
 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 (لیه السالمي اول اربعین حضرت سیدالشهداء)عتحقیق درباره

 مشخصات كتاب

 .۱۵۳۱-؟۱۹۲۱سرشناسه : قاضي طباطبائي محمد علي 

 Study of تحقيق درباره اول اربعين حضرت سيدالشهداء ع(عنوان و نام پديدآور : 

the First Arab'in of Iimam Hussein (ASتأليف محمد / ) علي

 طباطبائي.قاضي

 مشخصات نشر : تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي سازمان چاپ و انتشارات

۱۵۱۳. 

 ص. ۸۷۱ده، مشخصات ظاهري : 

 Religion دينفروست : 

 ريال )چاپ سوم( ۲۱۵۵۵؛  ۲۷۱۲9۸۸۹۹9۲۳۵ريال:  ۳۵۵۵۵شابك : 

 وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري

چاپ قبلي: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات، يادداشت : 

 )ص.(.۱۵۱۳

 يادداشت : چاپ دوم.

 .۱۵۲۵يادداشت : چاپ سوم: بهار

 ادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.ي

 يادداشت : نمايه.

 اربعين --ق 9۱ - ۸بن علي )ع(، امام سوم، موضوع : حسين

 ق.9۱واقعه كربال، موضوع : 

 شناسه افزوده : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 ۱۵۱۳ ۵ت۹/ق BP۸۱/۳رده بندي كنگره : 
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 ۹۲۷/۲۳۵۸:  رده بندي ديويي

 ۹۵۱۳۲۵۷شماره كتابشناسي ملي : 

 مقدمه

ة و ي اول اربعين سيدالشهداء عليه آالف التحيتحقيق درباره»ي كتاببسمه تعالي درباره

پس از نشر طبع اول آن از طرف علماي اعالم و دانشمندان بزرگ و ادباء سترگ «الثناء

گشته است. و از آن ميان كلمات نثرا و نظما تقريظهاي زيادي نگارش يافته و ارسال 

ي كه شامل نكات و تحقيقات زياد است از قلم تواناي عالم فاضل نقاد شهير و ارزنده

شناس مشهور در عصر حاضر صاحب تصانيف نفيسه محقق ارجمند جناب آقاي كتاب

ات و صادر گرديده و نك« ي كتابافسانه»اهلل بقائه صاحب كتابعطائي خراساني ادام

كتاب را به قلم آورده و به خصوصيات آن پي برده و با ذهن آزاد و فكر نقاد  مزاياي

خويشتن بر دقائق آن كتاب شريف نظر افكنده و كامال آنها را دريافته است. و به نظر 

ي شريف در اوائل اين تأليف منيف نشر نگردد و رسيد حيف است آن نامه

شوند. و  نصيباز اطالع بر آن نكات بيي آن كلمات و كنندگان كتاب از مطالعهمطالعه

[ الوالد الماجد 9لذا پس از درخواست اجازه از محضر حضرت آيةاهلل الحجة ] صفحه 

دام ظله و روحي فداه آنچه از قلم درر بار معظم له تراوش نموده در اول اين طبع دوم 

ار به ي روزگي معظم آن در صفحهكتاب نقل و نشر مي شود و از باب تذكار از نويسنده

 يادگار بماند. سيد محمد تقي قاضي طباطبائي 

 ي آقاي عطائي خراسانينامه

ي نامبرده در زير نقل مي شود: عليك مني سالم اهلل ما صدحت ورق الحمام و اينك نامه

وز ي ري كتاب شريف تحقيق دربارههز الريح أغصانا نمودار احساسي كه از مطالعه

الذ االنام ي محقق تحرير و حبرنبيل مه آالف التحية و الثناء نوشتهاربعين سيدالشهداء علي
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آيةاهلل الحجة حضرت بندگان آقاي حاج سيد محمد علي قاضي طباطبائي مداهلل ظله 

بعناياته الكاملة علي رؤسنا. شيواترين درود و واالترين سپاسم را از راه دور تقديم مي 

حقيقات علمي آن در اعماق روحم مي دارم، آري بحثهاي متنوع كتاب مذكور و ت

له از ي كتابهاي گوناگون را اربعين معظمنشست، رياضت و زحمت چهل سال مطالعه

بخشيد هر ورق آن كه جدا بايد همچون ورق زر داشت، و انبساطي به جانم ميميان برمي

 ودست به دست گردد اصالت و ارزش نويسنده را رهنمون بود، لطف بيان و حسن تعبير 

سنجش گفتار و آزادگي در بحث و صراحت قلم با عبارات زبان شيرين پارسي و فصيح 

ي معظم آفريننده است او نه تنها و بليغ تازي همه جا به چشم مي خورد، حقا نويسنده

ازندگي گشوده هاي سهاي فكري و جنبهخوب نوشته بلكه بهتر انديشيده با بهائي در زمينه

ي فاضله را نشان داده است. دردها و غمها، عملي و مدينه [ پراگماتيسم۷و ] صفحه 

نابسامانيها و مفاسد كوچك و بزرگ اجتماع را درك كرده است، و به بهترين لباس 

هاي قاطع به جنگ ي برهان و هنگامهبراي خواننده مجسم ساخته است، با سرپنجه

ئي ريم واليت با والانديشيهاي عصري برخاسته، در مواردي از حانحرافات فكري و كج

وا و ها را رسگرفتهها و غربزدهتر به دفاع پرداخته، سنيخالص سخت و هر چند سخت

رسواتر ساخته، صدمات صاحبان كتب ضعيفه را به عالم شيعه در صفحاتي چند معرفي 

گوئيهاي ابن تيمية و ابن حزم اندلسي و حراني حنبلي و بيطار و آخوند أوف نموده هذيان

رج اصفهاني ي ابوالفنامهي تاريخ كبير و أغاني و افسانهو بن سعيد و طبري نويسندهو عمر

سراي ديگر را پاسخ داده و الدين عربي و دهها نويسنده و ياوهو غزالي و آلوسي و مميت

كتابهائي  يمزدوران استعمار را همانند گوستاولبون با نوك تيز قلم فشار داده، و در زمينه

الخطاب و فقه الرضا و طراز المذهب و مجالس المتقين و غيره به نقد و  از قبيل فصل

انتقاد پرداخته، و تحريف صاحب قاموس را به وجهي لطيف بيان داشته، و از نسبتهاي 

ناروا به پيشوايان دين ممانعت به عمل آورده، و همچنان كه از فهرست كتاب روشن 

هيم كي دو ساعت نيست پرداخته، رسالت تفاست به بحثهائي ارزنده كه تماشاي آن كار ي
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 اش با مكاتب معنوي به انجام آورده، و شوررا با شناخت عميق مكتبهاي بشري و مقايسه

و غوغائي در اين زمينه به راه انداخته، و مأخذ كتاب را از قريب پانصد جلد كتاب فراهم 

نمودار ساخته، جدا در  [ را به دوستداران كتاب۱آرائي ] صفحه آورده، و روشنائي عالم

تكاپوي حقائق تالشي حكيمانه فرموده. و عجب اين كه وحدت موضوع را همه جا 

سازش از اين شاخه به آن شاخه پرواز نكرده حقيقت رعايت نموده و در بحثهاي زندگي

ي كتاب تحقيق اربعين فارغ شدم دلم مي خواست ساعتها اين است هنگامي كه از مطالعه

گي علميم ام و زندلتها و واقعيتها را بيشتر تماشا كنم، من كتاب زياد خواندهبمانم، و اصا

ديشي نداشته انام وليكن كتابي كه از انحراف به دور باشد و كجرا تنها با كتاب گذرانده

 له، اين قضاوت به حق استهاي معظمام، از آن تعداد كم است نوشتهباشد كمتر يافته

ف دانش، و افزودن معلومات، و حل مشكالت علمي است، ي قاضي زندگيش وقعالمه

نيازي به معرفي ندارد، آثار وجودي آن جناب بهترين گواه بر اين مدعا است، تعليقات و 

اضافات دلپذير نامبرده در كتابهائي مانند انوار نعمانية: سيد جزائري، و جنةالمأوي: 

هاي شيخ محمد حسين مظفر، و نوشته امام:الغطاء، و انيس الموحدين: نراقي، و علمكاشف

سزا ي معلومات نقشي بمستقل ديگر شاهديست صادق همگان در توسعه بخشيدن دائره

 ۵۱۸ي دارند و در انتخاب مطالب و آثار داراي ذوقي سرشارند روايات منتخبه از صفحه

( از نوف ۸۵9ي )[ روايت صفحه۲آل و ] صفحه [ به بعد در تحقيق صلوات و ضم۱]

ي كالي و دهها روايت ديگر كاشف اين گفته است. و من هرگز توان آن ندارم قيافهب

حقيقي كتاب را و آنچه در درون دارم نگارش دهم و ترسيم اين موضوع مجالي بيشتر و 

له از خداوند جهان توفيقات خواهد جز اين نيست كه براي معظمتر ميخاطري جمع

صور در خطاب و اسائه و تصديع اوقات آن حضرت روزافزون مسئلت دارم و از هرگونه ق

ئي از ارادتم را به زبان قلم آوردم. با ئي نداشتم جز اين كه نمونهطلبم چارهپوزش مي

شوال  ۹9واهلل الموفق و المعين االحقر شيخ علي اصغر عطائي خراساني  -تقديم احترام

 [ ۱۵ه ق ] صفحه  ۱۵۲۸المكرم 
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 ي طبع دوم كتابمقدمه

ي اربعين حضرت سيدالشهداء چهار سال قبل سئوالي از اين جانب درباره قريب

عليه شده بود: كه آيا اسراء خاندان رسالت در اربعين اول بيستم ماه صفر سال اهللسالم

اند چنانچه مشهور ميان شيعه و معروف ( هجرت از شام برگشته و وارد كربالء شده9۱)

عليهم است؟ و روز اربعين را روز ملحق كردن رأس اهللبيت أطهار سالمدر بين تابعين اهل

أطهر و أنور آن حضرت به جسد اطيب در كربالء مي دانند يا در غير آن روز ورود اسراء 

به كربالء اتفاق افتاده است؟ در پاسخ اين سؤال جوابي نگارش يافت و قدري در اطراف 

شت و كامال دآورده و طبع و نشر گاين موضوع به تتبع و تحقيق پرداخته شد و تأليفي گر

براي اين جانب روشن شد كه آنچه مشهور در ميان شيعه است بسيار مورد اعتماد و اعتبار 

است و سرعت سير در آن زمانها كار عادي بوده و انحصار به رفتن اسراء خاندان رسالت 

از سرعت  ر زياديبه شام و برگشتن آنها ازشام و ورود به كربالء و مدينة ندارد بلكه نظائ

الحاجها آمد ورفت در آن دوران در تاريخ وجود دارد مانند آمد و رفت حجاج با سائق

[ بيشتر از بين عراق ۱۱ي معظمه با اين كه راه ميان عراق و حجاز ] صفحه از عراق به مكه

و شام است يا آمد و رفتهائي كه ميان شام و عراق در اندك مدت انجام مي يافته چنانچه 

ي محدث در كتاب شرح داده شده است. ولي از آنجا كه شبهات صادره از قلم عالمه

بيت)ع(به كربالء در بيستم صفر سال ي ورود اسراء اهلنوري)ره(و شاگردانش درباره

( هجري اذهان را فراگرفته و تقويت كامل يافته بود و رفع آن شبهات از اذهان كار 9۱)

حاسدين و قيام طرفداران محدث نوري)ره(و مقاومت  آساني نبود و از طرف ديگر رشك

 داريآور آنست كه طرفنمود و تعجببا آنان و رد شبهات پوچ و واهي آنها دشوار مي

داري از محدث نوري)ره(كوشيده و در تالش بودند. از قرآن كريم را گذاشته در طرف

هاي د كه از آثار نظرماننو لذا نظر به جهاتي كه نگارش يافت بعض از صداهاي اعتراض

نظر بود بلند شد به بعضي از آنها پاسخهاي ساده و سطحي و بدون تأمل و تحقيق و دقت
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كتبي به طور تفصيل داده شد و به بعضي از آنها چون وارد كتابي كرده بودند و لذا در 

در اين طبع دوم آن از روي دقت و بررسي پاسخ نگارش يافت كه از «تحقيق»خود كتاب

گذرد و قضاوت را به وجدان پاك آنها واگذار مي نمايم. و وانندگان گرامي مينظر خ

گفتار طبع دوم كتاب به عموم ارباب دانش و اصحاب بينش الزم مي دانم در اين پيش

يعه و سني ي شاعالم و اعالن نمايم كه بناي نگارنده در اين كتاب به نقل از كتب معتبره

ريخي آنان است و بيشتر تالش گشته كه نقل از كتب هاي تابوده و تحقيق در نوشته

 ۳۲[ چنانچه در خود كتاب شرح داده شده است ص: ۱۹ضعيفه خودداري شود. ] صفحه 

ها و هتازياز امثال كتاب بحرالمصائبها و مزاميراالولياها و مرقاةااليقانها و تحفه ۳۱-

صومين المعالبكاها و مصائبنها و تحفةالمجالسها و مخزالخلودها و مقتل ابومخنفجنات

مال اسماعيل سبزواري واعظ)ره(كه پر از مطالب القدسها و كتب مرحوم حاجها و رياض

مدرك و مصدر و تواريخ ضعيفه است حتي در تواريخ مشهوره مطالب خالف مشهور بي

رابه قلم آورده و حرفهائي نگارش داده كه بدون شك صحت ندارد و نظائر آن كتابها 

ياد است از نقل كردن مطلبي خودداري شده است مگر از باب تأييد و توافق با آنچه كه ز

التواريخ كه تاريخ رسمي دولتي است در كتب معتبره است حتي نقل كردن از ناسخ

االمكان خودداري گرديده چون بسياري از قضايا را بدون تحقيق به قلم آورده و حتي

تا  باره كتاب مستقلي مشتمل بر مجلداتي تأليف گردداشتباهات زياد دارد كه بايد دراين

د و ي آن ثبت گشته و زوائآن كتاب تهذيب و تنقيح شود و مطالب و تواريخ صحيحه

ي آن حذف گردد. و از كتبي كه در طبع اول به آن اعتناء نكرده بودم مطالب وارونه شده

خوانان و هاي قصهقصه است و پر از جعليات و«مقتل اسفرائني» يكي هم كتابي به نام

اصل فراوان دارد. از باب نمونه جمالت زير نگارش مي يابد: بنا به تواريخ داستانهاي بي

م آن بيت)ع(همعتبره لشكر عمرسعد در كربالء سي هزار نفر بوده و روايت واردة از اهل

 هرا تصديق كرده ولي در مقتل اسفرائني گفته: عمرسعد امر كرد به شمردن اشخاصي ك

[ و عدد آنها به سي هزار ۱۵از سربازان آنها در ميدان جنگ كشته شده بودند ] صفحه 
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ر أمر عمر بن سعد به حص»نفر از سواره و پياده بالغ شد و اين عين عبارت عربي اوست: 

ط مصر قديم  ۸۵ص «من قتل منهم في تلك المعركة فبلغوا ثالثين ألف فارس و راجل

سفرائني تمامي سي هزار نفر لشكر ابن سعد در كربالء به پس بنا به نقل صاحب مقتل ا

 -انددست حضرت سيدالشهداء)ع(و ياران باوفايش از دم شمشير آنها گذشته و كشته شده

حقيقتي اين مطلب بر همه روشن است. و در جائي گويد: امام)ع(بسر بالين يكي از و بي

كه امام)ع(به بالين برادرش  . و گويد: وقتي۵۵آمد چهارصد نفر را كشت ص شهداء مي

آمد هشتصد نفر را كشت و او را حمل نموده ميان قتلي گذاشت ص هاشم)ع(ميقمر بني

هاشم در پائين پاي امام)ع(مدفونند مگر عباس گفته: كه بني ۵۸در صورتي كه در ص  ۵۹

السالم كه آن حضرت دفن شده در وضع مقتل خودش در طريق غاذريه و قبرش عليه

ست. اينگونه مطالب ضد و نقيض و دور از عقل و عادت و اعتبار در آن كتاب ظاهر ا

زياد است كه اگر به شمار آيد به درازا مي كشد. و از صريح كلماتش روشن است كه 

جنگ در كربالء چند روز طول كشيده روز جنگ كرده و شب شده و شب را سحر 

آور است و سلب اعتماد از ] اند. و اين مطلب از چيزهاي تعجبكرده باز جنگ كرده

ه آورش اين است كه گفت[ نقليات آن كتاب مي كند. و نيز از كلمات تعجب۱۸صفحه 

. و تركوا القتلي مطروحين بأرض كربالء فتولي دفنهم قوم من الجن فصلوا ۸۱- ۸۹ص 

 اعلي تلك الجثث الطاهرة المزملة بالدماء و دفنوهم علي ما هم عليه. يعني أبدان شهداء ر

هاي در زمين كربالء گذاشتند و قومي از جن به دفن آنها مباشرت كردند و بر آن جثه

شان كردند. بدون طور كه هستند دفني آلوده به خون نماز گذاردند و آنها را همانطاهره

هاي قصاصين و از دروغهاي آنهاست زيار ابدان طاهره را در كربالء شك اين ادعا از قصه

اند و امام سجاد)ع(به طريق اعجاز آمده و جسد اطيب دفن كرده اسدقومي از بني

امام)ع(را دفن كرده است و در ميان شيعه اين يك موضوعي مسلم و قابل ترديد نيست. 

غرض از محتويات كتاب نامبرده كامال واضح است كه ابدا مندرجاتش قابل اعتماد نيست 

طلبي نقل نشده ولي بعضي از اشخاص و لذا از آن كتاب در طبع اول چنانچه اشاره شد م
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قليات دهد همچو كتابي را مصدر نكه كتاب معتبر را از غير معتبر تشخيص و تميز نمي

خويشتن قرار داده و راجع به داستانهاي طول و دراز منازل واقعه در عرض و مسير راه 

زده  چنگ اسراء خاندان راسالت از كوفه تا به شام به آن تمسك نموده و به نقليات آن

است و آن كتاب ضعيف را كه قابل اعتماد نيست به كتاب مجعول ديگر ضم كرده و از 

مخنف و مقتل اسفرائني كذائي كه اكاذيب آنها به هم خلط كرده و از مقتل مجعول ابي

[ نقل گشت معجون ساخته و به ۱۳مقداري از اوصافش به خواننده گرامي ] صفحه 

ت به مسير اسراء از كوفه تا شام اعتماد نموده و بخورد ارزش آنها نسبداستانهاي بي

اطالع داده است. اينگونه اشخاص بدانند كه اين جانب به آن كتابها اشخاص عوام و بي

و امثال آنها كه در زمانهاي سابق تأليف شده يا نظائر آنها كه در عصر حاضر گردآورده 

قرار نداده و هرگز اعتماد و اطمينان به  شود أبدا ارزش قائل نبوده و آنها را از مصادرمي

شمارم. از اينگونه اشخاص انسان چه توقع داشته باشد كه آنها نكرده و از مدارك نمي

المعصومين يك نفر مرد متهم مصدر نقليات خويشتن قرار بدهد و كتابي را مانند مصائب

 [ ۱9به آنها اعتماد نمايد. قاضي طباطبائي ] صفحه 

 اي انصاريدو بیت از آق

كلك مشكين تو هر دم كه ز ما ياد كند ببرد أجر دو صد بنده كه آزاد كندأربعيني كه 

ي خود شاد كند قم: حاج محمدعلي نوشتي تو ز روي تحقيق به حقيقت دل خواننده

 [ ۱انصاري صاحب تأليفات ] صفحه 

 ي كتابمقدمه

ات و سالم و تحيات بسم اهلل الرحمن الرحيم پس از حمد و ستايش خداوندي صلو

پايان بر خاتم پيامبران و آخر رسل و فرستادگان خدا و أشرف سفيران الهي و بر أوصياء بي

آك او باد. و درود فراوان بر شهداء راه حق و بر جانبازان معصومين پاك و خلفاي بي
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در راه دين و از جان گذشتگان و سربازان و جان نثاران اسالم خصوصا بر رهبر حقيقي 

آنان سرور شهيدان سيد مظلومان امام انس و جان حسين بن علي عليهماالسالم باد كه با 

ي توحيد را كه در خون اطهر خود درخت دين اسالم را سيراب و زنده فرمود و شجره

 نزديك بود از اساس خشك«دشمنان سرسخت اسالم»أميةأثر دسائس و پليديهاي بني

د داننالسالم بر خود الزم و واجب ميت اطهار عليهمبيشود نجات داد و لذا شيعيان اهل

كه به هر قيمت تمام بشود در زنده نگاه داشتن داستان پرشور و تاريخي جانگذاز كربالء 

امية به ي دلسوز و دلخراشي كه از جنايات دولت ملوك بنيبكوشند و نگذارند آن واقعه

ن مناسبت در ايام عاشوراء و روز وجود آمد كهنه شود و از يادها فراموش گردد و به اي

ي عزا و مجالس سوگواري فروگذاري نمي كنند السالم در اقامهشهادت سيدالشهداء عليه

بر عليهم به دور قاهللي اطهار سالم[ ايام زيارتي آن حضرت به دستور ائمه۹و در ] صفحه 

 مبارك آن بزرگوار جمع شده و شعائر ديني را برپا مي نمايند. 

 ام شیعیان عراق در اربعیناهتم

 ي عزا به كار برده و همت به زيارتو از روزهاي سوگواري كه شيعه بسيار اهتمام بر اقامه

آن حضرت در آن روز مي گمارند يكي هم روز بيستم ماه صفر روز أربعين سيدالشهداء 

آن جاري  م برالسالي اطهار عليهمي شيعه از زمان ائمهي مستمرهالسالم است كه سيرهعليه

است كه در عراق از هر طرف رو به كربالء آورده و به زيارت قبر مطهر بيشتر اهميت 

باره شهامت به خرج عباس در ايناميه و بنيمي دهند و الحق شيعيان عراق از زمان بني

داده و در زنده نگاه داشتن اين موضوع اهتمام دارند كه در خور بسيار تمجيد است. و در 

يار السالم كه روز بيستم شهر صفر است شهرت بسيعه روز أربعين سيدالشهداء عليهميان ش

السالم پس از خالصي از اسارت شام بيت عليهمدارد و عموما آن روز را روز ورود اهل

بيت اطهار ي اهلخوانند. و از ائمهمي«مرد الرأس»به كربالء مي دانند و آن را زيارت

ا السالم را در آن روز بي براي آن روز كه سيدالشهداء عليهالسالم زيارت مخصوصعليهم
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آن زيارت كنند وارد شده و از علماء اماميه تا قرن هفتم هجري شبهه و اشكالي در اين 

موضوع ديده نشده است و اول كسي كه شبهه كرده غير از سيد اجل اعظم سيد 

سراغ نداريم. ] صفحه [ ۹الدين علي بن طاووس حسني)قدس سره(در كتاب اقبال ]رضي

۵ ] 

 ي سیداشاره به شبهه

و كسي كه در اين أواخر زمانها قريب به عصر ما بسيار پافشاري در شبهه و اشكال راجع 

ين ميرزا حسي متبحر محدث حاجبه اربعين كرده و اصرار بر آن ورزيده عبارت از عالمه

ؤلؤ مرجان هر چه نوري)ره(صاحب كتاب مستدرك الوسائل است كه در كتاب خود ل

 9۱السالم را در اربعين اول سال بيت عليهمتوانسته خواسته موضوع آمدن اسراء اهلمي

هجرت نفي نمايد بلكه همت داشته كه از محاالت شمارد و بعد از وي از شاگردانش تبعا 

 ابه استاد خودشان كه طبعا در اينگونه امور و امثال آن پا به فراتر مي گذارند و شدت پيد

شوند كه ادعاء استاد را به مي كنند و از روي تعصب استاد و شاگردي در اين صدد مي

بيت ي واقعي و حقيقت برسانند و لذا موضوع اربعين اول را كه اسراء اهلمرحله

السالم به كربالء آمده باشند از اكاذيب شمرده و آن ديگري آن را أفسانه و از عليهم

ي از اند يكاند ره افسانه پيمودهچون به حقيقت نرسيدهأساطير به حساب آورده ولي 

[ به تبع وي پيرو او خواهند شد در ۸بزرگان كه به خطا رفت جمعي ديگر نيز ] صفحه 

الم را السصورتي كه مشهور ميان علماي اماميه آنست كه سر مبارك سيدالشهداء عليه

اربعين اول آورده و به جسد السالم پس از چهل روز از شهات، در روز امام سجاد عليه

اطيب و اطهرش در كربالء ملحق فرموده است ولي چون بعد از هزار سال بعضي شبهات 

ي محدث نوري)ره(در اذهان قوت پيدا مي كند ي يكي از بزرگان مانند عالمهبه وسيله

نظر مي شود آنچه مشهور است و افكار عمومي شيعه بر آن متوجه است از آن صرف

قام انكار آمده و تكذيب مي كنند و چون با مقياس زمانهاي خودشان حتي به م
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بينند مشهور اند و از آن طرف هم چون مياند و لذا از محاالت شمردهگيري كردهاندازه

بارك اند و سر مميان شيعه و علماي اماميه آنست كه در اربعين اول اسراء به كربالء آمده

ن االرض شده و خواسته به عنواضي به ناچار قائل بطياند بعرا به جسد انور ملحق كرده

السالم و ملحق كردن سر اطيب را درست و تصحيح العاده آمدن امام سجاد عليهخارق

 نمايد. 

 ي خضراءي نوري به جزيرهقائل شدن عالمه

 اشاره

ي خضراء كرده است چون ديده ي جزيرهي محدث نوري)ره(در قصهمانند آنچه عالمه

ود الحال بلكه مسيحي اعتقاد به وجي خودش با حرف يك نفر يا دو نفر مجهولبه عقيده

بر حاج اكي خضراء كرده ولي چون از جزيره كسي سراغ نداده يا به فرمايش شيخجزيره

اند كه آثاري در آنها از آنچه ادعا هاي رسيدهبه جزيره [۵الغطاء)ره( ]شيخ جعفر كاشف

ي خضراء از انظار غايب است و اين اند قائل شده كه جزيرهكنند نديده[ مي۳] صفحه 

السالم را به كربالء هم در اربعين اول بگوئيم ادعا بدون دليل است و آمدن امام سجاد عليه

ي نوري)ره(قائل شده و از ديگران نيز عالمه[ ۸االرض شده چنانچه از شاگردان ]كه بطي

مدرك و ادعائيست كه دليل ندارد. نظر به تشويش [ ولي حرفي است بي۳اند ]احتمال داده

ي نوري)ره(تراوش كرده ساليان دراز است افكار و شبهات و اشكاالتي كه از قلم عالمه

ي از اهل شود و پارهمي كه در ايام اربعين هر سال آن شبهات در اذهان و زبانها تجديد

خواهند در ميان شيعه در تقويت آن شبهات بكوشند غرض نيز آنها را عنوان كرده و مي

[ در 9قمري ] صفحه  ۱۵۲۹بلكه خللي در اذهان پيدا شود و به اين مناسبت در اين سال 

تبريز بعضي از اهل ديانت و تقوي از اينجانب سئوالي كرده و خواستار جواب شد و 

يخي يعني ي تارله بقرار زير بود: اسالميان پناها. چه مي فرمائيد؟ در اين مسألهال معظمسئو
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السالم به كربالء يا مدينه پس از خالصي از شام كه بيت حضرت حسين عليهورود اهل

در كتب تاريخ به طور مختلف نقل گرديده است و عالم جليل محدث نوري)ره(در 

وع مذكور تحقيقاتي نموده حاصلش اين است كه خبر كتاب لؤلؤ مرجان راجع به موض

بيت به كربالء در كتاب لهوف مرحوم سيد بن طاووس)ره(از جهاتي مخدوش ورود اهل

له كه بعدا به فقرات آن اشاره و بررسي خواهد شد آن است. .. الخ. تا آخر سئوال معظم

 ان شاء اهلل تعالي. 

 شبهات و اشكاالت محدث نوري

 اشاره

طور ي محدث نوري)ره(در كتاب لؤلؤ مرجان بهست شبهات و اشكاالت عالمهخوب ا

خالصه يك به يك نقل شود و در اطراف آن بررسي گردد و پس از تحقيق ملعوم خواهد 

السالم در اربعين اول در ماه صفر سال بيت عليهمشد كه قائل شدن به اين كه اسراء اهل

مارات و قرائن زيادي بر آن قول بيشتر بوده و آنچه اند اقوي و اهجرت به كربالء آمده 9۱

 مشهور است قابل اعتماد است و اقوال ديگر اعتماد را نشايد. 

 دلیل اول او و جواب آن

 اشاره

الدين علي بن طاووس حسني متوفي دليل اول محدث نوري)ره(انست: كه سيد امام رضي

اماميه  ياكابر فقهاء و علماي شيعه سرهما(كه هر دو از( ق و شيخ فقيه ابن نما)قدس99۸)

ه اند كاند در كتاب لهوف و كتاب مثيراالحزان فرمودهو از رؤساء مذهب اثنا عشريه

السالم از [ خالصي از اسارت در خدمت امام سجاد عليه۷خاندان رسالت پس از ] صفحه 

آنها  د برشام حركت كرده و در اثناء راه به شخص دليل و همراه خودشان كه يزيد پلي
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ي ما را از عراق برده و وي قافله را به عراق برگردانيده و وارد گماشته بود گفتند كه قافله

كربالء شدند و جابر بن عبداهلل انصاري را در آنجا مالقات كرده و بعد رهسپار مدينه 

شدند و نظر بر اين كه سيد كتاب لهوف را در اوائل سن خود تأليف فرموده و لذا خالي 

تحقيق است و بعد محدث نوري)ره(دو فقره شاهد بر اين ادعاي خود يعني تأليف سيد  از

باره از لهوف را در اوائل جواني خود ذكر كرده و خواسته كه نقل سيد اجل را در اين

ال. زهي خيال مح -ولي، زهي تصور باطل -انظار ساقط نمايد و از نظر تحقيقي دور اندازد

شود: كه كتاب لهوف سيد)ره(نقلياتش بسيار گفته ميو در جواب محدث نوري)ره(

 ي اعتبار و اعتماد آنمورد اعتماد است و در ميان كتب مقاتل كتاب مقتلي به اندازه

ه است ي مقاتل قرار گرفترسد و در اطمينان بر آن كتاب در رديف اول كتب معتبرهنمي

رست باشد چنانچه تحقيق و اگر اين ادعا د -گر چه آن را در اوائل جواني نوشته باشد

ولي در مدت ايام زندگاني خويش تا آخر عمرش آن را تغيير  -بررسي خواهيم كرد

فرمود ولي داد و تصحيح ميرسيد آن را تغيير مينداده و اگر اشتباهاتي بعدا به نظر مي

السالم به كربالء اختالفي بيت عليهمي آمدن اسراء اهلنسخ لهوف خصوصا در قصه

[ ۱عليه است. ] صفحه و در نقل آن تمامي نسخ لهوف كه در دسترس است متفق ندارد

شود كه لهوف را در اوائل سن خود گذشته از اين از كدام عبارت مرحوم سيد فهميده مي

تأليف فرموده است؟ اين كه فرموده من مصباح را در ابتداء شروع به تأليف تصنيف 

ل باشد نه اين كه در اوائاز تأليفات اوليه من ميام ظاهر اين فرمايش اين است كه كرده

علي  جالله ما فتحفرمايد: و هيأ اهلل جلالمحجة ميام چنانچه در كشفسن و جواني نوشته

سرائري و اذن في اظهارها ظواهري من كتب صنفتها بقدس تدبيره و شريف تعريفه 

[ 9ف... ]اية ما شرعت في التأليجالله... منها كتاب مصباح الزائر و جناح المسافر في بدجل

. معناي اين عبارت اين نيست كه مصباح را در ابتداء تكليف و جواني و ايام كودكي 

ام تا شاهد ادعاي محدث نوري)ره(بشود زيرا از اين عبارت استفاده مي شود تأليف كرده

ز كجا ا ام و ابتداي شروع سيد به تأليفكه مصباح را در ابتداي شروع به تأليف نوشته
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معلوم شده كه از ابتداء تكليف و ايام جواني بوده و عالوه از كجا به ما روشن گرديده 

كه سيد لهوف را بالفاصله پس از فراغت از تأليف مصباح جمع و تأليف فرموده زيرا 

ممكن است پس از چندين سال بعد از تأليف مصباح نوشته است و اگر در عبارت لهوف 

[ در لهوف ۲ارت بر آنچه گفتيم صادق و شاهد است. ] صفحه تأمل شود مفاد آن عب

[ : انني لما جمعت كتاب مصباح الزائر و رأيته قد احتوي علي اقطار محاسن ۷گفته ]

الزيارات و مختار اعمال تلك االوقات فحامله مستغن عن نقل مصباح لذلك الوقت 

ل في غنيا عن نقل مقتالشريف او حمل مزار كبير او لطيف احببت ان يكون حامله مست

السالم فوضعت هذا الكتاب ليضم اليه. اگر سيد زيارة عاشوراء الي مشهد الحسين عليه

لهوف را بعد از چندين سال از تأليف مصباح نوشته باشد اين عبارت صحيح و درست 

است و شاهد اين كه سيد لهوف را بالفاصله پس از فراغت از مصباح نگارش نداده است 

ز مدتها به تأليف لهوف پرداخته آنست كه در لهوف به بعض از تأليفات خود بلكه پس ا

اشاره فرموده است چنانچه گويد: و الذي تحققناه ان الحسين)ع(كان عالما بما انتهت حاله 

اليه و كان تكليفه ما اعتمد عليه، اخبرني جماعه و قد ذكرت اسمائهم في كتاب غياث 

ي جعفر محمد بن بابويه القمي فيما ذكر فدهم الي ابيسلطان الوري لسكان الثري باسنا

ارش ي سيد است كه در فقه نگ[ ... كتاب غياث سلطان الوري از تأليفات نفيسه۱اماليه ]

داده و از شدت احتياطش در دين در فقه به تأليف ديگر نپرداخته و بعيد است كتاب فقه 

كرده باشد كسي كه آن اندازه  [ تأليف۱۵را در اوائل تكليف و جواني خويش ] صفحه 

تورع و تقوي در فتوي و نوشتن كتابي در فقه داشته باشد در اوائل بلوغ خود اقدام به 

شود كتاب لهوف را پس از ساليان دراز كند معلوم ميتأليف چنين كتاب فقهي نمي

تأليف فرموده كه به مصباح منضم شود. ادعاء محدث نوري)ره(كه سيد مصباح را در 

ي اوست پس لهوف هم مثل مصباح است تمام م جواني نوشته و يا از تأليفات اوليهايا

نبوده و ثابت نيست. و بايد به اين مطلب اضافه كرد كه خود سيد به اتقان و نفاست كتاب 

لهوف و خوبي ترتيب آن در تأليفات خود اشاره فرموده است و اگر اشكالي در جائي از 
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فرمايد: منها كتاب المحجة ميفرمود. در كشفح ميمطالب لهوف داشت قطعا اصال

اهلل اللهوف علي قتلي الطفوف في مقتل الحسين) ع(غريب الترتيب و التلفيق و هو من فضل

المحجة را در شصت و يك سالگي [ . كتاب كشف۲التوفيق ]جالله الذي دلني عليهجل

لت اوند او را بر تأليف آن دالشمارد كه خدتأليف فرموده و تأليف آن را از فضل الهي مي

شود باور كرد كه در آن كتاب به قول محدث نوري)ره(خرابيهائي در نقل فرموده آيا مي

ارد طور آنها را به حال خود باقي بگذبوده باشد ولي سيد به مقام اصالح آنها نيايد و همين

فرمايد: و ال مي[ توصيه نمايد؟ چنانچه در اقب۱۱و بر قرائت آن كتاب مردم را ] صفحه 

و امر به خواندن  ۳9۹يقرء كتابنا الذي سميناه بكتاب اللهوف علي قتلي الطفوف اقبال ص 

لهوف را در روز عاشوراء فرموده است در صورتي كه سيد)ره(تا سنين هفتاد سالگي 

[ و سيد در ۱۵يعني قريب پنج سال قبل از وفاتش به تأليف اقبال مشغول بوده است ]

در مجلد اجازات بحار نقل شده فرموده: و صنفت كتاب اللهوف علي قتلي ي كه اجازه

[ ۱۱الطفوف ما عرفت ان احدا سبقني الي مثله و من وقف عليه عرف ما ذكرته من فضله ]

. فرمايش بسيار متين است كسي در تأليف مثل كتاب لهوف به وي سبقت نكرده و درست 

نفاست و اتقان لهوف از فضل الهي است. داند كه است كسي كه از اهل خبره باشد مي

ده و ي خود نگارش دااز اين بيانات خود سيد)ره(كه در موارد متعدده از تأليفات نفيسه

مقداري از آن نقل شد به خوبي روشن مي شود كه اگر سيد)ره( لهوف را در ايام جواني 

قان آن تبار و اتنموده و بر اعهم نوشته باشد تا آخر عمر شريف خويش آن را تصديق مي

دانسته كه كسي در تأليف آن بر وي سبقت نكرده است ] مند بوده و كتابي ميعقيده

[ عالوه آنچه در آخر خود لهوف نگارش داده به آخر آن كتاب مراجعه شود ۱۹صفحه 

ي كليه است كه هر تأليفي كه در ايام جواني مؤلفي [ و گذشته از اينها مگر قاعده۱۹]

د مي توان گفت كه آن خالي از تحقيق بوده و متقن نيست؟ بسياري از نوشته شده باش

اند و مشتمل بر اتقان و تحقيق و از علماء كتب زيادي در ايام جواني خودشان نوشته

مين روش ي اماميه به هي شيعهنفائس تأليفات به شمار است چنانچه يكي از كتب اربعه
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وسي)ره(است كه شيخ)ره(آن را در تأليف شده است و آن عبارت از تهذيب شيخ ط

بيست و پنج سالگي تأليف نموده و از ايام جواني خويشتن به نوشتن آن مشغول بوده 

 [ .۱۵است ]

 ي نوريفصل الخطاب عالمه

همچنين مگر هر تأليفي كه در أواخر عمر كسي تأليف شده باشد داراي اتقان و خالي از 

ه فت قضيه برعكس است زيرا ممكن است بتوان گشبهات و اشكاالت مي شود بلكه مي

جهت ضعف قوا و انحطاط آنها آنگونه كتاب از زيور اتقان و تحقيق و نظريات دقيق 

الخطاب را در ايام جواني ي محدث نوري)ره(كتاب فصلخالي باشد چنانچه خود عالمه

] ه  ۱۵۹۵ه ق آن را تأليف كرده و در سال  ۱۹۲۹و كودكي تأليف ننموده و در سال 

ي عمر شريف خود آن [ از دار دنيا رحلت فرموده و در عين ايام نشاط دوره۱۵صفحه 

كتاب را تأليف كرده ولي چرا آن همه مسامحه روا داشته و به تحقيق نپرداخته و غير از 

جمع شواذ و اخبار آحاد كه در گوشه و كنار كتب مانده بوده آنها را بر حسب مذاق 

ي از آن كتاب عائد به صدمه و لطمه به عالم اسالم فائده خويشتن گردآورده و غير از

ي كمال و درستي هوش و عقل عالم ديانت نشده است در صورتي كه در حال بحبوحه

ي زندگاني ايام و حيات خود نوشته است و غير از ننگ به عالم شيعه با نسبت به دوره

 انش:تأليف آن كتاب چيزي به يادگار نگذاشته است حتي از شاگرد

 اقدام أستادنا الطهراني در موضوع فصل الخطاب

أستادنا العالمة المتتبع البحاثة االكبر آقاي شيخ آقابزرگ طهراني نزيل نجف اشرف 

سره صاحب الذريعة الي تصانيف الشيعة كه از ثقات علماي شيعه و از خادمين قدس

النقد »فرموده و آن را ي كتاب استادش تأليف حقيقي عالم اسالم بود كتابي در زمينه

[ كه ۱۸ناميده و در آن خواسته تا حدي از جسارت و جرأتي ]« اللطيف في نفي التحريف
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ي قرآن مجيد با تأليف فصل الخطاب [ محدث نوري )ره( درباره۱9از استادش ] صفحه 

صادر شده ترميم نمايد و از خشم مسلمين بر عليه وي قدري كاسته شود و پس از تأليفش 

نامبرده را خواست به نظر شريف استادنا االمام آيةاهلل آقاي حاج شيخ محمد حسين  كتاب

سره رسانيده كه اجازه و تصديق نموده به طبع برساند بلكه اين لكه الغطاء قدسكاشف

سياه را از فهرست تصانيف استادش محدث نوري )ره( پاك كند ولي استادنا آيةاهلل 

را نيز صالح ندانست چنانچه به خط شريف استادنا آيةاهلل الغطاء )ره( باز نشر آن كاشف

بود و  تقريظي مرقوم فرموده« النقد اللطيف»كاشف الغطاء )ره( ديدم كه در پست كتاب 

 سرهدر ضمن اشاره فرموده كه از نشر آن خودداري شود و استادنا شيخ تهراني قدس

 ن تقريظ به من نشان داد و آنخودش آن نسخه و كلمات آيةاهلل كاشف الغطاء را به عنوا

بزرگوار به امر مرحوم شيخنا االستاد )ره( امتثال كرده و از حسن نيت و صافي فطرت و 

طويت خويش كه جز خدمت به عالم اسالم منظوري نداشت از طبع و نشر آن خودداري 

فرمود. پس كتابي خواه در ايام جواني شخص نوشته شده باشد يا در ايام پيري و 

[ اشتمال آن بر ۱۷گي انسان تأليف شده باشد از جهت عدم اتقان و عدم ] صفحه فرسود

 تحقيق و ديگر مزايا كليت ندارد. 

 اشكال محدث نوري كه لهوف شباهت به سائر تألیفات سید ندارد و جواب آن

ي نوري )ره( فرموده: كه لهوف شباهت بهساير تأليفات سيد )ره( ندارد زيرا در آن عالمه

شود كه در ايام جواني و هنوز در تأليف و قليات خود را بيان نفرموده معلوم ميسند ن

تصنيف ورزيده نبوده آن را نوشته است اين حاصل فرمايش محدث نوري )ره( است. 

مدن ي آولي تعجب است از كثرت حب خويش بر تشديد اشكاالت و شبهات درباره

ي اماميه توانسته خواسته از كتب معتبرهميالسالم به كربالء هر چه بيت عليهماسراء اهل

را بلكه از اتقان و استحكام نقليات ساقط نمايد و لذا متشبث به اين حرفها « لهوف»مانند 

شده در صورتي كه به هر منصف خالي از تعسف واضح و آشكار است كه سيد مرحوم 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ته كتاب را همراه داشالسالم آن لهوف را براي اين كه زائرين قبر اطهر سيدالشهداء عليه

االيام باشند و در مجالس عزا ذاكرين مصائب آن حضرت آن را بخوانند، چنانچه در قديم

نمودند و بسيار كار خوبي بوده كه مرسوم بوده كه از روي كتاب ذكر مصائب مي

كرده و مطلب را از آنچه در خوان از خود اضافاتي در نقل وقائع و مصائب نميمرثيه

نموده كه قعال در ميان اهل منبر معمول و مرسوم اند وارونه نقل نميه نوشتهكتب معتبر

ود كردند و آنچه در آن كتاب نوشته باست بلكه از روي كتاب مقتلي ذكر مصائب مي

شده و اگر سيد )ره( در لهوف نقليات خودش را با سند آنها اكتفاء به همان مطالب مي

شد و في با اين ترتيب و لطافت و ظرافت تأليف نميداد كتاب لهونقل و بيان و شرح مي

[ آن در محافل سوگواري سيدالشهداء ۱۱مناسب مجالس عزاء و خواندن ] صفحه 

تاب شد بلكه يك كخورد و كتاب لهوف نميگرديد و به كار زائر نميالسالم نميعليه

رموده و چون فگرديد به اين مناسبت است كه اسناد نقليات خويشتن را بيان نبزرگ مي

سيد )ره( در دقت نظر و وثاقت و امانت و ضبط در نقل احاديث و تواريخ و وقايع نزد 

عليهم مورد قبول و هيچگونه سر موئي جاي شبهه و اشكال اهللعموم علماي اماميه رضوان

نيست و قطعا هر چه در لهوف نقل فرموده و از اول كتاب تا آخر آن هر چه بيان كرده با 

مدرك و نقل از كتب معتبره است ولي نظر به علت و جهتي كه ذكر شد اسانيد سند و 

را حذف كرده و بيان نفرموده است. و لذا تمامي نقليات و محتويات كتاب لهوف سيد 

)ره( نزد علماي اماميه مورد اطمينان و اعتماد و اعتبار است و از تمامي تواريخ و مقاتل 

تر ند صحيحارده و در تاريخ دشت كربالء به قلم آوردهكه از علماي شيعه و سني تأليف ك

 و اعتبارش بيشتر است. 

 احتیاطهاي سید در امور ديني

كسي كه از نهايت ورع و تقوي و ديانت و خوف از خدا كتابي در فقه تأليف نكند و از 

القاويل ااهلل صلي اهلل عليه و آله فرمود: و لو تقول علينا بعض ي شريفه كه در حق رسولآيه
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[ بترسد و به يك كتاب به نام غياث ۱۳الخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ]

ريفه: و ال ي شالوري در قضاء از ميت اكتفاء نمايد و از نهايت احتياط و نظر به آيهسلطان

[ از هر غذائي كه اسم خدا در تهيه و ۱9[ مما لم يذكر اسم اهلل عليه ]۱۲تأكلو ] صفحه 

فرموده. و كسي كه باب مالقات با آن گفته نشده بود از خوردن آن اجتناب ميپختن 

حضرت بقيةاهلل ارواحنا فداه به وي باز و سعادت درك حضور اقدس آن حضرت برايش 

[ .آيا همچو ۱۷ي عاليه بوده است ]حاصل بوده و صاحب كرامات باهره و مقامات معنويه

بدون سند و مصدر و مستند نگارش  شخصيت بزرگ ديني يك قضيه را در كتابش

جهت نيست كه كتاب وي در نهايت درجه مورد اعتماد و خود و بيدهد؟ و لذا بيمي

اعتبار در ميان علماء و فقهاء و مؤرخين شيعه قرار گرفته است ولي محدث نوري )ره( 

رند اخواسته به همچو كتابي اشكال وارد نمايد. و ناگفته نماند برخي از مردم اذعان د

يت باند اسراء اهلچنانچه سيد )ره( در لهوف و ابن نما در مثير االحزان تصريح فرموده

لي گويند اند والسالم آمدهالسالم به كربالء براي زيارت قبر اطهر سيدالشهداء عليهعليهم

هجرت  9۱آيد كه آمدن آنها در روز بيستم شهر صفر سال از آن دو كتاب شريف درنمي

اند و السالم نفرمودهبيت عليهمون تصريح به روز و تاريخ ورود اسراء اهلبوده است چ

[ قال و لما رجع ۹۵عين عبارت مرحوم سيد )ره( در لهوف به قرار زير است: ] صفحه 

 السالم و عياله من الشام و بلغوا العراق قالوا للدليل مربنا علي طريق كربالءنساء الحسين عليه

رع فوجدوا جابر بن عبداهلل االنصاري رحمه اهلل و جماعة من فوصلوا الي موضع المص

اهلل صلي اهلل عليه و آله قد وردوا لزيارة قبر الحسين هاشم و رجاال من آل رسولبني

السالم فوافوا في وقت واحد و تالقوا بالبكاء و الحزن و اللطم و اقاموا المأتم المقرحة عليه

[ . يعني راوي گفت: ۱۱لسواد فاقاموا علي ذلك اياما ]لالكباد و اجتمع اليهم نساء ذلك ا

السالم از شام بازگشتند و به گشور عراق رسيدند به چون زنان و عياالت حسين عليه

راهنماي قافله گفتند ما را از راه كربالء ببر پس آمدند تا به قتلگاه رسيدند ديدند جابر بن 

از اوالد پيغمبر صلي اهلل عليه و آله و سلم هاشم و مرداني عبداهلل انصاري و جمعي از بني

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

السالم پس همگي به يك هنگام در آن سرزمين گرد اند براي زيارت قبر حسين عليهآمده

زني با هم مالقات كردند و مجلس عزائي كه دلها را آمدند و با گريه و اندوه و سينه

جمع شدند و چند روزي كرد برپا نمودند و زناني كه در آن نواحي بودند دار ميجريحه

[ . و اما فقيه ابن نما )ره( در مثيراالحزان گويد: و لما مر عيال ۱۲به همين منوال گذشت ]

عليه [ عبداهلل االنصاري رحمةاهلل۹۱السالم بكربالء و جدوا جابر بن ] صفحه الحسين عليه

لنوح تياب و اهاشم قدموا لزيارته في وقت واحد فتالقوا بالحزن و االكو جماعة من بني

[ . سيد )ره( و ابن نما )ره( گر چه به روز ۹۵علي هذاالمصاب المقرح الكباد االحباب ]

اند ولي بالشك مرادشان از رجوع و مرور زنان و عياالت امام ورود تصريح نفرموده

السالم به كربالء و مالقات با جابر انصاري )ره( در اربعين بوده و كسي در حسين عليهم

هجرت مالقات آنها را ننوشته است و عموم شيعه و  9۱اربعين بيستم صفر سال  غير روز

اند و بعضي احتماالت و علماي اماميه همين معنا را از عبارات آن دو بزرگوار فهميده

اند تماما حدسيات كه در زمانهاي متأخير و قريب به زمان ما و در عصر حاضر داده

ت و شبهاتي است كه اذهان را مشوش و افكار را حدسيات و احتماالت ناشي از اشكاال

[ كه از آن ۹۱پريشان كرده است و اال مدرك و مستندي ندارند غير از استبعادهائي ]

شبهات ناشي شده است و به اين جهت است كه از بزرگان علماي اماميه همين مطلب را 

ي متبحر مهشيخ عالبا تعيين روز بيستم ماه صفر نوشته و احتمال ديگري نداده. چنانچه 

ه ق  ۱۵۱۳شيخ فخرالدين طريحي نجفي )ره( كه از اكابر و اجالء اماميه است و در سال 

[ و صاحب مجمع البحرين ا كتب مشهوره در غريب حديث است ۹۹وفات يافته ] صفحه 

كه مكرر طبع و منتشر شده در كتاب منتخب چنين بيان فرموده: ثم امر الملعون )يعني 

الساري الي اوطانهم قال فسار القائد بهم و كان يتقدمهم تارة و يتأخر عنهم يزيد( برد ا

تارة فقلن النساء له بحق اهلل عليك اال ما عرجت بنا علي طريق كربالء ففعل ذلك حين 

وصل الي تلك الناحية و كان قدومهم الي ذلك المصرع في يوم العشرين من صفر 

 هاشم فتالقوا في وقتو جماعة من نساء بني فوجدوا هناك جابر بن عبداهلل األنصاري
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واحد فاخذوا بالنوح و البكاء و اقامة الماتم الي ثالثة ايام فلما انقضت، توجهو الي المدينة 

[ انتهي. عموم مؤرخين و ارباب مقاتل اتفاق دارند كه تشرف جابر انصاري )ره( به ۹۹]

السالم بيت عليهمرسيدن اسراء اهل السالم در اربعين اول بوده وزيارت سيدالشهداء عليه

السالم به كربالء و مالقات با جابر )ره( كه اين اكابر از علماء تصريح و امام سجاد عليه

فرمايند بالشك نظرشان در همان موقع تشرف جابر رحمه اهلل است نه آن احتماالت مي

 اند وادهاساسي كه امثال صاحب كتاب طرازالمذهب و غيره نگارش دو حدسيات بي

دان مشهور در كتاب همان موقع است كه امثال ابوريحان بيروني حكيم و رياضي

[ ۹۵االثار الباقية تصريح كرده كه در روز بيستم سر مبارك امام حسين ] صفحه نفيس

بيت او پس از مراجعت از شام السالم را به بدنش ملحق كردند و چهل نفر از اهلعليه

[ و ابوريحان تقريبا از علماي قرن چهارم هجريست و در سال ۹۵قبرش را زيارت كردند ]

 از هجرت وفات يافته و كتابش در غايت اعتبار است . ۸۸۵

 ادعاي بعضي از شاگردان نوري و جواب او

ته( السالم الي جثالحسين عليهي )رد رأسو بعضي از شاگردان محدث نوري )ره( در كلمه

يري از علماء موجود است اشكال تراشي نموده كه كه در عبارت ابوريحان و جمع كث

االرض ي )رجع( و )ارجاع( و )رجوع( نيست و شايد )رد( به عنوان طيعبارتشان كلمه

بوده باشد اشكالي است كه وجهي ندارد و انجام اين كار به طريق طي االرض و 

االثار  اصل عربي العادة دليلي ندارد و قابل اعتناء نيست زيرا عبارت ابوريحان درخوارق

ي )بعد انصرافهم من الشام( را ي )رد( دارد ولي در آخر عبارت هم كلمهالباقية كه كلمه

نيز دارد كه ملحق كردن رأس اطهر به بدن مبارك بعد از مراجعت و برگشت از شام را 

رساند و صريح در آن است كه قابل هيچگونه خدشه نيست چنانچه توضيح بيشتري مي

 شود. به اين موضوع داده مي بعدا راجع
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 اذعان بعضي از معاصرين و اشكال ديگر

نوان و السالم و بابيت عليهمپس اين كه بعضي از معاصرين در كتابش آمدن اسراء اهل

مخدرات خاندان رسالت صلي اهلل عليه و آله را به كربالء نتوانسته انكار نمايد و قبول 

ف آيد كه اين تشراز عبارت سيد )ره( درنمي كرده است ولي در آخر كالمش گويد كه

تراشي و جمود وجه و اشكال[ او بي۹۸آنها در بيستم صفر بوده و اين حرف ] صفحه 

 بيشتري نيست. 

 نقل عبارات بعضي از معاصرين

[ دانسته ۹۸خوب است عين عبارت وي نقل شود: از نقل سيد بن طاووس در ملهوف ]

[ ۹۳هيد پس از مراجعت از شام اول به زيارت قبر حسين ]ي امام ششود كه خانوادهمي

آمدند و در همان زمان نيز كارواني از حجاز براي زيارت آمد جابر بن عبداهلل انصاري و 

[ روز ماندند و ۹۳هاشم با خاندان امام شهيد مصادف شدند و چند ] صفحه جمعي از بني

در آن مجالس شركت داشتند، و اين ي مجالس سوگواري نمودند و زنان اعراب نيز اقامه

بيت امام كه نتوانستند در كربالء عزاداري كنند و بدنهاي نقل با اعتبار مساعد است اهل

قطعه شده را وداع و دفن نمايند در اين موقع كه آزاد شدند چگونه جبران گذشته قطعه

 د چگونه ازكنننمايند آنان كه در منزل يزيد مجالس سوگواري و عزاء به پا مينمي

كنند ي عزا در نزد خاك آن بزرگان خودداري ميزيارت قبر حسين و شهداء و اقامه

ديدگان به همين است كه بر سر آن خاك بيايند و گذشته را به ياد تسكين آالم داغ

السالم ي عزاء بنمايند جائي كه أميرالمؤمنين عليهي بنشينند و اقامهبياورند و در هر گوشه

ين ها بكند و بگويد در اينجا شتران بر زمي عاشوراء كربالء بيايد و گريهقعهپيش از وا

اد محمد قرب االسن»شود. آيند و در اينجا خونشان ريخته مينشينند و در اينجا فرود ميمي

ي اثنين السالم بكربالء فبن عيسي عن القداح عن جعفر بن محمد عن ابيه قال: مر علي عليه
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ربها ترقرقت عيناه للبكاء ثم قال هذا مناخ ركابهم و هذا ملقي رحالهم من اصحابه فلما م

چگونه امام سجاد « و هيهنا تهراق دمائهم طوبي لك من تربة عليك تهراق دماء االحبة

ي كربالء به زيارت قبر پدر نيايد و يادي از ايام گذشته ننمايد و السالم بعد از واقعهعليه

م و ساير خاندان از زنان و دختران و خواهران حضرت كبري عليهاالسالهمچنين زينب

سيد الشهداء مگر ممكن است حسين را فراموش كنند و به زيارت او نيايند در روايتي 

[ و ۹9گويد: در مسجد كوفه بودم شخص غريبي آمد ] صفحه ديدم ابوحمزه ثمالي مي

رون رفت او را مشغول نماز شد مجذوب او شدم چون حال خوشي داشت پس از نماز بي

تعقيب كردم تا رسيد به جائي كه دو شتر و يك غالم حاضر بودند از غالم پرسيدم اين 

[ . گفت علي بن الحسين است رفتم نزديك سالم كردم گفتم آقا ۹9شخص كيست ]

اينجا كوفه است و با پدر و جد تو چه كردند چگونه به اهل كوفه اطمئنان نمودي و در 

مود براي زيارت قبر پدرم و براي همين نماز كه خواندم و تو اين شهر وارد شدي فر

گردم و اين روايت را صاحب وسائل در باب صالة در ديدي آمده بودم والساعة برمي

مسجد كوفه به خاطر دارم كه نقل نموده و ظاهرا مقصود از زيارت پدر همان حسين بن 

 را فراموش نكرده و به زيارت علي عليهماالسالم است اين قطعي است كه امام سجاد پدر

نمود كه در تواريخ ثبت گردد و خالف آمده و البته به نحوي مسافرت نمياو مكرر مي

شود كه بيت به كربالء از نقل سيد ابن طاووس دانسته نميتقيه شود ولي اين آمدن اهل

از  يتا اينجا كالم بعض -در اربعين بوده و علي اي حال اربعين سال اول قطعا نبوده

معاصرين بود. در گذشته دانسته شد كه منظور مرحوم سيد )ره( در لهوف آمدن اسراء 

[ ۹۷بوده ] صفحه  9۱السالم بعد از خالصي از شام در همان سال اول بيت عليهماهل

چنانچه بعضي از تواريخ و عبارات بعضي مقاتل ديگر نيز شاهد است و اسراء اهل بيت 

كه در مراجعت از شام جمعا به كربالء آمده باشند و موقع ديگر السالم غير از اين عليهم

 دهد و احتماالت و تخيالت اشخاصاين وقاعه اتفاق افتاده باشد تاريخي آن را نشان نمي
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 كند تمامي آن احتماالتهم به قدر پشيزي ارزش نداشته و ما را به واقع امر راهنمائي نمي

 را بايد به دور انداخت. 

 شوداز قطع قاطعي به ديگري قطع حاصل نمي

و اما اين كه گفته: اربعين سال اول قطعا نبوده. اگر براي صاحب اين كالم قطع به اين 

ادعا حاصل شده باشد او را از قطع خودش نتوان منصرف كرد مگر بيشتر تأمل در تواريخ 

تمالها و ها و احتراشيو مقاتل نمايد و بداند كه قطع وي مطابق واقع نيست و اگر اشكال

شود ولي از قطع او به ما قطع حاصل استبعادها را به دور اندازد، بطالن قطعش معلوم مي

شود و براي ما قطع وي حجيت ندارد زيرا قطع قاطع به خودش حجت است چنانچه نمي

 نشاءاهلل تعالي از آنچه شرح خواهيم داد بر خوانندگادر اصول فقه بيان شده است. و ان

 السالم به كربالء در سالبيت عليهماطمئنان حاصل خواهد شد كه آمدن اسراء اهلگرامي

عليه اهللي اماميه است كه سر مبارك امام حسين صلواتاول بوده و آنچه مشهور ميان شيعه

م السالاند صحيح است و آن را امام سجاد عليهرا به جسد اطهر و اطيب وي ملحق كرده

السالم به كربالء آورده و ملحق فرموده و بيت عليهمز از شهادت با اهلبعد از چهل رو

االرض و امثال آن كه مجرد ادعا و [ بوده نه بطي۹۱اين آمدنش به طريق عادي ] صفحه 

السالم در دمشق بيشتر از چند بيت عليهتخيل است و مدركي ندارد و ماندن اسراء اهل

بر بوده و ي اسراء به واسطه كبوتران نامهزيد پليد دربارهزياد از يروز نبوده و استيذان ابن

 عباسانكار مرحوم محدث نوري )ره( و ادعاء وي كه استفاده از كبوتر از أواخر بني

وجه و خالي از شروع شده و از زمان فاطميين در موصل روي كار آمده است ادعاء بي

 شاءاهلل تعالي. آيد انتحقيق است چنانچه مي

 ي نوري براي استبعاد آمدن اسراءئل عالمهاز دال
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ي محدث نوري )ره(براي استبعاد آمدن اسراء در اربعين اول به كربالء از دالئلي كه عالمه

السالم در اربعين اول از چند جهت بيت عليهمفرمايد: كه آمدن اسراء اهلاقامه نموده مي

بيت را به كربالء در روز دن اهلمنافات دارد: او: آنست كه خود سيد )ره( در اقبال آم

زياد به شام براي يزيد نامه نوشت و بعيد شمرده است چون ابن 9۱بيستم صفر سال 

 ي آنها تكليف خواست و اين كار مدتي الزم دارد تا جواب از شام بيايد. درباره

 جواب آن دلیل )اوال(

صد  ه بعد از هزار و چندشود: كه اينها استبعادهائي است كدر جواب اين شبهه گفته مي

ز گردد چون اآيد و باعث ايجاد شبهه در وقوع قضيه ميسال از وقوع قضايا به ذهن مي

ن را زياد و اين كه به چه وسيله از يزيد تكليف خواسته آچگونگي و كيفيت استيذان ابن

ن آوردبه دست نياورده و با ميزان زمان خود اندازه گرفته است. اوال: خود سيد )ره( در 

[ ملحق كردن آن به جسد مبارك ترديد ۹۲السالم و ] صفحه سر مبارك سيدالشهداء عليه

از اقبال بر آن تصريح فرموده گر چه در كيفيت آن و چگونگي  ۳۱۱ي نداشته و در صفحه

حمل آن از شام تا حائر شريف و در كيفيت الحاق به جسد اطهر در قبر مطهر و در 

اطالعي فرموده است ولي چنانچه نقل خواهيم كرد امام ار بيجزئيات تفاصيل آنها اظه

السالم سر اطهر را به كربالء آورده و ملحق به جسد اطهر كرده و اين قضيه سجاد عليه

بعد از چهل روز از عاشوراء بوده است پس معلوم ميشود جهت استبعاد مرحوم سيد )ره( 

باشد د چنانچه خودش فرموده است ميبنا بر نقلي كه اسراء يك ماه در شام مانده باشن

اند ولي نه ناقل آن معلوم است و نه در روايتي و تاريخي كه قابل اعتماد باشد نقل كرده

چند روز  اند كه بيشتر ازاند بلكه تواريخ معتبره تصريح كردهكه يك ماه در شام مانده

برگها و ستانها و شاخاند. دااند هشت روز يا نهايت به قول طبري ده روز ماندهنمانده

السالم ت عليهمبيسرايان بر تاريخ صحيح اسراء اهلهائي كه در كتب ضعيفه و قصهپيرايه

ها شود كه مدتاند خيال ميي مجالس عزاء با آن طول و تفاصيل كه افزودهدر شام و اقامه
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روز  هاند مانند تفاصيل و داستانهاي طوالني كه نسبت به قضاياي فاجعدر شام مانده

اند تا كار به جائي رسيده كه بگويند روز عاشوراء بر خالف عادت چندين عاشوراء بسته

ي نهالسالم از مديساعت طوالني شده يا تفاصيل جعلي درباره خروج سيدالشهداء عليه

اند كه از اكاذيب است زيرا تمامي تواريخ و مقاتل معتبره تصريح منوره نگارش داده

السالم از مدينه شبانه خارج شد )خائفا يترقب( مخفي و كسي مطلع عليهاند كه امام كرده

رساند كه امام [ حال آن موقع نيز اين را مي۵۵ي ] صفحه نشد و اعتبار و مالحظه

السالم به طور مخفي از مدينه بيرون آمده باشد يا مانند جعلياتي كه در طراز المذهب عليه

بت به اند منظور نسالسالم را دوباره به شام أسير بردهبيت عليهمنقل كرده كه اسراء اهل

اند همين السالم در دمشق گفتهبيت عليهمتفاصيلي كه با قضاياي شام و توقف اهل

ي اربعين و آنچه مشهور جريانهاي جعلي زيادي پيش آمده است و آن وقت در قضيه

 اند تا كار را به جائيي اثني عشريه است به ترديد افتادهميان علماي اماميه و شيعه

اند كه از محاالت بشمارند چرا اين محال بودن را ابوريحان بيروني متوجه نشده رسانيده

كه در كتاب االثار الباقية تصريح به ورود اسراء در بيستم صفر و الحاق كردن رأس اطهر 

ندان ااطيب به بدن مبارك كرده است؟ بلي مدت بسيار كمي نگذشته بود و هنوز اسراء خ

نبوت در شام بودند كه از هر طرف بالد اسالمي بغض و عداوت بر يزيد قلوب را پر 

كرده و لعن و دشنام وي بر زبانها جاري گرديد و عموم مسلمين با نظر بغض و عداوت 

به وي نگريستند و تمامي مردم از اشخاص نيك و بد او را دشمن داشتند و يزيد به عمل 

 ي خودزياد خوشدل و مورد انعام و جايزهبرد و در باطن از ابنناهنجار و شنيع خود پي 

السالم اظهار نارضايتي قرار داده ولي در ظاهر از وي و از عمل وي در قتل امام حسين عليه

[ ۵۱كرد كه بلكه از انزجار و تنفر افكار عمومي بر عليه خود كاسته و ] صفحه مي

جازه داده بود كه در دربار وي بر سرور مظلومان [ و لذا در آن روزها ا۹۷جلوگيري نمايد ]

ي عزا نمايند و از باب مكرو سياست اش كه در دست يزيد اسير بودند اقامهخاندان آواره

د كند و اال چطور متصور بود ديكتاتور قلدري ماننبلكه جلوگيري از هيجان افكار عمومي
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م دختران پدر مرده و مادران و السالوي در دربار خود اجازه بدهد بر سيدالشهداء عليه

شود كه دست و پاي خود ديده عزا اقامه نمايند از اين اجازه وي معلوم ميخواهران داغ

را از تشنج افكار عمومي مردم و از تنفر و انزجار مسلمين كم كرده است و از اين جهت 

مهرباني هم  ي غذاي خود نشاند و باالسالم را در كنار سفرهبوده كه امام سجاد عليه

ي عزا با آن ي وطن خودشان كرده است ولي معلوم است كه در دربار يزيد اقامهروانه

اند سرايان در بعضي كتب ضعيفه كه ابدا قابل اعتماد نيست شرح دادهتفاصيلي كه قصه

يابد پس خيال نشود كه اگر گفته شود كه خاندان امامت در شام در هرگز وقوع نمي

اند يعني چند روزي صبح و شام با آن تفاصيل غيرقابل اعتماد ي عزا نمودههدربار يزيد اقام

راء خاندان توانست اسعزا برپا كرده باشند. و از اين جهت بود كه ذكر شد ديگر يزيد نمي

ي [ حدسيات پاره۵۹رسالت را بيشتر در شام نگهدارد و مدت يك ماه و يا نظر به ] صفحه 

زياد در آنها را توقف دهد و يا تا يك ماه در حبس ابناشخاص تا يك سال در آنجا 

كوفه مانده باشند چنانچه صاحب طراز المذهب در خيال خويشتن بافيده و اربعين اول را 

مدرك در موقع بردن آنها به اسارت به شام تصور كرده است كه غير از تصورات پوچ بي

 چيز بيشتري نيست و هيچگونه شاهدي از تاريخ ندارد. 

 جواب آن دلیل )ثانیا(

 اشاره

ي و ثانيا: استبعاد سيد )ره( در اقبال و محدث نوري )ره( در لؤلؤ مرجان نظر به مالحظه

اسراء خاندان نبوت به كربالء مراجعت كرده  9۱حال عادي است كه در بيستم صفر سال 

مان ر آن زباشند ولي اين بعيد شمردن آنها از عدم توجه به جريان حال و رفتن و آمدن د

است و اگر با تعمق در تاريخ آن زمان بنگريم خواهيم ديد كه در ظرف چند روز از 

پيدا  ي تاريخ شواهد زياديگشتند و با مالحظهرفتند و برميعراق به شام و بالعكس مي
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شود كه با شترهاي ذلول جماز و اسبهاي عربي تندتاز مسافتهاي طول و دراز را مي

توان گفت كه در زمان ما آن شترها و اسبها اند حتي ميكردهدراندك مدتي طي مي

ناياب شده و بلكه از بين رفته و حتي شجاعت و شهامت آن اشخاص نيز نمانده است 

شواهد زيادي در تاريخ وجود دارد كه در ظرف ده روز و هشت روز و بلكه يك هفته 

تي در زمان حاضر ما نيز آثاري اند و حكردهاز عراق به شام و از شام مراجعت به عراق مي

ي وجود دارد و لذا در ذيل به از آن سرعت سيرها باقي و هنوز در نژاد اصيل عربي نمونه

باره بيشتر توضيح داده و شواهد موارد زيادي از گذشته و حال اشاره نموده و در اين

 [ ۵۵آوريم تا بر خوانندگان گرامي مطلب قدري روشن گردد. ] صفحه مي

 آمدندهدي كه در آن زمان در اندك مدت از شام ميشوا

 راهي میان شام و عراق

باشد و عربهاي )عقيل( در زمان راهي ميان شام و عراق است و راه راست و مستقيم مي

روند و در مدت يك هفته به عراق ميرسند و چون غالب عجمها از احوال ما از آن راه مي

ها اطالع هستند و خبر ندارند و لذا غالب شبههبي راههاي صحراي كبير ميان عراق و شام

و اشكالها در مراجعت اسراء خاندان رسالت و آمدنشان به عراق در اذهان آنها پيدا شده 

ي واسع االطالع آقاي حاج اند ولي سيد امام عالمهي اربعين را از محاالت شمردهو قضيه

ي كه يكي از اكابر علماي شيعهالشيعة سره صاحب اعيانسيد محسن امين عاملي قدس

ت رفي از علماي شيعه در زمانهاي گذشته به شمار مياماميه در عصر اخير بود و نمونه

[ خود اعيان الشيعة به همين موضوع عربهاي عقيل اشاره ۵۸[ در تأليف نفيس ] صفحه ۹۱]

امل فرموده و تصديق كرده است و خود آن مرحوم ساكن دمشق و از اهل شام و جبل ع

 شاءاهلل تعالي عين عبارات عربيو بهتر مطلع و آشنا به احوال و اوضاع آن سامان بود و ان

 آن بزرگوار را در آينده نقل و ترجمه به فارسي خواهيم كرد. 
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 عربهاي صلیب از حوران

ي آن واقع عربهاي )صليب( از )حوران( كه محال وسيع از اعمال دمشق و در جهت قبله

باشد و در ر دهات و مزارع زياد است و مركز آن محال )بصري( مياست و مشتمل ب

اشعار عرب اسم آن محال زياد آمده است در ظرف هشت روز از محل خودشان حركت 

رسند اين موضوع را نيز سيد امام امين عاملي كرده و در عراق به نجف اشراف مي

 سره تصديق فرموده است. قدس

 حاالت يگانه شهید راه حق

تاز ميدان جانبازي در تاريخ حاالت يگانه شهيد راه حق و مفسر قرآن مجيد و يكه در

عليه اهللعليه ميثم تمار ايراني عراقي نهرواني رضواناهللمحبت و واليت أميرالمؤمنين سالم

با سند معتبر نقل شده از يعقوب بن شعيب از اوالد خود ميثم تمار و از ثقات اصحاب امام 

عليه و او نقل كرده از صالح بن ميثم و او نقل كرده از ابوخالد اهلل[ سالم۵۳ صادق ] صفحه

تمار كه روز جمعه با ميثم تمار در شط فرات كوفه مشغول گردش و در كشتي بوديم كه 

ناگاه باد سختي وزيد از كشتي خارج شد و به باد نگاهي كرد و فرمود اين باد عاصف 

ري به آن نرسد الساعة معاويه در شام مرد و روز است كشتي را محكم ببنديد كه خط

جمعه آينده قاصد از شام وارد كوفه شد و با وي مالقات كردم و خبر از شام گرفتم 

گفت: معاويه از دنيا رفت و مردم به پسرش يزيد بيعت كردند گفتم كدام روز معاويه مرد 

حمه بوعمروكشي ري گذشته. اين قصه در كتب رجال مثل رجال شيخ اگفت روز جمعه

محمد  اند و عالمه شيخاهلل با سند نقل شده و در تنقيح المقال و غيره نيز از آن نقل كرده

السالم در كتاب خود كه در حاالت حسين مظفر نجفي )ره( صاحب كتاب علم امام عليه

 ۹9۹ص  ۵ميثم تمار )ره( تأليف كرده نقل فرموده است رجوع شود به تنقيح المقال ج 

ط نجف. از اين قضيه كامال  ۹۱و كتاب ميثم تمار مرحوم شيخ مظفر )ره( ص  ط نجف
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آمدند و قاصد در مدت روشن است كه در ظرف يك هفته از شام به عراق و كوفه مي

ده روحه صحيح و درست درآماهلليك هفته به كوفه رسيده و خبر دادن ميثم تمار قدس

بر بوده مهي كبوتر ناخبر به كوفه به وسيلهشود كه رسيدن اين است. و احتمال داده نمي

ي آينده قاصد از شام وارد كوفه شد و با وي باشد زيرا ابوخالد تمار گويد: روز جمعه

[ واضح است كه اين مالقات وي ۵9مالقات كردم و خبر از شام گرفتم گفت:... ] صفحه 

 بر نيست. كبوتر نامه با شخص قاصد كه از شام آمده بوده اتفاق افتاده است و مربوط به

 هجرت معاوية بن صخر بن حرب اموي

توان گفت مسلم است كه معاوية بن صخر بن حرب در ميان مؤرخين مشهور و بلكه مي

ي مسلمين معرفي كرد در پانزدهم ماه [ به جامعه۹۲اميه ]اموي كه خود را اول شاهان بني

نوره اطالع داده و به وي دستور ي م( هجرت مرده و يزيد به والي مدينه9۵رجب سال )

السالم را السالم بيعت بگيرد حاكم مدينه امام عليهداد كه از حضرت سيدالشهداء عليه

دعوت كرده و مردن معاويه را به آن حضرت اطالع داده و بيعت كردن به يزيد را به امام 

اموي رانده السالم امتناع ورزيده و مروان السالم پيشنهاد نمود و امام عليهعليه

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم بوالي اظهار كرد كه اگر حسين بن ي رسول)طريد(شده

علي عليهماالسالم حاال شبانه بيعت ننمايد ديگر تو به وي دست نخواهي يافت و امام 

السالم از كالم او )الوزغ ابن الوزغ( برآشفته و از مجلس بيرون آمده با آن تفصيلي عليه

رجب  السالم در بيست و هشتمتاريخ ثبت است و مشروحا بيان شده است. امام عليهكه در 

ي معظمه گرديد ميان وفات معاويه و از مدينه )خائفا يترقب( خارج شده و عازم مكه 9۵

السالم از مدينه سيزده روز فاصله است تمامي مدت رسيدن خبر ] خارج شدن امام عليه

ه از شام و سئوال و جواب والي مدينه... با يزيد و پيشنهاد [ مرگ معاويه به مدين۵۷صفحه 

السالم در آن مدت كوتاه شده و اين جريانها اتفاق افتاده و خبر والي بيعت را به امام عليه

شام به مدينه رسيده در صورتي كه حجاز دورتر از عراق نسبت به شام است بر حسب 
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 از بيست روز فقط رسيدن خبر مرگي عالمه محدث نوري )ره( بايستي بيشتر گفته

معاويه به حجاز طول بكشد و دوباره مكتوب دوم يزيد به والي پس از امتناع سيدالشهداء 

السالم از بيعت و امر او به قتل آن حضرت در آن مدت كوتاه انجام يافته است تمامي عليه

اهد و تفصيل آن خو بر بوده استي كبوتر نامهها و اخذ جوابها به واسطهاين ارسال نامه

 شاءاهلل تعالي. آمد ان

 رفتن ابوبكر به شام

[ كه بسر بن ارطات از دژخيمان معاوية بن صخر ۵۵طبري در تاريخ خود نقل كرده ]

ابوبكره را مهلت داده از كوفه به شام روانه كرد ابوبكره به نزد معاويه آمده و روز هفتم 

معلوم  فته و در كوفه به بسر رسانيد از اين قضيهخبري را كه پي آن رفته بود از معاويه گر

شود ابوبكر در مدت سه روز و نيم به شام رفته و در ظرف سه روز و نيم به كوفه مي

 برگشته و خود را در كوفه به بسر معرفي كرده است. 

