلمان فارسى گوید نزد ابوبكر آمدند و از او  
 .سئواالتى كردند كھ از جواب دادن عاجز ماند

اى مسیحى از این كار دست بردار وگرنھ خون تو را حالل مى كنیم: عمر گفت  آیا این : جاثلیق گفت  !! 
پرسممعرفى كنید تا من سئواالت خود را از او ب عدالت است در مقابل كسى كھ براى ھدایت آمده ؟ كسى را  . 

آنچھ از این: در این میان حضرت على علیھ الّسالم وارد شد، مرد نصرانى گفت  و او از (پیرمرد پرسیدم  
از تو مى پرسم ، آنگاه سئواالت) جواب عاجز ماند بگو بدانم آیا تو نزد خداوند : خود را مطرح كرد و گفت  

خداوند مؤمن ھستم ھمچنانكھ در من نزد: نزد خودت مؤمن ھستى ؟ حضرت فرمود نیز مؤمنى یا فقط عقیده  
 . خویش نیز چنین ھستم

جایگاه من با: از جایگاه خودت در بھشت بھ من خبر بده ، فرمود: جاثلیق گفت  پیامبر امى در فردوس اعلى  
 . است ، در این شك ندارم و نھ در وعده خدایم بھ آن

ز كتاب نازل شده وا: وعده اى كھ گفتى از كجا شناختى ؟ فرمود: جاثلیق گفت  راستگوئى پیامبر مرسل ،  
از: صدق پیامبرت را از كجا فھمیدى ؟ فرمود: پرسید بھ : نشانھ ھاى واضح و معجزه ھاى روشنگر، پرسید 

خداوند متعال برتر از جا و مكان است ، او در ازل بود و مكانى نبود،: فرمود من بگو خداوند در كجاست ؟  
ند تغییر نكرده است ، جاثلیق سئواالت خود رااكنون نیز چنین است و خداو  : ادامھ داد و در پایان گفت 

بھ جھت آنچھ از دانش : فرمود اى دانشمند، علت برترى تو بر دیگر مردمى كھ از تو ناقصند چیست ؟ حضرت
ا برایم مقدارى از آن بازگو تا ادعاى خودت ر: جاثلیق گفت  !بوده و خواھد بود خودم بھ تو خبر دھم از آنچھ
 :فرمود ثابت كنى ، حضرت
ھستى اما در باطن سفر تو  اى مرد مسیحى تو از منزل خود خارج شدى و تظاھر كردى كھ دنبال حق و ھدایت
دادند و سخن مرا بھ تو گفتند و تو را از مخالفت با من برحذر  براى ھدایت نبود، در خواب مقام مرا بھ تو نشان
بھ خدا سوگند راست گفتى ، من: جاثلیق گفت ! یروى من دستور داده شدى بھ پ داشتند و شھادت مى دھم كھ  
وصى پیامبر و سزاوارترین مردم ) یا على (آلھ و اینكھ تو  الالھ االّهللا و اینكھ محمدا رسول ّهللا صلى هللا علیھ و
 .، آنگاه ھمراھان او نیز مسلمان شدند بھ جایگاه او ھستى

اى مرد خداى را شكر: گفت ) لس بھ ضرر او تمام شدكھ احساس كرده بود مج(عمر  كھ تو را ھدایت كرد ولى  
خالفت براى ھمان است كھ اول بر او سخن گفتى زیرا امت  باید بدانى كھ علم نبوت در خاندان نبوت است ، اما
 .بھ آن راضى شدند

من بر اعتقاد خود یقین دارم )منظورت را متوجھ شدم (سخنت را فھمیدم : عالم مسیحى تازه مسلمان شده گفت   
. (306) 
 آگاھى حضرت امیر علیھ الّسالم بھ سارق و سرقت او

ْحمنِ  حیمْ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ اْلرَّ  
ھیچكس نیز از آن مطلع نبود،  مردى در زمان حضرت امیر علیھ الّسالم ھزار دینار از بیت المال سرقت كرد،
: مال را برگردان خداوند مى فرماید: نزد آن مرد رود و بگوید حضرت امیر علیھ الّسالم سلمان را فرستاد تا
لمان نزد دزد آمد و پیغام حضرت را دادس. كند با آنچھ خیانت كرده محشور شود ھر كھ خیانت . 

كسى از این مسئلھ ! جادوى فرزندان عبدالمطلب چھ بسیار است ؟: دزد بى شرم كھ ّسرش فاش شده بود گفت 
 :آگاه نبود سپس افزود
را در دست داشت ، من او را  عجیب تر از آن اینكھ روزى على را دیدم كھ كمان پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ

كردم ، ناگاه كمانرا بھ طرف من انداخت و مسخره بگیر دشمن خدا را، ناگاه آن كمان بھ صورت : فرمود 
 (307) .ور گردید، او را قسم دادم تا اینكھ آنرا گرفت و بھ شكل اول برگردانید اژدھائى شد و بھ من حملھ

ما در اول كتاب احادیثى را ذكر نمودیم كھ داللت بر قدرت اھل: مؤ لف گوید البیت علیھ الّسالم بر كارھائى  
موسى كھ عصا در بھ دیگر انبیاء داده است از جملھ حضرت  بس عظیم تر از اینھا مى كرد و آنچھ خداوند
 . بھ ایشان عطا فرموده است دست او اژدھا مى شد
 آگاھى حضرت امیر علیھ الّسالم بھ بیت المال و نفرات
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

حضرت امیر علیھ الّسالم روى منبر فرمود: عمار و ابن عباس گویند : 
ز قسمت من ناراضى باشد؟میان صفھا بگردید و ندا كنید كھ آیا كسى ھست كھ ا  

خدایا ما راضى ھستیم و تسلیم شدیم و از پیامبر و پسر عموى او اطاعت : مردم از ھر طرف صدا برآوردند



 . مى كنیم
اى عمار برخیز و بھ بیت المال برو و بھ ھر نفر سھ دینار عطا كن ، براى من نیز سھ دینار :حضرت فرمود

 .بیاور
مال رفتند، وقتى اموال بیت المال را شمردندعمار با گروھى بھ طرف بیت ال سیصد ھزار دینار بود و تعداد  

بھ خدا قسم: عمار گفت ! مردم یكصد ھزار نفر نھ از ) قبال(كھ حق از جانب پروردگارتان آمد، بھ خدا قسم او  
ھمین جریان و در  اطالع داشت و نھ از تعداد مردم ، و بھ این عالمت بر شما واجب شد اطاعت او مقدار پول

بھ عنوان(بود كھ طلحة و زبیر و عقیل از گرفتن سھم خود  امتناع كردند) اعتراض   . (308) 
ر علیھ الّسالم بھ مالك اسبآگاھى حضرت امی  

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
وقتى داورى را (آن مى پنداشت  جویرة بن عبدى با مردى بر سر مادیانى منازعھ داشتند و ھر یك خود را مالك

حضرت) نزد حضرت على علیھ الّسالم آورند خیر، حضرت بھ : ھیچكدام از شما شاھد دارید؟ گفتند: فرمود 
اسب: یرة فرمودجو بھ: بدون ھیچ شاھدى اسب را بدھم ؟ حضرت فرمود: را بھ آنمرد بده ، عرضكرد  خدا قسم  

جاھلیت و او را بھ ماجرایش خبر  كھ من از تو نسبت بھ خودت آگاھترم آیا فراموش كردى عمل خودت را در
 (309) .داد
 آگاھى حضرت امیر علیھ الّسالم از مكان اسب ثابت
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

خدمت) وقتى ناامید شدم (در دل شبى اسب خود را گم كردم : ثابت بن افلج گوید نین علیھ الّسالم امیرالمؤ م 
 : حضرت بیرون آمد و بھ من گفت آمدم ، چون بھ در خانھ حضرت رسیدم ، قنبر غالم
 (310) !اى پسر افلج برو اسب خود را از عوف بن طلحھ سعدى تحویل بگیر
 خبر دادن حضرت بھ شغل مخفى مغیرة
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

كھ از منافقین و دشمنان حضرت على علیھ الّسالم است(روزى مغیرة بن شعبة  نزد حضرت آمد، حضرت  ( 
یا امیرالمؤمنین سالم كردم ولى : با تكبر گفت ! نداد مشغول نماز بود، او سالم كرد ولى حضرت بھ او جوابى
 !مرا نشناختید جواب مرا ندادید گویا

بھ خدا قسم كھ تو را مى شناسم ، گویا بوى پشم را از تو استشمام مى كنم: حضرت فرمود  ! 
از  مى كشید رفت ، برخى مغیره با شنیدن این سخن بھ شدت خشمگین شد و در حالیكھ عبایش را روى زمین

یا على این چھ سخنى بود؟ حضرت فرمود: حاضرین گفتند من درباره او جز حق نگفتم ، بھ خدا قسم گویا او  :
 یمن پشم ریسى مى كنند، مردم از این كالم تعجب كردند، زیرا تا بھ حال ھیچكس و پدرش را مى بینم كھ در
 . یعنى كسى از شغل پائین او و خانواده اش در گذشتھ آگاھى نداشت (311) این گونھ نگفتھ بود
 خبر داشتن حضرت از مكان اختفاى مروان و ابن زبیر
حی ْحمِن اْلرَّ مْ بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ  

عایشھ اسیر و سپاھیان  وقتى حضرت امیر علیھ الّسالم سپاه بصره را شكست داد، زبیر و طلحة كشتھ و
زنى بھ) حضرت در شھر بصره مى گذشت كھ (متوارى شدند،  اى : نام صفیة دختر حارث بھ حضرت گفت  

بھ حضرت على علیھ  منظورش خالى كردن عقده خود نسبت(كننده بستگان  كشنده دوستان و عزیزان و اى جدا
من تو را سرزنش نمى كنم: حضرت فرمود) بھ خاطر كشتھ شدن بستگان خبیثش بود الّسالم بر دشمنى خودت  

زیرا كھ من جد تو را در بدر كشتھ ام و عموى) نسبت بھ من ( تو را در جنگ احد و شوھر تو را امروز، و  
ر این خانھ ھستندكردم كسانى را كھ د اگر من قاتل دوستان بودم معرفى مى . 

مروان و عبدّهللا بن زبیر در آنجا پنھان شده ) دو نفر از سران جنگ جمل (وقتى خانھ را بازرسى كردند دیدند 
 (312) .اند
 معرفى جاسوس معاویھ و نابینائى جاسوس
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
بود كھ اخبار را بھ معاویھ  مردى جاسوس بھ نام عیزار از طرف معاویھ در لشكر حضرت امیر علیھ الّسالم
جاسوس نیستم من: عیزار منكر شد و گفت  مى رساند، حضرت او را متھم بھ جاسوسى كرد،  . 

آرى و قسم دروغ نیز خورد: آیا سوگند یاد مى كنى كھ جاسوسى نكرده اى ؟ گفت : حضرت فرمود . 
اگر دروغ گفتى خداوند چشم تو را كور گرداند: حضرت فرمود . 

و از خانھ بیرون مى آمد در حالیكھ كسى دست او را ) نابینا شده (جمعھ نشده بود كھ دیدم عیزار : رواى گوید
رفتھ بودگ . (313) 

 آگاھى حضرت امیر علیھ الّسالم بھ فرستاده معاویھ و ھدف او
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
بالد حضرت معرفى كرد،  در رحبھ كوفھ مردى نزد حضرت امیر علیھ الّسالم آمد و خود را از اھل شھر و



تو نھ از بالد من ھستى و نھ از رعیت من: حضرت فرمود ، ولى ابن اصفر مسائلى را از معاویھ پرسیده و او  
 ! را فرستاده تا آنرا از من بپرسى از جواب عاجز مانده و تو

راست مى گوئى یا امیرالمؤمنین ،: الم حضرت را تصدیق كرد و گفت آن مرد ك معاویھ مرا در پنھانى  
 (314) .كسى از آن آگاه نبود فرستاده و شما بر آن آگاه شدید با آنكھ جز خداوند
 آگاھى امیر علیھ السالم بھ حال شیعیان خود
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
آید، چند روز بعد كھ حالش  یكى از شیعیان كھ نامش رمیلھ بود بیمار شد، بھ گونھ اى كھ نتوانست بھ مسجد

علیھ الّسالم بھبھتر شد بھ نماز آمد، حضرت امیر   :او فرمود 
آرى اى : رمیلھ گفت  اى رمیلھ بیمار شدى ، سپس اندكى در خود سبكى احساس كردى و بھ نماز آمدى ؟
 :سرور من ، شما چطور آگاه شدید؟ حضرت فرمود
اینكھ ما نیز ناراحت و غمگین مى شویم ، او دعا  اى رمیلھ ھیچ مرد و زن مؤمنى نیست كھ مریض شود مگر

كند مگر اینكھ ما براىنمى  ھیچ  او آمین مى گوئیم ، او خاموش نمى شود مگر اینكھ ما براى او دعا مى كنیم ، 
حضرت امیر علیھ الّسالم بھ  مرد و زن مؤمنى در شرق و غرب عالم نیست مگر اینكھ ما با او ھستیمآگاھى
 اولین بیعت كننده با ابوبكر
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
(315) 
نزد حضرت على علیھ : سلمان گوید وقتى بعد از پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ مردم با ابوبكر بیعت كردند،

لّسالم رفتم ، او مشغول غسل دادن پیامبرا  : خدا صلى هللا علیھ و آلھ بود، عرض كردم 
خدا سوگند كھ راضى نیست مردم  ھم اكنون ابوبكر باالى منبر رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ جاى گرفتھ و بھ
 .با او بیعت مى كنند با یكدست با او بیعت كنند بلكھ با ھر دو دست

اى سلمان آیا فھمیدى اولین كسى كھ باالى منبر با ابوبكر بیعت كرد كھ بود؟:م فرمودعلى علیھ الّسال  
نمى دانم ، ھمینقدر دیدم كھ در سقیفھ بنى ساعده وقتى انصار در: عرض كردم  انتخاب خلیفھ منازعة مى  

آن دو عمر و بشیر بن سعد و ابو عبیده جراح و بعد از  كردند نخستین كسى كھ با او بیعت كرد مغیرة سپس
 . ابوحذیفھ و معاذبن جبل سپس سالم مولى

اینھا را از تو نپرسیدم آیا مى دانى وقتى ابوبكر باالى منبر: حضرت فرمود رفت نخستین كسى كھ با او بیعت  
نھ ولى پیر مردى: كرد كھ بود؟ عرض كردم  سالخورده را دیدم كھ بر عصاى خود تكیھ زده بود و میان دو  

مى كرد گفت  زیادى بود و او نخستین كسى بود كھ از پلھ منبر باال رفت و در حالى كھ گریھ چشمش اثر سجده
شكر خداى را كھ مرا از دنیا بیرون نبرد تا تو را در این:  جایگاه دیدم ، دست بگشا، ابوبكر دستش را باز  

 .از منبر پائین آمده و از مسجد خارج شد كرد، پیرمرد بیعت كرد و سپس
نھ ، ولى از سخنان او: دانستى او كھ بود؟ گفتم : الّسالم فرمود على علیھ ناراحت شدم زیرا مثل آن بود كھ از  

 .خوشحالى مى كرد رحلت پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ
او ابلیس لعنھ ّهللا بود، پیامبر خدا صلى هللا علیھ و آلھ بھ: حضرت فرمود من خبر داد كھ شیطان و سران  

ر خم كھ پیامبر صلى هللا علیھاصحاب او در غدی نصب كرد، حضور ) بھ امامت (و آلھ مرا براى مردم  
من از شما بھ خودتان سزاوارترم و بھ آنھا: صلى هللا علیھ و آلھ فرمود داشتند، آنگاه كھ پیامبر دستور داد تا  
 .حاضرین بھ غائبین برسانند

ن امت مورد رحمت وای: در آن ھنگام پیروان و ایادى شیطان بھ ابلیس گفتند محفوظ است ، نھ تو و نھ ما بر  
 .خود را پس از پیامبرشان شناختند آنھا راه نفوذ نداریم ، اینھا امام و رھبر
 .در این موقع شیطان افسرده و ناراحت دور شد
آنكھ  مردم در سقیفھ بنى ساعدة با پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ بھ من خبر داد كھ چون حضرتش رحلت كند
استدالل مى كنى با ابوبكر بیعت مى كنند، سپس بھ مسجد مى آیند و  تو نسبت بھ حق خودت مخاصمھ كرده و
است و چنین و چنان  كھ بر روى منبر من بھ شكل پیرمردى با حالت شاد با او بیعت مى كند ابلیس اولین كسى
د سوت مى كشد و جست و خیز مى كند و بھ بینى خو مى گوید، آنگاه در حالیكھ بھ شدت خوشحالى مى كند و با
 :دیگر شیاطین گوید
كردم تا سرانجام دستور خداوند و  شما خیال كردید كھ مرا بر ایشان راھى نیست ، اكنون دیدید من با آنھا چھ
 (316) .كردند پیامبر خدا صلى هللا علیھ و آلھ را رھا
 آگاھى حضرت امیر علیھ الّسالم در مورد خواستھ یھود
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

روزى با امیرالمؤمنین علیھ الّسالم بودم كھ حضرت: عبدّهللا بن خالد گوید ز كوفھ خارج شده بھ زمین رسیدیم ا 
مى گفتند در دو) یا بجلھ (كھ آنرا نخلھ   . فرسخى كوفھ 

توئى على بن ابیطالب پیشواى امت مسلمان ؟ : در این موقع پنجاه نفر مرد یھودى نزد حضرت آمدند و گفتند



آرى منم آن مرد: حضرت فرمود . 
سنگى است كھ نام) لى در این حوا(در كتابھاى ما نوشتھ شده است كھ : گفتند شش نفر از انبیاء بر آن نقش  

 .شما امام ھستید آن سنگ را براى ما آشكار سازید بستھ ، ما ھر چھ مى گردیم آنرا نمى یابیم اگر
دنبال من بیائید گروه یھود دنبال حضرت: امیرالمؤمنین علیھ الّسالم فرمود حركت كردند، در میان صحرا تپھ  

این: حضرت بھ باد فرموداى بزرگ نمایان شد،  رملھا را بھ حق اسم اعظم خداوند از روى این سنگ دور كن  
اندك زمانى نگذشت!   ( رملھا كنار رفت و سنگى ظاھر شد) كھ با فشار باد متراكم  . 

این است آن سنگى كھ منظور شماست ، آنھا نگاه: حضرت امیر علیھ السالم فرمود كردند ولى نامھائى كھ مى  
سنگى كھ ما مى خواھیم نام: دیدند گفتندخواستند ن شش نفر از انبیاء بر آن نقش است ، ما بر این سنگ چیزى  

 . نمى بینیم
آنچھ شما بھ دنبال آن ھستید در آن طرف سنگ است كھ روى زمین است ، سنگ را : حضرت فرمود

 .برگردانید و نوشتھ ھا را بخوانید
را برگردانند، امیرالمؤمنین علیھآن گروه ھر چھ تالش كردند نتوانستند سنگ  الّسالم وقتى دید اینھا با این  

دھند خودش اقدام نمود و با دست تواناى خویش آن سنگ را  جمعیت و تالش زیاد نمى توانند سنگ را حركت
 .برگرداند
، نوح ، آدم ، ابراھیم : ترتیب  یھود نگاه كردند و دیدند نام شش پیامبر بزرگ الھى بر آن نقش است بھ این
 . موسى ، عیسى و محمد صلى هللا علیھ و آلھ
یكجا صدا برآوردند بھ الالھ  یھود با دیدن این ادلھ آشكار و تسلط حضرت بر باد و دانش فراوان حضرت ،
آلھ و اینكھ شما امیر مؤ منان و سرور اوصیاء و حجت خداوند در  االّهللا و محمد رسول ّهللا صلى هللا علیھ و
،زمین ھستید گمراه شد، مناقب  ھر كھ شما را شناخت رستگار شده و نجات یافتھ و ھر كھ با شما مخالفت كرد 

 (317) .شما بیشتر است از اینكھ بھ اندازه و شماره درآید
 اطالع حضرت امیر علیھ الّسالم از مقتول
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  و قاتل اوبِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

روزى خدمت امیرالمؤمنین علیھ الّسالم در مسجد جامع كوفھ: میثم تمار گوید بودم ، اصحاب پیامبر صلى هللا  
دهعلیھ و آلھ و یاران حضرت اطراف او حلقھ ز بودند، صورت حضرت مانند ماه شب چھارده در میان  

 .ستارگان مى درخشید
داشت و دو شمشیر بستھ بود،  در این میان مردى بلند قامت كھ لباس بلندى از خز در بر و عمامھ زردى بر سر
دم ھمھ نگاھھا بھ سوى او خیره شد و توجھ مر! نگفت  وارد مسجد شد و بدون آنكھ سالم كند نشست و سخنى
 :این ھنگام با زبانى كھ در نھایت فصاحت بود چون شمشیر بّران فریاد زد را بھ خود جلب كرد در
و العالى الشیم ، ایّكم االصلع الراءس و  ایّكم المجتبى فى الشجاعة و المعّمم بالبراعة ، ایّكم المولود فى الحرم))
صن اءبى طالب الرطیب و بطلھ المھیب و واالخذ بالقصاص ، ایّكم غ البطل الدعاس و المضیق لالءنفاس
زمانھ و اعتزبھ فى  المصیب و القسم النجیب ایكم خلیفة محمد صلى هللا علیھ و آلھ الذى نصره فى المسھم
 .((سلطانھ و عظم بھ شاءنھ ؟
جانشین محمد است ھمو كھ او  خالصھ آنكھ پس از مدح بسیار و بیان فضائل حضرت ، پرسید كدامیك از شما

ر زمان حیات كمك كرد و حكومت او را عزترا د بخشید و كار او بھ او باال گرفت ، در این ھنگام  
 :امیرالمؤمنین بھ او فرمود
صلت ، پسر حارث ، پسر  چھ مى خواھى اى ابا سعد پسر فضل ، پسر ربیع ، پسر مدركة ، پسر نجیبھ ، پسر

حضرت تا(و عران ، پسر اشعث ، پسر ابى السمع الروى ؟  بپرس از ھر چھ ) نسل از اجداد او را نام برد نھ 
بھ ما خبر رسیده كھ شما وصى رسول خدا صلى هللا: آن مرد گفت . علم پیامبرى  كھ مى خواھى ، منم گنجینھ  
 .علیھ و آلھ و جانشین او در قوم او و آسان كننده مشكالت ھستید

من كشتھ اى است كھ طایفھ من در علت مرگ او من نماینده شصت ھزار نفر بھ نام طایفھ عقیمھ ھستم ، ھمراه 
 .اختالف دارند
شما حجت خدا در زمین و  آن كشتھ ھم اكنون درب مسجد است ، اگر شما او را زنده كردى ما یقین مى كنیم
نتوانستید برمى گردانیم آنرا و مى فھمیم كھ ادعاى شما نابجا و  جانشین محمد صلى هللا علیھ و آلھ ھستید و اگر

ى چیزىمدع  ! ھستى كھ از عھده آن بر نیائى 
 حضرت امیر علیھ الّسالم مردم را دعوت كرد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

اى میثم بر شتر خود سوار شو و در محلھ:در این ھنگام امیرالمؤمنین فرمود ھاى كوفھ و خیابانھا اعالن كن  
ادر پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ و شوھر دختر او از علوم بر ھر كھ مى خواھد فضیلتى را كھ خداوند بھ على
 .بنگرد بھ طرف نجف بیاید ربانى داده است

اى میثم آن مرد اعرابى و آن مرده: مردم بھ طرف حضرت حركت كردند حضرت فرمود : را بیاور، میثم گوید 



 :اجتماع كرده بودند فرمود آن مرد را با میت بھ نجف آوردم حضرت بھ مردمى كھ
كنید، ھر چھ مى بینید بازگو كنید  ھر چھ از ما مى شنوید از ما روایت كنید و ھر چھ نقل مى كنید درست نقل

یعنى بھ دقائق امور متوجھ باشد مبادا(  .(امور مشتبھ گردد و براى كسى شبھھ ایجاد شود 
اى اعرابى شتر را بخوابان و جنازه را فرود آرید، میثم گوید:سپس فرمود را خارج كردم ، سرپوشى از جنازه  :

عارض او تازه روئیده ، گیسوانى داشت زیبا مثل زنان  بود كھ خط حریر سبز بر آن بود، در میان آن نوجوانى
چند وقت است كھ او مرده است ، آن مرد: حضرت فرمود! گوش او بریده شده بود ، و گوش تا چھل و : گفت  

اى جوانمرد،: گفت چیست ؟ آن مرد   علت مرگش : یك روز، فرمود جنازه او را براى ھمین امر نزد شما  
شاید حضرت با این (این جوان شب سالم خوابید، صبح او را كشتھ یافتند  فرستاده اند تا تو آنھا را آگاه كنى ،
چھ موضوعى آورده اند و  مى خواست توجھ مردم را بھ این نكتھ جلب كند تا بدانند این جنازه را براى سؤ ال

ھ آورنده آن علت قتل را نمى دانداینك ). 
اكنون براى خونخواھى او پنجاه نفر شمشیر كشیده با یكدیگر: آن اعرابى افزود نزاع مى كنند، پس اى بردار  

 .نما محمد صلى هللا علیھ و آلھ حقیقت امر را روشن
 معرفى قاتل و زنده شدن مقتول
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

قاتل این جوان عموى اوست ، زیرا این جوان: لیھ الّسالم فرمودحضرت امیر ع حاضر نشد دختر او را بھ  
 . كینھ این جوان را كشتھ است ھمسرى بپذیرد و با دیگرى ازدواج كرد و او از روى

این سخن براى ما قانع كننده نیست ، مى خواھیم این جوان: مرد اعرابى گفت   ( و خودش نزد ) زنده شود
كیست ؟ تا آشوب  خود شھادت دھد كھ قاتلش  خانواده  .از میان برود 

و بر پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و  امیرالمؤمنین علیھ الّسالم بعد از سخن اعرابى برخاست ، خداوند را ثنا گفت
فرمود  آلھ صلوات فرستاده و سپس  : 

از آن اى اھل كوفھ خداوند گاو بنى اسرائیل را بعد از ھفت روز با زدن عضوى بھ عضو دیگر زنده گردانید و  
 ! من با اجازه خداوند این مرده را زنده مى كنم

بھ اجازه خداوند: سپس حضرت نزدیك آن جسد رفت و با پاى خود بھ او زده فرمود برخیز اى مدرك پسر  
بھ دست طیب پسر اشعث ، بشنو كھ خداوند تو را  حنظلھ پسر غسان ، پسر بحیر، پسر فحر پسر سالمت ، پسر
 .على بن ابیطالب زنده گردانید

ناگاه آن جوان مرده از جا برجست ، صورتش در زیبائى از خورشید: میثم گوید درخشنده تر و از ماه زیباتر  
لبیك لبیك اى حجت خدا بر مردم: بود و گفت   ! 

عمویم حارث بن غسان: اى جوان چھ كسى تو را كشتھ است ؟ گفت : حضرت فرمود ت ، مرا كشتھ اس 
برو بھ سوى قوم خود و آنھا را آگاه كن ، جوان: حضرت فرمود اى موالى من ، من احتیاجى بھ رفتن : گفت  

حضرت بھ آن اعرابى فرمود! دوباره مرا بكشند و كسى نباشد مرا زنده كند بھ نزد ایشان ندارم ، مى ترسم : 
اى: عرض كردشما بھ نزد قوم خودت برو و آنھا را از حقیقت آگاه كن ، او نیز  موالى من بھ خدا قسم از شما  

من نزد شما خواھم بود تا اجلم. جدا نمى شوم  برسد، لعنت بر كسى كھ حق برایش روشن شود و نپذیرد و نزد  
مردم كوفھ بھ شھر خود برگشتند و در مورد حضرت اختالف. در جنگ صفین شھید شد حضرت ماند تا آنكھ  
یعنى با اینكھ حضرت بھ آنھا تذكر داده بود كھ جریانات را بھ دقت پى گیرى كنند باز برخى در ) (318) كردند
 .(مورد حضرت زیاده روى كردند

ت از حاالت یك زن و حلآگاھى حضر  
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  مشكل اوبِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

نزدیك: فرمود) یكى از یاران خود(امیرالمؤمنین علیھ الّسالم روزى بھ وشاء  نزدیك شدم ، : بیا، وّشاء گوید 
برو بھ محلھ خودتان بر در مسجد مردى: فرمود بیاور، و  را مى بینى كھ با زنى نزاع مى كند، آنھا را نزد من 

بھ: شاء گوید : گفتم  آنجا رفتم ھمانطور كھ حضرت فرموده بود زنى با مردى نزاع مى كرد بھ آنھا 
 . امیرالمؤمنین علیھ الّسالم شما را مى خواند، با ھم نزد حضرت آمدیم

یا امیرالمؤمنین من: اى جوان چرا با این زن نزاع مى كنى ؟ گفت :حضرت فرمود ه ام ، این زن را تزویج كرد 
كھ بھ او نزدیك مى شوم او خون مى بیند و من از این مساءلھ  مھریھ او را داده ام و زفاف نموده ام ، ھرگاه
 . متحیر گشتھ ام

مردم با شنیدن! این زن بر تو حرام است و تو شوھر او نیستى : حضرت فرمود این سخن مضطرب شدند و  
و نیستكھ چرا زنى كھ عقد كرده ھمسر ا(اختالف كردند  ھیچ مرا مى شناسى ؟ گفت : حضرت بھ آن فرمود ( 

چیزھایى شنیده ام ولى تا بھ:  حضرت این سئوال را نمود تا معلوم شود با یكدیگر(حال شما را ندیده ام   تبانى  
 (نكرده اند

آرى بھ خدا: توئى فالنة دختر فالن مرد از آل فالن ، عرض كرد: حضرت فرمود ا آیا ب: قسم ، حضرت فرمود 
موقت نبستى ؟ آیا از آن مرد باردار نشدى بھ نوزاد پسر  مردى پسر فالنى مخفیانھ پنھان از خانواده ات عقد



 خود ترسیدى آن طفل را شبانھ برداشتھ در مكان خلوتى بر زمین گذاردى و آنطرف سالمى و چون از قوم
رگشتى وغمگین شدى و ب) مھر مادرى تو نگذاشت (مقابل او ایستادى در این وقت  طفل را برداشتى و  

در این موقع بچھ گریھ كرد و تو از) دوباره زمین گذاردى ( رسوائى ترسیدى ، سگھائى نیز آمدند و بر تو  
یكى از سگھا نزدیك فرزند تو شد و او را بو مى كرد خواست تا او را بھ  پارس كردند، تو از ترس گریختى ،
نكھ بھ آن طفل آسیبى نرسد، سنگى برداشتھتو براى ای. بوى ناپسندش مجروح كند خاطر بھ طرف سگ  
سنگ نالھ اى زد و تو براى اینكھ  انداختى اما آن سنگ بھ فرزند تو خورد و زخمى شد، آن طفل از صدمھ
 : پرشور بود، دستھاى خود را بلند كردى بھ طرف آسمان و گفتى رسوا نشوى بھ او پشت كرده رفتى ، اما دلت

ه امانتھا او را حفظ كنخدایا اى حفظ كنند  . 
بلھ بھ خدا قسم تمام این سخنان صحیح است و من: زن كھ تعجب كرده بود گفت  چگونھ (در سخن شما متحیرم  

 (سخنان چیست ؟ بھ اسرار من آگاھى و یا اینكھ منظور شما از این
جلوى سر(پیشانى : آن مرد كجاست ؟ مرد حاضر شد، فرمود: آنگاه حضرت فرمود نمایان كن ،  خود را (

توجھ كن ، این: آنمرد چنین كرد، حضرت بھ آن زن فرمود ھمان زخم است كھ در سر فرزند تو بود و این مرد  
كھ دیدى ، و) خونى (مانع شد از نزدیك شدن تو با او بھ واسطھ آن نشانھ اى  پسر توست و خداوند متعال  

دى ، شكر خدا را برخداوند فرزند تو را محافظت كرد ھمانگونھ كھ درخواست كر  .این نعمت بھ جاى آور 
(319) 
 آگاھى حضرت از تروریستھاى معاویھ

ْحمِن الْ  حیمْ بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ  رَّ
 :اصبغ بن نباتھ از یاران باوفاى حضرت على علیھ الّسالم است او گوید

پیدا شد، خدمت حضرت رسید،  نماز صبح را با على علیھ الّسالم بھ جا آوردیم ، ناگاه مردى با لباس سفر
ھ من تو ب: كارى دارم ، حضرت فرمود: براى چھ ؟ گفت  :از كجا مى آئى ؟ از شام ، فرمود: حضرت فرمود

 !تو را بگویم ؟ خبر مى دھى یا من جریان
 :عرض كرد شما بگوئید، حضرت فرمود

مى ) جایزه (ھزار دینار بھ او  در فالن روز از فالن ماه و سال ، معاویھ اعالن كرد ھر كھ على را بكشد ده
پسر عموى : بھ خانھ رفت و آماده حركت شد با خود گفت  دھم ، فالن مرد برخاست و قبول كرد، اما وقتى

 .علیھ و آلھ و پدر دو فرزند او را بكشم ؟ پشیمان شد و منصرف گردید پیامبر خدا صلى هللا
خواھد بود این بار نیز شخصى  روز دوم دوبار منادى ندا كرد ھر كھ على را بكشد بیست ھزار دینار براى او

 .استعفا داد فكر كرد پشیمان شد و از آنكھ  من مى روم ، لیكن پس : برخاست و گفت 
و تو ! بھ او داده مى شود روز سوم منادى از طرف معاویھ اعالن كرد ھر كھ على را بكشد سى ھزار دینار

راست گفتى ، : حمیر ھستى ، آن مرد گفت ) طایفھ ) قبول كردى و براى كشتن من آمدى و تو مردى از
نھ من منصرف : یا نھ ؟ عرضكرد چیست ؟ آیا بھ ماءموریت خود عمل مى كنى اكنون نظرت: حضرت فرمود

    .(320)فراھم كن توشھ راه و آذوقھ سفر را براى او: حضرت بھ قنبر فرمود. ام و برمى گردم  شده
  
  

 آگاھى حضرت بھ فرستاده عایشھ و جریان او
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

على(مردى را نزد من بیاورید كھ با این مرد : روزى عایشھ بھ اصحاب خود گفت  علیھ الّسالم بسیار دشمن  
تا او را در نزد على بفرستم ، مردى را) باشد ابل عایشھ ایستاد بھ او گفتمعرفى كردند، وقتى آن مرد مق   : 

بسیار، تا آنجا كھ از خدا مى: دشمنى تو با على چقدر است ؟ آنمرد گفت  خواھم او و اصحاب او در محلى  
 . كنم جمع باشند و من شمشیرم را از خون آنھا رنگین

تو شایستھ این ماءموریت ھستى ، نامھ اى بھ تو مى دھم ، آن را: عایشھ گفت  ، او را در ھر براى على ببر 
طعام یا نوشیدنى آوردند مبادا بھ آن نزدیك شوى كھ در آن جادو  حالى كھ یافتى نامھ را بھ او بده و اگر برایت
 .مى باشد

حضرت را مالقات كردم در حالیكھ سواره بود نامھ را: فرستاده عایشھ گوید دادم ، حضرت مھر آن را شكافت  
زل رسیدیمچون بھ من: و نامھ را خواند و فرمود خستگى سفر از (، تو ھم مقدارى از طعام و نوشیدنى خوردى  

جواب) تو رفع شد  . نامھ را مى دھم 
بھ خدا قسم كھ نمى: آن مرد كھ بھ او گفتھ بودند چیزى نزد حضرت نخورد، گفت  ھمین االن پاسخ مرا (شود  

در این ھنگاه حضرت امیر علیھ الّسالم) بدھید و دید اصحابش اطراف او ھستند نگاھى بھ پشت سر نمود  
 :فرمود

تو را بھ: آرى ، حضرت فرمود: از تو چیزى مى پرسم آیا جواب مى دھى ؟ گفت  خدا قسم آیا عایشھ نگفت  



: تو را آوردند، بھ تو گفت دشمنى تو چقدر است ؟ تو گفتى  مردى را بیاورید كھ با این مرد بسیار دشمن باشد،
خواھم او و اصحاب او در محلى اجتماع كرده من شمشیرم را از خوناز خدا مى  بسیار تا آنجا كھ آنھا رنگین  
 كنم ؟

تو را بھ خدا قسم: خدا شاھد است كھ درست گفتى ، حضرت فرمود: آن مرد گفت  آیا عایشھ بھ تو نگفت نامھ  
جواب... مرا ببر و بھ او بده در ھر حال كھ باشد   ، سپس  خداى را شاھد مى گیرم كھ درست است: داد 

تو را بھ خدا: حضرت فرمود آن  آیا عایشھ بھ تو نگفت اگر براى تو غذا یا آشامیدنى آوردند نزدیك مشو كھ در 
 جادوست ؟

آرى خداى را شاھد مى گیرم كھ صحیح است ، من وقتى نزد شما آمد،: جواب داد شما مبغوضترین خلق نزد  
تمن بودى و االن ھیچكس نزد من محبوبتر از شما نیس  :اكنون ھر چھ خواھى بفرما، حضرت فرمود ! 

بھ تو فرمان داد كھ در خانھ  نامھ مرا بھ عایشھ برسان و بگو خدا و رسول او را اطاعت نكردى زیرا خداوند
و امور نظامى(بمانى ، ولى تو بھ كار لشكركشى  ) طلحھ و زبیر و اصحاب این دو(وارد شدى ، و بھ آنھا  ( 

انصاف ندادید كھ زنان خود را در خانھ نھادید و ھمسر رسول خدا صلى هللاو  بگو بھ خدا و رسول علیھ وآلھ  
 .وسلم را بھ میان معابر كشاندید

نزد عایشھ رفتم ، نامھ اش را نزدش انداختم ، پیام حضرت را رساندم و برگشتم: آن مرد گوید  . 
ھیچكس نزد على نرفت مگر اینكھ او را گمراه كرد: عایشھ گفت  . 

