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ص5:
مقدّمه محقّق
* مؤلّف:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ نام او عماد الدين حسن بن على بن محمّد طبرى است و از فقيهان ،محدّثان و متكلّمان شيعى در سده
هفتم هجرى به شمار مىرود .وى با خواجه نصير الدين طوسى ( 532ق) همروزگار بود( .طبقات اعالم الشيعة  )29 /7و با
بهاء الدين محمّد بن خواجه شمس الدين صاحب ديوان حكمران اصفهان ارتباط و مجالست داشت .و برخى آثار خود را نيز
به نام او نگاشت و او را به سبب دوستى اهل بيت عليهم السّالم و جانبدارى از تشيّع مورد ستايش قرار داد( .بنگريد به :كامل
البهائى )52 -59 /9

دكتر مصاحب مىنويسد :بهاء الدين محمّد جوينى به ادب و هنر عالقه مىورزيد و در تشويق و حمايت اهل فضل اهتمام تمام
داشت( .دائرة المعارف فارسى )232 /9
از تاريخ والدت اين عالم بزرگ اطّالعى در دست نيست ولى بر اساس برخى نوشتههايش كه در پى مىآيد به احتمال قريب
در سال  525ق متولّد شده و تا سال  512ق زنده بوده است.
وى اهل مازندران است و در جاى جاى آثارش درباره خود و روزگار خويش سخن مىگويد:
در سنه  555در واليت دامغان يكى از علماى وقت بر طريق عتب و تقريع
ص5:
گفت بعد از آن كه اعتقاد داعى مسلمانان مصنف اين كتاب الحسن بن على المازندرانى وى را معلوم شده بود كه جمعى چندين
سال باشد كه گذشته باشند و از ايشان هيچ ضررى به شما و آباء و اجداد شما نرسيده باشد چرا از افعال ايشان بيزارى بايد
كرد داعى مسلمانان به جواب گفت كه پيران هفتادساله را چرا بايد كردن كه بعد از ششصد و پنجاه و پنج سال جوانان سىساله
از افعال ايشان بيزارى كنند .آن سائل مقرع خاموش شد در وقت شنيدن ايراد بر وى( .كامل البهائى )292 /9
در سنه  533در شهر بروجرد حاضر شدم عامه آن شهر را يافتم كه در حق خداى تعالى چيزها مىگفتند كه بازگفتن آن اليق
نيست( .كامل البهائى )22 /9
در سنه  532كه داعى مؤمنان و مصنّف آن كتاب الحسن بن على الطبرى از قم به اصفهان رفت به سبب استحضار و التماس و
اشارت خواجه جهان بهاء الحق و الدين محمّد صاحب ديوان مدّت هفت ماه آنجا بود و خلقى به سبب حضور اين بنده كمينه
توفيق يافتند به دانستن علوم دينيه از مردم اصفهان و شيراز و ابرقوه و يزد و طرف آذربايجان از سادات و صدور و اكابر كه در
آن بساط جهان پناه حاضر بودند منتفع شدند چنان كه آن حال در عرب و عجم مخفى نماند و امروز مىگويند و خواهند گفت
تا روز قيامت( .كامل البهائى )27 /9
در سنه  537كه مناقب الطاهرين تمام به اصفهان بردم ،اما خواستم كه به خدمت خواجه جهان بهاء الدين محمّد صاحب الديوان
ر سانم و در مقدمات كتاب اندك تعصب مكتوب بود .داعى دولت با خداى مشورت كرد كه صالح هست كه اين كتاب به فالن
عالم نمايد كه از جمله مقربان است و اگر چه بر خالف مذهب حق است .اين آيت برآمد كه« :لَئِنِ
ص3:
اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ»( .كامل البهائى )922 /9
و ميرزا عبد اللّه افندى دربارهاش مىنويسد:

الشيخ الفقيه عماد الدين و يقال عماد االسالم و قد يقال العماد ايضا الحسن بن على بن محمّد بن على بن الحسن الطبرسى -هو
فاضل عالم متبحّر جامع ديّن كان من افاضل علماء طبرستان و من ا لمعاصرين لخواجه نصير الدين طوسى و هذا الشيخ الجليل
الشأن موثوق به عند العلماء -ينقل عند المتأخّرون الفتاوى فى كتب الفقه -كالشهيد الثانى فى رسالة صالة الجمعة بل الشهيد
األوّل أيضا فى بعض كتبه( .رياض العلماء )232 -252 /9
* تأليفات:
 -9كامل البهايى (فارسى)
نام اين اثر از نام بهاء الدين محمّد صاحب ديوان گرفته شده و در سال  535ق تأليف شده است .چاپ سنگى و حروفى از اين
كتاب موجود مىباشد.
 -2اربعين
اين رساله مشتمل بر  23حديث در فضل امير المؤمنين عليه السّالم است كه به همّت آقاى نجيب مايل هروى در مجلّه مشكاة
شماره  97 -92چاپ شده است.
 -7كمال النبوّة فى اثبات المالئكه
در مناقب الطاهرين از اين دو اثر اخير ياد كرده است.
 -2معارف الحقايق
 -5المنهج در عبادات و در نماز و روزه و زكات و خمس و جهاد با جمله توابع از فرايض و نوافل و ادعيه و نيابت و احكام
آن و كيفيت
ص2:
عبادات و هر چه مكلف بدان محتاج باشد در سالى چنان كه مبتدى و منتهى بدان محتاج بوده در يك جلد( .كامل البهائى /9
)95
 -5نقض المعالم نگاشته فخر رازى
 -3تحفة االبرار (فارسى)

اين كتاب درباره اثبات امامت و واليت امير المؤمنين عليه السّالم و حقّانيّت تشيّع اوست به تصحيح و تحقيق آقاى سيّد مهدى
جهرمى از سوى نشر ميراث مكتوب چاپ شده است.
 -2العمدة (فارسى)
اين اثر به نام معتقد االماميّه در سال  9723ق چاپ شده است( .طبقات اعالم الشيعة )29 /7
 -1جوامع الدالئل (عربى)
 -93اسرار االمامه يا اسرار االئمّه يا االسرار فى امامة االطهار
در اين اثر صوفيان عامّه را مورد سرزنش و طعن قرار داده و تاريخ تأليف آن به سال  512ق بوده است( .طبقات اعالم الشيعة
)29 /7
 -99عيون المحاسن
 -92بضاعة الفردوس
 -97الكفايه فى االمامه
 -92نهج الفرقان الى هداية االيمان
 -95مناقب الطاهرين و دالئل المؤمنين
اين كتاب نيز به نام بهاء الدين محمّد نگارش يافته و مؤلّف در متن آن نوشته است« :بدان كه از تصنيف كردن اين كتاب مناقب
الطاهرين تا هجرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ششصد و هفتاد و يك سال است ».و موضوع كتاب زندگانى و اثبات
امامت و واليت چهارده معصوم عليهم
ص1:
السّالم است و بخش عمده كتاب به نقل معجزات ايشان اختصاص يافته است و شايد توان گفت كه ترجمه همه كتاب الثاقب
فى المناقب نگاشته عماد الدين ابو جعفر محمّد بن علىّ بن حمزه طوسى (سده  5ق) در آن آمده است»9« .
* روش كار:
در تصحيح اين كتاب از چهار نسخه خطّى زير استفاده شده است:

ن :نسخه خطّى متعلّق به كتابخانه بزرگ آيت اللّه مرعشى نجفى با شماره  9522و تاريخ تحرير  9353ق.
م :نسخه خطّى متعلّق به كتابخانه بزرگ آيت اللّه مرعشى نجفى با شماره  231و تاريخ تحرير  9353ق.
ل :نسخه خطّى متعلّق به كتابخانه ملك تهران به شماره  7212و تاريخ تحرير  9322ق.
ش :نسخه خطّى متعلّق به كتابخانه مجلس شوراى اسالمى با شماره  2139بدون تاريخ و داراى افتادگى از انتهاى نسخه .از
آنجا كه نسخههاى فوق با هم همخوانى ندارد و موارد زيادى هم از نسخههاى م و ن اسقاط يا تلخيص شده است ،انتخاب
نسخه اساس و مقابله كلمه به كلمه ميسّر نشد ولى با وجود اين متنى صحيح بر اساس مطالب مشترك هر چهار نسخه فراهم
شد به اين گونه كه متن موجود از روى نسخههاى م و ن كه شباهت
______________________________
( -)9شرح احوال و آثار عماد الدين حسن طبرى در منابع زير آمده است :فوائد الرضويّه ،993 -999 /اعيان الشيعة -292 /5
 ،292طبقات اعالم الشيعة ،القرن السابع  ،29 /7ريحانة االدب  ،911 /2روضات الجنّات  ،259 -255 /2رياض العلماء /9
 ،232 -252مجلّه آينه پژوهش شماره  53ص  ،95 -2مجلّه علوم حديث .232 -235 /5
ص93:
زيادى با هم داشتند استنساخ گرديد و كاستيهاى آن دو نسخه با استفاده از نسخههاى ش و ل جبران گرديد و در صورت ابهام
و نارسايى متن مطالبى از مصادر در درون دو قلّاب افزوده شد .و در هر حال اغالط فاحش مطابق مصادر نخستين اصالح و
به معنى لغات مشكل و منابع حدي ثى و غير حديثى مطالب منقول در پانوشتها اشاره آمد .در پايان از همه برادران ايمانى كه اين
حقير را در ساماندهى اين اثر گرانمايه يارى دادهاند تشكر و قدردانى مىنمايم و از درگاه خداوند منّان توفيق روزافزون براى
آنان و خود خواستارم.
حسين درگاهى  3جمادى الثانى  9223ق
ص99:
[مقدمه مؤلف]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ «الم* أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال يُفْتَنُونَ»»9« .
معبود مطلق ،واجب الوجود بحق ،مىفرمايد كه :آدميان مىپندارند كه ما ايشان را به مجرّد دعوى ايشان كه گويند ما ايمان
آورديم بگذاريم.

سبُ الْإِنْسانُ أَ ْن يُتْرَكَ سُدىً» »2« .بلكه تمييز مىكنيم ميان محقّ صادق و مبطل منافق .قال اللّه تعالى« :ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ
«أَ يَحْ َ
الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ»»7« .
و اين ابتال و امتحان با وجود تكليف بر بندگان باقى بود؛ چنانكه در صدر اوّل كه حق تعالى آدم صفى (ع) را محلّ امتحان
ساخت براى امتياز ميان صدق ايمان « »2و تصديق مالئكه و نفاق ابليس.
و همچنين حكم مكرّر مىشد تا به دور خاتم األنبياء محمّد مصطفى
______________________________
( -)9عنكبوت ( 9 /)21و .2
( -)2قيامت (.75 /)35
( -)7آل عمران (.931 /)7
( -)2ن« :صدق و ايقان».
ص92:
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم .و مشهور است كه در زمان وى منافقان بسيار بودند و رسول (ص) از مكيده « »9ايشان هرگز
ايمن نبود و از بهر نظام اسالم اظهار عقايد خبيثه ايشان صالح نبود .كما قال اللّه تعالى« :وَ ال تُ ِطعِ الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ دَعْ
أَذاهُمْ وَ تَوَكَّلْ َعلَى اللَّهِ» « »2و ابراز نفاق ايشان به صاحب غدير عليه السّالم« -يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْ ِزلَ إِلَيْكَ» «-»7
[صالح] نبود.
و چون رسول (ص) از غدر و مكيده ايشان دائما خائف بودى ،روزى مىگفت« :وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّ ِه»* »2« .و روزى مىفرمود:
«وَ اللَّهُ َيعْصِ ُمكَ مِنَ النَّاسِ»»5« .
و روزى مىگفت« :يا َأيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَ َعكَ مِنَ الْ ُمؤْمِنِينَ» »5« .و روزى مىفرمود« :وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ
هُوَ مَوْالهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صالِحُ الْمُؤْ ِمنِينَ» «»3؛ يعنى:
علىّ بن ابى طالب عليه السّالم .و با امّت محمّد (صلعم) مىگفت« :وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ» »2« .و قال تعالى« :أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا
الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ» -اآلية»1« .
و اين ابتال در همه دورى موجود بود به بقاى تكليف .كما قال اللّه تعالى« :وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» »93« .بنابراين ابتال در
عالم ،بعد از محمّد (ص) علما وضع مذاهب كردند و به اتّفاق ،رسول (ع) بر مذهب اين

______________________________
( -)9مكيده :كيد ،حيله.
( -)2احزاب (.22 /)77
( -)7مائده (.53 /)5
( -)2احزاب (.22 /)77
( -)5مائده (.53 /)5
( -)5انفال (.52 /)2
( -)3تحريم (.2 /)52
( -)2بقره (.955 /)2
( -)1بقره (.292 /)2
( -)93عنكبوت (.7 /)21
ص97:
علما نبود .زيرا كه هيچ مسلمى نگويد كه رسول (ص) حنفى بود يا شافعى يا احمدى يا مالكى .پس بر عاقل الزم بود ترك
مذهبى كردن كه رسول (ص) بر آن نبوده باشد .امّا برهان اين كالم:
قال اللّه تعالى« :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ» »9« .و قال تعالى« :وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُ ْم
عَنْهُ فَانْتَهُوا» »2« .چون ايشان نه بر مذهب و طريقت رسول (صلعم) بودند ،ال بد كه بر وى تقدّم كرده باشند .و حق تعالى فرمود
آنچه رسول به شما آورد فراگيريد ،نه آنچه ابو حنيفه و شافعى و ديگران آوردند.
و قال تعالى« :إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ال َّلهَ فَاتَّبِعُونِي» »7« .و نگفت :فاتّبعوا الشّافعىّ و ابا حنيفة و غيرهما.
و قال تعالى« :لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» »2« .و نگفت :فى ابى حنيفة اسوة حسنة.
و امثال اين آيات كه حق تعالى رسول را متبوع خواند -و اجماع اهل قبله بر اين گواه -نه تابع .پس نشايد كه رسول شافعى
باشد يا مالكى و غيره ،تا الزم نيايد كه رسول (ص) تابع بوده است.

و از اين مذاهب ،حق يكى است و باقى ضالّ؛ به آيه« :فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّاللُ» »5« .و قال تعالى« :وَ أَنَّ هذا صِراطِي
ل»»5« .
مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُ َ
______________________________
( -)9حجرات (.9 /)21
( -)2حشر (.3 /)51
( -)7آل عمران (.79 /)7
( -)2احزاب (.29 /)77
( -)5يونس (.72 /)93
( -)5انعام (.957 /)5
ص92:
و قال تعالى :وَ إِنَّا َأوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ»»9« .
و رسول (ص) فرمود كه :انّ بنى اسرائيل افترقت على اثنين و سبعين ملّة .و ستفترق امّتى على ثالث و سبعين فرقة ،واحدة منها
ناجية و سائرها هالكة .قيل :يا رسول اللّه ،و من الفرقة النّاجية؟ قال :اهل السّنّة و الجماعة .قيل :ما السّنّة و الجماعة؟ قال
(صلعم) :ما انا عليه و اصحابى عليه اليوم»2« .
آيات و اين حديث منقول از كتب ايشان ،دليلند بر آنكه حق جز يكى نتواند بود و باقى هالك .و خصم گويد كه چهار مذهب
حقّ است؛ حنفى و شافعى و مالكى و حنبلى .و رسول از اين چهار مذهب نبود .و «أهل السّنّة و الجماعة» كه در حديث بيامد
شيعهاند؛ به حديث منقول از كتب ايشان كه:
اال و من مات على حبّ آل محمّد ،مات على السّنّة و الجماعة»7« .
و در كتب مخالفان مسطور است كه :از امير المؤمنين (ع) پرسيدند كه:
من اهل السّنّة؟ و من اهل الجماعة؟ و من اهل البدعة؟ و من اهل الفرقة؟

فقال عليه السّالم :امّا اهل السّنّ ة فالمتمسّكون بما سنّة اللّه عزّ و جلّ و رسوله و ان قلّوا .و امّا اهل الجماعة فانا و من اتّبعنى و
ان قلّوا .و امّا اهل الفرقة فالمخالفون لى و لمن تبعنى و ان كثروا .و امّا اهل البدعة فالمخالفون المر اللّه و كتابه و سنّة رسوله
العاملون بآرائهم و اهوائهم و ان كثروا»2« .
پس ،از اين حديث معلوم شد كه سنّت تمسّك است به كتاب خداى و عترت
______________________________
( -)9سبأ (.22 /)72
( -)2كنز العمّال  ،295 /2الخصال  ،732 /2مناقب خوارزمى ،223 /مشارق انوار اليقين ،232 /الصراط المستقيم .5 /7
( -)7فرائد السمطين  ،255 /2الكشّاف  223 /2و  ،229بحار االنوار  ،999 /23بشارة المصطفى.913 /
( -)2كنز العمّال  ،295 /2ح .7521
ص95:
رسول؛ على ما جاء من طرقهم :انّى تارك فيكم الثّقلين ما ان تمسّكتم بهما لن تضلّوا ابدا؛ كتاب اللّه و عترتى »9« .و اين طايفه
را در حيّز قلّت آورد چنانچه شيعه به نسبت با ايشان اقلّ قليلند .و معلوم شد كه هر كه نه تابع على (ع) است اهل بدعت است
و عالمت آن كثرت سواد ايشان است »2« .و اين طايفه كه قياس و اجتهاد حق مىدانند هم اهل بدعتند و رسول (ص) از اين
مذهب برى بود.
و عاقل چگونه روا دارد كه رسول بر مذهب امّت خويشتن باشد كه بعد از وى بوده است قرب دويست سال؟! و از ظاهر كالم
ايشان چنان است كه واضعان مذهب هر يكى رسولى بودند به خالف دين محمّد (صلعم) .و شيعه را مذهبى موضوع منسوب با
كسى نيست ،بلكه آن است كه شيعه اهل بيت رسول باشند؛ يعنى تابع .و اهل بيت به اتّفاق ،بر مذهب و طريقت رسول (ص)
بودند .و دليل بر اين آن است كه از امير المؤمنين تا قائم آل محمّد عليهم السّالم دوازده تن بودند و هيچ مذهبى وضع نكردند و
أبا عن جدّ بر قول خدا و كتاب خدا و سنّت جدّ خويش مىرفتند؛ نه چون ديگران كه هر كه بامداد زودتر برخاستى مذهبى
بنهادى و التفات بدين آيه نكردى« :وَ لَوْ تَقَ َّولَ عَلَيْنا َبعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ»»7« .
«وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ» « .»2أو « ُهمُ الْفاسِقُونَ» « »5أو «هُمُ الظَّالِمُونَ»»5« .
______________________________
( -)9اين حديث نبوى از متواترات بين فريقين است .براى اطالع از مدارك بسيار زياد آن بنگريد به :غاية المرام،272 -299 /
عبقات االنوار مجلّد حديث ثقلين ،و بحار االنوار  ،992 -935 /27و جامع االخبار و اآلثار 59 -53 /و  ،12 -25احقاق
الحق .735 -731 /1

( -)2سواد :جماعت مردم.
( -)7حاقّه (.25 -22 /)51
( -)2مائده (.22 /)5
( -)5مائده (.23 /)5
( -)5مائده (.25 /)5
ص95:
مسأله:
بدان كه :شيعه اسمى است در دور بر مواليان و مؤلفان على (ع) افتاد؛ چون سلمان و عمّار و ابو ذر و مقداد .و حديث رسول
وارد شد كه :اشتاقت الجنّة الى ثالث -و روى :الى اربع -علىّ و سلمان و عمّار « »3و تا امروز آن نام باقى است بر مواليان
وى .و هرگز اين نام مذموم نبودى چنانكه مرجئه و رافضيّه و مارقيّه و قدريّه بوده است .و در عهد اوّل هيچ لقبى مشهور نبوده
الّا اين لقب .و ساير القاب بعد از رسول (ص) ظاهر شد تا امروز «.»2
اگر اصحاب بودند فدك از ايشان بازگرفتند و خمس از ايشان بازستاندند ،و امامت عالميان كه حقّ ايشان بود از ايشان بازگرفتند
به غلبه .و همچنين بنو اميّه هشتاد سال بر آن سنّت برفتند و چند چيزها زيادت كردند كه در صدر اوّل آن مقدور نمىشد .و بنو
العبّاس قرب پانصد سال احياى آن فعالت مىكردند و آن سنّتهاى بد به جا مىآوردند و ائمّه و سادات و عترت رسول را
مىكشتند و منكوب مىداشتند .تا حق تعالى انتقام جمله بازخواست و به حديث« :ما عادانا بيت الّا خرب .و ما نبح علينا كلب
الّا جرب» « »1جمله مستأصل شدند و اثر ايشان نماند و علم و اوالد رسول و على عليهم السّالم در جهان شايع و متفرّق فى
الشرق و الغرب و هر روز كه برآمد در ترقّى و تصاعد ،و كار آن طايفه ضالّه در انحطاط و نكبت.
ششصد سال خلفاى بنى اميّه و بنى العبّاس اخفاى مناقب اهل بيت مىكردند و روات را مىكشتند و دفترهاى احاديث اهل بيت
مىسوختند؛ و
______________________________
( -)3بحار االنوار .225 /71
( -)2ظاهر آن است كه از اين عبارت به بعد كلمات يا عباراتى ساقط شده است.
( -)1بحار االنوار .79 /933

ص93:
مع هذا« :وَ يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ» « .»9و ايضا« :يُرِيدُونَ لِيُ ْطفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ» »2« .آن منافقان مىخواستند كه به دم
و دهن كفر و نفاق ،شمع شرع محمّدى را بنشانند ،نتوانستند و تا « »7امروز هفتاد و سه مذهب مدّاح ايشان ،و كتب ايشان ناطق
به فضيلت ايشان .و حق تعالى آن امر صعب سهل گردانيد و دل ايشان را مسخّر كرد كه مناقب و فضايل و كتابها بنوشتند و
اسانيد به ديگران رسانيدند .و الفضل ما شهدت به االعداء.
پس شيعه مدّعى امامت ايشانن د بعد از رسول (صلعم) بال فصل؛ و بيّنات ،كتب و روات ايشان .و امّا مناقب صحابه ،هم مدّعى
ايشان ،و هم بيّنه و راوى ايشان .و حق تعالى تسخير دستهاى علماى ايشان بكرد به كتب »2« .و دلهاى ايشان به ارادت روايت.
و دائما اين طايفه را مدد دادى در هر شهرى و در هر بقعه به پادشاهى ،به وزيرى ،به اميرى .و چنانكه امير المؤمنين (ع) گفت:
اللّهمّ ال تخلو االرض قطّ من حجّة اللّه؛ امّا ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا او غائبا مستورا « .»5و اسامى سالطين و وزرا و
امراى شيعه كه ناصر دين خدا و رسول بودند در ايّام سلف ،در كتاب [بعض] مثالب النواصب « »5مسطور است .امّا آنان كه در
ن
ن تَشا ُء» « ،»3برگزيده «وَ ُتعِزُّ َم ْ
دور مايند ناصر و ممدّ و معين سيف اللّه الظاهر ،حجة اللّه القاهر ،بركشيده «تُ ْؤتِي الْمُ ْلكَ مَ ْ
تَشاءُ» « ،»3مظهر العدل و اإلحسان،
______________________________
( -)9توبه (.72 /)1
( -)2صف (.2 /)59
( -)7ن ،م« -:و ايضا يريدون -نتوانستند و تا».
( -)2كتب :كتابت.
( -)5بنگريد به :كمال الدين  ،212 -219 /9نهج البالغه ،213 /حكمت .923
( -)5النقض (بعض مثالب النواصب) ،292 /نگاشته عبد الجليل قزوينى (زنده در  555ق).
( -)3آل عمران (.25 /)7
ص92:
مديل أولياء اللّه و أرباب البرهان ،مميت البدعة و مبيد العدوان ،حافظ بالد اللّه ،ناصر عباد اللّه ،محبّ أوصياء رسول اللّه مبعض
أعداء وليّ اللّه ،مشيّد منار االسالم ،مؤكّد عماد الدّين و األحكام ،باسط العدل فى األنام ،المولى الصاحب األعظم ،ملك ملوك
العرب و العجم ،بهاء الحقّ و الدنيا و الدين ،محمّد بن المولى صاحب االعظم محمّد صاحب الديوان « »9كه به قلم عدل و لسان

استمالت او ،رعايا در اكناف و اكتاف زمين در مسكن خويش مرفّه الحال و مرضىّ البالاند در تحصيل معاش خويش مشغولند
و به تهديد قهّارى و سياس ت جهاندارى ،دست تغلّب مفسدان و عاديان و قطّاع الطريق قاصر گردانيد و به بركت بسط عدل او
و حسن كفايت و ترتيب جهاندارى و رعيتپرورى ،سابق و فائق آمد بر افريدون و اسكندر و كسرى و جبّاران و ملوك عالم
در پايه تخت امر و نهى او از مبهوتان «تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصا ُر» « »2شدند ،و ضعفا و مظلومان كه بقاياى مخالب و مناقير قهر و
ظلم ظلمه مى بودند ،امروز بر حوالى اين بارگاه اعال و دولت درگاه عظمت ،صفير تعجّب زنان و رقص فرح كنان اين تسبيح
مىگويند كه:
«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ» « »7و هر روزى كه سپهر گردون چهارم از افق مشرق طلوع كرد،
اقبال به تجديد و دولت به كمال بر منجوق تاج سعادت اين بزرگ دين و دنيا الصاحب االعظم بهاء الحق و الدين محمّد -زيد
قدره -نقش مىكند كه« :وَ آتاكُ ْم ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ
______________________________
( -)9بهاء الدين محمّد جوينى ( 532ق) حكمران فارس و عراق در عهد مغول پسر شمس الدين جوينى معروف به صاحب
ديوان ( 527ق) .وى به سنّ سى سالگى وفات يافت از حكمرانان جدّى و سختگير بود .به ادب و هنر عالقه مىورزيد و در
تشويق و حمايت اهل فضل اهتمام تمام داشت( .دايرة المعارف فارسى مصاحب  232 /9و .)9217 /2
( -)2ابراهيم (.22 /)92
( -)7فاطر (.72 /)75
ص91:
الْعالَمِينَ» »9« .بحمد اللّه و المنّه كه به فرّ دولت او ،امروز تقيّه كه بر اين طايفه محقّه واجب بود حرام شد و علم دولت اهل
البيت عليهم السّالم بر اقاصى عالم بركشيدند و به سايه اين دولت فرقه يزيديّه و مروانيّه و جبريّه و مجسّميّه و ناصبيّه منكوب
و مخذول شدند .صدق اللّه حيث قال« :سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ الدُّبُرَ» «« »2تا باد چنين باد و چنين اوالتر»« .تا كور شود هر
آنكه نتواند ديد» .بحقّ محمّد و عترته االخيار.
چون داعى اين دولت باهره ديد كه شعفى صادق و اهتمام به اقصاى غايت فايض است از اين بساط جهان پناه ،صالح در آن
ديد كه كتابى جمع كند در تواريخ و قصص و معجزات و مناقب ائمّه معصومين ،ابتدا از پيغمبر (صلعم) پس ذكر فاطمه پس ذكر
امير المؤمنين عليه السّالم و از وى به ائمّه تا قائم آل محمّد صلوات اللّه عليهم اجمعين ،بنابر ابواب و فصول نهاده ،هر بابى
داليل امامت به قدر حاجت گفته شود و زايد بر آنچه در نوشته كالمى و خالص و نجات و اربعين نهادى هم به عربى و هم به
فارسى كه داعى جمع كرده بود و همچنين كفايت در امامت ،از بهر آن دولت قاهره در شهر اصفهان سنه ثالث و سبعين و ستّمائة
كه مالزم بارگاه عتبه آن دولت بود بسيارى از علما و طلبه علوم در آن ديار از طوايف از آن مستفيد شدند و نسخه گرفتند و
ثواب آن به ساحت آن دولت مىرسد و خواهد رسيد تا به روز حشر.

و در وضع اين كتاب ذكر سقيفه و احوال ظلمى كه بر خاندان رسالت رفت و حلّ شبهات ايشان و جواب احاديث مفتريات
ايشان و ذكر ملوك
______________________________
( -)9مائده (.23 /)5
( -)2قمر (.25 /)52
ص23:
بنى اميّه و كيفيّت وضع بدعتها در اسالم در اثناى كالم وارد بود ،ثانيا ديد بر آن مفاد يافت كه آن باب كتابى بود مفرد و آن باب
را از ميان كتاب بيرون كرد كه يك مجلّد تمام بر آمد و در صدر كتاب جواب اقاويل و مذاهب هر طايفه و از عقب آن داليل
امامت به اقصى غايت رسانيد و داليل غريبه در آنجا درج كرد .و من اللّه تعالى التّوفيق.
ص29:
فصل فى انّه هل يجوز الصّالة على اهل بيت رسول اللّه عليهم الصّالة و السّالم ام ال يجوز
مذهب ما چنان است كه هر دعاى كه بر رسول (ص) روا بود ،بر اهل بيت هم روا بود .و دليل بر اين آن است كه رسول (ص)
گفت :اللّهمّ صلّ على مدينة العلم و بابها»9« .
ن رَبِّ ِهمْ وَ رَحْمَةٌ» « »2در شأن امير
صلَواتٌ مِ ْ
و دوم « :الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِي َبةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ َو إِنَّا إِلَيْهِ را ِجعُونَ* أُولئِكَ عَلَيْهِمْ َ
المؤمنين آمد .در آن زمان كه برادر وى جعفر عليه السّالم را در موته شهيد كردند ،چون خبر به وى رسيد ،اين لفظ از وى صادر
شد كه« :إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» « »7و نيز سياق كالم در هيچ بشرى صادق نيامد از ابتال به خوف و جوع و نقصان مال و
نفس و ثمرات -يعنى اوالد -و صبر در مصيبت رسيدن .چنانكه من در اين باب شرحى تمام كردم در رساله مفرد به آيات و
اخبار و اشعار و داليل.
سوم :آل محمّد فى قولك« :اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد» اهل بيت و عترت رسول است نه امّت .زيرا كه به اتّفاق ،امّت،
هر يكى مستحقّ
______________________________
( -)9اين صلوات يافت نشد.
( -)2بقره ( 955 /)2و .955
( -)7مناقب ابن شهر آشوب .923 /2

ص22:
صلوات نيست ،چون مجتمع شوند حكم همين باشد .و نيز چنانكه آل ابراهيم و آل عمران و آل داوود و آل يعقوب ذرّيه ايشان
بودند نه امّت ،اينجا نيز بايد آل محمّد عترت وى باشند نه امّت .و نيز لغت دليل است بر اين .چنانكه گفتهاند :آل الرّجل ما يؤول
اليه بالنّسب مشتق من االول و هو الرّجوع .و در تشهّد صلوات دادن بر آل واجب است « »9نشايد كه «آل» اينجا ادنى امّتى
باشد ،بلكه ال بد معصومى بو د ممتاز به فضل ربّانى .و نيز چگونه شايد كه گويند آحاد النّاس با رسول مشارك است؟!
و نيز «يس» فى قوله تعالى« :يس* وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ» محمّد است به اتّفاق « »2و حق تعالى فرمود« :سَالمٌ عَلى ِإلْياسِينَ».
« »7پس آل يس آل محمّد باشند كه ممتازند به سالم كردن بديشان .و «آل» فى قوله تعالى« :قالَ رَجُلٌ مُؤْ ِمنٌ مِنْ آلِ فِرْ َعوْ َن
يَكْتُمُ إِيمانَهُ» « »2گويند :ابن خاله ،و گويند كه ابن عمّ فرعون بود.
و زايد بر اين در آن رساله مشار اليها طلب بايد كردن.
______________________________
( -)9ينابيع المودّة  ،2 -5 /9فرائد السمطين  ،75 /9صحيح البخارى  ،23 /5احقاق الحق  252 /7و ج .577 -522 /1
( -)2تأويل اآليات الظاهره 221 /و  ،213تفسير الفرات 973 /و  ،979تفسير قمى  299 /2و  ،225االختصاص ،32 /مجمع
الزوائد .932 /1
( -)7صافّات (.973 /)73
( -)2مؤمن (.22 /)23
ص27:
فصل فى انّه يجب على اللّه تعالى تبقية االنبياء و االئمّة عليهم السّالم
اگر در صلب وى حجّتى بود ،حفظ وى واجب بود ،چنانكه حفظ اسماعيل (ع) از كارد ابراهيم (ع)؛ و يا امامت وى ظاهر نباشد،
چنانكه امام زين العابدين عليه السالم يوم الطّف يعنى روز كربال .زيرا كه قصد شاميان بر آن بود كه خاندان رسول مستأصل
گردانند و حق تعالى ضدّ آن خواست .و همچنين امام محمّد باقر روز طف دوساله بود و در صلب وى حجّتى بود كه آن جعفر
صادق (ع) است و نيز امامت وى ظاهر نبود چنانكه از آن پدر.
و اگر امام را خلف و عوض نباشد هم حفظ وى بر خداى تعالى واجب بود چنانكه حفظ مهدى قائم آل محمّد (ص).
ليكن چون صلب وى از حجّت خالى باشد و امامت وى بر عالميان ظاهر گشت ،تمكين و تقويت وى بر رعيّت باشد؛ و اگر
بكشند ،لطف خويشتن بر خويشتن تباه كرده باشند.

ص22:
فصل فى اعمال الخوارج
بدان كه :عمل ايشان ضايع باشد و نامقبول ،چنانكه عمل يهود و نصارا و مجوس و عمل ابليس در زمان عبادت .و منه قوله
تعالى« :ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً»»9« .
و دليل بر آين آن است كه بنياد عمل بر ايمان است ،و اعتقاد به خدا و رسول و اولو االمر نباشد ،به هر جهت صادر شود بناء
الفاسد على الفاسد باشد .و اين معنى مىدهد آيات قرآن كه وارد شد به چند مواضع« :فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ»« »2« .و حَبِطَتْ
أَعْمالُهُمْ»* »7« .و «أَضَلَّ أَعْما َلهُمْ»* »2« .و «ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ» »5« .و «عامِلَةٌ ناصِبَةٌ* تَصْلى ناراً حامِيَةً» »5« .و امثال
اين در قرآن است.
______________________________
( -)9فرقان (.27 /)25
( -)2احزاب (.91 /)77
( -)7توبه (.93 /)1
( -)2محمّد صلّى اهلل عليه و آله (،2 /)23
( -)5فرقان (.27 /)25
( -)5غاشيه ( 7 /)22و .2
ص25:
فصل فى التّقيّة
در تولّا تقيّه نباشد .زيرا كه امير المؤمنين على عليه السّالم ممدوح جمله علماى اهل قبله است و به اتّفاق مسلمانان خليفه
چهارم -يا خليفه اوّلين چنانكه شيعه گويند خاص -و هيچكس را در خالفت وى شكى نيست الّا آنكه خالف در محلّ است و
زمان.
و دليل بر اين كالم وى است عليه السّالم آنجا كه گفت :امّا بعد؛ فانّه سيظهر عليكم بعدى رجل رحب البلعوم مندحق البطن،
يأكل ما يجد و يطلب ماال عليكم يجد .فاقتلوه .و لن تقتلوه .اال و انّه سيأمركم بسبّى و البراءة منّى .و امّا السّبّ فسبّونى .فانّه لى
زكاة و لكم نجاة .امّا البراءة ،فال تتبرّؤوا منّى .فانّى قد ولدت على الفطرة و سبقت الى االيمان و الهجرة»9« .

و اين صورت چنان بود كه معاوية بن ابى سفيان بعد از قتل امير المؤمنين على عليه السّالم در اقاصى عالم جاسوسان بر كار
كرده بود « »2و هر جا كه محبّى بود از آن امير المؤمنين عليه السّالم و خاندان محمّد صلّى اللّه عليه و
______________________________
( -)9اعالم الورى.932 /
( -)2شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد  22 /99و .25
ص25:
آله جمله را مىكشتند و روات را هالك مىكردند .و مناقب اهل البيت كه در دفاتر نوشته بود مىسوختند و عالميان را تحريص
مىكرد « »9به لعنت خاندان طهارت و نبوّت و امامت .تا حجر بن عدىّ را با خلقى عظيم بكشت»2« .
و اتّفاق است كه حجر به شبانه روزى هزار ركعت نماز كردى و به عبادت او هيچ بشرى نبود الّا ائمّه معصومين عليهم السّالم.
در چنان حال و چنان زمان ،بقيّه واجب بود به تولّا و تبرّا .امّا امروز كه آن لعين به دوزخ رسيد و بنو اميّه و بنو عبّاس هالك
شدند به عداوت خاندان محمّد (ص) و پادشاهان و وزراى وقت تعظيم سادات و اهل البيت مىكنند و جمله رغبت مىكنند به
كالم ائمّه -خاصّه از آن امير المؤمنين عليه السّالم -و اظهار مودّت مىكنند در شرق و غرب ،اظهار تولّا واجب بود .و امّا تبرّا،
بر وجه مذكور تقيّه بايد كردن در مقامى كه خوفى باشد ،و الّا اظهار تبرّا هم واجب بود.
______________________________
( -)9م ،ن« :مىكردند».
( -)2الكامل فى التاريخ .533 -222 /2
ص23:
فصل فى انّه هل يجوز االقامة بين الخوارج ام ال
مذهب من چنان است كه در هر شهرى كه مكلّف اظهار مذهب خويشتن تواند كردن -تولّا دون تبرّا -و داند كه فرزندان خويش
را بر مذهب خويشتن تواند داشتن ،آنجا تواند بودن؛ و اگر نه چنين باشد ،از آنجا نقل كردن واجب بود.
ن
و جمعى گفتند :البتّه نشايد آنجا بود .و دليل بر اين حديث« :من كثّر سواد قوم فهو منهم» « »9و قوله تعالى« :وَ َمنْ أَظْلَمُ مِمَّ ِ
افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً»* »2« .و به ضرورت ،مكلّف كه تقيّه كند ،در ميان مجسّمه به تجسّم بايد گفتن و در ميان مجبّره به جبر
و در ميان مالحده به الحاد .و اين جمله افترايى است كه بر خداى تعالى كرده است عمدا .و بلد الكفر آن باشد كه در وى كلمه

حق ظاهر نتوان گفتن و اگر چه اهل اسالم در آنجا بسيار باشند .و بلد االسالم آنجا باشد كه كلمه آنجا ظاهر توان گفتن اگر
چه آنجا مشركان بسيار باشند.
______________________________
( -)9اين حديث يافت نشد.
( -)2انعام (29 /)5
ص22:
فصل فى انّ قلّة الشّيعة لهم سبب السّعادة و الكثرة لغيرهم دليل الشّقاوة
اوّل :فخر الدّين رازى گويد كه :كثرت ارباب ضاللت موجب كثرت ضاللت است.
دوم :قصّه نوح (ع) كه« :وَ مَنْ آ َمنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ» »9« .نوح (ع) نهصد و پنجاه سال دعوت كرد ،هشتاد و سه تن در
جمله بسيط زمين ايمان آوردند»2« .
سوم :در قصّه موسى (ع) آمد كه« :إِنَّ هؤُالءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ» »7« .لشكر موسى پيش لشكر فرعون چون قطره بود پيش دريا.
ضلُّوكَ عَنْ َسبِيلِ اللَّهِ»»2« .
چهارم :قوله تعالى« :وَ إِنْ تُطِعْ َأ ْكثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُ ِ
پنجم :قوله تعالى« :قُلْ ال َيسْتَوِي الْخَبِيثُ وَ الطَّيِّبُ وَ لَوْ أَعْجَ َبكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ»»5« .
______________________________
( -)9هود (.23 /)99
( -)2قصص األنبياء (راوندى).22 /
( -)7شعرا (.52 /)25
( -)2انعام (.995 /)5
( -)5مائده (.933 /)5
ص21:
ششم :قوله تعالى فى قصّة داوود و طالوت« :كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَ َبتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ»»9« .

هفتم :قوله تعالى« :وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُو َن»* «« »2وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يُؤْمِنُونَ»* »7« .و قوله تعالى« :وَ قَلِيلٌ مِنْ
عِبادِيَ الشَّكُورُ»»2« .
جهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ»»5« .
هشتم :قوله تعالى« :يَوْمَ نَقُولُ لِ َ
حق تعالى وعده داده است -و وعده وى راست بود -كه« :من دوزخ را پر كنم »5« ».و شيعه چندان نباشد كه دوزخ بديشان
پر شود ،پس ال بد كه جمهور را به طعمه وى كنند .و از اينجاست كه احاديث وارد شده بدان كه عذاب خداى بر دوستاران على
عليه السالم حرام است و ايشان فايزند؛ كه :يا علىّ ،شيعتك هم الفائزون»3« .
و بر عقال پوشيده نباشد كه هر چه ثمين و نفيس است البتّه اندك است ،و هر چه زايد بود ثمنى « »2ندارد ،و اين معنى ضرورى
است .چنانكه مشك و عنبر كه اندك باشند ،ال جرم قيمت ايشان بسيار باشد.
______________________________
( -)9بقره (.221 /)2
( -)2نحل (.72 /)95
( -)7هود (.93 /)99
( -)2سبأ.97 /)72( :
( -)5ق (.73 /)53
( -)5هود (.991 /)99
( -)3امالى صدوق ،27 /تفسير الدر المنثور .731 /5
( -)2ن« :قيمتى».
ص73:
فصل فى تسمية الشيعة
در كتاب زينت از كتب اهل سنّت ،وارد شده كه در روزگار رسول (ص) هيچ اسمى و لقبى نبود و مذهبى مشهور نبود الّا شيعه.
و هيچ اسمى و لقبى نيست الّا كه حديثى و ذمّى وارد است در آنجا الّا در شيعه.

پس اين لقب ،هم سابق آمد و هم ممدوح .و سبب اين لقب آن بود كه :در روزگار پيغمبر (ص) جمعى از صحابه انس و الفت
گرفتند با امير المؤمنين (ع) .و ايشان را شيعه على خواندندى مثل سلمان و ابو ذر و مقداد.
و اين جمع مشهور بودند به شيعه على .هر يك ايشان را اين لقب در تبع على ظاهر شد.
و لقب اهل السنّة و الجماعة لقب جمعى است كه بعد از رسول (ص) خليفه ابا بكر و عمر و عثمان و على و معاويه و يزيد و
بنى مروان و بنى اميّه و بنى العبّاس را دانند .و در كتاب مثالب بنى اميّه وارد شد از كتب اهل السنّة كه :مراد به سنّت سبّ على
است .و عبد اللّه عبّاس پيش معاويه رفت و از وى التماس كرد كه زبان لعنت از على (ع) كوتاه گرداند.
معاويه گفت :و اهلل كه چنان سازم كه پيران بر اين بميرند و جوانان بر اين پير شوند و چون كسى اين صفت از ميان امّت بردارد
مردم گويند :غيّرت
ص79:
السنّة .و بدّلت السّنّة »9« .و همچنانكه وى گفت ،چون عمر بن عبد العزيز لعنت برداشت ،مردمان خبر با هم مىدادند كه :بدّلت
السّنّة .و غيّرت السّنّه»2« .
و اين سنّت در وضع اوّل ،لعنت بر على عليه السالم بوده است نه سنّت رسول ،و الّا در سنّت رسول (ص) جمله امّت شريكند
با ايشان ،تخصيص اين اسم به ايشان ه يچ فايده ندارد .و به حديث مشهور متقدّم ،اين لقب به شيعه اوالتر به حديث رسول
(صلعم) كه :اال و من مات على حبّ آل محمّد ،مات على السّنّة و الجماعة «»7
______________________________
( -)9درر السمطين.935 /
( -)2شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .222 /97
( -)7فرائد السمطين  ،255 /2الكشّاف  223 /2و  ،229بحار  ،999 /23بشارة المصطفى.913 /
ص72:
فصل فى انّ الشّيعة خاصّة هم الفائزون يوم القيامة دون غيرهم
دليل بر اين وجوه است:
وجه اوّل :اتّفاق است كه اوّل اسم شيعه در زمان رسول (ص) كه مشهور شد در ابو ذر و سلمان و مقداد و عمّار بود .و اتّفاق
كتب اهل سنّت است كه رسول (ص) فرمود :اشتاقت الجنّة الى اربعة؛ سلمان و أبى ذرّ و مقداد و عمّار»9« .

و بدين اسم و لقب هيچ حديثى به نقص و ذم وارد نشد .چنانكه در حقّ مرجئه كه لشكر معاويه و تبع وى بودند ،رسول (ص)
گفت :المرجئة يهود هذه االمّة »2« .و روى عن محمّد بن علىّ الباقر عليهما السالم انّه قال :المرجئة بدّلوا نعمة اللّه ظاهرها و
باطنها .و هم يهود هذه االمّة .و هم اشدّ عداوة من اليهود و النّصارى »7« .و گفتهاند :القدريّة مجوس هذه االمّة»2« .
وجه دوم :جابر روايت كرد كه رسول (ص) فرمود :يا علىّ ،شيعتك
______________________________
( -)9كشف الغمّه .253 /9
( -)2اين حديث يافت نشد.
( -)7اين حديث يافت نشد.
( -)2تفسير القمى  ،223 /9ذيل تاريخ بغداد .22 /2
ص77:
هم الفائزون»9« .
و صادق عليه السالم گفت :ال تجد منّا اثنين فى النّار و ال واحدا»2« .
و حديث وارد شد كه رسول (ص) فرمود :لو اجتمع النّاس على حبّ علىّ بن ابى طالب ،لما خلق اللّه النّار «»7
و روايت اهل سنّت است كه رسول (ص) گفت :اال و من مات على حبّ آل محمّد ،مات مستكمل االيمان .اال و من مات على
حبّ آل محمّد ،بشّره ملك الموت بالجنّة ثمّ منكر و نكير .اال و من مات على حبّ آل محمّد ،يزفّ الى الجنّة كما تزفّ العروس
الى بيت زوجها -تا آخر حديث»2« .
و در صحيح آمده كه رسول (صلعم) فرمود كه :من اراد ان يحيى حياتى و يموت موتتى و يدخل جنّة الخلد الّتى و عدنى ربّى،
فليتولّ علىّ بن ابى طالب»5« .
و نيز اتّفاق است كه رسول (صلعم) فرمود :يا علىّ ،انت قسيم النّار و الجنّة »5« .و شافعى اين معنى به نظم آورده:
علىّ حبّه جنّة

قسيم النّار و الجنّة

وصىّ المصطفى حقّا

امام االنس و الجنّة

و ائمّه ما عليهم السّالم روايت كردهاند كه امير المؤمنين (ع) گفت:
______________________________
( -)9نقض 523 /و  ،529االرشاد  ،22 /9بشاره المصطفى.92 /
( -)2بصائر الدرجات.233 /
( -)7مناقب خوارزمى.22 /
( -)2فوائد السمطين  ،255 /2الكشّاف  223 /2و  ،229بحار االنوار  ،999 /23بشارة المصطفى.913 /
( -)5حلية االولياء  ،25 /9مناقب خوارزمى ،72 /المستدرك على الصحيحين  ،922 /7بحار االنوار .923 /72
( -)5مناقب خوارزمى ،231 /بحار االنوار  252 /73و ج  235 /71و .231
ص72:
فرداى قيامت بر صراط و شفير دوزخ بايستم و گويم :يا نار ،خذى هذا .فانّه من اعدائى .و ذرى ذلك .فانّه من اصدقائى»9« .
و حق تعالى گفتَ « :يوْمَ نَدْعُوا ُكلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ» »2« .و به اتّفاق على (ع) از عشره مبشّره است .پس به حديث« :المرء مع
من أحبّ» « »7رعيّت با على عليه السالم باشند و على با رعيّت در بهشت.
و همچنين حارث اعور همدانى پيش امير المؤمنين رفت و گفت :يا امير المؤمنين ،انّى احبّكم و اخاف حالتين من حاالتى؛ وقت
التّردّد و حالة الممرّ على الصّراط .فقال عليه السالم :ال تخف يا حارث .فما من احد من اوليائى او اعدائى الّا و هو يرانى فى
هاتين الحالتين و اراه و يعرفنى و اعرفه.
و اين ابيات انشا فرمود:
يا حار همدان من يمت يرنى

من مؤمن او منافق قبال

يعرفنى طرفه و اعرفه

بنعته و اسمه و ما فعال

و انت عند الصّراط معترضى

و ال تخف عثرة و ال زلال

اقول للنّار حين توقف لل

عرض ذريه ال تقربى الرّجال

ذريه ال تقربيه انّ له

حبال بحبل الوصىّ متّصال

اسقيك من بارد على ظمأ

تخاله فى الحالوة العسال

هذا لنا خالص لشيعتنا

اعطانى اللّه فيهم االمال»«2

و گويند :امام زين العابدين عليه السالم گفته:
______________________________
( -)9بنگريد به :امالى مفيد ،5 /بحار االنوار .723 /3
( -)2اسراء .39 /93
( -)7تفسير الفرات ،237 /امالى مفيد952 /؛ بحار االنوار  223 /55و .259
( -)2امالى مفيد ،3 -7 /شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .27 /92
ص75:
و ما فاز من فاز الّا بنا

و ما خاب من حبّنا زاده»«9

و از اين نمط احاديث و ابيات كه نظم كردهاند و جمع آورده ،اگر خواهند كه جمع آورند ،يك مجلّد بزرگ آيد اكثر از روايت
اهل سنّت.
و منها :روايت كردهاند اهل سنّت كه على (ع) گفت :شكايت كردم به خدمت رسول (ص) كه صحابه بر من حسد مىبرند .فقال:
اما ترضى ان تكون رابع اربعة؟ اوّل من يدخل الجنّة انا و انت و الحسن و الحسين ،و ازواجنا عن ايماننا و شمائلنا ،و ذرّيّتنا
خلف ازواجنا ،و شيعتنا من ورائنا»2« .
و هم اهل سنّت گفتند كه :مردى از سلمان پرسيد :ما اشدّ حبّك لعلىّ؟ قال :سمعت رسول اللّه (ص) يقول :من احبّ عليّا فقد
احبّنى .و من ابغض عليّا فقد ابغضنى »7« .و محبّت رسول (ص) موجب نجات است؛ حيث قال تبارك و تعالى« :قُلْ إِنْ كُنْتُمْ
تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ»»2« .
و در صحيح ايشان آمده كه رسول (ص) فرموده :يا علىّ ،طوبى لمن احبّك و صدق فيك .و ويل لمن ابغضك و كذب فيك.
«»5

و در مصابيح ايشان آمده كه :ال يحبّك الّا مؤمن تقىّ .و ال يبغضك الّا منافق شقىّ »5« .و روايت آمده به حذف تقى و شقى.
«»3
و رسول (ص) روز خيبر گفت :يا علىّ ،انّ الحقّ معك .و انّ الحقّ على لسانك و فى قلبك و بين عينيك .و انّ االيمان يخالط
لحمك و دمك كما
______________________________
( -)9مناقب ابن شهر آشوب .955 /2
( -)2فرائد السمطين .27 /2
( -)7مجمع الزوائد ،972 /1
( -)2آل عمران (.79 /)7
( -)5مناقب خوارزمى.73 /
( -)5بحار االنوار .223 /71
( -)3االمام على ابن أبي طالب عليه السالم ،ابن عساكر .257 /2
ص75:
يخالط لحمى و دمى .و انّه ال يرد علىّ الحوض مبغض لك ،و لن يغيب عنه محبّ لك غدا حتّى يرد الحوض معك»9« .
و امير المؤمنين عليه السالم گفت :لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفى هذا على ان يبغضنى ،ما ابغضنى .و لو صببت الدّنيا بجملتها
على المنافق على ان يحبّنى ،ما احبّنى .و ذلك انّه قضى فانقضى على لسان النّبىّ االمّىّ (ص) انّه قال :ال يبغضك مؤمن .و ال
يحبّك منافق »2« .و جاى منافق درك اسفل خواهد بودن از دوزخ.
______________________________
( -)9اعالم الورى.922 /
( -)2بحار االنوار .215 /71
ص73:

فصل فى انّ حبّ علىّ بن ابى طالب (ع) دليل على طيب الوالدة
در روايت آمده كه جابر در كوچههاى انصار طوف كردى و گفتى:
علىّ خير البشر .فمن ابى فقد كفر .معاشر االنصار ،بوروا اوالدكم بحبّ علىّ بن ابى طالب .فمن ابى فانظروا فى شأن امّه»9« .
و عن ابن عبّاس انّ النّبىّ (ص) قال :اذا كان يوم القيامة دعى النّاس كلّهم بأسماء امّهاتهم ما خال شيعتنا ،فانّهم يدعون باسماء
آبائهم »2« .لطيب مواليدهم»7« .
و قال زين العابدين (ع):
و من سرّنا نال منّا السّرور

و من ساءنا ساء ميالده»«2

و روايت مشهور است كه رسول (صلعم) فرمود :بوروا اوالدكم بحبّ علىّ بن ابى طالب .فمن احبّه فاعلموا انّه لرشدة .و من
ابغضه فاعلموا انّه لغيّة»5« .
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب ،922 /اعالم الورى ،955 /علل الشرايع ،922 /مناقب ابن شهر آشوب .53 /7
( -)2م« :يدعون بأسمائهم و أسماء آبائهم».
( -)7اعالم الورى ،955 /المحاسن.929 /
( -)2مناقب ابن شهر آشوب .955 /2
( -)5اعالم الورى.955 /
ص72:
فصل فى انّ محبّة علىّ بن ابى طالب و االئمّة من ذ ّريّته واجبة
به چند دليل:
اوّل :قوله تعالى« :قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى»»9« .
دوم :حديث ائمّه (ع) كه :محبّنا ينتظر الرّحمة»2« .

سيم :حديث رسول (ص) كه :احفظونى فى عترتى .فانّهم خيار عشيرتى.
______________________________
( -)9شورى (.27 /)22
( -)2بنگريد به :بحار االنوار .23 /23
ص71:
فصل فى انّ عليّا افضل من االنبياء و االوصياء و هو نفس الرّسول محمّد المصطفى (ص)
امّا آنكه نفس رسول است قوله تعالى« :نَدْعُ أَبْناءَنا وَ َأبْناءَكُمْ َو نِساءَنا َو نِسا َءكُمْ وَ َأنْفُسَنا وَ َأنْفُسَكُمْ»« »9« .ابناء» امام حسن و
امام حسين بودند ،و «نساء» فاطمه (ع) و «أنفسنا» على عليه السالم.
و باقى انبيا ،به حديث مشهور از كتب « »2مخالف كه :من اراد ان ينظر الى آدم فى علمه و الى نوح فى تقواه و الى ابراهيم فى
خلّته و الى موسى فى هيبته و الى عيسى فى عبادته ،فلينظر الى علىّ بن ابى طالب (ع)»7« .
و آنچه در پنج پيغمبر اولو العزم متفرّق بود ،در وى جمع بود و بنده كمينه كتاب «اربعين بهائى» نام ،به فارسى و عربى ساخته
است ،با بسطى تمام در تفضيل امير المؤمنين (ع) بر انبيا و اوصيا و صحابه .اينجا تكرار نمىرود.
و اگر نصرت خداى بود و رسول و جهاد در راه خدا ،و اگر ايواء رسول ،و اگر قرابت رسول از دو وجه ،و اگر ورع و صالح و
حسب و
______________________________
( -)9آل عمران (،59 /)7
( -)2ش« :طرق».
( -)7بنگريد به :مناقب خوارزمى ،23 /بحار االنوار .71 /71
ص23:
نسب و علم و شجاعت و طينت پاك و كريم الطرفين از جهت پدر و مادر و اوالد شريفه و صاحبه معصومه و فصاحت و حلّ
معضالت و مدح خداى و رسول و علماى كبار و شهرت جهان و ممدوح كتب سماويّه ،جمله در على عليه السالم جمع بود؛
چنانكه در كتب گفته شود .وقت آن آمد كه ابتدا رود در تواريخ و احوال رسول (ص) ،و بعد از ذكر وى ذكر فاطمه (ع) ،و بعد
از وى ذكر ائمّه معصومين دوازدهگانه صلوات اللّه عليهم اجمعين.

ص29:
فصل در مولد رسول (ص) و نسب آن حضرت تا آدم
والدت آن حضرت روز جمعه بود ،نزديك طلوع آفتاب ،هفدهم از ماه ربيع االوّل .عامّه گويند والدت آن حضرت دوشنبه بود،
دوم ربيع االوّل .و گويند دهم ماه مذكور .و اتّفاق است كه والدت آن حضرت در عام الفيل بود ،سى و چهار سال و هشت ماه
گذشته از ملك كسرى انوشيروان بن قباد -و هو قاتل مزدك و الزّنادقة .و عن الرّسول (صلعم) انّه قال :ولدت فى زمن الملك
العادل .و روى :الملك الصّالح»9« .
و هشت سال و هشت ماه گذشته ،از ملك عمرو بن هند سلطان عرب.
و كنيتش ابو القاسم بود .و گويند چون از ما ريه قبطيّه ابراهيم بياورد ،جبرئيل (ع) آمد و گفت :السّالم عليك يا ابا ابراهيم.
و نسبه الشّريف :محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب -و اسمه شيبة الحمد -ابن هاشم -و اسمه عمرو -ابن عبد مناف -و اسمه
المغيرة -ابن قصىّ -و اسمه زيد -ابن كالب بن مرّة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النّضر و هو قريش «-»2
ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن
______________________________
( -)9اعالم الورى.97 /
( -)2در پانوشت سيره ابن هشام  9 /9نام فهر را قريش و نام نضر را قبس دانسته است.
ص22:
عدنان -و روى انّه قال :اذا بلغ نسبى عدنان فامسكوا -عدنان بن ادّ بن ادد بن اليسع بن الهميسع بن سالمان بن نبت بن حمل
بن قيدار بن اسماعيل بن ابراهيم خليل الرّحمن بن تارخ بن تاخور بن سروح بن ساروغ بن أرغو بن فالع بن عابر -و هو هود-
ابن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح بن ملك « »9بن متوشلخ بن اخنوخ -و هو ادريس النّبىّ -ابن يارد « »2بن مهالئيل بن
قينان بن انوش بن شيث بن آدم ابو البشر عليه السّالم »7« .و عن امّ سلمة سمعته (صلعم) يقول :معد بن عدنان بن ادد بن زيد
بن ثرى بن اعراق الثّرى اسماعيل بن ابراهيم »2« .قال اللّه تعالى« :وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحابَ الرَّسِّ وَ قُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كَثِيراً»
«« »5ال يَ ْعلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ» « »3« »5يعنى ميان قوم عاد و ثمود و اصحاب الرسّ قرنهاى بسيار بوده است كه آنها را بغير خداى
نداند.
و فى رواية :عدنان بن ادّ بن ادد بن زيد بن يقدد بن يقدم الهميسع بن نبت بن قيدار بن اسماعيل»2« .

و مادر وى عليه السالم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرّة بن كعب بن لؤىّ بن غالب ،شير وى بداد تا وى
باليد.
و حليمة بنت عبد اللّه بن حارث بن شجنة السّعديّة من بنى سعد بن بكر بن هوازن هم مادر آن حضرت بود به رضاع نه به
والدت .و ثويبه موالة
______________________________
( -)9سيره ابن هشام « :7 /9لمك».
( -)2سيره ابن هشام  :7 /9يرد
( -)7اعالم الورى 97 /و .92
( -)2بحار االنوار  935 /95از مناقب ابن شهر آشوب.
( -)5فرقان (.72 /)25
( -)5ابراهيم (.1 /)92
( -)3اعالم الورى 97 /و .92
( -)2اعالم الورى.92 /
ص27:
ابو لهب بن عبد المطّلب هم مادر وى بود به رضاع به شير پسر خويش مشروح ،و رضاع وى پيش حليمه بود .و ثويبه متوفّى
شد در سنه سبع من الهجرة .و پسر وى پيش از او بمرد و ثويبه شير حمزة بن عبد المطّلب بداد .و حمزه به چهار سال پيش از
والدت رسول (ص) در وجود آمد و رسول (ص) وى را برادر خواندى.
و جدّه پدرى وى امّ عبد اهلل فاطمه بنت [عمرو بن] « »9عائذ بن عمران بن مخزوم .و امّ عبد المطّلب سلمى بنت عمرو بنت ابن
بنى نجّار .و امّ هاشم عاتكة بنت مرّة بن هالل من بنى سليم .و امّ قصىّ و زهرة فاطمة بنت سعد بن ازد من ازد السّراة.
و رسالت به وى وارد شد بيست و هفتم رجب در سال چهل وى .و روز دوشنبه متوفّى شد بيست و هشتم صفر در سال دهم
از هجرت و عمر آن حضرت شصت و سه سال بود.

و به زبان عبرى در تورات نام آن حضرت مؤذ مؤذ است و در زبور فاروق »2« .ابو بكر احمد بن الحسين البيهقى در دالئل
النبوّه گفت :از ابن عبّاس روايت است كه گفت :رسول (ص) فرمود :انا و اهل بيتى مطهّرون من الذّنوب »7« .اين دليل است بر
عصمت ائمّه ما عليهم السّالم»2« .
______________________________
( -)9از سيره ابن هشام  992 /9افزوده شد.
( -)2اعالم الورى.95 /
( -)7اعالم الورى.95 /
( -)2ارتباط اين فقره با موضوع فصل معلوم نشد.
ص22:
فصل
رسول (ص) دو سال و چهار ماه با پدر بود ،و هشت سال با جدّ خود عبد المطّلب .و باقى عمر تا به وقت هجرت در كفالت
عمّش ابو طالب بود.
و گويند كه :چون پدر آن حضرت متوفّى شد وى در شكم مادر بود .و نيز گويند :هفت ماه از عمر وى گذشته بود كه پدرش
متوفّى شد .مادر وى ،وى را به خاالن از بنى عدىّ بن النّجّار به مدينه آورد .به وقت رجعت چون به ابواء رسيد -و آن منزلى
است در طريق مدينه -متوفّى شد ،و رسول عليه السالم ششساله بود به سر گور وى رفتى و گريه كردى عظيم»9« .
و بيست و پنج ساله بود كه خديجه را به زنى كرد .و وى را چهل و شش سال و هشت ماه و بيست روز بود كه ابو طالب (ع)
وفات كرد.
بعد از بعثت سيزده سال در مكّه بود .و در به مدينه رفت به هجرت روز دوشنبه يازدهم « »2از ماه ربيع االوّل .و ده سال آنجا
بماند.
______________________________
( -)9م ،ن« -:به وقت رجعت -عظيم».
( -)2ن« :پانزدهم».
ص25:

فصل در مبعث رسول (صلعم)
چون سال رسول (ص) به سى و هفت رسيد ،هر وقتى به خواب ديدى كه شخصى وى را گفتى :يا رسول اللّه ،و اگر به راه
رفتى ،شخصى از جانب راست و چپ وى گفتى :يا رسول اللّه .تا روزى در كوه گوسفند ابو طالب مىچرانيد ،شخصى پيش
وى آمد و گفت :يا رسول اللّه .گفت :من انت؟ قال :انا جبرئيل .ارسلنى اللّه تعالى اليك ليتّخذك رسوال »9« .رسول اين حال
با خديجه بگف ت .و خديجه از يهود حال وى شنيده بود .و مادر وى آمنه حالهاى وى بگفته بود با وى .و خبر وى از بحيراى
راهب شنيده بود.
گفت :اميد مى دارم كه تو رسول باشى .و رسول (ص) اين حال مخفى داشت تا جبرئيل عليه السالم آمد « »2و تعليم وى كرد
تا وضو چگونه كند و ركوع و سجود و اركان نماز جمله با وى بگفت »7« .چون سال به چهل رسيد بفرمود ،تا نماز بكرد .و
اوقات نمازها منزل نبود ،هر وقت كه خواستى دو ركعت دو ركعت كردى .و امير المؤمنين عليه السالم مالزمت « »2وى كردى
______________________________
( -)9اعالم الورى.23 /
( -)2ش ،ل« +:و از آسمان آب آورد».
( -)7اعالم الورى.23 /
( -)2م« :خدمت».
ص25:
در آمدن و شدن و جمله حاالت وى »9« .تا روزى در پيش او رفت ،رسول (ص) نماز مىكرد .گفت :يا ابا القاسم ،اين چيست
كه مىكنى؟ گفت:
نماز است كه خداى من مرا بدان فرموده است .و رسول وى را دعوت كرد بدان ،اجابت كرد»2« .
و رسول (ص) تجارت كردى براى خديجه ،با كاروان قريش به شام مىرفت ،بحيراى راهب وى را بديد و بدانست كه وى
رسول است .نگاه در وى كرد ،ديد كه ابر وى را سايه كردى .گفت « :»7هذا نبىّ الرّحمة .هذا نبىّ السّيف .غالم خديجه ميسره
نام بيامد و حال با خديجه بگفت .وى خرّم شد.
و در آن سفر هزار دينار سود كرده بود .در بعضى بازارهاى عرب رسول عليه السالم زيد را به مال خديجه بخريد .چون وى به
زن پيغمبر شد ،زيد را به وى بخشيد .بعد از اسالم « »2على عليه السالم زيد اسالم آورد .و در عقب رسول (ص) على و جعفر
و زيد و خديجه نماز مىكردند»5« .

على عليه السالم گويد كه :با رسول اللّه مىگذشتيم .به هر جا كه برسيديم ،سنگ و كوه و درختان مىگفتند :السّالم عليك يا
رسول اللّه .و من مىشنيدم»5« .
عفيف گويد :من مردى تاجر بودم .به منا به موسم حج رفتم تا با عبّاس بيع و شراء كنم .مردى را ديدم كه از خيمه به در آمد
و روى به كعبه كرد
______________________________
( -)9م ،ن« -:در آمدن -وى».
( -)2اعالم الورى ،23 /قصص االنبياء راوندى.792 /
( -)7ش« :نگاه در چشم وى كرد و سخن گفتن وى و آن ابر كه بر وى سايه كردى و گفت *»-ل« :نگاه در چشم وى كرد
وى را متفكّر يافت .و ابر بر سر وى سايه افكنده بود .گفت»-
( -)2ن« -:اسالم».
( -)5اعالم الورى.22 /
( -)5اعالم الورى.22 /
ص23:
و نماز مى كرد ،و زنى و پسرى در عقب وى .من گفتم :يا عبّاس ،اين مرد كيست؟ و اين دين چيست؟ عبّاس گفت :اين مرد
محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب است ،و آن زن خديجه زن وى ،و آن غالم پسر عمّ وى علىّ بن ابى طالب»9« .
و گويند كه :در قريش قحطى عظيم افتاد .و ابو طالب عيال بسيار داشت.
و عبّاس توانگرترين قريشيان بودى .روزى رسول (صلعم) با عبّاس گفت:
برادر تو صاحب عيال است .مدد وى ده .و على را از وى بستاند و با خود مىداشت كه هرگز از وى جدا نشدى تا آمدن نبوّت.
« »2و چون سه سال از بعثت برآمد ،اين آيه آمد« :فَاصْدَعْ بِما ُتؤْمَرُ وَ أَعْ ِرضْ َعنِ الْمُشْرِكِينَ»»7« .
رسول (ص) بيامد و بر حجر بايستاد و « »2آواز داد تا قبايل جمع شدند.
گفت :يا معشر قريش ،يا معشر العرب ،ادعوكم الى عبادة اللّه و خلع االنداد و االصنام .و ادعوكم الى شهادة ان ال اله الّا اللّه و
انّى رسول اللّه .فاجيبونى تملكون بها العرب و تدين [لكم] بها العجم و تكونون ملوكا فى الجنّة.

جمله برنجيدند و وى را برنجانيدند « »5و استهزا به وى كردند .و پيش ابو طالب شدند و گفتند كه :با ابن االخ خود بگوى تا
جوانان ما را تباه نكند و سبّ آلهه ما نكند .ما سيصد و شصت آلهه را ترك نكنيم و يك اله بگيريم .اگر مال بايد و جاه خواهد،
آنچه خواهد ما بدهيم .ابو طالب هر روز به رسالت قريش پيش پيغمبر آمدى و وى هيچ قبول نمىكرد .و ابو طالب
______________________________
( -)9اعالم الورى ،21 /مجمع الزوائد .937 /1
( -)2اعالم الورى ،21 /قصص األنبياء (راوندى).792 /
( -)7حجره (.12 /)95
( -)2م« :و نزد حجر االسود بايستاد و».
( -)5م ،ن« -:و وى را برنجانيدند».
ص22:
حال وى از اهل كتب شنيده بود .تا روزى گفتند كه ما عمارة بن وليد را به تو دهيم تا پسر تو بود و ما محمّد را بكشيم .ابو
طالب فرمود :سبحان اللّه! هرگز اين تواند بود كه من فرزند خود را بكشم و فرزند غير را تعهّد كنم؟! «»9
طلحة بن عبيد اللّه گويد كه  :در بازار بصرى حاضر شدم .راهبى از آنجا بيرون آمد و گفت :كسى از اهل حرم اينجاست يا نه؟
طلحه گفت :آرى منم .گفت :احمد در ميان شما ظاهر شد هنوز يا نه؟ من گفتم :احمد كيست؟ گفت :محمّد بن عبد اللّه بن عبد
المطّلب كه در اين ماه خروج كند و بعثت افتد وى را .و مخرج وى مكّه بود و مهاجر وى به نخل و حرّه « »2و سباخ «»7
بود .بر تو باد كه سبق برى و ايمان آرى .طلحه گويد :مرا در دل افتاد كه ايمان آرم .چون به مكّه آمدم و از احوال حادثه
پرسيدم ،گفتند:
محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب دعوى نبوّت كرده .و ابو بكر با وى يكى شد .و چند خلق تبع وى شدند .نزد ابو بكر رفتم.
او مرا نزد محمّد (ص) برد و من بر دست آن حضرت اسالم آوردم .و خبر راهب با وى بگفتم ،عظيم خرّم شد.
نوفل بن خويلد بن العدوية هر دو [يعنى :ابو بكر و طلحه] را بگرفت و در يك ريسمان محكم ببست و بسيارى زحمت كشيدند
تا خالص شدند .و نوفل را به اسد قريش خواندندى»2« .
______________________________
( -)9اعالم الورى.53 -21 /
( -)2حرّه :سنگستان.

( -)7سباخ :زمينى كه كشت نشده و آباد نيست.
( -)2دالئل النبوه  ،955 /2اعالم الورى.59 -53 /
ص21:
فصل [در مستهزيان حضرت رسول ص]
مستهزيان رسول (ص) پنج تن بودند :وليد بن مغيره ،و عاص بن وائل سهمى ،و اسود بن عبد المطّلب و هو ابو زمعة ،و اسود
بن عبد يغوث من بنى زهرة ،و حارث بن طالطله خزاعى.
امّا وليد بن مغيره؛ روزى بر رسول (ص) بگذشت و جبرئيل (ع) با وى بود .گفت :هذا وليد من المستهزئين؟ فقال رسول اللّه:
نعم .برفت تا به در مسجد .مردى خزاعى تيرها را براى خويش پر مىنهاد .پارهاى از چوب زير قدم وليد رفت .جبرئيل اشارت
كرد بدان .تا با خانه رفت و به تختى كه وى را بود بخفت ،خون از وى روان شد .دخترش زير تخت خفته بود .گفت :يا ابه،
دهان مشك گشوده ش د؟ گفت :نه ،ليكن خون پدر تو است .وليد آنگه گفت :پسران مرا و پسران برادران مرا حاضر كن تا
وصيّتى بكنم .جمله حاضر شدند .وصيّت بكرد و جان خبيث به مالك دوزخ سپرد.
و ديگر اسود بن عبد المطّلب هم جبرئيل بر وى بگذشت ،اشارت به وى كرد ،كور شد و به جهنّم رفت.
ديگر اسود بن عبد يغوث ،جبرئيل (ع) اشارت كرد به شكم وى ،بياماهيد « »9و بمرد.
______________________________
( -)9بياماهيد :آماس كرد.
ص53:
ديگر عاص بن وائل سهمى ،جبرئيل (ع) اشارت كرد به پاى وى تا خارى به پاى وى بر شد و از پشت پايش بيرون شد و
آماس كرد و بمرد.
و ابن طالطله هم بر رسول (ص) بگذشت چون ديگران ،جبرئيل (ع) آب دهان بر وى انداخت تا به كوهها برآمد « »9صاعقه
از آسمان بيامد و بر وى افتاد و رويش سياه شد .چون با وطن آمد هيچكس وى را قبول نكرد كه ابن طالطله نيستى .تا از منزل
خويش بيرون شد ،تشنگى بر وى غلبه كرد .آب مىخورد تا بتركيد و بمرد »2« .الحمد اللّه .و هو قوله تعالى:
«إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ»»7« .

______________________________
( -)9ل« :به كوههاى تهامه برآمد».
( -)2اعالم الورى ،57 /دالئل النبوّه  ،792 -795 /2سيره ابن اسحاق.237 /
( -)7حجر (.15 /)95
ص59:
فصل فى اعجاز القرآن
وليد بن مغيره خواجهاى بزرگ بودى .ده غالم داشت .و هر غالمى را هزار دينار بود .قنطارى زر وى را جمع شد و توانگرترين
بلد بود .و بر سرآمد خطبا و شعرا بودى و ملجأ اين طايفه .و عمّ ابى جهل بن هشام بود.
ابو جهل گفت :يا عم ،ندانم كه سخن محمّد شعر است يا كهانت يا خطب.
وليد پيش پيغمبر (ص) آمد و آن حضرت بر حجره نشسته بود .گفت :يا محمّد ،شعر خويش چيزى بر ما خوان .برخواند :بسم
اللّه الرّحمن الرّحيم.
گفت :رحمان نام مردى است به يمامه .گفت :نه يا وليد ،بلكه نام خداى كريم است .و ابتدا كرد به سوره حم سجده تا بدينجا
رسانيد كه« :فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَ ْنذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ َو ثَمُودَ»»9« .
وليد را لرزه بر تن اوفتاد و جمله مويهاى وى از سر تا پاى برخاست.
چون با منزل خويش شد و با انجمن قريش نشد ،ايشان گفتند :ابو عبد شمس صابى « »2و مرتدّ شد و با دين محمّد رفت .و
وى غمگين شد .بامداد ابو جهل
______________________________
( -)9فصّلت (.97 /)29
( -)2صابى :آن كه از دين خود به دين ديگر درآيد.
ص52:
برخاست و پيش وى رفت و گفت :يا عم ،صابى شدى؟ گفت :نه و ليكن حال چنين بود .كالم وى نه شعر است و نه خطب و
نه كهانت .گفتند:

چيست؟ گفت :تا انديشه بكنم.
روز دوم با پيش وى رفتند و گفتند :يا ابا عبد شمس چه تفكّر كنى؟
گفت :هر چه تفكّر كنم سحر مىدانم كه مويها بر پاى مىخيزد عند استماع آن .و منه قوله تعالى« :إِنَّهُ فَكَّرَ وَ قَدَّرَ* فَقُتِلَ كَيْفَ
قَدَّرَ» الى قوله« :إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ» ،»9« .و در حقّ وى اين آيت آمد كه« :ذَرْنِي وَ مَنْ خَ َلقْتُ وَحِيداً» الى قوله« :تِسْ َع َة
عَشَرَ»»2« .
روزى ديگر رسول (ص) آيت« :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» « »7بر وى خواند .گفت :اعادت كن .بازخواند .گفت :و اللّه انّ له لحالوة .و انّ له لطالقة .و انّ اعاله لمثمر .و
انّ اسفله لمعذق .و ما يقول هذا بشر»2« .
______________________________
( -)9مدّثّر (.22 -92 /)32
( -)2مدّثّر (.73 -99 /)32
( -)7نحل (.13 /)95
( -)2اعالم الورى.52 /
ص57:
فصل فى الهجرة الى الحبشة
چون كار بر اهل اسالم سخت شد ،رسول (ص) بفرمود تا جعفر بن ابى طالب با هفتاد تن به حبشه رفتند .و چون قريش را
معلوم شد ،عمرو بن عاص و عمارة بن وليد را به نجاشى فرستاد تا ايشان را بازآرند و بكشند.
عمرو با زن خود مى رفت .چون در سفينه نشستند ،خمر بخوردند .عماره مست شد و با عمرو گفت :زنت را بگو تا بوسهاى به
من دهد .عمرو گفت:
اين چگونه روا بود؟! چون عمرو مست شد ،عماره وى را در دريا انداخت.
عمرو چنگ در صدر سفينه زد و مردم او را بگرفتند و به درون سفينه آوردند .چون به سفينه آمد ،زن را گفت :بوسهاى به وى
ده.

تا به نجاشى رسيدند و هداياى بسيار داشتند ،به وى رسانيدند و مطالبت كردند جعفر را با اصحاب .نجاشى جعفر را حاضر كرد
و گفت :چه مىگويى؟ جعفر گفت :از ايشان بپرس كه ما بندگان گريختهايم .ايشان گفتند :بلكه كرام و احرار ملك مايند .گفت:
بازپرس كه بر ما قرضى و دينى دارند .گفتند :ال و اللّه! كسى را بر ايشان قرضى نيست .گفت :بازپرس كه بر ما خونى دارند.
گفتند :نه ،ما را بر ايشان خونى نيست .جعفر گفت:
پس بازپرس كه ما را به چه سبب مطالبت مىكنند .عمرو گفت :ايشان
ص52:
مخالفت دين ما و آباى ما كردند ،و سبّ خدايان ما كردند ،و جوانان ما را تباه كردند و جمعيّت ما را متفرّق كردند .ايشان را به
ما رد كن تا كار ما نظام گيرد.
جعفر گفت :يا ملك ،ما مخالفت ايشان كرديم به سبب رسولى كه خداى تعالى به ما فرستاد و ما را به نماز و روزه و امثال آن
فرمود و از خمر و زنا و حرام خوردن منع فرمود .و امثال اينها بگفت .نجاشى گفت:
عيسى بن مريم نيز بدين آمد به خلق.
بعد از آن گفت :يا جعفر ،هيچ از سخنان خداى بر ياد دارى؟ گفت:
آرى .گفت :بخوان .جعفر سوره مريم بر ايشان خواند إلى قوله تعالى« :وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ» -الى آخر اآليات»9« .
نجاشى بگريست و گفت :انّ هذا هو الحقّ.
عمرو گفت :ايّها الملك ،وى عرض ما را تباه كرد .وى را به ما بسپار.
نجاشى دست بر روى وى زد و گفت :اگر ديگر باره اين كلمات تكرار كنى بفرمايم تا گردنت بزنند .و خون از دندانهاى وى
روان شد و گفت :يا ملك ،راست مىگويى .و از پيش وى بيرون رفت.
و عمرو را در دل بود آنچه عماره بر وى كرده بود .باالى سر نجاشى كنيزكى ايستاده بود شگرف و نيكو روى و نيكو قامت.
عمرو با وى گفت:
عطرى به وى فرست تا مطيع تو گردد .عماره مردى نيكو منظر بود .اندك عطرى به وى فرستاد و آن كنيز مطيعه وى شد .گفت:
بگوى با وى تا از طيب ملك چيزى به تو آرد .كنيزك چيزى را از طيب بياورد .عمرو آن طيب برداشت و پيش ملك رفت و
گفت :يا ملك ،ما در بالد تو آمديم .و
______________________________
( -)9مريم ( 25 /)91و .25

ص55:
ما را اكرام كردى و ضيافت نمودى با چند اعزاز .نشايد كه ما به تو خيانت كنيم .يار من عماره با حرم تو خيانت كرد .و اينك
طيب حرم.
نجاشى كه طيب بديد قصد قتل عماره كرد .ثانيا گفت :نشايد ،كه به امان ما در شهر ما آمد .سحره را بخواند تا زيبق در احليل
وى چكانيدند و وى مبهوت شد و با وحش به صحرا افتاد .مدّتى با وحش گرديدى؛ تا قريش بر كناره آبى كمين كردند و عماره
را بگرفتند و در دست ايشان بتپيد تا جان به مالك دوزخ سپرد.
جعفر آنجا بماند و احترام تمام يافت .و نجاشى را پسرى بيامد ،نام وى محمّد كرد .و اسماء بنت عميس شير وى داد مدّتى ،از
شير عبد اللّه بن جعفر.
و چون رسول (صلعم) با قريش صلح كرد ،جعفر با اصحاب روى به خدمت رسول (ص) نهادند -در ايّام فتح خيبر -به مدينه.
و ابو طالب اين ابيات به نجاشى نوشت به تحريص نصرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و اصحاب آن حضرت:
تعلم مليك الحبش انّ محمّدا

وزير لموسى و المسيح بن مريم

اتى بهدى مثل الّذى أتيا به

و كلّ بامر اللّه يهدى و يعصم

و انّكم تتلونه فى كتابكم

بصدق حديث ال حديث التّرجّم

فال تجعلوا للّه ندّا و اسلموا

فانّ طريق الحقّ ليس بمظلم»«9

______________________________
( -)9اعالم الورى ،55 -57 /قصص االنبياء راوندى.722 -722 /
ص55:
فصل فى عرض رسول اللّه (صلعم) نفسه على قبائل العرب و بيعته االنصار
رسول (صلعم) هر وقتى خود را به قبيلهاى از قبايل عرب عرض كردى و پناه با بزرگ آن قبيله دادى تا خلق را دعوت كند .و
هيچ كس آن حضرت را اجابت نكردى و جمله گفتندى چون او قوم خود را تباه كرد صالح قوم ما نخواهد كرد.
و چون ابو طالب وفات يافت ،ب ال و محنت بر رسول (ص) سخت شد .از آنجا قصد ثقيف كرد به طائف و آنجا سه برادر بودند-
عبدياليل و حبيب و مسعود پسران عمرو -و حال خود با ايشان بگفت.

يكى از ايشان گفت :انا اسرق استار الكعبة ان كان اللّه بعثك بشىء قطّ.
و برادر ديگر گفت :اعجز على اللّه ان يرسل غيرك؟! و قال اآلخر :و اللّه ال اكلّمك بعد مجلسك هذا ابدا .و اللّه لئن كنت رسول
[اللّه ] ،النت اعظم شرفا من ان اكلّمك .و لئن تكذب على اللّه ،النت شرّ من ان اكلّمك .و استهزاى بسيار بدو كردند .و مالعين
به دو صف بنشستند و هر چند رسول بگذشتى ،سنگ بر پاى او زدندى ،چنانكه خون از قدمين مبارك حضرت روان شدى.
از آنجا برفت و پشت به ديوارى بازداد .عتبة بن ربيعه و شيبة بن ربيعه
ص53:
آنجا فرو آمدند .رسول (ص) كه ايشان را بديد برنجيد .غالم عدّاس نام نصرانى از نينوا را پارهاى انگور بدادند و به رسول (ص)
فرستادند .رسول (ص) گفت:
يا غالم ،تو از كدام زمينى؟ گفت :از نينوا .گفت :از شهر صالح يونس بن متّى؟ عدّاس گفت :تو يونس را چه دانى؟ گفت :جبرئيل
مرا از حال او خبر داد .و من نيز رسولم .عدّاس در پاى او افتاد و بوسهها بر دست و پاى او مىداد .عتبه و شيبه گفتند :يا غالم،
زنهار كه اين مردى خدّاع است .تو را مغرور نكند؛ كه وى ساحر است .مبادا كه تو را از نصرانى بگرداند .و رسول (ص) از آنجا
با مكّه گرديد باكيا حزينا كئيبا»9« .
علىّ بن ابراهيم بن هاشم گفت كه:
چون رسول (صلعم) از طايف با مكّه شد و به نزديك مكّه رسيد ،نخواست كه رود و خواست كه عمره گيرد و از خوف قتل
« »2نتوانست كرد.
مردى را ديد از قريش كه اسالم پنهان مى داشت .او را گفت :اى مرد ،به اخنس بن شريق رو و او را بگوى كه :محمّد (صلعم)
مىخواهد كه عمره گيرد و طواف خانه كند .و سعى مىبايد كه حمايت او كنى .اخنس گفت :انّى لست من قريش .و انا من
الحليف .و الحليف ال يجير على الصّميم .و نيز خائفم كه قريش جوار مرا باطل كنند .و اين عارى بود مرا .آن مرد با خدمت
رسول (ص) آمد .و آن حضرت در شعب حرا مختفى بود با زيد بن حارثه غالم خود.
رسول (ص) ثانيا گفت :اى فالن ،پيش سهيل بن عمرو رو و بگو كه:
محمّد اينجاست و به حمايت تو آمد براى عمره .سهيل گفت :كجاست؟
______________________________
( -)9اعالم الورى ،55 -52 /قصص االنبياء راوندى.77 /
( -)2ن« -:قتل».

ص52:
مرد نخواست كه خبر كند ،گفت :نزديك است .سهيل گفت :ال و اللّه! اين نه كار من است.
رسول (ص) ثالثا گفت :به مطعم بن عدىّ رو تا مرا حمايت كند .مطعم اجابت كرد و گفت :اجرته للعمرة .و داماد و اوالد [و
برادر] خود را گفت:
ده تن برويد و سالح برگيريد و به حوالى كعبه بايستيد تا محمّد طواف بكند.
چون رسول (صلعم) در مسجد الحرام شد ،ابو جهل او را بديد .آواز برآورد كه :يا معشر القريش ،محمّد تنها اينجاست و ناصر
او نماند .او را بكشيد.
طعيمة بن عدىّ گفت :يا عمّ ،ال تتكلّم فيه؛ كه برادرم ابا وهب وى را زنهار داد.
ابو جهل گفت :أ مجير هو ام صاب؟ قال :بل مجير .فقال :ال نخفر جوارك :ما جوار تو را به زيان نبريم.
و رسول (ص) عمره بكرد و پيش مطعم آمد و گفت :ابا وهب ،قد اجرت و احسنت .مطعم گفت :جوار تمام شد .از پيش من
برو .رسول (ص) فرمود :اكره ان اقيم فى جوار مشرك اكثر من يوم .و از پيش وى بيامد»9« .
و اسعد بن زراره و ذكوان بن عبد قيس الخزرجيّان به موسم آمدند .در زمان محاربت ميان ايشان و اوس ،در شب و روز سالح
نبنهادى .و آخر حرب ايشان يوم البعاث بود .و غرض ايشان عمره بود و آنكه مدد خواهند براى حرب با اوس.
و اسعد صديق عتبه بن ربيعه بود .به سراى او فرود آمد و حال با وى بگفت و مدد خواست .عتبه گفت :ميان ما و شما مسافتى
است .مع ما كه ما در حادثهايم .اسعد گفت :شما اهل حرميد و در امن و حصن حصين .چه حال افتاد شما را؟ عتبه گفت :محمّد
بن عبد اللّه بن عبد المطّلب دعوى رسالت خداى
______________________________
( -)9اعالم الورى.55 -55 /
ص51:
كرد و جوانان ما را تباه كرد و صابى گردانيد »9« .و وى از اشراف و بزرگزادگان ماست ،بگزاف وى را نشايد كشتن.
و اوس و خزرج از يهود بنى قريظه و بنى نضير و قينقاع مىشنيدند كه رسولى از مكّه خروج كند و مهاجر وى به مدينه بود و
ما كه يهوديم با وى يكى شويم و با شما اهل عرب حرب كنيم .چون اسعد اين سخن بشنيد ،آنچه از يهود شنيده بود در دل وى

اثر كرد .پرسيد :اين هو؟ گفت :هو جالس فى الحجر .و انّهم ال يخرجون من الشّعب الّا فى الموسم .و وى ساحر است .زنهار
سخن وى مشنو و قبول مكن.
اسعد گفت :چون كنم؟ كه مرا عمره مىبايد كردن .گفت :پنبه در گوش بنه .پنبه در هر دو گوش نهاد و به طواف كردن رفت.
رسول (ص) [با گروهى از بنى هاشم در حجر نشسته بود كه اسعد] وى را بديد .چون به شوط دوم رسيد با خود گفت :كسى
از من جاهلتر باشد كه مثل اين حديثى باشد و من نشنوم؟! پنبه از گوشها بر گرفت و رسول را « »2سالم كرد و گفت:
انعم صباحا .رسول (ص) سر بر وى برداشت و گفت :خداى ما را بهتر از اين سالم بدل دهاد كه آن سالم اهل جنّت بود .و گفت
« : »7السّالم عليكم .اسعد پرسيد كه :ما را با چه خوانى اى محمّد؟ پيغمبر (ص) گفت :با كلمه شهادتين و نماز و روزه و حج و
عمره و ايفاى كيل و ميزان و صله رحم و ايتاى حقّ اقربا و فقرا « »2و ترك زنا و ظلم و لواط و ساير مناهى و ترك آلهه و
امثال آن .اسعد گفت :أشهد أن ال إله إلّا اللّه و أنّك رسول اللّه .پس
______________________________
( -)9م ،ن« -:صابى گردانيد».
( -)2ش ،ل« +:با بنى هاشم».
( -)7م ،ن« -:و گفت».
( -)2م ،ن« -:اقربا و فقرا».
ص53:
گفت كه :يا رسول اللّه ،من مردىام از اهل يثرب .و ميان ما و اوس خصومتى عظيم است .باشد كه خداى تعالى به بركت تو به
صلح بدل كند.
يهود ما را خبر دادند به مقدم تو و آنكه مهاجر تو در زمين ما باشد .الحمد للّه على االسالم .ما مدد طلب مىكنيم از قريش
براى حرب ،خداى تعالى ما را بهتر از آن بداد.
و ذكوان نيز بيامد و اسالم آورد .و گفتند :ما را مردى بده كه قرآن به قوم ما بياموزد .آن حضرت مصعب بن عمير را بخواند كه
جوانى شگرف بود و به نعمت پرورده و عزيزترين اوالد بودى پيش مادر و پدر خويش ،و به سبب اسالم مطرود ايشان شده
بود ،و از بى برگى ضعيف حال شده ،و قرآن بسيار در ياد داشت .و رسول (ص) وى را با اسعد بفرستاد .و ايشان هر سه به
مدينه رفتند و خبر رسول (صلعم) آنجا فاش كردند .و در هر قبيله يك و دو تن اسالم آوردند .مصعب در خانه اسعد نزول كرد،
و هر روز به قبايل خزرج طوف كردى و خلق را دعوت كردى و جوانان اجابت اسالم مىكردند .عبد اللّه بن ابىّ مردى بزرگ
[در خزرج ] بود .وى در حرب بعاث با خزرج شروع نكردى و گفت :هذا ظلم .و من بر ظلم يارى نكنم .براى وى اوس و

خزرج تخت و تاج ساخته بودند و براى تاج واسطة القالده « »9و درّ مىبايست تا تمام شود .و هر دو قبيله به پادشاهى «»2
وى راضى شده بودند .و به مقدم اسعد و ذكوان و مصعب كار وى فاتر « »7شد .و وى آن را كاره بود.
اسعد با مصعب گفت :خالم سعد بن معاذ از رؤساى اوس است و در بنى
______________________________
( -)9واسطة القالدة :الدرّة الّتى فى وسطها؛ و هى انفس خزرها( .لسان العرب -وسط)
( -)2م ،ن« :ملكى».
( -)7فاتر :سست ،زبون.
ص59:
عمرو بن عوف مطاع و مقبول القول است .اگر او به جانب ما آيد ،كار اسالم نظام گيرد .مصعب به چاه آب ايشان رفت و به
نزديك آن بنشست و جوانان بر او جمع شدند و قرآن بر ايشان مىخواند .خبر به سعد بن معاذ رسيد .روى به اسيد بن حضير
كرد -و وى از اشراف ايشان بود -و گفت :شنيدم كه ابو امامه اسعد « »9با اين قرشى به سر چاه آمد و جوانان ما را تباه
مىكند .زود برو و ايشان را از آن منع كن .چون اسيد مىآمد اسعد گفت :يا مصعب ،اين شريف قوم است »2« .اگر اسالم آورد
دولتى عظيم بود اسالم را.
اسيد آمد رسالت سعد بن معاذ برسانيد و با اسعد گفت :خال تو سعد مىگويد كه از اينجا برويد و كودكان و جوانان ما را تباه
مكنيد .مصعب گفت :يك ساعت ساكن باش و سخن من بشنو .اگر صواب باشد قبول كن و الّا ما را از اينجا بيرون كن .وى
قبول كرد .سورتى از قرآن بر وى خواند.
اسيد گفت :ما را چه مى بايد كردن؟ گفت :غسل كردن و جامه پاك در پوشيدن و شهادتين گفتن و دو ركعت نماز بگزاردن.
اسيد خود را با جامه در چاه انداخت و بيرون آمد و جامه بيفشرد و اسالم آورد و دو ركعت نماز بگزارد و با اسعد گفت :من
اين ساعت خال تو سعد بن معاذ را به تو فرستم و حيله كنم در اسالم وى.
چون سعد اسيد را بديد گفت :نه بدان روى مىآيى كه رفتهاى .سعد بن معاذ بيامد ،مصعب حم تنزيل من الرّحمن الرّحيم بر وى
خواند .مصعب گفت :و اللّه رأينا « »7االسالم فى وجهه قبل ان يتكلّم بالشّهادتين.
سعد بن معاذ به خانه فرستاد و دو جامه پاك بخواست و در پوشيد و
______________________________
( -)9م ،ن« -:اسعد».

( -)2ش« :شريف زاده شهر ماست و قوم ما» به جاى« :اين شريف قوم است».
( -)7ش« :رأيت».
ص52:
اسالم آورد و بعد از غسل دو ركعت نماز بكرد .و دست مصعب گرفت و به خانه برد و گفت :سخن ظاهر بگوى و از هيچكس
مترس.
و بيامد و در قبيله بنى عمرو بن عوف بايستاد و منادى كرد كه مرد و زن بايد كه حاضر شوند؛ كه امروز روز ستر و حجاب
نيست .جمله حاضر شدند .گفت :حال من به نزديك شما چگونه است؟ گفتند :انت سيّدنا و المطاع فينا .ما هيچ كارى بىاجازت
تو نكنيم .پس گفت:
سخن مردان و زنان و كودكان شما بر من حرام شد تا اسالم نياوريد .و حمد خداى تعالى بكرد و گفت :اين آن رسول است كه
يهود ما را خبر دادند.
و در آن روز هيچ سراى در آن قبيله نماند الّا كه در وى مردى يا زنى مسلمان شد .و مصعب را گفت :اسالم ظاهر كن .و آن
روز اسالم در مدينه ظاهر شد.
و خبر اسالم اوس و خزرج به رسول (صلعم) رسيد .و هر كه اسالم آوردى قريش وى را بزدندى و برنجانيدندى .و رسول
(صلعم) مسلمانان را به مدينه مىفرستاد و مدنيّان تعهّد و تربيت مىكردند .و مصعب بن عمير حالها مىنوشت و به رسول
مى فرستاد .تا اوس و خزرج به مكّه آمدند به حج و مسلمانان بسيار با ايشان بودند ،امّا اكثر مشرك بودند .رسول (صلعم) نزد
ايشان آمد و فرمود :مرا اجابت كنيد تا من قرآن بر شما خوانم و ثواب شما جنّت عدن باشد؟ ايشان اجابت كردند .رسول (ص)
گفت :موعدكم العقبة فى اللّيلة الوسطى من ليالى التّشريق.
ايشان حج بكردند و به منا آمدند .و عبد اللّه بن ابىّ با ايشان بود.
رسول (ص) در روز دوم از تشريق گفت :به سراى عبد المطّلب بر عقبه حاضر شويد .و هيچ خفته را بيدار مكنيد .و بايد كه
يك يك مىخزيد و
ص57:
مىآييد »9« .و رسول (صلعم) و على عليه السالم و حمزه و عبّاس نازل « »2بودند در دار عبد المطّلب.
هفتاد مرد از اوس و خزرج در آن سراى رفتند .رسول (صلعم) فرمود:

حمايت من كنيد تا آيات خداى بر شما خوانم و ثوابكم الجنّة؟ اسعد بن زراره و براء بن معرور و عبد اللّه بن حرام « »7گفتند:
نعم يا رسول اللّه .پس رسول (صلعم) ثانيا با ايشان شرط كرد كه حمايت وى كنند و ايشان قبول كردند ،بعد از آنكه رسول
(ص) با ايشان گفته بود ثواب اين شما را جنّت بود و ملك عرب و عجم.
عبّاس بن نضلة االوسى برخاست و گفت :اى قوم ،اگر چه قوم اين مرد با وى مخالفت كردند ،امّا وى در عزّ و منعت است .وى
شما را با حرب عرب و عجم و خصومت ملوك دنيا دعوت مى كند .اگر خذالن وى نخواهيد كردن و به جان و مال خدمت
خواهيد كردن ،قبول كنيد؛ و الّا وى را مغرور مكنيد به اكاذيب و اباطيل چند .اسعد بن زراره و ابو الهيثم بن تيهان و عبد اللّه بن
حرام « »2برخاستند و گفتند :تو را با اين سخن چه كار؟! جان و مال « »5ما فداى تو است يا رسول اللّه .هر چه خواهى
شرط كن براى خدا و نفس عزيز خود.
رسول (ص) گفت :دوازده نقيب به عدد نقباى بنى اسرائيل بيرون آيند.
ايشان گفتند :يا رسول اللّه ،تو اختيار كن .جبرئيل (ع) گفت .نه تن از
______________________________
( -)9ش ،ل« -:بايد كه -مىآييد».
( -)2ل« :حاضر».
( -)7ش ،ل ،م« :حزام».
( -)2ش ،ل ،م« :حزام».
( -)5ن« -:و مال».
ص52:
خزرج -اسعد بن زراره ،و براء بن معرور ،و عبد اللّه بن حرام « »9ابو جابر بن عبد اللّه ،و رافع بن مالك ،و سعد بن عباده ،و
منذر بن عمرو ،و عبد اللّه بن رواحه ،و سعد بن الربيع ،و عبادة بن صامت -و سه تن از اوس -ابو الهيثم بن تيهان ،و وى يمنى
بود امّا حليف بنى عمرو بن عوف بود ،و اسيد بن حضير ،و سعد بن خيثمه ،جمله بر رسول (ص) بيعت كردند.
ابليس بيامد و خبر قريش كرد كه محمّد در جمرة العقبه از اوس و خزرج بيعت مىستاند براى حرب شما .آن لعين منادى در
داد به منا»2« .
قريش سالح برگرفته روى به رسول نهادند .صحابه خواستند كه حرب كنند .رسول (ص) فرمود :پراكنده شويد شما؛ كه مرا
اجازت حرب نيست هنوز.

على و حمزه شمشير برگرفتند و بر عقبه آمدند .قريش چون حمزه را بديدند گفتند :اين چه كار است كه شما بر آن جمعيّت
مىسازيد؟! حمزه گفت :اينجا كسى نيست و ما چيزى نمىسازيم .به خداى كه هر كه بر اين عقبه برآيد گردن وى بزنيم .قريش
بامداد پيش عبد اللّه بن ابىّ رفتند و گفتند :ما شنيديم كه قوم تو با محمّد بيعت كردند بر قتال ما .وى سوگندها خورد كه مرا
خبر نيست و نه چنين است؛ وى را تصديق كردند .و رسول (ص) با مكّه رفت .و ياران هر يك به گوشهاى شدند»7« .
______________________________
( -)9هر چهار نسخه« :حزام».
( -)2م« +:و بدين حالها»* ن« +:بدين حالت و بدين حالها»* ش ،ل« :+بدين حالها».
( -)7اعالم الورى.39 -55 /
ص55:
فصل در مكرى كه مشركان كردند و هجرت رسول (ص)
چهل مرد از قريش جمع شدند كه سنّ هيچكس زير چهل نبود الّا عتبة بن ربيعه كه سنّ وى زير چهل بود .ابليس آمد و بعد از
اجازت در ميان ايشان رفت و گفت :من مردى ام نجدى و اجتماع شما شنيدم در كار اين مرد .و راى من صائب بود .مبادا كه
از راى من بگرديد.
ابو جهل گفت :بدانيد كه ما اعزّ عرب بوديم و اخصّ در عزّ از قديم الى يومنا هذا .و جمله عرب بهر مسائل به خانه ما مىآيند.
امروز محمّد در ميان ما آمد و كار ما تباه كرد و جوانان ما را بيراه كرد و خدايان ما را دشنام مىدهد و جمعيّت ما متفرّق كرد.
راى من آن است كه پنهان مردى برود و او را بكشد .ما ده هزار دينار به بنى هاشم دهيم به ديت وى .ابليس گفت :اى مرد ،اين
راى خبيث است .بنو هاشم راضى نباشند كه قاتل محمّد بر زمين زنده رود و ميان شما حربها واقع شود.
ديگرى گفت :راى من چنان است كه وى را در خانه محبوس كنيم و قوت وى در آنجا مىاندازيم تا بميرد چنانكه زهير و نابغه
بمردند .ابليس گفت :چون موسم حج شود بيرون آيد و بنو هاشم لشكر بر سر شما جمع آرند و محمّد به سحر ايشان را بفريبد.
ص55:
ديگرى گفت :راى من آن است كه محمّد را از شهر خويش برانيم و بيرون كنيم .ابليس گفت :اين اخبث آراء است؛ كه محمّد
به سحر عالمى جمع كند و لشكر بر سر شما آرد و جمله را بكشد؛ كه وى را فصاحت زبان و سحر به كمال است.

گفتند :اى پير ،راى تو چيست؟ گفت :آنكه از هر قبيله يكى در روند با كاردى يا شمشيرى بر وى زنند و از بنى هاشم يكى با
شما باشد؛ كه ايشان چهل قبيله را نتوانند كشتن .سه ديات بدهيد .ايشان گفتند :ما ده ديات بدهيم .جمله « »9گفتند :الرّأى رأى
الشّيخ النّجدىّ .قرار دادند كه پانزده نفر مرد -و ابو لهب از ايشان بود -اوّل شب در روند و وى را بكشند .ابو لهب گفت:
وقت صبح بكشيم .بدين شرط متفرّق شدند .و منه قوله تعالىَ « :و إِذْ يَمْكُرُ ِبكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْ ُتلُوكَ َأوْ ُيخْرِجُوكَ»-
اآلية»2« .
رسول (صلعم) على عليه السالم را بخواند و به فرش خويش خوابانيد و بيرون آمد .ايشان ظن كردند كه آن محمّد است كه
خفته .و رسول (صلعم) يس بخواند تا «فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ ال يُبْصِرُونَ» « »7و مشتى خاك برداشت و بر ايشان ريخت و ايشان
خفته بودند .جبرئيل گفت :يا محمّد ،به ناحيت كوه ثور بيرون رو .و آن كوهى است بر راه منا.
رسول (ص) ابو بكر را در راه بديد ،دست وى بگرفت و با خود ببرد و گفت :شايد كه از وى خبر من پرسند ،وى راست بگويد
و كافران مرا بكشند .ابو بكر را با خود ببرد .و كافران بر طلب اثر تا به در غار برسيدند و گفتند :هذا قدم محمّد .و هذا قدم ابن
ابى قحافة .و گفتند :تا اينجا آمدند؛ امّا
______________________________
( -)9ن« -:ايشان -جمله».
( -)2انفال (.73 /)2
( -)7يس (.1 /)75
ص53:
اينجا يا بر آسمان شدند يا به زمين فرو شدند.
حق تعالى عنكبوت را بفرمود تا بر در غار تار تنيد ،و كبوتر وحشى را فرمود تا آشيانه بنهاد .و ملكى از آسمان به زير آمد به
صورت بشرى سوار بر اسبى و بر در غار بايستاد و گفت :من اينجا طلب كردم .كسى در اين غار نيست .و دليل ،اين تار
عنكبوت است و وكر « »9كبوتر .و آن ملك بانگ مى كرد :اطلبوه .اطلبوه من هذه الشّعاب .فليس هاهنا .و مردم را از در غار
دور كرد.
تا سه روز رسول (صلعم) آنجا بود .جبرئيل (ع) آمد كه :بعد مرگ عمّت ابو طالب تو را ناصرى نيست .هجرت كن .عبد اللّه بن
اريقط شبانى بود از آن بعضى قريش ،آنجا بر كن ار گوسفندان بود .رسول (صلعم) وى را بخواند و گفت :تو را به امين كردم به
جان خويش؟ گفت :احفظك و احفظك .و سرّ تو فاش نكنم .رسول (ص) گفت :عهد كردى؟ گفت :آرى .گفت :به على رو و

بگو تا زاد و راحله من بسازد .ابو بكر گفت :به دختر من اسماء رو و به عامر بن زهير « »2كه صديق من است و مسلم و بگو
تا زاد و راحله بسازند .و ابن اريقط رسول (ص) را به راه نخله ميان كوهها بيرون برد تا به قديد به راه افتادند.
و سراقه از رسول (ص) بازگرديد .و قريش خبر رسول از وى پرسيدند.
گفت :من اين ناحيت جمله تفحّص كردم .اينجا هيچكس نيست»7« .
و م يان ليلة العقبه و هجرت رسول سه ماه بود .زيرا كه بيعت در ماه ذى حجّه بود نو قدوم رسول به مدينه به ماه ربيع االوّل.
______________________________
( -)9وكر :آشيانه.
( -)2اعالم الورى :37 /فهيره.
( -)7براى روشن شدن ارتباط اين فقره به ما قبل آن به اعالم الورى 37 /مراجعه فرماييد.
ص52:
تا خبر هجرت رسول به انصار رسيد ،مردان و زنان و كودكان تا چاشت فراخ در خارج شهر انتظار داشتند .چون آفتاب گرم
مىشد ،با خانههاى خود مى رفتند .رسول (ص) چون به ذو الحليفه رسيد خبر پرسيد از راه بنى عمرو بن عوف [و او را راهنمايى
ك ردند] .و ايشان نااميد شده بودند از مقدم آن حضرت .تا يهودى بر سر تلّى رسول را بديد با دو سوار .بانگ برآورد كه :يا
معشر المسلمين ،صاحب شما آمد .مشغله اى در مدينه افتاد و مرد و زن و كودك و پير و جوان با خرّمى و شادى تمام بيرون
دويدند.
و رسول (ص) برسيد و قصد مسجد قبا كرد و آنجا فرود آمد .و بنى عمرو بن عوف بر وى جمع شدند و خرّمى مىنمودند .و
رسول (ص) نزول كرد به خانه كلثوم بن هدم و هو شيخ من بنى عمرو .و وى مردى صالح بود و نابينا .و قبايل اوس جمله آنجا
حاضر آمدند .و ميان اوس و خزرج خصومتى افتاده بود ،آنجا حاضر نيارستند « »9آمدن به سبب وقوع حرب .و رسول (صلعم)
مالحظه مىفرمود و هيچ خزرجى را نمىديد .و زنان و كودكان اين بيت مىگفتند:
طلع البدر علينا من ثنيّات الوداع

وجب الشّكر علينا ما دعا للّه داع

و سلمان فارسى از جهودان خبر رسول مىشنيد .از واليت خويش بيرون آمد به طلب پيغمبر (صلعم) .تا به شام افتاد ،راهبى
نصرانى وى را خبر داد كه والدت آن حضرت به مكّه بود و مهاجرش به مدينه .قصد مدينه كرد.