 رفتن عمیره به شام نزد يزيد

محمد كه  المه عبداهلل بنالسالم تأليف عالم عدر كتاب قرةالعين في اخذ ثارالحسين عليه

ي ليد و نامهي رفتن عميره را به شام نزد يزيد پبه تصريح بعضي از كتب معتبره است قضيه

[ خواهر مختار ثقفي است به يزيد رسانيده نقل ۵۱عبداهلل بن عمر را كه شوهر ] صفحه 

ف يازده [ در ظر۵۱ي خالصي مختار را در شام از يزيد گرفت ]كرده وقتي كه عميره نامه

زياد داده و مختار را از حبس وي رهانيد و روز خودش را به كوفه رسانيد و نامه را به ابن

 [ . ۵۹گويد: و خرجت من دمشق و لم ازل سائرا حتي وصلت الكوفة بعد احد عشر يوما ]

 حركت مروان عامر بن ربیعه با يك صد هزار لشكر از شام براي جنگ با مختار
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قرةالعين نقل كرده: كه مروان عامر بن ربيعه را با يك صد هزار لشكر باز در همان كتاب 

از شام براي جنگ با مختار حركت داد و عامر و تمامي لشكر با جديت تمام حركت 

كرده و در مدت ده روز به كوفه رسيدند و گويد: فسارهوا و من معه و جعل يجد في 

 [ ۵۲[ . ] صفحه ۵۵المسير حتي وصل الي الكوفة في مدة عشرة ايام ]

 ي مفردهاحرام بستن سید الشهداء به عمره

 اشاره

معظمه  يالسالم از مكهتوان از مسلمات تاريخ بشماريم كه حضرت سيدالشهداء عليهمي

هجرت به طرف عراق به حركت آمده و چون آن حضرت  9۱الحجه سال روز هشتم ذي

الحجة حركت [ عمره را به اتمام رسانيده و هشتم ذي۵۸ي مفرده بسته بود ]احرام به عمره

گاه باوفاي خويشتن عازم كوفه شد و در واقع به سوي قربان فرمود و با ياران و فداكاران

السالم همراهش بودند و مسافت مابين مكه و بيت امام عليهكربالء روانه گشت و اهل

ار نيز شمكوفه در حدود سيصد و هشتاد فرسخ است. از قرائن زياد و عالئم و امارات بي

ناء فرمود و در اثسير خود حركت نمي السالم با سرعت تمام درمعلوم است كه امام عليه

ه ديد آنها را بدانست و در آنها فالح و رستگاري ميراه بعضي از مردم را كه صالح مي

[ باعث معطلي در ۸۵فرمود و بدون شك اين طرز سيرهم ] صفحه ياري خود دعوت مي

راه  سراثناء راه بوده و پس از رسيدن حر بن يزيد رياحي به حضور آن حضرت دو روز 

السالم گرفت و از پانزده فرسخي كوفه در طي مسافت راه مستقيم پيش را بر امام عليه

هجرت وارد كربالء شدند و آن مسافت بعيده را از  9۱نگرفته بود و روز دوم محرم سال 

مكه تا كربالء در حدود بيست و چهار روز طي فرموده از تأمل در اطراف تاريخ اين 

السالم با ياران و همراهان خود و مخدرات و بانوان ه امام عليهشود كقضيه روشن مي

عصمت و طهارت در آن سفر بسيار مهم روزي پانزده فرسخ راه را به آساني طي 
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اند در آن زمانها كه بسيار تندرو و جماز و ذلول اند و البد مراكب شتراني بودهكردهمي

 است. كه سير متعارفي آنها طي آن اندازه مسافت بوده 

 ورود اهل بیت به دمشق شام در اول صفر

 هاشار

صريح كشد تدر بسياري از كتب معتبره كه اگر به شمار آورده شود كالم به درازا مي

اند. وارد شام كرده 9۱السالم را روز اول ماه صفر سال بيت عليهمشده كه اسراء اهل

هجرت از دنيا رفته  ۸۸۵سال دان مشهور اسالمي كه در ابوريحان بيروني حكيم و رياضي

و كتاب االثارالباقية او بسيار مورد اعتماد و اعتبار است در آن كتاب خود بر اين مطلب 

ة دمشق السالم مدينتصريح كرده و گويد: صفر: في اليوم االول ادخل راس الحسين عليه

ف ان لم دفوضعه يزيد بين يديه و نقر ثناياه بقضيب كان في يده و هو يقول: لست من خن

ي االثار الباقية [ . در ترجمه۵۳[ )تا آخر( ]۸۱احمد ما كان فعل ] صفحه انتقم. من بني

السالم را به شهر شام وارد كردند و يزيد آن گويد: صفر در روز اول آن سر حسين عليه

زد و سر را پيش روي خود گذاشت و با چوبي كه در دست داشت به لبهاي حسين مي

السالم روز اول ماه صفر به دمشق از بيت عليهم[ . ورود اسراء اهل۵9ر( ]گفت: )تا آخمي

اميه براي خودشان قرائن و امارات زيادي مورد اعتماد و اطمئنان است و لذا آن روز را بني

عيد رسمي قرار داده بودند چنانچه زكرياي قزويني در كتاب عجائب المخلوقات گويد: 

[ . ۵۷ق ]عنه بدمشاهللأمية ادخل فيه رأس الحسين رضيد بنياليوم االول منه )من صفر( عي

اند. با و قريب به اين عبارت قزويني را جمع كثيري از علماء شيعه و سني نگارش داده

[ معلوم نيست ۸۹السالم مدتي كه مقدارش تحقيقا ] صفحه بيت عليهماين كه اسراء اهل

آنها  يزياد از يزيد كسب اطالع نموده و دربارهاند و ابنزياد ماندهدر كوفه در زندان ابن

 آنها را بكشد و يا به شام رهسپار سازدكسب تكليف و دستور خواسته كه تمامي
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 حركت اهل بیت در )پانزدهم( محرم از كوفه

و پس از رسيدن خبر از يزيد و فرمان وي كه اسراء را به شام روانه كند و روز اول صفر 

اند و در حدود بيستم ماه اگر چند روزي در كوفه زنداني بودهوارد دمشق بشوند  9۱

ماه محرم از كوفه اسراء را حركت  ۱۳يا بنا به نگارش بعضي تواريخ معتبره در  9۱محرم 

اند اند كه اول ماه صفر وارد دمشق شدهداده باشند در ظرف ده يا پانزده روز به شام رسيده

زيرا سرعت حركت در آن زمانها با مراكب آن گر چه از راه سلطاني هم رفته باشند 

اند و در كردهشود آن راههاي دور را طي ميدوران چنانچه از قرائن و نظاير فهميده مي

انداخت و اذهان را دچار تشويش كرد و مراجعت از شام به كربالء نبايد شبهات به راه

ند ربالء مراجعت كرده باشچه استبعاد دارد كه در قريب به همين اندازه مدت از شام به ك

يت بچنانچه امثال ابوريحان بيروني كه زمانش قريب به آن زمانهاست ورود اسراء اهل

 9۱شان را در بيستم صفر سال السالم را به شام در اول صفر ذكر كرده و مراجعتعليهم

نيز ذكر كرده است و بدون شك منظورش ماه صفر همان سال است و اگر غير از آن 

كرد و ابدا آن شبهات كه در اعصار اخيره به اذهان نظورش بود بر آن تصريح ميسال م

رسيده در ذهن ابوريحان و امثال او جلوه نكرده است چون از اوضاع و احوال و سير آن 

 [ ۸۵زمانها مطلع بوده است. ] صفحه 

 توجه افكار عمومي بر علیه يزيد

هجرت بسيار  9۱وز بيستم ماه صفر سال السالم در ربيت عليهمپس مراجعت اسراء اهل

قوي و مورد اعتماد است چون معلون نيست اسراء در شام چقدر توقف كرده اند و بلكه 

اميه آن ي اوضاع سياسي دولت بنياند چنانچه مالحظهبيشتر از چند روز در دمشق نمانده

يرا ق توقف دهد زكرده كه يزيد نتواند اسراء را بيشتر از چند روز در دمشرا ايجاب مي

كشيد روز به وخامت مياميه روز به روزبهي كربالء اوضاع سياسي دولت بنيپس از واقعه
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ه شد و افكار عمومي بر عليگرائيد و تشنج در اذهان مردم بيشتر ميو به اضمحالل مي

ي دلخراش كربالء كار آساني نبود و مخدرات خاندان گشت زيرا فاجعهيزيد متوجه مي

را به اسارت بردن و دختران مؤسس دين و صاحب خاتميت را بر شتران برهنه  رسالت

ي زهراء بتول عليهاالسالم را در كوفه و شام باالي سوار كردن و سر مبارك جگرگوشه

سته شد كه مردم آرام نشسته و دم فروبنيزه گردانيدن كار سهلي در انظار مسلمين ديده نمي

د و بلكه مقدمات مفتضح شدن دشمنان سرسخت اسالم و در بستر استراحت خزيده باشن

اهم ي عاشوراء فرالسالم گرفت از همان روزها كه وقعهاز تصميمي كه سيدالشهداء عليه

چيد و پيشد شروع به نتيجه كرد و خبر آن فاجعه در اطراف و اكناف بالد اسالمي مي

منان سفيان دشه و آل ابياميروز نفرت باالي نفرت در انظار عمومي بر عليه بنيروزبه

سراء توانست تا مدت زيادي اگشت. با اين وضع چطور يزيد ميخاندان نبوت بيشتر مي

السالم را در حال اسارت در غربت نگهدارد و تا مدت يك ماه مثال در ] بيت عليهماهل

د زداشت آنها را متوقف سا[ دمشق در جائي كه نه از سرما و نه از گرما نگه مي۸۸صفحه 

ي السالم را در سر سفرهبار خويش برد و امام سجاد عليهو لذا به حرمسراي دربان خون

سازي خود نشاند و از روي حيله و تزوير و جلوگيري از تنفر افكار مردم از روي صورت

آشام روزگار است قتل سيدالشهداء ي ستمكاران خونبازي كه عادت و رويهو حقه

ار ي عزا در دربي اقامهانداخت و از روي سياست اجازهزياد ميابنالسالم را به گردن عليه

بازي اين عار و ننگ را از خود دور سازد ولي غافل از آن خود داد بلكه بتواند با نيرنگ

نمايد و لذا احتمال زياد ماندن خاندان رسالت بوده كه تاريخ حقايق را آشكار و ظاهر مي

تأمل در تاريخ و هرگز اعتماد را نشايد گر چه اين احتمال  اساس و دور ازدر شام بسيار بي

ي آمدن خاندان نبوت در اربعين اول و نقل پوچ اذهان بعضي از اكابر و بزرگان را درباره

به كربالء به حال تشويش درآورده است ولي نبايد بزرگواري آنها باعث تبعيت و تقليد 

 شود. 
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 رك ندارداحتمال توقف زياد اهل بیت در شام مد

در صورتي كه خود محدث نوري )ره( از تاريخ طبري نقل كرده كه بيشتر از ده روز در 

اصل [ ماندنشان در شام بي۸۳[ پس احتمال يك ماه ] صفحه ۵۱اند ]دمشق توقف نكرده

عيفه جا كه بعضي از صاحبان كتب ضاست و در كتاب معتبري ديده نشده و احتمالهاي بي

ته كه شش ماه يا يك سال در شام مانده باشند ابدا مدرك تاريخي در خيال خودشان باف

ندارد و سند مورد اعتمادي بر آن پيدا نيست و سيد )ره( هم در اقبال روايتي و سند 

آور كه تاريخي بر يك ماه ذكر نكرده است كه قابل اعتماد باشد و از داستانهاي تعجب

تيجه ندارد آنست: كه بعضي از اشخاصي غير از فراهم كردن عار و ننگ بر عالم شيعه ن

كه از افواه جهال و يا از كتابهاي مجهول المؤلف مطالب تاريخي را اخذ و وارد كتابهاي 

السالم در عرض راه از كوفه تا به شام بيت عليهمنمايند براي اسراء اهلخودشان مي

اشد آنها اصل داشته باند كه اگر پايان جعل و وضع كردههاي فراوان و داستانهاي بيقصه

شود تا به شام برسند و مدتها بايد در عرض مسافت راه در ظرف يك سال هم تمام نمي

 . شاءاهلل تعالياز عراق تا شام سير كرده باشند چنانچه بيان اين موضوع خواهد آمد ان

 رؤيت هارون هالل ذي الحجة را در عراق و حضورش در مكه

 هاشار

الحجه را [ ذي۸9[ هالل ] صفحه ۸۵[ و ابوحنيفه ]۵۲شيد عباسي ]الرنقل شده كه هارون

ي نمودند و حركت براي اداي مناسك حج در مكهدر كوفه و يا در بغداد رؤيت مي

آوردند البته معلوم است كردد و ايام حج را درك كرده و اعمال را به جا ميمعظمه مي

 شده بلكه بااي )جت( عصر ما روانه نميالرشيد اين همه راه دور را با هواپيماهكه هارون

آنها  كرده وعليه كرايه ميكرد كه امثال صفوان جمال رحمةاهللآن شتراني حركت مي
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ا خوب اند. در اينجرسانيدهاند كه او را به مكه مياندازه سريع و تندرو در راه رفتن بودهآن

 رامي نقل شود. است به مناسبتي روايت صفوان را به جهت عبرت خوانندگان گ

 روايت صفوان بن مهران جمال

عليه گويد: وارد شدم به حضور حضرت موسي بن اهللصفوان بن مهران جمال رضوان

جعفر عليهماالسالم به من فرمود يا صفوان هر چيز از تو خوب و زيباست مگر يك چيز 

ا به خود رعرض كردم فداي تو شوم كدام چيز است آن؟ فرمود: كرايه دادن تو شترهاي 

الرشيد عرض كردم: به خدا قسم من آنها را به وي كرايه ندادم از اين مرد يعني هارون

[ راه ۸۷[ و نه براي صيد لهو، ولي كرايه دادم براي ] صفحه ۸۱روي فرح و سرور شديد ]

فرستم يعني از شترها كنم بلكه آدمهاي خود را ميمكه و خودم هم مباشرت آن را نمي

ردم ماند؟ عرض كي آنها ميي تو در ذمهبه من فرمود: يا صفوان آيا كرايه مواظب باشند

بلي فداي تو شوم فرمود: آيا دوست داري بقاي آن ظالمها را تا اين كه كرايه تو وصول 

بشود؟ عرض كردم بلي فرمود: هر كس دوست دارد باقي ماندن آنها را او از آن 

هد شد يعني آخر كارش بر جهنم است. ظالمهاست و هر كس باشد بر آتش وارد خوا

صفوان گويد: رفتم و تمامي شترهايم را تا آخر آنها كه يكي نيز نماند فروختم و گزارش 

اين كار به هارون رسيد مرا خواست و به من گفت يا صفوان به من رسيده و گزارش 

ام پير شده مام گفت براي چه؟ گفتاي؟ گفتم بلي فروختهاند كه تو شترها را فروختهداده

دانم به تو كه اشاره كرده رسند گفت: هيهات هيهات من ميو آدمهاي من به كارها نمي

اي به تو اشاره كرده موسي ابن جعفر عليهماالسالم گفتم: من با موسي به اين كار كه كرده

بن جعفر عليهماالسالم كاري ندارم گفت: ترك كن اين حرفها را از خودت هرگاه نبود 

[ خداوند احديت جلت عظمته نيز ۸۱[ . ] صفحه ۸۹كشتم ]بت تو البته تو را ميصححسن

اندك [ يعني۸۵فرمايد: و ال تركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار ]در قرآن مجيد مي

ميلي به آنها كه ظلم كردند ننمائيد تا اين كه آتش بر شما برسد. ركون: اندك ميل كردن 
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فه ي شريان ظالم را دوست دارد و بقاي او را بخواهد و آيهرا گويند كجا برسد كه انس

كسي را گويد كه از وي ظلم صادر شده كجا رسد كه فرد شاخص و مصداق حقيقي 

ظالم باشد و به اين جهت بود كه يكي از بزرگان وقتي اين آيه را شنيد غش كرد رجوع 

 شود به تفاسير قرآن مجيد. 

 ظرف ده روز شرفیابي خیران به حضور امام در

 اشاره

[ مسندا نقل كرده از وشا از خيران اسباطي گويد: ۸۸شيخ اعظم مفيد )ره( در ارشاد ]

عليه در مدينه به من فرمود: از واثق خليفه پيش اهللشرفياب شدم محضر امام هادي سالم

تو چه خبري است؟عرض كردم فداي تو شوم او را در حال عافيت گذاشتم و من ده روز 

گويند او مرده است عرض كردم: من از از نزد او آمدم فرمود: اهل مدينه مي است كه

همه مردم عهدم به او نزديكتر است يعني اطالعم به حال او بيشتر است فرمود: مردم 

گويند كه واثق مرده است چون اين كالم را فرمود دانستم كه از مردم خود را اراده مي

[ ۸۲عرض كردم به بدترين حال در زندان ] صفحه فرموده. پس فرمود: جعفر چه كرد؟ 

محبوس بود فرمود: همانا او صاحب امر يعني سلطنت و شاهي خواهد بود، پس فرمود:ابن 

[ چه كرد؟ عرض كردم امر مردم به دست او و امر امر او بود فرمود: رياست او ۸۳زيات ]

ر عد فرمود: از اجراء مقاديالسالم قدري ساكت شد و ببر او شوم خواهد بود، پس امام عليه

اهلل و احكام الهي چاره نيست، اي خيران، واثق، مرد و جعفر متوكل به جاي او نشست و 

ابن زيات كشته شد عرض كردم: كي واقع شد اين وقايع فدايت شوم؟ فرمود: بعد از 

ي صحيح و درست كه در غير از كتاب ارشاد بيرون آمدن تو به شش روز. از اين قضيه

شود: مي اند استفادهي ديگر و مصادر مهمه نيز نقل كردهمفيد )ره( در كتب معتبره شيخ

كه در ظرف ده روز راه به آن مسافت طوالني قريب سيصد و هشتاد فرسخ ميان مدينه و 
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[ عادي در آن زمانها ۳۵اند و اين يك عمل ] صفحه كردهشهرستانهاي عراق را طي مي

ام روز قبل، واثق را در عراق سالمت گذاشته و خارج شدهبوده است كه خيران گفته ده 

السالم شرفياب و در ظرف ده روز راه را طي كرده و در مدينه به حضور انور امام عليه

شده در صورتي كه بر حسب عادت پس از مالقات با واثق اقال يك روز معطي دارد 

نه نيز بعد از ورود به مديچون بعيد است به مجرد مالقات با واثق فوري حركت نمايد و 

باز اقال يك روز و يا كمتر الزم دارد كه از سفر وارد شده مهيا براي تشرف به حضور 

 السالم باشد. انوار امام عليه

 از شواهد آمد و رفت از شام به عراق در ظرف مدت كم و آمدن مالك

 هاشار

از قضاياي تاريخي كه گواه برسرعت حركت از شام و در ظرف ده و يا دوازده روز در 

آمدند عبارت از آمدن مالك اشتر نخعي رضوان اهلل عليه آن دوران به عراق و كوفه مي

 به كوفه است. 

 عثمان باعث برآشفتگي امور خالفت شد

مي در كوفه و شام از اقارب چون عثمان بن عفان اموي عمال و والت خود را در بالد اسال

و خويشاوندان خويش قرار داد و رويه و رفتار ناهنجار خود را در روزگار خويش آغاز 

ي خالفت اسالمي در اميه را بر گردن مردم سوار نمود و خالف روش و رويهكرد و بني

ر ادوران او شروع شد و بعد از وي در روزگار معاويه به كلي عوض گرديد و رفتار و كرد

ي روم را معاويه در اسالم رواج داد و از طرز تعيين ي ايران و قياصرهو روش اكاسره

ت بيت عصمي اهلخليفه نه موافق مسلك و مرام اهل سنت و نه مطابق مذهب حق شيعه

دبختي روزي و بالسالم آثاري باقي نگذاشت و مسلمين را تا امروز به تيرهو طهارت عليهم

فرماست كه اگر شرح داده شود به ناچار از غرض دور امروز نيز حكمنشاند و روش او تا 
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ها و آشوبها و خرابكاريها در اسالم [ افتاد. عثمان بعث آن همه فتنه۳۱خواهيم ] صفحه 

ليه و اهلل صلي اهلل عگرديد كه اثر آن براي هميشه در عالم اسالم باقي ماند بعد از رسول

عي اسالمي با روي كار آمدن همان چند سال آله و سلم حكومت حق و عدالت واق

 ي از حكومت اسالميعليه بود كه نمونهاهللي امام أميرالمؤمنين علي سالمخالفت حقه

د توانشد و در دنيا نظير آن حكومت را هيچ يك از اقوام و ملل عالم تا حال نشان نمي

لت ي عداحق و مجسمه بدهد و آن افتخار را مسلمين و خاصه شيعه و تابعين آن امام به

ي عليه حكومت حق و عدل واقعاهللالموحدين سالماند به دست مولياند كه توانستهبرده

روي كار آورند و مسلمين و شيعه هميشه در آرزوي آن طرز حكومت هستند و باالخره 

به دست غيبي و با ظهور يگانه فرزند آن حضرت بقيةاهلل ارواحنا فداه آن عدالت واقعي 

در دنيا به وجود خواهند آورد. اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعزبها االسالم و  را

[ . مردم از تسلط معاويه در شام و از اعمال وي كه ۸9اهله و تذل بها النفاق و اهله الخ ]

ي نمود و عبادة بن صامت انصاري از بزرگان صحابهبر خالف قوانين اسالم رفتار مي

شوريد و بارهاي خمر كه از خارج وارد [ صلي اهلل عليه و آله بر وي مي۳۹پيغمبر ] صفحه 

[ و از دست سعيد بن عاص اموي ۸۷گرفت ]كرد از آن عمل بر وي خورده ميدمشق مي

در كوفه بستوه آمدند و قبل از وي از اعمال وليد فاسق در نهايت دلتنگ بودند و جمعي 

انند مالك اشتر نخعي و كميل بن زياد و عمرو از بارزترين و بزرگترين مردان مسلمين م

بن حمق خزاعي و زيد بن صوحان و برادرش صعصعة و ثابت بن قيس همداني و جمعي 

ديگر بر سعيد اعتراضها نمودند و گاهي آنها را به امر عثمان به شام نزد معاويه فرستادند 

 در آن سامان بود و مدتي در )حمص( نزد عبدالرحمن بن خالد بن وليد كه حاكم عثمان

نگهداشتند و آن آزادمردان با ايمان هيچ وقت و در هيچ زمان و در نزد هيچ كدام از آن 

گوئيها و آشكارا قيام بر عليه ظلم و طغيان و اليها و افساد والت از اعتراضهاي خود و حق

 اظهاركردار عثمان را بر مالء كردند و اعمال ناهنجار و رفتار بيحاكمها خودداري نمي

و علني چوب تكفير بر روي آنها كشيده و آشكارا ساخته و سيل اعتراض از بيانات آن 
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خواستند آزادي واقعي اسالمي را در اعتراض بر اعمال مردان پاك در جريان بود و مي

ستمكاران نگهدارند و خفقاني كه عثمان با سوار شدن مروان بر دوش وي و والت وي 

 [ بودند شكسته شود.۳۵كوفه ايجاد كرده ] صفحه  در بالد اسالمي خصوصا در

 آمدن مالك اشتر به كوفه از حمص

[ و يا عثمان سعيد را نزد خود طلبيد و چون كوفه ۸۱مردم كوفه سعيد بن عاص را راندند ]

از لوث وجود وي خالي شد از مردم كوفه به آنهائي كه از رادمردان در شام )حمص( 

ان خبر دادند كه هر چه زودتر بتوانند خودشان را در اسرع بودند از مالك اشتر و ديگر

ي آنها زودتر يگانه آزادمرد اسالمي مالك اشتر خود را اوقات به كوفه برسانند و از همه

به كوفه رسانيد و بيشتر از دوازده روز طول نكشيد كه مالك روز جمعه در جنب درب 

صي به خود قرار داده بود و به مسجد اعظم كوفه با رشادت و شجاعت تمام جاي مخصو

داد و بر حرفهاي تبليغات و بيانات آتشين خود بر عليه سعيد بن عاص حاكم كوفه ادامه مي

مغز و توخالي وي كه قبال در محاورات و مذاكرات خود به زبان آورده بود و پوچ و بي

ان كرد و زبميي عمل به خود نپوشيده بود اشاره وعده و نويدها داده بود و هرگز مرحله

نمود. و چون خبر برگشت سعيد به كوفه رسيد و مردم بر انتقاد گشاده و نطق شيوا مي

خبردار شدند مالك اشتر و ياران همداستانان او به جرعه نزديكي قاسيه به حركت 

درآمدند و از ورود سعيد عمال مانع شدند و او را خائبا و خاسرا نزد امام خودش عثمان 

 [ . ۸۲[ مسطور است ]۳۸چنانچه تفصيل آن قضايا در تواريخ ] صفحه برگردانيدند 

 حركت دادن يحیي بن هرثمه به امام هادي از مدينه

 اشاره

[ ( نقل ۳۵الدين راوندي )ره( در كتاب نفيس )الخرائج و الجرائح ]شيخ امام فقيه قطب

من گفت: با [ گويد: مرا متوكل پيش خود خوانده و به ۳۱كرده از يحيي بن هرثمة ]
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[ از آنجا از طريق صحرا عازم مدينه باش ۳۳همراهي سيصد نفر به كوفه رفته و ] صفحه 

عليه را با اكرام و احترام و تجليل پيش من حاضر كن. يحيي بن اهللو امام هادي سالم

هور السالم به ظهرثمه جريان رفتن خود را به مدينه شرح داده و كرامتي كه از امام عليه

السالم براي سفر خود و همراهانش ه آن را تفصيال نقل كرده و گويد: امام عليهپيوست

لباسهائي كه مناسب فصل تابستان و گرماي حجاز در ماه تموز نبود به خياط امر فرمود 

گفتم كه ميان كردم و در دل خود ميتهيه نمود و من تعجب از اين كار آن حضرت مي

خواهد و بعد از آن در عرض راه ن لباسها را براي چه ميما و عراق ده روز راه است او اي

ي آن لباسها به وي روشن گشته و كار به دچار باران و سرماي شديد شده و علت تهيه

جائي رسيده كه يحيي بن هرثمة به قبول مذهب شيعه مفتخر گرديده است اگر كسي 

ي تاريخي از اين قضيه[ . از ۳۹طالب تفصيل آن قضيه باشد به كتاب خرائج رجوع كند ]

 يشود كه از مدينهكالم يحيي كه گويد: )ميان ما و عراق ده روز راه است ( معلوم مي

اند و كردهمنوره تا عراق و سامراء اين همه راه را به ده روز بطور عادي آن زمان طي مي

فحه ] ص الغمة نقل كردهالدين راوندي )ره( در كشفاربلي )ره( نيز اين قضيه را از قطب

 [ . ۳۵[ است ]۳9

 جنگ مسلمین با روم در زمان ابوبكر

 هاشار

 قحافه كه مسلمين با روم به جنگ پرداختند نيروي رومياندر دوران خالفت ابوبكر بن ابي

بيشتر و افراد لشكرشان زيادتر و بالغ به دويست و چهل هزار نفر بود مسلمانها كه هميشه 

پرداختند نه با كثرت افراد با اين حال احمال اين كه مي با نيروي ايمان با دشمن به جنگ

ي جنگ از ابوبكر در مدينه به مقام استمداد تاب مقاومت در مقابل دشمن نيارند از جبهه

آمده و كمك خواستند ابوبكر به خالد بن وليد كه با مثني بن حارثة از مرز ايران گذشته 
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اهلل رسول ينوشت كه لشكر مسلمين و صحابه و در عراق در جنگ با ايرانيان بود به خالد

صلي اهلل عليه و آله و سلم را كه در عراق بودند دو قسمت كرده جمعي را با مثني در 

عراق گذاشته و قسمتي را با خودش به جنگ روم رسانيده و به كمك مسلمين بشتابد. 

زار يا شش يا نه هدر اينجا مورد اختالف است كه خالد با هشتصد نفر يا ششصد يا پانصد 

هزار نفر با لشكر جرار از عراق حركت كرده و رو به طرف شامات و جنگ روم گذاشت. 

ا طي فرسشود كه خالد با زحمت طاقتاز عبارات ابن اثير در تاريخ كامل استفاده مي

مسافت كرده و دراندك مدت به كمك مسلمين شتافته و همه جا فاتح شده است. ] 

 [ ۳۷صفحه 

 يعقوبي كه خالد بهشت روزه در جبهه حاضر شدتصريح 

و ابن واضح يعقوبي )ره( در تاريخ خود تصريح كرده كه خالد بن وليد با آن همه لشكر 

ي و جمعيت به سير خود ادامه داده و در ظرف هشت روز خود را به مسلمين در جبهه

ة ايام حتي مفازة ثمانيجنگ با روم رسانيد چنانچه گويد: فقيل ان خالدا سار في البرية و ال

و افاهم فافتتحوا )بصري و اجنادين( من فلسطين و كانت بينهم و بين الروم وقعات 

[ . شايد تصور ۳۸باجنادين صعبة في كل ذلك يهزم اهلل الروم و تكون العاقبة للمسلمين ]

ته شتافت با سرعت هر چه تمامتر خواسشود كه خالد در آن موقع كه به كمك مسلمين مي

ود را به مسلمين برساند ولي بطور عادي نتوان در آن مدت كوتاه طي آن مسافت خ

 طوالني را نمود. 

 تصور بي جا

جاست زيرا از قرائن و وقايع و حوادث ديگري كه تاريخ ضبط كرده به و اين تصور بي

ي آيد طي آن مسافت در مدت ده روز يا اگر كسي مانند خالد عجلهخوبي به دست مي
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نمود در مدت هشت روز يك امر عادي در آن زمان و شتاب در سرعت زيادتر ميبيشتر 

 بوده است. 

 زنداني كردن ابن زياد رؤساء عرب را در كوفه

ه خواسته خود را بگذشته از اين اگر خالد شتاب داشته و با سرعت هر چه تمامتر مي

هائي كه مأمور ي جنگ برساند همين شتاب و سرعت در سير در آنمسلمين در جبهه

[ را به شام برسانند وجود داشت و ۳۱السالم ] صفحه بودند اسراء خاندان رسالت عليهم

نها اند آها حركت داده و از ترس قيام و انقالب مردم هر چه زودتر خواستهاغلب از بيراهه

 و توانست آنها را زيادتر در كوفه نگهدارد چون شيوخزياد نميرا به شام برسانند و ابن

بيت رؤساء قبائل عرب را در زندانهاي مخوف خود حبس كرده بود و ماندن اسراء اهل

شد و لذا در حركت دادن به آنها شتاب السالم در كوفه در معرض خطر واقع ميعليهم

داشت و آنها را هر چه زودتر حركت داده در اوائل ماه صفر به شام رسانيد چنانچه 

سره( به اين موضوع تصريح ةالدين شهرستاني )قدسي شهير سيد محمدعلي هبعالمه

زياد نتوانست از انقالب مردم و هيجان آنها [ . چنانچه در نتيجه ابن۳۳كرده است ]

ي توابين و خروج مختار ثقفي رحمه اهلل پيش آمد و روز به روز جلوگيري كند و قضيه

سالم و اسش بر ضد اسفيان كه اسآثار نهضت حسيني بروز كرده و اركان دولت آل ابي

در ظاهر در لباس دين بود متزلزل گشت و دمار از روزگار نسل ابوسفيان درآمد چنانچه 

 آخر كار ظالمها در روزگار عموما همان است. 

 اندشاخ و برگهايي كه در كتب ضعیفه ذكر كرده

اها و كشود آنچه در بعضي كتب ضعيفه مانند بحرالمصائبها و مخزن الباز اينجا معلوم مي

[ براي احواالت ۳۲ها و رياض القدسها و امثال و نظائر آنها ] صفحه ي تازهكتاب تحفه

ند ااسراء خاندان نبوت در عرض راه از عراق تا شام از آن مسيري كه كاروان آنها را برده
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داستانهاي طوالني و قضايا و حكايات دور و دراز تراشيده و شاخ و برگها افزوده و به 

ي محدث نوري )ره( مانند )تلمود( يهود در اين امت اسالمي به وجود عالمهفرمايش 

كرده  ها پرپردازيها و أسطوره و أفسانهاند كه با هرگونه اكاذيب و جعليات و دروغآورده

اند اصال مورد اعتماد و اطمئنان نبوده بلكه قابل خواني كردهتراشي نموده و قصهو داستان

بيت ها در بعضي كتب ضعيفه نگارش داده كه اسراء اهلنچه بعضيباشد چنااعتناء نمي

در بعضي از شهرهاي بين راه از كوفه تا شام دو روز و سه روز و يك هفته اقامت كرده 

اند و اگر اين سه روز توقف مورد اعتماد باشد باز و در نزديكي شام سه روز توقف نموده

ه فاصله آور اينجاست كه بشام ندارد و شگفتمنافات با زودتر برگشتن خاندان رسالت از 

ا توقف ها بردن باند با عجله و ترس از بيراههنويسد كه اسراء را از بيراهه بردهدو سطر مي

 سازد؟ همه اين حرفها پوچ و جعليات است. در شهرها چطور مي

 انتقاد از نقلیات كتب ضعیفه

واقعا جاي بسي تعجب است در امثال آن كتابها بدون اين كه اسم كتاب را ذكر كنند 

نويسند در )تاريخي ديدم( و يا )در كتابي خواندم( و يا )از شخصي شنيدم( و يا )نقل مي

د كه نه براند( و يا در فالن مقتلي ديدم و يا اسم كتابي را ميشده( و يا )در تاريخ آورده

و نه شنيده است مانند )مزامير الفالني( مثال يا )تحفةالفالن( فرضا امثال  كسي آن را ديده

[ المؤلف است 9۵گونه كتابها كه پر از جعليات و مجهول ] صفحه اين قبيل نقليات از آن

 قابل اعتماد نيست. 

 صدمات صاحبان كتاب ضعیفه به عالم شیعه و زنده كردن شبهات محدث نوري

گونه كتابها و نقليات آنها نزد علماء و دانش معلوم است كه آنالبته نزد اهل علم و 

دانشمندان و اهل تحقيق مورد اعتبار و اعتماد نيست مگر كسي باشد كه فرق ميان كتاب 

مخنف را كه فعال در دست مردم است و از معتبر و غيرمعتبر نگذاشته و مقتل ابي
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است  يار ضعيف و غير قابل اعتمادمجعوالت است و يا مقتل اسفرائني را كه از كتب بس

مصدر نقل خود قرار داده و امثال آنها را از مدارك نقل خود بشمار آورد و كتابي تأليف 

ه با خورد ككرده به فروش برساند و براي سرگرمي در شبهاي طوالني خوب به درد مي

ست اي خواب بهتر تماشاي عكسهاي نامناسب با كتابش اگر مطالعه شود براي مقدمه

مفاتيح  دهد امثال كتابچنانچه اخيرا باز شخصي كه تميز كتاب ضعيف را از معتبر نمي

البكاء و بحر المصائب كه بحر الجعليات و االكاذيب است و مقتل اسفرائني و امثال آنها 

را مصدر نقليات خود قرار داده و شبهات محدث نوري )ره( را خواسته زنده نمايد. در 

لمصائب مؤلفش خواسته براي خودش و ديگران مطالب منبري درست امثال كتاب بحر ا

آوري نمايد و لذا بر درستي و نادرستي مطالب و از ي گفتارهاي منبري جمعكرده و تهيه

كند اعتناء نكرده و اهميت نداده و به كجا و از كدام مدرك و مصدر و مستند نقل مي

ل چنگ زده و هر چه به نظرش رسيده هر كتاب مجهول المؤلف و تأليف هر نااهل و جاه

ي خوانده و در جنگي به دست آورده و در بياضي و در پشت كتابي و آنچه در نوشته

 ي روزگار از خود به يادگار گذاشتهيافته تمامي آنها را نقل و در تأليف خود در صفحه

[ شيعه 9۱است. غرض مطالبي فراهم آيد و از وي به يادگار بماند گرچه به عالم ] صفحه 

اهانت و اسباب عار و ننگ فراهم گردد و به دست خودشان سالح به دست دشمن داده 

ب ي باوجدان ثمري مترتباشند كه غير از تأسف و تأثر براي انسان و اشخاص فهميده

كنند مي مسلكها خيالنيست. و جاي بسي شگفت است كه جمعي مانند بعضي از اخباري

ي نوشته شد و هر جاهل و ناداني در اوراقي به نام پارهورق كه هر چه و هر مطلبي را در

 گردد وشود و موجب اعتماد بر آن ميتأليف نگارش داد باعث اعتبار آن مطلب مي

تعجب بيشتر از كساني است كه در عصر حاضر هستند و به امثال آن كتابها اعتماد نموده 

 باشد. ش ميگونه كتابها مصدر نقلياتو كتابي تأليف كرده و آن

 تحقیقات در فتواي شريح و ثمرات االنوار خطبي
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خواهم در اينجا براي خوانندگان ي را ميبراي مثال بر اين ادعاي خويشتن اينك قصه

عزيز نگارش دهم: در چندي قبل در اثناي مذاكرات ديني و انتقاداتي كه نسبت به بعضي 

ي ي مسجد )شعبان( در تبريز باالهفته شد در يكي از منبرهاي شبهاياز امور اجتماعي مي

منبر اظهار كردم اگر از آقايان اهل اطالع و تتبع در موضوع فتوا دادن شريح قاضي بر 

ي عليه كه در افواه مشهور و در السنهاهللواجب القتل بودن حضرت سيدالشهداء سالم

ماد كه مورد اعتخوانها شهرت تمام دارد مدركي به دست آورده باشند و در كتابي روضه

اند اين جانب را مطلع نمايند كه موجبات تشكر مرا فراهم و مدرك باشد يافته و ديده

اند ابدا سراغي از كسي پيدا نشد و تا مدتها اطالعي از طرف كسي به دست نيامد آورده

آور آنجاست پس از مدتها ديدم شخصي عبارات كتاب ثمرات االنوار تأليف ] تعجب

ي كوچه باغ تبريز پيشنمازي وم آقا ميرزا محمد خطيبي كه در محله[ مرح9۹صفحه 

كرد و در بازار صفي تبريز به شغل بزازي مشغول بود و با اينجانب ارتباط و دوستي مي

داشت و شخصي متدين و باتقوي و ثابت در صداقت بود ولي از روي تحقيق چيزي 

رده ولي أليف نموده و طبع و منتشر كنوشت و اخيرا سه جلد كتابي كه به نام مذكور تنمي

در هر كتاب هر چه ديده و يافته در آن كتابش نقل نموده و آن كتابها را مدرك و مصدر 

حه ي فتواي شريح ] صف[ از كتابي ديگر قضيه۳9نقل خود قرار داده در پاورقي آن كتاب ]

يدا خواستيد پي[ را نقل كرده آن را نوشته پيش بنده آورده كه مدرك آنچه سابقا م9۸

ام بسيار در شگفت شدم و حيرت بر حيرتم افزود گفتم: اي آقاي بااطالع، بنده كرده

ي كتابي كه ديروز خواهم به دست بياورم نه نوشتهمدرك و مصدر اين موضوع را مي

دانم و شناسم واندازه معلومات او را ميكسي آن را تأليف كرده كه او را كامال مي

درك تواند مباشد كه از مصادر بشمار آيد نه كتابي كه خودش نمي خواهم كتابيمي

د ايواقع شود مگر مصدر نقل خود را روشن نمايد ولي در نظر شما چون در اوراقي ديده

كه چاپ شده و به صورت كتابي درآمده بايد اعتماد كرد و آن را مصدر و مستند قرار 
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ي كه بدون بررسي و دقت و تنقيب به مطلب داد اما در قاموس اهل تحقيق و تتبع و آنهائي

 [ 9۳خورد و بقدر پشيزي ارزش ندارد. ] صفحه ها به درد نميكنند اين نوشتهاعتماد نمي

 رد شبهات طرفدار شبهات

كسي كه طرفداري از شبهات كرده و خواسته باز آن شبهات واهيه راه به عنوان دليل بر 

عقيل در زمان سيد امين عاملي و اعراب صليب خود اتخاذ نمايد گفته: ممكن است عرب 

و پيكها در قرون گذشته به مدت هشت روز رفته باشند اما رفتن آنها به طور چاپاري و با 

 اند و هم از نظر مركبقانون بريدي باشد كه آنها هم از نظر شرايط جسمي ورزيده بوده

االعشي نا به گفته صبحبريده كه ببا شتران جماز و يا اسبهاي مخصوص و قاطرهاي دم

ليل الحجم هاي قبيت با اين قافلهاند ولكن قافله اهل[ كه ويژه اين عمل بوده مجهز بوده۳۷]

البنيه و امام كاروان اسراء را يك مشت دختران ضعيف -۱و كم افراد تفاوتها داشت. 

كب و مواشي و از نظر مرا -۹داد با سرعت سير سازگار نبودند. سجاد )ع( بيمار تشكيل مي

شتران جماز و اسبان مخصوص چاپار و قاطرهاي بريده دم نداشتند زيرا اين نوع مركبها 

شوند و براي سپاه پنج هزار نفري هرگز تهيه شمار مي[ انگشت99در هر عصر ] صفحه 

ت بيي كامل بهائي مالهاي سواري اهلشد و اشخاص ورزيده الزم دارد و به گفتهنمي

د و آنها را از كربالء به كوفه و از كوفه به شام با شتران و اسبان خود مراكب خودشان بو

بيت را غارت كرده بودند جز چهارپايان. در جواب اين طرفدار بردند زيرا كليه اموال اهل

شود تمامي مدارك شما در تأييد شبهات جز استبعاد چيز شود معلوم ميشبهات گفته مي

دليل  اند كه استبعاداند گفتهدر علم كالم سخن رانده ديگري در دست نداريد و آنها كه

ي جانگداز كربالء و خوف از هيجان مردم مأمورين شود چون پس از وقوع حادثهنمي

اميه در تالش بودند كه اسراء خاندان رسالت را هر چه زودتر به شام برسانند و دولت بني

اند اسيران پژمرده را به شام رسانيدهبا همان مراكب چاپاري آن زنان و مادران داغديده و 

و لذا بعضي از آنها در بين راه تلف شده و سقط جنين كرده است با اين كه با سرعت 
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ما اميه از آن باالتر بوده و استبعاد امثال شاند ولي ظلم و تعديان بنيسير سازگار نبوده

مراه ايد كه هن كردهآورد. شما از كجا تمسك به ايگونه شبهات پوچ را به بار مياين

 ي روضة الشهداء كاشفي استاسراء پنج هزار نفر بودند اگر مصدر و مدرك شما نوشته

آن كتاب در مقابل مقاتل معتبره كه در مقام تعارض مقدم است ارزش ندارد و مقاتل 

 اند. و عالوه چه مانع دارد كه پنج هزار نفر بامعتبره مأمورين همراه اسراء را كمتر نوشته

( نقل شد كه مروان ۵۱[ چنانچه از صاحب قرةالعين ص )9۷سرعت بريد بروند ] صفحه 

عامر ابن ربيعه را با يك صد هزار لشكر از شام براي جنگ با مختار حركت داد و در 

حاال ممكن است به ذهن برسد كه آنها مردان سواري  -ظرف ده روز به كوفه رسيدند

مان مردان جنگي يك مشت اسيران اشخاص جنگي بودند ولي چه استبعاد دارد ه

به قول طرفدار شبهات همراه خودشان ببرند چون باكي از آزار و اذيت  -البنيه راضعيف

واهم از خدم داشتند؟ و در اينجا ميي آن لشكر أسبهاي بريدهرسانيدن نداشتند آيا همه

ندان رسالت ايد كه دختران اسراء خااين طرفدار سئوال شود شما از كجا فهميده

البنيه بودند و تاب سرعت حركت با بريد نداشتند آيا آنها را به اشخاص ضعيف

ايد؟ زهي تصور باطل زهي خيال محال. شجاعت و ي خودتان قياس كردهالبنيهضعيف

البنيه بودن و شهامت خاندان رسالت هاشمي از ذكور و اناث جسما و رشادت و قوي

ي خودتان قياس ننمائيد و نها را به زنان عاجز و آوارهزد عام و خاص است آروحا زبان

بيماري امام )ع( براي مصلحت وقت در كربالء بوده معلوم نيست امام )ع( در عرض راه 

ريد و از بگذا« امام بيمار»به شام نيز بيمار باشد يا مانند زنان و كودكان به امام )ع( اسم 

اركش بيمار بشماريد. گذشته از اينها آيا أدب خارج شده و امام )ع( را تا آخر عمر مب

الحاجها كه در زمان أميرالمؤمنين )ع( حجاج را با آن سرعت از عراق به مكه سائق

شان مردان آزموده و ميان آنها بردند چنانچه شرح داده خواهد شد آيا آن حجاج همهمي

اشخاص  [ فرسوده نبودند؟ آن حجاج از مردان لشكري بوده و از9۱زنان ] صفحه 

كردند؟ و كشوري نبودند؟ پس چطور با آن سرعت ميان عراق و حجاز را طي مي
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السالم از زحمت انداختن آنها چارپايان را خوشدل نبود و نهي أميرالمؤمنين عليه

فرمود. و اين كه از لفظ )بريده دم( كه صاحب صبح االعشي ادعاء كرده و به اشتباه مي

نها بريده باشد و اگر دم قاطر بريده نباشد به آي بريدي دمافتاده كه بايد هميشه مركبها

اشد و االعشي صحت داشته بآور است زيرا اگر ادعاء صبحيگويند بسيار خندهبريد نمي

معلوم نيست صحت داشته باشد چنانچه گذشت الزم نگرفته كه بايد هميشه دم آنها را 

ول بوده و شتر از اول چندان دم كه شده و معمببرند و شتراني نيز در بريد استعمال مي

« بريد»ي شما بايد دم شتران را نيز بريده باشند تا به آنها باعث سنگيني شود ندارد به عقيده

بيت گويند. طرفدار شبهات واهيه گفته: )بنا به گفته كامل بهائي مالهاي سواري اهل

ان خود شام با شتران و اسبمراكب خودشان بود و آنها را از كربالء به كوفه و از كوفه به 

الهاي م»بيت را غارت كرده بودند جز چهارپايان(. از تعبير: بردند زيرا كليه اموال اهل

[ و لذا به خود كتاب كامل بهائي رجوع شد ۳۱سواري... الخ در شگفت شدم ]

و امام و عورات أهل بيت به چهارپايان خود به شام رفتند زيرا كه »الفاظش اين است: عين

[ به يزيد 9۲مالها را غارت كرده بودند اما چهارپايان بديشان گذارده بودند چون ] صفحه 

ه ق. أوال: مدرك صاحب  ۱۵۷9قم سال:  -ط ۹ج  ۹۲۱رسيدند مخفر لعين.... الخ ص 

كامل بهائي در ادعاءيش معلوم نيست و از متفردات اوست و قبول آنچه در آن متفرد 

ادعاي او ثابت و محقق نيست. ثانيا: آيا متصور است  است مورد شك و تأمل است زيرا

خبران كنندگان از خدا بيكه در آن موقع غارت خيام طاهرات و هجوم آن تاراج

اموال را غارت كنند ولي چهارپايان را به ايشان بگذارند؟ سيد اعظم سيد بن تمامي

 الرسول و قرة عينفرمايد: و تسابق القوم علي نهب بيوت آل طاووس )ره( در لهوف مي

ط صيدا. و از كتاب  ۱۵الزهراء البتول حتي جعلوا ينتزعون ملحفة المرأة عن ظهرها ص 

السالم(: دخلت العامة علينا الفسطاط و أنا أمالي نقل است از فاطمة بنت )الحسين عليه

جارية صغيرة و في رجلي خلخاالن من ذهب فجعل رجل يفض الخلخالين. بعضي از 

)و مما يستفاد من االخبار و كلمات االخيار ان الكفرة الظالم نهبوا جميع ما  علماء گويد:
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في الخيام و ما اشتملن به المخدرات ذوات االحترام و أخذوا منهن الحلي و الحلل و القناع 

ت كه سره نقل اسو اللباس و اللثام(. و از مقتل شيخ محدث كبير شيخ حر عاملي قدس

غارت رو به خيام حرم آوردند زينب كبري پيغام به پسر سعد  فرموده: چون لشكر به قصد

داد كه اگر مقصود شما اسباب و اثاث و زيور و لباس ما است بگو اين لشكر عجله نكنند 

[ دست نامحرمان به جانب حرم برادر من دراز ۷۵دهيم قبل از آن كه ] صفحه ما خود مي

ي چادر و لباس و زيور و خلخال شود پس آن مخدره حكم كرد تمام اسباب و اثاث حت

و گوشواره همه را از خود ريختند خود عليامكرمه زينب يك لباس كهنه پاره پاره كه 

عروس را ي نوفي الواقع ارذل الثياب بود در بر كرد و همچنين سائر خواتين حتي فاطمه

رم اگوشواري در گوش يادگار از پدر بود عرض كرد عمه اين يادگار پدر است بيرون ني

فرمود بياور مخدرات تماما لباسهاي خود را بر روي هم ريختند و خود رفتند در كناري 

خواهد آن اثاث و و به دور هم حلقه زدند پس عليامكرمه زينب فرمود حاال هر كه مي

رحم گرسنه ريختند يكي چادر برد يكي اسباب دختران علي و فاطمه است لشكر بي

كي معجر برد آن مخدرات از براي پدر و برادر گوشواره برد يكي خلخال برد ي

ي نوعروس افتاد پيش آمد گوش آن ي فاطمهگريستند نامردي چشمش به گوشوارهمي

ي كه گوشواره»مخدره را دريد و گوشواره را بيرون آورد(. گر چه اين حرف أخيرش 

ي با نقل دو سه سطر قبل كه فاطمه« نوعروس را مردي گوشش را دريد و درآورد

ي در گوش از پدر يادگار بود زينب كبري امر كرد بيرون آورد نوعروس را گوشواره

قدر به انسان اطمئنان حاصل است كه لشكر جرار ابن سعد چيزي در سازد ولي ايننمي

راسيمه ايمان از هيچ چيز باكي نداشته ساند بماند. جائي كه آن ستمگران بيخيام نگذاشته

[ خاندان رسالت ۷۱اند حتي ملحفه از دوش زنان ] صفحه وردههجوم به خيام طاهرات آ

اند و گوشواره از گوش دختران و بانوان عصمت بيرون و مقنعه از سر آنان برداشته

اند آيا آن وحشيان بيابان و از خدا ها بوده به غارت بردهاند و هر چه در خيمهآورده

اندان را به غارت نبرده و ترحم كرده خبران مراكب و چهارپايان و اشتران و اسبان خبي
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شك ادعاء توان باور كرده قبول نمود؟ بيكنند؟. اين ادعاء را ميآنها را غارت نمي

صاحب كتاب كامل بهائي از عقل دور و از اعتبار مهجور و هرگز آن را نتوان قبول كرد، 

نها را اند كه آن گذاردهاند و لذا به ايشاو شايد مراكب امام )ع( از بهترين چهارپايان بوده

زودتر به شام برساند. و گذشته از اين بر فرض صحت ادعاء صاحب كامل بهائي جاي 

شك نيست كه مراكب خاندان رسالت در كربالء و اشتران و اسبان آنها از مراكب 

ا بيت بكه اهل»اند صاحب اين ادعاء تاز در رزمگاه بودهآزموده در ميدان كارزار و يكه

و كالم كامل بهائي را با تغيير و تبديل باور نموده خيال « اندخودشان به شام رفتهمراكب 

كرده مراكب خاندان از شتران و اسبان متعارفي كه سيدالشهداء )ع( و ياران باوفاي آن 

اند مانند سائر اسباب و لوازم كه با حضرت از حجاز سوار آنها شده به كربالء آمده

ما از شتران و اسبان ممتاز و از اشياء نفيسه و پرقيمت بوده است خودشان آورده بودند تما

به آن شخصي كه همراه امام )ع( بود و فرزندش در مرزي گرفتار در دست دشمن شد 

پنج عدد از لباسهاي گرانبها عطا فرمود كه به فرزندش بدهد و آزاد شود كه هر يك از 

( اشتران و ۵۲۸ص  ۸۸)بحار ج [ دينار قيمت داشت ۷۹آن لباسها يك هزار ] صفحه 

اسبان و مراكب امام )ع( نيز از چهارپايان پرقيمت و ممتاز و آزموده بلكه بهتر از مراكب 

بريد بوده نه آن طوري كه طرفدار شبهات فهميده و مراكب امام )ع( را از قبيل مركبهاي 

قاطرهاي از  عادي خيال كرده يا از االغهاي سواري يا باربري دهاتي تصور نموده و از

ت جا كرده است. سيدالشهداء )ع( به مسافركار افتاده دانسته است كه بسيار تصور بي

 -ررفت و به واقع آن سفبرد و به عراق به قصد سياحت نميعادي معمولي تشريف نمي

عالم بود و سرگذشت بانوان حرم خود  -انداز خواهد شدسفري كه صدايش تا أبد طنين

ف فرمود گر چه مكلي آنها تهيه مينست و اشتران و اسبان اليق آيندهدارا در آينده مي

ي مخدرات عصمت به ظاهر در ظاهر حال بود ولي به علم امامت خود نسبت به حال آينده

فرمود مانعي نداشت و مختار بود و با دستگاه و جالل تمام و اشتران و اسبان اگر عمل مي

صد وده بود و در خروج از مدينه بيشتر از يكتربيت شده و مراكب آزموده حركت فرم
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فقط از اشتران بود بر فرض كه با مراكب خودشان به شام رفته باشند و اين قصه صحت 

شان بدون شك از مراكب عادي نبوده با دستگاه سلطنتي و با داشته باشد چهارپايان

ده ء ششوكت و عظمت براي مصاف با دشمن خونخوار از حجاز حركت به سوي كربال

ته كه اند الزم گرفبيت با مراكب خودشان به شام رفتهاست. پس توهم اين كه اگر اهل

زودتر نرفته باشند توهم فاسد و مالزمه در نهايت درجه در معرض منع است. ] صفحه 

ه بيت مراكب از كار افتاده و فرسود[ متوهم در اثبات مرام خود كه اشتران و اسبان اهل۷۵

توانست زودتر به شام برساند تمسك به روايت سيد اعظم سيد ابن نمي بوده و آنها را

سره نموده و گويد: لقد رأيت في كتاب المصابيح باسناده الي جعفر بن طاووس قدس

السالم علي بن الحسين عليهمحمد بن علي سألت أبيمحمد عليهماالسالم قال: قال لي أبي

ع بغير و طاء و رأس الحسين )ع( علي علم و عن حمل يزيد له فقال حملني علي بعير يضل

نسوتنا علي بغال و اكف و الفارطة خلفنا و خولنا بالرماح ان دمعت من أحدنا عين قرع 

د رسانرأسه بالرمح. ديدم در كتاب مصابيح سند روايت را به حضرت صادق )ع( مي

)ع( از  حسينفرمود پدرم محمد بن علي )ع( به من گفت سئوال كردم از پدرم علي بن ال

ردند و سر لنگيد سوار كچگونگي مسافرت كوفه به شام پدرم فرمود مرا بر شتري كه مي

مطهر پدرم باالي نيزه بود و بانوان حرم پشت سر من سوار اشتران پاالندار بودند و مأموران 

خواست گريه كند سر او را با عقب و اطراف ما دست به نيزه بودند و هر يكي از ما مي

ي آن نگويد: از اين روايت زدند. طرفدار شبهات بعد از نقل روايت و ترجمهمي نيزه

[ شتر لنگ پا و قاطر پاالندار ۷۸بيت تندرو نبودند ] صفحه شود كه مراكب اهلمعلوم مي

هاي دور و دراز را در مدت شود با اين نوع حيوانات عادي اين راهبر نميتندرو و راه

شود: روايت را نقل كردن سهل بوده و ر جواب وي گفته ميشود پيمود. دكوتاه نمي

رسد كه آسان است ولي مطلب را از آن فهميدن دشوار است و اشخاص سطحي را نمي

ي روايتي اظهار نظر عوامانه نمايند. و با نظر ساده بگذرند. و آخر روايت را حذف درباره

اين جريان كه در روايت فرموده شود كه كرده و نقل ننمايند. از خود روايت فهميده مي
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راجع به موقع ورود اسراء به شام و بردن آنها نزد يزيد در شهر دمشق كه مرم به تماشا 

ت باشد. عبارت رواياند ميي زمان برهايستاده و اسراء را در شهر گردانيده و نزد آن طاغيه

از چگونگي اين عبارت معنايش اين نيست: ) -اين است سألت.... عن حمل يزيد له

مسافرت كوفه به شام( كه طرفدار شبهات آن طور ترجمه كرده بلكه معنايش اين است: 

)سئوال كردم از پدرم علي بن الحسين )ع( از حمل كردن يزيد او را( و اين حمل در 

اند زيرا فرموده و سر اطهر پدرم باالي ورود به شام است موقعي كه آنها را نزد يزيد برده

انوان حرم پشت سر من... بودن سر اطهر باالي نيزه در راهها و بيابانها كه راه نيزه بود و ب

شده نبوده در ورود اسراء به كوفه و دمشق و بعض جاها بوده چون سرهاي شهداء طي مي

و سر اطهر امام )ع( را در صندوقها گذاشته بودند و با مأمورين بوده و جمعي شايد چهل 

 اند چنانچه جمع كثيري از مؤرخين وشند مستحفظ ويژه داشته[ نفر با۷۳و پنجاه ] صفحه 

 اند اگر عبارات آنها نقل شود كالم بهارباب كتب مقاتل به اين موضوع تصريح كرده

اطالع است. و اين كه شود طرفدار شبهات از اين امر مسلم بيانجامد معلوم ميطول مي

ه اند بهتر قرينه است ككردهه يزيد ميفرموده سر اطهر باالي نيزه بوده و آنها را حمل ب

يده لنگاند كه ميدر دمشق بوده و امام )ع( را به جهت اهانت بوي به شتري سوار كرده

اند به نحو خواري و توهين نزد يزيد ببرند و فرموده: مأموران عقب و اطراف ما خواسته

. اينها زدنده نيزه ميخواست گريه كند سر او را بدست به نيزه بودند و هر كس از ما مي

اوضاع و احوال موقع حمل اسراء به يزيد است نه اين كه حاالت آنها از كوفه تا به شام 

است كه طرفدار شبهات خواسته روايت را موافق نظر خود معني كند در صورتي كه در 

خود روايت قرينه به آنچه گفتيم موجود است و تعجب از اين است كه جمالتي از آخر 

حذف كرده كه بهتر قرينه و بلكه صريح است كه اين جريان در حين ورود اسراء  روايت

اند و آنها را وارد دمشق به دمشق بوده و در كنار دمشق ترتيب مذكور در روايت را داده

كننده فرمايد: تا اين كه وقتي كه داخل شديم به دمشق صيحهاند در آخر روايت ميكرده

بيت... و طرفدار شبهات راههائي كه بين شام و ا سباياي أهلصيحه كرد اي اهل شام اينه
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عراق وجود دارد آنها را سه تا خيال كرده و پس از قرنها راهها را منحصر به آنها كرده و 

انداخته هيچ كدام آنها دليل نيست چون هاي خيالي تهيه و شبهات به راه[ نقشه۷9] صفحه 

هاي معمولي داشته و بعدا به كلي متروك گرديده بسياري از شهرها در زمانهاي سابق راه

و از يادها فراموش و بطاق نسيان گذارده شده است اگر حاال به كسي گفته شود كه ميان 

تبريز و بغداد در تاريخ هفتصد و ششصد از هجرت آمد و رفت خيلي سهل و نزديك 

ن دو آمد بين ايكند در صورتي كه در آن زمانها خيلي زودتر رفت و بوده استبعاد مي

حرا كشد. راه صشهر بسيار آسان و موجود بوده اگر توضيح داده شود سخن به درازا مي

ي آب و خوراك فرسخ است ابدا پس از تهيه ۱۷۳ور يك زار و به طول تقريبا كه مستقيم

بيت بخواهند فراهم شود عبور از آن محال را هاي يزيد كه هر چه اسراء اهلبا آن توصيه

يرزا بيت به شام كه فرهاد منگرفته است و طول و تفصيل براي راهها در حركت اهلالزم 

در قمقام و ديگران مثل محدث نوري )ره( و غيره ذكر كرده تماما چنانچه خودشان 

ا از باشد يمحنف كه كذب محض است مياند مأخوذ از مقتل مجعول ابيتصريح كرده

يزي به محنف است به قدر پشمانند مقتل ابي مقتل اسفرائني كه در ضعف و مجعول بودن

آنها اعتبار قائل نتوان شد تا مصدر نقل شوند و مانند آنهاست كتابهائي كه اشخاص ساده 

 اند. مدرك در آنها به قلم آوردهاند و حرفهاي بيو سطحي تأليف كرده

 اخبار زينبات عبیدلي

 هاشار

ين ابن االمير عبيداهلل االعرج بن الحس ي جليل يحيي بن الحسين بن جعفر الحجةنسابه

عليهما از قدماء علماء از اوالد اهللالعابدين سالماالصغر بن االمام علي بن الحسين زين

[ كه از سائر اشخاص و مؤرخين بهتر آشنا به تواريخ ۷۷السالم ] صفحه ي اطهار عليهمائمه

سابه است در كتاب خود اخبار افراد خاندان رسالت و امامت است و مشهور به عبيدلي ن
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از هجرت در  9۹عليها در سال اهللزينبات تصريح كرده كه حضرت زينب كبري سالم

مصر از دنيا رحلت فرموده اين موضوع تصريح عبيدلي احتماالت و حدسياتي كه از قلم 

 السالم در شام يكبيت عليهمبعضي اشخاص تراوش نموده و خيال كرده كه اسراء اهل

اند و غير از اين احتمالها و اند و يا در كوفه چند ماه توقف كردهيا شش ماه مانده سال و

توهماتي كه ازقرن ششم به اين طرف خصوصا در بعض كتبي كه قريب به عصر ما تأليف 

دهد زيرا از آنچه اند تمامي آنها را باطل و برخالف واقع نشان ميشده نگارش داده

شود كه زينب كبري عليهاالسالم از شام در سال شصت ميعبيدلي صريحا نوشته معلوم 

و يك برگشته و در ماه رجب سال نامبرده در مدينه منوره بوده و آن حضرت را از آنجا 

اند. و نيز آنچه عبيدلي نگارش داده قول مشهور ميان اماميه را كه به مصر حركت داده

 كنداند تأييد ميجرت به كربالء آمدهه 9۱السالم در اربعين اول سال بيت عليهماسراء اهل

اند و غير از اين كه در بيستم ماه صفر به كربالء آمده باشند چون اسراء به كربالء آمده

اند و احدي از مؤرخين بر آن تصريح نكرده است پس وقت ديگر رهسپار كربالء نشده

ه در اينجا ادخوب است عين عبارات عبيدلي نسابه كه در كتاب اخبار زينبات نگارش د

 ي[ و ناگفته نماند كه غرض از نقل قول نسابه۷۱بياوريم تا مطلب روشن شود. ] صفحه 

بيت كه اهل ي وي تأييد اين استجليل عبيدلي از تاريخ وفات زينب كبري و تأييد نوشته

خواهيم با قول عبيدلي تعيين اربعين نمائيم و اند نه اين كه ما ميدر شام زياد نمانده

بيت در كوفه چند ماه مانده باشند بنا به اند: اهلنين احتمالهاي ضعيفي كه دادههمچ

همي چيز أدبها غير از نافگوئي بعضي از بيي وي وجهي ندارد پس فضولي و ملتكنوشته

 بيشتر نيست و دليل اين است كه به موضوع ساده فهمش نرسيده است. 

 اوي عبیدلي و تحقیق در حال شرح حال و ترجمه

و قبال بايد به خود عبيدلي معرفت پيدا نموده و وي را اجماال معرفي نمائيم و بعدا به نكات 

عبارات او بپردازيم و از آن مقدمات نتيجه اخذ نمائيم كه عبارت از عدم توقف زياد 
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بانوي كبري در شام بعد از أسارت و يا در عراق قبل از حركت به شام چنانچه هر دو 

الشأن ظيمالقدر و عاند. يحيي بن الحسن العبيدلي النسابة سيد جليلزده احتمال حدسي را

[ و در ۳۲بوده بنا به قول بعضي در ماه محرم سال دويست و چهارده از مادر متولد شده ]

سال دويست و هفتاد و هفت از هجرت در سن شصت و سه سالگي در مكه وفات يافته 

طالب را تا قريب زمان وده و انساب آل ابيو او اول كسي است كه انساب را جمع فرم

[ اوست كتاب اخبار المدينة و اخبار ۷۲خود ضبط كرده است. و از تأليفات ] صفحه 

ي مؤلف آن در مصر الزينبات و اين كتاب اخير را حسن محمد قاسم با مقدمه و ترجمه

در ضمن ي خطي از آن به طبع رسانيده است و نسخه ۱۵۳۵هجري و سال  ۱۵۳۱به سال 

ي ما موجود است كه آن هاي خطي به خط خود اينجانب در كتابخانهمجلدي از رساله

ي استاد سيدنا آيةاهلل ي كه از حضرت عالمه( ه ق در قم از روي نسخه۱۵9۵را در سال )

ظله العالي مرحمت فرمودند استنساخ الدين مرعضي نجفي دامالمرجع آقاي سيد شهاب

ستاد فن رجال شيخ نجاشي )ره( در كتاب رجال خود ذكر كرده و ام. عبيدلي را اكرده

[ و در سائر 9۵كند ]السالم روايت ميفرموده: او عالم فاضل صدوق و از امام رضا عليه

[ 9۱كتب رجال نيز وي را عنوان كرده و صاحب عمدة الطالب نسب وي را ضبط كرده ]

ارد با تاريخ تولدي كه براي عبيدلي در السالم منافات داست و روايت او از امام رضا عليه

از  ۹۵۵السالم در سال اند چنانچه نقلش گذشت زيرا امام رضا عليهنگارش داده ۹۱۸سال 

متولد شده باشد از  ۹۱۸شود عبيدلي كه در سال هجرت از دنيا رحلت فرموده چطور مي

 او مقدم بر آن حضرت روايت كند و چون كالم نجاشي )ره( بسيار مورد اعتماد و نقل

شود [ مي۱۵متولد شده پس روشن ] صفحه  ۹۱۸نقل كسيست كه گفته عبيدلي در سال 

اند از امام ي بوده كه بتوكه تولد وي مدتها قبل از سال نامبرده اتفاق افتاده است تااندازه

رود كه عبيدلي در حدود سن نود سالگي السالم روايت كند و احتمال قوي ميرضا عليه

رحلت كرده باشد و وفاتش در شصت و سه سالگي صحت نداشته باشد. و از آنچه از دنيا 

سره( شود جهت اين كه استادنا البحاثة االكبر طهراني )قدسنگارش داده شد معلوم مي
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اند اعتماد در الذريعة الي تصانيف الشيعة به تاريخ تولدي كه براي عبيدلي نسابه ذكر كرده

رمايد: اخبار فط به تاريخ وفاتش اطمئنان فرموده آنجا كه مينفرموده و متذكر نشده و فق

( ذكر فيه الزينبات من ولد ۹۷۷الزينبات لشيخ الشرف يحيي العبيدلي النسابة المتوفي سنة )

[ . پس معلوم گشت كه عبيدلي از 9۹( بمصر ]۱۵۵۵طالب ثم ولد ولده طبع سنة: )ابي

متصل  عليهاهللفش به امام سجاد سالمسادات جليل حسيني و با چهار واسطه نسب شري

السالم و از راويان حديث شده و مردي عالم و فاضل راستگو و از اصحاب امام رضا عليه

نسب همين اندازه از آن حضرت بوده است در جاللت قدر و عظمت شأن آن سيد عالي

بس است كه نجاشي )ره( در حق وي فرموده:كه عالم فاضل صدوق بوده است، پس 

 توان ترتيب اثر داده و اطمئنان كرد. قلياتش مورد اعتماد و به رواياتش مين

 نقل از محتويات كتاب عبیدلي

[ گويد: ۱۱الشأن در كتاب اخبار الزينبات ] صفحه القدر و عالم عظيماين سيد جليل

حدثني ابراهيم بن محمد الحريري قال حدثني عبدالصمد بن حسان السعدي عن سفيان 

[ قال لما حملنا الي 9۵عن جعفر بن محمد الصادق عن ابيه عن الحسن بن الحسن ]الثوري 

يزيد و كنا بضعة عشر نفسا امر ان نسير الي المدينة فوصلناها في مستهل...هزار افسوس كه 

ي چاپي و خطي اخبار زينبات محل ي )مستهل( يعني در اول ماه.... در نسخهبعد از كلمه

نه در اول السالم به مديبيت عليهمسفيد مانده و تاريخ ورود اهل كلمه يا كلماتي )بياض(

شود اگر نسخه كاملي به دست آيد اين موضع تاريك كدام ماه بوده است معلوم نمي

وارد مدينه  9۱شود كه در ماه ربيع االول سال گردد و از بعض تواريخ ظاهر ميروشن مي

وارد شوند كه از كربالء تقريبا به ده  9۱ول اند و بعيد نيست در اوائل ماه ربيع االشده

 اند. رفتهروزه رفته باشند چنانچه حجاج در آن زمان به هشت روزه و ده روزه مي

 حسن مثني در كربالء و بردن او به شام
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السالم از حسن مثني )ره( نقل و عبيدلي )ره( بعد از جمالت باال كه از امام صادق عليه

[ عمرو بن سعيد ۱۹ان را به مدينه و امر حاكم مدينه ] صفحه كند بعد ورود خودشمي

الم با الساالشدق كه منادي در كوچه و بازار مدينه ندا در داده كه امام زين العابدين عليه

شود نقل كرده و گويد: مردها و زنها و اطفال هاي خود وارد مدينه ميها و عمهعموزاده

لند هاشم نداي واحسيناه واحسيناه واحسيناه بانوان بنيناله و فريادكنان بيرون دويدند و ب

هاشم و اهل مدينه دور ما ي عزا شد و زنهاي بني[ اقامه9۸كرده بودند و سه روز و شب ]

را گرفته و اجتماع كرده بودند بعد مسندا نقل كرده و گويد: كانت زينب بنت علي 

السالم [ عليه۱۵أخذ ثار الحسين ] صفحه السالم و هي بالمدينة تألب الناس علي القيام بعليه

السالم و خلع فلما قام عبداهلل بن الزبير بمكة و حمل الناس علي االخذ بثار الحسين عليه

يزيد بلغ ذلك اهل المدينة فخطبت فيهم زينب و صارت تؤلبهم علي القيام لالخذ بالثار 

رق بينها و بينهم ليه: ان ففبلغ ذلك عمرو بن سعيد فكتب الي يزيد يعلمه بالخبر فكتب ا

فامر ان ينادي عليها بالخروج من المدينة و االقامة حيث تشاء فقالت قد علم اهلل ما صار 

الينا قتل خيرنا و انسقنا كما تسقا االنعام و حملنا علي االقتاب فواهلل ال خرجنا و ان اهريقت 

بؤا منها وعده و اورثنا االرض نت دمائنا فقالت لها زينب بنت عقيل يا ابنة عماه قد صدقنا اهلل

حيث نشاء فطيبي نفسا و قري عينا و سيجزي اهلل الظالمين اتريدين بعد هذا هوانا ارحلي 

دلي هاشم و تلطفن معها في الكالم و واسينها. بعد عبيالي بلد آمن ثم اجتمع عليها نساء بني

االقاسم رافع قال: سمعت محمد اب)ره( گويد: و باالسناد المذكور مرفوعا الي عبيداهلل بن ابي

السالم من الشام الي المدينة مع النساء [ يقول: لما قدمت زينب بنت علي عليه9۳ابن علي ]

و الصبيان ثارت فتنة بينها و بين عمرو بن سعيد االشدق و الي المدينة من قبل يزيد فكتب 

[ من ۱۸ ها هي و ] صفحه[ يشير عليه بنقلها من المدينة فكتب له بذلك فجهز99الي يزيد ]

 هاشم الي مصر فقدمتها اليام بقيت من رجب. اراد السفر معها من نساء بني

 ورود زينب كبري به مصر
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عليه و آن حضرت از جناب حسن مثني نقل اهللبعد مسندا از حضرت امام صادق سالم

مة فاط هاشمكرده و گويد: لما خرجت عمتي زينب من المدينة خرج معها من نساء بني

ابنة عم الحسين و اختها سكينة. در آخر كالمش كه گفته: حضرت زينب عليهاالسالم چند 

روز از ماه رجب مانده بود وارد مصر شد بدون شك ماه رجب سال شصت و يك هجرت 

است چون بعدا گفته كه زينب كبري عليهاالسالم در ماه رجب شصت و دو هجري در 

كرده كه آن بانوي عصمت عليهاالسالم پس از ورودش  مصر از دنيا رحلت فرموده و نقل

به مصر يازده ماه و پانزده روز در مصر اقامت كرده و از دنيا رحلت فرموده است و عين 

عبارتش اين است: و بالسند المرفوع الي رقية بنت عقبة بن نافع الفهري قالت كنت فيمن 

لمة بن مخلد المصيبة فتقدم اليها مسالسالم لما قدمت مصر بعد استقبل زينب بنت علي عليه

و عبداهلل به الحارث و ابوعميرة المزني فعزاها مسلمة و بكي فبكت و بكي الحاضرون و 

[ ثم احتملها الي داره 9۷[ صدق المرسلون ]۱۳قالت هذا ما وعد الرحمن و ] صفحه 

صلي  ا وبالحمراء فاقامت به احد عشر شهرا و خمسة عشر يوما و توفيت و شهدت جنازته

عليها مسلمة بن مخلد في جمع بالجامع و رجعوا بها فدفنوها بالحمراء بمخدعها من الدار 

 بوصيتها. 

 وفات بانوي عصمت در مصر

هجرت در  9۹عليها در پانزدهم ماه رجب سال اهللبعد روايت كرده كه زينب كبري سالم

 ن كرده است. مصر از دنيا رحلت فرموده و محل دفن آن بانوي عصمت را تعيي

 مدت اقامت بانوي عصمت در مدينه و مصر پس از مراجعت از شام

توانيم به اين نتيجه برسيم كه حضرت زينب كبري از آنچه نقل شد به خوبي مي

اند و عليهاالسالم در كوفه و شام چنانچه بعضي از متأخرين كه نزديك به زمان ما بوده

گونه اساس بيش نيست و هيچد توهم و تصور بياند كه زياد توقف كرده باشتوهم كرده
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شود چنانچه مشهور است شاهد تاريخي ندارد و اين معني در ذهن انسان كامال تقويت مي

به كربالء از شام مراجعت و بعد رهسپار مدينه  9۱در اربعين اول بيستم شهر صفر سال 

 9۱[ 9۱ماه رجب ] شده و قريب چهار ماه و چند روز در مدينه توقف كرده و در اواخر

[ اقامت فرموده و در ماه ۱9هجري وارد مصر شده و يازده ماه و نيم در مصر ] صفحه 

بيت در هجري در آن سامان از دنيا رحلت فرموده است و اگر اسراء اهل 9۹رجب سال 

ريم و اگر اند ندااربعين اول به كربالء نيامده باشند شاهدي بر اين كه در موقع ديگر آمده

 گفته باشد توهم و خيال بيشتر نيست و اين نقد عبيدلي نسبت به تاريخ رفتن زينب كسي

كبري عليهاالسالم به مصر و جريان اوضاع مدينه و تحريص زينب كبري عليهاالسالم 

السالم و حركت آن بانوي عصمت به خواهي حضرت سيدالشهداء عليهمردم را به خون

پوشد كه در ي عمل به خود ميمان وقتي جامهطرف مصر و ماندن يازده ماه در آن سا

 كوفه و شام زياد اقامت نكرده باشد. 

 وفات بانوي عصمت در سال )شصت و پنجم( ه مدرك ندارد

و كتاب اخبار زينبات عبيدلي قديمترين مدرك و مصدر و مورد اعتماد است ولي بعضي 

ث نوري )ره( در ي محداز اعاظم معاصرين نظر بر اشكاالت و شبهاتي كه عالمه

له لؤلؤمرجان شهرت داده ذهن ايشان را مانند بسياري از اشخاص بعد از محدث معظم

گرفته و به حال تشويش آورده و نتوانسته شبهات ايشان را حل و برطرف نمايد و لذا در 

از هجرت معتقد و تاريخ وفات آن بانوي  9۳تاريخ وفات زينب كبري عليهاالسالم به سال 

به سال نامبرده ضبط كرده است در صورتي كه شاهد تاريخي قابل اعتمادي عصمت را 

[ و نقل ۱۷ثبت كرده باشد نيست ] صفحه  9۳كه وفات زينب كبري عليهاالسالم به سال 

بعضي از علماي معاصرين از عامه و خاصه تاريخ وفات بانوي عصمت را به سال مزبور 

دارد. باشد و اال مصدر معتبري نرت رفت مينيز تبعا به بعضي از اعاظم معاصرين كه اشا

[ تاريخ وفات آن بانوي 9۲چنانچه خود نگارنده در تعليقات كتاب الفردوس االعلي ]
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ام تبعا به بعضي از اعاظم معاصرين بوده است و اال ضبط كرده 9۳عصمت را به سال 

رده اقرب بت كام و آنچه عبيدلي )ره( در اخبار زينبات ثمدرك و مستندي بر آن نيافته

 به اعتماد و اولي به اطمئنان است. 