این مرد با حضرت بود تا در جنگ صفین شھید شدو  . (321) 
 آگاھى حضرت بھ كار زشت ھشت منافق

ْحمنِ  حیمْ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ اْلرَّ  
امیرالمؤمنین علیھ السالم بھ ما ماءموریت داد از كوفھ: اصبغ بن نباتھ گوید بھ مدائن رویم ، روز یكشنبھ اى  

یكى از(بود كھ از كوفھ بیرون آمدیم ،  عمرو بن حریث با ھفت نفر تمرد كردند، و بھ ناحیھ اى ) منافقین بھ نام  
مدائن(روز چھارشنبھ بھ : فتند و گفتندحیره كھ خورنق نام داشت براى تفریح ر از  .خواھیم آمد ( 
سوسمار را باال گرفت و  آنھا در بین راه سوسمارى را صید كردند و عمرو بن حریث از روى استھزاء دست

این امیرالمؤمنین است با او بیعت كنید، آن: گفت   .ھفت نفر با او بیعت كردند، خود عمرو نیز ھشتمى بود 
على مى پندارد كھ علم غیب مى داند، اكنون ما او را بركنار و با این سوسمار : است آنھا گفتنددر روایتى آمده 

 . بیعت كردیم
اینھا حضرت على علیھ  شب چھارشنبھ راه افتادند و روز جمعھ وارد مسجد مدائن شدند، ھمزمان با ورود
رسول خدا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم بر  اى مردم: فرمود السالم مشغول سخنرانى بود كھ نگاھش بھ اینھا افتاد
خداوند  . نمود كھ از ھر حدیثى ھزار در گشوده مى شود و براى ھر درى ھزار كلید است من ھزار حدیث بیان

یوم ندعو كل اناس بامامھم:((مى فرماید صدا بزنیم ، من بھ   ، روزى كھ ھر انسانى را با رھبرش  (322) ((
است و  خورم كھ روز قیامت ھشت نفر مبعوث مى شوند كھ امام و پیشواى ایشان سوسمار خداوند سوگند مى

عمرو بن: راوى گوید! اگر بخواھم مى توانم نام آنھا را افشا كنم  حریث را دیدم كھ مثل شاخھ قطع شده از  
 (323) .پژمرده شده بود شدت خجالت و شرمندگى ، بى حال و
 آگاھى حضرت بھ علت ویرانى مسجدى در عدن
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
بار كھ ساختمان را باال مى  در دوران خالفت ابوبكر در ساحل عدن گروھى مى خواستند مسجدى بنا كنند، ھر
 .بردند فرو مى ریخت و ویران مى شد

، او دستور داد دوبارهجریان را با ابوبكر در میان گذارده راه حلى خواستند بنا كنید، دوباره با استحكام آن را  
شد، وقتى مشكل را بھ ابوبكر گزارش دادند بھ منبر رفت و بھ مردم گفت  بنا كردند اما باز سقوط كرد و ویران

اگر:   .در میان شما كسى در این مورد چیزى مى داند بگوید 
قبلھ را حفر كنید، دو قبرطرف راست و چپ : امیرالمؤمنین علیھ السالم فرمود آشكار مى شود كھ بر آن سنگى  

دختران تبع ھستیم ، براى خداوند شریك قبول نكردیم ،  است كھ روى آن نوشتھ من رضوى و خواھرم حیاد،
كردند  گذارید و دفن كنید، آنگاه مسجد را بنا كنید كھ خراب نخواھد شد، چون چنین آنھا را غسل داده نماز

د و خراب نشدساختمان ایستا . (324) 
 آگاھى حضرت بھ حیلھ معاویھ
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

زد او بودند گفتروزى معاویھ بھ كسانیكھ ن  : 
على ، حاضرین) حضرت (چگونھ مى شود فھمید كھ مرگ من زودتر است یا مرگ  راھى نیست ، : گفتند 

من این مطلب را از على بدست مى آورم زیرا: معاویھ گفت   !او سخن باطلى نمى گوید 
ھر سھ با ھم بھ: سپس سھ نفر از افراد مورد اعتماد را خواستھ بھ آنھا گفت  وفھ حركت كنید، ولى با طرف ك 

ترتیب وارد شوید و خبر مرگ مرا منتشر كنید، مواظب باشید سخن  ھم داخل نشوید، ھر كدام بھ تنھائى ولى بھ



گذارده و  چگونگى مرگ و سبب آن و روز مرگ و وقت آن ، و مكان قبر و آنكھ بر من نماز شما در مورد
شتھ باشید، اولدیگر امور ھماھنگ باشد و بھ ھیچ وجھ اختالف ندا یكى داخل شود و خبر فوت مرا بدھد،  

دومى و بعدا سومى ، آنگاه ببینید  سپس   !على چھ مى گوید؟ 
حالتى غمگین و افسرده ، مردم  این سھ نفر براى انجام این ماءموریت بھ كوفھ آمدند، اولى داخل شھر شد، با

از شام ،: از كجا مى آئى ؟ گفت : پرسیدند معاویھ مرده است: گفت  چھ خبر؟: گفتند   . 
نزد حضرت امیر علیھ السالم آمده) خوشحال شدند(مردم با شنیدن این خبر  مردى از شام آمده و مى : گفتند 

 .گوید معاویھ مرده است ، حضرت اعتنا نكرد
فیق معاویھ مرد و ھمانند ر : فرداى آن روز مرد دیگرى با ھمان حالت آمد، مردم از او پرسیدند چھ خبر؟ گفت
اینك سوار دیگرى آمده و خبر مرگ : حضرت آمدند و گفتند خود واقعھ را تعریف كرد، اینبار نیز مردم نزد
 .و تمام واقعھ را مانند اولى نقل مى كند، حضرت باز جوابى نداد معاویھ را آورده است
مرگ او و جزئیات  چگونگى روز سوم سوار دیگرى آمد و خبر مرگ معاویھ را داد وقتى مردم از او راجع بھ
 .امر سئوال كردند ھمانند آن دو نفر توضیح داد

یا امیرالمؤمنین این خبرى كھ اینھا: مردم باز بھ نزد حضرت آمدند و گفتند مى دھند صحیح است زیرا این  
و چون با حضرت زیاد ) باز حضرت اعتنا نكرد(دھد،  سومین سوار است كھ ھمانند دو سوار قبلى خبر مى

نھ: (دند فرمودگفتگو كر  معاویھ ھرگز نمى میرد تا اینكھ محاسن من بھ خون سرم رنگین شود و این خبرھا ( 
این جمالت حضرت بھ. حیلھ اى است كھ پسر خورنده جگرھا با آن بازى مى كند و ) (325) معاویھ رسید 

 .( فھمید كھ حضرت زودتر از او از دنیا خواھد رفت
 آگاھى حضرت از چشمھ آب و جریان راھب
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

نھالشكر امیرالمؤمنین علیھ السالم در راه صفین دچار عطش شد، ذخیره آب آ پایان یافتھ بود و ھر چھ در چپ  
 .نیافتند و راست مسیر خود تالش كردند از آب اثرى
در وسط  (326) حضرت امیر علیھ السالم لشكر را اندكى از جاده منحرف كرد اندكى راه پیمود تا آنكھ دیرى

ساكنین: بیابان نمایان شد، حضرت بھ طرف دیر آمد و بھ اصحاب فرمود آن را صدا بزنید، مردم صدا كردند،  
چاره  آیا نزدیك شما آبى ھست كھ این جمعیت را: فرمود حضرت بھ او راھبى سر خود را از دیر بیرون آورد،
 سازد؟

اصال، میان من و آب بیش از دو فرسخ فاصلھ است ، من نیز اگر ذخیره یكماه را برایم نیاورند : راھب گفت 
 . از تشنگى ھالك مى شوم

آرى آیا اكنون: آیا سخن این راھب را شنیدید؟ گفتند: حضرت بھ اصحاب فرمود كھ نیروئى داریم دستور مى  
یم شاید بھ آب دسترو) دو فرسخى (دھى كھ بھ آنجا   یابیم ؟ 

سپس حضرت گردن استر خود را! نھ شما نیازى بھ این كار ندارید: حضرت فرمود بھ طرف قبلھ منحرف  
اینجا: كرد و بھ مكانى نزدیك دیر اشاره نمودند و فرمود را حفر كنید، عده اى با كلنگ زمین را كندند تا اینكھ  

) سنگى بزرگ و درخشان یا على: بھ حضرت عرض كردند) گونھ اى كھ قابل حفر نبودبھ (ظاھر شد ) سفید  
 .كلنگ در این سنگ اثر نمى كند

آب در زیر این سنگ است ، اگر سنگ را از جاى خود حركت دھید بھ آب خواھید رسید، : حضرت فرمود
 .تالش كنید تا سنگ را از جا بركنید
 ناتوانى سپاھیان و شجاعت حضرت امیر علیھ السالم

حیمْ بِْسِم ّهللاِ  ْحمِن اْلرَّ   اْلرَّ
 .سپاھیان با یكدیگر ھماھنگ شدند و تالش كردند اما سنگى بود سخت ، و آنھا نتوانستند سنگ را حركت دھند
ناتوان ھستند پاى از ركاب  در این ھنگام وقتى حضرت دید آن جمعیت با تمام تالششان در كندن آن سنگ

پنجھ در زیر آن سنگ انداخت ، آنرا حركتى داد، سپس آنرا از   زد،درآورد و از مركب فرود آمده ، آستین باال
ناگاه آبى زالل نمایان شد، سپاھیان ھجوم آوردند! فاصلھ اى دور پرتاب نمود جاى كند و بھ و از آن نوشیدند،  
 .ننوشیده بودند آبى بود بسیار خنك و زالل كھ خوشگوارتر از آن در آن سفر

و سیراب شوید، اصحاب چنین كردند، آنگاه حضرت آنذخیره سازید : حضرت فرمود سنگ را دوباره بھ جاى  
 .خویش نھاد و دستور داد عالمت آن را با خاك بپوشانند
 راھب مسیحى مسلمان مى شود
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
اى مردم مرا : د صدا زدپایان رسی مرد راھب از باالى دیر تمامى این امور را زیر نظر داشت ، وقتى كار بھ

گویا راه خروج(پائین آورید، پائین آورید  او نردبانى بوده است كھ از بیرون ، دیگران باید نصب مى كردند یا  
ھر طور شده او را پائین آوردند، آمد) ضعیف بوده كھ نیاز بھ كمك داشتھ است  پیرمردى و در مقابل حضرت  

رد تو پیامبر مرسلاى م: امیر علیھ السالم ایستاد و گفت  فرشتھ مقرب : نھ ، گفت : ھستى ، حضرت فرمود 



دستت: نھ ، گفت : ھستى ؟ فرمود را باز كن تا بر دست تو مسلمان شوم ، حضرت دست مبارك را گشود و  
 : شھادتین بگو، راھب گفت :فرمود
شھادت مى دھم كھ شما وصى ، و  اشھد ان ال الھ اال ّهللا وحده ال شریك لھ و اءشھد ان محمدا عبده و رسولھ
  را دارى ، آنگاه حضرت شرایط اسالم را بھ او یاد داد، سپس  پیامبر خدا و تنھا كسى ھستى كھ لیاقت خالفت
 :فرمود
مى گویم یا : عرض كرد چطور شد كھ بعد از اینھمھ مدت طوالنى كھ مسلمان نبودى ، اآلن مسلمان شدى ؟

كسى) شناسائى (اى امیرالمؤمنین ، این دیر در اینجا بر كھ این سنگ را مى جوید و آب را از زیر آن خارج  
 . مى كند ساختھ شده است
دانشمندان بسیارى قبل از من در اینجا سكونت داشتھ اند ولى این توفیق نصیب آنھا نشد و خداوند روزى من 
 .كرد

اىما در كتابھاى خود و آثار دانشمندانمان یافتھ ایم كھ در این مكان چشمھ  است كھ بر روى آن سنگى است و  
 .داند مكان آنرا كسى جز پیامبر یا وصى پیامبر نمى
جایگاه این سنگ را مى داند و  ولّى خدا بھ ناچار مردم را بھ سوى حق مى خواند و عالمت آن این است كھ او

و من چون دیدم آنچھ. بر كندن آن قدرت دارد بودم و بھ آرزوى خود انجام دادى ، بر من ثابت شد آنچھ منتظر  
 . امروز بھ دست شما مسلمان شدم و بھ حق شما ایمان آورده غالم تو ھستم رسیدم ، و
كھ محاسن شریفش تر شد و گفت  امیرالمؤمنین علیھ السالم وقتى این سخنان را از راھب شنید آنقدر گریھ كرد

سپاس خداوندى را كھ مرا فراموش نكرده ، سپاس:  آنگاه . د من در كتابھاى او بوده است خداوندى را كھ یا 
آنچھ برادر مسلمانتان مى گوید بشنوید، مردم شنیدند و خدایرا بسیار: فرمود مردم را دعوت كرده سپاس گفتند  
 .گردید و شكرشان بر نعمت خدا و شناخت امیرالمؤمنین علیھ السالم افزون

رد و بھ درجھراھب با حضرت ھمراه شد و در جنگ صفین با اھل شام شركت ك شھیدان نائل آمد حضرت  
گرفت و بسیار بر او استغفار نمود و ھر گاه یاد او مى شد  امیر علیھ السالم خودش نماز و دفن او را بر عھده

ذاك:((مى فرمود حضرت امیر علیھ: در برخى روایات آمده است .))موالى ؛ او دوست من بود  السالم بعد از  
اء دنبال او مى گشت ، و خود حضرتشھادت این راھب در میان شھد بر او نماز گزارد و با دست خود او را  

بھ خدا سوگند گویا: دفن كرد و فرمود او را مى بینم كھ در منزلش با ھمسر خویش كھ خداوند او را بھ آن  
 (327) .داشتھ بھ سر مى برد گرامى

این جریان را مورخین ذكر كرده و در میان شیعھ و: مى فرماید) ره (شیخ مفید  اھل سنت مشھور است بھ  
رده اندبلیغ آنرا در سخنرانى ذكر ك گونھ اى كھ شعراء آنرا بھ شعر درآورده و گویندگان . (328) 
 آگاھى حضرت از اسرار زن جسور
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

روزى با: ى حضرت امیر علیھ السالم است گویدحارث عور كھ از دوستان باوفا امیرالمؤمنین در جایگاه  
شكایت كرد، زن شكایت خود را گفت ، شوھرش نیز  قضاوت نشستھ بودم كھ زنى آمد و بر علیھ شوھرش
 .حق با مرد بود، حضرت حق را بھ شوھر داد و بھ ضرر زن حكم كرد ادعاى خود را بیان كرد، و چون

یا امیرالمؤمنین بھ خدا قسم: بسیار خشمگین شد و صدا زد زن از قضاوت حضرت كھ بر ستم قضاوت كردى ،  
 !خداوند بھ تو اینگونھ دستور نداده بود

اى سلفع و مھیع و قردع ، من آنچھ حق مى دانستم در مورد تو: حضرت فرمود قضاوت كردم ، زن با شنیدن  
 .این سخن ترسید و فرار كرد و جوابى نداد

عمرو بن حریث منافق فرصت طلبى  
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

دنبال زن رفت و) مرد منافق و مخالف حضرت على علیھ السالم (عمرو بن حریث  امروز از تو : بھ او گفت  
تو بدون ھیچ حرفى برخاستى و رفتى ، بھ من بگو بھ تو  امر عجیبى دیدم ، امیرالمؤمنین سخنى بھ تو گفت و

ھ نتوانستىچھ گفت ك  جواب دھى ؟ 
اى بنده خدا حضرت مساءلھ اى را بازگو كرد كھ جز من و خداوند: زن گفت  متعال كسى آگاه نبود، و من از  

و رسوا(ترس اینكھ مبادا بیش از این بگوید  برخاستم ، زیرا تحمل یكى بھتر از تحمل سختیھاى پشت سر ) كند 
 . ھم است

اى بنده خدا او بھ: تو چھ گفت ؟ زن گفت  خدایت ببخشاید، او بھ: عمرو گفت  من چیزى را گفت كھ زشت  
 .دارم و ثانیا زشت است مردان از عیوب زنان آگاه شوند

اى زن نھ تو مرا مى شناسى و نھ من تو را، شاید نھ من: عمرو بن حریث گفت  تو را و نھ تو مرا دیگر ببینیم  
وقتى دید من بسیار اصرار مى: عمرو گوید.  گفت كنم   : 

اى سلفع ، بھ خدا قسم مجراى حیض من غیر عادى است اما: اینكھ حضرت فرمود اى مھیع ، بھ : اینكھ فرمود 
با زنان ھستم) شوھر(خدا قسم بھ جاى مردان  اى قردع ، من آن زن خرابكار ھستم كھ خانھ : اما اینكھ فرمود . 



 . او را ویران و نابود كردم ھمسرم و دارائى
اى بر تو، او این مطالب را از كجا مى داند؟ آیا ساحر است یا كاھنو: عمرو گفت  كھ  (330) یا مخدوم (329) 

گسترده اى است  بھ مسائل تو خبر مى دھد، این دانش   . 
بد حرفى زدى ، او نھ جادوگر است و نھ كاھن و نھ مخدوم ، او از: زن گفت  نبوت و وصى پیامبر خدا خاندان  

آنچھ از پیامبر اكرم. اوست ) علوم (و وارث  صلى هللا علیھ وآلھ وسلم گرفتھ است بھ مردم مى گوید و او بعد  
 . حجت خداست بر مردم از پیامبر ما
 آگاھى حضرت امیر علیھ السالم از گفتگوى عمرو با زن
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

اى عمرو: عد از گفتگو نزد حضرت برگشت ، حضرت بھ او فرمودعمرو بن حریث ب چرا و بھ چھ حقى آن  
ساحر و كاھن و مخدوم(سخنان را در حق من روا داشتى  آگاه باش بھ خدا قسم كھ سخن آن زن درباره من از  ( 

؟دو مقابل خداوند خواھیم ایستاد بنگر چھ گریزى از خداوند دارى  تو بھتر بود، و من و تو ھر  
خدایت . یا امیرالمؤمنین من از خداوند استغفار مى كنم و از شما معذرت مى خواھم ، مرا ببخش : عمرو گفت 

 .ببخشاید
كھ ) خدائى (نھ بھ خدا قسم من ھرگز این گناه را بر تو نمى بخشم ، تا من و تو در مقابل آن : حضرت فرمود

 (331) . ظلم نمى كند بایستیم
اینكھ حضرت امیر علیھ السالم عمروبن حریث را نبخشود با آنكھ: مؤ لف گوید حضرتش دریاى رحمت الھى  

دل عمرو بود واست بھ جھت نفاق و كینھ اى بود كھ در   .توبھ نكرده بلكھ تظاھر مى نمود 
میثم تمار : معرفى كند گفت  و این عمرو بن حریث ھمان است كھ وقتى عبیدّهللا از او خواست تا میثم را
اى امیر او دروغ مى گوید: است ، میثم گفت  دروغگو و طرفدار آن مرد دروغگو على بن ابیطالب بلكھ منم  :
 راستگو على بن ابیطالب كھ بھ حق امیر مؤمنان است ، و در ترجمھ او وى را بھ راستگو طرفدار آن مرد
 (332) .عنوان كافر بى دین و دشمن خدا و فرماندار بنى امیھ معرفى كرده اند
 آگاھى حضرت از عاقبت ابن كوا
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

قل ھل اءنبؤ كم باالءخسرین ((مردى بھ نام ابن كّوا از امیرالمؤمنین علیھ السالم در مورد این آیھ مباركھ
اینھا اھل كتاب ھستند زمانى بر حق بوده سپس در: سئوال نمود، حضرت فرمود (333) ((اعماال دین خود  
 .بدعت گذاردند و گمان مى كنند كھ كار نیكى انجام داده اند

بر فرود آمده و دست خود را بر كتف ابن كوا زده فرمودسپس حضرت از من : 
اى: او گفت ! اى ابن كّوا اھل نھروان نیز از ایشان دور نیستند امیرالمؤمنین من غیر از شما را نمى خواھم و  

سئوال نمى) مخالفین (از دیگرى  در جنگ نھروان ، ابن كّوا جزء: اصحاب گویند) شما را امام مى دانم (كنم    
دیدند كھ بر علیھ حضرت مى جنگید، یكى بھ او گفت) سپاه دشمن (رج خوا مادرت بھ عزایت نشیند، تو آن  : 

 با او جنگ مى كنى ؟ زمان از امیرالمؤمنین سئوال مى كردى و امروز
 (334) .در این میان مردى بر او حملھ كرد و با ضربھ نیزه او را بھ جھنم واصل كرد
 آگاھى حضرت از مرگ سلمان و طّى االرض حضرت
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

صبح را در مدینھامیرالمؤمنین علیھ السالم با ما نماز : جابر انصارى گوید خواند، پس از آن روى مبارك را بھ  
خداوند اجر شما را در: طرف ما كرده فرمود مرگ برادرتان سلمان عظیم گرداند، آنگاه حضرت عمامھ پیامبر  

 :وآلھ وسلم را بر سر گذارد و بر استرى بھ نام عضبا سوار شد و بھ قنبر فرمود صلى هللا علیھ
ده قدم شمردم خود را بر در خانھ سلمان در مدائن دیدم: نبر گویداى قنبر ده قدم بھ شمار، ق  . 

وقتى زمان وفات سلمان نزدیك شد: گوید) گویا ھمشھرى سلمان بوده است (زادان  چھ كسى تو را : بھ او گفتم  
آنكھ پیامبر صلى هللا علیھ: غسل مى دھد؟ گفت  فتم گ) یعنى حضرت على علیھ السالم (وآلھ وسلم را غسل داد  

تو در مدائنى و:  اى زادان وقتى چانھ مرا بستى ، صداى در را مى شنوى: على در مدینھ گفت    . 
چون چانھ او را بستم ناگاه صداى درب را شنیدم ، بالفاصلھ در: زادان گوید را باز كردم دیدم امیرالمؤمنین  

اى زادان سلمان: على بن ابیطالب است فرمود  فوت كرد؟ 
! حضرت داخل شد و پارچھ را از صورت سلمان برگرفت در این حال سلمان تبسمى كردآرى : عرض كردم 

 :حضرت فرمود
رفتى مصیباتى را كھ بر برادرت وارد  خوشا بھ حال تو اى بنده خدا، وقتى نزد پیامبر صلى هللا علیھ وآلھ وسلم
) شده بگو، سپس حضرت مشغول كارھاى او شد سلمان نماز مى خواند وقتى حضرت بر ) غسل و كفن و نماز
طیار برادر گرام حضرت امیر(حضرت شنیدم و با حضرت دو مرد را دیدم یكى جعفر  تكبیرى با عظمت از  

و دیگرى خضر پیامبر علیھ السالم بود و ھمراه ھر كدام از) علیھ السالم  جعفر و خضر ھفتاد صف از مالئكھ  
رشتھ بودمیلیون ف در نماز بر سلمان حاضر شدند در ھر صفى یك . (335) 



 رسوایى ابن جوزى توسط یك بانوى زیرك
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

با ھمین جریان مشاھده كردم كھ ذكر آن خالى از لطف و فایده نیستحكایت جالبى متناسب   . 
خود بر زبان آورد و  یكى از علماء اھل سنت كھ معروف بھ ابن جوزى است روزى سخنى فراتر از دھان
سلونى قبل ان :((او بر فراز منبر صدا زد. باشد خواست ھمچون امیرالمؤمنین علیھ السالم ادعایى كرده

من بپرسید قبل تفقدونى؛ از  ((.!از اینكھ مرا نیابید 
آیا درست است كھ حضرت على: در این میان بانویى آگاه و زیرك از او پرسید علیھ السالم براى غسل و كفن  

رفت و) از مدینھ بھ مدائن (و دفن سلمان یك شب  : آن مراسم را انجام داد و برگشت ؟ ابن جوزى گفت  
 . اینگونھ روایت شده است

آیا درست است كھ جنازه عثمان سھ روز در مزبلھ افتاده بود: ادامھ داد آن زن در (و حضرت على علیھ السالم  
ابن جوزى) و اقدامى نكرد؟(حاضر بود ) مدینھ  پس یكى از آن دو اشتباه بود: آرى ، آن زن گفت : گفت   ! 

اى زن اگر تو بى اجازه: ابن جوزى كھ از جواب این زن عاجز شده بود گفت  شوھرت از خانھ بیرون آمدى ،  
در این ھنگام كھ آن زن ، ابن جوزى را درمانده دید . خدا بر او لعنت خدا بر تو و اگر با اجازه او بوده ، لعنت
 : بھ او زد و گفت تیر خالص را

 پیامبر اكرم صلى هللا) شوھرش (خروج كرد آیا با اجازه ) از خانھ (عایشھ كھ بھ جنگ با على علیھ السالم 
 علیھ وآلھ وسلم بود؟
 (336) .ابن جوزى چنان درمانده شده بود كھ ساكت گردید و جوابى نداد

ز تحقق دیگر از پیشگوئیھاى امیرالمؤمنین علیھ السالمو این نی: مؤ لف گوید ھر كھ بعد از من : بود كھ فرمود 
 .نماید چنین ادعایى كند خداوند او را رسوا مى
 سلمان دریائى بى كران و مردى از اھل البیت علیھم السالم
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ترده این مرد بزرگ و ناشناختھ وو من مناسب مى دانم كھ فھرستى از فضائل گس افتخار ما ایرانیان و یار با  
 . وفاى حضرت امیر علیھ السالم را ذكر كنم
پیامبر . ماندند و دیگران منحرف شدند او از آن سھ نفرى است كھ روایات مى گوید تنھا آنھا بعد از پیامبر برجا
آنھا   داده كھ چھار نفر را دوست داشتھ باشم سپس  خداوند بھ من دستور :اكرم صلى هللا علیھ وآلھ وسلم فرمود
 .حضرت على و مقداد و ابوذر و سلمان فارسى معرفى كرد را

سلمان علم اول و آخر را پیدا كرد و او دریائى بیكران است و : امام صادق علیھ السالم در مورد سلمان فرمود
 . او از ما اھل بیت است

سلمان اسم اعظم را مى دانست: الم فرموددر حدیث دیگرى حضرت صادق علیھ الس او آنقدر در دانش و  . 
اگر ابوذر: اسرار الھى عمیق بود كھ روایات مى گوید  . آنچھ در دل سلمان بود مى دانست او را مى كشت 

آیا سلمان محدث: بھ امام صادق علیھ السالم عرض كردم : حسن بن منصور گوید از غیب با او صحبت (بود؟  
چھ كسى با او: آرى ، گفتم : رت فرمودحض) مى شد فرشتھ اى بزرگوار، عرض : سخن مى گفت ؟ فرمود 

وقتى سلمان چنین باشد: كردم  بھ كار : چھ خواھد بود؟ حضرت فرمود) حضرت امیر علیھ السالم (صاحب او  
 . مشغول باش خودت

، در روایات))سلمان منا اھل البیت؛ سلمان از ما خانواده است((و جملھ سیارى آمده است ، حضرت باقر علیھ ب 
نگوئید سلمان فارسى: السالم فرمود  (337) . بگوئید سلمان محمدى او مردى از ما خاندان است 

 تاءسف سلمان در ھنگام مرگ
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
چگونھ اى ؟ حالت چطور : گفت  ھنگامیكھ سلمان از دنیا مى رفت سعد بن ابى وقاص بھ عیادت او آمد، بھ او

چرا گریھ مى: است ؟ سلمان گریست ، سعید گفت  كسانى كنى ، پیامبر تا دم مرگ از تو راضى بود، تو از  
) ھستى كھ نزد حوض نھ از آنھا كھ پیامبر صلى هللا علیھ وآلھ فرمود(پیش حضرت مى روى ) كوثر عده اى  :
 .(شده اند از اصحاب مرا از حوض درو مى كنند چون بعد از حضرت مرتكب خیانتھایى

بھ خدا سوگند كھ من بھ خاطر مرگ بى تابى نمى كنم و نھ بھ خاطر: سلمان گفت  گریھ من از آن غصھ دنیا،  
پیامبر اكرم صلى هللا علیھ وآلھ با ما شرط : در روایتى گفت  است كھ پیامبر اكرم صلى هللا علیھ وآلھ فرمود و
 . بیشتر داشتھ باشم از دنیا باید بھ اندازه بار مسافر باشد و من مى ترسم كھ از این مقدار كرد توشھ شما

دم دیدم یك پارچ یا آفتابھ و یك لگن براى شستن لباس و یك كاسھ من بھ اطراف او در اتاق نگاه كر: سعد گوید
 .یا ظرف پختن غذا بیشتر نبود
 عالم نصرانى با ھدایت حضرت على علیھ السالم مسلمان شد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
(338) 



روایت كرده است كھ بھ اسقف  عالمھ مجلسى رضوان هللا علیھ از زید و صعصعة و اصبغ بن نباتھ و دیگران
در سرزمین دیلم فارس خبر) عالم بزرگ نصارى ( دادند كھ مردى ھست كھ ناقوس را تفسیر مى كند  

منظورشان حضرت على علیھ(  .(السالم بود 
مرا نزد او ببرید كھ او را انزع بطین مردى تنومند كھ موى جلوى سر او ریختھ است خواھم : اسقف گفت 

 . یافت
من: وقتى او را نزد حضرت آوردند یكصد و بیست سال از عمرش مى گذشت ، گفت  صفت این مرد را در  

او وصى پسر عموى خود انجیل دیده ام ، شھادت مى دھم كھ براى ایمان آوردن : است حضرت بھ او فرمود 
لباس خود را درآور تا آن عالمتى : آرى ، فرمود: زیاد كنم ؟ عرض كرد آمده اى آیا مى خواھى رغبت تو را
 . دھم میان دو كتف توست بھ اصحاب نشان را كھ

ن محمد عبده و رسولھ ، آنگاه نالھ اى كرد و جان اشھد ان ال الھ اال هللا و ا: اسقف با شنیدن این سخن صدا زد
 !داد

در اسالم اندكى زیست اما در جوار خداوند بسیار متنعم شد: حضرت امیرالمؤمنین علیھ السالم فرمود . (339) 
 حضرت على علیھ السالم منافق چاپلوس را رسوا كرد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
 :محمد حنفیة فرزند حضرت على علیھ السالم گوید
بھ عبدهللا بن مدینھ برمى گشتند كھ  امیرالمؤمنین با سلمان فارسى و عمار و صھیب و مقداد و ابوذر از بیرون

و یاران او رسیدند) منافق (ابى سلول  . 
 : عبدهللا بھ حضرت امیرالمؤمنین علیھ السالم گفت
مرحبا بھ سرور بنى ھاشم و وصى پیامبر خدا و برادر و داماد او و پدر دو سبط، ھمو كھ از مال و جان خود 
 . در راه او گذشت

من بھ نفاق تو گواھى مى دھم واى بر تو اى پسر ابى تو منافقى و: حضرت فرمود آیا اینگونھ : عبدهللا گفت  ! 
 . ھمانند تو و اصحابت با من سخن مى گوئى ؟ بھ خدا كھ من ایمان دارم

مادرت بھ عزایت بنشیند، تو نیستى مگر منافق و چون ماجرا را بھ: حضرت فرمود پیامبر اكرم صلى هللا علیھ  
ر موردوآلھ خبر داد آیات او ل سوره بقره كھ د  (340) .منافقین است نازل شد 

 آگاھى حضرت امیرالمؤمنین علیھ السالم از حقانیت ادعاى زن
حیمْ بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ  ْحمِن اْلرَّ  

نزد موالى خودم امیرالمؤمنین علیھ السالم بودم كھ سر و: عمار یاسر گوید جامع كوفھ ) مسجد(صداى عظیمى  
اى عمار: حضرت بھ من فرمود. را فرا گرفت   !ذوالفقار آن كوتاه كننده عمرھا را بیاور 

از ستم بھ اى عمار برو بیرون و آن مرد را: آوردم ، حضرت فرمود: عمار گوید زن بازدار، اگر بس كرد  
 . وگرنھ با ذوالفقار جلو او را مى گیرم

بیرون آمدم ، مرد و زنى را دیدم كھ با ھم نزاع مى كردند، مرد: عمار گوید افسار شتر را گرفتھ ، ھر كدام مى  
 . گوید این شتر، مال من است

مى كند امیرالمؤمنین تو را از ستم بھ این زن نھى: بھ آن مرد گفتم  . 
على بھ كار خود مشغول باشد و برود دستش را از خونھاى: گفت ) گستاخ (مرد  مسلمانان كھ در بصره كشتھ  

او مى خواھد شتر مرا بگیرد و بھ این! است بشوید  !زن دروغگو بدھد 
برگشتم تا بھ موالى خودم خبر دھم ، ناگاه دیدم حضرت خارج شد و: عمار گوید مایان آثار خشم در صورتش ن 

واى بر تو، شتر این زن را: بود، بھ آن مرد فرمود شتر مال من است: رھا كن ، مرد گفت    . 
چھ كسى بھ نفع زن شھادت مى: اى ملعون دروغ مى گوئى ، مرد گفت : حضرت فرمود شاھدى : دھد؟ فرمود 

مرد گفت! كھ ھیچیك از اھل كوفھ آن را تكذیب نمى كند د شتر را بھ زن مى اگر شاھدى راستگو شھادت دھ : 
اى شتر بگو: دھم ، حضرت فرمود یا امیرالمؤمنین سالم بر: مالك تو كیست ؟ ناگاه شتر با زبانى گویا گفت    

شترت را: حضرت بھ زن فرمود! تو، نوزده سال است كھ این زن مالك من است  الحدیث. بگیر   (341) 
 چنان داورى كنم كھ قبل از من ھیچكس جز حضرت داود نكرده باشد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ول آرام كردن وى ھستند، حضرت امیرالمؤمنین روزى بھ مسجد آمد، جوانى را دید كھ مى گرید و مردم مشغ
براى چھ مى گریى ؟ گفت: فرمود  : 

این چند نفر : ادامھ داد یا امیرالمؤمنین شریح قاضى بھ ضرر من قضاوتى كرده كھ نمى دانم چیست ؟ سپس
با پدرم بھ -اشاره بھ عده اى كھ آنجا بودند كرد  ؟ سفر رفتند، اینھا آمدند ولى پدرم نیامد، پرسیدم پدرم چھ شد 

او: گفتند من آنھا. پدرت مالى باقى نگذارده است : مال او چھ شد؟ گفتند: مرد، گفتم   را نزد شریح قاضى بردم  
 . بھ سفر مى رفت اموال بسیارى ھمراه داشت ، او آنھا را قسم داد، ولى من مى دانم كھ پدرم وقتى

شریح آمدند بروید نزد شریح ، ھمگى نزد: حضرت امیرالمؤمنین علیھ السالم فرمود . 



اى شریح میان اینھا چگونھ قضاوت كردى ؟: حضرت فرمود  
یا امیرالمؤمنین این جوان ادعائى نسبت بھ این افراد داشت كھ: شریح گفت  مدعى است اینھا با پدر او بھ سفر  

م ، پدرش مرده است ، از مال او پرسید: اینھا سئوال كردم نگفتند رفتھ اند ولى پدرش برنگشتھ است من از
مالى: گفتند  .باقى نگذارد 

اینھا را قسم دادم ) طبق قانون قضاوت (نھ ، من نیز : آیا بر ادعاى خودت شاھدى دارى ؟ گفت : بھ جوان گفتم 
 .، اینھا نیز قسم خوردند

اى) ھرگز(ھیھات : فرمود) كھ بر اسرار و غیبت آگاھى دارد(امیرالمؤمنین  شریح آیا اینگونھ داورى مى كنى  
بھ خدا: پس چگونھ ؟ فرمود: یح گفت ؟ شر سوگند در میان اینان چنان داورى كنم كھ ھیچكس قبل از من جز  

اى قنبر ماءمورین: سپس بھ قنبر فرمود! صلى هللا علیھ وآلھ چنین نكرده باشد داود پیامبر  شرطة الخمیس 
آنگاه بھ صورت آنھا  را صدا بزن ، آمدند، حضرت بھ ھر كدام از آن متھمین یكنفر ماءمور گماشت ، (342)

چھ مى گوئید؟ آیا مى پندارید من نمى: نگاه نموده فرمود ؟ اگر چنین باشد من دانم با پدر جوان چھ كرده اید 
سپس! نادان خواھم بود صورت اینھا را بپوشانید و از ھم جدا كنید، ھر كدام را با صورتھاى: فرمود  پوشیده  

 .ھمراه با ماءمورى كنار یكى از اسطوانھ ھا قرار دادند
خود بھ نام عبدهللا بن ابى رافع) منشى (امیر علیھ السالم بھ نویسنده  حضرت تا (دواتى بیاور صحیفھ و : فرمود 

امیرالمؤمنین) اقرار این گروه را بنویسید در جایگاه داورى نشست و مردم اطراف حضرت نشستند، حضرت  
وقتى من: فرمود  .تكبیر گفتم شما نیز تكبیر بگوئید 

را  آنگاه فرمود تا یكى از آنھا را آوردند و مقابل حضرت نشاندند و صورتش  باز كردند، حضرت بھ نویسنده  
اعترافات او را بنویس ، آنگاه حضرت: د فرمودخو آن ھنگام كھ با این جوان حركت كردید : بھ آن مرد فرمود 

چھ سالى: فالن ماه ، فرمود: در چھ ماھى ؟ گفت : در فالن روز، فرمود: گفت  چھ روزى بود؟ مرد : ؟ گفت  
وقتى پدر این جوان مرد شما در چھ منطقھ اى: فالن سال ، فرمود در : در فالن منطقھ ، فرمود: گفت  بودید؟ 

منزل: خانھ چھ كسى فوت كرد؟ گفت  : فالن بیمارى ، فرمود: بیمارى او چھ بود؟ گفت : فالن بن فالن فرمود 
در چھ روزى مرد، چھ: فالن مقدار، فرمود: گفت : روز بیمارى او طول كشید؟ چند كسى او را غسل داد و  

چھ كسى بر او نماز كفن كرد و چھ كفنى بر او پوشاندند؟  خواند، چھ كسى او را داخل قبر كرد؟ 
در این . مردم نیز تكبیر گفتند پس از پایان بازجوئى ، حضرت امیرالمؤمنین علیھ السالم تكبیر گفت ، تمامى
یقین كردند كھ رفیق آنھا اقرار كرده است ، حضرت دستور داد تا این  ھنگام دیگر دوستان او بھ تردید افتادند و

رد رام صورتش را باز كرد سپس  بھ زندان برده و فرمود تا نفر بعدى را بیاورند، او را مقابل خویش نشاند، 
ھرگز، آیا شما مى پندارید كھ من از كار شما: فرمود  . آگاه نیستم 

یا امیرالمؤمنین ، من یكى از اینھا ھستم و با كشتن او موافق: آن مرد گفت  اه یكى نبودم و حقیقت را گفت ، آنگ 
مال مقتول اقرار كردند، آنگاه حضرت آن نفر اول را نیز دوباره  یكى دیگران نیز آمدند و بھ قتل و ربودن
 .نیز اقرار كرد و حضرت آنھا را مجبور بھ پرداخت مال و تن دادن بھ كیفر نمود احضار كرد او
 قضاوت عجیب حضرت داود علیھ السالم

ح ْحمِن اْلرَّ یمْ بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ  
یا امیرالمؤمنین قضاوت حضرت داود چگونھ بود؟: در این ھنگام شریح گفت : ادامھ   

داود پیامبر از كنار نوجوانانى كھ بازى مى كردند عبور كرد،: حضرت فرمود شنید كھ بچھ ھا یكى از  
صدا مى) دین مرد(رفیقھاى خود را بھ نام مات الدین   .زنند و جوانى پاسخ مى دھد 

چھ كسى: مات الدین ، فرمود: اسم تو چیست ؟ گفت : جوان فرمودحضرت بھ آن  این اسم را براى تو گذارده ؟  
مادرم ، حضرت داود نزد مادر جوان رفتھ: گفت  ! مات الدین : اى بانو نام این پسرت چیست ؟ گفت : فرمود 

چھ كسى این: فرمود ؟ جریانش چیست: پدرش ، فرمود: نام را بر او نھاده است ؟ گفت    
پدرش با عده اى بھ سفر رفت ، آن موقع من بھ این نوجوان باردار: زن گفت  بودم آن عده آمدند ولى شوھرم  

او مرد،: نیامد، سراغ شوھرم را گرفتم گفتند آیا : چیزى باقى نگذارد؟ گفتم : اموال او چھ شد؟ گفتند: گفتم  
ى نام فرزندش را خواه پسرآرى ، وصیت كرد كھ وقتى شما زایمان كرد: گفتند وصیتى كرد؟ باشد یا دختر  

من نیز چنین كردم! مات الدین بگذارى   . 
زنده اند یا: آرى ، فرمود: آن گروه را مى شناسى ؟ گفت : حضرت داود فرمود : زنده اند، فرمود: مرده ؟ گفت  

كھ من كردم قضاوت كرد و  از منزلھا بیرون آورد و ھمانند ھمین حكمى بیا با ھم نزد آنھا برویم ، آنگاه آنھا را
بگذار الحدیث) دین زنده شد(نام پسرت را عاش الدین : فرمود بھ زن  . (343) 

اده و داورى عجیبآگاھى فوق الع  
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
آن موقع طفلى شیر خوار در  جوانى نزد عمر آمد و ادعا كرد كھ پدرش در شھر كوفھ از دنیا رفتھ است و او
 (344) .عمر فریادى بر سر او كشید و او را دور كرد كرد، مدینھ بوده است و اكنون ارث پدر را مطالبھ مى
او را بھ مسجد : فرمود جوان بھ دادخواھى برخواست و از حضرت على علیھ السالم دادرسى نمود، حضرت



وشن كنم ، جوان را آوردندجامع بیاورید تا جریان را ر  و حضرت جریان را از او پرسید و او داستان را گفت 
. 