اعراب بر وى افتادند و وى را به اسيرى بگرفتند و به مدينه آورده ،به يهودى فروختند و در خرماستان وى كار كردى .آن روز
خرما مىچيد ،يهودى درآمد و با اين يهود كه خواجه وى بود گفت :نبىّ اين مسلمانان
______________________________
( -)9ن« :نتوانستند».
ص51:
آمد .سلمان گفت :فداك ابى و امّى؛ چه مىگويى؟ خواجه وى گفت :تو را با اين چه كار؟! تو كار خويش كن.
سلمان از درخت به زير آمد و طبقى خرما برداشت و به خدمت رسول (ص) برد و گفت :شنيدم كه شما مردم غريبيد و اينجا
آمديد .اين ،صدقه خرماى ماست آوردم تا بخورى .رسول (ص) فرمود كه :نحن اهل بيت ال يحلّ لنا الصّدقة ،و به ياران داد .و
سلمان انگشت فرو گرفت و گفت يكى ،و برفت و طبقى ديگر بياورد .رسول (ص) گفت :اين چيست؟ گفت:
اين هديّه اى است به خدمت تو آوردم .فرمود :ما اقبح ردّ الهديّة! و نام خداى برد و بخورد .سلمان عقد انگشت فرو گرفت و
گفت دو ،به پارسى .و با پس پشت رسول (ص) آمد .رسول (ص) ازار از دوش بينداخت .تا سلمان شامه « »9ختم نبوّت بديد،
در روى افتاد و بوسه مى داد .تا رسول حالهاى وى پرسيد ،قصّه خود بگفت .رسول (ص) فرمود :عن قريب خداى تعالى تو را
از دست يهود خالصى بدهد .صبر كن.
دوم روز ابو بكر به مدينه آمد و به خانه دوستى از انصار فرود آمد.
چون رسول (ص) نماز شام و خفتن بگزارد ،اسعد بن زراره پيش آن حضرت آمد و سالم كرد و به مقدم شريف آن حضرت
خرّميها نمود و گفت :يا رسول اللّه ،من از فراق تو طاقت نداشتم؛ امّا ميان ما و برادران ما از خزرج خصومت است چنانكه تو
دانى .از اين سبب تردّد نمى توانم كرد .رسول (ص) گفت :كيست آن خزرج كه وى را حمايت كند؟ خزرجيان گفتند :يا رسول
اللّه ،جوار تو جوار ما بود .رسول (ص) فرمود :نه .يكى از شما بايد كه وى را با جوار گيرد .عويم بن ساعد و سعد بن خيثمه
گفتند :ما وى را با
______________________________
( -)9شامه :خال.
ص33:
جوار گيريم .اسعد هر روز مىآمد و از آن حضرت معالم دين مىآموخت و نماز در پس رسول (ص) مىگزارد.

رسول (ص) به قبا پانزده روز بماند .ابو بكر آمد و گفت :يا رسول اللّه ،در مدينه رو؛ كه مردم مشتاق قدوم شريف تواند .رسول
(صلعم) گفت :تا برادرم علىّ بن ابى طالب برسد كه بفرستادهام تا عياالن مرا بياورد .و پانزدهم روز امير المؤمنين (ع) با عياالن
پيغمبر (صلعم) برسيد و اوس و خزرج بتان مىشكستند.
چون امير المؤمنين (ع) برسيد ،رسول (صلعم) يك روز يا دو روز در آنجا بماند ،پس بر اشتر سوار شد .اوس و خزرج در
سالح شدند و از جوانب رسول (ص) مىدويدند .و هر قبيله مىخواستند كه رسول (ص) را آنجا فرود آرند و زمام ناقه
مىگرفتند .رسول (ص) مى فرمود :خلّوا سبيلها :وى را رها كنيد .تا به جاللت و عظمت و تكبير و صالة مىرفت .چون به بنى
سالم رسيد نزديك زوال -و رسول (ص) از قبا در روز جمعه بيرون آمد و زوال به بنى سالم رسيده بود -ناقه رسول (ص) به
نزديك مسجد ايشان كه پيش از مقدم رسول بنا نهاده بودند فرو خفت .رسول (صلعم) فروآمد و نماز گزارد و خطبه كرد .و آن
اوّل مسجدى بود كه در وى خطبه كردند در اسالم .و صد مرد با رسول خدا (ص) نماز گزاردند در آنجا و روى به بيت المقدس
داشت .پس رسول (ص) سوار شد و چنين مى گذشت زمام ناقه فروگذاشته تا بدانجا رسيد كه مسجد آن حضرت است و آن
مقام مربدى « »9بود از آن دو يتيم به سهل و سهيل نام و هر دو در حجر اسعد بن زراره بودند .و اشتر بر در خانه ابو ايّوب
خالد بن يزيد بخفت .و مردم هر كسى استدعا
______________________________
( -)9مربد :آغل گوسفندان.
ص39:
مىكردند كه به خانه وى فرود آيد.
امّ ابى ايّوب در جست و رحل اشتر بگشود و در خانه خويش برد .چون خلق بسيار بر وى جمع شدند و التماس نزول مىكردند
در منزل خويش ،رسول (صلعم) فرمود :اين الرّحل؟ گفتند :امّ ابى ايّوب با خانه برد .رسول (ص) فرمود :المرء مع رحله .و ابو
ايّوب را خانه بود دو بطن .بر رسول (ص) عرض كرد .رسول (ص) گفت :مردم به من آيند .بطن نه برين اليقتر بود .ابو ايّوب
گويد :من و مادر همه روزه احتياط مىكرديم تا قطره آب يا غير آن بر رسول اللّه نيايد.
و اشتر رسول را اسعد بن زراره به خانه برد .و مسلمانان اوس و خزرج و مهاجر همه روزه تردّد مىكردند به خانه رسول (ص).
و ابو امامه اسعد بن زراره و سعد بن عباده و سعد بن خيثمه و منذر بن عمرو و سعد بن ربيع و اسيد بن حضير به نوبت طعام
مىفرستادند .و سعد بن عباده افطار در خدمت رسول كردى .و از آن يك قصعه « »9كه حاضر كردندى جمله خلق بخوردى
و تمامت همچنان مملوّ بودى .تا اسيد روزى كس نيافت كه ديگ بر گيرد و به خويشتن بر گرفت .و وى از نقبا و اشراف قبيله
بودى .رسول (صلعم) از نماز بازمى آمد ،وى را ديد كه ديگ بر دوش گرفته بود .عذر خواست و گفت :بارك اللّه عليكم .اسيد
گفت :لم اجد احدا يحمله :كس نيافتم كه بر گيرد ،من به خويشتن تحمّل كردم.
و زنان و دختران بنى النجّار با دفها بيرون آمدند و اين نظم مىگفتند:

نحن جوار من بنى النّجّار

يا حبّذا محمّد من جار

يهود بنى قريظه و بنى نضير و قينقاع بيامدند .رسول (ص) حجّت بر
______________________________
( -)9قصعه :كاسه ،قدح.
ص32:
ايشان گرفت از تورات .ايشان گفتند :با ما صلح كن تا ببينيم كه كار تو و اصحاب تو به چه رسد .صلح نامها نوشتند كه نه بر
رسول باشند و نه براى وى ،نه در سرّ و نه در عالنيه.
اسعد آن مربد سهل و سهيل را به ده دينار بخريد .و آنجا مستنقع « »9آب بود .آب روان بكردند و آنجا خشت بزدند و بناى
مسجد كردند .و از حرّه سنگ مىآوردند مسلمانان تا بناى مسجد به سنگ برآرند.
رسول (صلعم) روزى سنگى به شكم مى آورد .اسيد گفت :يا رسول اللّه ،به من ده .رسول (ص) گفت :نه ،تو ديگرى برگير .و
چندانكه گو بود به سنگ برآوردند تا به روى زمين ،پس به سعيد بنا كردند لبنه لبنه « ،»2پس به سميط لبنه و نصف ،پس به
ذكر و انثى نر و ماده دو خشت مختلف ،ديوار به قامت مردى برآوردند .مؤخّر مسجد صد ارش « »7در صد ارش بود .از
حرارت طاقت نداشتند ،استوانهها بركشيدند مقدّم مسجد به جانب صحن به چوبها و سايبان بكردند به شاخههاى خرما .و بعد
از مدّتى سقف در زدند.
و حوالى مسجد رسول (ص) خطها در كشيد تا خانهها بكردند و راه بر مسجد بودى تا جبرئيل (ع) بيامد و گفت :درهاى ايشان
بگردان الّا از آن تو و على عليه السّالم .اصحاب و حمزه برنجيدند .رسول به حمزه گفت :يا عم ،راست گفتى كه تو عمّى و به
سن زيادتر از على؛ امّا به خداى كه من نكردم الّا آن كه خداى مرا فرمود كه در شما بگيرم و از على رها كنم .حمزه گفت:
رضيت و سلّمت للّه و لرسوله.
______________________________
( -)9مستنقع :آبگير.
( -)2لبنه :خشت .اصطالحات «سعيد» و «سميط» مربوط به نحوه چيدن خشتها روى يكديگر است كه با عبارات بعد خود
تفسير شده است.
( -)7ارش :ذراع.
ص37:

ابو بكر و عمر فاطمه را خطبه كردند .رسول (ص) بديشان ملتفت نشد .تا جمعى با على (ع) گفتند :تو بخواه .گفت :من فقير
حالم .مردم گفتند :رسول از تو چيزى نخواهد .سه روز مىرفت و حيا داشت كه چيزى گويد تا روز سوم رسول (ص) فرمود:
أ لك حاجة يا علىّ؟ گفت :نعم يا رسول اللّه .گفت :مگر به خطبت فاطمه آمدى؟ گفت :بلى يا رسول اللّه .گفت :چيزى دارى؟
گفت :نه يا رسول اللّه الّا درعم .زره به رسول داد و فاطمه (عليها السالم) را بخواست و گفت:
منزل طلب كن .گفت :ما را اينجا منزلى نيست اال خانه حارثة بن نعمان .و فاطمه آن روز نهساله بود .رسول (ص) فرمود :ما از
حارثه شرم مى داريم كه همه منزل وى بگرفتيم .حارثه بشنيد و به خدمت حضرت رسول آمد و گفت :يا رسول اللّه ،انا و مالى
للّه و لرسوله .و اللّه ما شى ء احبّ الىّ ممّا تأخذه .و الّذى تأخذه احبّ الىّ ممّا تتركه .فجزاه رسول اللّه خيرا .فاطمه را با خانه
حارثه برد.
با على (ع) و رسول (صلعم) مدّت ده سال در مكّه و هفت ماه از هجرت روى به بيت المقدس كردى تا يهود عيب وى مىكردند
كه :دين ما و قبله ما اقدم است بر وى .اگر وى رسول بودى ،وى را قبلهاى بودى.
رسول (ص) غمناك شد .و شبى از خانه بيرون آمد و سر سوى آسمان كرد به انتظار وحى خداى تعالى .و آن روز به مسجد
بنى سالم رفت كه اوّل آنجا جمعه و خطبه كرده بود .و دو ركعت نماز پيشين كرده بود كه آيهَ « :وجْهِكَ» « »9آمد و بعد از آن
آيه قتال كه« :أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُو َن بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى َنصْرِ ِهمْ لَقَدِيرٌ»»2« .
______________________________
( -)9بقره (.922 /)2
( -)2حجّ ( *.71 /)22مطالب اين فصل در اعالم الورى 22 -39 /آمده است.
ص32:
فصل [در تنها بودن حضرت رسول ص و نگاشتن برادر و خواهر نسبى]
پس رسول (ص) تنها بود و از مادر و پدر وى را برادر و خواهر نبود نسبى .بنى زهره گويند ما خاالن رسوليم ،براى آنكه آمنه
از ايشان بود .امّا سلمى خواهر [حليمه ] دختر ابى ذويب خاله رضاعى بود .و عبد اللّه بن حارث و انيسة بن حارث برادران
رضاعى بودند؛ اعنى ابن الحارث بن عبد العزّى بن سعد بن بكر بن هوازن»9« .
______________________________
( -)9اعالم الورى.957 /
ص35:

فصل [در مواليان و جوارى حضرت رسول ص]
امّا موالى و جوارى آن حضرت زيد بن حارثه بود .حكيم بن حزام براى خديجه به سوق عكاظ به چهار صد درم خريده بود،
خديجه به رسول داده بود .و بعد از آنكه بنده وى بود ،رسول وى را آزاد كرد و امّ ايمن را به وى داد .اسامه از وى آمد .رسول
(ص) زيد را به پسرى قبول كرد .مردم وى را زيد بن محمّد گفتندى تا آيت آمد كه« :ادْعُوهُمْ لِآبا ِئهِمْ»»9« .
و دوم :ابو رافع و اسمه اسلم .وى از آن عبّاس بود ،به رسول (ص) داده بود .چون عبّاس اسالم آورد ،بشارت به رسول (ص)
آورد ،آن حضرت وى را آزاد كرد و كنيزك خويش سلمى را به وى داد .و از وى عبيد اللّه ابى رافع آمد .و عبيد اللّه كاتب امير
المؤمنين (ع) بودى در ايّام خالفت وى.
و سفينه ،اسمه رباح؛ رسول (ص) وى را آزاد كرد.
ابا عبد اللّه ثوبان « »2نام از حمير؛ رسول (صلعم) بخريد و آزاد كرد.
و يسار نوبى ،عرنيّان او را بكشتند كه غارت كردند بر اشتران
______________________________
( -)9احزاب (.5 /)77
( -)2اعالم الورى :957 /نوبان.
ص35:
رسول (ص) و وى با گله بود.
و شقران ،صالح نام؛ و ابو كبشه سليمان نام.
و ابو ضميره؛ وى را آزاد كرد.
و ابو مويهبه ،و انيسه »9« ،و فضاله ،و طهمان ،و ابو ايمن ،و ابو هند ،و انجشه ،و صالح ،و ابو سلمى ،و ابو عسيب ،و عبيد ،و
افلح ،و رويفع ،و ابو لقيط ،و ابو رافع اصغر ،و يسار اكبر ،و كركره -كه هودة بن علىّ الحنفى به هديّه به رسول (ص) فرستاده
بود وى را آزاد كرد -و رباح ،و ابو لبابه ،و ابو اليسر و له عقب.
امّا موليات وى؛ مقوقس ملك اسكندريّه دو كنيز به رسول فرستاد .يكى ماريه قبطيّه و رسول (ص) از وى ابراهيم بياورد .و بعد
از ابراهيم بمرد به پنج سال .و دوم به حسّان بن ثابت داد.

و امّ ايمن نام وى تركه « ،»2سياه بود از مادر ميراث يافته بود .رسول وى را آزاد بكرد و به عبيد خزرجى داد به مكّه و از وى
ايمن بيامد .و عبيد بمرد .رسول (ع) وى را به زيد داد از وى اسامه بيامد .و اسامه سياه بودى چون مادر ،اسامه و ايمن برادران
مادرى بودند.
و ريحانه بنت شمعون از غنايم بنى قريظه بود.
امّا خدم ،انس بن مالك و هند و اسماء دختران خارجه اسلمى بودند»7« .
______________________________
( -)9اعالم الورى :957 /انسه.
( -)2اعالم الورى :957 /بركه.
( -)7مطالب اين فصل در اعالم الورى 957 /و  952آمده است.
ص33:
فصل فى ازواجه
ى بود .و رسول (ص) روز تزويج وى در
اوّل زنى كه رسول (صلعم) بخواست خديجه بنت خويلد بن اسد بن عبد العزّى بن قص ّ
بيست و پنج سالگى بود .و خديجه پيش از وى زن عتيق بن عائذ المخزومى بود و از وى دخترى بياورد .و ابو هاله اسدى وى
را بخواست و از وى هند بن ابى هاله بياورد .و هند را رسول (صلعم) بپرورد.
و رسول (صلعم) اجير خديجه بود ،و چون از بازار خباشه بازآمد با غنيمت ،خديجه را بخواست ،و خويلد بن اسد پدر خديجه
وى را به رسول داد ،و گويند كه عمّ وى عمر بن اسد .و خطيب ابو طالب بود در عقد بدين عبارت كه:
الحمد للّه الّذى جعلنا من زرع ابراهيم و ذرّيّة اسماعيل و جعل لنا بيتا محجوجا و حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كلّ شىء و جعلنا
الحكّام على النّاس فى بلدنا الّذى نحن فيه .ثمّ انّ ابن اخى محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب ال يوزن برجل من قريش الّا رجح
و ال يقاس باحد منهم الّا عظم عنه .و ان كان فى المال قلّ فانّ المال رزق حائل و ظلّ زائل .و له فى خديجة رغبة .و لها فيه
رغبة .و الصّداقة ما سالت عاجلة و آجلة من مالى .و له خطر عظيم و
ص32:
شأن عظيم و لسان شافع جسيم.

به وى داد .و به روز دوم ميان ايشان خلوت افتاد .و بيست و چهار سال و ماهى در خانه وى بود .و تا وى زنده بود ،رسول
زنى ديگر نخواست.
و اوّل ولد وى عبد اللّه بود به لقب طيّب و طاهر ،پس قاسم .و قيل :انّ القاسم اوّل ولده منها .عامّه گويند :طيّب و طاهر اوالد
وى بودند .و نه چنين است ،بلكه القاب عبد اللّهاند .و چهار دختر بياورد :زينب ،و رقيّه ،و امّ كلثوم ،و فاطمه.
امّا زينب را به ابو العاص بن ربيع بن عبد الشمس بن عبد مناف دادند در جاهليّت و ابو العاص از وى امامه بياورد و به زنى
على (ع) بود ،بعد از مرگ فاطمه عليها السّالم .و بعد از على به زن مغيرة بن نوفل بن حارث بن عبد المطّلب بود و در خانه
وى بمرد .و مادر ابى العاص هاله بود بنت خويلد ،خديجه خاله وى .و زينب به مدينه متوفّى شد در سنه سبع من الهجرة.
امّا رقيّه ،زن عتبة بن ابى لهب بود و قبل الدّخول طالق داد .و عتبه رقيّه را برنجانيد و رسول دعا كرد كه :اللهمّ سلّط عليه كلبا
من كالبك .و وى را شير بخورد[ .و بعد از وى] به زن عثمان بود و از وى عبد اللّه بياورد .و خروسى چشم آن كودك بر كند
و متوفّى شد .و رقيّه نيز در زمان پدر متوفّى شد .و عثمان به بدر حاضر نيامد از براى دفن وى .و عثمان كه هجرت كرده بود
به حبشه ،رقيّه با وى بود .و امّ كلثوم هم [بعد از رقيّه] به زن عثمان بود.
هم در خانه وى بمرد.
و رسول (ص) را از غير خديجه ولد نبود الّا از ماريه قبطيّه كه ابراهيم از وى بياورد در سنه ثمان متوفّى شد و به بقيع مدفون
است.
زن دوم سوده بنت زمعه بود و پيش از وى زن سكران بن عمرو بود .و سكران به حبشه بمرد.
ص31:
سوم عايشه بود بنت ابو بكر .وى را به مكّه بخواست و وى هفتساله بود .و به مدينه با وى دخول كرد به بكارت و وى را نه
سال بود .و وى به روزگار معاويه بمرد.
چهارم :امّ شريك غزيّه بنت دودان بن عوف بن عامر .و هى الّتى و هبت نفسها للنّبى .و پيش از رسول (ص) زن ابى العكر بود
ابن سمىّ االزدى.
پنجم :حفصه بنت عمر .و وى اوّل زن قيس بن عبد اللّه بن حذافة السّهمى بود .و حفصه به مدينه متوفّى شد در دور عثمان.
ششم :امّ حبيبه بنت ابى سفيان .نام وى رمله بود و زن عبد اللّه بن جحش االسدى بود.

هفتم :امّ سلمه بود دختر عمّه رسول (صلعم) عاتكه بنت عبد المطّلب ،و قيل :عاتكة بنت عامر بن ربيعة من بنى فراس بن غنم.
و اسمها هند بنت ابى اميّة بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمرو بن مخزوم .و هى ابنة عمّ ابى جهل .و گويند كه :رسول عليه السّالم
به امّ سلمه فرستاد كه با پسر بگو -سلمة بن ابى سلمه -تا تو را به شوهر بدهد .پسر نابالغ بود .وى را به رسول (ص) بداد.
و نجاشى چهار صد دينار صداق وى بداد .و پيش از رسول (ص) زن ابى سلمة بن عبد االسد بود .و امّه برّة بنت عبد المطّلب،
فهو ابن عمّة الرّسول (ص) .و ا ّم سلمه از وى زينب و عمرو بياورد .و عمرو يوم الجمل با على عليه السّالم بود .و وى را به
بحرين والى گردانيد .و له عقب بالمدينة .و من مواليها شيبة بن نصاح « »9امام اهل المدينة فى القراءة ،و خيرة امّ الحسن البصرىّ.
و آخر زنان رسول (ص) به وفات امّ سلمه بود.
و هشتم :زينب بنت جحش بود از قبيله بنى اسد .و هى ابنة عمّته ميمونة
______________________________
( -)9ل« :نضاح» *.اعالم الورى« :921 /مصاح».
ص23:
بنت عبد المطّلب .و اوّل زنى كه بعد از رسول عليه السّالم وفات كرد از زنان وى ،وى بود ،در زمان خالفت عمر .و پيش از
رسول (ص) زن زيد حارثه بود.
نهم :زينب بنت خزيمه هالليّه بود من ولد عبد مناف [بن هالل] بن عامر بن صعصعة .و پيش از وى زن عبيدة بن حارث بن عبد
المطّلب بود .و گويند زن برادر عبيدة بن حارث بود »9« .از اوالد عبد اللّه بن هالل بن عامر .و رسول (ص) وى را به مدينه
خواست .و وكيل رسول (ع) ابو رافع بود .و با وى خلوت كرد به سرف ،عند رجوعه من عمرته على عشرة اميال من مكّة .و
توفّيت ايضا بسرف و دفنت هناك .و پيش از وى زن ابى سبرة بن ابى رهم عامرى بود.
دهم :جويريه بنت الحارث من بنى المصطلق .رسول عليه السّالم وى را به سبى « »2بياورده بود و آزاد بكرد .و به زن خود كرد
و متوفّى شد در سنه ستّ و خمسين.
يازدهم :صفيّه بنت حيىّ بن اخطب نضرىّ الخيبرى .از اختيار غنيمت بود ،آزاد بكرد و جعل عتقها مهرها .و توفّيت سنة ستّ و
ثالثين.
اين جمله يكى به هبت بود و باقى به صداق.
و عاليه بنت ظبيان را بخواست و پيش از دخول طالق داد.
و قتيله بنت قيس اخت االشعث بن قيس را بخواست .و پيش از دخول متوفّى شد.

و فاطمه بنت ضحّاك را به زن كرد بعد از وفات ابنه وى زينب .و اختارت الدّنيا حين انزل آيه التّخيير و فارقت منه .و كانت
بعد ذلك تلقط البعر و تقول :انا الشّقيّة اخترت الدّنيا.
______________________________
( -)9از اينجا به بعد توضيحات مربوط به همسر ديگر آن حضرت «ميمونه بنت حارث» است كه نام او در نسخ سقط شده
است .بنگريد به :اعالم الورى.921 /
( -)2سبى :اسارت.
ص29:
و سناء بنت صلت را به زن كرد و قبل الدّخول متوفّات شد.
و اسماء بنت نعمان بن شراجيل را به زن كرد .چون در خانه وى شد ،به تعليم يكى از زنان وى گفت :اعوذ باللّه منك .رسول
گفت :اعذتك .طالق وى بداد پيش از دخول.
و مليكه ليثيّه را به زن كرد و رسول گفت :هبى لى نفسك .فقالت :و هل تهب المليكة « »9نفسها للسّوقة؟! رسول دست به وى
برد .گفت :اعوذ باللّه منك .رسول گفت :لقد عذت بمعاذ .فسرّحها و متّعها.
و عمره بنت يزيد را به زن كرد ،بياضى بديد و گفت :اين تدليس است.
و با خانه فرستاد وى را.
و ليلى بنت خطيم انصاريّه را به زن كرد .زن گفت :يا رسول اللّه ،اقلنى.
فاقالها.
و زنى ديگر به زن كرد .پدر وى با وى گفت :وى را برصى است .و نبود .رسول وى را با خانه فرستاد برصا شده بود ،به شومى
دروغ با رسول.
و عمره « »2را به زن كرد .پدر وى را وصف كرد .بعد از آن گفت :و ازيدك انّها لم تمرض قطّ .رسول (ص) گفت :ما لهذه عند
اللّه من خير .و به نزديك اين قول طالق بداد.
اين جمله بيست و يك زنند .و در روز وفات نه مدخول بها زنده بودند ،يكى غير مدخول بها بود»7« .

______________________________
( -)9اعالم الورى :الملكة.
( -)2اعالم الورى :و امرأة.
( -)7اعالم الورى.953 -925 /
ص22:
فصل فى غزواته (صلعم)
جمله غزايى كه رسول (ص) به نفس نفيس كرد بيست و شش غزا بود.
و جمله سرايا كه فرستاد و وى با ايشان نرفت ،سى و شش بود.
اوّل سرايا آن بود كه حمزة بن عبد المطّلب با سى سوار به زمين جهينه به كنار دريا شد و ابو جهل بن هشام را ديد با صد و
سى سوار مشركان جهنى ،مجدىّ بن عمرو ،ميان ايشان حايل شد و نگذاشت كه حربى افتد.
پس ماه دوازدهم از زمان مقدم وى به مدينه »9« .و اوّل لواى رسول (صلعم) كه عقد كردند آن روز بود پس در ماه ربيع اآلخر
به قصد غزاى قريش بيرون شد تا به بواط رسيد و حرب بكرد.
و بعد از آن غزاى عشيره بود به قصد قريش به بطن ينبع از زمين عشيره فرود آمد و از آنجا تا مدينه آمد .كرز بن جابر الفهرى
بيامد و گلّه مدينه ببرد .رسول (صلعم) بيرون شد .و صاحب لواى رسول (ص) على (ع) بود.
و خليفه آن حضرت در مدينه زيد بن حارثه بود .تا به وادى سكران رسيد و كرز رفته بود .سعد بن ابى وقّاص را با هشت مرد
بفرستاد هم به وى رسيدند.
______________________________
( -)9از اينجا فقراتى از متن افتاده است .بنگريد به :اعالم الورى 22 /و .27
ص27:
پس عبد اللّه بن جحش را به نخاله فرستاد و خطّى به وى داد و گفت :چون دو روز رفته باشى ،سر نامه باز كن .و نفرمود كه
غزا كن؛ كه ماه حرام بود»9« .
باقى غزوات اگر خواهد از كتبى ديگر طلب كند.

______________________________
( -)9اعالم الورى.22 -22 /
ص22:
فصل فى معجزاته (ص) قبل البعثة
مادر رسول (صلعم) گفت به حديث مشهور كه :چون محمّد را بنهادم ،نورى ديدم كه قصور شام ظاهر شد براى من و هاتفى
آواز داد كه :حملت بسيّد هذه االمّة .اذا وقع على االرض فقولى :اعيذه بالواحد من شرّ كلّ حاسد فانّ آية ذلك ان يخرج معه
نور يمأل قصور بصرى من ارض شام .فاذا وقع فسمّيه محمّدا .فا ّن اسمه فى التّوراة احمد يحمده اهل السّماء و االرض .و اسمه
فى االنجيل احمد يحمده اهل السّماء و االرض .و اسمه فى القرآن محمّد.
مادر گفت :نام محمّد كردم»9« .
و من المعجزات :لرزيدن ايوان كسرا كه چهارده شرفه « »2از وى بيفتاد.
و آتش فارس بمرد .و پيش از اين دو هزار سال بود كه نمرده بود .و بحيره « »7ساوه به زمين فرو شد.
و موبدان « »2به خواب ديد كه اشتران صعب مىكشيدند اسبان تازى را تا كه دجله ببريدند « »5و در شهرها پراكنده شدند.
______________________________
( -)9اعالم الورى.91 -92 /
( -)2شرفه :كنگره.
( -)7بحيره :درياچه.
( -)2موبدان :صاحب باالترين درجه در روحانيت زردشتى.
( -)5ببريدند :پيمودند.
ص25:
كسرا اين حال [يعنى لرزيدن ايوان را] با وزرا گفت .ايشان در اين بودند كه خط برسيد به خمود نيران فارس[ .موبدان هم رؤياى
خويش را بازگو كرد .كسرا گفت :اين خواب چيست؟ گفت :حادثهاى است از سوى عرب ].كسرا به ملك عرب نعمان بن منذر

نوشت كه عا لمى را به من فرست .عبد المسيح بن عمرو بن بعيله غسّانى را بفرستاد .عبد المسيح گفت :من تعبير اين خوابها
ندانم .مرا خالى است سطيح نام به اقصاى شام وى داند.
كسرا گفت :پيش وى رو و از وى بپرس و با پيش من آى.
چون عبد المسيح آنجا رسيد وى جان مىداد .وى را به قدوم خويش تنبيه كرد .سطيح بر فور جمله بگفت كه براى چه آمدى
و جواب گفت كه:
آن چهارده شرف چهارده ملوك بود كه از اوالد كسرا بيايند و ملكى كنند از مردان و زنان و رسول عربى ظاهر شد و صاحب
هراوه « »9جهان بگيرد .و در حال بمرد.
عبد المسيح به خدمت كسرا آمد و حالها بازگفت .كسرا گفت :تا چهارده ملوك گذشتن بسيار روزگارها بگذرد .و ده ملوك
ايشان به چهار سال بمردند .و باقى ماندند تا به امارت عثمان»2« .
يهودى به مكّه بود يوسف نام .در شب والدت رسول (صلعم) به خواب ديد كه ستارگان متحرّك مىشدند و مىريختند .گفت:
محمّد خاتم األنبياء در وجود آمد؛ كه در تورات است كه در زمان خاتم األنبياء شياطين از آسمان منع كنند .بامداد به نادى «»7
قريش آمد و گفت :دوش شما را پسرى در وجود آمد؟ گفتند :آرى عبد المطّلب را پسرى آمد .و گفت :مرا به آنجا
______________________________
( -)9هراوة :گرز ،چماق كوتاه و كلفت.
( -)2اعالم الورى.23 -91 /
( -)7نادى :انجمن.
ص25:
بريد .جمله به در خانه عبد المطّلب رفتند و از آمنه محمّد (صلعم) را بخواستند در ركوى « »9پيچيده .نگاه در چشم وى كرد
كه سرخى دارد يا نه ،داشت .و كتف وى بديد كه نشانه نبوّت داشت و بر آنجا مويها رسته .يهودى بيفتاد و غش كرد و گفت:
اين صاحب سيف شود و ملك زمين بگيرد و نبوّت از بنى اسرائيل بيفتاد تا به دور قيامت .و وى شما را هالك كند .مردم بر
وى ضحكه مىكردند .پس حال در شهر فاش كردند»2« .
و از آن جمله ،سلمان چهار صد سال در عالم عالم و فقيه فقيه طلب رسول (ص) مىكرد تا شنيد كه از مادر بزاييد در ملك
تهامه .قصد آنجا كرد .در راه به اسيرى بگرفتند تا به مدينه به خدمت وى رسيد.

و از آن جمله حديث ملك تبّع كه گ فت :سيخرج من مكّة نبىّ مهاجره يثرب .جمعى را از يمن به مدينه فرستاد كه با جهودان
مىباشيد تا چون محمّد به آنجا رسد نصرت وى كنند .و آن قوم اوس و خزرج بودند»7« .
و تبّع هفتصد سال پيش از محمّد (صلعم) بوده .و وى اوّل كسى بود كه كعبه را جامه قباطى پوشانيد .و اوّل خواست كه كعبه را
خراب كند ،سه روز عالم بر وى سياه شد .از آن فعل توبه كرد و جامه در كعبه پوشانيد و ده هزار گوسفند آنجا نحر كرد .و پسر
را مدينه تخت نشاند مدنيّان با پسر وى غدر كردند و بكشتند .و وى براى احترام محمّد (صلعم) مدينه را تعرّض نرسانيد .و وى
از جمله ملوك بود كه جهان گرفته بود به جملگى چون اسكندر .تبّع گويد در اشعار بسيار:
______________________________
( -)9ركو (ركوى) :پارچه كهنه سوده شده.
( -)2اعالم الورى.29 -23 /
( -)7اعالم الورى.22 /
ص23:
شهدت على احمد انّه

رسول من اللّه بارئ النّسم

و لو مدّ عمرى الى عمره

لكنت وزيرا له و ابن عمّ

و كنت عذابا على المشركين

و اسقيهم كأس خوف و غمّ»«9

و از آن جمله :براى عبد المطّلب در سايه كعبه فرش بگستردندى.
هيچكس بر آن ننشستى تعظيم و اجالل وى را الّا محمّد كه او آمدى و بر آنجا نشستى و باقى اوالد گرد فرش وى ساكن شدندى.
اعمام خواستند كه وى را از آنجا به زير آرند ،عبد المطّلب گفتى :دعوا ابنى .فو اللّه انّ له لشأنا عليّا .و انّى ارى انّه سيأتى
عليكم يوم و هو سيّدكم .و انّى ارى غرّته غرّة تسود النّاس .پس وى را بر دوش گرفتى و اسبوعى بكردى از طواف .و دست بر
پشت وى ماليدى و بوسهها دادى و گفتى :ما رايت قبلة اطيب منه و ال اطهر قطّ.
و ابو طالب و عبد اللّه از يك مادر بودند .با وى گفتى :يا ابا طالب ،انّ لهذا الغالم لشأنا عظيما .فاحفظه و استمسك به .فانّه فرد
وحيد .و كن له كاالم و ال يوصل اليه بشىء يكرهه .چون ابو طالب و عبد المطّلب دانستند كه وى الت و عزّى را كاره است با
طفوليّت ،وى را هرگز در آنجا نبردندى .تا از عبد المطّلب عمر به سر آمد .در سكرات مرگ بود و گريه مىكرد و محمّد بر
سينه وى .روى به ابى طالب كرد و گفت :يا ابا طالب ،انظر ان تكون حاميا لهذا الوحيد الّذى لم يشمّ رائحة أبيه و ال ذاق شفقة
امّه .انظر يا ابا طالب ان يكون من جسدك بمنزلة كبدك .فانّى قد تركت بنىّ كلّهم و وصيّتك به النّك من امّ أبيه .يا ابا طالب،

ان ادركت ايّامه فاعلم انّى كنت من ابصر النّاس و من اعلم النّاس به .فان استطعت ان تتّبعه فافعل فانصره بلسانك و يدك و
مالك.
______________________________
( -)9اعالم الورى.27 /
ص22:
فانّه و اللّه سيسود و يملك ما لم يملك احد من آبائى .يا ابا طالب ما اعلم احدا من آبائك مات عنه ابوه على حال أبيه ،و ال
امّه على حال امّه فاحفظه لوحدته .هل قبلت وصيّتى؟ قال :نعم قد قبلت .و اللّه على ذلك شاهد .و دست ابو طالب گرفت و
دست محمّد در دست وى نهاد و گفت :اآلن خفّف علىّ الموت ،و به جوار حق تعالى رسيد »9« .رضى اللّه عنه.
و از آن جمله :عبد اللّه عبّاس گويد كه:
چون سيف بن ذو يزن به حبشه ملك شد ،بعد از مولد محمّد به دو سال ،اشراف قريش پيش وى شدند -و از آن جمله عبد
المطّلب بن هاشم و اميّة بن عبد الشّمس و عبد اللّه بن جذعان و اسد بن خويلد و وهب بن عبد مناف و امثال ايشان -به صنعاى
يمن به وى رسيدند به قصر غمدان ،در حكايات طويله تا عبد المطّلب را به خود نزديك كرد و گفت :ما در كتب اوايل خوانديم
و علما به ما رسانيدند .و اين از مكنون علم است .اين را پوشيده دار؛ كه كارى عظيم و امرى جسيم ظاهر شود ميان شما كه
در دنيا و آخرت و در مرگ شرف گردد و فخر شما باشد.
عبد المطّلب دعاى وى گفت -چنانكه دعاى ملوك باشد -و گفت:
روشن بگو .گفت :غالمى به تهامه بزاييد در اين زمان زاييده شد كه ميان دو كتف وى شامهاى بود و امامت وى را بود تا قيامت
و شما را زعامت .و مادر و پدر وى بميرند و جدّ وى را پرورش دهد .به نام محمّد باشد اولياى وى عزيز باشند و اعداى وى
ذليل .عبد المطّلب گفت :يا ملك ،زيادت بگوى؛ كه مرا جاللت ملك تو مانع است .گفت :تو جدّ وى باشى يا عبد المطّلب .عبد
المطّلب گفت :بلى ،مرا پسرى چنين و چنين بود متوفّى شد و
______________________________
( -)9اعالم الورى.22 -27 /
ص21:
پسرى محمّد نام بگذاشت .و مادر آن پسر نيز متوفّى شد و من و عمّش تعهّد مىكنيم.

سيف گفت :يا عبد المطّلب ،وى را از يهود نگاه دار كه قصد قتل وى كنند و اگر چه به وى نرسند و ظفر نيابند .و همچنين
خويشان تو بر وى حسد برند و لكنّ اللّه بالغ امره .و اگر نه آن است كه مرا معلوم است كه قبل از بعثت عمرم به سر آيد ،من
با لشكر و عياالن ب ه مهاجر وى به مدينه رفتمى و آنجا وطن ساختمى تا مدد وى كردمى به مال و جان ،و ليكن عمرم به سر
آمد.
بفرمود كه به هر بزرگى ده غالم و ده پرستار « »9و دو حلّه و صد ناقه مشك و پنج رطل زر و سيم و كرشى « »2عنبر بدهند.
پس بفرمود كه به عبد المطّلب دو چندين بدهند .و گفت :سال ديگر بياييد .و در آن سال متوفّى شد .عبد المطّلب گفت :من دانم
كه شما بر من حسد بريد بدين مال كه سيف به من داد ،ليكن مال فانى گردد و شرف و نام باقى ماند»7« .
و از آن جمله حديث بحيراى راهب به بصرى از زمين شام كه رسول (صلعم) با عمّ خود ابو طالب بود كه به نزديك آن صومعه
نزول كرده بودند .و بحيراى راهب هرگز ضيافت ايشان نكردى .آن سال ضيافت كرده خلق را حاضر گردانيد و گفت :بايد كه
صغير و كبير و حرّ و عبد حاضر آيند .و سبب آن بود كه آن سحاب ديده بود كه بر سر رسول (صلعم) سايه انداخته چون چترى
بر سر پادشاهى هر ساعت بر سر صومعه مىشد.
______________________________
( -)9پرستار :كنيز.
( -)2كرش :بوىدان و جامهدان.
( -)7اعالم الورى.25 -22 /
ص13:
رسول (ص) در زير درخت بر سر بار و بنه نشسته بود و ابر بر سر درخت ايستاده و شاخههاى درخت در هم شده .الحاح كرد
كه از آن شما كه آنجاست ،گفتند :جوانى كه در ميان نيايد .بحيرا التماس كرد كه به حضور آيد .قريش گفتند :ما را عجب لوم
بگرفت كه پسر عبد اللّه بن عبد المطّلب را حاضر نكرديم .تا وى را آنجا حاضر نكردند طعام نكشيدند.
به آخر طعام گفت :اى جوان ،به حقّ الت و عزّا كه آنچه پرسم راست بگوى .رسول اللّه فرمود :من در دنيا هيچ چيز را چنان
دشمن ندارم كه الت و عزّا .بحيرا گفت :من شنيدم كه سوگند شما به الت و عزّا بود.
رسول (صلعم) فرمود :مرا اين سوگند نباشد .بحيرا سؤال كرد كه :خواب و بيدارى تو چون است؟ حضرت مىگفت و وى جمله
تصديق مىكرد تا چشم وى بديد كه سرخى داشت و بينى بديد كژى داشت و دندانها بديد گشوده؛ از سينه تا ناف خطّى از موى
كشيده چنانكه سينه و شكم از موى خالى بود.
اسمر اللّون ،شثن الكفّ و القدم ،اكحل العينين ،صلت الجبين ،واضح الخدّين ،كانّ عنقه ابريق فضّة ،كانّ الذّهب يجرى فى تراقيه.

از ابو طالب پرسيد كه :از تو چه قرابت دارد اين پسر؟ گفت :هو ابنى.
بحيرا گفت :نبايد كه پدر و مادر وى زنده باشند .ابو طالب گفت :مردهاند.
بحيرا گفت :وى را از يهود نگاه دار؛ كه يهود اگر دريابند وى را بكشند.
چنانچه بحيرا آن ظلّ الغمامه ديد دگران هم ديدند ،ابو طالب در اين باب قصيدهاى دراز گفته چنانكه بيايد»9« .
______________________________
( -)9بنگريد به :اعالم الورى 25 /و  23و .29
ص19:
فصل در اخبار غيب
عن بريدة االسلمىّ انّ الرّسول (صلعم) [قال ]:ستبعث بعوث .فكن فى بعث يأتى خراسان .ثمّ اسكن مدينة مرو .فانّه بناها ذو
القرنين و دعا لها بالبركة فقال :ال يصيب اهلها سوء»9« .
و قال :ال تقوم السّاعة حتّى تقاتلوا خوزا و كرمان؛ قوما من االعاجم ،حمر الوجوه ،فطس االنوف ،صغار االعين؛ كانّ وجوههم
المجانّ المطرقه»2« .
بخارى در صحيح ايراد كرد :ال ترجعوا « »7بعدى كفّارا يضرب بعضكم رقاب بعض»2« .
و قال :انا فرطكم على الحوض .من ورد شرب .و من شرب لم يظمأ ابدا.
و ليردنّ علىّ اقوام اعرفهم و يعرفوننى ثمّ يحال بينى و بينهم ،فاقول :انّهم امّتى! فقال :انّك ال تدرى ما فعلوا بعدك .فاقول :سحقا
لمن بدّل بعدى»5« .
______________________________
( -)9اعالم الورى ،29 /اثبات الهداة .757 /9
( -)2اعالم الورى ،29 /اثبات الهداة .757 /9
( -)7اثبات الهداة :لترجعنّ *.اعالم الورى :لترجعوا.
 2و  -5اعالم الورى ،22 /اثبات الهداه .757 /9

ص12:
بخارى همچنين در صحيح ايراد كرده.
[قيس بن ابى حازم گويد ]:عايشه چون به حواب آمد ،سگ بر او نباح « »9كرد .عايشه گفت :سمعت الرّسول (ص) قال :أيّتكنّ
تنبح عليها كالب الحوأب؟ زبير گفت :باشد كه خداى تعالى به سبب تو كار خصومت ميان مسلمانان به اصالح آيد»2« .
ابو جروه مازنى گويد :از على عليه السّالم شنيدم كه با زبير مىگفت:
نشدتك باللّه .اما سمعت الرّسول يقول انّك تقاتلنى و انت ظالم لى؟! قال :بلى و لكن نسيت»7« .
رسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم على و زبير را در سقيفة بنى ساعده بديد و گفت :أ تحبّه يا زبير؟ قال :و ما يمنعنى؟! قال:
كيف بك اذا قاتلته و انت ظالم؟! «»2
و با عمّار ياسر گفت :تقتلك الفئة الباغية »5« .اين جمله در صحيح [مسلم] آمده .عمّار چون حرب صفّين مىكرد ،رويش
گردآلوده شده بود.
بازآمد و بفرمود تا خطمى بياورند و بر سر نهاد تا سر بشويد .چون خطمى بر سر نهاد ،لشكر شام غلبه كردند بر لشكر اسالم.
منادى به مكّه آمد كه :يا خيل اللّه ،اركبى .شير و خرما بياوردند كه بياشام .چون بديد بخنديد.
پرسيدند :چرا مىخندى؟ گفت :مرا خبر رسول اللّه به خاطر آمد كه گفت:
______________________________
( -)9نباح :عوعوى سگ.
( -)2اعالم الورى ،22 /اثبات الهداة .752 /9
( -)7اعالم الورى22 /؛ اثبات الهداة .752 /9
( -)2اعالم الورى ،22 /اثبات الهداة .752 /9
( -)5اعالم الورى ،22 /اثبات الهداة .752 /9
ص17:
چون تو را بكشند خطمى بر سر داشته باشى و شير و خرما در شكم .و در آن حال به حرب رفت و شهيد شد.

و قوله (صلعم) :تقاتل بعدى النّاكثين و القاسطين و المارقين»9« .
و قوله (ع) لعلىّ :االمّة ستغدر بك بعدى»2« .
و قوله (صلعم) :تقاتل بعدى النّاكثين و القاسطين و المارقين»7« .
و از آن جمله :قتل معاويه حجر را با اصحاب .روزى معاويه پيش عايشه رفت .عايشه گفت :ما حملك على قتل اهل عذراء
حجرا و اصحابه؟ فقال :قتله صالح االمّة .و بقاؤه فساد االمّة .فقالت :سمعت رسول اللّه انّه قال :سيقتل بعذراء اناس يغضب اللّه
لهم و اهل السّماء.
على (ع) گفتى :يا اهل العراق ،ستقتل سبعة نفر بعذراء مثلهم كمثل اصحاب االخدود»2« .
حجر بن عدىّ با اصحاب آنجا شهيد شدند.
از آن جمله :خبر قتل امام حسين عليه السالم به كربال .انس گويد كه:
چون ملك موكّل بارانها اجازت خواست كه به خدمت رسول (صلعم) آيد ،رسول (ص) در خانه امّ سلمه بود .رسول (ص)
فرمود كه :يا امّ سلمه ،مگذار كه كسى در خانه آيد .امام حسين (ع) آمد ،امّ سلمه منع وى نتوانست كرد ،در
______________________________
( -)9اعالم الورى ،27 /الثاقب فى المناقب ،935 /نقض ،731 /المستدرك على الصحيحين  ،971 /7فرائد السمطين ،921 /9
اثبات الهداة .752 /9
( -)2اعالم الورى ،27 /اثبات الهداة .752 /9
( -)7اعالم الورى ،27 /الثاقب فى المناقب ،935 /نقض ،731 /المستدرك على الصحيحين  ،971 /7فرائد السمطين ،921 /9
اثبات الهداة .752 /9
( -)2اعالم الورى .27 /اثبات الهداة.752 /9 .
ص12:
آمد .چنانكه كودكان كنند بر دوش رسول (ص) مىجست و دست در گردن آن حضرت مىكرد و از رسول (ص) در مىآويخت.
ملك گفت :اى رسول خدا ،وى را دوست دارى؟ گفت :نعم .ملك گفت :امّت تو وى را بكشند .و اگر خواهى از خاك مقتل
وى به تو آرم .در حال ،مشتى خاك سرخ رنگ به رسول اللّه داد .ا ّم سلمه بستد و در كنار جامه بست .انس گويد :ما هميشه
مىشنيديم كه حسين (ع) را در كربال بكشند»9« .

و از آن جمله ابو عب د اللّه الحافظ گويد :روايت از امام زين العابدين (ع) و او از پدرش و جدّش امير المؤمنين عليه السالم كه
فرمود:
ما از براى رسول (ص) خزيره « »2حاضر گردانيديم .و چون آن حضرت به زيارت ما آمد ،امّ ايمن از ربذه صحفهاى « »7از
خرما به رسول (ص) فرستاده بود .رسول (ص) بخورد و ما نيز بخورديم .پس آب وضو بياورديم.
رسول (ص) بستد و تجديد طهارت كرده ،روى به قبله كرد و آنچه خواست بخواند ،پس به زمين افتاد با چشم گريان چون
باران.
ما از رسول (ص) چيزى نپرسيديم .حسين (ع) بجست و بر رسول افتاد و گفت :يا ابة ،رايتك تصنع ما لم تصنع مثله قطّ .رسول
(ص) گفت :يا بنىّ سررت بكم اليوم سرورا ما لم اسرّ بكم مثله .و انّ حبيبى جبرئيل اتانى فاخبرنى انّكم قتلى و انّ مصارعكم
شتّى ،فاحزننى ذلك فدعوت اللّه لكم بالخير.
فقال الحسين (ع) :فمن يزورنا على تشتّتنا و تبعّد قبورنا؟ فقال
______________________________
( -)9اعالم الورى ،22 /احقاق الحق .753 /99
( -)2خزيره :نوعى غذا.
( -)7صحفه :كاسه بزرگ.
ص15:
الرّسول (ص) :طايفه من امّتى يريدون به برّى و صلتى .اذا كان يوم القيامة ،زرتها بالموقف و اخذت باعضادها فانجيتها من اهواله
و شدائده»9« .
و از آن جمله ايّوب بن بشير گويد كه :رسول (ص) به حرّه زهره بگذشت و كلمه استرجاع بگفت .مردمى كه با وى بودند ظن
بردند كه بليّه اى نازل شد .عمر خطّاب پرسيد كه :يا رسول اللّه ،چه حالت افتاد؟ گفت :خيار امّت مرا اينجا بكشند .انس گويد:
از وقعه حرّه هفتصد مرد از اهل قرآن آنجا بكشتند؛ از آن جمله سه تن اصحاب رسول (ص) بودند»2« .
حسن بصرى گويد كه :روز حرّه از اهل مدينه نماند الّا نادر .و از آن جمله پسران زينب و ربيبه رسول (ص) از زمعة بن عبد
االسود »7« .و آن وقعه روز چهار شنبه بيست و هفتم ذى الحجّه من سنة ثالث و ستّين.

و همچنين عبد اللّه عبّاس را خبر داد به كثرت علم وى و بدان كه وى كور شود .و همچنين زيد بن ارقم را گفت در رنجورى
كه :تو از اين رنج شفا يابى و معمّر شوى و به آخر نابينا گردى بعد از من .تا زيد گفت :اذن احتسب و اصبر .رسول (صلعم)
گفت :اذن تدخل الجنّة بغير حساب»2« .
و از آن جمله :يكى از اصحاب فرزندى بياورد .شخصى از نام وى پرسيد و گفتند وليد نام است .فرمود كه :اين نام فراعنه است.
عبد اللّه نام كن .پس گفت :در اين امّت زود بود كه وليد نامى پديد آيد و در امّت من بدتر بود از فرعون در امّت خويش .تا
مردم گمان بردند كه وى وليد بن عبد الملك
______________________________
( -)9اعالم الورى.22 /
( -)2اعالم الورى ،25 /اثبات الهداة .755 /9
( -)7در اعالم الورى ،25 /چنين است ،ولى در نسخ «زمعة بن عبد اللّه بن اسود» آمده است.
( -)2اعالم الورى.25 /
ص15:
است .تا كه وليد بن زيد را بديدند ،معلوم شد كه مراد رسول وى بود»9« .
ابو سعيد خدرى گويد كه :رسول (صلعم) فرمود :اذا بلغ بنو ابى العاص ثالثين رجال ،اتّخذوا دين اللّه دغال و عباد اللّه خوال و
مال اللّه دوال .و فى رواية ابى هريرة :اربعين رجال»2« .
و از آن جمله :عبد اللّه عبّاس با معاويه بر تخت بود كه مروان به قضاى حاجتى در آمد و گفت :حاجت من برآور كه مؤونت
من عظيم است كه پدر ده مردم و عمّ ده مرد و برادر ده مرد .تا چون وى بيرون رفت معاويه با عبد اللّه عبّاس گفت :به خداى
كه از رسول (ص) نشنيدى كه گفت« :در دور مروانيان مال خداى دول بود و دين دغل و بندگان خول .چون عدد ايشان به
چهار صد و نود و نه رسد هالكت ايشان زودتر بود از خاييدن « »7خرما»؟
گفت :آرى به خداى .و مروان عبد الملك را با پيش معاويه فرستاد و چون بيرون رفت گفت :ابن عبّاس ،نشنيدى كه رسول
(ص) گفت« :اين مرد پدر چهار جبّار بود»؟ گفت :آرى به خداى»2« .
از آن جمله :مردى به حسن بن على (ع) آمد و گفت :يا مسوّد وجه المؤمن! يعنى براى صلح با معاويه .امام حسن (ع) گفت:
[مرا سرزنش مكن].

رسول اللّه (ص) شبى به خواب ديد كه بنى اميّه يكى يكى بر منبر وى مىشدند و به زير مىآمدند .و گويند :سگان و خوكان
ديد كه بر منبر وى مىشدند .از آن خواب بترسيد .حق تعالى فرستاد« :إِنَّا َأعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ» و سوره
______________________________
( -)9اثبات الهداة .755 /9
( -)2اعالم الورى ،25 /اثبات الهداة .755 /9
( -)7خاييدن :جويدن.
( -)2اعالم الورى.25 /
ص13:
«إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ »9« ».و مدّت ملك بنى اميّه هزار ماه بود نه زايد و نه ناقص.
و در اين شبها امام به تخت بنشيند و ارواح انبيا و مؤمنان و جمله مالئكه مىآيند و زيارت وى مىكنند و شرط خدمت به جاى
مىآورند تا به وقت صبح جبر نقصان دولت را .و سرّ شب قدر اين بوده است
______________________________
( -)9اعالم الورى.25 /
ص12:
فصل [در معجزات رسول (ص) بعد از بعثت]
موالنا امير المؤمنين عليه السّالم گويد كه:
مكّيان آمدند و گفتند :يا محمّد ،تو دعويى كردى كه آباء و اهل بيت تو اين دعوى نكردند .اگر صادقى و خواهى كه ما تصديق
تو كنيم ،بگو تا اين درخت با عروق و اغصان نزد تو آيد .رسول (صلعم) گفت :چنين كنم؛ امّا دانم كه شما ايمان نياوريد .پس
ايّتها الشّجرة ،ان تؤمنين باللّه و اليوم اآلخر و تعلمين انّى رسول اللّه ،فانقلعى بعروقك حتّى تقفى بين يدىّ باذن اللّه.
درخت متحرّك شد و قطع زمين مىنمود و مىآمد و وى را آواز بود چون پر مرغان تا بيامد و شاخهها بر رسول (ص) بگسترد.

ديگر باره گفتند :بگو تا به دونيم شود؛ يك نيمه اينجا بايستد ،و نيمه ديگر با جاى خويش رود .دعا كرد ،چنان شد .ديگر باره
گفتند :بگو تا اين هر دونيم با هم آيد .دعا كرد تا با هم رفت .و هر ساعت اين معجزهها ايشان را به استكبار و جبروت مىافزود؛
تا گفتند :عجب استاد ساحر كذّابى عظيم سبك دستى!
على عليه السّالم به فخر بازگفت كه :من آنجا بودم و آن مشاهده مىكردم و آن صداى درخت مىشنيدم .تا ايشان گفتند :تو را
جز على
ص11:
تصديق نكند»9« .
و منها كه :رسول (صلعم) با صحابه در سفرى بود و ايشان را آب نبود و مردم بر شرف هالك بودند تا التجا به رسول (صلعم)
كردند .بفرمود كه:
ركوه « »2آب بياورند -و در آنجا آبى اندك بود -و دست مبارك در ميان آن آب نهاد .از ميان انگشتان آن حضرت آب روان
شد .خلق از آن سيراب شدند»7« .
و منها :رسول (ص) در مدينه پشت به جذعى « »2بازداده ،خطبه كردى؛ تا منبر بكردند براى وى ،وى بر سر منبر رفت .آن
جذع مىناليد چنانكه ناقهاى كه فرزند گم كرده باشد .رسول (ص) بيامد و وى را راضى كرد و در پيش گرفت به وجه معانقه.
«»5
و منها :مردى بود كه گوسفند چرانيدى .گرگى وى را چون مشغول ديدى به خواب يا مانند آن ،گوسفندى از گلّه وى بگرفتى.
تا روزى مىدويد به دنبال گرگ ،گرگ به زبان فصيح گفت :مرا از روزى خويش منع مىكنى؟! مرد از سخن گفتن گرگ عجب
بماند .گرگ گفت :عجبتر از سخن گفتن من آن است كه محمّد رسول اللّه دعوى رسالت مىكند به حق در ميان شما و شما
انكار مىكنيد .آن مرد اسالم آورد و صالح شد و اوالد وى هنوز باقىاند ،بر عرب و عجم فخر آرند .و ايشان را بنو مكلّم الذّئب
خوانند»5« .
______________________________
( -)9اعالم الورى ،79 /مناقب ابن شهر آشوب .921 /9
( -)2ركوه :ظرفى كوچك از پوست كه با آن آب نوشند.
( -)7اعالم الورى ،72 /الثاقب فى المناقب.22 /
( -)2جذع :تنه درخت خرما.

( -)5اعالم الورى ،72 /الخرائج و الجرائح  ،753 /9الخصائص الكبرى .35 /2
( -)5اعالم الورى  ،75 /2الخرائج و الجرائح .23 /9
ص933:
و منها :يهوديّه خيبريّه پرسيد كه :رسول (ص) چه دوست دارد از گوسفند؟ گفتند :ذراع .ذراع گوسفندى بريان كرد و زهر در
آن ماليد .چون رسول (ص) دو لقمه از آن بخورد ،آن گوسفند به آواز آمد و گفت :ال تأكل منّى يا رسول اللّه .فانّى مسمومة.
آن زهر در هر سال معاودت كردى و زحمت پشت رسول (ص) دادى.
وقت مرگ در تن آن حضرت پراكنده شد و بدان سبب شهيد شد؛ كه وى درجه شهادت از خداى تعالى خواسته بود .جبرئيل
آمد كه :حق تعالى تو را سالم مىرساند و مىگويد كه آن لقمه خيبريّه جمع گرديد در موضعى از پهلوى تو تا به در مرگ
پراكنده شود و تو را درجه شهيدان باشد»9« .
و منها :سال قحط بود و مردى خواست كه رسول (صلعم) را ضيافت كند به تنها .و خلقى عظيم جمع شدند چنانكه گويند هزار
شدند.
رسول (ص) اناء ايشان بخواست و گفت :غطّوا اناءكم .و دعا كرد بر آنجا و پيش آن خلق بنهاد و جمله از آن سير بخوردند و
آن طعام به حالت خود باقى بود»2« .
و منها :در غزوه تبوك صحابه گرسنه بودند و مشرف هالك .شكايت به رسول (ص) كردند .گفت :آنچه داريد بياريد .هفده دانه
خرما بياوردند.
دست مبارك خود بر آنجا نهاد و گفت :كلوا بسم اللّه الرّحمن الرّحيم .آن جمله خلق بخوردند ،و آن خرما به حال خويش بود.
«»7
و منها :آهويى در دام افتاد و رسول (ص) آنجا رسيد .با وى در سخن
______________________________
( -)9بنگريد به :اعالم الورى ،75 /الثاقب فى المناقب.29 -23 /
( -)2اعالم الورى ،75 /الخرائج و الجرائح .23 /9
( -)7اعالم الورى ،75 /الخرائج و الجرائح .22 /9

ص939:
آمد كه :مرا بچّه گرسنه و تشنهاند .مرا رها كن .رسول (ص) گفت :چگونه رها كنم و خداوند دام غايب؟ گفت :يا رسول اللّه،
من بازآيم .رسول (ص) صبر كرد ،آهو برفت و بچّه شير بداد و بازگشت .صاحب دام آمد ،شفاعت كرد رسول (ص) پيش وى،
آهو را رها كرد .امروز آنجا مسجدى ساختهاند»9« .
و منها :زنى كودكى مفلوج نزد رسول (صلعم) آورد كه دعا كن تا نيكو شود .رسول (ص) را رحمت آمد .دعا كرد و دست مبارك
در وى ماليد .كودك راست قامت شد و از آن رنج خالص يافت»2« .
و منها :رسول (صلعم) روز بدر مشتى خاك برداشت و بر روى كافران ريخت و گفت :شاهت الوجوه! چشمهاى ايشان پر شد
به خاك چنانكه عاجز شدند و در روى مىافتادند و فرشتگان و مؤمنان از عقب مىرفتند و ايشان را مىكشتند»7« .
و منها :ابو جهل سوگند خورده بود كه اگر محمّد (ص) در نماز سجده بكند ،سر وى به سنگ بكوبد تا رسول (ص) نماز مىكرد.
و نماز وى چنان بودى كه ميان ركنين كردى -اسود و يمانى -و كعبه ميان وى و شام بودى.
سنگ بر گرفت و مىآمد و دستهايش خشك شد .با پيش محفل آمد و سنگ بينداخت ،لرزه بر وى افتاد و رنگ روى بگرديده.
از وى پرسيدند كه :چه حال افتاد؟ گفت :چون به نزديك وى شدم ،اشترى مست ديدم كه هرگز مثل وى نديده بودم .قصد آن
كرد كه مرا بخورد»2« .
______________________________
( -)9اعالم الورى.75 /
( -)2اعالم الورى ،73 /الخرائج و الجرائح .21 /9
( -)7اعالم الورى.25 /
( -)2اعالم الورى ،71 /الثاقب فى المناقب.993 /
ص932:
و منها :چون از غزوه تبوك بازگرديد و روى به مدينه نهاد تا به بنى ثعلبه رسيد شترى مىناليد .رسول (صلعم) گفت كه :مىدانيد
كه چه مىگويد؟
گفتند :خداى و رسول بهتر دانند .گفت :مرا خبر مىدهد كه صاحب وى بر وى كار مىكرد تا امروز بزرگ شد و پير گشت و
پشت ريش « »9شد و الغر ،امروز مىخواهد كه بكشدش و گوشت وى بفروشد .پس گفت :يا جابر ،با او نزد صاحب وى رو
بگو :تو را رسول خدا مىخواند .جابر گفت:

من صاحب وى را ندانم .رسول گفت :ناقه با تو نمايد.
جابر و شتر مىرفتند تا به بنى حنظل رسيدند -و گويند :بنى واقف جابر گفت :صاحب اين شتر كيست؟ يكى گفت :منم .جابر
گفت :اجب رسول اللّه .صاحب شتر با جابر نزديك رسول (ص) آمدند .حضرت حكايت شتر بازگفت .صاحبش گفت :راست
مىگويد يا رسول اللّه .رسول (ص) گفت :وى را به من بفروش؟ آن مرد گفت :بىبها به تو دادم .رسول (ص) گفت :نه ،بلكه
بفروش.
رسول (صلعم) وى را بستد و به صحراى مدينه رها كرد تا مىگرديد و مىچريد .اگر كسى را حاجتى بودى ،رسول (صلعم)
براى ركوب به وى دادى .جابر گفت :ديدم كه نيك شد و فربه گشت چنانكه بايد»2« .
______________________________
( -)9ريش :جراحت ،زخم.
( -)2اعالم الورى.71 /
ص937:
[فصل ] معجزات چند كه عماد طوسى محمّد بن علىّ بن محمّد در كتاب ثاقب در مناقب ياد كرده است بنويسيم از آنچه ذكر
آن نرفته باشد.
در آبها:
در بعضى غزوات بود رسول (ص) كه آب ناياب شد .رسول (ص) با على عليه السالم گفت :بدين كوه رو و بگو كه :من رسول
رسول خدايم به تو .ما را آب ده .على عليه السالم گفت :از وى مثل پستانها پديد آمد و آب از وى روان شد تا همه خلق از
آنجا سيراب بخوردند و از جهت طهارت و غير آن برداشتند»9« .
چون رسول اللّه به حديبيّه بود و ا صحاب را آب نبود ،رسول (ص) بفرمود كه طلب آب كنيد .آب اندكى حاضر كردند .چيزى
بخورد و باقى وضو كرد و آن آب وضو را در چاه ريخت .آب چاه به جوش آمد چنانكه مردم آب به كاسهها بر مىگرفتند بر
سر چاه»2« .
امير المؤمنين عليه السالم گويد كه :در بعضى غزوات طلب آب كردم از
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب.22 /
( -)2الثاقب فى المناقب.27 /

ص932:
چاهى كه رسول (صلعم) مرا فرستاده بود .بدانجا بازآمدم و خبر كردم كه در وى آب نيست .گفت :در وى گل هست؟ گفتم:
آرى .فرمود كه :از آن گل چيزى بياور .گل را به خدمت وى بردم .كلمهاى چند بگفت بر گل و گفت :يا على ،برو و اين گل را
در چاه انداز .چنان كردم كه فرمود .آب از چاه برآمد تا كه روان شد .على عليه السالم گويد :به خدمت آن حضرت آمدم و
خبر كردم .گفت :اما تعجب يا علىّ انّ اللّه نبعه بقدريّه»9« .
انس گويد:
در بعضى مغازى بوديم ،تشنگى بر ما غلبه كرد .ناگاه ديديم كنيزكى سياه حبشيّه مىآمد و قربه « »2آب بر اشتر نهاده .رسول
(صلعم) بيامد و راويه « »7از وى بستاند .جاريه گفت :يا عبد اللّه ،چه مىكنى؟ رسول (ص) گفت :باكى نيست .و ندا به اصحاب
كرد كه وعاهاى « »2آب بياريد .جمل ه خيكها پر كردند به آب و آن راويه وى تهى شد .و بفرمود كه هر كسى چيزى از خرما
و زاد به وى دهد .جمله بدادند .پس با جاريه گفت :پيش من آى .جاريه به خدمت رسول (صلعم) رفت ،و دست بر روى وى
ماليد ،در حال سپيد شد .پس گفت :بسم اللّه ،و دست بر راويه ماليد ،راويه پرآب شد.
جاريه با راويه و شتر پيش خواجه آمد .خواجه گفت :راويه من است و بعير من است ،امّا جاريه من نيست .جاريه گفت :من
نيز جاريه توام ،امّا محمّد نامى دست بر روى من ماليد ،روى من سپيد شد .خواجه جاريه پيش
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب.27 /
( -)2قربه :مشك.
( -)7راويه :حيوانى كه با آن آب حمل كنند ،آبدانى كه از سه پوست ساخته شود.
( -)2وعا :ظرف.
ص935:
رسول (ص) آمد و گفت :از ما آب دور است و چاهى داريم بغايت شور و مع هذا آب فرو برد و خشك شد .رسول (ص)
فرمود كه :مرا به سر چاه بر.
و تفله « »9خويش در آن چاه انداخت و گفت :بسم اللّه .آب خوش و شيرين تا به چهار دانگ چاه برآمد و ايشان از آنجا آب
مىخوردند »2« .و در اينجا چند معجزات است.

همچنين يوم الميضاة دست مبارك بر ميضاة نهاد تا آب از وى بر آمد و هشت هزار مرد آب از وى بخوردند و بهائم ايشان ،و
آنچه خواستند در خيكها كردند و برداشتند»7« .
و همچنين در طريق بعضى غزاها به آبى رسيد .نام آن آب پرسيد.
گفتند :نام وى بيسان [و آن آبى تلخ است .].گفت :نه ،نام وى نعمان و هو طيّب .چون نام وى بگردانيد ،طعم آب بگرديد و
خوشاب شد و آن تلخى و شورى از وى برفت»2« .
عمير بن اسحاق گويد كه ابو طالب گفت :با رسول اللّه در بازار ذى المجاز بودم .حرارت عظيم بود و تشنگى بر من غلبه كرد.
استعانت به محمّد كردم .و مرا معلوم بود كه وى را آب نيست .از بهيمه پاى در گردانيد و فرود آمد و پاشنه پاى بر زمين زد،
آب برآمد .و مرا گفت :بخور يا عم.
من بياشاميدم تا سيراب شدم»5« .
______________________________
( -)9تفله :آب دهان.
( -)2الثاقب فى المناقب.22 -27 /
( -)7الثاقب فى المناقب ،25 /اثبات الهداة .771 /9
( -)2الثاقب فى المناقب ،25 /معجم البلدان .523 /9
( -)5الثاقب فى المناقب ،25 -25 /صفة الصفوة .35 /9
ص935:
امير المؤمنين (ع) گويد كه :رسول (ص) به حرب حنين بيرون شد .تا به وادى رسيديم ،آنجا آبى عظيم پديد آمد بر سر راه ،به
تقدير چهارده قامت مرد بود .ياران گفتند :يا رسول اللّه ،انّا لمدركون؛ جانبى آب و جانبى دشمن .رسول (ص) فرود آمد و
گفت  :اللّهمّ انّك جعلت لكلّ نبىّ مرسل داللة .فارنى قدرتك .پس سوار شد و بگذشت با لشكر كه حوافر اسبان و اخفاف
اشتران تر نشد از آن آب»9« .
معجزات آن حضرت در طعام و شراب
سبب آنكه خديجه به زن رسول (صلعم) بود آن بود كه :ميسره غالم خديجه با وى بود .روزى رسول (ص) به نزديك ديرى بر
سر سنگى نشست .راهب گفت:

اى جوان ،آن كيست؟ غالم گفت :مردى است از اهل مكّه .راهب گفت :وى نبى است؛ كه عيسى بر سر اين سنگ نشست روزى،
و بعد از وى كسى اينجا ننشست.
و گفت :من با وى طعام مىخوردم ،طعام از آنچه بود هيچ كم نمىشد .خديجه رضى اللّه عنها پارهاى رطب بخواست و خواهر
خويش هاله كه زن ابو العاص بن ربيع بن عبد العزّى بن عبد الشمس بود بخواند و رسول را حاضر كرد .جمله از آنجا بخوردند
و سير شدند و از آن طعام هيچ كم نشد»2« .
على عليه السالم گويد كه :چون آيه« :وَ َأنْذِرْ عَشِيرَ َتكَ الْأَقْرَبِينَ» « »7آمد ،رسول (ص) سى مرد از قوم خويش بخواند و در
آن ميان مردى بودى كه يك گوسفند بخوردى و قربه آبى و يك قصعه ثريد و حاضران جمله از آنجا بخوردند كه هيچ كم نشده
بود»2« .
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب.25 /
( -)2الثاقب فى المناقب ،23 /مناقب ابن مغازلى.773 /
( -)7شعراء (.292 /)25
( -)2بنگريد به :الثاقب فى المناقب.22 /
ص933:
ابو امامه اسعد بن زراره بامداد و شبانگاه قصعه طعام به وى فرستادى.
رسول (صلعم) با هر كه در خدمت وى حاضر بودندى از آن بخوردندى و طعام در قصعه به حالت خود بودى و باز به خانه
بردندى»9« .
ابو هريره گويد كه:
روزى من گرسنه شده بودم .چنانكه بى طاقت شده بودم .برفتم بر سر راه صحابه بنشستم .ابو بكر به من بگذشت .آيتى از وى
پرسيدم و غرض من آن بود كه مرا با خود به خانه برد .التفاتى به من نكرد .با عمر هم چنان كردم ،التفات نكرد و بگذشت .تا
رسول (صلعم) برسيد تبسّمى كرد و مرا گفت :بيا.
برفتم .بعد از اجازه در خانه رفتم .قدحى شير آورده بودند؟ پرسيد كه :اين كه آورد؟ گفتند :فالن شخص .مرا گفت :يا ابا هريره.
گفتم :لبّيك يا رسول اللّه .گفت :برو و اهل صفّه را بخوان .و اگر رسول را مالى واجب برسيدى بديشان دادى و اگر هديّهاى
برسيدى ،ضيافت ايشان كردى و با ايشان شريك بودى .و اهل صفّه مهمانان اهل اسالم بودندى.

من از آن سخت برنجيدم و با خود گفتم :اين شير چندان نيست كه من تمام بخورم و سير شوم؛ امّا از فرمان رسول خداى
چارهاى نيست .اهل صفّه حاضر شدند و دستورى « »2خواستند و در خدمت پيغمبر (صلعم) رفتند .مرا فرمود كه :قدح بردار
و به ايشان ده .من يك يك را مى دادم تا جمله از آن سير شدند .از آن شير به آخر نزد حضرت بردم .فرمود كه :يا ابا هريره،
بقيت انا و انت .من گفتم :صدقت يا رسول اللّه .مرا گفت :اقعد و اشرب.
بياشاميدم تا سير شدم .فما زال يقول :اشرب .اشرب .تا من گفتم :و الّذى
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب ،22 /اثبات الوصيّه.11 /
( -)2دستورى :اجازه ،اذن.
ص932:
بعثك نبيّا ما اجد له مسلكا .پس گفت :به من ده .به وى دادم .حمد خداى بگفت و نام خداى برد و فضله بياشاميد»9« .
هم ابو هريره گويد كه :رسول (صلعم) را انصارى به خانه برد و رسول (ص) در گوسفند ،كتف دوست داشتى .چون گوسفندى
ذبح كردند و بريان كردند ،رسول (صلعم) گفت :هات الكتف .به وى آوردند .سه كرّت كتف بخواست ،مرد بياورد .چهارم كرّت
بخواست .مرد گفت :من يك گوسفند ذبح كردم و سه كتف به خدمت آوردم .رسول (صلعم) گفت :اما انّك لو سكتّ لجئت بما
دعوت به»2« .
صادق عليه السالم گويد كه:
در يوم الخندق كه سلمان فارسى گفته بود اينجا حفرى بكنيم به رسم عجم تا ايشان ناگاه در ما نتازند و از باال جانب كوه است،
رسول (ص) خندق مىكند .جابر بن عبد اللّه انصارى را به رسول (ص) فرستادند صحابه كه ما را قوّت نيست كه معول « »7در
زمين زنيم از گرسنگى.
رسول (صلعم) دست به جابر داد و گفت :مرا برگير .و رسول (ص) قوّت آن نداشت كه به خويشتن برخيزد .و هر كه از آنجا به
شهر برفتى به اجازت رسول (ص) رفتى .رسول (ص) اجازت دادى و جابر اصغر الصحابة بودى .از رسول (ص) اجازت
خواست و به خانه رفت و يك صاع آرد بكرد و گوسفندى بكشت و بپخت و پيش رسول (صلعم) آمد و گفت :توقّع دارم كه با
يك مرد يا دو مرد بيايى؛ كه طعامى ساختهام .رسول (صلعم) گفت:
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب.53 -22 /

( -)2الثاقب فى المناقب ،53 /الخصائص الكبرى .12 /2
( -)7معول :كلنگ دو سر.
ص931:
ايّها النّاس ،اجيبوا جابرا.
و جابر ظن برد كه ايشان فارغ شدهاند از آن كار خندق .دگر باره جابر به نزديك رسول (ص) رفت و چند كرّت گفت كه طعام
اندك است ،و رسول (ص) همچنان مى فرمود :ايّها النّاس ،اجيبوا جابرا .و ديگر روز مردم شمردند دو هزار مرد بودند .خلق
جمله بيامدند .جابر به تعجيل رفت و پيش زن رفت و گفت :قد افتضحنا .گفت :چرا؟ جابر حال بگفت .زن گفت :قد انهيت ما
كان عندك الى النّبىّ (ص)؟ قال :نعم .زن گفت :اسكت .فانّ رسول اللّه لم يكن ليفضحك.
رسول (ص) در آمد و گفت :ده كاسه بياور .هر ده مرد را به حلقه كرد و رسول (صلعم) نام خداى برد بر آن طعام .و آن ده مرد
از آن كاسه بر نمىخواستند الّا كه اثر دست ايشان در آنجا بود ،باقى طعام بر جاى بودى بىنقصان .صد صد مىآمدند و
مىخوردند و هر طايفه را رسول (ص) مى گفت :بگوييد :بسم اللّه الرّحمن الرّحيم .به آخر طعام همچنان باقى بود تا به زنان و
كودكان و همسايگان بدادند»9« .
انس گويد :در غزوه بوديم و ما را زاد به آخر آمده بود .رسول (ص) گفت :با شما كسى هست كه چيزى دارد؟ مردى آمد و
يك مشت گندم پاك كرده آورد و از بقيّه توشه خود پيش رسول (ص) بنهاد .رسول (ص) دعاى بكرد و خلق را گفت :گندم
برگيريد .تا جمله خلق از آنجا تمام بار شدند و آن گندم باز به جاى نهاده بود»2« .
و همچنين در غزوه تبوك قوم از گرسنگى شكايت كردند.
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب ،59 -53 /قرب االسناد.972 /
( -)2الثاقب فى المناقب.52 /
ص993:
رسول (صلعم) بفرمود :آنچه داريد از طعام حاضر كنيد .هفده دانه خرما به حاضر كردند .رسول (صلعم) دست در آنجا بماليد و
دعا كرد و قوم را گفت تا از آنجا بخوردند .و همه قوم از آنجا سير شدند و باقى به زاد و توشه برگرفتند»9« .
معجزات سماوى كه از آسمان انزال شد:

روزى در مدينه بارانى عظيم مى باريد .روز دوم رسول (ص) از مدينه بيرون رفت تا به كوه ريّان رسيد با جمعى صحابه -و آن
كوه مسجد الخيف است -و بر آنجا نشستند .رسول (ص) سر سوى آسمان كرد .در حال انارى از انارهاى بهشت فرود آمد.
رسول (صلعم) بگرفت ذرّه كرد و از آن چيزى بخورد و چيزى به على عليه السالم داد و گفت :طعام بهشت در دنيا نبى خورد
يا وصىّ نبى»2« .
گويند كه :امام حسن (ع) رنجور شد و از آن رنجورى بهتر شد .و در مسجد رسول (صلعم) رفت به عقب رسول (ع) گفت:
جدّت فداى تو باد! مگر اشتهاى چيزى دارى؟ گفت :آرى؛ اشتهاى خربزه .رسول (صلعم) وى را در برگرفت و وى را در باال
بجنبانيد.
حذيفه گويد :كه :من چشم به وى مىداشتم تا از من غايب شد .مرا ظن بود كه از آنجا به زير آمد .بعد از ساعتى از در مسجد
در آمد و دو خربزه در دامن و دو انار و دو سيب و دو به .رسول (صلعم) وى را بديد و بخنديد و حمد بارى تعالى بكردند و
گفت :الحمد للّه الّذى جعلكم مثل خيار بنى اسرائيل ينزل اليكم رزقكم من جنّات النّعيم .برو به خانه و تو و مادرت و
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب.52 /
( -)2الثاقب فى المناقب.57 /
ص999:
برادرت و پدرت بخوريد و نصيب جدّت بگذاريد .و تا به روز مرگ رسول (صلعم) مىخوردند از آنجا و ديگر باره همچنان
مىبود .و چون رسول (ص) وفات كرد خربزه متغيّر شد .و آنگه از آن باقى ميوهها مىخوردند ،تا به وفات فاطمه عليها السالم
انار متغيّر شد .آن را هم بخوردند و به آخر آمد .و به نزديك وفات امير المؤمنين به متغيّر شد .بخوردند و به آخر آمد .سيب به
نزديك وفات حسن عليه السالم متغيّر شد حسين بخورد.
و يكى ديگر بماند تا حسين (ع) بخورد نزديك وفاتش.
ابو محيص گويد كه :من با عمر سعد بودم روز طف .و هر وقت كه تشنگى بر امام حسين (ع) غلبه كردى ،از آن سيب ببوييدى
و باز جاى نهادى .و چون وى را شهيد كردند من بيامدم و آن را بجستم ،نيافتم.
بدانستم كه از سيبهاى بهشت بوده .آوازى شنيدم از مردانى كه ايشان را مىديدم و مرا ممكن نبود بديشان رسيدن كه مىگفتند
كه :مالئكه مقرّب از آن سيب لذّت مىيابند و مىبويند و به نزديك قبر آن حضرت بامدادان و شبانگاهان بوى وى مىشنوند.
«»9

و اين روايت مختلف افتاد و هر راوى به وجهى ديگر روايت كرد .و در كتب آمده كه :اگر مؤمنى مخلص به مواالت ايشان ،به
سر قبر ايشان رود ،بوى آن سيب بشنود آنجا .امّا ظاهر روايت چنان است كه اين بوى مخصوص است به سر روضه امام حسين
عليه السالم در وقت سحر»2« .
امير المؤمنين عليه السالم گويد كه :رسول (ص) روزى سخت گرسنه بود.
جبرئيل (ع) آمد و جامى آورد از بهشت در وى تحفههاى بهشت بود .جام
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب.52 -57 /
( -)2الثاقب فى المناقب.55 /
ص992:
تهليل كرد و تحفه ها تهليل كردند در دست رسول (صلعم) و تسبيح گفتند و تكبير و حمد خداى تعالى به جا آوردند .رسول
(ص) به اهل البيت داد و قصد كرد كه با صحابه دهد ،جبرئيل گفت :مده؛ كه طعام بهشت يا رسول خورد يا وصىّ رسول .على
(ع) گفت :من از آن تحفه خوردم و هنوز حالوت آن مىيابم»9« .
عبد الرحمن بن ابى ليلى گويد :رسول (صلعم) روزى در خانه فاطمه (ع) رفت و فضل خويش و على و حسن و حسين صلوات
اللّه عليهم مىگفت.
فاطمه گفت :يا رسول اللّه ،ايشان شب به روز آوردند و گرسنهاند.
رسول (صلعم) گفت :برخيز و طبقى كه در مسجد است بيار .فاطمه (ع) فرمود :ما را طبقى در مسجد نيست .رسول (ص) گفت:
برخيز؛ كه هر كه طاع ت من دارد ،طاعت خداى تعالى دارد .و هر كه من در عاصى شود ،در خداى تعالى عاصى شده باشد.
فاطمه عليها السالم برخاست و در مسجد شد ،طبقى ديد سر پوشيده.
بياورد و در پيش رسول (صلعم) نهاد ،و به منديل شامى سر پوشيده.
رسول (ص) فرمود :على را حاضر كن .و حسن و حسين را ب يدار كن .چون سر طبق برداشت ،در آنجا زبيبى بود چون زبيب
طايفى و خرمايى چون خرماى صيحانى .رسول (صلعم) فرمود :بخوريد اى اهل بيت من»2« .
روايت ديگر آن است كه :صادق عليه الصالة و السالم گويد -به روايت سليمان ديلمى -كه:

در مدينه باران عظيم بباريد .چون ابر بازرفت ،رسول (ع) با مهاجر و
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب ،55 /اثبات الهداة .773 /9
( -)2الثاقب فى المناقب.55 -55 /
ص997:
انصار بيرون رفت از مدينه و بنشست به انتظار على (ع) .در حال على بيامد.
جبرئيل حاضر بود .گفت :يا رسول اللّه ،هذا علىّ اتاك نقىّ الكفّين نقىّ القلب ،يمشى كماال و يقول صوابا ،تزول الجبال و ال
يزول.
آنگه رسول (ص) دست بر روى خويش ماليد و به روى على (ع) ماليد و گفت :انا النّذير .و انت الهادى .در حال اين آيه آمد:
«إِنَّما َأنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ» »9« .جبرئيل (ع) برخاست .رسول (صلعم) سر سوى آسمان برداشت.
ناگاه دستى پديد آمد سفيدتر از برف و انارى سبزتر از زمرّد فرو گذاشت .و آن انار مىآمد تا بر رسول (صلعم) .چون به دست
وى رسيد ،لقمه اى چند بگزيد و به على (ع) داد و گفت :تو بخور .و چيزى براى دخترم و حسن و حسين بگذار .و گفت :ايّها
النّاس ،هذه هديّة من اللّه الىّ و الى وصيّى و الى ابنتى و الى سبطيّ .و لو اذن اللّه لى فى ان آتيكم منها ،لفعلت .فاعذرونى عافاكم
اللّه تعالى .معذور داريد؛ كه اين هديّه خداست به من و به اهل بيت من .اجازت نيست كه به غيرى دهيم»2« .
امير المؤمنين عليه السالم گويد كه :رسول (ص) به منزل من آمد .و تا سه روز بود كه ما طعام نخورده بوديم .مرا گفت :يا على،
به نزديك تو هيچ طعامى هست كه تناول كنيم؟ من گفتم :به عزّت آن خداى كه تو را اين كرامت داد ،كه سه روز است كه ما
هيچ طعامى نخوردهايم .رسول (صلعم) فاطمه عليها السالم را گفت كه :در خانه رو تا آنچه يابى بياورى و بخوريم.
فاطمه (ع) گفت :يا رسول اللّه ،من اين زمان از خانه بيرون آمدم آنجا چيزى نبود.
______________________________
( -)9رعد (.3 /)97
( -)2الثاقب فى المناقب.53 -55 /
ص992:
على عليه السالم گويد :من گفتم يا رسول اللّه ،من در روم؟ فرمود :بلى.

چون در خانه رفتم ،طبقى از رطب ديدم .پيش رسول (صلعم) آوردم.
رسول (صلعم) گفت :يا على ،آن كس كه اين طعام آورد ديدى؟ گفتم :آرى ديدم .رسول (ص) فرمود :چگونه بود؟ گفتم :ميان
سرخى و سفيدى و زردى.
رسول (صلعم) گفت :هر كدام خطّى از بال جبرئيل (ع) است كه مكلّل است به درّ و ياقوت .يعنى آن كه ديدى جبرئيل بود.
على عليه السالم گويد :ما آن ثريد سير بخورديم و در آن كاسه جز خدشه انگشتان ما و دستها در آنجا پديد نيامد»9« .
سعيد بن مسيّب گويد :از آسمان بارانى عظيم آمد شبى .چون روز شد رسول به امير المؤمنين گفت :برخيز تا به عقيق رويم و
نظر به آبها اندازيم كه در كوهها جمع شده باشد ،تنشيط خاطر را و اعتبار نظر را و تفكّر را در ملك و ملكوت.
على (ع) گويد :رسول دست در دست من نهاد .چون به عقيق رسيديم ،آبها ديديم كه در كوهها جمع شده سخت صافى و پاكيزه.
على عليه السالم گفت :يا رسول اللّه ،اگر مرا دوش خبر مىكردى تا سفرهاى بكردمى.
رسول (ص) گفت :يا على ،آن كس كه ما را از خانه ها بيرون آورده ،ما را ضايع نگذارد .ناگاه ديديم كه از ابرى برق و رعد
پديد آمد ،چنانكه به ما نزديك شد و سفرهاى ابر بياورد و پيش رسول (صلعم) انداخت .و بر آنجا انارها ديديم كه هرگز
چشمهاى ما آن انار نديده بود؛ بر هر انارى سه پوست؛ پوستى از لؤلؤ ،و پوستى از سيم ،و پوستى از زر.
رسول (صلعم) گفت :بسم اللّه .بخور يا على؛ كه اين خوشتر است از
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب.52 -53 /
ص995:
سفرهاى كه ما آوريم .ما تأمّل انار كرديم سه رنگ بود دانههاى آن انار؛ يكى چون ياقوت سرخ ،و دانهاى چون مرواريد سفيد،
و دانه اى چون زمرّد سبز كه در آنجا جمله طعمها بود .چون ما بخورديم مرا فاطمه و حسن و حسين با خاطر آمدند .دست
بردم و سه انار برداشتم و در آستين نهادم .پس سفره برداشته شد و از آنجا روى به منزل نهاديم.
چون به نزديك مدينه رسيديم ،دو از صحابه ما را بديدند .يكى گفت :يا رسول اللّه ،كجا بودى؟ گفت :به عقيق .گفت :اگر مرا
خبر مىكرديد ،از بهر شما سفره مىساختمى .رسول (ص) گفت :خداى تعالى ما را ضايع نگذاشت .ديگرى گفت :يا ابا الحسن،
من از تو بوى خوش مى شنوم .من دست به آستين بردم تا يكى انار به وى دهم ،انارها در آستين من نبود .سخت غمگين شدم.

چون به در حجره فاطمه رسيدم ،خشخشهاى در آستين من ظاهر شد؛ يعنى آوازى از انار به هم كوفتن .نظر گشودم ،آن هر سه
انار بود كه بر گرفته بودم .يكى به فاطمه دادم و يكى به حسن و يكى به حسين عليهم السالم و با پيش حضرت رسول (صلعم)
رفتم .آن حضرت فرمود :يا ابا الحسن تو گويى يا من؟ گفتم :يا رسول اللّه ،آن بهتر بود كه تو گويى.
رسول (صلعم) جمله حكايت بازگفت كه حال چون بود »9« .و در اين چند روايت است.
جابر گويد :اترجى جبرئيل (ع) به رسول (صلعم) آورد و گفت :اين را به على ده .رسول (ص) آن را به على داد .امير المؤمنين
آن را مىبوييد ،ناگاه منفلق و شكافته شد ،مكتوبى بيرون آمد از ميان آن بر آن نوشته بود :من
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب.51 -52 /
ص995:
الطّالب الغالب الى علىّ بن ابى طالب»9« .
جابر گويد :اترجى از اترجهاى بهشت [به رسول اللّه اهدا شد] كه بوى آن در جمله مدينه پراكنده شد كه نزديك بود اهل مدينه
بيهوش شوند.
رسول (ص) در خانه امّ سلمه بود .چون روز شد ،رسول (صلعم) آن را پنج پاره كرد؛ يكى خود بخورد و يك پاره به على داد،
و يكى به فاطمه (عليها السالم) ،و يكى به حسن (ع) ،و يكى به حسين (ع) .امّ سلمه گفت :يا رسول اللّه ،من نه از زنان توام؟!
رسول (صلعم) فرمود :يا امّ سلمه ،اين تحفه بهشت است .و اين را جبرئيل آورد و مرا فرمود كه من خورم و عترت و اهل بيت
من»2« .
انس گويد كه :روزى رسول حجّاج به من آمد و مرا بخواند و گفت :چه گويى در حقّ ابو تراب؟ من با خويشتن گفتم :اين زمان
خود را برنجانم و راستى با وى بگويم .پس گفتم:
روزى از خانه به قصد ديدن پيغمبر خارج شدم .و رسول (ص) چون نماز بامداد گزارده بود ،بر حمار خويش سوار شد .و من
جوان بودم با وى بودم .و على بر دست راست وى مىرفت و من در پس ايشان مىرفتم تا به پشتهاى برسيد و از حمار فرود
آمد و مرا گفت :اينجا بنشين تا من پيش تو آيم.
و رسول (ص) و على عليه السالم بر پشته رفتند و آنجا بياراميدند و حكايات مىكردند و خندهها مىنمودند تا مدّتى برآمد .من
گفتم :اين ساعت فرود آيند .ابرى بيامد و پيش ايشان بايستاد .و رسول (ص) را ديدم كه چيزى از آن ابر مىگرفت و مىخورد
و به على (ع) مىداد تا ابر بازرفت .ايشان از

______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب.59 /
( -)2الثاقب فى المناقب.59 /
ص993:
آنجا به زير آمدند و رسول (ص) دست على (ع) را گرفت.
انس گويد :من گفتم :يا رسول اللّه ،امروز عجبى ديدم .رسول (ص) گفت:
بر اين پشته صد نبى و صد وصى نشستهاند كه بر سر جمله اين ابر سايه مىانداخت چنانكه بر سر ما .اى انس ،هيچ پيغمبرى
بزرگتر از من نبود و هيچ وصيّى بزرگتر از على نبود كه وصىّ من است .و نزديك خداى تعالى قدر و منزلت ما بسيار است.
«»9
و هم انس گويد كه :روزى رسول (صلعم) به گورستان بقيع رفت .مرا گفت :على را بخوان .من آن حضرت را آواز دادم ،حاضر
آمد .رسول (ص) مىرفت با على و من از عقب ايشان مى رفتم .ابرى پديد آمد كه آن ابر در مدينه نبود .رسول (صلعم) از آن
چيزى بگرفت مانند اترجى .و آن حضرت مىخورد و باقى به امير المؤمنين (ع) مىداد .و گفت :هكذا يفعل كلّ نبىّ و وصىّ.
«»2
شرح معجزات كه رنجها به بركت توجّه آن حضرت زايل شد:
امير المؤمنين (ع) گويد كه :نيزه اى بر چشم عبد اللّه بن انس آمده بود .و رسول (ص) دست مبارك بر وى ماليد ،در حال نيكو
شد»7« .
و همچنين چون رسول (صلعم) محمّد بن مسلمه را با جمعى از انصار به كعب بن اشرف فرستاد ،پاى يكى از مسلمانان شكسته
بود .وى را برگرفتند نزديك رسول (ص) آوردند .دست مبارك بر وى ماليد ،در حال نيكو شد»2« .
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب.53 /
( -)2الثاقب فى المناقب.53 -51 /
( -)7الثاقب فى المناقب ،52 /مناقب ابن شهر آشوب .993 /9
( -)2الثاقب فى المناقب.52 /

ص992:
صادق (ع) گويد :امير المؤمنين عليه السالم روزى چهارده كافر را بكشت ،و ديگر اصحاب به جملگى هفت .و على عليه السالم
را آن روز هشتاد زخم رسيده بود .رسول (صلعم) دست بر وى ماليد ،آن جراحتها بجملگى نيكو شد»9« .
و همچنين صادق عليه السالم گويد:
مردى نابينا به نزديك رسول (ص) آمد و گفت :دعا كن تا چشم من بينا شود .رسول (صلعم) دعا كرد و مرد بينا شد.
و همچنين مردى ديگر آمد و گفت :يا رسول اللّه ،دعا كن تا من بينا شوم .رسول گفت :اى نابينا ،خواهى كه دعا كنم بينا شوى
و اگر خواهى صبر كنى و ثواب تو بهشت باشد .گويند آن مرد كورى اختيار كرد»2« .
و همچنين روايت است كه :مردى به نزديك رسول (ص) آمد و در دست وى شكافى بود كه مانع مىشد از حمل شمشير و
عنان اسب.
رسول (صلعم) گفت :اى مرد ،كف بگشاى .مرد دست بگشود .چيزى از دهان خويش بر آنجا ريخت و به دست خويش بر آن
سلعه -يعنى شكاف -نهاد و مىماليد تا آن برداشت چنانكه بر آن نماند»7« .
هم امير المؤمنين (ع) گويد كه :ما نزد رسول (ص) بوديم كه خبر مردى برسيد .گفتند :وى چون مرغى شد از شدّت رنجى كه
داشت .رسول (صلعم) به عيادت وى رفت وى را گفت :صحّت مىخواهى؟ « »2گفت :آرى.
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب.57 /
( -)2الثاقب فى المناقب ،57 /بصائر الدرجات.212 /
( -)7الثاقب فى المناقب( .57 /مردى كه در اين روايت ذكر آن آمده شرحبيل بن حنه مىباشد).
( -)2ترجمه عبارت موجود در مصدر چنين است :در هنگام صحّت دعا مىكردى؟
ص991:
مى گويم :يا ربّ أيّما عقوبة انت تعاقبنى بها فى الدّنيا و اآلخرة ،فاجعلها لى فى الدّنيا .رسول (ص) گفت :چرا نگفتى« :اللّه ّم
رَبَّنا ،آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ»؟ مرد اين كلمات بگفت ،فى الحال شفا يافت و برخاست و با
رسول (ص) از خانه بيرون آمد»9« .

و هم آن حضرت گويد :مردى از جهينه صاحب جذام پيش رسول (صلعم) آمد و اندام وى پارهها شده بود و حال خويش با
آن حضرت گفت .رسول (صلعم) قدحى بستد از آب و خيو از دهان خويش در آنجا ريخت و گفت :اين را در اندام خويش
بمال .مرد چنان كرد ،نيك شد؛ بقدرة ربّ العالمين»2« .
و همچنين مردى را نيزه بر چشم آمده بود چنانكه چشم وى بر دست وى افتاده بود .چشم بر دست گرفته به خدمت پيغمبر
آمد و گفت :اگر من كور باشم زنم كاره شود .آن حضرت چشم وى باز جاى نهاد ،در حال نيك شد چنانكه معلوم نمىشد.
«»7
و همچنين پاى عمر بن معاذ ببريده بودند ،رسول (ص) دعا كرد و آب دهن مبارك بر آنجا انداخت ،در حال نيكو شد و باز
رست»2« .
باقر عليه السالم گويد كه :رسول (صلعم) به مردى كور بگذشت .گفت:
اى مرد ،خواهى كه بينا گردى؟ گفت :مرا كورى سخت است .رسول (صلعم) فرمود :وضو كن و دو ركعت نماز بگزار ،پس بگو:
اللّهمّ انّى اسالك و
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب.52 /
( -)2الثاقب فى المناقب ،52 /خرائج .75 /9
( -)7الثاقب فى المناقب.52 /
( -)2الثاقب فى المناقب ،55 /الخرائج و الجرائح .53 /9
ص923:
ى
ادعوك و ارغب اليك و اتوجّه اليك بنبيّك محمّد نبىّ الرّحمة .يا محمّد ،انّى اتوجّه بك الى اللّه ربّك و ربّى ليردّ بك عل ّ
بصرى .رسول (صلعم) از جاى خويش برنخاسته بود الّا كه وى اين نماز كرده و اين دعا خوانده بود و چشم وى نيك شد»9« .
على (ع) گويد :مردى عدنى ابرص به نزديك رسول (صلعم) آمد.
رسول (ص) خيو از دهان خويش به وى انداخت ،در حال شفا يافت.
معجزات كه از كالم جمادات پديد آمد:

امير المؤمنين (ع) گويد كه :در شعاب مكّه بودم كه درختها و سنگها سالم بر رسول مىكردند»2« .
ابو بكر گويد كه :با رسول بودم آوازى از خرماى برآمد .آن حضرت فرمود كه :مىدانيد وى چه مىگويد؟ ما گفتيم :خدا و
رسول عالمتر باشند.
فرمود كه :مىگويد :هذا محمّد رسول اللّه و وصيّه علىّ بن ابى طالب.
رسول (ص) آن روز خرما را صيحانى نام كرد»7« .
همچنين از ام ير المؤمنين منقول است كه :مردى از ملوك فارس عاقل و اديب آمد و گفت :يا محمّد ،ما را با چه مىخوانى؟
گفت :با شهادتين.
پرسيد كه :اين اللّه يا محمّد؟ رسول گفت :وى همه جاى بود نه در چيزى.
گفت :كيف هو؟ و اين هو؟ رسول گفت :خالق كيف و اين اوست .و او متعالى از آن .وى گفت :فمن اين [جاء؟ گفت :گفته نشود:
من اين جاء] و
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب ،55 /الخرائج و الجرائح  ،55 /9دالئل النبوة بيهقى .955 /5
( -)2الثاقب فى المناقب.55 /
( -)7الثاقب فى المناقب.55 /
ص929:
اين جاء زايل را گويد از مكانى به مكانى و وى تعالى زايل نشود .مرد گفت:
امرى عظيم دعوى مىكنى .من به چه دانم وى را كه تو را فرستاده است؟
على عليه السالم گويد :آن روز به محضر رسول كوه و دشت و درخت و سنگ و هيچ نماند الّا كه آواز برآوردند كه :اشهد ان
ال اله الّا اللّه و انّ محمّدا رسول اللّه .تا آن مرد نيز گفت :اشهد ان ال اله الّا اللّه .و اشهد انّ محمّدا رسول اللّه .آنگه على (ع)
گفت :اشهد ان ال اله الّا اللّه [و انّ] محمّدا رسول اللّه.
آن مرد پرسيد كه :اين كيست؟ و اشاره به مرتضى على (ع) كرد.

رسول (ص) فرمود :هذا خير اهلى و اقرب الخلق منّى .لحمه لحمى .و دمه دمى .و روحه من روحى .و هذا الوزير فى حياتى و
بعد وفاتى كما كان هارون من موسى ،الّا انّه ال نبىّ بعدى .فاسمع له و اطع ،تكن على الحقّ .و رسول (صلعم) آن مرد را عبد اهلل
نام كرد»9« .
باقر عليه السّالم گويد كه :روزى جبرئيل (ع) ظاهر شد به رسول (ص) باعلى الوادى ،جبّه سندس پوشيده و بساطى براى وى
بگسترد و آن حضرت را بر آنجا نشانيد و وى را خبر داد كه وى رسول محتشم است از قبل خدا و وى را آنچه خواست بگفت.
چون خواست كه برخيزد گفت :من انت؟
گفت :جبرئيل .رسول (ص) برخاست و با پيش گوسفندان رفت و به هيچ شجرى و مدرى « »2نرسيد الّا كه بر وى سالم
مىكردند به رسالت»7« .
على عليه السالم گويد كه :رسول (ص) مرا به يمن فرستاد كه ميان
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب ،53 -55 /الخرائج و الجرائح .219 /2
( -)2مدر :كلوخ.
( -)7الثاقب فى المناقب.52 /
ص922:
طاغيان صلح دهم .من گفتم :يا رسول اللّه ،من مردى جوانم و ايشان قوم بسيار و مسن و با مهابت و با شكوه .رسول (ص)
گفت :يا على ،چون به عقبه افيق رسى ،آواز بلند بردار و بگو :يا شجر ،يا مدر ،يا ثرى ،محمّد رسول اللّه يقرئكم السّالم.
على عليه السالم گويد :چون باالى عقبه افيق رسيدم ،اهل يمن روى به من آوردند با نيزهها و سنانها و كمانها و سالحها بر
عظمتى هر چه تمامتر و عظيمتر .من آواز برآوردم بدانچه مرا رسول (ص) فرموده بود .هيچ موجودى نماند الّا به لرزه افتاد به
يك آواز كه :و على محمّد رسول اللّه و عليك السّالم .و زلزله در آن كوه افتاد و جمله سالحهاى ايشان از دستهايشان بيفتاد و
زانوها و دستهاى ايشان سست شد و هيبتى عظيم در دل ايشان افتاد .جمله ذليل وار و عاجزوار به خدمت امير المؤمنين عليه
السالم آمدند تا ميان ايشان صلح افكند»9« .
على عليه السالم گويد :روز حنين -و گويند روز خيبر -رسول اللّه (ص) سنگى برگرفت و سنگ در دست آن حضرت تسبيح
مىكرد.
اشارت كرد به سنگ كه شكافته شو .سنگ به سه پاره شد و هر پارهاى تسبيحى ديگر مىكرد»2« .