 ي محرم محدث خیابانينقل از تتمه

[ ۱۲عليه ] صفحه [ رحمةاهلل۷۵در اينجا الز ديدم آنچه شيخنا العالمة المحدث خياباني ]

 ي تعيين تاريخي محرم الحرام دربارهدر اواخر مجلد چهارم از كتاب وقايع االيام تتمه

روز وفات بانوي عصمت نقل از عبيدلي )ره( و ديگران نگارش داده آورده شود چنانچه 

عليها از مدينه و ورود مصر و تعيين روز وفات آن اهللينب سالمگويد: حركت حضرت ز

مخدره: عبيدلي در زينبات و حافظ ابن عساكر در تاريخ كبير و مورخ ابن طولون دمشقي 

عليها در اهللاند كه عمرو بن سعيد از اقامت حضرت زينب سالمي زينبيه گفتهدر رساله

ب داشت و اعالم نمود كه وجود آن مخدره مدينه شكايت و سعايت كرده به يزيد مكتو

انگيز است و [ زيرا كه او فصيحه و زبانش بليه۲۵مهيج قلوب مردم است ] صفحه 

السالم قيام نمايند و چون اين خبر به يزيد رسيد خواهي حسين عليهخواهند كه به خونمي

زينب  حضرت و از حال ايشان مطلع گرديد نوشت كه ايشان را به بالد ديگر تبعيد نما

بيت هجرت شام را اختيار كردند آنگاه عمرو عليها اقامت مصر را و بعضي از اهلاهللسالم

بيت و بن سعيد ايشان را تجهيز سفر نموده حضرت زينب عليهاالسالم با بعضي از اهل

السالم از مدينه حركت كردند و چون اين خبر به والي سكينه و فاطمه دختران حسين عليه

لمة بن مخلد انصاري رسيد با جماعتي از اصحاب خود و جمله از اعيان مصر به مصر مس

( 9۱استقبال شتافتند و در قريه بين طريق مصر و شام مالقات نمودند اول شعبان سنة: )

( گذشته تا رجب 9۱هجرت وارد مصر شده و يازده ماه و تقريبا پانزده روز از شعبان سنة: )

عة عنها مساء يوم السبت ليلة االحد الرباهللدند. و توفيت رضي( در مصر اقامت كر9۹سنة: )

عليها آخر روز شنبه اهللعشر يوما مضت من رجب من السنة. و آن خاتون معظمه سالم
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چهاردهم رجب همان سال شب يكشنبه به رحمت حق پيوست و پس از وفاتش اقارب 

 آن مخدره و سكينه و فاطمه به مدينه برگشتند. 

 ح در واليت زينب كبريقول راج

 ۹۵ه در ص كند كبعد باز محدث خياباني )ره( از كتاب السيدة زينب عليهاالسالم نقل مي

ي ان سنهاهلل وجهه در شعبطالب كرمعنها بنت امام علي بن ابياهللگويد: سيده زينب رضي

ز ا ششم هجرت متولد و با جد بزرگوار خويش پنج سال زندگاني نموده تقريبا دو سال

السالم كوچكتر بود. و توفيت يوم السبت [ حسين عليه۲۱برادر عالي مقدارش ] صفحه 

( من الهجرة مجموع عمرها ستة و خمسون 9۹مساء ليلة االحد رابع عشر رجب الفرد سنة: )

عاما. نگارنده گويد: چنانچه در تعليقات الفردوس االعلي نگارش داده شده راجح در نظر 

خرة االسعادت حضرت زينب كبري عليهاالسالم در پنجم جماديآنست كه والدت با 

[ . محدث خياباني )ره( پس از نقل مطالب ۷۱سال پنجم از هجرت واقع شده است ]

گذشته از كتاب السيدة زينب و اخبار زينبات براي اين كه فائده را تكميل كند موضوع 

سره( دعلي اردوبادي نجفي )قدسمزبور را از استادنا العالمة الكبير آقاي آقا ميرزا محم

[ نيز از كتاب زينبات عبيدلي )ره( و ۷۹ي جليل ]سئوال و خواستار نظر شده و آن عالمه

از مصادر ديگر آنچه به نظرش رسيده به ايشان مرقوم فرموده و محدث خياباني )ره( 

ده ي محرم نقل كر[ كتاب وقايع تتمه۲۹ي او را در ] صفحه كلمات و جمالت ارزنده

 [ . ۷۵است ]

 در تعین مرقد او« وفات زينب الكبري»اهتمام صاحب كتاب 

تابي كه ها در كدانم آنست: بعضيمطلبي كه به تناسب مقام تذكر آن را در اينجا الزم مي

به عنوان: وفات زينب الكبري تأليف و طبع و نشر كرده اهتمام كرده كه مرقد مبارك آن 

ي منوره يا در مصر يا در شام تعيين نمايد. اماكن در مدينهبانوي عصمت را در يكي از سه 
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ه عليها در شام آورده آنست:كاهللسالم« زينب كبري»و عمده دليلي كه بر مدفون شدن 

به  عليه ناچار شداهللدر سال مجاعه كه در حجاز واقع شده عبداهلل بن جعفر طيار رضوان

و همان جا مدفون گرديد. ولي اين  شام سفر فرمود و بانوي عصمت در شام درگذشت

ادعا كه در حجاز مجاعه واقع شده و جريان مسافرت عبداهلل عليه رحمةاهلل پيش آمده 

ي [ عالمه۷۸اساس اين قول و نقل آن قضيه و تاريخ و مصدرش كتاب نزهة اهل الحرمين ]

يافته و  ( ه. ق وفات۱۵۳۸اهلل است كه در سال )كبير آقا سيد حسن صدر كاظميني رحمه

نيز كتاب خيرات الحسان است و تا اين تاريخ نگارش اين سطور در اين موضوع به 

ام و در هيچ يك از آن دو كتاب مدرك آن مدركي غير از آن دو كتاب اطالع نيافته

تاريخ مجاعه نقل نشده كه أقال آيندگان بدانند كه بعد از يكي هزار و سيصد سال مستند 

رود كه از افواه اخذ و در [ احتمال قوي مي۲۵ست؟ و ] صفحه اين ادعا و مصدر آن چي

كتاب ضبط شده است زيرا كتب تواريخ معتبره بكلي خالي از اشاره به آن قضيه مجاعه 

بقيع  ي منوره درعليها در مدينهاهللاست چنانچه قائل شدن به اين كه زينب كبري سالم

ن عاملي )ره( به آن تمسك جسته: كه ي اميدفن شده مدركي ندارد غير از آنچه عالمه

مراجعت زينب كبري عليهاالسالم از شام به مدينه يقين است و خارج شدنش را از آنجا 

دانيم، و نيز اين قول را صاحب طراز المذهب از امثال كتاب بحر المصائبها نقل كرده نمي

ت. اگر شود نيس ولي كتاب مذكور ابدا ارزش تاريخي ندارد و قابل اين كه بر آن اعتماد

ي منوره در بقيع دفن شده بود بر حسب عادت حضرت زينب كبري عليهاالسالم در مدينه

شد چنانچه قبور اشخاصي كه به مقام آن بانوي عصمت قبر مباركش نامعلوم نمي

 شود كه مرقد منور عقيلة العرب نامعلوم بماند.رسند معلوم است چطور مينمي

 ب طراز المذهب نقل كردهاشاره به خرافاتي كه صاح

و آنچه صاحب طراز المذهب از انوار الشهادة و بحر المصائب نقل كرده: كه بانوي 

عصمت در حوالي شام وفات يافته در ضمن تفصيلي كه بدون ترديد از خرافات بوده و 
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ي هم از مزخرفات محسوب است و ابدا حقيقت نداشته و حتي قابل آن نيست كه اشاره

. و همچنين آنچه از كنز االنساب و سائر كتب مجهول المؤلف نقل كرده قابل به آن بشود

 دانم چرا آنها را در كتابش نقل و ثبت كرده است؟ اعتناء نيست نمي

 ي مجاعة مدرك نداردواقعه

 هاشار

[ در ۲۸كتب تاريخ و سير و انساب و تراجم و حديث و كتب بزرگاني كه ] صفحه 

السالم سخن رانده و در تواريخ آنها به تأليف بيت عليهمتواريخ و حاالت و آثار اهل

مجاعه و مسافرت عبداهلل جعفر  -ي تاريخياند اشاره به همچو واقعهپرداخته

الهدي خ كليني و شيخ صدوق و شيخ مفيد و سيد علماند مانند شينكرده -عليهمااهللرضوان

و شيخ طوسي و شيخ طبرسي و ابن شهرآشوب و ابن فتال نيشابوري و آيةاهلل عالمه و 

ي مجلسي كه دائرةالمعارفي مانند سيد ابن طاووس و اربلي در كشف الغمة و عالمه

ي اطهار ر و احوال ائمهي عجيبي بر سير و آثار و اخبابحاراالنوار تأليف فرموده و احاطه

السالم داشته و همچنين از علماي اهل سنت آنهائي كه در تواريخ و اوالد امجاد آنها عليهم

ي عهاند اشاره به همچو واقالسالم به تأليفات پرداختهو فضائل و حاالت اهل بيت عليهم

عي و حافظ شاف ياند مانند سبط ابن الجوزي و ابن صباغ مالكي و ابن طلحهتاريخي نكرده

گنجي و ابن الصبان و شبلنجي و محب طبري و بدخشي و سيد علي همداني و صاحب 

ين انجامد و همچنشان به طول ميينابيع المودة و ديگر از اعالم اهل سنت كه ذكر اسامي

نيست و  ي مجاعه خبرياند از قضيهدر تواريخ مكه و مدينه كه مستقال به تأليف پرداخته

ر عاملي )ره( از كجا آن را اخذ و وارد كتابش )نزهة اهل الحرمين( كرده و ي صدعالمه

از كتاب ايشان سرايت به تأليفات ديگران از شيعه و سني كرده است؟ معلوم نيست. ولي 

ي صغري در مصر، عالم نسابه عبيدلي در كتابش كه قديميترين به دفن شدن آن صديقه

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

شقي در تاريخ كبير و ابن طولون دمشقي در مدرك است تصريح كرده و ابن عساكر دم

[ االنوار و شيخ محمد صبان در اسعاف ۲۳ي زينبيه و شعراني در لواقح ] صفحه رساله

الراغبين و شبلنجي در نور االبصار و شبراوي در االتحاف و شيخ حسن عدوي در مشارق 

 ي مسلسلرسالهي زينبيه و اجهوري در االنوار و مناوي در طبقات و سيوطي در رساله

عاشوراء و زينب فواز در الدر المنثور و از مشاهير متأخرين از اهل تتبع و اطالع 

 اند. فريدوجدي و ديگران تصريح كرده

 يبعضي از شبهات به اخبار زينبات عبیدل

 هاشار

و آنچه الزم است و به آن بايد متذكر شد آنست: كه بعضيها اشكاالتي بر آنچه عبيدلي 

زينبات آورده به گمان خودش وارد ساخته است كه به آنها در اينجا اشاره و در اخبار 

 شود: بررسي مي

 ي اول و جواب آنشبهه

اول: اين كه در حديث عبيدلي آمده كه زينب كبري عليهاالسالم مردم را بر عليه يزيد 

بوده نانگيخت و اين كار با مقام شامخ آن بانوي عصمت مناسب پليد جمع كرده و برمي

شود صاحب اين كالم از اشخاصي است كه در تحت نفوذ استعمار نشو است. معلوم مي

و نما يافته تصور كرده كه انسان بايد انزوا را در امور اجتماعي اختيار كرده و در خانه 

نشسته و در كنج عزلت بسر برده نه امر به معروفي انجام دهد و نه در راه نهي از منكر 

 ي خزيده و شبها بيرون آمده پروازاگر بتواند روزها مانند خفاش در گوشهبردارد و قدمي

ي دشمنان دين و ستمكاران روزگار است و اشخاصي كه با اين فكر كند كه عين خواسته

ه كنند تصور كرده كطور قضاوت مياند در تاريخ گذشتگان هم همانخمود بزرگ شده

ست يزيد پليد رهائي يافت پس از مراجعت زينب كبري عليهاالسالم كه از اسارت در د
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ي عزلت نشسته و [ در گوشه۲9ي خانه پنهان و دم فرو بسته و ] صفحه به مدينه در گوشه

بر عليه دستگاه ديكتاتوري اموي از جهاد زباني هم دست برداشته و آسوده بنشيند در 

خود  اي واجبي شرعي خود بوده و در ادصورتي كه بانوي عصمت بهتر آشنا به وظيفه

داشته مقام و جاللت شأنش در انظار عامه طوري بوده كه از طرف امام سجاد قدم برمي

د به آن شالسالم احكام نشر ميالسالم نيابت خاصه داشته و هر چه از طرف امام عليهعليه

السالم دادند كه كسي نتواند حرفي بزند و در مقام تقيه امام عليهبانوي عصمت نسبت مي

دانم وادار كردن مردم بر عليه [ . نمي۷۳شر اشرار و منافقين بدتر از كفار مصون بماند ]از 

ونه خيانت گيزيد پليد كه زمام امور مسلمين را به طور غاصبانه به دست گرفته و از هيچ

و جنايت باكي ندارد. چرابا مقام شامخ زينبي تناسب نداشته است؟ كه صاحب اين كالم 

ر نحو خواسته به هكند؟ بانوي عصمت ميي شرعي تعيين ميظيفهبه بانوي عصمت و

باشد گر چه با تبلغيات زباني بوده ظلم و ستم و نااليقي يزيد پليد را به مردم بفهماند و 

آنها را بر عليه او بشوراند و مظلوميت برادرش را آشكار سازد تا يزيد را ازتخت غاصبانه 

ي عمل آورد. واقعا انسان در حيرت و تعجب ه مرحلهبراندازد و نتايج نهضت برادر را ب

گونه [ اين گونه كالمها و از جمود ارباب اين۲۷شود از خمودي فكر صاحبان ] صفحه مي

ال حول و ال قوة اال باهلل العلي العظيم. گويا صاحب آن اعتراض پوچ نظري  -فرساهاقلم

زياد نينداخته و مكالماتش با ابني آن بانوي عصمت در كوفه و مجلس يزيد پليد به خطبه

 [ ؟ ۷9است ]

 ي دوم و جواب آنشبهه

ي دوم: در حديث عبيدلي آمده كه زينب كبري بعد از آن كه به وي پيشنهاد شد از مدينه

منوره خارج شود قسم ياد فرمود كه از مدينه خارج نشود گر چه خونش ريخته شود و 

شود: ما سازد؟ در جواب گفته ميقسم ميبعد از آن خارج شد پس آن عمل چطور با 

دانيم كيفيت قسم خوردن زينب كبري عليهاالسالم به چه نحو و چطوري بوده؟ و نمي
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ي قسم آن بانوي عصمت را به ما نقل كرده باشد و معلوم نيست راوي عين الفاظ و صيغه

از مدينه  كهشود كه قسم به نحوي بوده كه منافات نداشته از خود خارج شدنش معلوم مي

خارج گردد و بدون شك رويه و رفتار زينب كبري عليهاالسالم بدون دستور و اوامر امام 

 اشد. السالم بالسالم نبوده است و شايد خروجش از مدينه پس از امر امام عليهسجاد عليه

 ي سوم و جواب آنشبهه

[ از ۲۱ه وان ] صفحسوم: در حديث عبيدلي نقل شده كه زينب كبري عليهاالسالم با بان

م هاشمدينه خارج شد و رهسپار مصر گرديد و چرا در آن حديث نيامده كه از رجال بني

كسي مانند زوجش عبداهلل بن جعفر طيار همراه آن بانوي عصمت از مدينه تا مصر بوده 

كند( حديث اند )اثبات شيئي نفي ما عدا نميشود: از قديم گفتهاست؟ در جواب گفته مي

لي به مناسبت نقل حاالت زينب كبري عليهاالسالم به همراهان او از مخدرات خاندان عبيد

عصمت متعرض شده و نسبت به همراهانش از رجال متعرض نگشته از كجا معلوم كه از 

توان آن را نفي كرد؟ در صورتي كه برحسب عادي اند؟ از كجا ميمردها همراهش نبوده

ته باشند شايد روات يك قسمت از حاالت و تاريخ را بعيد است كه از رجال همراه نداش

 اند. نقل و از قسمت ديگر آن ساكت شده و نقل نكرده

 ني چهارم و جواب آشبهه

چهارم: در حديث عبيدلي نيامده كه زينب كبري عليهاالسالم در اين مسافرت اجباريش 

 ضرت امام سجادبه مصر از زوجش عبداهلل به جعفر طيار )رض( استيذان كرد يا از ح

السالم اذن گرفت. جواب: اين اعتراض محتاج به بيان نيست. آيا اين معترض علم به عليه

السالم يا از زوجش عبداهلل )رض( استيذان غيب داشته كه بانوي عصمت از امام عليه

د و در كنننكرده است؟ مگر روات در نقل قضايا به تمامي جزئيات آنها اطالع پيدا مي

 گيرند؟ و عدم نقل راوييخ تمام خصوصيات را در مقام نقل و روايت در نظر مينقل توار
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دليل آن نيست كه استيذان به علم نياورده است و بايد با صراحت گفت: اين اعتراضات 

[ كه ۲۲ابدا وارد نبوده و اشكالهاي پوچ نبايد مورد اعتناء قرار گيرد ولي از آنجا ] صفحه 

ها حي جاي گيرد و لذا به جواب آنها پيش دستي شد و آن شبههشايد در اذهان ساده و سط

  العالم. واهلل -جوئي چيز بيشتر نيستگوئي و براي حديث عبيدلي عيبغير از غيب

 جواب از بعض اعتراضها

مثل اين اعرتاضها كه بر آنها جواب داده شد اشكال تراشيهائي است كه به اذهان بعض 

ود ي عبيدلي گفته شده است: اول: با وري نسابهوشتهاشخاص رسيده و براي تضعيف ن

زينب  شود در آن موقعبيت به مدينه انقالب بر عليه خالفت يزيد برپا شد چطور مياهل

ي شدت كبري )ع( را والي مدينه به مصر تبعيد كند؟. جواب: شايد هنوز انقالب به مرحله

يش آمده و ي تبعيد پده بودند قضيهأميه به كلي از قدرت نيافتانرسيده بود و هنوز بني

م و دانيخارج كردن آن بانوي كبري هم يكي از عوامل انقالب بوده باشد ما از كجا مي

بيت به مدينه واقع شده، بعيد نيست مدت علم داريم كه انقالب به مجرد ورود اهل

گشته و  ابيت و تبليغ بر عليه يزيد انقالب برپكوتاهي آرامش بوده و در اثر ورود اهل

اند نمايند. بانوي كبري تبعيد شده كه از انقالب جلوگيري شود ولي جلوگيري نتوانسته

ي كه به زينب كبري داشت چرا با وي به مصر نرفت؟ دوم: عبداهلل جعفر نظر به عالقه

أميه و والي مدينه نگذاشته باشند كه عبداهلل همراه جواب: از كجا معلوم كه مأمورين بني

[ جزئيات قضايا ثبت گرديده تا ما ۱۵۵ري به مصر برود مگر در تاريخ ] صفحه بانوي كب

علت آن را بدانيم و ممكن است بعض موانع شرعي و عرفي در بين بوده و ما از آنها 

اطالع نداريم حاال بعد از صدها سال اين شبهات واهيه به ذهن اشخاص مضطرب الذهن 

مودند در اختيار بالد چرا مكه را اختيار ننمود؟و آيد. سوم: اگر زينب كبري را مخير نمي

ت بودند و بياگر مكه و مدينه استثناء شده بود پس چرا به يمن نرفت كه از دوستان اهل

مصر را اختيار فرمود در حالي كه مصر در آن روزگار عثمان دوست بودند؟جواب: ما از 
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ختار كرده بود به هر بلدي اميه واقعا بانوي كبري را مكجا علم داريم كه دولت بني

ي اول در موقع پيشنهاد خروج از مدينه بوده ولي در باطن بخواهد برود بلكه آن در مرحله

اند كه به مصر برود كه عثمان دوست بودند و اگر به يمن برود كه از دوستان اجبار داشته

شود ا ميشوند و انقالب در يمن برپبيت )ع( بودند به دور بانوي كبري جمع مياهل

عليه را به شام مركز معاويه تبعيد كردند نه به يمن و بر اهللذر غفاري رضوانچنانچه ابي

ارد ي مسلمة بن مخلد وبذه تبعيد شد با اين كه آنجا را خوش نداشت. چهارم: چرا به خانه

شد در حالي كه او به أميرالمؤمنين )ع( بيعت نكرد و از آن حضرت منحرف و از اصحاب 

وية بود. جواب: كسي كه او را تبعيد كنند ممكن نيست او را مختار به تمام معني معا

توان بگذارند از كجا معلوم كه والي مصر او را وادار نكرده كه به خانه او وارد شود آيا مي

[ يا بانوي كبري مصلحت را در ۱۵۱ي وي وارد نشد؟ ] صفحه او را رد نمود و به خانه

يه خواسته بوي وارد شود در صورتي كه واقع أمر براي ما غيرمعلوم آن ديده و از باب تق

است اگر بنا باشد اين گونه شبهات واهية و توهمات فاسده و اعتراضات غير وارده به ميان 

گونه جوابهاي متصوره نگارش داده شود. پنجم: از أساتيد آيد در جواب آنها بايد اين

موضوع يعني به رفتن بانوي كبري به مصر اشاره ي اخبار أحدي به اين متقدمين و مهره

كردند مانند صدوقين و شيخ مفيد و كليني و شيخ نكرده اگر صحت داشت نقل مي

ي مجلسي )ره( و ديگران. جواب: طوسي و ابن شهرآشوب و يا از متأخرين مانند عالمه

 سالمي با سنداما متقدمين چون آنها أخبار و تواريخ را هم مثل اخبار و أحاديث ديني ا

كنند و چون به آنها اين موضوع تاريخي از مشايخشان با اسناد نرسيده و لذا اشاره نقل مي

ضاياي اند. چنانچه به قاند چنانچه به بسياري از قضايا اشاره نكرده و نقل نفرمودهنكرده

ره السالم و اوالد آن بزرگواران اشاي اطهار عليهمزيادي از تواريخ و أحواالت أئمه

كشد. و كتب زيادي كه از اند اگر شرح داده شود سخن به درازا مينكرده و نقل ننموده

ت بزرگان اند به دسي بانوي كبري و أمثال او تأليف كردهعلماء و بزرگان متقدمين درباره

متأخرين از آنها نرسيده و يا از بين رفته چنانچه اخبار زينبات عبيدلي تا به اين أواخر 
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ه دست نيامده بود أخيرا پيدا شد چنانچه كتب زيادي پيدا گشته كه در دسترس زمانها ب

[ بعد از آن ۱۵۹نبود و بعضي از آنها تا قرن ششم و هفتم هجري موجود بوده ] صفحه 

ي اطهار آيد. چنانچه به تاريخ والدت اكثر اوالد ائمهتاريخ پيدا نيست و به دست نمي

يه با آن علاهللهاشم ابوالفضل سالمحضرت قمر بني اند و)ع( تصريح نكرده و ننوشته

عظمت و خدمت به اسالم و امام )ع( و جاللت و شأن و مقام كه در قلم ياراي تحرير و 

در زبان قدرت تقرير و بيان آن را ندارد با اين وصف آن بزرگان متقدمين كه به 

زمان  اند اگر در ايندهاند و نگارش نداشان اشارت رفت به والدتش تصريح نكردهاسامي

از كتب متقدمين تاريخ والدت آن حضرت به دست بيايد ردش كنيم به دليل اين كه آن 

 سازد؟ مضافا بر اين كه جمعي از بزرگاناند، اين حرف با كدام منطق ميبزرگان ننوشته

ريخ اند مانند ابن عساكر در تامؤرخين به دفن شدن بانوي كبري در مصر تصريح كرده

و صبان در  ۹۵ص  ۱ي زينبية و شعراني در لواقح االنوار ج ير و سيوطي در رسالهكب

اسعاف الراغبين و عدوي در مشارق االنوار و زينب فواز و شبلنجي و شبراوي در االتحاف 

بوت اين اند بر فرض ثي آنان تبعيت از عبيدلي كردهو ديگران. و كسي كه گفته: همه

بر اعتبار قول عبيدلي است. و ادعاء اين كه قول وي با اخبار ادعاء اين خود دليل محكمي 

عارض دانند متالسالم را در شام و يا در مدينه ميو اقوالي كه مدفن زينب بنت علي عليه

ي مدفون شدن بانوي كبري اصل است زيرا كدام اخبار است كه دربارهاست. ادعاء بي

اخبار از كتب حديث شيعه يا سني؟ [ كجاست آن ۱۵۵در شام وارد شده است؟ ] صفحه 

چرا كسي از آن اخبار اطالع ندارد؟ فعلي المدعي تعيين تلك االخبار و نقلها من كتب 

الحديث مع بيان محالها منها فنحن له من الشاكرين و لعمله من المقدرين. و اگر مراد 

ارد منافات د«اخبار»از)اخبار(عبارت از خبرها و اقوال مؤرخين است گر چه با اطالق لفظ

كدام اقوال است كه ترجيح بر اقوال امثال  -زيرا منصرف از آن اخبار و آثار وارده است

ابن عساكر دمشقي داشته باشد و ادعاء صاحب كتاب)نزهة اهل الحرمين(به تصريح 

محققين از معاصرين و ديگران حقيقت ندارد. و هشت نفر از مؤرخين كه به آنها اشارت 
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كند. آنها ابن عساكر است براي ما در مقام اعتماد و اعتبار كفايت ميي رفت و از جمله

اش بريده شده بنا كرده آن مؤرخين و اين كه طرفدار شبهات واهيه از هر طرف چاره

ب وطني اند به تعصهشتگانه هرا كه تصريح به مدفون شدن زينب كبري در مصر كرده

د ارتكاز ذهني آنها بوده كه بانوي كبري متهم كردن به ادعاء اين كه چون آنها اهل مصرن

اند. در ازاء اين ادعاء پوچ در مصر مدفون است و لذا قبر مبارك را در قاهره نوشته

شود: اگر مؤرخين را بنا شود با تعصب وطني متهم نمائيم بايد به اقوال ارزش گفته ميبي

 رويه بين مورخين شان أرجي قائل نشويم در صورتي كه برخالفي اوطانآنها درباره

ز اهل ] تعصب ابن عساكر دمشقي كه اصال انويسان بياست و فقط نوشتن پيشواي تاريخ

جا [ سوريا و ساكن دمشق بوده كالمش بسيار معتبر است اوست كه تعصب بي۱۵۸صفحه 

مورد او را وادار نكرده كه از حق بگذرد و سه مجلد از تاريخ كبيرش را به و عناد بي

السالم اختصاص داده است كه اخيرا به ي أميرالمؤمنين عليهتاريخ ترجمه احواالت و

همت عالي يكي از اهل تحقيق با آن انقالب و آشوب و بلواي لبنان آن كتاب نفيس را 

در سه مجلد كبير چاپ كرده است جزاه اهلل خير الجزاء. اما مدفون بودن بانوي كبري در 

ست نمك و فوق العاده خنك ااستصحاب بسيار بيمدينه هيچ دليلي ندارد و تمسك به 

سان ي عملي است جائي اندليلي است. زيرا استصحاب يك اصل و وظيفهو دليل بر بي

تواند به استصحاب چنگ بزند و عمل نمايد كه دليل لفظي وجود نداشته باشد معلوم مي

اصل  ا به يكشود براي مدفون شدن بانوي كبري در مدينه دليلي موجود نيست و لذمي

تر عملي چنگ زدن آن هم در اثبات يك موضوع تاريخي بسيار خنك است از آن خنك

تبعيت در چنگ زدن به استصحاب از سيد امين عاملي)ره(است و بدون تأمل و تفكر 

 -تقليد از وي كردن است. آيا بانوي كبري در مدينه در كجا مدفون است؟ كسي كه

 ي عملي را در كجاكند اين وظيفهب تمسك ميبه استصحا -مانند طرفدار شبهات

دهد يخورد و نتيجه نمي عمل برساند؟ پس استصحابي كه به درد نميخواهد به مرحلهمي

چه فائده دارد. آيا با وجود دليل تاريخي از يك كتاب قديمي مانند كتاب عبيدلي ] 
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 -ائالتطرفدار شبهات الط -توان به استصحاب تمسك كرد؟ اگر[ مي۱۵۳صفحه 

 الحرمينداند پس چنگ زدنش به ادعاء صاحب كتاب نزهة اهلاستصحاب را تمام مي

كه از أفواه أخذ شده درست نيست زيرا او به موجب استصحاب بانوي كبري را در مدينه 

داند پس چطور معتقد است كه در شام مدفون است. اما نگارنده معتقد است مدفون مي

د و دليل به اين كه در شام مدفون است مورد اعتماد نيست خوركه استصحاب به درد نمي

ي عبيدلي مورد ي مأخوذه از افواه است كه داخل كتاب شده است ولي نوشتهو قصه

دهم كه مدفون بودن بانوي كبري در مصر اطمئنان و اعتبار است و لذا احتمال قوي مي

كوفه بيشتر  كبري در شام و ياي عبيدلي دليل بر اين كه بانوي صحت داشته باشد و نوشته

باشد و انكار سخاوي مدفون بودن زينب)ع(را در مصر كه پس از چندين توقف نكرده مي

وفات كرده مورداعتبار و اعتماد نيست  ۲۵۹صد سال بعد از عبيدلي آمده و در سال 

ز ا عبيدلي از قدماء و از خاندان رسالت بوده و بهتر«اهل البيت ادري بما في البيت»زيرا

سخاوي به مدفن بانوي كبري آشنائي داشته است. و اين كه طرفدار شبهات گفته: كه بر 

أصل مراد  شودمعلوم مي -شودي اربعين نميي عبيدلي دليل به واقعهفرض صحت نوشته

است چون زياد دوست دارد «ء يعمي و يصمحب الشي»را درك نكرده است و از باب

اطمئنان خاطر و احتمال قوي كه رجوع اسراء أهل بيت  تقريباتي را كه اين جانب براي

اند [ مالقات كرده۱۵9در ماه صفر بيستم آن ماه بوده و وارد كربالء شده و با جابر ] صفحه 

آن تقريبات را هيچ نموده حدسيات و احتماالت خويشتن را ثابت نمايد و لذا حق دارد 

 كه اصل مراد را درك نكند. 

 ي كربالء( در تعیین مرقدي ثقافهراي )لجنه

بري ي دفن شدن زينب كي ثقافت ديني در كربالء(رأي مخصوصي دربارهو براي)لجنه

ي منوره است كه اجمال آن با ترجمه به فارسي عليهاالسالم در مصر يا در شام يا در مدينه

اجوبة المسائل »ز كتابي اولي ا( از دوره۱۹شود: عدد )به طور اجمال و خالصه نقل مي
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كدام از دو قبر صحيح است به زينب كبري  ۹سؤال  ۳س  ۱۳ص «الدينية في كربالء

ج(: باشد؟ )عليهاالسالم نسبت داده شود؟ مرقدي كه در مصر است يا آن كه در شام مي

ينب يابد كه نسبت هر سه به سيده زكسي كه به تواريخ رجوع كند سه فقره از مراقد مي

شود و هر سه نسبت صحيح است و السالم داده ميامام أميرالمؤمنين عليهكبري بنت 

كلثوم مشان االسالم را سه دختر بوده و نام هر يك از آنها زينب و كنيهأميرالمؤمنين عليه

ار بر السالم است و ديوكلثوم خواهر ابويني سيدالشهداء عليهاش امزينب كنيه -۱است. 

ي السالم به وي نماز خواند و در مدينهو امام حسين عليهوي ساقط شد و وفات يافت 

كلثوم او نيز خواهر ابويني اش امزينب كنيه -۹[ ۱۵۷[ . ] صفحه ۷۷منوره دفن شد ]

السالم بوده و او معروف)به زينب وسطي(است چنانچه زينب اولي سيدالشهداء عليه

زويج  بن جعفر طيار تمعروف به كبري است و اين زينب وسطي را پسر عمويش عبداهلل

[ با فرزندانش محمد و عون در حضور برادرش امام حسين ۷۱كرده و آن بانوي عصمت ]

اره السالم را در سفر كوفه و شام ادالسالم در كربالء بود و اوست امور عائله امام عليهعليه

ه ب نمود و وقتي كه به مدينه برگشت مصادف با عام مجاعه در حجاز شد و با زوجشمي

ي زوجش در دمشق وفات يافت و در آنجا شام سفر كرد و در راه مريض شد و در خيمه

ه اند: هذا قبر زينب الوسطي بنت علي ابن ] صفحدفن گرديد و لذا در سنگ قبرش نوشته

السالم. و اوست كه بعد از وفات خواهرش زينب كبري مشهور به [ ابيطالب عليه۱۵۱

 -۵شود: كه عبارت از زينب سومي است كه ذكر ميكبري شد نسبت به زينب صغري 

را  السالم است و اوكلثوم است و مادرش غير از مادر سيدالشهداء عليهاش امزينب كنيه

با  السالم در كربالء وشيخ مفيد)ره(در ارشاد ذكر كرده و با برادرش سيدالشهداء عليه

السالم بر شهادت امام حسين عليه اسراء در سفر كوفه و شام بود و در افراد خاندان امامت

ي حره و مباح كردن يزيد جان و رفت و بعد از وقعهترين اشخاص بشمار مياز گريان

كرده و ظلم و ستم يزيد را اشاعه ي نوحه و ماتم به برادرش ميمال مردم مدينه او اقامه

در حجاز  داد و عامل يزيد در مدينه به وي نوشت اگر تو استقرار سلطنت خود رامي
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خواسته باشي الزم است زينب را از مدينه اخراج نمائي و يزيد امر به خارج كردن وي از 

مدينه به مصري كرد و عامل گمان كرد كه مصري كه مركزش قاهره است آنجا را اراده 

وارد گشت و وقتي كه به مصر رسيد  9۳كرده و زينب داخل مصر شد و در غره شعبان 

ي والي مصر مسلمة بن مخلد انصاري وارد ند و با تجليل در خانهاهل مصر احترامش كرد

نمودند و زينب از زحمات سفر شكايت داشت و مريض بود و او را اجل در آنجا درك 

 كرد و در همان جا دفن شد. 

 ي المرقد الزينبيراي مؤلف كتاب وفات زينب الكبري و رساله

[ بعد از نقل ۱۵۲رقد الزينبي( ] صفحه ي)الممؤلف كتاب)وفات زينب الكبري(و رساله

[ . قد عرفت ۷۲ي ثقافت ديني كربالء(گويد ]عبارات عربي آنچه گذشت از رأي)لجنه

( ه. 9۱مما سبق ان زينب المدينة توفيت بعد رجوعها اليها باربعة اشهر و عشرة ايام سنة: )

( ه. 9۹سنة: ) و ان زينب مصر توفيت عشية يوم االحد ال ربع عشرة مضين من شهر رجب

و ان زينب الشام توفيت في النصف من شهر رجب عام المجاعة في ايام عبدالملك بن 

( ه. يعني زينب كه در مدينه مدفون است ۷۸( ه علي االرجح و قيل سنة: )9۳مروان سنة: )

( از هجرت وفات يافته و زينب كه 9۱پس از مراجعت از شام به چهار ماه و ده روز سال )

هجري وفات يافته. و زينب  9۹فون است شب يكشنبه چهاردهم رجب سال در مصر مد

كه در شام مدفون است در نصف رجب سال مجاعه در ايام عبدالملك بن مروان نظر به 

( از ۷۸( از هجرت وفات يافته و گفته شده كه در سال )9۳تر در نظر سال )قول راجح

 هجرت وفات يافته است. 

 اشكال بر راي ثقافة

ي ي ثقافت ديني(اظهار رأي كرده بسيار شبيه به جمع ميان اخبار متعارضهه)لجنهآنچ

نباط ي متعارضه در مقام استفقهي است كه فقهاء در فقه در موقع تعارض روايات مختلفه
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[ متعارضه بعضي را رد نكرده و به ۱۱۵خواهند از اخبار ] صفحه احكام شرعيه كه مي

كنند كه از موارد ا عمل كرده باشند جمع ميان اخبار ميي آنهكنار نگذارند و به همه

دهد. بسيار مشكل و سخت در مقام اجتهاد و استادي يك فقيه مجتهد را نشان مي

ي ثقافة(هم خواسته ميان تواريخ متعارضه را با آن نحوي كه نقل شد جمع نمايد و)لجنه

فواه اخذ و وارد كتاب در صورتي كه تاريخ مجاعه مدرك درستي ندارد و بگمانم از ا

ي منوره منسوب به زينب عليهاالسالم وجود ندارد تا يكي از اند و قبري در مدينهكرده

لي ي ثقافة(به آنها اشاره كرده وسه مرقد محسوب شود عالوه بر بعضي تاريخها كه)لجنه

ينب ز ي)المرقد الزينبي(گفته:مستند آنها را نشان نداده است. و اما اين كه صاحب رساله

( ه وفات 9۱كه در مدينه مدفون است پس از مراجعت از شام به چهار ماه و ده روز سال )

السالم است ي ثقافة(كه اظهار كرد كه او خواهر ابويني سيدالشهداء عليهيافته با رأي)لجنه

 السالم به وي نماز خواند چطورو ديواري بوي ساقط شد و وفات كرد و سيدالشهداء عليه

ي ثقافة(بايد اين قضيه قبل از حركت سيدالشهداء ؟ زيرا بنا به قول)لجنهسازدمي

مرقد ي) الالسالم از مدينه به سوي مكه و عراق واقع شده باشد و ادعاء صاحب رسالهعليه

الزينبي(آنست كه پس از مراجعت زينب از شام در مدينه وفات يافته اين كلمات كه 

 تواند توافق پيدا نمايد؟ د چطور با هم ميتهافت و تباين كلي با بكيدگر دارن

 كالم محدث خیاباني

[ و نقل مرامي ۱۱۱و شيخنا المحدث خياباني)ره(در وقائع االيام در ضمن كالمي ] صفحه 

[ : در هيچ تاريخي و تأليفي از خاصه ۱۵از كتاب)السيدة زينب(حسن محمد قاسم فرموده ]

عليه زينب وسطي مذكور نيست زينب اهللو عامه در عداد بنات حضرت امير صلوات

 ي شام است. كلثوم مدفونهي مصر و زينب صغري مكناة بامكبري دفنيه

 كالم سید امین عاملي در اعیان الشیعة

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

و پس از آن از كسي نقل كرده كه در سنگ مزار واقع در شام اين نقش موجود بوده 

ي ديني م(اين نقل، با آنچه) ثقافهالسال)هذا قبر زينب الصغري بنت أميرالمؤمنين عليه

[ و همچنين با نقل سيد امام عاملي)ره(در اعيان ۱۱سازد ]كربالء(نقل كرده چطور مي

آيد كه فرموده: وجد علي هذا القبر صخرة رأيتها و قرأتها كتب الشيعة چطور درست مي

ليس فيها تاريخ  نه وعاهللكلثوم بنت سيدنا علي رضيعليها هذا قبر السيدة زينب المكناة بام

و صورة خطها تدل علي انها كتبت بعد الست مأه من الهجرة و ال يثبت بمثلها شيئي و مع 

 مزيد اتتبع و الفحص لم اجد من اشار الي هذا القبر من المؤرخين سوي ابن جبير الخ. 

 نقل عبیدلي كه در بنات امام سه نفر زينب است

السالم هلل به هر سه زينب از بنات أميرالمؤمنين عليهنگارنده گويد: عبيدلي نسابه رحمه ا

در اخبار زينبات تصريح كرده است آنجا كه گويد: زينب الكبري بنت علي بن ابيطالب 

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم [ الزهراء بنت رسول۱۱۹السالم امها فاطمة ] صفحه عليه

لي عبداهلل بن جعفر فولدت له اوالدا ولدت في حياة جدها صلي اهلل عليه و آله و خرجت ا

ذكرناهم في كتاب النسب الخ. بعد مسندا از امام صادق از امام باقر از امام سجاد 

ا كه السالم رالسالم جريان شب عاشوراء و اشعار خواندن حضرت سيدالشهداء عليهعليهم

عار و ن اشفرمايد: ياد هراف لك من خليل... نقل كرده است و شنيدن زينب كبري آمي

ي آن بانوي عصمت را بيان نموده و پس از آن سائر حاالت زينب كبري را كه ناله

ايم روايت كرده است. و گويد: زينب الوسطي بنت علي بن مقداري از آن نقل كرده

السالم امها و ام اخواتها الحسن و الحسين و محسن و زينب الكبري و رقية ابيطالب عليه

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم... الخ رقية بنت اميرالمؤمنين سولفاطمة الزهراء بنت ر

ي زهراء عليهاالسالم شمردن كه آن عصمت كبري سه دختر السالم را از اوالد صديقهعليه

داشته باشد خالف مشهور است گر چه غير از عبيدلي نيز گفته است. و باز گويد: زينب 

ولد تزوجت ابن عمها محمد بن عقيل م امها امالسالالصغري بنت علي بن ابيطالب عليه
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فولدت له القاسم و عبداهلل و عبدالرحمن اعقب منهم عبداهلل و ماتت زينب بالمدينة. ولي 

ي طاهره چنانچه نقل شد تصريح كرده كه زينب مدفونه در مدينه مادرش صديقه

 ه است درستي ديني(اظهار كردعليهاالسالم نبوده است اين قول بارائي كه)ثقافه

 آيد. درنمي

 ي زينب كبري ام كلثوم استكنیه

[ كه ۱۱۵السالم ] صفحه ي دخترهاي اميرالمؤمنين عليهو براي تحقيقات بيشتر درباره

كلثوم بوده بايد به مجلد سي و سوم اعيان الشعية سيد امين ي آنها زينب و اماسامي مباركه

يقات آن بزرگوار محل شبهه و اشكال و سره مراجعه شود و آنچه از تحقعاملي قدس

نتوان آن را قبول كرد آنست: كه در مقام رد كالم صاحب كتاب نزهة اهل الحرمين في 

ي تحية اهل القبور عمارة المشهدين النجف و كربالء كه در هند چاپ شده و از رساله

مده به شام آ[ نقل كرده كه زينب كبري در سال مجاعه با زوجش عبداهلل)ره(۱۹بالمأثور ]

كلثوم نبوده. اين فرمايش آن بزرگوار خالف اش ام[ : كه زينب كبري كنيه۱۵فرموده ]

م بوده ولي بعدا كلثوي بانوي عصمت امتحقيق است با اين كه قبال اعتقاد داشته كه كنيه

ثوم كلاز آن رأي صحيحش برگشته است اما درست نيست و اين موضوع كه مراد از ام

ي او مهمان بوده عبارت از زينب السالم در خانهزدهم اميرالمؤمنين عليهكه در شب نو

ن زيادي السالم با قرائي كتاب علم امام عليهكبري عليهاالسالم است در تعليقات ترجمه

 [ .۱۸تحقيق و ثابت گرديده به آنجا رجوع شود ]

 عدم اطالع سید االعیان بر كالم عبیدلي

سره موضوع ادعاء مجاعه را در حجاز و بودن عبداهلل و سيد امام امين عاملي قدس

[ و آن را از ۱۱۸جعفر)ض(صاحب قراء و امالك در شام خوب تحقيق كرده ] صفحه 

حدس و تخمين و استنباط شمرده و ابدا مدرك و مستندي بر آن نيافته است رجوع شود 
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قافة(رأي داده ي ثط بيروت. پس آنچه)لجنه ۹۵۱- ۹۵۲( اعيان الشيعة ص ۵۵به مجلد )

اگر صحيح باشد و همچنين آنچه عبيدلي نقل كرده اگر دو نفر از بانوان عصمت به نام 

( و 9۱اند يكي در سال )زينب و هر دو در كربالء و شام بوده و مراجعت به مدينه كرده

اند پس البد بايد در شام توقف زياد نكرده باشند. ولي ( وفات يافته9۹ديگري در سال )

ي مدفن زينب كبري عليهاالسالم آنچه عبيدلي نسابه)ره(نگارش داده در ميان سائر درباره

تواند باشد و براي سائر اقوال مدرك و مستند قابل اقوال و آراء تقريبا مورد اعتماد مي

اعتماد نيست. و سيد االعيان امام امين عاملي)ره(بر كلمات عبيدلي اطالع نيافته است و 

 عليه. فرمود رحمةاهللداد و اظهارنظر مييق قرار مياال مورد بحث و تحق

 روايت عبیدلي و دفع اشكال از آن

و آنچه تذكرش الزم است آنست: كه عبيدلي در اخبار زينبات روايتي از عبداهلل بن 

نقل  عليها به مصراهللعبدالرحمن انصاري راجع به موقع ورود حضرت زينب كبري سالم

صمت را بعد از چند روز از ورودش به مصر ديدم و بعد عباراتي كرده و گويد: بانوي ع

رسد و شايد بعض اشخاص وجود همچو روايتي را در نقل كرده كه بسيار بعيد به نظر مي

[ ۱۱۳آن كتاب از جمله معايب و موجبات طعن بر آن كتاب تصور نمايد و لذا ] صفحه 

وي آن خبر عبداهلل بن عبدالرحمن خواستم در اينجا به اين نكته اشاره شود. اوال: را

انصاري بر حسب ظاهر عبارت از) ابوطوالة(كه قاضي مدينه در زمان عمر بن عبدالعزيز 

( هجرت وفات يافته چنانچه ابن حجر عسقالني در تهذيب التهذيب ۱۵۸بود و در سال )

سال  [ . و اگر عبداهلل نامبرده در۱۳از كتاب)انساب الخزرج( دمياطي نقل كرده است ]

( هجرت در مصر در موقع ورود بانوي عصمت به آن سامان در آن ديار بوده باشد و 9۹)

ي بوده كه ورود بانوي عصمت را ديده باشد در حين وفاتش در سال سن وي دراندازه

( بيشتر از هفتاد سال بايد داشته باشد و شايد در آن زمان هنوز به حد بلوغ نرسيده ۱۵۸)

ا ديده ولي باز نقل وي آن مطلب را بعدا براويان اخبار غلط بوده بوده و بانوي عصمت ر
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تقوائي آن قاضي جورا ست. و اگر مراد از عبداهلل بن و زهي فضولي است و ناشي از بي

اثر  الحالي ترتيبعبدالرحمن انصاري غير از)ابوطوالة(است پس به نقل شخص مجهول

هلل انصاري نقل كرده در بعض كتب مقاتل نتوان داد. و ثانيا: عين همان عبارات كه عبدا

كه مورد اعتماد است موجود است روز عاشوراء در آن موقع كه خبر شهادت حضرت 

هر چه  السالم با سرعتها رسيد و حضرت سيدالشهداء عليهالسالم بخيمهعلي اكبر عليه

و  [ سراسيمه روان شده و حاضر گشت۱۱9تمامتر به سر بالين فرزند عزيزش ] صفحه 

زينب كبري عليهاالسالم از خيام طاهرات خارج شد و يك سره رو به ميدان آورده و 

ي ي آن بانوي عصمت براانداخت و شايد اين رويهالسالمخود را به نعش علي اكبر عليه

رزند السالم نعش فالسالم را به خود مشغول كند و امام عليهاين بوده كه برادرش امام عليه

ه بازگردانيدن خواهر به خيام متوجه شود و از حزن و غم فرزند منصرف را ترك كرده و ب

السالم رو به جوانان كرده و فرمود: علي را به فسطاط حمل و كاسته گردد و لذا امام عليه

نمائيد و خود مشغول برگردانيدن خواهر شد. و عين عباراتي كه در روايت عبداهلل انصاري 

 ها نيزموقع خروج زينب كبري عليهاالسالم از خيمهدر اخبار زينبات است در همان 

موجود است و هر توجيهي را كه بتوانيم درعبارات بعضي از مقاتل بنمائيم همان توجيه 

آوريم. و ثالثا: از كجا براي ما معلوم شد كه آن را در عبارات كتاب اخبار زينبات نيز مي

ه در اخبار زينبات است بعدا به عبارات خواه در بعضي از مقاتل يا در عبارت خبري ك

هاي كتاب دس و اضافه و جعل نشده است خصوصا نشخ كتب قديمه كه در سابق نسخه

كردند و اهل غرض از زمانها طبع وجود نداشت و ناسخين دخل و تصرف در كتب مي

اند دهكردساسين و وضاعين به نسخه هاي كتابها دخالت كرده و بعض مطالب دس مي

ائي كه آنها را علماء و فقهاء و محدثين دائما قرائت نكرده و تمامي خصوصا كتابه

محتويات آنها را از اخبار و احاديث به يكديگر به طرز حديث و روايت و قرائت و سماع 

اند مانند كتب اربعه كه متواترا از مؤلفين آنها به ما رسيده و [ نداده۱۱۷تحويل ] صفحه 

اند با اين همه در آنها هم گاهي دس و وضع واظبت داشتهعلماء به تمامي محتويات آنها م
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 نمايند با وجودشود كه دس ميشود چنانچه در عصر حاضر ديده ميها پيدا ميدر نسخه

ي صنعت شريف چاپ كه باعث حفظ احاديث و اخبار شده است، اما كتبي كه به مثابه

ع و دس ت شود كه از وضكتب اربعه نيست بايد به نسخ صحيحه مراجعه شود و خيلي دق

دشمنان دين مصون بوده باشد. پس ممكن است آن عبارات را در اخبار زينبات يا در 

 بعضي از كتب مقاتل دس كرده باشند واهلل العالم. 

 ابن حزم اندلسي ظاهري و اكاذيب او

شود: ابن حزم اندلسي ظاهري كه مسلك ظاهريين را ي نيز در اينجا تذكر داده ميو نكته

( ه. ق وفات كرده و علماي اعالم اهل سنت ۸۳9در ميان عامه به وجود آورده و در سال )

[ در كتابش: جمهرة انساب ۱9در حال حيات وي بر ضاللت و گمراهي او اجماع كردند ]

عليها اهلله سالمي طاهرالسالم كه از صديقهكلثوم بنت اميرالمؤمنين عليهالعرب گفته: كه ام

را عمر تزويج كرد كه از وي زيد و رقيه متولد شدند بعد از عمر او را عون متولد شده او 

ابيطالب  ي نكاح محمد بن جعفر بنبن جعفر بن ابيطالب تزويج كرد و بعد از وي به حباله

[ بن جعفر ابن ابيطالب تزويج نمود بعد ۱۱۱كلثوم را عبداهلل ] صفحه درآمد و بعد از او ام

العرب طبع از كتاب جمهرة انساب ۵۱رش زينب را طالق داد ص از آن كه عبداهلل خواه

دارالمعارف مصر. و عين عبارت اخيرش اين است: ثم خلف عليها بعده عبداهلل بن جعفر 

. عبداهلل جعفر)رض(زينب كبري عليهاالسالم ۵۱ابن ابيطالب، بعد طالقه الختها زينب ص 

ي تاريخ نشان نداده و مچو قضيهكلثوم را تزويج كند هرا طالق بدهد و خواهرش ام

ضرورت بر بطالن آن حاكم و اين مطلب از اعاجيب اكاذيب ابن حزم محسوب است و 

از دروغهاي شاخدار و شاهكاريست كه ابن حزم در كتابش ثبت كرده است. اوال: تزويج 

سره كلثوم را مورد اختالف است و محقق و ثابت نيست چنانچه شيخ مفيد قدسعمر ام

حا بيان فرموده است و جزم كردن بعضي از معاصرين به وقوع تزويج جاي بسي مشرو

ات يافته ي ثاني وفكلثوم در حال حيات خليفهشگفت است و بر فرض صحت موضوع ام
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نيا كلثوم و زيد با سقوط سقف از داست. و ثانيا: اگر همچو قضيه اتفاق افتاده باشد ام

ي محدث اند. عالمهآورده و بر هر دو با هم نماز خواندهي هر دو را با هم اند و جنازهرفته

اب سره در كتسره در وسائل الشيعة از شيخ طوسي قدسمتبحر شيخ حر عاملي قدس

كلثوم كه از حضرت زهراء بتول عليه نقل كرده: اماهللخالف از عمار ياسر رضوان

ا رفته چنانچه گذشت ص السالم از دنيعليهاالسالم متولد شده در زمان امام حسن عليه

 [ ۱۱۲. ] صفحه ۱۵9

 ذكر زبیري در نسب قريش اسامي اشخاص كه بنات در حباله نكاح آنها بودند

( ق وفات يافته در كتاب)نسب ۹۵9مصعب بن عبداهلل بن مصعب زبيري كه در سال )

 كاح آنهاي نالسالم به حبالهقريش(اسامي اشخاصي كه بنات مخدرات اميرالمؤمنين عليه

ي كبري كلثوم را كه مادرش صديقهاند تفصيال ذكر كرده و زوج امآمده

ي ثاني را ذكر نموده و اشخاصي كه ابن حزم اندلسي از آنها عليهاست فقط خليفهاهللسالم

ي نكاح آنها يكي بعد از ديگري دانسته ابدا اسمي نبرده كلثوم را در حبالهاسم برده و ام

قاهره. و شكي نيست  -ط دارالمعارف ۸۵ ۸9ب قريش(ص است رجوع شود به كتاب)نس

وطالب هاشم و آل اباندلسي است و بهتر آشنا به تواريخ بنيكه زبيري اقدم از ابن حزم

 است. 

 عدم اعتماد به تالیفات ابن حزم

گونه دروغهاي شاهكار است كه اهل تحقيق به كلمات و نقليات و تأليفات و به جهت اين

ي ارزش قائل نبوده و تأليفاتش مدرك و مصدر واقع نيست چنانچه در ابن حزم اندلس

كتابش)الفصل(كه در ملل و نحل تأليف كرده چه هذيانها و دروغها و خرافات به دلخواه 

 عليه اهلل صلي اهللي والدين رسولخود به فرق اسالمي نسبت داده است. كسي كه درباره

هذياني گويد كه عموم مسلمين از آن  ۱۷۱ص  ۳و آله و سلم در كتاب) االحكام(ج 
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ادبي بيزارند و نيش قلم ابن حزم مانند نيش عقرب جسارت را به آنجا رسانيده كه بي

ي والدين خاتم انبياء صلي اهلل عليه و آله آن دروغ شاهكار را بنويسد از او چه درباره

 [ ۱۹۵توقع بايد داشت؟ ] صفحه 

 هذيان گويي آخوند اوف

گوئي [ در اين اواخر زمانها به هذيان۱۷قدماء مانند ميرزا فتحعلي آخوندزاده ]ابن حزم در 

ي بر گوئي نامبرده خواسته با ياوهپردازي معروفند چنانچه آخوندزادهمشهور و به دروغ

اساس اسالم لطمه وارد نمايد و حرفهائي زده كه جوابهاي آنها روشن است ولي مقام 

شد و عالوه حرفهايش به قول و اال مشروحا بيان مي گنجايش و تناسب آن را ندارد

ه آور اينجاست كه گردآورندخودش بس جفنگ و چرند است قابل اعتناء نيست و خنده

ها آنها را از مطالب علمي خيال كرده است زهي تصور باطل زهي خيال محال. آن انديشه

 ي نشر همع نموده و اجازههاي او را اين روزها در مركز شيعه تهران طبانديشهمتأسفانه

[ و مملكت و آئين مقدس اسالم ۱۹۱اند در صورتي كه سراپا خيانت به دين ] صفحه داده

 و جنايت بر ايران و ايرانيان است. 

 از دالئل رفع استبعاد و اشكال بر آن

 هاشار

صاحب منهاج الدموع از جمله دالئلي كه براي رفع استبعاد و استعجاب اين كه بسيار 

 السالم در اربعين اول به كربالء آمده باشند گفته: پسبيت عليهمامكان دارد كه اسراء اهل

شود كه سير مابين كوفه و شام در ظرف پنج روز و هفت از مراجعه به تاريخ استفاده مي

ر آن زمان بسيار امر عادي بوده و براي نمونه چند مورد ذكر كرده و روز الي ده روز د

گويد: تمام استعجاب مطلب براي آنست كه مسافت مابين كوفه و شام را در اين مدت مي

كنند و بعد ده دليل براي اثبات مطلب بيان كرده و رفع استبعاد كم غيرعادي فرض مي
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گر نگارش داده و مشروحا بيان مطلب كرد. ولي نموده و نگارنده آن دالئل را با دالئل دي

صاحب منهاج الدموع در ضمن بيان دالئل كه نگارش داده گويد: در منتهي االمال نقل 

شده كه ميثم تمار در سال شهادت خود به حج مشرف شد و پس از اتمام اعمال حج به 

ه لسالم باطرف كوفه حركت كرد و ده روز هم قبل از ورود حضرت سيدالشهداء عليه

كربالء ميثم در كوفه شهيد گرديد پس با اين كه مسافت مابين مكه معظمه و كوفه در 

حدود سيصد و هشتاد فرسخ است جناب ميثم اين مسافت بعيده را در حدود هشت روز 

الحجه از مكه خارج شده و بيست و هشتم هم شهيد طي نموده زيرا روز سيزدهم ذي

 [ ۱۹۹[ . ] صفحه ۱۱گرديده ]

 اشتباه محدث قمي در منتهي االمال

به نظر اينجانب اين دليل درست نيست گر چه اگر آن طور بود كه نگارش داده است 

ميثم در ظرف مدت كمي به عراق آمده ولي اساس قضيه اشتباه است و صاحب منهاج 

الدموع به ظاهر عبارت مرحوم محدث قمي)ره(كه در منتهي االمال گفته:)چون از حج 

شد متوجه كوفه شد(نظر كرده و اشتباه وي باعث اشتباه صاحب منهاج الدموع  فارغ

ي داده ي تاريخگرديده است. در اينجا الزم است توضيح بيشتري در اطراف اين قضيه

است  عليه در كتابي كه نزد مردم متداولاهللشود تا اين اشتباه در تاريخ ميثم تمار رضوان

 ث قمي)ره(باشد باقي نماند. و عبارت از منتهي االمال محد

 میثم تمار در حضور ام المؤمنین

عليه اهللمحدث قمي)ره(با نظر سطحي بدون بررسي تصور كرده كه ميثم تمار رضوان

ي سال شصت هجرت به مكه مشرف شده است الحجهبراي اداء اعمال حج در ماه ذي

كه مشرف شده بود به الحجه به مدر صورتي كه اگر ميثم)ره(در آن سال در ماه ذي

السالم كه در مكه تشريف داشت و در هشتم همان حضور انور حضرت سيدالشهداء عليه
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شد نه اين كه در مراجعت از مكه الحجه از مكه حركت فرموده قطعا شرفياب ميماه ذي

تعالي عنها شرفياب شود و سراغ اهللسلمه رضيالمؤمنين امالظاهر در مدينه خدمت امعلي

فرموده  المؤمنينالسالم را از آن بانوي باعظمت اسالمي بگيرد و امال سيدالشهداء عليهاحو

باشد كه به يكي از باغهاي خود تشريف برده است ميثم گفت: كه چون تشريف ] صفحه 

[ بياورد سالم مرا به او برسان و بگوي باين زودي من و تو به نزد حق تعالي يكديگر ۱۹۵

سالم تو السلمه گفت: حضرت امام حسين عليهشاءاهلل تعالي. امد انرا مالقات خواهيم كر

كرد، ميثم گفت: من نيز پيوسته در ياد اويم و من تعجيل دارم و براي من را بسيار ياد مي

ه به سلمه)ض(به ميثم گفته كبايد به آن برسيم. و نيز امو او امري مقدر شده است كه مي

السالم ي تو به علي اميرالمؤمنين عليهاهلل عليه و آله دربارهاهلل صلي خدا قسم شنيدم رسول

 كرد. در دل شب وصيت مي

 تفسیر ياد گرفتن ابن عباس از میثم

سلمه)ض(بيرون آمد ديد ابن عباس)ره(نشسته به ابن عباس گفته هر چه ميثم كه از نزد ام

نين را نزد اميرالمؤمخواسته باشي از تفسير قرآن از من سؤال كن زيرا من تنزيل قرآن 

ام و آن حضرت تأويل آن را به من تعليم كرده است ابن السالم خواندهعليه

آن  شود دركند ميعباس)ره(دوات و كاغذ خواسته مشغول نوشتن آنچه ميثم بيان مي

دهد و اين كه او نهمين شخص است ميان ميثم از كشته شدن خود به ابن عباس خبر مي

اغذ خواهد ككني؟ ميگويد آيا كهانت مياهد شد، ابن عباس ميكه به دار كشيده خو

گويد نگهدار كاغذ و آنچه را كه از من شنيدي هرگاه را پاره كند ميثم به وي مي

داري و اگر باطل درآمد آن وقت پاره هاي من حق و درست درآمد آن را نگه ميگفته

. بر حسب قضايا به كتب رجالكند رجوع شود به تفصيل اين كني ابن عباس قبول ميمي

السالم باغ و مواشي را در مدينه داشته و اگر ميثم در موسم حج در ظاهر سيدالشهداء عليه

[ حركت كرده قطعا به حضور ۱۹۸الحجه از مكه ] صفحه مكه بوده و در سيزدهم ذي
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فت گريسلمه)رض(نمشد و سراغ او را در مدينه ازامالسالم در آنجا شرفياب ميامام عليه

الحجه بعد از اتمام اعمال حج از مكه حركت كرده باشد و وانگهي اگر سيزدهم ذي

مام ي االحجه حركت فرموده اقال در راه به قافلهالسالم در هشتم ذيسيدالشهداء عليه

السالم شد. و بايد اضافه كرد اگر ميثم قبل از ورود سيدالشهداء عليهالسالم ملحق ميعليه

وارد  9۱السالم در دوم محرم سال ه ده روز شهيد شده و سيدالشهداء عليهبه كربالء ب

يست الحجه شهيد شده باشد نه در بكربالء گشته آن وقت ميثم بايد در بيست و دوم ذي

 الحجه چنانچه صاحب منهاج الدموع تصور كرده است. و هشتم ذي

 زنداني شدن میثم

ني زياد در كوفه زنداني شده و زندار زندان ابنو در تاريخ ثابت است كه ميثم با مختار د

الحجه ميثم به شهادت ذي ۹۹زياد به كوفه واقع گرديده و در شدن آنها بعد از ورود ابن

زياد(كه مرا گفته كه تو اين شخص را)يعني ابننائل گشته. ميثم در زندان به مختار مي

تواند بكشد چنانچه خود يكشد خواهي كشت و انتقام خواهي كشيد و او تو را نممي

ت اگر مرا گفالسالم شنيده و يقين به اين امر داشت و ميمختار نيز از اميرالمؤمنين عليه

[ تا دمار از روزگار شماها برآوردم از اينجا ۱۲بكشيد خداوند مرا زنده خواهد كرد ]

ه السالم ك[ چقدر ايمان و يقين به فرمايش اميرالمؤمنين عليه۱۹۳شود ] صفحه معلوم مي

 به وي خبر داده بود داشته است. 

 رفتن میثم به عمره

قل عليه چنانچه فرزندش نگردد آنست كه ميثم رحمةاهللآنچه پس از تحقيق معلوم مي

جا آوردن عمره به مكه مشرف شده و اين امر در سال شصت هجري كه كرده براي به

به  ت نفرموده بود و ميثم براي تشرفالسالم از مدينه به مكه حركهنوز سيدالشهداء عليه

جا آوردن عمره در مكه به مدينه مشرف شده و با السالم پس از بهمحضر انور امام عليه
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السالم از مدينه در سلمة)رض(آن مذاكرات و صحبتها پيش آمده است و امام عليهام

توانسته به ن السالمبيست و هشتم رجب حركت فرموده و لذا ميثم قبل از حركت امام عليه

ر زياد كه يك صد نفحضورش كه در باغ بوده شرفياب شود و در قادسيه مأموران ابن

بودند در انتظار آن يگانه جانباز شهيد در راه حق بودند كه او را گرفتار نمايند و خود 

ميثم قبال اين جريان را به معرف كوفه خبر داده بود كه تفصيلش در كتب رجال خصوصا 

كشي رحمه اهلل و در كتب مخصوصي كه در حاالت ميثم)ره(تأليف شده الدر كتاب رج

 مسطور است. 

 رفتن میثم با خرما فروشان نزد ابن زياد

ل از اند قبزياد چنانچه نقل كردهو شايد آمدن ميثم)ره(با خرمافروشان كوفه نزد ابن

ك خود ناپاك با آي ديرينه را در دل زياد بغض و كينهمسافرت وي به مكه بوده كه ابن

ز خواست و نيپرورانيد و پس از مسافرت ميثم)ره(به مكه او را از معرف كوفه ميمي

فحه زياد در قادسيه تقريبا حال ] صممكن است پس از گرفتاري وي به دست دژخيمان ابن

 زياد برود و اين احتمال اخير در نظر[ آزادي داشته كه بتواند با خرمافروشان نزد ابن۱۹9

نمايد و اين كه فرزندش نقل كرده كه بعد از از تأمل در تاريخ حاالت ميثم قوي مي پس

زياد او را خواست و نهمين كسي بود كه به دار زده مراجعت پدرم دو روز نبود كه ابن

 لعالم. اند واهلل اشد از باب مسامحه در تعبير است و او را از زندان خواسته و به دار كشيده

 میثم در رفتن او به عمرهتصريح فرزند 

شيخ ابوعمروكشي )ره( در كتاب رجال خود مسندا نقل كرده از فرزند ميثم تمار )ره( و 

لخ. عليها(... ااهللسلمة رحمهگويد: )خرج ابي الي العمرة فحدثني قال استأذنت علي ام

استم وگويد: پدرم بيرون شد )يعني از كوفه( براي عمره و به من نقل كرد كه اذن خمي

عليها كه بر وي وارد شوم و ميان من و او حجاب زده شد بعد جريان اهللسلمة رحمهاز ام
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[ . و اين عبارت كه نقل شد صريح ۲۵سلمة و ابن عباس نقل كرده است ]خود را با ام

جا آوردن عمره به مكه مشرف شده و لذا مرحوم آقا شيخ است كه ميثم )ره( براي به

في )ره( در كتاب خود در احوال ميثم )ره( به اين تعبير بيان فرموده محمد حسين مظفر نج

قتل مسلم زياد بعد ماست: )و قيل ان ميثما و المختار في جمع كثير من الشيعة حبسهم ابن

 [ ۱۹۷و هاني و لعل حبسه كان بعد قدومه من حج العمرة(. ] صفحه 

 روز شهادت میثم

عنه در حين وفات معاويه در كوفه اهلليثم تمار رضي[ م۲۱و ناگفته نماند: چنانچه گذشت ]

[ ۲۹بنا به قول ابن االثير در تاريخ كامل مرده ] 9۵( يا اول ماه رجب ۱۳بوده و معاويه در )

شود ميثم براي عمره بعد از مرگ معاويه مشرف شده و در مراجعت خواسته . معلوم مي

نقل شد و ممكن نشده است و ابن زياد كه السالم مالقات نمايد چنانچه با امام حسين عليه

خواسته و مأموران در قادسيه در انتظار مراجعت وارد كوفه شده او را از معرف كوفه مي

ه در علياهللاند. پس از آنچه شرح داده شد روشن گرديد كه ميثم تمار رضوانوي بوده

وده موقعي ب سال شصت هجرت كه سال شهادتش بوده براي عمره به مكه مشرف شده در

السالم در مدينه تشريف داشته و بعد از آن به كوفه آمده و در كه هنوز سيدالشهداء عليه

زياد بازداشت گشته و در زياد شده و در زندان ابنقادسيه گرفتار مأموران سازمان ابن

به شهادت نائل گشته است. پس ادعاء اين كه ميثم )ره(  9۵الحجه سال بيست و دوم ذي

ف هفت روز يا هشت روز ازمكه به كوفه آمده درست نيست. ولي بودن ميثم )ره( در ظر

در حين وفات معاويه در كوفه و مشرف شدنش به عمره و برگشتن وي به كوفه باز 

 [ ۱۹۱رساند. ] صفحه سرعت سير و آمد و رفت را دراندك مدت ميان مكه و كوفه مي

 از دالئل رفع استبعاد

 هاشار
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بن بيان سائق الحاج همداني رحمه اهلل از اصحاب امام جعفر صادق  ابوحنيفه سعيد

السالم بوده و او را شيخ نجاشي )ره( در رجالش و آيةاهلل عالمه )ره( در خالصه و عليه

شيخ عبدالنبي جزائري )ره( در كتاب رجالش و ديگر علماي رجال اماميه از ثقات روات 

گويند سايق با سين و الف و ياء مثناة دو نقطه در  اند. و او را سائق الحاجبه شمار آورده

داري حجاج را داشته و آنها را به زير و قاف يعني امير حاج يا بعيد نيست عنوان حمله

داده است و در بعض كرده و سوق ميبرده و راهنمائي و مواظبت ميبيت اهلل الحرام مي

ه حجاج در رسيدن به مكه جاها )سابق الحاج( با باء موحده ضبط شده يعني سبق ب

د. از كتب باشكرده است ولي اين ضبط تصحيف است و ضبط اول )سائق( صحيح ميمي

شود كه اين شخص در اندك مدت از كشي )ره( و غيره ظاهر ميرجال مانند رجال شيخ

برده و بيشتر از هشت روز يا ده روز يا چهارده رفته و حجاج راباخود ميكوفه به مكه مي

ي وي سره در تنقيح المقال در ترجمهي مامقاني قدسكشيده و عالمهول نميروز ط

فرمايد: سير از عراق تا مكه از راهي كه در زمان سابق متعارف بوده در ظرف چهارده مي

 روز سير سريعي نبوده است بلي در ظرف هشت روز سير سريع است. 

 سرعت سیر ابوحنیفة سائق الحاج

السالم صحبت از ابوحنيفه سائق به ميان آمده و گفته شد كه عليه و در حضور امام صادق

[ معني ۱۹۲السالم فرمود او را نماز نيست. ] صفحه او )يسير في اربع عشرة( امام عليه

ي مذكوره يا اين است: كه مسافت معيني را كه نزد آنها بوده در )اربع عشرة( طي جمله

نموده رة ليلة( است يعني در چهارده شب طي ميكرده و ظاهر آنست كه مراد )اربع عشمي

كرده يا اين كه در ظرف چهار ساعت ده فرسخ يا مراد آنست كه در چهارده روز طي مي

رفته بعيد است زيرا در رفته. ولي معني سومي: در چهار ساعت ده فرسخ راه ميراه مي

ه نسخ اين طور بوده )انآن زمان آن طور تعبيرات معمول نبوده تا ادعاء شود كه شايد در 

يسير في اربع ساعات عشرة فراسخ( ولي از قلم ناسخين يا روات حذف شده است زيرا 
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السالم دور است. و اين كه امام تعبير مذكور از اصطالحات زمان امام صادق عليه

السالم فرموده: ال صالة له. او را نماز نيست يعني او را نماز كامل نيست چون عليه

خواند و ي سائق الحاج مرد ثقه است و لذا قطعا منظور اين نيست كه او نماز نميابوحنيفه

كند بلكه مراد آنست او از سرعت سيري كه در راه رفتن دارد در عرض راه ترك مي

سير  تواند با سرعتكند و نميموقع نماز خواندن از كثرت عجله به نمازش استخفاف مي

شمارد. چنانچه به جا بياورد و عمال نماز را خفيف مي نماز را با آرامش قلب و طمأنينه

عليه بوده و با سرعت از كوفه به مكه اهللسائق الحاجي هم در زمان اميرالمؤمنين سالم

شده و اسم او معلوم نيست و روايت راجع به رفته او هم در نمازش استخفاف واقع ميمي

ي سعيد سائق الحاج بودن در ترجمه او را شيخ ابوعمرو كشي )ره( در رجالش به مناسبت

السالم او را در سرعت سيرش [ نقل كرده است. و اميرالمؤمنين عليه۱۵۵بن بيان ] صفحه 

كه  فرمايد: او )خاسر الحاج( است و حيواناتي رااز كوفه به مكه توبيخ فرموده و تعبير مي

 و او )ينفر الصالة( شمارداندازد و نماز را خفيف ميمركبهاي حجاج بوده به مشقت مي

امام  ي كوفه بهكنايه از استخفاف به نماز است. و به قنبر )ره( كه ورود او را بر حبه

م به السالالسالم خبر داده فرموده: برو بو او را طرد كن. و حضرت امام صادق عليهعليه

ن . و ايفرمودالسالم شهادت سائق الحاج را اجازه نميمسمع فرموده: اميرالمؤمنين عليه

قر السالم بوده. و امام باشخص البد همان سائق الحاج است كه در زمان اميرالمؤمنين عليه

شود زيرا او مركب خود را كشته و السالم فرموده: شهادت سائق الحاج قبول نميعليه

ي راه خود را تلف كرده و نفس خودش را به تعب و مشقت انداخته و به نمازش توشه

 است. استخفاف نموده 

 تعدد سائق الحاجها

السالم بوده آن هم غير از آن شخصي و شايد سائق الحاجي كه در زمان حضرت باقر عليه

ار دالسالم بوده است زيرا هر زمان امير حاج و حملهاست كه در زمان اميرالمؤمنين عليه
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حجاج وجود داشته است و بعيد هم نيست همان شخص باشد كه در زمان اميرالمؤمنين 

ي سائق الحاج غير از آن شخص است كه در زمان وحنيفهالسالم بوده ولي ابعليه

السالم بوده و او مرد ثقه است و البد استخفاف او به نمازش به نحوي اميرالمؤمنين عليه

[ در اصطالح علماء اعالم ۱۵۱نبوده كه به عدالت وي صدمه رسانيده باشد چون ] صفحه 

عدالت با ضابط بودن آن  و اصحاب جرح و تعديل معني لفظ )ثقه( عبارت از وجود

ند نه ككند از روي دقت و فهم نقل ميشخص است يعني خبر و موضوعي را كه نقل مي

باشند ولي ضابط از روي سطحي و سادگي كه بعضي از اشخاص با اين كه عادل مي

نيستند و زودباور بوده و هر چه بشنوند بدون دقت و تحقيق تصديق كرده و باور نموده و 

نانچه پردازند چرسند و به تحقيق نميايند و به جزئيات قضيه و عمق آن نمينمنقل مي

 جمعي از مؤلفين كتب نيز اين رويه را دارند. 

 ي ابوحنیفةروايت صدوق درباره

سره روايت كرده ازايوب بن اعين گويد: شنيدم از وليد بن صبيح و شيخ صدوق قدس

ادسيه الحجه را در قم كه ابوحنيفه هالل ذيالسالگفت: عرض كردم به امام صادق عليهمي

السالم فرمود: شود؟ امام عليه[ رؤيت كرده و با ما عرفه را درك نموده و حاضر مي۲۵]

ي مذكور به هشت روزه از كوفه به شود ابوحنيفهما لهذا صالة ما لهذا صالة. معلوم مي

 رفته است. مكه مي

 ي مشهور نیستمراد ابوحنیفه

ي مشهور علماء احتمال داده كه مراد از ابوحنيفه در روايت صدوق )ره( ابوحنيفهبعضي از 

ي چهارگانه سنيهاست ولي اين احتمال صحت ندارد گر چه ابوحنيفه وقتي يكي از ائمه

ي مشهور است [ منصرف به ابوحنيفه۱۵۹شود ] صفحه كه در عبارات مطلق گذاشته مي

كه  رفته قرينه استسيري كه او از كوفه به مكه مي اال اين كه در مورد روايت از سرعت
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ي فهالسالم بوده گر چه ابوحنيمراد ابوحنيفه سائق الحاج است كه معاصر امام صادق عليه

السالم وفات يافته و امام صادق عليه ۱۳۵مشهور هم معاصر آن حضرت است و در سال 

ي حاالت اين سائق الحاجها [ . خالصه از مالحظه۲۸( رحلت فرموده است ]۱۸۱در سال )

م اند معلوالسالم بودهالسالم و امام باقر و صادق عليهمكه در زمان اميرالمؤمنين عليه

معظمه  ياند از كوفه به مكهتوانستهشود كه به سرعت هر چه تمامتر در آن زمانها ميمي

خودش بروند و در ظرف ده روزو هشت روز به مكه برسند و بدون شك سائق الحاج 

 برده چون چنانچه گفته شد سائقرفته و البد جمعي از حجاج را به همراه خود ميتنها نمي

دار حجاج بوده است و لفظ سائق هم احتمال الحاج يا امير حاج است يا راهنما و حمله

اند دهكردهنده توصيف نميكند و عالوه امير حاج را به نام سوقمعني دوم را تقويت مي

اند و احتمال اين كه مراد بشارت دهنده ] نمودهبه لقب امير حاج وصف مي بلكه او را

[ به قدوم حجاج باشد بسيار بعيد است زيرا بشارت دهنده از حجاج بيشتر به ۱۵۵صفحه 

اندازه سرعت در سير كند و بشارت دادن را هم به خودش كار افتد كه آنجلو نمي

 مستقلي نمايد. 