من اكنون قضاوتى مى كنم در میان شما كھ خداوند بر فراز ھفت: حضرت فرمود آسمان داورى نموده و ھیچ  
 .براى دانش خویش پسندیده باشد كس این گونھ داورى نكند مگر آنكھ خداوند او را

برویم نزد قبر پدر: تا ابزارى ھمانند بیل آورده سپس فرمود آنگاه فرمان داد این بچھ ، ھمگى حركت كردند،  
قبر را حفر كنید و یكى از: حضرت فرمود استخوانھاى سینھ او را درآورید، آن استخوان را بھ دست جوان داد  

رتآن را بو كن ، ھمینكھ جوان آن را بوئید، خون از بینى او روان شد، حض :و فرمود این جوان : فرمود 
 ! فرزند اوست

بھ خاطر جریان خون ، مال را بھ او تحویل مى دھى ؟ حضرت فرمود او از تو و ھمھ مردم بھ : عمر گفت 
 . مال سزاوارتر است

شما نیز این استخوان را بو كنید، ھمگى بو كردند، از بینى ھیچكدام خونى نیامد، : سپس بھ حاضرین فرمود
ن فرمودآنگاه حضرت بھ جوا : 

این مرد : شد، حضرت فرمود تا دوباره استخوان را بو كند، ھمینكھ بو كرد دوباره خون بسیارى از او جارى
بھ: پدر اوست و مال را بھ او تحویل داد سپس فرمود  .خدا سوگند من دروغ نگفتم و بھ من نیز دروغ نگفتھ اند 

(345) 
 آگاھى حضرت امیرالمؤمنین علیھ السالم از اھداف فرستاده طلحھ و زبیر و سخنان

حیمْ  ْحمِن الْرَّ  آن دوبِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
خداش را نزد حضرت  بیر مردى از طایفھ عبدالقیس بھ نامطلحة و ز: امام صادق علیھ السالم فرمود

ما تو را نزد مردى مى فرستیم كھ او و خاندانش را  امیرالمؤمنین علیھ السالم فرستادند و بھ او سفارش كردند
 . كھانت مى شناسیم از دیر زمان بھ جادوگرى و

و با او مخاصمھ كنى تا حقیقت بر  او نپذیرىدر میان اطرافیان ما تو از خود ما ھم بیشتر مورد اعتمادى كھ از 
و از . مردم بیشتر است ، مبادا ادعاى او بھ تو شكستى وارد كند تو معلوم گردد و بدان كھ ادعاى او از ھمھ

كسى خلوت كند  كھ او مردم را با آن گول مى زند، غذا و نوشیدنى و عسل و روغن و اینكھ با جملھ راھھائى
و روغن او دست مزن و با او در خلوت  و غذائى بخورى و چیزى بیاشامى ، بھ عسلمى باشد، مبادا نزد ا

یارى خداوند حركت كن وقتى چشمت بھ او افتاد، آیھ سخرة را بخوان  منشین ، از ھمھ اینھا بر حذر باش و بھ
ھ مكن و با او متوج او و نیرنگ شیطان بھ خدا پناه بر، وقتى پیش او نشستى تمام نگاھت را بھ او و از نیرنگ

پسر عموى نسبى تو، تو را سوگند مى دھند كھ رشتھ  ھمانا دو برادر دینى و دو: آنگاه بھ او بگو. انس مگیر
را  مگر تو نمى دانى كھ ما از روزى كھ خداوند محمد صلى هللا علیھ وآلھ: گویند فامیلى را قطع نكن و مى

نمودیم ، اكنون كھ تو بھ كمترین  فامیل خود مخالفتقبض روح كرد، بھ خاطر تو مردم را رھا كردیم و با 
امید ما را بریدى ، و اینك با وجود دورى ما از تو و وسعت شھرھاى  مقامى رسیدى احترام ما را تباه كردى و

شھرھا را  كھ چگونھ بر علیھ تو لشگركشى كرده برخى(پى بھ توان ما در برابر خود بردى  حكومت تو،
 .( متصرف شدیم

دفاعش از تو نسبت بھ ما سست  ھ تو را از ما و پیوند ما منصرف مى كند سودش براى تو از ما كمتر وكسى ك
صبح براى آنكھ چشم دارد ) مالك اشتر براى تو سودمندتریم  ما از افرادى مانند عمار و ابن عباس و(تر است 

 .( روشن است حق(آشكار است 
باعث این كار شده است ؟ ما تو را  ه بر ما نفرین نموده اى ، چھبھ ما خبر رسیده كھ تو ھتك حرمت ما را كرد

تو مدام ما را نفرین مى كنى آیا ) كار مردم ترسو است نھ شجاع  نفرین(شجاع ترین پھلوان عرب مى دانستیم 
 این كار تو ما را شكست مى دھد؟ مى پندارى كھ

آنچھ بھ او دستور داده بودند بھ كار  ھ السالم آمد وفرستاده آنھا پس از گرفتن پیام نزد حضرت امیرالمؤمنین علی
را دید كھ با خود سخنى را زمزمھ مى كند آیھ سخره را مى خواند  بست ، وقتى حضرت على علیھ السالم او

 :اى برادر عبدقیس بیا اینجا و بھ مكانى نزدیك خود اشاره فرمود: فرمود حضرت خندید و
 . مى خواھم پیغامى را بھ شما برسانم) خوب است ھمین جا (جا وسیع است : خداش گفت 

بمال ، بعدا پیام ) موھایت  بر(را درآور و روغنى ) سفر(اول چیزى بخور و بیاشام ، لباس : حضرت فرمود
 . برخیز و او را پذیرائى كن اى قنبر: خود را برسان ، آنگاه بھ قنبر فرمود

ھر : باشم ؟ خداش گفت  مى خواھم با تو تنھا: فرمودحضرت ! من بھ آنچھ گفتى نیاز ندارم : خداش گفت 
تو را بھ آن خدائیكھ از تو بھ خودت : فرمود حضرت) سخن محرمانھ ندارم ! (رازى نزد من آشكار است 

آیا زبیر آنچھ را : مانع مى شود و خیانت چشمھا و راز سینھ ھا را مى داند نزدیك تر است و میان تو و دل تو
خدایا چنین است ، حضرت  : بھ تو سفارش نكرده ؟ گفت...) خوردن و آشامیدن و(كردم بھ تو پیشنھاد  من

حق را كتمان مى كردى دیگر چشم بر ) آن سوگندھاى شدید یعنى بعد از(اگر بعد از آنچھ از تو خواستم : فرمود
نزد من آمدى  وقتى تو را بھ خدا سوگند آیا او بھ تو چیزى یاد نداد كھ). ھالك مى شدى  سریعا(ھم نمى زدى 



بخوان : آرى ، فرمود: سخره بود؟ گفت  آیھ: خدایا چنین است ، حضرت فرمود: آن را بخوانى ؟ خداش گفت 
مى كرد و ھر جا غلط مى خواند اصالح مى فرمود تا آنكھ ھفتاد بار  آن را، او خواند و حضرت آیھ را تكرار

 !خواند آن را
بار تكرار شود؟ حضرت على  السالم دستور مى دھد كھ این آیھ ھفتاد چرا امیرالمؤمنین علیھ: آن مرد گفت 

. سوگند بھ آنكھ جانم در دست اوست آرى : شد؟ گفت  آیا احساس مى كنى كھ دلت آرام: علیھ السالم فرمود
 بھ آن: خداش پیام را بیان كرد، حضرت فرمود) پیامشان را بگو: (تو چھ گفتند آن دو نفر بھ: حضرت فرمود

شما . ستمكاران را ھدایت نمى كند سخن خود شما براى استدالل علیھ شما كافیست ولى خداوند گروه: بگودو 
) در جد اعال شریك ھستیم (نسبى من ھستید، نسب را منكر نیستم  گمان مى كنید كھ برادر دینى و پسر عموى

 . فامیلى گسستھ است جز آنكھ خداوند با اسالم پیوند زده است گر چھ ھر
كھ نسبت بھ برادر دینى خود كردید  برادر دینى من ھستید، اگر راست مى گوئید شما با كارھائى: ما اینكھ گفتیدا

و اگر راستگو نیستید ) شورش بر حاكم عدل گناه است (را كرده اید  با كتاب خدا مخالفت نموده و نافرمانى او
و اما ) گنھ كار ھستید در ھر دو صورت(گفتھ اید  با این ادعا افترا بستھ و دروغ) برادرى با من  در ادعاى(

وآلھ پس این كار اگر بھ خاطر حق بود، آن كار حق را  مخالف شما با مردم بعد از رحلت پیامبر صلى هللا علیھ
 .من كردید شكستید و از بین بردید با این مخالفتى كھ با

آن باطل با گناه تازه اى كھ  ى كردید گناهمخالفت م) حكومت ناحق (باطل با مردم ) اھداف (و اگر از روى 
) حكومت ناحق (اینھا گذشتھ از اینكھ مخالفت شما با مردم ) ھستید مرتكب دو گناه(كرده اید گریبانگیر شماست 

كردى و ما را ناامید  طمع دنیا نبوده است ، آنچھ گفتم سخن خود شما بود كھ گفتید امید ما را قطع جز براى
. و خدا را شكر كھ بر من عیب دینى نگرفتید) داشتید خن شما نشان مى دھد شما طمع دنیوىیعنى این س(كردى 

خود  حق را از گردن) بیعت (ھمان است كھ شما را از حق برگردانید و وادار كرد تا  مانع من از پیوند با شما
من كھ با او چیزى پروردگار  دور كنید ھمچنانكھ چھار پاى سركش افسار خود را پاره مى كند، و خداست

 .نكنید كھ شایستھ نام شرك خواھید بود شریك نسازم ، پس سخن از سود كمتر و دفاع سست تر
گریزانید، بدانید كھ ھر مقامى مناسب  من شجاع ترین پھلوانان عربم و شما از لعنت و نفرین من: اما اینكھ گفتید

نیزه ھا از ھر سو بھ جنبش آید و یالھاى اسبھا آنگاه كھ ) ھنگام جنگ  گاھى وقت دعاست و گاھى(كارى است 
دلى قوى كارگزارى  باد كند، آنجاست كھ خداوند مرا با) از ترس (شود و ششھاى شما در درون شما  پریشان

 .كند
و اما اینكھ از نفرین من ناراحتید، شما نباید از نفرین مردى كھ بھ پندار شما جادوگر و از طایفھ جادوگران 

 !كنید است بى تابى
 : آنگاه حضرت بر آن دو نفرین نموده گفت

كن و بدتر از آن را در  خدایا زبیر را بھ بدترین وضع بكش و خونش را در گمراھى بریز و طلحة را ذلیل
و نسبت جادوگرى و كشتن عثمان را بھ (و تھمت زدند  آخرت براى آن دو ذخیره ساز، آن دو بھ من ستم كردند

كردند،  پنھان كردند و نسبت بھ من از تو و پیامبر صلى هللا علیھ وآلھ نافرمانى را و گواھى خود) من دادند
بھ : و با خود گفت ) بھ خود آمد(خداش  در این موقع! آمین : گفت   بگو آمین ، خداش : سپس بھ خداش فرمود

پاره اى از آن پاره تر باشد ندیدم ، مردى كھ پیامى را مى رساند كھ  خدا مردى را كھ اشتباھش از تو روشن
 . بیزارى مى جویم ابطال مى كند و خداوند جاى صحیحى در آن نگذارده ، من نزد خداوند از آن دو دیگر را

نھ بھ خدا : ، خداش گفت  برو نزد طلحة و زبیر و كالم را بھ آنھا برسان: حضرت على علیھ السالم فرمود
ھر چھ زودتر بھ سوى شما برگرداند و مرا بھ رضاى  سوگند، من نمى روم مگر اینكھ دعا كنى خداوند مرا

كھ  گرداند، حضرت امیرالمؤمنین علیھ السالم دعا كرد، آن مرد رفت و دیرى نگذشت خود در مورد شما موفق
   .(346)برگشت و در جنگ جمل در ركاب حضرت كشتھ شد، خدایش رحمت كند

  
  

 حضرت على علیھ الّسالم و واقعھ جانگداز كربال
حیمْ  كربال نھضت ھمیشھ جاوید ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ّسالم و خاندان ونھضت خون بار كربال و شھادت ابوعبدهللا الحسین علیھ ال یاران باوفاى آن حضرت ، از آنجا  
از انحرافات و نابودى اسالم مى باشد، ھمان اسالمى كھ خود رمز  كھ پشتوانھ محكم براى بقاء اسالم و حفظ آن
 . انسانیت در آن است سعادت
علیھ و آلھ وسلم و  اسالم صلى هللا از دورانھاى بسیار دور، قبل از والدت سیدالشھداء و قبل از بعثت پیامبر
الّسالم مورد گفتگو واقع شده و پیامبران بزرگ الھى از آن آگاه و بھ آن  بلكھ از اوائل خلقت حضرت آدم علیھ
 .مى دادند یا نگران آن بوده اند خبر
 علیھماالسالم و بھ طور كلى خاندان اما پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ وسلم و امیرالمؤمنین و حضرت فاطمھ



آنھا روشن بوده است ، دلیل این مطلب اخبار و روایات و اسناد  نبوت كھ این واقعھ از جھات مختلف براى
 . است كھ در كتب اسالمى موجود است معتبر تاریخى
 و اینك ما در این رھگذر تنھا روایاتى را كھ از حضرت امیر علیھ الّسالم در این مورد آمده است ذكر مى كنیم
. 

تو اى خاك كربال خوشا بھ حال  
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

براى جنگ با معاویھ(با على علیھ الّسالم بھ صفین : ھرثمة بن سلیم گوید مى رفتیم ، وقتى بھ زمین كربال  ( 
خواند بعد از سالم نماز با دست مبارك مقدارى از خاك كربال  رسیدیم حضرت در آنجا با ما نماز جماعت

بوئید،برداشت و   :سپس فرمود 
محشور شوند كھ بى حساب وارد بھشت مى ) روز قیامت (خوشا بھ حال تو اى خاك ، البتھ كھ از تو گروھى 

 .گردند
آیا نمى خواھى تو : گفت  ھرثمة وقتى بھ خانھ برگشت بھ ھمسر خود بھ نام جرداء كھ از شیعیان حضرت بود

تى بھرا از كار موالیت اباالحسن بھ شگفت آورم ؟ وق سرزمین كربال رسیدیم مقدارى از خاك آن زمین  
خوشا: برداشت و بوئید و گفت   بھ حال تو اى خاك البتھ كھ از تو گروھى روز قیامت محشور مى شوند كھ بى 

 حساب وارد بھشت مى گردند، او از كجا علم غیب دارد؟
گویداى مرد ما را رھا كن ، امیرالمؤمنین جز حق نمى : جرداء ھمسرش گفت  روزگار گذشت : (ھرثمة گوید .

عبیدهللا بن زیاد براى جنگ) تا در زمان یزید امام حسین علیھ السالم مردم را بسیج مى كرد، من در آن لشكر  
على علیھ السالم  زمین كربال و امام حسین و اصحاب او رسیدم ، بھ یادم آمد آن منزلى را كھ با بودم ، وقتى بھ

حضرت خاك را برداشتھ و آن سخن راآمده بودم و آنجائى كھ   . گفتھ بود شناختم 
حضرت آمدم سالم كردم و  از آمدن خود ناراحت شدم ، اسب خود را بھ طرف اباعبدهللا الحسین رانده نزد
 . حدیث پدر بزرگوارش در این امكان را نقل كردم

اى پسر پیامبر نھ با: بھ كمك ما آمدى یا بر علیھ ما؟ گفتم : حضرت فرمود شما و نھ بر علیھ شما، زن و  
زود برگرد و دور شو تا كشتھ شدن ما : نگرانم ، حضرت فرمود فرزندم را رھا كردم و از پسر زیاد بر ایشان
ببیند و یارى  بھ آنكھ جان حسین در دست اوست ، ھیچ كس امروز نیست كھ كشتھ شدن ما را را نبینى ، سوگند

بھ سرعت از زمین: ھ گویدھرثم. نكند مگر اینكھ داخل جھنم شود  . كربال فرار كردم تا كشتھ شدن آنھا را نبینم 
(347) 

السالم ھمگى مشخص بودند و یك نفر كم واصحاب امام حسین علیھ : مؤ لف گوید و چقدر فرق . زیاد نمى شد 
را بھ ركاب پسر پیامبر صلى هللا علیھ وآلھ رساندند و بھ  است میان آنان كھ با شتاب و بھ ھر وسیلھ ممكن خود
 .و آنانكھ نزد حضرت بودند و دنیاى پست را اختیار كردند فیض شھادت رسیدند

عر اھل بیت علیھ السالمچھ خوش سروده است این شا  
 كنگره عشق نیست منزل ھر بوالھوس
 طائر این آشیان جان حسین است و بس
 قلھ قاف وجود منزل عنقا بود
 بر سر این آشیان پر نگشاید مگس
 پایھ اوصاف او، فوق اشارات ماست
 رفعت این پایھ نیست افئدة را دسترس
 محفل ایجاد را اوست چراغ ابد

علھ ھا مقتبستا ابد از نور او مش  
 گشت چو كرب و بال عارج معراج عشق
 روح امینش فشاند گرد ز سم فرس
 او قفس تن شكست تا بھ قفس ماندگان
 در پى او بشكند قالب تن را قفس
 كشتھ بى دیده ام در ھوسى داده جان
 زنده چو او كس ندید كشتھ بھ ترك ھوس
 رفت و شد اندر پى اش قافلھ دل روان

شاد بھ بانگ جرسما پى این كاروان   (348) 
 اى شھ بافر و نور، عرش مقام تو را
 (349) المسھ عقل ما، دم زند از الیمس
 است (350) بحر ثناى تو را قول نبى زورق
 جنبش ما اندر او جنبش خار است و خس



 كشتھ غفلت بود ھر كھ تو را كشتھ خواند
 اى دم جان پرورت زنده دالن را نفس

 بھ خدا قسم آنھا اینجا فرود مى آیند
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

در راه صفین وقتى امیرالمؤمنین بھ زمین كربال رسید نگاھى بھ چپ و راست : دى گویدجویرة بن مسھر عب
 .افكند و گریھ كرد

بھ خدا قسم اینجا فرود مى آیند، مردم سخن حضرت را نفھمیدند مگر ھنگام شھادت اباعبدهللا : سپس فرمود
 . الحسین علیھ الّسالم

ا بھ عنوان نشانھ ھمانجائىمن در آنجا استخوان شترى ر: یكى از اصحاب گوید كھ حضرت اشاره كرده بود در  
شد، دیدم استخوان ھمانجائى است كھ او و اصحاب او كشتھ  زمین نھادم ، وقتى امام حسین علیھ الّسالم كشتھ
 (351) .شدند
 وزنھ آل محمد صلى هللا علیھ و آلھ وسلم اینجا فرود مى آید
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

: على علیھ الّسالم را در زمین كربال دیدم كھ با دست خود اشاره مى كرد و مى فرمود: مخنف بن سلیم گوید
 اینجا اینجا

وزنھ آل محمد صلى هللا: یا امیرالمؤمنین اینجا چیست ؟ فرمود: مردى پرسید علیھ و آلھ وسلم اینجا فرود مى  
 !شما آید، واى بر شما از آنھا و واى بر آنھا از

واى بر آنھا از شما زیرا ایشان را: این سخن یعنى چھ ؟ فرمود: آن مرد گفت  مى كشید و واى بر شما از آنھا  
ند شما را بھ خاطر كشتن آنھا داخلزیرا خداو  .جھنم مى كند 

چون بھ حضرت گفتند اینجا كربالست فرمود: در روایت دیگرى آمده است  : ( غم و غصھ است ، ) سرزمین 
 :آنگاه با دست مبارك اشاره بھ مكانى نمود و فرمود
: دیگرى اشاره نموده فرمود اینجا محل قرار گرفتن بارھاى ایشان و مكان مركبھاى آنھاست ، آنگاه بھ مكان
 (352) .حركت نمود اینجا خونھاى ایشان ریختھ مى شود و سپس حضرت

استاینجا محل كشتگان عاشق   
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

امیرالمؤمنین با مردم حركت كرد تا بھ اطراف: حضرت باقر علیھ الّسالم فرمود زمین كربال رسیدند حضرت  
 :در محلى كھ بھ آن مقدفان گویند طواف كرده فرمود
 .اینجا دویست پیامبر و دویست سبط پیامبر شھید شده اند

عاشقان شھیدى است كھ نھ پشتیبان بر آنھا سبقت گرفتھ اند و نھ آیندگان بھ آنھا خواھند و اینجا محل كشتھ شدن 
 (353) .رسید

خوشا بھ حال تو اى خاك كھ خونھاى دوستان بر تو ریختھ مى شود: گرى فرمودو در روایت دی . (354) 
ھ مى خواھندآه آه ، خاندان ابوسفیان از من چ  

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
ھنگامیكھ در راه صفین امیرالمؤمنین علیھ الّسالم بھ: عبدهللا بن عباس گوید نینوا رسید با صداى بلند مرا صدا  

اى پسر عباس آیا این مكان را: زد و فرمود اگر این زمین را مثل من : نھ ، فرمود: مى شناسى ؟ عرض كردم  
از آن بشناسى شدت  عبور نمى كنى مگر اینكھ مثل من گریان خواھى شد، آنگاه حضرت مدتى طوالنى بھ 

خیس شد و دانھ ھاى اشك بر سینھ  گریست و بھ گونھ اى كھ محاسن شریفش  او مى ریخت و ما نیز با آن  
 . حضرت گریان شدیم

بوسفیان از من چھ مى خواھند؟آه آه خاندان ا: سپس دیدیم حضرت از عمق جان نالھ مى زد و مى فرمود  
حضرت خطاب بھ فرزند خود امام   آل حرب كھ حزب شیطانند و اولیاء كفر از من چھ مى خواھند؟ سپس 

 :حسین علیھ الّسالم نموده فرمود
سپس حضرت آب طلبید، وضو  اى ابا عبدهللا صبر كن ، كھ پدرت نیز تحمل مى كند مثل آنچھ بھ تو مى رسد،

ند، دوباره سخنان خود را تذكر دادهگرفتھ نماز خوا سپس چشمان مباركش مختصرى بھ خواب رفت ، وقتى  
 :بیدار شد فرمود
 خوابى كھ حضرت امیر علیھ الّسالم در سرزمین كربال دید
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

است یا امیرالمؤمنین خیر : اى ابن عباس آیا آنچھ را كھ االن در خواب دیدم بھ تو بگویم ؟ عرض كردم 
 :مقدارى خوابیدید؟ فرمود
بر كمر داشتند، و اطراف این  دیدم گویا مردانى از آسمان فرود آمدند با پرچمھاى سفید و شمشیرھاى براق كھ



این درختان بر زمین آمد، زمین بھ لرزه افتاد و دریائى از  زمین را خط كشیدند، سپس دیدم گویا شاخھ ھاى
 .خون نمایان شد

دیدم كھ گویا حسین من كھ فرزندم و پاره تن من و مغز من است در این دریاى خون غرق است و یارى مى  و
 .طلبد ولى كسى بھ او جواب نمى دھد

اى خاندان پیامبر صبر: گویا آن مردان سفید كھ از آسمان آمدند ندا مى كردند كنید، البتھ شما بھ دست بدترین  
ت مشتاق شماستمردم كشتھ مى شوید و اینك بھش  :سپس آنھا مرا تسلیت دادند و گفتند . 

در مقابل پروردگار عالمیان  اى اباالحسن بشارت باد تو را، خداوند چشم تو را روشن گرداند آنگاه كھ مردم
 . برخیزند، و از خواب بیدار شدم

سوگند بھ آنكھ جانم بھ دست اوست ، صادق مصدق ابوالقاسم: سپس حضرت افزود هللا علیھ و آلھ  محمد صلى 
سركوبى(وسلم بھ من خبر داد كھ ھنگام رفتن براى  شورشیان بھ این سرزمین عبور خواھم كرد و اینكھ این  ( 

این زمین  در این زمین ھفده نفر از اوالد من و فاطمھ علیھما السالم دفن مى شوند و زمین كرب و بال است ،
مدینھ و مكھ و بیتدر آسمانھا بھ كرب و بال معروف است ھمچنانكھ  المقدس شھرت دارد و یاد مى شود،  

فرمود  سپس  : 
 آثار آھوان و داستان عبور عیسى از كربال
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
قسم دروغ نگفتم و خبر  اى پسر عباس اطراف این سرزمین جستجو كن پشكل آھوانى را پیدا كن ، بھ خدا

گ آنھا زرد است ماننددروغ ھم بھ من نداده اند، رن  . زعفران 
بھ دنبال آنھا گشتم ، آنھا را یافتم ، صدا زدم یا: ابن عباس گوید امیرالمؤمنین آنھا را پیدا كردم ھمان گونھ كھ  

خدا و: فرمودید، حضرت فرمود  :رسول او درست فرمودند و بھ عجلھ آمد و آنھا را برداشتھ بوئید و فرمود 
یا قصھ این ھا را مى دانى ؟ھمین است اى پسر عباس ، آ  

بودند بھ این سرزمین گذر كرد،  این پشكلھا را عیسى بن مریم بوئیده است ، عیسى در حالیكھ حواریون با او
عیسى و حواریون آنجا نشستند و گریھ كردند و نمى ! كردند آھوانى را دید كھ دور ھم جمع شده گریھ مى
د؟ عرض كردند یا روح هللا چھ شده است كھ گریانى ؟اینجا نشست و گریھ نمو دانستند چرا عیسى آیا : فرمود 
پیامبر خدا محمد صلى هللا علیھ و آلھ وسلم  مى دانید این چھ زمینى است ؟ اینجا محل كشتھ شدن پسر ارجمند
طاھره كھ بھ مادر من شبیھ است و مدفون مى شود در این زمین كھ خاك آن  است ، و اوست فرزند بانوى آزاده
زا طینت پیامبران و اوالد  مشك خوشبوتر است زیرا تربت پسر پیامبر است كھ شھید شده و ھمینگونھ است 

 .آنھا
این آھوان با من حرف مى زنند و مى گویند: سپس عیسى علیھ الّسالم افزود این زمین را براى چریدن انتخاب  :

عیسى آن پشكلھا را ! ر این زمین در امانندآنھا معتقدند كھ د كرده اند چون مشتاق تربت پسر پیامبر ھستند،
 : ادامھ عرضھ داشت بوئید و در

تسلیت باشد براى وى) بھ یاد سخنان عیسى و احترام او(خدایا این ھا را نگھ دار تا آنكھ پدر او بیاید و   . 
ست آنگاه این زمین كرب و بال و اینك تا امروز باقى مانده و زردى آنھا بھ خاطر گذر ایام طوالنى است و
 : حضرت با صداى بلند گریھ كرد و عرضھ داشت
مگردان ، سپس حضرت دوباره  اى پروردگار عیسى بن مریم بر قاتالن و كمك كاران و واگذاران او مبارك
از حال رفت ، ما نیز گریھ مى كردیم ، تا آنكھ بعد از  گریھ نمود گریھ اى طوالنى ، بھ گونھ اى كھ حضرت

شمدتى طوالنى بھ ھو اى پسر عباس زمانى كھ دیدى این پشكلھا خون شده است و: آمد و بھ من فرمود  خون  
 . شده است تازه از آن مى جوشد بدان كھ اباعبدهللا كشتھ شده و در این زمین دفن
 تحوالت طبیعى و شھادت سید الشھدا علیھ الّسالم
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

برداشتھ و جدا محافظت كردم ، تا آنكھ یكروز دیدمآنھا را : این عباس گوید خون تازه از آن مى چكد، گریان  
بھ خدا حسین كشتھ شد، بھ: شدم نشستم و گفتم  خدا قسم على در ھیچ بھ من دروغ نگفت و خبر نداد بھ چیزى  

زچون پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ وسلم بھ او خبرھائى مى داد كھ ا مگر آنكھ واقع شد دیگران پنھان مى  
 . داشت
مدینھ چنان تیره و تار شده بود  حیران شدم و از منزل بیرون آمدم ، ھنگام طلوع فجر بود، بھ خدا سوگند ھواى
خورشید طلوع كرد، دیوارھاى مدینھ را دیدم كھ گویا خون تازه بر  كھ مثل دود بود و چشم جایى را نمى دید،
بھ خدا قسم حسین كشتھ شد، صدائى از طرف بیت: گفتم با حالت گریان نشستم و  آنھا بود، خانھ خدا یا خانھ ) 

شنیدم مى گفت) پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ وسلم   : 
و با صداى بلند گریھ كرد و  اى خاندان رسول صبر كنید، كھ فرزند بتول كشتھ شد، روح االمین بھ زمین آمد
آنكھ خبر رسید معلوم شد كھ حضرت در ھمان روز شھید  آن وقت روز دھم محرم روز عاشورا بود، بعد از



بھ خدا: آنھا نیز گفتند: بھ اشخاصى كھ با حسین علیھ الّسالم بودند گفتم  شده است ، این حدیث را قسم كھ ما نیز  
 (355) . شاید خضر علیھ الّسالم بوده شنیدیم آنچھ تو شنیدى و نمى دانیم گوینده آن كھ بوده است
 قبر سیدالشھداء زیارتگاه خواھد بود
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

قبر سیدالشھداء فرمودامیرالمؤمنین علیھ الّسالم در یك پیشگوئى در مورد  گویا مى بینم قصرھا و  :
برافراشتھ ، و كاروانھائى كھ از كوفھ بھ سوى قبر حسین  ساختمانھائى كھ در اطراف قبر حسین علیھ الّسالم
آمده و این  مى آید، روزھا و شبھا نگذرد تا اینكھ از اطراف زمین مردم بھ سوى آن جناب علیھ الّسالم بیرون

قراض حكومت بنى مروان استمطلب ، ھنگام ان  . (356) 
 وقتى چنین شد مبادا جفا كنید
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

پدر و مادرم فداى حسین: منین علیھ الّسالم در بیرون كوفھ فرمودامیر المؤ مقتول باد، بھ خدا قسم گویا مى بینم  
را كھ گردنھاى) بیابان (انواع وحشیان  خود را بر قبر او دراز كرده بر او از شب تا صبح گریھ و نوحھ مى  

 !كنند
شاید منظور حضرت این باشد كھ وقتى جانوران ) (357) پس چون زمان بھ اینجا رسید مبادا كھ بر او جفا كنید
 (.درنده بھ مصائب حضرت گریھ مى كنند شما از نوحھ و عزادارى دریغ مكنید
 تو را مى كشند و آسمان و زمین بر تو مى گریند
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
امیرالمؤمنین علیھ الّسالم در مسجد و اصحاب حضرت اطراف او نشستھ بودند كھ حضرت حسین علیھ الّسالم 
 . وارد شده مقابل ایشان قرار گرفت

اى پسرك من ، خداوند: ودامیرالمؤمنین دست مبارك را بر فرزندش نھاده فرم گروھى را در قرآن سرزنش  
فما بكت علیھم السماء و االرض و:((نموده و فرموده  آسمان و زمین بر آنھا : ؛ یعنى  (358) ما كانو منظرین 

 ((.گریھ نكرد و مھلت بھ آنھا داده نشد
 (359) . بھ خدا سوگند البتھ البتھ كھ تو را خواھند كشت و آنگاه زمین و آسمان بر تو خواھند گریست
 پسر پیامبر را مى كشند و تمام اشیاء، بر او خواھند گریست
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

بھ خدا قسم البتھ البتھ این امت پسر پیامبر خود را در: میثم تمار مى گفت  روز دھم محرم خواھند كشت و آن  
وز را روز بركت مى نامند و این مطلب واقعر  . خواھد شد و در علم خداوند ثبت است 

بدان كھ این خبر عھدى است كھ امیرالمؤمنین بھ من نموده و خبر: سپس افزود داده است كھ در قتل او تمام  
و زمین و مرغان آسمان و خورشید و ماه ستارگان و آسمان  اشیاء حتى وحشیھاى بیابان و ماھیان دریا و
نگھبان(و مالك ) كلیددار بھشت (و تمامى مالئكھ آسمانھا و زمین و رضوان  مؤمنین از جن و انس و ) جھنم  
 !حامالن عرش گریھ مى كنند، و از آسمان خون و خاكستر ببارد

و لعنت خداوند بر قاتلین حسین علیھ الّسالم واجب شده ھمچنان كھ بر مشركین و یھود و مجوس : سپس افزود
 . نصارى واجب شده است

اى میثم چگونھ مردم آن روز را روز: گفتم : گوید) راوى خبر از میثم (جبلة  بركت مى دانند؟ میثم گریست و  
مى پندارید كھ توبھ حضرت آدم در آن روز: گفت  قبول شده است با آن كھ خداوند توبھ او را در ذى الحجھ  

آن روز پذیرفتھ شده با آن كھ آن نیز در ذى الحجةپندارند كھ توبھ داود در  پذیرفت ، و مى  . بوده است 
مى . در ذى الحجة نجات داد مى پندارند یونس در آن روز از شكم ماھى رھائى یافت با آنكھ خداوند او را

جودى آرام) كوه (پندارند كشتى نوح در آن روز بر  گرفت در حالى كھ استقرار آن در ذى الحجة بوده ، مى  
خداوند در آن پندارند  . است روز دریا را براى بنى اسرائیل شكافت و حال آنكھ آن در ماه ربیع االول بوده 

است ) بس عظیم (درجھ اى  اى جبلھ بدان كھ حسین بن على سرور شھیدان است و براى اصحاب او در قیامت
اى جبلھ وقتى خورشید را قرمز مانند خون تازه.  تھ شده استیافتى بدان كھ سیدالشھداء كش   . 

روزى از منزل كھ بیرون آمدم دیدم خورشید چون قطعھ ھاى سرخ گشتھ: جبلھ گوید است نالھ كردم و گریستم  
بھ خدا قسم سرور ما حسین بن على كشتھ شد: و گفتم  . (360) 

 این شخص كشتھ مى شود و كسى او را یارى نمى كند
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

نزد امیر المؤمنین على علیھ الّسالم رفتم دیدم: ابو عبدّهللا جدلى گوید ابا عبدّهللا الحسین علیھ الّسالم در كنار وى  
شد حضرت با دست مباركمى با  :بر كتف فرزند خود زده فرمود 

یا امیر: این شخص كشتھ مى گردد و كسى او را یارى نمى كند، عرض كردم  المؤمنین بھ خدا قسم آن زمان  
آنچھ: بسیار ناھموار و زشت است حضرت فرمود  (361) .گفتم واقع مى شود 

 حسین علیھ الّسالم الگوى بشریت در ھمھ تاریخ



حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
حسین علیھ الّسالم عرض برومندش  امام صادق علیھ الّسالم روایت كند كھ حضرت على علیھ الّسالم بھ فرزند

فدایت گردم ، حال من چگونھ است ؟: كرد تو مى دانى آنچھ را دیگران بھ آن جاھلند زود باشد كھ عالم : فرمود 
 .خود سود برد از دانش
اوست بنى امیھ خون تو را مى  اى پسرك من بشنو و ببین قبل از آنكھ واقع شود قسم بھ آنكھ جانم بھ دست

ند تو را از دین منحرف كنندریزند اما نمى توان  .و از یاد پروردگارت بھ فراموشى اندازند 
قسم بھ آنكھ جانم بھ دست اوست كافى است: امام حسین علیھ الّسالم پاسخ داد كھ مرا بھ آنچھ خدا فرو فرستاده  

 (362) . تصدیق مى كنم اقرار كنم ، من سخن پیامبر و پدرم را
 ھمتش نازم كھ كرد از دین بھ پا آنسان علم كاسمان افتد گر از پا آن علم برپاستى

ىبرپاست  دین یزدان سنت احمد طریق مرتضى تا ابد از ھمت مردانھ اش   
 او چو قلب و عالم امكان چو اعضا الجرم قلب در انسان ھمى فرمانده اعضاستى
 پا ز مستى بر بساط چرخ مینایى زند ھر كھ را از عشق آن شد باده در میناستى
 بایدش تا جان و سر بازد بھ سوداى حسین در حقیقت ھر كھ را با حق سر سوداستى

زیر دارد آنچھ در باالستىعرش باشد صورتى از بارگاه او بلى صورتى در   
 با والى او غم امروز و فردا را مخور زانكھ او یار تو ھم امروز و ھم فرداستى
 (363) عقل را گفتم چھ مى گویى تو در حق حسین گفت من خود مات و حیرانم خدا داناستى
 پیشگوئى حضرت امیر علیھ الّسالم در مورد مختار
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ھمانگونھ كھ گروھى از بنى اسرائیل: امیرالمؤمنین علیھ الّسالم فرمود فرمانبردارى كردند و محترم شدند و  
دیگر نافرمانى كرده و عذاب شدند، گروھى كسانى كھ این سخن را مى شنیدند . شما نیز چنین خواھد كرد 

یا امیر: گفتند آنانكھ دستور دارند ما اھل بیت را: المؤمنین نافرمانبردار ما كیست ؟ فرمود  احترام كنند و حقوق  
نكار كردند و اوالد پیامبر را خواھند حق ما را ا ما را بزرگ شمارند اما خیانت كرده و نافرمانى نمودند و
 . كشت

یا امیرالمؤمنین این خبر واقع خواھد شد؟ فرمود بلھ خبر حقى است كھ: گفتند و این دو پسر من . واقع مى شود 
و زود. و حسن و حسین را بھ زودى خواھند كشت  است كھ ستم كنندگان در دنیا بھ شمشیرھاى برخى از مردم  

 .رسیدند از آنھا بخاطر نافرمانیشان برگزیده بھ پلیدى رسند ھمچنانكھ بنى اسرائیل كھ خدا براى انتقال
آن مرد كیست ؟ فرمود كھ جوانى است از طایفھ ثقیف بنام مختار بن ابى عبیدة: پرسیدند  . 

مختار ھنوز(وقتى حضرت این سخن را فرمود : حضرت سجاد علیھ الّسالم فرمود پس از ) متولد نشده بود 
تولد شد، در ادامھ حدیث آمده استچندى م  . 