ابراهيم بن عبد االكرم االنصارى گويد كه :رسول (ص) روزى با سهل بن حنيف و ابو ايّوب در باغى از باغهاى بنى النجّار شدند.
چون در آنجا شد سنگى كه بر سر چاه ايشان بود كه نتوانستندى از آنجا آب كشيدن ،با رسول (صلعم) سخن گفت و رسول
(ص) با وى سخن گفت .چون نزديك
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب ،52 /الخرائج و الجرائح  ،212 /2بصائر الدرجات.529 /
( -)2الثاقب فى المناقب.51 /
ص927:
خرما رسيد ،شاخههاى خرما از هر جانبى مىگفتند :السّالم عليك يا رسول اللّه .و هر يكى از آن مىگفت :خذ منّى .از آن
مىگرفت و مىخورد .و چون به عجوه « »9رسيد ،عجوه سجده رسول كرد .رسول گفت :اللّهمّ بارك عليها و انفع بها .و از براى
اين است كه گويند كه كمأه « »2از منّ « »7است و آب وى شفا و داروى چشم است و عجوه از بهشت است»2« .
و همچنين رسول (ص) كفى از سنگريزههاى مسجد برگرفت ،جمله به دست وى تسبيح مىكردند»5« .
معجزات رسول از سخن گفتن با بهائم:
حكايت گرگ گذشت در فصل گذشته تا آن راعى با گلّه به مدينه آمد و به زاويهاى رفت از زواياى مسجد .رسول اللّه به
مسجد رفت و بفرمود تا منادى كردند و مردم جمع شدند .به راعى گفت :خبر باز ده بدانچه ديدى.
راعى گفت جمله آنچه گرگ گفته بود .رسول (ص) گفت :و الّذى نفسى بيده ،ال تقوم السّاعة حتّى تكلّم السّباع النّاس»5« .
على عليه السالم گويد كه :ابو االشعث خزاعى در كنار گلّه بود كه گرگى در گلّه افتاد .يك بار و دو بار و سه بار براند ،چهارم
كرّت گفت:
اى گرگ! چه سخت روى گرگى تو! گرگ گفت :بل اصفق وجها منّى من
______________________________
( -)9عجوه :گونهاى خرماى نيكو.
( -)2كمأه :قارچ دنبالن.
سلْوى» .البتّه در نسخهها «ترنگبين» آمده بود كه يكى
( -)7منّ همان است كه در بقره ( 53 /)2آمده« :وَ أَنْزَلْنا َعلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ ال َّ
از مصاديق منّ است و مناسب اين مقام نيست.

( -)2الثاقب فى المناقب ،51 /الخرائج و الجرائح .212 /2
( -)5الثاقب فى المناقب ،33 /الخرائج و الجرائح .951 /9
( -)5الثاقب فى المناقب.39 /
ص922:
تولّى عن رجل ليس على وجه االرض افضل منه و ال انور نورا و ال أتمّ نضره و ال أتمّ امرا يملك شرقها و غربها يقول :ال اله
الّا اللّه فيتركونه .من اصفق وجها انا ام انت الّذى تتولّى عن هذا الرّجل الكريم رسول ربّ العالمين؟! خزاعى گفت :ويلك! ما
تقول؟! گرگ گفت :الويل لمن يصلى جهنّم غدا و يشقى فى النّشور ابدا و ال يدخل فى حزب محمّد .خزاعى گفت :حسبى!
حسبى! گفت :كه گلّه من نگاه دارد تا نزد رسول (ص) روم؟ گرگ گفت:
من نگاه دارم .خزاعى گفت :ضامن تو كيست؟ گرگ گفت :خداى تعالى ضامن من است .خزاعى بر رسول اللّه آمد و سالم كرد
و اسالم آورد و حكايت گرگ بگفت.
على عليه السالم گويد :من جمله مىشنيدم .تا روزى آن گرگ مرا بديد و گفت :يا ابا الحسن ،من با خزاعى چنين و چنين گفتم
و خزاعى گوسفند برهاى نيكو به من داد و گفت :انت اعتقتنى من النّار»9« .
ابن عبّاس گويد:
اعرابيى صيد سوسمارى بكرد و در آستين نهاد زنده و نزد رسول (ص) آمد و گفت :اى ساحر كذّاب كه دعوى مىكنى كه اله
آسمان مرا به خلق جنّ و انس فرستاد! و ترّهات مىگفت تا عمر بن خطّاب برخاست كه وى را برنجاند .رسول اللّه منع كرد و
گفت :يا ابا حفص انّ الحليم كاد ان يكون نبيّا .پس گفت :يا اخا سليم ،عرب به ما آيد و كالمهاى چنين موحش گويد؟! اسالم
آور اى اعرابى تا در دنيا و آخرت با ما باشى؛ تا هر چه ما را بود از خير و شر ،تو را نيز باشد.
رسول (ص) مىگفت و وى ابا مىكرد؛ تا اعرابى سوسمار از آستين
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب.32 /
ص925:
بينداخت و گفت :من ايمان نياورم تا اين ضبّ به تو ايمان آورد .سوسمار از در مسجد بيرون مىرفت .رسول (صلعم) گفت :يا
ضبّ .سوسمار روى بازپس كرد و گفت :من انا؟ سوسمار گفت :انت محمّد رسول اللّه.

رسول (صلعم) گفت :تو كه را عبادت مى كنى؟ گفت :آن پادشاهى را عبادت كنم كه ابراهيم را به دوستى گرفت و موسى را به
كليمى و تو را برگزيده عالميان گردانيد.
اعرابى انديشه كرد كه :سوسمار ايمان آرد و من كافر باشم؟! انگشت برداشت و گفت :اشهد ان ال اله الّا اللّه وحده ال شريك له.
و اشهد انّ محمّدا عبده و رسوله .و اين ابيات انشا كرد:
اال يا رسول اللّه انّك صادق

فبوركت مهديّا و باركت هاديا

شرعت لنا دين الحنيفة بعد ما

غدونا كامثال الحمير الطّواغيا

فيا خير مدعوّ و يا خير مرسل

الى االنس و الجنّ لبّيك داعيا

فنحن اناس من سليم عديدنا

اتيناك نرجو ان ننال العواليا

فبوركت فى االقوام حيّا و ميّتا

فبوركت طفال ثمّ بوركت ناشيا

رسول (ص) گفت :سورتى از قرآن اعرابى را آموزانيد»9« .
و همچنين گويند :مردى از يمامه بود ،در روز والدت پسر را در خرقهاى پيچيد پيش رسول (ص) آورد .رسول (ص) گفت:
من انا؟ كودك گفت :انت رسول اللّه .فرمود :صدقت .بارك اللّه فيك .و آن كودك سخن نگفت بعد از آن .آن كودك را يمامه
مبارك اليمامه خواندندى»2« .
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب ،37 /الخرائج و الجرائح .72 /9
( -)2الثاقب فى المناقب ،32 /اسد الغابه .713 /2
ص925:
قومى بر رسول (صلعم) آمدند و بدروغ گواهى دادند كه اين مرد اشترى بدزديد .رسول (ص) فرمود تا دست او ببرند .مرد پشت
بر كرد و مىگفت:
اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد حتّى ال يبقى من الصّالة شىء .و بارك على محمّد و آل محمّد حتّى ال يبقى من البركات شىء.
و ارحم محمّدا و آل محمّد حتّى ال يبقى من الرّحمة شيء .و سلّم على محمّد و آل محمّد حتّى ال يبقى من التّسليم شىء.
به فرمان خدا اشتر به آواز آمد و گفت :اين مرد برى است از دزديدن من .بفرمود كه :مرد بازآريد .بازآوردند .گفت :تو چه
گفتى اين ساعت؟

مرد آن دعا بازگفت .رسول گفت :بدين دعاى تو جمله مدينه پر از مالئكه ديدم و آمين مىكردند .اى مرد ،فرداى قيامت از
حوض من آب خورى و روى تو سفيدتر از برف باشد»9« .
معجزات رسول (ص) در سنگ و درخت:
رسول اللّه چون به حرب بنى قريظه رفت ،درخت خرمايى حايل بود ميان صحابه و حصن ايشان .رسول (ص) اشارت كرد به
درخت ،به دونيم شد ،يك نيمه به جانب چپ و يك نيمه به جانب راست ،به حسب اشارت آن حضرت»2« .
و همچنين امير المؤمنين عليه السالم گويد :رسول (ص) مرا به درختى فرستاد روز بطحا .آن درخت اجابت كرد و تسبيح و
تهليل و تكبير و ثنا مى گفت .پس گفت :شكافته شو .به دو پاره شد .پس گفت :ملتزق شو .با هم آمد .پس گفت :گواهى ده به
نبوّت من .گواهى داد .پس گفت :بازگرد به
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب.35 -32 /
( -)2الثاقب فى المناقب.19 /
ص923:
موضع خويش .به تسبيح و تهليل و تقديس بازگرديد »9« .و در اين چند معجزات است.
مشهور است كه :رسول (ص) در سفر بعضى از غزاها به صحرايى رسيد.
مكشوف حاجت نتوانست كردن .اشارت كرد به درختى دور از رسول (ص) تا با عروق و اوراق بيامد تا آن حاجت گزارد .و
گويند :شكافته شد و رسول (صلعم) در آن ميان رفت .چون فارغ شد اشارت كرد تا باز جاى خويش رفت»2« .
و مشهور است كه :رسول (ص) در غزوه طائف مىرفت ،خواب بر وى غلبه كرد .درخت سدر در پيش آمد و رسول (صلعم)
خفته بود »7« .به فرمان خداى سدره به دونيم شد .و علما گويند :امروز آن درخت قائم است به دونيم و آن را سدرة النبى
گويند»2« .
در كتاب ثاقب ،عماد طوسى ايراد كرده كه آن درخت امروز بر پاى ايستاده همچنان به دو ساق.
رسول صلى ا للّه عليه و آله خواست كه حاجتى گزارد .با يكى از انصار گفت كه :با آن دو درخت خرما بگو تا مجتمع شوند.
آن مرد چنان گفت ،جمع شدند .رسول (ص) حاجت بگزارد ،ايشان را اشارت كرد باز به جاى خويش شدند .راوى گويد :آنجا
رفتم و هيچ نديدم از حدث رسول .به جهت آنكه حدث آن حضرت را زمين فرو بردى»5« .

______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب.19 /
( -)2الثاقب فى المناقب.12 /
( -)7يعنى خوابآلوده بود و متوجّه بر سر راه بودن آن درخت نشد.
( -)2الثاقب فى المناقب.12 /
( -)5الثاقب فى المناقب.12 /
ص922:
باقر عليه السّالم گويد كه :چون رسول (ص) به غار رفت ،على عليه السالم خائف بود براى رسول (ص) .به طلب رفت به عقب
آن حضرت تا به كوه ثبير رسيد ،بر باالى آن شد .رسول (صلعم) بر كوه حرا بود ،امير المؤمنين عليه السّالم را بديد گفت :ما
لك يا علىّ؟ على عليه السالم تفديه كرد به آب و ام گفت :خشيت ان يغتالك المشركون .رسول فرمود :ناولنى يدك .آن كوه از
جاى برخاست و نزديك رسول (ص) شد تا على عليه السالم به يك بار به رسول رسيد ،چنانكه قدم بر كوه ثبير بود و دست
در دست رسول (ص) .و در حال كوه ثبير به مقرّ خويش رفت»9« .
ابو بكر گويد كه :در غار من آواز قريش مى شنيدم .ترسيدم و گفتم :يا رسول اللّه ،اگر بدانند كه ما اينجاييم ،مرا و تو را بكشند.
رسول (صلعم) پاى بر كنار غار زد ،دريايى پديد آمد در وى گشتيهاى زر و سيم و جعفر بن ابى طالب طيّار رضى اللّه عنهما
در آن كشتى نشسته .رسول (صلعم) فرمود كه :اگر ايشان از آن راه درآيند ،ما از اين راه در كشتى رويم .و كشتى به من نزديك
بود»2« .
معجزات رسول (صلعم) در احياى موتى:
مشهور است كه :پيغمبر (ص) امير المؤمنين (ع) را با قريش بفرستاد تا هر مرده كه ايشان گويند زنده شود باذن اللّه تعالى-
چون از معجزه عيسى طلب كردند در مكّه -و مردگان زنده شدند»7« .
و همچنين رسول در مدينه روزى ذكر لحم كرد و اشتهاى آن حضرت
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب ،17 /بصائر الدرجات.223 /
( -)2الثاقب فى المناقب.17 /

( -)7الثاقب فى المناقب.12 /
ص921:
بدان .مردى بشنيد ،در حال به خانه برفت و برّهاى داشت بكشت و بريان كرد و به خدمت رسول (ص) آورد .رسول (ص) با
اصحاب گفت كه:
استخوان اين بنهيد و مشكنيد .چون مرد به خانه رفت ،گوسفند خود را ديد كه به در خانه وى ايستاده و زنده شده»9« .
و همچنين امّ سلمه گويد كه :يكى مرد آمد و معجزه عيسى از احياى موتى طلب كرد .رسول (ص) امير المؤمنين (ع) را گفت
كه :با وى به گورستان رو و باذن اللّه تعالى مرده را زنده كن .على (ع) به گورستان بقيع آمد و يوسف بن كعب را به دعاى و
معجزه رسول (ص) زنده گردانيد»2« .
معجزات متفرّقه:
آن حضرت هر كه را به پ ادشاهى فرستادى از رسوالن ،خيوى دهان مبارك خويش در دهان وى انداختى ،رسول به زبان آن
ملك بهتر عالم شدى »7« .چنانكه دحية الكلبى به ملك روم فرستاد و وى با آن ملك رومى گفت ،و عبد اللّه بن جحش را
به كسرا فرستاد ،با وى به فارسى سخن گفت»2« .
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب.12 /
( -)2الثاقب فى المناقب.15 /
( -)7الثاقب فى المناقب.933 /
( -)2الثاقب فى المناقب.933 /
ص973:
و از معجزات وى سوره «إِنَّا َأعْ َطيْناكَ الْكَوْثَرَ» است
كه رسول (ص) را خبر داد كه اوالد تو را كثرتى باشد و نسل اعداى تو منقطع شود .امّا انقطاع نسل اعداى آن حضرت ،اظهر
من الشّمس است و ابين من االمس .و امّا كثرت اوالد امجاد رسول (ص) از صلب طاهر ولىّ خدا علىّ مرتضى و بطن فاطمة
الزّهرا (عليها السالم) از آن ظاهرتر است كه شرح توان دادن؛ كه علويان و سادات عظيم الشأن در شرق و غرب و عجم و عرب

و ترك و ديلم چون مور و ملخ موج مى زنند و اعداى اين خاندان مقهور شدند ،چون بنى اميّه و بنى سفيان و آل مروان و آل
زياد و بنى العبّاس و بنى عدىّ و اضراب ايشان.
و منها حديث :كلّ حسب و نسب سينقطع الّا حسبى و نسبى»9« .
و منها قوله تعالى« :الم* غُلِبَتِ الرُّومُ» »2« .و آن چنان بود كه:
كسرا ملك فارس خواست كه لشكرى به روم فرستد .و در ملك وى
______________________________
( -)9مجمع البيان  ،921 /3بحار االنوار .791 /5
( -)2روم ( 9 /)73و .2
ص979:
زنى بود كه هر فرزندى كه وى بزادى ملك بودى .وى را گفت :خواهم كه لشكرى به روم فرستم .از پسران تو كدام اليق باشند؟
زن گفت :پسر من يكى قالن نام دارد ،تندتر از گرگ و محيالتر از روباه است .و دوم فرخان ،مردى تند و تيز و در كارها
نافذتر از سنان .سوم شهريزاد مردى حليم است.
كسرا گفت :من حليم را اختيار كردم.
چون لشكر به روم شد ،لشكر فارس غالب آمدند و بسيارى از شهرها و واليتهاى روم خراب كردند و درخت زيتون ايشان
ببريدند .و امير لشكر قيصر روم مردى بود يحنّس نام .و حرب ميان ايشان به اذرعات بود به بصرى؛ و هى ادنى الشّام الى اهل
العرب و العجم.
و رسول عليه السّالم در مكّه بود .چون اين خبر به رسول عليه السّالم رسيد برنجيد و غمگين شد؛ كه فارسيان مجوس بودند و
ايشان را كتاب نبود و اهل روم نصارا بودند و اهل كتاب .چون كفّار اين حال بدانستند ،شماتت كردند و اظهار فرح و گفتند:
برادران ما فارسيان بر روميان اهل كتاب غلبه كردند .ما نيز بر محمّد و اصحاب وى كه اهل كتابند غلبه كنيم؛ كه ما نيز امّيانيم.
و سهمى در دل اصحاب انداختند كه شما با ما حرب نكنيد و الّا آن رسد به شما كه به برادران شما رسيد از اهل روم.
پس ابو بكر پيش كافران رفت و گفت :شما خرّم شديد به غلبه فارسيان بر برادران ما .به خدا كه روميان غلبه كنند بعد اليوم .و
رسول ما را خبر داده است بدين از وحى خداى عزّ و جلّ .ابىّ بن خلف الجمحى برخاست و گفت كه :دروغ مىگويى يا ابا
فضل .ابو بكر گفت :دروغ تو گويى يا عدوّ اللّه! ابىّ گفت :اگر راست مىگويى با من گرو بند به ده اشتر به سه سال .بر اين
وجه شرط كردند .و اين قبل تحريم القمار بود.

ص972:
ابو بكر بيامد و رسول را خبر داد .رسول عليه السّالم گفت :من «بضع سنين» گفتم .بضع از سه باشد تا نه .برو بر اجل و مال
بيفزاى .ابو بكر با پيش ابىّ رفت .ابىّ گفت :مگر ندامت حاصل آمد؟ ابو بكر گفت :نه ،و لكن اجل و مال زياده كن كه اگر حق
با ما شد بستانيم و اگر با شما بود بدهيم .اجل به هفت سال كردند و مال به صد اشتر .تا روزى ابىّ گفت كه :من مىترسم كه
تو از مكّه بروى .كفيلى پديد كن تا اگر تو غايب باشى من وى را بگيرم .ابو بكر پسر خود عبد اللّه بن ابى بكر را به ضامن و
كفيل خويش كرد.
تا چون روز احد بود ابىّ بن خلف عزم كرد كه به لشكر رود ،عبد اللّه بيامد و گفت :ال و اللّه نگذارم كه بروى تا ضامن مكّى
پديد كنى .ابىّ يكى را به ضامن خويش كرد و به احد رفت و با رسول مبارزت كرد .رسول عليه السّالم زخمى محكم و وجيع
بر وى زد .همچنان با مكّه آمد و به دوزخ شد و بمرد .و روميان بر فارسيان غلبه كردند .و اين غلبه پس از هفتم سال بود از
مناحيه ايشان .و مناحيه مراهنه بود.
و روز حديبيّه روميان بر فارسيان غلبه كردند .چون خبر به رسول عليه السّالم آمد خرّم شد و مؤمنان خرّم شدند .ابو بكر برفت
و مال خطر « »9از ذرّيّت ابىّ بن خلف جمحى بستاند و پيش رسول آورد .رسول عليه السّالم گفت :آن را به صدقه بده .ابو
بكر اشتران را به صدقه بداد .و روز حديبيّه خبر مرگ كسرا به رسول رسيد خرّم شد و مؤمنان خرّم شدند .و روز بروز عدد
اسالميان در تزايد است و عدد اعدا در تناقص»2« .
______________________________
( -)9مال خطر :مالى است كه مورد رهان قرار گرفته باشد.
( -)2بنگريد به :تفسير القرطبى .5 -2 /92
ص977:
فصل
بدان كه :از تصنيف كردن اين كتاب «مناقب الطاهرين» تا هجرت رسول (صلعم) ششصد و هفتاد و يك سال است .در ايّام
گذشته هيچكس دعوى نبوّت نكرد و هيچ صاحب حجّتى ظاهر نشد .و اين اعظم الداليل است بر صدق قول وى.
و از آن جمله خبر داده بود كه :ابو لهب و زن او حمّالة الحطب بىايمان بميرند و چنان بود بىتغيير.
و علما گفتند كه :رسول را سه هزار معجزه بوده .و نه چنين است ،بلكه معجزه آن حضرت نامحصور است .از آن جمله صد و
بيست و چهار هزار پيغمبر فرستادن ،غرض بشارت قدوم پيغمبر بود ،و صد و چهار كتاب منزل ناطق بود به مدايح و مناقب آن
حضرت .امّا آنچه گفتند كه سه هزار معجزه بود وى را ،از افعال ظاهرى بود كه از نفس شريف آن حضرت ديدند و ظاهر شد.

كسى كه تتبّع اخبار و احاديث كند و علم و معرفت حقايق حاصل باشد وى را ،بيند و داند كه هر حديثى معجزهاى است وى را
به معنى و به مقصود كه آن مرجوع اليه است .و شاعرى عربى خوش گويد:
محمّد ان تصف ادنى خصائصه

فيا لها قصّة فى شرحها طول

ص972:
فصل فى بداية امر رسول اللّه (ص) على غاية ايجاز و انطواء
بدان كه :كار رسول (ص) در بدايت حال خواب بودى .هر چه بديدى چنان بودى و چنان پديد آمدى .و اگر تنها بودى ندا
كردندى كه :يا رسول اللّه .تا يك روز در زير حرا نشسته بود ،جبرئيل آمد و او را گفت :يا محمّد ،اقرأ .رسول (صلعم) گفت:
انا امىّ .مرا بگرفت و بيفشرد و بازگذاشت و گفت :بخوان .گفتم :من خواننده نىام .همچنين تا سه كرّت مرا بيفشرد و باز
مىگذاشت .آنگه سوره اقرأ بر من خواند الى قوله تعالى« :ما لَمْ َيعْلَمْ» « »9و برفت.
رسول (صلعم) را از آن تعب و رنج رسيد و لرزه بر وى افتاد .با حجره خديجه رفت و گليم بر خود پوشانيد و گفت :زمّلونى و
دثّرونى .جبرئيل آمد و گفت« :يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ* قُمْ فَأَنْذِرْ» .رسول گفت :من برخاستم و اين حال با خديجه بگفتم و گفتم :من
مى ترسم كه اين خيالى بود .خديجه گفت :حاشا من ذلك .آنگه گفت :برخيز تا به نزديك عمّم ورقة بن نوفل رويم و اين حال
با وى بازگوييم ،كه كتب اوايل خوانده.
______________________________
( -)9علق (.5 /)15
ص975:
چون ورقه اين سخن بشنيد گفت :هنيئا لك يا محمّد! انت النّاموس االعظم .تو آنى كه ما در كتب خواندهايم از تورات و انجيل.
و تو رسول آخر الزّمانى .نبوّت به تو مختوم شود .و يا ليت كه من در روزگار تو بودمى تا تقرّب به تو جستمى .و من بدان
مىنگرم كه تو را از اين شهر بيرون كنند و برنجانند .و هيچ پيغمبرى نبود الّا كه وى را برنجانيدند.
رسول (ص) گفت :هر وقت كه در خلوتى بودمى يا بر كوهى ،جبرئيل بيامدى و آهنگ من كردى و من خواستمى تا خود را از
آنجا بيندازم ،وى مرا برگرفتى .ديگر باره ورقه را خبر كردم .ورقه گفت :يا محمّد ،چون اين بشنوى مگريز و بر جاى باش تا
وى چه گويد .آنچه گويد بشنو و بر ياد گير .ديگر باره جبرئيل (ع) آمد و گفت :يا محمّد ،انّك نبىّ حقّا.
بخوان« :بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» -تا آخر فاتحه .و پيش ورقة بن نوفل شدم و سوره بر وى خواندم.
گفت :ابشر يا محمّد! انّك نبىّ مرسل .و انت الّذى بشّر به موسى و عيسى بن مريم .و آنگه ورقه اين ابيات بگفت:

فان يك حقّا يا خديجة فاعلمى

حديثك ايّانا فاحمد مرسل

و جبرئيل يأتيه و ميكائيل معهما

من اللّه وحى يشرح الصّدر منزل

يفوز به من فاز فيها بتوبة

و يشقى به الغاوى الشّقىّ المضلّل

ص975:
فصل فى فتح مكّة
بدان كه :چون رسول (ص) خواست كه به مكّه رود ،از خدا خواست كه اين حال پنهان دارد بر قريش .تا زنى ساره نام موالة
ابى عمر بن ضبعى بن هاشم بن عبد مناف « »9از مكّه به مدينه آمد .رسول (ص) پرسيد :به چه كار آمدى؟ گفت :به كارى.
گفت :به هجرت آمدى؟ گفت :نه .موالى مرا شما بكشتيد و در مكّه كسى نماند كه مرا تيمار داشت كند .آمدم تا مرا طعامى دهيد
به مكّه بازفرستيد.
رسول (ص) بفرمود كه هر كسى چيزى به وى دهد .هر يكى ناقه يا جامهاى به وى مىدادند تا به حاطب بن ابى بلتعه رسيد.
وى نيز چيزى بداد و خطّى به مكّيان نوشت و اعالم كرد كه رسول مىآيد بايد كه حذر باشيد.
ساره نامه در ميان موى خويش پنهان كرد و از شهر بيرون شد.
جبرئيل (ع) آمد و رسول (ص) را خبر كرد كه حال بر اين گونه است.
رسول (ص) امير المؤمنين (ع) و زبير را بفرستاد كه هركجا او را يابيد نامه از وى بستانيد .و رسول (ص) حارثة بن نعمان را به
حرس كرده بود به مدينه.
______________________________
( -)9اعالم الورى :992 /سارة موالة ابى لهب.
ص973:
از وى پرسيدند ،ايشان گفتند ما نديديم .تا به ذو الحليفه برفتند كسى را نديدند ،تا هيزمفروشى خبر داد كه بدين راه زنى چنين
رفته است .و به روايتى طلحه و مقداد و عمر بن الخطّاب با امير المؤمنين (ع) بودند.
ساره را بديدند و نامه طلب كردند .ابا كرد و سوگند خورد.

امير المؤمنين (ع) گفت :اى مردم ،عجب از كار شما ماندهام كه رسول از خداى و وحى خبر داد ،چگونه ساره راست گويد؟!
شمشير بكشيد و روى به ساره كرد و گفت :اگر نامه بدهى خالصى يابى ،و الّا گردنت بزنم يا برهنه كنم .مرا مىشناسى؟ منم
علىّ بن ابى طالب .ساره گفت :يا بن ابى طالب ،روى بگردان تا نامه بدهم.
على عليه السالم نامه بستد و به خدمت رسول (ص) آورد و گفت :نامه بستان .رسول (ص) نامه بستد و بر منبر رفت و گفت:
مر خداى تعالى را درخواستم كه حال ما بر مكّيان پوشيده باشد .يكى از شما نامهاى نوشت .اگر راست گوييد كه وى كه بود،
و الّا وحى وى را رسوا گرداند.
حاطب برخاست و گفت :يا رسول اللّه ،من نوشتم؛ امّا به خداى كه من مؤمنم و منافق نىام ،و بعد از نصيحت خيانت نكنم .تا
در اسالم آمدم جانب ايشان مراعات نكردم .مرا در مكّه خويشان و عشاير بسيارند .و من انديشه كردم كه اگر ايشان را -و
العياذ باللّه -دست باشد ،ما را در اين نامه به نزديك ايشان وسيلتى بود .و نيز اهل من به مكّهاند و مرا بر ايشان ترس آمد.
به اين نامه خواستم كه نزد ايشان مرا منّتى باشد.
عمر گفت :يا رسول اللّه ،اجازت ده تا اين مرد را گردن بزنم؛ كه وى منافق شد .رسول (ص) گفت :وى اهل بدر است .و خداى
تعا لى بر ايشان اطّالع كرد و همانا بيامرزيده باشد ايشان را .و ليكن وى را از مسجد بيرون كنيد .مردم دست به پشت وى
مىنهادند و بيرون مىانداختند و وى بازپس
ص972:
مىگرديد تا باشد كه رسول (ص) را بر وى رحم آيد و او را ببخشد .رسول (ص) فرمود :او را بازآريد .بازآوردند .فرمود :توبه
كن .وى توبه كرد .رسول (ص) توبه وى قبول كرد .و سوره« :يا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ» « »9فرود
آمد در حقّ وى»2« .
علماى سير گفتند كه:
عام الحديبيّه رسول عليه السّالم صلح كرد با قريش .و شرط كردند كه هر كه خواهد در عهد رسول آيد و ايشان را بر آن كس
اعتراضى نباشد ،و هر كه خواهد در عهد قريش آيد ،كس را بر وى اعتراضى نبود .بنو بكر در عهد قريش رفتند .و بنو خزاعه
در عهد رسول (ع) آمدند ،براى سرّى قديم كه ميان ايشان بود .بنو بكر و بنو خزاعه دعوى خونى مىكردند كه در جاهليّت در
ميان ايشان افتاده بود.
[بنو بكر] چون در عهد قريش شدند خويشتن را بديشان مستظهر يافتند ،طلب فرصت كردند تا با بنى خزاعه كيدى كنند .تا
شبى به استمداد قريش شبيخون كردند بر بنى خزاعه و مردى را بكشتند از بنى خزاعه .و اين در بيرون حرم بود .و از ايشان
كه به مدد بنو بكر آمده بودند صفوان بن اميّه بود و عكرمة بن ابى جهل و سهيل بن عمرو با اتباع خويش .چون به نوفل رسيدند

گفتند :چاره نباشد .حرمت حرم مهتوك نتوان كردن .نوفل گفت :ما در حرم بدتر از اين كارها مىكنيم از دزدى و فساد .بزنيد؛
كه فرصت يافتيد بر خصم.
بنو خزاعه در حرم آمدند و پناه با سراى بديل بن ورقا دادند .و او سيّد
______________________________
( -)9ممتحنه (.9 /)53
( -)2دالئل النبوّه بيهقى  ،92 -95 /5اعالم الورى.992 /
ص971:
قوم بود .بديل بيرون آمد و گفت :اى قوم ،هنوز مدّتى نگذشت كه عهد كرديد و نقض عهد كرديد و هتك حرمت حرم كرديد.
اگر نه آن است كه عهد است و حرمت حرم ،من خون روان بكردمى .و در حال مردى روان بكرد به خدمت رسول عليه السّالم
نام وى عمرو بن سالم بود .بيامد و در مسجد رسول آمد و حال بگفت .رسول (ع) گفت :اى عمرو ،غم مخور؛ كه من وراى كينه
شمايم و نصرت خدا در پيش است مرا .و ايشان در اين بودند كه ابرى در آمد .رسول عليه السّالم گفت كه :اين ابر به نصرت
بنى كعب خواهد باريدن .و بنو كعب رهطى بودند از بنو خزاعه.
آنگه بديل بن ورقا برخاست با جماعتى از خزاعه و روى به مدينه نهاد به شكايت .قريش از آنچه كرده بودند پشيمان شدند و
به ابو سفيان شدند و گفتند كه :ما را صالح نبود اين كار كردن .تو را ببايد رفتن و عهد و مدّت به زيادت كردن .ابو سفيان از
مكّه برون آمد .رسول (ص) گفت :در آن مىنگرم كه پندارى كه ابو سفيان از اين در درآيد و خواهد كه تا عهد را تازه كند.
و ابو سفيان بديل را در راه بديد با بنو خزاعه .ابو سفيان گفت كه :ايشان به مدينه بودند به شكايت ما؟ بديل گفت :ما را اشتر
به بعضى جاها بودند.
رفته بوديم تا مطالعه آن كنيم .و پوشيده داشت حال خويش .ابو سفيان گفت:
مرا وهم است كه وى دروغ مىگويد .به دنبال ايشان برويد تا اشتر بعر بيندازد .اگر استخوان در ميان بعر باشد ،ايشان به مدينه
بودند ،كه در مدينه اشتر را استخوان خرما دهند .چون يكى از عقب ايشان برفت ،در ميان بعر اشتر ايشان استخوان خرما يافت.
ايشان را يقين شد كه بديل به مدينه بوده است.
پس ابو سفيان به مدينه رفت و در پيش رسول شد و بسيارى سخن
ص923:

گفت؛ هيچ را جواب نداد .پيش امير المؤمنين على (ع) رفت .در خانه فاطمه بود .امير المؤمنين گفت :من حمايت تو نتوانم
كردن .ابو سفيان با فاطمه گفت:
بگو با پسر خويش حسن -كه وى آنجا حاضر بود -تا مرا حمايت كند.
فاطمه گفت :پسر من حمايت تو نتواند كردن؛ كه كودك است .و نيز در جهان كه باشد كه بر رسول (ع) حمايتى كند؟! على را
گفت :راى تو چيست؟ امير المؤمنين (ع) گفت :راى من آن است كه تو بزرگ كنانهاى برخيزى و پيش رسول روى و بگويى
كه من حمايت مىكنم.
بيامد و آن كلمه بگف ت .رسول عليه السّالم هيچ اجابت نكرد .از آنجا بيرون آمد و به خانه دختر خويش كه زن رسول بود -ا ّم
حبيبه -رفت و خواست كه پاى بر جامه « »9رسول نهد ،دختر در جست و جامه درنورديد.
ابو سفيان گفت :اى دختر ،تو را نمىشايد كه من پاى بر جامه تو نهم؟! امّ حبيبه گفت :نه؛ كه تو مشركى و مشرك نجس بود.
از آنجا بيرون آمد و به مكّه رفت و حكايت بازگفت .مردم گفتند:
على بر تو بخنديد! گفت :راى همان بود كه على ديد.
و رسول عليه السّالم در دهم ماه رمضان سال ششم از هجرت بيرون آمد و كلثوم بن الحصين را از بنى غفار بر مدينه خليفه
كرد .و در راه روزه بگشاد .و ده هزار مرد با وى بودند از مهاجر و انصار و حال وى بر قريش پوشيده بود .و از ياران هيچكس
بازنايستاده بودند به مدينه الّا كه جمله با رسول بودند.
و ابو سفيان بن حارث بن عبد المطّلب را در راه ديد و همچنين عبد اللّه بن اميّة بن المغيرة .ايشان چون آن بديدند .بترسيدند و
دانستند كه اهل مكّه طاقت
______________________________
( -)9جامه :پارچه ندوخته ،لباس .جامه خواب :بستر ،فراش.
ص929:
آن لشكر ندارند .خواستند كه پيش رسول آيند ،رسول بار نداد و گفت:
نخواهم كه ايشان را ببينم از آن جفاها كه از ايشان ديدهام .امّ سلمه گفت :يا رسول اللّه ،يكى پسر عمّ است و يكى پسر عمّه.
اگر دستور دهى تا درآيند و از تو امانى بخواهند .فرمود كه :نخواهم كه ايشان را ببينم.

و ابو سفيان بن الحارث پسرى طفل با خود داشت .گفت :به خدا كه اگر محمّد مرا به خود راه ندهد ،من دست اين به شدّ گيرم
و در اين بيابان بروم تا هر دو از گرسنگى و تشنگى بميريم .رسول (ص) چون اين كالم را بشنيد رقّت آمد ،وى را اجازت داد
تا درآمد و سالم كرد.
و قريش مادام خائف بودند از هجوم محمّد عليه السّالم به اقصى غايت.
و ابو سفيان بن حرب و حكيم بن حزام و بديل بن ورقا از مكّه بيرون آمده بودند تا باشد كه كسى را بينند و خبرى بدانند.
عبّاس بن عبد المطّلب گفت:
من انديشه با خود كردم كه اگر رسول ناگاه بر اين هيبت در مكّه رود ،اثر قريش بنماند .گفت :ناقه « »9رسول برنشستم و
مىراندم تا خبر بازدهم تا بيايند و از رسول امانى بخواهند.
و آن سه مرد كه از مكّه بيامده بودند بر پشته شدند ،آتشهاى عظيم ديدند .گفتند :اين چه آتش است؟ بديل را گمان مىبود امّا
پنهان مىداشت.
عبّاس گفت :شبى تاريك بود كه بديشان رسيدم و آواز ايشان بشناختم.
گفتم :يا ابا سفيان تويى؟ وى گفت :يا ابا الفضل تويى؟ و پرسيد كه :چه خبر دارى؟ گفتم :رسول خدا با ده هزار مرد مىآيد كه
شما را طاقت وى نباشد.
ابو سفيان گفت :چاره چه بود؟ گفتم :آنكه تو پس من نشينى تا به خدمت رسول عليه السّالم رويم و از بهر تو امان بخواهم.
گفت :به هر آتشى
______________________________
(« -)9بغله» صحيح است؛ چنانكه خواهد آمد.
ص922:
كه بگذشتم گفتند كه :عمّ رسول اللّه (ص) على بغلة رسول اللّه (ص) .تا به در خيمه رسول عليه السّالم شدم و ابو سفيان را بر
در خيمه بنشاندم و گفتم :يا رسول اللّه ،ابو سفيان اسير تو شد و از تو امان مىخواهد .و من در حقّ وى شفاعت مىكنم .وى
را به من بخش .رسول عليه السّالم گفت :تا فردا.
و چون صبح برآمد ،عبّاس وى را در خدمت رسول (ص) آورد.

رسول (ص) گفت :يا ابا سفيان ،وقت آن نيامده است كه اسالم آرى؟! گفت « :»9تن و جان و مال من فداى تو باد؛ چه نيكو
رحم پيوندى! و چه كريمى و چه رحيمى! اگر بجز خداى تو خداى ديگر بودى يقين كه فرياد ما رسيدى .رسول عليه السّالم
گفت :ايمان مى آرى؟ گفت :مرا دو ماه مهلت ده .رسول گفت :چهار ماه مهلت دادم .عبّاس گفت :يا ابا سفيان ،اسالم آور.
گفت :در مهلتم.
و رسول گفت :يا عم ،وى را به راهگذر لش كر اسالم بدار تا مردم بدانند كه وى در مهلت و امان است و بنكشند .عبّاس گفت:
يا رسول اللّه ،تو دانى كه ابو سفيان فخر دوست دارد .تشريفى بده وى را كه طمع دارد بيش از اين .رسول (ع) گفت :برو و بگو
كه هر كه در خانه وى رود ايمن باشد ،و هر كه در مسجد الحرام رود ايمن است ،و هر كه در خانه خويش رود و در ببندد ايمن
است.
عبّاس گويد :وى را ببردم و بر مضيقى بداشتم تا گروه گروه لشكر مىگذشت و وى مىگفت :اين كيست؟ من مىگفتم :بنو فالن
و بنو فالن .تا سواد اعظم و كتيبه خضرا ظاهر شد .گفت :اين كيست؟ گفتم :هذا رسول اللّه (ص) مع المهاجرين و االنصار .ابو
سفيان گفت :يا عبّاس ،پسر برادر تو
______________________________
( -)9در نسخهها «عبّاس گفت» آمده كه صحيح نيست.
ص927:
ملكى عظيم بيافت .عبّاس گفت :ويحك! اين نبوّت است.
ابو سفيان برفت و قريش را خبر داد كه لشكرى مىآيد كه كس طاقت آن ندارد .ايشان مضطرب شدند و خوف عظيم بر ايشان
افتاد .گفتند :تدبير چيست؟ گفت :هر كه در خانه من آيد ايمن است .گفتند :در خانه تو چند كس در گنجد؟! گفت :هر كه به
مسجد الحرام رود ايمن است .و هر كه در خانه خويش رود و در ببندد ايمن است.
آنگه حكيم بن حزام و ب ديل بن ورقا بيامدند و اسالم آوردند .و رسول عليه السّالم ايشان را بفرستاد تا مردم را به اسالم خوانند
و گفت :هر كه در باالى مكّه در خانه ابو سفيان رود ايمن است؛ و در زير مكّه در خانه حكيم بن حزام رود ايمن است؛ و در
ميان شهر در مسجد الحرام يا در خانه خويش رود در ببندد ايمن است.
و رسول (ص) رايت به سعد بن عباده انصارى داد و به راه مىآمد و مىگفت :اليوم تسبى الحرمة .عبّاس بشنيد و گفت :يا رسول
اللّه ،ما را در مكّه زنان و قراباتند و سعد چنين مىگويد؟! نبادا كه عرض ما برود و زنان ما را به اسيرى بيارند! صواب آن است
كه رايت از وى بستانى .رسول عليه السّالم رايت از وى بستاند و به على (ع) داد و گفت :در مكّه بر رايت اسالم را.

چون على عليه السّالم با رايت بيامد ،به در سراى پدر خويش آمد و امّ هانى آنجا بود .و جماعتى مشركان به حمايت امّ هانى
بودند .على عليه السّالم روى پوشيده مى داشت .آواز داد كه :اى اهل سراى ،اعداى خدا را از اين خانه بيرون كنيد .امّ هانى
بيرون آمد ،او را نشناخت و گفت :يا جوانمرد ،من دختر عمّ رسول خدايم و خواهر علىّ بن ابى طالب .مرا حرمتى بدار .امير
المؤمنين و حجّة ربّ العالمين تكرار مىكرد كه :اين دشمنان خداى را از اينجا بيرون كن .تا آخر امّ هانى گفت :و اللّه ألشكونّك
الى رسول
ص922:
اللّه (ص) .على عليه السّالم خود از روى مبارك پرنور خود برداشت .امّ هانى در نگريست وى را بديد بشناخت و در دست و
پاى وى افتاد و بوسه بر ران و ركاب وى مىداد .على عليه السّالم گفت :يا خواهر ،رسول خدا به اعلى الوادى فرود آمده است.
برو و سوگند راست كن.
چون امّ هانى به خدمت رسول (ص) آمد ،وى (ص) در خيمه بود و غسل مىكرد تا در مكّه رود .امّ هانى گفت :يا رسول اللّه،
ما ذا لقينا اليوم من على بن ابى طالب؟! فاطمه چون بشنيد گفت :يا امّ هانى ،شرم ندارى كه شكايت على مىگويى براى آنكه
وى دشمنان خداى را بترسانيد؟! رسول (ع) بخنديد و گفت :يا ا ّم هانى ،هر كه در خانه تو است در امان و حمايت من است؛
لمكانك من علىّ.
و رسول (ع) فرموده بود كه هر كه با شما قتال نكند با وى قتال مكنيد.
و جمعى قريش در اس فل مكّه جمع شده بودند .خالد بن وليد بديشان رسيد و قتال كردند .ظفر مسلمان را بود و جمعى از
مشركان را بكشتند و دوازده تن را به اسيرى بگرفتند .و يك دو مرد مسلمان را بكشتند .و يكى در خانه عبّاس بن قيس بن
خالد رفت و سالح برگرفت و ساز حرب مىكرد .زن او گفت :كجا مىروى؟ گفت :به حرب محمّد و اصحابش .زن گفت :مرو؛
كه تو مرد قتال محمّد نيستى به ظنّ من .مرد گفت :صبر كن؛ كه همين ساعت تو را خادمهاى آرم .برفت تا به صفوان و سهيل
و عكرمه رسيد و ايشان را بديد كه مى گريختند .وى نيز به هزيمت بيامد و در خانه شد و در ببست .زن به سخريّت مىگفت:
آن خادمه كجاست؟!
و رسول عليه السّالم فرموده بود كه چند كس را بكشند؛ منهم عبد اللّه بن سعد بن ابى سرح .و وى در خانه عثمان رفت و
عثمان براى وى شفيع شد .رسول عليه السّالم گفت :كس نيست كه وى را بكشد؟ سعد معاذ
ص925:
گفت :يا رسول اللّه ،من منتظر بودم كه به چشم اشارت كنى .رسول گفت:
ندانى كه انبيا را خائنة االعين نباشد؟! و دوم عبد الرحمن بن خطل را كه مرتد شده بود و از مدينه به مكّه گريخته بود ،و دو
زن مغنّيه كه به هجاى رسول غنا كردندى ،و حويرث بن نفيل را -و او از جمله مؤذيان رسول بود -و مقيس بن صبابه را -و

وى از انصاريان بود و مرتد شده بود و به مكّه رفته بود -و عكرمه ابو جهل را؛ و وى به يمن گريخته بود و ليكن بازآمد و
اسالم آورد و گويند :چون به كنار دريا رسيد ملّاح گفت :اگر مشركى در دريا منشين؛ كه سفينه من مشرك نبرد .و اگر مشركى
در وى نشيند غرق شود و سبب هالكت خلق بود .از آن سبب بازآمد و اسالم آورد .و عبد اللّه بن خطل را و سعد بن حويرث
را و ابو برزه اسلمى را بكشتند .و مقيس بن صبابة را ثميلة بن عبد اللّه او را بكشت .و مغنّيه را يكى را بكشتند و يكى بگريخت
و پس امان خواست و بازآمد و در عهد عمر خطّاب اسب وى را در پاى گرفت و بكشت»9« .
______________________________
( -)9اعالم الورى ،73 /اثبات الهداة  ،752 /9دالئل النّبوه .997 -7 /5
ص925:
فصل
چون رسول (ص) در مكّه آمد به در خانهاى بايستاد و گفت :ال اله الّا اللّه وحده ال شريك له .صدق وعده .و نصر عبده .و اعزّ
جنده .و غلب االحزاب وحده .آنگه گفت :يا قريش ،حق تعالى نخوت جاهليّت از سر شما ببرد .و جمله آدمى از خاك است؛
پدر آدم و مادر حوّا.
و وعظ بسيار بگفت .و به آخر اين آيت برخواند« :إِنَّا خَلَقْناكُمْ ِمنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى» »9« .پس گفت :اى اهل مكّه ،شما را چه گمان
است كه من با شما چه كنم؟ ايشان گفتند :ما را به تو گمان خير است .تو برادر مايى و پسر برادر مايى .رسول (ص) گفت :من
شما را رها كردم .از آن روز باز مكّيان را طلقا خوانند؛ يعنى :از بند رهاكردگان.
چون رسول (صلعم) فارغ شد ،بر كوه صفا شد و بنشست و از مردان بيعت ستد به اسالم و جهاد .پس بيعت زنان بستد به اسالم
ن
و به ترك دزدى و زنا و قتل اوالد چنانكه حق تعالى در قرآن گفته است« :يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ ال ُيشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ ال يَسْرِ ْق َ
ن» »2« .و امير المؤمنين عليه السّالم سفير بود ميان رسول (ص) و مردان و زنان .چون بيعت زنان
ن أَوْالدَهُ َّ
وَ ال يَزْنِينَ وَ ال يَقْتُلْ َ
خواست
______________________________
( -)9حجرات (.97 /)21
( -)2ممتحنه (.92 /)53
ص923:
گرفتند ،جامه بينداخت و يك سر رسول بگرفت در دست و جانب ديگر زنان در دست مىگرفتند .و گويند :طشتى بياوردند و
آب در آنجا ريختند ،رسول (ص) دست در وى نهاد و زنان را بفرمود تا دستها در وى مىنهيد.

و بعد از فتح مكّه دين قوّت گرفت .پس آنگه قبايل و رؤساى عرب منتظر مىبودند و گفتند :هيچ سلطانى هرگز قصد مكّه كه
حرم خداست نكرد الّا كه وى هالك شد .اگر محمّد نيز كاذب باشد ،هالك شود .و اگر بسالمت بازآيد ،دعوى رسالت او صادق
باشد .چون آنجا قتل كرد و به سالمت بيامد با لشكر خويش الّا سه تن كه راه خطا كردند به اسفل مكّه و ايشان را شهيد كردند،
القصّه خلق را معلوم شد حقيقت وى.
و پيش از محمّد (صلعم) دو تن قصد مكّه كردند :اوّل تبّع حميرى جهانگير ،دوم ابرهة بن الصبّاح.
و تبّع « »9پادشاهى بود كه وى را تبع بسيار بودى .براى آن تبّع خوانند.
و او در جاهليّت آتش پرست بود ،به آخر عهد اسالم آورد و قوم خويش را به اسالم خواند و ايشان وى را تكذيب كردند .و
گويند :وى از ملوك جهانگير بود چون اسكندر و سليمان بن داوود عليه السالم و چون اردشير بن بابكان .چون تبّع از ديار
مشرق بيامد به مدينه و ايشان را غارت كرد و پسر را آنجا ولىّ عهد ساخت و او به يمن رفت ،اهل مدينه غدر كردند و پسر
وى را بكشتند.
تبّع برخاست و با لشكر روى به مدينه نهاد .و والى مدينه آن روز عمرو بن طلحه از بنى عدىّ بن النجّار بود .ايشان نيز اسباب
حرب مهيّا كردند.
و پيش از اين مدنيّان از آن وى مردى كشته بودند و در چاهى انداخته كه
______________________________
( -)9داستان تبّع و قوم او در تفسير ابو الفتوح رازى  232 -239 /93آمده است.
ص922:
آن را ذات تومان گفتندى .تبّع را آن حقد نيز بود .مدنيّان به روز حرب كردندى و از جانبين كشته شدندى .چون نزديك غروب
بودى ،بيرون آمدندى و طعام ايشان دادندى و ميزبانى كردندى به اقصى غايت .تبّع را از اكرام ايشان عجب آمد .و عالمان از
احبار « »9بنى قريظه بيامدند و نصيحت تبّع كردند كه :تعرّض مدينه مرسان؛ كه وى مهاجر خاتم األنبياء خواهد بودن و مدفن
وى و اين جمع انصار وى باشند .ما بر تو و ملك تو مىترسيم اگر زحمت اين خلق دهى.
تبّع را اين سخن موافق آمد و تصديق ايشان كرد كه وى رسول خواهد بود و انبياى سلف به وى بشارت دادند و اين دو عالم
پسر عمّان يكديگر بودند .تبّع را عظيم موافق افتاد سخن ايشان كه از موطن و مولد و قبيله و احوال رسول (صلعم) خبر مىدادند.
ايشان را برگرفت و با خود به يمن برد.

چون وى به حمير رسيد ،نگذاشتند كه وى در آنجا رود و گفتند :تو از دين ما برگشتهاى و در دين جهودى رفتهاى .تبّع ايشان
را دعوت كرد؛ تا به آخر گفت كه آتش ميان ما و شما حاكم شود .و ايشان را عادت آن بودى كه اگر كسى را با غيرى دعوى
بودى ،ميان آن كوه رفتندى و قربانى كردندى ،آتش برآمدى و مجرم را بسوختى و قربان ايشان كه مجرمند بنخوردى.
اين دو حبر بيامدند و حمايلهاى تورات در گردن انداختند و در ميان آتش شدند .آتش از آن كوه بر آمد و اين دو عالم را از
يهود هيچ نقصى نرسانيد الّا كه عرقى از پيشانى ايشان بيرون آمده بود .و آتشپرستان بتان
______________________________
( -)9ادامه نقل نشان مىدهد كه اين كلمه به صيغه تثنيه عربى به كار رفته است و جمع فارسى نيست.
ص921:
خويش بيرون آورده بودند .آتش در ايشان افتاد جمله بسوختند .مردم واليت به سبب آن بيشتر در مذهب يهود آمدند و آتش
باز جاى خويش به ميان سنگها رفت .و ايشان را خانهاى بود كه آن را احترام كردندى و آوازها از آنجا بيرون آمدى .آن دو
عالم گفتند :اى ملك ،اين ديو است شيطانى ،براى فتنه خلق آمد و اين بانگ مىكند .بفرماى تا اينجا بشكافند .سگى سياه در
آنجا ديدند ،در حال بكشتند .حق تعالى ذ مّ قوم تبّع كرد و مدح تبّع .و تبّع پيش از محمّد (صلعم) بود به هفتصد سال و اين دو
بيت انشا كرد در مدح رسول (صلعم):
شهدت على احمد انّه

رسول من اللّه بارئ النّسم

فلو مدّ عمرى الى دهره

لكنت وزيرا له و ابن عمّ

چون از مدينه بيامد عزم مكّه كرد ،خواست كه ك عبه خراب كند ،حق تعالى جهان بر وى سياه گردانيد ،چنانكه سه شبانه روز
طلوع ماه و آفتاب نبود .وى از آن پشيمان شد و توبه كرد .علما وى را از آن منع كردند ،احرام گرفت و حجّ خانه و زيارت
بكرد بعد از آنكه خداى تعالى جهان بر وى سياه گردانيد .و كعبه را جامه قباطى بپوشانيد .اوّل كسى كه جامه كعبه را بپوشانيد
وى بود .و چند هزار گوسفند بكشت و گاو آنجا قربان كرد و به فقرا و درويشان داد.
امّا حكايت ابرهه « »9چنان بود كه:
از ملوك حمير كه او را زرعه ذو نواس نام بود از يهود بودى .و جماعتى حميريان ملّت وى بودند .و جماعتى از نجران بر حكم
انجيل بودند.
______________________________
( -)9حكايت ابرهه در تفسير ابو الفتوح  935 -952 /92آمده است.

ص953:
و ايشان را عبد اللّه التامر نام رئيس بود .با يهوديّت دعوت كرد ،مردم قبول نكردند و اختيار قتل كردند و تن در يهودى ندادند.
عبد اللّه خندقها بكند و بعضى را بكشت و در خندقها افكند كه وى كنده بود و بعضى را در آتش انداخت .و از ايشان يك مرد
از اهل سبا خالص يافت اوس بن ثعلبان نام .وى بر اسبى سوار شد و قصد قيصر روم كرد و پيش وى رفت و حال با وى
بگفت -كه قيصر هم عيسوى بود -و از وى مدد خواست .قيصر گفت :شهر ما از شهر شما دور است .امّا نامه بنويسم به سلطان
حبشه كه وى نيز بر دين عيسى عليه السّالم است نجاشى نام .و نامه نوشت كه بايد كه مدد اين قوم كنى.
چون نامه به وى رسيد ،مردى را بخواند از اهل حبشه ارباط نام و گفت :چون به يمن رسى ،ثلثى را بكش و ثلثى را خراب
كن و ثلثى را به بردگى پيش ما بيار .ارباط چون بدانجا رسيد و حرب كرد ،لشكر ذو نواس متفرّق شدند و وى بگريخت و به
كنار دريا آمد و لشكر به دنبال وى در آمد و وى در دريا افتاد و بمرد .ارباط در يمن آمد و قوم را چنانكه نجاشى فرموده بود
سه فرقه بكرد؛ قت ل و اسر و خرابى به سوختن .چون بدان مأمور قيام نمود حالها به نجاشى نمود .نجاشى بنوشت كه :به نيابت
ما در آنجا مىباشى با لشكرى كه دارى.
ابرهه را با ارباط كراهتى افتاد .جمعى از حبشه بازبريد و به حرب ارباط رفت و اسباب حرب ساخته كردند .ابرهة بن الصبّاح
به ارباط فرستاد كه :حكومت ميان من و تو است .لشكر را با ما كارى نيست .بيرون آى.
اگر من كشته شوم ،ملك و لشكر تو را بود .و اگر تو كشته گشتى ،مرا بود.
ارباط مردى جسيم و وسيم بودى و ابرهه مردى حقير و قبيح المنظر .غالمى آمد از پس وى و سالح وى مىداشت .ارباط
ضربتى بر ابرهه زد و وى را
ص959:
بينداخت .چون غالم آنچنان ديد در آمد و حمله آورد و ضربتى بر سر وى زد و ارباط را بكشت .ابرهه برخاست و لشكر بر
او جمع آمد.
چون خبر به نجاشى رسيد ،برنجيد و نامه نوشت به ابرهه كه :تو را كه رخصت داد كه با ارباط حرب كنى؟! لشكرى فرستم كه
موى پيشانى تو را ببرند و خاك واليت تو با توبرهها كنند و به واليت ما آرند .ابرهه چون نامه برخواند ،دلّاك را بخواند و سر
خود بتراشيد و يك انبان گل از آنجا برگرفت و به نجاشى فرستاد كه اين سوگند تو راست بكردم تا ملك خشم بنشاند .نجاشى
را خوش آمد و بنوشت كه :ما نيابت خويش به تو داديم چنانكه التماس كردى .آنجا مىباش و عمارت مىكن.

چون يمن و حوالى آن بر ابرهه مقرّر شد ،خانهاى بساخت سخت نيكو و به نجاشى نوشت كه :از بهر تو خانهاى بنا كردهام
مرصّع به جواهر كه كسى در جهان چنان چيزى نديده و از اقاصى عالم به نظاره آن مىآيند .و عن قريب بود كه مردم كه به
زيارت و حجّ كعبه مىروند روى بدينجا نهند.
نجاشى چون نامه بخواند خرّم شد و اين سخن در عرب فاش گشت.
مردى از بنى ملك بنى كنانه از زمين عرب برخاست و بدانجا رفت .و نام آن خانه قيس بود .روز جايها بديد و فرصت يافته
شب به زاويه اى از زواياى قيس نهان شد و در آنجا حدث بسيار كرد بر طريق استخفاف و اهانت كه وى گفته بود كه حج با
اينجا افكنم .و هم در آن شب از آنجا بگريخت .خادمان چون آن بديدند ،ابرهه را خبر كردند .او دلتنگ شد و گفت :آيا اين
عمل كه كرده باشد؟ مردم گفتند :عربى اينجا بود ،او كرده باشد .ليكن گريخته است.
ابرهه سوگند خورد كه به عوض اين ،خانه كعبه خراب كند ،از اين بىحرمتى كه عرب كرده است .و لشكر بسيار جمع كرد از
جنود حبشه و
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روى به زمين عرب نهاد .اين خبر به عرب رسيد .ايشان نيز آهنگ حرب كردند .اوّل ملكى كه لشكر جمع كرد بر وى بيرون
شد ،ذو نفر بود و با ابرهه قتال كرد .ابرهه بر وى غلبه كرد و عرب را به هزيمت كرد و ذو نفر را بگرفت و خواست كه بكشد.
ذو نفر گفت :مرا مكش ،كه من تو را به كار آيم در اين عزم كه كردهاى .بفرمود تا او را بند كردند و با خود ببرد.
و از آنجا برفت تا به قبايل خثعم رسيد .نفيل بن حبيب بيرون آمد با خثعميان قتال كردند .ابرهه غالب آمد و نفيل را بگرفتند.
نفيل نيز گفت :اى ملك ،مرا مكش كه دليل تو باشم و تو را به كار آيم در زمين عرب؛ كه تو راههاى اين واليت ندانى.
و از آنجا به طائف آمد .مسعود بن معتّب بيرون آمد با لشكر ثقيف و گفت :اى ملك ،تو را با ما خصومتى نيست .ما را بتخانهاى
است كه بيت اللّات گويند آن را .و تو را با ما به آن خانه مضايقه نيست .تو را غرض خانه كعبه است .ما تو را دليل دهيم تا تو
را داللت كند بدانجا .و ابو رعال را با وى بفرستاد كه برو و كعبه به ابرهه نماى .ابو رعال چون به مغمّس رسيد ،آنجا بمرد .تا
به امروز هر كه آنجا رسد ،سنگى بر گور وى اندازد.
ابرهه اسود بن مقصود را با لشكر عظيم به مقدّمه فرستاد .اسود برفت و دويست اشتر از آن عبد المطّلب به غارت ببرد .و ابرهه
گفت :با رئيس مكّه بگوييد كه من نه به ق تال تو آمدم ،و ليكن آمدم كه كعبه را خراب كنم .امّا اگر مانع شويد ،هر آيينه حرب
كنم.
عبد المطّلب گفت :اين حكايت به جواب راست نيايد .من به خويشتن بيايم و جواب بگويم .برخاست و با فرزندان و بنى عمّان
پيش ابرهه رفت .و چون ذو نفر ملك حمير بشنيد كه عبد المطّلب آمد ،برخاست و پيش ابرهه رفت و گفت :ايّها الملك ،بدان
كه اين عبد المطّلب مردى است موقّر و معظّم

ص957:
و سيّد قريش است .و در همه عرب از او بزرگترى نيست .و وى آن است كه مردم را طعام دهد و وحوش و طيور صحرا از او
منتفع باشند .و بزرگوارى وى در زمين عرب مشهور است .بايد كه وى را حرمت دارى .و تعريف براى نصيحت ملك كرد تا
وى را به مجلس نيكو بنشاند و بدانچه مقدور شود سخن وى قبول كند .و از اين نمط سخنها بگفت و برخاست.
ابرهه را اين سخن از او مرضى و خوش آمد.
و بيرون آمد و عبد المطّلب را پيش ابرهه برد .و عبد الم ّطلب مردى تمام باال و نيكو روى و فصيح زبان بودى با هيبت و هيأت
و بهجتى تمام .چون ابرهه وى را بديد ،وقعى عظيم و هيبتى تمام در دل وى افتاد .از روى تخت فرود آمد و اكرام كرد وى را.
در زير سرير ملك بنشست و وى را بر خود بنشاند .و ترجمان پيش او بر پاى كرد كه به چه كار و به چه خدمت آمدى .عبد
المطّلب گفت :آمدم اى ملك[ ،براى] اشتر چند از آن من به غارت بردهاند .اشارت فرما تا بازدهند.
ابرهه برنجيد و گفت :اين مرد از چشم و دل من بيفتاد كه براى اشترى چند گرگين « »9سخن مىگويد و از براى خانهاى كه
مفخر ايشان است و من آمدهام تا آن خانه را خراب كنم هيچ نمىگويد! من پنداشتم كه اين مرد عاقل است و نه چنان بود .عبد
المطّلب گفت :انّ لهذا البيت لربّا يحفظه .اشتر از آن من است .و خانه را خداوندى است كه نگاه دارد اگر خواهد .ابرهه گفت:
شايد .و بفرمود تا اشتران به وى دادند و بفرمود تا اشتران را جره به كوه بردند.
و عبد المطّلب بيرون آمد .و عمرو بن نغايه كه سيّد بنى كنانه بود و
______________________________
( -)9گرگين :گر.
ص952:
خويلد بن وابله را كه سيّد هذيل بود و جماعتى رؤساى قبايل را جمع كرد و پيش ابرهه رفت و گفت كه :يك سال مال حجاز
و تهامه بستان و بازگرد.
ابرهه قبول نكرد .عبد المطّلب بيرون آمد از پيش وى و نزد قريش شد و گفت :شما را در شعاب كوهها بايد رفت تا زحمت
اين لشكر به شما نرسد.
و بيامد و حلقه كعبه به دست گرفت و گفت:
يا ربّ ال ارجو لهم سواكا

يا ربّ فامنع منهم حماكا

انّ عدوّ البيت من عاداكا

امنعهم ان يخربوا قراكا

عبد المطّلب از آنجا بيرون آمد و در بعضى شعاب متوارى شد .ابرهه بيامد و آهنگ خانه كرد .فيالن را بياراست و سالح بر
ايشان بست .و وى را فيلى بود محمود نام .پيش روى فيالن بودى و نجاشى به وى فرستاده بود.
هر جا كه وى رفتى ،فيالن برفتندى .و اگر وى بايستادى ،آنها نيز بايستادندى.
نفيل بيامد و در گوش محمود گفت كه :يا محمود ،بايد كه دانى كه اين حرم خداست .مبادا كارى كنى كه هالك گردى! و اين
خانه ،خانه خداست .محمود فرو خفت ،چندانكه مىزدند گامى پيش نمىرفت .و اگر بر هر جانب كه بزدندى برفتى الّا به سوى
كعبه .ايشان از آن متعجّب بماندند.
خداى تعالى از جانب دريا مرغانى فرستاد بر شكل خطّاف « »9با هر يكى سه سنگ؛ يكى در منقار و دو ديگر در چنگال ،هر
يكى به قدر نخودى .بر باالى سر هر مردى يكى از ايشان بايستاد .و هر يكى را از آن سنگ بر وى آمدى ،هالك شدى .و
ايشان روى به هزيمت نهادند .و آن مرغان از پى ايشان مىشدند و سنگ بر ايشان مىزدند و مىكشتند .و نفيل از ايشان
______________________________
( -)9خطّاف :خفّاش.
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بگريخت و در كوهى پنهان شد.
حق تعالى جمله را هالك كرد .بر ابرهه علّتى مسلّط گردانيد كه خون و ريم « »9از وى بيرون مىآمد .از آنجا به صنعا رسيد
و در آن رنج مىبود و مىناليد تا شكمش بياماسيد و بتركيد و اعضا از هم بيفتاد و به دوزخ رسيد.
مقاتل بن سليمان گفت:
جماعتى قريش به بازرگانى به زمين نجاشى رفتند .چون به ساحل دريا رسيدند ،آتشى برافروختند براى طبخ طعام .و از آنجا
برفتند و آتش به جاى بگذاشتند .بادى عظيم عاصف برآمد و آتش برگرفت و هيكلى بود آنجا -به زبان قريش ترسايان را و
به زبان ترسايان ماسرجسان گويند -در آن هيكل انداخت و بسوخت الى آخره .و صريخى و استغاثتى برآمد از زن و مرد.
خبر به نجاشى رسيد .خشم گرفت و ابرهه را نامزد كرد براى خرابى خانه كعبه با لشكرى گران .و در آن روز مسعود ثقفى به
مكّه بود و مكفوف و نابينا شده بود؛ تابستان به طائف بودى و زمستان به مكّه .و ميان وى و عبد المطّلب صداقتى بود .و مسعود
مردى بودى با قامتى تمام و با قدر و خطر و خداوند راى و بصيرت .مسعود گفت :راى من چنان است كه صد شتر بگيرى و

آن را هدى خانه كنى و هر يكى را نعلى در گردن كنى به رسم هدى .باشد كه از سپاهيان ايشان يكى را بكشند ،حق تعالى بر
ايشان خشم گيرد براى خانه خود و مستأصل گرداند.
عبد المطّلب چنان كرد .لشكر ابرهه چند اشتران هدى را بكشتند و
______________________________
( -)9ريم :چركى كه از جراحت يا از بدن خارج شود.
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بخوردند .مسعود با عبد المطّلب گفت :اكنون غم مخور كه خشم خداى تعالى بر ايشان نازل شود .مسعود و عبد المطّلب از آنجا
به كوهى رفتند و اهل مكّه را بفرمودند تا بگريختند .مسعود گفت :يا عبد المطّلب ،به جانب يمن نگاه كن تا چه بينى؟ بنگريد،
گفت :مرغان مىبينم سپيد كه از كنار دريا روى به مكّه نهادند .گفت :بنگر تا كجا فرو آيند .گفت :به باالى سر ما رسيدند.
گفت :اين مرغان را شناسى؟ گفت :مرغان بالد ما نيستند .گفت :بر چه شكلند؟ گفت :بر شكل منج انگبين »9« .و در منقار هر
يكى سنگى است .هر گروهى را يكى در پيش ايستاده.
مرغانى سياه ،درازگردن ،سرخ منقار ،بيامدند و گرد لشكرگاه ابرهه صف كشيدند و آهنگ خانه كردند .هر مرغى از ايشان هر
چه در منقار داشت بينداخت .بر آن سنگ نام صاحب نوشته .بر هيچ يك از مرد و زن و بهائم به طول يا به عرض نيامدى كه
نفوذ نكردى .و هيچ كس خالصى نيافت الّا ابرهه ،تنها بجست و پيش نجاشى شد و بر پايه تخت اين قصّه بگفت كه لشكرى
بدان عظمت و شوكت به سنگريزه هالك شدند .و نجاشى از آن تعجّب مىنمود .و مرغى به عقب وى مىرفت .چون ابرهه قصّه
با نجاشى بگفت و فارغ شد ،آن مرغ سنگ بينداخت و وى را بر جاى هالك كرد ،تا نجاشى بداند كه هالكت لشكر وى چگونه
بود و حميّت و غيرت الهى بداند.
چون شب درآمد ،عبد المطّلب و مسعود هيچ حسّى و حركتى و آتشى نيافتند .آهسته مىآمدند و تفحّص مىكردند تا به لشكر
رسيدند -و ايشان در آن روز به كوه حرا بودند -جمله را مرده يافتند .آن جمله زر و حليههاى
______________________________
( -)9منج انگبين :زنبور عسل.
ص953:
ايشان برگرفتند .و عبد المطّلب دو گو بكند و هر دو را پر بكرد .با مسعود گفت :يكى گو مرا ،و يكى ديگرى تو را .و ايشان
بدان مال توانگر شدند و مهترى يافتند بر قوم خود.

و بعد از آن اهل مكّه را خبر كردند .هر يكى مىآمدند و متاعى و قماشى گرد مىكردند و اكثر مردمان بدان مالها توانگر شدند.
و گويند كه آن نجاشى جدّ اين نجاشى بود كه به دست رسول (صلعم) اسالم آورد.
و والدت رسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم در آن سال افتاد به سه سال پيش .و نيز گويند به چهل سال پيش از والدت آن
حضرت بود وقعه فيل .و عبد المطّلب از آ ن غنيمت كه از ايشان يافته بود جمله را خمس بيرون كرد و به صدقه بداد .و رسول
(صلعم) به چند چيز اقتدا به جدّ خويش كرده كه آن شرعى بوده :اوّل خمس ،و دوم ديات كه عبد المطّلب به صد اشتر قيمت
كرد .و اين جمله به اجازت حق تعالى كرد .و شرع جدّ رسول (ص) چون شرع آن حضرت آمد ،صالح هم آن بود كه تغيير
نكند ،بلكه ابقا كند به حال خويش.
ص952:
فصل در وقعه حديبيّه
« »9و آن در ماه ذو القعده بود .رسول عليه السّالم عزم كرد كه رود و زيارت خانه بكند و حج بكند .هفتاد هدى با خود بياورد
و بيامد و بر حذر مىبود تا به حديبيّه فر ود آمدند .مردى را از خزاعه بفرستاد خراش بن اميّه نام به مكّيان تا اشراف مكّه را
بگويد كه وى به چه كار مىآيد و شتر خود بدو داد ثعلب نام»2« .
وى بيامد و پيغام بگزارد .اشتر وى را پى بكردند و وى را بخواستند كشتن .جمعى حمايت وى كردند .از آنجا بيامد و رسول را
خبر داد بدانچه رفته بود .رسول عليه السّالم عمر را مىخواند و گفت :تو را به مكّه مىبايد رفتن و پيغام من برسانيدن كه من
به جنگ نيامدهام بلكه به طواف خانه مى آيم .عمر گفت :يا رسول اللّه ،مرا آنجا از بنى عدىّ كسى نيست .امّا اگر عثمان را
بفرستى كه بنو اميّه آنجا بسيارند كه حمايت وى كنند شايد.
رسول عليه السّالم عثمان را بخواند و پيغام بداد .چون عثمان به نزديك
______________________________
( -)9بنگريد به :مغازى واقدى  ،577 -539 /2قصص االنبياء 725 /و  ،723اعالم الورى ،933 -935 /دالئل النبوّه -13 /2
 ،953تاريخ يعقوبى .55 -52 /2
( -)2ل« :تغلب».
ص951:
مكّه رسيد ،ابان بن سعيد بن العاص را ديد .و ابان سوار بود ،از اسب فرود آمد و عثمان را برنشاند و وى رديف عثمان شد تا
مردم بدانند كه وى عثمان را حمايت مىكند .عثمان رسالت بگزارد .جبّاران قريش ابا كردند و گفتند:

محمّد را به زيارت خانه كارى نيست .و ما هرگز نگذاريم كه وى طواف خانه بكند .و عثمان را اجازت دادند كه اگر تو خواهى
طواف كن .عثمان گفت :من پيش از رسول طواف نكنم .و خواست كه بيايد وى را بازگرفتند.
مدّتى در آنجا بود.
رسول عليه السّالم گمان برد كه وى را بكشتند .صحابه را بخواند و در زير درخت بنشاند و بيعت را با ايشان تازه كرد .و اين
را بيعت الرّضوان خوانند و بيعت الشّجره نيز گويند .بكير بن االشح گفت :بيعت بر مرگ كنند؟ رسول گفت :بيعت بر آن كنند كه
آن به جا توانند آوردن.
عبد اللّه معقل گويد كه :من باالى سر رسول عليه السّالم ايستاده بودم .و شاخى از درخت بر دست داشتم و رسول را باد مىزدم
و رسول بيعت مىگرفت از مردم و مىگفت :بيعت از آن مىگيرم كه نگريزيد .اوّل كسى كه بيعت كرد ابو سنان بن وهب االسدى
بود .و جمله بيعت كردند الّا ابن القبس كه منافق بود و خود را در ميان پاالنهاى شتران پنهان كرده بود.
چون بيعت تمام شد خبر آمد كه عثمان به سالمت است .و قريش پنجاه مرد بفرستادند تا رسول را ناگاه بكشند به فرصتى.
رسول عليه السّالم از آن خبر يافت و ايشان را تمام بگرفت و منّت بر ايشان نهاد و رها كرد.
عبد اللّه بن معقل گويد كه :در روز حديبيّه رسول عليه السّالم در زير درخت نشسته بود و شاخى از شاخهاى درخت بر پشت
رسول افتاده بود و من آن شاخ بر دست گرفته بودم .و امير المؤمنين على عليه السّالم در پيش وى نشسته بود و صلحنامه
مىنوشت .ناگاه سى مرد برآمدند با سالح و
ص953:
خاك در روى ما مى پاشيدند .رسول عليه السّالم دعا بر ايشان كرد ،در حال جمله كور شدند .صحابه ايشان را تمام بگرفتند.
رسول عليه السّالم بفرمود كه ايشان را رها كنند.
و آنچه با رسول بود هفتصد مرد بودند و هفتاد اشتر براند ،از هر ده مردى يك اشتر .تا به ذو الحليفه رسيدند احرام گرفتند و
اشتران را شعار و تقليد كردند .و رسول جاسوسى از بنى خزاعه بفرستاد تا از قريش خبرى دهد او را .و از آنجا برفت تا به
عسفان رسيد .جاسوس بازگشت و گفت:
قريش و جمله احابيش « »9جمع شدند تا با تو قتال كنند و از مسجد الحرام مانع شوند .رسول عليه السّالم به وجه مشورت با
اصحاب گفت :شايد كه ما بر زنان و فرزندان اينان كه به يارى ايشان رفتند غارت كنيم تا راست برويم و كسى كه با ما قتال
كند قتال كنيم .ابو هريره گفت كه :مشورت رسول براى آن بود كه بدانند كه كدام است كه راى وى به صوابتر است و عاقلتر
است.

از آنجا برفت و به عسفان رسيد .بشر بن سفيان به عسفان بود و خبر كرد كه :قريش سر جنگ دارند با تو .و خالد بن الوليد را
گسيل بكردند به كراع الغميم رسيد .رسول عليه السّالم گفت :كيست كه مرا به راهى ببرد كه من ايشان را نبينم؟ مردى اسلمى
گفت :من ببرم يا رسول اللّه .راهى بىراه اختي ار كرد و راه صعب و وعر و سنگالخها بود .به سختى بسيار به سهل افتادند .و
رسول گفت :بگوييد :نستغفر اللّه و نتوب اليه .و گفت :اين خطّهاى است كه بر بنى اسرائيل عرض كردند و ايشان قبول نكردند.
آنگه گفت:
دست راست گيريد بر راه ثنيّة المراز بر مهبط حديبيّه كه زير مكّه است.
______________________________
( -)9احابيش :گروهى از مردم كه از يك قبيله نباشند.
ص959:
لشكر روى بدان راه نهادند .رسول عليه السّالم گفت كه :به ثنيّة المراز فروآييد .و سبب آن بود كه ناقه وى (ع) آنجا در خفت
و مردم بشتافتند و گفتند :حل حل .و اين صوتى باشد كه عرب اشتر را بدو برانگيزند.
رسول (ع) گفت :ما حل .يعنى اين كلمه مگوييد؛ كه فرو خفتن وى از كالل « »9نبود ،بلكه به اجازت حق تعالى بود .آنگه
گفت :و اللّه كه قريش مرا دعوت مكنند با هيچ كارى كه در او تعظيم حرمات خدا بود و صلت رحم الّا كه اجابت كنم ايشان را
به آن.
و بفرمود كه به اقصاى حديبيّه فرود آيند .و چاه آب يك ساعت خشك شد از كثرت خلق و بهائم .و رسول عليه السّالم را خبر
كردند كه ما اينجا به تشنگى بميريم .رسول عليه السّالم تيرى از جعبه خويش برگرفت و مردى ناجية بن عمر بن نعمان بن
دارم -و او سائق هدى رسول (ع) بود -به او داد تا به چاه فرو شود و آن تير را در بن چاه به خاك فرو برد .ناجيه به چاه فرو
شد و تير رسول (ع) به گل فرو برد .آب برآمد چندانكه ايشان بس گفتند .و زنى به كنار چاه آمد در آن وقت و گفت:
يا ايّها الماتح دلوى دونكا

انّى رايت النّاس يحمدونكا

يثنون خيرا و يمجّدونكا

ارجوك للخير كما يرجونكا

ناجيه جواب گفت:
قد علمت جارية يمانية

انّى انا الماتح و اسمى ناجية

و طعنة ذات رشاش واهية

طعنتها تحت الصّدور العالية

ايشان در اين بودند كه بديل بن ورقا برسيد با جماعتى بنى خزاعه و
______________________________
( -)9كالل :خستگى.
ص952:
ايشان از جمله اهل تهامه عيبه نصح رسول (ع) « »9بودند و گفتند :يا رسول اللّه ،قريش بيامدند و كعب بن لؤىّ و عامر بن
لؤى بر سر آبهاى حديبيّه فرود آمدند كوچك و بزرگ بر عزم قتال با تو و بر عزم منع تو از مسجد الحرام.
و رسول عليه السّالم گفت :هر چه مرا قريش دعوت كنند از صله رحم و امثال آن قبول كنم.
بشر بن سف يان چون از بديل اين سخن بشنيد گفت :يا رسول اللّه ،دستورى ده تا اين سخن تو به قريش برسانم .رسول (ع)
گفت :شايد .بديل با پيش قريش رفت تا پيغام بگزارد .سفيهان ايشان ابا كردند از استماع .و امّا عاقالن و حكما گفتند :بگوى
كه چه مىگويد .بديل اداى پيغام بكرد.
عروة بن مسعود برخاست و گفت :اى قوم ،شما نصح و رشد من و شفقت و حمايت جانب شما مىشناسيد؟ جمله گفتند :آرى.
گفت :اين مرد رشدى و صالحى بر شما عرضه مى كند .قبول كنيد و اجازت دهيد تا من بروم و سخن محمّد نيز بشنوم .گفتند:
شايد .برو.
بيامد و با محمّد (ع) مناظره آغاز ك رد .محمّد عليه السّالم همان گفت كه به اوّل گفته بود كه :هيچ چيز از صله رحم و تعظيم
حرمات خدا بر من عرضه نكنند الّا كه من اجابت كنم .عروه گفت :اى محمّد ،كه هرگز تو كسى را ديدى كه قوم خود را مستأصل
كند؟ و من پيرامون تو قومى را مىبينم اوباش .ايمن نباشم كه بروند و تو را رها كنند .ابو بكر وى را دشنام داد و گفت :ما برويم
و وى را رها كنيم؟! عروه گفت :من هذا؟ گفتند:
ابو بكر .گفت كه :اگر نه آن است كه تو به جاى من كارى كردهاى و من مكافات آن نكردم و الّا جوابت بدادمى .و مغيرة بن
شعبه بر باالى سر
______________________________
( -)9عيبة الرّجل :موضع سرّه.
ص957:
رسول (ع) ايستاده بود و عروه دست در روى رسول مىكشيد هر وقتى ،تسعه « »9بر دست وى زدى كه دست دور دار از روى
رسول عليه السّالم .گفت :من هذا؟

گفت :مغيرة بن شعبه .گفت :نه تو آنى كه من در عذر تو سعى كردهام؟! و او در جاهليّت قومى را كشته بود و عروه را در آن
باب سعى بود.
عروه ديد كه صحابه حرمت وى چون مى دارند كه اگر آب دهان بينداختى يكى از ايشان به دست گرفتى و در روى ماليدى ،و
اگر آبى از دست فرو ريختى بر سر آن كارزار رفتى تا كه ببردندى و آنگه قسمت بكردندى ،و در پيش وى سرافكنده و نرم
آواز و كوتاه نظر از حرمت و هيبت و تعظيم او را.
عروه بازگشت و قريش را گفت :يا قوم ،من با وفد « »2بودهام و پيش ملوك عالم رفتهام و از قيصر روم و كسراى فارس و
نجاشى حبشه هرگز نديدم پادشاهى را مطاعتر از محمّد در ميان قومش .اگر كارى فرم ايد مسارعت كنند بر آن .و پيش او
سخن نگويند ،و اگر گويند آواز بلند برنيارند .و از هيبت بر روى وى ننگرند .و او رشدى بر شما عرضه مىكند.
قبول كنيد.
مردى از بنى كنانه گفت :رها كنيد تا من بروم و سخن وى بشنوم.
گفتند :برو .چون به نزديك رسول رسيد گفت :اين فالن است .و او از قومى است كه ايشان تعظيم هدى كنند .هدى پيش او
بازبريد .و لبّيك بر وى زنيد .همچنين كردند .آن مرد گفت :سبحان اللّه! اينچنين قوم را از خانه خدا منع كردن حرام بود .و
بازگشت.
______________________________
( -)9ظاهر :شعبه.
( -)2وفد :گروهى كه در شهرها به سير و سفر پردازند .گروهى كه نزد اميرى به رسالت روند.
ص952:
آنگه حليس بن علقمه را بفرستادند و او سيّد احابيش بود .رسول گفت:
وى از قوم متعبّدان است .هدى با پيش وى بريد و لبّيك زنيد .چنان كردند.
وى نيز ال حول بكرد و بازگرديد .و قريش را مالمت كرد و گفت :حالل و روا نباشد هدى را از محلّش منع كردن.
آنگه فاجرى آمد و در حال با رسول (ع) آغاز سخن كرد .و در عقب اين سهيل بن عمرو برسيد .رسول عليه السّالم گفت :سهّل
عليكم االمر .قوم طلب صلح خواهند كردن .ايشان همچنان لبّيك كردند و هدى پيش بازبردند .سهيل آمد و گفت :صلح خواهيم
كردن .رسول (ع) امير المؤمنين على عليه السّالم را بخواند و گفت :بنويس :بسم اللّه الرّحمن الرّحيم .من محمّد رسول اللّه.

سهيل گفت :تو چيزى بنويس كه ما آن بشناسيم تا گواهى بر آن توانيم نوشتن .ما «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم» ندانيم .ما «بسمك
اللّهمّ» دانيم.
و ما اگر تو را به رسول اللّه شناختمى ما را با تو حرب نبودى.
رسول (ع) گفت :يا علىّ ،امح ما كتبت :بستر آنچه نوشتى .امير المؤمنين گفت :يا رسول اللّه ،مرا دست بنرود كه تا نام خدا
بسترم و نام تو از رسالت بسترم .رسول عليه السّالم كاغذ بستد و به دست خويش بسترد .پس گفت :يا علىّ ،ستدعى الى مثل
هذا فتجيب .و انت على مضض؛ اى :و انت على اضطرار.
و قرار دادند كه :در اين سال جنگ نكنند و مردم در امان باشند و ايمن .و هر كه از امّت محمّد به مكه آيند به حج يا به تجارت،
ايمن باشند به مال و جان .و هر كه از مكّه به مدينه آيد به تجارت يا عزم طرف مصر و شام كرده باشد ،ايمن باشد به مال و
جان خويش .و هر كه بى دستورى قريش از مكّه به مدينه آيد پيش محمّد ،محمّد وى را با مكّه فرستد .و هر كه از امّت محمّد
به مكّه آيد ،ايشان وى را باز جا ندهند.
ص955:
اين كالم بر مسلمانان سخت آمد .رسول عليه السّالم گفت :رها كنيد.
هر كه از ما برود الى لعنة اللّه و سخطه .و هر كه خواهد در عهد محمّد رود و هر كه خواهد در عهد قريش ،مخيّرند .مردم بنو
خزاعه در حال گفتند :ما در عهد محمّد رفتيم .و بنو بكر گفتند :ما در عهد قريش رفتيم.
رسول عليه السّالم گفت :ما طواف بكنيم؟ سهيل گفت :امسال نكنيد.
ديگر سال بياييد .و چون آييد سالح با خود مياريد الّا شمشيرها در غالف كرده .و هدى برانيد و آنجا كه ما بازداريم بكشيد.
رسول (ع) گفت :هدى برانيد .براندند و ايشان سربازمىزدند .رسول عليه السّالم گفت :همينجا بكشيد.
ايشان در اين بودند كه ابو جندل بن سهيل بن عمرو مىآمد با بندى گران و فرياد خواست كرد و مسلمان بود و در دست ايشان
بود چون اسير بود.
پدر برخاست و تپانچهاى بر روى او زد و گفت :يا محمّد ،اين عهد در ميان ما تمام شده است و شرط آن كه هر كه از ما به تو
آيد باز با ما دهى او را.
رسول عليه السّالم گفت :تو دانى .و ابو جندل فرياد مىخواست .و رسول مىگفت :صبر كن تا خداى فرجى بدهد؛ كه ما خالف
عهد نكنيم و از ما نيكو نباشد .پدر برخاست و دست وى گرفت و مىبرد و جفا مىكرد.

عمر گفت :من برخاستم و در پهلوى وى رفتم و دسته شمشير به وى نزديك مىكردم تا شمشير بستاند و پدر را بكشد .وى
خود حركتى نكرد.
و عمر گفت :از اوّل روز كه من اسالم آوردم هرگز شك نكردم الّا آن روز و گفتم :يا رسول اللّه ،وعده تو حق نباشد؟! گفت:
بلى .گفتم :نه تو گفتى كه ما در مسجد الحرام رويم؟! رسول گفت :من گفتم امسال رويم؟
گفتم :نه .رسول گفت :من گفتم :در رويم محلّق و مقصّر .و عمر از آن توبه كرد و صدقات بسيار بداد.
ص955:
حاصل كه :صلح نامه تمام بكردند از جانبين .و كاتب رسول على (ع) بود .هدى را براندند تا به وادى الثنيّه .مشركان آنجا از
پيش برآمدند و رويش باززدند .گفت :نحر هدى و حلق همينجا بكنيد .تا سه كرّت بگفت و كس التفات به وى نكرد؛ تا در
خيمه امّ سلمه رفت .امّ سلمه گفت :يا رسول اللّه ،تو از آن خويشتن بجاى آر .باقى ايشان دانند .رسول عليه السّالم به دست
خويش نحر بكرد .و حلّاق وى خراش بن اميّة الخزاعى بود .بفرمود كه سر وى بتراشيد.
صحابه چون چنان بديدند ،ندامت حاصل شد ايشان را و از دست درافتادند و بعضى سر همديگر مىتراشيدند .و نزديك آن بود
كه خود را بكشند از غم و غبن كه چرا فرمان رسول نكردند .و جمعى تقصير بكردند.
رسول گفت :رحم اللّه المحلّقين .ياران گفتند :و المقصّرين .تا سه كرّت بگفت .چهارم كرّت بگفت :رحم اللّه المحلّقين و المقصّرين
صحابه گفتند :يا رسول اللّه ،چرا سه كرّت دعاى محلّق كردى و يك كرّت دعاى مقصّر؟
گفت :زيرا كه مقصّران شاك بودند و محلّقان متيقّن.
و جمعى زنان بيامدند و بر رسول بيعت كردند .و منه قوله تعالى:
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ ا ْلمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ»»9« .
و ابو بصير عتبة بن اسيد در مكّه اسير و محبوس بود و وى مسلمان بود.
رسول عليه السّالم از آنجا با مدينه آمد .وى نيز از ايشان گريخته به مدينه آمد .مكّيان در حقّ وى نامه نوشتند به رسول و او
را بازخواستند و دو مرد را از بنى عامر بفرستادند .و رسول عليه السّالم وى را بديشان داد .ابو بصير گفت :يا رسول اللّه ،مرا با
مشركان مىدهى؟! رسول (ع) گفت :يا هذا ،برو
______________________________
( -)9ممتحنه (.93 /)53

ص953:
و صبر كن؛ كه عهد كه ميان ماست خالف نتوان كردن.
ابو بصير بيامد با ايشان تا به ذو الحليفه رسيد .ايشان بنشستند و چيزى مىخوردند و تيغ در پيش ايشان نهاده بود در نيام .او
گفت :اين تيغ نيكوست؟ گفتند :نيكوست .گفت :شايد كه من ببينم؟ گفتند :شايد .وى بر گرفت و از نيام بيرون كشيد و درنگريد
و به دست بجنبانيد و بزد و يكى را از ايشان به جاى بكشت و ديگرى بگريخت و روى به مدينه نهاد .چون رسول عليه السّالم
وى را بديد در حال گفت :اين مرد مذعور « »9است .در حال بر اثر وى ابو بصير برسيد تيغ در دست گرفته و گفت :يا رسول
اللّه ،ذمّت تو برى شد و تو وفا كردى به عهد خويش .رسول عليه السّالم گفت:
ويل امّه! مسعر حرب لو كان معه رجال.
ابو بصير چون اين سخن بشنيد بدانست كه رسول وى را به دست بازخواهد دادن .از پيش رسول عليه السّالم بيرون آمد و به
كنار دريا شد و متوارى گشت .و ابو جندل از مكّه بيامد و به وى پيوست .و از مكّه و مدينه بسيارى مسلمانان به نزديك وى
رفتند؛ تا هفتاد مرد آنجا جمع شدند و راه مى زدند از آن قريش كه رهگذرشان بر آنجا بودى از راه شام و مصر .و مشركان
قريش مىكشتند و مال به غارت مىبردند .تا قرشيان را طاقت به جان رسيد و نامه به رسول نوشتند كه :ما از آن پشيمان شديم.
و هر كه از ما پيش تو آيد ما وى را مطالبت نكنيم و وى در خدمت تو باشد .تو بفرست و ايشان را بازخوان و شفاعت كن
بديشان .رسول عليه السّالم بفرستاد و ايشان را بخواند و در مدينه بماندند .اين است وقعه حديبيّه.
______________________________
( -)9مذعور :ترسان ،وحشت زده و پريشان.
ص952:
فصل فى وقعة الخيبر و غزاتها
« »9چون رسول (صلعم) از بقيّه ذو الحجّه به مدينه آمد و بعضى از محرّم در آنجا ايستاد ،آنگه در بقيّه محرّم روى به خيبر
نهاد ،در سال هفتم از هجرت و مردى را خليفه كرد نام وى سباع بن عرفطة الغفارى.
انس گويد :من آن روز با طلحه بودم .چون بيامديم و در زير حصن فرود آمديم ،يهود به كنار غلّهها بودند .چون ما را بديدند،
تيشه و بيل و تبر و آنچه داشتند فرو ريختند و مىگفتند محمّد آمد و به قلعه در شدند.
رسول (صلعم) چون به بن قلعه رسيد گفت :انّا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.

بريدة االسلمى گويد كه :ما به شب مىرفتيم .و عامر بن االكوع با ما بود و از اشعار خويش مىخواند .تا رسول (صلعم) از آن
بشنيد و گفت :غفر اللّه لك .يكى از صحابه گفت :يا ليت بگذاشتى كه چند روزى با ما بودى .و امّا اين ساعت واجب شد
شهادت .و غرض از اين گفتن آن بود كه
______________________________
( -)9بنگريد به :تاريخ يعقوبى  55 /2و  ،53مغازى واقدى  ،335 -572 /2قصص االنبياء ،723 /اعالم الورى.931 -933 /
ص951:
رسول (ص) با هر يكى اين سخن بگفتى در چنان مقامى ،وى شهيد شدى.
عامر به حرب رفت و يهوديى بيرون آمد و ميان ايشان ضربتها برفت.
يهودى ضربتى محكم بر وى زد و وى خواست ضربتى بر يهودى زند ،خطا افتاد و بر پى عامر آمد .مردم گفتند :بطل عمل
عامر .وى خويشتن را بكشت.
سلمة بن االكوع برادر عامر اين سخن بشنيد و پيش رسول (ص) رفت و بگريست كه مردم مىگويند :بطل عمل عامر .رسول
(ص) گفت :ايشان دروغ مىگويند ،بلكه اجر مرّتين .انّه لجاهد مجاهد.
و اتّفاق اهل قبله است كه فتح خيبر به دست امير المؤمنين على عليه السّالم شد .در اوّل رايت به ابى بكر داده بود پس به عمر.
و ايشان هر يكى به نوبت رايت رسول (ص) منكوس و منكوب بازآوردند .و ايشان مالمت لشكر مىكردند و لشكر مالمت
ايشان مىكرد؛ تا رسول (صلعم) برنجيد و فرمود:
اما و اللّه العطينّها رجال يحبّ اللّه و رسوله و يحبّه اللّه و رسوله؛ كرّار غير فرّار.
و امير المؤمنين عليه السّالم را آن روز رمد و صداعى بود در مدينه.
سلمة بن االكوع را بفرستاد تا وى را بياورد بر شترى و چشم به پارهاى برد قطرى بازبسته .رسول (صلعم) پرسيد كه :اى على،
اين چه رنج است تو را؟
گفت :رمد و صداع .رسول (صلعم) سر آن حضرت بر ران خويش نهاد و تفلهاى از دهان مبارك در چشم وى انداخت و گفت:
اللّهمّ قه الحرّ و البرد.
و دست مبارك بر روى آن حضرت فرو ماليد .در حال برخاست كه هيچ اثر پديد نبود از رمد و صداع .رسول (ص) فرمود:
رايت بستان و برو؛ كه جبرئيل با تو است و نصرت در اين روز تو راست .حق تعالى ترس در دل ايشان انداخت .و گفت :ايشان
در كتاب خويش خواندهاند كه قلعه ايشان به دست ايليا گشوده شود .بايد كه تو نام خويش بگويى.

ص933:
و على عليه السّالم در اين روز حلّهاى ارغوانى پوشيده بود .صاحب حصن و رئيس آنجا كه از پهلوانان عرب بود مرحب نام،
بيرون آمد؛ دو خود بر سر نهاده ،يكى آهنى و يكى فوالدى .على عليه السّالم طفر يافت و ضربتى بر سر وى زد كه هر دو خود
قطع كرد و به سر وى رسيد تا جمله دندانهاى وى بريده شد .به يك ضربت بيفتاد و به دوزخ رسيد.
چون على (ع) به بن حصن درآمد گفت :منم پسر ابى طالب .حبرى از احبار ايشان گفت :غلبتم و ما انزل على موسى! يعنى:
به حقّ تورات كه يهود مغلوب باشد .چون نام وى بشنيدند و وى مرحب را كشته بود ،خوفى در دل ايشان افتاد.
جمله در حصن گريختند و در ببستند .امير المؤمنين (ع) به نزديك در رفت و معالجه در حصن و حلقه آن بگرفت و نظاره آن
مىكرد.
مردى به باالى درآمد و آن فعل و معالجه امير المؤمنين (ع) بديد و گفت :نام تو چيست؟ گفت :على (ع) .مرد گفت :من در
كتاب خوانده ام كه رسولى پديد آيد كه تحيّت وى چون تحيّت اهل بهشت باشد و وى را پسر عمّى بود اين قلعه به دست وى
گشوده شود .يا على ،اگر تو صاحب اين فتح باشى ،مرا امان باشد؟ امير المؤمنين گفت :لك امان رسول اللّه .مرد گفت:
عالج الباب يا علىّ.
امير المؤمنين (ع) در دست گرفته حلقه در و زنجيرها را و حلقه ها را از هم بگسست و در از جاى بركند و از باالى سر خود
از پس پشت چند گام بينداخت .چون لشكر اسالم خواستند كه عبور نمايند نتوانستند؛ كه خندق سخت فراخ بود .امير المؤمنين
عليه السّالم آن در را يك جانب بر كنار خندق نهاد و طرفى كه نمىرسيد بر دست گرفت .امير المؤمنين (ع) گفت:
آن در بدان عظمت ،در پيش من چون سپرى بود .و جمله مسلمانان بر آن عبور كردند.
ص939:
گويند كه :صحابه با رسول گفتند كه :يا رسول اللّه ،قلع باب خيبر از على عجب بود ،امّا طرفى ديگر را كه نگاه داشت كه
مسلمانان از آنجا گذشتند عجبتر است .رسول (صلعم) گفت :تو عجب در دست ديدى .عجب در پاى وى ببين.
راوى گويد كه :آن حضرت در زير در رفته بود و در بر سر دست گرفته .چون به پاى وى نگاه كردم ،معلّق يافتم ميان هوا.
گفتم :يا رسول اللّه ،پاى وى عجبتر كه معلّق است! رسول (صلعم) گفت :نه معلّق است ،بلكه بر پر جبرئيل (ع) است.
ابو رافع گويد كه :علىّ مرتضى (ع) در بعضى حصون خيبر حرب مىكرد ،يهوديى ضربتى بزد و سپر از دست آن حضرت بيفتاد.
آنجا درى بود از حصنهاى قلعه .و خيبر را حصنهاى بسيار بود .امير المؤمنين عليه السّالم دست كرد و درى بر كند و به دست
گرفت و مى گردانيد چنانكه سپر گردانند .تا چون فارغ شد ما هشت تن برفتيم تا آن در را بجنبانيم نتوانستيم.

امير المؤمنين (ع) گفت :من گرانى آن در چنان يافتم كه گرانى سپر خود .و به آخر عهد هفتاد كس رفتند تا آن در را به جاى
خويش برند نتوانستند .آنگه رسول (ص) آغاز كرد و آن حصنها مىگشود .و قرب پانزده روز حصن قموص بگشاد -و آن
حصن سلّام بن ابى الحقيق بود -و غنيمت بياورد.
و صفيّه بنت حيىّ بن اخطب را بياوردند با زنى ديگر .چون لشكر بر قتلى بگذشتند ،جمله قرابات خويش ديدند ،خاك بر سر
كردند و رويها خراشيدند .رسول (صلعم) آن را كه همراه صفيّه بود گفت :اين شيطان را از دور گردانيد و رداى خويش بر سر
صفيّه انداخت .مردم را معلوم شد كه رسول (ص) وى را برگزيد به خاصّه خود.
ص932:
و صفيّه پيش از اين به خواب ديده بود كه ماه از آسمان بيامد و در دامن وى افتاد .اين خواب با شوهرش كنانة بن ربيع بن ابى
الحقيق بگفت.
شوهر تپانچه بر روى وى زد -چنانچه چون پيش رسول (ص) آمد اثر آن بر روى وى بود -و گفت :تعبير اين خواب آن است
كه تو به زن اين ملك باشى محمّد نام .و زن در جزع افتاد.
و شوهر وى كنانه را پيش رسول (صلعم) آوردند و صاحب كنز حصن بودى از آن بنى النضير .رسول (ص) گفت :كنز و مالهاى
حصن بيار .انكار بكرد .يهوديى گفت :وى در آن خزانه حصن آمد و شد كردى .رسول (ص) بفرمود تا آن خزينهها ويران كردند
و زر و مال بسيار از آنجا بيرون آوردند .رسول (ص) او را مىزد كه ديگر بگو و وى انكار مىكرد.
رسول (ص) وى را به زبير سپرد تا عذاب وى كند .زبير چندانكه مىزد اقرار نمىكرد .زبير به محمّد بن مسلمه سپرد وى را و
گفت :به عوض خون برادرت محمود بن مسلمه وى را بكش .و محمود را در قتال حصن ناعم كشته بودند به سنگى كه بر وى
انداخته بودند .و آن اوّل حصنى بود از حصون خيبر كه بگشودند.
و اهل فدك چون خبر حصنها و احوال آن بشنيدند ،بترسيدند و قلعه بسپردند و به زنهار آمدند و قرار دادند كه بعضى از مال
خويش ببرند و جايگاه و حصن و مملوك به رسول (ص) بگذارند و رسول (ص) ايشان را نكشد .رسول (ص) چنان كرد .و
اهل خيبر نيز شفاعت كردند تا آنچه به حصن مانده بود رسول (ص) نيمه بديشان دهد و آنجا مقام كنند چندانكه رسول (ص)
خواهد و چون رسول را ارادت نباشد آن جايگاه بازگذارند .خيبر و توابع آن فىء مسلمانان بود و فدك خاصّه رسول (صلعم)
بود ،و ال يوجف عليها بخيل و ال ركاب.
ص937:
فصل فى وقعة االحزاب و الخندق «»9
و اين غزوه در شوّال بود سال چهارم از هجرت .و آن چنان بود كه:

سلّام بن ابى الحقيق و حيىّ بن اخطب و كنانة بن الربيع و هوذة بن قيس و ابو عماره وائلى از يهودان به مكّه آمدند و قريش را
دعوت كردند به حرب رسول (ص) و تحريص نمودند كه جمع شوند تا دست يكى داريم و عهد كنيم كه وى را و اصحاب وى
را مستأصل گردانيم .قريش گفتند كه :اى معبّران يهود ،ما مردم امّيّيم و شما اهل كتاب و علميد .شما بهتر دانيد كه دين ما بهتر
است يا دين محمّد .و حق تعالى در اين باب فرمود « :أَ لَمْ تَ َر إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا َنصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُو َن بِالْجِبْتِ َو الطَّاغُوتِ َو
يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُالءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا» الى قوله« :بِجَهَنَّمَ سَعِيراً» »2« .و به قبيله غطفان آمدند از قيس عيالن.
و قائد قريش در پيش ابو سفيان بن حرب بود و رئيس و قائد غطفان عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى و حارث بن
عوف با قبيله بنى مرّة و مسعود بن رخيله با قوم خويش .اين جمله جمع شدند و عهد
______________________________
( -)9بنگريد به :االرشاد  ،931 -12 /9اعالم الورى ،11 /مناقب ابن شهر آشوب  ،913 /9مغازى واقدى ،223 -223 /9
تاريخ يعقوبى  53 /2و .59
( -)2نساء (.55 -59 /)2
ص932:
كردند كه يكدست شوند تا محمّد و اصحاب را مستأصل كنند.
رسول (ص) نيز با سه هزار مرد از مدينه بيرون آمد و پيش سلع فرود آمد .و سلع كوهى است و آن پس پشت وى بود .و خندق
بكندند به اشارت سلمان فارسى رضى اللّه عنه كه با رسول گفته بود كه :يا رسول اللّه ،عادت واليت ما چنان است كه حفظ
بالد را خندقها بكنند حوالى شهرها تا حايل باشد و مانع از هجوم دشمن .رسول (ص) فرمود :راى صواب است.
بفرمود كه خندق بكندند.
ابو سفيان با ده هزار مرد بيامد و به كنار وادى فرود آمد .و غطفان بيامدند و نزديك احد فرود آمدند با خلقى عظيم .و رسول
(صلعم) زنان و عياالن را با حصن فرستاد كه آنجا بود.
و حيىّ بن اخطب النضرى بيامد به حصن كعب بن اسيد القرطى -و ميان كعب و رسول عهدى بود و صلحى تمام داشت -و
گفت با كعب كه :در بگشاى تا عيال را در اينجا ساكن گردانم .كعب گفت كه :نه .با محمّد صلح كردم و عهد بستم .و او مردى
نيكو سيرت و نيك عهد و با وقار و سكون است .و من خالف وفاى وى به هيچ وجه نكنم .قبول نمىكرد؛ تا به آخر گفت :تو
در نمى گشايى تا زنان ما نان شما نخورند! كعب از خجالت اين سخن ،در بگشود .حيىّ در آنجا رفت و وسوسه مىكرد و
مى گفت تا وى را مطيع خويش كرد؛ تا به حدّى كه گفت :تو را تصوّر آن است كه محمّد بعد از اين باشد يا تبع وى؟! جمله
قبايل عرب با اهل كتاب بر وى جمع آمدند و سوگند خوردند كه بازنگردند تا وى را با اصحاب نكشند .عاقبت كعب عهد
رسول (ص) بشكست و در عهد حيىّ رفت.