 دندمراكب را غارت كرده بو

تا اينجا مواردي را بيان كرديم كه سرعت سير را در آن زمانها بطور عادي ميان شام و 

ه در سرعراق و عراق و حجاز كامال روشن نمود پس استبعادي كه سيد بن طاووس قدس

بيت اقبال و محدث نوري )ره( در لؤلؤ مرجان در سرعت سير دادن به اسراء اهل

ي شهادت سيدالشهداء زياد قضيهاز شام و خبر دادن ابن شانالسالم و در مراجعتعليهم

لي از اند به كي خاندان رسالت كردهالسالم را به يزيد و استيذان از آن پليد دربارهعليه

گونه استبعادي كه به نظرشان آمده ندارد گر چه بنا به گفته صاحب رود و هيچبين مي

 م برده باشند و اما ادعاء وي ثابت نيستكتاب كامل بهائي با چهارپايان خودشان به شا

الجوشن از شترها به كوفه چون مراكب را هم غارت كرده بودند چنانچه شمر بن ذي
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ي كه از گوشت آن داده بود مختار ثقفي آن غارت برده بود و آن را كشته و به هر خانه

 نجف اشرف -ط -۱ج  ۹۸۲خانه را خراب كرد رجوع شود بامالي شيخ طوسي ص 

 نقل عین عبارت كتاب تظلم الزهراء

 اشاره

در كتاب تظلم الزهراء عليهاالسالم در و در اينجا مناسب است آنچه فاضل قزويني )ره( 

سره را نقل كرده و به طور فشرده رد سيد )ره( فرموده بعد از آن كه اشكال سيد قدس

ي كالمش اشاره نموده و مشروحا بيان نمائيم. جواب داده بياوريم و بعد به نكات ارزنده

م الزهراء [ نقل عين عبارت تظلم الزهراء فاضل قزويني در كتاب تظل۱۵۸] صفحه 

[ في كتاب االقبال و جدت في ۱۵۳[ : قال السيد )ره( ] صفحه ۲۳عليهاالسالم گويد ]

السالم السالم و صلوا المدينة مع مولينا علي بن الحسين عليهالمصباح ان حرم الحسين عليه

يوم العشرين من صفر و في غير المصباح انهم و صلوا كربالء ايضا في عودهم من الشام 

[ و كالهما مستبعد الن عبيد اهلل بن زياد لعنه اهلل كتب الي يزيد ۲9شرين من صفر ]يوم الع

يعرفه ماجري و يستأذنه في حملهم و لم يحملهم حتي عاد الجواب اليه و هذا يحتاج الي 

نحو عشرين يوما او اكثر منها و النه لما حملهم الي الشام روي انهم اقاموا فيها شهرا في 

ن حر و ال برد و صورة الحال يقتضي انهم تأخروا اكثر من اربعين يوما موضع ال يكنهم م

[ في ۱۵9السالم الي ان وصلوا العراق او المدينة و اما جوازهم ] صفحه من يوم قتله عليه

عودهم علي كربالء فيمكن ذلك ولكنه ما يكون وصولهم اليها يوم العشرين من صفر 

[ فان كان جابر وصل زائرا من ۲۷داهلل االنصاري ]النهم اجتمعوا علي ما روي جابر بن عب

الحجاز فيحتاج وصول الخبر اليه و مجيئه الي اكثر من اربعين يوما او علي ان يكون جابر 

وصل من غير الحجاز من الكوفة او غيرها. تا اينجا عين عبارات سيد اجل ابن طاووس 

آن در كتاب تظلم الزهراء  )ره( در كتاب اقبال است و فاضل قزويني )ره( بعد از نقل
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گويد: اقول: غاية ما قال رحمه اهلل بعد تسليمه محض استبعاد و ال ينبغي بمحضه انكار 

الروايات فانا سمعنا من الموثقين قرب كوفة من دمشق بما قد تيسر للبريد ان يسير بثالثة 

اميين ذي هو عيد للشايام و ال سيما للوالة و الحكام بالجور و سيما مثل هذا الخبر المشؤم ال

و مدة مقامهم في دمشق علي ما في المنتخب ال يعلم كونها زائدة علي ثمانية ايام تقريبا و 

لم نظفر علي رواية دلت علي مقامهم فيها مدة شهر واهلل يعلم. و ايضا قد يذهب الحمام 

من  [ جابر من ارض الحجاز أبعد۱۵۷بالمكاتب باسرع من ذلك و استبعاد مجيئي ] صفحه 

الحجة بكوفه او بغداد و ورد مكة و حج تلك السنة هذا لما روي ان اباحنفة رأي هالل ذي

السالم من الجن و الطير و انقالب التربة دما و غير ذلك اكثر من و الن اخبار نواعيه عليه

 ان يخفي علي امثال جابر كما مضي بعضه واهلل اعلم بحقيقة الحال و التسليم لنا خير للمآل. 

 ي فاضل قزويني استنكاتي كه در كلمات ارزنده

 اشاره

 شود:نكاتي كه در كلمات فاضل قزويني )ره( مندرج است به بعضي از آنها اشاره مي

 آن نكات موضوع )بريد( است

 هاشار

شود اول: فرموده كه از موثقين شنيديم كه نزديكي كوفه از دمشق به نحوي كه آسان مي

يد سه روز است به ويژه براي واليها و حكام جور يعني امور بريد در بريا بريد كه سير نما

دست آنها بود و بسيار امكان دارد كه خاندان رسالت را در مقام اسارت با سير و سرعت 

بريد به شام برده باشند كه در آن زمانها بسيار متداول و معمول بوده است و اسراء خاندان 

د به دمشق برسانند گرچه با چهارپايان خودشان هم خواستنرسالت را هر چه زودتر مي

اند رفته باشند به هر زحمت بوده مأمورين و موكلين آنها را با سير بريدي خودشان برده
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و چهارپايان اسراء به مراتب بهتر از چهارپايان مأمورين بوده است ولي رفتن اسراء با 

ز تحقيق شد. و در اينجا ناگزير اچهارپايان خودشان ثابت نيست چنانچه در گذشته تحقيق 

وضع بريد در صدر اسالم و زمان خلفاء هستيم تا معنا و احوال بريد و سرعت سير آن 

 [ ۱۵۱روشن شود. ] صفحه 

 «بريد»تحقیق در لفظ 

ردت الحديد شود: بلفظ )بريد( مشتق از برد يا ابرد به معناي ارسل است چنانچه گفته مي

ه. و لفظ بريد عربي است چنانچه اين قول را خليل رحمه اهلل اذا ارسلت منه ما يخرج من

اختيار كرده است. و قول او در مقام تعارض با اقوال ديگر بر آنها ترجيح دارد. يا لفظ 

 باشد گويند چون فارسهابريد فارسي معرب است و اصل آن در فارسي )بريده دم( مي

رها كردند كه از سائر استعمل بود قطع ميدر زمان اكاسره دم استرها را كه براي ويژه اين 

[ اين معنا اگر صحيح بوده و ۲۱اند ]تميز يافته و شناخته شوند به آنها )بريده دم( گفته

ده كند كه لفظ بريد از فارسها و ايرانيها اخذ شحقيقت داشته و نتراشيده باشند روشن مي

اند ولي آنچه م معمول داشتهي جاهليت آن را اخذ و در اسالو عربها و مسلمين از دوره

دارد آنست كه در روم نيز به بريد آشنائي كامل از قبول كردن اين مطلب انسان را بازمي

اخذ  ي جاهلياند اگر بگوئيم روميها هم از ايرانيهاي دورهداشته و در اصالح آن كوشيده

حه مول ] صفجا را پيموده باشيم )كه در عصر ما معاند ممكن است راه تعصب بيكرده

[ است( زيرا غير از حدس بيشتر هيچ دليل محكمي بر اين ادعا نداريم و امكان دارد ۱۵۲

آور آنست كه بعضي از اشخاص ناوارد خيال كرده كه كه قضيه برعكس باشد و خنده

هميشه بايد دم مركبهاي بريدي بريده شود اگر بريده نشود بريدي آنها باطل شده و به 

يند پس دم قاطرهاي اسراء را اگر چهارپايان خودشان باشد چون نبريده گوآنها بريد نمي

ن حرف غير اي -توانند بروندپس با سرعت سير بريد نمي -بودند و شايده م بريده بودند

( و Veredusاز خنده جواب ديگر ندارد. و بعضي گويد كه لفظ )بريد( لغت التيني )
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م از جهت شباهت لفظي حدس زده شده به معناي )خيل( اسب است و شايد اين قول ه

 است و دليل متقني ندارد. 

 نفع هر قومي در آثار فعلي آنهاست

و تحقيق اين كه نخست قومي كه در دنيا عمل بريد را به وجود آورده عالوه اين كه از 

باره به تحقيقات پرداختن غير از به منظور و هدف ما خارج است گمانم بيشتر در اين

ي ديگري نداشته باشد و آنچه فعال در دست آوردن يك موضوع تاريخي كهنه نتيجه

 دهد آثار عملي فعلي آنهاست و اال تحقيقي منفعت مياين عصر ما نسبت به قومي و امت

ي تاريخي كه چندان ثمر مهمي به حال امروزي ما نخواهد بخشيد چه مطالب پوسيده

منفعت دارد؟ مگر از نظر تعصب قومي انسان بخواهد يك موضوع تاريخي را نسبت به 

ه بر ضد قومي ك گان خويشتن بدهد و آن هم نتيجه غير از ايجاد عوامل تعصباتگذشته

تعاليم اسالمي است ثمري ندارد زيرا اسالم تمامي امتيازاتي كه تساوي و تعادل را از ميان 

آورد آنها را برد و برتري را در ميان بشر بدون جهت به وجود مي[ مي۱۸۵بشر ] صفحه 

 ولغو كرده و تساوي را استوار نموده است و ميزان برتري را در دو چيز قرار داده علم 

گان زمان جاهليت چه نفعي به حال ما دارد؟ [ و اال باليدن به اعمال گذشته۲۲تقوي است ]

حاال عمل بريد را مسلمين از فارس و يا روم اخذ كرده و آن را تكميل و در نظام و 

ي افكار خودشان است كه به مقتضاي احتياج روزافزون اند يا پديدهاستحكامش كوشيده

يد و شد به عمل برشان ميدرپي كه رخ داده و نصيبفتوحات پيكردند و كه پيدا مي

در  اند. بريداند در هر صورت در تكميل آن نقش به سزائي داشتهايجاد آن اقدام كرده

شده كه اخبار و احوال و اليها و امراء را به خلفاء و از اوائل اسالم به كساني گفته مي

ي بريد رسانيدند و به تدريج به وسيلهر ميطرف خلفاء به آنها با سرعت هر چه تمامت

ها نيز فرستاده شد و به حاملين نامه نيز بريد اطالق كردند و چون براي بريد مراكزي نامه

ه بريد رسيد و از آن مركز بتعيين كردند و بر مسافت ميان مركزي كه بريد به آنجا مي
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ه چهار فرسخ يا دوازده ميل بودداد بريد گفتند كه هاي را تحويل ميديگر اخبار و نامه

 [ ۱۸۱[ . ] صفحه ۱۵۵است ]

 ي بريد )چاپار( و )پست( استدنباله

به  ي اوصاف بريدي كهاند كه دربارهاهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم نقل كردهاز رسول

فرستادند به امراء نوشت: اذا أبردتم الي بريدا.... الخ اي ارسلتم الي رسوال. حضورش مي

ارش داشته ي كه عجله در كمخشري گويد: البريد الرسول المستعجل يعني بريد فرستادهز

ند تر طي مسافت كباشد كه با شتاب تمام عمل خود را انجام دهد و با سرعت هر چه تمام

ي همين بريد است كه تا زمان ما به نام )چاپار( و باالخره به نام )پست( معمول و دنباله

ه در حاالت و وظائف آن تغييرات كلي رخ داده است و فعال به جز گرديده است و البت

ها و بعضي كاالها و مطبوعات و امثال آنها وظيفه ندارد و تا به اين زمانهاي حمل نامه

اخير كه هنوز ماشين )اتومبيل( روي كار نيامده و اختراع نشده بود اسبهاي )چاپاري( 

رسانيد و هر كس از شهري به شهر ديگر مي ها را ازمعمول بود كه هر چه زودتر نامه

خواست از طي مسافت معمولي و عادي زودتر به شهري و محلي مردم و افراد عادي مي

هرت كرد و مدتها نيز به نام )قاصد(شرفت و طي راه ميبرسد با )چاپار( يا به نام )پست( مي

ي كار آمده است كه [ رو۱۸۹داشت و فعال به عنوان يك اداره و وزارت دولتي ] صفحه 

 كنند. با ماشينهاي مخصوص و )طائرة( هواپيما نيز حمل مي

 ادعاء جمعي كه وضع بريد در اسالم از معاويه است

مشهور در كتب سنيها مانند تاريخ كامل ابن اثير آنست: اول كسي كه در اسالم استخدام 

ري شي از ابوهالل عسكبريد كرد معاويه بود چنانچه اين قول را قلقشندي در صبح االع

در كتاب اوائل نقل كرده و از كتاب )التعريف( نقل نموده كه معاويه اين كار را بعد از 

[ چنانچه جرجي زيدان در ۱۵۱عليه بناگزاري كرده است ]اهللرحلت اميرالمؤمنين سالم
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 تاريخ )التمدن االسالمي( تبعا به ابوهالل عسكري بدون تحقيق و بعد از وي جمعي نيز

 اند. تقليدا از او اين قول را تعقيب كرده

 ادعاء مذكور از جرجي زيدان و ديگران از اغالط است

اند قبل از معاويه از بريد در ميان مسلمين اثري گويا به نظر كساني كه اين ادعاء را كرده

نبوده بلكه آن زمامدار اموي اين عمل را روي كار آورده است ولي اساس اين ادعاء از 

غالط بشمار است و حقيقت ندارد و قبل از معاويه بريد در ميان مسلمين وجود داشته و ا

در تاريخ شواهد زيادي بر اين مدعا موجود است كه اگر تمامي آنها نقل شود كالم به 

 شود: كشد و لذا به چند مورد از آن شواهد اكتفا ميدرازا مي

 وجود بريد از اول اسالم

[ كتاب ۱۸۵ه شيخ عبدالحي كتاني از علماء اهل سنت در ] صفحه استاد تاريخ و فلسف

گويد: و لعله اول من رتبه علي [ « ۱۵۹التراتيب االدارية ]»نظام الحكومة النبوية المسمي 

طرق و مناهج مخصوصة رتب له الميل و المحطات و اال فالبريد معروف عند من قبله من 

يدنا عمر بن الخطاب. كالمش صحيح و نقلش الخلفاء الراشدين و اشتهر امره في مدة س

درست است و شايد معاويه اول كسي است كه كه بريد را مرتب كرده و انتظامات آن 

ي ابوبكر و عمر بريد وجود داشته ي او تكميل گشته و قبل از معاويه در دورهدر دوره

شاره ت چنانچه ااهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم بريده بوده اسبلكه در زمان خود رسول

شد. و عبدالملك اموي نيز از كساني است كه نظام بريد را منظم كرده است و نسبت 

 ايجاد بريد به وي نيز از اغالط است. 

 خالد در جنگ روم و اسالم آوردن جرجة
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خبر وفات ابوبكر به خالد بن وليد در جنگ روم كه ابوبكر دستور داد خالد از عراق به 

ي بريد به وي رسيده است ه حارثه را در عراق گذاشت به واسطهروم رفت و مثني ب

هجرت  ۱۵ي )يرموك( در حوادث سال چنانچه ابن االثير در تاريخ كامل در ذكر وقعه

ضمن بيان فتوحات شام نقل كرده كه )جرجة( از لشكر روم ميان صفهاي قشون روم و 

يكديگر و مكالمات زياد به خالد مسلمين آمده و خالد را خواسته و بعد از امان دادن به 

گفت: فاخبرني الي ما تدعوني؟ قال خالد: الي االسالم او الجزية او الحرب قال: فما منزلة 

[ قال: فهل له ۱۵۵[ قال: منزلتنا واحدة ]۱۸۸من الذي يجيبكم و يدخل فيكم؟ ] صفحه 

[ ۱۵۸يب ]يخبرنا بالغ مثلكم من االجر و الذخر؟ قال: نعم و أفضل الننا اتبعنا نبيا و هو حي

و نري منه العجائب و االيات و حق لمن رأي ما رأينا و سمع ما سمعنا ان يسلم، و انتم لم 

تروا مثلنا و لم تسمعوا مثلنا فمن دخل بنية و صدق كان افضل منا فقلب جرجة ترسه و مال 

[ ۱۸۳ه حمع خالد و اسلم و علمه االسالم و اغتسل و صلي ركعتين ثم خرج مع خالد ] صف

 فقاتل الروم. 

 ي بريدي روم به وسیلهرسیدن خبر وفات ابوبكر به جبهه

در همين واقعه بريد از حجاز وارد شده و خبر وفات ابوبكر را به خالد رسانيد چنانچه ابن 

االثير قبل از جمالت باال كه نقل شد شدت قتال مسلمين و روم را نگارش داده و گويد: 

لبريد من المدينة و اسمه محمية بن زنيم فسألوه الخبر فاخبرهم فانهم علي ذلك قدم ا

بكر ابي عبيدة فبلغوه خالدا فاخبره خبربكر و تأمير ابيبسالمة و امداد و انما جاء بموت ابي

ي زن مالك بن نويره كه بعد از قتل وي [ . عمر كه از عمل ناهنجار خالد درباره۱۵۳سرا ]

الف اش زنا كرد دلگير گرديد و ابوبكر برخشرمي در عدهم بيبالفاصله با عيال او با تما

 ي خالفتحكم شرع و قانون اسالم از اجراي حد بر خالد خودداري كرد و عمر كه زمينه

را با روي كار آوردن ابوبكر براي خويشتن مهيا نموده و مقدمات آن را چيده بود و پس 

ي مسلمين تكيه زد و خالد در جبههي خالفت بدون شوري و مصلحت از از وي بر اريكه
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خالد  ي نيز نوشت وروم بود اول كاري كه عمر انجام داد به شام بريد فرستاد و با وي نامه

 [ . ۱۵9را از امارت جيش معزول ساخت ]

 چند مورد از عمل بريد در زمان عمر

ي آن يلهوسدادعمر بريد را خواسته و به خالد گفته: پيغمبر اكرم به ما از غيب خبر مي

[ عبيدة در )حمص( نوشت و از عملي كه خالد بن ۱۸9ي به عامل خود ابو ] صفحه نامه

وليد انجام داده بود سخت به مقام استنكار آمده و آن قضيه صريح در وجود بريد در 

[ چنانچه ۱۵۷زمان عمر است و تفصيل قضيه در كتاب النص و االجتهاد مذكور است ]

ده ي بريد شي خليفه به واسطهي وي به زوجهي روم و هديهملكه ي عمر بهي زوجههديه

 شد بعد آن را به استرها[ . در اوائل عمل بريد ميان مسلمين شتر استعمال مي۱۵۱است ]

 تبديل كردند و بعد از آن اسب معمول گشت كه بيشتر سرعت در سير داشت. 

 زلي بريد چند مركب بوده و عوض كردن آنها در مناقافله

ي بريد مركب از چهل يا پنجاه و يا بيشتر از شتر و استر و اسب بود و به هر منزل كه قافله

ي بريد در عصر اموي به چهار مليون درهم كردند و نفقهرسيد مركبها را عوض ميمي

خص شد. و شصد و پنجاه نه هزار دينار بالغ ميعباس به يكرسيده بود و در عصر بني

است و گفتند تقريبا ريمل بريد بود كه به وي )صاحب البريد( ميمخصوصي مباشر ع

[ بوده است كه تفصيال در ۱۸۷امارت آن را داشته و براي بريد نشان خاصي ] صفحه 

 [ . ۱۵۲صحب االعشي قلقشندي مذكور است ]

 ي صاحب بريدسرعت سیر بريد و وظیفه

فزودند و اسرعت سير بريد ميعباس بر اميه و بنيي ملوك بنيخلفاء خصوصا در دوره

كردند كه هر قدر مسافت دور و دراز را دراندك سماعي خودشان را در اين راه بذل مي
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رسيد و تسلط وي بر امور امراء و حكام نمود بهتر بود و اخبار به خليفه ميمدت طي مي

 يشد مسافت بين قاهره و دمشق را مثال در چهار روز طو قضات و واليها بيشتر مي

گشت حتي بريد شام به قاهره در هفته كردند و بين قاهره و حلب در پنج روز طي ميمي

ي بزرگ و مهمي را در دولت اسالمي متصدي رسيد. و صاحب بريد وظيفهدو مرتبه مي

ا از احوال فرستاد ترو خويش ميبود او را خليفه و يا سلطان به تمامي نقاط مملكت و قلم

ز داد و وقتي به مركگشت و به خليفه گزارش فوي ميخبردار مي آنها و رفتار واليها

شد بدون تشريفات و مانع و تعيين وقت به فوريت هر چه زودتر نزد خالفت وارد مي

ز ي روزگار غدار اشتافت و حاجت و دربان دربار كه در دستگاههاي فراعنهخليفه مي

مانع بشود  توانستند از بريد نميشوملوك ستمكار كه مانع ارباب حوائج و بيچارگان مي

ا به ها رداد و نامهآمد و گزارش اخبار را شفاها به وي ميبه حضور خليفه و يا سلطان مي

 رسانيد. او مي

 ي صاحب بريدانتظامات راهها در عهده

[ زنان ۱۸۱صاحب بريد به انتظامات طرق و شوارع و امنيت آنها از راه ] صفحه 

ي آب براي افراد قافله جديت داشت چون أعوان و انصار و هپرداخت و در تهيمي

 كارمندان زياد داشت. 

 رسیدگي به داد درماندگان در راهها در زمان امیرالمؤمنین

عليه در نهايت درجه اهللي اميرالمؤمنين علي سالمو اين موضوع در زمان خالفت حقه

شد راه گان به فوري رسيدگي ميمورد نظر دولت اسالم بود و در راهها به داد درماند

ميان مدينه و مكه در كمال راحتي براي مسافرين مهيا بود و صاحب بريد به حفر آبار در 

نمود و در حفظ كرد و به منازل و خانهاي مسافرين رسيدگي ميعرض راهها نظارت مي
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امنيت راههاي بالد اسالمي كوشش داشته و به عهده وي موكول و محول بود كه 

 يلش در محل خود مسطور است. تفص

 ديده باني بريد

باني به امور امراء و حكام و قضات داشت و گزارش امور آنها را هر چه زودتر بريد ديده

عليه اهللداد و همين مراقبت به امور امراء و حكام است كه اميرالمؤمنين سالمبه خليفه مي

 ي مراقبت و زير نظرعليه دربارهاهللدر عهد مشهور خويش به مالك اشتر نخعي رضوان

گرفتن كارهاي عمال و كارمندان و كاركنان دولت اسالمي مرقوم فرموده: ثم تفقد 

[ يعني كارهاي آنان را زير ۱۱۵اعمالهم و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهم ]

ان عمل هم بانها و بازرسهاي درست و وفادار بر آنها بگمار كهنظر بگير و مراقب و ديده

[ پس مراقبين و تفتيش كنندگان ۱۸۲ي بريد در آن زمان بوده است. ] صفحه و وظيفه

بايد از اهل صدق و درستكار و درست گفتار و اهل وفا باشند نه اين كه برعكس باشد. 

افتاد مي اند و بسيار اتفاقو به همين مناسبتهاي مزبوره اهتمام شديد در سرعت بريد داشته

كه بعضي اشخاص را زودتر نزد خليفه يا امير حاضر نمايند اسبهاي بريد براي براي اين 

دادند و نزد او گونه اشخاص را با آنها حركت ميكردند و آناين كار استخدام مي

رسانيدند. سرعت سير بريد با اختالف مراكب بريدها از شتر و اسب و استر و با مي

شد و به گردن آن مراكب زنگ لف مياختالف راهها از فراز و نشيب آنها مخت

آويختند كه صداي آنها موقع راه رفتن با آن تندي سير و حركت شنيده شود آن به مي

 [ . ۱۱۱معروف بود ]« قعقعة البريد»نام 

 مامون در كنار نهر برذون

الرشيد در روم در كنار نهر )برذون( رطب )ازاز( آوردند با همين بريد بوده كه براي مأمون

وقتي كه در كنار آن نهر قرار گرفت و از آب آن آشاميد و آرزوي رطب خرماي )ازاز( 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

نمود و هنوز از جاي خود برنخواسته بود كه استرهاي بريد عراق از دور نمايان شدند و 

شان حمل كرده بودند و پيش مأمون به زمين گذاشتند و تمامي رطب )ازاز( با خود

 [ ۱۳۵[ . ] صفحه ۱۱۹حاضرين در تعجب شدند ]

 ي با سعاتارسال نامه

ها با )سعات( بوده كه مردان خفيف سبك و از طرق مخابره با بريد يكي هم ارسال نامه

لي را طي تحمل مراحاند كه عادت داشته و تربيت يافته و به سير سريع با صبر و بوده

ي حكومت ديالمه به وجود عباس در دورهاند و اين نوع )سعات( در ايام بنينمودهمي

( ۱۸۵آمده و سرعت سير بعضي از ساعيان به حدي رسيده كه روزي بيش از چهل فرسخ )

ميل طي مسافت كرده است. و نظام بريد در طول مدتهاي متمادي و ساليان دراز در دوران 

 اسالمي گاهي بسيار مرتب و اوقاتي نامنظم بوده است.  دولتهاي

 ي مغول بر بالد اسالميحلمه

كن تمام ي بالي عظيم مغول )تاتار( بر بالد اسالمي كه مانند سيل ريشهي غلبهدر دوره

بالد اسالمي را فراگرفت و آن تاريكي خانمانسوز بر تمامي شهرها احاطه كرد و همچنين 

مدن تيمور لنگ كه يك ظالم نامدار از ستمكاران روزگار بود و با بعد از روي كار آ

ي بريد منحل و از هم مختل و گسيخته ه ق به كلي رشته ۱۵۸تسلط وي بر شامات در سال 

ماندگي مسلمين از هر جهت شدند و چه شده است چنانچه مغول بسيار باعث عقب

در هر قسمت تار و مار و  ثروتهاي علمي از بين رفت و چه شهرستانها و كتب علمي

 خوش اجانب و قرباني آن دجله شد. ها ويران و با خاك يكسان و دستكتابخانه

 انداطمینان حاصل است كه اسراء را با بريد برده
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حاال كه بطور خالصه از تاريخ و حاالت بريد به عرض خوانندگان عزيز رسيد و روشن 

د موضوع بريد بسيار مرتب و تكميل شده و اميه و معاويه و يزيي بنيشد كه در دوره

خواستند زودتر نزد ملوك [ را كه مي۱۳۱نهايت درجه منظم بوده و اشخاصي ] صفحه 

و بلكه  بردند و هيچ بعيد نيستاميه و امراء آنان برسانند با مراكب بريد نزد ايشان ميبني

ود كه شل حاصل ميبه انسان كه بررسي عميق در اين موضوع داشته باشد اطمينان كام

اند كه نه محملي وجود داشت و نه اسراء خاندان رسالت را با همان مراكب بريد برده

باني در آنها موجود بوده بلكه مخدرات و بانوان حرم رسالت را بر )اقتاب( شترها سايه

گذارند و لذا عبارت مقاتل و سوار كرده بودند كه جهاز چوبي است كه بر شترها مي

ل باشد و بانوان حرم رسالت از آن ترتيب و شكمعتبره )اقتاب( است جمع قتب ميتواريخ 

يد اند و هيچ بعيد نيست كه با آن سرعت سير بربا آن نحو اسارت نهايت شكايت را داشته

دادند و از كمك ها و غالبا از كنار شهرها كه اسراء را عبور ميو ترس از مردم و از بيراهه

نصر خزاعي ترس داشتند از اطفال خاندان رسالت از شترها و از باالي  مردم به آنها مانند

اند كه از اطفال در راه قتبها در عرض راهها افتاده و پس از مدتي طي راه ملتفت شده

فرسا از بانوان خاندان رسالت سقط جنين افتاده و مانده است و در اثر همان زحمات طاقت

در زير آفتاب سوزان صحراها و بيابانها در موقع فصل كرده است و با آن نحو كه آنها را 

بردند در ظرف چند روز سر و صورت آنها پوست انداخته و تغيير پائيز و خشكي هوا مي

اند. پيدا كرده و احتياج به مدت متمادي مثال به يك و دو ماه ندارد كه بعضي تصور كرده

يان خودشان برده باشند چنانچه گرچه بر فرض صحت اين ادعاء: كه اسراء را با چهارپا

در سابق تحقيق شد و صحت آن نيز معلوم نيست باز چهارپايان خود آنها در راه رفتن 

زياد بوده ولي ظن قوي آنست كه چهارپايان امام )ع( را بهتر از چهارپايان مأمورين ابن

ضيح داده شد [ از آنچه تو۱۳۹نيز غارت كرده بودند و از آنها شمر نيز برده بود. ] صفحه 

ه شام و السالم را بي اربعين و رفتن اسراء اهل بيت عليهمگردد: آنان كه قضيهروشن مي

ات حاالت اند كامال از تاريخ و جزئيشان را در اربعين اول به كربالء استبعاد كردهبرگشتن
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 اند و باعث شبهه و اشكال در ديگرانبريد در آن دوران اطالع نداشته و غفلت ورزيده

اند كه اين موضوع را از محاالت و از اكاذيب اند حتي كار را به جائي رسانيدهنيز شده

ي محدث نوري )ره( در لؤلؤ مرجان اند و عمده باعث اين كار مرحوم عالمهبشمار آورده

آور است بعضي از [ و بسيار خنده۱۱۵و بعضي از شاگردان وي در كتابش شده است ]

 شود. يقاصرين باز تابع آنها م

 از نكات عبارات قزويني

[ آنست كه ۱۳۵از نكات عبارات فاضل قزويني )ره( در كتاب تظلم الزهراء ] صفحه 

ود كه شگفته: )قد ذيهب الحمام بالمكاتب باسرع من ذلك(. از اين عبارت او معلوم مي

ي سيلهه وزياد پليد از آن دربار بخبرهاي دربار شوم يزيد از شام به عراق و استيذان ابن

ر زمان بر را دبر رسيده است و انكار محدث نوري )ره( استعمال كبرتر نامهكبوتر نامه

م به گرديشاءاهلل تعالي. از اينجا برميآيد انيزيد وجهي ندارد چنانچه تحقيق آن مي

يت بفرمايشهاي محدث نوري )ره( كه در لؤلؤ مرجان براي استبعاد اين كه اسراي اهل

م در اربعين اول سال شصت و يكم هجرت به كربالء آمده باشند ذكر كرده السالعليهم

وجه است پس به بررسي دليل دوم ايشان چنانچه دليل اولش معلوم گشت كه بي

 پردازيم. مي

 دلیل دوم محدث نوري و جواب آن

 اشاره

 تدليل دوم محدث نوري )ره( بر ادعاي خويشتن در نفي و استبعاد آمدن خاندان رسال

السالم به كربالء در اربعين اول آنست كه معتمدين اهل تاريخ در سياق ذكر مقتل عليهم

 اند بعد عبارت شيخ اعظمي آمدن اسراء به كربالء در اربعين اول نكردهاشاره به قصه

مفيد )ره( را در ارشاد شاهد آورده است و حاصلش آنست كه يزيد امر كرد نعمان بن 
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[ . ] ۱۱۸ي به آمدن آنها به كربالء نكرده است ]نه ببرد و ابدا اشارهبشير اسراء را به مدي

شود: اوال: از در جواب اين دليل محدث نوري )ره( گفته مي[ جواب آن۱۳۸صفحه 

ي را اگر جمعي از مؤرخين نقل ننمايند دليل بر عدم وقوع آن واضات است كه قصه

واهد اند و اگر شمؤرخين نگارش ندادهشود چه بسيار از قضاياي تاريخي را جمعي از نمي

انجامد. و ثانيا: شيخ مفيد )ره( در عبارات خود و از به اين مدعا بياوريم كالم به طول مي

آنها عبارتي را كه در خصوص مراجعت اسراء خاندان رسالت از شام فرموده بنايش به 

واريخ قضايا و تي سابقين بوده كه در نقل اختصار كوشيدن است چنان كه دأب و رويه

اند و شواهد زيادي بر اين ادعا داريم كه اگر نگارش داده شود كالم به اختصار كوشيده

[ . و ثالثا: شيخ اعظم مفيد )ره( و شيخ طائفه طوسي )ره( و امثال ۱۱۳كشد ]به درازا مي

 وآن نوابغ روزگار كه از دعائم دين و اركان اسالم بشمارند در مقام نقل احاديث دينيه 

شان به تحقيق و صحت نقل و درستي حتي در نقل تواريخ و قضاياي عادي بنا و رويه

گفتار است و لذا اگر در موردي خواه از احاديث ديني و اخبار مذهبي اصولي اسالمي و 

فقهي باشد يا راجع به نقل قضايا و تواريخ و حوادث و جريانهاي عادي باشد بدون سند 

ي داشته باشند و ازمشايخ اگر در موردي سندي به نقل قضيه [۱۳۳كنند ] صفحه نقل نمي

شان كنند و اگر مسندا از مشايخاند نقل ميي به آنها رسيده و روايت كردهآنها مسندا قصه

و  نمايند چنانچه با تاملموضوعي را نقل نكرده باشند آن را در كتاب خودشان نقل نمي

لي شيخ طوسي )ره( اين موضوع واضح و بر دقت در كتاب امالي شيخ مفيد )ره( و اما

بعين ي ارمنصف متأمل آشكار است. پس آن دو بزرگوار و امثال آن بزرگان به قضيه

اند اين اند چون مسندا از مشايخ آنها نرسيده و لذا نقل نكرده و اشاره نفرمودهاشاره نكرده

رين است بعض قاص شود كه اصل قضيه در واقع حقيقت نداشته باشد تعجب ازدليل نمي

ي اربعين كه در جائي از كتابش گفته كه شيخ مفيد )ره( و شيخ طوسي )ره( انكار قضيه

ي اند و در جاي ديگر از همان كتاب گفته كه آن دو بزرگوار نسبت به قضيهرا كرده

حيح اند ادعاء أولش باطل دومي صاربعين ساكت هستند از انكار و تصديق چيزي نگفته
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ي مسموم شدن بعضي از ائمه گردد كه دربارهآنچه گفته شد معلوم مياست. و از 

ا فرمايد كه جمعي از شيعه قائل هستند كه بالسالم كه شيخ مفيد )ره( در ارشاد ميعليهم

سم از دنيا رحلت فرموده از همين باب است زيرا سندي به آن قضيه نداشته و آن را 

السالم را به جمعي از شيعه داده نه اين عليه روايت نكرده و لذا نسبت مسموم شدن امام

ي مسموم شدن را نفي فرموده باشد بلكه از مشايخش مسندا به وي روايت نشده كه قضيه

 [ ۱۳9و لذا خودش بطور جزم آن موضوع را نگارش نداده است. ] صفحه 

 دلیل سوم محدث نوري و جواب آن

 اشاره

فيد در كتاب مسار الشيعة در وقائع ماه دليل سوم محدث نوري )ره( آنست كه شيخ م

با اين  السالم به كربالء نفرمودهبيت عليهمصفر و روز بيستم آن اشاره به آمدن اسراء اهل

ي كه اولي بود كه اشاره بفرمايد و همچنين شيخ طوسي )ره( در مصباح متهجد و عالمه

[ قريب به عبارت ۱۱9] حلي )ره( در منهاج الصالح و كفعمي )ره( در دو موضع از مصباح

اند. و بعد محدث نوري )ره( ي اربعين نكردهاند و اشاره به قصهشيخ مفيد )ره( فرموده

فرموده: ظاهر عبارت )يعني عبارت شيخ مفيد )ره( آنست كه روز اربعين از شام بيرون 

 رآمدند نه آن كه وارد مدينه شدند چنانچه بعضي توهم كردند چه از دمشق تا مدينه كمت

از يك ماه سير قافله متعارف نشود خصوص آن قافله حسب دستورالعمل يزيد به نعمان 

كه به آن رفتار نمود و بعد مابين دو بلد زياده از دويست فرسخ است و اگر مراد آن بود 

[ اختالفي در ورود او در روز اربعين ۱۳۷داد و در حق جابر كه ] صفحه تغيير عبارت نمي

فرمود و در هر حال اين كلمات )يعني كلمات ينجا به رجوع تعبير نمينيست به ورود در ا

شيخ مفيد ره( صريح است در نيامدن ايشان به كربالء و اال ذكر آن در وقايع ماه صفر از 

[ . ۱۱۷جهاتي اولي بود. تا اينجا آنچه الزم بود از عبارات محدث نوري )ره( نقل شد ]
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چه در جواب دليل دوم گفتيم شيخ مفيد )ره( در شود: چناندر جواب گفته ميجواب آن

ي آمدن شود در قضيهكند معلوم مينقل تواريخ اگر سندي بر آن نداشته باشد نقل نمي

ي اسراء به كربالء سندي از مشايخش نداشته و لذا مسكوت گذاشته و اشاره به آن قضيه

ر ه سبك شيخ )ره( را دتاريخي نفرموده است و شيخ طوسي )ره( و آيةاهلل عالمه )ره( ك

فيد )ره( اند و اگر عبارت شيخ مكتابش تعقيب فرموده به همان رويه و رفتار قدم برداشته

بر خالف مشهور باشد كه رجوع اسراء در روز بيستم صفر از شام شده نه اين كه وارد 

كربالء در آن روز شده باشند آن هم يكي از آن خالف مشهورهاست كه شيخ اعظم 

ه( در مسارالشيعة به بعضي از آنها تصريح فرموده چه مانع دارد كه شيخ )ره( مفيد )ر

برخالف مشهور فرموده باشد كه رجوع از شام در روز بيستم صفر شده است در صورتي 

كه قول مشهور كه روز بيستم صفر ورود به كربالء است اقوي و دليل بر صحت آن وجود 

 [ ۱۳۱ مقامه. ] صفحه دارد نه بر فرمايش شيخ اعظم اعلي اهلل

 بعضي اقوال خالف مشهور شیخ مفید در مسارالشیعة

ي كبري فاطمة الزهراء ي عقد و زفاف حضرت صديقهچنانچه شيخ مفيد )ره( درباره

عليهاالسالم بر خالف مشهور ميان اماميه قائل شده و چون از مشايخش آن را روايت 

قول را قائل و نقل فرموده است و در عين  كرده و به وي مسندا آن طور رسيده و لذا آن

حال در همان كتاب مسار الشيعه قول ديگر را نيز نقل كرده است. در مسار الشيعة در 

اهلل  اهلل صليوقائع ماه رجب فرموده: و في النصف منه لخمسة اشهر من الهجرة عقد رسول

يه االشهاد عقد النكاح و كان فالسالم علي ابنته فاطمة عليه و آله و سلم الميرالمؤمنين عليه

[ . يعني در ۱۱۱لربها االمالك و سنها يومئذ ثالث عشر سنة عليها التحية و الرضوان ]

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم عقد نكاح ي ماه رجب پنج ماه از هجرت گذشته رسولنيمه

داوند شاهد در آن خ عليها واهللالسالم بر دخترش فاطمة سالمبست براي اميرالمؤمنين عليه

عليها در آن روزها سيزده ساله بود. و در نسخه اهللها را و سن زهرا سالمگرفت مالئكه
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و »ي ما موجود است عبارت به اين نحو است خطي از كتاب مسار الشيعة كه در كتابخانه

ر عليها داهلل[ حضرت زهراء سالم۱۳۲يعني ] صفحه [ « ۱۱۲سنها يومئذ احدي عشر سنة ]

ي خطي نيز وجهي دارد چنانچه به زودي از آنچه آن روزها يازده ساله بود و اين نسخه

 گردد. شود روشن مينگارش داده مي

 ي طاهرهتاريخ عقد و زفاف صديقه

 اهلل صلي اهللالحجه گويد: اول يوم منه لسنتين من الهجرة زوج رسولو در وقائع ماه ذي

السالم به سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء البتول عليه و آله و سلم اميرالمؤمنين عليه

الحجه سال دوم از هجرت شود اين روايت كه در اول ماه ذي[ معلوم مي۱۹۵عليهاالسالم ]

يز شيخ السالم اتفاق افتاده آن را ني طاهره عليهاالسالم با اميرالمؤمنين عليهقهتزويج صدي

الحجه آن را نگارش مفيد )ره( روايت كرده و از مشايخش به وي رسيده و لذا در اول ذي

ي ماه رجب را نوشته است. و نيز در مسار الشيعة در وقائع ماه محرم داده چنانچه نيمه

حدي و عشرين سنة ثالث من الهجرة كان نقل فاطمة عليهاالسالم الي فرموده: و في ليلة ا

[ . ۱۹۱السالم و زفافها اليه و لها يومئذ ستة عشر سنة و روي تسع سنين ]اميرالمؤمنين عليه

[ عليهاالسالم ۱9۵يعني در شب بيست و يكم سال سوم از هجرت حضرت زهراء ] صفحه 

د و در السالم بوكبري با اميرالمؤمنين عليه را نقل داده و شب عروسي آن بانوي عصمت

ي طاهره عليهاالسالم در سن شانزده سالگي بوده و روايت شده نه سال ان روز صديقه

ي طاهره داشته است. اين دو فقره فرمايش شيخ اعظم )ره( راجع به سن صديقه

ه نسبت وفاتي كعليهاالسالم در موقع عقد و زفاف در مسار الشيعة بايد با تاريخ والدت و 

ي كبري عليهاالسالم در همان كتاب ذكر كرده سنجيده شود چنانچه در وقائع به صديقه

فرمايد: و في العشرين منه سنة اثنتين من المبعث كان مولد سيدة االخرة ميماه جمادي

[ . و نيز ۱۹۹النساء فاطمة الزهراء عليهاالسالم و هو يوم شريف يتجدد فيه سرور المؤمنين ]

االخرة اليوم الثالث سنة احدي عشرة من الهجرة كانت وفاة سيدة النساء فرموده: جمادي
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اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم و هو يوم يتجدد فيه احزان اهل فاطمة الزهراء بنت رسول

 [ . ۱۹۵االيمان ]

 شودآنچه از كلمات شیخ مفید استفاده مي

وان از آنها تر كتاب مسار الشيعه نقل شده و ميي شيخ مفيد )ره( دآنچه از كلمات شريفه

 ي كبري عليهاالسالم كه در سال دومنتيجه اخذ كرد اين است: والدت با سعادت صديقه

ي مبعث در بيستم جمادي االخرة اتفاق افتاده و عقد نكاح بنا به قول شيخ )ره( كه در نيمه

سن بانوي عصمت كبري  [ گذشته واقع شده۱9۱ماه رجب پنج ماه از هجرت ] صفحه 

ا ي خطي از مسار الشيعة است. و بنشود كه موافق نسخهدر آن موقع تقريبا يازده سال مي

الحجة دو سال از هجرت گذشته عقد اتفاق افتاده به فرمايش ديگرش كه در اول ماه ذي

عليها در موقع تزويج سيزده سال خواهد بود و كلماتش اهللي طاهرة سالمسن صديقه

يح است كه ميان عقد و زفاف فاصله شده است. و زفاف كه در بيست و يكم محرم صر

سال سوم از هجرت واقع گشته كه يك سال يا تقريبا دو سال بعد از وقوع عقد زفاف 

واقع شده پس در آن موقع چهارده سال داشته ولي شيخ )ره( فرموده كه در آن موقع 

لوم نشد و بنا به فرمايش شيخ )ره( عصمت كبري شانزده سال داشته است وجهش مع

عصمت كبري در زمان رحلت كه سوم جمادي االخرة سال يازده از هجرت است بايد 

بيست و چهار سال داشته باشد. و بنا به تاريخ والدت كه شيخ )ره( ذكر كرده كه دو سال 

بعد از مبعث است و تاريخ رحلت كه سال يازده از هجرت است سنين عمر مبارك 

ي از وقائع شود: خيلشود واهلل العالم. و نيز گفته ميي روز جزا بيست و دو سال ميهشفيع

تاريخي وجود دارد كه شيخ مفيد )ره( ابدا به آنها اشاره نفرموده و در تأليفات بسيار 

ي خود كه از مصادر مهم بشمار است به آنها تصريح نفرموده است حاال ما ارزنده

ون شيخ مفيد )ره( مرقوم نفرموده مثال فالن قضيه حقيقت ندارد توانيم ادعاء كنيم چنمي

 [ ۱9۹نمايم: ] صفحه از باب مثال به چند مورد اشاره مي
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 تصريح شیخ به محل دفن شهداء از بني هاشم و ديگران

[ : در پائين پاي حضرت سيدالشهداء ۱۹۸شيخ اعظم مفيد )ره( در ارشاد فرموده ]

هاشم در آنجا دفن كردند و ي شهداء را از بنيالسالم گودالي كندند و ابدان طاهرهعليه

نزديكترين شخصي كه به آن حضرت دفن شد علي بن الحسين عليهماالسالم است و اما 

آن حضرت شهيد شدند آنها در اطراف آن حضرت دفن السالم كه با اصحاب حسين عليه

كنيم ميدانيم اال اين كه ما شك نشدند و براي آنها ما قبوري به نحو تحقيق و تفصيل نمي

ل عليه در محاهللهاشم ابوالفضل سالمكه حائر حسيني بر آنها احاطه دارد و قمر بني

ش است. و اما از قبور برادرانشهادتش مدفون است در طريق غاضرية و قبر مباركش ظاهر 

ا را زيارت عليه اشاره كرده و آنهاهللاثري نيست و زائر بايد به پائين پاي سيدالشهداء سالم

 كند. 

 قبر شريف حبیب و حر

يه نكرده علاهللشيخ اعظم )ره( ابدا اشاره به ظاهر بودن قبر حبيب بن مظاهر اسدي رضوان

مطهر دفن شده باشد. و همچنين به قبر حر رياحي اشاره  كه مستقال و منفردا در كنار حائر

 نفرموده. 

 آمدن امام سجاد به دفن ابدان شهداء

العاده براي دفن امام السالم به طريق خارقو نيز به آمدن حضرت امام سجاد عليه

توانيم ادعاء نمائيم چون شيخ اعظم )ره( السالم و سائر شهداء اشاره نفرموده حاال ميعليه

به اين دو سه موضوع اشاره نكرده هر سه واقع و حقيقت ندارد در صورتي كه آمدن 

العاده به كربالء و حضورش در [ خارق۱9۵السالم به طريق ] صفحه حضرت سجاد عليه

السالم از مسلمات در ميان شيعه است ي شهداء خصوصا امام عليهموقع دفن ابدان طاهره

السالم و از فرمايشهاي آن حضرات درستي و صحت آن ي اطهار عليهمو در زمان ائمه
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موضوع روشن و از وقائع غيرقابل انكار است. و مدفون شدن حبيب بن مظاهر )ره( در 

كنار حائر حسيني مستقال جاي شبهه نيست زيرا از قرائن و تواريخ به دست آمده چون 

و را در به وي قائل بشوند ا اند امتيازياسد بوده و آنها خواستهي بنيحبيب )ره( از قبيله

رده و اش به كنار باند و حر )ره( را قبيلههمان محلي كه فعال زيارتگاه اوست دفن كرده

اند و كشف قبر وي به امر شاه اسماعيل صفوي )ره( مشهور و در انوار نعمانيه دفن كرده

 عدم سره دليل برط تبريز و اشاره ننمودن شيخ اعظم قدس ۹99ص  ۵مذكور است ج 

شود شايد چون شيخ مفيد )ره( آن را از مشايخش نقل نكرده و مسندا به وقوع آن نمي

 وي نرسيده و لذا اشاره به آن نفرموده است. 

 قبر شريف حضرت مسلم

نب مسجد عليه در جاهللشيخ مفيد )ره( به واقع شدن قبر مطهر حضرت مسلم بن عقيل سالم

اره نكرده و آن دليل بر عدم واقع بودن قبر مطهر اعظم كوفه كه زيارتگاه عموم است اش

ي مستمره و عمل شيعه از زمان شود در صورتي كه سيرهحضرت مسلم در آن محل نمي

كنند السالم را در آنجا زيارت ميالسالم تا حال برآنست كه حضرت مسلم عليهائمه عليهم

رائني از توجهات شمارند و قو مدفون بودن آن حضرت را در آنجا از مسلمات مي

[ مدعاست چنانچه ۱9۸حضرت بقيةاهلل ارواحنا فداه بر آن محل شاهد صادق بر ] صفحه 

ست. اند پوشيده نيبر مطلع به احوال اشخاصي كه به شرف حضور آن حضرت نائل آمده

و اما اين كه محدث نوري )ره( سرعت سير قافله را از شام به مدينه چنانچه از شام به 

عاد كرده و فرمايش وي جز استبعاد چيز ديگري بيش نيست از آنچه در كربالء استب

بعادها ي آن استگذشته از تواريخ و شواهد بر سرعت سير در آن زمانها نگارش يافت همه

 برد. را از ميان مي

 شیخ مفید در ارشاد اغلب قضاياي مسلمه را نگارش داده
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قل ارشاد اغلب قضاياي مشهور و مسلمه را نو نيز ناگفته نماند كه شيخ مفيد )ره( د كتاب 

كرده و در مواردي كه به طريق آحاد نقل شده به آنها اعتناء و اعتماد نفرموده و چون 

السالم پس از خالصي از اسارت به مدينه از مسلمات و بيت عليهممراجعت اسراء اهل

 ي اربعين اولجاي شبهه و اشكال نيست و لذا آن را نقل فرموده ولي اشاره به قضيه

اند كه قطار نفرموده است. چون به اصطالح استطرادا در بين راه واقع شده و به دليل گفته

سب اند و بر حما را به عراق و كربالء بكشيد و بيشتر از دو سه روز در كربالء نمانده

شود. و در اينجا خوب است به اين نكته عادت اين قبيل قضايا با مرور زمان روشن مي

ي اربعين براي خود اره شود: محدث نوري )ره( عدم نقل شيخ مفيد )ره( را در قضيهاش

شود ولي مطلبي كه شيخ مفيد دهد و گفتيم كه آن مدرك و دليل نميمدرك قرار مي

)ره( آن را از مسلمات دانسته و نقل كرده محدث نوري )ره( در آن اشكال نموده و 

 آن مطلب را تضعيف نمايد . خواسته با نقليات آحاد و غير معتمده

 آنچه شیخ از آيات الهي در امیرالمؤمنین شمرده

[ الخارقة ۱9۳چنانچه شيخ مفيد )ره( در ارشاد فرموده: و من آيات اهلل تعالي ] صفحه 

السالم انه لم يعهد الحد من مبارزة االقران و منازلة االبطال ما للعادة في اميرالمؤمنين عليه

الم من كثرة ذلك علي مر الزمان ثم انه لم يوجد في ممارسي الحروب السعرف له عليه

طول  السالم فانه لم ينله معاال من عرته بشرونيل منه بجراح اوشين اال اميرالمؤمنين عليه

زمان حربه جراح من عدو و ال شين و ال وصل اليه احد منهم بسوء حتي كان من امره مع 

ن و هذه اعجوبة افرده اهلل باالية فيها و خصه بالعلم الباهر ابن ملجم علي اغتياله اياه ما كا

في معناها و دل بذلك علي مكانه منه و تخصصه بكرامته التي بان بفضلها من كافة االنام 

ي كالم شيخ اعظم مفيد )ره( گويد: [ . محدث نوري )ره( در لؤلؤ مرجان در ترجمه۱۹۳]

ي آن حضرت در ميدان معركه با الدهي آن كه مدت زمان محاربه و مجحاصل ترجمه

دشمنان از ايام محاربه از همه شجاعان و هزبران روزگار بيشتر بود و پيدا نشود از دليران 
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كه پيوسته ايام مشغول كارزار بودند كسي مگر آن كه صدمه از عدوي خود خورده و 

و سيما  لجراحتي به او رسيده يا عيب و نقصي در اعضايش پيدا شده كه به آن بد شك

السالم كه به اين طول ايام مقاتله از عدو جراحتي و عيب و شده جز اميرالمؤمنين عليه

نقصي در بدن مباركش نرسيد و از دشمن بدي و مكروهي نديد جز ضربتي كه از ابن 

ايست كه خداي ي باهره[ رسيد و اين آيه۱99ملجم به مكر و حيله به آن حضرت ] صفحه 

 به آن امر عجيب در ميان تمام دليران روزگار ممتاز فرموده. تعالي آن جناب را 

 باور نكردن محدث نوري به فرمايش شیخ مفید

بعد محدث نوري )ره( فرموده كه كالم شيخ مفيد )ره( را نتوان باور كرد و به ظاهرش 

واگذاشت چه آن منافات دارد با اخبار بسيار كه بعضي از آن را خود آن شيخ معظم 

ي از آنها اشاره فرموده و حاصل مقداري از آنها اين رده و به اختصار به جملهروايت ك

عليه در جنگ احد جراحت بسيار رسيده است. محدث اهللاست كه به اميرالمؤمنين سالم

داند ولي آنچه آن را شيخ )ره( از مسلمات نوري )ره( عدم نقل شيخ مفيد )ره( را دليل مي

دانم چرا محدث نوري )ره( متوجه فرمايد ولي نميباور نميدانسته و نقل كرده آن را 

نشده كه با اين كه شيخ مفيد )ره( بعضي از آن اخبار را خودش در كتاب اختصاص نقل 

كرده ولي به آنها اعتناء نفرموده و در ارشاد موضوع مزبور را از آيات باهره در وجود 

ست؟ البد بايد جهتي دارد كه شيخ عليه شمرده وجهش چياهللمقدس اميرالمؤمنين سالم

 اعظم )ره( اين رويه را پيش گرفته و اعتمادي به آن اخبار نفرموده و آن اين است: 

 اضطراب نقل در زخم برداشتن امیرالمؤمنین در احد

السالم در در نظر شيخ اعظم مفيد )ره( خبر وارد در جراحت ديدن اميرالمؤمنين عليه

كه مضمونش اضطراب داشته باشد از حجيت ساقط  جنگ احد مضطرب است و خبري

و نزد شيخ اعظم مورد اعتماد نيست زيرا در آن اخبار در بعضي نقل شده كه بدن مبارك 
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السالم هشتاد جراحت برداشته بود و در بعضي هفتاد جراحت روايت اميرالمؤمنين عليه

شصت جراحت [ ديگري چنانچه در مجمع البيان طبرسي است ۱9۷شده و در ] صفحه 

برداشته و در بعضي اخبار چنانچه در تفسير قمي )ره( نقل كرده نود جراحت است و 

الدين راوندي )ره( در خرايج چهل جراحت نقل كرده و ابن شهر آشوب )ره( در قطب

مناقب شانزده جراحت نقل كرده ايضا در مناقب از كتاب ابان بن عثمان زياده از شصت 

توان زخم برداشتن اضطراب در عدد جراحات چطور مي جراحت نقل شده و با اين

ي السالم را در روز احد تصديق كرد چنانچه شيخ مفيد )ره( در قضيهاميرالمؤمنين عليه

عليه همين رويه را اتخاذ فرموده و چون اهللكلثوم دختر اميرالمؤمنين سالمتزويج عمر ام

لذا اعتماد نكرده و حديث تزويج  ي تزويج نامبرده مضطربه ديده وروايت را در قصه

[ . محدث نوري )ره( فرموده: كه اختالفات در عدد ۱۹9مزبور را باطل دانسته است ]

جراحات آن حضرت در روز جنگ احد قابل جمع است به نحوي كه مخالفتي در اخبار 

نباشد و بايد در محل خود ذكر شود . كاش به جمع ميان آن اخبار در همين جا متعرض 

كند شد و البد بايد بفرمايند كه عدد مفهوم ندارد شانزده جراحت هشتاد را نفي نميمي

بلي درست است كه مفهوم عدد حجت نيست ولي اضطراب روايت در جاي ] صفحه 

رود و از اعتبار سازد و اضطراب از بين نميماند و آن را موهون مي[ خود باقي مي۱9۱

ا هشتاد چه مناسبت دارد پس چه جهت داشته كه كند شانزده با نود و چهل بساقط مي

عدد جراحات اين اندازه با اضطراب بدون ضبط نقل شده است؟ محدث نوري )ره( از 

كتاب اختصاص شيخ مفيد )ره( نقل كرده كه روايت فرموده كه چون آن حضرت از 

ها را چون در زخمي جنگ احد برگشت هشتاد جراحت در بدن مباركش بود و فتيله

آمد و آن جناب مانند گوشت جويده شده بود كردند از زخم ديگر بيرون ميل ميداخ

 [ . ۱۹۷و بر روي پوستي جنابش را گذاشته بودند ]

 فتیله گذاشتن به زخمهاي امیرالمؤمنین غیر معقول است
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محدث معظم نوري )ره( فرمايش شيخ مفيد )ره( را در ادعاء اين كه ابدا زخمي به بدن 

رد و باور توان باور كشمارد كه نميالسالم نرسيده از مطالبي ميالمؤمنين عليهمبارك امير

الم فتيله السشود ولي اين نقل كه به زخمهاي اميرالمؤمنين عليهكردنش بر وي مشكل مي

آمد و آن جناب كردند از زخم ديگر بيرون ميگذاشتند و چون داخل در زخمي ميمي

فرمايد در صورتي كه كسي كه ن خبر را باور ميمانند گوشت جويده شده بود اي

ريزي زخمها او را ماند؟ و خونزخمهايش به آن صفت و شكل رسيده باشد آيا زنده مي

گر به پذيرد؟ مآورد؟ آيا بدن مثل گوشت جويده شده باشد دوباره التيام مياز پا درنمي

 [ ۱9۲العاده صحت بيابد ] صفحه طريق خارق

 اهلل درباره امیرالمؤمنیناز معجزات رسول 

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم دست مبارك به بدن آن حضرت چنانچه گويند كه رسول

العاده در اينجا قبول شود پس چرا در ادعاي شيخ كشيد و صحت يافت اگر اين خارق

شود در صورتي كه شيخ )ره( تصريح فرموده كه زخم نديدن بدن مفيد )ره( قبول نمي

ي الهيه بوده است پس امكان دارد پيغمبر اكرم السالم از آيات باهرهامام عليهمبارك 

ابدا  السالم كشيده كهصلي اهلل عليه و آله و سلم دست مبارك خود را به بدن امام عليه

ز السالم رمد داشت اي خيبر كه چشمهاي مبارك امام عليهزخم نبيند چنانچه در قضيه

هلل صلي اهلل عليه و آله كه ماليد تا آخر عمرش درد چشمي ابركت آب دهن مبارك رسول

[ صلي اهلل عليه و آله گرما و سرما ۱۷۵[ و نيز از اثر دعاي پيغمبر اكرم ] صفحه ۱۹۱نديد ]

 كرد و شيعه بر نقل آن اتفاق دارند. السالم تأثير نميبه بدن مبارك امام عليه

 از اخبار آحادي كه محدث نوري بر آن چنگ زده

و خبري كه محدث نوري )ره( به شيخ اعظم مفيد )ره( نسبت داده كه در اختصاص نقل 

فرموده كه بعد از وفات آن حضرت اثر جراحاتي كه در بدن مباركش بود از فرق تا قدم 
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[ . اين خبر از اخبار آحاد بوده و صحت آن ۱۹۲شمردند پس عدد آن به هزار رسيد ]

ب شود و با مطلبي كه مثل شيخ مفيد )ره( رئيس مذهنميمعلوم نيست و با آن مطلب ثابت 

د گردشود و معلوم ميناقل خبر مزبور خودش صريحا آن را مرقوم فرموده معارض نمي

به آن خبر اعتناء و اعتماد نفرموده بلكه خبر واحديست كه از مشايخش رسيده و نقل 

ظهارنظر ارزشي به آن خبر كرده و مورد اطمئنانش نبوده است و لذا در ارشاد در مقام ا

 قائل نشده است.

 ي فرو رفتن پیكان به پاي امامتحقیق درباره

و يكي از شواهد و دالئل محدث نوري )ره( كه با آن خواسته كالم شيخ مفيد )ره( را 

تضعيف نمايد و باور كردن ادعاء شيخ اعظم )ره( به وي مشكل شده است عبارت از 

توانستند يالسالم است و نمي پيكان و فرو رفتن آن به پاي مبارك اميرالمؤمنين عليهقصه

حال نماز كه اصال به بدن التفاتي نداشت آن را بيرون ] صفحه آن را بيرون بياورند و در 

[ اين داستان در افواه شيعيان از خواص و عوام مشهور است و براي ۱۵۵[ آوردند ]۱۷۱

آن مدرك و مصدر قابل اعتمادي تا حال ديده نشده مگر تصريح عالمه )ره( كه نقلش 

فات رود از تأليارك بشمار ميكند. ولي در اغلب كتبي كه از مدآيد و كفايت ميمي

شيعه و سني پيدا نگرديده چنانچه محدث نوري )ره( خودش نتوانسته مستندي براي آن 

ذكر كند و لذا صريحا اقرار فرموده كه )مأخذ اصل آن فعال در نظر نيست( و گفته كه 

ث [ اتفاق افتاده و چون اين داستان موافق مرام محد۱۵۱اين قضيه در ايام جنگ صفين ]

 نوري )ره( بوده آن را نقل كرده است. 

 ي پیكان كه بسیار مورد اعتماد استمدرك قضیه

را به  ام كه نسبت اين قضيهي فيض كاشاني )ره( سابقا ديدهو در بعضي از كتب عالمه

مشهور در ميان شيعه داده و مدركي از تواريخ معتبره و روايات و كتب معتمده كه از 
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ر نكرده است و سيد فقيه طباطبائي يزدي )ره( در عروةالوثقي در مصادر بشمار است ذك

مقام بيان اين كه براي اقبال و حضور قلب در نماز درجاتي است به اين قضيه تصريح 

ي كبير متبحر نراقي )ره( در جامع السعادات فرموده: روي ] فرموده و قبل از او عالمه

فلم يمكن احدا من اخراجه فقالت فاطمة  السالم[ انه وقع نصل في رجله عليه۱۷۹صفحه 

عليهاالسالم: اخرجوه في حال صالته فانه ال يحس حينئذ بما يجري عليه فاخرج و هو في 

[ ولي اصل مدرك و مصدر اين قضيه از روايات و تواريخ ۱۵۹صالته فلم يحس به اصال ]

ذ و كه از افواه اخ شد كه از مشهوراتي باشدتا حال به دست نيامده بود و احتمال داده مي

سره در منهاج الكرامة فرموده: و كان اذا داخل كتب شده است. ولي آيةاهلل عالمه قدس

ء من الحديد من جسده )ع( يترك الي ان يدخل في الصالة فيتلقي متوجها اريد اخراج شي

يز [ تبر۱۷۵ط ] صفحه  ۷۸- ۷۳الي اهلل غافال عما سواه غير مدرك لالالم التي تفعل به ص 

رك سره بهترين مصدر و مدبخط مرحوم شيخ عبدالرحيم )ره( و اين تصريح آيةاهلل قدس

آيا  ماند؟رود و در آن مياست. و بايد تأمل شود آيا چطور پيكان در پاي انسان فرو مي

السالم مانده بود؟ چه آهن يا چوبي كه در نوك آن آهن است در پاي مبارك امام عليه

كان با آن وضع كذائي در پاي انسان بماند و انسان بتواند آرام نحو متصور است كه پي

السالم طاقت بيرون آوردن آن را نداشته باشد و متحمل اذيت و زحمت بگيرد و امام عليه

هاي آن باشد و نتوانند آن را بيرون بياورند مگر در حال نماز؟ البد بايد گفت: كه ريزه

ي السالم مانده است چنانچه )كلمهم عليهي كوچك پيكان در پاي مبارك اماشكسته

نصل( بر آن شاهد است و عالوه معلوم نيست تير را دشمن در موقع جنگ به پاي امام 

السالم زده است و كسي نگفته كه آن را دشمن در موقع جنگ زده و ممكن است عليه

ش فرو رفته اركخواسته پا به زمين بگذارد و نوك تيري به پاي مبالسالم ميخود امام عليه

رموده: سره نقل شد كه فاست. و تعبير بهتر در اين مطلب عبارتي است كه از عالمه قدس

ي آهن شده و ظاهر آن اينست كه خوردهاخراج چيزي از آهن از جسد آن حضرت مي

در جسد مبارك امام )ع( مانده بوده نه اين كه در جنگ كسي تير به بدن اطيب زده باشد 
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ي عرفيه است. اشخاصي كه اين داستان را ر بعض عبارات از باب مسامحهو تعبير تير د

دهند. أوال: بايد با مدرك متقن صحت [ مي۱۷۸نقل و مورد استناد خودشان قرار ] صفحه 

اي وقوع آن را ثابت نمايند چنانچه از فضل خداوندي مدرك قوي آن نقل شد و اال قصه

دليل اتخاذ نمود و از افواه اخذ كرده و در كتب  كه در افواه مشهور گرديده آن را نتوان

و تأليفات نقل و درج كرد گرچه از غايت اشتهار در افواه به بعض كتابها وارد شده باشد 

 ي آهني كه به پاي امامتواند ثابت نمايد خورده[ و ثانيا كسي نمي۱۷۳[ . ] صفحه ۱۵۵]

ر ادعاء شيخ اعظم )ره( بتواند )ع( فرو رفته آن را دشمن در جنگ زده است تا نقضي ب

خم ي زوارد نمايد. تعجب است محدث نوري )ره( صريح كالم شيخ مفيد )ره( را درباره

عليه در مدت عمر مباركش غير از ضربت ابن اهللبرنداشتن بدن اطهر اميرالمؤمنين سالم

يده ردخواهد باور ننمايد و چون باور كردنش به وي مشكل گملجم مرادي لعنه اهلل مي

ي مراجعت خاندان رسالت از شام به ظاهر كالم شيخ مفيد )ره( رد كند ولي در قضيه

ي اربعين اول را انكار نمايد اگر ظاهر كالم شيخ مفيد خواهد قضيهتمسك جسته و مي

اي را دليل بر نفي است پس صريح )ره( مدرك و حجت و دليل است و عدم نقل او قضيه

 مقام دليل بودن واضح و اولي خواهد بود.  و نص كالم آن بزرگوار در

 تحقیق در زخم رسیدن به فرق مبارك امام در جنگ خندق

[ جنگ احزاب ۱۷9السالم در ] صفحه و اما زخم رسيدن به فرق مبارك اميرالمؤمنين عليه

ي دالئل خويش در )خندق( از ضربت عمرو بن عبدود كه محدث نوري )ره( از جمله

شيخ مفيد )ره( به شمار آورده و كالم شيخ طبرسي )ره(را در مجمع  اشكال به فرمايش

البيان و علي بن ابراهيم قمي )ره( در تفسير و ابن شهرآشوب )ره( در مناقب و امالي شيخ 

)ره( را شاهد آورده است. ممكن است گفته شود: از عدم اعتماد شيخ مفيد )ره( بر اين 

السالم مجروح شده و بر فرق امام عليه كه ضربت عمر و طوري بوده كه سر مبارك

 شود كه موضوع مزبور ثابت و محقق نيستمبارك شمشير اصابت كرده باشد معلوم مي
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يخ شد و لذا خود آن شي ثبوت رسيده بود مورد اعتماد شيخ مفيد )ره( ميو اگر به مرحله

لي قبل علي عاعظم در ارشاد در ضمن بيان تاريخ جنگ خندق به اين عبارت فرموده: و ا

السالم فضربه السالم مصلتا سيفه و بدره بالسيف فنشب سيفه في ترس علي عليهعليه

[ . يعني عمرو رو آورد بر اميرالمؤمنين ۱۵۸السالم ضربة فقتله ]اميرالمؤمنين عليه

ا شمشير دستي كرد بالسالم در حالي كه شمشير خود را از غالف كشيده بود و پيشعليه

با سرعت آن را زد و برخورد شمشيرش برتاس كاله اميرالمؤمنين ]  بر آن حضرت و

السالم او را با ضربتي و او را كشت. بلي در السالم پس زد علي عليه[ عليه۱۷۷صفحه 

بعضي از عبارات تواريخ به اين الفاظ نقل شده است: و اصاب رأسه فشجه فضربه علي 

نين مشير عمرو به سر مبارك اميرالمؤمالسالم علي حبل عاتقه فسقط يعني رسيد شعليه

يا  السالم را پاره كرد والسالم و آن را )شج( كرد يعني پوست سر مبارك امام عليهعليه

آن را مجروح نمود. ولي اغلب تواريخ معتبره اين جمالت فوق را ندارد و از اين عبارات 

[ ۱۵۳السالم ]قتله علي عليهزير تجاوز نكرده است: ثم اقبل علي علي )ع( فتنازال و تجاوال ف

[ چنانچه در بسياري از كتب تاريخ اسالمي همين عبارت نگارش داده شده ۱۷۱] صفحه 

شود مجروح شدن سر مبارك اميرالمؤمنين )ع( از ضربت عمرو از مسلمات معلوم مي

كردند. پس ادعاي شيخ اعظم مفيد )ره( در نبوده و اال عموم مؤرخين بر آن تصريح مي

السالم در موقع جنگ دور از واقع نبوده نرسيدن به بدن اطهر اميرالمؤمنين عليه جراحت

ي و ادعائي نيست كه باور كردنش مشكل باشد و از غرائب بشمار آيد و انساني مثل عالمه

محدث نوري )ره( باور نفرمايد و در لؤلؤ مرجان از مطالب نادره بشمارد. پس جراحت 

سالم در جنگ احد و خندق نزد شيخ مفيد )ره(با طرق و اسانيد الديدن اميرالمؤمنين عليه

كلثوم و تزويج وي از عمر ثابت ي امخود از مشايخش ثابت نشده است چنانچه قضيه

نشده است اگر نزد ديگران اين دو موضوع ثابت شود ربطي به عالم شيخ اعظم )ره( 

 [ ۱۷۲ندارد. ] صفحه 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 نیامدن اسراء در اربعیني محدث نوري بر دلیل چهارم عالمه

 اشاره

ر السالم به كربالء دبيت عليهمچهارم از دالئل محدث نوري )ره( كه بر نيامدن اسراء اهل

 القدر عمادالدين ابوالقاسم طبري آملي كه ازاربعين اول ذكر كرده آنست كه شيخ جليل

كه از كتب  يي شيخ ابوعلي فرزند شيخ طوسي )ره( است در كتاب بشارة المصطفتالمذه

ي موجوده است مسندا روايت كرده از اعمش كه از بزرگان محدثين است و او از نفيسه

[ و اهل ۱۵9ي عوفي كوفي جدلي كه او نيز از روات اماميه است ]عطية بن سعد بن جناده

اند كه او راستگو بود و در سنه [ در كتب رجال خود تصريح كرده۱۱۱سنت ] صفحه 

يت كرده كه گفت: با جابر بيرون رفتيم به جهت زيارت حسين بن وفات كرد روا ۱۱۱

عليهما آنگاه شرح داد كيفيت ورود خود و جابر را به كربالء و اجمال آن اهللعلي صلوات

آنكه جابر غسل كرد و خود را شبيه محرمان نمود و به سعد خوشبو كرد و چون نابينا بود 

هوش شد آب بر او پاشيد به حال آمد پس عطيه دستش را به قبر مطهر رساند پس بي

بسوز دل سخناني جگرسوز به آن حضرت عرض كرد آنگاه بر شهداء سالم كرد و در 

آخر كالمش گفت: كه ما نيز شريك بوديم در آن امري كه داخل شديد يعني مجادله و 

يه عطي خاتم االنبياء صلي اهلل عليه و آله و شهادت. [ و نصرت ذريه۱۱۹مقاتله ] صفحه 

شان گفت: ما رنجي نكشيديم و شمشيري نزديم و سرهاي اين گروه از بدن جدا و زنان

شان يتيم شدند چگونه در اجر با ايشان شريك باشيم؟ جابر در جواب بيوه و فرزندان

حديث نبوي را كه خود شنيده بود ذكر نمود كه هر كس دوست دارد عمل قومي را با 

اشد و گفت: نيت من و اصحابم بر همان نيت حسين ايشان در ثواب آن عمل شريك ب

دري هاي كوفه چون قالسالم و اصحاب اوست. آنگاه فرمود: مرا ببريد به طرف خانهعليه

از مسافت راه طي شد فرمود اي عطيه آيا تو را وصيتي بكنم و گمان ندارم بعد از اين 
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السالم تان آل محمد عليهمسفر ديگر تو را مالقات كنم پس امر كرد او را به دوستي دوس

 و دشمني با دشمنان ايشان. 