 آوردن سر عبیدّهللا و شمر ملعون نزد حضرت سجاد علیھ الّسالم
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
وسلم على بن ابى طالب قیام مختار را  از امام سجاد علیھ الّسالم سؤ ال شد اى فرزند پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ

را مشخص ذكر نمود اما وقت قیام : آرى ، فرمود: مى خواھید بھ شما خبر دھم ؟ گفتند: ننمود، حضرت فرمود  
خواھند آورد و ما در مقابل آن دو  سال بعد از این گفتار من ، سر عبیدهللا بن زیاد و شمر را در فالن روز سھ
 .سر غذا خواھیم خورد

بھ آنھا فرمود چون موعد معین فرا رسید حضرت با اصحاب خود بر سر سفره بودند : 
: پرسیدند. بنى امیھ نابود مى شوند اى برادران خود را پاكیزه دارید، شما در حالى غذا مى خورید كھ ستمكاران
بھ ھمین زودى در فالن روز دو سر را خواھند آورد، در : فرمود در كجا؟ حضرت ضمن معرفى آن جایگاه
كھ دو سر را آوردند، ھمین جا كھ چشمان بعد از نماز مى خواست غذا میل نماید روز مقرر حضرت مباركش  

سپاس مخصوص خداوندى: بھ آن دو سر ملعون افتاد بھ سجده رفت و گفت  است كھ مرا زنده داشت تا این را  
 .پرداخت و گاھى بھ آن دو سر نظر مى نمود بھ من نشان داد، آنگاه بھ غذا خوردن

چرا حلوا آماده نكرده اید؟ حضرت : ل شده بودند، یكى گفت خدمتكاران با دیدن آن دو سر از پختن حلوا غاف
 :فرمود
: امیرالمؤمنین علیھ الّسالم فرمود حلوائى شیرین تر از نگاه بھ این دو سر نمى خواھیم سپس امام سجاد از قول

از عذاب(و آنچھ براى كافرین و فاسقین   (364) . در نزد خداوند است سنگین تر و دائمى تر است ( 
 فرزندم حسین كشتھ مى شود ولى تو یارى نمى كنى
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

منین بھ براء بن عازب فرمودامیرالمؤ: اسماعیل بن زیاد گوید : 
و ھمینگونھ شد كھ حضرت  . اى براء فرزندم حسین كشتھ مى شود و تو زنده ھستى ولى او را یارى نمى كنى



بھ خدا قسم : مى گفت ) با حالت تاءسف (ھمواره  فرموده بود، سیدالشھداء و براء حضرت را یارى نكرد و
 (365) . امیرالمؤمنین راست گفت
 در خانھ تو بز بچھ اى است كھ فرزند پیامبر را مى كشد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

از من بپرسید قبل از: خطبھ اى بھ مردم فرمودامیرالمؤمنین علیھ الّسالم در  آنكھ مرا نیابید، بخدا سوگند در  
ھدایت كند نمى پرسید مگر اینكھ شما را از منادى آنھا و رھبر آنھا  مورد ھیچ گروھى كھ صد نفر را گمراه یا
بگو در سر و ریش من: گفت ) از روى استھزاء(آگاه مى كنم ، مردى برخاست و  تا قیامت تار مو ھست  چند 
 ؟

بخدا سوگند دوستم پیامبر خدا صلى هللا علیھ و آلھ وسلم مرا از: حضرت فرمود سؤ ال تو آگاه كرد، و ھمانا بر  
لعنت مى كند و بر ھر موى ریش تو شیطانى است كھ تو را  ھر تار از موى سر تو فرشتھ اى است كھ تو را
فرزند پیامبر را مى كشد و نشانھ آن ھمین است در خانھ تو بز بچھ اى است كھ تحریك مى كند، ھمانا كھ بھ تو  

یعنى(گفتم و اگر نھ این بود كھ آنچھ پرسیدى استداللش مشكل است  من جواب تو را مى دانم ولى باور آن بر  
من بھ سؤ ال ) عددى را كھ مى گویم تصدیق كنى ؟ اگر این مشكل نبود تو مشكل است زیرا چگونھ مى توانى
ھمان خبرى است كھ دادم یعنى لعنت) راستگوئى من (دادم ولى نشانھ مى  تو پاسخ فرشتگان و بز بچھ ملعون  
 .تو

پسر این مرد در این زمان طفلى بود كھ چھار دست و پا مى رفت و: راوى گوید در جریان سیدالشھداء علیھ  
 (366) . وقوع پیوست الّسالم عھده دار قتل حضرت شد و پیشگوئى حضرت بھ
و برخى او  (367) .و در برخى روایات آن مرد را سعد بن ابى وقاص ، پدر عمر سعد ملعون معرفى كرده اند
 (368) .را سنان بن انس نخعى دانستھ اند
 توصیھ حضرت امیر علیھ الّسالم بھ
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  حضرت ابوالفضل علیھ الّسالمبِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
آخر عمر حضرت بود،  در شب بیست و یكم رمضان وقتى موالى متقیان در بستر شھادت افتاده و لحظات

را گرفتھ بھ سینھ چسبانید و فرمود فرزندش عباس : 
زود باشد كھ چشمم بھ تو در قیامت روشن گردد، فرزندم چون روز: فرزندم  ) فرات (عاشورا شد و داخل آب  

 (369) .تشنھ باشد شدى مبادا از آن آب بنوشى ولى برادرت حسین
 اى گریھ ھر مؤمن و فضیلت گریھ بر سیدالشھداء علیھ الّسالم
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

الّسالم نموده و فرمودامام صادق علیھ الّسالم فرمود كھ امیرالمؤمنین علیھ الّسالم نگاھى بھ امام حسین علیھ  : 
بلھ اى پسرك من: اى پدر مرا مى گوئى ؟ فرمود: اى گریھ ھر مؤمن ، حسین علیھ الّسالم عرض كرد  . (370) 

ھمانا حسین علیھ الّسالم كشتھ مى شود كشتھ شدنى: و در روایت دیگر فرمود  ( و من مى شناسم آن ) مظلومانھ 
 (371) . نزدیك دو نھر است خاكى را كھ بر آن كشتھ مى گردد، آن مكان

ھر مؤمنى كھ چشمھایش براى كشتھ شدن حسین بن: امام سجاد علیھ الّسالم فرمود على علیھ الّسالم اشكى  
واسطھ این اشك مدتھاى طوالنى او را در غرفھ ھاى  بریزد بھ گونھ اى كھ بر رخسارش روان شود خداوند بھ
 كھ چشمھاى او بھ خاطر ستمى كھ از دشمن ما در دنیا بھ ما رسیده است گریان بھشت جاى دھد، و ھر مؤمنى
جاى دھد، و ھر مؤمنى كھ بھ  شود و اشك او بر گونھ اش روان شود، خداوند او را در جایگاه صدق در بھشت
تى كھ براى ما متحمل مى شود و اشكش بخاطر تلخى اذی خاطر ما صدمھ اى ببیند و چشمھایش اشك آلود شود
 خداوند صدمات را از او در قیامت برطرف و او را از خشم خود و آتش جھنم در بر گونھ اش روان شود،
 (372) . امان خواھد داشت
 این مرد قاتل حسین است
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

از اصحاب حضرت على علیھ الّسالم مى شنیدم كھ ھرگاه: عبدهللا بن شریك گوید عمر بن سعد از در مسجد  
ھذا قاتل الحسین؛ این مرد((داخل مى شد مى گفتند مطلب سالھا قبل از كشتھ شدن و این .))قاتل حسین است  

 (373) .حضرت بود
 پیروزى سیدالشھداء در صفین و گریھ حضرت امیر علیھ الّسالم

حیمْ بِْسِم ّهللاِ  ْحمِن اْلرَّ   اْلرَّ
در جنگ صفین با امیرالمؤمنین علیھ الّسالم بودم كھ: عبدهللا بن قیس گوید از سران سپاه (ابو ایوب اعور  

آب را تسخیر كرد ) حضرت در قنوت نماز او را نفرین مى كرد معاویھ و دشمنان حضرت على علیھ الّسالم كھ
 .آب منع نمود و لشكر حضرت را از

ھیان حضرت از تشنگى شكایت كردند، امیرالمؤمنین عده اى را فرستاد تا آب را آزاد كنند اما نتوانستند، سپا
 .حضرت ناراحت شد



پدر اجازه مى دھید من بروم و آب را آزاد كنم: ابا عبدهللا الحسین عرض كرد برو پسرم ، : ، حضرت فرمود 
را آزاد كرد، و پیروزمندانھ نزد پدر آمد و خبر پیروزى را آب  امام حسین علیھ الّسالم بر آن سپاه حملھ برد و
 .آورد
( یا امیرالمؤمنین چھ چیزى شما: حضرت گریھ كرد، گفتند) اما مردم دیدند كھ  را مى گریاند؟ با اینكھ این  
 پیروزى از بركت حسین علیھ الّسالم است ؟

با حال تشنگى بھ یاد آوردم كھ او كشتھ مى شود در سرزمین كربال: حضرت فرمود ، اسب او ھمھمھ كنان مى  
الظلیمة الظلیمة المة قتلت ابن:((گریزد و مى گوید امان ، امان ، از ظلم امتى كھ پسر دختر : بنت نبیھا؛ یعنى  

 (374) ((.كشند پیامبرشان را مى
لحظات آخر زندگى سیدالشھداء را شرح مى دھد) عج (امام زمان   

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
حضرت امیر علیھ الّسالم بھ لحظات جانسوز ساعت آخر عمر: مؤ لف گوید سیدالشھداء آنگاه كھ از زین در  

نیزه دشمن بر زمین افتاد اشاره نمودهاثر   . است 
است مى خوانیم) عج (و در زیارت ناحیھ كھ منسوب بھ امام زمان   : 

مخزیا و نظرن سرجك علیھ  و اسرع فرسك شاردا الى خیامك قاصدا مھمما باكیا فلما راءین النساء جوادك))
ه سافرات و العویل داعیات و بعد العز الطمات الوجو ملویا برزن من الخدور ناشرات الشعور على الخدود
 مبادرات و الشمر جالس على صدرك ، مولغ سیفھ على نحرك قابض على شیبتك بیده مذلالت و الى مصرعك
اسب تو شتابان آمد : ؛ یعنى  (375) ذابح لك بمنھده قد سكنت حواسك و خفیت انفاسك و رفع على القناة راءسك
چون زنان آن اسب را زبون دیدند و زین را بر آن واژگون ،  بھ آھنگ سراپرده ھاى تو شیھھ زنان و گریان و
ریشان كرده و سیلى بر رخسار زنان و رویھاآمدند، موى بر روى ریختھ و پ از پرده بیرون گشوده شیون كنان  
تو نشستھ و شمشیر بر گلوى تو نھاده محاسن تو  پس از عزت خوارگشتھ سوى قتلگاه تو شتابان ، شمر بر سینھ
حواس تو خاموش و دم فروبستھ و سر مطھر تو را) تو را ذبح مى كند(، ...ھندى  را بھ دست گرفتھ و با تیغ  

نیزه زدندباالى  .)) (376) 
 تو گوئى ھمى بینم اوالد خویش
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ب بھ حضرت امیر علیھ الّسالم است ، خطاب بھ فرزند گرامى خویش امام حسین در دیوان اشعارى كھ منسو
 :علیھ الّسالم مى فرماید
 حسین اذا كنت فى بلدة غریبا فعا شر بآدابھا

اى حسین وقتى در شھرى سفر كردى بھ آداب آنجا عمل كن: یعنى   . 
 :تا آنكھ در ادامھ مى فرماید

محرابھا كانى بنفسى و اعقابھا و بالكربالء و  
 فتخضب منا اللحى بالدما خضاب العروس باثوابھا

گویا خودم و نسل خودم و كربال و محراب آن را مى بینم كھ محاسنھا با خون رنگین شود ھمچون رنگ : یعنى 
لبا عروس) سرخ (  . (377) 

 حج را ناتمام گذارده او را مى كشند
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

نزد شما خواھد آمد: امیرالمؤمنین علیھ الّسالم بھ مسیب بن نجیة فرمود سوارى كھ با او حیلھ شده پر شتاب  
ایان برد مى آید وبدون آنكھ حج را بھ پ  .او را خواھند كشت ، مقصود حضرت امام حسین علیھ الّسالم بود 

(378) 
بر اثر دعوت دھھا ھزار نفر از مردم -بھ ظاھر  - ھمانگونھ نیز شد و حضرتش  كوفھ راه عراق را در پیش  

احساس نمود كھ) ھشتم ذى حجة (گرفت ، و روز ترویھ  بنى امیھ مى خواھند حرمت خانھ خدا را شكستھ بھ او  
 .جھت حج را ناتمام گذارد و با خاندان خود از مكھ بطرف كوفھ حركت نمود حملھ ور شوند، بھ ھمین

زند پیامبر نزد شما آید و او را خواھید كشتفر  
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

چگونھ اید زمانى كھ: امیرالمؤمنین علیھ الّسالم خطاب بھ مردم كوفھ فرمود فرزند پیامبر شما نزد شما آید و  
رخداوند آن روز را بما نشان بھ خدا پناه مى بریم ، اگ: كوفھ گفتند شما بطرف او ھجوم برده او را بكشید؟ مردم
حضرت) یعنى حتما حضرت را یارى مى كنیم (كارى مى كنیم كھ معذور باشیم  دھد قطعا  :فرمود 
 (379) ھم اوردوه فى الغرور غروا ارادوا نجاة ال نجاة و العذرا

آنھا او را بھ فریب انداختند، دنبال نجات بودند، نھ نجاتى ھست و نھ عذرى: یعنى   . 
 خبرھاى غیبى حضرت امیر علیھ الّسالم در مورد حضرت مھدى علیھ



حیمْ  بِْسمِ  الّسالمیا امیرالمؤمنین چرا شما را متفكر مى بینم ؟ ْحمِن اْلرَّ ّهللاِ اْلرَّ  
خدمت امیرالمؤمنین علیھ الّسالم آمدم دیدم آن حضرت: اصبغ بن نباتھ گوید متفكر است و زمین را خط مى  

اى امیر مؤمنان چرا شما را:كشد، عرض كردم  خالفت (متفكر مى بینم و بر زمین خط مى كشى ؟ مگر بھ آن  
نھ بھ خدا قسم تا بھ حال یك روز ھم در زمین و دنیا :دارى ؟ حضرت فرمود در روى زمین تمایل رغبت  
، او ھمان مھدى است كھ زمین را  نكرده ام ولكن فكر مى كردم درباره مولودى كھ فرزند یازدھم نسل من است
 .و ستم پر شده باشد از عدل و داد پر مى كند ھمانگونھ كھ از جور

راه و گروھى دیگر ھدایت مى یابندبراى او حیرتى و غیبتى است كھ گروھى از آن گم ... 
آرى ھمانگونھ كھ: یا امیرالمؤمنین این خبر واقع مى شود؟ فرمود: عرض كردم  اى .خلقت او یقینى است  

بعد از آن چھ مى شود؟ : این عترت ، عرض كردم  اصبغ تو كجا و این امر؟ ایشانند نیكان امت با نیكان
سپس خداوند آنچھ: حضرت فرمود و تصمیمھا و اھداف ) تغییرات (نجام دھد، ھمانا براى اوست بداھا خواھد ا 

 (380) . نتایجى و
مان قائم بالحق استنھمین از فرزندان تو یا حسین ھ  

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
نھمین از : روایت كند كھ فرمود حضرت رضا علیھ الّسالم از پدران بزرگوارش از امیرالمؤمنین علیھ الّسالم
 . ھمان ظاھر كننده دین ، و منتشر كننده عدل فرزندان تو یا حسین ھمان قائم بالحق است ،

یا امیرالمؤمنین این خبر واقع خواھد شد؟: الم عرض كردامام حسین علیھ السّ  آرى قسم بھ : حضرت فرمود 
برگزید و او را از جمیع مخلوقات انتخاب كرد، این خبر واقع  آنكھ محمد صلى هللا علیھ و آلھ را بھ پیامبرى
كھ بعد از غیبت و حیرتى كھ در آن ثابت قدم نمى مانند مگر اشخاص با اخالص خواھد شد، لیكن با روح  
 .الیقین مباشرت كرده اند

آنھا كھ خدا از آنھا پیمان والیت ما را گرفتھ است و در دلھایشان نوشتھ و آنھا را بھ واسطھ روح خود تاءیید 
 (381) . نموده است

انبوه روایات اھل البیت علیھ الّسالم نشان دھنده این نكتھ است: مؤ لف گوید كھ در آخر الزمان ھنگام ابتال و  
مردم در اثر سستى ایمان و شدت بال و مشكالت از این  سختى و امتحان مردم است و گروه بیشمارى از

اھندامتحان ناكام خو دین خود را  شد، پس باید بكوشیم تا با تمسك بھ اھل بیت علیھ الّسالم و صبر و استقامت ، 
 . از خطرات مصون بداریم
 او ناپیدائى است رانده شده
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

امیرالمؤمنین ھرگاه: عده اى از صحابھ امیرالمؤمنین علیھ الّسالم گویند الّسالم وارد مى شد پسرش حسن علیھ  
مرحبا بھ فرزند رسول خدا صلى: مى فرمود : هللا علیھ و آلھ و ھرگاه حسین علیھ الّسالم مى آمد مى فرمود 

 . باد اى پدر فرزند بھترین كنیزان پدرم فداى تو
ست ؟ پسر بھترین كنیزان چی عرض كردند یا امیرالمؤمنین چرا بھ حسن اینگونھ و بھ حسین آنگونھ مى فرمائى

او: حضرت فرمود) كھ امام حسین پدر اوست (؟  م ح م د پسر حسن پسر ) نامش (ناپیدائى است رانده شده  
پسر موسى پسر جعفر پسر محمد پسر على پسر حسین ھمین شخص و دست مبارك  على پسر محمد پسر على
 (382) .سر امام حسین علیھ الّسالم نھاد را بر
 غیبت حضرت مھدى طوالنى خواھد بود
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

فرمود امیرالمؤمنین علیھ الّسالم از حضرت مھدى یاد نموده: اصبغ بن نباتھ گوید : 
بھ گونھ اى كھ نادانان گویند) طوالنى (غیبتى خواھد داشت ) او(آگاه باش كھ  : 

یعنى آنقدر غیبت حضرت طوالنى مى  (383) ! خداوند را در آل محمد صلى هللا علیھ و آلھ برنامھ اى نیست
و ظھور حضرت را منكر مى شوند زیرا مى بینند ظلم و  شود كھ عده اى از معتقدین حضرت ماءیوس شده
 .شده و ھر چھ انتظار مى كشند حضرت ظھور نمى كند ستم و كفر و نفاق عمومى
 این پسرم سید و آقاست

حیمْ بِْسِم ّهللاِ  ْحمِن اْلرَّ   اْلرَّ
ھمانا این پسرم سید و آقاست : فرموده  امیرالمؤمنین علیھ الّسالم نگاھى بھ فرزندش حسین علیھ الّسالم نموده
گویا اشاره است بھ حدیث معروف (آلھ او را سید و آقا نامیده است  ھمچنانكھ پیامبر خدا صلى هللا علیھ و

الحسن و:(( حسن و حسین دو سرور جوانان بھشتند: اھل الجنة؛ یعنى الحسین سیدا شباب   .)) 
در برخى روایات آمده ) . خداوند از صلب او مردى را بھ دنیا آورد ھمنام پیامبر شما در سیرت و صورت

در صورت مثل او اما در سیرت مثل او نیست ،: است  یعنى گرچھ احكام خدا را اجرا مى كند اما در اجراى  
ى نیزآن روشھاى جدید زیرا. دارد و چھ بسا بھ دشمنان آنگونھ كھ مھلت داده مى شد مھلت ندھد  پیامبر اكرم  

اسالم مى كرد مى پذیرفت و ماءمور بھ باطن  صلى هللا علیھ و آلھ ھمین كھ كسى شھادتین مى گفت و اظھار



ى نداشت ، اما نیز در زمان حضرت زیاد بودند و حضرت با آنھا كار افراد نبود بھ ھمین جھت منافقین
) حضرت مھدى منافق را نیز مھلت نمى دھد) عج  ). 

از... ھنگام غفلت مردم و مردن حق و غلبھ ستم خروج مى كند: ادامھ حدیث  خروج او اھل آسمان و ساكنین  
 (384) .خواھد كرد ھمچنانكھ از ظلم و ستم پوشیده باشد آن خوشحال مى شوند، زمین را از عدل و داد پر
 خوشا بھ حال استقامت كنندگان در آخر الزمان
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

یھاى دوران غیبت و فضیلت استقامت در دین در آن زمان فرمودامیرالمؤمنین علیھ الّسالم در مورد سخت : 
چون چھارپایان بھ دنبال چراگاه  براى قائم ما غیبتى است طوالنى ، گویا شیعیان را مى بینم كھ در آن دوران

بھ دنبال پناھگاھى(مى روند اما نمى یابند  دین خود آگاه باشید ھر كھ از شیعیان كھ بر ) ھستند اما پیدا نمى كنند 
است در درجھ من  قدم باشد و طوالنى شدن زمان غیبت ، دل او را سخت نكند، او روز قیامت با من ثابت

ھمانا قائم ما چون قیام كند درگردن او براى: سپس فرمود ھیچكس بیعتى نیست بھ ھمین جھت تولدش مخفى و  
 (385) .خودش پنھان مى گردد
 صاحب این امر از فرزندان من است
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

یعنى حضرت مھدى علیھ الّسالم(صاحب این امر : حضرت على علیھ الّسالم فرمود ز فرزندان من است ، ا ( 
بخاطر طوالنى شدن زمان غیبت(اوست آنكھ درباره او  بگویند یا مرده یا كشتھ شده ؟ ) حضرت ، تردید كنند و 

 (386) نھ در كدام مكان است ؟
 من و این دو پسرم حتما كشتھ خواھیم شد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
امیر علیھ الّسالم آب فرات  امام صادق علیھ الّسالم از پدران بزرگوار خویش روایت كند كھ در زمان حضرت

زیاد شد، حضرت با دو فرزندش حسن) طغیان نموده ( حسین علیھ الّسالم سوار بر مركب شده از كنار  و 
بھ مردم خبر رسید كھ حضرت على براى فرو نشاندن آب فرات مى آید، حضرت  طایفھ بنى ثقیف عبور نمود،
 :فرمود
مرا در آخر الزمان برانگیزد تا  بھ خدا قسم من و این دو پسرم حتما كشتھ خواھیم شد و خداوند مردى از اوالد

عج(حضرت مھدى (كند، آن مرد خونخواھى ما    غیبتش (براى شناخت اھل باطل و گمراھى غایب مى شود  ( 
خدا را با آل محمد صلى هللا! ماّ) فى آل محمد من حاجة:((شخص نادان گوید ( چنان طوالنى گردد كھ علیھ و  

یعنى در اثر طوالنى شدن زمان غیبت حضرت.))(آلھ و سلم كارى نیست  اى ماءیوس مى عده ) عج (مھدى  
اگر خداوند برنامھ اى توسط: گردند و مى گویند  (.حضرت داشت انجام مى داد 

 خلیفھ دوم از مھدى مى پرسد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

سؤ ال ) عج (الّسالم راجع بھ مھدى  روزى عمر بن خطاب از حضرت امیر علیھ: امام باقر علیھ الّسالم فرمود
 نام مھدى چیست ؟ اى پسر ابى طالب بگو كھ: نمود و گفت 

است كھ خبر ندھم اسم او را  اسم او را نمى گویم ھمانا حبیب من و خلیل من با من عھد نموده: حضرت فرمود
گرداند و این از آن امورى است كھ خداوند بھ رسول خود در علم  تا اینكھ خداوند او را مبعوث) بھ نااھالن (

   .(387)تگذارده اس خویش ودیعھ
پس از اوصاف او بگو،  : عمر گفت: مرحوم طبرسى ضمن بیان این روایت با اندك تفاوتى ادامھ مى دھد

كھ بر روى دو شانھ اش ) و بلند(با موئى نیكو  جوانى است با قامت اندازه ، زیبا صورت ،: مودحضرت فر
 موى محاسن و سر او را مى پوشاند، پدرم فداى فرزند بھترین كنیزان مى ریزد، نور صورت او سیاھى

   .(كنیز بوده است) عج (زیرا نرجس خاتون مادر گرامى حضرت مھدى  (388))
  
  

 او ھمنام پیامبر است جانم بھ فداى او باد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ت مى فرمایدامیرالمؤمنین در یكى از اشعار منسوب بھ حضر : 
 بنى اذا ما جاشت الترك فانتظر والیة مھدى یقوم فیعدل
 و ذل ملوك االرض مى آل ھاشم و بویع منھم من یلّذ و یھزل
 صبى من الصبیان ال راءى عنده و ال عند جد و ال ھو یعق
 فثم یقوم القائم الحق منكم و بالحق یاءتیكم و بالحق یعمل

تخذلوه یا بنى و عجلواسّمى نبّى ّهللا نفسى فدائھ فال   



كند و عدالت نماید و  اى پسرك من زمانى كھ ترك بھ جنب و جوش آید منتظر والیت مھدى باش تا قیام))
بیعت كنند كھ در فكر شھوت است طفلى است از  پادشاھان از خاندان بنى ھاشم ذلیل شده و مردم با كسى
كننده بھ حق از شما قیام كند، و حق را بیاورد و عمل در آن ھنگام آن قیام اصفال بى اراده و بدون قاطعیت ،  
) كند، او ھمنام پیامبر خداست ، جانم بھ فداى او، مبادا او را رھا كنید بلكھ شتاب نمائید) در یارى او .)) (389) 
 آرى زمین ھیچگاه از حجت خالى نمى ماند
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
امیرالمؤمنین علیھ الّسالم در سخنانى كھ با كمیل بن زیاد فرمود و در ابتداى آن از علم و علماء تجلیل نمود، در 
 :ادامھ فرمود

زمین ھیچگاه از حجت خالى نمى ماند، یا ظاھر است و علنى ، یا بار الھا، آرى مخفى است و پنھان ، براى  
اما. (اینكھ حجتھاى خدا و دالئل او باطل نگردد چند عدد و كجا ھستند؟) آنھا   

دلیل و بینات خود را حفظ مى كند  بھ خدا سوگند آنھایند ھمان عده كم با عظمت بسیار، بھ واسطھ ایشان خداوند
بذر علوم را در دل افرادى ھمانند خود كشت نمایند، حقیقت دانش  تا بھ امانت گذارند آن را بھ امثال خود و
آسان شمرند، بھ  آورده ، با روح الیقین ھمراھند، آنچھ را افراد نازپرورده سخت شمارند اینان برایشان ھجوم

با دنیا. آنچھ نادانان از آن وحشت دارند ماءنوس ھستند ند با بدنھائى كھ جانھاى آنھا بھ جایگاه باالترى ھمراھ 
 . وابستھ است
 . اى كمیل ایشان جانشینان خدایند در زمین او و دعوت كنندگان بھ دین او، آه آه چقدر بھ دیدار ایشان مشتاقم
(390) 
 منتظر ما مثل شھید بھ خون تپیده است
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

كسانى كھ در آن دوران استقامت مى   امیرالمؤمنین علیھ الّسالم در مورد سختى دوران آخر الزمان و پاداش 
 :كنند فرمود
(( آنكھ در انتظار: مرنا كالمتشّحط بدمھ فى سبیل ّهللا؛ یعنى المنتظر الء حكومت آل محمد صلى هللا علیھ (امر ما  

باشد ھمانند آن رزمنده اى) و آلھ   (391) ((.است كھ در راه خدا در خون خود دست و پا مى زند 
) عج (انتظار حضرت مھدى  و مسلم است كھ این پاداش فوق العاده یعنى اجر شھادت را بھ ھر كسى كھ مّدعى
جان بر كف دینى آبدیده شود و ھمانند سربازان فداكار  است نمى دھند، بلكھ باید در كوران مصائب و مشكالت
 .از دین ، استقامت و نبرد كند تا پاداش شھید بر او تعلق بگیرد در راه دیندارى و دفاع

عج(سخنى چند با پیروان و منتظرین حقیقى حضرت مھدى   ) 
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

دوران امتحان و سختى و مشكالت براى مؤمنین است) عج (زمان غیبت حضرت مھدى  حانى سخت و ، امت 
امام خویش برمى دارند، و چھ بسا ممكن  جانفرسا كھ اكثر منتظرین حضرت در آن مردود شده و دست از
ولى آنچھ مھم است عمل و درون انسان است آیا ما بھ آنگونھ ھستیم  است در زبان مّدعى انتظار حضرت باشند
گز از اعمال خود در مقابلصداى قیام حضرت بلند شد، بھ یارى او بشتابیم و ھر كھ ھر لحظھ حضرت  
 . شرمنده و نگران نباشیم
بھ راستى ما منتظر او ھستیم ؟  آیا ھم اكنون قلب مقدس آن حجت یگانھ خداوند از ما و كردار ما راضى است و
ما و اوالد ما و زندگى و روش و اقتصاد ما خرده بگیرد و فشار  آیا عدالت او را خواھیم پذیرفت ، اگر بر جان

رد آیا تاآو  چھ مقدار او را خواھیم پذیرفت ؟ 
اجتماعى و اقتصادى آن ،  بسیارى از افراد ضعیف النفس در بحرانھاى انقالب اسالمى و مشكالت و مصائب
خودشان نیز خطور نمى كرد كھ روزى فرا رسد كھ  ماءیوس و منحرف شدند و با اینكھ ھرگز حتى در ذھن
و آیا این یك نمونھ واضح از انقالب بزرگ جھانى حضرت حجت . گ گرددكم رن دفاع آنھا از انقالب اسالمى
 الّسالم نیست ؟ علیھ
فریب مى دھند و یا اینكھ امام  آنھا كھ با ھزاران گناه و فساد خود را منتظر آن حضرت مى دانند یا خود را
 .متوجھ نیستند زمان علیھ الّسالم را نشناختھ و عدالت او را

عادل بدانند مى دانند اگر حضرت ظھور نماید با گنھ كارانآنھا اگر حضرتش را  و منحرفین برخوردى قاطع  
برخورد نمى كند، آنھا كھ اكنون در مقابل اجراى احكام الھى  خواھد داشت و ھرگز با تسامح و تساھل با آنھا
چھ ناخشنود ھستند، چگونھ خود را منتظر حضرت مھدى مى دانند؟ حضرت بیاید جبھھ مى گیرند و كند؟ طبق  
نباشد؟ آرى ھرگاه بدانند كھ حكومت  خواستھ ھاى ما حكم كند ھر چند خواستھ ما موافق عدالت و اسالم
است ھرگز در تشكیل آن عجلھ نمى كنند ھمچنانكھ برخى از  حضرت مھدى ھمان حكومت اسالم ناب محمدى
قالب اسالمى ھمراه نمىحقیقت اسالم و احكام آن را مى دانستند ھرگز با ان ھمین افراد اگر  .شدند 
دارند؟ پس بھتر است اول خود  آیا نھ اینست كھ افراد مفسد و جانى و خطاكار از دادگاه عدالت و قاضى واھمھ



ظھور حضرت مھدى و حكومت عدل او بر ضرر ما و سبب  را بھ گونھ اى بسازیم كھ مطمئن باشیم قیام و
را اصالح كنیم و آنگاه منتظر حقیقى آن حضرت باشیم اگر چنین است خود توبیخ خود ما نخواھد شد،  . 

عج(وظایف شیعیان نسبت بھ حضرت مھدى   ) 
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
قوانین شرع و انجام دستورات  از آنجا كھ اعمال ما بر حضرت عرضھ مى شود شایستھ است كھ با رعایت -1

مد اینالھى سبب خشنودى آن بزرگوار باشیم و سرآ اعمال دفاع سرسختانھ از اسالم و احكام متعالى آن و  
 .و رھبرى آن كھ نیابت حضرت حجت را بر عھده دارد مى باشد انقالب شكوھمند اسالمى
آن حضرت براى مصون ماندن  پیروى از راھنمائیھاى علماء اعالم و مراجع بزرگوار شیعھ در ایام غیبت -2

ب اھل البیت علیھاز ھر گونھ انحراف از دین و مكت  . الّسالم 
اللھم كن :((كنیم و بگوئیم  بھ یاد آن امام حاضر و رھبر مظلوم باشیم و براى حضرتش از صمیم دل دعا -3
فى ھذه الساعة و فى كل ساعة ولیّا و حافظا و قائدا و ناصرا  لولیك الحجة بن الحسن صلواتك علیھ و على آبائھ
وعا و تمتعھ فیھا طویالحتى تسكنھ ارضك ط و دلیال و عینا .)) 
در ھر صبح و زیارت آل یس حداقل در ھر جمعھ و ))اللھم بلغ موالى صاحب الزمان((خواندن دعاى -4
 . ھمچنین دعاى عظیم الشاءن ندبھ
 توّسل بھ آن حجت خدا در مشكالت كھ امروز پناه عالمیان اوست ، -5

ایاك:((ن تفاوت كھ آیھ مخصوصا خواندن دو ركعت نماز مثل نماز مثل صبح با ای را در ))نعبد و ایاك نستعین 
 . براى برآورده شدن حوائج تجربھ شده است سوره حمد در ھر دو ركعت یكصد بار تكرار كردن كھ
 احترام بھ نام آن حضرت و برخاستن بھ ھنگام شنیدن نام قائم و گذاردن دستھا بر روى سر بھ احترام ایشان -6
. 
ز جھت ظھور حضرت و آماده شدن زمینھ قیام آن حضرت كھدعاى مكرر و جانسو -7 طبق روایات فرموده  

شما در آن است و اگر  اند براى ظھور دعا كنید كھ گشایش   .دعا نكنید ممكن است تا آخرین درجھ تاءخیر افتد 
ن ذكر شده ارزنده مفاتیح الجنا و كسانى كھ مایلند آن یوسف فاطمھ را زیارت كنند دعاى عھد را كھ در كتاب
ھر كھ این دعا را بخواند بھ دیدار حضرتش : الّسالم فرمود است چھل صبح بخوانند كھ حضرت صادق علیھ
 .دنیا برود او را در دولت حضرت زنده مى گردانند نائل شود و اگر از
 ھمھ ھست آرزویم كھ ببینم از تو روئى
 چھ زیان تو را كھ من ھم برسم بھ آرزوئى

ا ننموده اى و بینمبھ كسى جمال خود ر  
 ھمھ جا بھ ھر زبانى بود از تو گفتگوئى
 بھ ره تو بس كھ نالم ز غم تو بس كھ مویم
 شده ام ز نالھ نائى ، شده ام ز مویھ مویى

 پیشگوئیھاى امیرالمؤمنین در مورد احوال مردم در آخرالزمان
حیمْ  زنان آخرالزمان فتنھ انگیزند ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
متبّرجات خارجات من الدین ،  یظھر فى آخرالزمان و اقتراب الساعة و ھو شّر االزمنة نسوة كاشفات عاریات
 . مسرعات الى اللذات ، مستحالت للمحرمات فى جھنم خالدات داخالت فى الفتن ، مائالت الى الشھوات ،

مقیامت یا حضرت مھدى علیھ الّسال(در آخرالزمان و نزدیك شدن زمان موعود  چون (كھ بدترین زمانھاست  ( 
زنانى ظاھر مى شوند بى) جھان از ظلم و ستم پر شود حجاب و عریان بیرون آمده خودنمائى مى كنند، از دین  

بھ احكام(خارج مى شوند  داخل مى شوند) آشوبھا یا محافل عیش و شھوت (در فتنھ ھا ) دین توجھى ندارند  و  
وئیھا شتابانند، حرامھاى الھى را حاللشھوترانى روى مى آورند و بھ لذات ج مى كنند و در جھنم ھمیشھ  

 (392) .خواھند ماند
 قرآن و اسالم در آخرالزمان

حیمْ بِ  ْحمِن اْلرَّ ْسِم ّهللاِ اْلرَّ  
 :امیرالمؤمنین علیھ الّسالم در مورد مساجد و مسلمانان آخرالزمان مى فرماید
یاءتى على الناس زمان ال یبقى من القرآن االرسمھ و من االسالم اال اسمھ ، مساجدھم یومئذ عامرة من البناء 
 . خالیة من الھدى

خوب مى(ن باقى نماند مگر خط و نشان آن زمانى بر مردم مى آید كھ از قرآ نویسد و چاپ مى كنند اما از علم  
و از اسالم نماند مگر) و عمل خبرى نیست  فقط نامشان مسلمان است وگرنھ از نظر عقائد و اخالق و (اسمى  

 .(اسالم نبرده اند اعمال بوئى از
و بیان احكام دین (اما از ھدایت ) مى سازندمساجد را مجلل و زیبا (مسجدھاى آنھا از نظر ساختمان آباد است 

خراب است) تھى و)   . 