رسول (ص) سعد بن معاذ را كه سيّد اوس بود و سعد بن عباده را كه سيّد خزرج بود و عبد اللّه بن رواحه را و خوّات بن جبير
را گفت بروند و بنگرند
ص935:
كه حال لشكر چون است و يهود نقض عهد كردند يا نه و با ايشانند يا نه.
اگر راست باشد ،به اشارت با من بگوييد تا مردمان دلشكسته نگردند .و اگر دروغ است طاهر بگوييد تا مردم دلير گردند.
ايشان برفتند و حالها بدانستند و بازآمدند و رسول (صلعم) را به خلوت خبر كردند .و منافقان اراجيف مىانداختند و مسلمانان
را ترس مىدادند و مىگفتند مشركان و يهود بر شما خروج كردند؛ تا معتّب بن قشير گفت:
عجب كه محمّد ما را مىگويد كه ملك قيصر و كسرا شما را خواهد بود و ما امروز به قضاى حاجت به خلوت نمىتوانيم
نشست! و منه قوله تعالى عن قصّته« :و قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً»*»9« .
و بيست و اند روز چنين بماندند كه ميان ايشان حربى نبود جز سنگ و تير انداختن .رسول (ص) با سعد معاذ و سعد عباده
گفت -بر طريق امتحان و تجربه -كه :من صالح در آن مىبينم كه ما ثلث ميوههاى مدينه به غطفان و قبايل مجتمعه دهيم و
اين شهرها بازخريم .شما را در اين چه راى است؟
ايشان گفتند :اگر اين وحى سماوى است كه مىگويى ،سمعا و طاعة .و اگر از براى خويش مىگويى ،آن خود حكم ديگر است.
رسول (صلعم) گفت:
وحى نيامد .گفتند :يا رسول اللّه ،ما پيش از اين در جاهليّت و عبادت اصنام بوديم و هرگز ايشان را بر ميوه ما طعمى نبود و
نه نصيبى الّا بر سبيل ضيافت .امروز كه خداى تعالى ما را هدايت اسالم داد و به تو مشرّف گردانيد ،ما چيزى بديشان خواهيم
داد؟! و اللّه ال نعطيهم الّا السّيف! چون رسول (ص) اين بشنيد ،خوشدل شد و حمد خداى تعالى به جاى آورد و بدانست كه
ايشان دل قوى دارند.
______________________________
( -)9احزاب (.92 /)77
ص935:
چون روز ديگر شد ،عمرو بن عبد ود عامرى و عكرمة بن ابى جهل و هبيرة بن ابى وهب المخزوميّان و نوفل بن عبد اللّه و
ضرار بن الخطّاب و مرداس اخو محارب بن فهر سوار شدند و بيامدند و گرد لشكرگاه برآمدند و گفتند:
اين مكيده « »9عرب نيست .مضيقى طلب كردند و اسب بجهانيدند از آنجا.

ت
مسلمانان چون اين بديدند بسيار ترسيدند و نزديك بود كه از ترس بميرند .و منه قوله تعالى« :وَ إِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَ بَ َلغَ ِ
الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ» »2« .عمرو بن عبد ود بيامد و مبارز خواست .و در عرب او را هزار مرد برابر نهادندى .هيچكس از مسلمانان
زهره نداشتند كه با او بيرون آيند .امير المؤمنين و امام المتّقين قائد الغرّ المحجّلين علىّ بن ابى طالب حجّت خدا بر خلق خدا،
نفس رسول ،آن مقابل با صد و بيست و چهار هزار انبيا و احدا فواحدا به علم و حلم و عبادت و حسب و نسب عليه الصّالة و
السّالم بيرون آمد و در مقابل عمرو بايستاد.
عمرو گفت :من انت؟ تو كيستى و به چه كار آمدى؟
امير المؤمنين (ع) گفت :انا علىّ بن ابى طالب ،و به كشتن تو آمدم .و مىبايد يكى از دو كار بكنى .گفت :اوّل كدام است؟ گفت:
آنكه اسالم آرى.
گفت :اين هرگز نباشد .گفت :دوم آنكه پياده شوى تا حرب كنيم .عمرو گفت :ميان من و پدر تو صداقتى بود .من نخواهم كه
تو را بكشم .على عليه السّالم گفت :من خواهم كه تو را بكشم ان شاء اللّه .پياده شو .عمرو گفت:
هرگز ندانستم كه در عرب كسى باشد كه با من اين خطاب كند .عمرو پياده شد و اسب را پى كرد -و گويند تازيانه زد و براند-
و حمله كرد بر
______________________________
( -)9مكيدة :حيله.
( -)2احزاب (.93 /)77
ص933:
على (ع) .ضربت وى در درق « »9على (ع) گرفت .آن حضرت ضربتى به وى زد دوم كرّت و بكشت.
و جمعى گويند كه :عمرو حمله كرد و ضربتى بر امير المؤمنين عليه السّالم زد ،بر درق آمد و ببريد -و امير المؤمنين (ع) درق
در سر گرفته بود -بر خود آمد و خود را به دونيم كرد و بر سر مبارك آن حضرت آمد و زخمى تمام بكرد .امير المؤمنين (ع)
به كنار رفت و آن زخم محكم ببست و با حربگاه آمد .و عمرو پنداشت كه امير المؤمنين (ع) هالك شد ،مبارز مىخواست .امير
ى بن
المؤمنين بيامد و گفت :اين ساعت نوبت حمله من است .عمرو گفت :تو كيستى؟ گفت :من همانم كه با تو حرب كردم؛ عل ّ
ابى طالب .عمرو گفت :هرگز گمان نبردم كه كسى ضربتى از من بخورد و بزيد .آن حضرت جواب داد كه :اين ساعت نوبت من
است كه حمله آرم .و حمله كرد بر عمرو -و عمرو درق در سر كشيد -شمشير از زير براند و از هر دو رانش يكى بينداخت.
آن لعين بيفتاد و به دوزخ رسيد.
على (ع) سر وى ببريد و ريسمانى در مويش كرده ،كشانكشان به لشكرگاه اسالم آورد.

زهرى گويد كه :چون آن ملعون اسب بر خندق جهانيد ،رسول (صلعم) فرمود :من لهذا الملعون؟ تا سه كرّت فرمود .كانّ على
رءوسهم الطّير هيچكس برنخاست هر سه كرّت الّا امير المؤمنين (ع) .بار سوم وى را پيش خواند و عمامه خويش را بر سر وى
نهاد و شمشير خود به وى داد و گفت:
امض يا علىّ لشأنك .اللّهمّ اعنه.
جابر بن عبد اللّه گفت :من با امير المؤمنين عليه السّالم برفتم تا چه
______________________________
( -)9درق :سپر چرمى.
ص932:
باشد .على عليه السّالم در پيش وى بايستاد و گفت :يا عمرو ،ما شنيديم كه تو گفتى هيچكس نباشد كه از من سه كار طلب كند
الّا كه مقضىّ باشد هر سه ،و الّا به ضرورت البتّه يكى مقضى باشد .عمرو گفت :آن چيست؟
گفت :اوّل آنكه اسالم آورى .عمرو گفت :اين هرگز نباشد .على (ع) گفت:
دوم آنكه ما را با اين قوم رها كنى و بروى .عمرو گفت :اين نكنم تا زنان قريش پس چرخ خود بگويند كه عمرو از علىّ بن
ابى طالب بگريخت .گفت:
سوم آنكه پياده شوى تا محاربت كنيم .عمرو گفت :من ندانستم كه هرگز با من كسى اين خطاب تواند كرد .امّا ميان من و پدر
تو ابو طالب صداقتى بود.
من نخواهم كه تو را بكشم .على (ع) گفت :من مىخواهم كه تو را بكشم.
عمرو در خشم رفت و پياده شد و تازيانه زد اسب را و از خود دور گردانيد و در حرب درآمدند .گردى برآمد و غبارى ميان
ايشان ،من هيچ او را نديدم ،الّا كه امير المؤمنين على عليه السّالم تكبير بكرد .معلوم شد كه عمرو را بكشت.
چون وى كشته شد ،ياران وى جمله روى به گريز نهادند .نوفل بن عبد اللّه در خندق افتاد .و لشكر اسالم را قوّتى پديد آمد.
و خداى تعالى خوفى در دل ايشان انداخت .و مسلمانان سنگها به نوفل انداختند .نوفل گفت :يا امير المؤمنين ،تو درآى .آن
حضرت به خندق فرو رفت و با وى برآويخت تا به دوزخش رسانيد .و از آنجا بيرون آمد و در قفاى هبيره برفت .تيغ وى در
قربوس زين افتاد و درعش بيفتاد و بگريخت .و عكرمة بن ابى جهل و ضرار بن الخطّاب نيز بگريختند.
محمّد بن اسحاق گويد كه :چون على عليه السّالم عمرو را بكشت ،هيچكس از اسالم در مدينه نماند الّا كه بوسه بر دست و پاى
آن حضرت مىدادند و زنان و كودكان در مدينه دعا مىكردند .تا عمر گفت :يا على،

ص931:
چرا چون وى را بكشتى درع وى نكندى؟ كه آن درع را عظيم ثمنى بود.
امير المؤمنين (ع) فرمود كه :نخواستم كه ابن عم را مكشوف العورت بگذارم.
و رسول (صلعم) گفت آن روز در حقّ امير المؤمنين على عليه السّالم:
ضربة علىّ يوم الخندق خير من عبادة الثّقلين .و گفت :جمله اسالم در مقابل جمله كفر ايستاده است .و رسول (ص) آن روز
چندان تشريفها و مناقب حضرت على (ع) فرمود كه بدين مختصر راست نيايد شرح آن .غرض مكّيان آن بود كه اسالم بكلّى
براندازند و جهانيان كافر گردند ،ال جرم رسول (صلعم) على را به جمله اسالم خواند و عمرو را به جمله كفر كه تا به قيامت هر
عبادت كه جنّ و انس كنند على عليه السّالم با ايشان شريك باشد.
ك دام رنجى بود كه به رسول رسيد و اهل اسالم كه امير المؤمنين عليه السّالم آن زحمت برنداشت؟! و كدام رنجى بود كه آن
حضرت بعد از رسول (ص) از آن كسان خسان -كه هزار كرّت حمايت جان ايشان بكرد -نكشيد؟! «وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا»
آل محمّد «أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ»»9« .
راوى گويد كه :صفيّه بنت عبد المطّلب گفت :من در حصن حسّان بن ثابت بودم و آن حصنى حصين نبود .يهوديى بيامد و
تفحّص آن حصن مىكرد .صفيّه گفت :يا حسّان ،رسول از ما مشغول است به قتال قريش .و اين حصن حصين نيست .و ما اينجا
قوّتى نداريم .من مىترس م كه اين يهود برود و يهودان را خبر كند و زحمت بر سر ما آرد .برخيز و وى را بكش و اين غم از
دل ما ببر .حسّان گفت :من مردى شاعرم ،كسى را نتوانم كشت.
صفيّه روى بپوشيد و عمود خيمه برداشت و بيرون شد و يهود را بكشت و
______________________________
( -)9شعرا (.223 /)25
ص923:
بازآمد و گفت :يا حسّان ،برو و جامه وى بركن؛ كه وى مرد است و من زن بودم نتوانستم وى را برهنه كنم .حسّان گفت :اين
نيز نتوانم كردن .من سلب « »9به وى دادم.
______________________________
( -)9سلب :آنچه از جامه و سالح و ستور كه از كسى گرفته شود.
ص929:

فصل فى غزوة بنى النّضير « »9و بنى قريظة
بزرگان گفتند كه :چون رسول (ص) به مدينه آمد ،يهود بنى نضير بيامدند و با رسول (ص) عهد كردند كه با رسول نباشند و بر
وى نيز نباشند ،و بر اين وجه ميثاق بستند .تا چون روز بدر آمد و رسول (ص) طفر يافت ايشان گفتند :اين آن رسول است كه
ما در تورات خوانده ايم كه هرگز رايت وى منكوس نشود و نبىّ مبشّر است .تا كه روز احد رسيد و وهنى در كار مسلمانان
پديد آمد ،ايشان به شك شدند و گفتند اين مرد دروغزن است ،نقض عهد كردند و عداوت طاهر كردند .و كعب اشرف برنشست
و با چهل مرد به مكّه رفت و با قريش عهد كردند كه جمله يك دست شوند تا محمّد را از ميان بردارند .ابو سفيان لعين نيز با
چهل مرد از قريش در مسجد الحرام رفتند و پيش استار كعبه بنشستند و عهد كردند.
جبرئيل (ع) آمد و رسول (صلعم) را از عهد ايشان خبر داد و گفت كه كعب به مدينه آمد ،بايد كه وى را بكشى .رسول (صلعم)
محمّد بن مسلمه انصارى را بفرمود تا وى را بكشت .و محمّد برادر كعب بود به رضاع.
______________________________
( -)9بنگريد به :مغازى واقدى  ،727 -757 /9اعالم الورى ،12 -13 /بحار االنوار .953 /23
ص922:
[و به روايت ديگر]:
رسول (ص) با صحابه و امير المؤمنين عليه السّالم برخاستند و گفتند برويم و از يهود مدد خواهيم براى ديت آن دو مرد بنى
عامرى كه عمرو بن اميّة الضّمرى ايشان را كشته بود آنگه كه از چاه معونه بازگشته بود.
رسول (ص) را با صحابه بر حصنى بنشاندند و قرار كردند كه سنگى از حصن بر ايشان اندازند و جمله را بكشند .جبرئيل (ع)
رسول (ص) را خبر كرد .رسول (ص) از آنجا بيرون رفت به قضاى حاجتى تنها؛ كه دانست كه تا وى زنده باشد ،صحابه را
كسى تعرّض نرساند.
ايشان اطهار عذر كردند و به رسول فرستادند كه تو با سى مرد بيا تا ما نيز با سى مرد بياييم .اگر با آن سى مرد ايمان آريم
فبها ،و الّا آنچه راى تو است چنان كنيم و ببينيم كه قرار كردند كه رسول (ص) را بكشيم.
چون به صحرا حاضر شدند گفتند :اين سى مرد مرگ خويش مىبينند صالح نباشد كه با ايشان بگوييم .با رسول (ص) گفتند:
با سى مرد مياى و حيل ه است .تو سه مرد بيار تا ما نيز سه مرد بياريم .رسول (ص) عهد كرد كه چنان كند.
در ميان .ايشان شخصى مسلمان بود و وى را برادرى بود از ميان مسلمانان ،بيامد و وى را آگاه كرد .رسول (ص) برخاست و
برفت و لشكر جمع كرد و به زير حصار ايشان فرستاد چنانكه بيست و يك روز حصار دادند.

چون رسول عليه السّالم از ميان بنى نضير بيرون آمد و روى با خانه نهاد به تنها ،خبر به كعب بردند .عبد اللّه بن صوريا گفت:
به خدا كه خداى تعالى وى را خبر داد از حال شما .اوّل حالتى كه از محمّد به شما آيد آن بود كه گويد جالى وطن كنيد .و
ابن صوريا عالمترين يهود بودى .پس گفت:
ص927:
يا اسالم آريد ،يا جالى وطن كنيد .و اسالم براى شما بهتر مىدانم .ايشان گفتند :ما جالى وطن را بهتر مىدانيم و اختيار كرديم.
ابن صوريا گفت :اگر نه آن است كه در اسالم فضيحت شماست و الّا من اسالم آوردمى .و هم به آخر مسلم شد.
رسول عليه السّالم محمّد بن مسلمه را بفرستاد كه اين وطن به ما باز بگذاريد .و گفت :سه روز مهلت ده تا كارها بسازند و هر
مردى سه اشتر بار از آنچه خواهد ببرد و بيشتر اجازت نيست .و گفتهاند كه به هر سه مرد يكى اشتر ببردند .بعضى به طرف
شام رفتند و از آنجا به اذرعات رفتند .و بعضى به خيبر رفتند به اجازت رسول (ع) .و آل ابى الحقيق و آل حيىّ بن اخطب
خانه هاى ايشان خراب بكردند و درختان ببريدند تا بگويند كه ما را بيرون كردند تا ايشان به خويشتن متصرّف باشند .آنچه
نيكو بود از درهاى خانههاى ايشان به دست خويش بشكافتند و بر شتران نهادند ،و آنچه قيمت بسيار نداشت مسلمانان
بسوختند .و بعضى خانه ها به دست خويش خراب بكردند تا مسلمانان آنجا وطن نسازند .و باقى آنچه بمانده بود مسلمانان
خراب بكردند .و الحمد للّه على كلّ حال.
[غزوه بنى قريظه «]»9
خالف نيست كه :چون رسول (ص) از حرب احزاب بازآمد ،فاطمه عليها السّالم براى وى غسولى برده بود .و رسول (ص)
پيش فاطمه بنشست و فاطمه (ع) بدان غسول سر رسول (ص) مىشست كه جبرئيل (ع) آمد عمامهاى از استبرق در سر بسته
و بر شترى نشسته -و رسول (ص) در حجره
______________________________
( -)9بنگريد به :مغازى واقدى  ،529 -215 /9بحار االنوار  ،223 -925تاريخ يعقوبى  52 /2و .57
ص922:
فاطمه بود و گويند در حجره زينب بنت جحش بود يك نيمه سر شسته بود -و گفت :يا رسول اللّه ،تو سالح بنهادى و مالئكه
چهل شبانه روز شد كه سالح دارند و هنوز ننهادهاند .و خداى تعالى مىفرمايد كه همين ساعت به بنى قريظه رويد .و من كه
جبرئيلم با مالئكه آنجا مىروم تا ايشان را مستأصل كنم و درهاى حصن ايشان بگشايم.
رسول (ص) بفرمود كه منادى كنند كه نبايد كه هيچكس از مردان به مدينه نماز ديگر « »9كنند الّا كه نماز به بنى قريظه برند
اگر چه قضا شود؛ كه خداى تعالى اين رخصت داده است .رسول (ص) امير المؤمنين (ع) را لشكر داد و بفرستاد.

امير گفت :من برفتم و رسول در عقب آمد .چون رايت به زير حصن بنى قريظه بردم و يهود مرا بديدند ،خوفى عظيم در دل
ايشان افتاد .يكى مىگفت :قد جاءكم صاحب عمرو .و يكى مىگفت :قد اقبل اليكم قاتل عمرو .و يكى از كنار حصن آواز داد
كه:
قتل علىّ عمرا

صاد علىّ صقرا

قصم علىّ طهرا

هتك علىّ سترا

ابرم علىّ امرا
مضطرب شدند .من بدانستم كه ايشان بترسيدند و خداى تعالى ايشان را مخذول كرد.
رسول (صلعم) به عقب وى برسيد .امير المؤمنين عليه السّالم استقبال كرد رسول (ص) را و گفت :يا رسول اللّه ،تو به زير حصن
نياى.
رسول (ص) گفت :يا على ،مگر چيزى شنيدى از ايشان كه تو را موافق نيامد.
______________________________
( -)9نماز ديگر :نماز عصر.
ص925:
گفت :بلى يا رسول اللّه .رسول (ص) گفت :چ ون مرا بينند نگويند .و رسول (ص) به زير حصن آمد و گفت :يا اخوان القردة و
الخنازير! انّا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين! جهودان گفتند :يا ابا القاسم ،ما كنت جهوال و ال سبّابا.
رسول (صلعم) به صحابه بگذشت و به موضعى كه آن را خورين خوانند.
پرسيد كه :هيچ كس را ديديد كه به شما بگذشت .گفتند :دحية الكلبى به ما بگذشت بر اشترى نشسته .رسول (صلعم) گفت :آن
دحيه نبود ،بلكه جبرئيل (ع) بود ،مىرفت تا قلعه ايشان را متزلزل كند و ترس در دل ايشان افكند.
رسول (صلعم) بيامد و بر سر چاه آنان فرود آمد .و مردم مىرسيدند و فرود مىآمدند .و جمعى بودند كه بعد از نماز خفتن
رسيدند و نماز ديگر نكرده بودند از آنكه رسول (صلعم) فرموده بود كه نماز ديگر نكنند الّا به بنى قريظه ،خداى تعالى ايشان
را معذور داشت.
بيست و پنج روز در حصار بنشستند .كار بر ايشان سخت شد .و حيىّ اخطب به حكم آنكه با كعب بن اسد عهد در كعبه كرده
بود كه هر رنجى و نفعى كه بوده باشد هر دو با هم شريك باشند ،او نيز در حصن بود .كعب اسد گفت با قوم :ديديد كه ما را

چه رسيد و به چه محنت افتاديم؟! ما را از سه كار يكى بايد كرد؛ يا اسالم آريم و ايمان آريم به محمّد كه او رسول بحقّ است
كه در تورات ما نعت وى مى خوانيم و به جان و مال و اوالد به سالمت باشيم ،و يا زن و فرزندان را بكشيم تا ما را خاطر با
ايشان نباشد و دل مشغول نبود و بر اين لشكر زنيم و خود را به كنارى اندازيم يا بكشيم يا بكشند .يا آنكه امشب كه شب شنبه
است و محمّد و اصحاب ش دانند كه ما شنبه رها نكنيم ايشان ايمن باشند از ما ،ما بر ايشان زنيم و ما را كارى برآيد.
ص925:
ايشان گفتند :امّا اوّل نكنيم و دين خويش از دست ندهيم به هيچ حال.
و امّا دوم ،اوالد و اطفال و عورات بىگناه را نكشيم .و سوم حرمت شنبه رها نكنيم؛ كه آباى ما رها كردند ،خداى تعالى بر
ايشان خشم گرفت و مسخ كرد كه« :كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ»*»9« .
كعب بن اسد گفت :پس امشب احتياط كنيد تا بامداد راى ديگر بزنيم.
چون روز شد پيش رسول (ص) فرستادند كه ابو لبابة بن عبد المنذر به ما فرست تا با وى راى بزنيم .و ابو لبابه از بنى عبد بن
عوف بود و قبيله وى از خلفاى اوس بودند .او را بفرستاد .چون در حصن رفت ،زنان و كودكان پيش وى بازآمدند و گريه در
روى وى كردند و استغاثت خواستند و گفتند كه :ما بر حكم محمّد فرود آييم .ابو لبابه مىگفت كه :آرى فرود آييد .و به دست
اشارت به خلق مىكرد .يعنى وى مىخواهد كه شما را بكشد .و ايشان فهم نمىكردند .هم در آنجا بود كه گفت :وا وياله كه با
خدا و رسول خيانت كردم! و از آنجا بيرون آمد و به مسجد رفت و با پيش رسول (صلعم) نرفت و خود را در ستونى بست
محكم و سوگند خورد كه نگشايم تا آن وقت كه خداى تعالى توبه مرا قبول كند.
رسول (صلعم) از بهر وى پريشان خاطر شد تا بشنيد كه چنين حالى افتاده .گفت :اگر پيش من آمدى ،من از براى وى استغاثه
كردمى .امّا چون به دست خويش خود را بست ،مگر كه خداى تعالى از او توبه قبول كند.
جبرئيل (ع) بيامد و خبر داد كه حق تعالى توبه وى قبول كرد .رسول (صلعم) بخنديد .و در حجره امّ سلمه بود و گفت :يا رسول
اللّه ،لبت جز به خنده و خرّمى مباد .چرا مىخندى؟ گفت :جبرئيل (ع) آمد كه توبه ابو لبابه قبول
______________________________
( -)9بقره (.55 /)2
ص923:
كرد .امّ سلمه بيرون آمد و گفت :يا ابا لبابة ،ابشر! فانّ اللّه تاب عليك .جمعى در مسجد بودند خواستند كه وى را بگشايند.
نگذاشت و گفت :مرا جز رسول (ص) نگشايد .چون رسول (ص) به نماز بامداد بيرون آمد ،وى را بگشود.

و جماعتى از بنى هالل در اين حصن بودند از جمله بنى قريظه بنى اعمام ايشان ايمان آوردند پيش حكم سعد معاذ .و سعد بن
عمر از بنى قريظيان ،وى بر عهد قديم كه با رسول (ص) كرده بودند بمانده بود و به شب از حصن به زير آمد و به طليعه رسول
(ص) بگذشت .و آن شب نوبت پاس از محمّد بن مسلمه بود .گفت :تو كيستى؟ گفت :سعد بن عمر كه چون جمله يهود نقض
عهد كردند با محمّد (ص) بر عهد بماندم و غدر نكردم .محمّد بن مسلمه دست از وى بازداشت و وى بيامد .و آن شب به مسجد
رسول رفت .و ديگر روز برفت و كس ندانست كه كجا رفت .چون رسول (صلعم) حكايت فقد وى بشنيد گفت :خداى تعالى
وى را برهانيد.
چون روز شد بنو قريظه بر حكم رسول (ص) ف رود آمدند .اوس بيامدند و گفتند :يا رسول اللّه ،اينان موالى و حلفاى مايند.
توقّع آن است كه با ايشان همان كنى كه با موالى خزرج كردى .پيش از اين حصار بنى قينقاع داده بود و ايشان بر حكم رسول
(صلعم) فرود آمده بودند ،عبد اللّه بن ابىّ سلول ايشان را بخواسته بود و رسول (صلعم) بخشيده .و اوس هم اين معنى چشم
مىداشتند.
رسول (صلعم) گفت :مردى كه از شماست و سيّد شماست حكم كند بر حكم وى راضى باشيد كه سعد معاذ است؟ گفتند :راضى
باشيم يا رسول اللّه.
و سعد را جراحتى بود در اين وقت مجروح در مسجد خفته بود در خيمهاى كه براى وى زده بودند و رفيده نام زنى عالج و
مداوات وى مىكرد .و اين زن خود را بدين كار وقف كرده بود كه مداوات جراحت
ص922:
غازيان كردى .و رسول (صلعم) سعد را براى اين كار در اين خيمه فرود آورده بود تا هر روزى وى را ببيند .و اين جراحت در
غزاى احزاب به وى رسيده بود .چون رسول (ص) وى را حاكم كرد در بنى قريظه ،قوم اوس آمدند و چهارپاى بياوردند و او
را برنشاندند و مخدّه در پس وى نهادند چنانكه پشت بدان بازگذاشت .و در همه راه او را مىگفتند :يا ابا عمرو ،رسول (ص)
تو را آنجا حكم كرد در كار بنى قريظه ،و ايشان موالى تواند .بايد كه با ايشان احسان كنى .چون بسيار گفتند سعد گفت :وقت
آن نيست كه سعد بر مالمت الئمان جانب خداى بگذارد .يكى از ايشان گفت :چون من از سعد اين بشنيدم دانستم كه وى حكم
جز به قتل نخواهد كردن.
چون محفّه « »9سعد برسيد ،رسول (ص) اوس را گفت :برخيزيد كه سيّد شما رسيد .وى را فرود آريد .ايشان وى را فرود
آوردند و گفتند :يا ابا عمرو ،رسول تو را حاكم كرد در موالى تو بنو قريظه .سعد روى به ايشان كرد و گفت :عهد خداى بر
شماست كه از حكم من بيرون نياييد؟ گفتند:
چنين است .رسول (ص) نيز گفت :عهد خداى بر من است كه من از حكم تو بيرون نيايم و خالف آن نكنم .چون رسول (ص)
و اوس اينچنين عهد كردند سعد گفت :چون چنين است ،لقد حكمت فيهم بقتل الرّجال و سبى النّساء و الذّرارى و قسمة االموال.

رسول (ص) فرمود :لقد حكمت فيهم بما حكم اللّه فيهم فوق سبع ارقعة .و ايشان را به زير آوردند در سراى زنى از بنى النّجار
در مدينه فرود آوردند .رسول (صلعم) بفرمود آنجا كه بازار مدينه است خندق بكندند .و ايشان هفتصد مرد بودند و گويند نهصد.
و رسول (صلعم) امير المؤمنين على را
______________________________
( -)9محفّه :تخت روان.
ص921:
و زبير را نصب كرد تا گردن يك يك مىزدند و در آن خندق مىريختند.
و حيىّ بن اخطب در آن ميان بود حلّه پوشيده بر خود بدريد تا از وى برنكنند و در پيش آمد تا گردنش بزدند.
عايشه گفت :زنى از ايشان در خانه من بود و حكايتهاى خوش مىگفت و مىخنديد .تا آواز دادند وى را كه فالنه اينجاست،
گفت :آرى اينجايم .ما پرسيديم كه :كيست اين و تو را به چه كار مىخوانند؟ گفت :من خلّاد بن سويد را در حصن بكشتم از
مردان شما كه سنگ آسيا بر سر وى زدم از باالى حصن به وى انداختم .مىبرند كه قصاص كنند .خندان و بازىكنان بيرون شد
تا در ميان مردان وى را نيز گردن بزدند .عايشه گفت:
هرگز مردى بدان دل و زهره نباشد كه در وقت قتل چنان خندد و بازى كند و طيّب النفس بميرد.
ص913:
فصل فى سبب غزاة احد و شرحها على وجه االيجاز «»9
چون مكّيان از حرب بدر منكوب برگشتند ،چنانكه هفتاد تن را بكشتند و هفتاد را به اسيرى بگرفتند ،ابو سفيان گفت :نبايد كه
زنان بر كشتگان بگريند؛ كه گريه و آب چشم اندوه از دل ببرد و عداوت از سينهها بيرون كند .و غرض عداوت محمّد بود
(صلعم) .سه هزار مرد سوار و دو هزار پياده از مكّه بيرون آمدند و اجازت دادند كه زنان با ايشان بيايند.
چون خبر به رسول (صلعم) رسيد ،با عبد اللّه بن ابىّ سلول مشورت كرد -و پيش از اين هرگز نكرده بود -كه چه مصلحت
است در اين كار ،و با جمعى از انصار .عبد اللّه و بزرگان انصار گفتند :ما هر وقت كه از مدينه بيرون رويم ما مغلوب باشيم نه
غالب .و چون در شهر حرب كنيم غالب باشيم .ما را صالح چنان بود كه در كوچهها حرب كنيم و ضعفا و زنان ما بر سطوح
خانهها روند و سنگها بر كار كنند و مدد مردان مىدهند به سنگ و كلوخ كه بر دشمنان مىاندازند .و امروز كه وجود تو اينجاست
و ما از

______________________________
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ص919:
شرك برى ،امروز به طفر اوالتر باشيم .و اين متكلّم سعد بن معاذ بود و جمعى از اوس.
و نعمان بن مالك انصارى گفت :يا رسول اللّه ،از بهشت ما را محروم مكن .بدان خداى كه تو را به حق به ما فرستاد كه اين
چشم بر آن نهادم كه به بهشت روم .رسول (صلعم) گفت :به چه؟ نعمان گفت :به تصديق خداى و رسول و به جهاد در راه
خداى .رسول (صلعم) گفت :صدقت .و اتّفاق افتاد كه وى آنجا شهيد شد .و جمعى گفتند كه :اين سگان كه باشند كه براى ايشان
از حرب تقاعد كنيم تا ايشان گويند كه مگر مسلمانان بترسيدند و پناه با خانهها دادند؟! به خدا كه حرب جز خارج شهر نكنيم.
هر كه از ما كشته شود شهيد بود .و هر كه از ما به سالمت باشد مجاهد راه خداى تعالى باشد.
رسول (ص) را اين سخن نيك نيامد و به كراهت برخاست و سالح و زره در پوشيد .اين جماعت را ندامت حاصل شد و گفتند:
يا رسول اللّه ،ما خطا كرديم و راى تو را قبول نكرديم .و تو به وحى آسمانى گفتهاى .ما از آنچه گفتيم پشيمانيم .رسول (صلعم)
گفت :اين ساعت سود ندارد؛ كه نشايد كه رسول خدا سالح درپوشد و بعد از آن بنهد پيش از آنكه حرب نكرده باشد .و اللّه
كه من دوش گاوى به خواب ديدم و تعبير به حربى كردم .و ديدم كه شمشير مرا رخنه افتاد .تعبيرش به هزيمت كردم .و ديدم
كه دست در درعى محكم كرده بودم ،تعبير آن به مدينه كردم.
و مشركان چهارشنبه و پنجشنبه و آدينه مقام كر دند .رسول (صلعم) نماز آدينه بگزارد و بامداد شنبه بيرون آمد در نيمه شهر
شوّال سنه ثالث من الهجرة .رسول (ص) با هزار مرد بيرون شد .عبد اللّه بن ابىّ سلول با سيصد مرد پشيمان گرديد و گفت :ما
چرا به هرزه نفسهاى خويش را هالك مىكنيم و به طعمه شمشير اعادى مىدهيم؟! بازگرديدند .و ابو جابر سلمى در
ص912:
قفاى عبد اللّه مى رفت .گفت :يا عبد اللّه! از خداى بترس .رسول را با مسلمانان رها مكن .چون وى چنان كرد ،بنو سلمه از
خزرج و بنو حارثه از اوس -و هما المراد فى قوله تعالى« :إِذْ هَ َّمتْ طائِفَتانِ» « -»9عزم كردند كه هم بازگردند ،خداى تعالى
ايشان را صبرى و قوّت دل و ميل به حرب و صحبت رسول روزى كرد .و گويند مسلمانان سه هزار مرد بودند .امّا بال خالف
عبد اللّه بن ابىّ سلول با سيصد مرد بگريخت .و آن جمله خلق بگريختند الّا امير المؤمنين (ع) كه مانده بود.
رسول (صلعم) تا به ا حد رسيد عبد اللّه بن جبير را با پنجاه مرد از انصار آنجا شعبى بود بداشت و عبد اللّه را امير ايشان كرد
و گفت :اين پس پشت ماست و كمينگاه .زنهار كه از اينجا بيرون مرويد .اگر بينيد كه ما ايشان را به مكّه رانديم يا ايشان ما را
به مدينه راندند ،زنهار كه شما از جا ى خويش مرويد؛ كه سبب هالكت ما باشد .و اين پنجاه مرد جمله تيرانداز بودند .و ابو

سفيان خالد بن الوليد را با دويست و پنجاه مرد بدان نزديك در كمين كرده بود تا ايشان فرصت يابند و پس و پشت مسلمانان
بگيرند .و خالد در آن روز كافر بود و كافر بمرد به عداوت امير المؤمنين على (ع) .و رسول (ص) رايت مهاجر به امير المؤمنين
عليه السّالم داد و رايت انصار به سعد عباده داد .و لواى مهاجران هم به امير المؤمنين (ع) داده بود .خالد با آن دويست و پنجاه
مرد روى به عبد اللّه بن جبير نهاد .تيراندازان از پيش آن جماعت بازرفتند و ايشان را به جاى خويش بردند.
و ابو سفيان لوا به طلحه داد و گفت :اگر تو دانى كه نگاه نتوانى داشت من به كسى دهم كه خوب نگاه دارد؛ كه خلل لشكر از
لوا بود .و ما را آن
______________________________
( -)9آل عمران (.922 /)7
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حادثه بدر از سبب نگونسارى لوا بود .و طلحه بيرون آمد و مبارز خواست.
امير المؤمنين عليه السّالم در مقابل وى بيرون آمد و گفت :من انت؟ گفت:
طلحة بن ابى طلحه .گفت :تو كيستى؟ گفت :علىّ بن ابى طالب .ضربات چند ميان ايشان برفت .امير المؤمنين (ع) ضربتى بر
سر وى زد كه هر دو چشمش بيرون آمد .بيفتاد و نعرهاى زد كه آواز چنان هايل كسى نشنيده بود .و لوا از دستش بيفتاد و فى
الفور به دوزخ رسيد .برادر وى مصعب لوا بگرفت و پيش عاصم بن ثابت رفت .عاصم او را تيرى بزد و بكشت.
برادر ايشان عثمان نام لوا برداشت .هم عاصم تيرى ديگر به وى انداخت و او را نيز بكشت .عثمان را غالمى بود شجاع و دالور
صواب نام ،لوا برداشت .امير المؤمنين (ع) ضربتى بر وى زد و دست راست او بيفكند .او لوا به دست چپ گرفت .ضربتى ديگر
بزد و دست چپش نيز بيفكند .وى لوا بر سينه گرفت و دستهاى بريده به گرد وى درآورد .ضربتى ديگر بر حلق وى زد و او را
به دو زخش فرستاد و لوا منكوس شده مشركان به هزيمت برفتند هزيمتى زشت و قبيح .و لواى قريش بعد از قتل صواب ،عمره
بنت علقمه كنانيّه برداشت .و هند بنت عتبه در ميان لشكر ايستاده بود .هر كه از ايشان بگريختى ،ميلى و سرمهدانى به دست
وى دادى و گفتى :تو در اين ساعت زنى .بيا و سرمه در چشم كن .چون به مكّه رسى چرخ و پنبه نيز بدهم.
و حمزه در آن ميان حملههاى مردانه مى برد و به حمله وى دشمن پايدار نبودى .هند لعينه ،مادر معاويه ،جدّه يزيد لعين ،زن
ابو سفيان لعين كه با رسول (ص) هشتاد و چهار حرب كرد ،با وحشى كه بنده جبير بن مطعم بود از حبشيان قبول كرده بود كه
اگر تو محمّد يا على يا حمزه ،يكى از ايشان را بكشى ،چندين مال به تو دهم .وحشى لعين گفت :امّا من بر محمّد
ص912:

قادر نيستم .و امّا على مردى پرحذر است و در حرب التفات به چپ و راست بسيار كند .امّا حمزه مردى است كه چون در
حرب رود هيچ نينديشد .باشد كه وى را دريابم.
وحشى گفت :حمزه حمله برد بر مردم و به من بگذشت و برفت تا كنار جويى كه ريگ روان بود پاى وى بلغزيد و بيفتاد .به
قوّت خويش حربه اى داشتم بر وى انداختم .بر فور بر خاصره تهيگاه وى آمد ،چنانكه حربه از آن جانب وى بيرون رفت.
حمزه بيفتاد .برفتم و شكم وى بشكافتم و جگرش برگرفتم و به هند بردم.
مادر خال مؤمنان معاويه ،جدّه يزيد قاتل امام حسين (ع) ،وى در دهان نهاد كه بخايد ،به دهان وى سنگى شد ،از دهان
بينداخت .ملكى -چنانكه رسول (ص) خبر داد -برداشت و باز جاى خود نهاد .هند لعين بيامد و گوش و بينى و دستها و پايها
و عورتين حمزه ببريد .عجب از جمعى كه ابو سفيان ملعون كه دندان و روى رسول (ص) بشكست و چندين حربها با رسول
(ص) كرد و هند كه جگر عمّ رسول (ص) بخاييد و پسرش معاويه كه امام حسن (ع) را زهر داد و بكشت و چندين هزار مؤمنان
كه محبّ خاندان بودند به قتل رسانيد و به يك روز هفتاد مرد از مهاجر و انصار بكشت در حرب صفّين -از ايشان يكى عمّار
بود كه رسول (صلعم) در حقّ وى گفت :خالط االيمان لحمه و دمه -و هيجده مصاف با حجّت خدا امير المؤمنين عليه السّالم
بكرد و قرآن را پاره پاره نمود و چنانكه پسرش يزي د سر امام حسين عليه السّالم بر نيزه كرد ،پدر قرآن را بر سر نيزه كرد و
عايشه را به غدر به دمشق بكشت -و يزيد لعين كارى چنان بكرد كه پوشيده نيست بر عالميان -بعضى اين طايفه را دوست
مى دارند و اينچنين لعينى را خال مؤمنان دانند و محمّد ابو بكر كه قرّة العين ابو بكر بود و برادر عايشه بود و
ص915:
دوست ولىّ خدا علىّ مرتضى عليه السّالم ،وى را خال نگويند ،و نه عبد اللّه عمر را كه برادر حفصه بود .زيرا كه اينان با على
عليه السّالم هيچ عداوتى نداشتند و حربى نكردند و با وى و اوالد طاهرين وى محبّت نمودند .خداى تعالى اين قوم را شرم
دهاد .صاحب كافى « »9رحمه اللّه خوش گويد:
قالت معاوية الطّاغى أ تلعنه

فقلت لعنته احلى من العسل

قالت أ تكفّره فيما اتى و عنى

قلت اى و اله السّهل و الجبل

قريش به حمله اوّل كه از انصار بديدند به هزيمت رفتند .مسلمانان به غنيمت گرفتن مشغول شدند .اصحاب عبد اللّه بن جبير
گفتند :يا امير ،مردم غنيمت مىگيرند ما اينجا بىهيچ بمانديم .ما نيز به غنيمت گرفتن برويم.
عبد اللّه گفت :رسول (صلعم) ما را فرمود از اينجا نرويم به هيچ حال .ايشان نشنيدند تا يك يك و دو دو مىرفتند تا با عبد
اللّه دوازده ت ن ماندند .خالد پليد نگاه كرد بر ثغر ،اندك جمعى را ديد ،بر سر ايشان غلبه كرد و عبد اللّه را با آن دوازده تن
بكشت و پشت لشكر اسالم بگرفت .و از دور بديد كه رسول (ص) با جمعى اندك ايستاده بود .گفت :آنچه مقصود است اينجا
ايستاده.

اين گروه كه با رسول (ص) بودند حرب ى عظيم كردند تا اكثر كشته شدند .رسول (ص) از آنجا پناه به كوه احد برد تا حرب از
يك سوى باشد .و جمله صحابه بگريختند الّا رسول (ص) و امير المؤمنين عليه السّالم كه حمله مىكرد و اعادى را به هزيمت
مىنمود .اگر به جانب راست حمله مىكرد ،جانب چپ صدمه و حمله بر رسول (ص) مىآوردند .و اگر حمله به جانب چپ
مىكرد ،راست .همچنين تا شمشير آن حضرت كند شد .رسول (ص)
______________________________
( -)9مقصود صاحب بن عبّاد ،ملقّب به كافى الكفاة ،مىباشد .بنگريد به :الغدير.29 -22 /2 :
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شمشير خود و ذو الفقار به وى داد ،به هر دو دست مىزد .امّا چون رسول (ص) پناه به كوه داد ،حرب با يك دست افتاد .و
قوّت مشركان از خالد پديد آمد و وهن مسلمانان از عبد اللّه بن جبير .جبرئيل عليه السّالم چون على را چنان ديد گفت :ا ّن
هذه لهى المواساة يا محمّد .رسول (ص) گفت :انّه منّى و انا منه .جبرئيل (ع) گفت :و انا منكما.
و مشركان مسلمانانى را كه شهيد شده بودند ،جمله مثله كردند ،امّا از آن حمزه زيادتتر بود .و دست طلحه آنجا شل كردند.
صادق عليه السّالم گويد كه :جبرئيل (ع) آن روز بين آسمان و زمين كرسى زرّين نهاده بود بر آنجا نشسته مىگفت :ال سيف الّا
ذو الفقار .و ال فتى الّا علىّ.
و همان حضرت گويد كه :چون رسول (ص) بديد كه مسلمانان جمله به هزيمت برفتند -چنانكه با رسول (ص) همين على (ع)
مانده بود و ابو دجانه انصارى و سهل بن حنيف -در خشم رفت .و عالمت خشم آن حضرت آن بودى كه عرق از روى مبارك
و جبههاش چون مرواريد چكيدن گرفتى.
چون بنگريست على (ع) را ديد .گفت :يا على ،چون است كه تو با برادران نرفتى؟ امير المؤمنين عليه السّالم گفت :يا رسول
اللّه ،اكفر بعد االيمان؟! انّ لى بك اسوة .رسول (صلعم) گفت :يا على ،اين جمع كه حمله مىآورند بر من ،شرّ ايشان از من
كفايت كن .امير المؤمنين عليه السّالم حمله برد و كفّار را دور گردانيد از آن حضرت.
و آن هفتاد مرد كه كشته بودند چهار مهاجر بودند -حمزة بن عبد المطّلب و عبد اللّه بن جحش و مصعب بن عمير و شمّاس بن
عثمان بن الشّريد -و باقى انصاريان بودند.
رسول (صلعم) چون نگاه كرد جمعى عظيم ديد كه روى به وى نهاده
ص913:

بودند .امير المؤمنين (ع) را گفت :اكفنى هؤالء قصدونى .امير المؤمنين (ع) حمله برد و ايشان را براند .تا چند نوبت چنين كرد.
ابو دجانه و سهل درق در باالى سر رسول (ص) داشته بودند و على عليه السّالم در پيش آن حضرت به دو دست حرب مىكرد.
و ابليس لعين آواز مىداد كه :قتل محمّد.
امير المؤمنين عليه السّالم گفت كه :چون حمله بردم بر جمعى و از رسول (ص) دور افتادم ،چون بازآمدم آن حضرت (ص) را
نديدم بر جاى خويش .دانستم كه رسول (ص) نگريزد؛ يا وى را كشته باشند ،يا خداى تعالى براى خشم بندگان او را به آسمان
برده باشد .وى را در ميان كشتگان طلب كردم نيافتم .ناگاه جمعى عظيم ديدم در ميان گردى .حمله بردم آنجا ،رسول (ص) را
ديدم كه از اسب بينداخته بودند .من به بالين وى شدم و گفتم:
تن و جان من فداى تو باد! من براى تو مشغول بودم .آن حضرت را بر پاى كردم .و هر جمع كه حمله مىكردند بر آن حضرت،
دفع ايشان مىكردم.
زيد بن وهب گفت :جز على عليه السّالم با رسول (ص) كسى نمانده بود امّا اوّل از آنان كه بازآمده بودند ابو دجانه بود و سهل.
چنانكه ابو دجانه و سهل گفتند :يا رسول اللّه ،ما را از صبر على بر اين مواسات عجب مىآمد.
رسول (صلعم) گفت :مالئكه در آسمان تعجّب مى كنند .و آن روز جمله خلق شنيدند كه :ال فتى الّا علىّ .ال سيف الّا ذو الفقار.
و در كتاب مخالفان و مؤالفان موجود است كه عكرمه گويد :من با على عليه السّالم گفتم :مىشنوى كه از آسمان آواز مدح تو
مىآيد كه:
«ال سيف الّا ذو الفقار و ال فتى الّا علىّ»؟ امير المؤمنين گفت :يا رسول اللّه ،اين كيست؟ رسول گفت :ملكى است رضوان نام.
و از مشركان روز احد عمر بن عبد اللّه جمحى و هشام بن اميّه مخزومى
ص912:
و بشر بن مالك عامرى و حكم بن اخفش و اميّة بن حذيفة بن مغيره و جز ايشان جمله را امير المؤمنين عليه السّالم كشت و
به دوزخ رسانيد .چون على عليه السّالم به خانه رفت به مدينه ،هر دو بازوى وى با كتف مخضّب بود به خون .حضرت خير
النّساء فاطمه زهرا عليها السّالم انائى بياورد و آن حضرت دست و روى بشست.
ابىّ بن خلف در آن روز روى به رسول (ص) نهاد .مصعب بن عمير در پيش آمد .آن لعين وى را شهيد كرد و قصد رسول (ص)
نمود .رسول (ص) نيزه بستد و بر آن لعين بزد اندكى .آواز گاو نر كرد و مىشد .ابو سفيان دشنام داد و گفت :اين چه زخم است
كه تو دارى كه اين فرياد مىكنى؟! آن لعين گفت :مرا محمّد زده است .و وى به مكّه مرا گفته بود كه بكشد.
بانگ مىكرد تا به دوزخ رسيد به زخم اندكى.

در كتاب ابان بن عثمان آمده كه :آوازه به آوازه افتاد كه «قتل محمّد» تا به مدينه رسيد .فاطمه (ع) و صفيّه عمّه رسول (ص) و
جمله زنان مهاجر و انصار روى به احد نهادند .رسول (صلعم) گفت :يا على ،فاطمه را به من راه بده .امّا صفيّه عمّهام را مگذار
كه بيايد .فاطمه چون ديد كه خون از روى مبارك رسول (ص) روان مىشد گفت :اشتدّ غضب اللّه على من ادمى وجه رسول
اللّه .رسول (صلعم) آن خون به دست مىگرفت و بر هوا مىانداخت و از آن هيچ بازنمىآمد؛ كه اگر قطرهاى بر زمين آمدى
عذاب نازل شدى .و رسول (ص) را آن دندان برآمد و بىجراحت و بىعيب بازرست.
عبد اللّه بن شهاب و ابن قميئه و عتبة بن ابى وقّاص آنان جمله كسان بودند كه زخم بر رسول (ص) زدند .و امّا ابن قميئه به
نجد خفته بود ،بزى بيامد و شاخ بر ترقوه وى نهاد و مرافق زخم كرد از مرفق تا به ترقوه
ص911:
بشكافت « »9و آن دوزخى به دوزخ رسيد.
امّا وحشى گفت كه خواجه من مرا وعده آزادى داده بود به قتل يكى از اين سه؛ محمّد يا على يا حمزه»2« .
حليس بن علقمه گفت :ابو سفيان را ديدم كه بر سر اسب بن نيزه در دهن حمزه مىزد .من گفتم :نكن؛ كه سيّد قومى است پسر
عمّ خويش را بعد از مرگ چه نكال مىكند؟! آن شقى دوزخى خجل شد و گفت :من بد كردم .اين گناه بر من بپوش .و گويند:
نيزه بر دهان وى مىزد و مىگفت:
ذق يا عقيق .يعنى :يا عاق.
و مشركان با جمله شهدا مثلهها كرده بودند ،امّا با حمزه زيادتتر ،مگر با حنظلة بن ابى عامر كه پدر وى با مشركان بود
ن بسبعين من قريش .فانزل اللّه
نگذاشت كه وى را مثله كنند .رسول (صلعم) چون حمزه را چنان بديد بگريست و گفت :المثّل ّ
ن» »7« .فقال (صلعم) :بل اصبر.
ل ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِي َ
تعالى« :وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْ ِ
رسول (ص) چشم بر آن كوه انداخت و گفت :كيست آن كه مالئكه وى را مىشويند؟ زنى گفت :شوهر من است حنظلة بن ابى
عامر .وى از خانه بيرون آمد به غزا و جنب بود .زيرا كه شهيد معركه را غسل نيست رسول (ص) چون بديد كه مالئكه وى را
مى شويند .و از حال حنظله از رسول (ص) پرسيدند .گفت :خداى تعالى نخواست كه شهيد راه وى جنب در عرصه قيامت آيد،
بفرمود تا مالئكه وى را غسل جنابت كردند.
______________________________
( -)9عبارت در نسخهها چنين است .و ليكن در اعالم الورى 12 /آمده است« :و شاخ در شكم او نهاد و پاره كرد .و وى ندا
در مىداد :وا ذلّاه! تا آنكه بز دو شاخ خود را از ترقوه بيرون آورد».
( -)2در همه نسخهها اين عبارت بريده است .بنگريد به :اعالم الورى.12 /

( -)7نحل (.925 /)95
ص233:
قزمان نامى بود آن روز احد هفت مشرك را بكشت .مردم وى را ثنا كردند بر آن .وى گفت :قتال من براى فالن چيز بود نه
براى خدا .تا چند كرّت رسول (ص) را خبر كردند كه قزمان شهيد شد؛ كه جراحتهاى بسيار داشت .تا چند كرّت خبر دادند و
رسول (صلعم) مىگفت كه :يفعل اللّه ما يشاء .تا به آخر گفتند كه وى خويشتن را بكشت .رسول (ص) گفت :اشهد انّى رسول
اللّه.
گويند كه :زنى از بنى النجّار پدر وى را كشته بودند و شوهر وى را و برادر وى را .به آخر آمد و پاى بر مردگان مىنهاد از
قرابات خويش و مىگفت :أ حيّ رسول اللّه؟ تا از مردى پرسيد ،گفت :آرى زنده است .زن گفت :من توانم كه وى را ببينم؟
گفتند :بلى .مردم راه بدادند تا به نزديك رسول (صلعم) رسيد و شكر خداى تعالى بكرد و گفت :كلّ مصيبة جلل بعدك يا رسول
اللّه.
رسول (صلعم) قتلى را دفن كرد و به مدينه رفت .به سراهاى بنى اشهل بگذشت و بنى طفر ،مىشنيد كه نوايح بر كشتگان خويش
نوحه مىكردند.
رسول (ص) بگذشت و گفت :لكنّ حمزة ال بواكى له اليوم! سعد بن معاذ از رسول (ص) اين بشنيد و اسيد بن حضير ،گفتند:
نبايد كه هيچ زنى بر خويش خود بگريد الّا كه به فاطمه آيد و اوّل مدد آن حضرت بدهد براى بكاى سيّد الشهدا حمزه رضوان
اللّه عليه .چون رسول (ص) بشنيد به در مسجد كه بر حمزه نوحه مىكردند گفت :ارجعن رحمكنّ اللّه .فقد آسيتنّ بانفسكنّ.
صعِدُونَ وَ ال تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ» « »9رسول
مخالفان ما نگويند كه اين چه طايفه بودند كه «إِذْ تُ ْ
(ص) منادى مىكرد كه :الىّ عباد
______________________________
( -)9آل عمرا (.957 /)7
ص239:
اللّه! الىّ عباد اللّه! و ايشان وى را بگذاشته مىگريختند و هيچ التفات به قول خدا و رسول نكردند الّا امير المؤمنين عليه السّالم؟!
و مع هذا فخر آوردند كه صحابه ب يعت كردند تحت الشجره بر مرگ .بايستى كه با آن بيعت و شرط وفا بودى .و مع هذا على
(ع) كه اين جهاد بكرد مؤخّر است به امامت و فضيلت!

از جمله روزى عالمى را ديدم از مشبّهه و مجسّمه همايون نام .از وى احوال و مناقب صحابه پرسيدم .گفت :اين بنصر مىبينى
و اشارت به دست كرد كه وى كوچكترين همه انگشتان است و نادر بود كه وى را به كارى مشغول كنند يا حرمتى دارند و نيز
به صورت از همه انگشتان حقيرتر است.
يعنى على عليه السّالم پيش ما به نسبت با صحابه چنين است كه اين حقير از انگشت پيش اين انگشتان بزرگ .و سخن در
دهن مىخاييد و آنچه در دل داشت حيا داشت كه طاهر كند .و هر ساعت مىگفت :فهم كردى؟ بعد از آنكه تعريضى بگفتى به
نقيصه خاندان رسول .و چون از اين فارغ شد شروع كرد در ابراء ساحت يزيد و معاويه و عذرها مىخواست و تقرير مىكرد
كه فرداى قيامت ايشان در بهشت با همديگر باشند .و من مىشنيدم و به حكم «إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً» « -»9أى :تقيّة -جواب
به احسن الوجه مىگفتم به حكم« :وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» «.»2
و چند كس بودند كه آن روز خواستند كه با جانب ابو سفيان گريزند و از وى امان طلب كنند و جمله روى به كوه نهادند؛ تا كه
چون رسول (صلعم) بدان صفت بديد ،خود از سر برگرفت و فرمود :الىّ! الى رسول
______________________________
( -)9آل عمران (.22 /)7
( -)2نحل (.925 /)95
ص232:
اللّه! الىّ! اين تفرّون عن اللّه و عن رسوله؟!
و جمعى مرتد شدند .و جمعى گفتند :اگر وى رس ول بودى وى را نكشتندى .انس بن نصر عمّ انس بن مالك گفت :قتال كنيد
بر آنچه رسول خدا (ص) قتال كرد .و بميريد بر آنچه وى بمرد .و گفت :خداوندا! من برىام از آنچه اين منافقان مىگويند.
حرب مىكرد تا شهيد شد.
اوّل كسى كه رسول (ص) را بشناخت كعب بن مالك بود .گفت :دو چشم رسول (ص) را در زير خود بديدم مىدرخشيد چون
دو شمع .آواز بر آورد كه :هذا رسول اللّه! ابشروا! رسول (ص) فرمود :اسكت ،به اشارت و از صدمات اعادى ايمن نبود .و
هند لعينه اين رجز مىگفت و زنان بر نواى آن ملعونه دف مىزدند:
نحن بنات طارق

نمشى على النّمارق

ان تقبلوا نعانق

او تدبروا نفارق

فراق غير وامق
و عبد اللّه بن قميئه بود كه سنگ بر ثناياى حضرت رسول زد و روى آن حضرت بشكست و قصد قتل كرد ،تا مصعب بن عمير
در پيش آمد و مانع شد .عبد اللّه وى را شهيد كرد و ظنّ وى چنان بود كه وى رسول است و مىرفت و مىگفت :انّى قتلت
محمّدا.
آن روز قتادة بن نعمان را چشم بر روى افتاده بود از ضربتى كه خورده بود .تا رسول (ص) باز جاى خويش نهاد ،در حال
نيكتر از اوّل شد.
تا به آخر سى مرد پيش آن حضرت آمدند.
ابىّ بن خلف لعين مىآمد و مىگفت :ال نجوت ان نجوت .يكى از صحابه خواست ضربتى به وى زند ،رسول (ص) مانع شد.
پيش از اين وى با رسول (ص) گفتى :من اسب نجيبى دارم .وى را علف مىدهم تا سوار شده بر
ص237:
وى تو را كه محمّدى بكشم .و اين در مكّه بودى .رسول (صلعم) هر وقتى به جواب گفتى :انا اقتلك ان شاء اللّه تعالى .آن روز
رسول (ص) از حارث بن صمّه نيزهاى بستد و زخمى سبك بر گردن وى بزد .آن لعين بانگ گاو مىكرد و مىگفت :اگر اين
ضربت بر ربيع و مضر زدى ،جمله هالك شدندى .روز دوم از ضربت رسول (صلعم) آن لعين به دوزخ رسيد.
ص232:
فصل فى غزوة حمراء االسد «»9
چون ابو سفيان لعين از احد بازگرديد و به روحا رسيد ،پشيمان شد و لشكر وى مالمت همديگر آغاز كردند و گفتند :آنچه
مردان محمّد (ص) بودند از شجاعان بكشتيم و محمّد را رها كرديم و زنان ايشان را به اسيرى نياورديم .نيك نبود ما را .ببايد
رفتن و استيصال ايشان كردن.
اين خبر به رسول (صلعم) رسيد .آن حضرت نيز با ضعف كار اسالميان خواست كه از خويش و قومش اطهار جالدتى و قوّتى
كند و ارتهاب عدو با دشمن نمايد كه ما را نيز شوكتى و قوّتى باقى است .رسول (ص) بفرمود كه منادى كنند تا مردم حاضر
آيند به حرب ابو سفيان و نبايد كه كسى حاضر شود الّا كه ديگرى با ما به احد بوده باشد و اگر چه مجروح باشد.
جمعى حاضر شدند و جمله مجروح بودند .هفتاد مرد جمع شدند.

و غرض رسول (ص) آن بود كه ضعف و قتل وى و اصحابش مشهور نشود و عدو را طن افتد كه اينان را هنوز قوّتى باقى
است .از مدينه بيرون رفت و با هفتاد مرد تا به حمراء االسد برسيد .و از مدينه تا آنجا سه ميل
______________________________
( -)9بنگريد به :اعالم الورى ،15 /مغازى واقدى .723 -772 /9
ص235:
است .آنجا فرود آمد و گفت :كيست كه برود و از بهر ما خبرى بياورد.
امير المؤمنين عليه السّالم با جمله جراحتها كه داشت بر پاى خاست و گفت:
يا رسول اللّه ،من بروم .رسول گفت :برو و بنگر اگر آنكه ايشان بر اسب سوار شدند و تجنيب اشتران كردند ،قصد مدينه دارند.
و اگر بر اشتر سوار شدند و تجنيب اسب كردند ،عزم مكّه دارند.
امير المؤمنين عليه السّالم برفت چنانكه نزديك ايشان شد حال باز دانست و بازآمد و گفت :يا رسول اللّه ،بر اشتر سوار شدند
ن
و اسبان بر جنابت گرفتند .هو قوله تعالى « :وَ ال تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْ َقوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَ تَرْجُونَ مِ َ
اللَّهِ ما ال يَرْجُونَ»»9« .
مردى از بنى اشهل گويد كه :من با برادر به احد حاضر بودم و هر دو را جراحت رسيده بود .منادى رسول (صلعم) برآمد كه به
غزا مىبايد رفتن.
من با برادر گفتم :نبايد كه غزا از ما فوت شود .و ما مجروح بوديم و جراحت من آسانتر بود و از آن برادر سختتر .و ما را
چهارپاى نبود الّا يك شتر .من و برادر به نوبت بر او مى نشستيم .تا چون به حمراء االسد رسيديم ،معبد خزاعى به ما گذشت.
و وى آن روز مشرك بود ،امّا خزاعيان مشرك و مسلم جمله دوست و عيبه رسول (ص) « »2بودندى و جانب آن حضرت را
رعايت كردندى و حفظ الغيب عظيم به جا مىآوردندى .چون رسول (صلعم) را بديد گفت :يا محمّد ،و اللّه لقد جلّ علينا
مصابك فى قومك و اصحابك .و لوددنا انّ اللّه كان اعفاك فيهم .و از آنجا بيامد به روحا به ابو سفيان رسيد .گفت :ما وراءك؟
يعنى :از پس چه خبر دارى؟ گفت :محمّد
______________________________
( -)9نساء (.932 /)2
( -)2عيبة الرّجل :موضع سرّه.
ص235:

با چندين خلق بيرون آمده به طلب شما مىآيند و دندان بر شما مىسايند و لشكرى عظيم بر وى جمع شدند .آن لشكر كه از
وى تخلّف كرده بود ،امروز نادم شدند و رجعت كردند .گفت :من چنان دانم كه هنوز در اين مقام باشى كه سواران برسند .و
رايت به على (ع) داد و مقدّمه لشكر گسيل كرد.
ابو سفيان گفت :من بر عزم آن بودم كه بازگردم و استيصال ايشان كنم.
معبد گفت :آنچه من ديدم به تو رسانيدم و تو را از آن منع مىكنم .صالح در آن است كه فكر كار خود بكنى.
ابو سفيان و لشكرش چون اين بشنيدند ،بترسيدند و توقّف كردند .و جماعتى از عبد القيس به ابو سفيان بگذشتند .از ايشان
پرسيد كه :كجا مى رويد؟ گفتند :به مدينه به خريدن گندم .گفت :پيغام من به محمّد بريد و شما را بر من است كه اشتران شما را
پر از گندم كنم به بازار عكاظ.
گفتند :آن چه پيغام است؟ گفت :بگوييد با محمّد كه :ابو سفيان را ديديم كه با لشكرى عظيم مىآمد به تعجيل .و ما پرسيديم كه
كجا مىرويد ،گفتند:
مى رويم تا بقيّت لشكر اصحاب محمّد را بكشيم و استيصال كنيم .اين بگفتند و روى به مدينه نهادند .رسول (ع) و صحابه به
جملگى چون اين بشنيدند گفتند :حسبنا اللّه و نع م الوكيل .و رسول عليه السّالم در آن منزل معاوية بن مغيرة بن العاص را
بگرفت و ابو غرّه جمحى را و با مدينه آمد بعد از سه روز.
و چون رسول عليه السّالم به حمراء االسد رفت ،زنى فاسقه از بنى خطمه عصماء نام امّ المنذر بن المنذر به مجالس اوس و
خزرج رفتى و شعرها خواندى و مردم را تحريص كردى بر حرب رسول عليه السّالم .و آن روز در بنى خطمه جز يكى مسلمان
نبود عمير بن عدى نام .چون رسول عليه السّالم بازآمد ،عمير بن عدى آن لعينه را كشته بود و با خدمت رسول (ع) آمد و حال
بگفت كه آن لعينه هجو مىگفت من وى را بكشتم .رسول
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گفت :هذا رجل نصر اللّه و رسوله بالغيب .اما انّه ال ينتطح فيها عنزان .عمير گفت :من بامداد به سر گور امّ المنذر لعينه بگذشتم.
او را در گور مىكردند و هيچ آفريده با من كلمتى نگفت.
ص232:
فصل در غزوه بدر صغرا «»9
و آن چنان بود كه :رسول عليه السّالم چون از حرب احد فارغ شد و ابو سفيان لعين خواست كه برود ،پيش رسول عليه السّالم
فرستاد و گفت:

موعد ما سال آينده است موسم بدر صغرا .رسول (ع) گفت :چنين باشد ،ان شاء اللّه تعالى.
چون وقت موعد درآمد ،ابو سفيان و اهل مكّه با اهل تهامه بيامدند تا به مجنّه از ناحيت [مرّ] طهران فرو آمدند و ايشان را بداء
پديد آمد و پشيمان شدند و حق تعالى خوفى و ترسى در دل ايشان انداخت .خواستند كه با مكّه شوند ،نعيم بن مسعود االشجعى
را ديدند در راه كه به عمره آمده بود.
ابو سفيان نعيم را گفت :ما را با محمّد موعدى هست به بدر صغرا و اصحابش .و امسال سالى قحط است و ما را و لشكر ما را
علوفه نيست.
وراى من چنان است كه نروم .و نيز نمىخواهم كه محمّد بيرون آيد و من بيرون نروم؛ كه اين معنى جرأت خصم باشد .مىبايد
كه به مدينه شوى و ايشان را نگذارى كه بيرون آيند و ايشان را بر جاى بدارى .و تو را پيش من
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ده اشتر است كه آن را به سهيل بن عمرو برسانم و وى ضامن است.
نعيم به مدينه آمد و گفت :بد راى است شما را به رفتن؛ كه پارسال كه شما به در خانه خويش بوديد غلبه خصم را بود و آن
رسيد بر شما كه بر عالميان پوشيده نيست .امسال آنجا كه قصد كرديد راه دور است و شما را مددى نبود و تازگى نرسيده .و
مى بينم كه از شما يكى با پس نيايد .و اين بعد از آن گفت كه ديد كه صحابه در تجهيز كارزار افتاده بودند و استعداد حرب
مىكردند.
چون اصحاب اين سخن بشنيدند ،كاره شدند خروج را .رسول عليه السّالم گفت :و الّذى نفسى بيده الخرجنّ و لو و حدى .فامّا
الجبان فانّه رجع .و امّا الشّجاع فانّه تأهّب للقتال و قال :حسبنا اللّه و نعم الوكيل .و بيرون شد با اصحاب تا به بدر صغرا برسيد.
و آن آبى است بنى كنانه را .و آن بازارگاه ايشان بودى در جاهليّت ،هر سالى هشت روز آنجا بازار و بيع و شرى بودى ،خلق
عالم از اطراف روى بدانجا نهادندى.
و چند روز آنجا بودند به انتظار ابو سفيان .و ابو سفيان از مجنّه كه از ناحيه مرّ الظّهران است بازگرديد و با مكّه شد .مكّيان
ايشان را به «جيش السّويق» خواندند .و گويند كه ايشان در آن راه شربت سويق مىآشاميدند .و هيچ مشركى را آنجا نديدند
و آنچه آنجا يافتند صحابه كه به متاع مدينه مىشايست بخريدند .و هر چه آنجا به يك درم بخريدند ،به دو درم در مدينه
سسْهُمْ سُوءٌ وَ اتَّبَعُوا رِضْوانَ اللَّهِ»»9« .
بفروختند .و هو قوله تعالى« :فَانْ َقلَبُوا بِنِعْمَةٍ ِمنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْ َ

______________________________
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فصل فى غزوة بدر الكبرى «»9
رسول عليه السّالم چون بشنيد كه ابو سفيان با چهل مرد سوار از قريش از شام به مكّه مىروند -كه به تجارت رفته بودند
آنجا -رسول عليه السّالم با سيصد و سيزده مرد از مدينه بيرون آمد و بيشتر اصحاب پياده بودند و هشتاد اشتر داشتند .گويند
كه يك اسب بود ايشان را از آن مقداد .و هيچ مردى نبود الّا كه يكى را به رديف گرفتى .و يك اشتر ميان رسول عليه السّالم
و ميان مرثد بن ابى مرثد غنوى بود .و آن در رمضان بود.
چون ابو سفيان خبر رسول بشنيد ،به ساحل دريا رفت و پيكى را به مكّه فرستاد و مدد خواست .هزار مرد بيرون آمدند از
جمله بطون .و با ايشان دويست اسب بود كه به قود مىكشيدند .و اين جمع با مغنّيات بيرون آمدند با دف و غنا به هجاى
مسلمانان .و اخنس بن شريق از راه به بنى زهره بازگرديد و وى حليف ايشان بود .با ايشان بماندند نهصد و هفتاد تن .و عبّاس
و عقيل و نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب با ايشان بودند و به كره
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ايشان را بيرون آورده بودند از خانه .و اشراف ايشان عبّاس بود و عتبة بن ربيعه و طعيمة بن عدىّ و ابو البخترىّ بن هشام و
اميّة بن خلف و حكيم بن حزام و نضر بن حارث بن كلده و ابو جهل بن هشام و سهيل بن عمرو .و بدر چاهى است منسوب با
مردى از غفار بدر نام.
و رسول عليه السّالم را خبر كردند كه كاروان بگذشت و لشكر آمدند.
رسول عليه السّالم با ايشان مشورت كرد؛ يعنى با صحابه .ايشان گفتند :الرّأى رأيك .امّا شايد كه ما ايشان را ببينيم.
رسول عليه السّالم به بدر با ايشان رسيد به هفدهم رمضان سال دوم از هجرت .رايت خويش به امير المؤمنين على عليه السّالم
داد و لوا به مصعب بن عمير .و حق تعالى به پنج هزار مالئكه ايشان را مدد داد و مسلمانان در چشم كافران بسيار بودند و
كافران به چشم مسلمانان اندك .و اين از الطاف الهى بود تا مسلمانان دلشكسته نشوند و كافران از ايشان بترسند.

و رسول عليه السّالم مشتى خاك برداشت و به جانب ايشان ريخت و گفت :شاهت الوجوه! هيچ چشمى نبود از آن كافران الّا
كه خاك در چشم شد و چشم مى خاريد .تا هفتاد بزرگان قريش را بكشتند آن روز و هفتاد را به اسيرى بگرفتند .از ايشان
يكى عبّاس بود و عقيل و نوفل و ايشان هر سه اسالم آوردند .و عقبة بن ابى معيط و نضر بن الحارث را رسول عليه السّالم به
صفرا بكشت.
و رسول عليه السّالم عبّاس را گفت :پسران برادر عقيل را و نوفل را باز خر و فديه كن ،و حليف خود عتبة بن عمرو [و] برادر
بنى الحارث بن فهر را .عبّاس گفت :مرا چيزى نمىبايد دادن؛ كه مرا به زور آوردند .رسول گفت :اللّه اعلم باسالمك .ان يكن
حقّا ،فانّ اللّه يجزيك به .و امّا طاهر امرك فقد كان علينا .عبّاس گفت :مرا مال نيست .رسول گفت :كجا شد آن مال
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تو كه به نزديك امّ الفضل رها كردى به مكّه ،و با شما ثالثى نبود الّا خداى تعالى ،و تو با وى گفتى :اگر در اين راه مرا بكشند
اين مال به پسران من ده؛ فضل و عبد اللّه و قثّم .عبّاس گفت :و اللّه كه تو رسول خدايى! اين خبرى است كه جز من و امّ الفضل
كسى ديگر را معلوم نبود .و عبّاس ايشان را فديه بداد جمله را.
در شب بدر مردم جمله خفته بودند الّا كه رسول عليه السّالم در زير درختى ايستاده بود و همه شب نماز مىكرد تا صبح .ابو
رافع مولى رسول عليه السّالم گويد كه:
روز بدر چون صفها راست كردند ،عتبة بن ربيعه و برادرش شيبه و پسرش وليد بن عتبه بيرون آمدند و گفتند به آواز بلند :يا
محمّد ،اخرج الينا اكفاءنا من قريش .سه جوان انصارى بيرون رفتند .ايشان گفتند :من انتم فانسبوا لنا .شما كيستيد؟ نسبت
بگوييد .ايشان نسبت بگفتند .جواب دادند كه:
ما شما را نشناسيم .ما را كفوى قريشى بايد از بنو اعمام ما.
رسول عليه السّالم ،امير المؤمنين على را و حمزه را و عبيده حارث را گفت :بيرون شويد به نصرت خدا و رسول .ايشان بيرون
شدند با سالح ،روى پوشيده .پرسيدند كه :شما كيستيد؟ ايشان نسبت بگفتند .جواب دادند كه :اكفاء كرام .و رسول عبيده را گفته
بود كه شيبه تو راست .و حمزه را گفت كه عتبه تو راست .و على را گفت كه وليد تو راست .هر يكى پيش قرن « »9خويش
رفتند.
امير المؤمنين على عليه السّالم گفت :با وليد بگرديدم .ميان من و او ضربهاى دو برفت .من ضربه وى را رد كردم .او ضربه مرا
دست چپ در
______________________________
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پيش داشت .دستش بيفكندم .آنگه گفت :كانّى انظر الى وميض خاتمه فى شماله.
و از اينجاست كه نبايد كه انگش ترى در دست چپ دارند بلكه بايد كه به دست راست دارند .و نگين بايد كه عقيق بود و بايد
كه شكسته نبود؛ كه رسول عليه السّالم فرمود كه :عقيق دفع مضرّت كند و بالها بگرداند .تا روزى گفتند :فالن صحابى را
كشتهاند .رسول گفت :دروغ است؛ كه وى انگشترى داشت از عقيق .يا مگر كه نگين وى شكسته بوده است .چون بديدند،
شكسته بود.
پس گفت :ضربهاى ديگر بزدم و بكشتم و سالح از وى باز كردم .و از وى بوى خلوق « »9شنيدم ،بدانستم كه وى داماد است،
مرا رقّتى دست داد .و مرا بر عمر خويش بر كشتن هيچ مشرك رقّت نيامد الّا بر او .پس ،از آنجا بيامدم حمزه را ديدم كه با
عتبه برآويخته .و حمزه وى را ضربه اى زده بود و سر حمزه در بغل عتبه بود .من آواز دادم كه :يا عم ،سر نگاه دار .حمزه سر
از بغل وى بجهانيد .من ضربه اى بزدم و او را بيفكندم و بكشتم .و با عبيده نيز مشاركت كردم در قتل شيبه .آنگه حمزه و مرا
خ الف افتاد به قتل عتبه و پيش رسول رفتيم .رسول عليه السّالم جانبين مراعات كرد و گفت :يا على ،اگر تو نرفتى به يارى
حمزه ،حمزه با او كفايت بودى .و يا حمزه ،اگر على نيامدى به يارى تو ،تو به رنج افتادى .هر دو از پيش رسول راضى برفتند.
و عبيدة بن حارث را شيبه ضربهاى بر ساق زده بود و خون بسيار از وى رفته بود .چون پيش رسول عليه السّالم بردند ،وى را
گفت :يا رسول
______________________________
( -)9خلوق :نوعى عطر.
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اللّه ،كاشكى عمّت ابو طالب زنده بودى تا بدانستى كه ما اوالتريم به آن بيتها كه وى گفته است در حقّ تو يا رسول اللّه.
و قصيده اين است:
أ لم تعلموا انّ ابننا ال مكذّب

لدينا و ال يعبأ بقول اال باطل

كذبتم و بيت اللّه ال تقتلونه

و لمّا نصارع دونه و نقاتل

رسول عليه السّالم چون اين بشنيد در خشم شد و متغيّر گشت و گفت:

رحم اللّه عمّى ابا طالب .عبيده حارث گفت :اعوذ باللّه من غضب رسول اللّه.
يا رسول اللّه ،من توبه كردم .رسول گفت :مرا بر تو خشم نيست؛ و ليكن من دوست ندارم كه ابو طالب عمّم را جز به خير ياد
كنند .عبيده حارث به صفرا رسيد و به جوار حق تعالى شد.
و هند بنت عتبه جگرخواره بعد از قتل ايشان اين بيتها گويد:
يا عين جودى بدمع سرب

على خير خندف لمّا نسب

تداعى له رهطه غدوة

بنو هاشم و بنو المطّلب

يذيقونه حرّ اسيافهم

يعرّونه بعد ما قد شجب

و معروف است ميان اهل تواريخ كه :امير المؤمنين على روز بدر چه بالها ديد و چه مجاهده كشيد تا كه سى و پنج شجاع را
از معروفان بتنها بكشت؛ چون عاص بن سعيد سهمى ،و نوفل بن خويلد ،و حنظلة بن ابى سفيان ،و عثمان و مالك پسران عبد
اللّه برادران طلحه ،و عمّ طلحه را عمير بن عثمان ،و مسعود بن اميّه ،و قيس بن الفاكه ،و حذيفة بن ابى حذيفه ،چنانكه در كتب
مغازى مشهور است به تنها بجز آنكه با دگران مشاركت كردى.
و نوفل بن خويلد آن بود كه پيش از هجرت ابو بكر و طلحه را به يك رسن درهم بسته بود و يك روز تا به شب ايشان را
عذاب مىكرد تا قومى
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ايشان را شفاعت كردند برهانيدند از عذاب وى .چون رسول عليه السّالم حضور وى بشنيد به بدر ،دستها برداشت و گفت :اللّهمّ
اكفنى نوفال .و رسول را دشمنتر از وى كسى نبود.
امير المؤمنين (ع) گويد كه :من در حربگاه نوفل را ديدم متحيّر چون كسى كه پيش از پس نداند .با وى حرب كردم و ضربهاى
بر وى زدم ،اثرى نكرد .و درع وى مشمّر بود و ساقى گشاده .شمشير بزدم و هر دو پايش بيفكندم به قوّت خداى تعالى و به
يارى رسول عليه السّالم .چون با خدمت رسول عليه السّالم رفتم ،رسول گفت :من له علم بنوفل .على گفت :من گفتم با رسول:
من بكشتم وى را يا رسول اللّه .رسول گفت :الحمد للّه الّذى اجاب دعوتى فيه.
روزى سعيد بن عاص و عثمان بن عفّان در عهد عمر در مسجد رسول رفتند .عثمان به موضعى اليق بنشست .و امّا سعيد بن
العاص به جانبى رفت و دورتر بنشست .عمر او را گفت :چرا كرانه مىگيرى؟ پندارى پدرت را من بكشتهام روز بدر؟! و اللّه
كه من خواستم من كشته بودمى .و لكن پدرت را ديدم در آنجا چون گاو نر از خشم خدا و رسول كف از دهان مىانداخت.

من از او عدول كردم .او قصد من كرد و مرا گفت :الى اين يا بن الخطّاب؟! على از پس پشت وى درآمد وى را تيغى بزد و
بيفكند و آنگه وى را تمام بكشت .و امير المؤمنين على آنجا حاضر بود گفت :اللّهمّ عفوا و غفرا .ذهب الشّرك بما فيه .يا عمر،
چرا مردم را احوال گذشته ياد مى دهى؟! سعيد بن العاص گفت :و اللّه كه من نخواستمى كه قاتل پدرم جز پسر عمّش بودى
امير المؤمنين؛ كه وى كفوى و همسرى نيك است و مدح ماست نه ذمّ ما كه پدرم به دست وى كشته شد.
امير المؤمنين عليه السّالم گفت :روز بدر طعيمة بن عدىّ از پيش من
ص295:
برافتاد .به يك نيزه از پشت اسب بيفكندم چنانكه برنخاست .و گفتم :و اللّه ال تخاصمنا فى اللّه بعد هذا.
و عمّار ياسر اميّة بن خلف را بكشت ،و عمرو بن الجموح ابو جهل بن هشام را ،و حمزه شيبة بن ربيعة بن عبد الشّمس را و
اسود بن اسود مخزومى را.
و روز بدر چهارده تن را از مسلمانان بكشتند .عبيدة بن حارث بن عبد المطّلب را و ذو الشمالين عمرو بن نضله حليف بنى
زهره و مهجع مولى عمر ،و عمير بن ابى وقّاص و صفوان بن ابى البيضاء از مهاجران ،و باقى انصار بودند .و هفتاد تن از اسيران
بدر كه آورده بودند جمله خويشتن را فديه بدادند و برفتند.
و بفرمود كه قتالى بدر را در قليبى « »9ريختند .پس بايستاد و گفت -بعد از آنكه هر يك را به نام و نسب ياد كرده بود :-قد
وجدنا ما وعدنا ربّنا حقّا؟ فهل وجدتم ما وعد ربّكم حقّا؟ پس گفت :انّهم ليسمعون كما تسمعون ،و لكن منعوا عن الجواب.
و گويند كه :چون عمرو بن الجموح شمشير بر پاى ابو جهل زد و بينداخت و در عقب لعينى ديگر برفت ،عبد اللّه بن مسعود
مردى پير بود و قوّت حرب و مقاومت با شجاعان نداشت ،به عقب غازيان رفتى و هر جا كه نيمه كشته يافتى ،تمام بكشتى؛ تا
به ابو جهل رسيد و وى را بشناخت .و وى عليه اللّعنه بر روى افتاده بود .بر پشت وى رفت و گفت :هل اخزاك اللّه يا عد ّو
اللّه؟! وى التفات كرد و با پس نگريست و عبد اللّه بن مسعود را گفت:
يا رويعى الغنم ،لقد ارتقيت مرتقى صعبا! پس گفت :سه وصيّت دارم .بر ياد گير و بر آن قيام نماى .اوّل آنكه محمّد را بگوى كه
ابو جهل گفت كه من
______________________________
( -)9قليب :چاه.
ص293:

از ايذاى تو پشيمان نىام و بر همان بمردم .و دوم آنكه سر من ببرى ،از تن نيز پارهاى ببر تا سرم بزرگ نمايد تا چون محمّد
(ع) و اصحاب سر من ببينند شكوهى از سر من يابند و هيبتى .و سوم آنكه شمشير تو كند باشد ،سرم به شمشير من ببرى تا
الم به من كمتر رسد .عبد اللّه گفت :امّا عداوت تو محمّد را عذاب و عقاب ابد كفايت است تو را .و امّا دوم ،به خدا كه سر تو
از حلق ببرم تا كوچكتر نمايد .و امّا سوم ،به خدا كه جز به شمشير كند خويشتن نبرم .چون سر آن لعين از قفا ببريد ،ريسمان
در موى وى كرد و مى كشيد تا به خدمت رسول آورد .مردم كه آن سر وى بديدند ،از هيبت و بزرگى آن عجب بماندند .تمام
شد قصّه بدر كبرا.
محمّد بن اسحاق گويد :چون از غزو فارغ شدند ،در قسمت غنايم هر كسى سخنى مىگفت .حق تعالى سوره انفال را فرو
فرستاد .رسول عليه السّالم اين غنيمت را به مقتضاى فرموده الهى بر ايشان قسمت كرد و بازگرديد.
ص292:
فصل فى غزاة حنين «»9
چون رسول (ص) فتح مكّه بكرد ،چند روزى از رمضان مانده بود از مكّه بيرون آمد و روى به حنين نهاد براى قتال هوازن ،با
دوازده هزار مرد از مهاجر و انصار و دو هزار از جمله طلقا .و از مشركان چهار هزار مرد بودند از هوازن و ثقيف .و رئيس
هوازن مالك بن عوف النصرى بود .و رئيس ثقيف كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفى .و آن روز گويند كه سلمة بن
سالمه -و گويند ابو بكر -گفت :لن نغلب اليوم من قلّة .امروز كسى بر ما غلبه نكند .رسول (صلعم) چون اين كالم بشنيد برنجيد.
و هو قوله تعالى« :وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ِإذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً»»2« .
آنگه به حرب مشغول شدند .مسلمانان بر مشركان زدند و به هزيمت كردند و به غنيمت گرفتن مشغول شدند .مشركان جمع
شدند و گفتند :يا حماة السّوء! -يعنى :اى بد حميّتان! -كجا مىرويد زن و فرزند را به دست خصم رها كرده؟! بازآمدند .و اينان
مستعد نبودند بلكه به غنيمت مشغول
______________________________
( -)9بنگريد به :مناقب ابن شهر آشوب  ،293 /9مغازى واقدى  ،122 -225 /2االرشاد  ،922 -923 /9تاريخ يعقوبى /2
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( -)2توبه (.25 /)1
ص291:
بودند .بر مسلمانان غلبه كردند .گويند كه آن روز سيصد مرد مانده بودند و باقى به هزيمت شدند .و اكثر روايت كردهاند كه با
رسول (ص) ده كس مانده بودند؛ نه از بنى هاشم ،و يكى انصارى ايمن بن ا ّم ايمن ،و او نيز شهيد شد و آن نه مرد مالزمت
كردند تا آنگه كه جماعت با نزديك رسول (صلعم) آمدند .و از آن نهگانه يكى امير المؤمنين عليه السّالم بود و عبّاس و ابنه

فضل بر چپش بود و ابو سفيان ب ن الحارث بن عبد المطّلب از پس پشت و نوفل بن الحارث و ربيعة بن الحارث و عبد اللّه بن
الزبير بن عبد المطّلب و عتبة بن ابى لهب .اين نه مرد پيرامون رسول (صلعم) بودند گرد وى درآمده و باقى گريخته .و على عليه
السّالم در پيش رسول (صلعم) دفع خصم مىكرد.
عبّاس بن عبد المطّلب گويد:
نصرنا رسول اللّه فى الحرب تسعة

و قد فرّ من قد فرّ منه فاقشعوا

گويند كه :عبّاس روزى در مكّه آوازى كرد كه از هيبت آواز وى زنى وضع حملش واقع شد .گويند :رسول (صلعم) عبّاس را
گفت :يا عم ،آوازى ده تا رفتگان بازآيند .عبّاس آواز برآورد و گفت :يا اهل بيعة الشّجرة! يا اصحاب سورة البقرة ،الى اين
تفرّون؟! اذكروا العهد الّذى عاهدتم.
و گويند كه اين هزيمت به شب بود .رسول (ص) در ميان وادى بود و مشركان از شعاب وادى كمين گشاده بودند به تيغ و نيزه
و عمود و به دنبال مسلمانان در نهادند و مىزدند و مىكشتند و مىافكندند .رسول (ص) در آن شب تاريك به نيمه روى
بازنگريد ،چندان نور از روى مبارك آن حضرت بتافت .كه همه وادى روشن شد -كه پندارى كه ماه بدر به در آمده -و به آواز
بلند گفت :اين ما عاهدتم اللّه عليه؟! حق تعالى آواز آن حضرت به گوش خلق رسانيد .هر جا كه گريخته بودند روى با رسول
(صلعم) نهادند.
ص223:
گويند :شجاع مشركان ابو جرول هوازنى بر شترى سرخ موى نشسته بود و سر نيزه دراز كرده و در پيش قوم ايستاده ،چون
طفر يافتى در افتادى و بزدى و بكشتى و بيفكندى ،و چون فرصت نيافتى رايت بيفراشتى و جماعتى در دنبال وى بيفتادندى،
و به دنبال هزيمتيان مىرفتند .و ابو جرول لعين اين بيت مىگفت:
انا ابو جرول ال براح

حتّى نبيح القوم او نباح

امير المؤمنين عليه السّالم با وى مقاتله كرد و حربه اى بزد و شتر وى را بينداخت و ضربتى بزد و آن لعين را به دوزخ فرستاد
و گفت:
قد علم القوم لدى الصّباح

انّى فى الهيجاء ذو نصاح

چون ابو جرول كشته شد ،مسلمانان را قوّت دل پديد آمد ،با هم افتادند و به دو صف ايستادند و شكر خداى تعالى به قتل ابو
جرول لعين و مدح امير المؤمنين (ع) آغاز كردند .و رسول (صلعم) دعا كرد و گفت :اللّهمّ انّك اذقت اوّل قريش نكاال ،فاذق
آخرهم نواال.
شيبة بن عثمان گفت :من چون رسول (ص) را تنها بديدم ،خواستم كه وى را بكشم به عوض برادرم طلحة بن عثمان و پدرم
عثمان بن طلحه كه على عليه السّالم در احد ايشان را كشته بود .حق تعالى رسول (ص) را خير داد به وحى .رسول (صلعم)
روى با من ك رد و دست به سينه من نهاد و گفت :يا شيبة ،اعيذك باللّه ممّا هممت به .اللّهمّ اذهب عنه الشّيطان .گفت :من چون
چشم بر وى انداختم ،مرا از وى دوستتر كس نبود .گفتم :اشهد ان ال اله الّا اللّه و انّك رسول اللّه.
گويند كه :شيبه گفت كه :چون به قصد و عزم قتل به جانب راست شدم ،عبّاس را ديدم درعى سپيد بر تن پوشيده .و به جانب
چپ رفتم
ص229:
ابو سفيان را ديدم .و در پيش ،امير المؤمنين على را ديدم .با خود گفتم :اينان عمّانند و ابناء العم ،وى را خذالن نكنند .من [از
پشت] حمله بردم به شمشير كه وى را بكشم ،آتشى ديدم كه پديد آمد ميان من و او چون برقى .من بترسيدم كه مرا بسوزد .در
اين ميانه رسول (صلعم) التفات با شيبه كرد و گفت :نزديك من آى .و گفت :اللّهمّ اذهب عنه الشّيطان .در حال وى از سمع و
بصر بر من عزيزتر بودى .پس گفت :يا شيبة ،قاتل الكفّار .و گفت:
يا انصار اللّه و انصار رسوله»9« .
و گويند كه :رسول (ص) بر بغله نشسته بود و گفت :اللّهمّ انّى انشدك ما وعدتنى .اللّهمّ ال ينبغى لهم ان يظهروا علينا .و آواز
برآورد كه :يا اصحاب البيعة يوم الحديبيّة! اللّه اللّه الكرّة على نبيّكم .چون خلق روى به وى نهادند گفت :اآلن حمى الوطيس.
انا النّبىّ ال كذب

انا ابن عبد المطّلب

و از استر فرود آمد و مشتى خاك برداشت و به جانب ايشان ريخت و گفت :شاهت الوجوه :متغيّر باد رويهاى كافران! از كافران
كس نماند الّا كه خاك در چشم وى رفته بود از آن يك قبضه خاك.
صادق عليه السّالم گفت كه :هوازن دريد بن الصّمّه را حاضر كردند -و وى از معمّران بود -تا با وى مشورت كنند در كار
رسول (صلعم) .چون ايشان به اوطاس فرود آمدند ،دريد گفت :نعم مجال الخيل؛ ال حزن ضرس و ال سهل دهس .ما لى اسمع
رغاء البعير و نهاق الحمير و بكاء الصّغير؟! اين مشغله بهائم و آدمى چيست؟ اينجا مردم به خواب درند .گفتند كه :مالك بن
عوف اينان را به اينجا حاضر كرد و گفت :حرب در پيش زن و فرزند و

______________________________
( -)9در نسخهها اين واقعه تا بدينجا نقل شده و ناقص است.
ص222:
مال كنيم تا پشت به هزيمت ندهيم غيرت و حميّت را .بفرمود تا مالك را حاضر كردند .دريد با مالك گفت :يا مالك ،روى
منهزم را هيچ بازنگرداند .اگر دولت تو را باشد ،به مردان باشد و تير و شمشير و نيزه .و اگر دولت خصم را باشد ،جز فضوح و
رسوايى نباشد .نصيحت من بشنو و اين زنان و كودكان و بهائم با شهر فرست .مالك گفت :يا دريد ،تو پير شدى ،عقل تو نيز
پير شد .مالك گفت :بينى كه فردا ذلّ و بدنامى به قوم خويش بگذارى تا ابد.
و رسول (صلعم) عبد اللّه بن ابى حدرد را آنجا به جاسوسى بدان لشكر هوازن فرستاده بود .بازآمد و گفت :يا رسول اللّه ،از
مالك بن عوف شنيدم كه گفت :اى قوم ،غالفهاى شمشير بشكنيد و بر محمّد و بر لشكرش حمله بريد حمله يك مرد چنانكه
به يك بار مجموع در سر ايشان افتيد .عمر گفت :يا رسول اللّه ،نمىشنوى كه ابن ابى حدرد چه مىگويد؟ « »9رسول (صلعم)
گفت :قد كنت ضالّا فهداك اللّه يا عمر .و ابن ابى حدرد صادق.
حق تعالى آن روز به شانزده هزار -و گويند به هشت هزار -مالئكه مدد فرستاد .تا از آن مشركان حكايت كردند كه :مسلمانان
را هزيمت كرديم و پراكنده تا نزديك خداوند استر سپيد رسيديم .در حوالى رسول (ص) مردانى ديديم نيكو روى سپيد جامه.
چون ما را بديدند گفتند :شاهت الوجوه! در دنبال ما نهادند و ما را به هزيمت بكردند.
راوى گويد كه :مشركى اسالم آورده بود .از ما پرسيد كه :آن مردان نيكو روى سپيد جامه و سواران بر اسب ابلق كجا رفتند كه
با شما نبينيم؟
صحابه از رسول (صلعم) پرسيدند كه :يا رسول اللّه ،آنان چه كس بودند؟
______________________________
( -)9ظاهرا صحيح آن است كه اين عبارت به صيغه نهى ترجمه شود.
ص227:
فرمود :مالئكه بودند كه با مؤمنان مدد مىكردند در حرب كردن .تا روز نيك برآمد و خلق عظيم و مال بسيار به غنيمت گرفتند.
در روايت آمد كه :آن روز چهار هزار مرد را به اسيرى گرفتند و دوازده هزار اشتر .و باقى غنايم خداى تعالى دانست كه چند
بود .و اهل مكّه چون بديدند كه خداى تعالى نصرت دين خويش كرد و اعزاز و اكرام مؤمنان ،بسيارى از ايشان ايمان آوردند.
و مالك بن عوف بگريخت با خلقى بسيار از قوم خويش و به طايف شدند با جمله ثقيف و اعراب با تيغ خويش به اوطاس
شدند .رسول (صلعم) از آنجا به حمران آمد و از آنجا احرام گرفت و عمره.

اوّل كرّت كه وهنى و فتورى از كار مشركان بود طاهر شد ،آن بود كه امير المؤمنين على عليه السّالم ،ابو جرول را بكشت.
ايشان دلشكسته شدند.
و همچنان مىكشت تا چهل مشرك را به دوزخ فرستاد .مردم چون از حرب فارغ شدند اسيران را مىكشتند .رسول (صلعم)
منادى كرد كه نبايد كه كسى اسيران را بكشد.
ص222:
فصل فى غزوة الطّائف و قصّة اتمام االسارى «»9
رسول (صلعم) به طائف رفت در شوّال سنه ثمان من الهجره و قلعه طائف را حصار كرد نزديك هفده روز .و نافع بن غيالن بن
معتّب با لشكر ثقيف بيرون آمد .امير المؤمنين عليه السّالم با لشكر اسالم به بطن وجّ به وى رسيد و حرب كردند .امير المؤمنين
عليه السّالم نافع را بكشت و مشركان به هزيمت برفتند.
و جمعى بندگان از حصن طائف به زير آمدند :يكى ابو بكره بنده حارث بن كلده ،دوم منبعث -و نام وى مضطجع بودى رسول
(صلعم) وى را منبعث نام كرد -سوم وردان و وى بنده عبد اللّه بن ربيعه بود .و جمله اين بندگان اسالم آوردند .و بعد از اين
چون جمعى از طائف بيامدند و اسالم آوردند گفتند :يا رسول اللّه ،غالمان ما را رد كن .رسول (صلعم) گفت:
اولئك عتقاء اللّه :ايشان آزادكردگان خداى تعالىاند.
رسول (ص) در كار قلعه با صحابه مشورت كرد .سلمان رضى اللّه عنه
______________________________
( -)9بنگريد به :االرشاد  ،957 -921 /9اعالم الورى ،922 -927 /مغازى واقدى .172 -122 /2
ص225:
گفت :يا رسول اللّه ،منجنيق بر نه اينجا .و خالد بن سعيد دو دبّابه « »9بساخت.
ثقيف آهنها به شكل سگك بساخته ،آن را [به آتش] بتافتند و بر آنجا انداختند ،آن دبّابه بساخت.
رسول (صلعم) بفرمود كه :انگورهاى ايشان ببريد .سفيان بن عبد اللّه ثقفى منادى كرد كه :اگر تو بر ما غلبه كنى اين درختان تو
را باشد .مبر؛ و يا از بهر خويشى و رحم و يا از بهر خداى تعالى رها كن .رسول (ص) گفت:
فانّى ادعها للّه و الرّحم .و ترك كرد بريدن آن.

چون رسول (ص) آن حصار طائف مى داد ،على عليه السّالم را بفرستاد كه برو و بتان ايشان بشكن .امير المؤمنين عليه السّالم
چون بيرون آمد جمعى بسيار از خثعم بر راه مى آمدند تا دفع كنند از شكستن بتان .لشكر از جانبين فرود آمدند .مردى از
مشركان بيرون آمد و مبارز خواست .هيچكس از مسلمانان بيرون نيامد .امير المؤمنين (ع) بيرون آمد .ابو العاص بن ربيع از جا
بجست و گفت :تكفاه ايّها االمير .امير المؤمنين (ع) را مانع شد.
امير المؤمنين (ع) گفت :نه .و اگر مرا حادثهاى رسد تو امير باشى .بيرون شد و ضربتى بر وى زد و به دوزخ رسانيد .و از آنجا
بگذشت تا جمله بتان ايشان را بشكست و با خدمت رسول (صلعم) آمد .رسول (ص) هنوز به محاصره مشغول بود .چون امير
المؤمنين (ع) را بديد ،تكبير كرد و دست وى بگرفت و به موضعى خالى با وى بنشست.
جابر بن عبد اللّه روايت كرد كه :چون رسول (صلعم) با وى خالى شد روز طائف ،عمر خطّاب گفت :أ تناجيه دوننا و تخلو به
دوننا؟! فقال :يا عمر،
______________________________
( -)9دبّابه :آلتى است كه در جنگها ،به هنگام محاصره قلعهها ،در پناه آن قرار گرفته ،قلعه را نقب مىزدند.
ص225:
ن
ما انا انتجيته ،بل اللّه انتجاه .گفت :عمر روى از رسول (ص) بگردانيد و گفت :اين چنان است كه روز حديبيّه گفتى« :لَتَدْخُلُ َّ
الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ» « »9فلم ندخله و صددنا عنه.
و نزديك سى روز حصار داد ايشان را .به روايت محمّد بن اسحاق وفد طائف به رمضان پيش رسول (صلعم) آمدند .و اسالم
آوردند .رسول (صلعم) از آنجا با جعرانه آمد و غنايم حنين را در آنجا قسمت كرد در مؤلّفه قلوب قرشيان و چيزى از آن به
انصار نداد .و گويند بداد .و گويند اندكى بداد .و ابو سفيان و پسر وى معاويه و حكيم بن حزام من بنى اسد بن عبد العزّى بن
قصىّ و نصر « »2بن حارث بن كلده و عالء بن حارثه « »7ثقفى حليف بنى زهره و حارث بن هشام من بنى مخزوم و جبير
بن مطعم ا ز بنى نوفل بن عبد مناف و علقمة بن عالثه و اقرع بن حابس و عيينة بن حصن هر يكى را از اينان صد شتر بداد.
و عبّاس بن مرداس را چهار اشتر بداد ،خشم گرفت و اين ابيات بگفت:
أ تجعل نهبى و نهب العبي

د بين عيينة و االقرع

و ما كان حصن و ال حابس

يفوقان مرداس فى المجمع

و ما كنت دون امرى منهما

و من تضع اليوم ال يرفع

و قد كنت فى الحرب ذا تدرأ

فلم اعط شيئا و لم امنع

رسول (ص) چون اين بشنيد وى را سخت آمد و ابن مرداس را حاضر كرد و گفت :تو گفتى« :أ تجعل نهبى و نهب العبيد»-؟
و امير المؤمنين عليه
______________________________
( -)9فتح (.23 /)22
( -)2سيره ابن هشام « :975 /2نصير» به جاى «نصر».
( -)7سيره ابن هشام « :975 /2جاريه» به جاى «حارثه».
ص223:
السالم را گفت :دست وى گير و زبان وى ببر .امير المؤمنين (ع) دست وى بگرفت كه هيچكس فريادرس وى نبود .هر ساعت
در راه با امير المؤمنين (ع) مىگفت :يا امير المؤمنين ،البتّه بخواهى بريدن؟
وى (ع) مىگفت :انّى ممض فيك ما امرت .تا وى را در حصار اشتران برد و گفت :رسول (ص) چند اشتر به تو داده بود؟ گفت:
چهار تا .گفت :بشمار از چهار تا صد .ديت زبان صد اشتر باشد شرعا .و جمله را عقال برنه از آن خويشتن .عبّاس گفت :بابى
انتم و امّى ما اكرمكم و احلمكم و اجملكم و اعلمكم .پس با امير المؤمنين (ع) مشورت كرد كه مرا چه مىبايد كردن ،امير
المؤمنين (ع) گفت :تو مخيّرى ميان آنكه بدان چهار شتر كه رسول (صلعم) به تو دادى راضى شوى و ميان آنكه صد بستانى.
امّا من چنان صالح مى بينم كه به حكم رسول (ص) راضى شوى تا با انصاريان باشى نه با اهل مائه كه ايشان كافرانند[ .گفت:
چنين كنم].
تا جماعتى از انصاريان سخنى چند قبيح بگفتند كه :مرد پسر عمّان و اهل خويش را بديد و ما را فراموش كرد! با آنكه ما
اصحاب كريهه « »9بوديم و وى را بدين مرتبه رسانيديم .هر چه جمع مىكنيم ما به زخم شمشير ،رسول (ص) با اهل قرابات
خويش مى دهد! اين خبر به رسول (ص) رسيد .ندا كردند كه هر كه انصارى است بايد كه به يك موضع جمع شود چنانكه
هيچكس ديگر با ايشان نباشد.
رسول (صلعم) با امير المؤمنين (ع) بيامد و در ميان ايشان نشست و گفت :چيزى از شما خواهم پرسيدن .جواب من بگوييد .أ
لم آتكم و انتم على شفا حفرة من النّار فانقذكم منها بى؟! جمله گفتند :بلى .و للّه و لرسوله المنّ
______________________________
( -)9كريهه :سختى و ناخوشايندى.

ص222:
و الطّول و الفضل علينا .پس گفت :أ لم آتكم و انتم اعداء فالّف بين قلوبكم بى؟! گفتند :اجل .پس گفت :أ لم آتكم و انتم قليل
فكثّركم اللّه بى؟! و كلمات چند بگفت ديگر و ساعتى خاموش شد و گفت :اال تجيبونى؟! ايشان گفتند :بم نجيبك يا رسول
اللّه؟! مادر و پدر ما فداى تو باد! گفت :اگر خواهيد ،جواب من دهيد :و انت قد كنت جئتنا طريدا فآويناك ،خائفا فآمنّاك ،و
مكذّبا فصدّقناك.
پيران و بزرگان انصار برخاستند و بوسه بر دست و پاى رسول (ص) دادند و گفتند :يا رسول اللّه ،آن كلمات جوانان ما گفتند.
و ايشان را نيز ندامت حاصل شد و استغفار بكردند .و هذه اموالنا بين يديك فاقسمها بين قومك ان شئت .و بسيارى خلق
بگريستند .رسول (صلعم) گفت :به قسمت آن مال الفت دل ايشان كه مؤلّفه قلوبند خواستم و حوالت شما به ايمان شما كردم.
اما ترضون ان يرجع غيركم بالشّاء و النّعم و رجعتم انتم و رس ول اللّه فى سهمكم؟ ثمّ قال :االنصار كرشى و عيبتى .لو سلك
النّاس واديا و سلك االنصار شعبا ،لسلكت شعب االنصار .اللّهمّ اغفر لالنصار و البناء االنصار و البناء ابناء االنصار .و مراد به
«كرش» و «عيبه» صاحب است و خاصّه.
[داستان اسيران غزوه حنين]
شيما دختر حليمه مرضعه رسول در ميان سبايا بود ،به خدمت رسول آمد .رسول عليه السّالم رداى خويش براى وى بينداخت
و احترام بسيار بكرد .زيرا كه خواهر رضاعى بود و شيما حضانت رسول كردى و تعهّد در آن وقت كه حليمه شير وى مىدادى.
تا شيما شفاعت كرد براى مالك بن عوف رسول عليه السّالم گفت :اگر بيايد وى را امان دادم .مالك به خدمت رسول آمد،
جمله مال به وى داد و صد اشتر ديگر بداد.
ص221:
و رسول عليه السّالم منادى كرده بود كه هر زنى كه حامله باشد نبايد كه با وى جماع كنند ،و آنكه حامله نباشد هم جماع نكنند
تا استبرا بدهند به حيضه .و خواهر رضاعى رسول شيما در اين باب سخنى گفت .رسول عليه السّالم گفت :آنچه از آن من است
و بنى هاشم و قريش من باز جاى دهم.
امّا باقيان -اى خواهر -پيش اين خلق مرا به شفيع بريد كه هم باز جاى دهند .چون رسول عليه السّالم با بنى هاشم رد كردند
رسول گفت :كيست آن كه با من موافقت كند و اسيران هوازن باز جاى دهد؟ و اين فرض است شما را بر من كه از جاى ديگر
من اين بازدهم ان شاء اللّه چون غنيمت افتد به عقب اين غنيمت .مردى بفرستاد به در خيمهها كه :كيست با رسول موافقت كند
در ردّ زنان هوازن؟ و اگر موافق رضا نيست ،هر زنى را پنجاه اشتر بستاند .جمله رد كردند الّا اقرع بن حابس و عيينة بن حصن
كه ايشان گفتند :يا رسول اللّه ،باز جا نمىدهيم؛ كه پيش از اين ايشان زنان ما را به غارت بردهاند .و گويند هم صفوان بن اميّه
هم رد نكرد براى آنكه زنى كه در سهم او بود حامله بود از وى.