 شروع به جواب محدث نوري

ن فرمايد: و از ايمحدث نوري )ره( تا اينجا اجمال قضيه را نقل فرموده و بعد از آن باز مي

شود جابر چند ساعتي بيش در آنجا درنگ نكرده و كسي را خبر شريف معتبر معلوم مي

بيت وارد شوند و با جابر مالقات كنند و ب عادت نشود كه اهلمالقات ننموده و به حس

عطيه در نقل چگونگي آن سفر زيارت با جابر ابدا اشاره به آن نكند. تا اينجا فرمايش 

شده  ي چاپمحدث نوري )ره( بود. آنچه از كتاب بشارة المصطفي نقل فرموده در نسخه

ي حيدري كه كتب نفيسه را ر مطبعهقمري در نجف اشرف د ۱۵9۲از آن نامبرده به سال 

[ چاپ كرده موجود است ۱۱۵ي مادي تجاري ] صفحه با كاغذهاي كاهي براي استفاده

د شوي آن كتاب نيز به قلم بعضي از فضالء معلوم ميو از قرائن چنانچه از مقدمه

 ي كاملي وجودهاي مخطوط موجود از كتاب نامبرده در نجف ناقص بوده و نسخهنسخه

مان كننده به گكننده و تصيححي از )محمره( به دست آمده و چاپاشته و بعدا نسخهند

ي پيدا شده در محمره تكميل كرده و طبع ي مطبوعه را از روي نسخهخودشان آن نسخه

هاي خطي ناقصي كه در نجف اند و قطعا محدث نوري )ره( از آن نسخهو نشر كرده

ر ي مطبوعه دشود كه حتي نسخهقرائن معلوم مياشرف بوده اخذ فرموده است ولي از 

 ( قمري در نجف باز ناقص و كامل نيست . ۱۵9۲سال )

 آنچه سید امین عاملي از روايت عطیة نقل فرموده

ي اكبر مجتهد مشهور و متتبع واسع االطالع آقاي حاج سيد بينيم سيد امام عالمهو لذا مي

 كتاب كبير )اعيان الشيعة( كه يكي از چند صاحب -شام -محسن امين عاملي نزيل دمشق

نفر رجال نوابغ در اين اواخر زمانها و از مفاخر عالم تشيع بود در كتاب نفيس خود )لواعج 
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االشجان( كه از كتب بسيار معتبر است كه در عصر حاضر ما در مقتل سيدالشهداء 

اب بشارة به كربالء از كتي آمدن جابر انصاري )ره( را عليه تأليف گرديده قضيهاهللسالم

ي فقيه طبري )ره( نقل كرده و در ذيل آن جريان آمدن اسراء المصطفي تأليف شيخ ثقه

السالم را به كربالء در آن موقع كه جابر رضوان اهلل عليه در آنجا بوده از بيت عليهماهل

ا از رعطيه نيز نقل فرموده است و لذا خوب است عين عبارات كتاب )لواعج االشجان( 

اول تا آخر نقل نموده و بعدا نظريات خود را اظهار نمائيم تا واضح شود كه دليل چهارم 

[ ۱۱۸السالم ] صفحه بيت عليهممرحوم محدث نوري )ره( تمام نبوده و آمدن اسراء اهل

كند. سيد امين عاملي )ره( در لواعج االشجان آمدن را در اربعين اول به كربالء نفي نمي

[ ۱۵۷السالم را به كربالء و مالقات آنها را با جابر بن عبداهلل انصاري ]بيت عليهماسراء اهل

السالم اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم و اميرالمؤمنين عليهي رسول)ره( كه از بزرگان صحابه

سره السالم را درك كرده مانند سيد اجل ابن طاووس قدساست و چند نفر از ائمه عليهم

[ : و عن كتاب بشارة المصطفي و غيره بسنده ۱۵۱فرمايد ]نقل فرموده و بعد ميدر لهوف 

نه زائرا عاهللعن االعمش عن عطية العوفي قال خرجت مع جابر بن عبداهلل االنصاري رضي

 السالم فلما وردنا كربالء دنا جابر من شاطئي الفرات فاغتسل ثم اتزر بازارقبر الحسين عليه

فتح صرة فيها سعد فنثرها علي بدنه ثم لم يخط خطوة اال ذكر اهلل تعالي و ارتدي بآخر ثم 

[ اذا دنا من القبر قال المسنيه فالمسته اياه فخر علي القبر مغشيا عليه ۱۱۳حتي ] صفحه 

فرششت عليه شيئا من الماء فلما افاق قال يا حسين ثالثا ثم قال حبيب ال يجيب حبيبه ثم 

د شخبت اوداجك علي اثباجك و فرق بين بدنك و رأسك قال و اني لك بالجواب و ق

اشهد انك ابن خير النبيين و ابن سيد المؤمنين و ابن حليف التقوي و سليل الهدي و خامس 

اصحاب الكساء و ابن سيد النقباء و ابن فاطمة سيدة النساء و مالك ال تكون هكذا و قد 

طمت عت من ثدي االيمان و فغذتك كف سيد المرسلين ور بيت في حجر المتقين و رض

باالسالم فطبت حيا و طبت ميتا غيران قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك و ال شاكة في 

اهلل و رضوانه و اشهد انك مضيت علي ما مضي عليه اخوك يحي حياتك فعليك سالم
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بن زكريا ثم جال ببصره حول القبر و قال: السالم عليكم ايتها االرواح التي حلت بفناء 

السالم و اناخت برحله اشهد انكم اقمتم الصالة و آتيتم الزكاة و أمرتم الحسين عليه

بالمعروف و نهيتم عن المنكر و جاهدتم الملحدين و عبدتم اهلل حتي أتاكم اليقين و الذي 

بعث محمدا بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه قال عطية، فقلت لجابر فكيف و لم نهبط 

جبال و لم نضرب بسيف؟ و القوم قد فرق بين رؤسهم و ابدانهم و اوتمت واديا و لم نعل 

آله  اهلل صلي اهلل عليه واوالدهم و ارملت االزواج؟ فقال لي: يا عطية سمعت حبيبي رسول

[ و من احب عمل قوم اشرك في ۱۱9[ : من احب قوما حشر معهم ] صفحه ۱۵۲يقول ]

آله بالحق ان نيتي و نية اصحابي علي مامضي عملهم والذي بعث محمدا صلي اهلل عليه و 

السالم و اصحابه قال عطية: فبينما نحن كذلك و اذا بسواد قد طلع من عليه الحسين عليه

ناحية الشام فقلت يا جابر هذا سواد قد طلع من ناحية الشام فقال جابر لعبده: انطلق الي هذا 

أ و ان عد فارجع الينا لعلنا نلجأ الي ملجالسواد و اتنا بخبره فان كانوا من اصحاب عمر بن س

السالم فأنت حر لوجه اهلل تعالي. قال: فمضي العبد فما كان بأسرع العابدين عليهكان زين

اهلل صلي اهلل عليه و آله هذا من ان رجع و هو يقول يا جابر قم و استقبل حرم رسول

وف ابر يمشي حا في االقدام مكشالسالم قد جاء بعماته و اخواته فقام جالعابدين عليهزين

السالم فقال االمام: أنت جابر فقال: نعم يا ابن العابدين عليهالرأس الي أن دنا من زين

اهلل صلي اهلل عليه و آله فقال يا جابر: هنها واهلل قتلت رجالنا و ذبحت اطفالنا و سبيت رسول

د جليل نة. ظاهر كلمات اين سينساؤنا و حرقت خيامنا ثم انفصلوا من كربالء طالبين المدي

[ فبينما نحن كذلك و اذا بسواد قد ۱۱۷بزرگوار آنست كه عبارت: قال عطية ] صفحه 

ر امين سره( كه بسياطلع من ناحية الشام... الخ جزء روايت عطيه است كه سيد امين )قدس

ر گدر نقليات خودش است آن را از كتاب بشارة المصطفي و غيره نقل فرموده است و ا

در آن كتاب نباشد از جاي ديگر نقل نموده و دانسته كه جزء روايت عطيه است و به آن 

شود خبر عطيه زيادات داشته و در بعض جاها با اختصار ضم فرموده و از قرائن معلوم مي

اند و آن خبر تقطيع شده است نقل شده و در جاهاي ديگر قدري به طور كامل نقل نموده
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[ ۱۲۵ي نوري )ره( از مصباح الزائر سيد اجل ] صفحه چه خود عالمه[ . چنانچه آن۱۸۵]

سيد ابن طاووس )ره( نقل كرده شاهد بر اين مدعاست. در لؤلؤ مرجان پس از كلمات 

فرمايد: سيد جليل مذكور طاب ثراه در كتاب مصباح الزائر اش كه نقل كرديم ميشريفه

ي مذكور در خبر سابق را همان عطيهدر اعمال روز اربعين روايت كرده از عطا و ظاه

ي غسل است گفت: من با جابر بودم روز بيستم صفر چون به غاضريه رسيديم آنگاه قصه

هوشي را ذكر نمود پس از افاقه زيارتي از او نقل كرد كه به آن بر آن حضرت و سعد و بي

ت مختصري [ آل اهلل ونيز زيار۱۲۱سالم كرد و معروفست آن زيارت به زيارت ] صفحه 

السالم و نيز مختصري براي شهداء آنگاه رفت بر سر قبر براي علي بن الحسين عليه

السالم و زيارت كرد و نماز به جاي آورد و رفت و ابدا اشاره در آن خبر ابوالفضل عليه

از آن قصه نيست و گمان ندارم صاحب عقل سليمي باور كند كه حضرت سجاد 

و در ظاهر اول زيارت آن جناب باشد و اشاره به آن نشود و السالم به آنجا بيايد عليه

زيارتي و سخني از آن حضرت نقل نكند و از جابر نقل زيارت كند كه تاكنون شيعيان 

در آن روز به آن عمل كنند. نگارنده گويد: خود محدث نوري )ره( تصريح فرمود كه 

به زيارت قبر مطهر  جابر چند ساعتي بيش در آنجا درنگ نكرده و همان يك مرتبه

 اهلل كه در مفاتيح الجنانهاي كوفه كرده پس زيارت آلمشرف شده و مراجعت به خانه

ي رجب نيز خوانده آن را محدث قمي )ره(نقل كرده و همان زيارت است كه در نيمه

ل السالم نقي رجب در زيارت سيدالشهداء عليهشود و شيخ مفيد )ره( آن را در نيمهمي

زء روايت عطيه است چنانچه محدث نوري )ره( فرموده منظور از عطا همان فرموده ج

ها توهم كرده است با اين همه آن زيارت را عطيه است و غير او نيست چنانچه بعضي

شود شيخ عمادالدين طبري )ره( در بشارة المصطفي نقل نكرده است از اينجا معلوم مي

اند و بعدا خيال شده آنچه در ع كردهروايت عطيه مفصل است و آن را محدثين تقطي

[ و غيره است روايات متعدده است ۱۲۵[ ] صفحه ۱۸۱بشارة المصطفي و مصباح الزائر ]

و غفلت از تقطيع گرديده چون كتاب بشارة المصطفي محل نقل آن زيارت نبوده و لذا 
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نند اهاي بشارة المصطفي مرود كه در بعضي نسخهنقل نكرده است. و احتمال قوي مي

ق چنانچه گذشت آنچه راجع به اسراء  ۱۵9۲ي مطبوعه در نجف اشرف به سال نسخه

السالم است نقل نكرده چون آن قسمت از روايت موردش كتاب مقتل بيت عليهماهل

لم اهلل صلي اهلل عليه و آله و ساست و مناسب آن كتاب كلماتي است كه جابر از رسول

د و باشعليه و آله و محبين آنهاست نقل كرده ميراجع بر محبت آل محمد صلي اهلل 

عمادالدين طبري )ره( خواسته آن جمالت را نقل نمايد و هدفش از نقل آن خبر در 

كتابش آن كلمات بوده است. و همچنين آنچه از آن روايت راجع به زيارت بوده و 

قل فرموده نمناسب كتاب مصباح الزائر است سيد اجل سيد ابن طاووس )ره( در آن كتاب 

ي از آن خبر كه راجع به مقتل است در ورود اسراء به كربالء در لهوف نقل است و قطعه

گردد كه آنچه سيد امين عاملي شود و به خوبي روشن ميكرده است و از اينجا معلوم مي

 ي آمدن اسراء)ره( در )لواعج االشجان( از كتاب بشارة المصطفي و غيره از عطيه قصه

السالم را در همان موقع كه جابر در كربالء بوده نقل فرموده جزء روايت ليهمبيت عاهل

ي ي بشارة المصطفي مطبوعهعطيه است چنانچه مقداري از روايت عطيه را كه در نسخه

ي موجود است سيد امين عاملي )ره( نقل نكرده و آن اين جمالت است كه بعد از جمله

الم و اصحابه( گويد: خذني نحو ابيات كوفان فلما الس)علي ما مضي عليه الحسين عليه

[ اوصيك و ما اظن انني بعد هذه ۱۲۸صرنا في بعض الطريق قال يا عطية هل ] صفحه 

السفرة مالقيك احبب محب آل محمد صلي اهلل عليه و آله ما احبهم و ابغض مبغض آل 

ق بمحب محمد و آل محمد صلي اهلل عليه و آله ما ابغضهم و ان كان صواما قواما و ارف

محمد فانه ان تزل له قدم بكثرة ذنوبه ثبتت له أخري بمحبتهم فان محبهم يعود الي الجنة 

[ .اين آخر روايت عطيه است و محدث نوري )ره( ترجمه ۱۸۹و مبغضهم يعود الي الناس ]

 به فارسي آن را لؤلؤ مرجان نقل فرموده است و از زيارت آل اهلل در آنجا خبري نيست با

ي اين كه از مصباح الزائر سيد )ره( معلوم است كه جزء همان روايت است اگر از قصه

السالم در آن نسخه كه به نظر مرحوم محدث نوري )ره( ورود اسراء اهل بيت عليهم
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ي مطبوعه از بشارة المصطفي در نجف خبري نيست از نقل زيارت رسيده و نيز در نسخه

ي اسراء اهل بيت را سيد امين عاملي در )لواعج ن قصهآل اهلل هم خبري نيست و همچني

االشجان( از عطية جزء همان روايت نقل كرده ولي از جمالت اخير روايت كه نقل شد 

 در لواعج االشجان از آنها خبري نيست. 

 ي كالم در تطیع شدن روايت عطیةخالصه

صل وايت عطيه مفشود: ري كالم آنست كه از آنچه نگارش يافت واضح ميپس خالصه

[ را بر حسب تناسب ۱۲۳اند و هر كس مقداري از آن ] صفحه بوده و آن را تقطيع كرده

تأليفش نقل نموده. پس دليل چهارم محدث نوري )ره( كه بر نفي و استبعاد آمدن اسراء 

السالم در روز اربعين اول بيستم صفر به كربالء ذكر كرده و چنگ به اهل بيت عليهم

ة كه در كتاب بشارة المصطفي نقل شده زده است تمام نيست چنانچه بر متأمل روايت عطي

عنه هللاضمير واضح و روشن گشت. و ناگفته نماند: اين كه جابر انصاري رضيروشن

ن تو را كنم بعد از اين سفر مهاي كوفه ببريد و گمان نميبعطية فرموده مرا به طرف خانه

يش را جابر )ره( در موقع ديگر غير از موقع ورود اسراء مالقات كنم بعيد نيست اين فرما

السالم به كربالء فرموده باشد چون جابر و عطية در خاندان رسالت و امام سجاد عليه

السالم و سائر افراد خاندان امامت به مدينه رهسپار نشده و در كوفه حضور امام سجاد عليه

به وي بوده و از كوفه به زيارت كربالء مانده و عطية از اهل كوفه است و جابر مهمان 

شد گشت نقل ميالسالم به مدينه برميآمده و اگر جابر )ره( در حضور امام سجاد عليهمي

و ابدا كسي آن را نقل نكرده است و روات و اهل تاريخ در زمانهاي قديم در نقل قضايا 

ك قضيه كند كه يور مياند انسان تصاند و قضيه را طوري نقل نمودهبه اختصار كوشيده

و در يك وقت واقع شده است در صورتي كه در مواقع و اوقات مختلفه وقوع يافته است. 

و اين كه محدث نوري )ره( فرموده: گمان ندارم كه صاحب عقل سليمي باور كند كه 
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السالم به آنجا بيايد و زيارتي از آن حضرت عطية نقل نكند. ] صفحه حضرت سجاد عليه

۱۲9 ] 

 تصور ورود اسراء به كربالء و الحاق رأس اطهر به بدن اطیب

ا السالم بتوان گفت: چون موقع ورود امام عليهدر ازاء اين فرمايش آن محدث جليل مي

مخدرات خاندان عصمت و طهارت بارض اطيب كربالء پس از دچار شدن آنها به آن 

زيد پليد و آوردن امام فرسا و بعد از اسارت و خالصي از دست يهمه زحمات طاقت

السالم را همراه خود كه ملحق به بدن السالم رأس اطهر و اقدس سيدالشهداء عليهعليه

اشم و هاطيب كند و ديدن بانوان عصمت قبر مطهر سيدالشهداء )ع( و قبور جوانان بني

اند؟ از تصور ما خارج سائر شهداء دشت كربالء را در آن موقع آنها در چه حال بوده

 رسد و با جابر و عطية مالقاتست. و حتما امام )ع( موقعي كه به نزديكي حائر مقدس ميا

اند امر فرموده كه از حريم حائر مقدس و از فرمايد و سائر اشخاص كه در آنجا بودهمي

دور آن محل شريف دور شوند تا مخدرات عصمت و طهارت وارد كنار حائر شريف 

 كنند و اشخاص نامحرم بايد بر كناراله و فغان بلند ميبشوند چون قطعا آنها صدا به ن

باشند گرچه آنها مودب با آداب شرع مقدس بوده و تمامي حركات و سكنات و رفتار 

ي شريعت مقدسه به كنار نخواهد شد و در حال گريه و شيون نيز آنها سر موئي از جاده

خاص نامحرم در آن محوطه مطابق دستور اسالم بوده ولي در مقام نوحه و ندبه اگر اش

هم محرم عليها روز يازداهللنبوده باشند بهتر خواهد بود چنانچه حضرت زينب كبري سالم

سرائي به كه به قتلگاه نزد نعش مبارك برادرش سيدالشهداء )ع( قرار گرفت چنان نوحه

[ و سني اين ۱۲۷برادر خويش كرد كه عبارت كتب مقاتل و تواريخ از شيعه ] صفحه 

تمامي دوست و دشمن را به گريه درآورد پس حاال « و ابكت كل عدو و صديق»ست ا

سرائي ها قرار گرفته چه نوحهكه از اسارت شام برگشته و كنار قبر برادرها و برادرزاده

گانه از حريم مطهر حائر فرمايد كه اشخاص بيخواهد كرد و لذا قطعا امام )ع( امر مي
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اند و سخنان امام اين جهت عطيه و ديگران كنار شدهشريف دور باشند و شايد به 

السالم در موقع زيارت پدر بزرگوارش سيدالشهداء السالم و يا كلماتي كه امام عليهعليه

آينده  اند حفظ نمايند و به شيعيان و نسلالسالم با آن كلمات زيارت فرموده نتوانستهعليه

لسالم در اعلت عدم نقل زيارتي از امام عليهآنها رابه يادگار بگذارند اين طور نيست كه 

آن موقع منحصر به آن چه محدث نوري )ره( تصور فرموده، باشد شايد جهات و موانع 

ديگري علت آن شده كه به ما نقل نگرديده و به اطالع ما نرسيده. يا كتبي كه اينگونه 

فته چقدر كتابهاي قضايا و حوادث را متضمن بوده و در آنها درج و نقل شده از ميان ر

ه جز از بين رفته است كهاي مهم بالد اسالميدر حمالت تاتار و مغول از كتابخانهاسالمي

 كنيم چنانچه بر اهل تتبع واسامي و فهرست آنها را در كتب رجال و تراجم مطالعه نمي

 اطالع پوشيده نيست. 

 اضافات طبع دوم در رد شبهات طرفدار شبهات

ر طبع اول كتاب در رد دليل چهارم محدث نوري )ره( نگارش يافته بود در اينجا آنچه د

تمام گشت و نظر بر اين كه ادعاي تقطيع شدن روايت عطية به بعض اشخاص كه اهل 

فرسائي در اينگونه مطالب تاريخي نموده بسيار اين مطالب نبوده و خود را وادار به قلم

هات و تشكيكات واهيه آنچه در اين موضوع [ ايجاد شب۱۲۱گران آمده خواسته با ] صفحه 

نگارش يافته موهون نموده و شبهات و استبعادهاي محدث نوري )ره( را تقويت نمايد و 

آنچه سيد در مصباح الزائر از عطا نقل كرده و زيارت نقل نموده و آنچه عمادالدين طبري 

طا وان كرده كه عدر بشارة المصطفي از عطية روايت كرده غير از ديگري دانسته و عن

ه نقليات شود كغير از عطية است و تطبيق بين نقل عطا و عطية كرده و گفته معلوم مي

اين دو نفر مغايرت دارند پس روايت عطا در مصباح الزائر غير از روايت عطية در بشارة 

 برنده بر تحقيقاتالمصطفي است. اوال: اجماال در جواب اين طرفدار شبهات و رشك

اختالف بين بعض عبارات روايت در مصباح الزائر و بشارة المصطفي  -۱شود: گفته مي
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احاديث و اند تماميجهت آن از نقل به معني كردن روات است، روات ملتزم نبوده

روايات را با عين الفاظ آنها نقل نمايند جائي كه الفاظ مغير معني به تمام المعني نباشد 

د چنانچه در علم )درايه( مشروحا بيان و مطلب عيان اننقل به معني نموده و نقل كرده

ام ي باشد كه راجع به احكگرديده است خصوصا كه حديث راجع به نقل تاريخ و واقعه

ثابت كرده و روشن خواهيم كرد كه عطا همان عطيه  -ي مأثوره نيست. بشرعيه و أدعيه

چه در مصباح و بشارة باره نخواهد ماند پس آناست و غير از او نيست و شكي در اين

[ ۱۲۲المصطفي است يك روايت بوده و تقطيع شده است يعني روات در اصل ] صفحه 

فاسده  ي احتماالتاند. ثانيا طرفدار شبهات واهيه و زياد كنندهنقل روايت تقطيع كرده

( ه اشاره بروز زيارت نموه و سال زيارت ۱۵۱۳گفته: كه شيخ فخرالدين طريحي متوفي )

ي عبارات را از منتخب طريحي )ره( و كتاب مصائب ت گذاشته و ترجمهرا مسكو

[ مرد متهم غيرقابل ۹۵۵[ ] صفحه ۱۸۵المعصومين شيخ عبدالخالق بن عبد الرحيم يزدي ]

اعتماد آورده و گفته كه او عين عبارت لهوف را نقل كرده و ابدا در مورد تاريخ روز و 

ويني )ره( در كتاب تظلم الزهراء از كتاب سال تعرضي ننموده است. بعد از فاضل قز

سل ي عوفي آمدن جابر را به كربالء و غبشارة المصطفي تأليف عمادالدين طبري از عطيه

كردن او را نقل كرده و در آخر گفته: باز در اين حديث اشاره به روز و ماه و سال نشده 

ة نانچه نقل شد: قال عطيو گفته:آنچه در لواعج االشجان سيد امين عاملي )ره( فرموده چ

. ۱۱9فبينما نحن كذلك و اذا بسواد قد طلع من ناحية الشام... الخ و نقل آن گذشت ص 

اين ذيل و اضافات به تنها لواعج االشجان اختصاص دارد و در تظلم الزهراء و مصائب 

: [ ابومخنف ندارد. باز گويد۹۵۱المعصومين و مفاتيح البكاء و ارشاد و لهوف و ] صفحه 

ذيلي كه سيد امين عاملي )ره( نقل كرده: قال عطية... الخ صحت ندارد... و احتمال تقطيع 

بدون اشاره نمودن بر صدر و ذيل روايت... اغراء به جهل است و اين هم از بزرگان بسيار 

 بعيد است. 
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 كشف شبهات صادره از طرفدار شبهات

ص ه و مسكوت گذاشته يا فالن شخجمود بر اين كه شيخ طريحي )ره( اشاره به سال نكرد

روز و سال را متعرض نشده اين قبيل كلمات و راه انداختن شبهات تمامي اينها غفلت از 

هجري است زيرا  9۱شان همان روز بيستم صفر سال آنست كه مراد بزرگان از كلمات

بعين رشان روز بيستم صفر روز امرتكز در اذهان بزرگان از علماء و ديگران از آن كلمات

هجري است چون ارتكازي در ميان شيعيان است عموما كه رأس اطهر  9۱سال 

سيدالشهداء )ع( پس از چهل روز از عاشوراء ملحق به جسد اطيب شده و آن را امام 

سجاد )ع( در اربعين آورده و به بدن اطيب ملحق كرده است چون كسي از مؤرخين و 

 يگر ملحق به بدن اطهر كرده است و كسيارباب مقاتل نگفته كه رأس اطهر را كسي د

ه السالم كسي ديگر آن را الحاق به بدن كرده و كسي نگفتابراز نكرده كه غير از امام عليه

كه آمدن امام سجاد )ع( براي الحاق رأس اطهر به بدن امام )ع( در اربعين دوم اتفاق 

[ از كوفه به ۹۵۹] صفحه  افتاده يعني هشتاد روز بعد از عاشوراء واقع شده يا موقع رفتن

ا اند زيرا رأس اطهر رشام كه بعضيها احتمال داده كه آن موقع از كوفه به كربالء آمده

شود آن موقع الحاق به بدن اند چطور مينظر به اين رغم باطل در آن موقع به شام برده

يا سال  و اند.اطيب شده باشد، و كسي از اماميه نگفته كه اسراء شش ماه در كوفه مانده

اند اينها حدسيات بعض اشخاص مانند طرفدار شبهات است و به كربالء آمده 9۹آينده 

باره زده شده و خصوصا پس از محدث نوري )ره( شبهات به حدسياتي است كه در اين

اند و كليه احتماالتي كه ذكر شد كال حدس و تخمين و توهمات و احتماالت راه انداخته

أخره به ميدان آمده و از محدث نوري )ره( ناشي شده و او هم است كه در اعصار مت

استبعاد سيد )ره( را در اقبال عنوان كرده و به شبهات بال و پر داده و تمامي اذهان را با 

اند و ابدا دليلي به آنها ندارند. و ابدا كسي قبل از زمان محدث آنها به تشويش انداخته

شبهات بال و پر نداده مثل بال و پر دادنش به تحريف  نوري )ره( ايجاد شبهات نكرده و به
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قرآن )العياذباهلل( كه از حد خارج شده است فقط استبعاد سيد )ره( است كه در اقبال 

ته اند گرففرموده و ذهن آن بزرگوار را احتمال اين كه اهل بيت يك ماه در دمشق مانده

ره( هم استبعاد را خواسته به نحوي ي مجلسي )و اما ايجاد شبهات نفرموده است. و عالمه

ي به اندازه 9۱توجيه نمايد كه از قول مشهور به كنار نرود روز اربعين بيستم شهر صفر سال 

در ميان شيعه مسلم بوده و الحاق رأس اطهر بقدري روشن بوده حتي از علماي اعالم اهل 

يدالشهداء )ع( پس از [ س۹۵۵ي اماميه قائلند كه رأس مطهر ] صفحه سنت گفته: كه شيعه

كننده غير از امام چهل روز از شهادت آن حضرت به بدن اطيبش ملحق شده و الحاق

سجاد )ع( كسي ديگر نيست و عين الفاظ علماء اهل سنت خواهد آمد. و لذا احتياجي 

نداريم بگوئيم: بايد جمع بين اخبار و تاريخ و مالقات جابر نمائيم و چهار و پنج وجه كه 

مال و حدس بيش نيست تصوير كنيم و غير از تكثير احتماالت و زياد كردن جز احت

حدسيات واهيه كه اصال به درد نخواهد خورد چيز بيش نيست و غير از مشوش كردن 

 النفس خالي از شكوك و شبهاتطويت و سليماذهان و به حيرت انداختن اشخاص صافي

 چيز ديگر نيست. 

 نیستعطا همان عطیة است و غیر او 

 خواهدطرفدار شبهات خيال كرده كه عطا غير از عطية است و هدفش از اين عنوان مي

: روايت عطية تقطيع شده، تمام نگشته و ثابت نيست، و روايت -اثبات كند ادعاء اين كه

 يسيد ابن طاووس )ره( را در مصباح الزائر كه زيارت را از عطاء نقل فرموده و عالمه

وده: ظاهر آنست كه عطا همان عطية است غير از روايت عطية محدث نوري )ره( فرم

دانسته تا بتواند مرام خود را اثبات نمايد و غافل از اين كه فرمايش محدث نوري )ره( 

[ اول: غسل كردن جابر در فرات و لباس پوشيدن ۹۵۸صحيح است به چند وجه: ] صفحه 

ه( در مصباح نقل كرده عينا وي مثل اشخاص محرم و )سعد( استعمال كردن كه سيد )ر

همان عمل است كه عطيه نقل كرده و اختالف در الفاظ روايت عطية در بشارة المصطفي 
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و عطا در مصباح موجب دو روايت نيست مثال جابر از عطا عطر خواسته يا از كيسه خود 

علف سعد درآورده و به بدن خود پاشيده در روايت عطية كيفيت آمدن بر سر قبر مطهر 

ا مشروحا بيان كرده و در روايت عطا اختصار كرده از اين قبيل اختالف در نقل و ر

اختصار و تفضيل تمامي اينها ناشي از نقل روات حديث است كه نقل به معني نموده 

ه اند از يك نفر راوي اول حديث صادر نشده تا گفتراويان با اختصار و تفصيل نقل كرده

خص در يك رويداد و سرگذشت اين مقدار اختالف شود: امكان ندارد از يك نفر ش

روي دهد و از اين كالم نتيجه اخذ شود كه عطا غير از عطية است و حكم به جهالت عطا 

هد هم از اعتبار بيافتد. اگر شوا« آل اهلل»شود و روايت وي از اعتبار ساقط گردد و زيارت 

 شود در يكي ازعزيز مي ياين مطلب ذكر شود كالم طوالني شده باعث مالل خواننده

خطب امام حسن مجتبي )ع( با اين كه آشكارا و در ميان جمعيت انبوه انشاء فرموده با 

عبارات مختلفه و تغييرات زيادي نقل شده و نيست اين كار مگر از طرف ناقلين خبر و 

راويان قصه و در روايات و احاديث اين مطلب به طور روشن نمايان و زياد واقع شده 

ت عالوه غسل جابر و پوشيدن لباس كه راويان نقل به معني نموده يكي )قميص( تعبير اس

[ ندارند در لغت گويد: ۹۵۳آورده و ديگري )ازار( نقل كرده چندان فرق زيادي ] صفحه 

غير از اين كه يكي از « كل ما تسترك«: »االزار»و « ما يلبس علي الجلد«: »القميص»

كه عين  اندق داشته باشد ندارند و هرگز روات ملتزم نبودهديگري به نحو عام و خاص فر

د كه رود كه شك داشته باشالفاظ همديگر را نقل كنند. اگر كسي تأمل كند گمان نمي

ي نقل شده در مصباح و در بشارة المصطفي از غسل جابر و آمدنش نزد قبر مبارك قضيه

ه هرگز ختالف در بعض الفاظ قصي متعدده نيست و يك واقعه بيشتر نبوده است. اقضيه

كامال بيان شده كسي كه عالم به الفاظ و « دراية الحديث»رساند. در علم مباينت را نمي

مدلوالت آنهاست و خبير به مقاصد و معاني است براي او نقل كردن حديث به معنا مانعي 

افتد يحجيت نم ندارد در حالي كه تمام معني را اداء كند و هرگز حديث با نقل به معني از

و اين قول مشهور ميان علماي اماميه رضوان اهلل عليهم است و محقق قمي )ره( در قوانين 
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فرموده: خالفي در اين مطلب ميان اصحاب ما وجود ندارد و همچنين صاحب فصول 

شناسم و بر اين قول قائل شده اكثر فرموده: من مخالفي در اين مطلب از اصحاب نمي

تالف در تعبيرات ناشي از نقل كردن قصه به معني است نه اين كه دو مخالفين. پس اخ

ر اين انجامد و نظر بي مغاير باشند اگر شواهد اين مطلب بيان شود كالم به طول ميقصه

نظر گرديد و أما كسي كه أهلش نيست كه بر اهلش مستور نيست از نقل شواهد صرف

[ دوم: در اول ورود جابر به كربالء سه ۹۵9حسبه جهله. ] صفحه  -ما كاري با او نداريم

حدث ي عوفي آن ماند خود جابر بن عبداهلل انصاري و غالمش و عطيهنفر بيشتر نبوده

القدر اگر عطا غير از عطية باشد الزم گرفته كه شخص چهارمي نيز با آنها بوده باشد جليل

شود كه جابر يك دفعه با  اند و اگر ادعاءهاشم و ديگران بعد از ورود جابر آمدهو بني

ي دوم با عطا آمده عين همان عطية آمده و غسل كرده و زيارت به جا آورده و دفعه

ي اين ادعاءكننده است كه تعدد قضيه اعمال از غسل و غيره را به جا آورده پس بر عهده

اء از ن ادعمگر اي« دون اثبات ذلك خرط القتات»اند: را به اثبات برساند و از قديم گفته

جا خورد در اينروي احتماالت و حدسيات و تخيالت واهيه گفته شود آن هم به درد نمي

كند كه عطا همان مجرد ادعاء و احتمال و حدس فائده ندارد. سوم: آنچه كامال ثابت مي

ي عوفي است عبارتي از تتبع و تحقيق در اسناد روايات وارده در كتب حديث است عطيه

اند و محدث نوري )ره( در حدس خود صائب است و ا تعبير آوردهكه از عطية گاه عط

براي دليل و شاهد اين مطلب بررسي به روايتي كه عطية از عائشة سؤال كرده و نقل نموده 

ره سقدس« ري»بس است: شيخ جليل محدث اقدم جعفر ابن احمد بن علي قمي نزيل 

رده به روايت ك« لي خير البشرنوادر االثر في ع»سره در كتاب استاد شيخ صدوق قدس

سندش از عبدالرحمن بن شريك از پدرش از اعمش از عطا قال: سألت عائشة عن علي 

[ باز به سند ديگر ۹۵۷. ] صفحه ۸۵ص  -)ع(؟ قالت: ذاك خير البشر ال يشك فيه اال كافر

ا راز عبد اهلل بن شريك از پدرش از اعمش از عطا قال: سألت عائشة... الخ همان حديث 

. باز به سند خود از محمد بن عبيد بن عتبة الكندي از عبدالرحمن بن ۸۸نقل كرده ص 
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شريك از پدرش از اعمش از عطية قال: سألت عائشة عن علي )ع( قالت: ذلك خير البشر 

ه ق گر چه از عنوانهاي آن كتاب  ۱۵9۲ط طهران سال  ۸۸ال يشك فيه اال كافر. ص 

عطيه است ممكن است بشود ولي پس از تأمل در اسناد  شريف توهم اين كه عطا غير از

و متن حديث واضح است كه يك نفر بيشتر نيست فقط اختالف در تعبير است و روايت 

خ سره از شيي بحراني قدسيكي است. و عين همين روايت را در غاية المرام سيد عالمه

شود نا همان طريق ميابن بابويه )ره( به طريق عامه روايت كرده كه سند در وسطش عي

كه شيخ ابومحمد جعفر قمي )ره( در )نوادر االثر( روايت را از اعمش از عطيه نقل كرده 

د: كند و گويولي در غاية المرام )عطا( تعبير آورده است چنانچه به سندش روايت مي

قال حدثنا محمد بن عتبة الكندي بن عبيد قال حدثنا عبدالرحمن بن شريك قال حدثنا 

طالب )ع( فقالت ذلك خير عن االعمش عن عطا قال: سألت عائشة عن علي ابن ابي أبي

جاي شبهه نيست كه سؤال كننده از عائشة عطيه  ۸۳۵البشر و ال يشك فيه اال كافر. ص 

است و سند يكي است و در سند غاية المرام تقديم تأخير فقط در لفظ )عتبة( و )عبيد( 

[ عائشة ۹۵۱دو نفرند و هر دو به يك نحو از ] صفحه  است. و توهم اين كه عطا و عطية

سؤال كرده و سليمان بن مهران اعمش كه از بزرگان متكلمين اماميه است از هر دو ايضا 

به يك نحو اخذ حديث نموده توهم باطل و بطالنش در غايت درجه واضح است و 

كه در  ياحتياج به تذكر ندارد محض براي توضيح واضحات نگارش يافت. پس كس

كتابش عنوان كرده: كه )عطا غير از عطيه است( بطالنش واضح است چنانچه به تناقض 

كالم خود متوجه نشده در جائي گويد: كه شيخ مفيد و شيخ طوسي انكار اربعين را 

د و در جاي ديگر اناند كه اسراء از شام برگشته و به كربالء آيند بلكه به مدينه رفتهكرده

اند نفيا ودهاند بلكه ساكت باربعين را انكار نكرده« شيخان»آن بزرگواران گفته كه هر دو 

اند. ادعاء اولش باطل و كالم دومش صحيح است و جهت اين و اثباتا فرمايشي نفرموده

 اند از مطاوي كلمات در اين كتابسرهما ساكت شده و تصريح نفرمودهكه شيخان قدس

 تكرار نيست. كسي كه گفته جابر بن عبداهلل روشن و واضح گرديده است نيازمند به
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هاشم به زيارت كربالء شتافت و در اربعين دوم انصاري صحابي معروف با جمعي از بني

 اين قولي است كه مدرك و دليلي از تواريخ -السالم گذاشتصورت به قبر حسين عليه

ي شيعه ف آنست كهو مقاتل نداشته و شواهد تاريخي كه قابل اعتماد باشد ندارد و برخال

اند كه رأس مطهر سيدالشهداء )ع( بعد از چهل روز از شهادتش امام سجاد اماميه گفته

)ع( در كربالء ملحق به بدن اطيب اطهر فرموده است و امام سجاد )ع( هم در غير روز 

[ آمده است مگر بعد از سالها كه امام )ع( ۹۵۲اربعين كسي نگفته كه به كربالء ] صفحه 

يارت كربالء و نجف اشرف آمده است و كسي كه با حدس و تخمين و از روي به ز

قاصد به شام  ۱۸محرم به كوفه رفته باشند و روز  ۱۱تصورات خويشتن گفته: اگر عصر 

ي سفر زياد تهيهروز ابن ۵برود و آخر محرم به شام برسد و روز شانزدهم صفر برگردد و 

شود و به احتمال صفر از كوفه حركت به شام وقاع مي ۱۱اند روز ببيند چنانچه همه نوشته

صفر در موقع حركت از كوفه به شام در حال عبور با جابر مالقات كرده  ۱۲ضعيف شايد 

صفر اربعين يا بيستم  ۱۲باشند و سيد ابن طاووس به همين مناسبت ترديد كرده كه روز 

ه بطوري ان هم اين قول را گفتپس اربعين اول را در مسير حركت به شام بايد بدانيم ديگر

گردد جماعتي به اين قول قائل است و مؤيد اند( معلوم ميكه از جمله )چنانچه همه نوشته

بيت در شانزدهم نويسد كه اهل[ در كامل بهائي مي۱۸۸اين قول است آنچه طبراني ]

مالقات آنها  وبيت در بيستم صفر به كربالء االول وارد شام شدند. بنابراين ورود اهلربيع

شود: جاي [ در ازاء اين حدسيات گفته مي۹۱۵با جابر قابل هضم خواهد شد. ] صفحه 

مدرك يك نفر كارمند فالن اداره را تعجب است طرفدار شبهات حرفهاي حدسي و بي

كند ولي تالش دارد كه تقريبات اين نظر مينقل كرده و از حدسي بودن آنها صرف

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم كه حسد ده فرموده جدم رسول جانب را هيچ نمايد راست

جزء است نه جزء آن در ميان علماء است يك جزء در سائر مردم است و از آن يك 

جزء هم علماء حظ وافر دارند البته معلوم است كه اينها حاالت علماء دنياست و علماي 

 ۵۹۸ص  ۸يقات انوار نعمانيه ج ء هستند رجوع شود به تعلگونه صفات بريآخرت از آن
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قاصد به شام برود و آخرش را هم تعيين كرده كه آخر محرم به  ۱۸روز  -ط تبريز ۵۹۹-

س صحت اين حد -شام برسد و روز شانزدهم صفر وقت مراجعت خيال كرده كه برگردد

زياد هم وقت فرض نموده آن هم سه روز ي سفر ابناز كجا معلوم شده، و براي تهيه

درك كه من كرده تا آخر آنچه نگارش داده و از اين قبيل حدسيات و تخمينات بيتعيي

جز توهمات چيز بيشتر نيست ابدا اعتماد را نشايد زيرا تمامي آنها توهمات و پندارهاي 

باشد در كتب معتبره حركت اسراء را به شام روز مدرك ميخيالي است و فرضيات بي

ه اند و شاهد اقوي هم كرود به دمشق را اول صفر نوشتهاند و ومحرم( از كوفه گفته ۱۳)

ي مرور است بر آن فرضيات ذكر كرده گفته: و شاهد اقوي تعبير فقيد ابن نما با كلمه

وي چنين گويد: و لما مر عيال الحسين )ع( به كربالء و جدوا جابر بن عبداهلل االنصاري 

[ . عبور كردن ۱۸۳في وقت واحد ] [ الزيادرة۹۱۱هاشم قدموا ] صفحه و جماعة من بني

شود چنانچه در عبور اميرالمؤمنين )ع( در سفر صفين با از جائي به جائي استعمال مي

ي مرور تعبير كرده زيرا مقصد صفين بود به سرزمين كربالء گذشت و در سفر عيال كلمه

ر تعبير مروي شد از اين جهت با كلمهحسين )ع( مقصد شام بود كربالء يكي از منازل مي

اين دليل آن حدسيات است كه ذكر كرده بر فرض قبول كنيم كه مرور به آن  -شده

بيت در مراجعت از شام و گذشتن معني است كه ادعاء شده است آيا مرور به گذشتن اهل

كند؟ يعني كربالء را منزل قرار داده آنها از كربالء كه مقصدشان مدينه بود صدق نمي

نه شود. در اينجا قضاء و داوري را به وجدان خوانندگان گرامي بعد كوچ به طرف مدي

كنم. در تاريخ كربالء نظير آن عبارت را چنين ذكر كرده و در ضمن مطلبي محول مي

گويد: ثم و من سوق االساري و السبايا الي الكوفة فالي الشام ثم رجوعهم من الشام و 

اساس بودن اين ادعاء [ . و شاهد بي۱۸9]مرورهم بكربالء في طريقهم الي المدينة... الخ 

ود ] اند در خبيت در موقع رفتن به شام از كربالء شده چنانچه حدس زدهيعني مرور اهل

[ عبارت كتاب مثير االحزان ابن نما )ره( نمايان است: چون فرموده: در مرور ۹۱۹صفحه 

اند در كه براي زيارت آمده هاشم را يافتندعيال امام )ع( به كربالء جابر و جماعتي از بني
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زياد به عراق و به ويژه كوفه و حوالي آن و روزهاي وقت واحد. آيا در آن موقع تسلط ابن

ي جانگداز كربالء و روز عاشوراء حتي طوري شده اختناق و خفقان بعد از وقوع واقعه

تواند يهاشم بعد از آن كشتار نمبود كه اكثر مردم خيال كردند كه ديگر كسي از بني

السالم به كلي مستأصل شدند و امام )ع( شهيد شد و رأس نفس بكشد و اوالد علي عليه

زياد ارمغان بردند آيا در آن موقع كه چند روز مطهر او را با يارانش به كوفه پيش ابن

توان باور كرد ي عاشوراء اتفاق افتاده و هنوز يزيد پشيمان نشده ميبيشتر نيست كه واقعه

 ۵هاشم به زيارت كربالء آيند؟ تا با عيال امام )ع( مالقات نمايند و عتي از بنيكه جما

روز در كنار قبرش به عزاداري مشغول شوند چون جاي شك نيست هنوز اسراء و سر 

اطهر به دمشق بنا به ادعائي كه ذكر شد وارد نشده بود و يزيد با خشم مردم روبرو نگشته 

ردم بالد اسالمي با بغض بر عليه وي نشوريده و با نظر بود و اوضاع دگرگون نشده و م

بيت نفرت ننگريسته و امثال مروانها سراسيمه نزد يزيد نشتابيده كه هر چه زودتر اسراء اهل

را با نوازش و مهرباني به وطن خودشان برگردان و اگر همچو اقدامي نشود اوضاع وخيم 

هاشم چطور در آن موقع خفقان بني[ ۹۱۵و عاقبت كار تيره و تاريك است. ] صفحه 

توانستند به زيارت بيايند؟ آيا آنها از كوفه آمده بودند با آن وضع اختناقي آن شهرستان؟ 

به زيارت امام  9۱يا از مدينه رهسپار شده بودند؟ اگر جابر در اول اربعين بيستم صفر سال 

رس روبرو ا خوف و ت)ع( شتابيده پس از پشيمان شدن يزيد و شكستن خفقان بود باز ب

بود و چون رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله به وي دستور داده بود كه سيد مظلومان را 

خواست عمل كند و البته جابر بن عبد اهلل انصاري زيارت كند و به امر آن حضرت مي

كسي نيست كه خودش اعمالي از خود تشريع نمايد غسل كند و گامهاي خود را آرام 

ي زهراء بتول )ع( بشتابد قطعا تمامي اعمال و زيارت قبر مقدس جگر گوشه بردارد و به

( ه در ۱۷۹حركات وي مأخوذ از معصوم بوده است. ادريس عمادالدين قرشي متوفي )

[ و روي الحسين بن جعفر بن موسي ۱۸۷گويد: ]« عيون االخبار و فنون االثار»كتاب 

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم يقول: أال أن سلمة أنها قالت: سمعت رسولباسناده الي أم
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ابني الحسين مقتول فواهلل لو اشترك في قتله اهل السماوات و االرض الدخلهم اهلل عزوجل 

كلهم في النار، أال و أن مابين قبري و قبر الحسين روضه من رياض الجنة، أال و ان قبر 

من أرض الجنة. ثم التفت الي  الحسين علي ترعة من ترع الجنة، أال و ان كربالء أرض

الحسين، فان زيارته تعدل مائة [ زر قبر ابني۹۱۸جابر بن عبداهلل فقال له: يا جابر ] صفحه 

 توانستند به كربالء بيايند وهاشم در آن موقع نميحجة. پس معلوم شد كه جماعه بني

دخالت در  ي )مر( در عبارت مثير االحزان ناشي ازدخالت بعضي از عجمها در كلمه

نكات كلمات لغت عربي است كه وي از آن عاري و بري است. و قول طرفدار شبهات 

كه گفته: زيادتي را كه سيد امين عاملي )ره( نقل فرموده: قال عطية فبينما... الخ. هيچ 

كس از بزرگان كه روايت عطية را از بشارة المصطفي تأليف طبري )ره( نقل كرده اين 

وده است پس زيادتي مذكور در روايت عطية نيست اين حاصل كالم زيادتي را نقل ننم

شود اصل منظور را درنيافته است زيرا ما مدعي نيستيم كه اين زيادتي اوست. معلوم مي

در بشارة المصطفي بوده و تمامي روايت عطية در آن كتاب نقل شده و از آن تقطيع 

از  از صاحب كتاب بشارة المصطفياند بلكه مراد آنست در اصل روايت عطية قبل كرده

اند تقطيع واقع شده است. گرچه اوال: محتمل است در محدثين كه آن را روايت كرده

ايم ي كامل از بشارة المصطفي اگر به دست آيد موجود باشد چنانچه اشاره كردهنسخه

ي كه از روي آن در نجف اشرف چاپ كه نسخ بشارة المصطفي ناقص است و نسخه

خي اند و ممكن است نساش به اين مطلب تصريح كردهقص بوده چنانچه در مقدمهشده نا

كه از آن به دست جمعي رسيده اين زيادتي را نداشته است ولي سيد امين عاملي )ره( از 

[ را به دست آورده و نقل ۹۱۳ي كامل آن يا از جاي ديگر آن زيادتي ] صفحه نسخه

مقدم بر سكوت سائرين بلكه نفي ديگران است و در فرموده اثبات سيد امين عاملي )ره( 

عن كتاب بشارة المصطفي و غيره... الخ از اين عبارت معلوم »اول كالمش فرموده: 

شود كه از غير كتاب بشارة المصطفي نيز نقل فرموده است. و ثانيا: اگر قبول نمائيم مي

طيع د از اصل روايت تقعمادالدين طبري )ره( در كتاب بشارة المصطفي چنانچه اشاره ش
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ي محدثين قدماء همين اندازه را نقل فرموده كه زيادتي سيد امين عاملي )ره( را شده

ي از آن را به مناسبت حال كتابش ندارد و سيد ابن طاووس )ره( در مصباح الزائر قطعه

نقل فرموده و در كتاب لهوف هم برحسب تناسب كتاب راجع به آمدن اسراء به كربالء 

ة اند كه روايت عطيفرموده و شاهد اين كه از علماي اعالم بر اين موضوع متوجه شده نقل

الف و الم عهد « الحديث»اند بقيه دارد و لذا بعد از نقل آن اين عبارت را مرقوم داشته

ي محدثين است كه هرگاه در جائي تمام روايتي را نقل نكردند اين كلمه است كه رويه

اند دارند چنانچه فاضل قزويني و غيره همين عمل را به كار بستهيمرقوم م« الحديث»را 

پس اغراء به جهلي در بين نيست كه سبب آن تقطيع شدن حديث شود و از بزرگان 

ي به آن ننمايند چنانچه طرفدار شبهات پنداشته است و به اين نكته در پاورقي ص اشاره

نيز موجود است  ۱۱9اين طبع در ص ام چنانچه در از طبع اول كتاب تصريح كرده ۱۵9

ولي طرفدار شبهات ملتفت آن نشده يا متوجه اصطالحات محدثين چنانچه در علم 

اند نبوده است چنانچه محدث نوري )ره( با آن تبحرش در حديث ] بيان كرده« دراية»

رك كم ت»اند [ و رجال متوجه تقطيع حديث عطية نشده است از قديم گفته۹۱9صفحه 

الثلج بغدادي )ره( را جمعي از بزرگان به نصر ي ابن ابيچنانچه تاريخ االئمه« لالخراالول 

ست عليه ااهللبن علي جهضمي كه از راويان آن كتاب است و راوي از حضرت رضا سالم

ه اين الثلج است و احدي بي آن رساله تحقيق شد كه تأليف ابن ابيداده بودند در مقدمه

د و نيز تا حال كسي متوجه نشده بود كه روايت هرثمة ابن اعين موضوع متوجه نشده بو

درست  السالمالسالم را با تاريخ قتل هرثمة و وفات امام عليهتاريخ وفات امام رضا عليه

آيد و اين نكته در چند سال قبل تحقيق شده است. غرض به بعض نفوس گران نيايد نمي

يؤتيه  ما فالني تحقيق كرد )ذلك فضل اهللكه چطور شد به فالن مطلب كسي متوجه نشد ا

اضع شود كه اصل ومن يشاء(. چنانچه در همين كتاب نسبت به تاريخ هجري تحقيق مي

اهلل صلي اهلل عليه و آله است و نسبت اصل وضع آن به عمر از تاريخ هجرت خود رسول

ي از ه كسبرند قبول ننمايند كاغالط است حاال اين مطلب را از اشخاصي كه رشك مي
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بزرگان صراحة آن را نگفته و تحقيق نكرده است در صورتي كه از بزرگان علماي اعالم 

 تعالي. شاءاهللآيد اناند چنانچه ميشيعه و سني بر آن اشاره كرده

 اندمحدثین احاديث زيادي را تقطیع كرده

وزيع تي كتب حديث از محدثين احاديث زيادي را تقطيع كرده و به ابواب مختلفه

اند؟ و مقدار زيادي از اند كه از حد و حصر خارج است آيا اغراء به جهل كردهنموده

ه اند؟ خصوصا احاديثي كه راجع باند آيا به اشتباه رفتهاحاديث را نقل به معني نموده

[ اخباري كه در موضوع ادعيه و زيارت و اذكار ۹۱۷احكام شرعيه نيست و ] صفحه 

 السالم شنيده شدهقسمت اخير خود الفاظي كه از معصوم عليهنيست چون در اين دو 

دخيل بوده و لذا در آنها از نقل به معني خودداري شده و در نقل جريان آمدن جابر و 

غسل كردن وي كه از قبيل قصه و نقل تاريخ است نقل به معني رخ داده ولي در نقل 

 الب در علم درايه كامال تصريحزيارت قطعا اين كار عملي نشده است چنانچه به اين مط

آن را  ي مشهور است احاديثاند. كتاب سليم بن قيس هاللي را كه از كتب معتبرهكرده

اند كليني )ره( و صدوق )ره( و ديگر از اكابر تقطيع كرده و پخش به موارد زيادي كرده

ي الزم به جهل وقتاند؟ اغراء ي به تقطيع نمايند آيا اغراء به جهل كردهبدون اين كه اشاره

ي بر آن مترتب بشود حاال در عدم آيد كه اگر اشاره به عمل خودشان ننمايند مفسدهمي

ه آيد تا اگر اشاره ننمايند اغراء باشاره به تقطيع يك موضوع تاريخي چه فساد الزم مي

ي مجلسي )ره( در بحاراالنوار مقداري از كتاب امام جهل را در برداشته باشد. عالمه

بكر كه در امالي شيخ رحمه اهلل تفصيال نقل شده تقطيع السالم را به محمد بن ابيليهع

فرموده بدون اين كه اشاره به آن نمايد آيا اغراء به جهل كرده است؟ اگر موارد تقطيع 

ع كشد و براي كساين كه اطالبدون اشاره و تصريح بر آن را بشماريم كالم به درازا مي

[ بر فرض در بعض موارد اتفاق افتاده كه ۹۱۱د روشن است. ] صفحه بر اين مطالب دارن

و مسامحه را  انداشاره و تصريح بر تقطيع روايتي به ويژه در قسمتهاي تاريخي آن نكرده
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اند آيا محدثين و بزرگان ناقلين احاديث و تواريخ )العياذباهلل( حكيم علي روا داشته

هل سر نزند و به خطاء نرفته باشند؟ اغراء به جهل از االطالق هستند كه از آنها اغراء به ج

 شود. حكيم علي الطالق قبيح است نه از كساني كه از آنها خطاء صادر مي

 زيادتي سید امین را كسي ديگر نقل كرده

و ناگفته نماند زيادتي را كه سيد امين عاملي )ره( نقل كرده سيد بزرگوار متفرد در نقل 

آن از عطيه نيست عين همان زيادتي را در ذيل روايت عطيه در جاي ديگر نيز نقل 

اند چنانچه شيخ جليل شيخ حسين بن شيخ علي آل شيخ سليمان بالدي بحراني در كرده

« العابدين و أهل بيته الي أرض كربالءء االمام زينمجي حديث االربعين في ذكر»كتاب 

تعبير آورده كه قطعا « ابن عطية»ه ق نقل كرده و از عطية  ۱۵۷۹نجف به سال:  -ط ۹۲ص 

از غلط نسخه است و روايت را از كتاب بشارة المصطفي نقل كرده و همان ذيل را كه 

العابدين و گويد: فكأنني بزين ۵۵ سيد امين )ره( نقل فرموده او نيز نقل نموده و در ص

قد أقبل... الخ از قول او: فكأنني... الخ كالم صاحب كتاب است و در طبع اول كتاب ص 

ام پس قول طرفدار شبهات كه نقل آن زيادتي به سيد امين به اين مطلب اشاره كرده ۱۱۱

مصائب در تظلم الزهراء و »عاملي )ره( اختصاص دارد غلط است و اين كه گفته: 

[ اگر آن ۹۱۲صفحه «. ] المعصومين و مفاتيح البكاء و ارشاد و لهوف و أبومخنف ندارد

رساند چون روايت زيادتي را در تظلم الزهراء و ارشاد و لهوف ندارد عيبي بر آن نمي

عطية ميان روات از زمان قديم تقطيع شده مقداري از آن را در كتب مذكوره غير از 

اند ولي سيد امين عاملي )ره( و شيخ اند بقيه را نقل نكردهل كردهارشاد مانند لهوف نق

حسين بن شيخ علي بن شيخ حسن آل شيخ سليمان بالدي بحراني بر آن مطلع شده و نقل 

اند و اثبات مقدم بر سكوت و ادعاي علم مقدم بر جهل است و اما كتاب مصائب كرده

و اعتبار  جانب بقدر فلسسي و پشيزي ارزشالمعصومين و مفاتيح البكاء و أبومخنف نزد اين

ندارد تا نقل و عدم نقل آنها مورد اعتناء قرار گيرد زيرا اين جانب به آن قبيل كتابها 
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ي ارزش و اعتبار قائل نيستم مانند نظائر آنها كه مشروحا در اين كتاب به اسامي عده

اهميت روز اربعين به زيادي از آنها اشاره شده است. طرفدار شبهات گفته: احترام و 

جهت آنست كه روز چهلم از شهادت سيدالشهداء )ع( است علل ديگر از آمدن جابر و 

تبار گفته اعبيت به كربالء تأثير ندارد. اين ادعاء ارزش ندارد در جواب اين كالم بييا اهل

( عبيت و ملحق كردن سر اطهر امام )شود: شما از كجا دانستيد كه آمدن جابر و اهلمي

در آن روز به جسد انور تأثير در اربعين قرار دادن آن روز ندارد در صورتي كه كالم 

ي )ره( اند. سيد علم الهدبزرگان اسالم مقدم بر ادعاء شماست كه تصريح به تأثير كرده

[ را در روز اربعين به جسد ۹۹۵اند كه رأس اطهر ] صفحه و شيخ طوسي )ره( فرموده

شيخ طوسي )ره( فرموده از آنست زيارت اربعين. و قول ابوريحان  اند واطيب ملحق كرده

دان مشهور در اسالم گر چه در قولش متفرد است مقدم بر ادعاء شماست بيروني رياضي

بيت ي انور ملحق نمودند و چهل نفر از اهلكه فرموده: در آن روز سر اطهر را به جثه

ي امين عاملي )ره( اربعين. و سيد عالمه امام )ع( او را زيارت كردند و از آنست زيارت

اند و زيارت فرموده: مشهور آنست كه خاندان رسالت در بيستم ماه صفر به كربالء رسيده

 -السالم وارد شده از آن جهت استبيت )ع( براي امام حسين عليهي اهلاربعين كه از ائمه

عالمه و بااطالع بوده و بيان فرموده چون مرد  -كه دليل نيست -بعد استبعاد خود را

شود بعد از آن از استبعاد جواب داده به نحوي كه در اين دانست كه استبعاد دليل نميمي

كتاب از ايشان نقل شده است. پس آنچه در ميان شيعه مشهور است و غالبا مطلب مشهور 

 مو غالبا شهرت اصل دارد مقد -اي بسا شهرت است كه اصل ندارد -شودمطابق واقع مي

بر ادعاء طرفدار شبهات است. چه پر واضح است كه ادعاء وي طرف مقايسه با فرمايش 

حرفهاي طرفدار شبهات در مقابل تصريح شيخ )ره(  -ي طوسي )ره( نيستشيخ الطائفه

اجتهاد در مقابل نص است كه به قدر پشيزي ارزش ندارد. و عين كلمات شيخ رحمه اهلل 

تعالي. اما ترتيب منازل از كوفه تا شام احدي از ارباب هللشاءاآيد انو بزرگان ديگر مي

اند و آنچه [ و تواريخ مورد اعتماد به آن تصريح نكرده۹۹۱كتب مقاتل معتبره ] صفحه 
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 اند تماما مأخوذ از كتبطرفدار شبهات و ديگران در كتب مواعظ و منبريها ذكر كرده

مخنف و اسفرائني و از روي آنها مجعوله و ضعيفه و مجهول المؤلف مانند مقتل ابي

حدث اند ابدا قابل اعتماد نيست چنانچه مهاي خيالي در هندوستان و پاكستان كشيدهنقشه

ي محرم ص تتمه ۸ج « ترتيب منازل معلوم و مضبوط نيست»محقق خياباني )ره( فرموده: 

ار فدبعد بدون مراعات ترتيب به وقائع بعض منازل اشاره كرده است. چون طر ۹۱۵

شبهات باكي از نقل از كتب ضعيفه ندراد و لذا به نقليات آنها در ترتيب منازل تمسك 

كرده و اغلب قريب به همان داستانها كه در كتب منبريها مانند بحرالمصائبها است در 

هاي خيالي تمسك نموده است بلي آنهائي كه از جريانها و كتابش درج كرده و به نقشه

كتب معتبره مانند ارشاد شيخ )ره( و لهوف سيد )ره( و مثير االحزان  داستانهاي منازل از

 ابن نما )ره( و لواعج االشجان سيد امين عاملي )ره( نقل شده باشد مورد اعتماد است. 

 دلیل پنجم محدث نوري بر نیامدن اسراء در اربعین و جواب آن

 اشاره

خواهد ثابت كند اسراء ميدليل پنجم: كه محدث نوري )ره( براي خود ذكر كرده و 

ز تكريت اند كه االسالم را در موقع بردن از كوفه به شام از راه سلطاني بردهبيت عليهماهل

ي بسيار و شهرهاي معموره و موصل و نصيبين و حلب رد شده و غالبا آباد و به دهكده

 مدعاي خوشكردند و از كوفه تا شام از آن راه قريب چهل منزل است و در اين عبور مي

چنگ به نقل مقتل ابومخنف زده كه فعال در دست است و آن مقتل به تصريح ] صفحه 

[ خود محدث نوري )ره( و سائر بزرگان اهل تحقيق از جعليات و موضوعات است ۹۹۹

ود اند اگر اصل مقتل ابومخنف موجود بو آن را به دروغ به ابومخنف لوط بن يحيي بسته

ول بوده اند مجعن مقتل فعلي موجود كه مستقال چاپ هم كردهبسيار معتبر است ولي اي

و جعلي بودن آن مسلم و جاي شبهه نيست گرچه بعضي از علماء خواسته منكرات آن را 
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تطبيق با اصول مذهب نمايد ولي به تصريح خود محدث نوري )ره( بر متأمل در آن 

ه كتابها است اينگونجا كشيده پوشيده نيست كه جز تكلف حاصلي ندارد و زحمت بي

مايند و نكنند مانند دس و وضعي كه به بعض اخبار ميرا از دشمنان عالم تشيع جعل مي

دهند كنند و به بعض بزرگان عالم شيعه كه مقبول القول نزد عموم است نسبت مينشر مي

ي لي مردم جا گيرد و مقبول افتد مانند بعض تأليفاتي كه به محقق اردبيتا در قلوب عامه

اند. محدث نوري )ره( با اقرار به جعلي بودن آن مقتل خواسته با سره نسبت دادهقدس

قرائن و امارات از نقليات سائر كتب و مقاتل نقل آن را تصحيح نمايد كه اسراء را از راه 

فرمايد: و چون عاقل تأمل كند سير از كربالء به كوفه و از اند. تا اين كه ميسلطاني برده

ي اقل ايام توقف در آن دو بلد و از شام تا به كربالء در مدت چهل شام با مالحظه آنجا به

روز از ممتنعات خواهد شمرد و اگر از آنچه گفتيم اغماض كنيم و فرض نمائيم كه سير 

از بريه و غربي فرات بود آن هم بعد از تأمل صادق نظير اول است چه از كوفه تا شام به 

يك صد و هفتاد و پنج فرسخ است روز دوازدم ورود كوفه  [ مستقيم۹۹۵خط ] صفحه 

شود و ايام رفتن قاصد به شام و مراجعت به كوفه كمتر از سيزدهم انعقاد آن مجلس مي

سالم را در البيت عليهمبيست روز چنانچه در اقبال گفته نشود بعد از آن ماندن اسراء اهل

ل فرمايد: و اما آنچه بعضي از افاضو ميحبس كوفه و رسيدن خبر از يزيد را نقل فرموده 

علماء در حواشي بر مزار بحار احتمال داده كه استيذان و جواب به توسط كبوتر بود كه 

د. كردن[ از بلدي به بلدي تربيت مي۱۸۱ملوك سابق آن را به جهت قاصدي و بردن خط ]

ه ول نبود بلكعباس اين كار متدااميه و اوائل بنيفاسد است زيرا كه در عصر بني

الدين احمد بن يحيي بن فضل اهلل العمري تصريح كرده در كتاب تعريف كه اصل شهاب

گويند در موصل بوده و ملوك آن قسم كبوتر كه آن را حمام هدي و حمام رسائلي مي

عبدالظاهر نقل  الدين ابنالحمائم محييفاطميين بسيار به او اعتناء داشتند. و از كتاب تمائم

ه اول ملوك كه آن را از موصل نقل كرد نورالدين محمود بن زنكي بود در كرده ك

( و بالجمله از اقبال گذشت كه يك ماه در حبس شام بودند و بعد از بيرون ۳9۳ي )سنه
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آمدن هفت روز مشغول عزاداري بودند چنانچه در كامل بهائي است و محمد بن جرير 

ي خود [ ده روز ايشان را در خانه۹۹۸طبري در تاريخ خود گفته كه يزيد ] صفحه 

نگهداشت و بعد از آن ايشان را روانه كرد در مراجعت اجالل و اكرام و تأني و وقار در 

شود كردند چنانچه از كالم شيخ مفيد )ره( كه گذشت و ديگران معلوم ميشب سير مي

ب به يو اگر در هر شب هشت فرسخ بر همان خط مستقيم سير كرده باشند مدت سير قر

بيست و دو روز خواهد بود و حال آن كه از آن خط به جهت قلت آب و سائر مايحتاج 

 ي زنان و كودكان و ضعيفان. تا اينجا كلمات وسير ميسر نباشد خصوص براي آن قافله

ي خود دليل آورده است. جواب فرمايشهاي محدث نوري )ره( بود كه براي اثبات عقيده

سرعت سير در آن زمانها نگارش داده شد و شواهد آورديم و نيز  و از آنچه ازبر آن دليل

شواهد زيادي در متون تواريخ اسالمي موجود است گرچه قبول نمائيم كه از راه سلطاني 

ي شدهاند باز سرعت سير شتران جماز ذلول آن زمانها و مراكب تربيتاسراء را به شام برده

ردند اگر چه فرض شود اسراء را با مراكب كبريدها در اندك مدت آن راه را طي مي

و محدث نوري )ره( قياس به زمان خود فرموده  -گر چه ثابت نيست -خودشان برده باشند

گيري كرده است و لذا آن همه استبعادها را به قلم آورده و با مترهاي زمان خويش اندازه

و  تي كه ميان مكهحتي كار را به جائي رسانيده كه از ممتنعات بشمار آورده در صور

كوفه بيشتر از شام تا كوفه است شواهد زيادي موجود است )چنانچه مقداري نقل شد( 

اند مورد اند و اين كه در شام يك ماه ماندهكردهدر مدت هشت روز و يا ده روز طي مي

[ اعتماد نيست چنانچه از فاضل قزويني )ره( نيز درگذشته نقل شد و معلوم ۹۹۳] صفحه 

سره( آن را از كجا نقل فرموده است. داستانهائي كه امثال رحوم سيد )قدسنيست م

صاحب كتاب بحر المصائب كه خواسته اسم كتابش با مسماي آن مطابق شود براي منازل 

عرض راه ميان كوفه و شام تراشيده ابدا قابل ارزش و مورد اعتماد نيست تماما مأخوذ از 

از  خوانان بوده ومدرك قصهسرايان و نقليات بيهافواه و كتب مجهول المؤلف و از قص

اند قطعا نظر دقت و تحقيق به كلي بر كنار است. و تصريح طبري كه ده روز در شام بوده
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باشد ي مدت توقف اسراء و عزاداري آنها در آنها و توقف در دمشق را مرادش ميكليه

و هفت روز عزادراي كرده و خيال نشود كه ده روز در خانه و دربار شخصي يزيد مانده 

اند و از اين قبيل تصورات و تخيالت كه ي مراجعت توقف نمودهچند روز هم براي تهيه

مجرد احتماالت بيشتر نيست بلكه گفته شده كه بيشتر از هشت روز و يك هفته توقف 

 اند. و مدت هفت روزاند چنانچه فاضل قزويني )ره( و غيره تصريح بر آن كردهنكرده

اداري غير از ده روز توقف در شام باشد كه صاحب كامل بهائي نوشته به متفردات آن عز

كتاب در نقل تواريخ چندان نتوان اعتماد كرد چنانچه با تأمل در آن در نقل قضاياي 

تاريخي روشن است. و سير با خط مستقيم در مراجعت از شام كه احتياج به آب و سائر 

[ ۹۹9نوري )ره( تصريح فرمود كه يزيد پليد ] صفحه مايحتاج داشته است خود محدث 

السالم را با اجالل و اكرام روانه نموده پس قطعا كليه مايحتاج آنها بيت عليهماسراء اهل

بينند از كجا بر ما معلوم شده كه لوازم استراحت آن راه را فراهم را از آب و غيره تهيه مي

ات آيد ولي در مقابل بايد مقربباشد كه به ذهن ميي آن حرفها مبعداتي مياند همهنياورده

 را هم در نظر گرفت. 

 ي كبوتر بودهادعاي بعض افاضل كه استیذان بوسیله

زياد اما آنچه بعضي از افاضل علماء در حواشي بر مزار بحاراالنوار فرموده: كه استيذان ابن

ن و درست زديك به صواب و متيبر بوده كالم بسيار ني كبوتر نامهو جواب يزيد به واسطه

شود بعضي افاضل نامبرده از اشخاص با اطالع بوده است گر چه محدث است و معلوم مي

نوري )ره( مدعاي او را فاسد شمرده است ولي ادعائش صحيح است چنانچه پس از دقت 

 در تاريخ روشن خواهد شد. 

 آنچه محدث نوري در رد وي فرموده درست نیست
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بر در )موصل( در زمان ره( خيال كرده كه قبل از تربيت كبوتر نامهمحدث معظم )

( هجري به شام آن ۳9۳فاطميين و بردن نورالدين محمود آنها را از )موصل( در سال )

ليمان بر از زمان حضرت ساند در صورتي كه تربيت كبوتر نامهكبوترها وجود نداشته

از آن هم وجود داشته است و اين قضيه در  السالم از انبياء عظام بوده و بلكه قبلعليه

اند و اگر منظور )موصل( در زمان فاطميين تازگي نداشته و آنها نيز از گذشتگان ياد گرفته

اين باشد كه در اسالم از زمان آنها اين كبوتر تربيت شده و قبل از آن نبوده ان هم درست 

 شود. نيست چنانچه به زودي روشن مي

 ان در نقل قضايا به آنچه در آن زمان بحد كمال رسیدهتوجه تاريخ نويس

[ اغلب ۹۹۷ناگفته نماند هر قضيه و عملي كه در زماني به اوج كمال آن برسد ] صفحه 

ه نويسان روزگار كنويسان به طرف آن دوران متوجه شده و تاريخافكار عمومي تاريخ

د از همان زمان به آن كار و كننگذارند خيال ميي وجود ميعبد از مدتها پا به عرصه

 نمايند. عمل شروع شده است و از احوال قبل از آن دوران در غفلت بوده و توجه نمي

 ظهور قبر مبارك امیرالمؤمنین در زمان هارون

ف در السالم در نجف اشرشود: ظهور قبر مبارك اميرالمؤمنين عليهاز باب مثال گفته مي

به سزا پيدا كرده و بعد از رفتن هارون به شكار و پناه  الرشيد عباسي شهرتزمان هارون

ها و نزديك نشدن شگهاي شكاري به باالي تپه و مطلع شدن بردن آهوها به باالي تپه

بر السالم است و شبي رفته در كنار قهارون كه در باالي تپه قبر اطهر اميرالمؤمنين عليه

ا اغلب در سر قبر اطهر بنا كرده است. لذ ي عالي برمبارك تا صبح بيتوته كرده و بعد قبه

دهند الرشيد ميكتب تاريخ و انساب و غيرها نسبت ظهور قبر مبارك را به زمان هارون

در صورتي كه قبل از دوران هارون در زمان سفاح و منصور دوانيقي قبر مبارك را 

السالم ليهيرالمؤمنين ععليه به شيعيان اماهللالسالم و امام صادق سالمحضرت امام سجاد عليه
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معرفي كرده بودند و خواص شيعه بر آن مطلع بودند و به زيارت قبر مبارك مشرف 

شدند و در زمان منصور دوانيقي زوار قبر مطهر خصوصا از كوفه زيادتر شد و داود مي

بن علي عباسي والي كوفه بر آن مطلع شده و خواست قبر مطهر را از اساس بردارد يا 

ي قبر مبارك به دست آورد و كرامتي كه در موقع كندن اطراف ر را دربارهحقيقت ام

[ رسيد و امر به توقف كارگران كرد ۹۹۱قبر مبارك ظاهر گشت و خبر به داود ] صفحه 

باني بر باالي قبر مطهر بنا نمود كه موقع تشرف هارون بر كنار [ و صندوق و سايه۱۸۲]

ي بر باالي قبر مبارك امر به ساختمان كرد و قبهقبر مبارك موجود بوده است و هارون 

ي هارون هارون و هجوم زوار به زيارت قبر مطهر از دورهچون ساختمان قبه از طرف

نويسان نسبت ظهور قبر مطهر شروع شده و در اشتهار به حد كمال رسيده و لذا تاريخ

 دهند. السالم را به زمان هارون الرشيد مياميرالمؤمنين عليه

 مثال ديگر: وضع تاريخ هجري قمري

مثال ديگر: وضع تاريخ هجري قمري در اسالم كه از هجرت خاتم انبياء صلوات اهلل عليه 

و آله و سلم است مشهور در تاريخها و السنه و افواه مردم نسبت وضع آن را به زمان عمر 

د چون در زمان دهني انتخابي مردم نه بلكه انتصابي از طرف ابوبكر( ميبن خطاب )خليفه

وي مسلمين بسيار احتياج به ثبت تاريخ پيدا كردند زيرا فتوحات زياد گشت و ممالك 

زياد گرديد و احتياج مبرم به نگارش مانند ايران و روم فتح شد و ثروت دولت اسالمي

تاريخ در امور مسلمين بيشتر شد و استعمال آن زيادتر گشت و لذا وضع تاريخ را مؤرخين 

اند ولي اگر تحقيق شود آن طور نيست كه اصل وضع در زمان مان عمر نسبت دادهبه ز

[ ۹۹۲اهلل ] صفحه عمر شده بلكه قبل از دوران عمر اصل تاريخ هجري را خود رسول

صلي اهلل عليه و آله وضع فرموده است و شايد بعضي اشخاص موقعي به اين عبارات 

 ي هيچگونه شگفت نيست پس الزم استنگارنده برسد برايش تعجب رخ بدهد ولي جا

[ ۱۳۵به جمالت زير توجه فرمائيد: شيخ ابوالعباس احمد قلقشندي در صبح العشي گويد ]
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عن محمد بن جرير انه روي بسنده الي ابن « صناعة الكتاب»: حكي ابوجعفر النحاس في 

مر االول اعو قدمها في شهر ربي -شهاب ان النبي صلي اهلل عليه و آله لما قدم المدينة

بالتاريخ. و علي هذا فيكون ابتداء التاريخ في عام الهجرة. قال النحاس: و المعروف عند 

 العلماء ان ابتداء التاريخ بالهجرة كان في خالفة عمر بن الخطاب )رض(. 

 وضع تاريخ هجري به امر خود رسول اهلل است

 اهلل صلي اهلل عليه ورسولشود كه اصل ابتداء تاريخ هجري اسالمي را خود مالحظه مي

آله وضع فرموده ولي چون در زمان عمر احتياج به ضبط تاريخ بيشتر گشته و لذا معروف 

آنست كه از زمان عمر ابتداء تاريخ  -چنانچه نحاس نقل كرده -ميان مؤرخين و علماء

اهلل صلي اهلل عليه و آله هجري شروع شده است و چون اصل وضع تاريخ از خود رسول

وده و لذا موقعي كه عمر صحابه را جمع كرد كه تاريخ وضع شود و با آنها به مشورت ب

پرداخت بعضي گفتند: كه ابتداء تاريخ را از مبعث بگذاريم و بعضي ديگر گفتند: از روز 

اهلل صلي اهلل عليه و آله وضع شود. و بعضي اظهار نمودند: كه [ رسول۹۵۵وفات ] صفحه 

ي اهلل عليه و آله از مكه به مدينه ابتداء تاريخ قرار داده شود زيرا اهلل صلاز هجرت رسول

از هجرت ابتداء ظهور قوت و شوكت اسالم است و عمر نيز اين قول را تصويب كرده و 

 پسنديد. 