 .ساكنین و سازنده ھاى آن بدترین اھل زمین ھستند، آنھا سرمنشاء فتنھ و پناھگاه گناه ھستند
طرف آن مى كشانند، خداوند سبحان  آنكھ از فتنھ كناره گیرى كند بھ فتنھ برمى گردانند و ھر كھ عقب افتاده بھ

بھ خودم سوگند كھ چنان فتنھ اى: یدمى فرما بر آنھا بفرستم كھ شخص بردبار در آن حیران ماند و قطعا انجام  
سپس. مى دھد غفلت برھاند  و ما از خداوند درخواست مى كنیم ما را از لغزش : فرمود  . (393) 

 قسمتى از اخبار حضرت راجع بھ احواالت مردم آخر زمان
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

راد این خطبھ را ای) جایى است بین كوفھ و واسط(امیرالمؤمنین علیھ الّسالم در مابین سرزمینى بھ نام ذى قار 
 : نموده است
هللا علیھ و آلھ و علت  پس از حمد و ثناى پروردگار و تمجید و ستایش بسیار از حضرت رسول اكرم صلى

پس خداى عزوجل محمد صلى: ارسال آن حضرت مى فرماید اما . هللا علیھ و آلھ را بدین منظور برانگیخت  
ان چیزى مخفى تر از حق و آشكارتر از باطل وزمانى بر شما بیاید كھ در آن زم بدانید كھ بزودى پس از من  
 . زیادتر از دروغ بر خداى تعالى و رسول صلى هللا علیھ و آلھ نیست
و بھ (شاید خوانده شود  در نزد مردم آن زمان بى ارزشترین متاع كتاب خدا است اگر آنطور كھ باید و

و ھیچ متاعى) ھمانگونھ كھ منظور خداست تفسیر گردد شترى تر و گرانقیمت تر از ھمان كتاب ھم باز پر م 
خالصھ اگر صحیح تفسیر شود كم قیمت(آیاتش از جاھاى خود تحریف و تغییر یابد  خدا نیست در صورتى كھ  

در میان بندگان و شھرھا در آن) و اگر بھ نفع ظالمان باشد با قیمت خواھد شد زمان چیزى از كار خیر بیشتر  
زى ھم از منكر ومورد تنفر و انكار نیست ، و چی كار زشت بیشتر مرغوب نیست ، در آن زمان ھیچ كار  

 جانفرساتر از راه یابى در وقت گمراھى نیست ، چون كھ خود قرآن دانان ، قرآن ھرزه اى برتر و ھیچ كفرى
خواھشھاى نفسانى آنھا را بھ دنبال  را پشت سر اندازند، و حافظانش آن را بھ دست فراموشى سپارند تا آنكھ

پشت در پشت(خود كشاند، و این شیوه را  از پدران خود بھ ارث برند و بھ دروغ و تكذیب دست بھ تحریف  ( 
و آن را بھ بھاى ناچیزى) ھر كس بھ عقل ناقص خود آن را تفسیر كند(زنند  و تفسیر قرآن بفروشند و بدان بى  
 .رغبت باشند
 قرآن و اھل آن در آخر زمان

ْحمنِ  حیمْ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ اْلرَّ  
مردم بھ(در این زمان است كھ قرآن و اھل آن مطرود و رانده از اجتماع گردند  و دو رفیقان ) آنھا توجھ نكنند 

قرآن و(یك راھند كھ كسى پناھشان ندھد  وه كھ چھ دوستان ) عالمین عاملین آن در نظر مردم بى ارزشند 
در آن. چھ با خاطرش كار مى كنندپسندیده اى ھستند، و خوشا بھ حال آن دو آن وفادار و زمان قرآن و اھل آن  

در آنان نیستند) در باطن (در میان مردمند و ) بھ ظاھر( نمى باشند و ھمراه آنان نیستند، ) موافق (و با آنھا ھم  
دنیا(این مردم  مسلمانان(گرد ھم آیند و از جماعت ) از حق و حق پرستان (بر جدائى ) خواھان   پراكنده  ( 

سرپرستى كار این مردم و كار دینشان را، كسانى بھ دست. ندگرد گرفتھ اند كھ بھ نیرنگ و زشت كارى و  
 كنند، گویا خود را پیشوایان و راھنمایان قرآنى مى پندارند در صورتى كھ رشوه و آدم كشى در میان آنھا رفتار

از حق )بلكھ ھواى نفس و شیطان امام آنھاست (قرآن پیشوا و رھبر آنھا نیست   ( در میان ایشان بھ ) و حقیقت 
سخنگوھا و نویسندگان بسیار اما(جاى نماند  كسى است كھ آوازه حكمتھاى قرآن بھ ) عامل بھ آن كم است  

پیروى آن درآید ولى ھنوز درست ننشستھ كھ از دین بیرون رود و از دین و  گوشش خورده و بھ
صھ دین او تابع آراء حكمرانانخال(پادشاھى بھ آئین پادشاھى دیگر درآید   روش و از تحت سرپرستى ) باشد 
پیروى زمامدارى بھ پیروى زمامدار دیگرى درآید، و از  پادشاھى بھ سرپرستى پادشاھى دیگر برآید، و از
خداى  بار تعھدات سلطان دیگرى برود، و بھ تدریج از آنجائى كھ خود خبر ندارند تعھدات سلطانى بھ زیر

براستى كھ دام. وسیلھ آرزو و امید بھ نابودى كشاندتعالى آنان را ب خدا بسیار محكم و سخت است ، تا بدانجا كھ  
 .كنند و بھ جور و ستم دیندارى نمایند در گناه و نافرمانى زاد و ولد
 مسجدھاى آخر زمان و اھل آن
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

یچ نحو نگذرد گمراھانى ھستنددر صورتى كھ قرآن كریم از جور و ستم بھ ھ سرگردان كھ بھ غیر دین خداى  
 .فرود آورند عزوجل دیندارى كنند، و براى غیر خدا سر تعظیم

در آنھا بھ(مساجد ایشان در آن زمان از گمراھى آباد و از ھدایت ویران است  جاى تعالیم عالیھ قرآن بھ سخنان  
ا مى كنند و یا آنكھ جماعت ملعونھ و مبغوضھ صوفیھ در آنھ یھود و نصارى مى پردازند و مردم را مشتاق
 .( كنند یا بدعت گذاران آنجا ترویج مى

نھ(قاریان قرآن و آباد كنندگان مساجد در آن زمان ناامیدترین خلق خدایند  دین دارند و نھ دنیا زیرا امر آنان بر  
گمراھى از آنان سرچشمھ مى) ریا است  زیرا در تعالیم قرآن دست برده مردم را ( گیرد و بھ آنھا باز مى گردد 

و از) مى كنند و سازندگان مسجد نیز آن را براى بدعت گذاران آماده مى سازند گمراه این رو حضور در  
آن كس كھ بھ مساجد آنھا برود و گمراھى  مساجد ایشان و رفتن بھ سوى آنھا كفر بھ خداى بزرگ است مگر



هیقین كند كھ گمرا(آنان را بداند   .(نمى شود و مى تواند دست عده اى را بگیرد و نجات دھد 
 . و در نتیجھ كردارى كھ بھ آن روش دارند مساجد آنھا از ھدایت ویران و از گمراھى آباد است
دعوت نكنند، و غنائم را بھ  سنت خدا دگرگون شده و حدود مقرراتش مورد تجاوز قرار گرفتھ ، و بھ ھدایت

عھد و پیمان وفادار اھلش تقسیم نكنند و بھ  .نیستند 
شھید) نابجا(در جنگھا كشتھ شوند ) ضاللت (كشتھ ھاى خود را كھ بھ این طریق  خوانند و با افترا و انكار بھ  

كافر ھستند(نزد خداوند روند  ). 
نجھ ھا نیك و شایستھ را بھ انواع شك بھ وسیلھ جھل و نادانى از علم بى نیازى جویند، و اینھا پیش از این مردان
 .بر خدا نامیدند، و كار نیك آنھا را بھ بدى پاداش دادند زجر دادند و سخن راست آنھا را افتراء
توبھ بیاناتى فرمود بھ  سپس حضرت پس از آنكھ دوباره از حضرت رسول تمجید فرموده و درباره مرگ و

یعنى(و بدانید كھ شما رشد : اینجا رسید كھ فرمود شناسید مگر پس از آنكھ تارك و  را نمى) راه درست و حق  
چنانچھ در مثل است كھ گویند ادب را از بى ادبان آموختم یا تعرف(بشناسید  رھا كننده آن را االشیاء با  

و نتوانید بھ عھد و پیمان كتاب چنگ زنید جز آنكھ پیمان) ضدادھا شكن قرآن را بشناسید، و نتوانید بھ آن تمسك  
ھجوئید مگر آنكھ پشت كننده ب تحریف  قرآن را بشناسید، و نتوانید قرآن را آن طور كھ باید بخوانید مگر آنكھ 

بشناسید، و تقوى و پرھیزكارى را نشناسید تا  كننده آن را بشناسید و گمراھى را نشناسید تا وقتى كھ ھدایت را
 .وقتى كھ متجاوز را بشناسید
 قرآن را از اھلش فرا بگیرید نھ از دیگران

حیمْ  بِْسِم ّهللاِ  ْحمِن اْلرَّ اْلرَّ  
خدا و رسولش و تحریف قرآن  و چون اینھا را شناختید بدعتھا و زورگوئیھا را خواھید شناخت ، و افتراى بر
معارف كتاب (یافتگان را چگونھ ھدایت كرده ، مبادا كسانى كھ  را خواھید یافت ، و مى بینید كھ خداوند ھدایت

را نمى) و سنت  اندازد، چونكھ براستى علم قرآن را) گمراھى (دانى و دانند شما را بھ نا  نداند كھ چیست جز  
را بھ دانائى و كورى را بھ بینائى و كرى خود را  آنكھ طعمش را چشیده باشد، و بھ وسیلھ علم آن نادانى خود
 .بھ شنوائى مبدل سازد
دو كارھاى نیك خود را در نزد خداى كھ نامش بلند باد ثبت كرده و كارھاى ب را محو و نابود كرده است و بھ  

خشنودى خداى تبارك و تعالى(مقام رضوان   . نائل گشتھ ( 
آن باید پرتو گرفت و آن  پس علم قرآن را تنھا از اھل آن بجوئید كھ تنھا ھمانھا ھستند كھ نورى كھ از
و ھم كھ . مرگ جھل و نادانى  مایھ زندگى ، علم و دانش و وسیلھ پیشوایانى كھ بھ آنھا باید اقتدا كرد، و آنھایند
از منطق) مردم را(شما را از علم و دانششان آگاه سازد، و ھمان خموشى آنھا  حكمھاى آنان  ( آنان با ) صواب 

با) یكى است (و ظاھرشان دلیل باطن آنھا است . خبر سازد دین و آئین مخالفت نكنند و اختالفى ھم در آن  
یا قرآن(ندارند و ھمان دین  بھ ظاھر خموش است (یان آنھا گواھى صادق است ، و خاموشى است گویا در م ( 

پس آنانند كھ بھ خاطر مقام و عظمتى كھ دارند گواھان ھستند) بر اھلش گویا ولى بھ آن حقى كھ نازل فرموده و  
لى خدا دارند و نھ در آن اختالف كنند، سابقھ آنھا در علم از خبر دھندگانى ھستند راستگو، نھ با حق مخالفت
 پندگیران قضاوت درست خداى عزوجل درباره آنھا صادر گشتھ ، و در ھمین عبرتى است براى نیك است ، و
. 

یعنى آن را مورد عمل و(پس ھرگاه حق بھ گوشتان خورد بخوبى درك كنید آن را  اعتقاد قرار دھید نھ اینكھ  
زیرا روایت) براى نقل كردن و ذھن خود بسپارید ن كتاب بسیارند ولى مراعات كنندگان و عمل كنندگان و ناقال 

 (394) . اندكند و هللا المستعان كنندگان بھ آن
ان فرمانروائى كنندزنھا مسلط شوند و كودك  

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
گرامى  زمانى بر مردم خواھد آمد كھ ھیچكس : حضرت امیر علیھ الّسالم فرمود و عزیز نیست مگر شخص  

شخص تبھكار و فاسق ، افراد با انصاف ، ضعیف  حیلھ گر، و كسى مورد پسند و زیرك شمرده نمى شود مگر
آنھا صدقھ راو خوار مى گردند،  رفت و آمد و ) و از دادن آن امتناع مى كنند(پندارند ) و ضرر(غرامت  

مى دانند، عبادت را براى گردنكشى بر) كشیدن یا گذاردن (بھ فامیل را منت  رسیدگى مردم انجام مى دھند  
عبادت مى كنند تا نزد مردم خود را زیبا و پسندیده( م ھوى و ھوس بر در آن ھنگا) معرفى كرده افتخار كنند 

كارھاى(آنھا غلبھ كرده  و  ( آنھا مطابق عقل و دین نیست بلكھ بخاطر ارضاء ھوسھاى نامعقول و بیھوده است 
این امور چھ : بھ حضرت گفتھ شد: در برخى روایات آمده است  (395) .راه حق بر آنھا پوشیده مى گردد
آنگاه كھ زنھا و كنیزان مسلط شوند و كودكان را فرماندھى دھند: فرمود وقتى خواھد بود؟ . (396) 
 برخى از حاالت مردم آخرالزمان
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
 :حضرت امیر علیھ الّسالم در مورد آخرالزمان فرمود

در آن)  مردم در سختى قرار خواھند گرفت(زمانى بر مردم بیاید بسیار گزنده  ) چنگ و(زمان توانگران با  



در راه خدا انفاق(دندان دارائى خود را مى گزند  در حالى كھ بھ این كار امر نشده اند، خداوند ) نمى كنند 
و:سبحان مى فرماید یعنى بھ (در میان خودتان فضل و احسان را فراموش نكنید  (397) ال تنسوا الفضل بینكم 

 .(یكدیگر خیر برسانید
درماندگان خرید و فروش كنند  در آن زمان اشرار و تبھكاران گردنكشى كنند و نیكان ذلیل و خوار شوند، با

ادى را كھ از روى ناچارى كاالىیعنى اجناس افر( با ) خود را بھ قیمتى بسیار ارزان مى فروشند مى خرند 
زیرا باید بھ ) (398) علیھ و آلھ از خرید و فروش با درماندگان نھى فرموده است اینكھ پیامبر صلى هللا
 .(درماندگان كمك كرد و یا در معاملھ چنان از آنھا جنس خرید كھ با دیگران معاملھ مى شود
 خدا را مظلوم مالقات كنید نھ ظالم
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

كشتھ) از مؤمنین (بعضى : زمان مى فرمایدامیرالمؤمنین در مورد مؤمنین آخرال شده خونشان ھدر مى شود،  
فریب مى خورند، پس مبادا كھ ھدف ) افراد نابكار(سوگند  برخى از آنھا ترسیده پناھگاه مى جویند، از ایمان و
و بر آنچھ) از آنھا دورى كنید و آنھا را یارى ننمائید(بدعتھا گردید  فتنھ ھا و پرچم بر آن گره  ریسمان جامعھ 

دیندار باشید و در محور دین(خورده ثابت بمانید  نزد خداوند متعال مظلومانھ وارد شوید نھ در ) متحد گردید 
اگر بنا شد میان ظلم كشیدن و ظلم كردن یكى را انتخاب كنید، اولى(ستمگرانھ  حال ظلم و  .(را انتخاب كنید 

شكمھاى خود از لقمھ ھاىاز نردبانھا شیطان و پرتگاھھاى ستم بپرھیزید، و  حرام پر نكنید، چرا كھ شما زیر  
 (399) . و راه فرمانبردارى را براى شما ھموار نمود است نظر كسى ھستید كھ گناه را بر شما حرام كرده
 ھنگام برخورد با فتنھ چھ باید كرد؟
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
وقوع فتنھ و آشوبھاى دینى  امیرالمؤمنین در یكى از سخنان حكیمانھ خود جھت راھنمائى مردم بھ ھنگام

مى فرماید  مشكوك ، پس از آنكھ بھ مردم سفارش  فتنھ ھا كامال دقت كنید تا مطلب بر شما روشن گردد كھ در  
آخرالزمان  بھ ھیچ طرف قدمى برندارید كھ رھبر و پیرو ھر دو مسئول ھستند بھ فتنھ بزرگ و مراقب باشید تا
 :پرداختھ مى فرماید

رف گردد پس از این مقدمات ، فتنھ اى تكان دھنده پیدا شود كھ خرد كننده و پرشتاب است ، دلھاى مستقیم منح
 .و مردان سالم گمراه شوند

مردم بخاطر اختالف(ھنگام روى آوردن آن فتنھ ، خواھشھاى نفسانى مختلف شوند  سلیقھ ھا و آراء نفسانى و  
و در!) ھوى و ھوس با یكدیگر اختالف پیدا مى كنند زمان پیدایش انقالب ، آراء مشتبھ شود، ھر كھ از آن فتنھ  

او را خرد كرده) بر علیھ آن حرف زند(ھ سعایت و بدبینى پیشھ كند شود و ھر ك اطاعت كند ھالك  .نابود سازد 
یكدیگر را گاز بگیرند) گورخرھا(در آن دگرگونیھا مردم چون گلھ خرھاى وحشى  دین یا (و ریسمان محكم  

حق(و حقیقت پوشیده گردد . متزلزل گردد) وحدت جامعھ  عمال در آن فتنھ سخنان و ا) و باطل معلوم نشود 
 سخنرانى پردازند، آن انقالب صحرانشینان را با آھن دھانھ خود بكوبد و با درست اندك گردد، ستمگران بھ

سلطھ او ھمھ جا گسترده شود(سینھ اش آن خرد كند  ). 
كنند از بین مى روند، در راه  آنھا كھ خود را از گرد و غبار آن فتنھ دور مى كنند و بھ تنھائى حركت مى

ھالك) دلیران (آن فتنھ سواركاران مبارزه با   .شوند 
بدوشد و در نشانھ ھاى دین رخنھ  آن فتنھ تار با تلخى قضا و قدر ھمراه و وارد شده خونھاى تازه و پاك را
 .كند، و اعتقادات مردم را تغییر دھد
عد و برقى دارد و فتنھ تاریك ر خردمندان از آن فتنھ تاریك مى گریزند و بدخواھان براى آن نقشھ مى كشند، آن
شوند و اسالم از آن بركنار است ، ھر كھ از آن بركنار است  در آن پیوند خویشى بگسلد و خویشان از ھم جدا
و ھر كھ از آن كوچ كند) دچار سختیھایى مى شود(بیزار باشد بیمار است  ، ھر كھ از آن  (400) وامانده است 
 .(راه چاره اى ندارد)
 صفات نجات یافتگان در فتنھ ھاى آخرالزمان
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

نجات نمى یابد مگر زمانى مى آید كھ كسى: امیرالمؤمنین علیھ الّسالم فرمود مؤمن خداپرست بى نام و نشان  
حاضر گردد او را نشناسند و) در مجالس (كھ اگر  اگر غائب شود كسى درصدد جستجویش برنیاید، این  

 ھاى روشن براى ره پویان در شب تاریك ھستند اشخاص چراغھاى ھدایت و نشانھ
، عیب و بدى مردم رادر میان مردم براى فتنھ و سخن چینى رفت و آمد نمى كنند آشكار نمى كنند، نادان و  

 .آنان مى گشاید و سختى عذاب خود را از آنان برمى دارد بیھوده گو نیستند، خداوند درھاى رحمت خود را بر
آنچھ در آن است بریزد، اى مردم  اى مردم زمانى بر شما مى آید كھ اسالم وارونھ شود مانند برگشتن ظرف كھ

ان داد از اینكھ بھ شماخداوند شما را ام و ) حتما امتحان مى شوید(ظلم كند ولى پناه نداد از اینكھ امتحان كند  
) ھمانا ان فى ذلك:((برترین و بزرگترین گوینده ھاست فرموده است ) خداوندى كھ   ((آلیات و ان كنا لمبتلین 



(401) 
نشانھ ھائى است و ما امتحان مى كنیم) طوفان نوح (ھمانا در آن حادثھ   . (402) 

 بھ خدا قسم كلمھ اى را پنھان نكردم
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
 :حضرت على علیھ الّسالم در مورد حوادث آینده و سختیھاى مردم فرمود
روزگار كھ ھمان سختیھا و  بھ عھده من است آنچھ مى گویم و آن را ضمانت مى كنم ، كسى كھ پیشامدھاى

دارد، با تقوى و  دگرگونیھاى دنیاست در پیش   .پرھیزكارى از افتادن در شبھات محفوظ مى ماند 
خداوند، پیامبر شما را برانگیخت ،  آگاه باشید كھ محنت و بال بھ شما بازمى گردد ھمانند محنت و بالى روز كھ
ز این ، گرفتار غم و غصھ و وساوس شیطانى خواھید شد، غربال بعد ا قسم بھ آنكھ پیامبر را بھ حق برانگیخت
و آنكھ باالست  از ھم جدا مى گردید و چون دیگ جوشان زیر و رو شده تا آنكھ پائین است باال مى شوید و

عقب افتاده ھاى دینى كھ كوتاھى كرده اند سبقت. پائین آید بگیرند و بر عكس پیشروان دین عقب افتند، بھ خدا  
كلمھ اى را پنھانقسم   (403) . نكردم و دروغ نگفتم ، من بھ چنین مقام و روزى خبر داده شدم 
شما را مى زنند عجم بر شما پیروز شده گردن  

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
پیامبر بھ من عھد نمود و خبر داد  :دانشمند بزرگوار شیعھ سیدبن طاووس روایت كند كھ امیرالمؤمنین فرمود

معاویھ(كھ یا على حتما با گروه طغیانگر  و طایفھ خارج از ) طلحھ و زبیر(و گروه بیعت شكن ) و اصحاب او 
رجخوا(دین   .خواھى جنگید ( 

بر(بھ خدا قسم اى گروه عرب دستھاى شما از عجمھا پر خواھد شد : آگاه باشید و ) سایر ملل پیروز مى شوید 
خواھید گرفت ، تا... از آنان برده ھا و كنیز و آنھا ) و خوب مسلّط شدید(اینكھ چون دستھاى شما از آن پر شد  

نگذارندگشتھ ھمچو شیران و ھیچ باقى  بر شما چیره . 
بخورند و زمینھاى شما را وارث  گردن شما را مى زنند و آنچھ خدا بر شما ارزانى داشتھ از شما بگیرند و

ولى آنچھ گفتم نخواھد شد مگر زمانى كھ. شوند برخى از برنامھ ھاى دین شما تغییر كند و زمانى كھ خود شما  
بت بھ دانشمندان خاندان پیامبرتانو حق پیشوایان خود را كوچك شمرده و نس فساد بر پا كنید تحقیر و سستى  
 .نمائید
 (404) .پس بچشید آنچھ را خود كرده اید و خداوند ھرگز ذره اى بھ بندگان ستم نخواھد كرد
 حج كنید قبل از آنكھ نتوانید
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

شنیدم از امیرالمؤمنین علیھ الّسالم كھ مى فرمود: حارث بن سوید گفت  : 
كھ كلنگى بھ) اصمع (حج كنید قبل از اینكھ نتوانید، گویا مى بینم مرد حبشى  خانھ دست گیرد و سنگھاى این  

 (405) .داراى گوش كوچك و بھ سر چسبیده باشد را یكى یكى از ھم جدا كنداصمع كسى را گویند كھ
ا را نتوان برد جز در پنھانىزمانى كھ نام خد  

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
على علیھ الّسالم فرمود: عاصم بن ضمرة گوید : 

هللا: ھمانا قطعا زمین از ظلم و ستم پر شود تا اینكھ ھیچ كس نتواند بگوید ، مگر در پنھانى سپس خداوند  
كند ھمچنانكھ از ظلم و جور پر شده باشد داد پر گروھى نیكوكار را بیاورد تا زمین را از عدل و . (406) 

ھا سال با خداوند و آنچھ متعلق بھ شاید منظور حضرت ھمان حكومتھاى مادى گرا باشد كھ دھ: مؤ لف گوید
 .دین بود مبارزه كرده مى كنند
 بازشو، تنگ شو، فراخ شو
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
 : ھارون بن عنتره از پدرش روایت كرده و گفت
) بارھا امیرالمؤمنین علیھ الّسالم را دیدم كھ انگشتان خود را مشبك مى ساخت دست  انگشتان یك دست را در
و مى فرمود) گرداند دیگر فرو برده و دوبار بھ سر انگشتان برمى : 

ھالك شدند) در امر ظھور(شتاب كنندگان : بازشو، تنگ شو، فراخ شو، سپس فرمود و آنانكھ نزدیك مى  
و سنگ ریزه بر سر میخ آنھا بھ جاى. شمارند نجات یافتند كنایھ از قدرت و تسلط كامل كھ برطرف (مانده  

آن نشایدكردن  .) 
 . سوگند مى خورم بھ خداوند از روى راستى كھ ھمانا پس از اندوه و غم ، فتح و گشایش شگفت آورى است
(407) 
 از عالم ربانى خود بشنوید و دلھاى خود را آماده كنید
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
 :امیرالمؤمنین علیھ الّسالم فرمود



پرچم گمراھى است كھ بر محور ضاللت) در آخر الزمان (این پرچم فتنھ و فساد  برپا شده است و با شاخھ  
شما را) ھمھ جا را فراگیرد(ھایش پراكنده گردیده  بھ پیمانھ خود وزن كند و با دست خود شما را مى كوبد،  

 . پرچم از ملت اسالم خارج و بر گمراھى ایستاده است قائد و پرچمدار آن
باقى نماند مگر تھ مانده اى مانند آنچھ) مسلمانان (پس در آن روز از شما  كھ در تھ دیگ باقى است یا خرده  

ل مى مانداى چون دانھ خردى كھ در تھ جوا . 
كوبیدن كشت درو شده ، مؤمن  آن پرچم گمراھى شما را لھ مى كند مانند مالیدن چرم دباغى و مى كوبد مانند
رھبران و . (كھ دانھ بزرگتر را از دانھ كوچك بیرون مى كشد خداپرست را از شما جدا مى كنند مانند پرنده اى
 .(دیندار را از شما مى گیرند بزرگان و افراد

اھھا شما را بھ كجا مى برد؟ تاریكیھا شما را چگونھ ویران و سرگرداناین ر مى كند؟ دروغھا چطور شما را  
 مى گردانند؟ فریب مى دھد، از كجا شما را آورده و چگونھ باز
 . پس براى ھر مدتى سرانجامى است و براى ھر غائبى بازگشتى

د، چون شما را صدا زنند بیدار شویداز عالم ربانى خودتان بشنوید و دلھاى خود را آماده كنی . 
 .رھبر و پیشواى ھر گروھى باید بھ گروه خود راست گوید و با خاطرى جمع ، ذھن زیرك خود را آماده كند
كند آن را مانند كندن پوست  پس آن عالم ربانى مساءلھ را بر شما شكافت ھمچون شكافتن دانھ مھر و پوست
 . درخت براى بیرون آوردن شیره درخت
نادانى بر مركبھاى خود سوار  آنگاه كھ پرچم گمراھى بلند شود و باطل در جایگاھھاى خود جاى گیرد، جھل و
راه حق كم شود و روزگار ھمچون درنده گزنده و شتر نر  شود، طغیان و فتنھ بسیار شود، دعوت كننده بھ

حملھ ور شود) وحشى ( . 
ردم در محور گناھان با یكدیگرخاموشى بلند شود و م) مدتى (صداى باطل پس از  برادر شوند و بر اثر دین  

ھر كھ دیندارتر باشد مطرود است(از ھم دور شوند  بر سر دروغ با یكدیگر دوست گشتھ و بر سر راستى  ( 
و باران سبب گرما مى شود، مردمان پست) و غصھ والدین (فرزندان سبب خشم  دشمن شوند، در آن روزگار  

كمیاب شوند فراوان و افراد نیك . 
و فقرا مردگان باشند، راستى  اھل آن زمان چون گرگھا ھستند، و حاكمان آنھا درنده ، مردم ضعیف ، طعمھ ھا
) از میان رفتھ ، دروغ شایع شود، دوستى در زبان باشد و دشمنى در دل ، فسق و فجور موجب ) و ظاھر

فرزندان ناپاك(نسبت باشد  جب شگفتى ، و اسالم مانند پوستین وارونھو عفت و پاكدامنى مو) زیاد شوند   
 (408) پوشیده شود
 .(بھ احكام مخالف دین ، بنام دین عمل كنند)

نمى شناسید مى آید فردا آنچھ  
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

مى) عج (امیرالمؤمنین علیھ الّسالم در مورد حوادث قبل از ظھور حضرت مھدى  مھدى علیھ الّسالم : (فرماید 
تا اینكھ جنگ و) ظھور نكند و غیبت طوالنى شود شما روى آورد بھ گونھ اى ) آیندگان (خونریزى بھ شدت بھ  

ون حیوانچ(كھ  جنگھائى كھ آماده نابود كردن(دندانھایش را آشكار گرداند ) درنده خشمگین    .( ھمھ است 
( داراى پستانھاى پر از شیر است كھ نوشیدن شیر آن شیرین است) آن شتر مست  در اول براى مدعیان ) 

و در آخر كار تلخ و) فرمانروائى آسان و گواراست  فردا واقع مى ) مى گویم آنچھ (آگاه باشید . بدمزه است  
 (409) .نمى شناسید مى آید شود، و فردا آنچھ
 فتنھ ھاى آخر الزمان

حْ  حیمْ بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ مِن اْلرَّ  
راھھاى گمراھى از راست و) دنیاپرستان : (امیرالمؤمنین علیھ الّسالم فرمود چپ گرفتند و از راھھاى مستقیم  

شنوندگان از این(  ھدایت ، چشم پوشیدند، پس   (:سخن بھ شگفت آمده زمان پیدایش را سؤ ال كردند، فرمود 
آنھا  شد و انتظار پیدایش شتاب نداشتھ باشید، تبھكاریھائى كھ واقع خواھد  مى رود و آنچھ را كھ فرود مى آید  

اگر فتنھ (چون آن را دریابد آرزو كند كھ كاش بھ آن نرسیده بود  دیر مشمارید چھ بسا شتاب كننده بھ چیزى
و ) ایام خواھند كرد بعد را مى دیدید آرزو مى كردید كھ كاش در دنیا نبودید، چنانكھ ستمدیگان آن ھاى زمان
، این وقت زمان آمدن ھر موعودى است و گاه  چھ بسیار نزدیك است در امروز آثار فردا، اى گروه مردم
 (410) .آن آگاه نیستید نزدیك شدن دیدار فتنھ ھائى كھ از
 قم شھر امن و شھر یاوران حضرت مھدى علیھ الّسالم
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ھنگام فتنھ و جنگھا، سالمترین شھرھا و بھترین مكانھا : ابو موسى اشعرى از حضرت امیر علیھ الّسالم پرسید
 كجاست ؟

ھنگامى كھ  ا در آن زمان كوھستانھاست ، پس سالمترین مكانھ: حضرت فرمود خراسان مضطرب شود و بین  
سالمترین مكانھا در این زمان قم است ، این ھمان  گرگان و طبرستان جنگ واقع گردد و سجستان خراب شود،



یعنى یاوران حضرت (مردم از نظر پدر و مادر و جد و جده و عمو و عمھ  شھرى است كھ یاوران برترین
جمھدى ع  .از آن خارج مى شوند ( 

جائى كھ آبى از آن مى  و این ھمان شھرى است كھ درخشان نامیده شده و در آنجاست جاى پاى جبرئیل و
 . الحدیث (411) جوشد كھ ھر كسى از آن نوشد از بیمارى در امان است
 قسمتى از روایات در مدح شھر قم و اھل آن
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

روایات درباره اھل قم و شھر قم و اینكھ امان ترین مكانھاست متعدد است: مؤ لف گوید  . 
چون بالھا و فتنھ ھا تمام شھرھا را فرا: حضرت صادق علیھ الّسالم فرمود بھ قم روید یا  گرفت بر شما باد كھ 

 (412) . بھ حوالى آن ، زیرا بال از آن دور است
خداوند بھ وسیلھ كوفھ بر دیگر شھرھا و بھ وسیلھ مؤمنین كوفھ بر: و فرمود دیگر اھالى شھرھا احتجاج مى  

بر دیگر شھرھا و بھ اھل آن بر تمامى اھل مشرق و مغرب از  كند، و ھمچنین خداوند استدالل كند بھ شھر قم
انى كھ دسترسى بھ احكام خداوند ندارندیعنى از كس(قم و اھل آن را مستضعف  جن و انس ، خداوند قرار  (
 . نداده است بلكھ آنھا را موفق كرده و كمك نموده است

ناچیز و) از نظر حكومت و دیگران (دین و اھل آن در قم : سپس حضرت فرمود حقیرند، اگر چنین نبود مردم  
شھرھا حجتى نمى ماند، و اگر فاسد مى گشت و براى دیگر  پرشتاب بھ آنجا ھجوم مى كردند و قم و اھل آن
 .زمین پایدار نماند و یك چشم بر ھم زدنى مھلت داده نشوند حجتى نباشد آسمان و
اھل آن حجت بر ھمھ مردم باشند،  ھمانا بال از قم و اھل آن رانده مى شود، و زمانى خواھد رسید كھ شھر قم و

در زمان غیبت قائم ما) واقعیت (و این  ین نبود زمین اھل خود را فرو مى برد و ھمانا خواھد بود و اگر چن 
مگر آنكھ در ھم كوبنده  بالھا را از قم و اھل آن دفع مى كنند و ھیچ ستمگرى قصد سوء بھ قم نمى كند مالئكھ
مصیبت با دشمن مى گرداند، خداوند در دولت ستمگران قم  ستمگران او را در ھم مى كوبد و گرفتار سختى یا
 (413) .برد ھمانگونھ كھ یاد خدا را فراموش كرده اند را از یاد آنھا مى
 دانش از كوفھ مخفى و در قم ظھور مى كند

حیمْ بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ  ْحمِن اْلرَّ  
زود باشد كھ كوفھ: حضرت صادق علیھ الّسالم در حدیثى بعد از ذكر كوفھ فرمود از مؤمنین خالى شود و علم  

ھمچنانكھ مار در) و كوچ كند(از آن مخفى شود  سوراخ خود مخفى شود، سپس در شھرى كھ بھ آن قم مى  
اى كھ ھیچ مستضعفى در دین روى زمین نماندمعدن علم و فضیلت شود بھ گونھ  گویند ظاھر گردد و قم حتى  
 .بانوان پرده نشین ، و این مساءلھ نزدیك ظھور قائم ما خواھد بود

یعنى علماء و فقھاء در(خداوند قم و اھل آن را در جایگاه حجت قرار مى دھد  قم جانشینان حضرت مھدى  
و اگر چنین نبود زمین اھل خود را فرو مى برد) ھستند ى زمین حجتى نمى ماند، پس از قم است كھ و در رو 

مى شود و حجت خداوند بر مردم كامل مى گردد بھ گونھ اى كھ كسى نمى  دانش بھ مشرق و مغرب سرازیر
 .روى زمین كھ دین و علم بھ او نرسیده باشد ماند بر

نقمت و خشم خدا بر) اجراى (سپس قائم علیھ الّسالم ظاھر مى شود و وسیلھ  شود زیرا خداوند از بندگان مى  
 (414) .را انكار كنند بندگان انتقام نمى گیرد مگر بعد از آنكھ حجت

بھ شما رسید بر شما باد بھ قم كھ پناھگاه فاطمیون و جایگاه راحتى مؤمنین است وقتى بال و سختى: و فرمود  . 
 الحدیث (415)

دم را بھ حق دعوت مى كندمردى از اھل قم مر  
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

مردى از اھل قم مردم را بھ حق دعوت مى: و موسى بن جعفر علیھ الّسالم فرمود كند، اطراف او گروھى  
) خستھ نمى شوند(متزلزل نكند، از جنگ ماللى ندارند،  چون پاره اى آھن جمع مى شوند كھ بادھاى تند آنھا را

رسى در آنھا نیست ،و ت براى اھل تقواست) پیروزى (بر خداوند توكل مى كنند و سرانجام    . (416) 
ت زیادى با انقالب شكوھمند اسالمى ما و رھبر عظیمو این حدیث اخیر مناسب الشاءن آن حضرت امام خمینى  

 .شھیدپرور و دلیر و نستوه ایران دارد قدس سره الشریف و ھمچنین مردم بزرگوار و
فرزانھ آن و سالم و صلوات  درود و رحمت خداوند بر این امت نستوه و ھوشیار و زنده و خداجوى و رھبر

ان و جانبازان و مفقودان وخداوند بر شھید  . آزادگان و رزمندگان و خانواده ھاى عزیز آنان 
ھستند مورد نظر اھل البیت علیھ  بھ ھر حال قم و اھل آن كھ ھمان اندیشمندان مكتب اھل البیت علیھ الّسالم
كرگزار این نعمت هللا علیھ و آلھ وسلم مى نامیدند بھ امید آنكھ ش الّسالم بوده و آن را آشیانھ آل محمد صلى
شوند چرا كھ حضرت  باشند و مراقب اینكھ مبادا شرائطى پدید آید كھ از این نعمت بزرگ محروم بزرگ الھى

خاك قم مقدس است و اھل آن از: صادق علیھ الّسالم فرمود ھستند و ما از آنھائیم ، ھیچ جبارى ) اھل بیت (ما  
تا وقتى است كھ) و اینھا(مجازات او عجلھ مى كند  نكند مگر اینكھ خداوند در قصد سوئى بد بھ آنھا بھ برادران  

تا وقتى كھ حاالت: و در نسخھ اى آمده است (خود خیانت نكنند  اگر چنین كنند خداوند ) خود را تغییر ندھند 



 .خواھد كرد ستمگران زشت را بر آنھا مسلط
حق ما) ان یا رعایت كنندگ(بدانید كھ اھل قم یاوران قائم و دعوت كنندگان  ھستند، آنگاه حضرت سر خود را  

خدایا اھل: بطرف آسمان بلند نموده عرضھ داشت   . قم را از ھر فتنھ محفوظ دار و از ھر نابودى نجات بده 
(417) 
 در طالقان گنجھائى ھستند نھ از طال و نقره
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

و یحیا للطالقان فان ّ) تعالى بھا:((امیرالمؤمنین علیھ الّسالم فرمود كنوزا لیست من ذھب و ال فضة ، و لكن بھا  
انصار المھدى فى آخر الزمان؛ خوشا بھ حال طالقان ، ھمانا براى  ھم رجال مؤمنون عرفوا ّهللا معرفتھ و
مؤمن كھ خدا را آنطور  در این شھر گنجھائى است كھ از طال و نقره نیستند، بلكھ آنجا مردانى ھستند خداوند
 (418) ((. زمان كھ باید شناختھ اند و ایشانند یاوران مھدى در آخر
 صفات و حاالت زشت مردم آخرالزمان

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
 :امیرالمؤمنین علیھ الّسالم فرمود: اصبغ بن نباتھ گوید

پرده از . جلوه گرى نماید پیدا كند و خودسازى نموده) كامل (ید كھ عمل زشت برترى زمانى بر مردم مى آ
یتیمان را حالل دانستھ مى خورند، كم فروشى نمایند  روى محرمات برداشتھ شود، زنا آشكار مى گردد و مال

جایز  مانت راخیانت در ا. انگور حالل دانند و رشوه را بھ عنوان ھدیھ حالل شمرند و شراب را بھ جاى آب
 .مى دانند، مردھا شبیھ بھ زنھا و زنھا شبیھ بھ مردھا شوند

لعنت نمود مردانى كھ شبیھ زنھا و  در لباس یا ھمجنس گرائى ، با اینكھ پیامبر خدا صلى هللا علیھ و آلھ وسلم)
 .(زنانى كھ شبیھ مردھا شوند

) سیاحت ، تجارت ، ریا، سیاست و غیره (خدا بھ حدود و احكام نماز اعتنا نمى كنند، در آن زمان براى غیر 
 .حج كنند

گاھى در شب اول دیده  شود كھ بھ نظر دو شب آید و) دیده (در آن زمان گاھى ماه شب اول آنقدر بزرگ 
 .روزه نگیرند و روز عیدفطر را روزه بگیرند نشود، پس چون ماه دیده نشود روز اول ماه رمضان را

ھمانا در پس آن زمان مرگ سریع و  راقب باشید، مبادا خداوند ناگھان انتقام گیرد،در آن زمان مراقب باشید، م
صبح سالم است و شب بھ خاك سپرده مى شود، شب زنده است و  عجیبى خواھد بود بھ گونھ اى كھ مرد، ھنگام

 . صبح مرده
و نماز را در اول وقت بكنند  در آن زمان پیش از آنكھ بھ بیمارى مرگ مبتال شوند واجب است وصیت خود را

 .بھ جا آورند مبادا تا آخر وقت اجل مھلت ندھد
بتواند در تمام احوال با  و اگر) وضو(ھر كدام از شما كھ آن زمان را درك كند شب نخوابد مگر با طھارت 

 .وقت بھ سراغ او مى آید طھارت باشد انجام دھد زیرا نمى داند ملك الموت چھ
بگیرید، در نھان و آشكار از خدا بترسید  رسید و فھماندم اگر بفھمید و پند دادم اگر پندمن شما را ترساندم اگر بت

كس غیر از اسالم ، دینى قبول كند از او پذیرفتھ نخواھد شد و در آخرت  مسلمان بمیرد چھ ھر) سعى كنید(و 
    .(419)زیانكاران است از
  
  

 آخرالزمان دوران سختیھا و امتحانھاى شدید است
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

حضرت امیر علیھ الّسالم فرمود: اصبغ بن نباتھ گوید : 
عسل باشید در میان پرندگان ، ھر پرنده اى زنبور در میان مردم مانند زنبور عسل را ضعیف و ناچیز مى  

 .اوست آن را ناچیز نشمارند شمارد و اگر پرندگان بدانند آن بركتى كھ در باطن
در میان مخالفین خود با اخالق(با زبانھا و بدنھاى خود با مردم آمیزش كنید  با دلھا ) خوب معاشرت كنید ولى  

از مردم كناره گیرى نمائید و اعمال خود . 
كار و  گشایش (سوگند بھ آنكھ جانم در دست اوست آنچھ را دوست مى دارید  نخواھید دید تا ) دولت حق را 

بھ صورت یكدیگر آب) از شدت اختالف (اینكھ  تا آنكھ باقى نماند ! دھان اندازید و یكدیگر را دروغگو بنامید 
مھ اى كھ در چشم كشیده شده و نمكى كھ در طعامسر) اندكى چون (شیعیان مگر  از شما  .ریختھ شد 
از گرد و غبار و دانھ تلخ و  من براى شما مثلى مى زنم و آن مثل مردى است كھ مقدارى گندم دارد و آن را
نماید و پس از مدتى ببیند مقدارى از آن گندمھا آفت زده و كرم  سیاه و خاك پاك گرداند و در انبارى ذخیره

، گذاشتھ در انبار ذخیره) باقیمانده را(گندمھاى آفت زده را پاك نموده و دوباره   كند، این كار را بارھا ادامھ  
ھمچون دانھ ) و آفت در آن تاءثیر نكند(بسیار سخت و محكم باشد  دھد تا آنكھ در انبار نماند مگر دانھ ھائى كھ



سخت است كھ بسیار(در خرمن كاه بعد از كوبیدن بماند  ھاى گندمى كھ  ). 
در (تا آنكھ باقى نماند  (شما ھم ھمین طور جدا مى شوید افراد ضعیف االیمان از افراد قوى مشخص گردد

مگر گروھى كھ) ایمان و اعتقاد و دین و عمل بھ آن   (420) .فتنھ بھ آنھا ضررى نخواھد رسانید 
 شیعیان در دست دشمن گرفتار خواھند بود
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
 :امیرالمؤمنین علیھ الّسالم در مورد گرفتاریھاى فوق العاده شیعیان در آخر الزمان مى فرماید
(( على ایھا  ك ھذه الشیعة حتى تكون بمنزلة المعز ال یدرى الخابس ال تنف یضع یده فلیس لھم شرف یشرفون و ال  
بزى ) گلھ (این گروه شیعھ چنان در سختى و فشار خواھند بود كھ ھمانند  : سناد یستندون الیھ فى امورھم؛ یعنى
و گردن زند(كھ در اختیار قصاب است ، ھر كدام را بخواھد بھ چنگ آورد  باشند اینان نھ پناھگاھى دارند كھ  (
 (421) ((.كارھایشان بھ او تكیھ كنند بھ آن پناه برند و نھ پشتیبانى كھ در
 مذمت تقلید از كفار
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
 :امیرالمؤمنین علیھ الّسالم در مورد تقلید از كفار فرمود
فاذا فعلوا ذلك ضربھم ّهللا بالّذل؛  ال تزال االءمة بخیر ما لم یلبسوا مال بس العجم و یطعموا اطلعمة العجم))