چون رسول (ص) غنيمت قسمت بكرد ،مردى پيش وى آمد درازباال ،گندمگون پشت دو تا كرده ،بر روى و پيشانى وى اثر
سجود ،و رسول را گفت كه :تو در قسمت عدل نكردى! رسول گفت :چون من عدل نكردم كه عدل خواهد كردن؟! عمر بر پاى
خاست و گفت :يا رسول اللّه ،اجازت ده تا گردن وى بزنم .رسول گفت :دعوه .فانّه سيكون له اتباع يمرقون من الدّين كما يمرق
السّهم من الرّمية يقتلهم اللّه على يد احبّ الخلق اليه.
خدرى گفت :من از رسول عليه السّالم اين حديث شنيدم .و با امير المؤمنين على عليه السّالم بودم كه در جنگ خوارج آن
لعين را بكشت.
و بخارى اين حديث با ما قبل و ما بعد ايراد كرد.
ص273:
فصل فى غزوة تبوك «»9
و آن غزاى روم بود .در رجب تهيّؤ كرد و به قبايل عرب كه در اسالم آمده بودند بفرستاد چون تميم و غطفان و طى و ايشان
را تحريص كرد به قتال .و به عتّاب بن اسيد فرستاد كه عامل وى بود در مكّه تا مردم را به حرب تحريص كند .و صحابه را
تحريص و ترغيب كرد به انفاق فقرا؛ تا عثمان عفّان چند اناهاى فضّه بياورد و بشكست و به خرج لشكر كرد .آن را تجهيز
جيش العسره خوانند .و هم عبّاس و انصاريان و عبد الرّحمن و طلحه و زبير و جمعى منافقان نيز براى ريا و سمعت هم بكردند.
و امي ر المؤمنين على عليه السّالم را در مدينه خليفه خويش كرد و بيامد و باالى ثنيّة الوداع فرود آمد با مهاجر و انصار و قبايل
عرب و بنى كنانه و اهل تهامه و مزينه و جهينه و طى و تميم .و رايت مهاجران به زبير داد .و طلحة بن عبيد اللّه بر ميمنه حاكم
كرد ،و عبد الرحمن بن عوف را بر ميسره.
و برفت تا چون به جرف فرود آمد ،عبد اللّه بن ابىّ سلول بىاجازت
______________________________
( -)9اعالم الورى ،979 -921 /االرشاد  ،952 -952 /9مغازى واقدى  ،9325 -121 /7تاريخ يعقوبى  53 /2و .52
ص279:
رسول عليه السّالم بازآمد .رسول (ص) گفت :حسبى اللّه .هو الّذى ايّدنى بنصره و بالمؤمنين «وَ أَ َّلفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ» -اآلية «.»9
چون به جرف برسيد ،امير المؤمنين على عليه السّالم برسيد و گفت :يا رسول اللّه ،قريش مىگويند كه رسول على را در مدينه
براى استثقال بگذاشت .زعمت قريش انّك انّما خلّفتنى استثقاال لى .فقال عليه السّالم :طالما آذت االمم االنبياء .ها اما ترضى
ان تكون منّى بمنزلة هارون من موسى؟ على گفت :راضى شدم .و بازگشت و به مدينه آمد.

و رسول عليه السّالم در آن غزا حرب نكرد ،بلكه قبايل جمله اسالم آوردند و غنايم بسيار آوردند .و چون واليت روم از مدينه
دور بود و رسول عليه السّالم بر مدينه خائف بود كه كافران هجوم كنند ،دانست كه يا رسول بايد در آنجا باشد يا على.
و جمعى از صحابه كيد كردند كه رسول را از عقبه به شب به زير اندازند از سر پشته .رسول را حال معلوم شد .منادى فرمود
كه :هر كه خ واهد به راه بطن الوادى برود؛ و هر كه خواهد به عقبه .و رسول عليه السّالم به عقبه رفت .و عمّار و حذيفة اليمان
با رسول بودند .و عمّار زمام ناقه مىداشت و حذيفه مى راند .عمّار را فرمود كه اشتر را بكش و حذيفه را گفت بران .تا چون
به عقبه رفت خائنان لثام « »2بر دهان كردند و قصد رسول كردند .چون رسول را قصد قتل كردند ،حذيفه پيش بازرفت .حق
تعالى رسول (ص) را به رعب و ترس نگاه بداشت .ايشان بترسيدند و پنداشتند كه حذيفه را معلوم شد كه ايشان چه كسانند .و
اين حكايت به شب
______________________________
( -)9انفال (.57 /)2
( -)2لثام :آن قسمت از جامه يا نقاب كه روى بينى و اطراف آن را بپوشاند ،دهانپوش.
ص272:
بود .ايشان بگريختند و در ميان خلق افتادند .رسول عليه السّالم حذيفه را گفت كه :ايشان را شناسى؟ گفت :بلى ،فالن و فالن
بودند .حذيفه گفت :يا رسول اللّه ،اجازت بده تا ايشان را گردن بزنم .رسول عليه السّالم گفت :انّى اكره ان يتحدّث النّاس و
يقولون انّ محمّدا قد وضع يده فى اصحابه .و نام ايشان ببرد و گفت :اين حالت پوشيده داريد .و السّالم.
چون به نزديك مدينه آمدند ،حسن و حسين عليهما السّالم استقبال كردند .و هر دو را بر پيش خود گرفت و مسلمانان گرد
وى در آمدند تا به در خانه فاطمه عليها السّالم شد و ساعتى آنجا بود و از آنجا بيرون آمد و مسلمانان بر در خانه بودند .و
چون در منزل خويش شد مردم متفرّق شدند.
انس گويد :چون رسول عليه السّالم به نزديك مدينه آمد گفت :انّ بالمدينة القواما ما سرتم من مسير و ال قطعتم من واد الّا
كانوا معكم فيه.
قالوا :يا رسول اللّه ،و هم بالمدينة؟! قال :نعم ،و هم بالمدينة حبسهم العذر.
و تبوك آخر غزاهاى رسول عليه السّالم بود .و چون از تبوك بازآمد ،عبد اللّه بن ابىّ سلول به دوزخ شد.
ص277:
فصل فى غزوة مؤته فى جمادى من سنة ثمان «»9

رسول عليه السّالم لشكر گران بفرستاد و زيد بن حارثه را امير كرد و گفت :اگر زيد بميرد يا بكشند ،امير لشكر جعفر طيّار
باشد .صادق عليه السّالم گويد كه :جعفر را امير كرد و گفت :اگر جعفر را بكشند ،زيد امير باشد .و اگر زيد را بكشند ،عبد اللّه
بن رواحه .و اگر عبد اللّه بن رواحه را بكشند ،امير بود آنكه مسلمانان به وى رضا دهند.
لشكر بيرون شد تا به معان نزول كرد .خبر بديشان رسيد كه هرقل ملك روم به مأرب فرود آمد با دويست هزار مرد؛ صد هزار
رومى و صد هزار مستعربه.
[در كتاب ابان بن عثمان آمده است :خبر كثرت عدد كفّار از عرب و عجم به مسلمين رسيد .و مشركان] « »2به مشارف فرود
آمدند .و آن ،موضعى است كه براى سليمان بن داوود شمشيرها مىساختند .دو روز به معان اقامت
______________________________
( -)9بنگريد به :اعالم الورى ،992 -993 /مغازى واقدى  ،351 -355 /2بحار االنوار  ،55 -53 /29تاريخ يعقوبى 55 /2
و .55
( -)2در نسخهها به جاى اين عبارت آمده است« :و مؤمنان» كه صحيح نمىنمايد .بنگريد به :اعالم الورى.999 -993 /
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كردند و با هم گفتند كه رسول (ص) خبر بايد كردن كه لشكر روم چندين هزار است و ما طاقت ايشان نداريم تا راى وى در
اين چيست .عبد اللّه رواحه گفت :اى قوم ،ما حرب نه به كثرت مىكنيم .و انّما قتال ما بدين دين راست است و رسول صدق
است كه حق تعالى ما را بدان اكرام كرد .و لشكر اسالم سه هزار مرد جمله به سخن ابن رواحه تصديق كردند .و به دهى از
دههاى بلقاء كه نام آن شرف است به لشكر روم رسيدند .و از آنجا لشكر اسالم پناه به مؤته دادند و آن دهى است باالى احساء.
باقر عليه السّالم گفت :آنجا حرب كردند .و پنجاه جراحت به تن جعفر بن ابى طالب رسيده بود .و بيست و پنج از آن جمله بر
روى مبارك وى آمده بود.
راويان اخبار گويند كه :چون رسول عليه السّالم جعفر بن ابى طالب را به مؤته فرستاد ،وعظ وى بگفت و وصيّت كرد به تقوا
و احتياط در كارها و حرمت لشكر داشتن و صبر كردن به كارزار .چون از لشكر وى چند بزرگان را بكشتند ،او رايت به دست
گرفت و خويش به كارزار رفت.
جبرئيل آمد و گفت :يا رسول اللّه ،جعفر در كارزار است .و به يك روايت او را به كوهى بلند برد و خداى تعالى شعاع چشم
وى قوى بكرد تا مىنگريد و معركه ايشان مىديد .تا آخر جعفر بيرون آمد و حرب مىكرد تا چندان مبارزان را بكشت كه در
عدد نيايد؛ تا ملعونى بيامد و تيغى بزد و دست راست وى بيفكند .او رايت به دست چپ گرفت و حرب مىكرد و مىگفت:

ال بأس لمّا قطعت يمينى

مع شمالى و قوىّ دينى

ملعونى ديگر درآمد و دست چپ وى بيفكند .وى طمع از جان خود برداشت و دانست كه بىدست قتال نتوان كردن .به روايت
ديگر جعفر علم
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به سينه نهاد و مىكوشيد تا شهيد شد.
و بعضى روايات آمده است كه چون هر دو دست وى بينداختند ،حق تعالى او را به عوض هر دو دست ،پروبال بخشيد ،او را
بنابراين جعفر طيّار خواندند .و بعضى گفتند :چون او را شهيد كردند ،در شب جمعى از اصحاب كرام او را به خواب ديدند كه
با مرغان مىپريد .از آن ،جعفر طيّار مىگويد.
و زيد و عبد اللّه رواحه هم شهيد شدند .امّا جعفر چون دانست كه بىدست قتال نتوان كردن ،روى سوى مدينه كرد و گفت:
السّالم عليك يا رسول اللّه؛ سالم مودّع ال سالم زائر .آنگه كافران گرد وى درآمدند و او را شهيد كردند و تيرها در او زدند و
او را به نيزه از زمين برداشتند و بر هوا رفع كردند .خداى تعالى وى را زنده گردانيد و به جاى دو دست وى را دو پر بداد تا
در هوا بپريد و در آسمان شد و در بهشت با مالئكه مىپرد .و از اينجاست كه او را جعفر طيّار مىگويند.
و رسول عليه السّالم از آنجا بيامد غمناك و حزين به قتل پسر عم .و به در سراى جعفر آمد و اسماء بنت عميس در خانه بود
و در بزد .اسماء گفت :كيست؟ رسول گفت :رسول خداى .در حال بدويد و در بگشود.
رسول عليه السّالم گفت :يا اسماء ،فرزندان جعفر را پيش من آر .اسماء ايشان را بپوشانيد به لباس نو و به خدمت رسول برد.
رسول عليه السّالم دست بر سر ايشان نهاد و مىگريست .اسماء گفت :يا رسول اللّه ،اين چيست كه با فرزندان من مىكنى
چنانكه با يتيمان كنند؟ رسول عليه السّالم بگريست و گفت :يا اسماء ،خداى تعالى تو را مزد دهاد به كشتن جعفر .امّا بشارت
باد تو را كه خداى تعالى دو پر بداد كه اكنون در بهشت با مالئكه مىپرد آنجا كه مىخواهد .اسماء تعزيت جعفر بداشت و در
مرثيه وى اين
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بيتها انشا كرد:
يا جعفر الطّيّار خير مصرّف

للخيل يوم تطاعن و شياح

قد كنت لى جبال ألوذ بظلّه

فتركتنى امشى باجرد ضاح

قد كنت ذات حميّة ما عشت لى

امشى البراز و انت كنت جناحى

و اذا بكت قمريّة شجنا لها

يوما على فنن دعوت صباحى

فاليوم اخشع للذّليل و اتّقى

منه و ادفع ظالمى بالرّاح

«فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ» كحمزة و جعفر «وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ» « »9كعلىّ و عمّار صلّى اللّه عليهم اجمعين.
عبد اللّه بن جعفر گويد كه :من به ياد دارم كه رسول عليه السّالم در پيش مادر من آمد و مرا بر رانى نهاده بود و برادرم را بر
رانى و دست پس ما ماليد و آب از چشم وى روان مىشد چنانكه بر محاسن مىچكيد .و مىگفت :اللّهمّ انّ جعفرا قد قدم اليك
الى احسن الثّواب .فاخلفه فى ذريّته باحسن ما خلفت احدا من عبادك فى ذرّيّته .و چون مادرم را خبر مرگ پدرم بداد و آنكه
وى با مالئكه مى پرد ،مادرم اسماء گفت :يا رسول اللّه ،اين حال با امّت بگويى؟ رسول عليه السّالم دست من گرفت و مرا بر
منبر برد و به پايه زيرين بنشاند و وى به باال بر شد و حزن و اندوه از وى طاهر مىبود و گفت :انّ المرء كثير باخيه و ابن عمّه.
اال انّ جعفرا قد استشهد و جعل له جناحان يطير بهما فى الجنّة .پس فرود آمد و در خانه رفت و مرا در خانه خويش برد .و
هر جا كه رسول رفتى من نيز رفتمى در خدمت وى از خانه زنان وى و غيره .تا چون روز سوم بود مرا با خانه فرستاد .و اين
سه روز براى عياالن پدر من طعام فرستادى .روزى پيش ما آمد و در خانه ما ،من
______________________________
( -)9احزاب (.27 /)77
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گوسفندى از آن برادر خويش مساومه مىكردم « »9گفت :اللّهمّ بارك له فى صفقته .عبد اللّه بن جعفر گويد :من نخريدم و
نفروختم الّا كه بركاتى تمام در آنجا مىديدم.
صادق عليه السّالم گويد كه :رسول عليه السّالم با فاطمه گفت :اذهبى فابكى على ابن عمّك .فان لم تدعى بمثكل ممّا قلت فقد
صدقت.
چون اصحاب مؤته به مدينه رسيدند ،رسول عليه السّالم با اصحاب ،ايشان را پيشباز رفتند .مسلمانان خاك برمىگرفتند و بر
غازيان مؤته مىريختند و مىپاشيدند و مىگفتند :يا فرّار ،فررتم فى سبيل اللّه! رسول گفت :ليسوا الفرار و لكنّهم الكرّار ان شاء
اللّه.
______________________________
( -)9مساومه :چانه زدن در بهاى كاال* در نسخهها اين زياده نيز در اينجا موجود است« :و علف مىدادم» كه ظاهرا صحيح
نيست.

ص272:
فصل [در نزول سوره برائت]
«»9
چون سوره برائت نازل شد در سنه تسع من الهجره ،رسول (صلعم) خواست كه به حج رود ،گفت :مشركان برهنه حج مىكنند
و طواف خانه نمى خواهم كه ايشان را برهنه بينم .چهل آيت از سوره به ابو بكر داد و چهل مرد رفيق وى كرد و گفت :اين به
موسم رسان .چون وى برفت ،جبرئيل عليه السّالم آمد و گفت :ال يؤدّيها الّا انت او رجل منك .رسول ،امير المؤمنين عليه
السّالم را بخواند و جمله سوره به وى داد و گفت :برو و جمله سوره بر ايشان خوان .و ابو بكر اگر خواهد بازگردد ،و اگر
خواهد بيايد.
جابر گويد :رسول (ص) على (ع) را بر ناقه عضباء خويش نشاند .و من با امير المؤمنين بودم .چون به موضع اعرج رسيديم،
وقت صبح بود .ابو بكر خواست كه نماز كند ،ناقه رغايى بكرد .ابو بكر گفت :به خدا كه رغاى ناقه رسول است عضباء .به ذو
الحليفه بديشان رسيد و ابو بكر پرسيد كه :به چه آمدى؟ على (ع) گفت :جبرئيل آمد و گفت كه :حق تعالى تو را سالم مىرساند
و مىگويد كه :اى محمّد ،اين سوره را نرساند الّا تو يا كسى كه از
______________________________
( -)9بنگريد به :االرشاد 55 /و  ،55اعالم الورى ،972 /تفسير عيّاشى .37 /2
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تو باشد .و من از اويم؛ مرا بفرستاد .ابو بكر گفت :در حقّ من آيتى انزال شد؟ گفت :نه .گفت :مرا چه مىبايد كردن؟ گفت:
رسول (ص) تو را مخيّر كرد .اگر خواهى بيا ،و الّا بازگرد.
ابو بكر بازگرديد و به رسول (ص) برسيد و گفت :يا رسول اللّه ،اهّلتنى المر طالت االعناق الىّ الجله .فلمّا صرت ببعض الطّريق
عزلتنى! فقال النّبىّ (ص) :ما فعلت؛ و لكنّ اللّه فعل .ابو بكر گفت :نزل فىّ شىء؟ قال :ال؛ و لكن نزل جبرئيل و قال :انّ اللّه
تعالى يقول :ال يؤدّيها عنك الّا انت او رجل منك .و على عليه السّالم از من است.
مشركان عرب بر آن بودند كه حج چنان كنند كه هر سال كردندى.
امير متّقيان علىّ مرتضى عليه السّالم چون روز عيد بود به موسم بايستاد و خطبه كرد و عهد قريش بينداخت و سوره برائت بر
ايشان خواند و شمشير كشيد.

محرز بن ابى هريره گفت :پدرم آن سال با امير المؤمنين (ع) بود در موسم .چون آواز وى گران شدى و وى خسته شدى ،به
نيابت وى آواز مىدادى و مردم را جمع مى كردى .و ندا به چهار چيز بود :يكى آنكه برهنه طواف خانه نكنند .و عذر ايشان
آنكه ما با اين جامه گناه كرديم به خدمت خداى تعالى با اين جامه نرويم .و دوم آنكه :هر كه را عهدى هست به مدّتى ،بيش
از مدّت او را مهلت نيست .اگر ايمان آرد خالص يابد ،و الّا گردن بزنم .و سوم گفتى :هيچكس بهشت نرود الّا مؤمن يا مؤمنه.
و چهارم آنكه :بعد از امسال هيچ مشركى را اينجا كارى نيست كه گرد مسجد الحرام گردد ،و حج نكند الّا آن كه ايمان آورد.
مشركان گفتند :ما از عهد تو و پسر عمّ تو بيزاريم و عهد ما تيغ است و نيزه .امير المؤمنين عليه السّالم شمشير بكشيد و با نشاط
به طوافگاه رفت و گفت :هر كه برهنه اينجا
ص223:
گردد ،گردنش بزنم .در حال مشركان بترسيدند ،جمله جامهها در پوشيدند و حج كردند.
امير المؤمنين عليه السّالم حج بگزارد و با مدينه آمد .و رسول (ص) در سنه عشر از هجرت به حج رفت و بازآمد و بقيّه ذى
حجّه و محرّم و صفر -و گويند كه روزى چند از ربيع االوّل -برآمد كه با جوار خدا رفت.
صلوات اللّه عليه و آله.
ص229:
فصل
رسول عليه السّالم امير المؤمنين را به يمن فرستاد و نجران ،براى گرفتن اخماس و صدقات و جزيه نصارا.
عمرو بن شاس اسلمى گويد كه :من با على بودم .به سببى از من برنجيد و مرا جفا گفت .من نيز از وى برنجيدم در نفس
خويش .و چون بازآمدم ،شكايت وى در مدينه مى كردم با مردم .روزى رسول عليه السّالم در مسجد بود مرا بديد و گفت :يا
عمرو بن شاس ،لقد آذيتنى .پس گفتم :انّا للّه و انّا اليه راجعون .اعوذ باللّه و االسالم ان اوذى رسول اللّه .فقال :من آذى عليّا،
فقد آذانى »9« .حاكم ابو عبد اللّه الحافظ چنين ايراد كرد.
و رسول عليه السّالم پيش از اين خالد وليد را به يمن فرستاده بود تا ايشان را به اسالم خواند ،اجابت نكردند .امير المؤمنين
عليه السّالم را بفرستاد.
چون به نزديك ايشان رسيدند ،استقبال كردند و نماز بجماعت بكرد با ايشان .و پس مردم به يك صف بداشت و نامه رسول بر
ايشان بخواند .قبيله همدان به جملگى اسالم آوردند .على عليه السّالم اين حال به رسول نوشت.

______________________________
( -)9اعالم الورى.973 /
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رسول عليه السّالم چون نامه بخواند ،در روى افت اد و سجده بكرد .پس سر برداشت و گفت :السّالم على همدان .بخارى در
صحيح چنان ايراد كرد»9« .
و همچنين امير المؤمنين عليه السّالم گفت :بعثنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الى اليمن .قلت :يا رسول اللّه ،تبعثنى -و انا
شابّ -اقضى بينهم و ال ادرى ما القضاء؟! گفت :رسول دست بر سينه من زد و گفت :اللّهمّ اهد قلبه .و ثبّت لسانه .فو الّذى
نفسى بيده ما شككت فى قضاء بين اثنين»2« .
______________________________
( -)9اعالم الورى.973 /
( -)2اعالم الورى.973 /
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فصل فى ذكر الوفد من نجران «»9
بدان كه :شصت سوار از نجران ترسايان به خدمت رسول (ص) آمدند .و در ميان ايشان هفده مرد بودند از بزرگان ايشان .و در
ميان هفده سه مرد كه حاكم جمله بودندى :اوّل عاقب كه وى امير ايشان بود و صاحب مشورت عبد المسيح نام بود؛ دوم سيّد،
ايهم نام و وى صاحب رحل بودى؛ و سوم ابو حارثة بن علقمة االسقف و وى حبر و اعلم ايشان بودى و مدرّس روم و صاحب
كنايس و به اجتهاد و علم به اقصى غايت رسيده در طريقت خويش.
چون به راه مىآمدند ،ابو حارثه بر بغلهاى با جنب برادر خود كرز -و گويند بشر -ابن علقمه به مسايره مىرفت .ناگاه بغله ابو
حارثه به سر در آمد.
كرز گفت :تعس االبعد! يعنى رسول عليه السّالم .ابو حارثه گفت :بل انت تعست « !»2گرز گفت :چرا اى برادر؟ ابو حارثه
گفت :به خداى كه وى رسولى است كه ما منتظر وى بوديم و در كتب خوانديم .كرز گفت :يا برادر ،چه مانع است تو را كه چون
چنين است اسالم نمىآرى؟ گفت :اگر
______________________________
( -)9بنگريد به :اعالم الورى.973 -975 /

( -)2اين فعل به هنگام خطاب از باب منع مىآيد.
ص222:
ما اسالم آريم ،اين دنيا با مال و اسباب از دست ما بيرون كنند و قدر من در ميان قوم در انحطاط افتد و رياست من از دست
من بيرون شود .كرز اين كلمه از او ياد مىداشت تا به وقت اسالم آوردن كه به عاقبت مسلم شد به سبب آن كلمه كه از برادر
ابو حارثه شنيده بود.
وقت نماز ديگر بود كه در خدمت رسول آمدند با ديباجها و چيزها كه پيش از ايشان كس چنان چيزى نپوشيده در عرب .ابو
بكر گفت :يا رسول اللّه ،اگر تو نيز تشريفى كه قيصر روم بفرستاد به خدمت تو ،درپوشى هم شايد؛ كه چنان بحرمتتر باشى.
درآمدند و سالم كردند .رسول عليه السّالم جواب سالم بازنداد.
از آنجا بيرون آمدند و به نزديك عثمان بن عفّان و عبد الرّحمن بن عوف برفتند كه با ايشان معرفتى داشتند و ايشان را در
مجلس مهاجران يافتند.
سالم كردند و بعد از مسألت گفتند كه :پيغمبر شما نامه نوشت و ما را بخواند و ما وى را اجابت كرديم .چون پيش وى آمديم،
جواب ما بازنمى دهد! ايشان روى به موالنا امير المؤمنين كردند و گفتند :يا على ،راى تو در اين چيست؟ امير المؤمنين گفت
كه :را ى من آن است كه ايشان اين لباسهاى فاخر بيرون كنند و لباس فقر و مسكنت درپوشند و پيش وى روند .ايشان چنان
كردند و به خدمت رسول رفتند و سالم كردند .جواب ايشان بازداد و گفت :اوّل كرّت كه بيامديد ابليس با شما بود.
و روايت آمد كه :نماز ديگر در مسجد آمدند .وقت نماز بود .ناقوس زدند و نماز خويش بكردند روى به مشرق كرده .صحابه
خواستند كه منع كنند ،رسول عليه السّالم ايشان را از آن منع كرد .چون فارغ شدند ،سيّد و عاقب با رسول در كالم گرفتند.
رسول گفت :اسالم آريد .ايشان گفتند :ما پيش از تو اسالم آورديم .رسول گفت :دروغ مىگوييد .اثبات ولد خداى را
ص225:
و عبادت اصنام و صليب و اكل لحم خنزير مانع است شما را از اسالم.
گفتند :چون عيسى ولد نبود چه بود؟ رسول گفت :عيسى بندهاى بود خداى را و رسول وى بود به خلق .گفتند :پس اگر ولد
ب» «.»9
نبود ،پدر وى كه بود؟ اوّل سوره آل عمران انزال شد تا هفتاد آيت .رسول گفت :عيسى چون آدم بود؛ «خَلَقَهُ مِنْ تُرا ٍ
و رسول گفت :نه ولد بايد كه با والد ماند؟! ايشان گفتند :بلى .رسول گفت :عيسى رازق نبود ،بلكه مرزوق بود .و موت و فنا بر
وى روا بود .و وى هيچ نفعى و ضرّى را مالك نبود .و عالم الغيب و الشهادة نبود .و عيسى ندانستى الّا آنچه خداى وى را
بياموختى .و خداى تعالى صورت وى بنگاشت در رحم مادر .و وى را اكل و شرب و بول و غايط بود ،و در رحم بود چنانكه
ديگر اجنّه « ،»2و شير خورد چنانكه ديگر كودكان .از اين نمط صفات جسم بر ايشان خواند.

ايشان عاجز آمدند از جو ابهاى آن .چون از مناظره با رسول عاجز شدند گفتند :فردا به صحرا رويم و مباهله كنيم .اگر حق با
تو بود ،عذابى بر ما نازل شود و ما هالك گرديم .و اگر حق با تو نبود و تو رسول نباشى ،عذابى بر تو و اصحاب تو نازل شود.
رسول گفت :شايد .تا ابو حارثه گفت:
فردا بنگريد .اگر وى با اصحاب بيرون آيد ،حقيقت كه وى دروغزن است.
و اگر با عزيزان و قرابات بيرون آيد ،حقيقت بدانيد كه وى صادق است در رسالت خويش.
چون روز روشن شد ،رسول عليه السّالم بيرون آمد و دست امير المؤمنين على گرفت و حسن و حسين عليهما السّالم را در
پيش كرد .و
______________________________
( -)9آل عمران (.51 /)7
( -)2اجنّه :جنينها.
ص225:
گويند كه على در پيش مىرفت و وى دست حسن و حسين گرفته مىرفت.
و فاطمه عليها السّالم به دنبال رسول مىرفت .ترسايان بيرون آمدند .اسقف و ابو حارثه در پيش ايشان ايستاده پرسيد كه :ايشان
كيستند كه با وى مى روند؟ گفتند كه :آن يكى ابن عم و داماد وى است .و آن دو كودك پسران دختر وىاند از اين ابن عم .و
آن پنجم دختر است ،دختر وى كه عزيزترين اوالد وى است به نزديك وى در جهان ،از وى عزيزتر وى را كسى نيست .ابو
حارثه گفت :و اللّه كه رويها مىبين م چون ماه كه اگر ايشان دعا كنند هر چه خواهند مبذول افتد.
و در زير عبا شدند كه ايشان را بود و دست برداشتند .ايشان پنج بودند و دستها شش .فاطمه عليها السّالم دست با خود گرفت
و دست و روى خود در كشيد و گفت :يا رسول اللّه ،چيست مرا كه دست مرد بيگانه مىبينم در ميان ما؟ رسول گفت :وى
اجنبى نيست ،جبرئيل عليه السّالم است .و جبرئيل از ماست .گويند كه جبرئيل آن روز بر جمله آسمانها تبختر كنان پرواز
مىكرد كه محمّد مرا از خود خواند.
ابو حارثه بفرستاد كه :يا محمّد ،ما مصالحت مىكنيم نه مباهله .ترسايان پرسيدند كه :چرا مباهله نمىكنى؟ گفت :محمّد را
مى بينم كه در زانو درآمده است براى مباهله چنانكه انبيا از پيش وى چنين كردهاند .و من مىترسم كه وى پيغمبر باشد و به
دعاى وى هيچ متنفّسى در همه جهان از ترسا نماند كه آب بازآشامد .و من محمّد را در آن كار سخت دلير مىبينم و مستظهر
به خويشتن كه عزيزترين قرابات را با خويشتن آورد و در معرض دعا نهاد .اگر به خود واثق و مستظهر نبودى چنين نكردى.

رسول گفت :صلح به چه مىكنى يا اسقف؟ ابو حارثه گفت :به دو هزار حلّه از حلّههاى اواقى قيمت هر حلّه چهل درهم[ ،و
مقدار] زايد و ناقص به
ص223:
حساب اين .و سى زره و سى نيزه و سى اسب به عاريت ،اگر در طرف يمن كيدى افتد.
و روايت آمد كه اسقف گفت :انّى الرى وجوها لو سألوا اللّه ان يزيل جبال عن مكانه الزاله .فال تباهلوا فتهلكوا و ال يبقى على
وجه االرض نصرانىّ الى يوم القيامة .رسول عليه السّالم گفت :و الّذى نفسى بيده ،لو ال عنوا لمسخوا قردة و خنازير و الضطرم
عليهم الوادى نارا و لما حال الحول على النّصارى كلّهم حتّى يهلكوا.
چون وفد نجران به وطن رفتند ،روزگار بس برنيامد تا سيّد و عاقب به خدمت رسول آمدند و عاقب هديّه به خدمت رسول
آورد و عصا و دو نعلين و قدحى .و ايشان هر دو اسالم آوردند.
ص222:
فصل فى المعراج «»9
بدان كه :رسول (صلعم) را به معراج بردند از مسجد اقصى ،به نصّ:
«سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى» « »2تا به آسمان اوّل .چنانكه حق تعالى گفت« :لَتَرْكَبُنَّ
طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ» «»7؛ اى :لتعلنّ سماء عن سماء.
دوم :قوله تعالى« :وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى* عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى* عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى»»2« .
و دليل سوم اخبار و احاديث طوايف اسالم .و مراد به آن اجماع است.
جماعت حشويان گويند كه وى به روح آنجا رفت .و جمعى گويند به خواب ديد .و اين نيز مذهب ملحدان و فلسفيان است .و
من در «كمال النبوّة فى اثبات المالئكه» به دليل واضح به توفيق الهى روشن كردم كه ممتنع نيست صعود جسم ثقيل و هبوط
جسم ضعيف خفيف .و رسول (صلعم) گفت:
______________________________
( -)9بنگريد به :مناقب ابن شهر آشوب  ،923 -935 /9قصص األنبياء.725 -725 /
( -)2اسراء (.9 /)93

( -)7انشقاق (.91 /)22
( -)2نجم (.95 -97 /)57
ص221:
عرضت علىّ الجنّة حتّى هممت ان اقطف من ثمراتها .و عرضت علىّ النّار حتّى اتّقيت حرّها.
انس بن مالك و عبد اللّه عبّاس و عايشه و امّ هانى و مالك بن صعصعه روايت كردند به الفاظ متفاوته ليكن به معانى متماثله
كه رسول (ص) گفت:
من در مكّه ميان خواب و بيدارى بودم در خانه امّ هانى خواهر امير المؤمنين كه زن آن حضرت بود .و به يك روايت :در
حجره اى كه پس كعبه است .جبرئيل (ع) آمد و آب كوثر آورد و به آب زمزم آميخت و بفرمود تا بدان غسل كردم و وضو و
مرا از مسجد بيرون آورد.
بر در مسجد براق ايستاده بود؛ اسبى از خر مهتر و از استر كهتر ،روى وى چون روى آدميان و پايهاى وى چون پاى استر و
سم وى چون سم گاو و سينه وى چون ياقوت سرخ و پشت وى چون زر سپيد ،زينى از زينهاى بهشت بر وى نهاده با دو پر
چون طاووس .به رفتن چون برق و يك گام وى يك چشم زدن بودى .جبرئيل مرا گفت :اين ،اسب ابراهيم خليل است كه بر
وى سوار شدى و زيارت خانه كعبه كردى .چون خواستم كه بر وى سوار شوم ابا كرد .جبرئيل (ع) گفت :بيارام اى براق؛ كه
خير خلق اللّه بر تو خواهد نشست .و اين فخر كه تو را باشد از جنس تو هيچ چهار پايى را نيست .براق گفت :يا جبرئيل ،به
شرطى رها كنم كه فرداى قيامت نيز بر پشت من نشيند؛ كه آنجا بهر وى چون من بسيار باشند.
رسول (ص) گفت :شرط كردم و دست بر پشت وى نهادم .عرقى از حيا و شرم بريخت و پشت فرو داد كه نزديك بود كه شكم
بر زمين نهد .و ميكائيل (ع) عنان به دست داشت و سلسله وى از زر بود .من برنشستم.
وى وقتى مىپريد و وقتى مىدويد و جبرئيل عليه السالم از من مفارقت نمىكرد تا روى به بيت المقدس نهاديم .پس به موضعى
رسيدم جبرئيل عليه
ص253:
السالم مرا گفت :فرود آى و اينجا نماز كن؛ كه اين مدينه است مهاجر تو ان شاء اللّه .و به موضعى ديگر فرمود كه :يا رسول
اهلل ،فرود آى و نماز كن؛ كه مولد عيسى (ع) است .و از آنجا به بيت المقدس رسيدم ،مالئكه را ديدم كه از آسمان نزول كرده
بودند .مرا سالم كردند با تعظيم بسيار و بشارت به اعزاز و اكرام خداى تعالى مرا تا به در مسجد االقصى رسيدم .جبرئيل فرمود
كه :فرود آى .و خطامى « »9كه از حرير بهشت است در اين حلقه بند؛ كه انبياى سلف بهيمه خود را در اينجا بستندى.

براق را در آنجا بستم .و چون درون شدم ،جمله انبيا عليهم السالم را آنجا ديدم .تحيّت و سالم بر من كردند و دست من بگرفتند
و در محراب بداشتند تا نماز به جماعت بگزاردم و انبيا اقتدا به من كردند .ابراهيم عليه السالم برخاست و حمد و ثناى خداى
تعالى بكرد و گفت :حم د و ثناى خداى را كه مرا به خليلى خود برگزيد و مرا ملكى عظيم داد و مرا امّتى قانت كرد و آتش بر
من سرد ساخت و سالمت كرد.
چون به آسمان دوم رفتم ،آنجا عيسى و زكريّا را ديدم .چون به آسمان سوم رسيدم ،يكى را ديدم به غايت حسن و خوبى.
جبرئيل را گفتم:
اين كس كيست كه اينجاست؟ گفت :برادر تو يوسف .و از آنجا به آسمان چهارم رسيدم ،آنجا ادريس را ديدم .و چون به آسمان
پنجم رسيدم ،هارون را ديدم آنجا .و چون به آسمان ششم رسيدم ،آنجا موسى را ديدم .و بر آسمان هفتم مردى را ديدم كهل
« »2بر در بهشت بر كرسى نشسته .پرسيدم:
آن كيست؟ گفت :اين آدم است پدر تو .و اين سه جوى كه مىرود ،اوّل
______________________________
( -)9خطام :لگام.
( -)2كهل :مرد ميانسال.
ص259:
جوى رحمت است و دوم جوى نعمت و سوم جوى طهور .و وى پشت به بيت المعمور بازداده و هر روز هفتاد هزار فرشته در
او شوند تا به قيامت نوبت به اوّلينان نرسد.
و از آنجا به سدرة المنتهى رسيدم كه هر برگى از آن بر اهل دنيا سايه اندازد .و از آنجا برفتم تا هفتاد حجاب ببريدم ستبرى هر
حجابى پانصدساله راه و از حجاب تا حجاب هم پانصدساله راه .از آنجا به عرش رسيدم.
چون عرش بديدم ،هر چه ديده بودم بر چشم من حقير آمد .و از عرش قطرهاى بچكيد بر زبانم كه هرگز چشندگان از آن
شيرينتر چيزى نچشيده باشند .و از آن قطره علم اوّلين و آخرين بر من روشن شد و زبانم بگشود بعد از آنكه از هيبت ،زبانم
بسته بود.
من گفتم :التّحيّات للّه و الصّلوات الطّيّبات الطّاهرات .خداى تعالى فرمود:
السّالم عليك ايّها النّبىّ و رحمة اللّه و بركاته .من گفتم :السّالم علينا و على عباد اللّه الصّالحين .آنگه فرمود :آمن الرّسول بما
انزل اليه من ربّه .من گفتم:

اى ربّ .فرمود :و المؤمنون كلّ آمن باللّه و مالئكته و كتبه و رسله ال نفرّق بين احد من رسله كما فرّق اليهود و النّصارى كما
قالوا نؤمن ببعض و نكفر ببعض .فرمود كه :مؤمنان چه گفتند؟ من گفتم :و قالوا :سمعنا قولك و اطعنا امرك .فرمود :صدقت.
سل تعط .من گفتم :غفرانك ربّنا .و اليك المصير .گفت:
لك و المّتك .فرمود :سل تعط .گفتم :ربّنا ال تؤاخذنا ان نسينا .فرمود :رفعت الخطا و النّسيان عنك و عن امّتك و ما استكرهوا
عليه .گفتم :و ال تحمل علينا اصرا كما حملته على الّذين من قبلنا .فرمود :ذلك لك و المّتك .من گفتم :ربّنا و ال تحمّلنا ما ال
طاقة لنا به .فرمود :فعلت ذلك لك و المّتك.
گفتم :ربّنا و اعف عنّا من الخسف .و اغفر لنا من القذف .و ارحمنا من المسخ .فرمود :فعلت ذلك لك و المّتك.
ص252:
القصّه؛ حق تعالى منتهاى نعمت بر من عرضه كرد كه با من چه كرد.
و با من به آخر فرمود :فخذ ما آتيتك .و كن من الشّاكرين .و چند چيز فرمود كه با كس نگويم .و چند چيز فرمود كه بگويم .و
به آخر مرا به رفرف سبز نهادند و به سدره رسانيدند .جبرئيل (ع) را ديدم .مرا تهنيت كرد بدين كرامت و اعزاز حق تعالى و
گفت :هرگز هيچ بشرى را اين درجه نبوده و اين مقام نيافت كه حق تعالى تو را و امّت تو را داد .بايد كه در شكر بيفزايى.
آنگه جبرئيل (ع) گفت :بيا تا تو را به بهشت برم تا رغبت تو در آخرت و زهادت تو در دنيا بيفزايد .آنگه فرود آمديم سريعتر
از تير و زودتر از باد .مرا آنجا دل ساكن شد و آن عجايبها از جبرئيل مىپرسيدم كه در حجب ديده بودم .مىگفت كه :اگر نه
آن حجب بودى ،هر چه در زير عرش است از نور عرش بسوختى .و آنچه تو نديدى زيادتتر از آن است كه ديدى .من گفتم:
سبحان العظيم! ما اكثر عجائب خلقه! آنگه گفتم:
يا جبرئيل ،آن مالئكه كهاند كه اندر آن درياها صف در صف زدهاند.
گفت :روحانيانند كه« :يَوْ َم يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ صَفًّا» »9« .روح اعظ م از ايشان است .و اسرافيل پس ايشان است .گفتم :يا
جبرئيل ،آن يك صف چيست كه در باالى همه صفهاست در بحر اعال در گرد عرش در آمدهاند؟ گفت:
آنان كرّوبيانند كه اشرف و اعظم مالئكهاند .و هيچ فرشته زهره ندارد كه در ايشان نگرد .و ايشان از آن عظيمترند كه وصف
توانم كردن.
آرى؛ جمله بهشت بر من عرضه كرد جبرئيل عليه السالم و مرا در بهشت بگردانيد .قصور وى ديدم از درّ و ياقوت و زبرجد ،و
درختان از زر

______________________________
( -)9نبأ (.72 /)32
ص257:
سرخ و شاخه هاى آن از لؤلؤ سفيد و بيخ آن از سيم سفيد در زمين مشك اذفر فرو شده؛ تا چنان بديدم و بشناختم كه گويى
درج و غرف و انهار و اشجار و قصور و منازل آن بهتر شناسم كه اين مسجد كه سالهاست كه اينجا تردّد و مدخل و مخرج
دارم .و جوى آب سپيدتر از شير و شيرينتر از عسل ،ريگ آن درّ و مرجان و گل آن مشك اذفر ،مادّت او از تسنيم كه از زير
عرش بيرون مىآيد و از آنجا منبعث مىشود و آن آب مذكور است كهِ « :إنَّا أَ ْعطَيْناكَ الْكَوْثَرَ» « »9و اين چشمهاى است كه:
«عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ» »2« .و درخت طوبا را ديدم با جمله ميوهها كه در آسمان و زمين باشد همه در وى مختلف به الوان
و طعوم و روايح كه كسى مثل آن نديده و نشنيده و در بهشت نيكوتر از وى به شكل و اغصان وى درختى ديگر نبود .فى قوله
ب» « »7و فرداى قيامت زير آن طوبا سايبان امّت محمّد (صلعم) خواهد بودن .در بهشت آن
تعالى« :طُوبى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآ ٍ
ديدم كه ال عين رأت و ال اذن سمعت و ال خطر على قلب بشر .جمله به انتظار صاحبش معدّ و مهيّاست .من گفتم« :لِمِثْلِ هذا
فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ»»2« .
و همچنين دوزخ ديدم با ماران و كژدمان و سالسل و اغالل خورندگان مال يتيم كه لبهاى ايشان به مقراض مىبريدند و سنگهاى
آتشين در دهان ايشان مىنهادند و به زير بيرون مىافتاد؛ لقوله تعالى« :الَّذِينَ يَأْ ُكلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ِإنَّما يَ ْأكُلُونَ فِي ُبطُونِهِ ْم
ناراً» »5« .و رباخوارگان ديدم كه
______________________________
( -)9كوثر (.9 /)932
( -)2دهر (.5 /)35
( -)7رعد (.21 /)97
( -)2صافّات (.59 /)73
( -)5نساء (.93 /)2
ص252:
شكمهاى ايشان فراخ شده بود چون خانه هاى بزرگ .و بر رهگذر آل فرعون براندى براى عرض دوزخ بر ايشان .اين
رباخوارگان بيفتادندى تا آل فرعون بر سر ايشان بگذشتندى .و هو قوله تعالى« :النَّارُ يُعْرَضُونَ َعلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا» «»9

خبَّطُهُ الشَّيْطانُ ِمنَ الْ َمسِّ» »2« .و زنان زانيه را ديدم به پستانها
و قوله تعالى« :الَّذِينَ يَأْ ُكلُونَ الرِّبا ال يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَ َ
نگونسار آويخته.
پس گفت :از آنجا ب ه آسمان آمدم و موسى را ديدم .حالها پرسيد .من گفتم :خداى تعالى پنجاه نماز بر امّت من واجب گردانيد.
موسى گفت :من بيشتر مقاسات كردهام »7« .دانم كه طاقت اين ندارند .با پس رو .مىآمدم و با پس مىرفتم هر وقتى ده ده
مىانداختم تا با پنج آمد .موسى (ع) گفت :پنج وقت نيز بسيار است .من گفتم :مرا از اين تخفيف خواستن شرم مىآيد .امّا به
يك حسنه ده عوض است .هر كه اين پنج وقت نماز به جاى آرد ،وى را ثواب آن ده كرامت كنند.
و اين روايت تخفيف نماز ضعفى دارد؛ به سبب آنكه نسخ الشىء قبل دخول وقته است.
و چون به ذى طوى رسيدم گفتم :يا جبرئيل ،كسى از من اين حكايت قبول نكند .تا بيامدم و بنشستم .ابو جهل به من بگذشت
و بيامد به جنب من و بر طريق استهزا گفت :از خداى تعالى چه خبر دارى به تازگى؟ من گفتم كه :مرا دوش به بيت المقدس
برد و بازآورد .ابو جهل زنهار داد كه :اين سخن با كس نگوى؛ كه مردم بر تو خندند .آنگه گفت :يا معشر بنى كعب بن لؤىّ،
بشنويد كه محمّد چه مىگويد! خلق جمع شدند .من آن كلمه
______________________________
( -)9مؤمن (.25 /)23
( -)2بقره (.235 /)2
( -)7مقاسات :سختى كشيدن با كسى.
ص255:
تكرار كردم .ايشان دستهاى تعجّب به طريق استهزا به هم مىزدند و صفيرها مىكردند .و جمعى منافقان مرتد شدند .و مؤمنان
گفتند :ما وى را به وحى آسمانى و خبر به غيب تصديق مى كنيم و اين كمتر از آن است و به نسبت با قدرت اللّه تعالى اندك
است .و جمعى كه بدان راه رفته بودند و مسجد اقصى را ديده ،بياوردند -و دانستند كه محمّد (ص) آنجا هرگز نرفته بود -از
احوال مى پرسيدند .و فرمود كه :چيزى كه بر من مشتبه بودى ،جبرئيل از صورت آن مسجد و احوال قناديل و آن راه جمله
برابر من بداشت ،من در او نگاه مىكردم و مىگفتم و ايشان مىگفتند :امّا النّعت فقد اصاب.
آنگه گفتند  :ما را كاروان به شام رفت .كجا ديدى ايشان را؟ گفتم :به روحا بگذاشتم .آنجا شترى گم كرده بودند .و من تشنه
بودم .در رحل ايشان قدحى آب بود .من باز خوردم و باقى بريختم و كوزه تهى بگذاشتم و فالن و فالن بر شترى نشسته بودند.
و شتر ايشان از استر من برميد و يكى را ب ينداخت و دست وى بشكست .چون ايشان بازآيند ،اين حالها تفحّص كنيد .ايشان
ص خويش پرسيدند .گفتم :ايشان را به تنعيم رها كردم .و حق تعالى حجاب
گفتند :اين آيات عظيم است .و از وصف كاروان خا ّ

برداشت تا در ايشان مىنگريدم عدد مردان و شتران و بارها مىگفتم .و گفتم :اين ساعت به حرور رسيدند .و مردان كاروان را
نام مىگفتم .و گفتم در پيش كاروان شترى هست نر خاك رنگ بر او دو غراره « »9دوخته نهاده است.
چون آفتاب برآيد ،درآيند از پس اين كوه .ايشان برفتند و راه عقبه را مراقبت مىكردند .از مردان و اوصاف و اجناس اشتران
و بارها و غرارهها
______________________________
( -)9غراره :جوال.
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بعينها همچنان بود كه محمّد خاتم األنبياء عليه الصالة و السالم خبر كرده بود .و منافقان گفتند« :إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ»*»2« .
______________________________
( -)2صافّات (.95 /)73
ص253:
فصل فى وصيّة النّبىّ (صلعم)
امير المؤمنين عليه السالم گويد كه :چون سوره« :إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّ ِه وَ الْفَتْحُ» آمد ،رسول (ص) رنجور شد .توقّف نكرد كه بيرون
آمد روز پنجشنبه و سر بسته بود به عصابه ،بر منبر رفت و بر آنجا نشست ،رنگ و روى مباركش زرد شده و آب از ديده روان
گشته .بالل را بفرمود و بخواند كه در مدينه منادى كند كه به وصيّت رسول (صلعم) حاضر شويد كه وصيّتى خواهد كردن و اين
آخر وصاياى اوست .جمله خلق درهاى خانه گشوده و دكّانها در بازار گشوده بىاقفال روى به مسجد نهادند صغير و كبير و
مرد و زن .ناگاه مخدّرات هم حاضر شدند تا مسجد پر شد و رسول (صلعم) مىگفت :و سعوا لمن وراءكم .چون خلق جمله
حاضر شدند و رسول (ص) برپا خاست گريان و كلمه استرجاع بگفت و حمد و ثناى خداى تعالى بگفت و صلوات بر انبيا و
بر نفس خويش بفرستاد پس گفت:
انا محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف العربىّ الّذى ال نبىّ بعدى.
ايّها النّاس! و اعلموا انّى نعيت الى نفسى و حان فراقى من الدّنيا و اشتقت الى لقاء ربّى .فوا حزناه على فراق امّتى! ما ذا يقولون
من بعدى؟ اللّهمّ سلّم!
ص252:
ايّها النّاس! اسمعوا وصيّتى لكم و عوها و احفظوها و يبلّغ الشّاهد الغائب .فانّها آخر وصيّتى لكم.

ايّها النّاس! قد بيّن اللّه لكم فى محكم كتابه ما احلّ لكم و ما حرّم عليكم و ما تأتون و ما تنفقون .فاحلّوا حالله .و حرّموا حرامه.
و آمنوا بمتشابهه.
و اعملوا بمحكمه .و اعتبروا بامثاله .ثمّ رفع رأسه الى السّماء و قال :اللّهمّ هل بلّغت؟
ايّها النّاس! ايّاكم و هذه االهواء الضّالّة البعيدة من اللّه تعالى و البعيدة من الجنّة و القريبة من النّار .ثمّ قال :اللّهمّ هل بلّغت؟
ايّها النّاس! اللّه اللّه فى دينكم و امانتكم! اللّه اللّه فيما ملكت ايمانكم! اطعموهم ممّا تأكلون و البسوهم ممّا تلبسون و ال تكلّفوهم
ما ال يطيقون .فانّها لحم و دم و خلق امثالكم .اال و من ظلمهم ،فانا خصمه يوم القيامة و اللّه حاكمهم .اللّه اللّه فى النّساء! اوفوا
لهنّ مهورهنّ .و ال تظلموهنّ فتحرمكم حسناتكم يوم القيامة .اال هل بلّغت؟
ايّ ها النّاس! قوا انفسكم و اهليكم نارا و علّموهم و ادّبوهم .فانّهم عوان و امانة .اللّهمّ هل بلّغت؟
ايّها النّاس! اطيعوا والة اموركم و ال تعصوهم ،و ان كان عبدا حبشيّا مجدّعا .فانّه من اطاعهم فقد اطاعنى .و من اطاعنى فقد اطاع
اللّه .و من عصاهم فقد عصانى .و من عصانى فقد عصى اللّه .اال ال تخرجوا عليهم و ال تنقضوا عهودهم .اللّهمّ هل بلّغت؟
ايّها النّاس! عليكم بحبّ اهل العلم و ال تنقضوهم و ال تحسدوهم و ال تطعنوا فيهم .اال و من احبّهم فقد احبّنى .فقال :هل بلّغت؟
ايّها النّاس! عليكم بالصّلوات الخمس باسباغ وضوئها و اتمام ركوعها و سجودها.
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ايّها النّاس! ادّوا زكاة اموالكم .اال من لم يزكّ فال صالة له و ال دين له و ال صوم له و ال حجّ له و ال جهاد له .اللّهمّ هل بلّغت؟
ايّها النّاس! انّ اللّه قد فرض الحجّ على من استطاع اليه سبيال .و من لم يفعل ،فليمت ان شاء يهوديّا او نصرانيّا او مجوسيّا؛ الّا ان
يكون به مرض حابس او منع سلطان جائر .اال ال نصيب له فى شفاعتى و ال يرد حوضى.
اللّهمّ هل بلّغت؟
ايّها النّاس! انّ اللّه جامعكم يوم القيامة فى صعيد واحد فى مقام عظيم و هول شديد؛ «يَوْمَ ال يَنْفَعُ مالٌ َو ال بَنُونَ* إِلَّا َمنْ َأتَى
اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» »9« .اللّهمّ هل بلّغت؟
ايّها النّاس! احفظوا ألسنتكم .و ابكوا اعينكم .و اخفضوا قلوبكم .و اتعبوا ابدانكم .و جاهدوا عدوّكم .و اعمروا مساجدكم .و
اخلصوا ايمانكم .و انصحوا اخوانكم .و قدّموا النفسكم .و احفظوا فروجكم .و تصدّقوا من اموالكم .و ال تحاسدوا فتذهب
حسناتكم .و ال يغتب بعضكم بعضا فتهلكوا انفسكم .اللّهمّ هل بلّغت؟

ايّها النّاس! اسعوا فى فكاك رقابكم .و اعملوا الخير ليوم فقركم و فاقتكم.
ايّها النّاس! ال تظلموا .فانّ اللّه الطّالب لمن خان .عليه حسابكم .و اليه ايابكم .فانّ اللّه ال يرضى منكم بالمعصية.
ايّها النّاس! انّه « مَنْ َعمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَ ما رَ ُّبكَ بِ َظلَّامٍ لِلْعَبِيدِ»« »2« .وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْ َجعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ
تُوَفَّى كُلُّ نَ ْفسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ
______________________________
( -)9شعرا ( 22 /)25و .21
( -)2فصلت (.25 /)29
ص253:
ال يُظْ َلمُونَ»»9« .
ايّها النّاس! انّى قادم على ربّى و قد نعيت الى نفسى .فاستودع اللّه دينكم و امانتكم .و السّالم عليكم يا معشر اصحابى و على
جميع امّتى .السّالم عليكم و رحمة اللّه و بركاته.
و از منبر فرود آمد و در خانه رفت و بيرون نيامد .بعد از آن به جوار ايزدى رسيد .صلّى اللّه عليه و آله المعصومين.
______________________________
( -)9بقره (.229 )2
ص259:
فصل در پوشيده شدن قبر رسول (صلعم) از مشاهده خلق
در اين چند قول گفتهاند :اوّل آنكه :جمعى اوالد مهاجر و انصار كه جرأت داشتندى ،چون در روضه مىرفتند كاره ضجيعين
مىبودند و دليرى مىكردند بر شيخين و لگدها مىزدند .اين خبر به خلفاى وقت رسيد ،بفرمودند تا در روضه را برآوردند.
اين قول اعتمادى ندارد ،بلكه اعتماد بر آن است كه :ترسايان روم خواستند كه بدن مبارك رسول (ص) را از آنجا بدزدند،
استخفاف و اهانت را .و در ديار مدينه موضعى خريده بودند بر عزم آنكه نقبى بيارند تا روضه مقدّس آن حضرت .حق تعالى
آن معجزه در آنجا طاهر گردانيد كه هر كه نظر به روضه رسول (ص) انداخت كور شد .اين ترسايان بترسيدند و با خود گفتند:
به نظر و رؤيت گور كورى است ،اگر كسى وى را بيند خود بسوزد.

و آن صنعت خبيثه را ترك كردند .و اتّفاق است كه در اوّل چند سال اين معجزه در آنجا طاهر نبود.
و نيز شايد كه حق تعالى آن را به داللت اهل اسالم ساخته باشد؛ كه اهل كتاب دعوى مىكنند كه انبياى ما را چندين معجزات
بوده است و محمّد (صلعم) را نبوده .حق تعالى قرآن را معجزه وى ساخت و روضه پاك
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وى را هم معجزه وى ساخت و آنكه وى خاتم النبيّين بود و آنكه وى ابتر نباشد بلكه وى را اوالد بسيار باشند .اين و امثال
اين ،معجزات باقيهاند.
و بعد از چند سال مرا الهام رسيد كه :چون ابو بكر و عمر را در روضه مطهّره بردند ،ملوك بنو اميّه قصد كردند كه جمله را آنجا
دفن كنند .صحابه پاك پيغمبر در روضه برآوردند .تا حق تعالى آن معجزه در آنجا پديد كرد تا خلق زحمت رسول (ص) ندهند.
بنابراين آنچه خلق از زيارت آن حضرت محروم ماندند به سبب شيخين افتاد كه آن جرأت كردند به خفتن در آنجا تا اين معنى
طاهر شد.
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فصل در رفعت وى بر ساير انبيا صلوات اللّه عليهم
امّا رفعت و تفضيل آن حضرت بر ساير انبيا ،از آن سبب بود كه هيچ رسول را اين تبع و امّت نبود كه آن حضرت را بود .و قال
ن سنّة حسنة ،فله اجرها و اجر من عمل بها الى يوم القيامة »9« .پس هر عبادت كه امّت مىكنند ،حظّى و نصيبى
(ص) :من س ّ
از آن به روان پاك آن حضرت مى رسد و آن حضرت با امّت شريك است .و هيچ رسول را اين امّت نبود و چندين عبادت كه
امّت وى را.
______________________________
( -)9عوالى الآللى .225 /9
ص252:
فصل
بدان كه :رسول عليه السالم هفت ماهه بود در شكم كه پدر وى عبد اللّه متوفّى شد .و عبد اللّه روز وفات بيست و پنجساله بود.
و گويند كه روز مرگ عبد اللّه ،رسول (ع) دوساله بود ،و روز وفات عبد المطّلب پدر عبد اللّه ،رسول (ع) هشتساله بود و
دوماهه .و قبر عبد المطّلب به حجون .و روز نكاح خديجه بيست و پنجساله بود .و چون وحى آمد به وى ،چهلساله بود .و
تربيت وى ابو طالب كرد پدر على.

و بعد از وحى سيزده سال در مكّه بود .و بعد از آن وحى آمد به هجرت كردن با مدينه ،و در صحبت وى ابو بكر بود و عامر
بن مهيرة و عبد اللّه بن اريقط .و به وقت هجرت على را به مقام خويش بخوابانيد و گفت:
بايد كه ودايع مردم به ايشان رسانى و عياالن مرا بيارى؛ كه مرا بر كسى اعتماد نيست .و هجرت در ربيع االوّل بود .و عادت
عرب است كه اوّل سال از محرّم گيرند .و در قديم نيز چنين بود ميان ايشان .و تربيت رسول (ع) به رضاع در بنى سعد بود.
و چون با عم ابو طالب به شام رفت ،دوازدهساله بود .و چون براى خديجه به تجارت رفت ،بيست و پنجساله بود .و بعد از
اينكه از سفر بازآمد
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به دو ماه ،خديجه را به زن كرد.
و سى و پنج ساله بود كه قريش عمارت كعبه كردند و در آن خالفى افتاد .و گويند كه خالف در موضع حجر االسود بود .و هر
دو گروه به حكم وى رضا دادند چنانكه حجر را در كسا نهادند و رؤساى بزرگ كه عمارت آن مىكردند ،چهار تن چهار گوشه
آن برداشتند و ميانجى رسول حجر را در موضع خويش بنهاد.
و چون وفات عمّش آمد ،وى چهل و نه ساله بود .و خديجه بعد از مرگ عم ابو طالب روز سوم متوفّى شد .و بعد از مرگ
خديجه به سه ماه ،به طائف رفت و يك ماه آنجا بود .و بازآمد و در جوار مطعم بن عدىّ مىبود.
و روز هجرت عمر وى پنجاه و سه سال بود .و بعد از هجرت به شش ماه ،غزوه ودّان بود .و بعد از ودّان به يك ماه و سه روز،
خبر كاروانى يافت از آن قريش و آن غزوه بكرد .و بعد از اين به چند مدّت تحويل قبله بود .و بعد از آن غزوه بدر بود ،هفدهم
ماه رمضان از نخستين سال هجرت .و غزوه احد در سنه ثالث من الهجره بود.
و فتح مكّه و حرب حنين در سنه ثمان بود .و على عليه السالم را به خليفه كرد و به مدينه بازآمد و تا رجب سنه تسع مقام
كرد .پس به غزوه تبوك رفت به جانب روم .و ده سال در مدينه بود .روز دوشنبه دوازدهم ربيع االوّل سنه احدى عشره از
هجرت وى درگذشت .و عمر وى آن روز شصت و سه سال بود.
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فصل فى ذكر الغدير
چون رسول عليه السالم از حجّة الوداع فارغ شد و به موضعى رسيد كه آن را غدير خم گويند و گرمگاهى عظيم بود و نه
موضعى بود كه آنجا فرود آيند و حرارت بود به حدّى كه مردم ازارها در پاى مىبيختند تا بر زمين بنشينند ،جبرئيل عليه السالم
از حضرت ربّ العالمين آمد و گفت :يا محمّد ،عمر تو به آخر رسيد .و اين موضعى است كه خلق اينجا متفرّق شوند .واليت و

امامت به على ده و وى را امام گردان بر جمله خاليق ،تا اين جماعت كه حاضرند در عالم مشهور گردانند .و در اين كار تقصير
ن
مكن؛ كه اگر تقصير كنى پنداريا كه هيچ وحيى و رسالتى نرسانيدى .و اين آيت آورد كه« :يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِ ْ
رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّ ْغتَ رِسالَتَهُ»»9« .
رسول عليه السالم گفت :يا جبرئيل ،من از منافقان خائفم كه از من قبول نكنند و يا مرا بكشند و گويند :تا زنده بودى زحمت
ما بودى .امروز كه وقت مرگ است ابن عم را بر ما حاكم گردانيدى .تا اين آيت آمد كه:
«وَ اللَّهُ َيعْصِ ُمكَ مِنَ النَّاسِ»»2« .
______________________________
( -)9مائده (.53 /)5
( -)2مائده (.53 /)5
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و رسول عليه السالم بفرمود تا پاالنهاى شتران بر هم نهادند و خلق را به حاضر كردند و بر آنجا رفت و خطبهاى بليغ بكرد .و
به آخر امير المؤمنين على عليه السالم را بخواند و بر دست راست خويش بداشت و گفت :نه من اوالترم به شما از نفس شما؟!
جمله گفتند :بلى يا رسول اللّه .و بازوى على بگرفت و وى را برداشت -چنانكه بياض بغل رسول طاهر شد -و گفت :من كنت
مواله ،فهذا علىّ مواله .و امامت به وى تسليم كرد و به زير آمد.
و بفرمود تا برابر خيمه رسول ،خيمه على زدند و گفت :يا على ،در اينجا بنشين .و مهاجر و انصار را بفرمود تا تهنيت وى
بكردند .از آن جمله كه تهنيت بكرد به مبالغت تمام ،عمر بن خطّاب بود بدين عبارت كه :بخّ بخّ يا علىّ! اصبحت موالى و مولى
كلّ مؤمن و مؤمنة الى يوم القيامة .و زنان نيز بيامدند و تهنيت بكردند .و بر وى بيعت كردند مردان و زنان .و حسّان ثابت هم
د ر آن موضع اين ابيات انشا كرد بر مأل مهاجر و انصار .رسول عليه السالم گفت :ال تزال -يا حسّان -مؤيّدا بروح القدس ما
نصرتنا.
يناديهم يوم الغدير نبيّهم

بخمّ و اسمع للرّسول مناديا

فقال فمن موالكم و وليّكم

فقالوا و لم يبدوا هناك التعدّيا

الهك موالنا و انت وليّنا

و لن تجدنّ منّا لك اليوم عاصيا

فقال له قم يا علىّ فانّنى

رضيتك من بعدى اماما و هاديا

فمن كنت مواله فهذا وليّه

[فكونوا له انصار صدق مواليا]

[هناك دعا اللّهمّ وال وليّه]

و كن للّذى عادى عليّا معاديا

ت عَلَيْكُمْ نِ ْعمَتِي وَ َرضِيتُ لَكُمُ الْإِسْالمَ دِيناً» «»9
و هنوز از آنجا رحلت نكرده بودند كه آيت « :الْيَوْمَ َأكْمَ ْلتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْ ُ
فرو آمد .رسول عليه السالم از
______________________________
( -)9مائده (.7 /)5
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آنجا برفت .چون به مدينه رسيد ،رنجور شد و مهاجر و انصار را نامزد كرد كه در تحت رايت اسامة بن زيد به لشكر روم روند.
و غرض رسول آن بود كه تا باشد كه مزاحمى و منافقى حاضر نباشد تا زحمت على باشد و كار بر وى تباه نشود .و به كرّات
و مرّات ابو بكر و عمر را گفت :چر ا با لشكر اسامه نرفتيد؟! ايشان گفتند :ما تو را بدين حالت رها كنيم كجا رويم؟! و رسول
عليه السالم تكرار مىكرد كه :نفّذوا جيش اسامة.
و روز آدينه رسول عليه السالم بر منبر برآمد و وعظ بسيار بگفت و گفت :هر كه بر من وعدهاى يا قصاصى دارد ،بايد كه بيايد
و طلب كند.
عكّاشه برخاست و گفت :يا رسول اللّه ،روزى من برهنه بودم كه تازيانهاى بر من زدى .قصاص مىكنم .تازيانه حاضر كردند.
غريوى از مردم برخاست.
عبّاس و اكابر صحابه گفتند :يا عكّاشه ،به عوض يكى ده بر ما بزن .عكّاشه گفت :حاشا للّه كه جز وى را زنم .رسول عليه
السالم ردا از دوش در گردانيد .عكّاشه بوسه ها بر مهر نبوّت نهاد و قضيب از دست بينداخت و گفت :جان من فداى تو باد؛
خواستم كه مهر نبوّت را بوسه دهم تا به بركت آن ،خداى تعالى بر من رحمت كند.
ديگرى برخاست تا اين دعوى كند ،رسول (ع) گفت :سبق بها عكّاشة.
و وعظى بسيار بگفت و به زير آمد و نماز جمعه بكرد و با خانه ا ّم سلمه رفت كه نوبت وى بود و دو روز آنجا بود .رنج بر وى
سخت شد .عايشه بيامد و شفاعت كرد و وى را با خانه برد.
عبّاس گفت :يا رسول اللّه ،حال ما بعد از تو چگونه باشد؟ رسول عليه السالم گفت :شما مظلوم باشيد و مغصوب بعد از من و
مستضعف .صحابه حاضر شدند .رسول عليه السالم گفت :دواتى و كتفى به حاضر كنيد تا وصيّتنامه بنويسم كه بعد از من
خالفى در ميان شما نباشد .و رسول را
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غش رسيد .عمر خطّاب گفت :الرّجل يهذى .و چون رسول عليه السالم با خود آمد گفتند :يا رسول اللّه ،دوات به حاضر كنيم؟
رسول عليه السالم فرمود :بعد از آنكه گفتى آنچه گفتى؟!
و چون مجلس خالى شد رسول عليه السالم عبّاس را گفت :وصايت من قبول مىكنى؟ عبّاس گفت :يا رسول اللّه ،عمّ تو مرد
پير است طاقت اين كار ندارد .امير المؤمنين عليه السالم وصايت قبول كرد .و رسول عليه السالم انگشترى از انگشت مبارك
خود بيرون كرد و در انگشت وى كرد و سالح و درّاعه « »9و اسباب به وى سپرد .و على را به خود كشيد و بسيارى رازها با
وى بگفت و زبان در دهان وى نهاد .امير المؤمنين على عليه السالم گفت :جمله علوم بر من طاهر و مكشوف شد .و رسول
عليه السالم عصابهاى كه در ميان داشتى در حرب ها ،در ميان على بست و به وى داد .و گويند كه جبرئيل عليه السالم به وى
آورده بود .چون رسول عليه السالم در نزع افتاد ،امير المؤمنين را گفت :مرا بر سينه خود گير و چون روح از تن من برآيد در
خود مالى .در اين بودند كه اعرابيى در بزد به هيبت تمام.
فاطمه (ع) گفت :اى اعرابى ،چه وقت اين است؟! رسول عليه السّالم گفت:
در بگشاييد .درآمد مردى مهيب .فاطمه چادر در سرگرفت .رسول گفت :اى فاطمه ،اين ملك الموت است .از وى چادر در سر
مگير كه وى در هيچ سراى به اجازت نرفت و نرود تا به قيامت الّا در خانه من كه به اجازت آمد .ملك الموت گفت :خدا سالم
مىرساند و مىگويد كه :اگر جوار ما مىخواهى تسليم كن .و اگر خواهى تا بمانى تا به روز حشر ،اختيار تو است.
رسول عليه السّالم گفت :آخر هم مرگ خواهد بودن؟ گفت :آرى .رسول
______________________________
( -)9درّاعه :حبّه ،باالپوش دراز.
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عليه السّالم رضا داد.
چون جان كندن به رسول عليه السّالم سخت شد ،بفرمود تا طشتى آب بياوردند ،دست در آنجا مىنهاد و آب بر سينه رسول
مىزند و بر روى مبارك تا جان كندن بر وى آسان شد تا روح پاك وى به فردوس اعال رسيد .سر وى بر سينه على بود ،دست
فرا كرد و روح مبارك وى در روى خود ماليد .و رسول را بخوابانيد و دستها فرو كشيد .و از اوّل رنجورى تا به وقت خروج
روح ،امير المؤمنين عليه السّالم از وى مفارقت نكردى مگر به ضرورتى تمام.
و بعد از آن امير المؤمنين على و عبّاس و فضل عبّاس به غسل و كفن وى مشغول شدند .آب به على فضل عبّاس دادى .گويند
كه :چون امير المؤمنين جانبى غسل بكردى گفتى :يا رسول اللّه ،از اين جانب فارغ شدم .چه مىفرمايى؟ جبرئيل (ع) و ميكائيل
با مالئكه معاونت وى مىكردند تا از آن فارغ شد و كفن در وى كرد و نماز بر وى كرد .و سه روز در ميان خانه نهاده بود،

خاليق مىآمدند و بر وى نماز مىكردند ده ده و پنج پنج و دو دو از مردان و زنان و آزادان و بندگان و كودكان از اهل حضر
و باديه .و امير المؤمنين گفت :هو امامنا حيّا و ميّتا .نبايد كه كسى امامت كند به وى.
و در موضع دفن خالف افتاد .امير المؤمنين (ع) گفت :من وى را آنجا دفن كنم كه متوفّى شد و قبض روح رسول به اشرف بقاع
تواند بودن .عبّاس ابو عبيده جراح را كه حفّار مكّيان بودى و زيد سهل را كه حفّار مدنيّان بودى به حاضر كرد تا قبر بركنند .و
امير المؤمنين على و عبّاس و فضل عبّاس و اسامة بن زيد قصد آن كردند كه رسول را دفن كنند ،انصاريان فرياد برآوردند از
پس خانه كه :يا على ،حقّ ما از رسول فراموش مكن و يكى را
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از ما شريك گردان در اين كار تا اين فخر نيز ما را باشد تا به روز قيامت.
امير المؤمنين على عليه السّالم اوس خولى -و وى بدرى بود و مردى صالح -گفت بايد كه در خانه آيد بدين كار .اوس نصرت
كرد.
و چون رسول در گور نهادند ،جمله از آنجا بيرون رفتند الّا امير المؤمنين على عليه السّالم كه بايستاد و گره كفن بگشود و روى
رسول بر خاك نهاد و روى فرا قبله كرد و دستها به پهلو فرو كشيد و به خدا سپرد و خشت فراچيد و بيرون آمد و به گل پر
كرد و قبر رسول (ع) راست بكرد و به عزاى رسول (ع) بنشست .و بزرگان و اشراف مىآمدند و تعزيت وى مىكردند .و وى با
بنى هاشم بدين كار قيام نمودند.
و دليل بر اين ابن اعثم كوفى در كتاب فتوح ايراد كرد و گفت :چون امير المؤمنين بعد از فراغ از عزاى رسول خدا (ص) در
مجمع صحابه حاضر شد و وى را دعوت كردند به بيعت ابو بكر ،وى ايراد حجّتها كرد بر صحابه.
ايشان گفتند :يا على ،تو مشغول بودى به دفن و عزاى رسول و در اين كار رغبت ننمودى و ما را اين حال معلوم نبود كه تو
رغبت اين كار دارى .اگر ما را معلوم بودى ،بر ابو بكر بيعت نكردمانى .امير المؤمنين (ع) گفت :چگونه شايستى كه من رسول
عليه السّالم را در خانه گذاشتمى و بدين كار شروع كردمى؟! و اين نوع كردن شنعتى عظيم بودى»9« .
مقصود كه صحابه فرصت نگاه داشتند و اكابر مهاجر و انصار را بفريفتند به عطاياى بسيار و وعدهها و توليت حكم و واليت و
هر يكى را به اقليمى و واليتى و شهرى نامزد كردند و خاطرها با دست گرفتند .و چون
______________________________
( -)9اين فقره در كتاب الفتوح ابن اعثم چ هند يافت نشد .محتمل است كه در نسخه مؤلّف اين كتاب بوده باشد.
ص232:

امير المؤمنين عليه السّالم از عزا بيرون آمد ،كار از دست رفته بود و تدارك آن كردن متعذّر بود الّا مگر به خروج كردن به
حرب و ضرب و طعن .و اين نوع صالح نبود؛ كه جمله اهل اسالم مرتد خواستند شدن و منافقان عظيم در كار بودند و طالب
اين نوع فسا د و فتنه و بكلّى تخريب كار دين خواست بودن و فساد اسالم .بر وى الزم بود صبر كردن تا كار اسالم بعد از رسول
(ع) مستحكم شد و مردم بدانستند كه اسالم را ثباتى هست و اگر چه حق در ميان ضايع و گم بود ،امّا صورت اسالم قائم بود.
مع ما كه اين كارى بود كه به خيل و حشم و لشكر برمىآمد و مردم كه اعتبارى داشتند هر يكى در عملى مشغول شده بودند و
ق ايشان است بديشان ندهد ،از وى دورى مىجستند .و مردم از زهد
دانستند كه وى طريقت شرع نگاه دارد و جز آنچه ح ّ
رسول عليه السّالم ملول شده بودند و از راستى وى .چون از آن خالص يافتند ،ثانيا سخت مىآمد باز آن گرديدن .و من اينجا
ايجاز كالمى كردهام؛ كه در اين باب كتابى مفرد ساختهام به بسط هر چه تمامتر جمله ابواب .اگر ارادت باشد طلبدار؛ كه :و
فيه عبرة ال لي االلباب.
ص237:
باب فى ذكر الطّاهرة الموفّقة فاطمة الزّهراء عليها السّالم
چون خديجه در زمان حمل به وى خالى بودى ،فاطمه (ع) در شكم با وى سخن گفتى .روزى رسول (صلعم) گفت :يا خديجه،
با كه سخن مىگويى؟ گفت :با اين جنين كه به وى حاملهام .رسول (ص) فرمود كه:
اينك جبرئيل آمد و مىگويد كه اين حمل دختر است و خداى تعالى از وى و حمل وى ائمّه دين در وجود آورد كه ايشان
پيشوايان مسلمانان باشند.
خديجه بدان خبر خرّم شد .تا چون طلق برسيد وى را ،به زنان قريش فرستاد كه رنجه شويد تا توليت كار من كنيد .جواب
دادند كه :ما نياييم؛ كه تو سخن ما نشنيدى و زن محمّد شدى .ما امروز در خير و شرّ با تو مساعدت نكنيم .خديجه گفت :در
حال ديدم كه چهار زن درآمدند به صفت زنان قريش .يكى از ايشان گفت :يا خديجه ،اندوهگين مباش؛ كه من آسيهام بنت
مزاحم ،و اين صفورا دختر شعيب است -و به روايتى :كلثم اخت موسى (ع) -و اين ساره زن ابراهيم (ع) ،است .و اين مريم
بنت عمران است .خداى تعالى ما را به كار تو فرستاده است .و ايشان به كار وى قيام نمودند و فاطمه (عليها السالم) در وجود
آمد پاك و مطهّره »9« .در آن حال
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب.225 -225 /
ص232:
نورى در مكّه طاهر شد و كوهها و صحراها و بيابانها روشن شد و مالئكه رحمت فرود آمدند و در شرق تا غرب پرها بگستردند
و سراپرده ها از نور بزدند چنانكه جمله اهل مكّه را نور فرا گرفت؛ به روايت عبد اللّه عبّاس»9« .

و گويند :چون زنان قريش اجابت خديجه نكردند ،سخت غمگين شد.
رسول (صلعم) گفت :اندوه مخور؛ كه زنانى پيش تو آيند كه تا قيامت پيش هيچ زنى نيايند .ده زن از حوراى بهشت فرود
آمدند -كه از عطر ايشان اهل مكّه را دماغها بگرفت و جمله را شوقى طاهر شد؛ كه نور ايشان در باطن مىنمود و از باطن به
طاهر -با طشتى و منديلى و ابريقى و فاطمه عليها السّالم را غسل مولود كردند و خشك ساختند بدان منديل كه از بهشت
آورده بودند .و ثناى بسيار بگفتند خديجه و فاطمه را و قصد آسمان كردند.
و گويند كه :آن زن كه قابله بود ،دو خرقه داشت سفيدتر از شير و بوياتر از مشك بود .يكى در وى پيچيد بعد از آنكه او را به
آب كوثر بشست .و دوم را مقنعه وى كرد .فاطمه (ع ليها السالم) در حال گفت :اشهد ان ال اله الّا اللّه و انّ ابى رسول اللّه و ا ّن
بعلى سيّد االوصياء و ولدى سادة االسباط .و نام آن زنان طاهر نمود يك به يك و جمله را سالم و تحيّت بگفت .و حوريان
جمله خرّم شدند و بشارت به هم دادند .و نورى در آسمان طاهر شد كه هرگز مثل آن نديده بودند و مالئكه همديگر را بشارت
مى دادند .و اين حوريان گفتند :يا خديجة ،خذيها طاهرة مطهّرة زكيّة ميمونة بورك فيها و فى نسلها .خديجه وى را بست خرّم
و شادان .يك روزه فاطمه (ع) به نشو و نما يكماهه ديگران بودى ،و يكماهه وى يك ساله ديگران»2« .
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب.225 /
( -)2الثاقب فى المناقب.223 -225 /
ص235:
فصل فى اسامى فاطمة (ع) عند اللّه
وى را نه نام بوده :فاطمه ،صدّيقه ،مباركه ،طاهره ،زكيّه ،راضيه ،مرضيّه ،محدّثه ،زهرا»9« .
______________________________
( -)9دالئل االمامه ،31 /علل الشرايع.932 /
ص235:
فصل فى والدتها
در سنه خمس من البعثه بود به مكّه در بيستم جمادى اآلخر .و رسول (صلعم) چون متوفّى شد ،آن حضرت را هجده سال بود
و هفت ماه « .»9و گويند :بعد از رسول (صلعم) چهار ماه زنده بود .و گويند :روز وفات وى آن حضرت را بيست و سه سال
بود .بنابراين روايت در سنه احدى و اربعين من مولد الرّسول والدت وى بوده باشد »2« .و از اوالد مصطفى (ص) فاطمه عليها

السالم و ابراهيم در اسالم بود والدت ايشان .و عايشه گويد كه رسول (صلعم) گفت :يا حميراء ،انّ فاطمة ليست كنساء اآلدميّين
و ال تعتلّ كما تعتلّون »7« .و هرگز وى را حيض و استحاضه و نفاس نبودى.
و رضا عليه السّالم گويد عن الرّسول (ص) انّه قال :سمّيت ابنتى فاطمة النّ اللّه تعالى فطمها و فطم من احبّها من النّار»2« .
______________________________
( -)9اعالم الورى.952 /
( -)2اعالم الورى.952 /
( -)7اعالم الورى.955 /
( -)2اعالم الورى ،955 /عيون اخبار الرضا .25 /2
ص233:
فصل
آيتِ « :إنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» « »9داللت عصمت فاطمه و على و حسن و حسين
عليهم السّالم است .و رسول (ص) هنگام نزول اين آيه ،كساى خيبرى بر ايشان انداخت و گفت:
اللّهمّ انّ هؤالء اهل بيتى فاذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيرا .و اين در خانه امّ سلمه بود .امّ سلمه گفت :يا رسول اللّه ،و انا
من اهل بيتك .فقال لها:
انّك على خير .و اين ،ارادت محض نتواند بودن .زيرا كه آن عامّ است در حقّ جمله مكلّفان و آيت در موضع امتياز و اختصاص
وارد شد ،پس بايد كه تفضيل ايشان بود بر ساير مكلّفان .و حديث :فاطمة بضعة منّى يؤذينى ما آذاها »2« .و حديث :من آذى
فاطمة فقد آذانى .و من آذانى فقد آذى اللّه »7« .و حديث :ا ّن اللّه يغضب لغضب فاطمة و يرضى لرضاها »2« .و اگر از وى
وقوع گناه متصوّر بودى ،اين آيت و اخبار وارد نشدى.
______________________________
( -)9احزاب (.77 /)77
( -)2اعالم الورى ،955 /ينابيع الموده.932 /
( -)7اعالم الورى.955 /

( -)2اعالم الورى ،955 /فضائل الخمسه .921 /7
ص232:
ميمونه گويد :فاطمه (ع) را ديدم خفته و آسيا مىگرديد و با رسول (ص) بگفتم .رسول (ص) گفت :حق تعالى ضعف پرستار
خويش بدانست ،وحى كرد به آسيا تا بگردد»9« .
و عامّه از عايشه روايت كردند كه گفت :ما رايت رجال احبّ الى رسول اللّه من علىّ ،و ال امراة احبّ الى رسول اللّه من فاطمة.
«»2
على عليه السّالم گويد :از رسول (صلعم) پرسيدم كه :انا احبّ اليك ام فاطمة؟ فقال (ص) :فاطمة احبّ الىّ منك .و انت اع ّز
علىّ منها.»7« .
رسول (ص) فرمود :خير نساء العالمين مريم بنت عمران و آسيه بنت مزاحم و خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت محمّد»2« .
عايشه گويد :چون فاطمه عليها السّالم پيش رسول (ص) آمدى ،از براى وى بر پاى خاستى و بوسه بر سر وى دادى و او را
بر خويش بنشاندى»5« .
عايشه گفت كه :رسول (ص) بوسه بر فاطمه (عليها السالم) بسيار دادى و زبان در دهان وى كردى .من از آن حال پرسيدم.
رسول (ص) گفت :ليلة المعراج از جبرئيل (ع) ميوه طوبا خواستم در بهشت سيبى به من داد از آنجا .من آن سيب بخوردم ،نطفه
گرديد و چون به زمين آمدم با خديجه مواقعه كردم .فاطمه (عليها السالم) از آن آب در وجود آمد .من چون مشتاق بهشت
گردم ،وى را بوسه دهم ،بوى بهشت از وى يابم .فهى انسيّة سماويّة»5« .
______________________________
( -)9اعالم الورى.955 /
( -)2اعالم الورى.955 /
( -)7اعالم الورى.955 /
( -)2اعالم الورى ،955 /فضائل الخمسه .935 /7
( -)5اعالم الورى.953 /
( -)5اعالم الورى.953 /

ص231:
انس گويد :رسول (ص) روزى نشسته بود ،على عليه السّالم آمد و سالم كرد .رسول (ص) از وى پرسيد كه :به چه كار آمدى؟
گفت :آمدم تا سالم بر تو كنم .رسول (ص) گفت :اينك جبرئيل (ع) آمد و خبر مىدهد كه خداى تعالى فاطمه را به تو داد به
زوجيّت و بر آن تزويج چهل هزار ملك گواه گردانيد و وحى كرد به شجره طوبا تا درّ و ياقوت بر ايشان نثار كرد و حور العين
آن درّ و يواقيت برچيدند و هديّه به يكديگر مىدهند تا به قيامت»9« .
ابن عبّاس روايت كرده است كه :در شب زفاف فاطمه (عليها السالم) به خانه على عليه السّالم رسول (ص) پيش فاطمه (عليها
السالم) مى رفت ،جبرئيل بر راست فاطمه و ميكائيل بر طرف چپ وى و هفتاد هزار فرشته بر پس وى مىرفتند و تسبيح و
تقديس خداى تعالى مىكردند .رسول (ص) در صبيحه زفاف به خانه على (ع) آمد با قدحى شير ،فاطمه (عليها السالم) را گفت:
بياشام؛ فداك ابوك .على (ع) را نيز گفت :بياشام؛ فداك ابن عمّك»2« .
______________________________
( -)9اعالم الورى.953 /
( -)2اعالم الورى.952 /
ص223:
فصل
روزى رسول (ص) بر خديجه عتابى بكرد و خواست كه تپانچه بر روى خديجه زند .فاطمه (ع) در شكم وى بود گفت :يا ابة،
ال تلطمها .فانّ لها عليك حقّا»9« .
و همچنين روزى خديجه نماز مى كرد ،خواست كه به ركعت سوم بنشيند ،فاطمه (ع) از شكم آواز داد كه :قومى يا امّاه .فانّك
فى الثّالثة .و مانند اين كه در شكم مادر دائما با وى سخن گفتى.
و فضايل وى بيش از حدّ و حصر و عدّ است.
انّ النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله سئل :ما البتول؟ فانّا سمعناك يا رسول اللّه تقول :انّ مريم بتول و انّ فاطمة بتول .فما معنى البتول؟
فقال (صلعم) :البتول الّتى لم تر حمرة قطّ؛ اى :لم تحض .فانّ الحيض مكروه فى بنات االنبياء»2« .
و روى انّ البتول هى منقطعة القرين ،لو لم يخلق اللّه تعالى لها عليّا ،ما كان لها كفو.

______________________________
( -)9اين مطلب در منابع معتبر يافت نشد .و آنگونه كه از سيره رسول اكرم (ص) برمىآيد ،چنين امرى از حضرتش بعيد
مىنمايد.
( -)2معانى االخبار ،52 /علل الشرايع ،929 /دالئل االمامه.953 /
ص229:
و شايد كه بتول گويند به اعتبار آنكه :جبلّت زنان بر محبّت زينت است و جمع دنيا و حليهها و لباسها .فاطمه (ع) بتول بود،
يعنى دل از دنيا بريده و منقطع شده با بندگى موال .كما قال اللّه تعالى« :وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا»»9« .
______________________________
( -)9مزّمّل (.2 /)37
ص222:
فصل در آيات و كرامات حضرت فاطمه (عليها السالم)
چون امير المؤمنين عليه السّالم از حرب احد بازآمد ،شمشير خونآلود به فاطمه (عليها السالم) داد و اين ابيات انشا كرد:
أ فاطم هاك السّيف غير ذميم

فلست برعديد و ال بلئيم

لعمرى لقد جاهدت فى نصر احمد

و طاعة ربّ بالعباد عليم

اريد ثواب اللّه ال شىء غيره

و رضوانه فى جنّة و نعيم

فاطمه (عليها السالم) گفت :يا امير المؤمنين ،من از اين حال با خبر بودم پيش از اين وقت از چند هزار سال .امير المؤمنين (ع)
به خدمت رسول (ص) رفت و گفت :يا رسول اللّه ،فاطمه (عليها السالم) چنين مىگويد .وى را از چه وجه معلوم بوده باشد
پيش از اين؟
رسول (ص) گفت :هم با وى رجوع كن .ربّما كه حجّتى عرضه كند.
امير المؤمنين (ع) با پيش فاطمه (عليها السالم) آمد و حجّت طلب كرد.
فاطمه (عليها السالم) گفت :بنشين يا ابا الحسن .چون بنشست گفت:

بدان كه حق تعالى نور من در درخت طوبا آفريد .تا روزگارى برآمد ،حق تعالى جبرئيل را بفرستاد با كه برو و نور فاطمه به
من آر .جبرئيل بيامد و درخت طوبا را بشكافت ،قوّت آن نداشت كه نور من برگيرد .با پيش خداى
ص227:
تعالى رفت و گفت :خداوندا ،من قوّت حمل آن ندارم .حق تعالى هفتاد هزار ملك با وى بفرستاد كه هر ملكى را قوّت جمله
آدميان و پريان بود .بيامدند و درخت طوبا بشكافتند و نور مرا از قلب آن بيرون آوردند و به سرادقات مجد و حجب نور
بگذرانيدند و به پيش حضرت خداوند تعالى و تقدّس بداشتند .حق تعالى الهام من كرد به هر چه بود و باشد تا به روز قيامت.
و از آنجا بگذرانيدند تا به بهشت بردند و در ميان ميوهاى نهادند .و آن ميوه ميان باقى ميوههاى جنّت چنان بود كه آفتاب در
ميان ستارگان يا زهره ميان ايشان .چون حق تعالى خواست كه مرا به زمين آرد ،پدرم را به آسمان برد و با وى آنچه خواست
گفت و بعد از آن جبرئيل عليه السّالم دست وى گرفت و به بهشت برد و از آن ثمره بخورد كه من در ميان آن بودم و آب آن
مكيد .حق تعالى مرا نطفه گردانيد در صلب وى .چون به زمين آمد با خديجه مواقعه كرد ،من در وجود آمدم .پس من موجّه
دو جنسم با حوراى جنّت حورا باشم و با انسان انسى .و اين فضيلت هيچ بشرى را نبود جز مرا.
ص222:
فصل در آنكه چرا آن حضرت را زهرا خوانند
جابر از محمّد باقر عليه السّالم روايت كند كه :حق تعالى فاطمه (عليها السالم) را از نور عظمت خويش آفريد .چون آن نور
بدرخشيد ،آسمانها و زمينها منوّر شد و مالئكه جمله به سجده شدند به خضوع و خشوع و گفتند :خدايا ،اين چه نور است؟
فرمود :اين نورى اس ت از انوار من كه آن را در آسمان ساكن گردانيدم و وى را از عظمت خويش آفريدم .و چون صالح بينم
اخراج كنم و بيرون آرم از صلب نبىّ آخر الزّمان و وى را بر جمله انبيا تفضيل نهم .و از اين نور ،ائمّه كه هدايت خلق كنند
بيرون آرم و ايشان بعد از انقضاى وحى من خليفه من باشند.
و صادق (ع) گويد :فاطمه را هر روزى سه نور بودى در خانه على
ص225:
عليه السّالم .به نماز پيشين آن نور زرد بودى ،و به نماز شام سرخ ،و به نماز بامداد سفيد .چون در محراب رفتى به عبادت،
اين نور از روى وى درخشان شدى تا حدّى كه در سراها و حيطان « »9و حجرات اهل مدينه بتابيدى .تا روزى خلق بلده از
رسول (صلعم) پرسيدند كه :اين نور چيست؟
فرمود :به در خانه على رويد و آنجا طلب كنيد .چون بدانجا رفتند ،فاطمه را ديدند در محراب ايستاده به عبادت و نور از وى
شعله مىزد .معلوم شد كه آن نور وى بود .و اين نور بود تا به والدت امام حسين .و آن نور به ميراث امام به امام مىآمد و
امروز در خاندان آل محمّد عليهم السّالم موجود است.

و فاطمه (ع) در محراب درخشان بودى در زمين و براى مالئكه در آسمان ،چنانكه ستارگان درخشانند براى اهل زمين .و
گويند كه براى امير المؤمنين درخشان بودى در شب تا به حدّى كه اگر ابرهاى « »2ساقط شدى در شب مظلم ،بدان نور
بازجستندى.
عروه بارقى روايت كرد كه:
وقتى ،حج گزارده ،در خدمت رسول (ص) رفتم .رسول (ص) را ديدم كه دو كودك در حجر « »7خويش داشت؛ وقتى بوسه
بر اين مىداد و وقتى بر آن .چون مردم غايت محبّت رسول (ص) نسبت بديشان معلوم كردند،
______________________________
( -)9حيطان :ديوارها.
( -)2ابره :سوزن.
( -)7حجر :دامان ،آغوش.
ص225:
چون بديشان مشغول شدى از سخن و سؤالها ،امساك كردندى ،و چون از تقبيل ايشان فارغ شدى ،با وى سخن كردندى.
عروه گفت :مرا از آن حال عجب آمد.
گفتم :يا رسول اللّه اين دو جوان فرزند تواند؟ گفت :نه ،پسران دختر منند .عروه گويد :گفتم :مرا از فعل تو با ايشان عجب آمد.
رسول (صلعم) گفت :چون چنين گفتى ،من تو را حكايتى گويم .چون مرا به بهشت بردند ،در مرغزارى از مرغزارهاى بهشت،
درختى ديدم با ميوهاى كه از بوى آن بهشت بويا مى شد .جبرئيل گفت :ميوه اين درخت خوشتر است از بويش .آورد و به من
داد .تا آنجا به درختى ديگر رسيدم .بوى آن درخت زيادتتر از اين بود .گفتم :يا جبرئيل ،بوى اين درخت خوشتر از آن است.
ميوهاى بچيد و به من داد و گفت :بخور .من بخوردم .از نام اين دو درخت پرسيدم .گفت :يكى را حسن نام است ،و يكى را
حسين .چون به زمين روى ،در ساعت با خديجه مواقعه كن تا تو را دخترى آيد فاطمه نام .و آن دختر را به ابن عمّ خويش
على (ع) بده به زناشوهرى تا او از ابن عمّ تو دو پسر بياورد يكى را نام حسن و دوم را نام حسين .و من هر وقت كه از جبرئيل
ميوه آن درختان خواهم ،مرا گويد :بوى آن ميوه ها از فاطمه و حسن و حسين توان يافت .بوسه بر فرق ايشان باز ده تا آن
بويها بازيابى.
و روزى جبرئيل (ع) از ميوههاى آن درختان به من آورد .بخوردم بعضى ،و بعضى به على (ع) دادم و حسن و حسين .اى عروه،
هما ريحانتاى من الدّنيا.

ثعلبى و نهروانى و امثال ايشان آوردهاند كه :فرداى قيامت روزى
ص223:
آفتاب برآيد .خداى تعالى فرمايد كه :اين آفتاب نيست بلكه فاطمه زهراست عليها السّالم كه با امير المؤمنين (ع) تبسّم كرد.
آن ،نور دندانهاى وى است نه آفتاب.
ص222:
فصل
فاطمه (ع) با اين جاللت قدر عند اللّه و عند رسول اللّه ،چون فدك از وى بازگرفتند بغصب؟! و عايشه و حفصه گواهى دادند
و ايشان از آن جمله بودند كه خداى تعالى فرمايد« :وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْالهُ» « »9و گواهى ايشان اين حديث
دروغ بود بر پيغمبر (ص) كه آن حضرت گفته:
نحن معاشر االنبياء ال نرث و ال نورّث .ما تركناه صدقة.
و عايشه نگذاشت كه امام حسن را در حجره رسول اللّه دفن كنند؛ كه خانه خانه من است .و با اين مبالغه ابو بكر و عمر را در
آنجا دفن كرد بىاجازت خدا و رسول؛ كه« :ال تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْ َذنَ لَكُمْ»»2« .
حاصل كه :فاطمه (عليها السالم) به استغاثه به در خانه مهاجر و انصار شد و هيچكس به فرياد وى نرسيد و مدد وى نكرد .چون
عايشه به حرب امير المؤمنين (ع) مىرفت ،ده هزار دوزخى بر وى جمع شدند .زهى اسالم كه چون دختر ابو بكر خواهد كه
خليفه خداى و وصىّ رسول و امام مسلمانان را بكشد ،چندين هزار سرها فدا كنند ،و چون دختر رسول (صلعم)
______________________________
( -)9تحريم (.2 /)55
( -)2احزاب (.57 /)77
ص221:
مدد خواهد تا باغ خود را از دست غاصبى بيرون آرد ،هيچكس يك كلمه خير نگويد! درنگر و اسالم بين به نظر تعجّب!
چون فاطمه (عليها السالم) شهادت عايشه و حفصه بشنيد كه« :نحن معاشر االنبياء» صحابه گواهى ايشان قبول كردند ،و آيات
قرآن كه فاطمه (عليها السالم) برايشان آورده بود قبول نكردند! اوّل :آيت «يُوصِيكُمُ اللَّهُ» »9« .دوم« :وَ وَ ِرثَ سُلَيْمانُ داوُدَ»

« »2سوم« :فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا* يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ» »7« .و شهادت امير المؤمنين و امام حسن و امام حسين
عليهم السّالم و چند كس از صلحاى صحابه رد كردند و گواهى آن دو زن قبول نمودند!
از صادق عليه السّالم سرّ اين پرسيدند .گفت :ايشان گفتند :اگر طالبيان توانگر باشند زحمت ما دهند .بايد كه گرسنه باشند تا
قوّت قيام و ملك طلبيدن نداشته باشند.
درنگر در روز قيامت به حال كسى كه آيات قرآن و شهادات عترت به تأكيد قرآن رد كند چگونه باشد!
و امام زين العابدين (ع) گويد:
و من سرّنا نال منّا السّرور

و من ساءنا ساء ميالده

و من كان غاصبا حقّنا

فيوم القيامة ميعاده»«2

على عليه السّالم گويد :بلى كانت فى ايدينا فدك من كلّ ما أظلّته السّماء فشحّت لها نفوس قوم و سخت عنها نفوس قوم آخرين.
«»5
______________________________
( -)9نساء (.99 /)2
( -)2نحل (.95 /)23
( -)7مريم ( 5 /)91و .5
( -)2مناقب ابن شهر آشوب  ،955 /2ينابيع المودّه.27 /
( -)5نهج البالغه (صبحى صالح) ،293 /نامه .25
ص213:
شاعرى چه خوش گويد:
بطشوا لفاطمة البتول و احرزوا
در دور عثمان عايشه آمد و از وى ميراث رسول (ص) طلب كرد.

ميراثها طعنا على الفرقان

عثمان گفت :اما انّى سأجيز شهادتك على نفسك كما اجازها ابوك على فاطمة بنت رسول اللّه .يعنى :به روايت تو و به شهادت
تو ،هيچ نمىرسد تو را ،بدان شهادت كه بر فاطمه دادى كه :نحن معاشر االنبياء -الى آخر الحديث.
ص219:
فصل
بدان كه فاطمه خير بنات الرسول بود .اوّل آنكه جمله طوايف اسالم و كتب ايشان ناطق است به محامد و مناقب وى و اخبار
ثناى وى متواتر شد؛ مثل :فاطمة بضعة منّى .من آذاها فقد آذانى .و من آذانى فقد آذى اللّه .و من آذى اللّه فمأواه النّار .و حديث:
انّ اللّه يغضب لغضب فاطمة و يرضى لرضاها .و امثال اين.
و وى معصومه بود؛ به آيتِ « :إنَّما يُرِيدُ اللَّهُ» .و صاحب عبا بود در روز مباهله .و بعد از رسول (ص) هيچ فرزندى زنده نبود
وى را الّا فاطمه (عليها السالم) .و به نصّ «يُوصِيكُمُ اللَّهُ» وى وارث رسول (ص) تواند بود .و جمله دختران قبل النبوّة و البعثه
در وجود آمدند الّا فاطمه كه بعد از نبوّت در وجود آمد .و رسول (صلعم) را از هيچ فرزند فرزند نبود الّا از فاطمه (عليها السالم)
و آن حضرت مادر سادات عالم شد .و صدق «إِنَّا َأعْطَيْناكَ الْكَوْ َثرَ» از فاطمه (عليها السالم) بود.
و خطيب عقد وى زير درخت طوبا راحيل بود و مالئكه گواه و حق تعالى ولىّ آن عقد .و سبب آن بود كه :ابو بكر و عمر و
عثمان و غيرهم خطبت كردندى در زمان رسول (ص) فاطمه را .رسول (ص) گفت :خطبت
ص212:
وى حواله به حق تعالى است .حق تعالى اين مؤونت از آن حضرت كفايت كرد تا جمله جاللت و قدر در همه جهان وى را
باشد.
ص217:
فصل فى تزويج فاطمة (عليها السالم)
انس گويد كه :رسول (ص) گفت :روزى ملكى آمد با بيست سر .من بجستم تا بوسه بر سر وى دهم ،نگذاشت و گفت :يا محمّد،
انت اكرم على اللّه من اهل السّماوات و االرض اجمعين .و آن ملك بوسه بر سر و دست و پاى من داد .من گمان بردم كه وى
جبرئيل است .گفتم :يا جبرئيل ،اين چه صورت است؟ كه هرگز چنين نيامدى به زمين! ملك گفت :من جبرئيل نيستم ،و ليكن
ملكى ام نام من محمود است .و ميان هر دو كتف من نوشته است :ال اله الّا اللّه .محمّد رسول اللّه .و علىّ وصيّه .خداى تعالى
مرا فرستاده تا نور را به نور دهم .گفتم :ايشان كيستند؟ گفت :على (ع) و فاطمه (عليها السالم) .و جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل
با هفتاد هزار ملك حاضر شدند به عقد زفاف.

رسول (ص) گفت عند اين قول :يا علىّ ،قد زوّجتك على ما زوّجك اللّه فوق سبع سماوات .يا على ،فاطمه را با خود گير.
پس گفت :يا محمود ،چند سال است كه اين بر كتف تو نوشته؟ گفت :پيش از خلق آدم به دو هزار سال .و جبرئيل (ع) قدحى
به رسول (صلعم) داد و گفت:
ص212:
اين خلوق « »9از بهشت است .فاطمه را بگو تا سر و تن به اين خلوق بشويد.
هرگه كه فاطمه (ع) سر [يا تن] بخاريدى ،بوى خلوق در جمله مدينه بشنيدندى»2« .
______________________________
( -)9خلوق :نوعى عطر كه اكثر آن از زعفران است.
( -)2الثاقب فى المناقب.221 -222 /
ص215:
فصل فى آيات الرّحى
صادق عليه السالم گويد كه :رسول (ص) روزى پاره اى خرما به ابو ذر داد كه به فاطمه بر .ابو ذر رفت تا به در حجره فاطمه
(عليها السالم) بايستاد و گفت :السّالم عليكم .كسى جواب نداد .ابو ذر گفت :من ظن بردم كه از آواز آسيا نمىشنود .در بگشادم
و در خانه رفتم .فاطمه (عليها السالم) خفته بود و امام حسين (ع) را شير مىداد و آسيا به حال خويش مىگرديد.
با نزديك رسول (ص) آمد و آن حال بازگفت .رسول (صلعم) فرمود:
حق تعالى اين كرامت با فاطمه كرد كه ضعف حال وى دانست .ملكى مىفرستد تا مدد او نمايد و معاونت او كند»9« .
باقر عليه السّالم « »2گويد كه :رسول (صلعم) روزى سلمان را به فاطمه (ع) فرستاد .بيامد و بر در حجره بايستاد و آواز داد.
جواب نيامد .چون در حجره رفت ،نگاه كرد فاطمه (ع) قرآن مىخواند و آسيا مىگرديد.
نزديك رسول (ص) رفت و حال بگفت .رسول (ص) گفت :يا سلمان ،ا ّن ابنتى فاطمة مال اللّه قلبها و جوارحها ايمانا و يقينا
الى مشاشها .تفرّغت
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب ،213 /مناقب ابن شهر آشوب .773 /7

( -)2الثاقب« :213 /عن ابى جعفر الثانى» .يعنى امام جواد عليه السالم.
ص215:
لطاعة اللّه ،فبعث اللّه ملكا اسمه زوقائيل -و گويند نام وى رحمه -فادار لها الرّحى .و حق تعالى مؤونت دنيا و آخرت از وى
كفايت كرد»9« .
اسامة بن زيد گويد :رسول (ص) مرا به طلب على عليه السالم بفرستاد.
على را يافتم در سجده خداى تعالى به تضرّع و ابتهال .و فاطمه را يافتم بر دست راست تكيه كرده و روى را پوشيده به جلبابى
از پشم شتر .و آسيا مىگرديد .و دو ،دست كه وصف آن نتوان كرد يكى آسيا مىگردانيد و ديگرى غلّه در دهان آسيا مىانداخت.
اسامه گويد :من خرّم به خدمت رسول (ص) آمدم و حال بگفتم.
رسول (ص) گفت :خداى تعالى بدان سجده على (ع) هفتاد مغفرت به وى داد؛ يكى از گناه وى مقدّم و مؤخّر ،و باقى مدّخر
است براى شيعه وى .و خداى تعالى شدّت و مكابدت فاطمه (ع) بديد در شب و روز ،دو حورى از بهشت بفرستاد تا مدد وى
دهند .و ايشان به طرفة العين به زمين آيند .پس گفت :يا اسامه تو ،را براى آن فرستادم تا تو آن حال مشاهده كنى و به امّت
من رسانى»2« .
______________________________
( -)9مناقب ابن شهر آشوب  ،773 /7الثاقب فى المناقب.219 -213 /
( -)2الثاقب فى المناقب.212 -219 /
ص213:
فصل فى آيات القدر و النّار
انس گويد كه :حجّاج بن يوسف از من احوال ديگ و آتش فاطمه (عليها السالم) پرسيد .من گفتم :فاطمه روزى حريره مىكرد
از شير و آرد و پيه براى حسن و حسين ،و ديگ جوشان به دست خويش مىجنبانيد به جاى مغرفه »9« .و عايشه در پيش
وى رفت و آن حال بديد و بترسيد و پدر خويش را خبر داد .ابو بكر گفت :اين سر پوشيده دار؛ كه اين كارى عظيم است.
رسول (صلعم) بر منبر آمد و گفت :عجب كه قوم استعظام و استكبار مىكنند از احوال قدر و نار! حق تعالى آتش بر وى و
شيعه وى حرام گردانيده .لعنت خداى بر آن كس باد كه به معجزه وى و اوالد وى ايمان ندارد»2« .
______________________________
( -)9مغرفه :قاشق ،ملعقه.