 پافشاري كننده كه مبدا تاريخ از هجرت باشد امیرالمؤمنین است

ل كه ابتداء تاريخ اسالمي از هجرت ي اين قوشود كه ابراز كنندهو از تواريخ ظاهر مي

[ و چون عمر و ديگران از صحابه ۱۳۱عليه است ]اهللشود عبارت از اميرالمؤمنين سالم

ي اهلل عليه اهلل صلاند برخالف آنچه خود رسولپيشنهادهاي ديگر براي ابتداء تاريخ كرده

ه عمر السالم بن عليهو آله از هجرت ابتداء تاريخ تعيين فرموده است و لذا اميرالمؤمني

ن اهلل صلي اهلل عليه و آله تعييفرموده كه ابتداء تاريخ از هجرت بشود كه خود رسول
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د اناالول بوده ولي ماه محرم را ابتداء گرفته[ در ماه ربيع۹۵۱فرموده و هجرت ] صفحه 

كردند و نيز محرم از براي اين كه حجاج در آن موقع از مكه منصرف و مراجعت مي

 اههاي حرام است. م

 نقل كلمات شیخ عبدالحي كتاني

و عالمه شيخ عبدالحي كتاني در كتب )نظام الحكومة النبوية( المسمي )التراتيب االدارية( 

[ گويد: باب في وضع التاريخ واصله. المعروف ان التاريخ بالهجرة النبوية حدث في ۱۳۹]

و حكاه  س في كتابه صناعة الكتابخالفة عمر بن الخطاب و لكن حكي ابوجعفر بن النحا

في الجزء السادس عن محمد بن جرير انه روي  ۹۸۵عنه القلقشندي في صبح االعشي ص 

هر ربيع و قدمها في ش -بسنده الي ابن شهاب ان النبي صلي اهلل عليه و آله لما قدم المدينة

رة )ه(. و ي عام الهجامر بالتاريخ. قال القلقشندي و علي هذا يكون ابتداء التاريخ ف -االول

في المواهب و امر صلي اهلل عليه و آله و سلم بالتاريخ و كتب من حين الهجرة. قال الزرقاني 

رواه الحاكم في االكليل عن الزهري مفصال، و المشهور خالفه و ان ذلك في زمن عمر 

ن بالدين السيوطي رايت في مجموع بخط اكما قال الحافظ )ه(. و قد قال الحافظ جالل

القماح عن ابن الصالح انه قال ذكر ابوطاهر محمد بن محمش الزيادي في تاريخ الشروط 

[ ۹۵۹اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم ارخ بالهجرة حين كتب الكتاب ] صفحه ان رسول

السالم ان يكتب فيه حين كتب عنه انه كتب لخمس من لنصاري نجران و امر عليا عليه

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم و عمر تبعه في ذلك قال ذا اذا رسولالهجرة قال فالمؤرخ به

[ بهذه المسألة )ه(. قلت: ۱۳۵و قد اشبعت الكالم علي ذلك في مؤلف مستقل مختصر ]

. و قال السخاوي فان ثبت فيكون عمر متبعا ال مبتكرا )ه(« الشماريخ في علم التاريخ»سماه 

[ تاسيس مسجد قبا كان في ۱۳۸من الجزء الثاني ] ۱۱قال االمام السهيلي في الروض ص 

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم دار هجرته و البلد الذي هو مهاجره اول يوم من حلول رسول

[ ) و قد علم انه ليس اول االيام كلها و ال اضافه الي ۱۳۳و في قوله تعالي: )من اول يوم ]
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صحة ما اتفق عليه الصحابة مع عمر حين  [ . ففيه من الفقه۱۳9شئي في اللفظ الظاهر ]

[ ان يكون التاريخ من عام الهجرة النه الوقت ۹۵۵شاورهم في التاريخ فاتفق رايهم ] صفحه 

الذي عز فيه االسالم و الذي امر فيه النبي صلي اهلل عليه و آله و سلم و اسس المساجد و 

ه: )من االن بفعلهم ان قوله سبحان عبداهلل آمنا كما يحبه فوافق رأيهم هذا التنزيل و فهمنا

اول يوم( ان ذلك اليوم هو اولل ايام التاريخ الذي نؤرخ به االن فان كان اصحاب رسول 

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم اخذوا هذا من االية فهو الظن بافهامهم فهم اعلم الناس 

نهم ح و ان كان ذلك مبكتاب اهلل و بتأويله و افهمهم بما في القرآن من اشارات و افصا

عن رأي و اجتهاد فقد علم ذلك قبل ان يكونوا و اشار الي صحته قبل ان يفعل اذال يعقل 

ها قول القائل فعلته اول يوم اال باالضافة الي عام معلوم او شهر معلوم او تاريخ معلوم و ليس

ينة علي غيره من قر هنا اضافة في المعني اال الي هذا التاريخ المعلوم لعدم القرائن الدالة

لفظ او قرينة حال فتدبره ففيه معتبر لمن اذكر و علم لمن راي بعين فؤاده و استبصر و 

[ و قد نقل كالمه ملخصا الحافظ في الفتح و قال عقبه كذا قال و المتبادر ۱۳۷الحمد هلل )ه( ]

. ] لمدينة )ه(ان معني قوله: )من اول يوم( اي دخل النبي صلي اهلل عليه و آله و اصحابه ا

[ و قال ابن المنير كالم السهيلي كالم تكلف و تعسف و خروج عن تقدير ۹۵۸صفحه 

االقدمين فانهم قدروه من تأسيس اول يوم مكانه قيل من اول يوم وقع فيه التأسيس و هذا 

تأسيس تقتضيه العربية و تشهد له االية )ه( قلت: كالم السهيلي ظاهر المأخذ جلي االستنتاج 

لذين استبشعوه كأنهم لم يذوقوه فتأمله بانصاف تري الحق مع ما اماله االعمي ال ما و ا

كتبه البصراء و لذا اقتصر عليه معجبا به المولي شهاب الملة والدين الخفاجي في عناية 

ة و اختيرت الهجر«. و ربك اعلم بمن هو اهدي سبيال»القاضي و كفاية القاضي انظرها 

الوالدة و البعثة الختالفهم فيها دونها و وقت الوفاة و ان شارك  لالبتداء بها دون وقت

الهجرة في االتفاق ال يحسن االبتداء بها عقال لما ينشأ عنه من تهيج الحزن و االسف 

بخالف وقت الهجرة فانه يتبرك به لكونه وقت استقامة ملة االسالم و اختير الفتتاح السنة 

 احد االشهر الحرم و فيه تنصرف الناس من الحج. المحرم دون غيره لكونه شهر اهلل و
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 اند ضعیف استوجوهي كه به مبدأ قرار ندادن سائر مبدأها ذكر كرده

بود نگارش  گفته« نظام الحكومة النبوية»تا اينجا آنچه شيخ عبدالحي كتاني در كتاب 

 تيافت چون خالي از فائده نبود نقل گرديد ولي وجوهي كه براي عدم تعيين والد

اهلل صلي اهلل عليه و آله و بعثت آن حضرت به مبدأ قرار دادن به تاريخ اسالمي ذكر رسول

 اند وجوه ضعيفه و قابل اعتماد نيست. بلكهكرده چنانچه غير از وي ديگران نيز گفته

[ دارد زيرا الزم ۹۵۳ي مجلسي )ره( فرموده وجوهيست بسيار وهن ] صفحه چنانچه عالمه

ن و ماه معين در والدت و بعثت اتفاق باشد و عالوه علم به روز و ماه نيست به روز معي

مدخليت در مطلوب كه ابتداء تاريخ باشد ندارد و فقط معين بودن سال والدت و بعثت 

كرد و در زمان ما اختالفي در سال والدت و بعثت وجود ندارد كجا رسد كه كفايت مي

 في در سال آنها نبوده است. در اوائل و صدر اسالم باشد كه اصال اختال

 اصل جهت تعیین مبدأ تاريخ از هجرت

لي اهلل عليه اهلل صپس اصل جهت تعيين هجرت براي ابتداء تاريخ اسالم تعيين خود رسول

 هايو آله و سلم است كه به وحي خداوندي تعيين فرموده است چنانچه از فرمايش

شود. و آنچه سخاوي گفته: السالم آن معني به خوبي فهميده ميخاندان رسالت عليهم

آله  اهلل صلي اهلل عليه وهجرت ثابت شود كه خود رسول اگر وضع مبدأ تاريخ اسالمي از

خرج  باره ابتكار بهو سلم آن را وضع فرموده است پس عمر تابع بوده نه اين كه در اين

داده است. اين كالم وي در نظر امثال سخاوي از علماء اهل سنت است. و أما نزد تابعين 

آثار وارده از خاندان عصمت و طهارت السالم و شيعيان آنها از بركات بيت عليهماهل

شود كه اصل وضع تاريخ اسالمي از هجرت و موضوع مزبور ثابت و كامال محقق مي

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم شده مبدأ قرار دادن آن به دستور وحي و به امر خود رسول

 است. 
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 عبارت سند صحیفه سجاديه دلیل متقن است

از  ي سجاديه به طور قطعي كاملهابت و محقق است كه صحيفهي اماميه ثدر نزد شيعه

السالم نقل شده و روايت ان از ضروريات بشمار است و از آن بيت عصمت عليهماهل

السالم( و )انجيل آل محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم( ] صفحه بيت عليهم)زبور اهل

السالم نقل راتي از امام معصوم عليهي مباركه عباآورند در سند آن صحيفه[ تعبير مي۹۵9

رساند كه مبدأ تاريخ از هجرت از مصدر وحي تلقي شده پس شده كه به طور واضح مي

البد بايد عين عبارات آن نقل شود بعد به نكات آن اشاره گردد و اول كسي كه به اين 

ي از عالمه رتام( متفطن شده و آگاه گرديده عباموضوع )تا آنجا كه نگارنده اطالع يافته

باشد چنانچه پس از )السماء و العالم( مي ۱۸سره( در بحاراالنوار در مجلد مجلسي )قدس

اند و وجوه و مؤيداتي كه براي مبداء قرار دادن اشاره به آنچه قوم از اهل تاريخ گفته

اند نقل فرموده و بعد گويد: تمامي آن وجوه ضعيف هجرت به تاريخ اسالمي ذكر كرده

 هون است. و مو

 فرمايش عالمه مجلسي و فطانت آن بزرگوار

ي مجلسي )ره( مرجح براي مبداء قرار دادن به تاريخ از پس از آن آنچه به نظر عالمه

[ : و لقد عثرت علي خبر يصلح مرجحا و مخصصا لذلك ۱۳۱فرمايد ]هجرت رسيده مي

ي من الهمها صلوات اهلل عل قل من تفطن به و هو ما ورد في خبر الصحيفة الشريفة السجادية

ن السالم احدثني عن ابيه عن جده عن علي عليهالسالم ان ابيحيث قال الصادق عليه

[ رجاال ۱۳۲اهلل صلي اهلل عليه و آله اخذته نعسة و هو علي منبره فرأي في منامه ]رسول

هلل صلي اينزون علي منبره نزو القردة يردون الناس علي اعقابهم القهقري فاستوي رسول

[ جالسا و الحزن يعرف في وجهه فاتاه جبرئيل ۹۵۷اهلل عليه و آله و سلم ] صفحه 

السالم بهذه االية: و ما جعلنا الرؤية التي اريناك اال فتنة للناس و الشجرة الملعونة في عليه
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اميه قال: يا جبرئيل أعلي عهدي يكونون و في زمني؟ قال: ال القرآن ) االية( يعني بني

كن تدور رحي االسالم من مهاجرك فتلبث بذلك عشرا ثم تدور رحي االسالم علي ول

رأس خمس و ثالثين من مهاجرك فتلبث بذلك خمسا.... الي آخر الخبر. فيدل علي ان 

 السالم و مستند الي الوحي السماويجعل مبداء التاريخ من الهجرة مأخوذ من جبرئيل عليه

م السالم اشار عليهيؤيد ما روي ان اميرالمؤمنين عليه و منسوب الي الخبر النبوي و هذا

بذلك في زمن عمر عند تحيرهم و العلة الواقعية في ذلك يمكن ان تكون ما ذكر من انها 

ن الدين و تخلص المؤمنين ممبداء ظهور غلبة االسالم و المسليمن و مفتتح ظهور شرائع

يل قواعدالدين المبين. اين كه جبرئاسر المشركين و سائر ماجري بعد الهجرة من تأسيس 

ت صريح اس« من مهاجرك»يعني از هجرت تو بعد باز گفته: « من مهاجرك»)ع( گفته: 

اهلل )ص( مبداء تاريخ اسالمي بشود كه من جانب اهلل تعالي مقرر بوده كه هجرت رسول

سره( بر اين موضوع، بسيار ارزنده است و كشف از ي مجلسي )قدسو فطانت عالمه

ي اماميه ثابت است كه اصل نمايد. پس نزد ما شيعهاحاطه و اطالع آن بزرگوار مي

اهلل )ص( است و مسلمين بايد در ] گزار مبداء تاريخ اسالمي از هجرت خود رسولبنيان

[ امور خودشان از آن تاريخ تبعيت نمايند و آن را معمول دارند نه اين كه در ۹۵۱صفحه 

پيغمبر )ص( خود را رها كرده و تاريخ ميالدي مسيحي را در  اثر نفوذ استعمار تاريخ

 غيرتي است فعال اغلباهميتي و بيممالك خودشان معمول و رسمي نمايند كه زهي بي

هاي رسمي و مكاتبات دولتي و بلكه ملي بالد اسالمي عربي را تاريخ رسمي در نامه

 اشف از نفوذ استعمار است وكنند و كخودشان تاريخ ميالدي است و آن را استعمال مي

ي زمان جاهليت معمول در ايران گر چه تاريخ شمسي را با نامهاي كهنه و فرسوده

اهلل صلي اهلل عليه و آله است اما در امور ديني نتوان آن اند ولي باز از هجرت رسولكرده

هوم ديگري را مورد اعتماد در مقام عمل قرار داد و به آن عمل نمود چنانچه اگر تاريخ مو

و راجع به اين موضوع در  -وضع نمايند نزد ارباب دانش ارزشي و مبدأ صحيحي ندارد
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چند سال قبل در جنة المأوي و تعليقات خودم بر آن از استاد ما آيةاهلل كاشف الغطاء 

 [ .۱9۵سره( و به قلم اينجانب مطالبي نگارش يافته به آنجا رجوع شود ])قدس

 تاريخ است تاريخ هجري صحیح ترين

بشر  ترين تاريخ در ميانو ناگفته نماند كه تاريخ هجري مبدأش معلوم و روشن و صحيح

است اما تاريخ ميالدي كه فعال در ميان اتباع كليساهاي فعلي معمول است تاريخ صحيح 

 [ ۹۸۵[ . ] صفحه ۱9۱[ و درست نيست ]۹۵۲نبوده و مبدأش غير معلوم ] صفحه 

 تاريخ خود رسول اهلل استاز دالئلي كه واضع 

گردد كه أصل وضع تاريخ از خود [ و دالئل و اماراتي كه از آنها واضح مي۱9۹از قرائن ]

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم بوده عالوه بر آن قرائن كه ذكر شد: عبارت از بعض رسول

ح تصرياهلل )ص( نقل شده و در آنها پيغمبر اكرم )ص( اخباريست كه از خود رسول

كند كه شهادت فرزندت حسين فرموده كه اول محرم اول سال است يا جبرئيل عرض مي

ها و عهدها كه امام )ع( پس از شصت سال از هجرت تو خواهد شد يا تاريخ نامه

اهلل )ص( نگارش داده و در آنها تاريخ هجري را مرقوم اميرالمؤمنين )ع( از طرف رسول

سره در الدين ابن طاووس حسني قدساعظم سيد رضي [ سيد أجل۹۸۱فرموده. ] صفحه 

 القاسم[ : صالة اخري اول ليلة من المحرم رواها عبدالقارد بن ابي۱9۵كتاب اقبال فرموده ]

و  اهلل صلي اهلل عليه و آله انه قال ان في المحرم ليلةاالشتري في كتابه باسناده عن رسول

فيها سورة الحمد و قل هو اهلل أحد احدي عشر  هي اول ليلة منه من صلي فيها ركعتين يقرء

[ يدوم علي الخير سنته و ال ۱9۸فهو كمن ]« و هو اول يوم من السنة»مرد و صام صبيحتها 

و »يزال محفوظا من السنة الي قابل فان مات قبل ذلك صار الي الجنة )ه(. اين كه فرموده: 

ز سال است. صريح است كه خود يعني روز اول ماه محرم اول رو« هو اول يوم من السنة

اهلل )ص( اول سال هجري را از اول محرم قرار داده است و در زمان عمر كه رسول
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السالم فرموده كه مبداء تاريخ بايد از هجرت گرفته شود و اولش نيز از اميرالمؤمنين عليه

را تغيير  آناهلل )ص( بوده كه نگذاشته عمر و امثال او ماه محرم بايد باشد تبعا به رسول

يير خواستند تغاهلل )ص( ميدهند چنانچه به احكام زيادي از احكام اسالمي بعد از رسول

دهند و اميرالمؤمنين )ع( مانع شده و يا حكمي را كه حق بوده آن را آشكارا ساخته و اين 

موضوع مهمي است كه بايد در اطرافش تحقيقات زياد به عمل آيد و در مورد ديگر نيز 

الدين ابن طاووس [ . سيد اجل رضي۱9۳[ شده است ]۹۸۹ن مطلب اشاره ] صفحه به اي

[ : قال ۱99السالم روايت كرده ]بيت عليهماهلل تعالي عليه به سند خود به طريق اهلرضوان

اهلل )ص( يصلي اول يوم من المحرم ركعتين فاذا فرغ رفع يديه و دعا بهذا كان رسول

 اهللنت اال له القديم و هذه سنة جديدة... الخ. فرمايش رسولالدعاء ثالث مرات: اللهم أ

)ص( در اين دعاي شريف صريح است كه اول ماه محرم سال جديد است و لذا سيد ابن 

[ : فان قيل: قد قدمت في كتاب المضمار ۱9۷طاووس )ره( بعد از نقل آن تا آخر فرموده ]

ء ان اول السنة المحرم. فاقول: قد ان اول السنة شهر رمضان و قد ذكرت في هذا الدعآ

قدمنا انه يحتمل ان يكون شهر رمضان اول سنة فيما يختص بالعبادات و ترجيح االوقات 

[ ۱9۱و المحرم اول سنة فيما يختص بالمعامالت و التواريخ و تدبير االس في الحادثات ]

يف عاي شر[ حاصل فرمايش سيد )ره( اين است اگر گفته شود: كه اين د۹۸۵. ] صفحه 

ايد: كه اول سال ماه مبارك رمضان صريح است كه اول سال ماه محرم است و گفته

شود: اول سال ماه مبارك رمضان است يعني ماه رمضان اول است. در جواب گفته مي

سال از جهت عبادت است و ماه محرم اول سال است نسبت به تاريخ و معامالت و تدبير 

است و از مبدء وحي اخذ شده است )ان هو اال وحي يوحي( امور مردم كه تاريخ اسالمي 

شود پس اين كه بعضي از معاندين اسالم توهم كرده و به زبان بعض قاصرين جاري مي

كه تاريخ هجري را عمر تعيين كرده و اول آن را اول ماه محرم قرار داده خواسته بعض 

نمايد اين كالم غفلت از اين  ي جاهليت را در اسالم احياء و عملياحقاد و عادات دوره

اهلل )ص( تاريخ هجري را از اول ماه محرم قرار داده است حتي در است كه خود رسول
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فرمايد: خدايا اول محرم اول سال جديد است. پس معلوم شد كه آن گونه دعاء نيز مي

توهمات جاهالنه و نسبت وضع تاريخ هجري اسالمي را مشوب با عادات زمان جاهليت 

كننده است. داعي مطلق ادريس عمادالدين ي خود توهمن ناشي از احقاد ديرينهكرد

[ گويد: و عن سعد بن ۱9۲[ فنون االثار ]۹۸۸قرشي در كتاب عيون االخبار و ] صفحه 

ي اهلل صلجعفر محمد بن علي )ع( انه قال: دخل الحسين )ع( علي رسولطريف عن أبي

ير فوضعه علي بطنه. فأتاه جبرئيل )ع( فقال: يا محمد، اهلل عليه و آله و سلم و هو غالم صغ

ابنك هذا تقتله أمتك علي رأس ستين سنة من هجرتك. ثم أراه التربة التي يقتل عليها. 

بعد از  اهلل )ص(خبر صريح است كه شهادت سيدالشهداء )ع( با اخبار جبرئيل به رسول

واقع  9۱وز عاشوراء سال شصت سال از هجرت واقع خواهد شد و در دهم ماه محرم ر

گرديده و از خبر دادن جبرئيل كه ده روز زياده است از باب مسامحه است كه در اينگونه 

شود چنانچه نظائر آن در كلمات زياد است. و از آنچه گفته شد معلوم كلمات واقع مي

شود كه اشكال كردن در بعض مكاتيب و عهدهاي رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و مي

ت وجه اسسلم كه در آنها تاريخ هجري نوشته شده و وضع تاريخ از زمان عمر است بي

اهلل )ص( تعيين فرموده است. حافظ و غفلت از آنست كه تاريخ هجري را خود رسول

[ سلمان ۹۸۳ي خريد ] صفحه [ درباره۱۷۵ابونعيم اصفهاني در كتاب ذكر اخبار اصبهان ]

عليه است اهللودي كه كاتب آن مكتوب اميرالمؤمنين سالمفارسي از عثمان بن االشهل اليه

طالب يوم االثنين في جمادي االولي مهاجر در آخرش مرقوم فرموده: )و كتب علي بن ابي

ي اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم(. و همچنين در عهد و سفارشنامهرسول« محمد بن عبداهلل»

دم و عقب او به مر« مابنداذ فروخ»ه اهلل به نام اهلل )ص( در حق برادر سلمان رحمكه رسول

عليه است در آخرش مرقوم فرموده: و اهللتوصيه فرموده و كاتب آن اميرالمؤمنين سالم

[ . اگر ۱۷۱اهلل )ص( في رجب سنة تسع من الهجرة ]طالب بأمر رسولكتب علي بن ابي

از بعض جهات مورد اشكال ي برادر سلمان )ض( هاي مانند سفارشنامهبعضي از اين نامه

اشاره كرده ولي از جهت تاريخ نگاشتن « مكاتيب الرسول»واقع شود چنانچه در كتاب 
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اهلل )ص( تعيين فرموده و در آنها مورد اشكال نيست چون تاريخ هجري را خود رسول

ي شهرت آن به جهت زيادتي احتياج به تاريخ از زمان عمر شده است. چنانچه در معاهده

ا حرفا اهلل يملي عليه حرفطالب بخطه و رسولدر آخرش گويد: و كتب علي بن ابي« مقنا»

[ من رمضان سنة خمس مضت من الهجرة... ۹۸9يوم الجمعه لثالث ليال خلت ] صفحه 

ي مذكور موضوع و كذب و اختالف است و اماراتي براي [ . گويند معاهده۱۷۹الخ ]

 چهار وجه به كذب و اختالق بودن« اتيب الرسولمك»اند چنانچه در افتعال آن ذكر كرده

آن ذكر كرده و گويد: االول: هذا الكتاب ارخ بالخمس من الهجرة مع ان التاريخ من 

[ . و در پاورقي ۱۷۵الهجرة كان في زمن عمر باشارة من علي )ع( علي نقل جل المحققين ]

 السالم كما فيي عليهگويد: اقول: كان التاريخ من الهجرة في زمن عمر باشارة من عل

[ و ۱۷۸] ۱۲و تاريخ الخلفاء ص  ۱۹۵ص  ۹و اليعقوبي ج  ۹۳۹ص  -التنبيه و االشراف

في آخر حوادث السنة السادسة عشر فعلي هذا يرد االشكال كما  ۹۵۹ص  ۹الكامل ج 

السالم هو المشير بذلك فالمانع من ان يكون ذكرنا. ولكن يمكن ان يقال: ان عليا عليه

ه قبل ان يكون مشيرا كما وقع ذلك في بعض الكتب االتية ايضا و لعل ] صفحه عامال ب

[ الي ذلك نظر من قال: ان التاريخ من الهجرة كان في زمن الرسول )ص( كما في ۹۸۷

 انتهي.  -۹۳۹التنبيه و االشراف ص 

 تحقیق در كلمات مسعودي

» ق در مصر چاپ شده و ناشر  ۱۵۳۷مسعودي در كتاب التنبيه و االشراف كه در سال 

 خوردگي از طرف نااهالن ودر بغداد است اگر ايمن از تحريف و دست« مكتبة العصرية

گويد: قال المسعودي: و قد روي الزهري محمد  ۹۳۹[ در ص ۱۷۳متعصبين جاهلي باشد ]

بن شهاب بن عبداهلل بن الحارث بن زهرة بن كالب ان بن مسلم بن عبيداهلل بن عبداهلل 

اهلل صلي اهلل عليه و آله لما قدم المدينة مهاجرا أمر بالتاريخ. بعد ذهن مسعودي )ره( رسول

دارد و  نويسان اشتهار به سزارا شهرت نسبت وضع تاريخ به عمر گرفته كه ميان تاريخ
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دا ي شهرت پيي كه در آن زمان واقعهشان نسبت دادن وقائع تاريخي است به زمانرويه

كرده و نقل صحيح زهري را خواسته معيوب ساخته و چنگ به شهرت ميان مؤرخين زده 

و لذا گفته: و هذا خبر مجتنب من حيث االحاد و مرسل من عند من ال يري قبول المراسيل 

قت معلوم أرخ [ اذ كان ليس في هذا الخبر و۹۸۱و ما حكيناه أوال هو المتفق عليه ] صفحه 

به و ال نقل كيفية ذلك. و به قول خود كه گويد آنچه اوال حكايت كرديم اتفاقي است 

گفته: و كان عمر شاور الناس في التأريخ  ۹۳۹اشاره كرده به آنچه قبال در همان صفحه 

المور حدثت في أيامه لم يعرف لها وقت تؤرخ به فكثر منهم القول و طال الخطب في 

يه طالب أن يؤرخ بهجرة النبي صلي اهلل علجم و غيرها فاشار عليه علي بن أبيتواريخ االعا

و آله و سلم و تركه ارض الشرك فجعلوا التأريخ من المحرم و ذلك قبل مقدم النبي 

صلي اهلل عليه و آله و سلم الي المدينة بشهرين و اثني عشر يوما النهم أحبوا أن يبتدئوا 

( يتنازع الناس في ذلك. اجتناب ۱۱( أو ) ۱۷كان ذلك في سنة ) و« اول السنة»بالتاريخ من 

 اهلل )ص( وقتي كه به مدينه تشريفورزيدن مسعودي )ره( از خبر زهري كه گفته: رسول

فرما شد أمر به تاريخ كرد اوال به جهت خبر واحد بودن آن است ولي از آنچه از قرائن 

شود و مورد وثوق و ن خارجي ميو اخبار ديگر نقل شد خبر زهري محفوف به قرائ

كند به اين كه آن خبر مرسل است يعني گردد. و ثانيا خبر زهري را رد مياطمئنان مي

ضوع شود: كه مووسائط در سند خبر حذف شده در مقابل اين اشكال مسعودي گفته مي

يك امر تاريخي است و اغلب نقليات تواريخ مرسالت است چنانچه اغلب نقليات خود 

[ ديگرش از قبيل مراسيل است و نقل تاريخ ۹۸۲ودي در آن كتاب و كتب ] صفحه مسع

والفرج ء ساحر( است كه اگر مانند نقليات اببا سند به فرمايش يكي از بزرگان مصري )شي

اصفهاني در أغاني نقل تاريخ با سند باشد انسان فريفته شده و مانند سحر است كه انسان 

و اعتماد نمايد. نقل زهري از قبيل سائر تواريخ است در  به صورت ظاهرش فريب بخورد

ارد. كند احتياج به نقل با سند ندصورتي كه از قرائن خارجي مورد وثوق شد كفايت مي

در  اهلل )ص( به وضع تاريخ را نقل نكرده است.و ثالثا گفته: كه زهري كيفيت امر رسول
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دأ  عليه و آله و سلم كه فرموده مباهلل صلي اهللشود: رسولجواب اين اشكالش گفته مي

تاريخ اسالمي بايد از اول ورودش به مدينه باشد و امر به اين موضوع فرموده ديگر اين 

امر كيفيتي را الزم ندارد كه زهري نقل نمايد و عالوه شما مؤرخين در بسياري از قضاياي 

اريخي وعات تگوئي اكتفاء كرده و از نگارش تفصيل و جزئيات موضتاريخ باجمال

 عليه و اهلل صلي اهللايد يكي از آن موارد هم تفصيل كيفيت امر رسولپوشي كردهچشم

آن  ي امر به اين كه هجرتايد، و قضيهباشد كه نقل نكردهآله و سلم به وضع تاريخ مي

اهلل )ص( اين حضرت مبدأ تاريخ باشد تفصيلي را الزم نگرفته است و ممكن است رسول

عليه فرموده و امر كرده به آن حضرت كه در موضوع اهللبه اميرالمؤمنين سالمموضوع را 

[ و نگذارد مبدأ را وقت ديگر و يا ۹۳۵وضع تاريخ بايد مبدأ آن از هجرت باشد ] صفحه 

وده و عمر عليه هم عملي فرماهللاز تواريخ ديگران گرفته باشند چنانچه اميرالمؤمنين سالم

ي كه در عبارت مسعودي )ره( است عبارت از قول اوست لي نكتهرا نهي فرموده است. و

اريخ كه براي مبدأ قرار دادن ت« النهم أحبوا أن يبتدؤا بالتاريخ من اول السنة»كه گفته: 

هجري از اول محرم اين عبارت را ذكر كرده است يعني خواستند تاريخ را از ماه محرم 

( به مدينه دو ماه و ده روز است چون دوست اهلل )صقرار دهند و آن قبل از آمدن رسول

فرمود:  اهلل )ص( كهداشتند كه ابتداء كنند به تاريخ از اول سنه. و گذشت از قول رسول

اللهم... و هذه سنة جديدة. اگر اشاره با امري كه در زمان جاهليت بوده باشد جاي شك 

قمري را قرآن كريم هاي اهلل )ص( آن را تصديق فرموده چنانچه ماهنيست كه رسول

تصديق فرموده و شهور اسالمي را با آنها قرار داده است و فرموده: ان عدة الشهور عنداهلل 

[ . و مسعودي گفته: كه در خبر زهري وقت معلومي ۱۷9اثنا عشر شهرا في كتاب اهلل ]

 براي اين كه با آن وقت تاريخ تعيين شود نيست، جوابش از بياناتي كه تا اينجا نگارش

[ ۹۳۱يافت واضح است زيرا روشن گشت كه اول وقت تاريخ از اول روز ورود ] صفحه 

ي شريفه هي آياهلل )ص( است به مدينه چنانچه در تحقيقات سهيلي و ديگران دربارهرسول

 رساند اگر هجرتگذشت و دو ماه و ده روز تقريبا عقب كشيدن ضرر نمي« من اول يوم»
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و ممكن است نظر به بعض تواريخ ورود رسول اهلل )ص( به االول يقيني باشد در ربيع

مدينه در ماه محرم باشد چنانچه صاحب تنقيح المقال اين قول را اختيار فرموده است 

اهلل )ص( فهميده شد كه خودش ماه محرم را اول [ ولي از فرمايشهاي خود رسول۱۷۷]

شاري عليه پافاهللمنين سالمي خويش قرار داده است و لذا اميرالمؤتاريخ هجرت مباركه

اهلل )ص( خودش تعيين فرموده برقرار بماند. پس در نظر مؤرخ فرموده كه بايد آنچه رسول

مسعودي )ره( عمده اعتمادش بر حسب مذاق مؤرخي خويش به همان شهرت ميان 

نويسان است بدون اين كه مطلب را باغوررسي و از روي تحقيق عميقانه نگارش تاريخ

اهلل )ص( أمر فرموده كه اشد. و از روشن شدن مبدأ تاريخ هجري كه خود رسولداده ب

تاريخ قرار داده شود و وحي است، معناي حديثي كه شيخ صدوق )ره( در معاني االخبار 

ي مجلسي )ره( آن را در عليه و عالمهاهللروايت فرموده از حضرت امام صادق سالم

[ جواب يكي از زنادقه ۹۳۹آن حديث در ] صفحه  [ نقل فرموده و در۱۷۱بحاراالنوار ]

ر ي ) المص( را امام )ع( تفسيي شريفهي قرآني آيهاميه بوده از حروف مقطعهكه از بني

ي مجلسي )ره( در بيان شرح آن اميه كرده و عالمهفرموده و اشاره به انقراض دولت بني

امام  بعيد است ابتناء فرمايشآيد و فرموده حديث فرموده كه با تاريخ هجري درست نمي

اهلل صلي اهلل )ع( به تاريخ هجري باشد چون حدوث تاريخ هجري متأخر از زمان رسول

بنا به آنچه فرموده در  -ي مجلسي )ره( در آن خبرپس اشكال عالمه -عليه و آله است

شصت است و نود نيست سال انقراض « أبجد»در حروف « صاد» حرف « مغاربه»اصطالح 

ماند و ابتناء فرمايش امام )ع( حل شده و جاي شبهه نمي -شود( ه مي۱۵۱ي )اميه سنهبني

ص( ي: )الماهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم است و آيهبه تاريخ هجري از زمان خود رسول

 أميه است. اشاره به تاريخ هجري و انقراض بني

 از نامهاي كبوتر نامه بر
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ند و در كگردد موضوعي كه در زماني شهرت به سزا ميميپس از آنچه گفته شد معلوم 

دانند و به آن زمان نويسان آن را از آن وقت ميرسد نوعا تاريخاشتهار به حد كمال مي

شوند و در موضوع استفاده از دهند و در صدد تحقيق و بررسي كامل نمينسبت مي

( ه ۳9۳ل آنها از موصل در سال )بر و نسبت تربيت آن به زمان فاطميين و نقكبوتران نامه

خ در اند و اال قبل از آن تارينويسان اتخاذ و آن رفتار را پيش گرفتههمين رويه را تاريخ

[ تصريح كرده كه ۱۷۲االعشي ]اند. قلقشندي در صبحاسالم نيز از كبوتران استفاده كرده

ي و بعدا به اندازهشده ي عباسي از آن كبوتران استفاده ميدر زمان مهدي سوم خليفه

[ كبوترها باال رفته يكي به هفتصد دينار و به يك هزار دينار رسيده ۹۳۵بهاي آن ] صفحه 

و تخم بعضي از انواع انها به قيمت گزاف خريد و فروش شده است. و انساب كبوتران 

ان د. كبوترانباره به تأليف دفاتر پرداختهداشتند و در اينرا مثل انساب عرب محفوظ مي

اند ودهگزاري نمنيز نام« بطاقه»شوند و در مواردي كبوتر پيامبر به نام )هدي( ناميده مي

ي بسيار ايست بر روي قطعهيوناني گرفته شده است و به معني نوشته« بتاكيون»كه از 

كند هاي كوچك را حمل مياند كه نامهنازك كاغذ، اين نام را بر كبوتر از آن نظر نهاده

در عربي نخستين بار بر اين نوع كبوتران كه حمل ورق « ورقاء»ده دارند كه نام بعضي عقي

اند اطالق شده است و اين دسته از كبوتران به تيز پريدن شهرت بسيار دارند. كردهنامه مي

ها در تاريخ كاري بسيار ديرينه است چنان كه در استخدام كبوتران براي رسانيدن نامه

السالم بود كه براي نخستين بار از كبوتر در اين راه سود ليهتورات آمده است نوح ع

السالم است كه از پرندگان به ويژه از كبوتران استفاده جست و پس از او سليمان عليه

رهگذر  هائي كه كبوتران در ايني كوششاسرائيل نيز اشاراتي دربارهنمود در تاريخ بني

[ ولي ناگفته نماند ۹۳۸[ . ] صفحه ۱۱۵شود ] اند آمده است به داستان آنها رجوعداشته

هاي تحريف شده و اعتماد را نشايد. و پس از پيامبران داستانهاي آنها از اسرائيليات و قصه

ند ايرانيان ها سود جستكه از كبوتر براي فرستادن نامهالسالم نخستين مردميعظام عليهم

ا آموختند جهان متمدن نيز به نقش بودند مردم يونان نيز راه و رسم پرورش كبوتران ر
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بر پراهميت كبوتران در روابط كتبي آگاه شد و اين كه در زمان جنگ از كبوتران نامه

اي نبود زيرا در روزگار بسيار كهن )بلينيوس( مؤرخ كه نقش كردند كار تازهاستفاده مي

 .[ ۱۱۱كبوتران را در رسانيدن اخبار جنگ احساس كرده بود كلماتي دارد ]

 نخستین كساني كه از كبوتران در جنگ استفاده كردند

و نخستين كساني كه در جنگ كبوتران را استخدام كردند روميان بودند آنجا كه ) 

[ به رئيس حكومت ۹۳۳( ق. م ] صفحه ۸۵ي )مورينا( در سال )آنتونيوس( هنگام محاصره

ي وي را بر او پاسخ نامهاي فرستاد كه بر گردن كبوتري آويخته شده بود و خويش نامه

پاي همان كبوتر آويخت و روانه كرد در آن دوران ميان همه ملتها اين كار مرسوم بوده 

ه شان بر اين بود كاست به ويژه دريانوردان مصري و يوناني كه در روزگار بطاله رسم

اي ها در كتابههنگام نزديك شدن به خاك ميهن خويش كبوتري را رها كنند، چيني

اند كه ايشان در قرن هفتم ميالدي از كبوتر استفاده كردند و اين كار را از نوشته خود

بازرگانان عرب و هند كه كبوتراني با خود آنجا برده بودند آموختند. پروفسور هيوبرت 

نخستين كسي است كه سازمان  -ي عباسيبرد معتقد است كه مهدي سومين خليفه

ميالدي به وجود آورد اگر چه نخستين موردي كه استخدام كبوتران را در قرن هشتم 

اند در روزگار معتصم عباسي است در آن هنگام كه وي در باره ياد كردهمؤرخين در اين

شهر سامراء بود اخبار گرفتاري بابك را به وسيله كبوتران نزد او فرستادند ولي چنانچه 

ت بلكه صريحا نگاشته اس گذشت قلقشندي استفاده از كبوتران را در زمان مهدي عباسي

 آيد. اميه استفاده از كبوتران معمول بوده چنانچه تحقيق آن ميدر زمان بني

 ايجاد فرودگاهها براي كبوتران

ا و سائر بر و ايجاد فرودگاهها براي آنهراجع به تفصيل چگونگي استفاده از كبوتران نامه

أليف لبريد في الدولة االسالمية( تحاالت مربوط به كبوتران رجوع شود به كتاب )نظام ا
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ي فصلي از آن ( ميالدي و به ترجمه۱۲۳۵دكتر نظير حسان سعداوي چاپ مصر سال: )

ط تهران.  -( ش۱۱۵- ۱۱۹) ۱۵۳۵[ )هنر و مردم( شماره ۹۳9ي ] صفحه كتاب به مجله

اده از فبر اشاره كرده است و كامال قدمت استكه به بسياري از منابع تاريخي كبوتران نامه

نمايد تا تصور نشود كه استفاده از آنها را رسانيده و كهن سالي اين عمل را ثابت مي

كبوتران از زمان فاطميين روي كار آمده است چنانچه محدث نوري )ره( ادعاء فرموده 

[ ۱۱۹ي كبوتر به بغداد رسيده است ]است. خبر قتل متوكل عباسي در سامراء به وسيله

ه بر در زمان معاويه و يزيد پليد وجود داشتكه استفاده از كبوتران نامهچه استبعاد دارد 

ي آنها هنوز به كار نرفته بوده مانند زمان مهدي [ ولي چندان شهرت و اهتمام درباره۱۱۵]

و معتصم عباسي و زمان فاطميين سازمان استخدام آنها به وجود نيامده است. و ممكن 

ن يزيد و در دربار وي وجود داشته باشد كه از آنها است معدودي از كبوتران در دورا

ها در ها استفاده از كبوتران را از عرباستفاده نمايند در صورتي كه چنانچه گذشت چيني

اند و مهدي عباسي در قرن هشتم ميالدي سازمان آنها را به قرن هفتم ميالدي آموخته

[ ۹۳۷قدم ] صفحه ين كار پيششود عربها قبل از قرن هفتم در اوجود آورده معلوم مي

اند. اند تا براي استفاده از كبوتران بازرگانان اسالمي همراه خودشان به چين بردهبوده

محفوظ داشتن انساب كبوتران و ثبت در دفاتر مخصوص دولتي شاهد صادق است كه 

اب آنها از ساند با مرور زمان اني زماني داشته تا خواستهبر سابقهاستفاده از كبوتران نامه

 بين نرفته و محفوظ و معلوم باشد. 

 تفسیر منسوب به امام عسكري

وري ) عليه كه محدث ناهللدر كتاب تفسير منسوب به حضرت امام حسن عسكري سالم

سره( آن را معتبر دانسته و در تأليفات خود خصوصا در مستدرك الوسائل از آن قدس

[ كه محدث ۱۱۸السالم ]مانند فقه الرضا عليهكند گرچه نگارنده آن تفسير را نقل مي

ي مستدرك الوسائل در اثبات اعتبار ان بسيار كوشيده و قدم مبارز نوري )ره( در خاتمه
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و جدي برداشته مجعول دانسته و به هيچ كدام اعتماد ننموده و اعتبار قائل نيستم مگر 

ون در سيده و نقل كرده باشند چالسالم رآنچه از مطالب تفسير نامبرده مسندا به امام عليه

ند و االسالم نقل شده ممزوج و خلط كردهآن تفسير بعضي از مطالب كه از امام عليه

بر در اند در آن تفسير به وجود كبوتر نامهالسالم نسبت دادهي آنها را به امام عليههمه

ر چه نزد ليه گعاهللاميه تصريح شده. و تفسير منسوب به امام عسكري سالمدوران بني

اريخ ي كتابهائي كه در تاندازه[ مورد اعتبار نيست ولي در اعتبار به۹۳۱اينجانب ] صفحه 

ائيم نمزنيم و از آنها نقل مياند و در نقل وقائع تاريخي به آنها چنگ ميتأليف كرده

ني و يممكن است اعتبار داشته باشد عدم اعتبار و اعتماد بر آن تفسير از نقطه نظر امور د

توان مورد نقل قرار داد خصوصا مطالب و مسائل مذهبي است اما از جهت نقل تاريخ مي

يخي از ي تارتواند استفادهمثل محدث نوري )ره( كه اعتماد كامل بر آن تفسير دارد مي

قام عبيد ثقفي رحمه اهلل كه انتي مختار ابن ابيآن نمايد. در تفسير نامبرده در قضيه

السالم است گرچه آن قضيه را با تحريف هاي سيدالشهداء عليهور از قاتلي مشهگيرنده

و تغيير و تبديل و اغالط زياد نقل كرده و نسبت همت گماشتن به قتل مختار را به حجاج 

[ و به فرمايش بعضي از فضالء اگر آن طور اغالط باعث ۱۱۳بن يوسف ثقفي داده است ]

افي برداريم و آن را به كنار بگذاريم بايد از كتاب كشود كه از كليه تفسير نامبرده دست 

سره( به جهت بعضي روايات كه در آن نقل شده دست برداريم مانند خبري كليني )قدس

كه رفتن يزيد پليد را به مكه و مدينه نقل كرده است در صورتي كه كسي از مؤرخين به 

[ و ۹۳۲نشده است. ] صفحه آن اشاره نكرده و يزيد از شام اصال بعد از خالفتش خارج 

بر كبوتران نامه يدر آن قصه كه در تقسير نامبرده نقل شده ارتباط كوفه را با شام به وسيله

ثابت كرده است كه كبوتر از شام به والي كوفه وارد شده كه مختار به قتل نرساند معلوم 

ا است. و آن قصه ر شدهبر ميزياد استفاده از كبوتر نامهي يزيد و ابنشود در دورهمي

سره( نيز در )تنقيح المقال( نقل فرموده رجوع شود به جلد سوم ي مامقاني )قدسعالمه

ط نجف در شرح حال مختار رحمه اهلل. پس فرمايش بعضي از افاضل در حواشي  ۹۵۸ص 
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بحاراالنوار كه محدث نوري )ره( نقل فرموده متين و صحيح است و ظن قوي آنست كه 

ه قتل السالم كه آيا آنها را ببيت عليهمي اسراء اهلزياد از يزيد پليد دربارهاستيذان ابن

و ادعاء  بر بوده استي كبوتران نامهبرساند؟ با به شام به اسارت روانه نمايد؟ به وسيله

 بعضي از افاضل نامبرده هيچگونه استبعاد را ندارد. 

 تحقیقات محدث خیاباني

قيقاتي را كه شيخنا المحقق المحدث العالمة حاج مولي و خوب است در اين موضوع تح

ي محرم الحرام از مجلدات وقائع االيام آورده علي واعظ خياباني رحمه اهلل در كتاب تتمه

و حقيقت اين موضوع را كامال روشن ساخته در اينجا بياوريم تا شبهه در اين كه استيذان 

عظم ي كبوتر بوده نماند. شيخنا المحدث الميلهي اسراء به وسزياد از يزيد پليد دربارهابن

[ ۱۱9[ في تتمة محرم الحرام گويد ]۹9۵رحمه اهلل در مجلد چهارم از وقائع االيام ] صفحه 

زياد به يزيد و جواب آن پليد( در ملهوف گويد: و كتب عبيداهلل بن زياد : ) مكتوب ابن

ي يزيد هل بيته و لما وصل الكتاب الالي يزيد بن معاوية يخبره بقتل الحسين )ع( و خبر ا

و وقف عليه اعاد الجواب اليه يأمره فيه بحمل رأس الحسين )ع( و رؤس من قتل معه و 

ال زياد مكتوبي به يزيد بن معاويه نگاشت و صورت حبحمل اثقاله و نسائه و عياله. كه ابن

ه يزيد د اهلل برا بازگو نمود و در باب رؤس و اسراء تكليف خواست و چون مكتوب عبي

ه زياد منشور كرد كالسالم آگهي حاصل نمود در جواب ابنرسيد و از قتل حسين عليه

بيت ه ق صلي اهلل عليه و آله به جانب شام كوچ ميده تواني سرهاي كشتگان را با اهلبي

ب و كن. )كيفيت ايصال اين مكتوو اموال و اثقال ايشان را نيز به صحبت ايشان حمل مي

آن( بعد محدث خياباني )ره( فرموده: مؤلف گويد: حقير تا حال با وجود فحص جواب 

شديد و تفتيش اكيد در هيچ تاريخي و تأليفي از خاصه و عامه كيفيت ايصال اين مكتوب 

[ به چه نحو و كدام وسيله بوده و ۹9۱ام كه ] صفحه و جواب را به شام و كوفه نديده

شود كه روز پانزدهم رؤس و اسراء مام مستفاد ميحال آن كه از تذكرة الخواص و قمق
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بعد از نقل مجلس  ۱۸۱اند. چنانچه در تذكره ص را از كوفه به جانب شام حركت داده

زياد حط الرؤس في يوم الثاني و جهزها و السبايا الي الشام و در عبيداهلل گويد: ثم ان ابن

د رؤس را با مخدرات به جانب از او نقل كرده گويد: چون روز دوم برآم ۸۸۲قمقام ص 

حان ي مجلسي و ابورييزيد روانه داشت و به روايت شيخ كفعمي و شيخ بهائي و عالمه

صاحب آثار باقية و قمقام و روضة االذكار در روز اول صفر رأس اطهر حضرت حسين 

اند ولي كسي متعرض نشده كه آيا به چه واسطه بعد از السالم را وارد شام نمودهعليه

اشوراء مكتوب به شام رفته و جواب به كوفه برگشته تا پانزدهم محرم از كوفه حركت ع

اند و حال آن كه در آن اوان و زمان جاهليت و صدر اسالم و اول صفر وارد شام شده

ي فوري بوده كه مخابرات مهمه و مكاتيب عمده را از ي سريعه و واسطهيك وسيله

رسانيدند و آن عبارت است از كبوتر معلم كه مي شهري به شهري بعيد در زماني قريب

از زمان قديم در موصل و مصر و شام و قسطنطنيه و كوفه و بغداد و حلب و مدينه و ديگر 

بالد عظيمه معمول و مرسوم بود. پس به همين وسيله و توسط كبوتر معلم بعد از عاشوراء 

فه جواب داده و روز پانزدهم رؤس تا چهاردهم محرم ابن زياد با شام مخابره و يزيد به كو

[ و هكذا مخابرات ۹9۹اند. ] صفحه و اسراء را انفاذ داشته در اول صفر وارد شام نموده

شام و مدينه بين يزيد و وليد بعد از وفات معاويه در پانزدهم رجب در باب اخذ بيعت از 

آن  قتل السالم و امتناع آن جناب و مكتوب دوم يزيد در خصوصحضرت حسين عليه

بزرگوار و نهضت حضرت در شب بيست هشتم ماه مذكور همه در عرض ده روز بال 

كالم و مسلم به همين طريق و توسط كبوتر معلم بوده است. )رسيدن خبر وفات معاويه 

دين الاز شام به مدينه در روز دوم فوت او به توسط كبوتر معلم(. مرحوم احمد بن تاج

ز محدثين اماميه در كتاب آثار احمدي گويد: كه عبداهلل الدين استرآبادي احسن سيف

السالم بوديم بادي عظيم از گويد: با جمعي مردم در خدمت امام حسين عليهانصاري مي

لي اهلل اهلل صجانب شام برآمد يكي از مواليان معاويه آنجا حاضر بود گفت: يابن رسول

 تواني خبر ده كه اينو تو نيز اگر مي دادعليه و آله جدت مردم را از وزيدن باد خبر مي
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گويد: كه حاكم شام مرده و از جانب فوات گويد آن حضرت فرمود: كه ميباد چه مي

السالم بسيار گران آمد اما بغير از جرعه كشيده )چشيده ظ( آن ملعون را سخن امام عليه

ت نيا رخت فوادان دي نديد روز ديگر خبر رسيد كه معاويه مرده و از خاكسكوت چاره

بدارالجزاء كشيده است. بعد محدث خياباني )ره( فرموده: پس معلوم شد كه به جز 

فصيل كبوتر فرمايد: تبر ايصال اين خبر ممكن نخواهد بود باز بعدا ميي كبوتر نامهوسيله

[ در تأسيس ۹9۵معلم. در اين مقام الزم است براي اثبات اين مطلب تفصيلي ] صفحه 

 ور آيد. اين امر مذك

 نقل از قاموس المعارف استادنا المدرس

ري است بر كبوت[ : كبوتر معلم و كبوترنامه و كبوتر نامه۱۱۷در قاموس المعارف گويد ]

وم فرستند چه در قديم الزمان مرسكه نامه را به بال آن بسته و از شهري به شهر ديگر مي

به بال كبوتر مخصوص معلمي بوده كه چون زود رسيدن نامه را طالب بودندي آن را 

ت. و در رسانيده اسبستند و آن هم به حسب تربيت و تعليم سابق آن را به مقصد ميمي

[ آن در موصل پس ۱۱۱صدر اسالم در ميان مسلمانان هم مرسوم بوده و اول استخدام ]

عباس كه در ميان بغداد و اسكندر و نه در مصر در عهد ملوك فاطميه. پس در زمان بني

ي كبوتري بوده كه آن را كبوتر جلب مخابرات پياپي مرسوم بوده و آن به واسطه

ي مخصوصي ترتيب داده و از ناميدند تا در قرن هفتم هجرت در عهد ايوبيان ادارهمي

[ درست نموده ۹9۸ي قاهره ] صفحه ي كبوتري برجهاي بسياري در قلعهبراي مخابره

ان به يك هزار و نهصد بالغ بوده است. و بالجمله بودند و عدد كبوتر اخباري در آن او

م( معمول بوده تا آن كه تلگراف الكتريكي پا به  ۱۳استخدام كبوتر تا اواسط قرن )

جرجي  يي وجود گذاشته و آن شوكت كبوتري برهم خورد ليكن موافق نوشتهعرصه

در درياها و  زيدان در اروپا در اين اواخر در غايت اهميت بوده و مانند زمان سابق

ي تلگرافي ممكن نيست با كبوتران معلم هاي كارزار و نظائر آنها كه مخابرهمعركه
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دهند بلكه قديما آن را به مسافت زياده از يك صد و پنجاه مهمات خودشان را انجام مي

فرستند و فرستادند اما اكنون به مسافات بعيده زياد از يك هزار و پانصد ميل ميميل نمي

ي كوچك در مسافت نزديك آغازيده پس از تيب تربيت آنها نخست به حمل نامهدر تر

باشد ماهه مقتدر ميآن دو ميل راه پس ده ميل پس صد ميل تا آن كه در مدت تعليم شش

بر اين كه در ظرف پنج ساعت سيصد ميل مسافت را قطع كرده و برگردد و در آخر سال 

 نمايد. و كبوتر پر عادترا در پنج ساعت طي مي دوم پانصد ميل و در سال سوم هزار ميل

ي گذاشته و در زير [ كه وزن آن ده درهم باشد كه در لوله۱۱۲ي تواند بوده ]حامل نامه

اند حتي فروخته[ را به قيمت گران مي۹9۳آويزند و اين چنين كبوتر ] صفحه پر آن مي

طنيه ته و يكي را هم از قسطنعباس يكي را به نهصد اشرفي طال فروخآن كه در عهد بني

به بغداد آورده بودند به هزار اشرفي فروختند. باز محدث خياباني رحمه اهلل گويد: 

حكايات كبوتر معلم. براي توضيح مطلب و تأئيد مقصد مناسب است كه حكايات چندي 

ي عقبه و محافظت خداوند حضرت رسول و امير عليهماالسالم منقول آيد: حكايت قصه

در  ۹۲۲ي كبوتر معلم. در حيات القلوب ص حمل منافقين خبر آسماني را به مخابرهرا و 

السالم ي عقبه گويد: كه بعضي از مؤمنان به حضرت امير عليهي تبوك و قصهذيل غروه

عرض كردند كه اين واقعه را يعني كيد و تدبير منافقان را در باب قتل آن جناب و لطف 

دمت حضرت رسول صلي اهلل عليه و آله بنويس حضرت و محافظت پروردگار را به خ

ا ي من به رسول خدي خدا زودتر از پيك و نامهالسالم فرمود: كه پيك و نامهامير عليه

رسد، و چون حضرت رسول صلي اهلل عليه و آله به نزديك آن عقبه رسيد كه جمعي مي

د كه دهرئيل مرا خبر ميي قتل آن برگوار را داشتند فرمود اينك روح االمين جباراده

السالم تدبيري در حوالي مدينه كرده بودند و خداوند از لطف جمعي بر هالك علي عليه

خود حفظ فرموده آن بيست و چهار نفر كه اصحاب عقبه بودند با يكديگر پنهان گفتند 

بري كه چه بسيار ماهر است محمد در كيد و مكر در اين زودي پيك مسرعي يا كبوتر نامه

از مدينه به او رسيده است... الخ. پس معلوم شد كه از زمان جاهليت در حجاز اين كبوتر 
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 ي كبوتر معلم و[ بود كه منافقين خبر آسماني را به مخابره۹99معلم مرسوم ] صفحه 

شته اي را كه در گذاند. بعد محدث خياباني )ره( در اينجا قصهبر حمل كردهكبوتر نامه

ه السالم است كاصل آن تفسير منسوب به امام حسن عسكري عليهبه آن اشاره شد و 

اغلب از جعليات به شمار است و اصل آن قصه حقيقت داشته و صحت دارد ولي قضيه 

را تحريف كرده و نسبت به حجاج دژخيم مشهور در عراق و والي از طرف عبدالملك 

جاج زياد بوده نه با حا ابني مختار ثقفي باموي در آن سامان داده شده است ولي آن قضيه

له رحمه اهلل آن را از جالء العيون نقل كرده و لذا مانع ندارد آن قصه نقل و محدث معظم

ي محرم الحرام نقل كرده شود و در اينجا آن را آن طور كه شيخنا المحدث )ره( در تتمه

دو مرتبه(.  ( : حكايت حجاج و مختار و نامه آوردن كبوتر۹۷۳فرمايد ص )بياوريم. مي

[ گويد: حجاج بن يوسف ثقفي امر كرد مختار را بياوريد ۱۲۵] ۹۷۲در جالء العيون ص 

چون حاضر كردند نطع طلبيد و غالمان خود را گفت شمشير بياوريد و او را گردن بزنيد 

[ نياورند گفت چرا شمشير نياورديد؟ گفتند ۹9۷چون ساعتي گذشت و شمشير ] صفحه 

مرا كشت  توانياست و كليد خزانه پيدا نيست پس مختار گفت: نميشمشيرها در خزانه 

السالم دروغ نگفته اگر مرا كشتي خدا مرا زنده خواهد كرد كه سيصد و رسول خدا عليه

و هشتاد و سه هزار كس را از شما به قتل رسانم پس حجاج در خشم شد و يكي از 

و را گردن بزند چون جالد شمشير مالزمان را گفت: كه شمشير خود را به جالد بده تا ا

را گرفت و به سرعت متوجه او شد كه او را گردن بزند به سر درآمد و شمشير در شكمش 

آمد و شكمش شكافته شد و مرد پس جالد ديگر طلبيد چون متوجه قتل او شد عقربي 

تواني مرا كشت به خاطر آور او را گزيد افتاد و مرد پس مختار گفت: اي حجاج نمي

كشت و چه نزار بن معد بن عدنان بشاپور ذواالكتاف گفت در وقتي كه عربان را ميآن

كرد. نزار فرزندان خود را امر كرد كه او را در زنبيلي گذاشته و بر ايشان را مستأصل مي

سر راه شاپور آويختند چون شاپور به نزد او رسيد و نظرش بر او افتاد و گفت تو كيستي؟ 

ب و از تو سئوالي دارم گفت بپرس نزار گفت: به چه سبب اين گفت منم مردي از عر
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اند شاپور گفت: براي آن كشي و ايشان بدي نسبت به تو نكردهقدر از عرب را مي

ام مردي از عرب بيرون خواهد آمد كه او را )محمد( گويند كشم كه در كتب ديدهمي

و برطرف خواهد شد و دعوي پيغمبري خواهد كرد و ملك و پادشاهي عجم بر دست ا

گويان ي در كتب دروغكشم كه او بهم نرسد نزار گفت: اگر آنچه ديدهپس ايشان را مي

[ به قتل رساني ۹9۱ي دروغ گوئي ] صفحه گناه چند را به گفتهي روا نباشد كه بيديده

ي پس خدا حفظ خواهد كرد آن اصلي را كه آن مرد گويان ديدهو اگر در كتب راست

تواني كه قضاي خدا را برهم بزني و تقدير حق تعالي را آيد و تو نميوجود مي از او به

باطل گرداني و اگر از جميع عرب نماند مگر يك كس آن مرد از او بهم خواهد رسيد. 

شاپور گفت: راست گفتي اي نزار يعني مرد الغر و نحيف و به اين سبب او را نزار گفتند 

عرب برداشت. اي حجاج حق تعالي مقدر كرده است  پس سخن او را پسنديد و دست از

ز شود اكه از شما سيصد و هشتاد و سه هزار كس به قتل رسانم يا خدا تو را مانع مي

كشتن من يا اگر مرا بكشي خدا زنده خواهد كرد بعد از كشتن زيرا كه قول رسول خدا 

زن را گفت: كه بصلي اهلل عليه و آله حق است و در آن شكي نيست. باز حجاج جالد 

تواند اگر خواهي تجربه كني خود متوجه شو تا حق گردن او را، مختار گفت او نمي

تعالي افعي بر تو مسلط گرداند چنانچه عقرب را بر او مسلط گردانيد. چون جالد خواست 

كه او را گردن بزند ناگاه يكي از خواص عبدالملك مروان از در درآمد و فرياد زد كه 

برداريد و نامه به حجاج داد كه عبدالملك در آن نوشته بود: اما بعد اي حجاج دست از او 

خواهي اي و ميعبيده را گرفتهي آورد كه تو مختار بن ابيبن يوسف كبوتر براي من نامه

او را به قتل آوري به سبب آن كه روايتي از حضرت رسول صلي اهلل عليه و آله به تو 

رسد [ به تو مي۹9۲ي من ] صفحه ه را خواهد كشت چون نامهاميرسيده كه او انصار بني

ي وليد پسر عبدالملك است و وليد دست از او بردار و متعرض او مشو كه او شوهر دايه

از براي او نزد من شفاعت كرده است و آنچه به تو رسيده است اگر دروغ است چه معني 

ول است تكذيب قول حضرت رس دارد كه مسلماني را به خبر دروغي بكشي و اگر راست
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تواني كرد پس حجاج مختار را رها كرد و مختار به هر كه صلي اهلل عليه و آله نمي

اميه را چنين خواهم كشت. چون اين گفت: كه من خروج خواهم كرد و بنيرسيد ميمي

تواني خبرها به حجاج رسيد بار ديگر او را گرفت و قصد قتل او كرد مختار گفت: تو نمي

ي عبدالملك بن مروان را كبوتر آورد و در مرا كشت و در اين سخن بودند كه باز نامه

ت و ي پسر وليد اسآن نامه نوشته بود كه اي حجاج متعرض مختار مشو كه او شوهر دايه

اي اگر حق باشد ممنوع خواهي شد از كشتن او چنانچه ممنوع شد آن حديثي كه شنيده

رساند پس  اسرائيل را به قتلاي آن كه مقدر شده بود كه بنيدانيال از كشتن بخت نصر بر

حجاج او را رها كرد. محدث خياباني )ره( بعد از نقل آن قصه گويد: پس معين شد كه 

ه اميه معمول و مرسوم بود كه دو مرتبمخابرات فوري به توسط كبوتر معلم در زمان بني

 ورد. در باب مختار به عبدالملك و حجاج بن يوسف خبر آ

 ي مجلسي و محدث خیاباني به تحريف قصهعدم توجه عالمه

ي مجلسي )ره( و محدث خياباني )ره( به تفسير منسوب به نگارنده گويد: چون عالمه

ي مختار را با حجاج از آن نقل اند قصهعليه اعتماد داشتهاهللامام حسن عسكري سالم

اند كه آن قضيه با حجاج چطور ده[ نش۹۷۵اند ولي تعجب است متوجه ] صفحه كرده

شود صحت داشته باشد زيرا مصعب مختار را كشته و كف او را با مسماري به باب مي

قصر نصب كرده و هنوز عبدالملك مروان به عراق مسلط نشده و استيالء نيافته بود و 

حجاج خونخوار را والي عراق نكرده بود و بعد از آن كه حجاج از طرف عبدالملك 

ي عراق شد. آن مسمار را از باب قصر امر كرد كندند و كف مختار را درآورد و دفن وال

و  سره( در حبس مالقاتزياد حبس كرده بود كه با ميثم تمار )قدسنمود. مختار را ابن

ا به خواست مختار رزياد ميمكالمات دارند كه در گذشته به آن اشارت رفته است و ابن

عمر كه خواهر مختار عيال وي بود نزد يزيد شفاعت او را كرد  قتل برساند و عبداهلل بن

زياد را مانع از قتل مختار شد. پس آنچه در تفسير نامبرده نقل و يزيد قبول نموده و ابن
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ي تحريف شده است و ي مجلسي )ره( در جالء العيون نقل فرموده قصهشده و عالمه

ير و تبديل و شاخ و برگ داده و بعض زياد رخ داده آن را تغيحقيقت قضيه كه با ابن

ي مامقاني )ره( در تنقيح المقال مختصر اند. و عالمهجعلياتي بر آن افزوده و نقل كرده

ي مجلسي )ره( كه در جالء العيون تفصيال نقل فرموده و آن قضيه را آورده مانند عالمه

وده مختار بپس از نقل آن تصريح فرموده كه بديهي است كه حكومت حجاج بعد از 

[ ال يخفي عليك ان القصة و ان كانت صحيحة اال ۹۷۱فرمايد: ] صفحه است چنانچه مي

ان الذي اراد قتله هو عبيداهلل بن زياد دون الحجاج ضرورة تأخر حكومة الحجاج عن 

 . ۹۵۸ص  ۵ي مختار رحمه اهلل ج المختار قطعا... الخ. رجوع شود به ترجمه

 رجالاز خبطهاي صاحب قاموس ال

[ كه به صاحب تنقيح المقال در نقل آن قصه ۱۲۱صاحب قاموس الرجال نسبت خبطي ]

داده ولي به خبط خويش متوجه نشده كه خود صاحب تنقيح المقال تصريح كرده كه 

نسبت آن جريان را به حجاج بن يوسف دادن خالف ضرورت است، بلي در ضمن قصه 

ه قال از آن به عنوان سهو راوي آن قصخورد كه صاحب تنقيح المنيز جعلياتي به نظر مي

كند، ي بعض فقرات آن خبر طوالني از آن كشف ميفرمايد: مالحظهتعبير آورده و مي

ولي چون نظر صاحب قاموس الرجال و مبنايش بر ايراد و اشكال بر كلمات صاحب تنقيح 

دي از شود چنانچه موارد زياالمقال است و لذا به خبطها و خطاهاي خود متوجه نمي

ايرادات و اعتراضات وي بر تنقيح المقال وارد نيست. و در گذشته اشاره شد اقال تفسير 

تب تاريخ ي كاندازهعليه از كتب قديمه بوده و بهاهللمجعول منسوب به امام عسكري سالم

كه از آنها نقل نموده و در مقام نقل قضاياي تاريخي به آنها تمسك كرده و ] صفحه 

صه بر آن قدهيم اعتبار دارد كه در موضوع كبوتر نامهقليات خود قرار مي[ مصدر ن۹۷۹

فرمايد: حسان بن ثابت انصاري نيز از شعراي را نقل نمائيم. محدث خياباني )ره( مي

[ كه زمان جاهليت و اسالم را درك كرده در اشعار خود اشعار به اين ۱۲۹مخضرمين ]
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فصول  سره( دراهللم سيد مرتضي علم الهدي )قدسبر نموده. مرحوطير معلم و كبوتر نامه

نحراف اهلل صلي اهلل عليه و آله امختاره گويد: و قد كان فيه اي حسان بن ثابت بعد رسول

طالب السالم و كان عثمانيا و حرض الناس علي علي بن ابيشديد عن اميرالمؤمنين عليه

ر عنه في نظمه، أال تري الي قوله: السالم و كان يدعو الي نصرة معاوية و ذلك مشهوعليه

[ يا ليت شعري و ليت الطير تخبرني ما كان بين علي و ابن عفانا ضجوا باشمط ۹۷۵] صفحه 

عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا و قرآنا لتسمعن و شكيا في ديارهم اهلل اكبر يا ثارات 

بنمايد و ما را از سوء عثمانا خداوند او را با دو محبوب خود عثمان و معاويه محشور 

عاقبت محفوظ بدارد. محدث خياباني )ره( بعد از نقل آنچه گذشت شروع كرده از تاريخ 

ي حلبي الدين شيخ االسالم ابوالفضل محمد بن شحنهالقضاة محبحلب تأليف قاضي

ي حلب نقل نموه و برجي كه به امر ملك حنفي قضاياي تاتار و هجوم آنها را به قلعه

اند بر ساخته بودند و تاتار خراب كرده و با خاك يكسان نمودهاي كبوتران نامهمظفر بر

( ه. ق اتفاق افتاده و پس از آن برجي كه در باغ شاه 9۹۱نقل كرده است و آن در سال )

صيل آن را از اند بيان نموده و تفبر، تأسيس كردهطهران براي تعليم و تربيت كبوتران نامه

ر نظامي كه از طهران انفاذ داشته مشروحا نقل فرموده و چون خارج ي فرمانده لشكنامه

از منظور ما بود از نقل آنها خودداري شد اگر خوانندگان محترم مايل باشند به كتاب 

 . ۹۷۲ي محرم الحرام مراجعه فرمايند ص وقائع االيام تتمه

 بودن كبوتر نامه بر از صدر اسالم

ه از بر از زمان صدر اسالم بلكلوم گشت كه كبوتر نامهپس تا اينجا از آنچه نقل شد مع

زمان جاهليت مورد استفاده بوده و آنچه بعضي از افاضل علماء درها مش مزار بحار ادعا 

تر بوده ي كبوي اسراء خاندان رسالت به واسطهزياد از يزيد دربارهنموده كه استيذان ابن

باشد و بلكه ي او را بدون دليل ميصحيح است و فاسد شمردن محدث نوري )ره( ادعا

 [ ۹۷۸سازد. ] صفحه دليل، ادعاء بعضي از افاضل را روشن مي
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 تاريخ حركت اسراء از كوفه و مراجعت شان به كربالء

و نقل سبط ابن الجوزي و ديگران كه اسراء خاندان نبوت را از كوفه در پانزدهم محرم 

و اول صفر وارد شام كرده اند و قريب  اند صحيح است( ه به سوي شام حركت داده9۱)

[ در شام توقف آنها شده و در ظرف پانزده روز تا آخر ماه محرم آنها را ۱۲۵هشت روز ]

ت اند و پس از هشت يا هفت روز حركبا سرعت سير بريد كه تفصيال شرح داده شد برده

يار امكان دارد كه اند و بساز شام شده و قريب دوازده روز در راه ميان عراق و شام بوده

اند و با خط مستقيم سيرشان شده و آب و آذوقه تهيه ديده و عازم خروج از شام گشته

ه اند كه يكسره بدر راه از دليل كه در اختيار اسراء خاندان رسالت بوده و خواهش كرده

عراق برود تا آنها زيارت قبور شهداء دشت كربالء را نموده و قبر اطهر و انور سيد 

السالم را زيارت نمايند. اشخاصي كه در [ ابوعبداهلل حسين عليه۹۷۳ومان ] صفحه مظل

هجرت در روز  9۱آمدن اسراء خاندان رسالت ازشام به عراق در روز بيستم ماه صفر سال 

ند كه از اانداخته تا كار را به جائي رسانيدهاربعين اشكاالت تراشيده و شبهات به راه

از احواالت بريدها و سرعت سير آنها در آن زمان اطالع كافي  اندمحاالت عادي شمرده

اميه آگاهي نداشته و از بر و از وجود آنها در زمان بنياند و از عمل كبوتران نامهنداشته

ياد از زشان از شام و استيذان ابني اسراء خاندان نبوت ر رفتن به شام و مراجعتقضيه

اخته بر اطالعات كامل نداشته و به تحقيق نپردوتران نامهي كبي آنها به واسطهيزيد درباره

اند و كلمات و حرفهاي آنها باعث تشويش و لذا دچار آن همه اشتباه و استبعادها شده

يشتر ي اربعين اول را در منابر بافكار مردم شده و استبعادهاي بعضي از اهل منبر هم قضيه

ديده و تشنج را در اذهان مردم در اين مزيد بر علت گشته و موجبات تشويش افكار گر

خصوص ايجاد كرده است. و اميدوارم تقريباتي كه در اين كتاب نگارش يافت اعتماد 

( ه به 9۱بيشتر را بر ادعاء اين كه اسراء خاندان عصمت و طهارت در اربعين اول سال )
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د شد اند فراهم آورد عالوه بر قرائن و امارات ديگر كه ذكر خواهكربالء آمده

 تعالي. شاءاهللان

 ي نوري و جواب آندلیل ششم عالمه

 اشاره

ربالء السالم به كبيت عليهمي نوري )ره( براي استبعاد آمدن اسراء اهلدليل ششم عالمه

السالم و جابر بن ( هجرت آنست: كه اگر حضرت امام سجاد عليه9۱در اربعين اول )

نبود  اند مناسباشم در يك روز به كربالء رسيدههعبداهلل انصاري )ره( و جماعتي از بني

السالم گويند چنانچه شيخ مفيد )ره( در [ عليه۹۷9جابر را اول زائر سيدالشهداء ] صفحه 

[ ... يعني جابر اول كسي است كه سيدالشهداء ۱۲۸مسار الشيعة فرموده: و هو اول من زاره ]

وري )ره( بسيار عليل و سست و السالم را زيارت كرده است. اين دليل محدث نعليه

ز هاشم به كربالء در يك روالسالم و سائر بنيموهون است زيرا رسيدن جابر و امام عليه

الزم گرفته در واقع هم جابر اول زائر باشد چون بدون شك جابر )ره( قبل از امام 

و نفر ش دهاشم به كربالء رسيده و همراهالسالم و سائر افراد خاندان رسالت و بنيعليه

نانچه ي عوفي )ره( و ابدا كسي نگفته چبيشتر نبوده يكي غالم جابر )ره( و ديگري عطيه

اند ام كه شخص ديگري هم با آنها بوده به نام عطاء و چهار نفر بودهتا حال در جائي نديده

السالم وارد كربالء نشده بود كه جابر وارد شده و همراهش عطية و و هنوز امام عليه

ش بوده و غسل كرده با آن كيفيتي كه معلوم است و نزد قبر مبارك حاضر گشته غالم

السالم با مخدرات عصمت و طهارت وارد بعد از انجام وظائف زيارت بوده كه امام عليه

عليه حقيقتا اول زائر است گر چه اهللاند و لذا برحسب ظاهر جابر انصاري رضوانشده

اند ولي نظر به جاللت و عظمت جابر )ره( كه از بزرگان عطية و غالم جابر همراهش بوده

اهلل صلي اهلل عليه و آله بوده و از معمرين آنها و شخصي است كه آخرين ي رسولصحابه
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السالم يهي غير امام علاند و او از طبقهصحابه بوده كه از دنيا رفته و لذا او را اول زائر گفته

 ي در انظار مسلمين عظمته است. و جابر )ره( به اندازههاشم اين افتخار را بردو غير بني

عليه روايات را در مقابل سنيها از باب تقيه به اهلل[ باقر سالم۹۷۷داشته كه امام ] صفحه 

وي نسبت داده است كه كسي از سنيها و نواصب ايراد نگيرد. أف باد بر اين ستمكاران 

حجت خدا و خليفةاهلل آن اندازه تنگ و عرصه ي دنيا بر ي روزگار كه صحنهدنيا و فراعنه

 صلي اهلل اهللي رسولالسالم احاديث را به يك نفر از صحابهرا ضيق بگيرند كه امام عليه

عليه و آله و سلم و خادمان رسالت نسبت بدهد و نتواند حق را آشكارا بيان و از خود 

شان همين است و ن و رويهعيان نمايد و هميشه در ادوار روزگار ستمكاران كارشان اي

 خداوند از آنها انتقام بگيرد و گرفتار عذاب اليم خود فرمايد. 

 اول زائر بودن جابر

و گذشته از آنچه گفته شد جابر )ره( را اول زائر گفتن از شيخ اعظم مفيد )ره( است و 

به كربالء  مالسالقبال بيان كرديم چون به شيخ مفيد )ره( و امثال وي ورود امام سجاد عليه

به  السالمدر اربعين مسندا از مشايخش نرسيده و لذا شيخ مفيد )ره(به ورود امام عليه

كربالء اشاره نفرموده است ولي تشرف جابر )ره( مسندا به آن بزرگوار رسيده به اين 

يد ي شيخ مفجهت به آن اشاره و تصريح فرموده و او را اول زائر شمرده است و اين رويه

رساند كه ما از مدارك و مصادر ديگر به دست نياورده باشيم كه امام ن را نمي)ره( اي

 اند. السالم و سائر افراد خاندان عصمت در اربعين اول به كربالء آمدهعليه

 ي محدث نوري و جواب آندلیل هفتم عالمه

 اشاره

ه قصد ز شام بالسالم ابيت عليهمدليل هفتم شيخ محدث نوري )ره( آنست: كه اسراء اهل

اطالع يزيد پليد هرگز ميسر نبود به عراق اند و بيي منوره خارج شدهوطن خودشان مدينه
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[ خسيس بود و دنائت طبع داشت مخارج آنها را هرگز ۹۷۱بيايند و يزيد شخص ] صفحه 

ند. اين دليل السالم بيايكند كه به عراق و زيارت قبر مبارك سيدالشهداء عليهدو برابر نمي

السالم بيت عليهمهم مجرد احتمال بيشتر نيست زيرا يزيد به نعمان كه همراه اسراء اهل

بوده و مأمور بود با تمام احترام آنها را به وطن خودشان برساند سپرده بود كه در اختيار 

شان باشد و هر امر نمودند اطاعت نمايد آنها باشد و از اوامر آنها سر نپيچد و در اطاعت

ا به عراق ي آنها رالسالم به او امر كند كه قافلهچگونه استبعاد ندارد كه امام عليهو لذا هي

بكشد و او اطاعت كند چنانچه صريح تاريخ است كه خاندان رسالت بعد از آن كه از 

و ي آنها را به كربالء بگرداند و اشام بيرون آمدند از نعمان خواهش كردند كه قطار قافله

ا معلوم شده كه يزيد بطور سري به او دستور نداده بود كه اگر هم قبول كرد از كج

خاندان نبوت از او خواهش كنند كه آنها را به عراق ببرد او قبول نمايد و از امر آنها 

خارج نشود و شايد سياست وقت هم به جهت مالطفت به افراد خاندان عصمت نيز آن 

ح اي حيله و سياست و تزوير و صالدستور را اقتضا كرده است و اشخاص دني و لئيم بر

المال مسلمين را در موارد زيادي شوند و بيتكار خودشان مخارج زيادي را متحمل مي

ور ي خودشان را تصكنند كه در آن احتمال استقرار رياست پنج روزهبيهوده صرف مي

ات ككرده باشند از كجا معلوم كه يزيد پليد آن مالحظات را نكرده است بلكه براي اس

مردم و به جهت برگردانيدن افكار عمومي و كاستن از خشم مردم بعد از شهرت شهادت 

[ هر طرف و از گوشه ۹۷۲اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم كه از ] صفحه ي رسولريحانه

آورده و قتل امام و كنار بالد اسالمي سيل خشم و نفرت به طرف يزيد هجوم مي

 كرد تا جلواطالع قلم داد ميانداخت و خود را بيزياد ميالسالم را به گردن ابنعليه

نفرت و انزجار و غضب مردم را بگيرد تمامي اينها تقاضا كند كه خاندان رسالت )ع( را 

 اسباب مهيا و فراهم بياورد كه به زيارت سيدالشهداء )ع( به كربالء بروند. 

 ادعاي محدث نوري: راوي قصه مجهول است
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 السالم به كربالء كهبيت عليهمي آمدن اسراء اهل)ره( فرموده: راوي قصه ي نوريعالمه

 در لهوف نقل شده مجهول بوده و معلوم نيست. 

 تحقیق در جواب آن

شود: چنانچه خود محدث نوري )ره( اعتراف در جواب اين فرمايش ايشان گفته مي

 ه مؤلفين در تأليفاتفرموده اين نقل از قبيل نقل تواريخ و وقائع و حوادث است ك

دهند از قبيل روايات محدثين نيست كه با اسناد باشد و با سند خودشان نگارش مي

مخصوص نقل شود و پي راوي بگرديم و از احوالش جستجو نمائيم و از احاديث مربوطه 

به احكام شرع نيست كه از احوال راويان احاديث آنها اطالع به دست بياوريم و از عدالت 

ت آنها در سراغ باشيم و به اقوال اصحاب جرح و تعديل مراجعه نمائيم. گرچه و وثاق

هاي سابق مانند طبري و نظائر وي تواريخ را نيز نويسان در دورانمؤرخين قديم و تاريخ

اند و چه بسا اين رويه در اذهان مؤثر واقع شده و با اسناد و طرق خودشان نقل كرده

بسياري از اكاذيب را به صورت ظاهر فريبنده بخورد مردم  ي ساحرانه بوده باشد كهرويه

[ ۹۱۵بدهد به عنوان اين كه خبر با سند نقل شده چنانچه اين رويه در تاريخ كبير ] صفحه 

طبري به كار رفته و روايات مجعوله و اكاذيب واضحه را با سند نقل كرده اگر به اين 

[ ۱۲۳ع شود به كتاب نفيس الغدير ]كشد رجوموضوع شرح داده شود كالم به درازا مي

 . 

 ي ساحرانه در نقل تاريخرويه

ته و در كتب ابوالفرج اصفهاني بكار رف -نقل تاريخ با سند -چنانچه همين رويه ساحرانه

ده و ي ادبي داشته با سند نقل كرهاي جعلي كه جنبهها و قصهچه بسيار قصص و افسانه

ي وجود يت نموده و آنهائي كه بعدا پا به عرصهداستانهاي مجعوله را با اسناد روا

ه واقع اي كاند آنها را قضاياي واقعي تصور كرده و به عنوان يك موضوع و قصهگذاشته
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قل اند و عمده نظرشان بر اين است كه با سند نو حقيقت داشته باشد تلقي به قبول نموده

ندش اند سرا جعل كردهكنندگان و وضاعين چنانچه قصه شده است در صورتي كه جعل

ي فن و اهل تحقيق در نقل تواريخ به كتاب اند. و لذا مهرهرا نيز وضع نموده و ساخته

 ي تاريخي به كتاب نامبرده ارزشابوالفرج اصفهاني اعتماد نكرده و از جنبه« االغاني»

 نرا مدرك نقليات خويشت« االغاني»اند مثل جرجي زيدان مؤرخ مشهور كتاب قائل نشده

قرار داده و در كتاب تاريخ تمدن و آداب اللغة تمسك به حرفها ابوالفرج دراغاني نموده 

عباس را خارج از حد و ي بنيو با نقل بعض قصص روي تاريخ خصوصا تاريخ دوره

 [ خالف واقع كرده است.۹۱۱هاي ] صفحه حصر آلوده با حرف

 «النثر الفني»نقل كلمات دكتر زكي مبارك در 

دارد « نيالنثر الف»باره عالمه دكتر زكي مبارك تحقيقات ارزنده در كتاب در اين چنانچه

و »يد: و نيز گو« فهو كتاب ادب ال كتاب تاريخ»ي كتاب اغاني چه خوب گويد درباره

الرواية بالسند شئي ساحر فتن به كثير من الناس و ظنوه علما دقيقا له آداب و شروط، و 

لدقيق اطمأن اكثر الباحثين الي روايات االغاني فضلوا و أضلوا في اعتمادا علي هذا العلم ا

النثر »رجوع شود به تحقيقات پرارزش دكتر نامبرده در كتاب نفيس «. حقائق التاريخ

تا معلوم شود كه ابوالفرج كتاب ادب نگارش داده نه كتاب  ۹۸۳تا ص  ۹۵۸از ص « الفني

حقيقت را با سند نقل كرده خيال اي بيههاي و قصهتاريخ ولي چون قضايا و افسانه

براي  شود كه ابوالفرجشود كه ارزش داشته و واقع دارد و به خيال كسي گنجيده نميمي

اهل لهو و لعب و غنا و موسيقي و مجالس عيش و طرب اهل فسق و فجور كتاب نوشته 

ورهاي و فج نه براي بيان حقائق تاريخي تا مورد اعتماد در تاريخ شود. چنانچه از فسق

رده اش نقل كخود آن مرد اموي مرواني نيز مقداري دكتر زكي مبارك در كتاب نامبرده

 است. 
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 بايد اعتماد بیشتر به مؤلف كتاب باشد

پس به مجرد نشان دادن نام راوي خبري را نبايد فريب خورد و مورد اعتماد و اطمئنان 

ه ي راويش معلوم است و با سند رسيدي تاريخقرار داد و به دليل اين كه چون فالن قضيه

[ بلكه بايد اول خود مؤلف كتاب را در نظر گرفت ۹۱۹تكيه نمود و اعتماد كرد ] صفحه 

و از حال او و مورد وثوق بودن او را به دست آورد و از ضابط و دقيق بودن مؤلف در 

اد تمنقل مطالب و قضايا و تواريخ بحث و تحقيق كرد و اگر در آن اوصاف مورد اع

گشت وثاقت و ديانت و امانت و عدالت او محرز شد اعتماد به كتابش و نقل مطالب و 

تواريخش و آنچه در كتابش نقل كرده مادامي كه اشتباه و اشكال در نقلياتش ثابت و 

محقق نشود نقليات او مورد اطمئنان و اعتماد خواهد بود. حاال آنچه كه سيد اجل اعظم 

سره( در كتاب لهوف از آمدن اسراء طاووس الحسني )قدسالدين علي بن سيد رضي

السالم به كربالء نقل فرموده گر چه راوي را ذكر نفرموده ولي به مراتب بيت عليهماهل

اعتماد به نقل آن بزرگوار بيشتر از نقليات سائرين است كه مطالب تاريخي را با سند و 

 ذكر راوي نقل كرده باشند. 