و صالح(ھمواره این امت در خیر  د تا وقتى كھ لباسھاى عجم نپوشند و غذاھاى عجم نخورند و چون ھستن ( 
خداوند ذلت را بر) غذا و لباس بیگانگان را استفاده كنند(را انجام دھند  این كار  (422) ((.ایشان وارد كند 
بھ آنھا سبب نزدیكى مسلمانان بھ  منظور از عجم در اینجا بیگانگانى ھستند از كفار كھ تقلید از آنان و شباھت
از مدھاى غربى در پوشاك و غذا و وضع سر و صورت و امور  كفار و پیروى از آنھا مى شود، مانند پیروى
 .دیگر

خداوند بھ یكى از پیامبران خویش وحى نمود كھ بھ مؤ منین بگو: م صادق علیھ الّسالم فرموداما : 
اعدائى فتكونوا اعدائى كماھم اعدائى؛  ال تلبسوا لباس اعدائى و ال تطمعوا مطاعم اعدائى و ال تسكلوا مسالك))
را پیروى نكنید كھ اگر چنین دشمنان مرا نخورید و روش ھاى دشمنان م لباس دشمنان مرا نپوشید، غذاھاى
 (423) ((.ھم دشمنان من خواھید بود ھمچنانكھ آنان دشمنان من ھستند كنید شما

ناد ھمین حدیث معتبر پوشیدن و خوردن آنچھ مخصوص كفار است نھ اینكھ مشترك میان مسلمانان و و بھ است
 .دیگران باشد اشكال شرعى دارد
 اختالفات شیعیان و آوارگى آنان در آخرالزمان
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

فرمودشنیدم از امیرالمؤمنین علیھ الّسالم كھ مى : عبادیة االسدى گوید چگونھ اید زمانى كھ بدون امام باشید و  :
براى شما) یا دانشى (ھیچ پرچم   (424) .نباشد، برخى از شما از دیگرى بیزارى جوید 

را مى بینم كھ چون گلھ چرنده) شیعیان (گویا شما : و در حدیث دیگرى فرمود جوالن دھید ) چھارپایان (گان  
محل استراحت(و گردش مى كنید و دنبال چراگاه   (425) .مى گردید ولى آن را پیدا نمى كنید ( 

ال یخرج المھدى حتى یبصق بعضكم فى بعض؛ یعنى:((و در حدیث دیگرى فرمود مھدى خروج نمى كند تا  : 
بر) آنقدر میان شما اختالف و دشمنى افتد كھ (آنكھ   (426) ((.یكدیگر آب دھان اندازید 

 حكومت بھ قتل و ثروت بھ بخل و دوستى بھ ھوس خواھد بود
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

زمانى مى آید كھ حكومت استقرار نمى كند: علیھ الّسالم فرمودامیرالمؤمنین  مگر بھ آدم كشى و ستمگرى ، و  
واجب ، و دوستى پدید نیاید مگر بھ پیروى از ھواى نفس و  ثروت بھ دست نیاید مگر بھ بخل و ندادن حقوق
 . خارج شدن از دین

كھ مى تواند بھپس كسى كھ در آن زمان باشد و بر فقر و فالكت صبر كند با این واسطھ ندادن حقوق مردم بھ  
بھ عزت رسد و بر دشمنى صبر كند با اینكھ مى تواند از  ثروت برسد و بر ذلت صبر كند با اینكھ مى تواند
كسى كھ در ایمان و عمل(محبت و دوستى رسد، خداوند پاداش پنجاه صدیق  ھواى نفس مردم بھ ) راستگوست  
 (427) .بھ او عطا كند

اذا قطعوا:((حضرت باقر علیھ الّسالم از امیرالمؤمنین نقل مى كند كھ فرمود االرحام جعلت االموال فى ایدى  
مى كھ مردم رسیدگى بھ فامیل رااالشرار، ھنگا با فامیل و نزدیكان خویش رفت و آمد نداشتھ و بھ (رھا كنند  

اموال و ثروتھا بھ دست اشرار خواھد افتاد) ننمایند آنھا رسیدگى .)) (428) 
 در شعلھ ھاى آن فتنھ مؤمن مى سوزد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
 :امیرالمؤمنین علیھ الّسالم فرمود

پدر مادرم فداى كسانى كھ نامھاى آنھا در آسمان مشھور و معروف و در زمین ناشناختھ اند: آگاه باشید . 
منتظر پیشامدھائى كھ خواھد آمد باشید، پیشامدھائى كھ عبارت استبدانید و  پشت نمودن كارھا و قطع : از 



) و تالش و جھاد با دشمنان (زمانى است كھ شمشیر زدن  شدن پیوندھا و فرمانروا شدن افراد پست ، اینھا
 . از پیدا كردن یك درھم حالل براى مؤمن آسان تر است

رنده از بخشنده اجرش بیشتر باشد، زمانى كھ مستاینھا زمانى مى شود كھ گی شوید نھ از شراب بلكھ از ناز و  
باشید، دروغ گوئید بدون اینكھ در تنگنا باشید، زمانى كھ بال شما را  نعمت ، قسم مى خورید بدون اینكھ ناچار
دور ) رھائى (امید و  ھمچنانكھ پاالن شتر، كوھان آن را مى گزند، چقدر این رنج و زحمت طوالنى است بگزد
 . است

از گناه یا ھوى و(اى مردم این افسار حیوانى كھ بر پشت آن ، بارھا سنگین  حمل مى كند از دست ) ھوس  
خود فاصلھ نگیرید) عادل (بیندازید، و از سلطان  كھ از اعمال زشت خود پشیمان گشتھ و خویشتن را بر كرده  

 .خود مذمت خواھید كرد
آتش فتنھ اى كھ بھ شما روى مى آورد فرو نروید، از راھھاى آن بپیچید و میان راه را بى باكانھ در فوران 

 .براى آن باقى گذارید
 .بھ جان خودم سوگند كھ در شعلھ ھاى آن فتنھ مؤمن مى سوزد و غیر مسلمان سالم مى ماند
اى مردم . ستفاده كندآن ا ھمانا مثل من میان شما چون چراغى است در تاریكى ، ھر كھ داخل گردد از نور
 (429) .بفھمید بشنوید و حفظ كنید و گوش دلتان را حاضر كنید تا
 آتش در حجاز و آب در نجف

حیمْ بِسْ  ْحمِن اْلرَّ ِم ّهللاِ اْلرَّ  
اذا وقعت النار فى حجازكم و جرى الماء:((امیرالمؤمنین علیھ الّسالم فرمود بنجفكم فتوقعوا ظھوره؛ زمانى كھ  

پس منتظر ) نجف را آب گرفت یا آب بھ آنھا رسید(جارى شد  آتش در حجاز شما افتاد و آب بھ نجف شما
حضرت مھدى(ظھور او  معلیھ الّسال   (430) ((.باشید ( 

 برخى از صفات ناھنجار مردم آخرالزمان
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

لیھ الّسالم در خطبھ اى پس از حمد و ثناى الھى سھ بارامیرالمؤمنین ع سلونى ایھا الناس قبل ان :((فرمود 
 ((.نیابید تفقدونى؛ بپرسید از من قبل از آنكھ مرا

اى امیرالمؤمنین دجال چھ: برخاست و گفت ) از یاران حضرت (صعصعة بن صوحان  وقت خروج مى كند؟  
فھمید آنچھ اراده خداوند كالم تو را شنید و: حضرت فرمود یعنى حضرت على (كرده اى ، بھ خدا قسم مسئول  

در این مساءلھ) علیھ الّسالم  زمان ظھور حضرت مھدى یا قیامت از نادر (از سؤ ال كننده عالمتر نیست  
ولى براى آن عالماتى و شكلھایى است كھ یكى پس) است كھ در اختیار كسى نیست  اسرارى از دیگرى مو بھ  

خواھد شد، اگر مى خواھى بھ تو خبر دھم ؟مو اجرا   
آرى امیرالمؤمنین ، حضرت فرمود: صعصعة گفت  : 

زمانى كھ مردم نماز را: عالمت خروج دجال این است ) آنچھ مى گویم (حفظ كن  از بین ببرند و امانت را  
دین را بھ دنیا ! ازندرشوه بگیرند، ساختمانھاى محكم بس ضایع گردانند، دروغ را حالل شمرند و ربا بخورند و
دنبال ھوى و  رئیس گردانند و با زنھا مشورت نمایند، از فامیل و بستگان خود بریده بھ بفروشند، نادانان را
ناتوانى دانند، ظلم و ستم افتخار شود،  ھوس مى روند، خونریزى را آسان شمرند، حلم و بردبارى را عالمت
خیانتكار، قاریان قرآن فاسق گردند، شھادتھاى دروغ ظاھر گردد و  رؤ سا امیران فاجر باشند و وزیران ظالم و
قرآنھا زینت شود و مساجد طال كارى گردد. و تھمت و گناه و سركشى آشكار شود فجور یا مناره (و منبرھا  

طوالنى و بلند گردد، آنگاه كھ اشرار احترام شوند و) ھا صفھا شلوغ شود و خواستھ ھاى افراد، گوناگون شود  
اختالف پدید آید، عھدھا و  .شكستھ گردد و موعود نزدیك شود 

فاسقان بلند شود و شونده پیدا  زنھا با شوھرھایشان در تجارت و كسب براى حرص دنیا شریك شوند، صداھاى
فاجر بھ خاطر ترس از شر او اجتناب كنند، دروغگو را تصدیق  كنند، رئیس گروه پست ترین آنھا باشد، از
 .امین شمرند كرده خائن را
كند، زنھا سوار بر زینھا شوند و  ساز و آواز وسائل آوازه خوانى را بكار برند، آخر این امت اول آن را لعنت
شاھد بدون اینكھ از او بخواھند شھادت دھد، آن دیگرى براى . گردند زنان بھ مردان و مردان بھ زنان شبیھ
براى چیزى غیر از دین یادگیرىخالى كردن عقده خود بھ ناحق شھادت دھد،  تالفى و كنند، كار دنیا را بر  
گرگھائى ھستند بھ لباس میش ، بھ ظاھر (بپوشانند  آخرت ترجیح دھند، پوستھاى میش را بر دلھاى گرگ
 .(دشمن خونخوار ھستند خیرخواه و مظلوم و در باطن

یثالحد. صبر تلختر است ) گیاه تلخ (قلبھاى آنھا از مردار گندیده تر و از   (431) 
 معاشرتھاى بیھوده در آخرالزمان خطرناك است
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

زمانى بر مردم مى آید كھ سالمتى و عافیت: ّسالم فرمودامیرالمؤمنین علیھ ال ده قسمت شود و نھ جزء آن در  
 . دورى از مردم و یك قسمت آن در سكوت است



زمانى بر مردم مى آید كھ بھترین مردم از نظر آسایش كسى است كھ در خانھ خود : و در حدیث دیگرى فرمود
 (432) .بنشیند

مسلما منظور حضرت از این بیانات ارزنده این نیست كھ افراد: مؤ لف گوید جامعھ وظایف اجتماعى خود را  
دهكھ از نظر اسالمى و عقل بھ عھده آنھا گذار شده است كنار گذارند و ھمانند راھبان و مرتاضان یا برخى از  

 .جامعھ و مصالح آن دورى گزینند صوفى منش ھا از
نیست ، حج و جھاد و امر بھ  چگونھ چنین باشد با اینكھ در روایات وارد شده است كھ رھبانیت در اسالم
مین و حضور در نماز جماعت و جمعھ و اسالم و مسل معروف و نھى از منكر و یادگیرى احكام و دفاع از
 .دستورات حیاتى اسالم ھستند دھھا امور دیگر ھمگى
یا صد در صد انسان را بھ  بلكھ منظور از اینگونھ روایات بھ حداقل رساندن حضور در اجتماعاتى است كھ
تمال این گونھ مانند اینھا مى كشاند و یا حداقل اح گناھانى مثل تھمت و غیبت و دروغ و فحش و كدورت و
 .الاقل اینكھ ذھن انسان را مشوش و از خداوند غافل مى كند فسادھا در آن ھست و
صرفا براى تفریح یا وقت  و مى دانیم بیشتر محافل امروز جامعھ ما از نوع محافل غیر ضرورى است ، و
ینكھ حوصلھ آنھا سر روایات كسانى ھستند كھ صرفا براى ا گذرانى یا ھوسرانى انجام مى گردد، مخاطب این
 .ناچیزى دارند بھ معاشرت مى پردازند نرود یا اھداف سبك و
و دنیا نزدیك مى كند، این  آرى اگر دوستانى و محافلى پیدا شد كھ انسان را بھ خدا و معنویت و صالح دین
 .چھ اندك است اینگونھ محافل و افراد حضور نھ تنھا مذموم نیست بلكھ ممدوح نیز ھست و

وز با گسترش وسائل ارتباط جمعى كسى كھ بخواھد از این آفت در امان بماند كار براى او آسان تر استو امر  
. 
كنید تا از خطرات آن آگاه  پس در ضمن اینكھ بھ وظایف و فعالیتھاى اجتماعى دینى خود مى پردازید، سعى
گونھ اى نیست كھ امید استفاده بیشتر  متاءسفانھ جو جوامع امروز بھ باشید و روایات ما ھمین را تذكر مى دھد،
 .بیشتر در محافل برده شود از حضور
وسیلھ براى مصون ماندن از  و این راھنمائى عمیق اسالمى اگر بطور صحیح مورد استفاده قرار گیرد بھترین
و  انسان ھمواره آماده براى دفاع از دین و كشور اسالمى مضار و مفاسد اجتماعى است ، در عین حالى كھ
 .بھ معروف و نھى از منكر خواھد بود ارزشھاى دینى و امر

فرمود) عج (امیرالمؤمنین علیھ الّسالم در مورد عالئم ظھور مھدى  : 
در اثر جنگھا و(مھدى خارج نمى شود تا اینكھ یك سوم مردم كشتھ شوند   

 خداوند بھ واسطھ ما اھل بیت تمامى بالھا را برمى دارد
حیمْ بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ  ْحمِن اْلرَّ  

مطرح نموده فرمود) عالم یھودى (امیرالمؤمنین علیھ الّسالم در ضمن مباحثى طوالنى كھ با جاثلیق  : 
و گذشت مدتى از روزگار، كسانى بر مردم) بنى امیھ (بعد از من و این قوم  حكومت خواھند كرد كھ دین خدا  

دا را بكشند، بھ واسطھ ایشان بدعتھا زیاد شود و دوستان خ را تغییر داده و سخنان او را دگرگون كنند و
اسالمى(سنتھاى   .از بین برود تا اینكھ زمین از ظالم و ستم و بدعت پر شود ( 

خاندان پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ(پس از آن خداوند بھ واسطھ ما اھل بیت  تمام بالھا را از آنھا كھ بھ دین  ( 
آنكھخدا دعوت مى كنند برمى دارد پس از  بھ بالھاى سخت مبتال شده باشند، تا اینكھ سرانجام زمین را از عدل  

 .كند ھمچنانكھ از ظلم و ستم پر شده باشد و داد پر
ھمانا این امت بھ ھفتاد و سھ گروه متفرق: امیرالمؤمنین علیھ الّسالم فرمود شوند، سوگند بھ آنكھ جانم بھ دست  

راوست تمامى آن گروھھا ھمگى گمراھند مگ  (433) .آنكھ از من پیروى كند و از شیعیان من باشد 
 مرگ قرمز و مرگ سفید
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

نزدیك ظھور قائم علیھ الّسالم مرگ قرمز: امیرالمؤمنین علیھ الّسالم فرمود ھائى در وقت  و مرگ سفید و ملخ  
 .و بى وقت كھ بھ رنگ خون ھستند خواھد بود
 . اما مرگ قرمز، مرگ با شمشیر است ، اما مرگ سفید ھمان طاعون است

خدعھ و حیلھ است كھ سال ھاى) عج (نزدیك ظھور قائم : و در حدیث دیگرى فرمود شخص راستگو دروغ  
 (434) .گوید و دروغگو راست گوید و شخص حیلھ گر نزدیك شود

دمنابودى یك سوم مر  
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

فرمود) عج (امیر المؤمنین علیھ السالم در مورد عالئم ظھور مھدى  : 
در اثر جنگھا و بالھاى(مھدى خارج نمى شود تا اینكھ یك سوم مردم كشتھ شوند  خانمان سوز كھ انجام این  

و ) رابر كره زمین كافیست بعید بھ نظر نمى آیدنابودى چندین ب مساءلھ با انبوه بمبھاى اتمى و غیره كھ براى
یك سوم مردم باقى مى) تنھا(و ) در اثر بیماریھا و قحطى ھا(مى میرند  یك سوم مردم  (435) .مانند 



ھمانا حق: چون منادى از آسمان ندا كند: امیرالمؤمنین علیھ الّسالم فرمود با آل محمد صلى هللا علیھ و آلھ است  
مھدى بر زبانھا) نام (، در آن ھنگام  او ندارند) یاد(افتد و محبت او را بھ دل گرفتھ و ذكرى جز   . (436) 

 زمین ھرگز از حجت خدا خالى نمى ماند
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ر است كھ نقلیك خبر كھ بفھمى بھتر از ده خب: امام صادق علیھ الّسالم فرمود كنى ، ھمانا براى ھر حقى  
 . حقیقتى است و براى ھر ثوابى نورى

نمى شماریم مگر اینكھ) دانشمند(بھ خدا قسم ما از شیعیان خود كسى را فقیھ  از كیفیت سخن و بیان ، منظور  
سخندان و كنایھ فھم باشد(ما را متوجھ شود  ). 

ھ فرمودامیرالمؤمنین علیھ الّسالم بر منبر كوف ھمانا : 
عرض شد یا . مگر گمنام  در پشت سر شما فتنھ ھاى تاریك و ظلمتى كور است كھ از آن نجات پیدا نكند

كسى كھ مردم را: امیرالمؤمنین گمنام چیست ؟ فرمود بشناسد ولى آنھا او را نشاسند، بدانید كھ زمین ھیچگاه از  
را بخاطر ستمى كھ بر خودشان كردهخالى نمى شود ولى خداوند گروھى از مردم  حجت خداى عزوجل اند،  
خدا خالى ماند، اھلش را فرو برد،  آنھا را بھ خودشان واگذار كرده كور گرداند، اگر زمین ساعتى از حجت
ھمچنانكھ یوسف مردم را مى شناخت ولى مردم او . نمى شناسند حجت خدا مردم را مى شناسد ولى آنھا او را
اى حسرت بر بندگان: اى را تالوت نمود كھ مضمون آن این است سپس حضرت آیھ  را نمى شناختند كھ ھیچ  
 (437) .فرستاده اى نیامد مگر اینكھ او را مسخره نمودند
 خوشا بھ حال مؤمنین آخرالزمان
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

یا: پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ فرمود: امیرالمؤمنین علیھ الّسالم فرمود على بدان كھ عجیب ترین مردم در ایمان  
هللا علیھ و آلھ را ندیده اندھستند كھ در آخرالزمان مى آیند، پیامبر صلى  و بزرگترین آنھا در یقین ، گروھى و  

از ایشان پنھان است ، آنھا بھ واسطھ سیاھى بر روى) خدا یعنى امام (حجت   (438) سفیدى ایمان آورده اند 
 (یعنى با مطالعھ كتابھا)
عجل فرجھ و سھل مخرجھ و اوسع  اللھم ارنى الطلعة الرشیدة و الغرة الحمیدة واكحل ناظرى بنظرة منى الیھ و
 (439) .ازره و اعمر اللھم بھ بالدك واحى بھ عبادك منھجھ و اسلك بى محجتھ و انفذ امره و اشدد
كل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و  اللّھم كن لولیك حجة بن الحسن صلواتك علیھ و على آبائھ فى ھذه الساعة و فى

كنھ ارضك طوعاناصرا و دلیال و عینا حتى تس  .و تمتعھ فیھا طویال 
 على علیھ الّسالم و حوادث آینده جھان
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
حضرت بھ حوادث آینده ،  خطبھ اى است كھ بھ امیرالمؤمنین علیھ الّسالم منسوب مى باشد و در آن خطبھ
خطبھ بسیار طوالنى است كھ تا حد امكان  است البتھ اخبار فرموده است ، و حقایق آینده را روشن نموده
 . درج در این كتاب مى باشد ذكر مى نمائیم جمالتى از آن را كھ مقتضى

چون خالفت بعد از آن سھ خلیفھ ، بھ امیرالمؤمنین: عبدّهللا بن مسعود گوید علیھ الّسالم رسید، حضرت بھ  
آمده و بر منبر مسجد جامع آن) یا كوفھ (بصره  خطبھ اى ایراد نمود كھ عقلھا را متحیر نموده و  صعود كرده و 

ھا و فریاد و  لرزه در آمد، چون این خطبھ را مردم از حضرت شنیدند بسیار گریستند و نالھ بدنھا از آن بھ
پیامبر اكرم اسرار) ابن مسعود گوید. (ضجھ از آنھا برخاست  نھانى كھ میان خود و خداوند عزوجل داشت بھ  

م تعلیم مى دادعلى علیھ الّسال و بھ ھمین سبب نورى كھ در صورت پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ بود، بھ  
پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ بھ على علیھ. على علیھ الّسالم منتقل شد صورت الّسالم وصیت نمود تا این خطبھ  
ا روز قیامت خواھد شدبخواند كھ در آن است علم آنچھ ھست و ت كھ نامش خطبھ خطبھ البیان است براى مردم . 
صبر بر ستمھاى امت چون ھنگام  على علیھ الّسالم بعد از رحلت پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و بعد از
 :رسید برخاست و آن را ایراد نموده فرمود اجراى وصیت پیامبر اسالم صلى هللا علیھ و آلھ

و اشاره بھ(ایندو اى مردم ، من و حبیبم محمد صلى هللا علیھ و آلھ ، ھمچو  مى ) انگشت سبابھ و وسطى نمود 
خبر مى دادم بھ آنچھ در آسمانھا و زمین و آنچھ در قعر این  باشیم ، اگر نبود آیھ اى از كتاب خدا شما را

است) زمین ( پیامبر(ھیچ چیز از آن بر من پوشیده نیست ، من این علوم را وحى نمى دانم  !  بلكھ اینھا ) نیستم  
ت كھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ بھ منعلومى اس تعلیم داده است ، ھمانا آن حضرت ھزار مساءلھ بھ من  

پس بپرسید از من قبل از. اى ھزار باب و از ھر بابى ھزار نوع گشوده مى شود آموخت كھ در ھر مسئلھ  
نبود خوف اینكھ گوینده اى از اگر  اینكھ مرا نیابید، بپرسید از من از آنچھ زیر عرش است تا شما را خبر دھم ،
یعنى بھ پیامبر نسبت سحر (ھمچنانكھ درباره پسر عموى من گفتھ شد  شما بگوید على بن ابیطالب جادوگر است

ھر) دادند شما و آنچھ در زمین مى باشد مى دادم) و نیات (آینھ شما را خبر بھ تفكرات   پس از آن حضرت  . 
تا آنجا كھگوشھ اى از صفات خود را بیان نموده  منم پدر : انا ابولمھدى القائم فى آخرالزمان؛ یعنى :((فرمود 

 ((.در آخرالزمان قیام كند مھدى آنكس كھ



 : در این ھنگام مالك اشتر برخاست و عرضھ داشت
 یا امیرالمؤمنین این قائم از فرزند شما چھ وقت قیام مى كند؟

وار شوند، بینى صاحب مالزمانى كھ باطل پیشى گیرد و حقائق خ: آن حضرت فرمود بھ خاك مالیده شود و  
ھا طغیان كنند، سختیھا بسیار شود و عمرھا كوتاه گردد و  بكوبد پاى خود را كوبنده و قناتھا خشك گردد و قبیلھ
شادمانان ھالك  عربھا افتد، و روان شود اشكھا از چشمھا و فریب خورد مرد سست عمل و اختالف در میان

د شورشیان و عاجز شود رئیس و تاریك گرددشوند، و شورش كنن نور آفتاب و كر شود گوشھا، عفت و  
زمانى كھ گناه بسیار گشتھ و زنان حكومت . و شیطان غالب گردد پاكدامنیھا از بین برود، انصاف خوار شود
و خیانت گردد  ھا سخت شود، زمین را زلزلھ گرفتھ و احكام الھى معطل مانده ، امانت سرنگون كنند و حادثھ
یابد، مرگ ، مردم را ترسانیده و مدعیان بھ  ظاھر شود و محافظھ كار ترسانیده شده و خشم و كینھ توزى شدت
 .ثروتمندان پلید گردیدند پا خاستند و اولیاء نشستند، و

در آن وقت منتظر خروج صاحب الزمان: گفت و گفت تا آنجا كھ در آخر فرمود باشید، در این ھنگام حضرت  
آه: االترین پلھ منبر قرار گرفتھ و فرموده بر ب آرى مستمعین آن (آه از كنابھ لبھا و پژمرده شدن دھانھا  

 .(مطلب نبود حضرت را تاب فھم آن
مقابل وى نشستھ و آنچنان  آنگاه حضرت نگاھى بھ چپ و راست نموده ، بزرگان و اشراف قبائل را دید كھ در

ئى بر سرھاىسكوت و جمود آنھا را فراگرفتھ كھ گو این جملھ اخیر ضرب المثلى است براى (آنھا پرنده است  
آن(پس آه سردى از دل كشید و نالھ اى اندوھگین نمود و لحظھ اى ) بفھماند اینكھ شدت سكوت را شیر بیشھ  

ساكت شد) فصاحت  . 
 سوید بن نوفل على علیھ الّسالم را استھزاء نمود
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

خوارج گروھى ھستند كھ با على علیھ الّسالم(ناگاه یكى از بزرگان خوارج  بھ نام سوید بن نوفل ) جنگیدند 
یا: برخاستھ و از روى استھزاء و مسخره گفت  امیرالمؤمنین مى فھمى چھ مى گوئى ؟ آیا از روى علم سخن  

یا الف(مى گوئى  ؟)بیھوده مى زنى    
سوید ) كھ از شدت ترس (ھ او كرده و نگاھى تند و خشم آلود بھ او نمود ناگاه حضرت توجھى ب: راوى گوید

 .نالھ اى عظیم سر داد
 .در ھمان وقت مرد و او را در حالى كھ قطعھ قطعھ بود از مسجد خارج كردند
(( ابمثلى یستھزء المستھزئون ام على یتعرض:((على علیھ الّسالم فرود  المتعرضون اویلیق لمثلى ان یتكلم بماال 
 هللا المبطلون وایم هللا لو شئت ما تركت علیھا من كافر با) و ال منافق یعلم و یدعى ما لیس لھ ، بحق ھلك و
آیا مانند مرا : التعلمون؛ یعنى  برسولھ و ال مكذب بوصیھ و انما اشكوبثى و حزنى الى هللا و اعلم من هللا ما
راض كننده ھا اعتراض مى كنند؟ آیا بھ مثل منى سزاوار منى اعت استھزا كنندگان استھزا مى كنند و بر ھمچو
خدا قسم ھالك شدند  گوید بھ آنچھ نمى داند و ادعا كند آنچھ را كھ براى او نیست ؟ حقا كھ بھ است كھ سخن

، بھ خدا قسم اگر بخواھم بر روى)حقائق (باطل كنندگان  زمین یك كافر بھ خدا و منافق بھ پیامبر و منكر  
ى نمى گذارم ، بھوصى او باق  سوى خدا حزن و اندوه خود را شكوه مى كنم و از جانب خدا آگاھم آنچھ را كھ 

 ((.شما نمى دانید
 من شما را بھ وقایع بعد از مرگ خود خبر مى دھم
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
: برخاستھ ، عرض كردند در این ھنگام صعصة بن صوحان و میثم و ابراھیم بن مالك اشتر و عمروبن صالح
رسول هللا علیھ الّسالم ، آنچھ را كھ براى ما در طول  یا امیرالمؤمنین تو را قسم مى دھیم بھ حق پسر عمویت
 . كالمى واضح كھ عاقل و جاھل بفھمند بیان فرمائى زمان واقع مى شود با
محضرت پس از حمد و ثناى خدا و یاد پیامبراكرم صلى هللا علیھ و آلھ وسل شما را خبر مى دھم بھ : فرمود 

خروج صاحب الزمان آن قائم بھ امر از فرزندان فرزند حسین  آنچھ بعد از موت من و آنچھ در آخر زمان تا
صد خصلت در این امت جمع گردد كھ بر: برادرم پیامبر خدا شنیدم كھ مى فرمود واقع مى شود، از غیر آن  

آن مردم(گروھى از : رمودكدام است آنھا؟ ف: جمع نشود، عرض كردند صورتھایشان زیبا و ) سابق الذكر 
 :واقع مى شود اینھا؟ فرمود سیرت ھاى ایشان پست است ، عرض كردند چھ وقت

امت محمد صلى هللا علیھ) دانشمندان بمیرند(زمانى كھ مرگ در فقھا واقع شود  و آلھ وسلم نماز را ضایع  
گردد و نمایند و پیرو شھوات گردند و امانتھا كم خیانتھا بسیار شود و مسكرات را بنوشند، بدگوئى و ناسزاى  

و ظاھر گردانند، پدر و مادر خود را بھ كم عقلى و كھنھ(را اشعار خود كنند  بھ پدران و مادران پرستى و  
صداھا در مساجد بھ واسطھ خصومتھا بلند شود،) بیسوادى نسبت دھند مساجد را مجالس طعام قرار دھند،  

ن را بسیار انجام دھند و از نیكى ھاگناھا سال چون ماه ) بخیل گردد و دیگر نبارد(بكاھند، آسمان فشرده شود  
كنایھ از اینكھ بركت از زمان آنھا(و ھفتھ چون روز و روز چون ساعت شود  و چون ھفتھ برداشتھ مى شود و  
یچ كسب نمى كنند و از آن بھره آخرت خود ھ سالھاى آنھا در بى ثمرى چون ساعتى مى گذرد و در آن براى



 .(نمى برند
گیرند، مردم آن زمان را صورتھاى  در فصل بارش باران ، باران نبارد، فرزندان كینھ پدر و مادر را در دل
ھر كس ) از اعمال زشت خود(را ببیند او را بھ شگفت درآورند  زیبا و سیرتھاى پست مى باشد، ھر كس ایشان
و ظلم كنند، صورتھاى آنھا صورت انسانھاست ولى قلبھاى آنھا دلھاىكند بھ ا با آنھا معاملھ شیاطین است ، پس  

تر است از تلخ ) سخنان و یا ھمنشینى و یا قلبھاى آنھا( گیاھى است زرد یا قرمز رنگ كھ در بالد گرم (صبر  
دیده تر و از سگایشان از مردار گن) باشد و در طب براى اسھال بھ كار مى رود مى روید و بسیار تلخ مى  
( شخصى پر - از روباه مكارتر و از اشعب ) و پلیدتر است (نجس تر ) قلبھایشان  طمع است كھ ضرب المثل  

از جرب چسبنده. حریص و پرطمعتر مى باشند - مى باشد  از كارھاى زشتى كھ انجام مى دھند ) بھ دنیا(ترند  
 .نمى كشند بواسطھ نھى از منكر دست

ن برد ولى پدر و مادرش را نافرمانى كندمرد از زن خود فرما  
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
( اگر با آنھا سخن گوئى و براى آنھا خبرى را نقل كنى تو را) در آن زمان  تكذیب كنند، اگر آنھا را امین  
سد ورزند، اگر از كنى تو را غیبت كنند، اگر ثروتى داشتھ باشى ح شمارى با تو خیانت كنند، اگر بھ آنھا پشت
اگر آنھا را موعظھ كنى ناسزایت. دشمنت گردند) و بھ آنھا عطا نكنى (باشى  آنھا بخیل گویند، بھ سخنان دروغ  
اگر پسر و دخترى ارتباط (زنا را حالل مى دانند  بسیار گوش مى دھند، محرمات الھى را بسیار مى خورند
و طرب و آوازه) ى فتنھ انگیز(شراب و سخنھا) مى شمارندنمى دانند بلكھ تمدن  نامشروع داشتھ باشند عیب  

فقیر در میان ایشان خوار و ذلیل. خوانى و ساز و نوازھا را جایز مى شمارند است و مؤمن ضعیف است و  
فاسق. كوچك ، عالم و دانشمند نزد آنھا بى ارزش است  و گنھ كار نزد آنھا گرامى است ، ستمكار بزرگ  

نزد) لوم و مظ(شمرده مى شود  ) منطق آنھا این است كھ زندگى براى قوى است (آنھا ھالك شونده است  
،امر بھ معروف نمى كنند و نھى از)و حق حیات دارد(نزد آنھا مالك دنیاست  نیرومند منكر نمى نمایند،  

مى دانند، امانت را) و باعث عزت (ثروتمندى را دولت  وة پیش آنھا زك) تصرف مى كنند(غنیمت دانستھ  
دادن خمس و زكوة و(غرامت است  مرد از زن خود ) حقوق واجبھ را غرامت و ضرر مى پندارند و نمى دھند 

ولى بھ فرمان پدر و مادرش گوش نمى دھد و بھ) و از خود اراده اى ندارد(كند  اطاعت مى آنھا ظلم مى كند،  
در آن زمان(براى از بین بردن برادر خود مى كوشد،  كھ مردم از ھر طرف (ور بلند شود صداھاى اھل فج ( 

 فساد و تبھكارى و غناء و زنا را دوست مى دارند، با یكدیگر معامالت حرام و (بھ سوى ضاللت مى خوانند
زیرا آنھا مردم را از(ربوى انجام مى دھند، علماء مورد سرزنش قرار گیرند  این اعمال نھى مى كنند و مردم  

در) نندبھ خاطر ھوى بھ آنھا بدگوئى مى ك میان ایشان خونریزى بسیار شده قاضى ھاى آنھا رشوه مى گیرند،  
انجام مى دھند، و  جفت شوند و خودشان را مى سازند و آرایش مى كنند آنچنانكھ براى شوھر خود زنھا با زنھا
حرام  خوانندگى زنھاى خواننده ، و رقاصھ ، و غناھاى آشكار گردد دولت بچھ ھا در ھرجا و جایز شمرده شود
 . و آشامیدن مسكرات
 در آخر زمان حج كنندگان بر سھ دستھ اند
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

و زنھا بھ زنھا اكتفا كنند) و لواط انجام دھند(مردھا بھ مردھا اكتفا كنند   ( ى (، زنھا بر زینھا)و شوھر نگیرند
در (بر شوھر خود بر تمام امور غلبھ داشتھ باشد، سوار شوند، زن  ( اسب یا مطلق زین اسب و ماشین و غیره
ثروتمندان براى تفریح و خوشگذرانى حج مى كنند،: حج كنندگان بر سھ دستھ اند ( آن زمان مردمان متوسط  
شود، اسالم باطل و ناچیز شمرده شود، دولت  براى تجارت و فقیران براى پول در آوردن ، احكام الھى باطل

ظلم و ستم اشرار ظاھر گردیده ، شود) و رایج (در تمام شھرھا جائز   . 
مقصود از تاجر فقط اھل بازار و(پس در آن زمان تاجر در تجارتش دروغ گوید  كسبھ نمى باشند، ریختھ گر  

پس) در صیاغت خود و ھر صاحب شغلى در شغل خویش  كم شود كسبھا و تنگ شود راه زندگى و معیشت  
ھر كس براى امرار معاش خود( بسیار ) ھر كس بھ دنبال كسى رفتھ (و مختلف شود مذھبھا ) شان است پری 

در این ھنگام دلھا سیاه شود و بر ایشان  فساد و كم گردد راه ھدایت ، پس  گردد سلطان ستمگر حكومت كند،  
چون با عمل ھمراه نیست و از طرفى(سخنان ایشان  آن گیاه (از صبر ) راجع بھ گناه و معصیت و نفاق است  

تلختر است) لخ ت  .قلبھاى آنھا از مردار گندیده تر و بدبوتر مى باشد 
دانشمندان از دنیا) خداوند نعمتھاى خود را بردارد(چون این امور واقع شد  بروند و قلبھا فاسد گردیده گناه زیاد  

نى شود ولى و آرزوھا طوال) بواسطھ نبودن نمازگزار(آنھا خراب گردد  شود، قرآن بھ دور افكنده شده مساجد
برداشتن چیزھاى عظیم  تقلیل یابد، در شھرھا حصارھائى ساختھ مى شود كھ مخصوص انجام دادن یا عملھا
شب نماز خواند ثوابى براى وى ننویسند و نمازش را  است كھ فرود آید، در آن ھنگام اگر یكى از آنھا روز و
ھ مردم ظلم كند و از چھ راھى مسلمانھا رادر ھنگام نماز این است كھ چگونھ ب قبول نكنند زیرا نیت او فریب  
 .دھد
 سخن مردم آن زمان فحش و دشنام است



حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
( بھ دنبال ریاست براى فخرفروشى و ظلم و ستم بر یكدیگر مى) در آن زمان  منازل و (روند، اماكن آنھا  

نگمسجدھاى آنھا را ت) دكانھا و سایر ساختمانھا مسجدھا را خراب كرده مغازه و خیابان و غیره مى (مى كند  
در حق) نمایند كشند از روى  ایشان كافر حكم كند، بعضى بر بعضى ستم مى كنند و دستھ اى دستھ اى را مى 

مساجد سازھا مى نوازند و كسى بر ایشان  عداوت و دشمنى ، بھ آشامیدن شرابھا مباھات مى كنند، در میان
كند، در آن زمانانكار نمى   زنازادگان و اشخاص پست بزرگانند، سرپرست آنھا سفیھان ایشان ھستند، مالك 

پست فطرتھا، رؤ سا ریاست  اموال شود آنكھ مالك نیست و اھل آن نمى باشد، پست فطرتى ھستند از فرزندان
آشكار گردد بدعتھا و خویھا، و فاسد شود زراعتھا و  را بھ كسى دھند كھ مستحق آن نیست و تنگ شود خلق و
فحش و ناسزا است ، كار آنھا وحشیگرى است و) متداول مردم آن زمان (و سخن  ظاھر شود فتنھ ھا، كالم  
) افعالشان پلید است ، ایشانند ستمكاران بى باكى كھ در ستمگرى فروگذار نكنند ) تا آخرین درجھ ستم كنند

آنھا بخیلھا و) ثروتمندان و اشراف (بزرگان  ) زیرا با ربا و عنوانھاى دیگر از دیگران پول مى گیرند(انند گدای 
نھ آنطور كھ خداوند فرموده است(ایشان فتوى مى دھند آنطور كھ بخواھند  فقھاى قضاوت آنھا حكم كنند بھ  ( 
نزد ) پولى ھست و ثروتى دارد(دھند، ھر كس نزد او درھم  آنچھ نمى دانند و اكثر آنھا بھ دروغ شھادت مى

بلند است و ھر آنھا مطرود و مبغوض  كس كھ او را فقیر یابند نزد ایشان خوار است ، فقیر و محتاج نزد ایشان 
محبوب و مخصوص است) اگر چھ بى دین باشد(ولى ثروتمند . است    ، آنكھ شایستھ و صالح است گلویش  

 . گرفتھ و راھھا بر او بستھ است
خداوند سرھاى آنھا را بھ زیرھر سخن چین دروغگوئى را بزرگ مى شمارند،  ) آنھا را ذلیل مى گرداند(افكند  

آنھا پرنده ھا و تیھوھاست ، پوشاكشان خز یمانى و ابریشم است ، ربا  و قلبھایشان را كور مى گرداند، غذاھاى
یكى در حكمى بھ دروغ(را حالل مى دانند، شھادت را بھ یكدیگر قرض مى دھند  و شبھات بھ نفع دیگرى  

مى دھد تا او ھم در حكم دیگرى بھ نفع وى شھادت دھد شھادت ). 
نزد آنھا مگر از فرد سخن  در علماى خود ریا مى كنند، عمرھایشان كوتاه است ، سخنى از كسى مقبول نیست

، حالل را حرام مى گردانند)دروغگو و جاسوس (چین  . 
كارھاى زشتكار آنھا زشتیھا است ، باطل را در میان خود تدریس مى كنند و از  باز نمى ایستند، نیكان آنھا  

در اعمال زشت بھ ھم كمك (خداى تعالى پشتیبانى مى كنند  از اشرار خوفناك ھستند، ھمدیگر را در غیر ذكر
 .(مى دھند
گردانند، نیكوكار را رد مى كند و  محارم را ھتك كرده پاره مى نمایند، با ھم مھربان نیستند و از ھمدیگر روى

استقبال مى نمایند، ھر كس بھ از گنھ كار از ترس ، ولى بھ نیكان خود (آنھا بدى كند او را احترام مى كنند  
ھنرپیشگان فاسد و خائنین را ) آنھا نمى ترسند، احترام نمى گذارند و ناصح را از خائن نمى شناسند، چون از

اوالد زنا زیاد گردد) احترام مى كنند . 
 مردان آخر زمان را غیرت نیست

حیمْ بِ  ْحمِن اْلرَّ ْسِم ّهللاِ اْلرَّ  
( پدران از اعمال زشت فرزندان خود شادمانند، پس آنھا را نھى) در آن زمان  نمى كنند و از آن اعمال ، باز  
از آن پولى كھ زن از سرمایھ بى ) بلكھ (او را نھى نمى كند  نمى دارند، مرد از زن خود زشتى مى بیند ولى
گیرد تا آنجا كھ اگر زن او را تماما بى عفت سازند اھمیت نمى دھد، آورده مى عفتى خود بھ دست اگر درباره  

زیرا براى او قابل اھمیت(آن زن كالم قبیح بشنود گوش نمى دھد  پس اوست ھمان بى غیرتى كھ خدا ) نیست  
دعاى دیگران در(براى او سخن نپذیرد  آن  و نھ كار درستى و نھ عذرى ، خوردن) حق وى مستجاب نشود 

واجب و ھمچنین واجب) آن زن (است و نكاح او حرام و در شرع اسالم قتل او  پول بر او حرام است كھ در  
در آن زمان پدر و مادرھا را . خواھد شد میان مردمان رسوا كنند او را، و در روز قیامت بھ جھنم واصل
كارھاى مردم از روى(انگى بسیار شود، فرومایگان بلند شوند، پریشانى و دیو دشنام دھند، بزرگان ذلیل شوند،  
چقدر نادر است برادرى در راه  ،(عقل نیست ، اگر از آنھا بپرسى كھ چرا چنین مى كنید جواب عقالئى ندارند
گردد، پس در آن وقت  حال مردم بھ بدترین حاالت برمى خداوند تعالى و چقدر نایاب است درھم حالل ،
ر ناتوانان حملھ مى كنند ھمانند حملھ یوزپلنگ بھ شكار و طعمھشیاطین و ب دوران مى كند دولتھاى خود،  
بر فقیر و آنچھ بر او مى آید از  ثروتمند از ثروت خود بخل ورزد، فقیر دین را بھ دنیا فروشد، پس اى واى

و ذلت و خوارى در) در دو دنیا(زیانكارى  نند آن زمان ، زمانى كھ اھلش را بیچاره كند، زود است كھ طلب ك 
آنچھ) فقراء( كھ تاب مقابلھ با آن  را كھ براى آنھا حالل نیست ، پس چون چنین شد فتنھ ھائى بر آنھا روى آورد 

قصبھ(نداشتھ باشند و ھمانا اول آن فتنھ از شخص حجرى  بھ شخصى گویند (و رقطى ) اى است از بحرین  
شروع مى شود و آخر) مرض پیس دارد گردد آن بھ سفیانى و شامى ختم مى  . 