( -)2الثاقب فى المناقب.217 /
ص212:
فصل فى [آيات] موائد الجنّة
رسول (صلعم) روزى نماز صبح گزارده در حجره فاطمه (عليها السالم) رفت و پرسيد كه :چيزى حاضر است كه بخوريم؟
فاطمه (عليها السالم) را حيا مى آمد كه گويد نه ،گفت :آرى يا رسول اللّه .و در خانه عبادت خويش رفت و دو ركعت نماز
بكرد تا حسّى « »9بشنيد چون نگاه كرد مائدهاى يافت.
و اين آيه گفته شود مشروحتر از اين.
و همچنين جابر گويد ك ه :رسول (ص) چند روزى بود كه طعام نخورده بود .و به نزديك زنان خود هم طعامى نيافت .پيش
فاطمه (عليها السالم) آمد ،وى را نيز طعامى نبود .بازگرديد .و از همسايگان شخصى دو رغيف « »2و پارهاى گوشت به فاطمه
(عليها السالم) فرستاد .فاطمه (عليها السالم) گفت :به خدا كه رسول (ص) را بر خود و ديگران اختيار كنم .و حسن (ع) را به
طلب رسول (ص) فرستاد .حضرت بازگرديد .فاطمه (عليها السالم) طبقى بياورد و آن دو گرده و آن پاره گوشت بر آنجا نهاد
و سر طبق بپوشيد و پيش رسول (صلعم) آورد .چون سر طبق برداشتند ،قدحى
______________________________
( -)9حس :حركت و صداى مخفى.
( -)2رغيف :گرده نان.
ص211:
بزرگ ديدند پر از ثريد .چون فاطمه (ع) آن بديد تعجّب ماند و دانست كه آن آيتى است .رسول (ص) گفت :انّى لك هذا؟
گفت :هو من عند اللّه »9« .و رسول (ص) و فاطمه و حسن و حسين عليهم السالم و جمله زنان رسول بخوردند .و چند روز
از آن باقى بود تا كه جمله همسايگان نيز بخوردند از آنجا»2« .
سلمان گويد كه :روزى على عليه السالم مرا بديد و گفت :يا سلمان[ ،بعد از وفات رسول (ص)] از ما دورى مىجويى؟ من
گفتم :يا على ،بعد از رسول (ص) دوست من تويى .و هميشه چنين بودى .و امّا براى مفارقت رسول (ص) نخواهم كه زيارت
شما كنم .على عليه السالم گفت :براى فاطمه (عليها السالم) هديّهاى از بهشت آوردهاند ،مىخواهد از آن حصّهاى به تو دهد.
سلمان گفت :بعد از وفات رسول (ص) فرستاده اند؟! على عليه السالم گفت :آرى .سلمان دوان به عجلت به در حجره فاطمه
(ع) رفت و در بزد .فضّه آمد و اجازت داد .سلمان درون رفت و سالم كرد .فاطمه گفت :من به مصيبت و فراق رسول (ص)

تفكّرى مىكردم و بدان سبب گريه مىكردم .و در حجره بسته بود .ناگاه گشوده شد .ديدم چهار زن در آمدند .من بترسيدم.
گفتم :شما مكّىايد يا مدنى؟ گفتند :نه مكّى و نه مدنى.
ما حوران جنّتيم .خداى تعالى ما را به تو فرستاد به تعزيت رسول (ص) پدرت.
فاطمه گويد :من با يكى گفتم :چه نام دارى؟ گفت :ذرّه .براى آنكه من از براى ابو ذر غفارىام صاحب پدر تو .دوم گفت :مرا
سلمى نام است .براى
______________________________
( -)9مطابق عبارت آيات شريفه است (آل عمران.)73 /
( -)2الثاقب فى المناقب.215 /
ص733:
آنكه من از سلمانم .سوم گفت :نامم مقدوده است .زيرا كه من از آن مقدادم.
چهارم گفت :نام من عماره است .زيرا كه من از آن عمّارم.
پس فاطمه (عليها السالم) گفت :براى من هديّهاى آوردند .از آن حصّهاى براى تو گذاشتم .و بر طبق نهاده بيرون آورد؛ خرما
بر آنجا كرده بوياتر از مشك و سپيدتر از برف .و از آن پنج دانه رطب به من داد و گفت :بايد كه استخوانهاى اين خرماها به
من آرى.
سلمان گويد :من آن را در زير جامه پنهان كردم .و به ميان اصحاب مىگذشتم ،مردم مىگفتند :يا سلمان ،بوى مشك از تو
مى آيد .چنانكه فاطمه (عليها السالم) فرموده بود بعد از افطار ،آن بخوردم و در وى استخوان نبود .من از آن متعجّب بماندم .با
خدمت فاطمه عليها السالم رفتم و گفتم:
يا بنت رسول اللّه ،در آن رطب استخوان نبود .گفت :بلى؛ مىدانم .خرماى بهشت را استخوان نباشد .و سلمان بىاجازت هرگز
در حجره فاطمه نرفتى.
و نه هيچ هحابه الّا به دستورى و اجازت وى.
پس فاطمه (عليها السالم) گفت :پدرم مرا دعايى بياموخت كه هر كه بامداد و شبانگاه بر آن مواظبت نمايد ،از وسوسه شيطان
برهد و از آن فارغ بود و هرگز وى را تب نگيرد.

سلمان گفت :يا بنت رسول اللّه ،مرا بياموز .گفت :يا سلمان ،ياد گير .و دعا اين است »9« :بسم اللّه النّور .بسم اللّه نور النّور.
بسم اللّه نور على نور .بسم اللّه ا لّذى هو مدبّر االمور .بسم اللّه الّذى خلق النّور من النّور و انزل النّور على الطّور فى كتاب
مسطور [فى رقّ منشور و البيت المعمور و السّقف المرفوع و البحر المسجور] بقدر مقدور على نبىّ محبور .الحمد للّه الّذى هو
بالعزّ
______________________________
( -)9در مصدر ،اثر اخير به عنوان اختالف در نقل در پاورقى آمده است.
ص739:
مذكور و بالفخر مشهور و على السّرّاء و الضّرّاء مشكور.
سلمان گويد كه :من اين دعا بياموختم از وى .و هزار پسر آدمى را از اهل مكّه و مدينه بياموختم كه تب مىداشتند و جمله شفا
يافتند»9« .
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب ،733 -213 /بحار .27 /55
ص732:
فصل [فى آيات غليان القدر بغير نار]
سلمان گفت كه :به خدمت فاطمه (عليها السالم) رفتم .وى خفته بود و گليم بر خود گرفته و پيش وى ديگى مىجوشيد بىآتش.
من همچنان با خدمت رس ول (ص) آمدم تا آن حال بازگويم .رسول (صلعم) بخنديد و گفت :يا سلمان ،تو را عجب از آن
مى آيد؟! چون خداى تعالى ضعف حال فاطمه بدانست ،وى را اعانت كرد به ملكى بزرگ تا دائما ممدّ و معاون وى بود»9« .
امير المؤمنين (ع) از يهوديى قرض خواست .گفت :اوّل وثيقه بده به رهن .امير المؤمنين عليه السالم چادر فاطمه (عليها السالم)
به رهن كرد و قرض بستد .زن يهودى براى حاجتى در آن خانه رفت ،از آن چادر وى نورى عظيم ديد .عجب بماند .شوهر را
از آن خبر داد .شوهر در خانه رفت ،نور عظيم ديد كه از آن چادر مىآمد .هشتاد تن از يهودان حاضر آمدند و آن حال مشاهده
كردند و جمله مسلمان شدند»2« .
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب.739 /
( -)2الثاقب فى المناقب.739 /

ص737:
فصل فى خطبة سيّدة النّساء فاطمة الزّهراء عليها السّالم
بدان كه :هيچكس از صحابه با رسول اللّه (صلعم) سببى و نسبى نداشت الّا علىّ مرتضى عليه السالم كه به سبب تزويج فاطمه
ق
(عليها السالم) داماد آن حضرت بود و به نسب پسر عمّ مادرى و پدرى رسول (ص) بود .و منه قوله تعالى« :وَ هُ َو الَّذِي خَلَ َ
جعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ َربُّكَ قَدِيراً»»9« .
مِنَ الْماءِ بَشَراً فَ َ
و رضا عليه السّالم گويد كه :رسول (صلعم) فرموده :يا علىّ ،اعطيت ثالثا لم اعطها :اعطيت صهرا مثلى و لم اعط .و اعطيت مثل
زوجتك فاطمة (عليها السالم) و لم اعط .و اعطيت مثل الحسن و الحسين و لم اعط»2« .
و از جابر روايت آمد كه رسول (صلعم) گفت :حق تعالى نور من ايجاد كرد و در صلب آدم نهاد به وديعت ،و از اصالب پاكان
به ارحام پاكان مى آمد .تا به عبد المطّلب رسيد ،به دو فرقه شد؛ يك فرقه به ابو طالب رفت؛ و ديگر فرقه به عبد اللّه .از عبد
اللّه من آمدم ،و از ابو طالب على .و از من انتقال يافت به فاطمه ،و از فاطمه به حسن و حسين .و از على هم منتقل شد به
______________________________
( -)9فرقان (.52 /)25
( -)2نظم درر السمطين.997 /
ص732:
ايشان .و از ايشان به ميراث مىرود تا به قيامت.
جابر بن عبد اللّه انصارى و امّ سلمه و انس روايت كنند كه:
چون فاطمه بالغ شد ،رؤساى قريش و اشراف قبايل عرب خطبت مىكردند و رسول (صلعم) ايشان را جواب مىگفت .تا ابو
بكر به خدمت آن حضرت رفت و گفت :يا رسول اللّه ،تو مرا مى شناسى كه خلوص من در خدمت تو چگونه است .و من پير
قبيلهام .و از تو روايت آمد كه :كلّ سبب و نسب منقطع الّا نسبى و سببى -و روايت كنند كه :كلّ نسب و سبب سينقطع .من
مىخواهم كه نسب من باقى باشد به سبب مصاهرت .بايد كه فاطمه را به من دهى به عقد نكاح.
رسول (ص) ابا كرد و اعراض نمود .تا چند كرّت برفت و هيچ جدوى « »9نبود الّا اصرار بر امتناع .تا اين حالت با عمر بازگفت
و گفت:

من مى ترسم كه رسول (ص) با من به خشم باشد .عمر گفت :من بروم و مطالبت تزويج كنم .اگر از غضب باشد ،بتوان دانستن.
عمر نيز برفت و خطبت كرد ،هم رسول (ص) اعراض كرد .عمر پيش ابو بكر آمد و گفت :با من همان جواب داد كه تو را گفته
بود.
و رسول (صلعم) دائما فرمودى :كه حوالت خطبت فاطمه با من نيست ،و انّما اين حوالت با خداى تعالى است .و ايشان را گمان
بود كه رسول (ص) طمع دارد كه به بعضى از رؤساى عرب دهد براى ثروت و اعتضاد به وى؛ كه رسول (ص) مقل « »2حال
است و كم مال .عبد الرّحمن بن عوف گفت:
رسول (ص) طمع مال دارد .بيامد و لباسهاى فاخر بپوشيد و عطر بر خود
______________________________
( -)9جدوى :فايده.
( -)2مقلّ :آن كه مال اندك دارد.
ص735:
گرفت و خطبت كرد .رسول ابا كرد ،تا عبد الرّحمن گفت مگر براى تعيين مهر ابا مىكند .گفت :يا رسول اللّه ،چندين زر بدهم
و گوسفند چندين و اشتر چندين و حلّه ها چندين و درّ و جواهر چندين .رسول (صلعم) دست فراز كرد و مشتى سنگريزه
برداشت ،جمله به دست آن حضرت تسبيح كرد و جمله درّ و جواهر ثمين گرديد .خشم گرفت و به كنار عبد الرّحمن ريخت و
گفت :ما را به مال مغرور مكن! كعب بن مالك انصارى ايستاده بود ،اين ابيات انشا كرد .وى گويد:
فان يك موسى كلّم اللّه جهره

على جبل الطّور المنيف المعظّم

فقد كلّم اللّه النّبىّ محمّدا

على الموضع االعلى الرّفيع المسوّم

و ان يك نمل البرّ بالوهم كلّمت

سليمان ذا الملك الّذى ليس بالعم

فهذا نبىّ اللّه احمد سبّحت

صغار الحصى فى كفّه بالتّرنّم

عليك سالم اللّه ما هبّت الصّبا

و ما دارت االفالك طورا بانجم

عبد الرّحمن از آنجا خجل به در آمد .ابو بكر و عمر و سعد بن معاذ انصارى كه رئيس اوس بود حاضر آمدند و اين حديث
گفتند كه:
ى بن ابى طالب كه هيچ حرفى نگفته .يا
رسول (ص) سادات و اشراف را رد كرد و هر كسى در اين باب دمى مىزند الّا عل ّ
رغبت ندارد ،يا از بهر فقر است .اتّفاق كردند كه به على (ع) روند و اين حال با وى بگويند.

امير المؤمنين عليه السالم در باغى بود از خود .در آنجا رفتند و سالم كردند و گفتند :يا على ،حق تعالى مجامع فضل و شرف
در تو جمع كرده است و تو را به انواع كرامت مخصوص كرد .و هيچ خصلتى از خصايل خير ندانيم الّا در تو موجود است .و
مكان تو عاليتر نزد رسول (ص) از قرابت و سبقت و بر كسى پوشيده نيست .و اشراف قريش خطبت فاطمه بنت محمّد كردند
و رسول (ص) اباى كلّى مىكند .تو را ميلى نيست؟ و اين مناكحت به
ص735:
شرف دنيا و آخرت بازبسته است .و طنّ ما چنان است كه خدا و رسول از بهر تو بازگرفتهاند.
چون ايشان اين سخن بگفتند ،على عليه السالم گفت :به همه حال اين جاى رغبت است .و آب در چشم آورد و برخاست و
به در حجره رسول (صلعم) رفت .و رسول (صلعم) در حجره امّ سلمه بود .در بزد .رسول (ص) در زدن وى بشناخت .امّ سلمه
را گفت :در بگشا؛ كه برادر و وزير و وصىّ و ابن عمّم علىّ بن ابى طالب است .امّ سلمه گفت :من در بگشودم و على عليه
السالم در به دست مىداشت تا بدانست كه من در حجاب رفتم .على (ع) در پيش رسول (ص) آمد و بنشست سر در پيش
انداخته.
رسول (ص) گفت :يا على ،حاجتى دارى؟ گفت :دارم ،امّا حيا مانع است و دست تنگى .امّا يا رسول اللّه ،تو دانى كه مرا مادر
و پدر تويى و مرا تو پذيرفتهاى و به جاى فرزندان داشته و علم و آداب آموخته و بر من از مادر و پدر مشفقتر بودهاى .و
قرابت من و حسن خدمت من بر تو -يا رسول اللّه -پوشيده نيست .رسول (ص) فرمود :حاجت تو مقضى خواهد بود.
هرچه خواهى بخواه .على (ع) گفت :تو فرموده اى كه :كلّ سبب و نسب منقطع الّا سببى و نسبى .رسول (ص) گفت :امّا السّبب
فقد سبّب اللّه .و امّ ا النّسب فقد قرّب اللّه .على (ع) گفت :يا رسول اللّه ،مرا رغبت افتاده است به خطبت فاطمه تا نسل من از
فاطمه بماند .رسول (ص) گفت :يا على ،چيزى دارى؟ على (ع) گفت :يا رسول اللّه ،حال من بر تو پوشيده نيست .مرا ذو الفقار
است و اسبى و اشترى و درعى .رسول (ص) گفت :ا سب و شمشير حرب را به كار آيد تا مدد خداى تعالى و رسول دهى .و
اشتر را براى حمل آن بايد .درع را بفروش و به خرج زفاف كن .و فاطمه را به وى داد به عقد و نكاح.
ص733:
و على از خدمت رسول بيرون آمد .رسول سلمان را فرستاد كه با على بگو تا بيايد .سلمان بيامد كه :اجب يا علىّ رسول اللّه.
چون على در خدمت رسول (ص) آمد گفت :ملكى برسيد كه هرگز به من نيامده بود نسطائيل نام ،به بشارت تزويج فاطمه.
ابشر يا علىّ! فانّ اللّه قد زوّجكها فى السّماء قبل ان ازوجكها فى االرض .و نسطائيل گفت :من موكّلم بر قوائم عرش ،خاص
به بشارت آمدم .و جبرئيل به عقب من مىآيد و حكايت آن بتفصيل بگويد.
از جابر روايت آمد كه رسول (ص) گفت :جبرئيل (ع) آمد و گفت اين عقد در آسمان ببستند ،و حريرى سپيد از حريرهاى
بهشت در دست من نهاد دو سطر بر آنجا نوشته به نور .من گفتم :چه چيز بر اينجا نوشته است؟ گفت :نوشته است كه :حق

تعالى اطّالعى بر زمين كرد و تو را برگزيد و رسالت به تو داد .و ثانيا اطّالع كرد و على را برگزيد و برادر و وزير و صاحب تو
گردانيد .و حق تعالى خازن بهشت را فرمود كه بهشت را بياراست و قصور و غرف و منازل بر فراشت .و درخت طوبا را فرمود
تا بار برگيرد به انواع حلل و حلى .و حور العين را فرمود تا يس و طه و طواسين و حواميم بخوانند .و بادها را بفرمود تا انواع
عطر و طيب در بهشت پراكندند .و بفرمود تا مالئكه آسمانها در آسمان چهارم حاضر آمدند به نزديك بيت المعمور و منبر
كرامت بر در بيت المعمور بنهادند.
و آن ،منبرى است كه آدم بر او خطبه كرد چون شرف علم «وَ َعلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ» « »9در پوشيده بود .و راحيل ملكى است كه
از او فصيحتر خداى را فرشته اى نيست ،بر آنجا رفت و خطبه كرد و خداى تعالى پرستار خويش فاطمه (عليها السالم) را به
بنده خويش على (ع) داد .حديث سماوى :زوّجت
______________________________
( -)9بقره (.79 /)2
ص732:
عبدى من امتى .فاشهدوا مالئكتى .و مالئكه شهادت خويش بر اين حرير نوشتهاند و مهرى از مشك سفيد بر وى نهاده و به
رضوان خازن بهشت سپردهاند .و طوبا حليهها و حللها بباريد .و ابرى بيامد و درّ و ياقوت بباريد.
و مالئكه قرنفل و سنبل برافشاندند و حور العين برچيدند و هديّه به هم مىدهند و بر آن فخر مىكنند تا به روز قيامت و
مى گويند كه :اين ،نثار فاطمه بنت محمّد است (ص) أو نثارها كه مالئكه برچيدند ،خداى تعالى بفرمود كه نگاه داريد تا فرداى
قيامت چون محبّان و مواليان شيعه بر صراط گذرند ،اين تحفهها به جواز بهشت بديشان مىدهيد .و اين و امثال اين كه اين
كتاب حامل آن نشود ،اختصار كردم ،خوف مالل كاتب و مستمع را .و امّا آخر اين كار:
رسول (ص) گفت :برخيز يا على و به مسجد رو تا به حضور مهاجر و انصار اين كار تمام بكنم .على (ع) در راه به ابو بكر و
عمر رسيد .ايشان گفتند :ما وراءك؟ گفت :چنين و چنين رفت و رسول (ص) فاطمه را به من داد و بر اثر من به مسجد مىآيد.
ايشان هر دو بازگرديدند .رسول (ص) به مسجد آمد و بالل را فرمود كه مهاجر و انصار را آواز داد و خطبه كرد؛ تا به آخر
خطبه گفت:
ثمّ انّ اللّه جعل المصاهرة نسبا ال حقا و امرا مفترضا و شجّ بها االرحام و نسخ بها اآلثام و الزمها االنام .و قال تبارك اسمه و
تعالى جدّه« :وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ ِمنَ الْماءِ بَشَراً فَجَ َعلَهُ نَسَباً َو صِهْر ًا وَ كانَ َربُّكَ قَدِيراً» »9« .فامر اللّه يجرى الى قضائه .و قضاؤه
ت
يجرى الى قدره .و قدره يجرى الى اجله .و لكلّ قضاء قدر .و لكلّ قدر اجل .و «لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ* يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِ ُ
وَ عِنْدَهُ أُمُ

______________________________
( -)9فرقان (.52 /)25
ص731:
الْكِتابِ» »9« .ثمّ انّ اللّه تعالى امرنى ان ازوّج فاطمة من علىّ .و اشهدكم انّى قد زوّجتها منه على اربعمائة مثقال فضّة.
پس امير المؤمنين على (ع) را گفت :برخيز و خطبه كن .برخاست و خطبهاى فصيح برخواند و به آخر گفت :و قد زوّجنى
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ابنته فاطمة عليها السّالم و جعل صداقها درعى هذا .فاسالوه و اشهدوا .فانّى قد رضيت بذلك.
مسلمانان گفتند :يا رسول اللّه راضى شدى بدين عقد و بدين صداق؟ رسول (ص) فرمود :بلى.
صحابه از مهاجر و انصار هر يكى جداگانه على را دعا كردند و رسول (ص) دعا بكرد .آنگه رسول (ص) گفت :طبقى بسر «»2
بياريد .بياوردند.
بفرمود كه :برباييد و برگيريد .هر يكى در ربودند و بخوردند .و رسول (صلعم) برخاست و در حجره زنان رفت و گفت :براى
خرّمى دف بزنيد .آنگه رسول (ص) با على گفت :برو و آن درع بفروش .على (ع) درع برگرفت و به بازار برد .اعرابيى در راه
آمد و گفت :درع را بها چند است؟ گفت:
پانصد درهم .در حال دست در آستين كرد و پانصد درهم به او داد و درع بستد .چون بازآمد رسول (ص) گفت :يا على ،چه
كردى؟ گفت :درع به پانصد درهم به اعرابيى فروختم .رسول (ص) گفت :آن اعرابى جبرئيل (ع) بود و درع بازآورد .رسول
(ص) شصت و سه درهم برگرفت و به سلمان داد و گفت :برو و اسبابى كه بايد جهت فاطمه بخر .او برفت و آنچه بايست بخريد
و با خدمت رسول (ص) آمد.
و ماهى بر آن برآمد .روزى عقيل با على (ع) گفت :يا برادر ،چرا
______________________________
( -)9رعد ( 72 /)97و .71
( -)2بسر :خرماى نارس.
ص793:
فاطمه را بازنمىخواهى تا به جمعيّت شما فخر ما پيدا شود و چشم روشن گرديم .على عليه السالم گفت :مرا حيا مىآيد .حمزه
و عقيل و جمعى خويشان برخاستند تا بر رسول (ص) روند و كار على (ع) را تمام گردانند .امّ ايمن را در راه بديدند .امّ ايمن
پرسيد كه :كجا مىرويد .گفتند :به خدمت رسول مىرويم تا تفحّص كنيم كه كار فاطمه كى تمام مىكند .ام ايمن گفت:

اين ،كار زنان باشد .امّ ايمن موالة رسول (ص) به خانه امّ سلمه آمد و اين حال بگفت .امّ سلمه زنان را به حاضر كرد از زنان
رسول (ص) و رسول را به حاضر كردند و اين حال با وى بگفتند كه على مىخواهد كه كار فاطمه تمام شود .رسول گفت :وى
مطالبت نمى كند .امّ ايمن و امّ سلمه گفتند :وى را حيا مى باشد .زنان گفتند كه :اين كارى است كه اگر خديجه زنده بودى ،وى
بدان راضى و خرّم بودى .رسول عليه السالم چون نام خديجه بشنيد در گريه افتاد و گفت :وى مرا تصديق كرد وقتى كه مردم
مرا تكذيب كردند .و وى مرا مونس بود وقتى كه مرا مستوحش بودند از من .و قوّت دين داد در وقتى كه دين ضعيف بود .تا
خداى تعالى وى را در بهشت بشارت داد به خانهاى از زمرّد سبز كه در وى تعبى و نصبى نباشد .زنان گفتند :وى به بهشت
رفت .و خداى تعالى ما را به وى در رساناد.
على عليه السالم منتظر امّ ايمن بود .ا ّم ايمن آمد و على (ع) را گفت كه :يا على ،رسول اللّه را اجابت كن .چون على (ع) به
خدمت رسول (ص) آمد گفت :امشب يا فردا شب تمام كن .امّ سلمه را گفت آن درهمها كه تو را دادم به من ده .رسول (ص)
بستد و چيزى به على (ع) داد و گفت :برو و گاو روغن و خرما بخر .و پارهاى به سلمان داد كه برو و پارهاى طيب بخر.
و سعد معاذ گاوى و گوسفندى و خروارى خرما و شترى بياورد .و سعد ربيع آمد و پنج گوسفند آورد و شترى .و سعد بن
خيثمه آمد و دو شتر
ص799:
بياورد .و ابو ايّوب انصارى يك گوسفند آورد و خروارى خرما .و خارجه آمد و شترى و گاوى و چهل گوسفند آورد .و عبد
الرّحمن آمد و پنج خروار خرما آورد .و عثمان بن عفّان پنج خروار خرما و بيست گوسفند و مشكى روغن گاو آورد .و هر
يك از صحابه چيزى ب ياوردند .رسول (ص) گفت :يا على ،من و تو امشب بدين كار قيام كنيم .على (ع) جمله چهارپايان را
ذبح بكرد و رسول پوست مىكند و گوشت پاره مىكرد .امير المؤمنين (ع) گويد كه :دست وى خونين نشده بود در آن ميانه با
آن همه معالجت گوشت و خون.
و چون روز شد ،رسول گفت :يا ع لى ،ياران را خبر ده تا مدد كنند به طبخ .مهاجر و انصار جمله بدين كار قيام كردند؛ بعضى
به طبخ و بعضى به آتش كردن و بعضى به اسباب طبخ .چون دو ساعت از روز بگذشت ،جمله طبخ تمام شده بود و رسول
(ص) على را گفت :اهل مدينه را حاضر كن چنانكه هيچكس نباشد الّا بدين طبخ حاضر شود .امير المؤمنين (ع) گفت :يا رسول
اللّه ،مردم پراكنده اند .چگونه كنم؟ رسول (ص) فرمود :بر بام خانه رو و منادى كن كه :اجيبوا رسول اللّه .كه خداى تعالى آواز
تو به گوشهاى داخل و خارج برساند .از اين كرامت جمله خلق حاضر آمدند و طعام بخوردند و بسيارى فاضل آمد از بركت
رسول خدا .و دوم روز هم بازآمدند و بخوردند آزاد و بنده.
و در آن شب امير المؤمنين خواست گوسفند ابو ايّوب ذبح كند.
جبرئيل (ع) گفت :تأخير كن؛ كه اينجا سرّى است .ابو ايّوب برنجيد و عذر خواست كه :من فقير حالم و رسول (ع) حال من
داند .چرا گوسفند مرا ذبح نكرد؟ مگر استصغار را بود و يا مرا وقعى نبود به خدمت وى (ع).

رسول (ص) فرمود كه جبرئيل عليه السالم مانع شد و الّا از براى اندكى نبود.
ص792:
آنگه سوم روز فرمود تا آن گوسفند ذبح بكردند و گفت :استخوانها مشكنيد .و گوشت آن را بپختند و جمله اهل مدينه را طعام
داد .پس بفرمود كه استخوانها جمله به ميان پوست نهادند و دعا كرد تا آن گوسفند زنده شد .جبرئيل (ع) گفت :خداى تعالى
مى گويد كه اگر بخواهى خلق اوّلين و آخرين زنده گردانم .رسول (ص) گفت :چيزى ديگر نخواهم الّا اين گوسفند زنده كنى .و
آن گوسفند را «مبعوثه» گفت ندى و شير وى شفاى جمله رنجها بودى و بركات عظيم در وى پديد آمد و ابو ايّوب بدان تعيّش
كردى؛ كه رسول رد كرده بود [به وى] به اجازت خداى تعالى؛ كه جبرئيل گفت:
ابو ايّوب مردى درويش است.
آنگه امّ سلمه را و امّ ايمن را و حفصه و ديگر زنان مهاجر و انصار را رسول بفرمود كه تا به كار فاطمه قيام كنند .اسماء بنت
عميس از آن پانصد درهم عطرى خريده بود به حاضر كرد .و امّ سلمه هم عطرى خريده بود بياورد .و فاطمه گفت :مرا هم
عطرى نهاده هست .گالب بيرون آورد كه هرگز كس چنان عطر نديده بود از حسن و بوى آن .و مشك بيرون آورد چون پرهاى
مرغ لطيف كه بوى آن خواست كه آدمى را مبهوت كند .امّ سلمه گفت :اى جان مادر ،اين چيست؟ فاطمه گفت :اين گالب،
عرق رسول خداست كه چون در خانه من آمدى و عرق بكردى ،من اين بگرفتمى و در شيشه بكردمى .و اين مشك از دحية
الكلبى است كه چون از پيش رسول برخاستى از وى بيف تادى .رسول اين سخن بشنيد و گفت :طوبى لك كه طيب از تو عرق
سيّد المرسلين باشد و از پر روح االمين!
امير المؤمنين (ع) گويد كه :نماز ديگر كرده در خدمت رسول (ص) رفتم .وى به تسبيح و تهليل و تحميد مشغول بود .گفت :يا
على ،كار خانه بساز؛ كه امشب اهل تو به خانه تو مىآيد .على عليه السّالم گويد كه :برفتم
ص797:
و پارهاى ريگ نرم بگستردم ،و چوبى از اين ديوار بدان ديوار پيوستم كه تا جامه بر وى اندازند .و جهاز فاطمه بر وجه مشروح
با خانه من آوردند.
و رسول عليه السّالم نماز خفتن بكرد و زنان را بفرمود كه فاطمه را به خانه على برند .و گفت :چيزى مىگوييد از تسبيح و
تهليل .و كالم فاحش مگوييد .و خداى تعالى هفتاد حورى را بفرستاد از بهشت تا گرد او در آمدند و جمله مىگفتند :ال اله الّا
اللّه .ما اكرم محمّدا و اهل بيته على اللّه .و رسول عليه السّالم بفرمود تا ناقه شهبا را زين كردند و فاطمه را برنشاند و مهار آن
به دست سلمان داد .و على و جعفر و عقيل و حمزه و غير ايشان با سالحها در پيش مىرفتند.
و جابر روايت كند كه :جبرئيل با هفتاد هزار فرشته و ميكائيل همچنين با ايشان مىرفتند .و اوّل امّ سلمه رجزى بگفت و زنان
دف بزدند ،پس عايشه بگفت ،پس حفصه و اكثر زنان .و زنان در سرا شدند و دف مىزدند .و رسول عليه السّالم در سراى ديگر

شد و امّ ايمن را گفت :برو و على را بخوان .على عليه السّالم بيامد با عالم حيا .وى را پيش خويش بنشاند و امّ ايمن را گفت:
برو و فاطمه را آواز ده .فاطمه گفت :رسول تنهاست؟
امّ ايمن گفت :على در خدمت وى است .فاطمه گفت :وا حيائى! من چگونه روم و مرد بيگانه آنجا؟! امّ ايمن گفت :جانم فداى
تو باد؛ وى جفت تو است و شوهر تو و ابن عمّ تو و نزديكترين خلقان بعد از رسول به تو .و دست فاطمه گرفت و بر پاى كرد.
چون فاطمه درآمد ،رسول عليه السّالم وى را بر ران خود بنشاند و دعا كرد وى را و على را .و دست وى بگرفت و در دست
على نهاد و گفت :بارك اللّه عليكما .و اسعد جدّكما .و اخرج منكما الكثير الطّيّب .و برخاست و عضاده در بست و گفت :اللّه
طهّركما و طهّر نسلكما .انا سلم
ص792:
لمن سالمكما ،و حرب لمن حاربكما.
و رسول عليه السّالم زنان را بفرمود كه از آنجا با خانه خود روند و عذرها بخواست از ايشان و دعاى ايشان بكرد .و چون
بازنگريد زنى را ديد آنجا .گفت :تو كيستى؟ گفت :منم اسماء بنت عميس .گفت :چرا تو نيز نرفتى؟ گفت :من وصيّت خديجه
نگاه مىدارم؛ كه روزى در خدمت خديجه بودم كه فاطمه را در پيش داشت و وى را سخت دوست داشتى كه كهين دختران بود
و گفت :من مى ترسم كه من با پيش خدا روم و اين دختر من فاطمه به شوهر رود و كس نباشد كه تعهّد وى كند .و مرا سوگند
داد و وصيّت كرد كه اگر تو بمانى تا آن زمان و زنده باشى به كار وى قيام كنى .من آن وصيّت وى نگاه مىدارم .رسول عليه
السّالم وى را دعا كرد و گفت :اللّهمّ استر اسماء و احفظها فى ليلها و نهارها .و استرها فى دنياها و آخرتها .و اقض لها حاجاتها.
پس گفت :شايد سه روز يا هفتهاى اينجا باشى.
فاطمه عليها السّالم از حيايى كه داشت از على چراغ بنشاند .پس امير المؤمنين گفت :مرا وردى است .و برخاست و وضو
بكرد .و فاطمه نيز وضو بكرد ،و اسما همچنين .و همه شب به عبادت مشغول مىبودند تا به صبح .چون روز شد رسول (ع)
بيامد و در بزد به رفق و گفت :السّالم عليكم .ادخل رحمكم اللّه؟
اسما بجس ت و در بگشاد .و فاطمه و على در زير گليمى رفتند از حياى رسول عليه السّالم .چون رسول درآمد خواستند كه
برخيزند .رسول نگذاشت و پاى مبارك خود در ميان ايشان كرد .يك پاى را فاطمه در بر گرفت و يكى على عليهم السّالم .و
رسول على را گفت :يا علىّ ،كيف وجدت اهلك؟ گفت :نعم العون على طاعة اللّه .با فاطمه گفت :چگونه يافتى
ص795:
شوهر خود را؟ همچنين گفت .پس رسول عليه السّالم على را گفت :پارهاى آب بيار .كوزهاى به وى داد .آيتى از قرآن بر وى
خواند و باد بر وى دميد و گفت :باز خور يا على و چيزى بگذار .على بازخورد .و آنچه گذاشته بود بر روى و سينه على زد و
گفت :اذهب اللّه عنك الرّجس و طهّرك تطهيرا .و پاره اى ديگر و با فاطمه همچنان كرد .و رسول عليه السّالم گمان برد كه

ايشان در شب همچنان خفته بودند .جبرئيل آمد و خبر داد كه «تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً»»9« .
و روز دوم رسول عليه السّالم بدانجا رفت و ايشان را يافت هر يكى به گوشهاى نشسته بودند به عبادت مشغول شده .دست
ايشان بگرفت و بر سر نمطى « »2بنشاند كه از آن خديجه بودى و گفت :بايد كه شما به يك خانه باشيد و به يك جاى نشينيد
و به يك جاى خسبيد.
و رقيّه و زينب كه دختران خديجه بودند بجز فاطمه به حال حيات خويش به شوهر داده بود -رقيّه را به عتبة بن ابى لهب و
زينب را به ابو العاص بن ربيع -و جهازى از آن ايشان بداده بود .و آنچه از آن فاطمه بود براى وى نهاده بود.
و حسو بساختند « »7و رسو ل با ايشان به هم بخوردند .و رسول عليه السّالم به مسجد رفت و آن شب دعاى ايشان مىگفت
و به خدا مى سپرد ايشان را .تا به وقت صبح هم پيش ايشان آمد .ايشان چون حسّ قدوم رسول بشنيدند ،در زير گليم رفتند.
و رسول نگذاشت كه برخيزند و گفت :على حالكما .تا ساعتى برآمد ،على را گفت :ساعتى به مسجد رو.
______________________________
( -)9سجده (.95 /)72
( -)2نمط :رويه فرش ،نمد.
( -)7حسو :نوعى طعام.
ص795:
چون على عليه السّالم بيرون رفت فاطمه را گفت :شوهرت چگونه است؟ گفت :عيبى ندارد الّا كه زنان قريش مرا عيب مىكنند
كه پدر تو تو را به كسى داد كه وى درويشترين خلقان است .رسول گفت :يا فاطمه ،بدان كه خداى تعالى گنجهاى عالم از زر
و سيم بر من عرضه كرد ،من قبول نكردم ،و آخرت عرضه كرد ،من قبول كردم .شوهر تو هم چنين است .و من براى خود و
براى تو و شوهر تو و اوالد تو آخرت اختيار ك ردم بر دنيا .و من تو را به مردى دادم كه اقدمهم سلما و اكثرهم علما و اعظمهم
حلما وى است .و خداى تعالى به آسمان تو را به على داد .و بر زمين اطّالع كرد و دو كس را اختيار كرد؛ يكى به پدر تو كرد
و رسالت به وى داد ،و يكى به شوهر تو كرد و امامت و وصايت به وى داد .پس گفت :نعم البعل بعلك.
آنگه گفت :اللّهمّ اجمع شملهما .و الف بين قلوبهما .و اجعلهما و ذ ّريّتهما من ورثة جنّة النّعيم .و ارزقهما ذرّيّة طاهرة طيّبة مباركة.
و اجعل فى ذرّيّتهما البركة .و اجعلهم أئمّة يهدون بامرك الى طاعتك و يأمرون بما يرضيك .آنگه دعاى فاطمه كرد و گفت :و
امّا فاطمة بضعة منّى يسئونى من ساءها و يسرّنى من سرّها .و ا ّن اللّه يغضب لغضبها و يرضى لرضاها .پس گفت :يا على بايد
كه تو را ببينم و بر تو اثر عرس باشد.
فاطمه عليها السالم گفت :يا رسول اللّه ،من از اسما شرم دارم كه مدّتى است كه وى مرا خدمت مىكند .از براى من خادمهاى
بخر .رسول (ص) فرمود :يا فاطمه ،خادمهاى خواهى كه بميرد يا خادمهاى كه با تو باشد در دنيا و آخرت؟ فاطمه (ع) گفت:

آن خادمه چيست كه در دنيا و آخرت با من باشد؟ گفت :تسبيح صد كرّت -كه آن را تسبيح زهرا گويند -سى و چهار بار اللّه
اكبر ،و سى و سه كرّت الحمد للّه ،و سى و سه كرّت سبحان اللّه كه بعد از هر نمازى بگويى ،كه مهمّات دينى و دنيوى تو گزارده
شود و هر
ص793:
كه چنين كند جز تو .و از آن سبب تسبيح زهرا گويند كه اوّل كسى كه بر اين عمل كرد فاطمه زهرا عليها السّالم بود.
رسول (ص) فاطمه را دعا كرد و اسما را گفت :تو زحمات كشيدى .با خانه رو .و ميان على و فاطمه خلوت داد و بيرون رفت.
امير المؤمنين عليه السالم در آن شب خلوت ساخت به اجازت رسول (ص) .رسول (ص) بامداد بيامد و تهنيت فاطمه بگفت.
فاطمه (ع) گفت :يا رسول اللّه ،آن روز كه مرا اينجا آوردى زنانى ديدم كه هرگز نديده بودم چنان زنان ،و بر شكل زنان دنيا
نبودند .رسول (ص) فرمود :ايشان حوريان بهشت بودند .ايشان را خداى تعالى به عروسى تو فرستاد به كرامت تو و شوهر تو.
ايشان در اين بودند كه كسى در آمد و گفت :يا فاطمه ،زنان قريش مىآيند خود را آراسته به حليهها و حللها و زينتهاى تمام.
رسول (ص) گفت :خداوندا ،حلّه اى فرست به دخترم فاطمه كه ايشان هرگز مثل آن نديده باشند از بهشت تا اين دخترك من
پرستار تو درپوشد و شماتت اين زنان نبيند و پيش ايشان خجل نشود .جبرئيل آمد و حلّههاى بهشت آورد.
فاطمه (ع) درپوشيد .چ ون ايشان در آمدند و آن لباسها بديدند ،مدهوش شدند و گفتند :يا فاطمه ،اين جامهها از كجا آوردى
كه ما در دنيا هرگز چنين چيزى نديديم و نشنيديم؟! فاطمه گفت :خداى تعالى اين از بهشت به من فرستاد.
ص792:
فصل
ب
روزى امير المؤمنين على و جعفر طيّار و زيد در خدمت رسول (ص) رفتند و گفتند :يا رسول اللّه ،جئناك لنسأل من اح ّ
النّاس اليك .فقال:
فاطمة.
امير المؤمنين گفت :با رسول گفتم :ايّنا احبّ اليك؟ انا او فاطمة؟ گفت:
فاطمة احبّ الىّ منك .و انت اع ّز علىّ منها»9« .
جميع بن عمير روايت كند از عمّه خود كه از عايشه پرسيد كه :من كان احبّ النّاس الى رسول اللّه؟ قال :فاطمة .گفت :از مردان
مىپرسم .گفت :انّما سألتك عن الرّجال .قالت :زوجها.

و هم جميع گويد كه :من كودك بودم با مادر در پيش عايشه رفتم و آنجا ذكر على كردم .عايشه گفت :ما رايت رجال احبّ الى
رسول اللّه من علىّ و ال امراة احبّ الى رسول اللّه من امراته.
چون آيت« :وَ أْمُرْ أَهْ َلكَ بِالصَّالةِ» « »2آمد ،رسول عليه السّالم هر پنج وقت
______________________________
( -)9اعالم الورى.955 /
( -)2طه (.972 /)23
ص791:
نماز را بر در خانه فاطمه و على آمدى و گفتى :السّالم عليك م يا اهل بيت محمّد .الصّالة .رحمكم اللّه .و به اتّفاق تا شش ماه
براى نماز بامداد به در حجره فاطمه (عليها السالم) آمدى و گفتى :يا اهل بيت محمّد« ،انّما يريد اللّه ليذهب عنكم الرّجس اهل
البيت».
و عن عبد الرّحمن بن عوف عن النّبىّ (ص) يقول :انا الشّجرة .و فاطمة فرعها .و علىّ لقاحها .و الحسن و الحسين ثمارها»9« .
و شيعتها ورقها .الشّجرة اصلها فى جنّة عدن .و الفرع و الثّمر و الورق فى الجنّة»2« .
و عن ابن عبّاس عن النّبىّ (ص) :اربع نسوة سادات عالمهنّ :مريم بنت عمران و آسيه بنت مزاحم من آل فرعون و خديجة بنت
خويلد و فاطمة بنت محمّد .و افضلهنّ علما فاطمة.
و عن ابى ايّوب االنصارىّ قال :قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم :اذا كان يوم القيامة ،نادى مناد من بطنان العرش :يا
اهل الجمع ،نكّسوا رءوسكم و غضّوا ابصاركم حتّى تمرّ فاطمة بنت محمّد .فتمرّ و معها سبعون جارية من الحور العين كالبرق
اللّامع»7« .
و عن ابى هريرة عن رسول اللّه (صلعم) :اوّل شخص يدخل الجنّة فاطمة»2« .
زينب بنت جحش گويد كه :رسول (ص) روزى در پيش فاطمه (عليها السالم) آمد و وى رنجور بود .گفت :چه افتاد كه بد
حالى؟ گفت :حسن و حسين خفتهاند و در خانه ما امروز هيچ طعامى نيست .رسول (ص) گفت ايشان را بيدار كن .فاطمه (عليها
السالم) ايشان را بيدار كرد .رسول (ص)
______________________________
( -)9در نسخ زياده «زاد رزق اللّه» موجود است.
( -)2اعالم الورى.953 -955 /

( -)7فرائد السمطين .21 /2
( -)2مناقب ابن شهر آشوب .721 /7
ص723:
گفت :آن طعام را به ما آر .فاطمه بازپس نگريست ،طعامى ديد نهاده پيش رسول (ص) .فاطمه و حسن و حسين و امير المؤمنين
عليهم السّالم جمله در خدمت رسول (ص) از آن سير بخوردند .سائلى بر در آمد و گفت :السّالم عليكم يا اهل البيت .اطعمونا
ممّا رزق كم اللّه .تا سه كرّت بگفت .رسول (ص) فرمود :چيزى از اين طعام به وى مدهيد .فاطمه (عليها السالم) گفت :يا أبتاه،
سائل است! رسول (ص) فرمود :شيطان است آمده كه از طعام بهشت بخورد.
هيچ به وى نتوان داد»9« .
عمران بن حصين گويد كه :با رسول اللّه بودم كه فاطمه (عليها السالم) در پيش آن حضرت آمد رنگ روى زرد شده به خدمت
رسول (ص) بايستاد .رسول (ص) چون آن زردى رخسار وى بديد كه اثر خون در وى طاهر نبود از گرسنگى ،بغايت ملول
شد و گفت :به نزديك من آى .فاطمه به نزديك رسول (ص) آمد .آن حضرت دست مبارك بر سينه مبارك وى ماليد ،آنجا كه
موضع قالده باشد .در حال زردى از وى برفت و رنگ رويش سرخ شد چنانكه پندارى كه خون غلبه كرده باشد .تا مدّتى بر
آمد فاطمه (عليها السالم) را ديدم مرا گفت :يا عمران ،بعد از آن هرگز مرا گرسنگى نبود»2« .
رسول (صلعم) گويد كه :چون فرزند من بمرد از خديجه ،خداى تعالى مرا نهى كرد از مواقعه با خديجه تا مدّتى برآمد .و من
وى را سخت دوست داشتم .از خداى تعالى درخواستم كه اجازت دهد .شب بيست و چهارم رمضان بعد البعثه جبرئيل آمد و
طبقى رطب آورد و گفت :بخور و امشب
______________________________
( -)9بنگريد به :الثاقب فى المناقب.215 /
( -)2نظم درر السمطين.919 /
ص729:
مواقعه كن .من كه رسولم مواقعه كردم با خديجه ،فاطمه از آن رطب بهشت در وجود آمد .هر وقت كه دست به وى بسايم بوى
ثمرات بهشت از وى يابم .و آن در اوالد وى باشد عليهم السّالم تا روز قيامت .راوى اين حديث عمر بن خطّاب است»9« .
جابر بن عبد اللّه گويد كه :رسول (ص) چند روز بود كه طعام نخورده بود تا كه گرسنگى بر وى غلبه كرد .به خانههاى زنان
جمله برفت و چيزى نيافت .در خانه فاطمه آمد و گفت :اى دختر ،هيچ دارى كه پدرت بخورد كه سخت گرسنه است؟ گفت:

ال و اللّه اى پدر .ما را نيز هيچ نيست .چون رسول (ص) برفت ،زنى از همسايگان براى فاطمه دو گرده نان و پارهاى گوشت
فرستاد .فاطمه آن را در جفنهاى « »2نهاد و حسين را به خدمت رسول فرستاد كه حاضر شو كه ما را طعامى رسيد .رسول
عليه السالم بيامد و گفت :يا بنيّه ،حاضر كن .چون حاضر كرد گفت :انّى لك هذا؟ قالت :هو من عند اللّه .انّ اللّه يرزق من يشاء
بغير حساب .رسول حمد خدا بكرد و گفت :الحمد للّه كه شبيه بنى اسرائيل در اهل بيت من پديد آمد .زيرا كه عادت بنى
اسرائيل از مؤمنان آن بودى كه چون خداى تعالى روزى بدادى ايشان گفتندى :هو من عند اللّه .رسول با فاطمه و حسن و
حسين و على و جمله زنان رسول و خدم سير بخوردند و به همسايگان فرستادند»7« .
راوى گويد كه :رسول (ص) چون به سفر رفتى ،از خانه فاطمه رفتى .و چون بازآمدى ،اوّل به خانه فاطمه آمدى و وى را سالم
كردى ،پس به خانههاى زنان رفتى .و گويند كه :در مسجد رفتى و دو ركعت نماز كردى،
______________________________
( -)9مقتل الخوارزمى .52 /9
( -)2جفنه :كاسه بزرگ.
( -)7الثاقب فى المناقب ،213 -215 /تفسير ابو الفتوح رازى .22 /7
ص722:
پس به خانه فاطمه آمدى ،آنگه به خانههاى ديگر زنان رفتى .تا روزى رسول (ص) از سفرى بازآمد ،فاطمه (عليها السالم) به
در حجره ايستاده گريان ،بوسهها بر روى و دهان رسول (ص) داد .رسول (ص) گفت :چرا مىگريى؟ گفت تو را مىبينم جامه
كهنه پوشيده و گرد بر روى نشسته.
گفت :مگرى؛ كه حق تعالى پدر تو را به كارى فرستاده كه هيچ خانهاى و برّى و بحرى و مدرى در روى زمين نماند الّا كه اين
كار آنجا رسد چنانكه شب برسد.
ثوبان مولى رسول (صلعم) گويد كه :دختر هبيره پيش رسول رفت و در دست انگشترى زرّين داشت .رسول (ص) بسيارى بر
دست وى زد .دختر هبيره پيش فاطمه رفت و شكايت كرد با فاطمه از زدن رسول (ص) بر دست وى .ثوبان گفت كه :من با
رسول (ص) در پيش فاطمه رفتيم .فاطمه سلسلهاى زرّين در گردن داشت .گفت :اين هديّهاى است كه على (عليها السالم) به
من آورده .و گويند :سلسله اى زرّين در دست داشت .رسول (ص) آن بديد و گفت :تو را خوش مىآيد كه گويند فاطمه بنت
محمّد و فى يدك « »9سلسلة من النّار؟! و بيرون شد .فاطمه (عليها السالم) آن سلسله از دست بيرون كرد و بفروخت و غالمى
بخريد و او را آزاد كرد .اين خبر به رسول (ص) بردند.
فرمود :الحمد للّه الّذى نجّى فاطمة من النّار»2« .

امير المؤمنين على (عليها السالم) گويد كه :فاطمه (عليها السالم) روزى قالدهاى داشت .رسول (ص) در پيش وى رفت آن بديد،
روز از وى بگردانيد .فاطمه در حال آن قالده بگسست و بينداخت .در حال رسول (ص)
______________________________
( -)9ش ،ل ،م :يدها.
( -)2مستدرك على الصحيحين .957 /7
ص727:
گفت :انت منّى يا فاطمة .سائلى به در حجره فاطمه (عليها السالم) آمد ،در حال آن قالده به سائل داد»9« .
عمر خطّاب از امير المؤمنين عليه السالم خطبت امّ كلثوم كرد.
امير المؤمنين بدان تعلّلى مى آورد .عمر گفت :غرضم نه زوجيّت است و ليكن من از رسول عليه السالم شنيدم كه گفت :كلّ
سبب و نسب منقطع يوم القيامة ما خال سببى و نسبى .و كلّ ولد آدم فانّ عصبتهم البيهم ما خال ولد فاطمة فانّى انا ابوهم و
عصبتهم»2« .
عن فاطمة بنت الحسين الشّهيد عليه السّالم عن فاطمة الكبرى قالت :قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله :كلّ بنى امّ ينتمون الى
عصبتهم غير ولد فاطمة .فانا ابوهم و عصبتهم»7« .
عايشه گويد كه :چون فاطمه در پيش رسول شدى ،براى وى بر پاى خاستى و به جاى خويش بنشاندى و بوسه بر سر و روى
وى دادى.
و عبد اللّه بن مسعود گويد كه :با رسول به غزوه تبوك مىرفتم ،در راه گفت كه :حق تعالى مرا فرمود كه فاطمه را به على دهم.
من بدادم .جبرئيل آمد و گفت :حق تعالى بناى جنّتى بنهاد از لؤلؤ قصبهاى ،ميان هر قصبه تا به قصبه لؤلؤ است از ياقوت سخت
كرده به زر ،و سقوف آن از زبرجد سبز و در وى طاقهاى مكلّل به يواقيت .و در آنجا غرفهها بساخت و اناها از زر و درّ و
اناها از ياقوت و زبرجد .در آنجا چشمههاى روان كه از نواحى آن برمىآيد .و گرد برگرد آن جمله جويها و بر آن جويها قبّهها
زده از و آن در سلسلههاى زر محكم كرده .و در آن بهشت انواع درختان ،و بر هر
______________________________
( -)9مناقب ابن شهر آشوب .727 /7
( -)2بحار االنوار .223 /25
( -)7بحار االنوار .222 /27

ص722:
غصنى قبّهاى زده و بر هر قبّه اى تختى نهاده از درّ سفيد كه غشاى آن سندس و استبرق است و فرش زمين آن به زعفران و
مشك و عنبر باشد .و در هر قبّهاى حورى ،و هر قبّه را صد در بوده باشد .و بر هر درى دو كنيزك باشد و دو درخت باشد .و
در هر قبّهاى مفرشى باشد .و به حوالى قبّهها آية الكرسى نوشته شده .من گفتم :يا جبرئيل ،اين بهشت كه را باشد؟
گفت :دختر تو را فاطمه و على را .و اين غير آن جنّتى است كه وعده حقّ است .حق تعالى اين به تحفه بديشان داده است و
تو را بدان چشم روشن بكرده»9« .
______________________________
( -)9بحار االنوار .29 /27
ص725:
فصل فى وفاة فاطمة عليها السّالم
روزى فاطمه عليها السالم به اسماء بنت عميس گفت :مرا سخت قبيح مىآيد كه بعد از مرگ بر سر زنان جامه در مىاندازند و
زن در زير آن جامه طاهر است .اسماء گفت :يا بنت رسول اللّه ،من در حبشه چيزى ديدهام سخت نيكو .چوبى تر بخواست و
دو تا بكرد و جامه در سر آن كشيد .فاطمه عليها السالم گفت :اين صنعت سخت نيكوست؛ كه مردان را از زنان بدين نشناسند.
فاطمه گفت :چون من بميرم با سرير من چنين كنيد .و بايد كه مرا على بشويد و تو كه اسمائى و هيچكس ديگر بايد كه مرا نبيند
از دوران و نزديكان»9« .
[عبد اللّه بن] علىّ بن رافع از پدر خويش ،از سلمى [زن ابو رافع ] روايت كند كه :چون فاطمه رنجور شد ،من در خدمت وى
تردّد مىكردم و مداوات وى كردمى .تا روزى در بالين وى رفتم ،رنج وى سختتر بود .امير المؤمنين (ع) از خانه بيرون آمد.
فاطمه برخاست و مرا گفت :يا مادر ،آب بر من ريز غسل بكنم.
من آب بر وى ريختم .وى غسل بكرد غسل نيكوى مرضى .چون از آن غسل فارغ
______________________________
( -)9كشف الغمّه .925 /2
ص725:
شد مرا گفت :برو و جامههاى من بيار كه نواند .جامههاى نو به خدمت وى بردم.

در خويشتن پوشيد و گفت :فرش من در آن خانهاى كه من مىباشم به عبادتگاه من بگستر .من در ميان خانه بگستردم .وى در
آنجا رفت و دست و پاى و روى خود را فرا قبله كرد و گفت :من خويشتن را غسل بكردم .نبايد كه بعد الموت كسى كشف
عورت من كند .و گفت :يا امتاه ،انّى لمقبوضة اآلن .و جان به حق تسليم كرد .چون امير المؤمنين آمد من حال با وى بگفتم.
امير المؤمنين (ع) همچنان وى را در گور كرد»9« .
امّا روايت اسماء بنت عميس مشهور است كه امير المؤمنين و اسماء وى را غسل دادند.
بدان كه فاطمه عليها السالم در روضه رسول است از جانب منبر .دليل قول امير المؤمنين است عليه السالم عند دفن فاطمة:
السّالم عليك يا رسول اللّه عنّى و عن ابنتك النّازلة فى جوارك و السّريعة اللّحاق بك .قلّ يا رسول اللّه عن صفيّتك صبرى و
رقّ عنها تجلّدى؛ الّا ا نّ لى فى التّاسّى بعظيم فرقتك و فادح مصيبتك موضع تعزّ .فلقد وسّدتك فى ملحودة قبرك و فاضت بين
نحرى و صدرى نفسك .انّا للّه و انّا اليه راجعون .فلقد استرجعت الوديعة و اخذت الرّهينة .امّا حزنى فسرمد ،و امّا ليلى فمسهّد؛
الى ان يختار اللّه لى دارك الّتى [انت] بها مقيم و ستنبّئك ابنتك [بتظافر امّتك على هضمها] .فاحفها السّؤال .و استخبرها الحال.
هذا و لم يطل العهد و لم يخل منك الذّكر .و السّالم عليكما سالم مودّع ال قال و ال سئم .فان انصرف فال عن ماللة .و ان اقم فال
عن سوء طنّ بما وعد اللّه الصّابرين»2« .
______________________________
( -)9كشف الغمّه .922 /2
( -)2بنگريد به :الكافى  ،251 -252 /9امالى مفيد ،927 -229 /كشف الغمّه .923 /2
ص723:
مسأله:
فاطمه (عليها السالم) سوم جمادى اآلخر سنه احدى عشره از هجرت متوفّى شد .و بعد از رسول نود و پنج روز بماند .و گويند:
چهار ماه .و گويند :شش ماه .و اين ابعد روايات است از صواب .و امير المؤمنين عليه السالم وى را غسل كرد .و در مذهب ما
شستن شوهر زن را و زن شوهر را در حال اختيار روا باشد .و اسماء بنت عميس مدد و معاونت مىكرد .و وصيّت وى چنين
بود كه جز على (ع) و اسماء بنت عميس توليت كار وى نكند.
و على (ع) و ابو ذر و حسن و حسين (عليهما السالم) و سلمان و مقداد و عمّار و عقيل و زبير و بريده و جمعى از بنى هاشم
بر وى نماز كردند .و به وصيّت فاطمه عليها السالم وى را پنهان در گور كردند .و در قبر وى خالف كردند .جمعى به بقيع گويند،
و جمع ى در خانه خويش ،الّا آنكه چون بنى اميّه مسجد مزيد كردند آن موضع دفن وى در مسجد آمد .و گويند كه :ميان قبر
رسول و منبر .رسول بدين اشارت كرد كه :ما بين قبرى و منبرى روضة من رياض الجنّة »9« .و بقيع دورترين اقوال است .و
اولى آن بود كه زاير بر هر سه موضع زيارت كند.

كسايى آورد كه :چهار مردند كه هرگز ابليس با ايشان دستى نداشت و اغوا نكرد ،و چهار زن .امّا مردان :ابراهيم و موسى و
عيسى و محمّد .و امّا زنان :آسيه بنت مزاحم و مريم بنت عمران و خديجه بنت خويلد و فاطمه بنت محمّد عليهم السالم.
______________________________
( -)9اعالم الورى.951 /
ص721:
باب فى ذكر موالنا و مقتدانا امير المؤمنين علىّ بن ابى طالب عليه السّالم فى اوّل امره من الوالدة و ذكر طرف من مناقبه و
حاالته و معجزاته
ى من نور واحد»9« .
قال النّبىّ (ص) :خلقت انا و عل ّ
و قال (ص) :خلق النّاس من شجر شتّى .و خلقت انا و علىّ من شجرة واحدة»2« .
______________________________
( -)9بحار.72 /75 :
( -)2بنگريد به :بحار  ،75 /75كنز العمّال .532 /99
ص773:
فصل فى والدته عليه السّالم و كيفيّة حالها
يزيد بن قعنب رياحى و عبّاس بن عبد المطّلب گويند:
ما روزى به ازاى كعبه نشسته بوديم كه فاطمه بنت اسد به زيارت خانه آمد و حامله بود به على و آخر روز نهماهه بود .وى را
طلق بگرفت .در ازاى كعبه بايستاد و گفت -روى سوى آسمان كرده -كه :خداوندا ،من ايمان دارم به تو و به هر رسول و نبى
كه از قبل تو است و به كلمات جدّ خويش ابر اهيم خليل .به حقّ اين خانه و بانى اين خانه و به حقّ اين مولودى كه در شكم
من است و با من سخن مىگويد و مناجات مىكند كه او مونس من است در سخن گفتن و [من يقين دارم كه] او نشانى است از
نشانهاى تو و دليلى است از داليل تو ،كه اين والدت بر من آسان گردانى و بپوشانى.
در حال كعبه گشوده شد ،در آنجا رفت و در بسته گشت .هيچكس نتوانست كه نزد وى رود؛ كه در گشوده نمىشد.

تا سه روز در آنجا بماند .روز سوم بيرون آمد و گفت :حق تعالى مرا برگزيد و تفضيل نهاد بر زنان عالم كه پيش از من بودند.
امّا آسيه ،عبادت خداى تعالى كرد مخفى در موضعى كه نشايد در آنجا عبادت كردن مگر از اضطرار و وى مختاره حق تعالى
بود .امّا مريم ،وى نيز مختاره حق تعالى
ص779:
بود ،در بيابان براى وى درخت خشك را تر گردانيد و ميوه داد .مرا تفضيل نهاد كه والدت « »9من در خانه وى بود و سه روز
در آنجا بودم و از ميوه بهشت مى خوردم .و چون از والدت فارغ شدم ،هاتفى آواز داد كه :يا فاطمة ،سمّيه عليّا .فهو علىّ .و
اللّه العلىّ االعلى يقول :خلقته من قدرتى و قسط عدلى و عزّ جاللى .و شققت اسمه من اسمى .و ادّبته بادبى .و فوّضت اليه امر
دينى .و وقفته على غامض علمى .و ولد فى بيتى .و هو اوّل من يؤذّن فوق بيتى و يكسر االصنام برمّتها .و هو االمام من بعد
حبيبى و نبيّى و خيرتى من خلقى محمّد رسولى .و هو وصيّته .فطوبى لمن اطاعه! و الويل لمن عصاه! «»2
گويند :چون فاطمه به على حامله بود با ابو طالب گفت :اگر اين حمل پسر باشد او را چه نام كنيم؟ گفت :طالب .فاطمه گفت:
ما را پسرى هست طالب نام .ابو طالب گفت :اگر پسر باشد ما اين تحاكم به حضرت حق بريم.
چون والدت علىّ مرتضى در كعبه شد بر وجه مذكور ،با ابو طالب گفت:
الشّرط الشّرط .ابو طالب على عليه السالم را در بغل گرفت و به بطحاى مكّه آمد و به آواز بلند گفت:
يا ربّ هذا الغسق الدّجىّ

و القمر المنبلج المضىّ

ما ذا ترى فى اسم ذا الصّبىّ

ابن لنا عن حكمك المقضىّ

و اين حالت به شب بود .گفت :لوحى مى آمد بر روى زمين و در بغل من افتاد .با على ضم كردم و به خانه بردم .چون صبح
برآمد ديديم بر آنجا نوشته:
______________________________
( -)9يعنى فرزند آوردن.
( -)2بحار االنوار  ،75 /75كشف الغمّه  ،59 /9الثاقب ،913 /روضة الواعظين ،23 /كشف اليقين.93 /
ص772:
خصّصتما بالولد الزّكىّ

و الطّاهر المنتجب الرّضىّ

فاسمه من شامخ علىّ

علىّ اشتقّ من العلىّ

ابو طالب آن لوح از در كعبه در آويخته بود همچنان بود تا به روزگار هشام بن عبد الملك -و گويند تا روزگار حجّاج بن
يوسف -كه ايشان از آنجا برداشتند عداوت على را .و والدت آن حضرت در كعبه بود بعد از عام الفيل به سى سال .و از قبل
پدر و مادر هاشمى بود؛ فاطمه بنت اسد بن هاشم ،و ابو طالب بن عبد المطّلب بن هاشم.
ص777:
فصل از صفات فاطمه بنت اسد رضى اللّه عنها
اوّل زنى كه پياده از مكّه به مدينه هجرت كرد وى بود .روزى رسول (صلعم) فرمود :انّ النّاس يحشرون يوم القيامة عراة .وى
گفت:
وا سوأتاه! رسول (صلعم) گفت :من دعا كردم تا خداى تعالى تو را با لباس حشر كند.
و رسول روزى از شدّت ضغطة القبر مىگفت .فاطمه گفت :وا ضعفاه! گفت :دعا كردم تا خداى تعالى ضغطة القبر از تو برداشت.
و رسول (صلعم) وى را مادر خواندى و آن حضرت را از هفت سالگى تا پنجاه سالگى تربيت مىكرد به مادرى .روزى با رسول
(ص) گفت :خواهم كه اين خادمه را آزاد كنم .رسول گفت :اعتق اللّه لك بكلّ عضو منها عضوا منك من النّار .تا چون رنجور
شد و زبان بسته اشاره كرد به رسول (ص) به آزاد كردن آن خادمه ،رسول (ص) انفاذ وصيّت وى بكرد و آن خادمه را آزاد
كرد.
تا روزى امير المؤمنين (ع) مى آمد گريان .رسول (ص) گفت :چه افتاد يا على؟ گفت :ماتت امّى .رسول (ص) گفت :و امّى و
اللّه .در حال برخاست و نزد وى رفت و بسيارى بگريست .و زنان را بفرمود كه وى را بشويند و
ص772:
كيفيّت غسل بگفت .و گفت :چون بشوييد مرا خبر كنيد نزد كفن وى.
ايشان بعد از غسل ،آن حضرت را خبر كردند .رسول (ص) جامه خويش كه در تنش بود بركند و گفت :در وى پوشيد .و رسول
(ص) جنازه وى بر دوش گرفت .على (ع) و اهل بيت جوانب ديگر برگرفتند تا به دست مبارك خويش رسول (ص) وى را در
خاك نهاد و روى فرا قبله كرد و مدّتى به روى وى افتاد و با وى مناجات مىگفت .پس گفت :ابنك .ابنك .و آخر گفت :ال اله
الّا اللّه .اللّهمّ استودعها ايّاك.
اين حالها از رسول (ص) پرسيدند .گفت :هر چه از وى پرسيدند ،من تلقين كردم وى را .از خدا و رسول پرسيدند ،جواب داد.
از امام پرسيدند ،بلرزيد و خاموش شد .من گفتم :ابنك .ابنك»9« .

صادق عليه السالم گويد :فاطمه بنت اسد بشارت به ابو طالب داده بود از والدت محمّد .ابو طالب گفت :اصبرى فانّ لى سبتا
آتيك بمثله الّا النّبوّة .و سبت سى سال بود و ميان والدت رسول (صلعم) و على (ع) سى سال بود»2« .
و چون آمنه به محمّد بار بنهاد گفت با فاطمه بنت اسد :چون وى از من جدا شد ،نورى طاهر شد كه جمله ملك فارس و قصور
شام بر من روشن شد .پس فاطمه بنت اسد مادر امير المؤمنين عليه السالم خوشحال و خندان به نزد ابو طالب آمد و او را از
آنچه كه آمنه گفته بود خبر داد.
ابو طالب گفت :تو را از اين عجب مى آيد؟ گفت :بلى .ابو طالب گفت :عجبتر آن بود كه تو را فرزندى بيارى كه وصى و وزير
وى باشد»7« .
______________________________
( -)9الكافى .252 -257 /9
( -)2بحار االنوار  ،33 ،5 /75الكافى .252 /9
( -)7بحار االنوار  ،5 /75الكافى .252 /9
ص775:
مسألة:
معاذ بن جبل گويد كه :از رسول (صلعم) شنيدم كه گفت :انّ اللّه تعالى خلقنى و عليّا و فاطمة و الحسن و الحسين قبل ان يخلق
الدّنيا بسبعة آالف عام .قال :قلت :فاين كنتم يا رسول اللّه؟ قال :قدّام العرش نسبّح اللّه عزّ و جلّ و نحمده و نمجّده .قال :قلت:
على اىّ مثال؟ قال :اشباح نور .چون حق تعالى خواست كه آدم را بيافريند ،ما را عمودى از نور گردانيد و در صلب وى نهاد
و اصالب به اصالب و ارحام به ارحام جمله پاكان مىآمديم كه هرگز نجاست شرك و سفاح « »9جاهليّت ما را مدنّس نكرد؛
تا به عبد المطّلب رسيديم و به دونيم شد؛ يك نيمه به عبد اللّه بيرون شد و به آمنه پيوست ،و يك نيمه به ابو طالب و به فاطمه
بنت اسد پيوست .از آمنه من به وجود آمدم ،و از فاطمه على .پس هر دو نور ما به حسن و حسين رسيد تا قائم آل محمّد
عليهم السّالم»2« .
______________________________
( -)9سفاح :زنا كردن.
( -)2بحار االنوار .72 /75
ص775:

فصل [در ايمان ابو طالب]
جابر بن عبد اللّه انصارى گفت كه :از پدرم شنيدم كه گفت :من از ابو طالب شنيدم كه:
من در همه جهان هيچ كس دوستر ندارم از محمّد (ص) .و من هرگز وى را به تكذيب و تكذّبى متّهم نكردم و متّهم نيافتم .و
وى كه محمّد است هرگز پيش من تفله اى نينداخت .و هرگز به طيب محتاج نبود و دائما بوى عطر و مشك و عنبر از وى
آمدى .و من هرگز بول و غايط وى نديدم .و هرگز نديدم كه مىنوشت يا كتابى مىخواند .روزى محمّد (ص) با من بود و
گوسفندان مىچرانيد .آوازى شنيدم كه گفت :طوبى لك يا ابا طالب! لقد سعدت بمحبّته و نجوت بنصرته .و من آن شخص را
نمى ديدم .رسول (ص) را بدان خبر دادم ،بخنديد مانند كسى كه حالى داند و اطهار نكند .پس گفتم:
اى پسر ،پندارى كه من مى بينم كه تو را به رسالت فرستند و تو عرب را به عصا برانى .هم بخنديد مانند كسى كه حالى داند و
اطهار نكند.
چون خداى تعالى وى را به رسالت فرستاد و اقرار آوردم به زبان و به دل تصديق كردم ،رسول (ص) مرا گفت :يا عم ،اين
ايمان طاهر مكن به نزديك قومت كه هم تو را بكشند و هم مرا .و اگر نه از بهر كالم وى
ص773:
بودى ،من اسالم خويش طاهر كردمى ،امّا حكم وى چنين بود؛ سمعت و اطعت.
باقر عليه السّالم گويد :نزل جبرئيل عليه السّالم و قال :يا رسول اللّه ،انّ اللّه حرّم على النّار صلبا حملك و ثديا ارضعك و
حجرا كفلك .صلب صلب عبد اللّه بود ،و ثدى ثدى آمنه ،و حجر حجر ابو طالب و فاطمه بنت اسد»9« .
و اصبغ بن نباته گويد كه :از امير المؤمنين عليه السّالم پرسيدم از حال پدران ايشان و شرك ايشان .قال (ع) :ال و اللّه ما عبد
ابى و ال جدّى عبد المطّلب و ال هاشم و ال عبد مناف صنما قطّ .و گفت :ايشان بر دين ابراهيم (ع) بودند « »2و اطهار ايمان
نمىكردند .و مثال ايشان چنان بود كه يوشع بن نون وصىّ كه به انطاكيه رفته بود به رسالت ،براى صالح اطهار كفر مىكرد و
ى در تفسير «فعزّزنا بثالث» بر اين سياقت بيان كرده است.
اطهار ايمان نمىنمود .و مخالفان چنين آوردهاند؛ منهم سلمان النّهروان ّ
صادق عليه السّالم گفت :انّ مثل ابى طالب مثل اصحاب الكهف اطهروا الكفر و ابطنوا االيمان»7« .
و خطيب در عقد خديجه كه به رسول (ص) مى دادند ابو طالب بود به اتّفاق .پس چگونه شايد كه خطيب عقد رسول خداى
مشرك باشد؟!
و حق تعالى به سوره انعام گفت بعد از ذكر انبيا كه« :وَ مِنْ آبائِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَ إِخْوانِهِمْ وَ اجْتَبَيْناهُمْ» « »2چون آباى جمله انبيا
مؤمن و مجتبى بودند ،نشايد كه رسول ما از ايشان كمتر بود كه فرداى قيامت جمله انبيا با پدران

______________________________
( -)9بنگريد به :بحار  ،931 /75نقض ،592 /معانى االخبار ،973 /الكافى .225 /9
( -)2بحار االنوار  ،29 /75كمال الدين.935 -932 /
( -)7بنگريد به :الكافى  ،222 /9معانى االخبار.225 /
( -)2انعام (.23 /)5
ص772:
در بهشت باشند و پدر خير خلق اللّه در دوزخ .و نيز امّت را بر وى فخر باشد كه ايشان اوالد اسالم باشند و وى -حاشا -كافر
زاده .و نيز كافر نجس و صلب و رحم وى نجس ،و هر چه از نجس حاصل شود هم نجس باشد و نشايد كه رسول (ص) بدين
صفت بود.
و چون اسالم عبد اللّه و ابو طالب ثابت شد ،تفضيل ايشان بر عالميان ثابت شد به قرابت با رسول (ص) و صله « »9رحم .و
اوالد ايشان بعضى به مقام بعضى بودن اوالتر باشند؛ حيث قال تعالى« :وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ» »2« .در اين آيت سه صفت مذكور است؛ ايمان و هجرت و قرابت ،و هر سه در على عليه السّالم جمع
بود .امّا عبّاس مهاجر نبود زيرا كه وى را در حرب بدر گرفته بودند و هجرت نكرده بود و نيز عمّ پدرى بود و على (ع) ابن عمّ
پدرى و مادرى .و دليل بر اين آنكه:
روزى رسول (صلعم) نماز مىكرد و على (ع) در جنب وى.
ابو طالب آنجا بگذشت و ايشان را در نماز ديد .چون فارغ شدند گفت:
يا بن االخ ،ما هذا؟ رسول (ص) گ فت :عبادتى است كه خداى تعالى مرا بدين فرموده و مرا بدين فعل ثواب دهد .جعفر با وى
بود .گفت با جعفر:
يا بنىّ ،صلّ جناح ابن عمّك .على عليه السّالم بر جانب راست ايستاد و جعفر بر جانب چپ و رسول (ص) نماز به جماعت
كرد .و آن اوّل جماعت بود در اسالم .چون ابو طالب آن جمعيت بديد ،اين ابيات انشا كرد:
______________________________
( -)9ل« :صلب».
( -)2احزاب (.5 /)77

ص771:
انّ عليّا و جعفرا ثقتى

عند ملمّ الزّمان و الكرب

و اللّه ال اخذل النّبىّ و ال

يخذله من بنىّ ذو حسب

ال تخذال و انصرا ابن عمّكما

أخى المّى من بينهم و ابى»«9

و اين بيتها بر سه چيز داللت مى كند :اوّال سبقت اسالم على عليه السّالم؛ و دوم اسالم ابو طالب؛ و سوم آنكه رسول را عمزاده
پدرى و مادرى بودى.
چون جعفر بن ابى طالب با هفتاد تن هجرت كرد به حبشه و قومى از مشركان مكّه برفتند تا ايشان را بازآرند ،نجاشى حمايت
كرد و باز جاى نفرستاد .و از اسماء بنت عميس آنجا عبد اللّه بن جعفر بزاييد و نجاشى را هم پسرى آمد ،محمّد نام كرد .ابو
طالب مىگويد:
تعلّم مليك الحبش انّ محمّدا

نبىّ كموسى و المسيح بن مريم

اتى بالهدى مثل الّذى أتيا به

و كلّ بامر اللّه يهدى و يعصم

و انّكم تتلونه فى كتابكم

بصدق حديث ال حديث التّرجّم

فال تجعلوا للّه ندّا و اسلموا

فانّ طريق الحقّ ليس بمظلم»«2

قريش جمع شدند كه با بنى هاشم مؤاكله و مشاربه و مبايعه و مناكحه نكنند و نگذارند كه كسى چيزى بديشان فروشد تا محمّد
(ص) را به دست دهند .و ابو لهب با ايشان حليف و معاهد شد و به دار النّدوه جمع شدند و عهدنامه نوشتند و چهل رئيس
بزرگ از قريش مهر بر آنجا نهادند و در كعبه آويختند .و خطّى به ابو طالب نوشتند كه :اگر پسر برادر را به دست ما دهى تا
بكشيم ،تو را بر خود ملك گردانيم .و بسيار وعدهها دادند .ابو طالب هيچ قبول ننمود؛ بلكه در منازعت افزود با ايشان .و رسول
(ص) با چهل تن
______________________________
( -)9مناقب ابن شهر آشوب .91 /2
( -)2اعالم الورى.55 /
ص723:

در شعب ابو طالب رفت و هر سالى روز عمره و روز حج بيرون آمدندى و باقى ايّام ابو طالب با پسران و برادران حمايت
كردندى .و ابو طالب به نماز شام شمشير بكشيدى و گرد مؤمنان گرديدى با بنى هاشم تا روز .ايشان چهار سال آنجا در شعب
بماندند .و ابو طالب مىگويد:
و لمّا رايت القوم ال ودّ فيهم

و قد قطعوا كلّ العرى و الوسائل

أ لم تعلموا انّ ابننا ال مكذّب

لدينا و ال يعنى بقول االباطل

و ابيض يستسقى الغمام بوجهه

ثمال اليتامى عصمة لالرامل

يطوف به الهلّاك من آل هاشم

فهم عنده فى نعمة و فواضل

كذبتم و بيت اللّه نبزى محمّدا

و لمّا نطاعن دونه و نقاتل

و نسلمه حتّى نصرّع دونه

و نذهل عن ابنائنا و الحالئل

لعمرى لقد كلّفت وجدا باحمد

و احببته حبّ الخليل المواصل

و جدت بنفسى دونه و حميته

و دافعت عنه بالذّرى و الكالكل

فال زال فى الدّنيا جماال الهلها

و شينا لمن عادى و زين المحافل

حليما رشيدا حازما غير طائش

يوالى اله الحقّ ليس بماحل

فأيّده ربّ العباد بنصره

و اطهر دينا حقّه غير باطل»«9

چون ابو طالب اين قصيده بگفت ،قريش از وى نااميد شدند .ابو عاص بن ربيع داماد رسول (ص) گندم و خرما بر شتر نهاده،
شب به در شعب بردى و ايشان را آواز كردى و بنى هاشم بگرفتندى .رسول (صلعم) فرمود :لقد صاهرنا ابو العاص فاحمدنا
صهره .لقد كان يعمد الى العير و نحن فى الحصار فيرسلها فى الشّعب ليال»2« .
______________________________
( -)9اعالم الورى.53 /
( -)2اعالم الورى.59 /
ص729:
چون سال چهارم تمام شد ،حق تعالى دابّهاى بفرستاد تا آن صحيفه بخورد الّا نام بسم اللّه و نام محمّد .قريش جمله در مسجد
بودند .ابو طالب در آنجا رفت و گفت :مرا محمّد چنين خبر داد .اگر وى راست گفته باشد از خداى تعالى بترسيد .و اگر دروغ

گفته باشد من وى را به دست شما سپارم اگر خواهيد بكشيد و اگر خواهيد خالص دهيد .ايشان چون وى را نديده بودند چنان
گمان بردند كه ابو طالب مضطر شد و عاجز گشت تا محمّد را تسليم ايشان كند ،ترحيب عظيم كردند مقدم وى را .تا چون
صحيفه بديدند مهرهاى هر چهل رئيس بر جاى بود بىتغيير ،و صحيفه جمله خورده بود الّا نام خداى و نام محمّد (ص) .آن
قوم چون اين بديدند ،جمله خجل شدند و هر كسى به جانبى رفت خاكسار .و ابو طالب بازآمد و اين قطعه انشا كرد:
اال من لهمّ آخر اللّيل منصب

و شعب العصا من قومك المتشعّب

و قد كان فى امر الصّحيفة عبرة

متى ما يخبّر غائب القوم يعجب

محا اللّه منها كفرهم و عقوقهم

و ما نقموا من ناطق الحقّ معرب

و اصبح ما قالوا من االمر باطال

و من يختلق ما ليس بالحقّ يكذب

و امسى ابن عبد اللّه فينا مصدّقا

على سخط من قومنا غير معتب

فال تحسبونا مسلمين محمّدا

لذى غربة منّا و ال متقرّب

ستمنعه منّا يد هاشميّة

مركّبها فى النّاس خير مركّب»«9

و رسول (صلعم) عند آن از شعب بيرون آمد و ابو طالب بعد از آن متوفّى شد.
رسول (ص) عند احتضار گفت :يا عمّ ،ربّيت صغيرا .و نصرت كبيرا .و كفلت يتيما .فجزاك اللّه عنّى خيرا .و چون جنازه ابو
طالب بديد گفت :وصلتك رحم و
______________________________
( -)9اعالم الورى.52 /
ص722:
جزيت خيرا يا عمّ »9« .و خديجه بعد از موت ابو طالب به سه روز متوفّى شد .و گويند پيش از هجرت به سال از شعب بيرون
آمدند .و در اين سال خديجه متوفّى شد و ميان مرگ وى و مرگ ابو طالب سى و پنج روز بود.
ابو طالب گويد:
أ لم تعلموا انّ النّبىّ محمّدا

رسول امين خطّ فى سالف الكتب»«2

و ألبي طالب ايضا:
على ما اتى من بغيكم و عقوقكم

و غشيانكم فى امرنا كلّ مأثم

و ظلم نبىّ جاء يدعو الى الهدى

و امر اتى من عند ذى العرش مبرم

و ال تحسبونا مسلميه و مثله

اذا كان فى قوم فليس بمسلم

فهذا معاذير و تقدمة لكم

لئلّا تكون الحرب قبل التّقدّم»«7

و همچنين چون حمزه اسالم آورد ،رسول (ص) عظيم خرّم شد و ابو طالب شاديها نمود و اين ابيات انشا نمود:
فصبرا ابا يعلى على دين احمد

و كن مظهرا للدّين وفّقت صابرا

و حط من اتى بالدّين من عند ربّه

بصدق و حقّ ال تكن حمز كافرا

فقد سرّنى اذ قلت انّك مؤمن

و كن لرسول اللّه فى اللّه ناصرا

و ناد قريشا بالّذى قد اتيته

جهارا و قل ما كان احمد ساحرا»«2

و چون ابو طالب قصد شام كرد به تجارت ،رسول (ص) بيامد و چنگ در زمام ناقه ابو طالب زد .چون وى را بديد كه سوار
شده بود گفت :يا عمّ ،الى من
______________________________
( -)9الحجّة على الذاهب.255 /
( -)2الكافى :221 /9
أ لم تعلموا انّا وجدنا محمّدا
( -)7الغدير .772 /3
( -)2اعالم الورى.52 /
ص727:

نبيّا كموسى خطّ فى اوّل الكتب

تكلنى ال اب لى و ال امّ؟ ابو طالب را بر وى شفقت آمد و گريه كرد و گفت :و اللّه الخرجنّ به معى و ال يفارقنى و ال افارقه
ابدا »9« .چون به بصرى فرود آمدند به زمين شام و ابو طالب وى را نگاه داشتى در شب و روز ،راهبى بحيرا نام بديد آن
غمامه كه بر سر محمّد سايه مىكرد و بدانست كه در آن ميان محمّد آخر الزّمان است .ضيافتى ساخت و جمله قافله را به خانه
برد .و وى هرگز كسى را ضيافت نكردى .و از ابو طالب پرسيد كه :وى پسر كيست؟ گفت :پسر من .بحيرا گفت:
نبايد كه پدر وى زنده باشد .ابو طالب گفت :پسر برادر من است .وى طفل رضيع بود كه پدر و مادر وى بمردند .گفت :صدقت.
نگاه دار؛ كه وى رسول است و من عالمات وى كه در وى موجود است در كتب سلف خواندهام .و جهودان و نصارا همانجا
قصد قتل وى كردند ،بحيرا مانع شد به انواع حيل و لطف و شفاعت و وعيد .ابو طالب گويد در اين معنى:
انّ ابن آمنة النّبىّ محمّدا

عندي بمثل منازل االوالد

لمّا تعلّق بالزمام رحمته

و العيس قد قلّصن باالزواد

فارفضّ من عينىّ دمع ذارف

مثل الجمان مفرّق االفراد

راعيت فيه قرابة موصولة

و حفظت فيه وصيّة االجداد

و امرته بالسّير بين عمومة

بيض الوجوه مصالت انجاد

ساروا البعد طيّة معلومة

و لقد تباعد طيّة المرقاد

حتّى اذا ما القوم بصرى عاينوا

القوا على شرك من المرصاد

حبرا فاخبرهم حديثا صادقا

عنه و ردّ معاشر الحسّاد

قوما يهودا قد رأوا ما قد رأى

طلّ الغمام و عزّ ذى االكباد

ساروا لقتل محمّد فنهاهم

عنه و اجهد احسن االجهاد

______________________________
( -)9اعالم الورى.22 /
ص722:
ى عبد المطّلب بود به حفظ محمّد و از ميان اوالد محمّد را به وى سپرده بود و از وى عهدى و ميثاقى گرفته بود
ابو طالب وص ّ
به حفظ و مراعات وى .و اين جمله ابيات و اشعار ،داللت اسالم وى است و حسن اعتقاد وى.

و جمعى گويند كه رسول عليه السّالم غسل وى كرد .و جمعى گويند فرزندان شستند و رسول آنجا حاضر بود و تعليم ايشان
مى كرد .امّا اتفاق است كه نگذاشت كه اوالد وى و غير ايشان هيچ مشركى به نزديك وى بگردد الّا على و جعفر طيّار و حمزه
و جمعى مؤمنان و رسول عليه السّالم نماز بر وى كرد.
و اطهار كفر ،از براى منعت و هيبت بود تا حمايت محمّد بتواند كرد.
بدان سبب كه اگر مسلم شدى بظاهر ،ايشان كه رعيّت بودند بر وى خروج كردندى و حمايت محمّد جز بدان طريق مقدور
ن آوَوْا وَ َنصَرُوا أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا»»9« .
نمىشد .و وى از آن جمله بود كه حق تعالى فرمود كه« :وَ الَّذِي َ
وى را هم ايواء بود و هم نصرت .و چون وى متوفّى شد ،جبرئيل آمد و گفت :خداى تعالى سالم مىرساند و مىفرمايد كه
هجرت نما كه ناصر تو نماند اينجا.
و مخالفان گويند كه آيه« :إِ َّنكَ ال تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ» « »2در شأن وى آمد.
الجواب :راست گفتند كه هدايت تعلّق به رسول ندارد ،و لكن دعوت تعلّق به وى دارد .و اين دليل خطاب است و دليل خطاب
باطل .و نشايد كه رسول كافر را دوست دارد به چند آيات :اوّل« :ال تَتَّخِذُوا عَ ُدوِّي وَ عَدُوَّكُمْ
______________________________
( -)9انفال (.32 /)2
( -)2قصص (.55 /)22
ص725:
أَوْلِياءَ» »9« .دوم« :ال يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ َأوْلِياءَ» »2« .سوم« :ال تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ
اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ» »7« .اين و امثال اين ،چگونه شايد كه رسول محبّت مشرك در دل دارد؟! و به اقرار خصم به
محبّت رسول وى را ،ايمان وى ثابت شد .و الحمد للّه كما هو أهله.
______________________________
( -)9ممتحنه (.9 /)53
( -)2آل عمران (.22 /)7
( -)7مجادله (.22 /)52
ص725:

فصل
چون امير المؤمنين عليه السّالم در عالم وجود آمد ،رسول (صلعم) طشت و آب بخواست و وى را به دست مبارك خويش
غسل مولود بكرد .و على عليه السّالم در دست وى در آن طشت مىگرديد .رسول (ص) بگريست.
فاطمه بنت اسد گفت :يا فرزند ،از چه مىگريى؟ فرمود :مىبينم كه مرا مرگ برسد و اين كودك مرا بشورد و من بر سرير پيش
وى چنين مىگردم كه وى بر دست من مىگردد.
و چون فاطمه بنت اسد غايب بودى ،رسول (صلعم) مهد آن حضرت جنبانيدى .و اگر محتاج شير بودى ،انگشت مسبّحه «»9
در دهان آن حضرت نهادى تا شير از وى روان شدى .و تربيتت و تعهّد وى مىكرد تا چنان شد كه از خانه بيرون توانستى
رفتن ،هر جا كه رسول (ص) رفتى ،وى در خدمت رسول (ص) دويدى .و چون به طواف خانه رفتى ،وى در خدمتش بودى،
رسول (ص) وى را كيفيّت طواف و مناسك آموختى.
و رسول (ص) براى حفظ تربيت مادر و پدر على عليه السّالم و براى
______________________________
( -)9انگشت مسبّحه :انگشت سبّابه.
ص723:
خدا و آنكه وى آن است كه وصىّ او خواهد بود و خليفه و امين خدا و حافظ شرع در دين ،وى را دوست داشتى؛ تا به حدّى
كه در مدينه همه روز و در مكّه نيز منقبت و مدح وى گفتى؛ تا منافقان صحابه و مشركان گفتند:
اال انّ محمّدا قد ضلّ فى علىّ .رسول (ص) را ضالّ خواندند به سبب افراط محبّت آن حضرت «كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ»
« »9تا حق تعالى فرستاد« :وَ النَّجْمِ إِذا هَوى* ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوى* وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى».
«»2
______________________________
( -)9بقره (.931 /)2
( -)2نجم (.7 -9 /)57
ص722:
فصل فى انّه سابق االسالم

مشهور است كالم وى ميان اهل سنّت و شيعه كه امير المؤمنين به معاويه نوشت و آن لعين بر وى انكار نكرد:
محمّد النّبىّ اخى و صهرى

و حمزة سيّد الشّهداء عمّى

و جعفر الّذى يضحى و يمسى

يطير مع المالئكة ابن امّى

و بنت محمّد سكنى و عرسى

منوط لحمها بدمى و لحمى

و سبطا احمد ولداى منها

فمن فيكم له سهم كسهمى

سبقتكم الى االسالم طرّا

غالما ما بلغت اوان حلمى

و اوجب طاعتى فرضا عليكم

رسول اللّه يوم غدير خمّ

فويل ثمّ ويل ثمّ ويل

لمن يلقى االله غدا بظلمى»«9

ى بن ابى طالب (ع) سبع سنين .و ذلك انّه لم يك من الرّجال احد
و رسول (صلعم) گفت :لقد صلّت المالئكة علىّ و على عل ّ
يصلّى غيرى و غيره»2« .
______________________________
( -)9ينابيع المودّه ،995 /نظم درر السمطين.13 /
( -)2بنگريد به :مناقب ابن مغازلى ،92 /مناقب خوارزمى ،92 /مناقب ابن شهر آشوب  ،95 /2روضة الواعظين.13 /
ص721:
فصل
از صادق عليه السّالم پرسيدند كه :امير المؤمنين را به ابى تراب چرا خواندند؟ گفت :زيرا كه رسول (ص) گفت :يا علىّ ،انا ماء
و انت تراب .النّى ما دمت حيّا فى دار الدّني ا ،يسال النّاس العلم منّى فاذا خرجت من هذه الدّنيا يسال عنك النّاس .اال ترى ا ّن
التّيمّم ال يجوز ان وجد الماء ،فاذا لم يوجد ،وجب التّيمّم؟ فسمّى امير المؤمنين ابا تراب بهذه الجهة.
ص753:
رسول (ص) روز دوشنبه نماز گزارد با خديجه و روز سهشنبه على عليه السالم را با نماز دعوت كرد ،روز دوم از مبعث»9« .
عبد اللّه عبّاس گفت :رسول (ص) چون على (ع) را با نماز خواند ،گفت :انّ هذا دين يخالف دين ابى حتّى انظر فيه و اشاور ابا
طالب.

رسول (ص) گفت :انظر و اكتم .فمكث هنيهة ثمّ قال :بل اجيبك و اصدّق بك»2« .
تفكّر وى و مشورت با پدر كردن و سر نگاه داشتن و صبر كردن ساعتى و دانستن كه آن با ديگرى نشايد گفتن و اطهار آن كار
كردن ،دليل است كه آن حضرت به دليل گرفت اسالم را و مقلّد نبود و كودك نبود كه وى را تميز نباشد ميان حق و باطل .و
اگر چنين بودى رسول (ص) وى را امين نكردى و وصيّت به كتمان سرّ نكردى .و نشايد كه رسول (ص) امين سازد الّا كسى را
كه واثق بود به عصمت و حكمت وى.
و وى بسيار گفتى :اللّهمّ انّى ال اعرف عبدا لك من هذه االمّة عبدك قبلى غير نبيّك»7« .
و ديگر فرمودى :آمنت قبل ان يؤمن ابو بكر و اسلمت قبل ان يسلم»2« .
و روزى با عثمان گفت :انا خير منك و منهما .عبدت اللّه قبلهما و عبدته بعدهما»5« .
و قوله (ع) :انا اوّل ذكر صلّى مع رسول اللّه»5« .
______________________________
( -)9ذخائر العقبى.51 /
( -)2سيره ابن اسحاق ،973 /الفصول المختاره.223 /
( -)7ذخائر العقبى ،53 /نظم درر السمطين ،22 /ينابيع المودّه.53 /
( -)2ذخائر العقبى ،52 /الرياض النضرة  ،993 /7االرشاد .79 /9
( -)5مناقب ابن شهر آشوب .5 /2
( -)5الفصول المختاره.259 /
ص759:
و قوله :فعلى من اكذب؟! اعلى اللّه؟! فانا اوّل من آمن به.
اوّل حكم الهى بود كه« :وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» »9« .رسول (ص) به اوّل كار بنى هاشم را دعوت كرد و چون از ايشان
فارغ شد به ديگران شروع كرد.
مسأله:

اتّفاق است كه سنّ على روز شهادت شصت و پنج بود .و جمعى گويند شصت و سه .و بعد البعثه با رسول (ص) بود بيست و
سه سال .و بيست و پنج سال با خلفا بود .و بعد از خلفا پنج سال حاكم بود .و وفات وى در سنه اربعين من الهجره بود .پس
روز اسالم به قول اوّل سيزدهساله باشد و به قول دوم دهساله .و يمكن كه دهساله يا سيزدهساله بالغ باشد.
مع ما كه به نزديك ما خارق عادت بر انبيا و اوصيا جايز است براى تأسيس كار نبوّت يا امامت .چنانكه عيسى (ع) گفت:
«إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ» « »2و وى در مهد بود .و يحيى ششساله بود كه حكم و نبوّت به وى دادند« .وَ آ َتيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا»»7« .
و همچنين يوسف (ع) در حال كودكى مخاطب شد كه« :وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ» »2« .پس اينجا
نيز تأسيس كار امامت بود و بشارت به خالفت و امامت وى .و پيش ما امامت و نبوّت هر دو به نصّ علّام الغيوب است؛ به
حكم« :ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ» « »5و حوالت با خلق نباشد.
عبد الرحمن بن حنبل گويد:
______________________________
( -)9شعرا (.292 /)25
( -)2مريم (.73 /)91
( -)7مريم (.92 /)91
( -)2يوسف (.95 /)92
( -)5قصص (.52 /)22
ص752:
علىّ وصىّ المصطفى و وزيره

و اوّل من صلّى لذى العرش و اتّقى»«9

زفر بن يزيد بن حذيفة االسدى گويد:
فحوطوا عليّا و احفظوه ،فانّه

وصىّ و فى االسالم اوّل اوّل»«2

قيس بن سعد بن عباده در صفّين گفت:
هذا علىّ و ابن عمّ المصطفى

اوّل من اجابه ممّن دعا

هذا االمام ال نبالى من غوى»«7
و كعب بن زهير گويد:
انّ عليّا لميمون نقيبته

بالصّالحات من االفعال مشهور»«2

صهر النّبىّ و خير النّاس كلّهم

فكلّ من رامه بالفخر مفخور

صلّى الصّالة مع االمىّ اوّلهم

قبل العباد و ربّ النّاس مكفور»«5

و قال الفضل رحمه اللّه:
اال انّ خير النّاس بعد محمّد

مهيمنه التّاليه فى العرف و النّكر

و اوّل من صلّى و صنو نبيّه

و اوّل من اردى الغواة لدى البدر

فذاك علىّ الخير من ذا يفوقه

ابو حسن حلف القرابة و الصّهر»«5

______________________________
( -)9الغدير .277 /7
( -)2الفصول المختاره.239 /
( -)7الفصول المختاره.239 /
( -)2الفصول المختاره.239 /
( -)5الفصول المختاره.252 /
( -)5الفصول المختاره.252 /
ص757:
فصل
عن النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله :صلّت المالئكة علىّ و على علىّ سبع سنين .و ذلك انّه لم يصلّ معى رجل غيره»9« .

و منه قول علىّ (ع) :فكنت اصلّى سبع سنين قبل النّاس»2« .
و منه قول ذى الشّهادتين:
و اوّل من صلّى من النّاس كلّهم

سوى خيرة النّسوان و اللّه ذو منن». «7

على عليه السالم گويد كه :رسول (صلعم) مرا فرمود :مرا بر دوش گير تا بتان از كعبه دور كنم .من طاقت حمل آن حضرت
نداشتم .رسول (ص) مرا بر دوش گرفت و من بتان از كعبه به زير انداختم .اگر خواستمى كه آسمان بگيرم توانستمى»2« .
اتّفاق است ميان مخالف و مؤالف كه :در حرب خيبر بعد از آنكه ابو بكر و عمر منهزم شدند و رايت اسالم منكوس بازآوردند،
رسول (ص) على (ع) را طلب كرد .وى را حاضر كردند .درد چشم داشت .رسول (ص)
______________________________
( -)9مناقب ابن شهر آشوب  ،95 /2مناقب ابن مغازلى.92 /
( -)2ذخائر العقبى.53 /
( -)7الفصول المختاره.253 /
( -)2مناقب ابن مغازلى .232 /و نيز بنگريد به :الغدير .97 -1 /3
ص752:
تفلهاى در چشم وى انداخت و وى را دعا كرد .حسّان شاعر گويد:
و كان علىّ ارمد العين يبتغى

دواء فلمّا لم يحسّ مداويا

شفاه رسول اللّه منه بتفلة

فبورك مرقيّا و بورك راقيا

و قال سأعطى الرّاية اليوم صارما

كميّا محبّا للرّسول مواليا

يحبّ الهى و االله يحبّه

به يفتح اللّه الحصون االوابيا

فأصفى بها دون البريّة كلّها

عليّا و سماه الوزير المؤاخيا»«9

گويند كه :على عليه السالم روزى دو جامه پوشيده بود در زمستان نه آن جامه كه دفع سرما كند .سويد گويد :من گفتم :زمين
ما سرد سير بود نه چنانكه زمين شما .على (ع) گفت كه :تا تفله رسول به حرب خيبر و دعاى وى به من رسيد ،من هرگز بعد
از آن نه سرما دريافتم و نه گرما»2« .
و حديث آن حضرت منقول از عايشه :ال تؤذينى فى علىّ .فانّه امير المؤمنين و سيّد المسلمين .يقعده اللّه غدا يوم القيامة على
الصّراط فيدخل اولياءه الجنّة و اعداءه النّار»7« .
گويند :رايت رسول عليه السالم در بدر و حنين و احد و احزاب و روز فتح مكّه با على (ع) بود .و رايت انصار سعد بن عباده
داشت.
و در شب غار وى را به مقام خويش بخوابانيد .و در آن سه روز كه ايشان در غار بودند ،على عليه السالم طعام و شراب
بديشان بردى .و بسيارى خلق امانات به رسول (ص) سپرده بودند ،جمله حوالت به على (ع) كرد تا اداى آن بكند .و بفرمود
كه اهل و عيال رسول (ص) و ابو بكر را به مدينه
______________________________
( -)9االرشاد.52 /9 :
( -)2بنگريد به :الثاقب فى المناقب ،997 /مناقب ابن مغازلى.32 /
( -)7كشف الغمّه  ،759 /9اعالم الورى.921 /
ص755:
فرستد .سه اشتر نيكو بگرفت؛ يكى براى دليل رقيد نام ،و دو ديگر براى رسول و صاحبش .و على عليه السالم پياده به مدينه
رفت و پايهاى مباركش آماس كرده بود چنانكه خون از آن مى آمد؛ تا رسول (ص) بر آن حال بگريست و دعا كرد به شفا و
عافيت و دست مبارك در پاى وى ماليد .و بعد از آن ،آن حضرت را درد پاى نبودى»9« .
ابو رافع گويد كه :در شب بدر آب نبود .رسول (ص) گفت :من يلتمس لنا الماء؟ جمله صحابه خاموش شدند .امير المؤمنين
(ع) برخاست و گفت :انا يا رسول اللّه .و قربه برداشت و به چاه فرو شد آب برآورد .چون بيرون آمد باد برآمد و آب را بريخت
تا چهار كرّت .پنجم كرّت با آب به خدمت رسول (ص) آمد و حال ريختن آب با رسول (ص) بگفت .رسول (ص) گفت:
آن كه اوّل كرّت آب را بريخت جبرئيل بود با هزار ملك ،و دوم ميكائيل بود و سوم اسرافيل و چهارم عزرائيل هر يكى با هزار
ملك .و آن اراقت قربت بود با تو « »2و سالم و تحيّت بر تو»7« .