 ي اجمالي ايشان كوه كمري و ترجمهنقل فرمايش آية اهلل

سره آيا به فرمايش سيدنا االمام المجتهد االكبر استادنا السيد الحجة الكوه كمري )قدس

[ مطالب و تواريخ ۹۱۵[ (: ابوالفرج اصفهاني در كتابش )مقاتل الطالبين( ] صفحه ۱۲9]

را با سندهاي آنها نقل كرده چون اغلب نام راويان را ذكر نموده و مسندا به نقل آنها 

ي ي آنها اعتماد نمائيم؟ برايم بر حسب مذاق شيعي امامي خودمان به همهتوانپرداخته مي

اين كه با سند نقل كرده؟. در صورتي كه اغلب از رجال زيديه نقل كرده و چون ابوالفرج 

نمود و حال آن كه اموي مرواني است و از افسق ناس بوده و نزد تظاهر بزيدي بودن مي
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ه نظر به همان تظاهرش شيخ طوسي )ره( او را شيعي كرده چنانچشيعيان اظهار تشيع مي

 [ . ۱۲۷زيدي دانسته است ]

 نقلیات سید ابن طاووس بیشتر مورد اعتماد است

سره( در لهوف به اختصار كوشيده و لذا نظر بر اين كه سيد اجل سيد ابن طاووس )قدس

اتش در غايت [ چون نقلي۹۱۸نام راوي را به دست نداده و ذكر نفرموده ولي ] صفحه 

اعتبار و اطمئنان و اعتماد است و لذا به مراتب از مطالب ديگران كه تواريخ را با سند و 

اند بيشتر محل اطمئنان و اعتماد است. چنانچه بر ممارس بر كتب ذكر نام راوي نقل كرده

 سيد )ره( اين مدعي روشن بوده و بر كسي كه آشنا بر نقليات سيد )ره( باشد اين معني به

وار را نظر آن بزرگخوبي واضح است زيرا بر كسي كه بر مؤلفات او آشنا است و دقت

فرمايد در زمان وي كه هنوز مانند كند كه چقدر با نظر دقيق نقل مطالب ميمشاهده مي

عيين نمايند با تعصر حاضر ما معمول و مرسوم نبوده كه مطلبي را كه از كتابي نقل مي

هاي متعدد داشته باشد با تعيين چاپ چندم آن كامال اب طبعصفحه و سطر و اگر آن كت

متذكر شوند با اين كه در زمان سيد )ره( اين رويه معمول نبوده و چاپ كتب وجود 

نداشته با اين همه سيد )ره( در نقليات خود از كتب خصوصيات كتابي را كه از آن نقل 

ي آنها اشاره ست به همهنمايد متذكر شده و در كراس چندم و در كدام فصل امي

يح ي عتيقه آن پيش آن بزرگوار بوده به آن نيز تصرفرمايد و يا فالن كتاب كه نسخهمي

 خواهد به دست مردم بدهد و به اختصارفرمايد پس مثل آن بزرگوار كتابي را كه ميمي

شود السالم خوانده ميكوشيده و در مجالس عزاء و سوگواري حضرت سيدالشهداء عليه

تمام محتويات و مطالب آن كتاب مورد اعتماد كامل خواهد بود گر چه اسم راوي را 

 ذكر نفرمايد. 

 اشاره به تقطیع روايت عطیة چنانچه گذشت
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[ محقق ۹۱۳ي اينها در بياناتي كه سابقا شده و به طور واضح ] صفحه و گذشته از همه

بالء نقل فرموده و اسم راوي را كرديم كه آنچه سيد )ره( در لهوف از آمدن اسراء به كر

[ كه همراه ۱۲۱ي عوفي كوفي )ره( است ]ذكر نكرده راوي آن مطلب عبارت از عطيه

جابر بن عبداهلل انصاري )ره( به كربالء آمده و جريان ورود جابر را قبال و چگونگي مهيا 

يت براء اهلشدن او را از غسل زيارت و غيره براي آمدن به نزد قبر اطهر اطيب و ورود اس

السالم را از شام به كربالء در روز اربعين و زيارت براي روز اربعين چنان كه سيد عليهم

)ره( در مصباح الزائر نقل كرده تمام يك روايت است و راوي عطية رحمه اهلل است و 

اند آنچه آن روايت را تقطيع كرده و هر قسمت آن را به مناسبت مقام در كتابي نقل كرده

به زيارت است در مصباح الزائر و آنچه راجع بر حب خاندان رسالت است در  راجع

سالم است در الكتاب بشارة المصطفي و آن قسمتي كه راجع بر مصائب سيدالشهداء عليه

تفصيال ]  اند چنانچهنقل كرده« لهوف»كتاب مقتلي مانند كتاب شريف و بسيار معتبر 

 [ در گذشته تحقيق شد. ۹۱9صفحه 

 ت كردن محدث نوري به اهل منبرتاخ

ي بحثي كه گذشت به اهل منبر تاخت و انتقاد ي نوري )ره( در خاتمهناگفته نماند: عالمه

ي عوفي را كه از دهند؟ و عطيهي اربعين را شاخ و برگ ميفرموده كه چرا اين قضيه

 كنند ويمحدثين و تابعين است غالم جابر انصاري )ره( قرار داده و آن وقت آزادش م

ي محدث نوري )ره( هاي عالمهكنند. اين فرمايشاين همه دروغ را باالي منابر بيان مي

السالم و ذاكرين مصائب خاندان رسالت بايد بيت عليهمصحيح است، آقايان خادمين اهل

له )ره( فرموده است باشند تا به طور جزم يك متوجه اين معني كه آن محدث معظم

كه تمامي تفصيالت و جزئيات آن نقل نشده است با شاخ و برگ نقل  ي تاريخي راقضيه

نمايد آنست كه اغلب ي كار را سهل و آسان ميننمايند ولي عمده چيزي كه تا اندازه

 پردازي بشود. آن شاخ برگها از باب زبان حال است نه بيان امر واقع شده تا دروغ
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 نصیحت به روضه خوانها و نوحه خوانها

خوانها الزم و واجب است طوري قضايا را خوانها و نوحهآقايان اهل منبر و روضهبلي بر 

سرائي و ندبه نمودن خارج ي زبان حال بودن و نوحهنقل نمايند و نظم كنند كه از رويه

 ي دروغي نگردد و از زبان حالينشود و در نثر و نظم به نحوي بيان كنند كه جعل قصه

ي يهكنند به طوري كه يك قضالسالم نقل ميا از زبان امام عليهاي ربيرون نرود مثال قصه

السالم كند كه مثال فالن مكالمه ميان امام عليهواقعي را نشان داده و هر شنونده خيال مي

[ صورتي كه ۹۱۷و خواهرش زينب كبري عليهاالسالم واقع شده است در ] صفحه 

ال ه دقت نمايند و بكوشند كه از زبان حشود البتحقيقت و واقعيت ندارد. باز تأكيد مي

بودن بيرون نرود و جعل قصه نشود و اال به دروغ كه از گناهان كبيره است مرتكب 

خواهند شد و با آن گناه كبيره به گمان خودشان عمل استحبابي را انجام خواهند داد. آيا 

عمل استحبابي شود اين عمل از نظر شرع مقدس اسالم چه صورت دارد؟ آيا با حرام مي

را به جا آورد؟ و عالوه اسلحه و حربه به دست دشمنان دين و نواصب و خوارج و اعداء 

السالم ندهند اگر به تاريخ قضاياي كربالء و دستگاه سيدالشهداء بيت اطهار عليهماهل

اصل دروغي وارد نمايند ي زيادي صوري حرفهاي بيالسالم از روي محبت و عالقهعليه

السالم از شمشيرها كه روز عاشوراء به روي ذاء و اذيت آن به سيدالشهداء عليهضرر و اي

ائي كه هآن حضرت كشيدند و به بدن مباركش زدند بيشتر خواهد بود و وهابي مسك

هيچگونه حيا ندارند اصل تاريخ كربالء را به آن دروغها ضميمه كرده و اساس صحيح 

سلكها مر خواهند كرد چنانچه يكي از سران وهابيها نموده و انكارا قياس به آن ناصحيح

 ي اعراب صحراي نجدگزار اصل آن مسلك جمود و نافهمي و اساس آن رويهبلكه بنيان

[ و صاحب بدعتها و ۱۲۲ي حراني حنبلي است ]گردي كه عبارت از ابن تيميهو بيابان

 ساس صحيح تاريخحيائي اصل ا[ عقيدتهاست با تمام بي۹۱۱ها و فساد ] صفحه ضاللت

ليد السالم را به شام پيش يزيد پرا انكار كرده و گفته كه سر مبارك سيدالشهداء عليه

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم نزدهي رسولاند و با چوب به لبهاي مبارك ريحانهنبرده

جمود حيائي و [ . بي۹۵۵اند ]السالم اسير نكردهاست و گويد: كسي را از اهل حسين عليه

 كند كه بديهيات و ضروريات را زير پاگي و فساد عقيده انسان را وادار ميسليقهو كج

بگذارد و چنان كه ابن تيمية را وادار نموده و زير پا گذارده و يك امر ضروري را انكار 

[ و لذا شيخ شبراوي در كتاب االتحاف بحب االشراف كالم ۹۱۲كرده است. ] صفحه 

اند نقل كرده السالم را به شام بردهكارش كه سر مبارك سيدالشهداء عليهابن تيمي را در ان

و موافقت ابن حجر را در شرح همزيه با وي بيان نموده ولي شبراوي ابدا اعتناء به كالم 

زياد سر شان قائل نشده و بعد از نقل كالم آنها فرستادن ابنآنها ننموده و ارزشي به حرف

پيش يزيد نقل كرده است و گفته كه كسي به يزيد بشارت آورد  مطهر را با اسراء به شام

: فلم آورند و گويدالسالم كشته شد و سر مباركش را پيش تو ميكه امام حسين عليه

يلبث اال اياما قالئل حتي جئي برأس الحسين فوضع بين يدي يزيد، و از اين عبارت نيز 

ه اند رجوع شود بش يزيد پليد بردهشود كه رأس مطهر را در ظرف چند روز پيمعلوم مي

ي محدث نوري )ره( در ( ق. تا اينجا آنچه عالمه۱۵۱۱ط مصر سال ) ۱۱االتحاف ص 

م را السالبيت عليهملؤلؤ مرجان نگارش داده بود و تالش كرده بود كه آمدن اسراء اهل

قل را ن ( هجرت در بيستم ماه صفر به كربالء بعيد شمارد دالئل او9۱در اربعين سال )

هاي اين رهي اعم از كرده و به فراخور حال در اطراف آنها به بحث پرداختيم چه حرف

رسيد اين كه نزد ارباب دانش مورد قبول افتد يا رد شود منظور آنچه به نظر نگارنده مي

در موضوع نامبرده نگارش يافت و هر كس در اظهارنظر خود در موضوع علمي و 

ي كبير متتبع واسع االطالع و و خواست در اينجا آنچه عالمه تاريخي و غيره آزاد است

[ اعيان ۹۲۵سره( در كتاب ] صفحه مجتهد شهير آقاي حاج سيد محسن امين عاملي )قدس

السالم در اربعين اول به كربالء نگارش داده بيت عليهمالشيعة در موضوع آمدن اسراء اهل

ا بياوريم و بعد ترجمه به فارسي آن را بنگاريم عين عبارات عربي آن عالمه )ره( را در اينج
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ي آن بزرگوار نيز كه مورد اعتناء و اعتبار است بر همه روشن گردد و موافقت تا نظريه

 وي در موضوع مزبور با نظر اينجانب آشكار شود. 

 نقل كلمات ارزنده مجتهد امین عاملي

فرمايد: ثم طبع دمشق مي ۹۷۱ص سيد امين )ره( در قسم اول از جزء چهارم اعيان الشيعة 

ان يزيد )لع( امر برد السبايا و االساري الي المدينة و ارسل معهم النعمان بن بشير االنصاري 

في جماعة فلما بلغوا الي العراق قالوا للدليل مر بنا علي طريق كربالء فلما و صلوا الي 

هاشم و رجاال من آل بنيموضع المصرع و جدوا جابر بن عبد اهلل االنصاري و جماعه من 

و افوافي السالم فتالرسول صلي اهلل عليه و آله و سلم قد ورد و الزيارة قبر الحسين عليه

وقت واحد و تالقوا بالبكاء و الحزن و اللطم و أقاموا المأتم و اجتمع عليهم اهل ذلك 

ر و ن من صفالسواد و أقاموا علي ذلك اياما. و المشهور انهم و صلوا كربالء في العشري

[ . ] ۹۵۱السالم ]السالم للحسين عليهمنه زيارة االربعين الواردة عن ائمة اهل البيت عليهم

[ و قد يستبعد ذلك بان المسافة بين العراق و الشام تقطع في نحو من شهر و ۹۲۱صفحه 

ام شالبدان يكونوا بقوا في الشام مدة فكيف يمكن استيعاب الذهاب و االياب و البقاء في ال

[ بانه يوجد ۹۵۹و الذهاب للكوفة و البقاء فيها في اربعين يوما. و يمكن دفع االستبعاد ]

طريق بين الشام و العراق يمكن قطعه في اسبوع لكونه مستقيما و كان عرب عقيل يسلكونه 

[ كان يذهب من الشام للعراق في ۹۵۵في زماننا. و تدل بعض االخبار علي ان البريد ]

صليب يذهبون من حوران للنجف في نحو ثمانية ايام. فلعلهم سلكوا هذا  اسبوع. و عرب

فرمايد: الطريق و تزودوا ما يكفيهم من الماء و اقلوا المقام في الكوفة و الشام واهلل اعلم. مي

[ به مدينه برگردند و ۹۲۹يزيد پليد امر كرد كه سبايا و اسراء خاندان رسالت ] صفحه 

[ را فرستاد با جماعتي. و وقتي كه به عراق رسيدند ۹۵۸شير انصاري ]همراه آنها نعمان بن ب

[ به دليل و راهنما گفتند ما را به طريق كربالء ببر و زماني كه به محل مصرع شهداء ۹۵۳]

اندان هاشم و مرداني از خكربالء رسيدند ديدند جابر بن عبداهلل انصاري و جماعتي از بني
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د و در انالسالم وارد شدهله و سلم براي زيارت حسين عليهاهلل صلي اهلل عليه و آرسول

ند ي عزاء نمودزنان مالقات كردند و اقامهوقت واحد وارد شده و با گريه و حزن و به سينه

[ روزي اقامت ۹۲۵و اهل آن اطراف به دور آنها جمع شده و بر آن منوال چند ] صفحه 

فرمايد: مشهور آنست كه خاندان رسالت در نمودند. بعد سيد اعيان علماء شيعه )ره( مي

السالم همبيت عليي اهلاند و زيارت اربعين كه از ائمهبيستم ماه صفر به كربالء رسيده

شود آمدن السالم وارد شده از آن جهت است. و بعيد شمرده ميبراي امام حسين عليه

ك ماه كه در ظرف ي ايشان در بيستم ماه صفر به جهت اين كه مسافت مابين عراق و شام

 شوداند پس چطور ميبيت هم در شام البد مدتي ماندهكشد و اهلطي شده و طول مي

ي اينها در مدت كه آمدن و رفتن و ماندن در شام و رفتن به كوفه و در آنجا ماندن همه

فرمايد: ممكن است اين بعيد شمردن را با اين جواب دفع چهل روز تمام بشود. بعد مي

راهي ميان شام و عراق وجود دارد كه ممكن است آن را در مدت يك هفته  كرد كه

. گيرندطي نمود چون راه مستقيم است و عربهاي )عقيل( در زمان ما آن راه را پيش مي

مدت  رفت درو پيك كه از شام به عراق مي« بريد»و بعض اخبار داللت دارد بر اين كه 

حوران به نجف اشرف در ظرف هشت روز  رفته. و عربهاي )صليب( ازيك هفته مي

ه اند و همراه خودشان ] صفحبيت رسالت همين راه را پيش گرفتهروند. پس شايد اهلمي

شان اند كه به آنها كفايت كند و اقامتي راه و از آب آن اندازه برداشته[ از توشه۹۲۸

ير بسيار متين ير كبدر كوفه و شام كمتر شده است. و اين فرمايش آن سيد مطلع متتبع خب

كنند خاندان رسالت در دوران اسارت در دست دشمنان است و آنهائي كه تصور مي

اميه مدتها در كوفه و در عرض راه ميان عراق و شام و در خود شام سرسخت اسالم بني

اند تصور و خيال صحيح نيست داستانهاي طوالني كه براي عرض راهها زياد توقف كرده

مدرك اساس و اعتماد را نشايد و حرفهاي ضعيف بياند بيو برگها داده تراشيده و شاخ

سفرائني مخنف و او از كتابهاي نااهالن و از تأليفات مؤلفين مجهول مانند مقتل جعلي ابي

 تفكر ناشي شده است. لوحان بيأخذ و از ساده
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 اندادعاي بعضي كه اسراء بعد از هشتاد روز آمده

تمال داده كه ورود اسراء به كربالء در اربعين دوم يعني هشتاد روز ها احچنانچه بعضي

اند اين ادعاء مجرد احتمال است و كسي از مؤرخين آن را نگفته و بعد از عاشوراء آمده

 باشد كه آمدن اسراء خاندان رسالتدر كتب معتبره ديده نشده از حدسيات اشخاصي مي

ست اند و لذا قولي احاالت بريد و غيره اطالع نداشتهاند و از را در اربعين اول بعيد شمرده

( 9۱كه ارزش ندارد. و تعجب آنست كه نسبت آمدن اسراء را در اربعين دوم سال )

هجرت به شيخ طوسي )ره( در تهذيب داده شده ولي در آن كتاب شريف اثري از آنچه 

 [ ۹۲۳نسبت داده شده پيدا نگرديد. ] صفحه 

 ید امین عاملي و سیدنا شرف الديناشاره به جاللت شان س

ي امين عاملي )ره( بايد مورد توجه و تأمل قرار گيرد با مقام عالمهو كلمات سيد عالي

ي بارز از آن احاطه و اطالعي كه داشت و يكي از آن اشخاصي بود كه نمونه

رفت كه دوران آنها را درك كرديم و در هاي مجاهد در راه دين بشمار ميشخصيت

د نظير و در عصر خودشان ماننف چهار يا پنج نفر از اكابر علماي شيعه بود كه كمردي

شيخ مفيد و سيد مرتضي علم الهدي و شيخ طوسي بودند كه با تأليفات كالمي خودشان 

ان اند و يكي از آن بزرگخدمات شايان هر گونه تقديري به عالم اسالم و شيعه نشان داده

الدين عاملي نزيل صور لبيان كه لطف آقاي حاج سيد شرف عبارت بود از سيدنا االعظم

[ . ] ۹۵9خاصي بنگارنده داشت و مكاتبات زيادي به خط شريف او فعال موجود است ]

 [ ۹۲۷صفحه 

 توقف اهل بیت سه روز در كربالء

ين بر اند چناز كلمات اشخاصي كه به ورود اسراء در اربعين به كربالء تصريح كرده

 اند و ورودشانندان رسالت سه روز در كربالء براي عزاداري توقف كردهآيد كه خامي
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اجماال به نحويست كه در گذشته نگارش يافت ولي محدث متتبع حاج مال باقر بهبهاني 

[ ورود خاندان رسالت را به ۹۵۷)ره( ساكن نجف اشرف در كتاب الدمعة الساكبة ]

ا اضافات نقل كرده گر چه مدرك نقل كربالء و حركت آنها را از آن دشت بالء قدري ب

خود را ذكر نكرده باعث ضعف شده و نسبت آن را به بعضي از كتب قديمه داده ولي 

[ شود چون نامبرده ۹۲۱خوب است عين عبارات او با الفاظ و كلماتش نقل ] صفحه 

 ءشخص متتبع بوده البد از مصدر مورد وثوقي نقل كرده است. قال: فلما بلغوا ارض كربال

هاشم و غيرهم و قد وردوا الي يارة نزلوا في موضع مصرعه و وجدوا جماعة من بني

السالم فتالقوا في وقت واحد و اخذوا بالبكاء و النحيب و اللطم و اقاموا العزاء الحسين عليه

الي مدة ثالثة ايام و اجتمع اليهم نساء اهل السواد فخرجت زينب عليهاالسالم في الجمع و 

جيبها فشقته و نادت بصوت حزين يقرح القلوب: وااخاه واحسيناه وا حبيب اهوت الي 

اهلل و ابن مكة و مني و ابن فاطمة الزهراء و ابن علي المرتضي آه ثم آه و وقعت رسول

كلثوم الطمة الخدين تنادي برفيع الصوت اليوم مات محمد مغشية عليها و خرجت ام

ماتت فاطمة الزهراء و باقي النساء الطمات المصطفي اليوم مات علي المرتضي اليوم 

ناعبات نائحات قائالت وامصيبتاه واحسناه واحسيناه فلما رأت سكينة ما حل بالنساء رفعت 

صوتها تنادي: وامحمداه واجداه، يعز عليك ما فعلوا باهل بيتك ما بين مسلوب و جريح 

شدوها السالم بشد رحاله فو مسحوب و ذبيح و احزني أسفا. ثم امر علي بن الحسين عليهما

فصاحت سكينة بالنساء لتوديع قبر أبيها فدرن حوله فحصنت القبر الشريف و بكت بكاء 

شديدا و عنت و أنت و أنشات تقول: اال يا كربالء نودعك جسما بال كفن و ال غسل دفينا 

من  [ قال: ثم فصلوا۹۲۲اال يا كربالء نودعك روحا الحمد و الوصي مع االمينا ] صفحه 

حديث »كربالء طالبين المدينة.... شيخ جليل آقا شيخ حسين بالدي بحراني در كتاب 

العابدين )ع( و عماته و اخواته الي أرض كربالء گويد: و اما و ذكر مجيئي زين« االربعين

زينب فانها اقبلت و معها الحرم و االطفال يعثرن في االذيال و يبكين بالدموع السجال حتي 

القبر المعظم فتكاببن عليه نادبات باكيات و علي الوجوه الطمات ينادين ها  أقبلن لذلك
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نحن أقبلن اليك من الشام و عز عليك ما لقينا من العدات. أحما الضائعات بعدك ضعنا 

في يدي النائبات حسرا بوادي أو ما تنظر الفواطم في االسر و ستر الوجوه منها االيادي 

ري بين عصبة االلحاد فما زالوا بذلك الحال علي ذلك ثكال ما تري لها من كفيل حس

فلما  -المنوال ناصبين المآتم جارين للدموع السواجم حتي عزموا علي الرحيل الي المدينة

العابدين )ع( أصابعه علي القبر الشريف فانفجر منه دم عبيط فالتفت أرادوا ذلك وضع زين

ذوا لكم من دم االحباب تحفتكم و خاطبوا للحرم و االطفال و نادي و دموعه في انهمال. خ

الجد هذي تحفة السفر رشوا علي قبره ماء فصاحبه معطش بللوا احشاه بالقطر فأخذن من 

ذلك الدماء تحفة لالحبة، فيالها من مصيبة و يالها من كربة ثم و دعن تلك القبور و داعا 

 [ . ۹۵۱اق احبتها حزينة ][ و هي لفر۵۵۵يفطر الصخور و انفصلوا طالبين المدينة ] صفحه 

 اعجاز نشان دادن امام سجاد موقع رحیل از كربالء

عليه نقل كرده كه حين وداع اسراء اهللي كه از حضرت امام سجاد سالمالعادهخارق

بيت )ع( انگشتهاي مبارك را به قبر مطهر سيدالشهداء )ع( گذاشت و از آن خون اهل

تأسفانه مدرك و مصدر نقل آن را ذكر نكرده ي نرمي منفجر شد گرچه مخالص تازه

ام ي اثناعشرية را اعتقاد آنست كه امي اماميهاست ولي جاي استبعاد نيست زيرا ما شيعه

مامي پيغمبر است در ت -پيغمبر داراست يعني امام نظير -اوصاف و كماالت)ع( به تمامي

ن و مبرهن شده اوصاف غير از نبوت چنانچه در محل خود اين مطلب واضح و روش

االنبياء صلي اهلل عليه و آله و سلم انگشتان مبارك خود را در موارد متعدده به است. خاتم

 جوشيد و جماعتگذاشت و آب از وسط انگشتان مباركش ميمقدار آب مختصري مي

د و اين بردني راه نيز تهيه كرده و با خود ميشدند و براي توشهانبوهي از آن سيراب مي

ي باهره از خاتم أنبياء )ص( از متواترات است و مسلمين بر آن قطع و يقين دارند معجزه

د ي باهره نيز به ظهور پيوندالعادهالسالم آن خارقپس چه استبعاد دارد از امام سجاد عليه

چون امام )ع( مانند نفس پيغمبر )ص( است. اذعان به معجزات بستگي به اذعان و اعتقاد 
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الوجود دارد نزد خداپرستان و خداشناسان صدور [ واجب۵۵۱صفحه  به خدا و صانع ]

العادات جاي هيچگونه شك و شبهه در امكانش نيست و وقوعش نيز معجزات و خارق

ي غرب گويد: ايمان به معجزات از ايمان به خدا منفك محقق است يكي از فالسفه

د مشكل معجزات و واهن[ . كساني كه با علوم طبيعي و تجربي مي۹۵۲شود ]نمي

هاي صادره از انبياء و اولياء را كه تواترا ثابت است حل نمايند سخت در العادهخارق

شدني نيست و تأويالت خنك با اوهام و اشتباهند با علوم تجربي حقيقت معجزات حل

صيل و تف -كندتخيالت عادي بشري فائده نداشته و واقعيات را روشن و آشكارا نمي

 باشد. موردش مي بحث موكول به

 ي اربعین را به نظم آوردهاشعار آقا شیخ باقر حلي كه واقعه

راء ي رجوع اسدر اينجا مناسب است اشعار شاعر جليل آقا شيخ باقر حلي را كه درباره

بيت )ع( به كربالء در اربعين سروده و از زبان زينب كبري )ع( سرگذشت اوضاع أهل

ورم: زر قبر سبط الهاشمي الهادي و لديه حزنا واحسينا ناد زر شام و غيره را بيان كرده بيا

[ و اذري مدامع مقلتيك ۵۵۹قبره في االربعين وثق بها يوم القيامة فهي خير الزاد ] صفحه 

بعندم مستعبرا متجلببا بسواد حتي كانك جابرا لما أتي مستقبال للعابد السجاد وافا من الشام 

االلحاد وافا بأضعان الفواطم زائرا لضرايح الشهدآء و  المشومة أهلها أسرته ظلما أمة

االمجاد و اذكر مصيبة زينب اذا بصرت قبر الحسين هوت عليه تنادي أحسين تعلم مالقينا 

في السبا غصصا مقيما شجوها بفؤادي نشكوا اليك مسيرنا بين العدي و وقوفنا في مجلس 

الي  را لكل معادي نشكوا اليك الدخولزياد نشكوا اليك وثاقنا بحبالهم و مساقنا قسابن

بالد الشام قد كانت لعمر ابيك شر بالد مستبشرين رجالهم و نسائهم فكأنه عيد من االعياد 

عجبا بنات أمية في حجبها و بنات أحمد للعيون بوادي و علي يزيد ادخلونا حسرا و العلج 

 علي االعواد فغدي يسباظهر كامن االحقاد أمر الخطيب بمشهد و بمسمع منا بأن يعلوا 

أخا النبي و صهره اذ كان مرغمها بيوم جهاد هتف الدعي يزيد في أشياخه و يقول نلت 
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من النبي مرادي يوم بيوم فالحسين بعتبه كم كافحت اجداده أجدادي كانوا و كنا ال نطيق 

 نزالهم في طعن ارماح و قرع حداد حتي اذا دارت رحي االيام قد ادركت اوتارا الهل و

[ أحسين جئنا ۵۵۵دادي أحسين هذا بعض ما شاهدته رزء يصدع شامخ االطواد ] صفحه 

[ .و نرش فوق قبوركم ماء عسي نطفي ۹۱۵و الرؤس جميعها معنا لندفنها مع االجساد ]

بذاك حرارة االكباد منعو كوا ورد الفرات و مائه طام و منكم كل قلب صادي أحسين 

ف و ياله من واد أضحي الفواج المالئك مهبطا و جئناكي نقيم عزاك في وادي الطفو

مزار شيعتنا مدا االباد بتنا ثالثا هذه وا أخوتي تدعو و تلك تصيح وا أوالدي احبابنا سمعا 

عتاب أحبة الحبة واصغوا الي االنشاد أيطيب مثواكم بأجداث البال و نقيم بعد كموا بطول 

 م للؤتاد قد تغمد االسياف فيسهاد ما كنت أحسب قبل دفن جسومكم ان القبور تض

اغمادها اولم تكن تنضي من االغماد كيف السبيل الي الرحيل و لم نجد من كافل عونا 

الي السجاد قاسي مصائب فوق ما فيه من االسقام فرد بين جمع اعادي و بجيده و يديه و 

ت في االعضاد فالساقين ذا أثر من االغالل و االصفاد احبابنا ال نستطيع فراقكم ان الفراق ي

هل موعد للملتقي فنسر في رؤيا كموا و بكم يضئي النادي و منازل شيدتموها للقري كانت 

حه ء من االضداد ] صفمناخ ركائب الوفاد هي مهبط التنزيل شامخة الثري و امان ملتجي

الرجآء رحالها فتنال بذل مواهب و ايادي هي كعبة االمال كم حجوالها [ و بها تحط بني۵۵۸

اهل النهي من حاضر او بادي ابيات تقديس و تدرس بكم طابت لنا كالروض للرواد من 

بعدكم اضحت و ما فيها سوي ناع و باك معلن بحداد قد أفجعتنا النائبات بفقدكم و الدهر 

غادر جمعنا ببداد و من العجائب و الغرائب انها نشب الذآب لمقتل االساد يا وقعة ما مثلها 

 ا ابدا ليوم معادي من وقعة لم انسه

 ملحق كردن امام سجاد سر، اطیب سیدالشهداء را به جسد مبارك بعد از چهل روز

( هجرت در اربعين اول به 9۱و از شواهد آمدن اسراء خاندان نبوت در بيستم ماه صفر )

 السالم به جسد اطيب وكربالء عبارت از ملحق ساختن سر مبارك سيدالشهداء عليه
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اند كه رأس مطهر بعد از چهل روز از ء است كه جمعي تصريح كردهانورش در كربال

 عليهم چنانچهاهللشهادت ملحق به بدن اطهر شده است. مشهور ميان علماء امميه رضوان

سره( بر آن تصريح فرموده است آنست كه رأس اطهر و اطيب ي مجلسي )قدسعالمه

فر سال شصت و يك، حضرت امام سيدالشهداء )ع( را در روز اربعين اول بيستم ماه ص

[ مقدس ۵۵۳بيت از شام وارد كربالء شده و سرهاي ] صفحه السالم با ساير اهلسجاد عليه

شهداء را به بدنهاي آنها ملحق كرده است. اما ساير اقوال راجع به مدفن رأس مطهر اعتماد 

اند كه هكردرا نشايد و لذا به نقل مقداري از عبارات و تصريحات اشخاصي كه تصريح 

اند رأس مطهر را بعد از چهل روز از عاشوراء به بدن مبارك در كربالء ملحق كرده

لي الدين عنمائيم. سيد اعظم رضيپردازيم بعد از آن كه در اين موضوع بررسي ميمي

السالم [ فاما رأس الحسين عليه۹۱۱سره( در لهوف فرموده ]بن طاووس حسني )قدس

بكربالء مع جسده الشريف و كان عمل الطائفة علي هذا المعني فروي انه اعيد فدفن 

المشار اليه و رويت آثار كثيرة مختلفة غير ما ذكرنا تركنا وضعها كيال ينفسخ ما شرطناه 

ه شود كه عمل شيعه بر آنست: كمن اختصار الكتاب. از كالم آن سيد واالمقام مفهوم مي

اء باره اعتنملحق شده و به سائر اقوال در آنالسالم به جسد اطهر سر مبارك امام عليه

فرمايد: كه آثار زيادي در اين خصوص نقل شده به جهت اختصار كه در اند و مينداشته

لهوف نظرش برآن بوه و براي زوار و قرائت آن كتاب در مجالس عزا، تأليف فرموده از 

رأس مطهر را خلفاء  ي رأس مطهر خودداري فرموده مانند اين كهنقل آن اقوال درباره

[ ۵۵9ي يزيد پيدا كرده و در ] صفحه فاطميين از باب الفراديس در دمشق كه از خزانه

آنجا دفن نمودند و بعدا از عسقالن به مصر برده و در قاهره دفن كردند و در آنجا بارگاه 

 عظيمي دارد كه زيارتگاه است چنانچه سبط ابن الجوزي نقل كرده است. 

 طمیین سري را از عسقالن به مصرحمل كردن فا
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[ : اقول حكي غير واحد ۹۱۹سره( در لواعج االشجان فرموده ]ي امين عاملي )قدسعالمه

من المؤرخين ان الخليفة العلوي بمصر ارسل الي عسقالن و هي مدينة كانت بين مصر و 

لي به االسالم و جيئي شام و االن هي خراب فاستخرج رأسا زعم انه رأس الحسين عليه

مصر فدفن فيها في المشهد المعروف االن و هو مشهد معظم يزار، و الي جانبه مسجد 

عظيم رأيته في سنة احدي و عشرين بعد الثالثمائة و الف و المصريون يتوافدون الي زيارته 

افواجا رجاال و نساء و يدعون و يتضرعون عنده. و اخذ العلويين لذلك الرأس من عسقالن 

. چنانچه السالمكأنه ال ريب فيه لكن الشأن في كونه رأس الحسين عليه و دفنه بمصر

اند فرموده بنا به اتفاق مؤرخين خلفاء فاطميين مصر سري را از عسقالن به قاهره انتقال داده

السالم در آنجا دفن كرده و مشهد بزرگي باالي آن ساختمان و به نام رأس مطهر امام عليه

ت؟ السالم بوده اسآنست كه واقعا آن سر رأس مطهر حسين عليه اند ولي حرف، سرنموده

[ دست ۵۵۷هرگز به آن علم نداريم و ثابت و محقق نشده است به ويژه كه ] صفحه 

سياست و رياست خلفاء فاطميين با آن بازي كرده و چه منظور سياسي در آن عمل 

ا از ترس صليبيها اين كار ر اند. آيا ظاهرااند كه سري را از عسقالن به مصر بردهداشته

اند؟ صليبيها به چه منظوري آن مشهد را بايد اند واقعا خوف و هراسي از آنها داشتهكرده

خراب نمايند؟ تا خلفاء فاطميين از ترس آنها نسبت به رأس مدفون در عسقالن انتقال به 

يقت ي حققاهره بدهند؟ و كدام امر است كه دست سياست و رياست با آن بازي كند ول

آن محفوظ باشد چه خوب گفته شده: اال قاتل اهلل السياسة و الرياسة فما دخال شيئا اال 

اده شود اگر شرح دافسداه. چنانچه در عصر خودمان نظائر اين قبيل قضايا زياد ديده مي

ي جلوگيري از نشر كتاب بشود. )شرح كشد و ممكن است بهانهشود كالم به درازا مي

 «االمور مرهونة باوقاتها»اين خون جگر( )اين زمان بگذار تا وقت دگر( و اين هجران و 

يكي از معاصرين گويد: صاحب االخبار السنية چنين روايت كرده است: االفضل بن بدر 

جمالي وزير اسبق مصر در يكي از مسافرتهايش به عسقالن دستور داد تا براي مشهد رأس 

[ اين بنا كه ۵۵۱بناي مجللي برپا نمايند. ] صفحه الحسين كه در كنار عسقالن واقع بود 
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ها [ نيز به حال خود باقي ماند و صليبي۹۱۵زيارتگاه عموم بود پس از سقوط عسقالن ]

ع كه از طالي -هيچگونه آسيبي بر آن نرساندند تا اين كه طاليع به وزرات مصر رسيد

ر ندان سخت تعلق خاطالسالم بود و نسبت به آثار آن خاشيعيان خالص آل علي عليه

ي وجود داشت شرط احتياط را در آن ديد كه سر مطهر را از عسقالن كه به واسطه

صليبيان پيوسته در معرض خطر بود به محل امني منتقل كند و بدين منظور ساختمان 

مسجد بزرگي را در كنار شهر قاهره آغاز نمود لكن همين كه كار ساختمان به پايان رسيد 

حل امني تواند مگفت كه اين بناء چون در خارج حصار قرار گرفته لذا نمي خليفه به وي

هاي داخل شهر را كه از آسيب دشمن و باشد پس بهتر است به جاي آن يكي از كاخ

از اين رو طاليع مسجد مزبور را  -ي صليبيان در امان است انتخاب نمايدحمالت آينده

هاي زيبا و مجلل بود بدين منظور انتخاب كاخبه حال خود گذاشته و قصر زمرد را كه از 

كرد و آنگاه در ميان آن بناي بسيار باشكوهي برپا ساخته و سر مطهر را از مدفن سابق 

ها و بدين ترتيب آن سر پرشوري كه در چندين قرن پيش بر فراز نيزه -بدانجا منتقل نمود

ه به ر به كوفه و از كوفو روي سپرهاي جنگاوران دست به دست گشته و از ميدان كارزا

[ به قاهره برده ۵۵۲دمشق و از آنجا به عسقالن برده شده بود اين بار از عسقالن ] صفحه 

 شد و در مسجدي كه اكنون مشهور به جامع سيدنا الحسين است مدفون گرديد. 

 عكس سر مبارك اصل و صحت ندارد

بعد صاحب اين كلمات در كتابش عكس سر بريده در باالي نيزه را گراور كرده به عنوان 

ايتاليا  يالسالم است و نسبت پيدايش آن را به موزهاين كه رأس مطهر سيدالشهداء عليه

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم داده است و زهي خيال خام و زودباوري است عكس رسول

و نسبت آن را به فالن دير نصاري داده و به خورد مسلمانهاي زودباور دهند را انتشار مي

انسه مثال ي فرسازند و نسبت به فالن موزهالسالم را ميدهند و عكس اميرالمؤمنين عليهمي
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هند دي ايتاليا ميكنند و نسبت آن را به موزهدهند و عكس رأس مطهر را درست ميمي

 كند. قبول كرده و حتي در كتابش گراور مينويسان ما هم و بعضي از تاريخ

 عكسهاي پیغمبر و ائمه خیالي است

سازد آنست كه در ها را واضح ميدر صورتي كه يكي از عالمتها كه كذب آن نسبت

السالم و در عكس رأس مطهر اهلل صلي اهلل عليه و آله و اميرالمؤمنين عليهعكس رسول

ج رسد كه قطعا از آداب اسالمي خارلفتي به نظر ميالسالم شاربهاي كسيدالشهداء عليه

السالم موهاي شارب را بلند است و هرگز پيغمبر و اميرالمؤمنين و سائر ائمه عليهم

اند كه زدند و لذا محققين از فقهاء نوشتهنگذاشته موي جلو دماغ و لب باال را از بيخ مي

ر است السالم مشهوالمؤمنين عليه)بهتر تراشيدن موي شارب است از بيخ( و حتي از امير

گذاشتم كه در آن مو نرويد گر چه كردند بر شارب خود داغ ميكه اگر مرا مالمت نمي

[ نظر به شهرتي ۵۱۵ام و ] صفحه اين روايت را اين جانب تا حال در كتب حديث نديده

د اين خونمايم ولي كه داشت نگارش دادم و توفيق اطالع بر آن را از خداوند مسئلت مي

شهرت بزرگترين دليل است بر اين كه موي شارب را به حال خود گذاشتن و يا در شاربها 

ي موي بلندي گذاشتن از آداب و رسوم اسالمي دور است و هرگز پيشوايان اسالم و ائمه

اند خالف آداب و رسوم ديني را به جا السالم كه داراي صفت عصمتاطهار عليهم

ال گذارند به حفتي موي شارب را كه از عالئم مجوسيهاست نميآورند و با آن كلنمي

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم و اميرالمؤمنين )ع( خود بماند و در آن عكسها كه به رسول

ر شود بهتر دليل بو امام رضا )ع( و يا در عكس رأس مطهر شارب با آن كلفتي ديده مي

حياء و ها كه يك مشت از يهوديهاي بيكنندگان آنساختگي بودن آنهاست و نقاشي

و  باشند از آدابهاي و دراويش متصوفه ميدشمنان سرسخت اسالم و بعضي از صوفي

كنند و به ان ذوات مقدسه نسبت رسوم اسالمي اطالع ندارند عكسي كه درست مي
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لذا شاربها  والسالم هستند اهلل صلي اهلل عليه و آله و ائمه عليهي رسولدهند غافل از رويهمي

  كنند كه بدون شك ساختگي و غلط است.با آن كلفتي و بلندي براي آنها درست مي

 بعضي از مسلمانهاي زود باور

خبر كه آن عكسها را زينت در و ديوار كرده و هتك ولي اف بر يك عده مسلمانهاي بي

بينند نسبت مي كنند، چرا؟ براي اين كهحرمت نموده و حتي بر كتاب تاريخ نيز گراور مي

ه اند كي فالن مملكت دادهآن عكسها را به جاي دور و دراز حواله كرده و به فالن موزه

دسترس كسي نباشد كه واقع را بتواند به دست آورد و اگر كسي هم برود و در خود ] 

ها آنها را ديده باشد باز بدون شك ساختگي است و بايد دانسته [ آن موزه۵۱۱صفحه 

دهند اساسا دروغ و اند و ميآن عكسها كه نسبت به پيغمبر و امام )ع( دادهشود تمامي

 اصل و حقيقت است. بي

 ي رأس مطهرتحقیقات درباره

ه اند از شيعقولي كه نقل شد مدفن رأس مطهر در قاهره است و از عسقالن به آنجا برده

ا كه يسان عصر حاضر منواحدي را بر آن قول قائل نتوان پيدا كرد مگر بعضي از تاريخ

اعتمادش بر تواريخ بيشتر باشد و قول مشهور ميان شيعه را كه ملحق كردن سر مطهر به 

سره( بدن مباركش در كربالء باشد به كنار بگذارد چنانچه عالمه سيد امين عاملي )قدس

تصريح فرموده كه قول مزبور اختصاص بر اهل سنت دارد و احدي از شيعه بر آن قائل 

 [ . ۹۱۸] نيست

 ي رأس مطهراقوال درباره

كند بر اين كه مردي محدث قمي)ره( در منتهي االمال گويد: احاديث بسيار داللت مي

از شيعيان شام شبانه سر مبارك را دزديد... و سپس گويد: روايت است كه يزيد در پاسخ 
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و ت خواست سر پدر را بار ديگر زيارت كند گفت:تقاضاي حضرت سجاد )ع( كه مي

ديگر هرگز آن را نخواهي ديد و اين روايت مضمون حديث راجع به سرقت رفتن سر 

ر مطهر از آيد كه سكند... و بعضي گفته: از ظاهر تواريخ چنين برميمبارك را تأييد مي

 ي شيعيان آن حضرت در[ باالي در سراي يزيد به سرقت رفت و به وسيله۵۱۹] صفحه 

كند... دث قمي)ره( كه فرموده: احاديث بسيار داللت ميعسقالن به خاك سپرده شد. مح

الخ جاي تعجب است در كدام آن احاديث است كه مردي از شيعيان رأس مطهر را شبانه 

دزديد و آن را آورد در عسقالن دفن كرد بلكه از آن احاديث است كه امام صادق )ع( 

ه مولي لنا فدفنه بجنب فرمايد: قال لولده اسماعيل انه لما حمل الي الشام سرقمي

اميرالمؤمنين )ع(. و اگر سرقت اصل داشته باشد آورده نزد اميرالمؤمنين )ع( در نجف 

كند اشرف دفن كرده است نه در عسقالن و اگر به عراق آورده باشد در كربالء دفن مي

برد. و اما پاسخ يزيد پليد به امام سجاد )ع(: كه سر پدر را هرگز پس چرا به نجف مي

نخواهي ديد. در تواريخ ديگر تصريح شده كه امام )ع( سر مبارك را با رؤس ساير شهداء 

باالخره از يزيد گرفت چنانچه يزيد در اول امر از دادن ساير اشياء غارت شده نيز 

ام فاطمة زهراء كرد ولي امام )ع( اصرار ورزيد كه در ميان آنها مغزل جدهخودداري مي

[ بايد رد شود و گرفت. و ۹۱۳قالده و پيراهن او موجود است ] عليهاالسالم و مقنعه و

[ شايد واقع ۵۱۵آنچه بعضي گفته و احتياط كرده به ظاهر تواريخ نسبت داده كه ] صفحه 

نداشته باشد چنانچه واقع هم ندارد كه سر مطهر از باالي در سراي يزيد به سرقت رفت 

اك سپرده شد. جاي بسي حيرت است ي شيعيان آن حضرت در عسقالن به خو به وسيله

زيرا قولي كه راجع به دفن شدن رأس مطهر در عسقالن است و آن قول اختصاص به 

ي يزيد در دمشق بود و آن را كفن كرده و در سنيها دارد آنست كه سر مبارك در خزانه

[ ۹۱9باب فراديس دفن نمودند و ازآنجا خلفاء فاطميين نقل داده در عسقالن دفن كردند ]

االخرة به قاهره حمل شده جمادي ۱( ه روز يكشنبه ۳۸۱و بعد ازآن از عسقالن در سال )

ي امين عاملي )ره( گذشت نه اين كه سر مبارك به سرقت است چنانچه در كلمات عالمه
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رفت و در عسقالن به خاك سپرده شد زيرا دفن كردن سري را در عسقالن بعدا اتفاق 

د و سرقت رفتن سر مطهر است. ابن فضل اهلل عمري در كتاب افتاده. و بعد از زمن يزي

مسالك االبصار في ممالك االمصار مطبوع به تحقيق احمد زكي پاشا كه از مدارك و 

ي مشهوره است گويد: و المدي بعيد بين مقتل الحسين و مبني مشهد مصادر معتبره

انكار كرده كه  ( ق و۱۵۸۹ط دارالكتب قاهره سال ) ۹۹۵[ ۵۱۸عسقالن ص ] صفحه 

شود كسي كه گفته: رأس مطهر به سرقت رأس مطهر به قاهره حمل شده باشد. معلوم مي

ي شيعيان در عسقالن دفن شد. روايت سرقت رفتن رأس مطهر را ضميمه رفت و به وسيله

ه ي موهومي گرفته است كبه تاريخ دفن شدن سري را در عسقالن كرده و از آن نتيجه

ي امين عاملي )ره( فرموده: الخامس )يعني از اقوال كه را نشايد. عالمههيچگونه اعتماد 

ال وجد الدنيا قي رأس مطهر است(: انه بدمشق قال سبط ابن الجوزي حكي ابن ابيدرباره

رأس الحسين )ع( في خزانة يزيد بدمشق فكفنوه و دفنوه بباب الفراديس و كذا ذكر 

دار االمارة و كذا ذكر الواقدي ايضا انتهي. و البالذري في تاريخه قال هو بدمشق في 

يروي سليمان بن عبدالملك قال وجدت رأس الحسين )ع( في خزانة يزيد بن معاوية 

فكسوته خمسة اثواب من الديباج وصليت عليه في جماعة من أصحابي و قبرته. و في 

ء به و هو يامية حتي ولي سليمان بن عبدالملك فطلب فجيرواية انه مكث في خزائن بني

عظم ابيض فجعله في سفطه و طيبه و جعل عليه ثوبا و دفنه في مقابر المسلمين بعد ما صلي 

عليه فلما ولي عمر بن عبدالعزيز سأل عن موضعه فنبشه و أخذه واهلل اعلم ما صنع به و قال 

 ابعضهم: الظاهر من دينه انه بعث به الي كربالء فدفنه مع الجسد الشريف و روي ابن نم

[ جونة حمراء ۵۱۳عن منصور بن جمهور انه دخل خزانة يزيد لما فتحت فوجد بها ] صفحه 

ذبها رأس امية فلما فتحها افقال لغالمه سليم احتفظ بهذه الجونة فانها كنز من كنوز بني

السالم و هو مخضوب بالسواد فلفه في ثوب و دفنه عند باب الفراديس عند الحسين عليه

ا يلي المشرق انتهي. بعد از نقل آن كلمات سيد امين عاملي )ره( گويد: البرج الثالث مم

اقول و كأنه هو الموضع المعروف االن بمسجد او مقام او مشهد رأس الحسين )ع( بجانب 
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[ . از اين كلمات و عبارات چنين ۹۱۷المسجد االموي بدمشق و هو مشهد مشيد معظم ]

ه نه ي يزيد پس از مدتها بودقول سنيها در خزانهآيد كه پيدا شدن رأس مطهر بنا به برمي

اين كه از باالي در سراي يزيد به سرقت رفت و در عسقالن مدفون شد. و با آن اقوال 

شود به [ دارند چطور مي۵۱9مختلفه و آراء پراكنده كه با هم تعارض واضح ] صفحه 

ه سي كه بسيار بيكي از آنها اعتماد كرد و يكي را ترجيح داد؟ تا كجا رسد كه ك

تاريخهائي كه از قلم هر شخصي تراوش نموده و عالقه و اعتماد بسياري بر آنها دارد خبر 

 ي كه هيچگونه ارزشي ندارد و موهومسرقت رفتن رأس اطهر را بر آنها بچسباند و نتيجه

محض است اخذ نمايد و موضوعي كه هرگز واقعيت ندارد در كتابش بنگارد و رأس 

 عسقالن مدفون سازد. مطهر را در 

 كالم امام يافعي

[ و ما ذكر انه ۹۱۱( ه در مرآت الجنان گويد ]۷9۱امام يافعي يمني مكي متوفي به سال )

نقل الي عسقالن او القاهرة ال يصح. يعني آنچه گفته شده كه رأس مطهر امام )ع( به 

ه صريحا الم يافعي نيز كباشد، از كاند صحيح نميعسقالن نقل شده و يا به قاهره نقل داده

شود كه نزد وي نقل كردن رأس مطهر را به عسقالن و يا قاهره انكار كرده ظاهر مي

السالم نبوده است. پس آنچه اند رأس مطهر امام عليهمحقق شده كه سري كه نقل داده

ي گفتار جمعي از مؤرخين اهل سنت است آنست كه سر مبارك امام )ع(را از خالصه

ين اند و ظاهرا ااند و آن را در باب الفراديس دمشق دفن كردهزيد پليد يافتهي يخزانه

ي پرخور اموري اتفاق افتاده [ عبدالملك خليفه۵۱۷قضيه در زمان سليمان بن ] صفحه 

[ و در زمان فاطميين مصر از باب الفراديس به عسقالن نقل داده و از آنجا نيز در ۹۱۲]

ي حمل رأس اند و به نقل بعضي اين قضيهقاهره حمل كرده( ه به ۳۸۲( ه يا )۳۸۱سال )

ها بوده ولي از كجا كه امثال امير الجيوش بدر جمالي وزير شريف از خوف صليبي

المستنصر باهلل معد فاطمي و ملك االفضل و در زمان الفائز باهلل طالئع بن رزبك و ديگر 
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اند شان نداشتهگذارد از اين عملزمامداران وقت نظريات سياسي كه در انظار مردم اثر ب

جهت نيست كه امام يافعي ابومحمد عبداهلل بن علي بن سليمان يمني مكي متوفي در و بي

( ه گفته: نقل دادن رأس اطهر را به عسقالن يا قاهره صحت ندارد چنانچه عين ۷9۱سال )

وره ي مننهعبارت او گذشت و خود امام يافعي نقل كرده كه رأس مطهر را يزيد به مدي

ي از موالي ابوسفيان فرستاد و در هاشم و عدهبا خاندان رسالت و جمعي از موالي بني

هذا اصح ما [ »۹۹۵مدينه در بقيع نزد قبر مادرش فاطمة عليهاالسالم دفن شد و گويد: ]

[ را نقل كرده ولي زبير به بكار از ۵۱۱و از زبير بن بكار نيز اين قول ] صفحه « قيل فيه

السالم است اقوالش بقدر پشيزي ارزش ندارد و اگر رأس مطهر بيت عليهمان اهلدشمن

را به مدينه برده باشند در آنجا دفن نشده و قبر مادرش زهراء بتول عليهاالسالم در بقيع 

السالم فاطمة بنت اسد در بقيع مدفون است و از مؤرخين كه ي امام عليهنيست جده

اند قائلند به اين كه آن را از مدينه به كربالء آورده و ينه بردهاند رأس مطهر را به مدگفته

 اند. به جسد اطيب ملحق كرده

 كالم سبط ابن الجوزي

سبط ابن الجوزي در تذكرة الخواص گويد: و اختلفوا في الرأس علي اقوال اشهرها انه 

. گويد: شام و غيرهرده الي المدينة مع السبايا ثم رد الي الجسد بكربالء فدفن معه قاله ه

ي رأس مطهر به چند قولي مشهورترين آن قولها آنست كه رأس اند دربارهاختالف كرده

بيت فرستاد و از مدينه برگردانيده شد به جسد اطهر مطهر را يزيد به مدينه با اسراء اهل

در كربالء و دفن شد رأس مطهر با جسد مبارك و اين قول را هشام و غير او گفته است. 

ا اند قطعا رأس مطهر را كه ببيت )ع( در اربعين به كربالء آمدهدر صورتي كه اسراء اهل

اين  برند ونمايند دوباره با خودشان به مدينه نمياند در كربالء دفن ميخودشان آورده

قول كه از اقوال سنيهاست مؤيد قول مشهور ميان اماميه است كه رأس مطهر به كربالء 

 با جسد اطهر دفن گرديد.  برگردانيده شد و
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 توجه افكار عمومي بر علیه يزيد پلید

[ چنانچه ۵۱۲بعد از جريان اوضاع شام و قيام افكار عمومي مردم بر عليه يزيد ] صفحه 

ياد زاند يزيد در اول امر مسرور شده و از ابنطبري و سبط ابن الجوزي تصريح كرده

ي خود قرار داده ولي بعدا كه ديد انعكاس [ و مورد انعام و جايزه۹۹۱بسيار خوشحال ]

گفت ه و ميزياد انداختي بد بخشيد گناه را گردن ابنر مردم نتيجهي كربالء در انظاقضيه

كردم به جهت شدم و حسين )ع( را با خودم به منزل خود وارد ميكاش متحمل اذيت مي

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم و رعايت حرمت پيغمبر صلي اهلل عليه و حفظ احترام رسول

گفت: لعن اهلل ابن مرجانة لقد بغضني الي و مي نمودمآله و قرابت او اين كار را مي

[ . كسي ۹۹۹المسلمين و زرع لي في قلوبهم البغضاء ثم غضب علي ابن زياد و نوي قتله ]

زياد مرا نزد مسلمانها مبغوض گردانيد و تخم عداوت مرا در دلهاي آنها كه گويد: ابن

اوست. مجاهد گويد: فرستد كه خالف حيلت كاشت چطور رأس مطهر را به مدينه مي

[ يزيد را، سب كرده و دشنام ۵۹۵به خدا قسم احدي در مردم نماند مگر اين كه ] صفحه 

 [ .۹۹۵داده و به او عيب گرفت و او را ترك كرد ]

 حركت دادن يزيد به اسراء از شام

زياد هر چه كرده به امر يزيد بوده دانستند كه ابني مردم مينگارنده گويد: چون همه

السالم را كه خواست از شام حركت دهد به بيت عليهمست با وصف اين كه اسراء اهلا

ت آنها ي مردم و نفربيت احترام كند بلكه از بغض و كينهنعمان مأموريت داد كه به اهل

كاسته شود به نعمان گفت: با عده سپاهي كاروان خاندان نبوت را تا به وطن بدرقه كند 

ا در شب حركت دهد. همه جا قافله از پيشاپيش باشد و مأمورين و دستور داد: كاروان ر

ز ي آن حركت كنند. هر جا كه يكي اي تقريبا يك ميدان اسب سايه به سايهبا فاصله

ي آنها توقف كرد مأموران نيز به افراد خاندان رسالت براي انجام امري پياده شد و قافله
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ند. هر جا كه قافله فرود آمد و خيمه زد انتظار سوار شدن مجدد او در جاي خود بايست

خاندان  يمأمورين نيز در نزديكي همان محل فرود آيند و خيمه زنند مأموران با افراد قافله

رسالت با احترام بسيار رفتار كنند مانند رفتار غالم در مقابل مولي و سيد خود. با اين 

شود با آنان رأس مطهر ر مياند چطوترتيب و احترام از شام خاندان نبوت حركت كرده

 [ نشان دادن به مدينه فرستد. ۵۹۱نمائي و تسلط ] صفحه را براي ارعاب و قدرت

 كالم حاج فرهاد میرزا در قمقام

[ ابن ۹۹۸مرحوم حاج فرهاد ميرزا معتمد الدولة فرزند مرحوم عباس ميرزا نائب السلطنة ]

[ به مصر رفته و بارگاه ۵۹۹] صفحه قمري در سفر حج  ۱۹۲۹فتحعلي شاه قاجار در سال 

السالم را در قاهره ديده و عظمت آن ساختمان در نظر وي جلوه مشهد رأس الحسين عليه

كرده و چون ذهن او را مقام و عظمت امامت گرفته تصور كرده كه از جهت بودن رأس 

[ ۹۹۳دانم ]مطهر در آن مكان است و لذا گويد: قول يافعي را در اين باب صحيح نمي

يعني قول او كه گفته: نقل رأس مطهر به قاهره صحيح نيست چنانچه نقلش گذشت بعد 

ي دنياست چنين مسجد بيهوده ي مصر كه از بالد عظميهمعتمد الدوله گويد: در مدينه

 توان ساخت. نمي

 ي عالي دلیل صحت آنچه مردم ادعاء دارند نیستقبه

ر قاهره در نظر اوست و اال دست سياست كردن عظمت آن مسجد دمدركش همان جلوه

ي رياست طلبهاي روزگار و حيله و تزوير آنها ساختمانهاي مهمتر از آن را در صفحه

كشد. گذارد اگر به شواهد اين مطلب پرداخته شود كالم به درازا ميروزگار به يادگار مي

نا ه و آله سيدريحانة الرسول صلي اهلل علي»محمد در كتاب و استاد شيخ احمد فهمي

در تأئيد دفن شدن رأس مطهر در قاهره به نقل صدور كرامات « السالمالحسين عليه

[ خوابهاي فراوان ۵۹۵صوفيانه از آن مشهد و مسجد عظمي پرداخته و به شرح ] صفحه 
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توانيم قائل باشيم همت گمارده كه ابدا در نزد ما به درد نخورده و ارزشي به آنها نمي

ي عاليه طبع مصر. وجود قبه -تا آخر آن كتاب ۱۱۵كتاب نامبرده از ص رجوع شود به 

و مسجد زرگ و ساختمان مهم در جائي دليل بر صحت آنچه معروف در ميان مردم 

ه باشد در قبرستان دمشق قبري كشوند نمياست كه بدون تحقيق متوجه موضوعي مي

ت السالم و حضرعليه ي عالي است منسوب به حضرت فاطمة بنت الحسينداراي قبه

ظمت شود كه آن دو بانوي با عالسالم وجود دارد ولي دليل نميسكينة بنت الحسين عليه

ي اند زيرا به موجب تواريخ معتبره هر دو بانوي معظمه در مدينهاسالمي در آنجا دفن شده

 منوره از دنيا رفته و در بقيع مدفونند. 

 احمد بن موسي در شیراز

ي مجلل بسيار عالي بر سر قبر )احمد بن موسي( ساختمان شده و داراي در شيراز قبه

صحن و ضريح مهم و مسجد و غيره است و ميان مردم مشهور به قبر حضرت احمد بن 

زبان مشهور به شاه چراغ شده است امام موسي كاظم )ع( است و در ميان عجمهاي فارسي

ب پيدا گرديده و ظاهرا از ترهات كه از سال يك هزارم بعد از هجرت اين شهرت و لق

صوفيه است. قبري كه در شيراز به نام )شاه چراغ( شهرت يافته در عصر اتابك ابوبكر بن 

( ه. ق ممدوح شيخ سعدي شاعر مشهور پيدا شده و 9۳۲سعد بن زنگي متوفي به سال )

ه ك قبل از آن ظاهرا اثري از آن قبر نبوده و پس از پيدا شدن قبرش جسدش را ديدند

[ كه نقش آن ۹۹9بوده ][ در انگشتش خاتمي۵۹۸پوسيده نشده و تغيير نيافته و ] صفحه 

اند كه فرزند امام كاظم )ع( است. اين است )العزة هلل احمد بن موسي( و از آن خيال كرده

( ه. ق ۳9۳ي محقق علي بن زيد بيهقي معروف به ابن فندق متوفي به سال )و مؤرخ نسابه

اتابك ابوبكر معاصر بوده و از معاصرين بلكه از شاگردان امام مفسر طبرسي  كه با خاندان

)ره( صاحب مجمع البيان است در كتاب )لباب االنساب( مخطوط انكار كرده كه احمد 

السالم در شيراز مدفون شده باشد و گويد: )و بعض النسابين يرون قبره بن امام موسي عليه
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شود قبل از شهرت قبر نامبرده اغالط العامة(. و معلوم مي و مزاره بشيراز و هذا مشهور من

ي قبر مزبور و مدفون شدن احمد بن موسي )ع( در ميان در زمان اتابك ابوبكر مذاكره

( ه وفات يافته و شهرت قبر در زمان اتابك ابوبكر ۳9۳بوده است زيرا ابن فندق در سال )

مبرده رسيم كه قبال قبر نااين نتيجه ميباشد پس به ( ه وفات كرده مي9۳۲زنگي كه در )

شناخته شده ولي پيدا شدن جسد بدون اين كه تغيير يافته باشد در زمان ابوبكر زنگي شده 

شناخته [ سزا كرده است و خيال شده كه قبال كسي آن قبر را نمي۵۹۳و شهرت به ] صفحه 

ا مدفون السالم در آنجيهاست ولي ابن فندق شيديدا انكار كرده كه احمد بن امام موسي عل

باشد و مدعي شده كه احمد بن امام موسي )ع( در )اسفراين( از نواحي خراسان مدفون 

مدفون  ياست ولكن ادعاي او نيز محقق و ثابت نيست كه موجب قطع باشد زيرا درباره

كند كه به افسانه و خرافات نزديك است مانند آنچه در كتاب ي نقل ميشدن او قصه

ي بيشتر نيست. بعضي گويد: كه احمد بن امام العجم( نقل كرده است و افسانه )آثار

ي مامقاني )ره( السالم در بلخ مدفون است واهلل العالم. و عالمهموسي الكاظم عليه

كنند كه احمد بن موسي )ع( در جوار پدر بزرگوارش در صحن فرمايد: عوام خيال ميمي

 نبوده و منشأ و مأخذي ندارد.  شريف مدفون است و آن توهم بيشتر

 ي بخاريي سر السلسلة نسابهنسخه

دهم كه احمد بن موسي مدفون در شيراز مشهور به شاه نگارنده گويد: احتمال قوي مي

چراغ عبارت از احمد بن موسي مبرقع بن امام محمد تقي الجواد )ع( است زيرا شيخ 

موسي  گويد: )و احمد بن« لسلة العلويةسر الس»ي معتمد ابونصر بخاري در كتاب نسابه

بن محمد التقي بن علي الرضا )ع( مدفون بشيراز مات بها بعد نقله من قم اليها(. چنانچه 

[ موجود ۵۹9[ از آن كتاب نامبرده ] صفحه ۹۹۷ي مخطوطه ]عين همين عبارت در نسخه

سخه از روي آن ن در هند كه« سر السلسلة العلوية»ي مطبوعه از كتاب است ولي در نسخه

ي سخهشود ننيز در نجف اشرف به طبع رسيده اين عبارت را كه نقل شد ندارد معلوم مي
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الي ي عچاپ شده در هند ناقص بوده و سقط داشته است. منظور گنبد و بارگاه و قبه

كه بايد مدفون باشد بلاند نميدليل صحت آنچه اشتهار يافته و قبري را به كسي نسبت داده

ن محل ثابت شده و انسان يقين به مدفون شدن شخصي پيدا كند پس قبه و مسجد در آ

موجود در قاهره چنانچه ذهن مرحوم حاج فرهاد ميرزا معتمدالدوله قاجار را گرفته دليل 

عليه اهللاند رأس مطهر سيدالشهداء سالممدفون شدن سري كه از عسقالن به قاهره برده

ا در بالد اسالمي به عنوان اين كه مدفون در آنها از اوالد شود. جاهاي زيادي رباشد نمي

واسطه الاند و يا شخص مدفون از اوالد معالسالم است زيارتگاه كردهيكي از ائمه عليهم

ي صدور كرامتي اند و بعض جاها را به بهانهبوده ولي از اوالد بالواسطه شهرت داده

ظهور آن كرامت هم پس از كنجكاوي  [ و۵۹۷اند ] صفحه مسجد ساخته و شهرت داده

 شود حقيقت ندارد. معلوم مي

 ي در تبريز در كوه سرخابقبه

ايست به نام )عين علي زين علي( و گويند كه اصل ي كوه سرخاب مقبرهدر تبريز در قله

صحيح آن عون بن علي )ع( و زيد بن علي )ع( است و در افواه عوام تحريف و تصحيف 

[ اميرالمؤمنين )ع( است ولي اين شهرت ۵۹۲[ و هر دو فرزندان امام ] صفحه ۹۹۱گرديده ]

گير بوده كه صاحب ي زاهد گوشهجا مسكن دو جوالههاساس است آناصل و بيبي

ي سنيها ( ه. ق از ترهات و خرافات صوفيه۲۲۷روضات الجنان حافظ حسين متوفي )

ي جماعتي از صوفيهاي نعمة [ و جاي تكيه۹۹۲ي آنها نقل كرده است ]ي دربارهافسانه

آيند فوي و خوشي خود به خاطر شاه عباس كبير صاللهية بوده ولي حشري در تذكره

[ و ۵۵۵السالم ] صفحه هاي امام اميرالمؤمنين عليهاو آنجا را خوابگاه دو جگرگوشه

زاده درست شده و پس از چند قرن از هاي امام كونين قلمداد كرده باالخره امامنورديده

ي حشري النفس زودباوري نوشتهافراد خاندان ما سادات طباطبائين عبدالوهابية مرد سليم

امثال وي را مدرك خود قرار داده و از روي سادگي و سطحي بودن كه در بعضي  و
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طبايع انساني يك صفت غريزي است به نگارش هر نويسنده اعتماد كرده، در تاريخ بسيار 

ي الزم زادهي خود به نام )تاريخ اوالد اطهار( نگارش داده و امامساده و سطحي و عوامانه

گذارند و به اقوال آن ي وجود ميدا اشخاصي پا به عرصهاالحترام ساخته است و بع

هاي آنها را براي خودشان مدرك قرار لوحان زودباور اطمئنان كرده و نوشتهساده

زاده شود شسته و رفته امامدهند و بعضي تقريبات و تأئيدات موهوم هم عالوه ميمي

عليهاالسالم را احترام فاطمة سازند ولي سادات و اوالد بالشك و شبهه از بنيمي

 سازند. كنند و اهانت وارد مياحترامي ميگذارند سهل است بلكه بينمي

 به ادعاي ساختگي مسجدي را تعمیر كردن در تبريز

ن زنان راه دين و طراران طريق آئييا با دعاي ساختگي ارباب حيله و تزوير و شيادان و راه

د و مردم عوام را نيز به آنجاها سوق داده و مورد شواماكن متبركه و مساجد مختلفه بنا مي

دهند چنانچه در عصر ما در جلو چشم مردم متدين جو قرار ميي يك عده استفادهاستفاده

آهن ي خيابان بزرگ راهي كوچه باغ نزديك به جادهو ارباب تحقيق در تبريز در محله

[ رو ۵۵۱ي كه ] صفحه رود در سمت راست كسكه رو به طرف خط آهن و ايستگاه مي

بازي [ با حيله و تزوير و حقه۹۵۵به طرف غربي شهر و ايستگاه خط آهن تبريز است ]

خواست چند نفر دكتر شمار و ادعاهاي او كه ميمردي معلوم الحال و داراي سوابق بي

طبي را نيز گل بزند و فريب دهد ولي موفق نشد اما عوام را فريب داده و كرامتي ادعا 

ه باالخره مسجد كهنه را تجديد بنا كردند و به نام مسجد )كرامت( ناميدند و عوام نمود

ي مادي گذاشتند و اين قضيه در ميان و زنان را به آنجا سوق داده و در معرض استفاده

( قمري اتفاق افتاد و اين جانب در آن موقع اجبارا در نجف ۱۵۱۳( و )۱۵۱۸سالهاي )

از اشخاصي كه ممكن بود مردم از دخالت آنها باورشان  اشرف بودم و به دخالت بعضي

[ تعجب است شخصي ۵۵۹باشد مسجد كرامتي ساختمان و تجديد بنا گرديد. ] صفحه 

گفته: گرچه ادعاي شخص معلوم الحال درست نيست و با موازين ديني صحيح مي
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 كالم ي ايني آباد گشت. گوينده[ ولي اقال باعث شد مسجد مخروبه۹۵۱باشد ]نمي

بازي و جعل اكاذيب كه از گناهان كبيره است مسجد متوجه نشده كه با دروغ و حقه

ود؟ شاي را آباد كردن چه معني و چه فائده دارد؟ و چه نتيجه از آن برداشته ميمخروبه

ده بيوه ي مادي از يك عي كه منظورشان بود برداشتند و آن عبارت از استفادهبلي نتيجه

لوحان است. و ناگفته نماند: ممكن است به اذهان بعض ان و ساده[ زن۵۵۵] صفحه 

ر السالم داشخاص خطور كند در صورتي كه مدفون شدن رأس مطهر سيدالشهداء عليه

السالم ثابت نيست بلكه به اعتقاد ما اماميه عدم دفن قاهره در مسجد مشهد الحسين عليه

در كتب اهل سنت كرامات از آن رأس مطهر در آن مكان محقق است پس چرا اين همه 

كنند زيرا امكان دارد في الجمله صدرو كرامت از آن مكان صحت ي عظيمه نقل ميبقعه

 داشته باشد. 

 رفع شبهه

شود: كه صدور كرامات از آن مكان يا بعضي جاهائي كه در رفع اين شبهه گفته مي

مسجد يا هر محلي كه در زاده يا ممكن است وقوع كرامتي در آن محل كه به نام امام

السالم دائما از ي معصومين عليهمشود و از آنجا امامي را از ائمهآنجا عبادت به خدا مي

شود زيرا اين قدر مردم در مكاني ايستاده و كنند باالخره مورد توجه ميدور زيارت مي

د به د و البشونالسالم مياز آن مكان دائما متوجه و متوسل به امامي از معصومين عليهم

د و افكنني چشمي نظر ميدهند و به آن مكان با گوشهسالم چند نفري اقال جواب مي

اگر كسي در آن مكان روي تضرع به درگاه خداوندي بياورد و متوسل به اولياء او بشود 

ي آنها طلب نزول رحمت و سالم نمايد قطعا آنجا را مورد لطف و و از خداوند درباره

شود چون در توسل به انبياء و اولياء و دهند و محل استجابت دعوات ميتوجه قرار مي

شان كند گرچه نزد قبور مطهرهالسالم دور و نزديك فرق نميي معصومين عليهمائمه

[ ۵۵۸خصوصيت نيز دارد ولي از دور هم توسل و چنگ زدن به دامن پاك آنها ] صفحه 
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كند اما اين مطلب دليل نيست و فرق نميو ممكن و جائز بوده و امكان و رجحان داشته 

ي زادهالسالم يا در مكانهاي ديگر امامكه مدفون در آن مكان واقعا رأس مطهر امام عليه

 بالواسطه است. 