 مردم دنیا از دیدگاه على علیھ الّسالم
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

در آن بسیارى تقوى و: طبقھ اول : در آن ھنگام شما بر ھفت دستھ اید و (نیكوكارى است تا سال ھفتاد ھجرت  



: طبقھ دوم ). كردن و اھل قضاوت ھستند تا سال ھفتادم ھجرى  در نسخھ دیگر اھل سخت و دشوار زندگى
اھل پشت نمودن و قطع: و مھربانى ھستند تا سال دویست و سى ھجرى ، طبقھ سوم  اھل بذل و بخشش رابطھ  

اھل سگ: با یكدیگرند تا سال پانصد و پنجاه ھجرى ، و طبقھ چھارم  صفتى و حسد ھستند تا سال ھفتصد  
اھل تكبر و تھمت ھستند: ھجرى ، طبقھ پنجم  اھل ھرج و مرج : یست ھجرى ، طبقھ ششم تا سال ھشتصد و ب 

دشمنان و ظھور اھل فسق و خیانت ھستند تا سال نھصد و چھل ھجرى و طبقھ  و خونریزى و سگ صفتى
بازى ھاى بزرگ  پس ایشان اھل مكر و فریب و غدر و جنگ و فسق و تفرقھ و دشمنى و لھو و : ھفتم

یا از نظر(شھوترانیھا و ساز و نوازھاى حرام و كارھاى مشكل  دینى كھ گناھان بزرگ و یا از نظر دنیوى  
و مرتكب شدن) صنایع بسیار مھم  شھوات و خرابى شھرھا و دیوارھا و انھدام عمارات و قصرھا مى باشند و  

از بیابان شوم و در این طبقھ است) سفیانى (طبقھ ظاھر مى شود آن ملعون  در این آشكار شدن پرده حیا و  
و در این) عفت خود را عقب مى زنندزنھا پرده (فرجھا  طبقھ بر ھمین حال ھستند تا آنكھ قائم مھدى صلوات  

 .هللا على ظھور كند
جانى و  پس از آن حضرت بھ درخواست بزرگان كوفھ احواالت شھرھا و اشخاص  فرمانروایان را بیان نمود  

 .و از خرابى شھرھا و پادشاھان ممالك خبر داد
از بال بر وى وارد شودواى بر فلسطین و آنچھ   

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
اى واى بر رى و آنچھ بر این شھر آید از قتل: از جملھ راجع بھ رى فرمود عظیم و اسیرى زنان و ذبح اطفال  

اى واى بر شھرھاى فرنگ و. و نابودى مردان  آنچھ بر آنھا از اعراب رسد، اى واى بر شھرھاى سند و ھند  
چھ از قتل وو آن آگاه باش واى بر  :ذبح و خرابى در آن زمان واقع مى شود تا آنجا كھ راجع بھ فلسطین فرمود 

شد، آگاه باشید اى واى بر اھل دنیا و آنچھ بر آن  فلسطین و آنچھ بر آن شھر از فتنھ ھاى كمر شكن وارد خواھد
شھرھاى غرب و شرق و جنوب و شمال ، آگاهبر تمام ) اى واى (در آن زمان ، و  از فتنھ ھا وارد خواھد شد  
بواسطھ آن ) ستمھا(این  باشید كھ مردم بعضى بر بعضى سوار شوند و جنگھاى دائمى بر آنھا حملھ كنند،
 .ھیچ بر بندگان ظلم نمى كند اعمالى است كھ خودشان انجام داده اند و پروردگار تو

نان من شك مى كنید كھ مناى گروه مردم در این سخ: آنگاه بعد از كالمى فرمود تكلم نكرده و ادعائى ننمودم  
آنچھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ وسلم مرا تعلیم داده است  كھ بر دروغ باشد و شما را خبر نمى دھم مگر بھ
ھزار باب گشوده  ھزار مساءلھ آموخت كھ از ھر مسئلھ اى ھزار باب از علم و از ھر بابى ، صد ، ھمانا مرا

، شما را بھ این خبرھا خبر دادم با كمى صبر شما، پسمى شود چقدر شگفت آور است ، بسیارى فتنھ ھاى شما  
شما و ظلم قضاوت شما و سگ صفتى تجار شما و بخل فرمانروایان شما و  و پلیدى زمان شما و خیانت حكام
ىشدن اسرار شما و الغر شدن جسمھاى شما و بسیارى آرزوھا و زیادى شكایتھا آشكار شما، چقدر شگفت  
 .وفاى شما آور است كمى معرفت شما و ذلت فقیر و تكبر اغنیاء و كمى
ولى آنھا را بزرگ ندانند، شیطان  انا) و اناالیھ راجعون از اھل آن زمان ، در میان ایشان مصیبتھا وارد شود
مت وسوسھ مى كند تا مرتكب خونھایشان جاى گرفتھ و آنھا را بھ تھ با بدنھاى آنھا آمیختھ و در اجسامشان و
من از: مؤمن مسكین و دوستدار ما گوید) در آن زمان . (شھرھا بشوند فتنھ ھاى ناتوانانم ، بھترین مردم در آن  
خانھ خود مخفى شود و با مردم آمیزش نكند و دیگر آن كسى  ھنگام كسى است كھ مالزم نفس خود باشد و در
انبیاء را طلب كند المقدس ساكن شود و آثار كھ نزدیك بیت . 
 اگر شما را بھ دشنام ما وادار كردند

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
ھم یكسان نیستند، آگاه باشید كھ  ظالم و مظلوم ، جاھل و عالم ، حق و باطل ، عدل و ستم ، با: اى گروه مردم 

ضد و دشمنانى دارد كھ مى خواھند  پیامبرى نیست مگر اینكھ براى خدا راھھاى معلوم و واضحى است ، ھیچ
ناسزاگوئى بھ ما وادار  كنند، ما خاندان پیامبر شما ھستیم ، آگاه باشید كھ اگر شما را بھ نور آنھا را خاموش

بھ ما وادار كردند، پس ما را دشنام دھید و اگر شما را بھ  كنند، پس ما را ناسزا گوئید و اگر شما را بھ دشنام
 .ند، ما را لعنت كنیدكرد لعنت ما وادار

نجوئید و گردنھاى خود را در  از ما دعوت كردند پس از ما بیزارى) قلبى (اگر شما را بھ بیزارى ) اما)
نمائید، ھر كس كھ از ما بھ قلبش بیزارى جوید، خدا و  معرض شمشیرھا قرار دھید، ولى یقین خود را حفظ

واى بر  اى: سپس فرمود. ا و دشنام و لعن بھ ما نمى رسدجویند، آگاه باشید كھ ناسز رسول او از او بیزارى
ایشان را كافر (ایشان نزد مردم كافرند  مسكینھاى این امت ، آن مسكینھا ھمان شیعیان و دوستان ما ھستند،

در نزد مردم دروغگویانند ولى نزد خدا راستگویانند، در نزد مردم  ولى نزد خدا نیكانند،) حساب مى كنند
مردم زیانكار ولى  ولى نزد خدا مظلومین ھستند، در نزد مردم جائر ولى نزد خدا عادلند، در نزد ستمگرانند

انما :اى گروه مردم .شدند و منافقین ھالك گردیدند نزد خدا سود برندگانند، بھ خدا قسم با ایمان خود رستگار
   (440).ة و ھم راكعونوالذین آمنوا الذین یقیمون الصلواة و یؤ تون الزكا ولیكم هللا و رسولھ

برپا داشتھ ، در آورده و نماز را  یعنى ھمانا ولى و سرپرست شما فقط خدا و پیامبر و آنھائى ھستند كھ ایمان



اى گروه مردم گویا گروھى از ) منظور على علیھ الّسالم است  كھ(مى دھند ) مستحبى (حال ركوع صدقھ 
پروردگارى كھ مى  و گویند على بن ابیطالب علم غیب دارد و اوست) كھ بھ من تھمت زنند(بینم  ایشان را مى

بھ پروردگار كعبھ دروغ مى گویند، اى مردم  سممیراند و زنده مى گرداند و او بر ھر كارى تواناست ، ق
 .ولى ما را مخلوق خدا بدانید درباره ما آنچھ خواھید بگوئید

آسمانھا مضطرب شوند و خداوند بھ  در این ھنگام مالئكھ در: آنگاه بعد از ذكر اعمال سفیانى و دیگران فرمود
اه خبر او در ھر مكانى شیوع یافتھ و خروج مى دھد آنگ قائم از ذریھ من كھ صاحب الزمان است اجازه

 :المقدس فرود آمده براى اھل دنیا فریاد مى زند جبرئیل بر صخره بیت
  .(441)جاء الحق و زھق الباطل كان زھوقا) قد)

كھ در فصل حضرت مھدى (الخ بنى اذا ما جاشت الترك فانتظر:سپس حضرت آھى كشید و نالھ اى زد و فرمود
صیحھ خود صدا مى زند اى بندگان خدا بشنوید آنچھ را كھ مى  جبرئیل در: آنگاه فرمود) علیھ الّسالم ذكر شد

  .است كھ از مكھ خروج كرده ، او را اجابت كنید مھدى آل محمد گویم ، ھمانا این
  
  
  
  

را بیان مى نماید) عج (على علیھ الّسالم صفات حضرت مھدى   
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
دلھاى ما بھ یاد او مشتاق  بزرگان اصحاب عرض كردند یا امیرالمؤمنین این مھدى را براى ما توصیف كن كھ

نمود بھ توصیف حضرت مھدىاست ، پس حضرت شروع   :علیھ الّسالم و فرمود 
تعلیم) از بشر(اوست آن ماھروى پیشانى سفید و صاحب عالمت و خال ، عالمى كھ  ندیده است او بھ آنچھ مى  

اى گروه مردم بھ. شود قبل از شدن خبر مى دھد درستى كھ حدود دین در میان ما برپا شد و عھد آن از ما  
آگاه. گرفتھ شد د ھمانا مھدى طلب قصاص مى كند از كسى كھ حق ما را نشناسد و اوست فرزندباشی  حسین بن  

از فرزندان فاطمھ) یعنى فرزند امام حسن عسكرى علیھ الّسالم (على  مائیم ریشھ   از ذریھ حسین فرزندم ، پس  
نا مھدى بھترین مردمنیكوكارانند و والیت ما فصل خطاب است ، آگاه باشید ھما علم و عمل ، دوستان ما ھمان  
سیصد و سیزده  است در صورت و سیرت ، سپس اصحاب او كھ بر عده اھل بدر وعده اصحاب طالوت كھ
اند، ھمانند پاره آھن كھ اگر قصد نابودى كوھھاى  نفرند و تمام آنھا شیرھائى ھستند كھ از بیشھ خود بیرون آمده
مى شوند كھ پس ایشانند آنان كھ خدا را بر حقیقتمیان بردارند، نزد او جمع  پابرجا بكنند آن را از موحدند،  
خوف خداى تعالى ، بیدارھاى شبانھ و روزه  ایشان را شبانگاه نالھ ھائى است چون نالھ مادران جوانمرده ، از
كھ قلبھایشان بر محبت و نصیحت جمع است (را یك پدر تربیت كرده است  داران در روزند تو گوئى كھ آنان

، آگاه) آنگاه حضرت بھ -باشید كھ من آنھا را بھ اسمھایشان و شھرھایشان مى شناسم   درخواست گروھى از  
بیان نمود كھ براى اختصار از ذكر آن خوددارى  اصحاب نام ھر یك از سیصد و سیزده نفر را با شھرھایشان
در میان شھرھا رتبھ اول نفر یاور مھدى علیھ الّسالم مى باشند كھ 24طالقان  مى شود، و طبق این خطبھ از را  
و وقایع ھمزمان با  دارد، سپس صفات و روش حضرت مھدى علیھ الّسالم را حضرت شرح مبسوطى فرمود
 :ظھور حضرت و كیفیت خروجش را شرح نمود

پس از نقل وقایع ، امیرالمؤمنین علیھ الّسالم گریھ: تا آنكھ راوى گوید شدیدى نمود تا محاسن مباركش از اشك  
ش تر شد، آنگاه از منبر فرود آمد درچشم حالى كھ نزدیك بود مردم از وحشت آنچھ شنیده بودند ھالك شوند و  

متعجب  بھ طرف خانھ ھا و شھرھاى خود در حالى كھ از كثرت فھم و جوشش علم حضرت متفرق شدند
 . بودند، و اختالف كردند در معنى كالم حضرت ، اختالفى عظیم

را از كتاب نوائب الدھور فى عالئم الظھور نقل نموده این خطبھ: مؤ لف گوید ایم و مؤ لف محترم آن كتاب در  
و فرموده كھ سید مبشر این خطبھ را در عالئم الظھور و  مقدمھ این خطبھ مدارك آن را یادآور شده است
بینابیع و برسى در مشارق و حاج مال عبدالصمد در بحر المعارف و صاحب عجائ صاحب ینابیع در االخبار  
 .كھ الفاظ از روى كتاب اخیر مى باشد نقل كرده اند
 پیشگوئیھاى حضرت امیر علیھ الّسالم در مورد شھادت خویش
حیمْ  اگر كسى اجلش را بشناسد على بن ابى طالب است ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

كھروایات بھ طور متواتر شده است : شیخ مفید رضوان هللا علیھ مى فرماید حضرت بھ رحلت خود خبر داد و  
كھ بر سر او فرود آمده و محاسن او با خون سرش رنگین  اینكھ از دنیا با شھادت مى رود بھ وسیلھ ضربتى
 .مى شود

رنگین مى شود و دست را بر سر و ) سر(با این موضع ) محاسن (بخدا سوگند این وضع : از جملھ فرمود
 . محاسن خود گذاشت



چرا نمى آید شقى ترین این امت كھ محاسن را از باالى آن بھ خون رنگین كند :و ھمچنین فرمود . 
از باال رنگین مى شود، -اشاره بھ محاسن  -بخدا سوگند این : و یا مى فرمود چھ چیز مانع است شقى ترین  

 (442) .امت را كھ این را از باالى آن بھ خون رنگین كند
اگر كسى باشد كھ اجل خود بشناسد او على بن ابى طالب است: ابن سیرین مى گفت   . (443) 

 ھیچكس را جز قاتلم نكشید
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

از حضرت على علیھ الّسالم جملھ اى قبل از شھادت شنیدم: اصبغ بن نباتھ گوید اى بنى : كھ مى فرمود 
اینجا ھست نزدیك من آید، ھیچكس را جز عبدالمطلب ھر كھ قاتلم نكشید، بدانید كھ مبادا فردا شمشیرھاى خون  

امیرالمؤمنین علیھ الّسالم كشتھ شد: بگوئید را بر روى مردم بكشید و ! (444) 
 امیدوارم آسایش من نزدیك باشد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
بھ خدا قسم از آن ھنگام : فرمود امیرالمؤمنین علیھ الّسالم در یك سخنرانى كھ در آخر عمر شریف خود ایراد
ا بھ پیامبرى برانگیخت تا بھ امروز راحتى ندیده ام و الحمد)ر كھ خداوند، محمد صلى هللا علیھ و آلھ وسلم  . 
با مشركین مى جنگیدم و با  بھ خدا سوگند در كودكى در ھراس بودم و چون بزرگ شدم مشغول جھاد گردیدم ،
پیامبرش را برد و آن مصیبت بزرگ رخ داد و من ھمواره نگران  منافقین دشمنى مى ورزیدم تا اینكھ خداوند

بودم كھ كارآن   . بھ گونھ اى شود كھ نتوانم تحمل كنم ولى بحمد) جز خیر ندیدم 
در این حاالتم بھ شكیبائى وادار  بھ خدا سوگند از كودكى شمشیر مى زدم تا اینكھ بھ پیرى رسیدم ، و آنچھ مرا
ع و نزدیك باشد و من امیدوارم كھ آسایش من سری. رسول اوست  مى كند این است كھ ھمھ آنھا در راه خدا و
پس از این سخنان اندكى نگذشت كھ حضرت بھ شھادت رسید. را مى بینم  زیرا اسباب آن . (445) 

یك صف حج خواھید نمود امسال در  
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

اى مردم ماه رمضان كھ بھترین ماھھاست آمد،: حضرت امیر علیھ الّسالم فرمود آسیاى حكومت در این ماه بھ  
حج مى كنید و عالمت این مطلب این است كھ من میان  چرخش خواھد آمد، آگاه باشید شما امسال در یك صف

تمشما نیس  . 
 (446) .یاران حضرت متوجھ مى شدند كھ حضرت خبر رحلت خود را مى دھد
 بھ خدا سوگند من كشتھ خواھم شد

حیمْ بِْسِم ّهللاِ  ْحمِن اْلرَّ   اْلرَّ
یا على از خدا بترس كھ خواھى مرد: مردى از خوارج بنام جعد بن بعجھ بھ امیرالمؤمنین علیھ الّسالم گفت  ! 

بلكھ بخدا سوگند من كشتھ) نھ من بھ مرگ عادى نخواھم مرد: (حضرت فرمود  ( خواھم شد در اثر ) شھید
مكان ضربھ اى كھ بر این مكان زده مى شود و این رنگین مى گردد و حضرت دست خود را بر سر و محاسن  

گذارده فرمود  خویش   (447) . قرارى است منعقد شده و ھر كھ افترا بندد زیانكار است :
 قاتل تو بدبخت ترین امت است
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

در یكى از بیماریھا حضرت على علیھ الّسالم را عیادت كردم و بھ: راوى گوید یا امیرالمؤمنین از : ایشان گفتم  
بھ: این بیمارى بر شما نمى ترسم ، فرمود ود نگران نیستم زیرا از صادق مصدق بر جان خ) نیز(خدا قسم من  

پیامبر اكرم( شنیدم كھ مى فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ وسلم   : 
زده مى شود بھ گونھ اى -و اشاره بھ سر خود نمود - ھمانا ضربتى بر این مكان  كھ محاسن تو از خون سرت  

ح بدبخت ترین قوم ثمود بودھمچنانكھ پى كننده ناقھ صال رنگین گردد، قاتل تو بدبخت ترین این امت است . 
(448) 
 یكى دو شبى بیش نیست
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

ر امیرالمؤمنین علیھ الّسالم حضرتش شبى را نزد فرزندشدر آخرین رمضان عم حسن علیھ الّسالم و شبى را  
) دامادش كھ شوھر حضرت زینب علیھما السالم بود(نزد  نزد فرزند دیگرش حسین علیھ الّسالم و شبى را
یا مى كرد و در ھر شب از سھ لقمھ بیشتر نمى خورد، یكى از فرزندانش حسن عبدهللا بن جعفر افطار حسین  

كھ چرا بیشتر غذا تناول نمى(علیھم السالم در این مورد سؤ ال كردند  فرمود) فرمائى ؟  : 
یكى دو شبى بیش نیست: فرمود  مى خواھم فرمان پروردگارم در حالى بیاید كھ من گرسنھ باشم سپس   . 

(449) 
 امشب ھمان شبى است كھ بھ من وعده داده شده است
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
ى آمد و بسیار از اتاق بیرون م امیرالمؤمنین علیھ الّسالم در آن شبى كھ ضربت خورد، تمام شب را بیدار بود،



 : بھ آسمان نگاه مى كرد و مى گفت
بھ من وعده داده شده است ،  بھ خدا قسم دروغ نگفتم و بھ من خبر دروغ نداده اند، امشب ھمان شبى است كھ
 . آنگاه دوباره بھ اندرون باز مى گشت

مزمھ شد، حضرت كمر خود را محكم كرد و در حالى كھ این شعر را ز) وقت نماز صبح (چون طلوع فجر 
 .مى كرد
 .اشدد حیازیك للموت فان الموت آتیكا و ال تجزع من الموت اذا حل بوادیكا

سینھ خود را براى مرگ محكم كن كھ مرگ بھ سراغت خواھد آمد، و چون مرگ تو را دریافت از آن : یعنى 
 . بى تابى مكن

اھل خانھ ! مى زدند و چون حضرت مى خواست از خانھ خارج شود مرغابى ھائى بھ دنبال حضرت فریاد
 :مشغول دور كردن آنھا شدند كھ حضرت فرمود
 .آنگاه بھ مسجد رفت و شد آنچھ شد (450) اینھا را رھا كنید، فریادھائى است كھ بھ دنبال آن نالھ ھاست ،
 این محاسن بھ خون رنگین شود
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
رمضان وقتى بھ كوفھ آمد، دو  بعد از آنكھ حضرت امیر علیھ الّسالم از جنگ با نھروانیان فارغ شد، در ماه
ند، سپس روى خود را بھ جانب فرزندش حسن علیھ الّسالم خوا ركعت نماز خواند و براى مردم خطبھ اى نیكو

اى: كرده فرمود  ابا محمد از ماه رمضان چند روز گذشتھ ؟ 
سیزده روز یا امیرالمؤمنین: حضرت حسن علیھ الّسالم جواب داد  . 

یا اباعبدهللا ، از: آنگاه حضرت روى بھ جانب حسین علیھ الّسالم كرده فرمود نده است ماه رمضان چند روز ما 
ھفده روز: ؟ حضرت حسین علیھ الّسالم جواب داد  . یا امیرالمؤمنین 

 :در این ھنگام حضرت با دست خود بر محاسن سفید خویش زد و فرمود
بھ خون رنگین مى شود آنگاه كھ شقى ترین امت بیاید، سپس این شعر را زمزمھ ) محاسن (ھمانا البتھ البتھ این 

 :كرد
لى خلیلى من عذیرى من مرادارید حبائھ و یرید قت  

من خواھان عطاى اویم و او درپى كشتن من ، در این صورت تو را بھ خاطر این مرادى سرزنش : یعنى 
 .نخواھد كرد

این جمالت را مى شنید، -كھ لعنت خدا بر او باد  -عبدالرحمن بن ملجم  تردیدى در دلش آمد، بھ خدمت  
را دراى امیرالمؤمنین تو : حضرت آمد و گفت  پناه خدا مى آورم ، این دست راست من و این ھم دست چپم در  

 :دو را قطع كن یا مرا بكش حضرت فرمود مقابل شماست ھر
گناھى نكرده اى ، اگر ھم بدانم تو قاتل) االن (چگونھ تو را بكشم با اینكھ  من ھستى تو را نمى كشم ، ولى آیا  

اى ھمانند پى كننده ناقھ ثمود: مى كرد؟ روزى بھ تو گفت  تو دایھ اى یھودى نداشتى كھ تو را مراقبت ! 
آرى اى امیرالمؤمنین ، این چنین بود، و حضرت ساكت شد و كالمى نفرمود آنگاه در شب : ابن ملجم گفت 

قلب من شھادت مى دھد كھ : كھ حضرت براى نماز صبح از منزل خارج مى شد فرمود (451) بیست و سوم
 .من در این ماه كشتھ خواھم شد
این شعر را زمزمھ  و چون حضرتش در خانھ را باز كرد، كمربند حضرت بھ در خانھ گرفت ، سپس حضرت

آنگاه بیرون) كھ قبال ذكر شد(یاز یمك للموتاشدد ح:كرد  (452) .آمد و بھ شھاد رسید 
 وصى پیامبر بعد از او چند سال عمر مى كند
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

مردى یھودى خدمت امیر علیھ الّسالم آمده در: امام باقر علیھ الّسالم فرمود مورد امورى از حضرت سؤ ال  
وصى پیامبر شما بعد از: كرد تا اینكھ پرسید سى سال: پیامبر چند سال عمر مى كند؟ حضرت فرمود   . 

ضربھ اى بر فرق او وارد مى شود كھ: فرمودمى میرد یا كشتھ مى شود؟ : پرسید . محاسن او رنگین مى شود 
بھ خدا قسم راست گفتى ، این مطلب: مرد یھودى گفت   .بھ خط ھارون و امالء موسى علیھ الّسالم مى باشد 

(453) 
 مرگ در كمین من است
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

بخدا سوگند دوست: وقتى خبر تھاجم دشمن بھ ناحیھ انبار بھ حضرت رسید فرمود دارم خداوند مرا از میان  
ست ، چھ مانع است بدبخت ترین این امت را كھ ا شما بھ رضوان خودش ببرد، و ھمانا مرگ در كمین من

و دست خود -رنگین كند این را  قرارى است كھ پیامبر امى : فرمود  سپس  -را بر سر و محاسن خود گذارد  
كھ تقوا پیشھ نمود و بھ نیكى  هللا علیھ و آلھ وسلم با من نموده است ، ھر كھ افترا بندد زیان كرد و ھر صلى

افتایمان آورد نجات ی  . (454) 
 اینك یك امتحان مانده كھ بھ آن نزدیكم



حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
ؤمنین علیھ الّسالم در مورد صفات اوصیاء كھ در حضرتش ھست سؤ ال نمودمردى یھودى از امیرالم . 

من بھ ھفت امتحانى كھ خداوند در زمان پیامبر صلى هللا علیھ و: حضرت فرمود آلھ وسلم و ھفت امتحانى كھ  
و پیروز(بعد از زمان حضرت از من نمود وفا كردم  ویا و اینك یكى مانده است كھ بھ آن نزدیكم ، گ) شدم  

 .ھنگام اصحاب حضرت على علیھ الّسالم گریستند و بزرگ یھود نیز گریھ كرد واقع شده است ، در این
یا امیرالمؤمنین ما را از آن آگاه كن ، حضرت فرمود: گفتند : 

 - و اشاره بھ سر خویش نمود  -از این ناحیھ - و بھ محاسن خویش اشاره نمود  -آن دیگرى این است كھ اینجا 
درنگین شو . 

بھ گریھ و نالھ بلند كردند  در این ھنگام مردمى كھ در مسجد جامع این جمالت را مى شنیدند صداھاى خود را
 .اینكھ ساكنین آن دچار نگرانى شدید شدند بھ گونھ اى كھ در كوفھ ھیچ خانھ اى نماند مگر
واره با حضرت بود تا ھم بزرگ یھودیان در ھمان ساعت بھ دست حضرت امیر علیھ الّسالم مسلمان شد، او

لعنھ هللا - اینكھ حضرت كشتھ شد، وقتى ابن ملجم  را دستگیر كردند، آن بزرگ یھودیان نزد حضرت حسن  - 
اى: اطراف حضرت بودند و ابن ملجم در مقابل حضرت بود، بھ امام مجتبى گفت  علیھ الّسالم آمد، مردم ابا  

كتابھائى كھ بر موسىمحمد ابن ملجم را بكش ، خدا او را بكشد، من در  علیھ الّسالم نازل شده است دیدم كھ  
 (455) . خود بود و از غدار كھ پى كننده ناقھ ثمود بود بزرگتر است گناه این مرد از پسر آدم كھ قاتل برادر
 روح من روح تو را نمى شناسد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

گروھى از اھالى مصر از جملھ عبدالرحمن بن) فرماندار مصر(محمد بن ابى بكر  ملجم را بھ عنوان میھمانان  
كھ نوشتھ اى شامل اسامى میھمانان در دست داشت بھ ملجم  مصر نزد حضرت على علیھ الّسالم فرستاد، ابن
 :نامھ را بھ حضرت داد، وقتى حضرت نام عبدالرحمن بن ملجم را دید فرمود خدمت حضرت آمد و آن

بلھ یا: ابن ملجم گفت ! عبدالرحمن توئى ؟ خدا لعنت كند عبدالرحمن را امیرالمؤمنین ، بھ خدا سوگند كھ شما را  
مودحضرت فر! دوست دارم  : 

یا: ابن ملجم گفت  - و سھ بار تكرار نمود  -بھ خدا قسم مرا دوست نمى دارى  امیرالمؤمنین من سھ بار سوگند  
 سوگند یاد مى كنى كھ من شما را دوست ندارم ؟ یاد مى كنم كھ تو را دوست دارم و شما سھ بار

لقتواى بر تو، خداوند ارواح را دو ھزار سال قبل از بدنھا خ: حضرت فرمود نمود و در فضا ساكن نمود، ھر  
شدند و ھر كدام نشناختند در دنیا متفاوت شدند، ھمانا روح من  كدام آنجا یكدیگر را شناختند در دنیا ماءیوس
 .شناسد روح تو را نمى

ھر كھ مى خواھد قاتل مرا ببیند: وقتى ابن ملجم پشت كرد و رفت ، حضرت فرمود یكى ! بھ این مرد نگاه كند 
آیا اجازه مى دھى او(چرا او را نمى كشید؟  :گفت  چھ سخن حیرت انگیزى ، : حضرت فرمود) را بكشیم ؟ 

 (456) .خود را بكشم ، خدا او را لعنت كند مرا امر مى كنید كھ قاتل
 پس چھ كسى مرا مى كشد؟
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

امیرالمؤمنین علیھ الّسالم دستور داده بود: امام صادق علیھ الّسالم فرمود تا نام افرادى كھ بھ كوفھ وارد مى  
بھ حضرت دادند، وقتى حضرت آن را مطالعھ نمود تا  اى نوشتند و شوند نوشتھ شود، نام عده اى را در صفحھ
 :ابن ملجم ، انگشت مبارك بر نام او گذاشت و فرمود رسید بھ نام

اگر مى دانید او قاتل شماست چرا او را نمى كشید؟: خداى تو را بكشد، خداى تو را بكشد، بھ حضرت گفتند  
پس چھ كسى : اند عذاب نمى كند و گاھى مى فرمودخداوند گرامى بندگان را تا گناھى مرتكب نشده : مى فرمود

 (457) مرا مى كشد؟
 بھ خدا سوگند نمى بینم بھ آنچھ گفتى وفا نكنى

حیمْ بِ  ْحمِن اْلرَّ ْسِم ّهللاِ اْلرَّ  
ابن ملجم با گروھى از مردم براى بیعت نزد امیر علیھ: اصبغ بن نباتھ گوید الّسالم آمد وقتى پشت كرد كھ برود  

پیمان گرفت كھ مكر و حیلھ نكند و بیعت نشكند، او انجام داد و  حضرت او را خواستھ و دوباره از او عھد و
تى پشت كرد كھ برود حضرت او را خواستھ تا براى بار سوم بیعت كند وكرد، وق دوباره بیعت از او عھد و  
براى بار چھارم حضرت از او عھد و  پیمان گرفت كھ بیعت نشكند، او چنین كرد، وقتى پشت كرد كھ برود
 .پیمان گرفت و تاءكید نمود تا بیعت نشكند

م كھ با شخص دیگر بھ جز من چنین كرده باشى ؟ حضرت بھ خدا سوگند یا امیرالمؤمنین ندید: ابن ملجم گفت 
 :این شعر را زمزمھ كرد
 ارید حبائھ و یرید قتلى عذیرك من خلیلك من مراد

من قصد بخشش بھ او را دارم ولى او قصد كشتن مرا دارد، در این صورت كسى تو را بھ خاطر این : یعنى 



 .مرادى سرزنش نخواھد كرد
سوگند نمى بینم بھ آنچھ گفتى وفا كنىبرو اى پسر ملجم بھ خدا   . (458) 

 آیا عبدالرحمن بن ملجم توئى ؟
حی ْحمِن اْلرَّ مْ بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ  

نزد حضرت امیر علیھ الّسالم آمد -ملعون  -در روایت است عبدالرحمن بن ملجم  مركب سوارى بمن : و گفت  
عبدالرحمن: بده ، حضرت نگاھى بھ او نمود و فرمود آرى ، حضرت دوباره : بن ملجم مرادى توئى ؟ گفت  

عبدالرحمن بن ملجم: فرمود عبدالرحمن بن ملجم : فرمودآرى حضرت براى بار سوم : مرادى توئى ؟ گفت  
او را بر اسب سرخ: آرى ، حضرت بھ شخصى بنام غزوان فرمود: توئى ؟ عرض كرد مرادى سوار كن ،  
در این ھنگام حضرت فرمود. و رفت  اسبى سرخ آورد و ابن ملجم سوار شد و افسار آن را گرفتھ پشت كرد : 
 ارید حبائھ و یرید قتلى عذیرك من خلیلك من مراد

آن جنایت را مرتكب شد و حضرت را ضربت زد، ابن ملجم را نزد حضرت و چون آوردند، حضرت بھ او  
بخدا سوگند آن ھمھ احسان ھائى كھ بھ تو انجام: فرمود مى دادم با توجھ بھ این بود كھ مى دانستم تو قاتل من  

 (459) .تو برخورد كردم تا خداوند بر علیھ تو باشد ھستى ولى اینگونھ با
 در میان شما اندكى بیش نخواھم ماند
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

امیر علیھ الّسالم را نگھدارى بانوئى بنام ام موسى كھ یكى از دختران حضرت شنیدم حضرت : مى كرد گوید 
دختر فكر مى كنم من: بھ دخترش ام كلثوم مى فرمود چطور : در میان شما اندكى خواھم بود؟ ام كلثوم گفت  

من: بابا؟ حضرت فرمود پاك  پیامبر خدا صلى هللا علیھ و آلھ وسلم را در خواب دیدم كھ غبار از صورت من 
ى فرمودمى كرد و م : 

جریان نگذشت كھ حضرت  یا على بر عھده تو چیزى نیست ، وظایف خود را انجام دادى ، سھ روز از این
دخترم چنین نكن ھمانا من پیامبر : نمود، حضرت فرمود مورد ضربت قرار گرفت ، ام كلثوم فریاد زد و نالھ
یا على بشتاب: ه نموده مى فرمایدآلھ وسلم را مى بینم كھ با دست بھ من اشار اكرم صلى هللا علیھ و و بھ جانب  
 (460) . ما بیا، آنچھ نزد ماست براى تو بھتر است

نزد پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ وسلم شكایت امیرالمؤمنین  
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

پیامبر: از حضرت على علیھ الّسالم شنیدم مى فرمود: ابو صالح حنفى گوید اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم را  
ستم ، حضرت فرمودكھ از امت او دیده بودم شكایت كردم و گری در خواب دیدم از مصائب و ناراحتیھائى : 
بھ زنجیر كشیده اند و با پاره  یا على گریھ مكن ، بھ این طرف نگاه كن ، وقتى نگاه كردم دو مرد را دیدم كھ
 .سنگھاى بزرگ بر سر آنھا مى كوبند

فردا صبح مثل ھمیشھ كھ بیدار شدم در بازار قصابھا دیدم: ابو صالح گوید امیرالمؤمنین كشتھ : مردم مى گویند 
امیر المؤمنین كشتھ شد شد، . (461) 

 پیشگوئیھاى حضرت على علیھ الّسالم در نامھ بھ معاویھ
ْحمِن  حیمْ بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ اْلرَّ  

امیرالمؤمنین علیھ الّسالم در نامھ اى كھ در پاسخ نامھ معاویھ نگاشت و نكات بسیارى را توضیح داد از جملھ 
 :فرمود
قوم او بریدند در حالى كھ آن  اى معاویھ ، زكریاى پیامبر با اره بریده شد، سر حضرت یحیى علیھ الّسالم را

ین ازبھ خدا دعوت مى كردند و ا) مردم را(دو   . بى ارزشى دنیاست 
 :سپس حضرت در ادامھ فرمود
محاسن مرا از خون سرم رنگین خواھند   اى معاویھ ، پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ وسلم بھ من خبر داد كھ امتش
زمام امور را بھ دست مى گیرى و تو ناجوانمردانھ پسرم حسن را بھ  نمود، من شھید مى شوم و تو بعد از من
روسیلھ زھ را پسر زنازاده  مى كشى و پسرت یزید كھ لعنت خدا بر او باد پسرم حسین را مى كشد و این كار 

 .از طرف او عھده دار مى شود
پنج نفر از فرزندانش بھ  حكومت این امت را بعد از تو ھفت نفر از فرزندان ابوالعاص و مروان بن حكم و

كھدست مى گیرند كھ كامل كننده دوازده پیشوائى است  پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ وسلم در خواب آنان را دید  
برمى گردانند و  دنبال ھم چون میمونھا باال و پائین مى جھند و امت او را از دین خدا بھ عقب كھ از منبرش بھ
 .آنان داراى شدیدترین عذاب در قیامت ھستند

از. مى آید بزودى خداوند خالفت را بھ وسیلھ پرچمھاى سیاھى كھ از طرف شرق آنان خارج كرده و آنان را  
 :باشند آنان را بھ قتل مى رساند و در آخر نامھ حضرت فرمود بھ وسیلھ اینھا خوار مى نماید و زیر ھر سنگى
برى و خشنود مى شوى كھ خبر دادم  بدان اى معاویھ ، بخدا قسم ، با اینكھ مى دانم تو از این نامھ سودى نمى

دست مى گیرید، با اینتو و پسرت حكومت را ب حال این نامھ را برایت نوشتم كھ چرا كھ آخرت براى تو مھم  



 . كافر ھستى نیست و بھ آن
گذارى كردند و تو را بر ما  ولى بھ زودى پشیمان مى شوى ھمانطور كھ آنان كھ این حكومت را براى تو پایھ
راى آنھا سودى نداشتكھ پشیمانى ب مسلط نمودند پشیمان شدند ولى زمانى پشیمان شدند  . 
دستور دادم این نامھ را براى  از جملھ امورى كھ باعث شد براى تو نامھ بنویسم این بود كھ بھ نویسنده ام
امید آنكھ خداوند بھ وسیلھ این نامھ آنان را نفعى دھد، یا یكى  شیعیان و رؤ ساى اصحابم نسخھ بردارى كند بھ
ند و خداوند بھ وسیلھ این نامھ و بھ وسیلھ ما اونزد تو ھستند آن را بخوا از آنان كھ را از گمراھى بھ ھدایت و  
 . دوست داشتم حجت را بر تو تمام كنم از ظلم تو و اصحابت و فتنھ آنان خارج كند و نیز

اى ابوالحسن گوارایت باد كھ آخرت را مالك مى شوى و گوارایمان باد : معاویھ در جواب نامھ حضرت نوشت 
ا مالك مى شویمكھ دنیا ر  . (462) 

 من از اینھا ملول شدم و اینھا نیز از من
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ

چھ چیزى شقى ترین شما را مانع است: منین علیھ الّسالم روزى فرمودامیرالمؤ كھ بیاید و مرا بكشد؟ خدایا من  
 .اند، آنھا را از من راحت كن و مرا از اینھا راحت نما از اینھا زده شدم و اینھا از من زده شده

یا امیرالمؤمنین چھ كسى محاسن شما را از خون سر شما رنگین مى: اصحاب گفتند كند بگو تا قبیلھ او را نابود  
در این ھنگام غیر از: كنیم ، حضرت فرمود  (463) . قاتلم دیگرى را خواھید كشت 

ى چرا در كوفھ مانده اى و بھ مدینھ برنمى گردى ؟یا عل  
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
از رزمندگان جنگ بدر بود، و  شخصى بنام فضا كھ پدرش از اصحاب پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ وسلم و
ت حضرت على علیھ با پدرم در كوفھ بھ عیاد: شد گوید در صفین در ركاب حضرت على علیھ الّسالم شھید
 : رفتم ، پدرم بھ حضرت گفت الّسالم كھ مریض شده بود
رسد، یارانت متولى كار تو شده و  چرا در میان اعراب جھینة اقامت كرده اى ؟ بھ مدینھ برو، اگر اجل تو فرا

حضرت فرمود! بر تو نماز گزارند : 
از این ) محاسن (كھ من نمى میرم تا اینكھ این  ھمانا پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ وسلم با من قرار گذارد

رنگین شود) خون سوم ( . (464) 
رامن زندگى تو را مى خواھم و تو مرگ م  

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
با) یا یمن (در برخى روایات آمده است وقتى ابن ملجم از طرف والى مصر  گروھى نزد حضرت آمد، از  

 : امیرالمؤمنین علیھ الّسالم گفت ھمدستان خود پیشدستى نمود و با جمالتى فصیح بھ
لبطل الضرغام والفارس القمقام و من فضلھ هللا على سائر االنامالسالم علیك ایھا االمام العادل و اللیث الھمام و ا  

... 
میھمانان را  وقتى سخنانش تمام شد حضرت بھ چشمھاى او نگاھى افكند، سپس  اكرام نمود و دستور داد تا  

 .ایشان را احترام كنند ھدایائى بھ آنھا داده شود و فرمود تا مردم
ما در اجراى: دح حضرت خواند و گفت ابن ملجم ھنگام برخاستن اشعارى در م فرمان شما حاضریم ، فرمان  

 :زیبائى سخنورى او را تحسین نموده فرمود ده تا ببینى آنچھ شما را خوشحال كند، حضرت
عبدالرحمن: اى جوان نام تو چیست ؟ گفت  مرادى توئى : ملجم مرادى ، فرمود: پسر كیستى ؟ گفت : ، فرمود 

مؤمنینآرى یا امیرال: ؟ گفت   . 
اناّ) و انا الیھ راجعون ، ال حول و ال قوة اال باللھو این جمالت را تكرار نموده دست بر دست مى زد:فرمود . 