و هم در بدر وليد ب ن عتبه را بكشت .و با عتبه مبارزت كرد و ضربتى بزد ،و حمزه وى را بكشت .و با شيبه ،عبيدة بن الحارث
مبارزت كرد و ضربت بزد ،و وى به يك ضربت ران عبيده ببريد ،و على مدد وى كرد .در قتل اين مالعين و به قتل اين كالب،
وهن مشركان و ضعف و جبانت ايشان بود و قوّت اهل اسالم.
و بعد از اين عاص بن سعيد بن العاص و حنظلة بن ابى سفيان و طعيمة بن عدىّ و نوفل بن خويلد كه از شياطين قريش بودند
بكشت .چون رسول مرا
______________________________
( -)9بنگريد به :اعالم الورى.912 -919 /
( -)2ش« :و آن اراقت به تو و تلطّف با تو» .ل« :و اين رأفت بود به تو و تلطّف با تو».
( -)7بنگريد به :اعالم الورى.912 /
ص755:
حضور نوفل در آنجا معلوم شد .گفت :اللّهمّ اكفنى نوفل بن خويلد .و على عليه السالم مىكشت تا هفتاد سوار از مشركان به
دوزخ رسيدند .و ختم آن غزا به رسول (ص) بود كه مشتى خاك برداشت و گفت :شاهت الوجوه! و به روى مشركان ريخت،
جمله منهزم شدند و حق تعالى شرّ ايشان از مسلمانان كفايت كرد.
ص753:
فصل
رايت قريش و لواى ايشان در دست قصىّ بن كالب بودى و بعد در دست اوالد عبد المطّلب بودى؛ از ايشان هر كه به حرب
بودى ،وى داشتى.
چون رسول (ص) مبع وث شد ،در بنى هاشم مقرّر داشت و به على (ع) داد در غزوه ودّان؛ و آن اوّل غزا بود كه در اسالم رايت
برداشتند .و دائما با وى بودى .و روز بدر كه آن بطشه كبرا بود هم على (ع) داشت .و در روز احد لواى آن روز در بنى عبد
الدار بود .رسول (ص) به مصعب بن عمير دادى .وى شهيد شد ،از دست وى بيفتاد .قبايل جمله رغبت كردند بدان و رسول
صلى اللّه عليه و آله به على عليه السالم داد ،رايت و لوا هر دو وى را جمع آمد تا به امروز بنى هاشم راست .و لواى مشركان
با طلحة بن ابى طلحه بود .و وى را به كبش كتيبه خواندندى .با على مبارزت كرد .على (ع) ضربتى بر پيش سر وى زد ،هر دو
چشمش به روى افتاد و آوازهاى هائل بكرد كه مثل آن نشنيده بودند و لوا از دست وى بيفتاد .برادر وى مصعب برداشت،
عاصم بن ثابت تيرى به وى زد و وى را بكشت .برادر وى عثمان برداشت ،هم عاصم او را به تير بكشت .بندهاى بود وى را
صواب نا م ،لوا برداشت .مردى به قوّت بود .امير المؤمنين عليه السالم دست راست وى بينداخت .لوا با چپ

ص752:
گرفت .دست چپش نيز بينداخت و به دوزخ رفت .مشركان به هزيمت رفتند و مسلمانان در غنيمت افتادند .و اين حكايت در
پيش گذشت.
مسأله:
چون رسول (صلعم) متوفّى شد ،امير المؤمنين عليه السالم فرمود كه :انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله امامنا حيّا و ميّتا .ده ده
و پنج پنج مىرفتند و نماز بر وى مىكردند روز دوشنبه و آن شب سه شنبه ،تا همه مردان و زنان مدينه و حوالى آن از قبايل
عرب نماز بر آن حضرت كردند .در موضع دفن وى خالف افتاد ،امير المؤمنين على (ع) فرمود :انّ اللّه سبحانه و تعالى لم يقبض
نبيّا فى مكان الّا و ارتضاه لرمسه فيه .و انّى دافنه فى حجرته الّتى قبض فيها .مسلمانان بدان راضى شدند .چون از نماز فارغ
شدند ،عبّاس مردى را به [ابو] عبيده جرّاح فرستاد كه حفّار مكّيان بودى و به زيد بن سهل ابى طلحه فرستاد كه حفّار مدنيان
بودى و لحد كردى تا گور بكندند.
امير المؤمنين على (ع) و عبّاس و فضل و اسامة بن زيد شروع كردند به دفن رسول اللّه (صلعم) .انصار از پس سر آواز كردند
كه :يا علىّ ،انّا نذكّر اللّه و حقّنا اليوم من رسول اللّه ان يذهب .ادخل منّا رجال يكون لنا حظّ من مواراة رسول اللّه .على (ع)
فرمود كه :ليدخل اوس بن خولىّ ،رجل من بنى عوف بن الخزرج .و وى بدرى بود .على عليه السالم او را به گور فرو فرستاد
و رسول (ص) را برداشت و به وى داده تا وى را به گور فرو برد پس او را از گور بيرون آورد و وى به گور فرو شد و رسول
(ص) را بسپرد به خدا و تسليم كرد .امير المؤمنين (ع) سر كفن بگشود و روى مبارك وى بر خاك نهاد ،روى فرا قبله كرد بر
جانب راست ،پس خشت فراچيد»9« .
______________________________
( -)9اعالم الورى.922 /
ص751:
و آن قوم فرصت يافتند ،كه بنى هاشم به تعزيت رسول (ص) مشغول بودند و منازعت نمىنمودند و فرصت نگاه داشتند و كار
خالفت بر ابو بكر راست شد .تا ابو سفيان به در خانه رسول (ص) آمد و آواز برآورد كه :يا بنى هاشم! يا بنى عبد مناف! راضى
شديد كه بر شما والى شود خسيس ابن خسيس؟! اگر شما خواهيد من لشكرى عظيم بر سر وى آورم.
امير المؤمنين عليه السالم فرمود :بازگرد اى ابو سفيان؛ كه تو نيز بر آن فعل رضاى خدا طلب نمىكنى .برگرد كه ما به عزاى
رسول (ص) مشغوليم»9« .
ابو بكر و عمر به عكرمة بن ابى جهل و عمّان وى حارث بن هشام و غير وى فرستادند و ايشان را حاضر كرده ،عقد رايات
كردند براى ايشان به نواحى يمن و شام و ايشان را راضى كردند .و هم در شب به ابو سفيان فرستادند و وى را راضى كردند به

توليت يزيد بن ابى سفيان و [ابو بكر] وى را به عقب لشكر اسامة بن زيد در شام بفرستاد و [اسامه را عزل كرد و وى را به
جايش گماشت ] .و روز چهلم بود كه اسامه بازآمد يزيد در آن واليات با جاللت بماند .و معاوية بن ابى سفيان بدانجا افتاد،
سبب اين بود.
چون اسامه منكوب بازآمد ،بر در مسجد رسول (صلعم) بايستاد و گفت:
عجبا لرجل استعملنى عليه الرّسول فتأمّر علىّ و عزلنى! تا امروز ابو بكر رعيّت من بود ،امروز امير من شد و مرا معزول كرد!
«»2
و قصّه وى بيايد .ايشان به فرصت اين كار مقرّر كردند و مردم را بفريفتند.
______________________________
( -)9اعالم الورى.925 /
( -)2اعالم الورى.925 /
ص753:
مسأله:
امّا آنچه ائمّه معصومين مشهور نيستند براى آنكه دائما از دست سلطان وقت مقهور بودندى و قضات وقت از ايشان حكايات
نتوانستندى كردن و ايشان محبوس بودندى و در منابر و محافل لعنت مىكردند على (ع) را هشتاد سال و اوالد وى را مىكشتند.
تا كه در كتب مقاتل الطالبيّين آمد كه هارون الرّشيد دوازده هزار علوى را بكشت و منصور دوانقى هزار را .و بعد از وفات امير
المؤمنين عليه السالم معاويه لعين به اطراف عالم نامه نوشت كه :هر كه از على (ع) و اوالد وى تبرّا نكند ،وى را بكشيد.
مسأله:
اگر اسالم على عليه السالم به الهام ربّانى بود ،آن الهام فضيلت وى بود بر انبيا .زيرا كه اسالم ايشان به قول جبرئيل عليه السالم
بود .و اگر به قول رسول صلى اللّه عليه و آله بود ،نشايد كه رسول را به كسى فرستند كه وى را ممكن نباشد معرفت مأمور به.
و در عالم رسول هيچ كودكى را دعوت نكرد الّا وى را (ع) ،پس فخر وى است تا قيامت.
و رسول (ص) را بر ايشان وثوق نبود كه ايشان را به حرب فرستد؛ مع ما كه منهزم مىشدند و عيب كار اسالم مىبود اين معنا؛
چنانكه به خيبر كردند.

و رسول (ع) هيچ مردى بر فراش خويش جاى نداد الّا على عليه السالم را ليلة الغار .تا كه چون صبح برآمد و جهان روشن
شد ،كافران بديدند كه عل ى است ،رسول (ص) را از وى طلب كردند ،على عليه السالم گفت :شما كسى را به من نسپرده بوديد.
مع ما كه گفتى كه از شهر ما برو ،برفت .وى را زدن گرفتند .گويند كه مالئكه مانع شدند .و گويند كه ابى لهب نگذاشت
ص759:
كه على عليه السالم را بكشند.
و حديث طير مشوىّ « »9فضيلت آن حضرت است كه انس روايت كرد.
و انس بمرد برص بر جبهه افتاده ،شقيّا فاسقا ،لكتمان شهادته لعلىّ (ع) ،تا على (ع) بر وى دعا كرد به برص .و ربّما كه فاسق
راست گويد در بعضى صورت.
مسأله:
زيد ارقم گويد كه رسول (ص) فرمود :من اراد ان يحيى حياتى و يموت موتتى و يسكن جنّة الخلد الّتى و عدنى ربّى ،فليتو ّل
علىّ بن ابى طالب .فانّه و لن يخرجكم من هدى و لن يدخلكم فى ضاللة.
از عمران حصين از رسول (ص) روايت آمد كه :النّظر الى وجه علىّ عبادة »2« .كما جاء فى الصّحيح و غيره من كتبهم و كتبنا.
مسأله:
قوله تعالى« :لَيْسَ ا لْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا ُوجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَالئِكَةِ َو الْكِتابِ َو
النَّبِيِّينَ وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينَ َو ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّالةَ وَ آتَى الزَّكاةَ
وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ»»7« .
و ال شكّ كه اين جمله صفات جز در على عليه السالم در هيچكس
______________________________
( -)9مشوىّ :بريان.
( -)2مناقب ابن مغازلى ،232 /ينابيع المودّه ،13 /مناقب خوارزمى ،253 /المستدرك على الصحيحين .922 /7
( -)7بقره (.933 /)2
ص752:

ديگر جمع نيامد.
و بى خالف وى اوّل بود در اسالم .چنانكه رسول صلى اللّه عليه و آله با فاطمه (ع) گفت :زوّجتك اقدمهم سلما و اكثرهم علما.
«»9
و آن حضرت بر منبر گفتى -بىانكار صحابه بر وى :-انا عبد اللّه و اخو رسول اللّه .لم يقلها احد قبلى و ال يقولها احد بعدى
الّا كذّاب مفتر.
صلّيت قبل النّاس سبع و سنين»2« .
و قوله :اللّهمّ انّى ال اقرّ الحد من هذه االمّة عبدك قبلى»7« .
و چون از خوارج به وى رسيد كه على دروغ گفت ،فقال :فعلى من اكذب؟! اعلى اللّه تعالى؟! فانا اوّل من عبده! ام على رسول
اللّه؟! فانا اوّل من آمن به و صدّقه و نصره! «»2
و امام حسن عليه السالم در صبيحه دفن امير المؤمنين عليه الصالة و السالم فرمود كه :لقد قبض فى هذه اللّيلة رجل ما سبقه
االوّلون بعمل و ال ادركه اآلخرون بعمل و ايتاء مال»5« .
اخبار متواتر شد كه آيات« :وَ ُيطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً» « »5در حقّ وى آمد و اهل بيت وى .و
همچنين آيه « :الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَالنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ».
«»3
______________________________
( -)9بحار االنوار  ،229 /75الرياض النضره  ،953 /7بحار االنوار  25 /23و .93
( -)2ينابيع المودّه.59 /
( -)7بحار االنوار .229 /75
( -)2الفصول المختاره ،252 /بحار االنوار .229 /75
( -)5بحار االنوار  .229 /75ايضا بنگريد به :ذخائر العقبى ،32 /فضائل الخمسه .233 /2
( -)5دهر (.2 /)35
( -)3بقره (.232 /)2

ص757:
و همچنين اخبار متواتر شد كه بسيار غالمان و كنيزكان آزاد كرد از كسب دست خويش و بسيار زمينهاى خراب احيا كرد و
وقف نمود بر صلحا.
و «اقام الصالة» در حقّ وى صادق آمد به آيت « :إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ
هُمْ راكِعُونَ»»9« .
«وَ الْمُوفُونَ ِبعَهْدِهِمْ» .هيچ صحابى نبود الّا كه نقض عهد كرده بود در حربى از حروب الّا على عليه السالم كه هرگز نقض عهد
نكرد در هيچ حالى و خاصّه در حقّ وى آمد« :و يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً»»2« .
«وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّا ِء وَ حِينَ الْبَأْسِ» »7« .اتّفاق است كه آن مقاسات كه وى از بهر رسول (ص) كشيد در حرب و
غير حرب كس نكشيد .و شيخين و غير ايشان در احد و ساير مواضع مخوف مىگريختند و رسول را به دست كافران رها
كردند؛ الّا على (ع) كه هرگز اين نكرد ،و لفظ جمع آمد در تعظيم وى را و نيز اوالد وى را كه با وى شريكند در اين صفات.
و رسول (صلعم) در حقّ وى فرمود كه :هو ولىّ كلّ مؤمن بعدى»2« .
و همچنين :علىّ منّى و انا منه»5« .
______________________________
( -)9مائده (.55 /)5
( -)2دهر (.3 /)35
( -)7بقره (.933 /)2
( -)2نظم درر السمطين 31 /و  +12ذخائر العقبى +52 /الرياض النضره  +921 /7امالى صدوق.29 /
( -)5مناقب خوارزمى +31 /ذخائر العقبى +52 /ينابيع الموده +55 /الرياض النضره  921 /7و  +977و  +22نظم درر
السمطين 31 /و .12
ص752:
و قوله :انّى الدفعنّ الرّاية غدا الى رجل يحبّ اللّه و رسوله و يحبّه اللّه و رسوله »9« ،روز خيبر بعد از آنكه ابو بكر و عمر رايت
منكوس به هزيمت بازآورده بودند.

و آفتاب به اتّفاق از بهر وى بازآمد دو كرّت؛ يكى حال حيات الرّسول و يكى بعد وفاته.
و هم رسول اللّه (صلعم) فرمود :يا علىّ ال يحبّك الّا مؤمن .و ال يبغضك الّا منافق»2« .
و امّ سلمه روايت كند كه رسول (ص) فرمود :من سبّ عليّا ،فقد سبّنى»7« .
و انس از رسول (ص) روايت كند كه :انت تبيّن المّتى ما اختلفوا فيه بعدى»2« .
و ابن عبّاس روايت كند كه :انا مدينة العلم و علىّ بابها .فمن اراد المدينة ،فليأت الباب»5« .
و رسول (ص) روز خيبر و فتح مكّه گفت :يا علىّ ،لو ال ان يقول فيك طوائف من امّتى ما قالت النّصارى فى عيسى بن مريم،
لقلت فيك اليوم مقاال ال تمرّ بمإل الّا اخذوا من تراب رجليك و من فضل طهورك فيستشفون به .و لكن حسبك ان تكون منّى
و انا منك؛ ترثنى و ارثك .و انّك منّى بمنزلة هارون من موسى الّا انّه ال نبىّ بعدى .و انّك تؤدّى عنّى و تقاتل على سنّتى.
و انّك فى اآلخرة غدا اقرب النّاس منّى »5« .ابو اسحاق بن ابراهيم بن سعيد الثقفى
______________________________
( -)9نظم درر السمطين +11 /الرياض النضره  +923 /7مجمع الزوائد .927 /1
( -)2ينابيع الموده ،23 /نهج البالغه ،233 /حكمت .25
( -)7مناقب خوارزمى 19 /و  ،22نظم درر السمطين ،935 /ذخائر العقبى ،55 /كنز العمّال  ،532 /99الرياض النضره 927 /7
و  ،922ينابيع المودّه.22 /
( -)2فضائل الخمسه  ،222 /2كنز العمّال .595 /99
( -)5بحار االنوار  ،23 /23المستدرك على الصحيحين .925 /7
( -)5اعالم الورى ،922 /امالى صدوق ،25 /ينابيع المودّه 973 /و  ،57روضة الواعظين ،923 /مناقب ابن مغازلى.273 /
ص755:
در كتاب اسانيد صحيحه ايراد كرد اين حديث.
همچنين رسول (صلعم) فرمود در حقّ ذو الثديه از خوارج :يقتله خير الخلق .و فى رواية اخرى :يقتله خير هذه االمّة »9« .و
به اجماع عالميان قاتل وى على بود.

و احمد بيهقى در فضايل صحابه ايراد كرد كه :انّ النّبىّ (ص) قال :من اراد ان ينظر الى آدم فى علمه و الى نوح فى تقواه و الى
ابراهيم فى حلمه و الى موسى فى هيبته و الى عيسى فى عبادته ،فلينظر الى علىّ بن أبى طالب»2« .
پس اين حديث داللت مىكند كه على (ع) با جمله انبيا مساوى بوده باشد.
و رسول (ص) روز احزاب فرمود كه :لضربة علىّ يوم الخندق خير من عبادة الثّقلين»7« .
انس از رسول (ص) روايت كند كه انّه قال (ص) :انّ اخى و وزيرى و خير من اتركه بعدى يقضى دينى و ينجز وعدى ،علىّ بن
ابى طالب»2« .
و على (ع) اختيار خداست و رسول خداست؛ حيث قال (ص) لفاطمة :انّ اللّه تعالى اطّلع على اهل الدّنيا اطّالعة فاختار منهم
اباك فجعله نبيّا .ثمّ اطّلع ثانية فاختار منهم بعلك فجعله وصيّا»5« .
و همچنين رسول (ص) او را اختيار كرد براى اداى سورت برائت بعد
______________________________
( -)9بنگريد به بحار االنوار .723 /77
( -)2كشف اليقين ،57 /احقاق الحق .712 /2
( -)7احقاق الحق  ،5 /5الغدير .235 /3
( -)2بنگريد به :بحار  921 /72و ايضا كشف الغمّة  955 /9و  953و كفاية الطالب .212 /كنز العمال  ،593 /99مناقب ابن
شهر آشوب .53 /7
( -)5االرشاد  ،75 /9اعالم الورى.952 /
ص755:
از آنكه عزل ابو بكر كرد.
امير المؤمنين عليه السالم فرمود كه :علّمنى رسول اللّه الف باب من العلم فانفتح لى من كلّ باب الف باب»9« .
و قوله (ع) :سلونى عمّا دون العرش»2« .
و قوله (ع) :سلونى قبل ان تفقدونى»7« .

و قوله (ع) :سلونى عن طرائق السّماء .فانّى اعلم بها من طرائق االرض»2« .
و ابو بكر و عمر در خدمت رسول (ص) نرفتندى الّا در بعضى اوقات شاذّ؛ مع ما كه به ايّام كبر رسول (ص) را ديدند ،و على با
غايت كياست و ذكا و قوّت حفظ از ايّام كودكى تا پيرى به خدمت رسول (ص) به سر برد و هرگز وى را حاجب نبودى .و
اتّفاق است كه هيچكس با رسول (ص) چنان دلير نبودى كه على (ع) .اگر در خشم بودى هيچكس با وى سخن نگفتى الّا على
(ع) .و آن عنايت كه رسول (ص) را با وى بود ،با هيچكس نبود .و لذلك قيل :العلم فى الصّغر كالنّقش في الحجر .و العلم فى
الكبر كالنّقش فى المدر .و اين معنى ما نيز مشاهده مى كنيم امروز .و فرق بين القائل المسبوق اليه و المحلّ المتدافع المسبوق
عليه .و اين جمله بيان اجمال است.
و همچنين رسول (صلعم) فرمود كه :اقضاكم علىّ »5« .و قضا محتاج بود به جمله علوم.
و در كتابهاى مخالفان نيز مسطور است كه ابو بكر و عمر معنى «ابّا»
______________________________
( -)9كشف الغمّه  ،973 /9ينابيع المودّه 37 /با تفاوت اندك.
( -)2الثاقب فى المناقب.923 /
( -)7ينابيع المودّه ،55 /مناقب ابن شهر آشوب  ،72 /2كشف الغمّه .922 /9
( -)2بنگريد به :نهج البالغه ،223 /خطبه  ،921كشف الغمّه .922 /9
( -)5مناقب ابن شهر آشوب  ،77 /2بحار  ،23 /23شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد  ،92 /9حلية االولياء .55 /9
ص753:
فى قوله تعالى« :وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا» « »9ندانستند.
و در روزگار عثمان زنى زنا كرده بود به زعم مردم و به شش ماه فرزند آورده .عثمان خواست كه آن زن را رجم كند ،استغاثه
با على آورد آن زن .امير المؤمنين عثمان را گفت :بر وى رجم نيست؛ به دليل قوله تعالى:
ضعْنَ أَوْالدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كا ِملَيْنِ»»7« .
«وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَالثُونَ شَهْراً» « »2و جاى ديگر گفت« :وَ الْوالِداتُ يُرْ ِ
و «حولين كاملين» بيست و چهار ماه است و باقى مدّت حمل تا به سى ماه شش ماه .عثمان وى را تحسين كرد و آن زن را
خالص داد»2« .

و نيز زنى پيش عمر اقرار كرده بود به زنا و حامله بود .خواست كه وى را رجم كند .على عليه السالم فرمود كه :ان كان لك
سلطان عليها ،فما سلطانك على ما فى بطنها؟! پس وى را خالص داد و گفت :لو ال علىّ لهلك عمر»5« .
و از بىوقوفى چنين كارها مىكردند و امير المؤمنين (ع) از آن مانع مىشد .مگر كه نخوانده بودند« :وَ ال تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ
عِلْمٌ»»5« .
و قوله تعالى« :وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُو َن» « »3او «الْفاسِقُونَ» « »2او «الظَّالِمُونَ»؟! «»1
______________________________
( -)9عبس (.79 /)23
( -)2احقاف (.95 /)25
( -)7بقره (.277 /)2
( -)2فضائل الخمسه .775 /2
( -)5مناقب خوارزمى ،71 /ذخائر العقبى ،23 /مناقب ابن شهر آشوب .752 /2
( -)5اسراء (.75 /)93
( -)3مائده (.22 /)5
( -)2مائده (.23 /)5
( -)1مائده (.25 /)5
ص752:
و عمر روزى بر منبر گفت :اال ال تغالوا فى مهور نسائكم .فمن غالى فى مهر امراته ،جعلته فى بيت المال .زنى پير بر پاى خاست
و گفت :اى امير ،تو منع مىكنى از ما آنچه خداى تعالى مباح گردانيد بر ما :حيث قال «وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَال تَأْخُذُوا مِنْ ُه
شَيْئاً» »9« .پس عمر گفت :كلّكم افقه من عمر حتّى المخدّرات فى البيوت»2« .
و گويند :پنج كس را حاضر كردند پيش عمر به زنا .وى حكم كرد كه جمله را حد بزنند .على (ع) حاضر بود گفت :حكم اين
نيست .عمر گفت :يا علىّ ،اقم الحكم عليهم .برخاست و گردن يكى بزد .و ديگرى را سنگسار كرد .و ديگرى را حدّ تمام بزد.
و ديگرى را نيم حد بزد؛ پنجاه ت ازيانه .و يكى را تعزير كرد .عمر گفت :يا ابا الحسن ،پنج حكم به يك قضيّه كردى! امير

المؤمنين فرمود :اوّل ذمّى بود ،حكم وى سيف بود .دوم مسلم محصن بود .سوّم مسلم غير محصن بود .چهارم بنده بود حدّ وى
نيمه حدّ آزاد بود .پنجم ديوانه بود مغلوب العقل»7« .
و گويند :ي كى را پيش ابو بكر آوردند كه خمر خورده است .ابو بكر گفت :وى را حد بزنيد .مرد گفت :من در ميان جمعىام كه
ايشان خمر خورند .مرا تحريم معلوم نبود .ابو بكر از عمر پرسيد .عمر گفت :هذه معضلة ليس لها الّا علىّ .ابو بكر برخاست كه
على (ع) را بخواند .عمر گفت :فى بيته يؤتى الحكم .ايشان بدانجا رفتند .سلمان در پيش على (ع) بود .اين حكايت بازگفتند.
على (ع) فرمود كه :منادى كنيد ميان مهاجر و انصار تا آيت حرمت خمر بر وى كه خواند .هيچكس اقرار نياورد .امير المؤمنين
(ع) فرمود كه وى
______________________________
( -)9نساء (.23 /)2
( -)2بنگريد به :الغدير .12 /5
( -)7مناقب ابن شهر آشوب  ،759 /2نزهة الكرام .237 /9
ص751:
را رها كنيد ،بعد از آنكه آيت خمر بر وى خواندند .تا چون ايشان برفتند سلمان عتاب كرد با وى كه :يا امير المؤمنين ،ارشدتهم.
فرمود كه :تجديد اين آيت خواستم كه« :أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ ال يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»
«»2« .»9
و از آن جمله :زنى بر مردى عاشقه بود و مرد كاره بود .زن سپيده خايه « »7بر زير جامه خويش ريخت و پيش عمر آمد كه:
فالن مرد انصارى با من زنا كرد و اينك آب وى .مرد فرياد برآورد كه :اين حيله است و دروغ و من از اين جرم برىام .توقّف
كن و تعجيل مكن به عقوبت من.
امير المؤمنين حاضر بودى .عمر روى به وى كرد كه :ما ترى فى امره يا ابا الحسن؟ امير المؤمنين فرمود كه آب گرم بياوردند.
بفرستاد كه بر آنجا ريزند جوشان .چنان كردند سپيده خايه بجوشيد و بوى خايه از آنجا برآمد كه پخته شده بود .امير المؤمنين
(ع) آن را بگرفت و به بعضى حاضران داد كه خايه مرغ است كه مىخورند .عمر ثناى على (ع) گفت و آن مرد را خالص داد
و زن را تهديد بسيار بكرد.
و هر وقتى ،عمر گفتى در چنين حاالت كه :لو ال علىّ ،لهلك عمر.
______________________________
( -)9يونس (.75 /)93

( -)2االرشاد .911 /9
( -)7خايه :تخممرغ.
ص733:
فصل
مشهور است در كتب سنّى و شيعى كه على (ع) فرمود :لو كسرت لى الوسادة ثمّ جلست عليه ،لقضيت بين اهل التّوراة بتوراتهم
و بين اهل االنجيل بانجيلهم و بين اهل الزّبور بزبورهم و بين اهل الفرقان بفرقانهم .و اللّه ما من آية نزلت فى برّ او بحر و ال
سهل و ال جبل و ال ليل و ال نهار الّا و انا اعلم فيمن نزلت و فى اىّ شىء نزلت»9« .
فان قيل :هذه الكتب منسوخة .فكيف يحكم بها؟
الجواب :قال اللّه تعالى« :وَ أَنِ ا ْحكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ» « »2فللحاكم يجوز ان يحكم بين اهل ذلك الكتاب بكتابه و مذهبه .و
ان لم يعرف فكيف يحكم؟! و له ان يحكم بالقرآن ايضا .و شايد كه اين اشارت باشد به كمال علم وى و بلوغ وى به اقصى غايت
علوم .و نيز كه علم غيب نيست بلكه عمل بدان علم مرخّص نيست .و نيز كه مراد وى آن بود كه :اگر آن كتب منسوخ نبودندى،
مرا بدان اطّالع بودى .و نيز نبوّت محمّد (ص) استخراج مىشايد از تورات به چهار صد جايگاه .پس امام بايد كه آن مواضع
داند تا بر ايشان رد كند.
______________________________
( -)9كشف الغمّه  ،922 /9ينابيع المودّه.33 /
( -)2مائده (.21 /)5
ص739:
اگر شيعه اند ،اسناد علم ايشان با ائمّه معصومين است و با على (ع) .و اگر اشعرى و معتزلىاند ،ايشان با ابو على جبّايى حواله
كرده اند علم را و وى تلميذ ابو هاشم محمّد بن الحنفيّة بن على (ع) بود .و اگر خوارجند ،اكابر ايشان جمله تالمذه على عليه
السالم بودند .و عبد اللّه عبّاس رئيس مفسّران تلميذ كمينه على (ع) بودى .و اعلم در فقه على بود؛ كه :اقضاكم علىّ .و اگر
فصاحت بود ،خطب آن حضرت در عالم مشهور است .تا از معاويه چون پرسيدند كه :اين فصاحت تو را به چه حاصل شد؟
گفت :به حفظ ده خطبه امير المؤمنين على (ع) .و اگر نحو بود ،ابو اسود الدّئلى شاگرد آن حضرت بودى به اتّفاق .و اگر تصوّف
است ،مشايخ عالم شجره علم با وى برند .و اگر شجاعت بود ،بر آن حضرت ختم شد.

و گفتند كه غير على (ع) كه ايمان آوردند ،ايشان را خاطر بود كه اين مرد شايد كه جهان بگيرد و ما نيز به دولت بياساييم ،و يا
گفتند كه شايد مشعبد باشد و مالى جمع كند ما از آن محظوظ شويم .و من مىگويم كه:
وى از اهل كتاب شنيده بود كه محمّدى چنين طاهر شود و دولتى عظيم وى را بازافتد ،به طمع آن دولت اطهار ايمان كردند .امّا
على (ع) نفس رسول (ص) بود و حاالت وى از اين جمله برى بود.
و «يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواج ًا» « »9به قتل على (ع) عمرو بن عبد ودّ را طاهر شد .چهار دانگ عرب بدان ده روز اسالم
آوردند.
و قال اللّه تعالى فى طالوت« :إِ َّن اللَّهَ اصْطَفاهُ َعلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ» »2« .و در حقّ داوود (ع) گفت« :وَ اذْكُ ْر
عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ» »7« .نه علم و نه
______________________________
( -)9نصر (.2 /)993
( -)2بقره (.223 /)2
( -)7ص (.93 /)72
ص732:
جسم و نه قوّت كه از مهمّات نبوّت و امامت است ،هيچ ابو بكر را نبود و همه در امير المؤمنين (ع) جمع بود.
و همچنين در حقّ موسى گفت« :إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْ َأمِينُ» « »9و ابو بكر از اين صفت عارى بود.
و در حقّ قوم لوط گفت« :وَ اذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَ زادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آالءَ اللَّهِ» « »2منّت بر
ايشان نهاد به بسط جسم و قوّت خلقت كه از سبب استطاعت عبادت است .پس معلوم شد كه شجاعت نعمتى است و اليق آن
است كه حق تعالى به سبب آن منّتى بر بندگان نهد .و حق تعالى در حقّ خويش فرمود كه« :إِنَّ اللَّ َه هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ».
« »7و در حقّ جبرئيل عليه السالم فرمود« :عَ َّلمَهُ شَدِيدُ الْقُوى* ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى» «»2؛ اى :ذو قوّة .و قوله (ع) :ما قلعت باب
خيبر بقوّة جسمانيّة و لكن بقوّة ربّانيّة »5« .پس شجاعت وى دليل امامت وى است.
امّا زهد ،زهّاد صحابه تالمذه وى بودندى .چون سلمان و مقداد و عمّار و ابو ذر و اضراب ايشان جمله در خدمت وى با جوار
حق رفتند.
ن سنّة حسنة ،فله اجرها و اجر من عمل
و اسالم به سبب وى بود و به ضرب و طعن وى بود .و رسول (صلعم) فرمود كه :من س ّ
بها الى يوم القيامة .و من سنّ سنّة سيّئة ،فله وزرها و وزر من عمل بها الى يوم القيامة»5« .

______________________________
( -)9قصص (.25 /)22
( -)2اعراف (.51 /)3
( -)7ذاريات (.52 /)59
( -)2نجم ( 5 /)57و .5
( -)5اربعين رازى ،235 /شرح مواقف ،593 /ارشاد القلوب ديلمى.225 /
( -)5عوالى اللّآلى  ،225 /9مشكاة االنوار.225 /
ص737:
امّا سخاوت وى ،در سوره هل اتى و آيهِ « :إنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ» « »9و آيت:
«الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَالنِيَةً» « »2طاهر مىشود.
و اگر عفّت دنياوى بودى ،مشهور است ميان عالميان كه وى گفت :يا دنيا ،طلّقتك ثالثا ال رجعة لى فيك »7« .و به در مرگ
فرمود :فزت و ربّ الكعبة »2« .و عمر و امثال او به در مرگ وا ويال وا ثبوراه مىكردند.
و آن حضرت نسيب رسول (ص) بود و هاشمى بود من قبل االب و االمّ .و داماد رسول بود به فاطمه (ع) كه سيّده زنان عالم
بود .و عثمان دختران رسول (ص) را خواست ،امّا به خانه نبرده در ميان دو عيد بمردند.
سلّمنا كه به خانه برد ،از وى فرزند بازنماند ،و آن دختر به شرف و شهرت همچو فاطمه عليها السالم نبود ،و يا آنكه آنان
دختران خديجه بودند از [ابو] هاله و گويند رسول (ص) ايشان را به دخترى بداشته بود و ربيبه وى بودندى.
و اوالد وى حسن و حسين و علىّ بن الحسين زين العابدين الى حجّة القائم صلّى اللّه عليهم اجمعين .و سادات الشّرق و الغرب
اوالده .و انقطع انساب اعدائه.
و «صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ» « »5وى بوده است .و همچنين «وَ تَعِيَها أُ ُذنٌ واعِيَةٌ» « »5على است به اتفاق .و اين اذن واعيه به دعاى
رسول بوده است در حقّ على عليه السالم.
______________________________
( -)9مائده (.55 /)5

( -)2بقره (.232 /)2
( -)7نظم درر السمطين.975 /
( -)2مناقب ابن شهر آشوب .792 /7
( -)5تحريم (.2 /)55
( -)5حاقّه (.92 /)51
ص732:
فصل
گويند :امام محمّد تقى روز مرگ پدر هفتساله بود .و صاحب االمر (ع) روز مرگ پدر پنجساله بود .و قال اللّه تعالى« :وَ ابْتَلُوا
الْيَتامى حَتَّى إِذا َبلَغُوا النِّكاحَ فَإِ ْن آنَسْتُمْ .مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» »9« .جايى كه مال به كودكان نتوان سپردن ،چگونه
دين بديشان توان سپردن؟!
صصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ» »2« .عيسى به نصّ قرآن و يحيى و يوسف عليهم السالم جمله كودكان
الجواب :قال اللّه« :فِي قَ َ
بودند كه وحى بديشان آمد.
كودكان انبيا و ائمّه چون پيران اجانب باشند .و از اينجاست كه صادق عليه السالم فرموده است كه :نحن اهل بيت ال نقاس
بالنّاس »7« .ما عادانا بيت الّا خرب .و ما نبح علينا كلب الّا جرب »2« .لعن اللّه الدّاخل فينا من غير نسب و الخارج عنّا من
غير سبب.
پس معلوم شد كه ايشان را قياس بر ديگران نكنند و علم ايشان به تعليم نباشد و عقل ايشان به تجارب نباشد و ايشان عقول
محض و علم صرف بودند .و رسول (صلعم) فرمود :لست كاحدكم »5« .و ال شكّ كه علوم آدم فى
______________________________
( -)9نساء (.5 /)2
( -)2يوسف (.999 )92
( -)7بنگريد به :مناقب ابن شهر آشوب  ،52 /7بحار االنوار  ،25 /55ذخائر العقبى.93 /
( -)2بحار االنوار .79 /933

( -)5بنگريد به :تاريخ بغداد  755 /2و ج  32 /93و  722و ج .291 /99
ص735:
قوله تعالى« :أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ» « »9نه به تعلّم بود و دراست .و به زعم خصم چرا جايز نبود كه اوالد انبيا به كمال
عقل -داللت تأسيس امامت را -مخصوص باشند چنانكه در ميراث مخصوصند كه« :يُوصِيكُمُ اللَّ ُه»؟! «»2
و چرا روا نبود كه ايشان در آيت «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى» مخصوص باشند؟! چنانكه در قرآن چند آيات شراء و بيع و امثال آن آيات
مخصوصند .اوّل آيت« :وَ مَنْ َي ْعصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ»* « »7به صاحب صغيره .و آيت« :فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ
ثُالثَ وَ رُباعَ» « »2مخصوص به رسول و به عبيد .و آيت:
«كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» « »5مخصوص به قاتل محق و به پدر كه فرزند را بكشد و سيّد كه غالم را بكشد و مسلم
كه ذمّى را بكشد .پس شايد كه اين دو امام نيز از اين آيت مستثنا و مخصوص باشند.
______________________________
( -)9بقره (.77 /)2
( -)2نساء (.99 /)2
( -)7نساء (.92 /)2
( -)2نساء (.7 /)2
( -)5مائده (.25 /)5
ص735:
فصل
مذهب ما چنان است كه :عايشه گفته است كه تا ابو بكر نماز بكند به مردم .زيرا كه چون رسول (ص) از غشيه درآمد و آواز
ن كصويحبات يوسف »9« .و عايشه را مالمت كرد .و اگر به امر وى بودى ،اين لوم از وى
ابو بكر به گوش وى رسيد گفت :انّك ّ
قبيح بودى.
و ايشان عذر نهند كه گفت ابو بكر را بفرماييد تا به مردم نماز كند ،عايشه گفت :وى آسف و حزين است و گريه نگذارد وى را
كه نماز گزارد .به عمر فرماى :آنگه رسول (ص) فرمود كه :انّكنّ كصويحبات يوسف.

الجواب :پس عايشه فاسقه باشد به مخالفت قول رسول .و راوى هم عايشه است و فاسق بيرون آمد به سبب مخالفت قول
رسول (ص) ،پس روايت وى باطل بود و حق با ما كه رسول (ص) وى را مقدّم نكرده بود .و دوم :نشايد كه رسول (ص) تشبيه
چيزى به چيزى كند نه بر وجه صواب .پس چنانكه «صويحبات يوسف» عاصيان بودند و قاصد به منكر عظيم از زنا و خلوت
با يوسف هر يكى به انفراد مستحقّ ذمّ و عقوبت ،بايد كه عايشه نيز عاصى و مجرمه بود تا مثل به موضع خويش بود.
______________________________
( -)9بحار االنوار  951 /22و .959
ص733:
الّا آنكه ايشان گويند :بيرون آمد تا مردم به صحّت وى مسرور گردند.
الجواب :اگر چنان بودى ،ابو بكر را از نماز معزول نكردى و استيناف نماز نكردى و بر نماز وى بنا نهادى .و اگر خصم گويد
كه اقتدا به وى كرد ،اين نشايد -به چند آيات كه شرح وى بيايد ان شاء اللّه تعالى -و نماز هر دو باطل بود؛ كه تقديم مفضول
بر فاضل قبيح .و نيز اين آخرين نماز رسول (ص) بود ،پس رسول (ص) بمرده باشد معزول النبوّة و معزول االمامة و معزول
الشريعة.
و اگر ايشان گويند :وى خلف عبد الرّحمن بن عوف نيز نماز كرد.
الجواب :الّا آنكه آنجا بعد از آن نماز ديگر بكرد به امامت و اينجا به خالف آن بوده است .و بدين جماعت كه حقّ رسول بوده
ض فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ»»9« .
است على (ع) اوالتر به آيتَ « :و أُولُوا الْأَرْحامِ بَ ْعضُهُمْ أَوْلى بِبَعْ ٍ
قال اللّه تعالى« :ال تَرْفَعُوا أَصْوا َتكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ» »2« .چون ابو بكر امام بوده باشد ،ال بد كه آواز بلند گرداند به تكبيرات
و بر تشهّد و صلوات و سالم و قرائت بلندتر از آواز رسول (ص) و حق تعالى در اين آيت از اين معنا منع كرد .و هر كه مخالفت
قول خداى كند ،از اسالم و ايمان وى را حظّى نباشد.
______________________________
( -)9انفال (.35 /)2
( -)2حجرات (.2 /)21
ص732:
فصل در رتبت امام

بدان كه :مذهب شيعه چنان است كه رسول (ص) از دنيا بيرون نرفت الّا بعد از آنكه جمله شرايع به امّت برسانيد و على (ع) را
ص قرآن و در مواضع ديگر .قال اللّه تعالى« :الْيَوْمَ أَكْ َملْتُ لَكُمْ
امام جمله عالميان گردانيد روز غدير و به كرّات و مرّات به ن ّ
دِينَكُمْ»؛ « »9اى :بوالية علىّ بن ابى طالب (ع).
حاالت ائمّه هم ايشان دانند و قربت ايشان نزد حق تعالى و درجه ايشان مساوى بود با درجات اوصياى سلف چون هارون و
س إِماماً» و وى از غايت سرور
اسماعيل و داوود و سليمان .تا روزى حق تعالى با ابراهيم خليل (ع) گفت« :إِنِّي جاعِ ُلكَ لِلنَّا ِ
و فرط شوق بدين درجه گفت« :وَ مِنْ ذُ ِّريَّتِي قالَ ال يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» »2« .امامت تا روز قيامت در صلحا و معصومان
نهاد و از كلّ ظالم منتفى گردانيد .و به ضرورت نامعصوم ظالم بود؛ خاصّه كسى كه سالهاى بسيار مشرك بوده باشد و مشرك
زاده ابا عن جدّ و خمر خورده و ارتكاب معاصى كرده .و عصمت جز در على و اوالد على (ع) نبود.
______________________________
( -)9مائده (.7 /)5
( -)2بقره (.922 /)2
ص731:
قال اللّه تبارك و تعالى« :وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نا ِفلَةً وَ ُكلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ* وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّ ًة يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ َأوْحَيْنا إِلَيْهِمْ
ن» »9« .از دور ابراهيم (ع) تا زمان محمّد (ص) هرگز امامت و نبوّت
فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّالةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدِي َ
از ذرّيّت ابراهيم خارج نبود .و در اين مدّتها هيچ مشركى امام نبود .بايد كه در دور محمّد (صلعم) نيز همان طريق بود بلكه
زيادتر؛ براى شرف محمّد (صلعم) كه وى از ابراهيم فاضلتر است به همه حال .چون از دور ابراهيم (ع) تا دور محمّد (ص) بر
ذرّيّت وى مشتاق شد ،بايد كه آن حكم و عموم «ال يَنا ُل عَهْدِي الظَّالِمِينَ» باقى بود تا روز قيامت .و امّت محمّد (ص) خير
االمم اند ،بايد كه ائمّه ايشان خير االئمّه باشند .پس معلوم شد كه عترت رسول (ص) افضل از انبياى بنى اسرائيل باشند .قال
تعالىَ « :و كَذلِكَ جَ َعلْناكُمْ أُمَّ ًة َوسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ» »2« .و نشايد كه مشركى كه بعد از پنجاه سال يا چهل سال
توبه كرده باشد ،از داوود و سليمان بهتر باشد.
ى
و قال اللّه تعالى« :وَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللَّهِ إِلى يَوْمِ الْبَعْثِ» »7« .و چون بعد از محمّد (ص) نب ّ
ديگر روا نيست ،ال بد كه اين باقى بود تا روز بعث صاحب االمر (ع) و از ذرّيّت رسول (ص) و على (ع).
ض
ل احوال كار خالفت و امامت به خويشتن حواله مىكند .اگر آدم بود فرمود كه« :إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَ ْر ِ
و حق تعالى در ك ّ
خَلِيفَةً» »2« .و اگر ابراهيم بود «إِنِّي جا ِع ُلكَ لِلنَّاسِ إِماماً» « »5فرمود .و اگر داوود بود فرمود« :إِنَّا جَعَلْناكَ
______________________________
( -)9انبيا ( 32 /)29و .37

( -)2بقره (.927 /)2
( -)7روم (.55 /)73
( -)2بقره (.73 /)2
( -)5بقره (.922 /)2
ص723:
ض» »9« .و در عهد رسول (ص) نيز فرمودَ « :وعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
خَلِيفَةً فِي الْأَرْ ِ
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ»»2« .
پس بايد كه اين خالفت نيز فعل وى بود .زيرا كه به لفظ «كما» تقرير رفت و دليل قوله تعالى« :وَ ال تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِيلًا»»7« .
چنانكه در «نجات» شرح اين بگفتم .پس به حكم« :وَ ما كانَ لِمُ ْؤمِنٍ وَ ال ُمؤْمِنَةٍ إِذا َقضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
مِنْ أَمْرِهِمْ» « »2نشايد كه خلق اختيار امام كنند چون حق تعالى حوالت به خويشتن كرد .و قال اللّه تعالى« :ما لَكُمْ كَيْفَ
تَحْكُمُونَ* أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ* إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ* أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ*
سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ* أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقِينَ»»5« .
و مخفى نيست كه حق تعالى اختيار امامت كرد و امّت محمّد حوالت وى باطل كردند و ايشان براى خويش اختيار كردند ،پس
داخل به مثاب اين آيت افتادند .و قال اللّه تعالى« :أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها» «« »5وَ طُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ ال
يَفْقَهُونَ» « « »3قالُوا سَمِعْنا وَ هُ ْم ال يَسْمَعُونَ* إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِ ْندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ ال َيعْقِلُونَ* وَ لَوْ َعلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً
لَأَسْمَعَهُمْ وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ»»2« .
______________________________
( -)9ص (.25 /)72
( -)2نور (.55 /)22
( -)7اسراء (.33 /)93
( -)2احزاب (.75 /)77
( -)5قلم (.29 -75 /)52
( -)5محمّد صلى اهلل عليه و آله (.22 /)23

( -)3توبه (.23 /)1
( -)2انفال (.27 -29 /)2
ص729:
و اتّفاق است كه على عليه السالم هرگز به اصحاب محتاج نبودى و ايشان به وى محتاج بودند .پس قضيّه «أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى
الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ ال يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» « »9على عليه السالم متبوع بايد بود و ايشان تابع وى،
اگر به حكم خداى و رسول (ص) راضى بودندى.
و قال« :وَ مَنْ ُيؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً» »2« .و قال تعالى فى طالوت:
سطَةً فِي الْ ِعلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ يُ ْؤتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ َعلِيمٌ» »7« .و قال لنبيّه« :وَ كا َن
صطَفا ُه عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَ ْ
«إِنَّ اللَّهَ ا ْ
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً» »2« .نه حق تعالى حكايت كرد ،بلكه دليل تقرير كرد كه در امام بايد كه علم بود و جسم -يعنى
شجاعت -و مالك زمين و بندگان وى ،بايد به طاهر دين و دنيا به ارشاد و داللت وى تعالى بود؛ خاصّه كه چون حوالت به
كار دين بود .و بر رسول (صلعم) منّت نهاد كه فضل ما بر تو بسيار است و عظيم .پس بايد كه عترت وى به علم و جسم زايد
بر علما و انبياى بنى اسرائيل بود؛ كه :كان فى امّتى ما كان فى بنى اسرائيل حذو النّعل بالنّعل»5« .
و در حقّ على (ع) و اوالد و ذرّيّت وى فرمود« :أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ
صدَّ عَنْهُ وَ كَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً» »5« .از اين آيه معلوم شد كه بر
الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً َعظِيماً* فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ َ
على و حسن و حسين و ذرّيّت ايشان حسد مىبردند ،چون از منصب رسالت مناقب ايشان مىشنيدند .بارى تعالى فرمود كه
اين حسد هميشه بوده
______________________________
( -)9يونس (.75 /)93
( -)2بقره (.251 /)2
( -)7بقره (.223 /)2
( -)2نساء (.997 /)2
( -)5بنگريد به :بحار االنوار  222 /73و ج .55 /52
( -)5نساء ( 52 /)2و .55

ص722:
ما قبل هذا با انبياى ديگر اين الطاف كرديم« .وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَ َع هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ»»9« .
______________________________
( -)9قصص (.53 /)22
ص727:
فصل فرق ميان عترت و امّت
امام علىّ بن موسى الرّضا عليه السالم فرمود كه آيت « :ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ
مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ* جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها» « -»9تا به آخر اين آيت ،اين جمله
را حوالت به بهشت كرد باجمعهم بى استثنا ،نشايد كه امّت باشند زيرا كه امّت جمله در بهشت نخواهند بودن .و اين آيت
مخصوص افتاد به عترت رسول (ص) كه آيه« :إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ» « »2در حقّ ايشان آمد.
ى
و همچنين رسول (ص) فرمود :انّى مخلّف فيكم الثّقلين كتاب اللّه و عترتى اهل بيتى .اال و انّهما لن يتفرّقا حتّى يردا عل ّ
الحوض .فانظروا كيف تخلفونى فيهما .ايّها النّاس ،ال تعلّموهم فانّهم اعلم منكم »7« .و آل و عترت يكى است و نشايد كه آل،
امّ ت باشند چنانكه عامّه گويند .زيرا كه صدقات بر امّت مباح است و بر آل محمّد (ص) حرام .پس وارثان كتاب ايشان باشند
______________________________
( -)9فاطر (.77 -72 /)75
( -)2احزاب (.77 /)77
( -)7عيون اخبار الرضا عليه السالم  ،232 /2المستدرك على الصحيحين .931 /7
ص722:
در آيه« :ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا» »9« .و وارثان علم و كتاب على الدّوام اخيار و انبيا و معصومان از ذرّيّت اينها بودند؛
به دليل قوله تعالى« :وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَ إِبْراهِيمَ وَ جَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ الْكِتابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ»»2« .
وراثت علم و كتاب و نبوّت ،مهتديان و صلحا را بود هميشه نه مشركان را« .وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ َتبْدِيلًا»* »7« .و دليل بر اين
كه چون نوح (ع) گفت« :إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ» حق تعالى گفت« :إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ِإنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ».
« »2پس معلوم شد كه وارث رسول (ص) بايد كه معصوم بود مثل وى .و عصمت در عترت بود دون صحابه .قال اللّه تعالى:
صطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ* ذُرِّيَّةً بَعْضُها ِمنْ بَ ْعضٍ» »5« .و قال تعالى« :أَمْ يَحْسُدُو َن
«إِنَّ اللَّهَ ا ْ

النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ» الى قوله تعالى« :مُلْكاً عَظِيماً» »5« .و بعد از آيت« :إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى» خطاب با عالميان كرد كه« :يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» »3« .يعنى قرنهم بالكتاب و الحكمة و حسد النّاس عليها .و
ملك عظيم اينجا طاعت رعيّت است .حاصل كه علم و كتاب از ذرّيّت خالى نتواند بودن.
و به چند مواضع از قرآن تخصيص ذرّيّه رفته به خاصّه:
اوّل :قوله تعالى« :وَ َأنْذِرْ عَشِيرَ َتكَ الْأَقْرَبِينَ»»2« .
______________________________
( -)9فاطر (.72 /)75
( -)2حديد (.25 /)53
( -)7احزاب (.52 /)77
( -)2هود ( 25 /)99و .25
( -)5آل عمران ( 77 /)7و .72
( -)5نساء (.52 ،)2
( -)3نساء (.51 /)2
( -)2شعرا (.292 /)25
ص725:
دوم :قوله تعالى« :إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ َو يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» »9« .و اين مبالغت بدين غايت عين عصمت
است ايشان را .و آن على (ع) بود و فاطمه و حسن و حسين عليهم السّالم.
ك فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْ ِعلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ َأبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِسا َءكُمْ وَ أَنْفُسَنا َو
سوم :آيت مباهله « :فَمَنْ حَا َّج َ
أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ»« »2« .ابناء» حسن و حسيناند ،و «نساء» فاطمه (ع) .و «انفسنا» رسول
(ص) نتواند بود؛ تا داعى و مدعو يك شخص نباشند ،و نيز تا عطف الشىء على نفسه الزم نيايد و به ضرورت «ابناء» و «نساء»
غير رسول (ص) بودند .و دليل ديگر ،رسول (ص) فرمود كه :لينتهينّ بنو وليعة او البعثنّ اليهم رجال كنفسى .يعنى علىّ بن ابى
طالب (ع)»7« .

چهارم آنكه :در جمله اصحاب از مسجد برآورد تا به حدّى كه در خانه عبّاس نيز برآورد و عبّاس گفت :يا رسول اللّه ،تركت
عليّا و اخرجتنا؟! فقال (ص) :ما انا تركته و اخرجتكم؛ و لكنّ اللّه عزّ و جلّ تركه و اخرجكم»2« .
پنجم :آيت« :وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ» »5« .چون اين آيت آمد ،رسول (ص) فاطمه را بخواند و گفت :هذه فدك و ممّا ال يوجف
عليه بخيل و ال ركاب.
و هى لى خاصّة دون المسلمين .و قد جعلتها لك بما امرنى اللّه به .فخذيها لك و لولدك»5« .
______________________________
( -)9احزاب (.77 /)77
( -)2آل عمران (.59 /)7
( -)7ينابيع المودّه ،57 /عيون اخبار الرضا عليه السالم .293 /2
( -)2عيون اخبار الرضا  ،293 /2ينابيع المودّه.22 /
( -)5اسراء (.25 /)93
( -)5عيون اخبار الرضا .299 /2
ص725:
ششم :قال اللّه تعالى« :قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى» »9« .بر عالميان محبّت ايشان فرض كرد تا به روز قيامت.
و از نوح (ع) حكايات بازگفت كه« :يا قَوْمِ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مالًا إِنْ أَجرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَ ما أَنَا بِطارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ِإنَّهُمْ مُالقُوا
رَبِّهِمْ وَ لكِنِّي أَراكُمْ قَوْم ًا تَجْهَلُو َن» »2« .و از هود بازگفت« :يا َقوْمِ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً ِإنْ أَجْ ِريَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَ َرنِي أَ فَال
تَعْقِلُونَ» »7« .ال بد كه حق تعالى مودّت اينان فريضه گردانيد زيرا كه دانست كه ايشان هرگز مرتد نگردند و معصوم باشند و
مودّت ايشان موجب بهشت است؛ به اوّل آيت قبل ايجابها« :وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي َروْضاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ ما يَشاؤُ َن
صالِحاتِ قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ* ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا ال َّ
فِي الْقُرْبى»»2« .
چون اين آيت آمد ،رسول (ص) بر منبر رفت و گفت بعد حمد و ثناى حق تعالى :ايّها النّاس ،انّ اللّه قد فرض لى عليكم فرضا.
انتم مؤدّوه؟ فلم يجبه احد .فقال :يا ايّها النّاس ،انّه ليس بذهب و ال فضّة و ال مأكول و ال مشروب.
فقالوا :هات اذا .فتال عليهم هذه اآلية .فقالوا :امّا هذه فنعم »5« .منافقان گفتند كه:

محمّد افترا كرد اين آيت بر خداى تعالى تا بعد از مرگ قرابت خويش بر ما حاكم گرداند .در حال اين آيت آمد« :أَمْ يَقُولُو َن
افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَال تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِما تُفِيضُونَ فِيهِ كَفى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»»5« .
رسول (ص) در حال بديشان فرستاد و حاضر گردانيد كه از شما
______________________________
( -)9شورى (.27 /)22
( -)2هود (.21 /)99
( -)7هود (.59 /)99
( -)2شورى ( 22 /)22و .27
( -)5عيون اخبار الرضا .292 /2
( -)5احقاف (.2 /)25
ص723:
چه فعل حادث شد ،ايشان آن ترّهات بازگفتند و جمله در گريه افتادند و به ندامت توبه كردند؛ تا اين آيت آمد« :هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ
التَّوْبَةَ عَنْ عِبا ِدهِ وَ يَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ وَ يَ ْعلَمُ ما تَفْعَلُونَ»»9« .
سلِيماً» »2« .چون اين آيت آمد ،پرسيدند
صلُّوا عَلَيْهِ وَ سَ ِّلمُوا تَ ْ
هفتم « :إِنَّ اللَّهَ وَ مَالئِكَتَهُ يُصَلُّو َن عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا َ
كه :ما صلوات چون دهيم؟
فرمود كه :اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد كافضل ما صلّيت و باركت على ابراهيم و آل ابراهيم انّك حميد»7« .
هشتم :قوله تعالى« :يس* وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ» »2« .اتّفاق است كه «يس» مراد بدان «يا محمّد» است .و جاى ديگر مىفرمايد:
«سَالمٌ عَلى إِلْياسِينَ» « »5و آل يس ايشانند .و در قرآن بر نوح و ابراهيم و موسى و هارون عليهم السالم سالم فرستاد ،امّا
اين فضيلت در هيچ رسولى هرگز نبود.
نهم :حق تعالى طاعت ايشان به اطاعت خود قرين كرد؛ حيث قال:
«إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّ هُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَ ُيؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُو َن» »5« .و قال« :أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»»3« .

نصيب خويش را مشارك گردانيد با نصيبهاى رسول (ص) و ذرّيّت و عترت وى؛ حيث قال عزّ شأنه« :وَ ا ْعلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ
شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ َو لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ» »2« .و چون صدقات امّت بيان مىكرد ،آنجا
______________________________
( -)9شورى (.25 /)22
( -)2احزاب (.55 /)77
( -)7عيون اخبار الرضا .297 /2
( -)2يس ( 9 /)75و .2
( -)5صافات (.973 /)73
( -)5مائده (.55 /)5
( -)3نساء (.51 /)2
( -)2انفال (.29 /)2
ص722:
ذكر خود و رسول نكرد به هيچ وجه؛ حيث قالِ « :إنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» -اآلية»9« .
دهم :قوله تعالى« :فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»* »2« .و «ذكر» رسول (ص)؛ است؛ حيث قال« :فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا
قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً* رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ» »7« .و اهل ذكر به حقيقت اهل بيت رسولند .و آنچه عوام
گويند كه اهل الذكر يهودند ،محال بود كه حق تعالى حواله اسالميان به يهود كند و نصارا.
يازدهم :قوله تعالى« :حُرِّمَتْ َعلَ ْيكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ» »2« .به اتّفاق دختران ذرّيّت بر رسول (ص) حرام بودند .و
سادات هنوز فرضا اگر رسول به دنيا آيد ،دختران ايشان را نتواند خواست و دختران امّت را تواند خواست.
اين است فرق ميان آل و امّت.
دوازدهم :حق تعالى حكايت حزقيل پسر خال فرعون بازگفت كه« :وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ ِمنْ آلِ فِرْ َعوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ» « »5و وى
را با وى نسبت كرد ،با آنكه به دين با وى نسبت نبود ،و به آل وى خواند .پس عترت مصطفى آن بود كه هم به نسبت با وى
يكى باشد و هم به دين و اعتقاد.

صطَبِرْ عَلَيْها» »5« .عترت را با امّت نفرمود و اينجا تخصيص كرد .بعد از نزول
سيزدهم :قوله تعالى« :وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّالةِ وَ ا ْ
اين آيت ،رسول (صلعم) به هر نمازى ،به در خانه على و فاطمه عليهما السالم آمدى هر روزى و پنج
______________________________
( -)9توبه (.53 /)1
( -)2نحل (.27 /)95
( -)7طالق ( 93 /)55و .99
( -)2نساء (.27 /)2
( -)5مؤمن (.22 /)23
( -)5طه (.972 /)23
ص721:
كرّت بگفتى :الصّالة رحمكم اللّه! الصّالة رحمكم اللّه! تا نه ماه چنين كردى »9« ،پس به جوار حق تعالى رفت.
اين جمله فضايل عترت است كه امّت را نيست .پس اين طايفه شيعه تمسّك بدين طايفه كرد.
______________________________
( -)9عيون اخبار الرضا  ،293 /2مناقب خوارزمى.27 /
ص713:
فصل در صحّت امامت و اثبات خالفت امير المؤمنين على و اوالد معصومين وى
ى الباقر و جعفر بن محمّد الصّادق و موسى بن جعفر الكاظم و
حسن و حسين و علىّ بن الحسين زين العابدين و محمّد بن عل ّ
على بن موسى الرّضا و محمّد بن التّقى و على بن محمّد النّقى و حسن بن علىّ العسكرى و محمّد بن الحسن المنتظر الحجة
القائم صاحب العصر و الزمان صلّى اللّه عليهم اجمعين.
بدان كه :دليل بر صحّت اين قول آن است كه امير المؤمنين عليه السالم در حرب صفّين فرمود بر وجه رجز:
انا علىّ صاحب الصّمصامة

و صاحب الحوض لدى القيامة

اخو نبىّ اللّه ذى العالمة

قد قال اذ عمّمنى العمامة

انت اخى و معدن الكرامة

و من له من بعدى االمامة»«9

و همچنين گويد عبد اللّه بن ابى سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب:
و كان ولىّ االمر بعد محمّد

علىّ و فى كلّ المواطن صاحبه

مسأله:
ايشان گويند كه :صحابه رضا دادند به امامت ايشان و اجماع حاصل
______________________________
( -)9مناقب ابن شهر آشوب .255 /9
ص719:
آمد بدان.
الجواب :معاويه با امير المؤمنين عليه السالم نوشته بود كه :انّك حسدت الخلفاء بعد النّبىّ حتّى صرت تقاد الى البيعة كما تقاد
البعير الشّارف قد تبيّن ذلك فى قولك و فعلك.
چون به عمر گفتند كه على (ع) بيعت نمى كند ،گفت :و اللّه ليأتينى ركضا او الضربنّ عنقه .مردى از انصار بيامد و اين حال با
على بگفت كه:
عمر مىگويد كه اگر على بيعت نكند گردن وى بزنم .من بر تو مىترسم.
امير المؤمنين (ع) فرمود كه :و ربّ السّماء و االرض انّ النّبىّ اال ّمىّ عهد الىّ انّ االمّة ستغدر بى من بعده »9« .ما زلت مظلوما
منذ قبض رسول اللّه (صلعم)»2« .
و لقد تقمّصها ابن ابى قحافة و هو يعلم انّ محلّى منها محلّ القطب من الرّحى»7« .
و عايشه گفت :لم يبايع ابا بكر احد من بنى هاشم حتّى توفّيت فاطمة .و ذلك بعد وفاة النّبىّ (ص) بستّة اشهر.

با آنكه در ميان صحابه منافقان بودند و قال اللّه تعالى« :وَ ما كُ ْنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ َعضُداً» »2« .شايد كه وى ايشان را به عضد
گرفته باشد.
و همچنين حق تعالى بفرمود« :و ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ» »5« .و از اينجا
معلوم مى شود كه در ميان ايشان منافقان و خبيثان بودند .پس يمكن كه اجماع ايشان ضاللت بوده باشد و اجماع ايشان چون
اجماع بنى اسرائيل بر گوساله سامرى به حضور
______________________________
( -)9بنگريد به :االرشاد  222 /9و  ،225شرح ابن ابى الحديد  ،933 /2الغارات .225 /2
( -)2بحار االنوار .927 /77
( -)7نهج البالغه  /22خطبه .7
( -)2كهف (.59 /)92
( -)5آل عمران (.931 /)7
ص712:
هارون (ع) .و رسول (ص) فرمودى كه :ال ترجعوا بعدى .و بر منبر گفتى كه:
ما بال رجال يقولون انّ رحم رسول اللّه ال تنفع؟! بلى و اللّه انّ رحمى لموصولة فى الدّنيا و اآلخرة .و انّى فرطكم على الحوض.
فاذا جئتم قال الرّجل :يا رسول اللّه ،انا فالن بن فالن .فاقول :امّا النّسب فقد عرفته لكنّكم اخذتم بعدى ذات الشّمال .و ارتددتم
على اعقابكم القهقرى»9« .
و در خبرى ديگر است :اال ال ترجعوا بعدى كفّارا يضرب بعضهم رقاب بعض .و اقول :اصحابى! اصحابى! فيقال لى :بعدا لهم و
سحقا! انّك ال تدرى ما احدثوا بعدك.
و آيات بسيار -چنانكه بيايد -داللت ارتداد امّت مىكند.
و امّا سكوت على (ع) براى كثرت تبع ايشان بود و قلّت انصار على .چنانكه امروز عالمى با سلطان وقت بسازد اگر خواهد و
اگر نه .و امّا عطايا گرفتن على (ع) و اصحاب وى از بهر ضرورت احتياج ايشان بود بدان .مع ما كه حقّ خويش مىگرفتند و
اگر معطى مستحقّ آن تصرّف نبود ،امّا گيرنده مستحقّ اخذ بود .و رضا و سكوت على (ع) اطهر من الشمس بود كه از سر خوف
مال و جان و عرض و خون بنى هاشم بود .و ما را تسليم بايد كرد؛ چنانكه موسى (ع) را با وفور فضل طوعا و كرها رضا
مىبايست دادن به فعل حضر عليه السالم و وى عالم و خبير نبود به وجه حكمت آن .و همچنين بود حال امير المؤمنين و امام

حسن عليهما السالم با ما .و مواليان امير المؤمنين كه واليت عمل قبول مىكردند از ايشان .به اجازت امير المؤمنين (ع) بودى.
و وى دانست كه از قوت چاره نيست قبل الموت .و همچنين بود مصالحت امام حسن (ع) با معاويه ،صالح وقت را و حمايت
جان خويش و جان شيعه و عترت را.
______________________________
( -)9بنگريد به :امالى شيخ مفيد ،723 /امالى طوسى ،12 /كنز العمّال .723 /9
ص712:
فصل فى تسمية ذى الفقار و بعض معجزات صاحبه
امام محمّد باقر عليه السالم گو يد كه :ذو الفقار را از آن ذو الفقار خوانند كه امير المؤمنين عليه السالم بر هر كه زدى وى فقير
شدى از اوالد و قرابات و مالهاى دنياوى و از بهشت و ثواب آخرت .و هم وى فرمود كه :حجّت را به قائم خواندند زيرا كه
چون امام حسين (ع) را شهيد كردند ،مالئكه به عزا و گريه مشغول شدند و مناجات كردند كه :الهى ،چرا ظالمان را مهلت دادى
و تمكين تا با ولىّ تو و خليفه تو اين كنند كه كردند؟ ما را اجازت ده تا انتقام بازخواهيم .حق تعالى كشف غطا بكرد و صور
ائمّه بديشان نمود و گفت :اين ائمّه از ذرّيّت و صلب حسين باشند .و در ميان ايشان شخصى ايستاده بود و نماز مىكرد .مالئكه
گفتند :الهى ،اين قائم كيست؟ گفت :اين خاتم ائمّه باشد و انتقام اين كفّار به دست او خواهم كردن»9« .
و عن الصادق عليه السالم :انّما سمّى سيف امير المؤمنين (ع) ذا الفقار النّه كان فى وسطه خطّة فى طوله فشبّه بفقار الظّهر فسمّى
ذا الفقار لذلك .و كان سيفا نزل به جبرئيل عليه السالم من السّماء و كانت حلقته فضّة»2« .
______________________________
( -)9بحار االنوار .212 /73
( -)2معانى االخبار.57 /
ص715:
ربعىّ بن خراش گويد كه :در مداين از على عليه السالم شنيدم كه مىگفت :سهيل بن عمرو پيش رسول (ص) آمد و گفت :يا
محمّد ،اراذل ما پيش تو آمدند .ايشان را بازفرست و با ما رد كن .ابو بكر و عمر گفتند :راست مىگويد يا رسول اللّه .رسول
(ص) از اين كالم در غضب رفت و گفت :لن تنتهوا يا معشر قريش او يبعث اللّه رجال امتحن اللّه قلبه لاليمان يضرب رقابكم
على الدّين و انتم مجفلون عنه اجفال البقر .ابو بكر گفت :انا هو يا رسول اللّه؟ گفت :نه .عمر گفت :منم؟ گفت :نه .قال (صلعم):
ال و لكنّه ذلك خاصف النّعل .و على نعلين رسول (ص) در دست داشت و عمارت آن مىكرد»9« .
عبد اللّه بن بلبل گويد كه :نصرانيى به خدمت رسول (صلعم) آمد و گفت:

ما در كتب سلف خوانديم كه خاتم األنبياء افضل األنبياء باشد و وصىّ وى اعلم االمّه و افضل االمّه بود و ابراء اكمه و ابرص را
كند »2« .يا محمّد ،اگر تو در دعوى نبوّت صادقى ،وصى را حاضر كن تا تفحّص حال وى بكنيم .و صحابه جمله حاضر بودند.
ى من وى است.
اشارت به على (ع) كرد كه وص ّ
نصرانى دست شل بيرون آورد و گفت :دعا كن تا خداى تعالى مرا از اين شلل خالص دهد .على (ع) سر سوى آسمان كرد و
دعاى بگفت .حق تعالى آن شلل از وى برداشت به معجزه رسول (ص) و معجزه وصىّ رسول (صلعم).
نصرانى سجده شكر بگزارد و اسالم آورد و دعا و مناقب على (ع) بسيار بگفت .و به آخر گفت :و اشهد اللّه انّى قد استخلفته
عليكم.
و از صادق عليه السالم روايت است كه :هيچ مؤمنى نميرد الّا كه در
______________________________
( -)9ينابيع الموده ،51 /كشف الغمه  ،727 /9تاريخ بغداد .977 /9
( -)2يعنى كور و پيس را بهبود بخشد.
ص715:
حال نزع ،رسول (ص) و على (ع) به بالين وى روند به عيادت .رسول (ص) به بالين وى بنشيند و على (ع) به پايين .رسول
(ص) گويد :يا ولىّ اللّه ،من رسول خدايم .دل از دنيا بردار؛ كه تو را آنجا بهتر از اين دنيا باشد .آنگاه على عليه السالم به بالين
ن
رود و همچنين گويد و بشارت دهد به بهشت و ثواب و تسليه از دنيا و حطام دنيا تا مؤمن خوش بميرد .و هو قوله« :الَّذِي َ
آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ* لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ ال تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَ ْوزُ الْعَظِيمُ» «»2« .»9
امّ سلمه گويد كه:
رسول (ص) روزى در خانه من بود .به ميانه روز ابو بكر و عمر و عثمان آمدند .ابو بكر گفت :يا رسول اللّه ،حق تعالى ابراهيم
را به خليل گرفت .تو مىگويى كه من بهتر از اويم .تو را به چه گرفت؟ رسول (ص) گفت :مرا به صفوت بگرفت و صفى نزديكتر
از خليل باشد.
عمر گفت :يا رسول اللّه ،موسى با خداى تعالى مكالمه كرد .تو را چه كرامت كرد؟ رسول (ص) گفت :مكالمت حق تعالى با
موسى وراى حجاب بود؛ با من مكالمت كرد بىحجاب تحت سرادقات عرش.

عثمان گفت :يا رسول اللّه ،عيسى (ع) احياى موتى كرد .تو كه را زنده كردى؟ رسول (ص) در خشم رفت و گفت :يا على! يا
على! در حال امير المؤمنين (ع) حاضر شد شمله در دوش پيچيده .رسول (ص) گفت :يا على ،از كجا آمدى؟ گفت :در فالن
بوستان بودم خرما را آب مى دادم ،آواز تو به من رسيد .رسول (ص) گفت :آن جبرئيل بود كه آواز من به تو
______________________________
( -)9يونس (.52 /)93
( -)2الكافى .921 /7
ص713:
رسانيد .رسول (ص) وى را به نزديك خود خواند و ج امه خويش در وى كشيد چنانكه سر على از گريبان در آمد و كلماتى
چند با وى بگفت كه ما آن فهم نكرديم ،و گفت :برو به سر گور يوسف بن كعب و وى را زنده كن به اذن محيى الموتى.
على عليه السالم با ايشان به سر گور رفت و آستين رسول بر گور ماليد سه كرّت و كلماتى چند بگفت .مرده در حركت آمد و
گور شكافته شد و پيرى از آن گور برآمد و خاك از سر بيفشاند و از ريش ،و مىگفت:
يا ارحم الراحمين .و روى با قوم گردانيد پندارى كه ايشان را مىشناخت و گفت :ويلكم! اكفر بعد االيمان؟! انا ابن كعب صاحب
االخدود .اماتنى اللّه منذ ثالثمائة و ستّين عاما .و تصديق محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلم بكرد به نبوّت و امير المؤمنين را
دعا گفت .و يوسف باز جاى رفت و گور با هم آمد»9« .
در خبر آمده از امير المؤمنين (ع) كه در مجلسى از مجالس كوفه نشسته بود .كودكى بر بام بود و مىخزيد تا به لب سطح.
حاضران حضرت امير المؤمنين را گفتند :همين ساعت در افتد .كودكى ديگر بر سطحى ديگر بود ،آوازى كرد .كودك بازگرديد.
امير المؤمنين (ع) تبسّمى كرد .اويس قرنى گويد :از تبسّم آن حضرت سؤال رفت .گفت :حبيبم رسول خداى (ص) مرا از احوال
اين دو كودك خبر داد .اين كودك گفت :از عذاب خداى مىترسم ،خود را از اين سطح به زير مىاندازم و از عذاب خداى
خالص يابم.
آن كودك ديگر كه بر سطحى ديگر بود گفت :بازگرد .شايد كه خداى تعالى توفيق توبه دهد و به بهشت رساند .اين كودك قبول
كرد و بازگرديد.
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب.15 /
ص712:

اويس قرنى گويد كه :در كوفه در خدمت امير المؤمنين (ع) بودم كه زنى مىآمد گريان و روى خراشان و وا غوثاه و الغياث يا
امير المؤمنين گويان .آن حضرت از حال وى پرسيد .گفت :مرا كودكى يك ساله بود و در ميان دو ميزاب دو سطحى افتاد و
مىكوشيد كه بيرون آيد ،نتوانست بيرون آمدن .و من مىترسم كه بميرد .امير المؤمنين برخاست و با جمعى پيش آن كودك رفت
و نردبان بخواست و بر آنجا رفت .كودك با آن حضرت مناجاتى بگفت .امير المؤمنين (ع) هم با وى كالمى چند بگفت .پس
امير المؤمنين روى به مادرش كرد و گفت :مىگويد كه مادرم وقت خفتن شير نمىدهد و مرا به طبيخ و مرق « »9سير مىگرداند
و شير از من بازمىستاند .مادر گفت :راست مىگويد .قبول كردم كه بعد از اين شيرش دهم.
ثانيا مناجاتى بكرد و امير المؤمنين (ع) با وى كالمى چند بگفت و روى به مادرش كرد و گفت :كودك مىگويد كه :سوگند
بخور به خدا و نبوّت محمّد (ص) و واليت اهل بيت (ع) كه چنين كنى .مادر بر آن جمله سوگند بخورد .كودك آهسته آهسته
بازپس رفت.
شعبى گويد كه:
امير المؤمنين و حسن و حسين عليهم السّالم در طواف كعبه بودند نيمشبى .شخصى مناجات مىكرد از سر صدق و سوز .امير
المؤمنين با امام حسن گفت :آواز نادب حزين مىشنوى؟ گفت :آرى مىشنوم .گفت :برو وى را به من آر .امام حسن (ع) پيش
وى رفت و گفت :اجب ابى امير المؤمنين .در حال بيامد و سالم كرد و دعا بگفت .امير المؤمنين (ع) گفت :نام تو چيست و
حال تو؟
______________________________
( -)9مرق :آبگوشت.
ص711:
گفت :نام من مبادل بن مالحق و حالم چنان بود كه من از جمله خوانندگان كتبم در عرب .مشهور بودم به فسق و فجور .و پدر
صالح من مرا وعظ گفتى و مالمت كردى و تخويف كردى از عذاب خداى و هيچ تأثير نمىكرد .روزى از وى در خشم شدم و
وى را بسيار بزدم .سوگند خ ورد كه افطار نكند و به شب نخسبد تا به مكّه آيد .يوم الحجّ االكبر به مكّه آمد و مناجات كرد و
دعا گفت ،حق تعالى نيمه اعضاى من خشك گردانيد.
امير المؤمنين (ع) برخاست و بديد كه وى يك نيمه خشك بود مثل چوبى.
چون بازآمد و من بدان حال بودم ،رضاى وى حاصل كردم و خدمت كردم تا از من راضى شد و ضمان كرد كه به همان موضع
كه لعنت كرد ،دعاى خير بگويد .من وى را بر اشتر نشاندم .چون به وادى االراك رسيديم ،مرغى پريد و اشتر برميد و پدرم از
ناقه بيفتاد و متوفّى شد .آنجا دفنش كردم .و اين نوحه از آن مىكنم.

امير المؤمنين (ع) فرمود :ا للّه اللّه پدرت از تو راضى شده بود؟ مرد سوگند خورد به خدا كه چنين بود ضامن شده بود كه براى
من دعا كند.
امير المؤمنين عليه السالم خالى شد و دو ركعت نماز بگزارد و دعا كرد ،حق تعالى وى را شفا داد .چون از نماز فارغ شدى،
آواز داد كه :يا مبادل .گفت:
لبّيك يا امي ر المؤمنين .گفت :كتف آن جانب خشك به من كن و باز جنب كه با حال خويش شد بهتر از آنكه در اوّل بود به
فرمان حق تعالى .مرد چون نگاه به خويش كرد ،خود را به سالمت يافت.
و باقر عليه السالم گويد :عندنا علم المنايا و الباليا و فصل الخطاب و انساب العرب و مولد االسالم »9« .اين اشيا ايشان را
بودى.
______________________________
( -)9بصائر الدرجات.223 /
ص233:
و از امام جعفر صادق (ع) روايت است كه سائلى گفت :يا بن رسول اللّه ،براى امير المؤمنين آفتاب كى بازآمد؟ گفت :براى
نماز ديگر .سائل گفت:
چرا پيشين و ديگر جمع نكرده بود؟ امام (ع) فرمود :امير المؤمنين چون نماز پيشين بگزارد ،جمجمهاى ديد .با وى در سخن
آمد و گفت :تو كيستى؟
گفت :فالن بن فالن ملك فالن واليت .امير المؤمنين (ع) از خير و شر از وى مىپرسيد تا كالم دراز شد و وقت فضل عصر در
گذشت .امير المؤمنين (ع) سه حرف از انجيل بگفت كه عرب فهم آن نمىكردند .آفتاب گفت:
فرو شدم؛ چگونه برآيم؟! حق تعالى هفتاد هزار ملك با هفتاد هزار سالسل بفرستاد تا وى را بازگردانيدند»9« .
قوله تعالىِ « :إبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى» « »2ابراهيم (ع) نظر كرد و نور محمّد و على و فاطمه و ساير ائمّه اثنا عشر و نور شيعه را
ديد .گفت :خدايا ،اينان كيستند؟ گفت :اوالد تو محمّد و دخترش و اوصياى وى .ابراهيم (ع) فوجى عظيم ديد در تحت امامان.
گفت :اينان كيستند؟ گفت :شيعه ايشان ،و ايشانند كه صالة الخمس و الجهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم و القنوت قبل الركوع و
سجدة الشكر و التختّم باليمين به جاى آورند .پس ابراهيم گفت :اللّهمّ اجعلنى من شيعتهم و محبّيهم .فانزل اللّه تعالى« :وَ ِإنَّ مِنْ
شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ» «»2« .»7
ى بابها»5« .
قوله (ص) :انا مدينة العلم و عل ّ

صادق عليه السالم گفت :روزى رسول (ص) نشسته بود ،على عليه
______________________________
( -)9علل الشرايع.759 /
( -)2نجم (.73 /)57
( -)7صافات (.27 /)73
( -)2تأويل اآليات الظاهره .215 /2
( -)5كنز العمّال  533 /99و  ،592فرائد السمطين  ،12 /9نظم درر السمطين ،997 /مناقب خوارزمى ،23 /ينابيع المودّه،55 /
مناقب ابن مغازلى ،23 /مستدرك حاكم .925 /7
ص239:
السالم در آمد .رسول (ص) گفت :يا علىّ ،انا مدينه العلم و انت بابها .فمن اتى المدينة من الباب ،وصل .يا علىّ ،انت بابى الّذى
اوتى منه .و انا باب اللّه.
فمن اتانى من سواك ،لم يصل .و من اتى اللّه من سواى لم يصل .و اين آيت آمد« :لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ
لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها» «»2« .»9
و قال ايضا :علىّ مثل باب حطّة بنى اسرائيل»7« .
و اجماع مفسّران است كه «ابناء» فى قوله تعالى« :تَعالَوْا نَدْعُ َأبْناءَنا وَ أَبْنا َءكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ َأنْفُسَكُمْ» « »2امام
حسن و امام حسيناند عليهما السالم .ابو بكر رازى گويد كه :اين دليل است بر آنكه امام حسن و امام حسين (ع) پسران رسول
(ص) بودند و ولد دختر ولد باشد به حقيقت.
و ابن ابى علّاف كه از ائمّه معتزله است گويد كه :اين آيه دليل است بر آنكه امام حسن و امام حسين مكلّف بودند در آن وقت.
زيرا كه مباهله جايز نبود الّا به بلوغ .و اصحاب ما گويند :صغر سن و نقصان سن از بلوغ حلم ،منافى كمال عقل نباشد ،امّا بلوغ
حلم داللت تعلّق احكام شرع باشد به وى.
و شايد كه سنّ ايشان در مقامى بوده باشد كه ممتنع نباشد كه ايشان كامل العقل باشند.
______________________________
( -)9تفسير فرات.52 /

( -)2بقره (.921 /)2
( -)7بنگريد به :احقاق الحق  925 -927 /3و ج  929 -923 /95و  939 -933 /93و ج .712 -713 /23
( -)2آل عمران (.59 /)7
ص237:
باب فى النّصوص الدّالّة على امامته سوى ما تقدّم و ما تاخّر
قوله صلّى اللّه عليه و آله :علىّ منّى .و انا من علىّ .ال يؤدّى عنّى الّا انا و علىّ»9« .
و قوله (ص) :يا علىّ ،من فارقنى ،فقد فارق اللّه .و من فارقك ،فقد فارقنى»2« .
و قوله :انا سيّد ولد آدم .و علىّ سيّد العرب»7« .
و قوله :اللّهمّ ادر الحقّ مع علىّ حيث دار»2« .
و قوله :اعلم امّتى علىّ بن ابى طالب»5« .
و قوله (ص) حين ساله سلمان :من وصيّك يا رسول اللّه؟
______________________________
( -)9ينابيع المودّه ،52 /كنز العمّال  ،537 /99خصائص نسائى ،22 /الرياض النضره .977 /7
( -)2مناقب ابن مغازلى ،229 /المستدرك على الصحيحين  927 /7و  ،925كنز العمّال  ،592 /99ينابيع المودّه ،19 /الرياض
النضره .927 /7
( -)7مناقب ابن مغازلى ،292 /معانى االخبار ،937 /تاريخ االسالم ذهبى  ،912 /2المستدرك على الصحيحين  ،922 /7ينابيع
المودّه ،13 /كنز العمّال  ،592 /99الرياض النضره .973 /7
( -)2بنگريد به :المستدرك على الصحيحين  ،922 /7مناقب خوارزمى ،55 /كشف الغمّه .925 /9
( -)5ينابيع المودّه ،33 /مناقب خوارزمى.23 /
ص232:

فقال (صلعم) :هل تدرى من كان وصىّ موسى؟ قال سلمان :قلت :يوشع بن نون.
قال :و هل تدرى لم كان اوصاه؟ انّما اوصاه النّه كان اعلم امّته بعده .و وصيّى و اعلم امّتى بعدى علىّ بن ابى طالب»9« .
و قوله (ص) :علىّ مع الحقّ .من اتّبع عليّا تبع الحقّ .و من تركه ترك الحقّ .عهد معهود قبل يومه هذا»2« .
و قوله (ص) :انّى تارك فيكم خليفتين؛ كتاب اللّه حبال ممدودا ما بين السّماء و االرض ،و عترتى اهل بيتى .و انّهما لن يفترقا
حتّى يردا علىّ الحوض»7« .
و قوله (ص) عن ابى سعيد الخدرىّ سمعته ي قول :يا ايّها النّاس ،انّى قد تركت فيكم اثنين ما ان اخذتم بهما لن تضلّوا بعدى .و
ى
احدهما اكبر من اآلخر .كتاب اللّه حبل ممدود من السّماء الى االرض ،و عترتى اهل بيتى .اال و انّهما لن يفترقا حتّى يردا عل ّ
الحوض »2« .و اهل بيت نشايد كه اهل ملّت وى باشند بلكه نفس وى باشند .زيرا كه امّ سلمه گويد :رسول (ص) على و فاطمه
و حسن و حسين را جمع كرد و گفت :اللّهمّ انّ هؤالء اهل بيتى»5« .
و قال :سلمان منّا اهل البيت »5« ،و ان كان سلمان فارسيّا ،النّه كان مواله .و قال (ص) :مولى القوم منهم»3« .
______________________________
( -)9بنگريد به :مجمع الزوائد  ،997 /1الرياض النضره  ،972 /7كفاية الطالب ،212 /كنز العمّال  ،592 /99كشف اليقين/
،255
( -)2بنگريد به :مجمع الزوائد .972 /1
( -)7كنز العمّال  ،925 /9ينابيع المودّه ،72 /احقاق الحق .722 /1
( -)2بنگريد به :احقاق الحق  799 /1و .795
( -)5مناقب ابن مغازلى ،737 /فضائل الخمسه .227 /9
( -)5مجمع البيان  ،325 /2اختصاص.729 /
( -)3بنگريد به :غيبت نعمانى.275 /
ص235:
و قوله (ص) :يا علىّ ،انت منّى بمنزلة هارون من موسى »9« .و اين حديث به غزوه تبوك گفت كه دانست كه آنجا حربى نباشد
و اهل آن موضع اسالم آرند .و آن موضعى است به طرف روم .به سبب اين آنجا به شجاعان محتاج نبود .و از مدينه دور بود

و رسول (صلعم) از اغتيال عدو خائف و دانست كه چون على عليه السالم در مدينه باشد ،كسى اجترا نتواند كردن .و هجو «»2
مىكردند منافقان و مىگفتند :رسول اللّه ملّه و كره صحبته و استثقله.
امير المؤمنين عليه السالم برخاست و به عقب رسول (ص) برفت و به راه به رسول (ص) رسيد و كالم منافقان با آن حضرت
بگفت .رسول (ص) گفت:
يا علىّ ،انّما خلّفتك على اهلى .اما ترضى ان تكون منّى بمنزلة هارون من موسى غير انّه ال نبىّ بعدى »7« .اوّل گفت :خليفه
گردانيدم تو را .پس گفت :به منزلت هارونى .و هارون وصىّ موسى (ع) بود و قائم مقام او در امور دينى.
پس بايد كه على عليه السالم نيز چنان باشد .و خالفت ثابت شد و عزل نبود .و شرع و سنّت رسول (ص) باقى باشد تا به
قيامت به حكم« :ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ»»2« .
و قوله (ص) :ما اخّرتك الّا لنفسى .و انت منّى بمنزلة هارون من موسى غير انّه ال نبىّ بعدى .و انت اخى و وارثى .فقال علىّ:
و ما ارث منك؟ فقال:
ما ورثت االنبياء من قبلى؛ كتاب اللّه و سنّة نبيّهم .و انت معى فى قصرى فى الجنّة مع فاطمة بنتى .و انت اخى و رفيقى»5« .
______________________________
( -)9كنز العمّال  ،533 /99خصائص نسائى.35 /
( -)2ش« :هجر».
( -)7خصائص نسائى.53 /
( -)2ق (.21 /)53
( -)5فضائل الخمسه  752 /9و  ،732ينابيع المودّه ،55 /نظم درر السمطين.15 /
ص235:
و قوله (ص) ممّا روى عنه الخدرىّ :كانت لعلىّ من رسول اللّه دخلة لم تكن الحد منّ النّاس»9« .
و قوله عن ابى سعيد الخدرىّ :ا ّن اخى و وزيرى و خليفتى فى اهلى و خير من اترك بعدى يقضى دينى و ينجز وعدى علىّ بن
ابى طالب.
و قوله (ص) لبريدة :مهال يا بريدة عن علىّ .فانّه منّى و انا منه .و هو وليّكم بعدى»2« .

و قوله عن عبد اللّه بن بريدة ،عن أبيه :من كنت مواله ،فانّ عليّا مواله .و هو وليّكم بعدى»7« .
و قوله :احبّ عليّا .فانّه انّما يفعل ما يؤمر .و هو وليّكم بعدى»2« .
و على (ع) بسيار گفتى :انا الصّدّيق االكبر .آمنت قبل ان آمن ابو بكر.
و اسلمت قبل ان يسلم»5« .
قوله؛ هم ابو سعيد خدرى روايت كند كه :شنيدم از پيغمبر (صلعم) كه گفت :يا فاطمة ،اما علمت انّ زوجك اعظم النّاس حلما
و اكثرهم علما و اقدمهم سلما؟ ابوك خير االنبياء .و زوجك خير االوصياء .و انّ منّا المهدىّ الّذى يصلّى خلفه عيسى بن مريم.
و ضرب بيده على طهر الحسين و قال :هو من ولد هذا .ثالث مرّات.
قوله لمّا نزلت هذه اآلية« :وَ أَنْ ِذرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» « »5جمع الرّسول اهل بيته فاجتمع ثالثون رجال و قال لهم :من يضمن
علىّ دينى و مواعيدى و هو
______________________________
( -)9انساب االشراف  ،12 /2ج ،25
( -)2بنگريد به :احقاق الحق .953 /95
( -)7بنگريد به :ينابيع الموده ،77 /فضائل الخمسه .279 -711 /9
( -)2بنگريد به :مجمع الزوائد  ،921 /1اسنى المطالب.57 /
( -)5ذخائر العقبى ،52 /الرياض النضره  ،993 /7االرشاد .79 /9
( -)5شعراء (.292 /)25
ص233:
فى الجنّة معى و خليفتى فى اهلى؟ فقال رجل :يا رسول اللّه ،ان كنت بحرا من يطيق ذلك يعرض ذلك على كلّهم .فقال علىّ:
انا يا رسول اللّه»9« .
راوى اين حديث على است عليه السالم .عبد اللّه عبّاس روايت كند از على عليه السالم انّه قال :لمّا نزلت آية «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ
الْأَقْرَبِينَ» دعانى رسول اللّه (صلعم) فقال لى :يا علىّ ،انّ اللّه امرنى ان انذر عشيرتى االقربين ،فضقت بذلك ذرعا و عرفت انّى
متى بادأتهم به رايت منهم ما اكره فصمتّ عليه حتّى جاء جبرئيل فقال :يا محمّد ،انّك ان لم تفعل ما تؤمر به ،يعذّبك ربّك.

قال :فجمع بنى عبد المطّلب و هم يومئذ اربعون رجال و فيهم اعمامه ابو طالب و حمزة و العبّاس و ابو لهب .فقال لهم :يا بنى
عبد ا لمطّلب ،انّى و اللّه ما اعلم شابّا فى العرب جاء قومه بافضل ممّا قد جئتكم به .انّى قد جئتكم بخير الدّنيا و اآلخرة .و قد
امرنى اللّه ان ادعوكم اليه .فأيّكم يؤازرنى على هذا االمر على ان يكون اخى و وصيّى و خليفتى فيكم؟
قال :فاجحم القوم عنها جميعا .و قلت -و انّى الحدثهم سنّا و ارمصهم عينا و اعظمهم بطنا و اخمشهم ساقا :-يا نبىّ اللّه ،انّى
وزيرك علية .قال:
فاخذ برقبتى ثمّ قال :انّ هذا اخى و وصيّى و خليفتى فيكم .فاسمعوا له و اطيعوا.
قال :فقام القوم يضحكون و يقولون ألبي طالب :قد امرك ان تسمع البنك و تطيع»2« .
و اكثر اين اخبار منصوص و مثبت در كتب مخالفان موجود است و اضعاف اين ما ال يحصى.
______________________________
( -)9ينابيع المودّه.935 /
( -)2بنگريد به :دالئل النبوّه بيهقى  ،931 /2الدرّ المنثور .723 /5
ص232:
و قوله (ص) عن صفيّة؛ قلت :يا رسول اللّه ،فان كان كون فالى من ألتجئ؟ قال :الى علىّ (ع).
و من احاديث بسيار از كتب مخالفان نقل كردم با كتاب تعريف خويش .طلب كن؛ كه به داليل از هر نوعى در توحيد ،عدل،
نبوّت ،امامت و تبع آن مشحون است.
مسأله:
ابو بكر در روز سقيفه بنى ساعده گفت با عمر بن الخطّاب :امدد يدك ابايعك .اگر بر وى نصّى بودى يا استحقاقى ،اين كلمه از
وى شرك بودى كه غير را بر خود امام گردانيدى .و هذا محال ،فذاك محال.
و مثل حديث ابو بكر در بنى ساعده قول رسول است (ص) در مرض موت كه ابو بكر و عمر را در تحت رايت اسامة بن زيد
كرد و ايشان را رعيّت گردانيد و اسامه را راعى؛ تا جمعى منافقان رسول را بر آن طعنه زدند و معلوم ايشان نبود كه غرض
رسول (ص) تنبيه و اعالم خلق بود كه ايشان مستحقّ خالفت نيستند و لياقت و استعداد و اهليّت اين كار ندارند .فقال (ص):
لئن طعنتم علىّ فى امارتى اسامة ،فقديما طعنتم فى امارة أبيه .و و اللّه انّ اباه كان خليقا لالمارة و انّ اسامة لخليق لالمارة .تا كه
چون ابو بكر و عمر بدانستند كه رسول (صلعم) رنج سخت دارد ،مبادا كه فرصت درگذرد ،تأخّر كردند از لشكر اسامه طمع
خالفت را .و رسول (صلعم) مىگفت ساعة فساعة :جهّزوا جيش اسامة .و هيچكس از آن حضرت قبول نكرد تا به آخر گفت:

لعن اللّه من تخلّف جيش اسامة و به جوار حق تعالى رسيد .و سنّت رسول (صلعم) باقى بود؛ كه« :وَ ال تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِيلًا».
«»9
و اين اوضح داليل است بر بطالن كار ايشان.
______________________________
( -)9اسراء (.33 /)93
ص231:
مسأله:
اتّفاق اهل اسالم است كه ابو بكر و عمر رايت خيبر منكوب بازآوردند منهزم تا رسول (ص) فرمود :العطينّ الرّاية غدا رجال
يحبّ اللّه و رسوله و يحبّه اللّه و رسوله .و رسول (صلعم) ايشان را معزول كرد و رايت به على عليه السالم داد و فتح خيبر به
دست آن حضرت شد .و سنّت رسول باقى باشد بىنسخ تا روز قيامت.
مسأله:
عبّاس هرگز دعوى امامت نكرد .و جمعى بعد از وفات وى ،دعوى امامت وى كردند و ايشان منقرض شدند .و انقراض ايشان
داللت بطالن مقالت ايشان است.
مع ما كه قوله تعالى« :وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَاليَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا» « »9داللت نفى امامت عبّاس
مىكند .زيرا كه وى مهاجر نبود بلكه از جمله طلقا بود كه روز بدر به اسيرى بگرفتند .و بىهجرت وى ،اسالم وى به قهر و جبر
افتاد به توفيق الهى و شمشير مرتضى على (ع).
ن» « »2حق تعالى در اين آيت
و ايضا قوله تعالى« :وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِي َ
سه وصف تقرير كرد؛ رحم و ايمان و هجرت .عبّاس را رحم و ايمان بود و هجرت نه .و ابو بكر را به -زعم سنّيان -ايمان بود
و هجرت و رحم نبود .و اين هر سه وصف در علىّ مرتضى (ع) موجود بود و در غير وى نبود .پس على عليه السالم به مقام
رسول اوالتر باشد به همه حال.
______________________________
( -)9انفال (.32 /)2
( -)2احزاب (.5 /)77
ص293:

فصل در اسباط
قال اللّه تعالى« :قالُوا َأنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُ ْلكِ مِنْهُ» »9« .ابن عبّاس چنين گويد :و ايشان چنين گفتند
براى آنكه طالوت از اسباط ابن يامين بود و در آن سبط نبى و ملكى نبود و نبوّت و ملك در اوالد الوى بود و يهودا.
و در كتاب زينت وارد شده كه :قال النّبىّ (ص) :الحسن و الحسين سبطاى من هذه االمّة .و از رسول (صلعم) پرسيدند كه :هر
ى
نبى را وصى و دو سبط بودند .وصى و سبطين تو كدامند؟ فرمود كه :انّ اللّه بعث اربعة آالف نبىّ .و كان لهم اربعة آالف وص ّ
و ثمانية آالف سبط .و الّذى نفسى بيده النا خير البشر ،و وصيّى خير االوصياء ،و سبطاى خير االسباط .فقال :الوصىّ علىّ .و
االسباط الحسن و الحسين.
و اسباط بعد از يعقوب گفتند .و اسباط اوالد انبيا باشند و در غير ايشان نگويند الّا به استعارت .و اگر اوالد يعقوب نماندند به
نبوّت ،امّا آن اسم باقى بماند تا امروز و اوالد امام حسن و امام حسين (ع) از سبط رسولند .زيرا كه
______________________________
( -)9بقره (.223 /)2
ص299:
ايشان هر دو از فاطمه عليها السالم بودند و فاطمه دختر رسول (ص).
و كيسانيّه بر آنند كه محمّد بن الحنفيّه نيز از اسباط است .و شاعرى در اين معنى گويد:
علىّ و الثّالث من بنيه

هم االسباط ليس بهم خفاء

فسبط سبط ايمان و ب ّر

و سبط غيّبته كربالء

و سبط ال يذوق الموت حتّى

يقود الجيش تقدمها اللّواء

ص292:
فصل فى امامة علىّ بن ابى طالب (ع) بنصّ القرآن و السّنّة و االجماع
امّا القرآن ،فقوله تعالى« :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» »9« .در اولى االمر خالف كردند.
بعضى گويند على بود و اوالد .بعضى گفتند كه جمعىاند كه امر به معروف و نهى منكر كنند .و گفتند امراى سرايند -الى آخر
االقوال .ما به هر قومى رجوع كرديم و سؤال كرديم كه على (ع) بدين وصف بود كه تو مىگويى ،گفت :آرى .پس معلوم شد
كه اولى االمر اينجا على است (ع) و ذرّيّت على.

امّا سنّت ،رسول (ص) وى را قاضى يمن كرد و بر سرايا امير گردانيد و مالها به وى داد تا به بنى جذيمه -كه خالد ايشان را به
ظلم بكشت -برساند و بفرمود كه رسالت بديشان برساند .و بعد از عزل ابو بكر ،وى را با برائت به موسم فرستاد .و وى را
خليفه كرد نزد غيبت خويش و گفت در اين روز:
انت منّى بمنزلة هارون من موسى الّا انّه ال نبىّ بعدى .و اين سنّتها در هيچكس نبود الّا وى .و سنّت رسول (ص) باقى بود حال
حياته و بعد وفاته.
______________________________
( -)9نساء (.51 /)2
ص297:
و امّا اجماع ،اتّفاق است كه وى امام بود .بعضى گويند :لكن بعد از قتل عثمان .و جمعى گويند :بعد از رسول (ص) بالفصل .و
اجماع حاصل نشد به امامت غير وى طرفة عين .و نيز اجماع است كه على عليه السالم اهليّت امامت داشت و بنى هاشم
همچنين ،و از غير على (ع) اجماع حاصل نشد .و نيز كه اجماع حاصل است به نامعصومى غير وى و در عدالت ديگران خالف
كردند.
پس به قرآن و سنّت و اجماع معلوم شد كه آن حضرت امام است.
مسأله:
امام حسن و امام حسين عليهما السالم ذرّيّت رسولند به نصّ قرآن كه عيسى بن مريم را حق تعالى به ذرّيّت ابراهيم خواند با
بعد مسافت ميان عيسى و ابراهيم عليهما السالم؛ حيث قال« :وَ ِتلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشا ُء»
الى قوله« :وَ مِنْ ذُ ِّريَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُو ُسفَ وَ مُوسى َو هارُونَ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ* وَ َزكَرِيَّا وَ يَحْيى وَ عِيسى
وَ إِلْياسَ» »9« .و اتّفاق است كه عيسى (ع) از دختران ابراهيم (ع) بود ،چنانكه امام حسن و امام حسين عليهما السالم از دختر
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بودند.
______________________________
( -)9انعام (.25 -27 /)5
ص292:
فصل در اشياى متفرّقه در مناقب موالنا امير المؤمنين و اوالده صلّى اللّه عليهم و معجزاته

فى الحديث المشهور :كتب اللّه على قائمة من قوائم عرشه قبل خلق آدم (ع) بالفى عام :ال اله الّا اللّه .محمّد رسول اللّه .ايّدته و
نصرته بعلىّ بن ابى طالب»9« .
ى
و ايضا قال (ص) :لمّا اسرى بى الى السّماء ،رايت على ساق العرش االيمن مكتوبا :ال اله الّا اللّه .محمّد رسول اللّه .ايّدته بعل ّ
و نصرته به»2« .
و قال تعالى« :وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ» »7« .و قالِ « :إنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ
خَلِيفَةً» »2« .پس چنانكه در آيت دوم خالفت حواله به خويشتن كرد و به آيت اوّل هم چنين كرد و خليفه اوّل آدم (ع) معصوم
بود ،بايد كه خليفه دوم نيز معصوم باشد ،و استخالف از غير وى محظور و محرّم و نامجوّز .و اگر آدم (ع) را علم اسماء بود،
على (ع) را نيز بود؛ كه :انا مدينة العلم و علىّ بابها .و دليل بر اين قول وى (ع) :سلونى
______________________________
( -)9الثاقب فى المناقب.991 /
( -)2الثاقب فى المناقب.991 /
( -)7نور (.55 /)22
( -)2بقره (.73 /)2
ص295:
قبل ان تفقدونى .و علّمنى رسول اللّه الف باب من العلم ،فانفتح لى من كلّ باب الف باب»9« .
و از امام محمّد باقر عليه السالم روايت است كه :على عليه السالم بعد از قتل عثمان روى به صحابه كرده گفت :شما را سوگند
مىدهم كه جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل عليهم السالم در ميان سه هزار فرشته ،روز بدر ،بر شما هيچكس سالم كردند الّا بر
من؟ جمله گفتند كه :نه»2« .
روزى امام حسن و امام حسين (ع) مىآمدند و طاهر مى گفتند :حبسنا جبرئيل و الرّسول .على (ع) پرسيد كه :چگونه جبرئيل
و رسول شما را مانع شدند؟ حسن گفت :من در كنار رسول (ص) بودم و حسين در كنار جبرئيل.
من از حجر رسول با حجر جبرئيل مىجستم ،و حسين از حجر جبرئيل با حجر رسول مىجست .رسول (ص) چون اين حكايت
بشنيد فرمود :صدق ابناى .از بامداد تا نماز پيشين من و جبرئيل با حسن و حسين بازى مىكرديم»7« .
و اتّفاق است كه در صحابه محبّت على (ع) علم طيب والدت بودى و بغض وى علم خبث والدت .چنانكه صحابيى گويد -و
گويند كه عايشه گفت:-

اذا ما التّبر حكّ على المحكّ

تبيّن غشّه من غير شكّ

ففينا الغشّ و الذّهب المصفّى

علىّ بيننا شبه المحكّ»«2

______________________________
( -)9بنگريد به :الثاقب فى المناقب.929 -923 /
( -)2الثاقب فى المناقب.922 /
( -)7الثاقب *.922 /در نسخ در اينجا اين اضافه موجود است« :و جبرئيل بر صورت خويش [خويشتن -ش] خلقتى بود»
كه گويا نيست .براى مالحظه وجه صحيح عبارت بنگريد به :الثاقب ص .927
( -)2الثاقب( 922 -927 /به نقل از عايشه).
ص295:
فصل
بدان كه :هر معجزى كه همه انبيا و اوصيا را بوده است ،رسول (ص) و ائمّه (ع) را بوده است.
چون نوح (ع) به زمين آمد از هر جنسى با خود داشت .مثال چنانكه درخت خرما نر و ماده بر زمين نهاد ،در حال برست و
بزرگ شد و برگ برآورد و ميوه پيدا كرد و به يك ساعت سبز شد.
ابو هارون عبدى گويد :روزى در پيش صادق (ع) شدم[ .مردى وارد شد و گفت »9« ]:شما را كه اوالد ابو طالبيد بر ما چه
فخر است؟ طبقى رطب آنجا نهاده بود .يكى از آن برداشت و خرما بخورد و استخوان آن به زمين فرو برد .در حال برست و
بزرگ شد و خرما برآورد .صادق (ع) از آن بچيد و بخورد و به حاضران داد .و بر هر دانهاى از آن نوشته بود كه :ال اله الّا اللّه.
محمّد رسول اللّه .و اهل بيت رسول اللّه خزّان اللّه فى ارضه .پس صادق (ع) گفت :چنين توانيد كرد؟ مرد گفت :به خدا كه در
آمدم و كسى مرا در جهان از تو دشمنتر نبود .و از پيش تو بيرون مىشوم و از تو دوستر كسى مرا نيست»2« .
______________________________
( -)9در نسخهها به جاى اين عبارت آمده« :و گفتم» كه صحيح نيست.
( -)2الثاقب.923 -925 /
ص293:

ابن عبّاس گويد كه:
ابو الصمصام عبسى به رسول (ص) آمد و اشتر بر در مسجد بخوابانيد و در مسجد رفت و سالم كرد و گفت :كدام است آن
جوان عربى كه دعوى نبوّت مى كند؟ سلمان بر پاى جست و گفت :يا اخا العرب ،نبينى صاحب اين روى چون ماه و پيشانى
روشن به عبادت و صاحب حوض و شفاعت و قرآن -و مناقب بسيار بگفت .عبسى گفت :اى محمّد ،اگر تو رسولى ،بگو كه
باران كى بارد و در شكم ناقه من چه ولد است نر يا ماده و فردا من چه كسب كنم و من كى بميرم.
رسول (ص) ساعتى خاموش شد و آهسته مىگفت كه :من بى وحى سخن نگويم .جبرئيل (ع) آمد با آيت« :إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ
السَّاعَةِ وَ يُنَ ِّزلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ بِ َأيِّ أَرْضٍ تَ ُموتُ»»9« .
عبسى اعرابى گفت :دست بده تا كلمه شهادت بر تو عرضه كنم .و اسالم آورد .و با رسول (ص) گفت :اگر من با قوم خويش و
بنى عمّان ج مله را مسلمان پيش تو آرم مرا چه دهى؟ رسول (ص) گفت :هشتاد ناقه سرخ پشت سفيد شكم سياه چشم كه بر
ايشان باشد طرايف يمن و نقط حجاز .و اشارت به على (ع) كرد كه عهدنامه چنين بنويس كه :بسم اللّه الرّحمن الرّحيم .اقرّ
محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف و اشهد على نفسه فى صحّة عقله و بدنه و جواز اموره انّ ألبي
الصّمصام العبسىّ عليه و عنده و فى ذمّته ثمانين ناقة حمر الظّهور بيض البطون سود الحدق عليها طرائف اليمن و نقط الحجاز .و
اشهد عليه جميع اصحابه.
ابو الصمصام خط بستد و بيرون شد .و مدّتى برآمد تا كه بازآمد و
______________________________
( -)9لقمان (.72 /)79
ص292:
رسول (ص) با جوار حق رفته بود .آمد و گفت :خليفه رسول (ص) كيست؟
گفتند :ابو بكر .پيش وى رفت و سالم كرده ،حجّت بر وى عرضه كرد .وى گفت:
رسول برفت و هيچ نگذاشت الّا بغلهاى دلدل نام و جامهاى فاضله [نام] يعنى زره.
و فدك را بگذاشت ،ما آن را به حقّى بستديم .و انبيا را ميراث نباشد.
سلمان آواز برآورد كه :كردى و نكردى و حقّ امير ببردى .يا ابا بكر ،ردّ العمل الى اهله .سلمان برخاست و دست وى بگرفت
و به در خانه على (ع) رفت و در بزد .على (ع) وضوى نماز مىكرد .گفت :دانى تو ابو الصمصام .ابو الصمصام گفت :اعجوبة و
ربّ الكعبة! نام من ببرد و مرا ندانسته! اين كيست؟

سلمان گفت :هذا وصىّ رسول اللّه .وى است كه رسول (ص) در حقّ وى گفت :انا مدينة العلم و علىّ بابها .فمن اراد العلم
فليأت الباب .و در حقّ وى گفت :انت منّى بمنزلة هارون من موسى .و ديگر گفت :علىّ خير البشر.
من رضى فقد شكر .و من ابى فقد كفر .و حق تعالى در حقّ وى گفت« :وَ جَ َعلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا» »9« .و آيت« :أَ جَعَلْتُ ْم
سِقايَةَ الْحاجِّ» الى قوله:
«ال يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ» « »2و آيت« :يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ» « »7و آيت« :فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ» « »2و آيتِ « :إنَّما
وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ» « »5و آيت« :ال يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ َو أَصْحابُ الْجَنَّةِ» -الخ « »5و آيت« :إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ» « »3در حقّ وى آمد .و در پيش على رفت و سالم كرد و حال حجّت
______________________________
( -)9مريم (.53 /)91
( -)2توبه (.91 /)1
( -)7مائده (.53 /)5
( -)2آل عمران (.59 /)7
( -)5مائده (.55 /)5
( -)5عشر (.23 /)51
( -)3احزاب (.77 /)77
ص291:
بگفت.
امير المؤمنين (ع) گفت :وثيقه دارى؟ گفت :دارم .فرمود كه :حاضر كن .به دست وى داد .و بخواند و با سلمان گفت :اال من اراد
ان ينظر الى قضاء دين رسول اللّه فليخرج غدا الى خارج المدينة .منافقان گفتند :وى فقير است و مال ندارد ،فردا رسوا شود.
چون روز شد اصحاب رسول (ص) با على (ع) بيرون آمدند و به صحرا رفتندى .امير المؤمنين (ع) سرّى با حسن بگفت و با
ابو الصمصام گفت :با حسن (ع) [به سوى توده ريگ] برو .حسن تا به كنار كثيب « »9برفت و با زمين كلمات چند بگفت كه
كسى فهم آن نكرد و قضيب رسول خداى بر زمين زد .كثيب گشوده شد و سنگى روشن آنجا پديد آمد دو سطر بر آنجا.