بلھ ، حضرت این اشعار را خواند: واى بر تو آیا مرادى توئى ؟ گفت : سپس فرمود : 
 انا انصحك منى بالوداد مكاشفة و انت من االعادى

عذیرك من خلیلك من مراد ارید حیاتھ و یرید قتلى  
من دوستى خالصانھ خود را آشكار مى كنم براى تو، با اینكھ تو از: یعنى  من خواستار زندگى . دشمنان ھستى  

 .بخاطر این مرادى سرزنش نخواھد كرد او و او خواستار قتل من است ، كسى تو را
ه و مىآنگاه پس از گرفتن پیمانھاى محكم براى بیعت ، او را اكرام نمود گروھى ! تو قاتل من ھستى : فرمود 

یا امیرالمؤمنین: از شیعیان بھ حضرت گفتند : این سگ كیست ؟ فرمان بده تا او را بكشیم ، حضرت فرمود 
 . نداده است غالف كنید و اختالف نیفكنید، آیا من كسى را بكشم كھ ھنوز گناھى انجام شمشیرھاى خود را
(465) 
 چون صبح كنم كشتھ خواھم شد
حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
براى نماز شب بھ مسجد نرفت ، ام  امیرالمؤمنین علیھ الّسالم در آن شبى كھ ضربت خورد تماما بیدار ماند و

اى پدر چھ: كلثوم دختر آن حضرت عرض كرد چون صبح كنم كشتھ : باعث شده كھ بیدار بمانید؟ فرمود 



 !خواھم شد
منزل بیرون رفتھ دوباره  ھنگام وقت نماز ابن النّباه حضرت را براى نماز فرا خواند، حضرت كمى از

گوئید او بابھ جعدة ب: برگشت ، ام كلثوم عرض كرد بلھ بھ : فرمود) و شما بھ مسجد نروید(مردم نماز بخواند  
 .مردم نماز بخواند جعدة بگوئید با

از مرگ نمى توان گریخت ، و بھ طرف مسجد خارج شد، ابن: ولى ناگھان فرمود ملجم را دید كھ تمام شب را  
رت او را با پاى خود حركت داد و خواب رفتھ بود، حض بیدار مانده منتظر بود و چون شب خنك شده بود بھ

نماز، برخاست و: فرمود  (466) .حضرت را ضربت زد 
ھمدست(ملعون   مشكوكى شنید، اشعث بن قیس حجربن عدى در مسجد بود كھ زمزمھ  بھ ابن ملجم ) ابن ملجم  

براى ھدف خودت عجلھ كن عجلھ كن ، كھ صبح: مى گفت   .تو را رسوا كرد 
خبر دھد و ایشان را از  حجر احساس خطر كرد بھ سرعت از مسجد خارج شد تا بھ حضرت امیر علیھ الّسالم

اه دیگرى بھھدف این گروه آگاه كند، ولى حضرت از ر مسجد رفت و ابن ملجم بھ ھدف شوم خود رسید، ھمین  
امیرالمؤمنین كشتھ شد: مردم ھمگى مى گویند كھ حجر وارد مسجد شد دید . (467) 
 اگر آنچھ پدرت مى بیند ببینى گریھ نمى كنى

حیمْ  ْحمِن اْلرَّ  بِْسِم ّهللاِ اْلرَّ
بیمارى كھ از دنیا رفت رفتم ،  بھ عیادت حضرت امیر علیھ الّسالم در ھمان: شخصى بنام حبیب بن عمر گوید

 : حضرت انداختم و گفتم) سر(نگاھى بھ جراحت 
اى حبیب بھ خدا : حضرت فرمود نیست ، و بر شما خوفى نیست ،) مھمى (این زخم شما چیز یا امیرالمومنین 

 . قسم من ھمین ساعت از میان شما مى روم
: گریھ مى كنى ؟ جواب داد دخترم چرا: ام كلثوم دختر حضرت با شنیدن این جملھ گریان شد، حضرت فرمود

دخترم گریھ نكن ، بھ خدا قسم اگر آنچھ : ضرت فرمودح بابا شما فرمودى ھمین ساعت از من جدا مى شوى ،
 ! گریھ نمى كنى پدرت مى بیند، ببینى

آسمانى و پیامبران را  مالئكھ: عرض كردم یا امیرالمؤمنین شما چھ مى بینى ؟ حضرت فرمود: حبیب گفت 
محمد صلى هللا علیھ و  آغوش بگیرند و اینك این برادرم مى بینم كھ كنار یكدیگر ایستاده ھمگى منتظرند مرا در

در آنى بھتر  بیا كھ آنچھ در مقابل تو است از حالتى كھ تو) یا على : (نشستھ و مى فرماید آلھ است كھ نزد من
 . است

 . از منزل خارج شدم تا آنكھ حضرت از دنیا رفت: راوى گوید
اى مردم شب گذشتھ قرآن : مودفر فردا صبح امام مجتبى علیھ الّسالم بر منبر رفت و پس از حمد و ثناى الھى

عیسى بن مریم بھ آسمان برده شد و در ھمین شب یوشع  و در این شب) شب بیست و سوم رمضان (نازل شد 
 . شب امیرالمؤمنین علیھ الّسالم از دنیا رفت بن نون كشتھ شد و در این

بر او ) از امام علیھ الّسالم (ى آیند م و نھ كسانى كھ بعد از او) پیامبران گذشتھ (بھ خدا قسم ھیچ یك از اوصیاء 
 .در وارد شدن بھ بھشت سبقت نگیرند

ھر گاه پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ او را بھ جنگ مى فرستاد، جبرئیل در طرف راست او و میكائیل در 
 .طرف چپ او یارى را مى دادند

مگر ھفتصد درھم كھ از سھم  اقى نگذارد،ب) ھیچ پولى (او از مال دنیا طال و نقره اى : آنگاه حضرت فرمود
  .(468)خدمتكارى بگیرد او زیاد آمده بود و مى خواست براى خانواده اش

معرفت خویش و پیامبر گرامى و خاندان بزرگوار او را نصیب ما بگردان و ما را از دوستان و ! لھابارا
 . شیعیان مخلص ایشان قرار بده

  .اللّھم احینا حیاة محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و الحمدّ) اوال و آخرا
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سعيد بن جبري را از اصحاب امام سجاد عليه السالم مشرده اند، او بدست حجاج به خاطر ＝ريوى از اهل بيت عليهما السالم به  -49
 .رسيدشهادت 

گويند در دو ركعت مناز يك ختم قرآن مى كرد،  به فقه و زهد و عبادت و تفسري شهرت داشت ، او را ژرف انديش آگاه مى گفتند،
كه مرا سعيد بن جبري  مادرم ，رت مى دانست: تو شقى بن كسري هسىت ؟ سعيد گفت : بردند، به او گفت  زماىن كه او را نزد حجاج

اگر وارد ，شت شده : آپادر ，شتند يا جهنم ؟ سعيد گفت ! گوىي ؟ راجع به عمر و ابوبكر چه مى:  حجاج گفت! نام گذاشت 
بودم و اهل آنرا مى ديدم ، ساكنني آنرا مى  ساكنني آنرا ديده بودم ، مى دانستم چه كسى آجناست و اگر وارد جهنم شده بودم و

از آپا نزد تو  كداميك: حجاج گفت . من وكيل آپا نيستم : يد گفت راجع به خلفا چيست ؟ سع نظر تو: شناختم ، حجاج گفت 
اين : كداميك نزد خداوند ＝سنديده تر است ؟ سعيد گفت : گفت  حجاج. هر كدام كه خداوند بپسندد: ＝سنديده ترند؟ سعيد گفت 

منى خواهم ترا تكذيب  : سعيد گفت  ىن ؟منى خواهى مرا تصديق ك: حجاج گفت . كه اسرار و جنواى آپا را مى داند را كسى مى داند
 (113  14 8معجم رجال احلديث ، ج (كنم 

 .سالگى به دست حجاج كشته شد 49هجرى در سن  95و سر اجنام در سال 
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 .حبار االنوار -54

 .287) ( 2، شرح پج البالغة ابن اىب احلديد، ج 341االرشاد، ص  -55

 . در صحن قصر يا مسجد جامع كوفه -56

 .361) ( 1و ج  488) ( 4، شرح ابن اىب احلديد، ج 148) ( 42حباراالنوار، ج  -57

 .44مدينه املعاجز، ص  -58

 .االختصاص ، بصائرالدرجات ، االرشاد، اعالم الدرى ، حباراالنوار، شرح پج البالغه ابن اىب احلديد -59

 .357) ( 41حبار، ج  -60

 . روستاى بزرگى در اطراف مدينه -61

 .10: الفتح  -62

 . ر طول سال اجنام مى شود و داراى فضيلت بسيارى استعمره نام اعماىل است كه در مكه معظمه و كنار خانه خدا د -63

 .88اجلمل ، ص  -64



 .بيعت در زمان سابق تعهدى بود كه افراد با حاكم به صورت دست دادن مى منودند و اين نشان از قبول حكومت بود -65

 .232« ¹ 1شرح پج البالغه ابن اىب احلديد، ج  -66

 .232« ¹ 1« ¹ شرح پج البالغه ابن اىب احلديد -67

 .287« ¹ 8الغدير، ج  -68

 .133« ¹ 41حبار، ج  -69

 .282« ¹ 8الغدير، ج  -70

 .8الغدير، ج  -71

 .آهىن كه با آن حيوانات را داغ زنند و عالمت گذارند -72

 . فيض االسالم 215پج البالغه ، خطبه  -73

 ! كه او كافر شده است) كفتار نر، ＝ري خرفت را(نعثل را ، اقتلوا نعثال فقد كفر؛ يعىن بكشيد اين 3،477تاريخ طربى  -74

 . حواءب مهچنانكه از دمريى در حيوة احليوان نقل شده است نام پر آىب است نزديك شهر بصره -75

 .ô Í233 1شرح ابن اىب احلديد، ج  -76

ô Í 8حبار، ج . دت زور در اسالم بوده است و برخى تعداد اين شاهدان زور را هفتاد نفر ذكر كرده و گفته اند اين اولني شها -77
 . كمپاىن  422

 .قريب من هذا 421و ص  ô Í423 8حبار، ج  -78

 . كتاب سليم بن قيس -79

 .ô Í328 41حبار االنوار، ج  -80

 .ô Í414 8حباراالنوار چاپ كمپاىن ، ج  -81

 .(ô Í309 1شرح ابن اىب احلديد، ج .(است ذى قار منطقه اى است نزديك بصره كه حمل درگريى ايران و عرب بوده  -82

 .ارشاد، اعالم الورى ، حبار االنوار -83

 . به نقل از سليم بن قيس ô Í237 1االحتجاج ج  -84

 . احزاب 33اشاره به آيه  -85

 . احزاب 53اشاره به آيه  -86

 . و االحتجاج للطربسى ô Í216 32، و حكى عن البحار، ج 21سليم بن قيس ، ص  -87

 .181و  180و  179اجلمل ص  -88

 .25سوره مباركه نور،  -89

 .ô Í236 1شرح پج البالغه ، ج  -90

 طال ما((زدوده است وىل اجل است و مرگ ناهنجار اين مششريى است كه بسيار با آن غصه از روى ＝يامرب: و در روايىت فرمود -91

 .(239 ) (1االحتجاج ، ج ))(كن احلني و مصارع السوءاهللا صلى اهللا عليه و آله و ل جلى به الكرب عن وجه رسول

اجلمل ، ص ))لقد كان لك برسول اهللا صلى اهللا عليه و آله صحبة و منه قرابة و لكن دخل الشيطان منحرك فاوردك هذا املورد)) -92
209. 
 .( نقش عايشه.(مراجعه شود 4404 5و شرح پج البالغه ابن اىب احلديد  74اجلمل ، ص  -93

 .65اجلمل ، ص  -94

 .206و  205و  204اجلمل ، ص  -95

 .ô Í248 1شرح پج البالغه ، ج  -96

 . سوره ابراهيم است 15و مجله مذكور قسمىت از آيه  ô Í239 1االحتجاج ، ج  -97

 .ô Í249 1شرح پج البالغة ابن اىب احلديد، ج  -98

 .ô Í250 1شرح پج البالغه ابن اىب احلديد، ج  -99

 .12: پج البالغه ، كلمات حضرت  -100



 . قريب منه 216، اجلمل ، ص ô Í247 1شرح پج البالغه ، ج  -101

 .ô Í250 1شرح پج البالغه ، ج  -102

 .0358 11وسائل الشيعه ، ج  -103

 .ô Í75 11الوسائل ، ج  -104

 .56و  ô Í55 11وسائل الشيعه ، ج  -105

 . بطور خالصه 402تا  ô Í389 2مروج الذهب ، ج  -106

 .489واقعه صفني ، ص  -107

 .307االءرشاد،ص  -108

 .123مدينة املعاجز، ص  -109

 .512واقعه صفني ، ص  -110

 . پج البالغه -111

 .خرب متواتر به خربى گويند كه از كثرت خربدهندگان در هر طبقه موجب قطع و يقني مى باشد -112

 .شرح پج البالغه ابن اىب احلديد -113

بغداد است و بر آن ＝لى است بنام ＝ل  اين پر در طربستان بني حلوان و: گويد  ô Í405 2مسعودى در مروج الذهب ، ج  -114
 . آپا اين طرف در وادى رميله است حمل نابودى: طربستان ، و حضرت فرمود

 . خصائص امرياملؤمنني عليه السالم -115

 .النص و االجتهاد -116

 .404ص  3ج مروج الذهب ،  -117

 .ô Í407 2مروج الذهب ، ج  -118

 . خصائص امري املؤمنني عليه السالم -119

 .ô Í276 2و شرح پج البالغه ، ج  ô Í340 41حبار االنوار، ج  -120

 . مهان -121

 . پج البالغه -122

 .308االرشاد، ص  -123

 . النص و االجتهاد به نقل از ابن حجر در صواعق -124

 .هنگامى كه ＝يامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله دستور داد اين كار را مى كردو اى كاش  -

 .184النص و االجتهاد از خبارى جزء دوم كتاب بدو اخللق ، ص  -125

 .ô Í310 41حبار، ج  -126

 .به نقل از شرح پج البالغه ابن اىب احلديد ô Í339 41حبار، ج  -127

 .623كتاب سليم ، ص  -128

 .اداالرش -129

 .56پج البالغه ، خطبه  -130

 .ô Í56 3شرح پج البالغه ابن اىب احلديد،ج  -131

 .ô Í55 3شرح پج البالغه ، ج  -132

 . اسدالغابة به نقل تتمة املنتهى -133

 . محوى در مثرات االوراق به نقل تتمة املنتهى -134

 . هجرى 383امحد بن شعيب بن على متوىف  -135

 . و تتمة املنتهى بطور خالصه ô Í263 كشف حقيقت  -136



 . االرشاد اعالم الورى -137

 .ô Í129 5، شرح ابن اىب احلديد، ج 454: 3مروج الذهب ، ج  -138

 .(147تا  ô Í142 10الغدير، ج (: 348: 1، شرح ابن اىب احلديد، ج 357: 11تاريخ طربى ، ج  -139

 . مهان -140

 .ô Í57 4شرح ابن اىب احلديد، ج  -141

 .42102 2الغدير، ج  -142

 .ô Í57 4شرح ابن اىب احلديد، ج  -143

 .ô Í61 4شرح ابن اىب احلديد، ج  -144

 .21: يوسف  -145

 .8:صف  -146

 .مدينة املعاجز -147

 .127نفس املهموم ، ص  -148

: 1اعيان الشيعة  388: 44نوار حباراال 1898: 8، البداية و النهاية 245: 1، مقتل احلسني للخوارزمى 102: 5الفتوح  -149
 .(387: عليه السالم  موسوعة كلمات االمام احلسني( 599

 . منطقه مشال ايران تا وسعت بسيارى زير نظر يك حاكم اداره مى شده است -150

 .ô Í270 2سفينة البحار، ج  -151

 .ô Í270 2سفينة البحار، ج  -152

 .ô Í270 2سفينة البحار، ج  -153

 .ô Í109 4ابن اىب احلديد، ج شرح  -154

 .( نفس املهموم(هجر شهرى است در نواحى حبرين  -155

 .83نفس املهموم ، ص  -156

 .316االرشاد، ص  -157

 .72و االختصاص ،ص  ô Í136 42حباراالنوار، ج  -158

 .73، و االختصاص للشيخ املفيد، ص 81نفس املهموم ، ص  -159

 .ô Í399 2اصول كاىف ، ج  -160

 .313ص : االرشاد -161

 .78نفس املهموم ، ص  -162

 .78نفس املهموم ، ص  -163

 .78نفس املهموم ، ص  -164

 .78نفس املهموم ، ص  -165

 .79نفس املهموم ، ص  -166

 .ô Í152 42حبار، ج  -167

 .93نفس املهموم ، ص  -168

 .ô Í316 41حبار، ج  -169

 .84نفس املهموم ، ص  -170

 .ô Í383 1مة ، ج كشف الغ -171

 .االرشاد -172

 .االرشاد -173



در مورد تاريخ اسارت و حنوه ازدواج شهربانو يا شاه زنان با سيد الشهداء عليه الّسالم قول  ô Í369 2اصول كاىف ، ج  -174
 . ديگرى نيز هست

 .317: االرشاد -175

 .ô Í310 41حباراالنوار، ج  -176

 .حباراالنوار -177

 .ô Í474 5ج  الكامل ، -178

 .111تتمة املنتهى ، ص  -179

 .556حديقة الشيعة ، ص  -180

 .ô Í259 2مناقب ابن شهر آشوب ، ج  -181

 . به نقل از مناقب آل اىب طالب عليه السالم ô Í305 41حباراالنوار، ج  -182

 .341حديث الشسيعة ص  -183

 .ô Í317 41حبار، ج  -184

 . مروج الذهب -185

 ملنتهىتتّمة ا -186

 . تتّمة املنتهى -187

 ! حباراالنوار، بنابراين ، عمرابوالدنيا حدودا سيصد و ＝نج سال بوده است -188

 .ô Í224 57حبار، ج  -189

 .ô Í435 10وسائل الشيعة ، ج  -190

 . منقول از كشف الغمة و جالء العيون -191

 . منتهى االمال -192

 .اب املزار، ابو 82، باب 10وسائل الشيعه ، ج  -193

 .ô Í289 2شرح ابن اىب احلديد، ج  -194

 .حباراالنوار از شرح ابن اىب احلديد -195

 .ô Í295 41حبار، ج  -196

 .ô Í342 41و حبار، ج  ô Í289 2شرح ابن احلديد، ج  -197

 .11االختصاص ، ص  -198

 .11االختصاص ، ص  -199

 .89نفس املهموم ، ص  -200

 .11االختصاص ، ص  -201

 .128پج البالغه ، خطبه  -202

 .شرح پج البالغه ابن اىب احلديد -203

 .ô Í283 41حبار، ج  -204

 .ô Í307 41حبار، ج  -205

 .115و تتمه املنتهى ، ص  ô Í273 2مناقب ابن شهر آشوب ، ج  -206

 .ô Í557 5ىف التاريخ ، ج  الكامل -207

 .ô Í273 2مناقب ابن شهر آشوب ، ج  -208

 .ô Í308 41ار، ج حب -209

 .55تا  53تتمة املنتهى ، ص  -210



 .54تتمة املنتهى ، ص  -211

 .137پج البالغة فيض خطبه  -212

 .ô Í47 9شرح ابن اىب احلديد، ج  -213

 .64تتمة املنتهى ، ص  -214

 .به بعد 57تتمة املنتهى ، ص  -215

 .ô Í91 3مروج الذهب ، ج  -216

 . پج البالغه -217

 .15: براهيم ا -218

 . تتمة املنتهى -219

 . تتمة املنتهى -220

 .شرح پج البالغة ابن اىب احلديد -221

 .128پج البالغة فيض خطبه  -222

تارخيى مورد ترديد است خودش مدعى بود  نام و نسب خود را على بن امحد بن عيسى بن زيد، معرىف مى كرد، گر چه از نظر -223
 .(205. ( 7الكامل ج . ( منتقل شده اند آنگاه به عراقاصالة اهل طالقاىن است 

 .245. ( 7الكامل ىف التاريخ ، ج  -224

 . منتهى اآلمال -225

 . پج البالغة فيض االسالم -226

 . پج البالغه فيض االسالم -227

 .317. ( 41حبار، ج  -228

 . ، تتمة املنتهى1سفينة البحار، ج  -229

 .8. ( 440پاىن ، ص حباراالنوار طبع كم -230

 .622سفينة البحار، ص  -231

 .79: االنعام  -232

 .115:البقرة  -233

 .55: طه  -234

 . تتمة املنتهى -235

 .164. ( 3مروج الذهب ، ج  -236

 .75تتمة املنتهى ، ص  -237

 .123مدينة املعاجز، ص  -238

درست در مهان حلظه اى كه آتش شعله ور   دان را آتش زدند وبرخى نيز نوشته اند كه درب زن. 76. ( 3مروج الذهب ، ج  -239
 ( به نقل از كتاب نقش عايشه 9/6آغاىن . (دادند گرديد، يارن خمتار، بىن هاشم را جنات

 .51و تتمة املنتهى ، ص  77. ( 3مروج الذهب ج  -240

 .و سه روز مى داند ايام حكومت او را هفت سال و ده ماه 235. ( 3مسعودى در مروج الذهب ، ج  -241

 .75. ( 3مروج الذهب ، ج  -242

 .115. ( 3مروج الذهب ، ج  -243

 .65تتمة املنتهى ص  -244

 .263. ( 2نقش عايشه ، ج  -245

 .80. ( 3مروج الذهب ، ج  -246



 .79. ( 3مروج الذهب ، ج  -247

 . ، طواف و سعى و تقصري از اعمال عمره است289. ( 4تاريخ طربى ، ج  -248

 .289. ( 4تاريخ طربى ، ج  -249

 .383. ( 4تاريخ طربى ، ج  -250

 .72. ( 3مروج الذهب ، ج  -251

شروع مى شد؛ مثل ابواحلسن ، ابوالفضل ،  كنيه كلمه اى است كه در ميان عرب معروف بود و اول آن با كلمه آب يا ام -252
 . ابوعبداهللا ، ام امين و ام القرى

 .شرح پج البالغة ابن اىب احلديدحباراالنوار از  -253

 . تتمة املنتهى -254

 .197كتاب سليم بن قيس ، ص  -255

 .276. ( 2مناقب ابن شهر آشوب ، ج  -256

 .ظاهرا اين قول موافق واقع نباشد و سن حضرت به هفتاد سالگى نرسيده بود كه شهيد شد -257

 . منتهى اآلمال -258

 ابن اعراق الثرى انا بن ابراهيم خليل اهللا انا-378. ( 2اصول كاىف جلد  -259

 . ، به طور اختصار و برخى تغيريات جزئى128تتمة املنتهى ، ص  -260

 .اقتدوا بالذين من بعدى اىب بكر و عمر -261

 .لو كنت متخذا خليال ال ختذب ابابكر خليال -262

 . من فضلىن على اىب بكر و عمر جلدته حد املفرتى -263

 . و عمر سيد اكهول اهل اجلنةابوبكر  -264

 !!لومل ابعث لبعث فيكم عمر -265

 .33: االحزاب  -266

 ! ان الّله باهى بعبادة عامة و يعمر خاصة -267

 . لو نزل العذاب ما جنا اال عمر بن اخلطاب -268

 .33: االنفال  -269

 .189. ( 49حبار، ج  183. ( 2عيون اخبار الرضا عليه السالم ، ج  -270

 .205تتمة املنتهى ، ص  -271

 .183. ( 2عيون اخبار الرضا عليه السالم ، ج  -272

 .353نفس املهموم ، ص  -273

 .242تتمة املنتهى ، ص  -274

 .38. ( 4مروج الذهب ، ج  -275

 .354نفس املهموم ، ص  -276

 .36. ( 4مروج الذهب ، ج  -277

 323. ( 41، حبار، ج 276ص و تتمة املنتهى ،  181. ( 4مروج الذهب ، ج  -278

 .38قصص العلماء، ص  -279

 .374تتمة املنتهى ، ص  -280

 .324. ( 41حبار، ج  -281

 .275ص  2مناقب آل اىب طالب ، ج  -282

 .275. ( 2مناقب آل اىب طالب ، ج  -283



 .275. ( 2مناقب آل اىب طالب ، ج  -284

 .472. ( 3مروج الذهب ، ج  -285

 .225ى ، ص تتمة املنته -286

 .465. ( 3مروج الذهب ، ج  -287

 .135تتمة املنتهى ، ص  -288

 .139تتمة املنتهى ، ص  -289

 .از شرح پج البالغة ابن اىب احلديد 352. ( 41حبار، ج  -290

 .352ص  352و حبار، ج  314تتمة املنتهى ، ص  -291

 .353. ( 41حبار، ج  -292

 .13پج البالغة خطبه  -293

 .251. ( 1رح ابن اىب احلديد، ج ش -294

 .253. ( 1شرح پج البالغة ابن اىب احلديد، ج  -295

 .288و  276تتمة املنتهى ، ص  -296

 . شيخ مفيد قدس سره 268االرشاد، ص  -297

 .305االختصاص ، ص  -298

 .100مدينة املعاجز، ص  -299

 .287. ( 41بصائر الدرجات ، حباراالنوار، ج  -300

 .95. ( 1حتجاج ، ج اال -301

 .3پج البالغه خطبه  -302

 .219. ( 1االحتجاج ، ج  -303

تارخيى و حتقيقى از شيعه و اهل سنت آمده است  جريان محله خالد به قبيله مالك و جنايات خالد و اعرتاض عمر، در كتا，اى -304
 . ررسى قرار داده استالدين در كتاب النص و االجتهاد آن را مورد ب از مجله مرحوم سيد شرف. 

 .2278 3 2مناقب آل اىب طالب ، ج  2302. ( 41حبار، ج  -305

 . از مناقب آل اىب طالب 2308 3 41حبار، ج  -306

 .حباراالنوار -307

 . از مناقب آل اىب طالب 2305 3 41حبار، ج  -308

 . از بصائر الدرجات 2288 3 41حباراالنوار، ج  -309

 .2304 3 41حبار، ج  -310

 .2329 3 41حباراالنوار، ج  -311

 .2262 3 2مناقب آل اىب طالب ، ج  -312

 .2390 3 1كشف الغمة ، ج  -313

 .مدينة املعاجز -314

 .122مدينة املعاجز، ص  -315

 .78و كتاب سليم بن قيس ، ص  2105 3 1روضه كاىف و االحتجاج ، ج  -316

 .2257 3 41حباراالنوار، ج  -317

 .40نوار، ج حباراال -318

 .با كمى اختالف و حبار االنوار 2376 3 1كشف الغمة ، ج  -319

 .41حبار االنوار، ج  -320



 .2270 3 4تفسري نور الثقلني ، ج  -321

 .71:االسراء -322

 .71ينابيع املوّدة ، ص  277 االختصاص ، ص -323

 .297  7 41حبار، ج  -324

 .1كشف الغمة ، ج  -325

 .هبان مسيحى در خارج از شهر براى عبادت و تنهائى در آن ساكن مى شدندجائى كه را -326

 .265  7 41حبار، ج  -327

 .323االرشاد، ص  -328

 .كاهن كسى است كه مى گفتند از حركت ستاره ها ＝يشگوئى مى كند -329

 .خمدوم به كسى مى گفتند كه اجنه خدمتگزار او باشند -330

 . م باالختصاد و االختالفاالختصاص ، شواهد التنظي -331

 .Î326 ¹ 3تنقيح املقال ، ج  -332

 .103: الكهف  -333

 .مدينة املعاجز -334

 .Î301 ¹ 2مناقب آل اءىب طالب ، ج  -335

 .Î647 ¹ 29حبار، ج  -336

 . معجم الرجال در ترمجه سلمان فارسى ذكر گرديده است 8روايت مذكور مهگى از ج  -337

 .ò87 : 1ج لثاىل االخبار،  -338

 .ò312 : 41حبار، ج  -339

 . شواهد التنزيل -340

 .267ص  40حبار، ج  -341

گوش به فرمان حضرت باشند و حضرت براى  شرط اخلميس ، چهار يا ＝نجهزار نفر بودند كه با حضرت بيعت كرده بودند تا -342
 .آنان ＝ريوزى يا ，شت را ضمانت منود

 ò371 : 7الفروع من الكاىف ج  -343

 چرا حناب خليفه به حاى دادرسى با مردم اينگونه رفتار مى كرده است ؟ -344

 . از مناقب آل اىب طالب ò224 : 40حبار، ج  -345

 .ò145 : 2اصول كاىف ، ج  -346

 .ò337 : 41، حبار ج 140وقعه صفني ، ص  -347

 .زنگ شرت: جرس  -348

 . هرونالميس ، اشاره به آيه مبارك ال ميسه اال املط -349

 . قايق: زورق  -350

 .حباراالنوار -351

 .و حباراالنوار 141وقعه صفني ، ص  -352

 .((و مصارع عشاق اليسبقهم من كان قلبهم و اليلحقهم من بعدهم((125نفس املهموم ، ص  -353

 . از قرب االسناد محريى ò258 : 44حبار، ج  -354

 .87از اماىل صدوق جملس  ò252 : 44حبار، ج  -355

 .حبار از عيون االخبار -356

 .79كامل الزيارات ، ص  -357



 .29: دخان  -358

 .89و كامل الزيارات ، ص  ò209 : 45حبار، ج  -359

 . از علل الشرايع صدوق قدس سره ò202 : 45حبار، ج  -360

 .71كامل الزيارات ، ص  -361

 . كامل الزيارات -362

 . صغري اصفهاىن -363

 .از تفسري امام عليه الّسالم باالختصار 239ص   45حبار، ج  -364

 .ò270 : 2مناقب آل اىب طالب ، ج . شرح ابن اىب احلديد - حباراالنوار  -365

 . و اعالم الورى 320االرشاد، ص  -366

 .ò269 : 2و مناقب آل اىب طالب ، ج  74كامل الزيارات ، ص  -367

 .ò257 : 44هامش حبار، ج  منقول از ò253 : 1شرح ابن اىب احلديد، ج  -368

 . معاىل السبطني -369

 .حبار االنوار -370

 .72كامل الزيارات ، ص  -371

 .100كامل الزيارات ، ص  -372

 .ò263 : 44حبار، ج  -373

 .ò266 : 44حبار، ج  -374

 .232نفس املهموم ، ص  -375

قدس سره و ما اين فراز را از قلم ايشان نقل منودمي  حلسن شعراىنترمجه نفس املهموم به قلم دانشمند معظم جناب حاج مريزا ابوا -376
 . عامل بزرگوار و خدمتگذار جامعه اسالمى كرده باشيم تا يادى و تقديرى از آن

 .Î266 � 44حبار، ج  -377

 .Î270 � 2مناقب آل اىب طالب ، ج  -378

 .Î314 � 41حبار، ج  -379

 ين ، الغيبة ، االختصاص ،، كمال الدÎ136 � 2اصول كاىف ، ج  -380

 . كمال الدين صدوق قدس سره -381

 .Î110 � 51حبار، ج  -382

 . كمال الدين صدوق قدس سره -383

 .Î120 � 51حبار، ج  -384

 . كمال الدين صدوق قدس سره -385

 .Î114 � 51، حبار، ج 79الغيبة للنعماىن ، ص  -386

 . كمال الدين صدوق قدس سره -387

 . الورى للطربسى قدس سرهاعالم  -388

 .Î131 � 51حبار، ج  -389

 . پج البالغة كمال الدين صدوق قدس سره -390

 .645كمال الدين صدوق قدس سره ، ص  -391

 . من ال حيضره الفقيه -392

 .361پج البالغه فيض االسالم كلمات قصار  -393

 .245الروضة من الكاىف ، ص  -394



 .( قالياءاملطل(غرراحلكم  -395

 .97الروضة ، ص  -396

 .237:البقرة  -397

 . پج البالغة -398

 . فيض االسالم 151پج البالغه قسمىت از خطبه  -399

 . پج البالغة -400

 .30: املؤمنون  -401

 . پج البالغة -402

 . پج البالغة -403

 .نوائب الدهور -404

 .Î304 � 41حبار، ج  -405

 . شيخ قدس سرهحباراالنوار از ماىل  -406

 . الروضة من الكاىف -407

 . پج البالغة -408

 . پج البالغة -409

 . پج البالغة -410

 .57حبار، ج  -411

 .Î214 � 57حبار، ج  -412

 .Î212 � 57حبار، ج  -413

 .Î213 � 57حبار، ج  -414

 .Î215 � 57حبار، ج  -415

احلديد ال تزهلم الرياح العواصف و ال ميلون  اىل احلق جيتمع معه قوم كزير ، رچل من اهل قم يدعو الناسÎ216 � 57حبار، ج  -416
 . اهللا يتوكلون و العاقبة للتقوى من احلرب و ال جيبنون و على

 .Î218 � 57حبار، ج  -417

 .Î229 � 57حبار، ج  -418

 .96حبار، ج  -419

 . الغيبة للنعماىن -420

 .حبار االنوار -421

 .4، حديث 314، احكام املالبس باب Î356 � 3ج  وسائل الشيعة ، -422

 .8، حديث 19، لباس املصّلى باب Î279 � 3وسائل الشيعة ، ج  -423

 .حباراالنوار -424

 . كمال الدين -425

 .نوائب الّدهور -426

 .Î76 � 68حبار، ج  -427

 . ، از فروع كاىف71حبار، ج  -428

 . پج البالغة -429

 .نواهب الدهور -430

 . حباراالنوار از كمال الدين -431



 . منقول از مستدرك الوسائل -432

 . اماىل مفيد قدس سرّه -433

 . الغيبة للنعماىن -434

 . نوائب الدهور از كنزالعمال -435

 . نوائب الدهور از كنزالعمال -436

 . الغيبة للنعماىن -437

 . كمال الدين -438

 .قسمىت از دعاى عهد -439

 .55: مائدة  -440

 .81: االسرى  -441

 .310االرشاد، ص  -442

 .271مناقب آل اىب طالب ص  -443

 .Î271 � 2مناقب آل اىب طالب ، ج  -444

 .275االرشاد، ص  -445

 .271ص  22، اعالم الورى ، مناقب آل اىب طالب ، ج 310االرشاد،ص  -446

 .311ص : االرشاد -447

 . كشف الغمة -448

 .310االرشاد، ص  -449

 . اعالم الورى -450

 . طبق روايات متعدد و مشهور، حادثه ضربت خوردن حضرت امري عليه الّسالم در شب نوزدهم رمضان بوده است -451

 .Î380 � 1كشف الغمة ، ج  -452

 .Î191 � 42حبار، ج  -453

 .Î190 � 42حبار، ج  -454

 .438اخلصال ، ص  -455

 .42حبار، ج  -456

 .41حبار، ج  -457

 .16االرشاد، ص  - Î192 � 42حباراالنوار، ج  -458

 .16االرشاد، ص  -459

 .18االرشاد، ص  -460

 .18االرشاد، ص  -461

 .197سليم بن قيس ، ص  -462

 .Î196 � 42حبار، ج  -463

 .Î195 � 42حبار، ج  -464

 .، باالختصار42حبار، ج  -465

 .19االرشاد، ص  -466

 .23االرشاد، ص  -467

  .Î146 � 1اهل البيت عليه الّسالم ، ج مناقب  -468
  



  
  
 