بر سطر اوّل نوشته :بسم اللّه الرّحمن الرّحيم .ال اله الّا اللّه .محمّد رسول اللّه .و بر سطر دوم نوشته :ال اله الّا اللّه .علىّ ولىّ اللّه.
حسن (ع) قضيب بر آن صخره زد و سنگ گشاده شد و مهار اشترى پديد آمد از آنجا .حسن (ع) گفت :يا ابو الصمصام ،قد.
يعنى :بكش .بكشيد تا هشتاد شتر موصوف در وثيقه نامدار از آنجا برآمد .على (ع) گفت -بعد از آنكه با خدمت وى آمد -كه:
مال وثيقه استقبال كردى؟ عبسى گفت :آرى.
على (ع) گفت :وثيقه بازپس ده .وثيقه بازپس داد .ام ير المؤمنين (ع) آن وثيقه بدريد .آنگه گفت :انّ اللّه عزّ و جلّ خلق هذه
النّوق فى هذه الصّخرة قبل ان يخلق اللّه تعالى ناقة صالح بالفى عام .منافقان گفتند :اين از سحر علىّ بن ابى طالب اندكى است.
و وى را بدان ساحر خواندند»2« .
______________________________
( -)9كثيب :توده ريگ ،تلّ ريگ.
( -)2الثاقب.972 -923 /
ص223:
فصل
چون رسول (ص) متوفّى شد ،عبد اللّه عبّاس گويد كه:
ابو بكر منادى كرد كه :هر كه آيد با دو گواه كه بر رسول (ص) دينى و قرضى دارد ،من آن را بگزارم .و امير المؤمنين (ع) هم
منادى كرد مطلق و تقييد نكرد به احضار دو گواه .تا اعرابيى آمد شمشير در گردن انداخته و گفت :رسول (ص) مرا وعده كرد
به صد ناقه سرخ با زمامها و جمله گرانبار به زر و سيم با هر قطارى غالمى.
سلمان رضى اللّه عنه وى را به در خانه على (ع) برد و در بزد .آن حضرت گفت :مرحبا بطالب عدّة والده من رسول اللّه (ص).
وى گفت :پدرم را وعده نداد رسول خدا يا ابا الحسن .على (ع) گفت :پدر تو پيش رسول (ص) آمد و گفت :من مردى مطاعم
و مقبول القول در قوم خويش .اگر ايشان را به اسالم دعوت كنم و از من قبول كنند مرا چه دهى؟ كه من درويشم.
رسول (ص) گفت :صد اشتر بدهم ب ر وجه مذكور .پدرت گفت :اگر من بميرم به پسرم رسانى .و اگر خداى تعالى تو را كه
رسولى بردارد و با پيش خويش خواند ،اشتر با بار كه دهد؟ رسول (ص) گفت :وصىّ من و انجاز كننده وعده من .رسول (ص)
قبول كرد .و مع هذا اعرابى گفت :اين خير دنياست .خير آخرت نيز بايد؛ كه بسيارى خلق بودند كه دنيا و آخرت
ص229:

ايشان را جمع آمد .رسول (ص) گفت :فرداى روز قيامت در بهشت رفيق من باشى .ليكن بعد از اين تو مرا نبينى و نه من تو را
در دنيا .اعرابى گفت :صدقت يا ابا الحسن.
على عليه السالم خرقهاى سپيد برداشت و چيزى بر آنجا نوشت و به امام حسن (ع) داد و گفت :به وادى عتيق رو و سالم كن
بر اهل وى .و خرقه را به وادى درافكن و ساعتى منتظر باش تا چه بينى .آنچه به تو دهد بدين مرد ده.
عبد اللّه عبّاس گويد كه:
پنهان برفتم چنانكه حسن (ع) مرا نمىديد و به وادى رسيد و گفت:
السّالم عليكم ايّها السّ كّان البررة االتقياء .انا ابن وصىّ رسول اللّه .انا الحسن بن علىّ سبط رسول اللّه .و انّى وصيّه و رسوله
اليكم .و اين خرقه را در وادى انداخت .از وادى من آوازى شنيدم كه مىگفتند :لبّيك لبّيك يا سبط رسول اللّه و ابن البتول و
ابن سيّد االوصياء .سمعنا و اطعنا .گوش دار و صبر كن تا بدو رسانيم.
ناگاه من غالمى ديدم كه طاهر شد و من نديده بودم كه از كجا پديد آمد و در دست وى بود زمام ناقهاى سرخ و شش ديگر
در دنبال وى.
غالمى بعد از غالمى بيرون مى آمدند در دست هر يكى قطارى ،تا صد ناقه سرخ با زمامها و بارها بيرون آمدند .حسن گفت:
زمام ناقه بستان با غالمان و برو؛ يرحمك اللّه»9« .
و اين جمله معجزات صالح است كه حق تعالى به دست موالنا امير المؤمنين على (ع) طاهر گردانيد .و سفينه نوح سفينه نجات
بود ،و سفينه
______________________________
( -)9الثاقب.975 -977 /
ص222:
امير ال مؤمنين (ع) به اتّفاق سبب نجات است؛ كه :مثل اهل بيتى كمثل سفينة نوح .من ركب فيها نجا .و من تخلّف عنها غرق.
ص227:
فصل در بيان احياى موتى
امير المؤمنين (ع) به حرب صفّين بيرون شد تا از فرات بگذشت و به نزديك كوه صفّين رسيد .چون نماز شام درآمد ،بفرمود تا
نزول كردند .وضو بساخت و اذان بگفت .چون از اذان فارغ شد ،كوه شكافته ،شخصى با ريش سپيد و روى سپيد از ميان كوه

پديد آمد و گفت :السّالم عليك يا امير المؤمنين و رحمة اللّه و بركاته .مرحبا بوصىّ خاتم النّبيّين و قائد الغ ّر المحجّلين و العالم
المؤمن و الفاضل الفائق ميراث الصّدّيقين و سيّد المؤمنين.
امام گفت :و عليك السّالم يا اخى شمعون بن حمّون وصىّ عيسى بن مريم روح اللّه .كيف حالك.
آن شخص گفت :بخير يرحمك اللّه .و من منتظرم نزول عيسى را .يعنى فى زمن صاحب االمر .و مرا معلوم نيست كه كسى باشد
بيشتر از تو در راه خداى به بال و فرداى قيامت بيشتر از تو به ثواب و از تو رفيعتر به مكانت.
صبر كن اى برادر من بدين رنجها تا رسيدن به دوست خود رسول اللّه فرداى قيامت .اگر دانستندى اين جهّال سياهرويان آنچه
خداى تعالى براى ايشان بنهاده از عذاب آخرت ،هرگز با تو حرب نكردندى .و اگر سپيد رويان اصحاب تو بدانستندى آنچه
خداى تعالى براى ايشان پرداخته و نهاده
ص222:
از ثواب فرداى قيامت و حور و قصور و غلمان و درجات ،تمنّاى آن كردندى كه به مقاريض ايشان را پاره پاره مىكنند و پس
زنده مىكنند و به مقراض پارهها مىكنند .اى برادر ،تو را معلوم است كه در بنى اسرائيل مردان خداى بودند كه ايشان را به
دست ارّه و مقاريض پاره پاره مىكردند و بعد از آن بر درخت مىكردند و ايشان بر آن صابر مىبودند براى خداى تعالى.
تو نيز صبر كن با اصحاب خويش.
عمّار بن ياسر و عبد اللّه بن عبّاس و مالك اشتر و هاشم بن عتبه و ابو ايّوب انصارى و قيس بن سعد و عمرو بن الحمق
الخزاعى و عبادة بن صامت و ابو الهيثم بن تيهان رضى اللّه عنهم پرسيدند كه :اين مرد كيست؟ گفت:
وصىّ عيسى شمعون بن حمّون عليهما السالم .و ياران امير المؤمنين (ع) جمله كالم وى مىشنيدند ،ايمان و بصيرت ايشان به
زيادت شد؛ تا كه عبادة بن صامت و ابو ايّوب انصارى گفتند :يا امير المؤمنين ،جان و مال و پدر و مادر ما فداى تو باد! ما
جمله نصرت تو كنيم چنانكه نصرت رسول كرديم .و از مهاجر و انصار كسى از تو برنگردد الّا كه شقى و بدبخت باشد .موالنا
على (ع) ايشان را بسيارى ثناى به خير گفت»9« .
سلمان فارسى رضى اللّه عنه گويد كه :زنى از انصاريان ا ّم فروه نام از جمله مواليان موالنا على (ع) بودى .تجنّى « »2بر وى
نهادند و وى را شهيد كردند .امير المؤمنين (ع) غايب بود .چون بازآمد ،به سر گور وى آمد و سر برداشت و گفت :اللّهمّ يا
محيى ا لنّفوس بعد الموت ،و يا منشئ العظام الدّارسات بعد الموت ،احى لنا امّ فروة و اجعلها عبرة لمن عصاك .هاتفى
______________________________
( -)9الثاقب ،225 -225 /امالى مفيد.935 -932 /

( -)2تجنّى عليه :او را به گناهى متّهم كرد كه مرتكب نشده بود.
ص225:
آواز داد كه :يا امير المؤمنين ،بكن آنچه خواهى كردن .امير المؤمنين (ع) پاى بر سر گور زد و گفت :يا امة اللّه ،قومى باذن اللّه.
امّ فروه از گور برآمد و بگريست و گفت :ارادوا اطفاء نورك ،فابى اللّه عزّ و جلّ به لنورك الّا ضياء و لذكرك الّا ارتفاعا و لو
كره الكا فرون .موالنا امير المؤمنين وى را با پيش شوهر و فرزندان خويش فرستاد .امّ فروه بعد از آن دو پسر بياورد .و بعد از
قتل امير المؤمنين متوفّى شد به شش ماه»9« .
صادق (ع) گويد كه :موالنا امير المؤمنين (ع) در زمين بابل نماز پيشين بگزارد و التفات با جمجمه كرد -يعنى با كاسه سر -و
گفت :اى جمجمه ،من انت .وى گفت :فالن بن فالن سلطان فالن شهر .امير المؤمنين (ع) از وى حالها بپرسيد كه مدّت عمر وى
چند بود و در دور وى حالهاى خير و شر چون رفت»2« .
و عماد الدين طوسى ابو جعفر گويد كه :مسجد جمجمه در زمين بابل امروز مشهور است كه موالنا امير المؤمنين (ع) آنجا با
وى سخن گفت.
حاجيان و غير ايشان كه آنجا برسند زيارت كنند و حاجات خواهند .و امروز از غايت در اوج بلند است آن مسجد»7« .
هم صادق (ع) گويد كه :امير المؤمنين (ع) را در بنى مخزوم خاالن بودند .جوانى از ايشان به خدمت وى آمد و گفت :مرا
برادرى بود متوفّى شد.
و من عظيم بر وى حزين شدم .امام (ع) گفت :خواهى كه وى را زنده كنم؟
جوان گفت :آرى يا امير المؤمنين .امام (ع) رداى مبارك رسول در سر
______________________________
( -)9الثاقب.223 -225 /
( -)2الثاقب.223 /
( -)7الثاقب.223 /
ص225:

گر فت و بر سر گور وى آمد و يك دو بار لب بجنباند و پاى بر سر گور وى برزد .مردى از آنجا بيرون آمد و مىگفت به زبان
پارسى .امام (ع) گفت :نه تو بمردى و عربى بودى؟ گفت :آرى؛ چنين بود كه من به غير سنّت شما بمردم ،زبان من متغيّر كردند.
«»9
______________________________
( -)9الثاقب ،222 /مناقب ابن شهر آشوب .723 /2
ص223:
فصل در مناقب امير المؤمنين و معجزات وى در خوابها
محمّد بن عمر الواقدى گويد كه :هارون الرّشيد هر روزى مجمع علما بساختى و بحث علم كردندى .شافعى بر دست راست وى
نشستى كه هاشمى بود ،و محمّد بن اسحاق و محمّد بن يوسف پيش وى نشسته بودند؛ نزديك به هفتاد مرد عالم هر يكى فاضل
جهانى.
واقدى گويد :من به آخر در پيش وى شدم .هارون از من پرسيد كه:
چرا دير آمدى؟ من عذرى بگفتم .مرا نيز پيش خويش بنشاند .و روى به شافعى كرد و گفت :چند مناقب علىّ بن ابى طالب
روايت كنى؟ شافعى گفت :چهارصد يا اكثر؟ هارون گفت :مترس و راست بگوى .گفت :پانصد يا زيادتتر .از محمّد بن اسحاق
پرسيد كه :تو چند حديث روايت كنى؟
گفت :قدر هزارى يا بيشتر .پس رو به محمّد يوسف كرد و گفت :تو چند روايت كنى يا كوفى؟ گفت :لو ال الخوف ،لكانت
روايتنا اكثر من ان يحصى.
هارون گفت :از كه ترسى .محمّد يوسف گفت :از عمّال و اصحاب تو.
هارون گفت :تو ايمنى .بگو كه چند حديث روايت كنى .گفت :من پانزده هزار حديث مسند و پانزده هزار مرسل.
واقدى گويد :پس روى به من كرد و گفت :تو چند روايت كنى؟ گفتم
ص222:
من مثل مقالت محمّد بن يوسف .هارون گفت :من فضيلتى روايت كنم كه هيچ فضيلتى به ازاى آن نبود .من توبه كردم از آنچه
با طالبيان كردم.
پرسيدند كه :آن فضيلت چيست؟ گفت:

يوسف بن حجّاج را والى دمشق گردانيدم و فرمودم كه در كار رعيّت و شريعت به راستى نگاه دار .صاحب خبران به وى
رسانيدند كه خطيب دمشق لعنت بر على (ع) مىكند و نقيصه وى مىگويد .وى را بخواند و احوال پرسيد .اقرار كرد و گفت:
وى آبا و اجداد مرا بكشت و به برده برد .تا به روز مرگ من از اين بازنگردم .وى را بگرفت و غل برنهاد و محبوس كرد و به
من خبر بازداد كه اينچنين حالى روى نموده.
من بفرمودم تا وى را پيش من آوردند .وى را با آن غل حاضر كردند .همچنين اقرار كرد .نصيحت كردم ،قبول نكرد؛ كه تا من
زنده باشم برنگردم .بفرمودم تا عقابين « »9بياوردند و تازيانه و جلّاد بيامد و پشت بر من كرده وى را صد تازيانه بزد .و من با
وى گفتم كه رجوع كن از اين ،وى از آن رجوع نمىكرد .و من گفتم كه :امير المؤمنين علىّ بن ابى طالب آن كشتن به فرمان
خدا و رسول كرد .تا چندانش بزدند كه بول كرد و بفرمودم تا با آن خانه بردند كه نزديك ايوان است .و اشارت بدان خانه كرد.
چون نماز خفتن بكردند ،من در فكر افتادم كه شامى را بكشم يا بسوزم يا صلب كنم يا به تازيانه بكشم .در انواع ايالم و عذابها
متفكّر بودم و خواب از من دور شد؛ تا نزديك صبح در خواب رفتم ،ديدم در آسمان گشاده شد و جبرئيل (ع) فرود آمد و
رسول (ص) با وى بود و على و حسن
______________________________
( -)9عقابين :دو چوب كه مجرم را بر آنها به دار مىكشيدند يا بر آنها بسته ،چوب مىزدند.
ص221:
و حسين با وى .و رسول (ص) پنج حلّه پوشيده بود و با على (ع) سه حلّه و با حسن و حسين دو حلّه و با جبرئيل (ع) يك
حلّه .جبرئيل كاسهاى آب در دست گرفته .رسول (ص) گفت :كاسه آب به من ده .جبرئيل به وى داد و آواز داد بلند كه :يا
شيعه محمّد و آل محمّد .از حواشى و خدمتكاران من كه به نام و نسب ايشان را شناسم ،هر يكى تا چهل تن آواز بازدادند .و
در سراى من به قدر پنج هزار آدمى است .هر يكى را آب دادند و بازگردانيدند.
پس فرمود :دمشقى كجاست؟ در گشوده شد و وى را از خانه بيرون آوردند .على (ع) گريبان وى بگرفت و گفت :يا رسول
اللّه ،اين مرد بىسبب به من دشنام مىدهد و بر من ظلم مىكند و لعنت مىگويد .پس رسول (ص) وى را لعنت بگرفت كه :تويى
كه دشنام به علىّ بن ابى طالب مىدهى؟! وى گفت :يا رسول اللّه آرى .رسول (ص) گفت :اللّهمّ امسخه و امحقه و انتقم منه .در
حال با سگى شد .و من مىديدم وى را كه با خانه بردند.
من از آن هيبت بيدار شدم .در حال غالمان را بفرمودم تا در خانه بگشادند و وى را بيرون آوردند .وى سگى بود الّا كه گوش
چون گوش آدميان داشت در خاك مىغلتيد و عذر از آن فعالت مىخواست و زبان مىخاييد « »9و لب مىجنبانيد .و من
مى گفتم :كيف رايت عقوبة ربّك؟! و غالمى را بفرمودم تا گوش وى گرفته باز جاى خويشتن برد.
گفت :هنوز در آن خانه است .و بفرمود تا بيرون آوردند از آنجا.

شافعى گفت :من ايمن نيستم كه خداى تعالى تعجيل عقوبت اين كند .بفرمود
______________________________
( -)9خاييدن :جويدن.
ص273:
تا با خانه برند .با خانه بردند .ناگاه وجبهاى « »9و صيحهاى برآمد ،صاعقه بر بام خانه افتاد و وى را بسوزانيد و آن جثّه خبيث
وى خاكستر شده بود و روح نحسش به دوزخ رسيده.
هم راوى گويد كه :به هارون گفتم كه :اى هارون ،اين وعظ و تنبيه و معجزهاى عظيم است .توبه بكن از كشتن طالبيان .رشيد
گفت :دير است كه توبه بكردم»2« .
اعمش گويد :ابو جعفر دوانيقى در نيمه شب كس فرستاد و مرا بخواند.
من بترسيدم و گفتم :در اين وقت مرا مىخواند تا ا ز من مناقب امير المؤمنين (ع) طلب كند .اگر راست گويم ،مرا بكشد .و اگر
دروغ گويم ،كافر شوم .بنشستم و وصيّت نامه بنوشتم و كفن و حنوط را بر خويشتن كردم .چون پيش وى رسيدم ،عمرو بن
عبيد را ديدم .دلم ساكنتر شد .مرا به نزديك خويش خواند تا چنانكه زانوى من به زانوى وى نزديك شد .از من بوى حنوط
بشنيد .گفت :اگر راست بگويى خالص شوى ،و الّا تو را بر درخت كنم .اعمش گفت :راست بگويم .گفت :بوى حنوط چيست؟
گفتم:
حال چنين بود .و حكايت خوف به او گفتم .چون حكايت بشنيد راست بنشست بعد از آنكه تكيه كرده بود و گفت :ال حول و
ال قوّة ا لّا باللّه العلىّ العظيم .يا سليمان ،چند حديث روايت كنى در مناقب على (ع)؟ گفت :اندك روايت كنم .گفت :آخر چند
باشد؟ سليمان گفت :ده هزار .دوانقى گفت:
من يك فضيلت دانم كه تو اگر بشنوى ،جمله مناقب خويش فراموش كنى.
ابتدا كرد و گفت:
______________________________
( -)9وجبه :صداى فرو ريختن و سقوط چيزى.
( -)2الثاقب.277 -221 /
ص279:

من در روزگار بنو اميّه از ايشان مىگريختم .و هر جا كه مىرسيدمى به وسيله مناقب على (ع) مردم خدمت من مىكردند .تا
به شهرى برسيدم كه امام مسجد را ديدم و مناقب على (ع) با وى بگفتم .مرا پرسيد كه :از كجايى؟
گفتم :از كوفه .گفت :عربى يا موال؟ گفتم :عربى .مرا لباس بداد و ارشاد كرد به دو برادر خويش يكى امام مسجدى و ديگر
مؤذّن .مرا به برادر امام مسجد برد .من از بهر وى فضايل على (ع) بگفتم .بسيار جامهها و دراهم به من داد و گفت :مرا خرّم
گردانيدى .بامداد بايد كه به مسجد آل فالن -كه مسجد آل مروان باشد -حاضر شوى تا برادر مبغض مرا ببينى.
بامداد به نماز رفتم .ناگاه جوانى بيامد و با جنب من ايستاد .چون به ركوع رفت ،نتوانست كرد كه عمامه نگاه دارد ،دستار از
سرش بيفتاد .سر وى را ديدم چون سر خوكان .چون سالم بازداد ،روى بدو كردم و آن احوال باز پرسيدم.
گفت :من مؤذّن بودم در مسجد آل فالن .ميان بانگ نماز و قامت ،هزار بار لعنت با على كردمى .و روز جمعه چهار هزار كرّت
كردمى.
روزى در اين سراى -و اشارت به سراى كرد -كه روزى بانگ نماز و قامت هزار كرّت لعنت بكردم .و چون روز جمعه بود به
چهار هزار كردم.
و بر اين دكّانه « »9بخفتم .در خواب ديدم رسول (ص) و على (ع) را خرّم و شادان در بهشت و امام حسن در دست راست
رسول و امام حسين بر دست چپ و سقايه مىكرد؛ تا كه رسول و على و حسن و حسين جمله حاضران را آب مىدادند .پس
حسين (ع) گفت :اين مرد را كه تكيه كرده است بر اين دكّانه آب دهيد .حسن گفت :يا جدّ ،آب تو بفرمايى دادن به شخصى كه
هر
______________________________
( -)9دكّان :سكّويى كه بر آن نشينند.
ص272:
روزى هزار كرّت لعنت بر پدر من بكند و روز جمعه چهار هزار بار؟! رسول (ص) برخاست و به من آمد و گفت :ما لك-
عليك لعنة اللّه -تلعن عليّا و علىّ منّى و تشتم عليّا و علىّ منّى؟! و خيو در روى من انداخت و لگدى بر من زد و گفت :قم
غيّر اللّه ما بك من نعمة! من بيدار شدم از خواب و اين سر و روى به صفت سر و روى خوكان گشته بود»9« .
جعفر بن محمّد الدوريستى گويد كه :من در سنه احدى و اربعمائه به بغداد حاضر شدم به مجلس شيخ مفيد ابو عبد اللّه .علويى
آمد و از وى تعبيرى پرسيد .او آن را بيان بكرد .من گفتم :اطال اللّه بقاء سيّدنا! تو علم تعبير خواندهاى؟ گفت :بسيار روزگار
من اين علم خواندهام .پس با دوريستى گفت :كاغذ برگير و بنويس تا امال كنم .گفت :در بغداد مردى بود شافعى و وى را كتب
بسيار بودى و فرزند نداشت .چون اجل وى نزديك رسيد ،مردى جعفر دقّاق نام را بخواند و وصيّت بكرد كه چون از دفن من
فارغ شوى ،اين كتابهاى مرا به بازار ببر و بفروش و به مصالحى كه بنويسم بهاى آن صرف كن از قروض و غير آن .و تفصيل

مصالح بنوشت .پس منادى كردند كه كتب فالن كس مىفروشند .من نيز بدانجا رفتم و چهار كتاب از علم تعبير بخريدم كه يك
هفته ديگر ثمن آن به وى رسانم .چون خواستم كه برخيزم ،جعفر دقّاق مرا گفت:
مكانك يا شيخ .و تو را حك ايتى كنم كه بصيرت مذهب تو باشد .بدان كه :من با رفيقى مؤمن معتمد كه نزد من آمدى و علم
آموختى؛ تا گفتند كه به باب البصره مردى هست عالم به نام ابو عبد اللّه المحدّث .با رفيق پيش وى مىرفتيم و وى امالى
حديث كردى .و هر وقتى كه امالى احاديث اهل
______________________________
( -)9الثاقب.275 -277 /
ص277:
البيت كردى ،به آخر طعنه زدى به راوى و به حديث و به معانى آن .تا روزى فضايل على (ع) بگفت و گفت :و ما ينفع هذه
الفضائل عليّا و فاطمة.
فانّ عليّا كان يقتل المسلمين .و طعنهاى بسيار زد در فاطمه و امير المؤمنين (ع) و چيزهاى منكر گفت.
من با رفيق گفتم :اين مرد نه دين دارد و نه ديانت .مردى ضالّ است و مضل .مرا و تو را روا نيست پيش وى آمدن؛ كه طعنه
در على (ع) و فاطمه زدن از دين مسلمان نيست .رفيق من مرا تصديق كرد و گفت :راست مىگويى .ما به استادى ديگر رويم.
و عزم ما بر اين وجه مصمّم شد.
آن شب نخفتم بسيار .در آخر به خواب رفتم ،پنداشتم كه به مسجد اعظم مى رفتم .چون با پس نگريستم ،ابو عبد اللّه محدّث
را ديدم و امير المؤمنين على عليه السالم را سوار بر خرى مصرى به عزم مسجد اعظم .من گفتم :او گردن ابو عبد اللّه بزند.
چون به نزد يك وى رسيد ،قضيبى به دست داشت ،در چشم راست آن ملعون زد و كور كرد و گفت :يا ملعون! لم تسبّنى و
فاطمة؟! محدّث دست بر چشم نهاد و گفت :اوه اعميتنى!
جعفر گفت :من بيدار شدم و قصد كردم كه نزد رفيق روم و حال با وى بگويم .در حال ،وى مىآمد متغيّر اللّون و الحال مرا
گفت :يا رفيق ،ندانى چه ديدم! چنين و چنين ديدم! بعينه همان خواب ديده بود .من نيز گفتم همين خواب ديدم و بر عزم آن
بودم كه پيش تو آيم و حكايت بگويم.
با رفيق گفتم كه ما مصحف برگيريم و پيش محدّث رويم و سوگند بخوريم كه ما چنين ديديم تا وى نگويد كه اينان تواطؤ
ك ردند .چون به در خانه رفتيم ،در بسته بود .ما بترسيديم .در بكوفتيم .جاريه وى آمد و گفت:
ممكن نبود كه وى را اين ساعت بينيد .و دوم كرّت و سوم كرّت بگفتيم ،جاريه همان جواب كه مىگفت بداد .تا آخر حالها
پرسيديم ،جاريه گفت:

ص272:
وى دست بر چشم راست نهاده و مىگويد :علىّ بن ابى طالب مرا كور كرد.
ما گفتيم :در بگشاى كه ما هم بدين كار آمدهايم .در بگشاد .ما در پيش وى رفتيم .وى را ديديم به هيئت منكره استغاثت مىكرد
و مىگفت :ما لى و لعلىّ بن ابى طالب؟! ما فعلت به؟! فانّه قد ضرب القضيب على عينى البارحة فاعمانى.
جع فر گويد :ما نيز خواب خويش بازگفتيم و وى را نصيحت كرديم كه از اين حكايت بازآى و زبان در حقّ وى و فاطمه (عليها
السالم) كوتاه كن .ما را گفت :ال جزاكما اللّه خيرا! اگر علىّ بن ابى طالب چشم ديگرم كور گرداند ،من وى را بر ابو بكر مقدّم
نكنم .من روى به رفيق كردم و گفتم :در اين مرد خيرى نيست.
روز سوم پيش وى رفتيم تا حال بدانيم ،به چشم ديگر كور شده بود .با وى گفتم :اما تعتبر :تو را وقت اعتبار نيست؟! گفت :ال
و اللّه كه من از اين اعتقاد برنگردم .علىّ بن ابى طالب هر چه مىخواهد گو بكن! ما از پيش وى بيرون رفتيم.
پس از هفته اى با پيش وى رفتيم تا حال بازدانيم .گفتند :وى را دفن كردند .پسرى داشت مرتد شد بر خشم علىّ بن ابى طالب
و به بالد كفر رفت به شهر روم .ما بازگرديديم و اين آيت بخوانديم كه« :فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ»
«»2« .»9
امام علّامه عماد الدّين ابو جعفر محمّد بن علىّ بن محمّد الطوسى رحمه اهلل در كتاب ثاقب گويد كه :من نقل كردم اين را از
نسختى كه جعفر دوريستى
______________________________
( -)9انعام (.25 /)5
( -)2الثاقب.271 -275 /
ص275:
نوشته به خطّ خويش .و نقل كرده بود با فارسى در سنه ثالث و سبعين و اربعمائة .و ما آن را از فارسى به عربى نقل كرديم
ثانيا به بلده كاشان در سنه ثالث و خمسين و خمسمائة »9« .و من ثالثا نقل كردم از عربى به فارسى در شهر قم در سنه احدى
و سبعين و ستّمائة.
عثمان بن عفّان الشجرى گ ويد كه :من به طلب علم بيرون شدم؛ تا به بصره رفتم به محمّد بن عبّاد صاحب عبادان و گفتم :من
مردى غريبم و از جاى دور آمدهام كه از علم تو چيزى بياموزم .گفت :از كدام شهرى؟ گفتم:

از سجستان .گفت :از بالد خوارج؟ گفتم :اگر من خارجى بودمى ،مرا پيش تو چه كار بودى؟! محمّد بن عبّاد گفت :حديثى از
من بنويس تا چون به شهر خويش روى آنجا بازگويى .پس گفت:
مرا همسايه اى بود .شبى به خواب ديد كه قيامت برخاست و وى بمرده بود ،وى را بر حساب و صراط و ميزان و جمله اهوال
قيامت بگذرانيدند.
[گويد ]:برفتم تا به حوض رسول (ص) را ديدم بر شفير حوض نشسته و حسن و حسين عليهما السّالم امّت را آب مىدادند .به
حسن رفتم و آب خواستم ،نداد .و به حسين رفتم ،همچنين آب به من نداد .به رسول (ص) آمدم و گفتم :يا رسول اللّه ،من از
امّت توام و شيعه على (ع) .از حسن و حسين آب خواستم از حوض به من ندادند .رسول اللّه گفت :تو را همسايهاى است و
لعنت بر على (ع) مىكند و تو او را منع نمىكنى .چگونه آب به تو دهند؟! من گفتم :يا رسول اللّه ،من مردى ضعيفم و قوّتى
ندارم و وى خدم سلطان است .رسول (ص) كاردى بيرون آورد و به من داد و گفت :برو و وى را بكش .من به در خانه وى
رفتم .در بسته نبود .بر غرفه رفتم و سر وى
______________________________
( -)9الثاقب.271 /
ص275:
ببريدم و به زير آمدم و كارد خون آلوده به رسول (ص) دادم .اشارت به حسن (ع) كرد كه آب به وى ده .كاسهاى به من داد.
شك مىكنم كه خوردم يا نه .ناگاه از هيبت از خواب بيدار شدم .و نماز مىكردم تا صبح بر آمد .آوازى برآمد .با جاريه گفتم:
برو و بدان كه چه حال است .گفت:
مى گويند كه فالنى را از همسايگان ما بر غرفه كشته يافتند مذبوح .در حال صاحب سلطان و اعوان وى برسيدند و همسايگان
را مىگرفتند .من به امير رفتم و گفتم :يا امير ،اتّق اللّه؛ كه اين قوم از اين معنى برىاند و وى را من كشتم .امير گفت :تو پيش
ما متّهم نيستى .من گفتم :احوال چنين و چنين بود .و به شرح بازگفتم .صاحب گفت :برو؛ كه تو و جمله خلق از خون وى
برىايد .وى را خداى تعالى كشت و رسول (ص) و امير المؤمنين (ع)»9« .
محمّد بن عبّاد اين حكايت از همسايه بازگفت.
داوود پدر سلطان الب ارسالن ،ابو على عبيد اللّه بن علىّ بن عبيد اللّه العلوى را متّهم بكرد به ميل [به] آل محمّد و وى را
بگرفت و محبوس كرد حبسى تمام و از وى صد و پنجاه هزار درهم بستد .و گويند سى هزار دينار به مصادره بستد .به خواب
ديد امير المؤمنين على (ع) را كه قاروره اى به وى نمود پر از كافور و گفت :ابو على علوى را خالص ده و مال وى به وى
رسان.

داوود بيدار شد از خواب و وى را فراموش شد .ثانيا به خواب رفت و امير المؤمنين را به خواب ديد سوار بر اسبى نيكو شمشير
در دست از نيام كشيده گفت :من نگفتم با تو كه فرزند مرا خالص ده؟! و چنان خيال افتاد وى را كه آن جماعت را كه موكّالن
علوى بودند گردن بزد و سر از تن
______________________________
( -)9الثاقب.223 -271 /
ص273:
جدا كرد و تپانچهاى بر روى امير داوود زد كه بعضى از محاسن وى برفت از آن تپانچه و گفت :اگر خالص وى ندهى ،گردنت
بزنم!
چون بيدار شد ،علوى را خالص داد و مال وى به وى رسانيد و آنچه باقى نبود غرامت بكشيد .و وقت صبح اوالد موكّالن به
سراى علوى پيش وى آمدند .پرسيد كه :احوال موكّالن مشاهده كرديد؟ گفتند :دوش ديديم به سالمتند .امير داوود گفت :برويد
و حاال مشاهده كنيد .چون به سراى علوى رفتند ،جمله موكّالن را ديدند سرها از تن جدا شده و ارواح خبيثه به دوزخ رسيده.
«»9
عيسى بن عبد اللّه گويد :از بزرگى قرشى شنيدم -و نام نبرد -كه :در شام دشمن على بودمى و دشنام به وى دادمى .تا شبى
خفته بودم ،شخصى آمد و گفت :تويى كه لعنت على مىكنى؟! تپانچهاى بر روى من زد .يك نيمه روى من سياه شد و باقى
سپيد بماند»2« .
جابر الجعفى از باقر (ع) روايت كند كه:
امير المؤمنين (ع) در مسجد كوفه نشسته بود و ساز حرب صفّين مىكرد و مردم را ترغيب مىنمود به حرب .دو مرد پيش وى
به قاضى آمدند .يكى آواز بلند گردانيد بر طريق كم التفاتى .امير المؤمنين (ع) التفات با جانب وى كرد و گفت :اخسأ! در حال
سر وى چون سر سگ شد .مرد به انگشت تضرّع مىكرد به خدمت امير المؤمنين.
جماعتى كه حاضر بودند ،مبهوت شدند از آن عمل و جمله گفتند :يا امير المؤمنين! از گناه وى درگذر و از عثرت وى اقاله
فرماى .امام عليه
______________________________
( -)9الثاقب.229 /
( -)2الثاقب.222 -229 /

ص272:
السّالم لبهاى مبارك بجنبانيد ،مرد با حالت خويش آمد .حاضران گفتند :يا امير المؤمنين! تو اين قدرت دارى كه ما ديديم و به
حرب معاويه لعين مىروى؟! ساعتى سر در پيش انداخت ،پس سر برآورد و گفت :و الّذى فلق الحبّة و برا النّسمة كه اگر خواهم
اين پاى كوچك در اين بيا بان دراز و واديها و كوهها بر سينه معاويه زنم و در حالش بكشم ،توانم كردن .و اگر سوگند به خدا
دهم كه وى را پيش از آنكه در مجلس خويش برخيزم پيش من آرد ،پيش از آنكه چشم شما با شما گردد ،وى تعالى بكند؛ و
لكن عباد مكرمون ال يسبقونه بالقول و هم بامره يعملون »9« .يعنى ما بنده مأموريم؛ ما را براى حجّت چنين فرمودند همچنانكه
رسول را.
و همچنين مردى و زنى پيش وى رفتند ،حق با طرف زن .كالم چند با مرد بگفت از روى شريعت .مرد خشم گرفت و آواز
برآورد بر حضرت امير المؤمنين (ع) .امير با وى گفت :اخسأ! همچنين سر وى چون سر سگ شد .وى شفيع شد و جماعت
حاضران ،خداى تعالى وى را به اصل خويش برد»2« .
______________________________
( -)9الثاقب ،222 /احقاق الحق .353 /2
( -)2الثاقب.227 /
ص271:
فصل در معجزات وى (ع) از اشجار
محمّد بن ابى بكر گويد كه :حسن بن على عليهما السّالم رنجور شد و از على (ع) اشتهاى انار كرد .امير المؤمنين (ع) دست
مبارك بكشيد تا به استوانه مسجد و دعاى بخواند كه ما آن فهم نكرديم .از وى غصنى بيرون آمد و چهار انار داشت .دو به
حسن داد و دو به حسين (ع) داد و گفت:
هذه من ثمار الجنّة.
محمّد گويد :ما گفتيم :يا امير المؤمنين! تو بر اين چيزها قادر باشى؟
گفت :أ و لست قسيم الجنّة و النّار من امّة محمّد؟! «»9
حسين بن على عليهما السّالم گويد:

روزى موالنا امير المؤمنين (ع) در سراى خويش نشسته بود و جماعتى محبّان در پيش وى .جمعى اعادى دولت وى درآمدند
و سالم كردند .موالنا امير المؤمنين (ع) ايشان را بنشاند .پس گفت :من امروز آيتى به شما نمايم كه مثل آيت عيسى بود در بنى
اسرائيل از انزال مائدهَ « .فمَنْ يَكْ ُفرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً ال ُأعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ»»2« .
______________________________
( -)9الثاقب.222 /
( -)2مائده (.995 /)5
ص223:
پس گفت :نظر به درخت اندازيد .و در آن سراى درختى بود از انار خشك شده .در حال آب بر شاخههاى انار برفت و تر و
تازه شد و سبز گشت و برگ برآورد و انار پديد كرد و بار دربست و بارهاى آن بر سر ما فرو گذاشت .امام (ع) التفات با احبّا
كرد و گفت :دستها بكشيد و ميوهها بخوريد به نام خداى .ايشان جمله «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم» گفتند و انار بچيدند و
بخوردند .و انارى بود كه ما هرگز از آن خوشتر انار نخورده بوديم.
پس روى به اعادى كرد و گفت :شما نيز ميوه بچينيد و بخوريد .ايشان چندانكه دستها درازتر مىكردند ،ميوه باالتر مىشد
چنانكه هيچ نچيدند و گفتند :چه افتاد ما را كه ايشان از آن ميوه بخوردند و ما نمىتوانيم چيدن؟
پس گفت :به حقّ آن خداى كه محمّد را به حق به خلق فرستاد كه ميوههاى بهشت نيابند الّا دوستان ما ،و از آن دور نشوند الّا
اعداى ما»9« .
حارث اعور گفت كه :بيرون شديم با امير المؤمنين على (ع) تا به عاقول رسيديم به بن درختى كه از خشكى پوستهاى آن
بيفتاده بود و چوب خشك بمانده .امير المؤمنين (ع) گفت :ارجعى باذن اللّه خضراء ذات ثمر .در حال شاخههاى آن به حركت
در آمد و بار كمّثرى « »2بيرون آورد .ما از وى بچيديم و بخورديم و چيزى با خويشتن برداشتيم .چون دوم روز با سراى
رفتيم ،آن درخت را سبز يافتيم و كمّثرى بر وى»7« .
جابر بن عبد اللّه گويد :با على (ع) رفتيم تا ما را گفت :برويد تا به زير
______________________________
( -)9الثاقب.225 -222 /
( -)2كمّثرى :گالبى.
( -)7الثاقب.225 /

ص229:
آن درخت سدر و دو ركعت نماز بكنيم .ما مىديديم كه چون وى ركوع مىكرد ،سدره با وى ركوع مىكرد؛ و چون به سجود
مىرفت ،سدره با وى سجود مىرفت؛ و چون به قيام مىرفت ،سدره با وى قيام مىكرد .تا چون از نماز فارغ شد گفت :اللّه ّم
صلّ على محمّد و آل محمّد .جمله شجر با برگ و شاخهها و ميوهها مىگفت :آمين .آمين .دوم كرّت گفت :اللّهمّ صلّ على
شيعة محمّد و آل محمّد .درخت با توابع مىگفت :آمين .آمين .پس فرمود:
اللّهمّ العن مبغضى محمّد و آل محمّد و مبغضى شيعة محمّد و آل محمّد.
درخت با برگ و اعضاى مىگفت :آمين .آمين»9« .
______________________________
( -)9الثاقب.225 -225 /
ص222:
فصل در معجزات وى با ماران
روزى در مسجد كوفه امير المؤمنين (ع) خطبه مىكرد ،چشم وى بر زاويهاى افتاد .با قنبر گفت كه :يا قنبر ،آنچه به نزديك آن
سنگ است به من آر .قنبر چون به نزديك آن سنگ رسيد ،مارى عظيم ديد ،بترسيد و بگريخت .پس ساكن شد .بار ديگر آن
حضرت فرمود كه :يا قنبر ،مترس و به من ده.
قنبر مار را برگرفت و به امير المؤمنين برد .در راه از دست وى بيفتاد.
مارى سخت شگرف با صورت نيكو بر منبر رفت و سر در پيش امير المؤمنين نهاد و خبرهاى به سر مىگفت .و از آنجا
بازگرديد .و خلق به دونيم شدند و در ميان آن دو صف بگذشت و با نزديك آن سنگ شد.
موالنا امير المؤمنين تفكّرى بكرد يك چندى و بسيار بگريست .پس روى به خلق نهاد و گفت :شما را از اين عجب مىآيد؟
همه گفتند :يا امير المؤمنين ،چگونه عجب نيايد؟! پس گفت :اين مار بيعت كرد با رسول (ص) به سمع و طاعت و با من .و وى
سامع و مطيع است مرا كه من وصىّ رسول خدايم .و رسول (ص) بفرمود شما را به سمع و طاعت من؛ و
ص227:
از شما كس هست كه سامع و مطيع من است ،و كس هست كه نيست»9« .

و همچنين :روز جمعه از باب الفيل در مسجد كوفه مارى در آمد سر وى چند سر اشترى و قصد منبر كرد و خلق بگريختند و
بيامد و بر منبر رفت و با امير المؤمنين على بسيارى مسارّه بكرد و بيرون رفت از آن در.
دوستان گفتند به اتّفاق :اين از عجايب موال نا امير المؤمنين است .و دشمنان و منافقان گفتند :از سحر على است .چون آن مار
برفت تا به در فيل ناپديد شد ،در حال امير المؤمنين (ع) گفت :ايّها النّاس ،اين وصىّ محمّد است به جنّيان .و من وصىّ محمّدم
به آدميان .ميان ايشان خونى و حربى افتاد و وى ندانست كه چگونه حكم مىبايد كردن ،پيش من آمد تا من با وى بگفتم .و
بدين مثال فضل من با شما نمود .و وى عالمتر است به فضل من بر شما از شما»2« .
سفيان ثورى از صادق (ع) از آباى وى روايت كند كه:
روزى رسول (ص) در خانه عايشه رفت و بخفت .مارى بيامد و بر شكم وى بخفت .عايشه بديد و دفع آن نتوانست كرد .پيش
پدر رفت .ابا بكر بيامد.
چون وى را بديد ،مار روى بدو نهاد .ابو بكر بازگرديد و اين حال با عمر بگفت .عمر نيز بيامد ،مار قصد وى كرد.
امّ سلمه گفت :يا عايشه ،على را بخوان .و جمعى گويند كه ميمونه بود كه چنين گفت .چون على (ع) درآمد ،مار از شكم رسول
(ص) به زير آمد و پناه با على داد و گرد وى مى گرديد و با زاويه خانه رفت تا رسول (ص) بيدار شد و گفت :يا ابا الحسن
انت هاهنا؟! فقليال ما كنت تدخل بيت عائشة.
______________________________
( -)9الثاقب.223 /
( -)2الثاقب.222 /
ص222:
على (ع) گفت :مرا بخواندند.
مار به سخن آمد كه :يا رسول اللّه ،من ملكى ام .ربّ العالمين بر من خشم گرفت ،پروبال از من بازستد .پيش وصىّ تو آمدم تا
شفيع به حضرت الهى برد تا من با حالت خويش گردم .رسول (ص) على را گفت كه :دعا كن يا على تا من آمين كنم .و گويند
كه رسول (ص) دعا كرد و على (ع) آمين گفت .آن ملك اكتساء « »9مىكرد ساعت به ساعت پرى پس از پرى .تا ايشان از
دعا فارغ شدند ،جمله پر بر آن فرشته تمام شده بود.
ملك گفت :يا رسول اللّه ،قد غفر اللّه لى و ردّ علىّ جناحى .و صيحهاى بكرد و قصد آسمان كرد .رسول (ص) گفت :دانى كه
ملك چه گفت؟ على (ع) گفت :نه يا رسول اللّه .گفت :مىگويد :جزاك اللّه من ابن عمّ عن ابن عمّ خيرا»2« .

______________________________
( -)9اكتسى :جامه پوشيد.
( -)2الثاقب.221 -222 /
ص225:
فصل در معجزات آن حضرت با شير
حارث اعور گويد كه :با امير المؤمنين (ع) بوديم و در جبّانه « »9بنى اسد ايستاده بوديم .شيرى روى به ما نهاد .ما جمله
بترسيديم .موالنا امير المؤمنين (ع) گفت :ارجع باذن اللّه .و ال تدخل دار الهجرة بعد اليوم .و بلّغ ذلك السّباع عنّى»2« .
و حكايت جويريه خود بگويم.
موسى بن محمّد العابد گويد :پدر مرا به دوش گرفت -و من كودك بودم -به سر قبر امير المؤمنين (ع) برد .در راه خرى ديديم
لنگ كه مىلنگيد و مى رفت .و آن روز هيچ ديوارى نبود آنجا و نه منزلگاهى .چون ما آنجا رسيديم ،آن خر لنگ را ديديم كه
مىرفت و هيچ اثر لنگى بر او طاهر نبود.
پدرم به نزديك قبر رسيد و گفت :آنچه من گمان بردم كه حمار است ،خود شير بوده است و پاى وى را دمل برآمده بود و وى
از آن سخت به زحمت بود .بدين حضرت آمد از الهام خداى جلّ جالله و اينجا وسيلت
______________________________
( -)9جبّانه :زمين مرتفع مستوى كه درختى در آن نباشد ،صحرا.
( -)2الثاقب.253 /
ص225:
ساخت و شفا طلب كرد؛ تا حق تعالى به بركت امير المؤمنين و معجزه وى آن دمل بگشود و دست وى سبك شد و تندرست
شد و برفت»9« .
______________________________
( -)9الثاقب.259 /
ص223:

فصل در معجزات آن حضرت در آفتاب
جويرية بن مسهر گويد كه  :چون از نهروان بازگرديديم ،به زمين بابل رسيديم .امير المؤمنين (ع) گفت :اين زمين معذّب است
به دو كرّت و در اينجا صد هزار و دويست نفس هالك شدند .و در اينجا نبى و وصى نماز نكند .هر كه خواهد كه نماز ديگر
« »9بكند اينجا شايد.
جويريه گويد :من گفتم من امروز دين و ديانت در گردن على آويزم .از آنجا برفتيم تا آفتاب غايب شد و ستارگان پديد آمدند
و وقت نماز خفتن درآمد .چون از زمين بابل بيرون شديم ،امير المؤمنين از استر فرود آمد و گرد از سنب استر خود بيفشاند .و
مرا گفت :خاك از سنب دابّه خويش بيفشان .و مرا فرمود كه :بانگ نماز و قامت بگوى براى نماز ديگر .من گفتم :مادر به مرگ
تو بنشيناد اى جويريه! روز رفت و شب آمد! چه وقت نماز ديگر است؟! بانگ نماز بكردم .در حال آفتاب برآمد .و از آفتاب
صريرى « »2شنيدم چون صرير بكره »7« .بازآمد تا به موضع نماز ديگر بايستاد
______________________________
( -)9نماز ديگر :نماز عصر.
( -)2صرير :صداى قلم در وقت نوشتن ،صداى به هم ساييدن دندانها.
( -)7بكرة :قرقره ،فرفره ،ماسوره ،چرخ.
ص222:
بغايت روشن تا نماز ديگر بكرديم .پس گفت :بانگ نماز بگوى براى نماز شام .بانگ نماز بگفتم و قامت ،آفتاب را ديدم كه
مىرفت چون اسب دوان.
نماز شام بگزارديم .پس گفت :براى نماز خفتن بانگ نماز بگوى .بانگ نماز و قامت بگفتم و نماز خفتن بگزارديم .پس من
گفتم -سه نوبت:-
وصىّ محمّد و ربّ الكعبة! لقد ضلّ و هلك و كفر من خالفك»9« .
و يك بار ديگر به عهد رسول (ص) بود كه رسول (ع) سر بر كنار على (ع) نهاده بود و خفته بود و على نماز ديگر نكرده بود.
چون رسول (ع) بيدار شد ،وقت نماز شام نزديك شده بود .گفت :يا على ،نماز ديگر نگردى؟
گفت :نه يا رسول اللّه .حيا مىبود مرا كه سر تو بر زمين نهادمى.
رسول (ص) گفت :اللّهمّ انّ عليّا كان فى حاجة رسولك ،فاردد عليه الشّمس.

آفتاب بازآمد»2« .
و روايت كنند كه آفتاب هفت كرّت با على (ع) سخن گفت.
عبد اللّه مسعود گويد كه:
رسول (ص) روزى حاضر بود ،على (ع) درآمد .رسول (ص) گفت :يا ابا الحسن ،أ تحبّ ان اريك كرامتك على اللّه؟ قال :نعم؛
بابى انت و امّى يا رسول اللّه .گفت :فردا با من بيا تا به آفتاب رويم كه وى با تو سخن گويد باذن اللّه.
قريش و انصار به اضطراب آمدند .دوم روز نماز بامداد بكردند.
رسول (ص) دست على (ع) گرفت و بيرون رفت و منتظر طلوع آفتاب
______________________________
( -)9الثاقب.252 -257 /
( -)2الثاقب.252 /
ص221:
مىبودند .چون آفتاب برآمد ،رسول (ص) گفت :اى على ،با وى سخن گوى؛ كه وى مأمور است و وى با تو سخن گويد .على
(ع) برخاست و گفت:
السّالم عليك و رحمة اللّه و بركاته ايّها الخلق السّامع المطيع .آفتاب گفت:
و عليك السّالم و رحمة اللّه و بركاته يا خير االوصياء .لقد اعطيت فى الدّنيا و اآلخرة ما ال عين رأت و ال اذن سمعت.
على (ع) گفت :مرا چه چيز داده اند .گفت :اجازت نيست مرا كه خبر دهم تو را؛ كه مردم در فتنه افتند .و لكن هنيئا لك العلم و
الحلم فى الدّنيا .و امّا فى اآلخرة فانت ممّن قال تعالى« :فَال َتعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَ ْعمَلُونَ» «»9
و انت ممّن قال تعالى« :أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً ال يَسْتَوُونَ» « »2فانت المؤمن الّذى خصّك اللّه بااليمان»7« .
______________________________
( -)9سجده (.93 /)72
( -)2سجده (.92 /)72

( -)7الثاقب.255 -255 /
ص253:
فصل در معجزات مخصوصه بدان حضرت (ع) كه غير وى بر آن قادر نبود
صادق (ع) روايت كند از مالك بن الحارث االشتر رحمة اللّه عليه كه:
روزى من با خويشتن گفتم كه :من شيرم يا امير المؤمنين؟ « »9امير المؤمنين (ع) اسب را بجنبانيد پيش ذى الكالع الحميرى
رفت و او را از زين در ربود و بر باال انداخت و شمشير پيش بازبرد به دونيم كرد .پس گفت :يا اشتر ،شير منم يا تو؟! من گفتم:
تو يا امير المؤمنين»2« .
از آن جمله آن بود كه در خيبر بركند كه هفتاد مرد به قوّت برفتند تا بجنبانيدند »7« .و از اين شيرينتر كه امير المؤمنين (ع) آن
را به سپر كرد و با خيبر حرب مىكرد .و چون مسخّر شدند ،على (ع) آن در را به پل حصن گردانيد .و فرمود كه :آن در دست
من چنان بود كه سپر من در دست من»2« .
و چون امير المؤمنين (ع) در بالد صفّين افتاد و از ديه صندودا كوچ كرد
______________________________
( -)9الثاقب :253 /حدّثتنى نفسى انّى اشدّ من امير المؤمنين.
( -)2الثاقب.253 /
( -)7الثاقب.253 /
( -)2الثاقب.252 /
ص259:
و نزول كرد به موضعى خالى از آب و علف ،مالك بن الحارث بن االشتر گفت :يا امير المؤمنين ،نزول كردى جايى كه آب
نيست .امير (ع) گفت كه:
خداى تعالى ما را اينجا آب دهد خوشتر از شهد و شير و نرمتر از زبد « »9و سردتر از برف و صافىتر از ياقوت.
و برخاست و شمشير بر دست گرفت و ردا مىكشيد و مى شد تا به موضع خالى برسيد و فرمود كه :اينجا بكنيد .چون پارهاى
بكندند ،س نگى پديد آمد چون سيم سپيد قلع آن نتوانستند كردن .امير المؤمنين دست بكشيد و آن را بركند و چهل گام بينداخت.

و آن جماعت كه آن سنگ برنتوانستند كردن ،صد مرد بودند .و چون خواست كه بركند ،دست برداشت سوى آسمان و مىگفت:
طاب طاب مريا عالم طيبوثا بوثه شميا كوباحا حانوثا توديثا برحوثا .آمين آمين ربّ العالمين ربّ موسى و هارون.
آبى چنانكه [گفته] بود پديد آمد ،از آنجا آب بخوردند و برداشتند .و چون پارهاى راه برفت اندك گفت :از شما كسى باشد كه
آن موضع شناسد؟ مردم طن بردند كه وى تشنه شد .بازگرديدند ،هيچ اثرى نبود آن را .و آن سنگ هم وى به دست خويش
بازگردانيد و با جاى خويش نهاد.
و به نزديك آن راهبى بود كه هر دو حاجب وى بر روى افتاده بود .از وى آب خواستند .گفت :آبى نيكو دارم و دو روز است
كه آن را خوش مى كنم .آبى به زير آورد سخت ناخوش .ياران على (ع) گفتند :ما آبى چنين و چنين خورديم كه صاحب ما
پديد كرد از زير سنگى بدين نزديكى.
و حكايت با وى گفتند .راهب گفت :مرا پيش وى بريد .چون امير المؤمنين (ع) وى را بديد گفت :يا شمعون .مرد عجب بماند
و گفت:
______________________________
( -)9زبد :خامه شير ،سرشير ،كره.
ص252:
مادرم مرا بدين نام نهاد و هيچ كس الّا خداى تعالى نام من ندانست .شمعون پرسيد كه :اسم اين چشمه چيست؟ گفت :راحوما،
و وى از بهشت است.
سيصد و سيزده وصى از اينجا آب خوردند و من آخر االوصيايم.
راهب گفت :در كتب جمله انبيا چنين است .و انا اشهد ان ال اله الّا اللّه و انّ محمّدا رسول اللّه و انّك وصىّ محمّد (ص) .راهب
با امير المؤمنين به حرب صفّين رفت .و اوّل كسى كه شهيد شد وى بود .امير المؤمنين (ع) گفت :المرء مع من احبّه .الرّاهب معنا
يوم القيامة رفيقى فى الجنّة»9« .
______________________________
( -)9امالى صدوق ،955 -955 /الثاقب ،253 -252 /مناقب ابن شهر آشوب .219 /2
ص257:
فصل در معجزات وى از اخبار غايبات

ابن عبّاس گويد كه :چون امير المؤمنين (ع) روى به بصره نهاد در ميان لشكر اندك ،من گفتم :يا امير المؤمنين (ع) اگر با كنار
روى تا مردم برسند شايد .فرمود كه :فردا سه فرقت لشكر برسند به ما ،در هر لشكر پنج هزار مرد بود و ششصد و شصت و
پنج تا .چون نماز بامداد بكردم ،با غالم گفتم اسب را زين برنه و روى به جانب كوفه نهادم .ناگاه گردى پديد آمد .من به نزديك
آن گرد شدم .آواز به من كردند كه :تو كيستى؟ من گفتم :ابن عبّاس .من پرسيدم كه :رايت به كه تعلّق دارد؟ گفتند :به فالن كس.
گفتم:
چند مردند؟ گفتند :نزديك جسر حساب كردند پنج هزار و ششصد و شصت و پنج مرد .تا غبرهاى ديگر برآمد و سوم برآمد
هر سه مىگفتند كه نزديك جسر حساب كردند چندين بودند كه يكى كم نبود و زيادتتر نبود.
ابن عبّاس گفت :پيش امير المؤمنين (ع) رفتم و گفتم :يا امير المؤمنين ،من غمگين بودم كه باشد كه نه چنان بود .امير المؤمنين
(ع) گفت :فردا غلبه ما را باشد ان شاء اللّه تعالى و مال قسمت كنيم هر مردى را پانصد درهم .و بعينه چنان افتاد كه غلبه لشكر
امير المؤمنين (ع) را بود و مال قسمت كردند.
امير المؤمنين (ع) فرموده بود كه مردى را پانصد درهم بدهيد .تا به آخر
ص252:
برسيد از خازن پرسيد كه :چند باقى بماند؟ گفت :دو هزار درهم بماند.
گفت :آن باقى از آن من است و حسن و حسين و محمّد پسران من ،هر يكى را پانصد درهم»9« .
صادق (ع) گويد كه:
عايشه روزى گفت :مردى را طلب كنيد كه دشمنترين خلقان باشد مر على را .مردى را پيش وى بردند .سر برداشت و گفت:
عداوت تو با على به چه حدّ است؟ گفت :به حدّى كه از خداى تمنّا مىكنم كه على با اصحاب در شكم من باشند و شمشير
تيز بر شكم من بزنند ،چنانكه شمشير بر خون س بقت برد .عايشه گفت :مرد وى تويى .اين نامه من به وى بر .و نصيحت مرد
بكرد.
چون آن مرد به امير المؤمنين (ع) رسيد ،او را سوار ديد .نامه به وى داد.
مهر برداشت و بخواند و گفت :هذا و اللّه ما ال يكون .و از اسب به زير آمد و اصحاب حاضر بودند .گفت با رسول :آنچه بپرسم
جواب بدهى؟ گفت:
بدهم .گفت :سوگند مى دهم تو را به خدا كه عايشه گفت كه طلب كنيد كسى را براى من كه دشمنترين خلق خداى باشد به
على؟ رسول گفت:

چنين بود .گفت :سوگند به خداى مىدهم كه تو گفتى كه من تمنّا مىكنم كه على با اصحاب در شكم من باشند و ميان من بزنند
چنانكه شمشير بر خون سابق باشد؟ رسول گفت :چنين گفتم .گفت :سوگند مىدهم كه با تو گفت كه اگر بر كوچ بينى يا بر
اقامت ،نامه به وى دهى؟ رسول گفت:
چنين بود .گفت :سوگند مى دهم كه گفت اگر سوار بينى سوار باشد بر بغله رسول خداى ،متنكّبا قوسه ،معلّقا كنانته بقربوس
سرجه ،و ياران وى بينى
______________________________
( -)9الثاقب ،257 -259 /شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .923 /2
ص255:
بر گرد وى چون مرغان پر زده؟ رسول گفت :چنين بود .گفت :سوگند مىدهم كه با تو گفت كه اگر طعام دهد نخورى كه با تو
سحر بكند در طعام و شراب؟ رسول گفت :چنين بود .امير المؤمنين (ع) گفت :از من رسالت برسانى؟ مرد گفت[ :آرى .راستى
را كه] آمدم پيش تو و مرا از تو دشمنتر كس نبود .و امروز دوستتر از تو مرا در عالم كس نيست.
امير المؤمنين (ع) گفت كه :با عايشه بگو كه :تو از اطاعت خداى بيرون آمدى و چشم به خدا و رسول (ص) نداشتى و در
لشكرگاهها مىگردى و عرض خاندان نبوّت بر باد مى دهى .و با طلحه و زبير بگو كه :انصاف نداديد با خدا و رسول كه حالل
خويش را در خانه بنشانديد در پس پردهها به نام و ننگ و زن رسول (ص) را در پيش انداختيد و به جهان مىگردانيد نزد
دوست و دشمن به لشكرگاهها تا مسلمان و ذمّى بر مسلمانى مىخندند و ذمّيان و غير ايشان طعنه مىزنند.
رسول نامه بياورد و پيش عايشه بينداخت و پيغام برسانيد .و با خدمت امير المؤمنين (ع) رفت و آنجا در خدمت وى بود .در
حرب صفّين كشته شد.
عايشه گفت :عجب كه ما هيچكس به وى نمىفرستيم كه وى را از راه نمىبرد»9« .
و مشهور است كه:
ابو بكر با مسيلمه كذّاب محاربت كرد .حنفيّه را بياوردند به بردگى و پيش ابو بكر بداشتند .طلحه و زبير پرده بر روى وى
انداختند .حنفيّه گفت من برهنه نىام .مرا به چه سبب مىپوشانى؟ مردم گفتند كه :تو را مزاد مىكنند به قيمت تا هر كه بيفزايد
برگيرد .وى گفت :شوهر من نباشد الّا
______________________________
( -)9الثاقب ،252 -257 /مناقب ابن شهر آشوب .253 /2

ص255:
كسى كه خبر دهد مرا كه من چون از مادر جدا شدم چه گفتم .در ولوله و اضطراب افتادند و با هم مىنگريستند .ابو بكر گفت:
چيست كه شما بعضى به بعضى مىنگريد و مبهوت العقل شديد؟ زبير گفت :از اين سخن كه شنيدى از اين زن.
ابو بكر گفت :وى را دهشت بگرفت و بترسيد .و از دختران بزرگان قوم خويش است ،نمىداند كه چه مىگويد .حنفيّه گفت :و
اللّه كه نترسيدم و مرا خوف نگرفت و حق مىگويم .و من دروغ نگفتم و با من دروغ نگفتند.
ابو بكر و عمر با وى سخن مىكردند و جامهاى كه بر وى انداخته بودند برگرفتند و وى به گوشهاى بنشست.
امير المؤمنين (ع) درآمد و بايستاد و نظر به وى انداخت و آواز به وى كرد كه :يا خوله .حنفيّه از جاى خويش برجست و گفت:
لبّيك يا امير المؤمنين .گفت :چون مادر تو به تو حامله شد و وى را طلق بگرفت و وضع حمل نزديك شد گفت :اللّهمّ سلّمني
من هذا المولود سالما كان او هالكا .دعا سابق آمد به اجابت »9« .و تو در زير وى صدا كردى به «ال اله الّا اللّه» و گفتى :يا
امّاه ،چرا بر من لعنت مى كنى؟! و زود باشد كه مالك من شود سيّدى كه مرا از وى فرزندى بود .مادر اين حال بر لوحى از
نحاس بنوشت و در آن موضع كه تو بيفتادى به زمين دفن كرد .چون مادر به سكرات نزديك شد ،آن لوح برداشتى و در بازوى
خويش بستى محكم به جانب راست .لوح بيار؛ كه من صاحب آن غالم خجستهام محمّد نام وى.
آن خلق كه حاضر بودند ،جمعى بگريستند و جمعى به حركت آمدند و بدان هدايت يافتند .چون لوح بخواندند ،آنچنان بود كه
امير المؤمنين (ع)
______________________________
( -)9الثاقب« :255 /و سبقت الدّعوة لك بالنّجاة ».بنابراين عبارت ،متن موجود صحيح نيست.
ص253:
خبر داد بىتفاوت حرف به حرف تا جمله حاضران به اتّفاق گفتند :صدق اللّه و رسوله .قال :انا مدينة العلم و علىّ بابها .ابو بكر
گفت :يا ابا الحسن ،وى را بستان .بارك اللّه لك فيها.
و اين شرحى بسيار دارد .امير المؤمنين (ع) وى را به خانه برد و مهر وى بكرد و مهر بداد و به ملك اليمين با وى نزديك نكرد.
«»9
______________________________
( -)9الثاقب.255 -252 /
ص252:

فصل در معجزات وى از چيزهاى پراكنده
صادق (ع) گويد كه:
چون امير المؤمنين (ع) در كوفه آمد به كوچهها طواف مىكرد ،يهوديى را ديد كه دست بر سر نهاده بود و مىگفت :أ بحكم
الجاهليّة يحكمون و به يأخذون و طريقا ال يحفظون؟! امام وى را بخواند و حالها بپرسيد .گفت :يا امير المؤمنين ،از ساباط
مداين بيرون آمدم ب ا شصت خر .چون به فالن موضع رسيدم ،آن را از من در ربودند و ندانم كه به كجا بردند .امام (ع) گفت:
لن يذهب لك بشىء .يا قنبر ،زين اسب برنه .و با اصبغ بن نباته گفت :جهود را بياريد تا پيش من آنجا كه خر و بار وى بردهاند.
چون بدان موضع رسيدند ،امام (ع) خطّى در كشيد آنجا و گفت:
بايستيد در اين خطّ تازيانه من و در نگذريد؛ كه جنّيان شما در ربايند .و خود بر سر اسب نهاد و اسب را به صحرا رها كرد و
گفت :و اللّه اى گروهى از فرزندان از اوالد حارث بن السيّد -و هو ابليس -اگر خران يهودى با وى ندهيد ،ما عهدى كه ميان
ما و شماست بركنيم و باطل گردانيم و ميثاق باطل شود و شمشير مىزنيم تا بدان وقت كه رجوع كنيد با حكم خداى تعالى .در
حال قعقعه لجامها و صهيل اسبان برآمد و آواز:
ص251:
«الطّاعة للّه و لرسوله و لوصيّه» .پس شصت خر به صحرا بيرون آمدند با بارها كه از آن بارها هيچ نجنبانيده بودند .آن خران
را با بارها با يهودى داد.
چون با كوفه آمدند ،يهودى گفت :نام محمّد پسر عمّ تو در تورات چيست و نام تو و نام دو پسر تو؟ امام (ع) گفت :نام محمّد
طاب طاب ،و نام من ايليا ،و نام دو پسر من شبّر و شبير »9« .امّا يا يهودى بايد كه استرشاد را پرسى نه تعنّت را .يهود گفت:
اشهد ان ال اله الّا اللّه وحده ال شريك له .و اشهد انّ محمّدا عبده و رسوله و انّك وصيّه من بعده و انّ ما جاء به و جئت به حقّ.
«»2
گويند :مردى با على (ع) حديثى مىگفت .على (ع) گفت :من مىدانم كه دروغ مىگويى .وى گفت :يا على ،دروغ نمىگويم.
على (ع) گفت :اگر دروغ مى گويى دعا بر تو كنم؟ گفت :آرى بكن .امير المؤمنين (ع) دعا بكرد ،مرد در حال كور شد»7« .
عبّاد بن عبد اللّه اسدى گويد كه :امير المؤمنين (ع) در رحبه مىگفت :انا عبد اللّه و اخو رسوله .و ال يقولها بعدى الّا كاذب.
مردى از غطفان برخا ست و گفت :انا عبد اللّه و اخو رسوله .و انا اقول كما قال هذا الكاذب .در حال خناق بگرفتش بر فور و
به دوزخ رسيد.
انس گويد كه:

من و ابو بكر و عمر شبى تاريك در خدمت رسول (ص) بوديم .ما را
______________________________
( -)9نسخ« :ها در نصر شقيقى» به جاى «شبّر و شبّير».
( -)2الثاقب.233 -251 /
( -)7الثاقب.233 /
ص253:
گفت :به در على رويد .ما بدانجا رفتيم .ابو بكر نقرى بكرد خفيف .على (ع) بيرون آمد صوفى به ازار كرده و يكى به ردا و
شمشير رسول (ص) در دست گرفته .ما را گفت :حدثى صادر شد؟ ما گفتيم :خير است .رسول (ص) فرمود كه در تو آييم .و
وى بر اثر ما مى آيد .در حال رسول (ص) برسيده گفت :يا على .گفت :لبّيك يا رسول اللّه .گفت :اصحاب مرا خبر دادى بدان
كه به تو رسيد شب .على (ع) گفت :مرا حيا مىباشد از گفتن.
رسول (ص) گفت :خداى تعالى از حق شرم ندارد.
على (ع) گفت :دوش از فا طمه (عليها السالم) آب خواستم ،نيافتم .حسن و حسين عليهما السّالم را به طلب آب فرستادم ،ايشان
دير آمدند .من بر حالت خويش تا شب خفتم .هاتفى آواز داد كه :يا على ،سطل برگير و غسل كن .برخاستم ،سطلى ديدم پر از
آب ،منديلى از سندس بر سر وى انداخته.
سطل برداشتم و غس ل بكردم .و دست به منديل بستردم .و منديل را سر سطل انداختم .سطل برخاست و بر هوا شد .قطرهاى
آب از آنجا بر هامه « »9من چكيد كه سردى آن تا به دل برسيد.
خ لك يا علىّ! اصبحت و خادمك جبرئيل .امّا الماء فمن نهر الكوثر .و امّا السّطل و المنديل فمن الجنّة.
رسول (ص) گفت :بخّ ب ّ
كذا اخبرنى جبرئيل.
كذا اخبرنى جبرئيل .كذا اخبرنى جبرئيل .سه كرّت بگفت»2« .
ط
حسن بن علىّ بن محمّد بن علىّ بن موسى الكاظم االمام ،عن آبائه ،عن الشهيد الحسين (ع) گويد كه :من با پدر خويش به ش ّ
فرات رفتيم .پدرم على جامه بركند و در آب شد .موج برآمد و جامه وى ببرد .در حال
______________________________
( -)9هامه :سر هر چيزى ،تارك.

( -)2الثاقب ،237 -232 /مناقب خوارزمى.295 /
ص259:
هاتفى از جانب راست وى آواز داد كه :يا امير المؤمنين ،بستان .دستارى به وى داد جامهاى در آنجا پيچيده .چون در پوشيد،
د ر جيب آن مكتوبى ديد بر وى نوشته :بسم اللّه الرّحمن الرّحيم .هديّة من العزيز الحكيم الى علىّ بن ابى طالب .هذا قميص
موسى بن عمران« .كَذلِكَ وَ َأوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ» «»2« .»9
حسين بن عبد الرحمن التمّار گويد كه :روزى از مجلس علم مىآمدم .در راه سليمان شاذكونى را ديدم .از من پرسيد كه :از
كجا آمدى؟ گفتم :از مجلس علم .پرسيد كه :چه شنيدى؟ گفتم :طرفى از مناقب على (ع) .گفت:
من تو را حكايتى كنم عجيب .پس سليمان گفت :من روايت كنم از روات معتمد كه:
در عهد عمر الخطّاب رجفهاى « »7در گورستان بقيع افتاد و هر روز زيادت مىشد تا به نزديك سور « »2مدينه برسيد .مردم
خواستند كه از مدينه بروند .عمر با اهل مدينه بيرون رفتند به دعا كردن و هيچ فايده نبود؛ كه رجفه به زيادت مىشد .عمر با
اهل مدينه پيش امير المؤمنين رفتند و حال رجفه و زلزله با وى بگفتند.
امير المؤمنين (ع) فرمود كه :صد مرد از آل رسول بايد كه حاضر شوند.
صد مرد حاضر شدند .از ايشان ده مرد بگزيد و گفت :به عقب من بياييد .و نود باقى در عقب شما بيايند .و سلمان و ابو ذر و
عمّار را در پيش كرد .و در مدينه هيچكس نماند الّا كه جمله در خدمت وى بيرون آمدند و با وى
______________________________
( -)9دخان (.22 /)22
( -)2الثاقب.237 /
( -)7رجفه :زمينلرزه.
( -)2سور :ديوار گرد شهر.
ص252:
به بقيع رفتند .چون به ميان بقيع رسيد ،ايستاد و پاى مبارك به زمين مىزد سه كرّت و گفت :مالك؟! مالك؟! رجفه و لرزه
زمين ساكن شد .پس گفت :مرا رسول (ص) بدين خبر داده بود»9« .

و هم به روايت تمّار گويد كه :روزى در مسجد كوفه مردى گفت:
يا امير المؤمنين ،عجب مىدارم كه خداى تعالى دنيا به شما نداد و بدين جماعت داد! امير المؤمنين (ع) در حال دست فراز كرد
و مشتى سنگريزه ب رداشت .جمله به فرمان خداى تعالى در دست وى جواهر قيمتى گرديد .به سائل نمود .سائل گفت :يا امير
المؤمنين ،جمله جواهر قيمتى است! امير المؤمنين (ع) گفت :اگر ما خواستمانى ،ما را دنيا حاصل شدى؛ و ليكن ما نمىخواهيم.
سنگريزهها بينداخت ،در حال با سنگريزه گرديد چنانكه در اصل بود.
و از جمله آياتى و معجزاتى كه على (ع) را بوده است يكى آن بود كه گفت -پيش از حربها كه كرده بود بعد از رسول (ص)-
 :امرت بقتال النّاكثين و القاسطين و المارقين »2« .و هر سه چنان بود .و ايضا فرمود :ما تريدان العمرة .و انّما تريدان البصرة.
« »7يعنى شما مىخواهيد كه به بصره رويد.
و چنان بود.
و ايضا روزى به ذى قار نشسته بود و بيعت مىستاند ،خبر داد كه:
يأتيكم من قبل الكوفة الف رجل؛ ال يزيدون رجال و ال ينقصون رجال يبايعونى على الموت .عبد اللّه عبّاس گفت :ايشان را
مىشمردم هزار مرد بودند
______________________________
( -)9الثاقب.232 -237 /
( -)2االرشاد  ،795 /9اعالم الورى.932 /
( -)7االرشاد  ،795 /9اعالم الورى ،937 /مناقب ابن شهر آشوب .252 /2
ص257:
يكى كم .مرا شكّى در دل آمد .ناگاه مردى مىآمد صوف پوشيده با سيف و سپر ،به خدمت وى رفت و بيعت كرد .از نام وى
پرسيد .گفت :اويس قرنى.
امير المؤمنين (ع) گفت :اللّه اكبر! برادرم رسول خدا مرا خبر داد كه :تو مردى را دريابى از امّت اويس قرنى نام[ .او در شمار
حزب خدا و حزب رسول اوست ] و حرب كند و بر شهادت بميرد .فرداى قيامت مثل ربيع و مضر به شفاعت وى در بهشت
روند»9« .
و ايضا در حال خوارج خبر داد كه :از ايشان ده خالص نيابند .و از ما ده بنكشند.

ايضا جندب بن عبد اللّه االزدى گويد:
با امير المؤمنين (ع) بودم در حرب جمل و صفّين .و هيچ شكّى نبود مرا در حقّيّت وى .تا به نهروان شكّى طاهر شد كه ما چرا
برادران خويش را به قول اين مرد مىكشيم .از معسكر « »2بيرون شدم و نيزه فرو بردم و سپر را بر سر آن كردم و در سايه آن
بنشستم .ناگاه امير المؤمنين (ع) برسيد و گفت:
آب دارى؟ گفتم :آرى .مطهره به وى دادم .چندان برفت كه من وى را نديدم .و بيامد و در سايه بنشست .سوارى برسيد كه
خوارج عبور كردند .ابا كرد كه ايشان عبور نكنند و ايشان را بر آن جانب كشند .من گفتم :اللّه اكبر! يا اين مرد دليرى عظيم
است و دروغزن ،يا ولىّ خداى است و رسول با وى عهدى كرده است .ديگرى آمد و گفت كه :رايات با اين جانب آوردند .وى
همچنان گفت .تا برنشست و بر كنار آب رفت .چنان بود كه وى (ع) گفته بود.
______________________________
( -)9الثاقب ،253 -255 /االرشاد  ،795 -795 /9اعالم الورى.937 /
( -)2معسكر :سربازخانه ،اردوگاه.
ص252:
و از پس من درآمد و قفاى مرا بگرفت و گفت :يا اخا االزد ،لمّا يتبيّن لك االمر؟! هنوز شكّى در دل دارى؟! من از آن توبه
مردم و گفتم :يا امير المؤمنين ،فشأنك بعدوّك .حرب كردم تا دو كس را بكشتم .به سوم ضربتى بخوردم و هم بر خصم زدم.
غشى رسيد مرا .چون با خود آمدم ،حرب پرداخته شده بود»9« .
ايضا با اهل كوفه گفت :زود بود كه مردى طاهر شود فراخ حلقوم ،فراخ شكم؛ آنچه يابد بخورد و آنچه نيابد طلب كند .وى را
بكشيد .و هرگز نكشيد! « »2و شما را به سبّ من فرمايد .چنان كنيد؛ امّا از من تبرّا مكنيد .حديثه :سيأمركم بسبّى و البراءة
منّى .فامّا السّبّ ،فسبّونى .فانّه لى زكاة و لكم نجاة .و امّا البراءة ،فال تتبرّؤوا منّى .فانّى ولدت على الفطرة و سبقت الى االسالم
و الهجرة »7« .و چنان بود .و آن ،حجّاج بود عليه اللّعنة و العذاب.
ايضا در حرب جمل چون مروان را بگرفتند ،حسن و حسين عليهما السّالم شفاعت كردند براى وى ،قبول كرد .گفتند :بر تو
بيعت كند؟ گفت:
ال حاجة ل ى ببيعته .نه بعد از قتل عثمان بيعت كرد بر من؟! و از وى چهار پسر بيايد .و مردم از وى و اوالد وى موت احمر
بينند »2« .و چنان بود .چون معاويه به دوزخ رفت ،يزيد دعواى خالفت كرد -لعنة اللّه على الوالد و الولد -و بعد وى معاوية
بن يزيد ،و بعد از وى مروان ،و بعد از وى عبد الملك بن

______________________________
( -)9االرشاد  ،791 -793 /9كشف الغمّه .723 /9
( -)2نسخ« :وى را بكشى و هرگز نكشى».
( -)7اعالم الورى.932 /
( -)2اعالم الورى.935 /
ص255:
مروان ،و بعد از وى وليد بن عبد الملك ،پس سليمان بن عبد الملك ،پس عمر بن عبد العزيز ،پس يزيد بن عبد الملك ،پس
هشام بن عبد الملك ،پس وليد بن يزيد بن عبد الملك ،پس يزيد بن الوليد بن عبد الملك ،پس ابراهيم بن الوليد المخلوع ،پس
مروان بن محمّد بن مروان .ايشان ملوك بنى اميّه بودند.
و ايضا گفت با كوفيان كه :بعد از من واليان بر شما حاكم گردند كه با شما به تازيانه گويند و عذاب ايشان به تازيانه باشد .و
آيت اين آن است كه صاحب يمن بيايد و در ميان شما فرود آيد و عمّال را بگيرد .و عمّال مردى بود يوسف بن عمر نام»9« .
و چنان بود.
و ايضا جويرية بن مسهر را گفت :تو را مردى بكشد حرامزاده و دست و پا ببر و بر درخت كند .زياد چنين كرد و دستها و پايها
ببريد و بر درخت كرد بر جذع « »2ابن معكبر»7« .
و ايضا مجاهد از شعبى از زياد بن نضر الحارثى روايت كند كه :به نزديك ابن زياد عليه اللّعنه بودم .ناگاه رشيد هجرى را در
آوردند .پرسيدند كه :صاحب تو -يعنى على (ع) -با تو چه گفت تا چنان كنيم؟ رشيد گفت:
ن حديثه .وى را رها كنيد .چون خواست تا بيرون
هر دو دست و پاى من ببرند و بر درخت كنند .ابن زياد گفت كه :و اللّه الكذّب ّ
رود ،ابن زياد گفت:
برويد و چنان كنيد كه على گفت .رشيد گفت :هيهات! هيهات! چيزى ديگر بماند كه على با من گفت .ابن زياد گفت :زبان وى
ببريد .رشيد گفت :قد
______________________________
( -)9اعالم الورى.935 /
( -)2جذع :تنه درخت خرما و مانند آن.

( -)7اعالم الورى.935 /
ص255:
جاء تصديق خبر امير المؤمنين»9« .
و ايضا قنبر و كميل بن زياد را خبر كرد كه حجّاج بن يوسف عليه اللّعنه شما را بكشد »2« .و چنان بود.
و ايضا در خطبه گفت روزى :سلونى قبل ان تفقدونى .به خداى كه از من نپرسيدى كسى از گروهى كه صد اشتر گم بكند يا
صد را هدايت كند الّا كه خبر دهم به ناعق آن و سائق آن تا روز قيامت .مردى برخاست و گفت :خبر ده كه موى سر من چند
است و موى ريشم چند است؟
امير المؤمنين (ع) گفت :بر سر تو به هر موى ملكى است كه لعنت بر تو مىكند .و بر ريش تو به هر موى شيطانى است كه
وسوسه تو مى كند .و موى شمردن متعذّر باشد .و من دانم كه چند است ،امّا برهان بر آن ايراد كردن تعذّرى دارد .و آيت آنچه
من گفتم از مالئكه و شياطين ،آن است كه در خانه تو كودكى است كه بالغ شود و فرزند مصطفى را بكشد .و آن خولى كافر بن
الكافر بود كه تولّاى قتل حسين بن على (ع) كرد»7« .
و ايضا بر منبر بود در كوفه ،مردى آمد كه :يا امير المؤمنين خالد بن عرفطه بمرد ،براى وى استغفار كن .امير فرمود كه :نمرد و
نميرد تا لشكر ضاللت را قائد شود .صاحب لواى وى حبيب بن جمّاز باشد .مردى از زير منبر برخاست كه :يا امير المؤمنين،
من شيعى و محبّ توام و حبيب بن جمّاز منم .امير المؤمنين (ع) گفت :البتّه چنين كنى .و اشارت كرد كه از اين در درآيى .و
اشارت به باب الفيل كرد .تا كه ابن زياد عليه اللّعنه عمر سعد عليه
______________________________
( -)9اعالم الورى.935 /
( -)2مناقب ابن شهر آشوب  ،239 /2الثاقب.252 /
( -)7اعالم الورى ،935 /مناقب ابن شهر آشوب .251 /2
ص253:
اللّعنه را به طلب حس ين (ع) فرستاد و خالد بن عرفطه را به مقدّمه لشكر كرد و حبيب را عليه اللّعنه صاحب رايت گردانيد.
چنان برفت تا در مسجد دخول كرد از باب الفيل .و اين خبر ميان اهل آثار مشهور است از اهل كوفه»9« .
و ايضا براء بن عازب را گفت :پسر من حسين عليه السّالم را بكشند .و تو زنده باشى و مدد وى ندهى .و چنان بود .بر آن
ندامت مىخورد و مىگفت :و اللّه صدق علىّ بن ابى طالب (ع)»2« .

و ايضا چون خوارج بكشتند ،فرمود كه در ميان ايشان مردى است مخدج نام -وى معروف نبود -پستانى دارد چون پستان زن.
وى را طلب كنيد .طلب مىكردند ،پديد نمىآمد .تا سر سوى آسمان كرد و گفت :و اللّه ما كذبت و ال كذبت .طلب كنيد .تا در
ميان كشتگان پديد آمد .جامه وى بشكافتند .بر دوش وى گوشت پارهاى بود چون پستان زن مويهاى دراز بر آنجا .چون مويها
بكشيدندى ،دوش وى كشيده شدى و چون رها كردندى ،باز جاى خويش شدى .چون آن بديد تكبير كرد و گفت :انّ فى هذه
لعبرة لمن استبصر»7« .
و ايضا قصّه عين راحوما و راهب و اين حديث مشهور است كه :چون امير المؤمنين عليه السالم روى به صفّين نهاد ،تشنگى بر
اصحاب غلبه كرد .و از دور ديرى طاهر شد .بفرمود تا آواز به صاحب دير كردند .فقال عليه السالم :هل قرب قائمك ماء .فقال:
هيهات! بينكم و بين الماء فرسخان .و
______________________________
( -)9اعالم الورى ،933 /الثاقب.253 /
( -)2اعالم الورى ،933 /مناقب ابن شهر آشوب  ،233 /2كشف الغمّه .727 /9
( -)7اعالم الورى.937 /
ص252:
نزديك من آب نيست .امير المؤمنين عليه السالم بغله بگردانيد به جانب قبله و اشارت كرد به نزديك موضعى كه خاك از آنجا
باز كنيد .چنان كردند.
سنگى طاهر شد آنجا كه خلق عاجز گشتند .امير المؤمنين عليه السالم پاى از اسب فرود آورد و آن سنگ را چون كودك كه
گوى را برگرداند بگردانيد و به دور انداخت .آب سپيد روشن شيرين طاهر شد .و ديرانى از دور مىنگريست .چون آن خلق
آب برداشتند و اسبان را سيراب كردند ،ديرانى پرسيد كه :تو ملكى يا نبى؟ گفت :هيچ دو نيستم ،لكن وصىّ رسول خدايم محمّد
مصطفى صلّى اللّه عليه و آله .گفت :شهادت بر من عرضه كن.
فقال :اشهد ان ال اله الّا اللّه و .اشهد انّ محمّدا رسول اللّه و انّك وصىّ رسول اللّه ،احقّ النّاس باالمر من بعده .گفت :يا امير
المؤمنين (ع) اين دير كه بنا كردند براى طلب قالع اين صخره كردند .و هيچكس از سلف اين دولت در نيافت الّا كه من .و سلف
ما و كتب سلف ناطق است بر آنكه اينجا صخرهاى پنهان است اطّالع نيابد بر آن الّا نبى يا وصى .حقيقت آن تو بودى و من با
نيّت خويش برسيدم .امير المؤمنين عليه السّالم بگريست تا كه جمله محاسن وى تر شد و گفت :الحمد للّه الّذى لم اك عنده
منسيّا .الحمد للّه الّذى كنت فى كتبه مذكورا .و مردم شكر استماع بكردند .و آن راهب در خدمت وى برفت تا در صفّين شهيد
شد .امير المؤمنين تولّى دفن او كرد و استغفار بسيار براى وى نمود»9« .

و ايضا اسماء بنت عميس و امّ سلمه و جابر بن عبد اللّه االنصارى و ابو سعيد الخدرى با جماعت اصحاب روايت كنند كه:
رسول صلى اللّه عليه و آله روزى در خانه خويش بود و على عليه السّالم در خدمت وى .جبرئيل
______________________________
( -)9اعالم الورى.931 -932 /
ص251:
عليه السّالم با رسول صلى اللّه عليه و آله اسرار الهى مىگفت .غشيه وحى در رسول آمد .سر بر ران على عليه السّالم نهاد و
ب خفت .على عليه السالم نماز ديگر به اشارت كرد .و چون رسول صلى اللّه و عليه و آله با خود آمد ،آفتاب فرو شده بود .على
عليه السّالم را گفت :تو طاعت خداى و رسول صلى اللّه عليه و آله داشتى .خداى را بخوان تا آفتاب بازآورد؛ كه دعاى تو
مستجاب بود .چنان كرد ،آفتاب با زآمد .امير المؤمنين عليه السّالم نماز بگزارد .اسماء گويد كه :چون آفتاب فرو مىشد ،ما از
وى عند غروب چون صرير منشار مىشنيديم»9« .
ايضا ميثم و وى غالمى بود از آن زنى از بنى اسد ،على عليه السّالم وى را آزاد بكرد .از نام وى پرسيد .گفت :سالم .گفت :نه.
من از رس ول صلى اللّه عليه و آله شنيدم كه پدر تو را عجم و مادر ميثم نام كردند .رسول صلى اللّه عليه و آله با آن نام كرد كه
مادر و پدر بر تو نهادند .گفت:
صدق رسول اللّه و وصيّه .چنان كرد و كنيت به ابى سالم كرد.
روزى با وى گفت :بعد از من تو را بگيرند و بر درخت كنند و حربه بر تو زنند .روز سوم خون از بينى و دهان تو بيرون آيد و
ريش تو بدان خونآلوده گردد .منتظر آن خضاب باش .و بر در سراى عمرو بن حريث را بديدى گفتى كه :همسايگى تو خواهم
كردن .بايد كه آن روز با من احسان كنى .و عمرو ندانستى كه وى چه مىخواهد.
در سال قبل به حج رفت و به زيارت رسول صلى اللّه عليه و آله آمد و پيش امّ سلمه رفت .امّ سلمه پرسيد از نام وى .گفت:
ميثم .گفت :من شبى از رسول صلى اللّه عليه و آله شنيدم كه با على عليه السّالم حالهاى تو
______________________________
( -)9اعالم الورى ،923 /كشف الغمّه .721 /9
ص233:
مىگفت .خبر حسين عليه السّالم پرسيد تا به سالم وى رود .امّ سلمه گفت:

وى در خانه خويش است .ميثم گفت :و نحن ملتقون عند ربّ العالمين ان شاء اللّه .طيب بخواست و محاسن وى مطيّب بكرد
و گفت :اما انّها لتخضب [بدم].
چون با كوفه آمد ،عبيد اللّه زياد وى ر ا بگرفت و گفت :على عليه السّالم با تو چه گفت؟ من چنان خواهم كرد .وى آنچه امير
المؤمنين عليه السّالم گفته بود بازگفت .ابن زياد گفت :و اللّه كه به خالف آن كنم ،مخالفت قول وى را .ميثم گفت :چگونه به
خالف آن توانى كردن كه وى از رسول صلى اللّه عليه و آله و رسول صلى اللّه عليه و آله از جبرئيل و جبرئيل از خداى تعالى
خبر داد؟! و من آن درخت را نيز شناسم كه مرا آنجا بر درخت كنند .و من اوّل خلق خدا باشم كه لجام در دهان من كنند.
و مختار بن ابى عبيده را با وى محبوس كرد .ميثم گفت مختار را كه :تو خالص يابى و به طلب خون حسين عليه السّالم خروج
كنى و اين مرد را بكشى كه ما را بازداشت .يعنى ابن زياد .عبيد اللّه هر دو را بخواند تا بكشد .در حال از يزيد ملعون مكتوبى
آمد كه مختار را خالص ده و ميثم را بر درخت كن كه على عليه السّالم گفته بود .و اگر سبّى از آن على عليه السّالم كرد
خالص مىشد.
عمرو بن حريث گفت كه :من از وى شنيدم كه من مجاور تو خواهم بودن ،مرا معلوم نبود كه چه مىگويد .جاريه را بفرمود كه
تا زير درخت وى برفت .و ابن زياد را گفتند كه اين تو را رسوا كرد .بفرمود كه تا لجام بر دهان وى كردند .و ميان قتل وى و
حسين عليه السّالم ده روز بود .روز سوم از صلب وى ،حربه بر ميثم زدند .وى تكبيرى بكرد .و در آخر روز خون از
ص239:
بينى و دهان وى روان شد .رحمة اللّه عليه»9« .
و از مناقب على عليه السّالم است كه گويند كه هزار غالم و كنيزك بخريد و فى سبيل اللّه آزاد كرد و بهاى جمله به كدّ يمين
و به عرق جبين به دست آورده.
______________________________
( -)9اعالم الورى ،935 /كشف الغمّه  ،722 /9االرشاد .725 -727 /9
ص232:
فصل در سبب قتل امير المؤمنين (ع)
لوط بن يحيى و اسماعيل بن راشد و ابو عمرو ثقفى و ابو هاشم رفاعى و غيرهما روايت كنند كه:
گروهى از خوارج جمع شدند به مكّه .پس ذكر امرا مىكردند و عيب ايشان مىكردند .و ذكر اهل نهروان كردند و ترحّم كردند
بر ايشان .پس بعضى گفتند كه :ما ائمّه ضالل را غفلت ايشان طلب كنيم و كينه برادران ما كه در نهروان بكشتند بخواهيم.

عبد الرّحمن بن ملجم عليه ال لعنه گفت :من على را كفايت كنم .و برك بن عبد اللّه تيمى گفت :من معاويه را كفايت كنم .عمرو
بن بكر تيمى گفت :من عمرو عاص را كفايت كنم .و بر اين جمله عقد كردند و شب نوزدهم قرار كردند به قتل.
و عبد الرحمن بيامد و آن كار مخفى مىداشت .تا روزى از تيم الرّباب بيرون رفت و قطّامه لعينه را آنجا بديد بنت اخضر تيميّه-
و وى زنى به حسن و جمال بودى و امير المؤمنين عليه السّالم پدر و برادر وى را كشته بود به نهروان -و بر وى عشق آورد.
آن لعينه اجابت كرد به مهر سه هزار درهم و غالمى و كنيزكى و قتل علىّ بن ابى طالب .آن لعين گفت :اين جمله
ص237:
آسان بود الّا قتل على .قطامه لعينه گفت :وى را به ضرب پنهان بكشى .اگر وى را بكشى شفاى نفس من باشد و عيش تو با
من مهيّا بود .و اگر تو را بكشند ،ثواب آن عند اللّه تو را باقى بود .آن لعين گفت :من بدين شهر بدين عمل آمدم .قطامه گفت:
من بر اى تو معاونى طلب كنم .وردان بن خالد من تيم الرّباب را خبر داد و وى اجابت كرد به معاونت ابن ملجم.
و ابن ملجم شبيب بن بجره را بديد و گفت :يا شبيب ،چه گويى در شرف دنيا و آخرت؟ گفت :آن چيست؟ گفت :آن ،قتل على
به مدد من .و قطامه در مسجد رفت و معتكف بودى و وى را خيمهاى زده بودند .آنجا اين هر سه لعين جمع شدند در شب
چهارشنبه از نوزدهم ماه رمضان سنه اربعين من الهجره .و ايشان سرّ خويش با اشعث گفته بودند و با وى مواطات كرده و وى
آنجا حاضر بود براى مدد ايشان.
و حجر بن عدى رحمة اللّه عليه آنجا احيا مىكرد .آواز اشعث در سمع وى آمد كه با اين ملجم مىگفت :النّجاء النّجاء لحاجتك.
فقد فضحك الصّبح.
حجر گفت :قتلته يا اعور .مبادرت كرد تا خبر به امير المؤمنين (ع) دهد.
ابن ملجم لعين سبقت برده بود و ضربت بزد .حجر با جمعى فرياد برآوردند كه :قتل امير المؤمنين.
و ضربت شبيب خطا كرد و بر طاق آمد و بگريخت و با خانه خويش رفت .و ميان مىگشود ،كه ابن عمّ وى در پيش وى آمد
و وى را بدان حال ديد .گفت :مگر امير المؤمنين را تو كشتى .خواست كه گويد كه نه ،بر زبان آمد كه آرى .ابن عمّ شمشيرى
بر سر وى زد و به دوزخ فرستاد.
و ابن ملجم بگريخت .مردى از قبيله همدان ابو ذر عبدى نام ،وى را بديد و قطيفهاى به وى انداخت و بر سر وى زد ،در روى
افتاد ،و شمشير از دست وى بستاند .و آن لعين را بگرفت و پيش امير المؤمنين عليه السّالم برد.
ص232:

امير المؤمنين (ع) فرمود كه :اگر بميرم ،النّفس بالنّفس .و اگر بزيم ،آن راى باشد كه با وى چه بايد كرد .آن لعين گفت :من اين
شمشير به هزار دينار خريدم و به هزار دينار زهر در وى ماليدم .اگر وى با من خيانت كند ،خداى با وى خيانت كند.
و مردم وى را مىزدند و مى گفتند :يا عدوّ اللّه ،امّت محمّد را هالك بكردى و خير الخلق را بكشتى! آن لعين خاموش مىبود.
وى را به زندان بردند و محبوس كردند .و امير المؤمنين فرمود كه :اگر من بميرم وى را بكشيد و جثّه وى را به آتش بسوزيد.
همان كنيد كه با كشندگان انبيا كنند.
بعد از وفات امير المؤمنين عليه السّالم امام حسن عليه السالم گردن وى بزد .امّ الهيثم بن االسود نخعيّه جثّه وى را از حسن
عليه السالم بخواست و وى را بسوزانيد.
امّا قاتل معاويه ،شمشير بر نشستگاه وى زد .از آن زخم خللى به وى نرسيد .جرّاحان مداوات كردند ،و آن مرد را در حال
بكشتند .امّا قاتل عمرو عاص؛ آن شب عمرو رنجور بود ،يكى را به خليفه خويش كرده بود نام وى خارجه عامرى .قاتل طن
برد كه وى عمرو است ،وى را بكشت .و عمرو عاص بفرمود كه به قصاص وى را بكشتند»9« .
______________________________
( -)9اعالم الورى.232 -233 /
ص235:
فصل در قبر امير المؤمنين (ع)
گور وى در غريّين است .حسن و حسين و محمّد و ابناى وى ،وى را دفن كردند قبل از طلوع فجر .و عبد اللّه بن جعفر با
ايشان در دفن شريك بود.
و وصيّت كرد با حسن و حسين عليهما السّالم كه :چون روح من قبض كنند ،بعد از غسل و تكفين مرا بر جنازه نهيد و شما
مؤخّر سرير برداريد ،كه مقدّم خود برخيزد .و چون سرير به موضعى فرود آمد ،آنجا در آن موضع صخرهاى پديد آيد كه از او
نور مىدرفشد .براى من آنجا گور بكنيد؛ كه زود بود كه آنجا ساجهاى « »9پديد آيد .مرا آنجا دفن كنيد.
چون امير المؤمنين (ع) را برگرفتند و بر آن موضع بردند .چون آن ساجه برگرفتند ،بر آنجا مكتوبى بود كه :هذا ما ادّخرها نوح
لعلىّ بن ابى طالب .پس امير المؤمنين (ع) را آنجا دفن كردند .چون بازگشتند ،جمعى از شيعه وى كه به نماز بر جنازه حاضر
نبودند مى آمدند .چون اكرام حق تعالى براى امير المؤمنين بشنيدند ،شكر خدا بكردند و ازدياد محبّت مزيد شد.
و خواستند كه آن معنى مشاهده كنند ،آن را هيچ اثرى نبود و آنان كه

______________________________
( -)9ساجه :تخته چوبى منقّر.
ص235:
دفن وى كرده بودند هم با سر آن نمى افتادند .حق تعالى به قدرت خود آن را پنهان كرده بود و خوف بنى اميّه را كه يمكن كه
اثر آن طلب كردندى؛ كه هشتاد سال ناسزاى وى مىگفتند.
ص233:
فصل در عدد اوالد امير المؤمنين (ع)
اوالد امير المؤمنين عليه السّالم بيست و هفت بودند ذكر و انثى :الحسن و الحسين و زينب الكبرى و [زينب الصغرى] و امّ كلثوم
كنيت وى ،از فاطمه عليها السّالم .و ابو القاسم محمّد بن على از خوله بنت جعفر بن قيس الحنفيّه .و عبّاس و جعفر و عثمان و
عبد اللّه شهداى كربال با حسين عليه السّالم از امّ البنين بنت حزام بن خالد بن دارم .و عبّاس را سقّا گويند و ابا قربه گويند
لحمله قربة الماء الخيه .و روز قتل وى سى و چهارساله بود .و عبد اللّه در آن روز بيست و پنجساله بود .و جعفر نوزدهساله
بود .و عمر و رقيّه از امّ الحبيب بنت ربيعه .و ايشان هر دو توأمان بودند .و ابو بكر محمّد نام و عبيد اللّه شهيدان كربال از ليلى
بنت مسعود دارمى .و يحيى از اسماء بنت عميس خثعميّه و به كودكى بمرد پيش از پدر على عليه السّالم .و رمله از امّ سعيد
بنت عروة بن مسعود ثقفى .و نفيسه و هى امّ كلثوم صغرى و زينب صغرى و زينب كبرى و رقيّه صغرى و امّ هانى و امّ الكرام
و جمانه -كه امّ جعفر كنيت وى بود -و امامه و امّ سلمه و ميمونه و خديجه و فاطمه از كنيزكان .و عقب وى از حسن بود و
حسين عليهما السّالم و محمّد و عبّاس و عمر ،اين پنج پسر رضى اللّه عنهم.
ص232:
و جمعى گويند كه فاطمه عليها السّالم محسن از شكم بينداخت.
بنابراين اوالد وى بيست و هشت باشند.
امّا زينب كبرى از فاطمه عليها السالم ،عبد اللّه بن طيّار وى را به زن كرد و از وى على و جعفر و عون اكبر و امّ كلثوم بياورد.
و زينب اخبار از مادر بسيار روايت كند .و امّ كلثوم ،عمر وى را به زن كرد .امير المؤمنين على عليه السالم بر آن اباى كلّى
مى كرد و ضرورت بر آن داشت كه آن كار بكند ،تا كار وى با عبّاس عمّش رجوع كرد تا وى را به وى داد.
امّا رق يّه به زن مسلم بن عقيل بود و از وى عبد اللّه مقتول كربال و على و محمّد بياورد .و زينب صغرى به زن محمّد بن عقيل
بود و از وى عبد اللّه بياورد .و عقب عقيل از وى باشد .و امّ هانى به زن عبد اللّه اكبر بن عقيل بود و از وى محمّد مقتول كربال
و عبد الرّحمن بياورد.

و ميمونه به زن عبد اللّه اكبر بن عقيل بود و از وى عقيل بياورد .و نفيسه به زن عبد اللّه اكبر بن عقيل بود و از وى امّ عقيل
بياورد .و زينب صغرى به زن عبد الرّحمن بن عقيل بود و از وى سعد و عقيل بياورد .و فاطمه به زن ابو سعيد بن عقيل بود و
از وى حميدة بياورد .و امامه به زن صلت بن عبد اللّه بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب بود و از وى نفيسه بياورد.