 بررسي به اخبار وارده در مدفون شدن راس مطهر در نجف نزد امیرالمؤمنین

 اشاره

نظر و بررسي قرار گيرد نه ازجهت ي مذهبي بايد مورد آنچه از نقطه نظر ديني و جنبه

تاريخي و نقليات مؤرخين عادي كه صحيح و سقيم و درست يا وقايع نادرست را به قلم 

سالم الآورند عبارت از نظر به اخبار وارده در مدفون شدن رأس مطهر سيدالشهداء عليهمي

از  ابن اسباطالسالم در نجف اشرف است. در خبر مرفوع در نزد امام اميرالمؤمنين عليه

فرمايد: انك اذا اتيت الغري رأيت قبرين قبرا كبيرا و قبرا صغيرا فاما امام صادق )ع( مي

[ . يعني ۹۵۹الم ]السالسالم و اما الصغير فرأس الحسين عليهالكبير فقبر اميرالمؤمنين عليه

چك [ و قبر كو۵۵۳وقتي كه تو به نجف رفتي دو تا قبر خواهي ديد قبر بزرگ ] صفحه 

اما بزرگ آن قبر اميرالمؤمنين )ع( است و اما قبر كوچك آن سر مبارك امام حسين )ع( 

شود در آن زمان قبر كوچكي در نزد اميرالمؤمنين )ع( در نجف نمايان است. معلوم مي

بوده و به عنوان اين كه رأس مطهر در آنجا دفن شده قبر كوچكي ساخته شده است. و 

ادق )ع( كه به نجف آمده دو ركعت نماز براي زيارت در بعض اخبار است امام ص

اميرالمؤمنين )ع( و دو ركعت براي موضع سر مبارك امام حسين )ع( و دو ركعت براي 

[ . و در خبر يونس بن ظبيان گويد: امام ۹۵۵موضع منبر قائم )ع( نماز خوانده است ]

ف آورد نزد صادق )ع( سوار مركب شد من هم در حضور آن حضرت سوار شدم تشري

هاي سرخ پياده شد و وضو گرفت پس از آن نزديك به جائي كه ريگ جمع شده تپه

تر از بود گشت و در آنجا نماز خواند و گريه فرمود بعد تمايل فرمود به جائي كه پائين
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اولي ريگ جمع شده بود مثل همان عمل به جا آورد يعني نماز خواند و گريه كرد و 

ر آنجا نماز خواندم موضع قبر اميرالمؤمنين )ع( بود و آن ديگري فرمود: جائي كه اول د

زياد لعنه اهلل وقتي كه رأس حسين )ع( را ] صفحه موضع رأس مطهر حسين بود و ابن

فه زياد گفت: رأس مطهر را از كو[ به شام فرستاد آن را به كوفه برگردانيدند و ابن۵۵9

وب نكنند و خداوند برگردانيد رأس خارج كنند تا اهل كوفه به جهت رأس مطهر آش

 و جمالت«. فالرأس مع الجسد و الجسد مع الرأس»مطهر را نزد اميرالمؤمنين )ع( دفن شد 

رود و آخري خبر كه فرموده: فالرأس مع الجسد... الخ احتمال دو سه معني در آن مي

ن هناك دفاند: فالرأس مع الجسد اي بعد ما ظاهرش آنست كه جمعي از اهل تحقيق گفته

السالم ظاهرا الحق بالجسد بكربالء. يعني بعد از آن كه رأس مطهر نزد اميرالمؤمنين عليه

بر حسب ظاهر دفن شده به جسد اطهر در كربالء ملحق گرديده است و احتمال اين معني 

در نظر بسيار قوي است. ولي اشكال در آنست كه هنوز آن زمان يعني در سال شصت و 

اميرالمؤمنين )ع( را در نجف اشرف كسي از اشخاص عادي  يك از هجرت قبر

اند: لما حمل رأسه الي الشام سرقه مولي شناخت تا آنچه در روايات ديگر كه فرمودهنمي

تحقق يابد و از غالمان آن را از شام بدزدد و -[ ۹۵۸لنا فدفنه بجنب اميرالمؤمنين )ع( ]

دفن نمايد و عالوه اين كار با آوردن امام  السالمبياورد در نجف جنب اميرالمؤمنين عليه

[ را به كربالء و ملحق كردنش به بدن اطهر ۵۵۷السالم رأس مطهر ] صفحه سجاد عليه

آيد چنانچه مشهور ميان اماميه است. سيد عالم جليل حاج سيد اسد اهلل حسيني درست نمي

نسبت به دفن شدن سر  بعد از نقل اقوال[ « ۹۵۳مصائب الهداة ]»تنكابني )ره( در كتاب 

لكن خبر حمل امام سجاد )ع( اشهر و اظهر واصح در نظر است »مبارك امام )ع( گويد: 

يعني حمل كردن امام سجاد )ع( و سر مطهره را ملحق « و مؤيد به عقل و نقل است

تر است. شيخ محدث كبير شيخ حر عاملي كردنش به جسد اطيب در كربالء صحيح

روايات كه به بعض آنها اشاره شد كالم سيد اجل ابن طاووس  سره( بعد از نقل)قدس

فرمايد: رأس مطهر برگردانيده شد بر جسد اطيب و با سره( را نقل كرده كه مي)قدس
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بدن مبارك در كربالء دفن شد و عمل اماميه بر آنست. فرموده: و ال منافات بينهما يعني 

ي اجمالي اكتفا ات ندارد. و به اين جملهدر ميان عمل اصحاب ما اماميه و آن روايات مناف

كرده و به كالم خودش خاتمه داده است. و شايد عدم منافات ميان عمل اصحاب و آن 

روايات با آن است كه ممكن است رأس مطهر را در موقع بردن به شام نزد قبر امام 

نين ] يرالمؤمالسالم گذاشته باشند يا در مراجعت دادن ازآنجا در نزد قبر مبارك امعليه

السالم گذاشته و از آنجا برگردانيده و در كربالء با جسد اطهر دفن [ عليه۵۵۱صفحه 

سره( بعد از نقل روايات مزبوره و اند و شيخ الفقهاء صاحب جواهر الكالم )قدسكرده

سره( كه عمل اماميه بر آنست كه رأس مطهر در نقل كالم سيد اجل ابن طاووس )قدس

و لعله ال منافاة ال مكان دفنه مدة ثم نقل الي »فرمايد: اطهر ملحق شده مي كربالء به جسد

يعني شايد منافات ميان آن روايات و عمل اصحاب نباشد زيرا ممكن است رأس «. كربالء

السالم مدتي دفن كنند و بعد از آن به كربالء نقل شده مطهر را در نزد اميرالمؤمنين عليه

 اشاشد. و صاحب جواهر الكالم بعد از آن كلمات شريفهو با جسد اطهر دفن شده ب

عليه در نزد قائم مائل در طريق غري نماز به اهللروايتي را نقل كرده كه امام صادق سالم

جا آورد و از آن حضرت سئوال شد كه آن چه نمازي بود خوانديد؟ فرمود: اينجا موضع 

[ . و بعد مطلبي ۹۵9اينجا گذاشتند ]السالم است كه آن را در رأس مطهر جدم حسين عليه

را به طور امكان نقل فرموده كه خوب است در كتاب جواهر الكالم بماند و از آن نقل 

[ پس امكان گذاشتن ۵۵۲نشود چون به ثبوت نرسيده و حدس محض است. ] صفحه 

 السالم وجود دارد ولي اين امكانها ورأس مطهر در نزد قبر مبارك اميرالمؤمنين عليه

ادر شود و از فقيه صاحتمالها را در مقام جمع ميان اخبار در مقام فقاهت و اجتهاد گفته مي

ه السالم است نگردد و ظاهر اخبار مزبوره دفن رأس مطهر در جنب اميرالمؤمنين عليهمي

وضع كردن آن در نزد قبر مبارك امام )ع( عالوه از روايات و از بعض تواريخ هم معلوم 

كوچكي در نزد قبر اميرالمؤمنين )ع( وجود داشته كه عالمت دفن شدن رأس شود قبر مي

مطهر بوده است و اگر اين مطلب حقيقت دارد چطور شده كه بعدا آثاري از آن نمانده 
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ظر به شوند نگر چه اشخاصي هستند كه از باالي سر قبر مطهر اميرالمؤمنين )ع( رد نمي

ت كند آنسرا سهل و اين موضوع مبهم را آسان ميآن رواياتي كه اشاره شد. و آنچه كار 

كه حقيقت امر در مفاد آن روايات بر ما معلوم نيست و وضع كردن رأس مطهر در نزد 

اميرالمؤمنين )ع( و يا دفن كردن در جنب آن حضرت و از آنجا نقل دادن به كربالء و 

افات ميان عمل الحاق به جسد اطهر احتماالتي است كه در مقام فقاهت براي رفع من

اصحاب و مفاد آن روايات گفته شده ولي خداوند بر حقائق عالم است و چنانچه نقل 

شد در بعضي از آن روايات جمالت متشابهي وجود دارد كه فرموده: فالرأس مع الجسد... 

الخ اشاره به آنست كه رأس مطهر با جسد اطهر دفن شده است. و ممكن است حقيقت 

[ كه واقع آن بر ما مكشوف نشده و ۵۸۵ري باشد از اسرار ] صفحه امر در آن روايات س

السالم صادر شده براي مصالحي كه در آن زمان وجود داشته آن احاديث از ائمه عليهم

است عالوه بر اسانيد آن اخبار كه درست تنقيح و تصحيح نشده است و مانند )مبارك 

 بن ظبيان( كه از وضاعين حديثخباز( كه در كتب رجال ذكري از وي نيست و )يونس 

 است از راويان آن اخبارند. 

 اعراض اصحاب قادح در اخبار است

 عشرية بوده وبا اين كه آن روايات در جلو چشم علماي اعالم اماميه و فقهاء عظام اثني

ن از شااند و اعراضاند و به آنها اعتناء نداشتهدر كتب جوامع حديث شيعه آنها را ديده

 اند زيرا صحتبار محقق بوده و شاهد آنست كه وثوق و اطمئنان به آنها نكردهآن اخ

. و باشنداند غيرمعروف مياسناد آن روايات تمام نشده و رجالي كه آنها را روايت كرده

شكي نيست كه اعراض اصحاب از خبر و يا اخباري گرچه بيشتر باشد قادح بوده و وجود 

بلكه هر قدر اخبار بيشتر بوده باشد و اسناد صحيح داشته  رساندعيبي را در آن اخبار مي

گردد چون در اخبار چنانچه در مورد خود محقق شده تر ميباشد قادح بودن اعراض قوي
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شان قادح بوده و وجود عيبي را الزم گرفته است عمل اصحاب شرط نيست بلكه اعراض

. 

 كلمات سید معاصر

تاب سره( در كقا سيد عبدالرزاق مقرم نجفي )قدسي محقق آپس آنچه سيد معاصر عالمه

مقتل الحسين )ع( فرموده صحيح و قابل قبول است و خوب است عين عبارات آن مرحوم 

با آن مرحوم در ميان بود در اينجا براي اتمام « الحب في اهلل»كه از اصدقاء بوده و مصداق 

گويد: الرأس مع الجسد. لما [ نقل گردد: در كتاب مقتل الحسين )ع( ۵۸۱فائده ] صفحه 

العابدين )ع( الموافقة من يزيد طلب منه الرؤس كلها ليدفنها في محلها فلم عرف زين

يتباعد يزيد عن رغبته فدفع اليه رأس الحسين )ع( مع رؤس اهل بيته و صحبه فألحقها 

ص مهموم كما في نفس ال« حبيب السير»باالبدان. نص علي مجيئه الرؤس الي كربالء في 

و اما رأس الحسين )ع( ففي روضة الواعظين للقتال ص  ۱۳۳و رياض االحزان ص  ۹۳۵

: انه المعول عليه عند االمامية، و في اللهوف ۳۱و في مثير االحزان البن نما الحلي ص  ۱9۳

و مقتل  ۱۳۱عليه عمل االمامية، و في اعالم الوري للطبرسي ص  ۱۱۹البن طاووس ص 

لمصائب و البحار: انه المشهور بين العلماء، و قال ابن شهر و رياض ا ۱۳۸العوالم ص 

: ذكر المرتضي في بعض رسائله ان رأس الحسين )ع( ۹۵۵ص  ۹آشوب في المناقب ج 

اعيد الي بدنه في كربالء، و قال الطوسي: و منه زيارة االربعين، و في البحار عن العدد 

: في 9۷المخلوقات للقزويني ص القوية الخ العالمة الحلي )ره( مثله. و في عجائب 

العشرين من صفر رد رأس الحسين )ع( الي جثته. و قال الشبراوي: قيل اعيد الرأس الي 

[ همزية البوصيري البن حجر: اعيد ۵۸۹[ و في شرح ] صفحه ۹۵۷جثته بعد اربعين يوما ]

د الي ر رأس الحسين )ع( بعد اربعين يوما من قتله، و قال سبط ابن الجوزي: االشهر انه

نقل اتفاق  ۳۷ص  ۱[ ، و المناوي في الكواكب الدرية ج ۹۵۱كربالء فدفن مع الجسد ]

االمامية علي انه اعيد الي كربالء، و ان القرطبي رجحه و لم يتعقبه بل نسب الي بعض اهل 
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الكشف و الشهود انه حصل له اطالع علي انه اعيد الي كربالء. سيد معاصر محقق رحمه 

بيان جمالت مذكوره فرموده: و علي هذا فال يعبأ بكل ما ورد بخالفه، و الحديث اهلل بعد از 

بأنه عند قبر أبيه بمرأي من هؤالء اال عالم فاعراضهم عنه يدلنا علي عدم وثوقهم به الن 

 اسناده لم يتم و رجاله غير معروفين. 

 كالم ابوريحان بیروني

تم ده كه رأس مطهر در كربالء در بيسو از كتب بسيار معتبر قديم كه در آن تصريح ش

[ بيروني است كه در ۵۸۵ماه صفر به جسد اطيب ملحق شده عبارت از ابوريحان ] صفحه 

بر آن تصريح كرده است. ابوريحان مرد حكيم و مؤرخ و « االثار الباقية»كتاب خود 

ه و بوددان مشهور است احتمال داده شده كه اصل وي از اهل بيرون در بالد سند رياضي

مدتي اقامت در خوارزم نموده ولي تحقيق آنست كه أصلش از أهل خوارزم است و در 

( هجرت وفات يافته است و تشيع وي جاي شك نيست اما حرف سر اين است ۸۸۵سال )

عليه اهللي امامي اثناعشري بوده يا زيدي است از تعبيرات وي از امام صادق سالمكه شيعه

موضوعي اثناعشري بودن وي نزد اين جانب قوي است و  و دفاعش از آن حضرت در

شايد بر حسب اقتضاء زمان و محيطش به زيدي بودن تظاهر داشته است. ابوريحان در 

ثار كه از نفائس كتب و از جالئل آ« االثار الباقية عن القرون الخالية»كتاب نفيس خود 

[ و ۹۵۲به طبع رسيده است ] ي ناقصي از آن در اروپابشمار است ولي متأسفانه كه نسخه

[ يكي از مبتاليان به تعصب قومي ترجمه به ۵۸۸ي ] صفحه آن كتاب در ايران به وسيله

باشد هاي فارسي نوعا دارد آن نيز دارا ميفارسي گرديده و نواقص و معايبي را كه ترجمه

اش نقل گردد. و خوب است عين عبارت عربي آن كتاب نقل شود و سپس ترجمه

ع السالم الي جثته حتي دفن م[ : و في العشرين رد رأس الحسين عليه۹۸۵يحان گويد ]ابور

جثته و فيه زيارة االربعين و هم حرمه بعد انصرافهم من الشام. مترجم االثار الباقية در 

السالم را به بدنش [ سر حسين عليه۹۸۱ي آن عبارت گويد: و در روز بيستم آن ]ترجمه
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[ و زيارت اربعين راجع به اين روز ۵۸۳انجا دفن نمودند ] صفحه ملحق كردند و در هم

راجعت بيت او پس از ماست و بدين سبب اين زيارت را اربعين گويند كه چهل نفر از اهل

ي عزيز پوشيده نيست كه وجه [ . و براي خواننده۹۸۹از شام قبرش را زيارت كردند ]

از آنست كه مشهور است و از مختصات ي زيارت اربعين در كالم ابوريحان غير تسميه

ابوريحان بشمار است زيرا هنوز غير از او به كسي ديگر اطالع نداريم كه زيارت اربعين 

بيت سيدالشهداء )ع( بداند بلكه مشهور آنست كه را به جهت زيارت چهل نفر از اهل

د وار بيت )ع(زيارت اربعين يعني بعد از چهل روز از شهادت آن حضرت است كه اهل

اند و جابر انصاري )ره( نيز مشرف كربالء شده و رأس أطهر را ملحق به بدن أطيب كرده

 اند. گشته و قبر مطهر را زيارت كرده

 ي رأس اطهركلمات اعالم درباره

أمية زكريا بن محمد قزويني در كتاب عجائب المخلوقات گويد: اليوم االول منه عيد بني

عنه بدمشق و العشرون منه ردت رأس الحسين الي جثته. اهللادخلت فيه رأس الحسين رضي

اميه است كه در آن روز سر مبارك حسين )ع( را وارد يعني روز اول از ماه صفر عيد بني

[ شد سر مبارك حسين ۵۸9دمشق كردند و روز بيستم از ماه صفر برگردانيده ] صفحه 

المقاصد فرموده: روز اول صفر ي مباركش. و شيخ بهائي )ره( در توضيح )ع( بر جثه

اميه آن روز را عيد كردند رأس مطهر امام حسين )ع( حمل بر يزيد در دمشق شد و بني

و فقيه ابن  ۱9۳ط مصر. شيخ شهيد ابن فتال نيشابوري )ره( در روضة الواعظين ص  ۳ص 

 طبع سنگي قديم، و سيد ابن طاووس )ره( در لهوف و شيخ ۳۱نما در مثير االحزان ص 

 ۱۳۸و شيخ عبداهلل بحراني )ره( در مقتل عوالم ص  ۱۳۱طبرسي )ره( در اعالم الوري ص 

 اند:اند فرمودهو صاحب رياض المصائب بعد از آن كه اقوال علماي عامه را نقل كرده

هذه اقوال المخالفين في ذلك و المشهور بين علماء االمامية انه دفن رأسه مع جسده رده 

ي رأس يعني اقوالي كه گفته شده تمامي آنها اقوال اهل سنت درباره علي بن الحسين )ع(.
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مطهر است و اما مشهور ميان علماء اماميه آنست كه رأس مطهر با جسد سيدالشهداء )ع( 

دفن شده است آن را علي بن الحسين عليهماالسالم برگردانيده و عمل اماميه بر اين است. 

اميه را از علماء اهل سنت نيز اطالع دارند و آن را چنانچه اين قول مشهور ميان علماء ام

دهند و سيد علم الهدي )ره( چنانچه ابن شهر آشوب دانند و بر علماء اماميه نسبت ميمي

)ره( در مناقب نقل كرده به طور جزم اين قول را فرموده و شيخ طوسي )ره( فرموده از 

 [ . ۹۸۵[ است زيارت اربعين ]۵۸۷آن جهت ] صفحه 

 مات شبراوي در االتحافكل

[ رجوع ۹۸۸و شبراوي گويد: قيل اعيد الرأس الي الجثة بكربالء بعد اربعين يوما من قتله ]

[ همين عبارات را در ۵۸۲و عين ] صفحه  ۱۹شود به كتاب االتحاف بحب االشراف ص 

نيز گفته است و سبط ابن الجوزي در تذكرة الخواص گفته: كه اشهر آنست  ۹۵صفحه 

. و شيخ مناوي ۱۳۵أس مطهر به كربالء برگردانيده شد و با جسد مطهر دفن شد ص كه ر

 «نقل اتفاق االمامية علي انه اعيد الي كربالء»گويد:  ۳۷ص  ۱در كتاب الكواكب الدرية ج 

يعني نقل شده كه اماميه اتفاق دارند بر اين كه رأس مطهر برگردانيده شد به كربالء. و 

السير گويد: تمامي رؤس شهداء را يزيد به حضرت سجاد )ع( مؤرخ شهير صاحب حبيب 

تسليم كرد و آن حضرت آنها را در روز بيستم صفر با بدان طاهره ملحق فرمود و بعد 

ي مدفن رأس مكرم است. و نظير اين ترين روايات دربارهمتوجه مدينه شد و اين صحيح

در نفس المهموم از حبيب  و محدث قمي )ره( نيز ۱۳۳كالم در رياض االحزان است ص 

شود يزيد در اول امر بعد از اظهار امام السير نقل كرده است. از اين نقليات معلوم مي

[ ۵۳۵السالم كه بايد رأس مطهر را به من بدهي و آن پليد امتناع ورزيد بعدا ] صفحه عليه

شهداء را  السالم اصرار فرموده و اشياء غارت شده و رأس مطهر و ساير رؤسامام عليه

گرفته است و در شام مزاري براي رؤس شهداء مشهور است شايد بعضي از رؤس مانده 

ي مجلسي )ره( در بحار فرموده: رأس مبارك با جسد و در دمشق دفن شده است. عالمه
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شريف مدفون است و اين قول مشهور ميان علماء ما اماميه است و آن را علي بن الحسين 

سره( در اقبال نيز بر اين قول اعتماد يد. و سيد ابن طاووس )قدسعليهماالسالم برگردان

 السالم يك ماه در شام توقفبيت عليهمفرموده است گر چه به احتمال اين كه اسراء اهل

ي اربعين به اشكال دچار شده ولي به مدفون شدن رأس مطهر در كرده باشند در قضيه

ي چنانچه عبارت بعضي از آنها نقل شد كربالء اعتماد فرموده است در صورتي كه جمع

اند كه رأس مطهر پس از چهل روز از شهادت به بدنش ملحق گرديده و تصريح كرده

رساند كه در اربعين به كربالء آمده و رأس مطهر را به بدن اطهر اين موضوع اين را مي

گويد:  ي محدث جزائري )ره( در انوار نعمانية در ضمن كالمياند. عالمهملحق كرده

 ۵ج  -الءالسالم الي كربالسالم بالنسوة و رد رأس الحسين عليهخرج علي بن الحسين عليه

ط تبريز. شبلنجي در نور االبصار گويد: ذهبت االمامية الي انه اعيد الي الجثة و  ۹۸9ص 

( ه. ق. يعني اماميه ۱۵۹۵ط مصر سنة ) ۱۱۳دفن بكربالء بعد اربعين يوما من المقتل ص 

[ مطهر برگردانيده شد به ۵۳۱اند كه رأس ] صفحه ي مدفن رأس مطهر بر آن رفتهدرباره

جسد اطهر بعد از چهل روز از شهادت آن حضرت و در كربالء مدفون شد. و عين اين 

ي شيخ محمد صبان از علماء اهل سنت در كتاب اسعاف الراغبين گفته عبارت را عالمه

از طبع نامبرده و به كتاب )الحسين( علي  -۱9۵رجوع شود به هامش نور االبصار ص 

بيت را با سر [ : اهل۹۸۳. مؤرخ حمداهلل مستوفي در تاريخ گزيده گويد ]۱۸۵جالل ص 

السالم پيش يزيد بن معاوية فرستادند او به سخن ابوبرده برادر ابوموسي اشعري حسين عليه

رستاد و به بالء پيش تنش فالسالم باز به كرايشان را به مدينه فرستاد و سر حسين عليه

روايتي در عسقالن دفن كردند و به روايتي در حران. و گفته شد كه دفن رأسي در 

السالم باشد معلوم نيست و دست سياست عسقالن كه رأس مطهر سيدالشهداء عليه

فاطميين و ديگران با آن بازي كرده و سري را به عنوان رأس مطهر از محلي به محل 

[ ۵۳۹شود. ] صفحه اند و دفن سر )حران( هم در كالم مستوفي ديده ميديگر نقل داده

[ : و االمامية و بعض اهل السنة علي انه مدفون ۹۸9علي جالل در كتاب )الحسين( گويد ]
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ي رأس مطهر در كتاب مع الجسد بكربالء. علي جالل در نقل اقوال و آراء درباره

ته به يكي از آنها به طور قطع جزم نمايد و در ي خود طول و تفصيل داده و نتوانسنامبرده

آخر كالمش گفته: دفن كردن رأس مطهر در دمشق و نقل دادن به آن از آنجا به عسقالن 

-۱۳۵و از عسقالن به قاهره ثابت نشده به نحوي كه ثبوت تمام باشد رجوع شود به صفحه 

في زياد است و از . و در كتابش از اقوال ضعيفه و كلمات هذيان و حرفهاي خرا۱۸۲

ي حراني نيز بسيار نقل كرده كه غير از تمايل به مسلك جمود ي ابن تيميهكلمات بيهوده

 گري چيزي بيشتر نيست. وهابي

 قول صحیح قول امامیه است

شان بر آنست كه رأس مطهر پس قول صحيح آنست كه علماء اماميه بر آن قائل و عمل

عليه در مراجعت از شام با رؤس شهداء به اهللسجاد سالم السالم را امامسيدالشهداء عليه

[ را با خود آورده باشد ۹۸۷كربالء آورده گرچه يقيني نيست كه تمامي سرهاي شهداء ]

[ مخدرات عصمت و طهارت بدون شك با خود به ۵۳۵ولي رأس مطهر را با ] صفحه 

الء ملحق به جسد اطهر در كرب 9۱كربالء آورده و در اربعين روز بيستم شهر صفر سال 

و اطيب كرده است و سائر رؤس شهداء را نيز در كربالء دفن فرموده است. آيا در آن 

ش السالم را در قبر مباركخواسته رأس مطهر امام حسين عليهالسالم ميموقع كه امام عليه

 اند؟ و قطعا امامملحق به بدن اطهر كند آن مخدرات و بانوان عصمت در چه حال بوده

شود كند كه كنار شوند و آن منظره را كه در ذهن انسان تصور مي)ع( آنها را امر مي

 نديده باشند كه عبارت از كشف قبر مطهر و الحاق رأس انور است. 

 توقف رباب تا يك سال در كنار قبر مطهر

ي با وفاي ء القيس كلبي كه زوجهو در بعض تواريخ معتبره نقل شده كه رباب بنت امري

سيدالشهداء )ع( بود و تا يك سال در كنار قبر مبارك امام )ع( در كربالء مانده و در 
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آنجا اقامت نمود و بعد از آن به مدينه مراجعت كرد و از كثرت غم و حزن و تأسف بر 

 بيت به شام رفته بود و در مراجعتآن حضرت از دنيا رفت و آن بانوي باوفا با اسراء اهل

ربالء السالم در كء مانده و تا يك سال در كنار قبر مبارك امام عليهدر اربعين در كربال

[ ابن االثير در تاريخ كامل گويد: و كان مع الحسين ۵۳۸اقامت گزيده است. ] صفحه 

ء القيس، و هي أم ابنته سكينة، و حملت الي الشام فيمن حمل من امرأته الرباب بنت امري

قيل: انها أقامت علي قبره سنة و عادت الي المدينة فماتت  أهله، ثم عادت الي المدينة...... و

[ . در كتاب يكي از معاصرين است كه شيخ كليني )ره( در كتاب كافي ۹۸۱أسفا عليه ]

كه از مصقلة بن طحان روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع( شنيدم كه فرمود: هنگامي

مه كرد عبداهلل )ع( ماتم اقاقبر ابي ي كلبيه او برحضرت سيدالشهداء )ع( شهيد شد زوجه

ي آن حضرت عبارت از )رباب( ي كلبيهو تا يك سال گريست. نگارنده گويد: زوجه

ي ي كربالء و فاجعه[ و يك سال بعد از واقعه۹۸۲مادر سكينه و عبداهلل رضيع است ]

ز اسارت ( هجرت ا9۱عاشوراء زنده بوده و البد در اربعين اول در بيستم ماه صفر سال )

[ )ع( اقامت ۵۳۳[ و در كنار قبر سيد مظلومان سيدالشهداء ] صفحه ۹۳۵شام برگشته ]

كرده و جلو آفتاب نشسته و در سايه قرار نگرفته و تقريبا پس از يك سال، مراجعت به 

ي تاريخ آن بانوي معظمه جريان مدينه نموده و از دنيا رحلت فرموده است، و مالحظه

ره( نقل شد سكند. و آنچه از شيخ كليني )قدست و يك را تأئيد مياربعين اول سال شص

به تبعيت از يكي از معاصرين است كه به نشر بعض تأليفات اقدام كرده و بدون تحقيق و 

تثبت و ضبط چند كتابي طبع و نشر كرده و در كتابش به اين عبارت از شيخ كليني )ره( 

[ روايت كرده كه ۹۳۱ي از مصقلة بن الطحان ]نقل كرده است. ثقة االسالم كليني در كاف

[ گفت از امام صادق )ع( شنيدم كه فرمود هنگامي كه حضرت سيدالشهداء ۵۳9] صفحه 

 عبداهلل مأتما و بكت سنة كاملة و[ الكلبية علي قبر ابي۹۳۹)ع( شهيد شد )اقامت امرأته ]

ت كليني )ره( موجود اسبكين النساء و الجواري.... الخ. اما آنچه در كتاب كافي شيخ 

 عين عبارت آن اين است: 
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 روايت مصقلة الطحان

ت امرأته السالم اقاممصقلة الطحان قال: سمعت اباعبداهلل )ع( يقول: لما قتل الحسين عليه

الكلبية عليه مأتما و بكت و بكين النساء و الخدم.... الخ. در نسخ متعدده از كتاب كافي 

ي فيض كاشاني )ره( نيز در وافي عين اين عبارت و عالمه عبارت همين است كه نقل شد

 ۱را نقل فرموده فقط مصقلة را با ثاء مثلثه )مثقله( نوشته است. رجوع شود به كافي ج 

( ه. ق و ۱۵۱۱ط تبريز به سال ) ۹۳۸تهران و ص  -ط آخوندي ۸99كتاب الحجة ص 

ط  ۹۵۵ص  ۷ي )ره( ج و كافي با شرح مال صالح مازندران ۵۲۸ص  ۱مرآت العقول ج 

ه ق و ديگر نسخ چاپي و خطي از كتاب كافي. و رجوع شود به وافي  ۱۵۱۳تهران به سال 

 [ ۵۳۷. ] صفحه ۱۷۸ص  ۱۱۳باب  ۱ج 

 زياد كردن جمالتي بر روايت

بعد از اين همه تفصيل و واضح بودن اصل عبارت روايت نامبرده معلوم نيست معاصر در 

ي عبداهلل( و )سنة كاملة( به روايت كتابي مثل كافكتابش از كجا جمالت: )علي قبر ابي

افزوده و از كدام نسخه نقل كرده كه بالشك غلط بوده و چرا نسخ صحيحه را به كنار 

موده؟ و اگر آن كلمات افزوده شده در روايت بعض نسخ كافي گذاشته و از آنها نقل نن

ي مجلسي )ره( در مرآت العقول و مولي صالح مازندراني )ره( در وجود داشت عالمه

دانم با ياند. نمكردند در صورتي كه ابدا متعرض نشدهشرح كافي به آن نسخه اشاره مي

 لد تأليف با آن همه سستي عباراتانگاري در نقل روايات چند مجاينگونه مسامحه و سهل

و به كلي خالي از تحقيقات طبع و نشر دادن چه فائده به عالم اسالم خواهد بخشيد؟ بلكه 

ضرر خواهد ورزيد. در صورتي كه معني روايت با اضافه كردن آن جمالت مذكوره 

ي زكند. خداوند صديقنا العالمة الخطيب آقاي حاج ميرزا عباسقلي تبريبسيار فرق مي

ي تأليفات اين رحمه اهلل را غريق رحمت خود فرمايد روزي دربارهواعظ چرند ابي
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تحقيق محرف روايات صحبت به ميان آمد فرمود: من تأليفات شخص معاصر جامد بي

يسه ي كتب نفگذارم وارد بشود و در رديف و در جرگهي خودم نميوي را به كتابخانه

 شود اگر بهه روايت مذكوره شرح داده شد معلوم ميقرار بگيرد. حاال از آنچه راجع ب

[ بطور اشاره ۵۳۱تحقيق محتويات تأليفات معاصري كه بدون ذكر نام وي ] صفحه 

گذشتيم پرداخته شود چقدر اشتباهات و تحريفات و تصحيفات در آنها به وي رخ داده 

ه در حال حاضر كبايد كتاب مستقلي تأليف گردد و متأسفانه كه براي جمعي در آينده بل

كار در آتيه مدرك درست خواهد شد. و اما مصدر نقل شده و براي اشخاص مسامحه

عليها در كنار قبر حضرت اهللاقامت بانوي معظمه و باوفاي اسالمي رباب رضوان

عليه بسيار مورد اعتماد است كه حقيقت داشته باشد و بيشتر از يك اهللسيدالشهداء سالم

)ع( در دنيا زندگاني نكرده و از كثرت حزن و تأسف در مدينه از دنيا  سال بعد از امام

رباب  يي فاضله زينب فواز در كتاب الدر المنثور در ترجمهرحلت كرده است. اديبه

 [ . ۹۳۵گويد: و بقيت بعده سنة ال يظلها سقف بيت الي ان ماتت ]

 ي خبر مصقلة الطحانتحقیق و بررسي درباره

 اشاره

ت مصقلة به رواي« سنة كاملة»و « عبداهللعلي قبر ابي»ه كننده آن جمالت زيادي: اگر اضاف

[ را كه در آن وجود دارد ۵۳۲كرد و قرائني ] صفحه الطحان از اول تا آخر دقت مي

نمود و عبارات و جمالت آن روايت را تا آخر مطالعه كرده و در آنها ت.مل مالحظه مي

يد كه آن قرائن شاهد است كه روايت مزبوره راجع به دكرد به وي روشن شده و ميمي

ي باوفاي امام )ع( به مدينه است كه از كربالء زوجه« رباب»پس از مراجعت بانوي معظمه 

پس از اقامت يك سال در ميان آفتاب چنانچه گفته شد بسيار مورد اعتماد است كه اين 

ع( ي ماتم به سيدالشهداء )امهواقعه حقيقت داشته باشد به مدينه برگشته و باز در اق
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شود در خوراك و پوشاك خود هم به كوتاهي نداشته حتي از تاريخ و اخبار معلوم مي

هائي كه اشك طور عزاداري و اشخاص مصيبت زده بوده و غذاهاي لذيذ نخورده و طعام

 شده و گريه برچشم را زياد نمايد تناول فرموده و زنان و خادمها به دور وي جمع مي

كرد و آن بانوي معظمه گريه و زاريش در خانه و منزلي بوده و اگر سيدالشهداء )ع(مي

آن جريان و احوال كه خبر طحان به آن داللت دارد در كنار قبر مطهر سيدالشهداء )ع( 

 ي وجود نداشته تا آن بانويدر كربالء اتفاق افتاده بود در آن اوقات در آنجا هنوز خانه

 غها را از آن خانه بيرون رانند.معظمه امر كند مر

 معني روايت مزبوره و اشتباه بعضي شارحین

پس بهتر آنست براي اتمام فائده تمامي آن روايت را اكه به جمالت اوائل آن اشاره و 

مختصري نقل شد در اينجا بياوريم و براي بعض شارحين اشتباهي كه در شرح خبر نامبرده 

( آن را در كتاب مرآت العقول نقل فرموده و ظاهرا ي مجلسي )رهرخ داده و عالمه

[ متذكر شده و مفاد صحيح آن خبر ۵9۵اشكالي بر گفته آن شارح نفرموده ] صفحه 

السالم چيست؟ معلوم گردد واهلل الموفق. عن مصقلة الطحان قال: سمعت اباعبداهلل عليه

ين النساء و ه مأتما و بكت و بكالسالم اقامت امرأته الكلبية علييقول: لما قتل الحسين عليه

الخدم حتي جفت دموعهن و ذهبت فبينا هي كذلك اذا رأت جارية من جواريها تبكي و 

دموعها تسيل فدعتها فقالت لها: مالك أنت من بيننا تسيل دموعك؟ قالت: اني لما اصابني 

. و تالجهد شربت شربة سويق، قال: فأمرت بالطعام و االسوقة. فأكلت و شربت و أطعم

ؤن قالت: السالم فلما رأت الجأهدي الي الكلبية جؤنا لتستعين بها علي مأتم الحسين عليه

: لسنا في السالم فقالتما هذه؟ قالوا هدية أهداها فالن لتستعيني بها علي مأتم الحسين عليه

عرس، فما نصنع بها ثم أمرت بهن فأخرجن من الدار فلما اخرجن من الدار لم يحس لها 

[ . ۹۳۸أنما طرن بين السماء و االرض و لم يرلهن بها بعد خروجهن من الدار اثر ]حس ك

مثل )صرد( جمع جوني است و آن نوعي از مرغ قطاست كه بالها و بطنش سياه « الجؤن»
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است و آن را در فارسي )اسفرود( گويند و معروف به )باقرقره( است آن مرغها را كسي 

ستاده كه از آن غذا تهيه نمايد و براي ماتم نگهداشتن بر هدية فر« رباب»به بانوي معظمه 

السالم و گريه و زاري به آن حضرت تقويت شود و آن بانوي معظمه نيز سيدالشهداء عليه

[ حضرت تناسب ۵9۱فرموده طعام درست كردن از مرغان لطيف در ماتم آن ] صفحه 

د آن مرغها را از خانه خارج كنند و امر كرندارد غذاهاي لذيذ را در عروسيها درست مي

اند مرغان پريدند و از آنها اثري ديده نشده كردند و وقتي كه آنها را از خانه بيرون برده

ي مجلسي )ره( وجوه چندي است. اين است حاصل معني و مفاد آن روايت ولي عالمه

 :ي بسي تعجب است و فرمودهدر مرآت العقول در شرح خبر مزبور ذكر كرده كه مايه

و قيل كأن النساء كنمن الجن او كن من االرواح الماضيات فتجسدن )انتهي( و بالجملة 

[ . قلت: ال اضطراب في الفاظ ۹۳۳الخبر ال يخلو من تشويش و اضطراب لفظا و معني ]

الخبر و ال تشويش في معناه كما عرفت نعم ال شك في ضعف سند الخبر علي المشهور 

و لم يذكر له في الكافي غير هذا الخبر ولكن وجود  و مصقلة مهمل في كتب الرجال

الخبر في الكافي يكفي في هذا الموضوع التاريخي. و ما ذكرناه من معني الخبر هو المتعين 

في معناه و ال يحتمل غيره و اليه اشار الفضال الصالح المازندراني )رحمه اهلل تعالي( في 

 [ . ۹۳9شرحه علي الكافي فراجع ]

 یه و رد آنهاشبهات واه

[ در موضوع ۵9۹تا اينجا در طبع اول كتاب نگارش يافته بود پس از نشر كتاب ] صفحه 

السالم بانوي معظمه )رباب( كه گفته شده تا يك سال باقي ماندن حرم باوفاي امام عليه

در كنار قبر مطهر در كربالء مانده بعد مراجعت به مدينه كرده وفات نمود و اين قول كه 

شد بعيد نيست اصل داشته باشد، طرفدار شبهات اين قضيه را به اعتقاد خود از گفته 

انداخته بعد از آن كه راجع به خبر مصقلة الطحان در اين محاالت دانسته و شبهاتي به راه

ام آنها را پس از شكستن سر و پاي مطلب نقل نموده بدون اين كه از كتاب نگارش داده
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شود ات اينجانب نمايد گفته است: از خبر مصقلة استفاده ميي به تحقيقروي رشك اشاره

ي عزا را در مدينه كرده نه در كربالء عالوه امام سجاد )ع( هرگز همسر كه رباب اقامه

گذاشت تا يك سال بماند و بعد از يك سال حسين )ع( را در كنار قبر پدرش تنها نمي

 شعوري اين عمل منافيگفته: آيا ذي به مدينه رجوع كند و در آنجا از دنيا برود. بعد

غيرت را كه امام سجاد )ع( مادر خود را در وسط بيابان قفر بدون مرد محرم بگذارد؟ و 

تواند قبول كند و تحليل دهد؟ بعد گويد: تاريخ بيت روانه مدينه شود آيا ميخود با اهل

فاق ولكن همه ات ولو اين كه روز وفات عليا مكرمه رباب را به طور قطع تعيين نكرده

دارند كه در مدينه وفات كرده و يك سال بعد از شهادت حسين )ع( زنده بوده و بعد از 

شود گفت كه اين بانو يك سال در كربالء آن دنيا را وداع كرده با اين وضع چطور مي

[ ۵9۵توانست ] صفحه مانده و بعدا آمده در مدينه رحلت نموده و با چه اشخاصي مي

شود: اوال ه ساحت خاندان رسالت توهين نشود؟ در جواب اين شبهات گفته ميبيايد كه ب

هرگز كسي به طور جزم نگفته كه بانوي معظمه )رباب( تمام يك سال را در كنار قبر 

مطهر مانده و ابن االثير در تاريخ بطور )قيل( نقل كرده يعني گفته شده و از ايام طفوليت 

اشعار به  «قيل»اند كه نسبت دادن مطلب به ما ياد داده رفتيم بهموقعي كه به مدرسه مي

تمريض دارد شايد اشعار مزبور براي اين است كه يك سال تمام نشده است، و از خبر 

شود كه عزا نگاه داشتن بانوي مكرمه )رباب( در مصقلة گرچه ضعيف است معلوم مي

انده از آن جمعها كه مدينه بوده و از اين طرف گفته شده كه در كنار قبر مبارك م

صاحب طرفدار شبهات كرده در جمع بين خبر و تاريخ هم ممكن است گفته شود كه 

د شود در كنار قبر اطهر مانده و بعقريب يك سال كه از روي مسامحه يك سال گفته مي

مراجعت به مدينه كرده چه اشكالي دارد كه اين طور بين خبر و تاريخ جمع شود؟ غرض 

ر شام و كوفه زياد توقف نكرده است و اگر به كنار قبر مبارك آمده قطعا بانوي معظمه د

با سائر افراد خاندان رسالت با هم آمده است. آيا طرفدار شبهات اطالع دارد كه امام 

خ اگر تاري -سجاد )ع( بانوي معظمه )رباب( را در كنار قبر مطهر تنها گذاشته است؟
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نست كه گفته شود امام )ع( او را در آنجا ساكت است. آيا سكوت تاريخ مقتضايش آ

تنها گذاشت؟ و به هيچ چيز احتياج نداشت خوراك و پوشاك برايش الزم نبود؟ قطعا 

[ آورده است اغلب مؤرخين ۵9۸احتياج داشته و امام )ع( تمامي آنها را فراهم ] صفحه 

اي خود چنانچه در جاند دورانهاي گذشته هميشه و غالبا به نقل تاريخ اجماال اكتفاء كرده

ه امام گوئي: كاين موضوع به طور كامل بررسي و تحقيق شده است. به طور جزم غيب

آور السالم تنها گذاشته از حرفهاي خنده)ع( بانوي مكرمه را در كربالء كنار قبر امام عليه

 شعوري به اين عملاست از كجا به اين موضوع يقين گرديد و به قلم آورديد؟ آيا ذي

آور اين عبارات است تا اين كه شما به اين احتمال جزم گرديد. خنده -دهد؟تمال مياح

شعوري اين عمل منافي غيرت را كه امام سجاد )ع( مادر خود را در كه گفته: آيا ذي

ه كه ي اين كلمات قطع كردوسط بيابان قفر بدون محرم بگذارد؟... الخ. گويا نويسنده

ر وسط بيابان قفر بدون مرد محرم گذاشته است اگر قطع به امام )ع( بانوي مكرمه را د

اين حرفش دارد ما با وي سخني نداريم قطعش به خودش حجت است ولي به ما قطع 

حاصل نيست بلكه ما يقين داريم كه هرگز امام )ع( بانوي معظمه را در كنار قبر امام 

گذارد قطعا تنها نمي -ه باشداگر ماندن )رباب( در كنار قبر مطهر اصل داشت -السالمعليه

دانم طرفدار شبهات از كجا علم رسانيده كه امام )ع( او را تنها گذاشته است؟ و در نمي

مراجعت از كربالء به مدينه تاريخ اشخاص را تعيين نكرده كه با چه اشخاص مراجعت 

نان ئكرده تا طرفدار شبهات باور نمايد و قطعا با اشخاصي مراجعت كرده كه مورد اطم

[ اشخاصي كه با آنها مراجعت ۵9۳اند سكوت تاريخ دليل آن نيست كه ما ] صفحه بوده

شود صاحب كرده آنها را بايستي بشناسيم و اگر نشناسيم باور ننمائيم. عالوه معلوم مي

اين كلمات و شبهات اطالع كامل از تاريخ كربالء نداشته است زيرا به مجرد اين كه 

زياد انداخت مردم از هر طرف رو به كربالء نهاده اه را به گردن ابنيزيد پشيمان شد و گن

اسد اطراف قبر مطهر را گرفته و شب و روز كنار قبر مطهر خالي ي بنيو به ويژه قبيله

تند و گشوار مينبود و در دهات نزديك قبر اطهر بودند و دائما به دور قبر مطهر پروانه
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اسد بعضيها قائلند كه بنا را به دور قبر مطهر بني شد كه خالي بماند حتيموقعي نمي

ساختمان كرده و مسجد بنا نمودند و بعضي قائلند كه مختار ثقفي تشييدبنا كرده است 

ت عليها دور قبر مطهر هيچ وقاهللولي جاي شك نيست كه بعد از دفن سيدالشهداء سالم

به جوش آمده و گفته خالي نمانده است چون طرفدار شبهات اطالع نداشته غيرتش 

شود در وسط بيابان قفر بانوي مكرمه بدون مرد محرم بماند از مسلمات تاريخ چطور مي

است كه قبر مطهر سيدالشهداء )ع( از روز دفنش اطرافش هيچ زمان از زوار خالي نمانده 

 هحتي آن موقعي كه هنوز قبه و بنا ساختمان نشده دور قبر مطهر از زوار خالي نبود چنانچ

خود طرفدار شبهات به آن اعتراف دارد مگر در زمان متوكل عباسي مدتها مأمورين 

وكل الرشيد و يا متگذاشتند كسي به كنار قبر اطهر برود و هر وقت هاروندولتي نمي

كردند شيعيان از هر طرف هجوم آورده فوري قبه ي قبر مطهر را خراب ميي مباركهقبه

نمودند چنانچه بر مطلع به تاريخ كربالء اين [ ساختمان مي۵99را باالي قبر مطهر ] صفحه 

مطلب پوشيده نيست. ابن االثير كه اين قول را نقل كرده: كه بانوي مكرمه نزد قبر مطهر 

ت به رسد مگر غيرت طرفدار شبهامانده اگر اصل داشته باشد هيچگونه مانعي به نظر نمي

معظمه در كنار قبر مطهر تنها و بدون  جوش آمده و قبول ننمايد كه چطور آن بانوي

شود ادعاء اين كه ها مسامحه ميشخص محرمي مانده است؟ اوال: در اينگونه نقل قصه

بانوي معظمه در كنار قبر مبارك مانده معني آن اين نيست كه شب و روز از قبر مطهر 

 ت نموده وها و قراء نزديك حائر مقدس اقامجدا نشده بلكه ممكن است در آن آباداني

اغلب اوقاتش نزد قبر مطهر بوده است چنانچه آن زمان كه هنوز قبر مطهر اميرالمؤمنين 

يگر السالم كسي دالسالم مشهور نشده و غير از خواص از شيعه و اصحاب ائمه عليهمعليه

ربوات ي نزديك بآمدند در قريهشناختند و به زيارت قبر اطهر ميشناخت آنها كه مينمي

ف گفتند بعد داخل نجدر آنجا قبر مبارك واقع است و به آن قريه نجف مي بيض كه

شدند كردند و از آنجا به زيارت قبر مبارك مشرف ميفعلي شده در آن محل توقف مي

ند و كردهمچنين در زيارت سيدالشهداء )ع( در قراء نزديك به حائر حسيني توقف مي
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د و بانوي معظمه اغلب اوقاتش نزد قبر گشتناز آنجا به زيارت حائر مقدس مشرف مي

مبارك بوده است. و ثانيا: ماندن بانوي مكرمه نزد قبر مطهر جاي استبعاد نيست چون در 

[ آنها معمول ۵9۷صدر اسالم توقف زوجات با وفاي اشخاص و اشراف نزد قبور ] صفحه 

 شدند. شان عزادار ميبوده و بانوان مكرمه در نزد قبر شوهرهاي

 فاطمه نزد قبر حسن مثني تا يك سال توقف

از مسلمات تاريخ است كه پس از وفات سيد اجل اعظم حسن مثني )ض( فرزند ارجمند 

الم بوده آن السالسالم عيالش كه فاطمة بنت الحسين عليهحضرت امام حسن مجتبي عليه

شد  ربانوي معظمه تا يك سال در كنار قبر زوجش حسن مثني چادرزد )فسطاط( و عزادا

جدوا هل و»و پس از يك سال كه شب شد أمر كرد آن را چيدند و ندائي شنيد كه گويد: 

كتب  رجوع شود به« بل يئسوا فانقلبوا»ي ديگري به وي جواب داد: نداكننده« ما فقدوا

ي شيعه و سني. و بعضي گويد: بانوي معظمه فاطمة )ض( به بيت لبيد تمثل جست: معتبره

السالم عليكما( )و من يبك حوال كامال فقد اعتذر( محدث قمي )ره( )الي الحول ثم اسم 

د سفينة البحار گفته: الذي ذكرناه عن زوجته فاطمة من انها ضربت علي قبره فسطاط و 

كانت تصوم النهار و تقوم الليل الي سنة نقله الشيخ المفيد و كثير من علماء الشيعة و السنة 

ط نجف اشرف بعد  ۹۳9ص  ۱حترمات الحانيات. سفينة ج و كان هذا شايعا بين النساء الم

را از ابن االثير نقل كرده است. حاال بنا به « رباب»ي بانوي معظمه محدث قمي )ره( قضيه

[ در كنار قبر ۵9۱ي طرفدار شبهات گفته شود كه بانوي معظمه فاطمة ] صفحه عقيده

از  -نزد وي شبها بوده يا نه؟حسن مثني )ض( چطور يك سال تنها مانده آيا از محارمش 

ادمها شود و از كسان و خاين قبيل شبهات واهيه كه قابل ذكر نيست چون قطعا تنها نمي

موجود است « رباب»ي بانوي معظمه اند عينا همين حال دربارهدر حضورش حاضر بوده

 تراشي نيست. جاي شبهه
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 خیمه زدن ام سلمة در مسجد و عزادار شدن وي به امام

سلمة )ض( پس از شنيدن شهادت حضرت سيدالشهداء )ع( در دشت المؤمنين أمام

لي اهلل صي تربتي كه رسولكربالء و ظاهر شدن عالمات شهادت آن حضرت به واسطه

عليه به وي داده بودند لباس سياه در بر كرد و اهللاهلل عليه و آله و سلم و امام حسين سالم

 صلي اهلل عليه و آله و سلم زده و در آن خيمه عزادار اهللي سياهي در مسجد رسولقبه

[ : و عن ۹۳۷شد. ادريس عمادالدين قرشي در كتابش عيون االخبار و فنون االثار گويد ]

 عليها، أنها لما بلغها مقتل االمام الحسين بن علي )ع(اهللسلمة رضواننعيم باسناده عن أمأبي

صلي اهلل عليه و آله و سلم و لبست السواد. چون اهلل أضربت قبة سوداء في مسجد رسول

سلمة )ض( سن شريفش باال رفته بوده نتوانسته به كربالء به زيارت قبر مطهر المؤمنين امام

اهلل )ص( سيدالشهداء )ع( برود و در كنار قبر اطهر عزادار شود و لذا در مسجد رسول

( 9۹عزادرا شده است و در سال ) [ پوشيده و۵9۲ي سياهي زده و لباس سياه ] صفحه قبه

ي توقف زنان مدتي در عليها. غرض رويهاهللهجرت دارفاني را وداع گفته است رضوان

كنار قبر بزرگان از ازواج در صدر اسالم معمول بوده و از افراد بانوان خاندان رسالت نيز 

نرسيده و در آن  عليهم منعياهللي هدي سالماند و از طرف ائمهاين كار را عملي كرده

 اند. مواقع بانوان هاشميات و ديگران را منع از اين عمل و به جا آوردن آن نفرموده

 غیرت طرفدار شبهات

ربالء در ك« رباب»طرفدار شبهات بس غيور است ناراحت نشود اگر ماندن بانوي معظمه 

ذارد و گتنها نمي در كنار قبر سيدالشهداء )ع( اصل داشته باشد قطعا امام سجاد )ع( او را

رود كه قريب يك سال مانده و بعد مراجعت به مدينه كرده است. بسيار احتمال قوي مي

و در مراجعت به مدينه هم قطعا با اشخاص مورد اعتماد مراجعت نموده گر چه تاريخ 

ساكت است ولي طرفدار شبهات يقين كند كه با افراد مورد اطمئنان مراجعت كرده است. 
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دادند كه بعد از بيشتر از يك هزار سال اينگونه شبهات پوچ به ن احتمال مياگر مؤرخي

ذهن بعض اشخاص خواهد آمد اسامي اشخاصي را كه آن بانوي معظمه با آنها مراجعت 

 كردند. در هر حال طرفدار شبهاتآوردند و در تاريخ ثبت ميبه مدينه كرده به دست مي

م در دنيا السالال بيشتر پس از شهادت امام عليهمسلم دانسته كه آن بانوي معظمه يك س

ال در بيت يك سزندگي نكرده و در مدينه از دنيا رفته پس احتماالت و توهمات كه اهل

اند اند يا چندين ماه در اين دو محل ماندهاند يا در شام زياد توقف كردهكوفه مانده

[ ۵۷۵بيشتر نيست. ] صفحه  اساس و توهمات و خياالت فاسدهاحتماالت و پندارهاي بي

كربالء در  يپس از مسلم بودن اين كه بانوي معظمه رباب يك سال بيشتر بعد از قضيه

دنيا نمانده و پس از مراجعت از اسارت شام در مدينه از دنيا رفته احتماالتي كه در كتب 

و  ك ماهاند يا يك ماه يا يبيت چهل روز در شام توقف كردهاند اسراء اهلضعيفه داده

ي تأليف شده در عصر حاضر كه بدون تحقيق با نشان نيم يا شش ماه و در كتب ضعيفه

دادن مصدر و پيدا نشدن مطلب در آن مصدر توقف شش ماه به ابن بابويه )ره( نسبت 

وفه اند يا شش ماه در كداده شده يا بعضي هيجده روز گفته يا هشتاد روز در كوفه مانده

كند و آن اقوال ضعيف بوده و حدسيات امي اين اقوال را باطل مياند تمدر حبس بوده

ر كرده و اعتبابوده قابل اعتماد نيست عالوه اضطراب در تعيين مدت توقف قصه را بي

كند و بايد به مورد متيقن اكتفاء نمود و آن مدت توقف اسراء سلب اعتماد و اطمئنان مي

اند بيشتر ن است چنانچه اهل تحقيق گفتهخاندان رسالت در شام كمتر بوده است و ممك

 از يك هفته و هشت روز نباشد. 

 نقل بعض سئوالهاي سائل و بررسي بر آنها

 اشاره
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 ي اربعين كه در اوائل كتاب بر آن اشاره شده و او فاضليعني سئوال كننده راجع به قضيه

كه در ترويج دين زاده است خداوند أمثال او را متقي جناب آقاي آقا ميرزا علي جناب

كوشند زياد كند. سائل در سئوالش گويد: مرحوم حاج شيخ قمي )ره( در منتهي ] مي

ي فرمايد: پس با مالحظه[ االمال جلد اول بعد از ذكر جريانات كوفه و شام مي۵۷۱صفحه 

السالم بعد از اين همه قضايا از شام بيت عليهماين مطالب خيلي مستعبد است كه اهل

و روز بيستم صفر اربعين كه روز ورود جابر به كربالء بود به كربالء وارد شوند.  برگردند

شود: اين فرمايش مرحوم محدث قمي )ره( مانند فرمايش استادش در پاسخ گفته مي

م كالم نزد باشد و در علمحدث نوري )ره( بيشتر از استبعاد نيست و تبعيت از استادش مي

تبعاد دليل نيست. و همچنين آنچه در كتابش وقائع متكلمين از واضحات است كه اس

عي السالم در موقبيت عليهمبعد از نقل فرمايش سيد )ره( در لهوف كه اهل ۱۲۳االيام ص 

ود اند گفته: اين مطلب خيلي مستبعد است و خكه جابر به كربالء آمده آنها نيز وارد شده

گنجايش نقل نيست و شيخ ما در )لؤلؤ سيد )ره( در اقبال نيز استبعاد فرموده و مقام را 

مرجان( كالم را در اين مقام بسطي داده است طالبين به آنجا رجوع نمايند. فرمايشهاي 

شيخ ايشان را در لؤلؤ مرجان مالحظه و بررسي شد و دالئلي كه نقل كرده بود تمام نبوده 

 همه شاخ و كند چنانچه تفصيال گذشت. محدث نامبرده آنو مدعاي او را ثابت نمي

السالم در شام و راهها ميان كوفه و بيت عليهمبرگها و تفصيلها كه در حاالت اسراء اهل

رح و اند با ششام در كتابها كه اغلب از اهل منبرها در تأليفات خودشان هر چه توانسته

اند اند و در مقتلهاي جعلي مثل مقتل أبومخنف نقل نموده[ بيان كرده۵۷۹تفصيل ] صفحه 

الحظه نموده و به نظرش مراجعت اسراء خاندان رسالت در اربعين اول بيستم صفر بعيد م

آمده بدون اين كه به تحقيق و بررسي كامل پردازد ولي از آنچه بيان و بررسي شد روشن 

السالم به كربالء در روز اربعين اول هيچگونه استبعادي بيت عليهمشود كه آمدن اهلمي

ود. و نيز از راند از بين ميامي تقريباتي كه براي استبعاد ذكر كردهرا در بر ندارد و تم

شود كه حرفهاي صاحب كتابهاي كامل بهائي كه مرحوم آنچه تحقيق كرديم روشن مي
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 ۱9اعتماد السلطنة در كتابش حجة السعادة في حجة الشهادة نقل كرده كه اسراء را در 

بسيار ضعيف است و در كتب معتبره تصريح اند قول به دمشق وارد كرده 9۱ربيع االول 

 اند چنانچهاميه عيد قرار دادهاند و آن روز را بنياند كه در اول ماه صفر وارد كردهكرده

قابل اعتماد نيست. صاحب كتاب جنات  ۳۲تا  ۳9غالب نقليات در حجة السعادة از صفحه 

بيت ورود اهل ( ق تأليف شده گويد: بيستم صفر روز۱۱۹۱الخلود كه در سال )

السالم است به كربالء. گرچه اينجانب به متفردات آن كتاب اعتماد ندارم چنانچه عليهم

ي سيد محدث جزائري )ره( نگارش داده و جهت آن را در تعليقات خود بر انوار نعمانيه

[ ط تبريز. اما ۵۷۵] صفحه  ۵۷۲ص  ۱[ رجوع شود به انوار نعمانيه ج ۹۳۱ام ]بيان كرده

رد السالم در اربعين و روز بيستم صفر به كربالء متفبيت عليهمگارش تاريخ ورود اهلدر ن

( است چون اين 9۱در نقل نيست چنانچه مشهور هم آنست. و مرادش بيستم صفر سال )

 كرد. ( بود بر آن تصريح مي9۱موضوع ارتكازي در اذهان شده است و اگر غير از سال )

 ق در اطراف آننقل كالم شیخ بهائي و تحقی

[ : التاسع ۹۳۲ي توضيح المقاصد فرموده ]ي محقق اعظم شيخ بهائي )ره( در رسالهعالمه

روية عن السالم و هي معبداهلل الحسين عليهعشر )من شهر صفر( فيه زيارة االربعين البي

شهادته  نالسالم و وقتها عند ارتفاع النهار و في هذا اليوم و هو يوم االربعين مالصادق عليه

الم و اتفق في السعنه لزيارته عليهاهللالسالم كان قدوم جابر بن عبداهلل االنصاري رضيعليه

السالم من الشام الي كربالء قاصدين المدينة علي ساكنها ذلك اليوم ورود حرمه عليه

 السالم و التحية. 

 نماز خواندن سید الشهداء در روز عاشورا

اش كه نقل شد روز اربعين را روز نوزدهم صفر ن كلمات شريفهشيخ بهائي )ره( كه در اي

[ را از روز عاشوراء حساب ۵۷۸دانسته علت آن آنست كه ابتداء روز چهلم ] صفحه 
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را سي روز تمام فرض كرده و لذا روز نوزدهم صفر روز اربعين  9۱فرموده و ماه محرم 

ساب آورد زيرا شهادة حضرت شود ولي روز عاشوراء را نتوان ابتداء اربعين به حمي

السالم بعد از اداء نماز ظهر و اواخر وقت عصر اتفاق افتاده است و بايد سيدالشهداء عليه

 ود. شابتداء چهل روز را از روز يازدهم محرم دانست و روز بيستم صفر روز اربعين مي

 نماز ظهر خواندن آن حضرت جاي شك نیست

وقوع شهادت در اواخر روز عاشوراء اتفاق افتاده است  و سيد در اقبال تصريح فرموده كه

سره( نظرش در حساب آوردن روز عاشوراء ابتداء و شايد شيخ بهائي )قدس ۳۱۲ص 

سالم الاند كه شهادت امام عليهچهل روز به آن بوده كه جمعي از بزرگان تصريح كرده

ب بايد روز عاشوراء را به حسا در روز عاشوراء قبل از زوال اتفاق افتاده لذا بنا بر آن قول

ط نجف و عالمه )ره( در تحرير  ۹س  ۸۹ص  9آورد چنانچه شيخ )ره( در تهذيب ج 

السالم روز عاشوراء اند كه شهادت سيدالشهداء عليهط تهران فرموده ۱۵۱االحكام ص 

قبل از زوال واقع شده ولي تحقيق مطلب برخالف آن است كه از صريح كالم شيخ و 

گردد زيرا به تصريح ارباب مقاتل سرهما و ديگر از بزرگان معلوم ميدسعالمه ق

السالم روز عاشوراء در وقت زوال هنوز به شهادت نائل نشده بود و نماز سيدالشهداء عليه

ظهر را اداء فرموده و صالت خوف خوانده و بلكه اين مطلب محقق و ثابت گرديده به 

ر السالم در وقت عصت و شهادت امام عليهنحوي كه قابل تشكيك و جاي شبهه نيس

[ و لذا روز عاشوراء را نتوان اول و ابتداء چهل روز به حساب ۵۷۳اتفاق افتاده ] صفحه 

سره( در آورد بلكه ابتداء چهل روز از روز يازدهم محرم است. شيخ اعظم مفيد )قدس

 تي انتصف النهار......[ : و قاتل اصحاب الحسين )ع( القوم اشد قتال ح۹9۵ارشاد فرموده ]

الي ان عبداهلل الحسين )ع(و اشتد القتال و التحم و كثر القتل و الجراح في اصحاب ابي

[ . و سيد اجل اعظم سيد ۹9۱زالت الشمس فصلي الحسين )ع( باصحابه صالة الخوف ]

ي آنست: راوي گفت: وقت سره( در لهوف فرموده: چنانچه در ترجمهابن طاووس )قدس
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السالم زهير بن قين و سعيد بن عبداهلل حنفي را دستور داده هر فرا رسيد حسين عليهنماز ظ

رتيب نماز مانده يارانش )به تاز باقيتا پيش روي آن حضرت بايستند پس حضرت با نيمي

خوف( به نماز ايستاد در اين اثناء تيري به جانب حضرت پرتاب شد پس سعيد بن عبداهلل 

رار داد و آن را به جان خود خريد و به همين منوال خود را سپر خود را در مسير تير ق

گفت: [ از پاي درآمد و بر زمين افتاد و مي۵۷9تيرهاي دشمن نمود تا آن كه ] صفحه 

ضور اي بارالها سالم مرا به حبارالها لعنت كن اين مرم را به لعنتي كه بر عاد و ثمود كرده

ز درد زخمهائي كه بر من رسيد آگاه فرما كه مرا پيغمبرت ابالغ بفرما و آن حضرت را ا

عليه و هللادر ياري خاندان پيغمبرت هدفي به جز پاداش تو نبود سپس درگذشت رضوان

ي [ . و عالمه۹9۹ي تير به جز زخمهاي نيزه و شمشير در بدنش ديده شد ]سيزده چوبه

ة ة الظهر فقال ابوثمامسره( در لواعج االشجان گويد: و حضر وقت صالامين عاملي )قدس

الصيداوي للحسين )ع( يا اباعبداهلل نفسي لنفسك الفداء هوالء اقتربوا منك و ال واهلل ال 

تقتل حتي اقتل دونك و أحب ان القي اهلل ربي و قد صليت هذه الصالة فرفع الحسين )ع( 

وقتها  اول رأسه الي السماء و قال ذكرت الصالة جعلك اهلل من المصلين الذاكرين نعم هذا

ثم قال: سلوهم ان يكفوا عنا حتي نصلي ففعلوا فقال لهم الحصين بن تميم انها ال تقبل 

و  اهلل صلي اهلل عليه و آلهفقال له حبيب بن مظاهر زعمت ال تقبل الصالة من آل رسول

انصارهم و تقبل منك يا خمار فحمل عليه الحصين و حمل عليه حبيب فضرب حبيب 

فشب به الفرس و وقع عنه الحصين فاستنقذه اصحابه و شدوا علي  وجه فرسه بالسيف

حبيب فقتل رجال منهم. و قال الحسين )ع( لزهير بن القين و سعيد بن عبداهلل الحنفي ] 

[ تقدما امامي حتي اصلي الظهر فتقد ما امامه في نحو من نصف اصحابه حتي ۵۷۷صفحه 

قيه فتقدم سعيد بن عبداهلل و وقف ي صلي بهم صالة الخوف فوصل الي الحسين )ع( سهم

من النبال بنفسه مازال و ال تخطي فما زال يرمي بالنبل حتي سقط الي االرض و هو يقول: 

اللهم العنهم لعن عاد و ثمود اللهم ابلغ نبيك عني السالم و ابلغه مالقيت من ألم الجراح 

تريده  هم ال يعجزك شئيفاني أردت ثوابك في نصر ذرية نبيك. و في رواية انه قال: الل
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ني مرا فقته السالم و ارزقفابلغ محمدا صلي اهلل عليه و آله نصرتي و دفعي عن الحسين عليه

عليه فوجد فيه ثالثة عشر سهما سوي ما به من اهللفي دارالخلود ثم قضي نحبه رضوان

اليماء االسالم و اصحابه فرادي بضرب السيوف و طعن الرماح. و قيل: صلي الحسين عليه

[ به نماز خواندن حضرت ۹9۸سره( نيز در مثير االحزان ][ . شيخ فقيه ابن نما )قدس۹9۵]

سيدالشهداء )ع( تصريح فرموده و اشاره كرده كه گفته شده آن حضرت و اصحابش 

فرادي با اشاره نماز خواندند بعيد نيست كه نگذاشته باشند نماز خوف به جا بياورد و لذا 

ي كالم آنست كه نماز ظهر خواندن سيدالشهداء )ع( اند. خالصهره خواندهفرادي و با اشا

[ روز عاشوراء جاي شك نيست حاال نماز خوف به جا آورده يا ۵۷۱در ] صفحه 

اند ولي نماز خواندن آن حضرت از اند و نماز را با اشاره و فرادي به عمل آوردهنگذاشته

رمايش شود فدر آن شبهه نمود. پس معلوم مياموريست مسلم و از وقائعي است كه نتوان 

شيخ الطائفه )ره( در تهذيب كه شهادت امام )ع( در روز عاشوراء قبل از زوال اتفاق 

افتاده و آيةاهلل عالمه )ره( نيز در تحرير از وي تبعيت فرموده خالي از صحت بوده و بعيد 

به )قبل  )بعد الزوال( تصحيفنيست اشتباه از قلم شيخ )ره( يا ناسخين واقع شده و عبارت 

 الزوال( گرديده است واهلل العالم. 

 بررسي به كالم محدث قمي و فیض كاشاني

و اما آنچه محدث قمي )ره( در مفاتيح الجنان فرموده: كه روز بيستم روز اربعين و به قول 

السالم است از شام به مدينه و روز ورود جابر بن شيخين روز رجوع حرم امام حسين عليه

ي فيض كاشاني )ره( در عبداهلل انصاري است به كربالء.... الخ. و همچنين آنچه عالمه

نظير فرمايش محدث قمي )ره( را فرموده تمامي آنها تبعيت از شيخ مفيد  تقويم المحسنين

)ره( و شيخ طوسي )ره( است و در حقيقت فرمايش شيخ )ره( هم به تبعيت از استادش 

ل ي آن دو بزرگوار در نقشيخ مفيد )ره( است و تفصيال بيان كرديم كه دأب و رويه

كنند و خ خودشان نداشته باشند نقل نميتواريخ آنست اگر سندي به نقل وقائع از مشاي
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السالم به كربالء در مراجعت از شام مسندا به بيت عليهمي ورود اهلچون جريان قضيه

اند اكتفاء اندازه كه نگارش داده[ لذا اجماال به همان۵۷۲آن دو بزگوار نرسيده و ] صفحه 

ه شود كه قضيآن نمياند و نقل ننمودن آن دو شخصيت بزرگ عالم اسالم دليل كرده

واقعيت نداشته باشد چنانچه نظائري بر آن در گذشته بيان شد كه آن بزرگواران نقل 

 اند. نكرده و ساكت شده

 كالم شیخ مفید در مسموم شدن امام جواد

چنانچه شيخ مفيد )ره( مسموم شدن حضرت امام جواد )ع( را در ارشاد به قومي از شيعه 

سند از مشايخش روايت نفرموده و لذا گويد: و قيل انه مضي نسبت داده چون خودش با 

[ و عالوه بر اين شيخ طوسي )ره( ۹9۳مسموما و لم تثبت بذلك عندي خبر فاشهد به ]

مانند استادش سيد )ره( تصريح فرموده كه روز بيستم ماه صفر رأس مطهر امام )ع( به 

غير از  كنندهربعين و الحاقجسد اطيبش در كربالء ملحق شده است و از آنست زيارت ا

امام سجاد )ع( كسي ديگر نيست و بايستي محدث قمي )ره( به اين فرمايش شيخ )ره( 

فر فرمود: كه روز بيستم صكرد و ميي اماميه است اشاره ميكه موافق مشهور ميان شيعه

 [ اطيب انور به دست امام سجاد )ع( ملحق شده است. ۵۱۵رأس مطهر به بدن ] صفحه 

 اشتباه آقاي دكتر آيتي در سخنراني خود

 ۱۵۸ص  9يكي از سئوالهاي سائل آنست: كه دكتر محمد ابراهيم آيتي در سخنراني 

بيت را از شام به طرف فرمايد: اما داستان آمدن اهلكتاب بررسي تاريخ عاشوراء مي

ابل سند قتوان باور كرد يا عراق و رسيدن آنها در اربعين به كربالء به هيچ وجه نمي

ي در شود: آقاي آيتي تاريخ به دست آورد. در جواب گفته مياعتمادي براي اين افسانه

كنجكاوي و تتبع و سعي خويش در به دست آوردن يك موضوع تاريخي كه نهايت 

درجه شهرت دارد قصور ورزيده و موفق به اطالع يافتن نشده و راه تحقيق را نپيموده و 
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محدث نوري )ره( و ديگران را مشوش نموده در ذهن ايشان نيز شبهاتي كه اذهان امثال 

ي جاگير شده و لذا در تعبير خودش رعايت احتياط را نكرده و از آن واقعه به افسانه

آورند اين  اند به دستتاريخ تعبير آورده است و اگر سند قابل اعتماد را ايشان نتوانسته

 و حقيقت نداشته باشد و اگر دقت كردهشود كه يك موضوع تاريخي واقع دليل آن نمي

كرد و باور كردنش بر وي آورد و آن را باور ميبود سند قابل اعتماد را به دست مي

كنم بر كسي كه اين كتاب را مطالعه نمايد باور كردن شد چنانچه تصور ميمشكل نمي

ا كه ر شود. بدون شك اگر آقاي آيتي موضوع بريدي اربعين برايش آسان ميبه قضيه

با  بر اطالع داشت وكرد و نيز اگر از موضوع كبوتران نامهدر آن زمانها بوده بررسي مي

[ را طي ۵۱۱سرعت سيري كه در آن زمان مابين عراق و شام و حجاز و عراق ] صفحه 

گرفت و از آنها با اطالع بود آن جمالت را در سخنراني خود به اند در نظر ميكردهمي

و ادعايش غير از استبعاد چيز ديگري نيست. و نبايد ترديد ورزيد كه آقاي آورد زبان نمي

ي عوفي و از نقل وي آمدن اسراء را به كربالء و آيتي بر تقطيع شدن خبر عطيه

شان با جابر )ره( چنانچه تحقيق شد مطلع نشده است بايد موضوع تاريخي كه مالقات

را به دست آورد و با مسامحه و سرسري  ميان مردم شهرت داشته باشد ريشه و حقيقت آن

هرتها اند: بسا شنگذشت زيرا اغلب شهرتها اصل داشته و حقيقت دارد و از قديم گفته

 آيد و اصل و اساس دارد. اصل ندارد. ولي اغلب آنچه مشهور است مطابق واقع درمي

 به نقلیات كتاب معالي السبطین بدون دقت نتوان اعتماد كرد

لهاي خود از كتاب )معالي السبطين( مرحوم حاج شيخ مهدي مازندراني سائل در سئوا

ي عوفي نقل نموده و از بعض كتب بيت را از عطيهي ورود اهل)ره( نقل كرده كه قضيه

كند كه سوادي نمايان شد و جابر گفت اگر آقايم امام سجاد مقاتل كه نام نبرده نقل مي

لخ. ت و گفت برخيز جابر استقبال كن امام را... االسالم باشد تو آزادي بزودي برگشعليه

رده و ي عوفي را محدثين تقطيع كدر گذشته بيان كرده و بررسي نمويم كه روايت عطيه
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 ي امين عاملياند و آنچه عالمههر قسمتي از آن را در محل مناسبي از كتابها نقل نموده

[ .و ۹99شته نقل نموديم. ][ نقل كرده در گذ۵۱۹سره در لواعج االشجان ] صفحه قدس

آنچه صاحب معالي السبطين از بعض كتب مقاتل نقل كرده از لواعج االشجان نيز نقل 

گرديد ولي در نقل صاحب معالي السبطين بعض زيادات موجود است و معلوم است كه 

از دخل و تصرف و اضافات بعض كتب مقاتل است يا از جهت نقل به معناست و صحيح 

واعج االشجان است و به نقليات كتاب معالي السبطين از هر جهت چندان آنست كه در ل

اعتماد نيست مگر اين كه مدارك و مصادر نقليات خودش را نشان داده و ذكر كند و از 

كتبي نيست كه آن را بتوان مدرك نقل قرار داد با مؤلف آن مرحوم آقاي حاج شيخ 

ف را اش صحيح و ضعيو در كتاب نامبردهمهدي مازندراني )ره( آشنائي و مكاتبه داشتم 

به هم آميخته و بر ناظر بر كتابش الزم است كه دقت كند و صحيح را از سقيم در آن 

ي كتاب تشخيص دهد با اين حال بعض تحقيقات نيز دراد كه ذكر آنها موجب اطاله

ية طكالم است. اما اين كه سائل نقل كرده كه در معالي السبطين است: كه جابر به ع

گفت: تو آزادي اشتباه است در عبارات معالي السبطين آن را نيافتم بلكه جابر به غالمش 

[ سائل در سئوالهاي خود فرمايش ۵۱۵[ . ] صفحه ۹9۷آن جمالت را فرموده است ]

ي مجلسي )ره( را كه در زاد المعاد فرموده نقل كرده و استبعاد آن بزرگوار را عالمه

در اربعين اول به كربالء نقل نموده و خوب است عين عبارات  بيتي آمدن اهلدرباره

 ي مجلسي )ره( را از زادالمعاد نقل نمائيم و بعد از آن به بررسي پردازيم. عالمه

 ي مجلسي در زاد المعادنقل كلمات عالمه

ي مجلسي )ره( در زادالمعاد در بيان اعمال ماه صفر فرموده: روز بيستم اين ماه عالمه

م پس السالر است به روز اربعين يعني روز چهلم شهادت حضرت سيدالشهداء عليهمشهو

از نقل بعض زيارات براي روز اربعين فرموده: بدان كه مشهور آنست كه سبب تأكيد 

ر السالم با سايالعابدين عليهزيارت آن حضرت در اين روز آنست كه حضرت امام زين
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شام به كربالي معلي وارد شدند و سرهاي مقدس  بيت در اين روز بعد از مراجعت ازاهل

شهداء را به بدنهاي مطهر ايشان ملحق كردند و اين بسيار بعيد است از جهات بسيار كه 

السالم بيت عليهماند: كه در اين روز اهلذكر آنها موجب تطويل است . و بعضي گفته

د حضرت امام اند: كه شايتهوارد مدينه طيبه شدند و اين نيز بسيار بعيد است. و بعضي گف

السالم با اعجاز و طي االرض مخفي به كربالء رفته باشند از شاه و سرها العابدين عليهزين

را به بدنها ملحق كرده باشند و اين ممكن است اما روايتي در اين باب به نظر نرسيده 

وجهي كه از  [ و۵۱۸است بلكه بعضي از روايات منافاتي بالجمله با اين دارد. ] صفحه 

الم السي حضرت رسالت عليهشود آنست كه اول كسي كه از صحابهاحاديث ظاهر مي

به زيارت آن حضرت مشرف شد جابر بن عبداهلل انصاري بود و او در اين روز به كربالء 

رسيد و آن حضرت را با شهداء زيارت كرد و چون جابر از اكابر صحابه بود و اساس 

تواند بود كه سبب مزيد فضل زيارت آن حضرت در اين ت مياين امر عظيم را گذاش

اند روز شده باشد و شايد كه وجوه ديگر داشته باشد كه بر ما مخفي باشد و چون فرموده

[ . از صريح ۹9۱كه در اين روز زيارت كنيم بايد كرد و تفحص سببش ضرور نيست ]

 بيتالسالم با اهلجاد عليهشود: كه آمدن امام سي مجلسي )ره( معلوم ميكالم عالمه

هجرت به كربالء مشهور ميان اماميه است و رؤس شهداء  9۱السالم در اربعين سال عليهم

اند و در شهرت اين قول جاي ترديد نيست و دليلي را آورده و با بدان طاهره ملحق كرده

رموده نف رساند ذكربراي استبعاد نشمرده و آن جهات بسيار را كه دوري اين قول را مي

ي محدث نوري )ره( در لؤلؤ مرجان به آنها متعرض و غير از آن قرائن و دالئلي كه عالمه

ده السالم در اربعين اول به كربالء ذكر كربيت عليهمشده و براي استبعاد آمدن اسراء اهل

جهات ديگري نيست و تمامي آنها را نقل نموده و در اطراف آنها تحقيق و بررسي كرده 

[ و شبهات چيز بيشتر نبود عالوه بر دالئل و قرائن زيادي ۵۱۳از استبعاد ] صفحه  و غير

كه براي تقويت قول مشهور ذكر كرديم. اما قائل شدن به اين كه در روز بيستم ماه صفر 
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اند هيچگونه قابل اعتماد نيست چنانچه خود ي طيبه شدههجرت وارد مدينه 9۱سال 

 تراف كرده است. محدث نوري )ره( نيز بر آن اع

 آمدن امام سجاد بطي االرض مجرد احتمال و دلیل ندارد

به كربالء به طريق اعجاز  9۱السالم در روز اربعين سال اما احتمال آمدن امام سجاد عليه

خواهد و دليلي بر آن نداريم و طي االرض مجرد احتمال در مقام ثبوت است و اثبات مي

( بر آن اعتراف فرموده كه از روايات شاهد بر آن نيافته ي مجلسي )رهچنانچه خود عالمه

باره خبري به نظر شريفش نرسيده و لذا مجرد احتمال فائده ندارد عالوه اين كه و در آن

بعضي از روايات منافات با آن احتمال دارد. اما اول زائر بودن جابر بن عبداهلل انصاري 

السالم ول وارد به كربالء است و امام عليه)ره( در گذشته گفته شد كه صحيح است و او ا

اند گرچه در يك روز اتفاق افتاده السالم بعد از جابر وارد شدهبيت عليهمبا اسراء اهل

بيت ي مجلسي )ره( دليلي بر نفي آمدن اهلاست. پس از تأمل و بررسي در كلمات عالمه

يدا نيست كه قول مشهور را هجرت پ 9۱السالم به كربالء در روز اربعين اول سال عليهم

به اعتراف خود آن بزرگوار نفي نمايد و بر آن خط بطالن بكشد و غير از استبعاد محض 

چيز بيشتر نيست و از آنچه تفصيال از تقريبات و دالئل و از اقوال علماء شيعه و سني نقل 

تر آن بيش[ قول مشهور را قوي ساخته و موجبات اطمئنان و اعتماد را بر ۵۱9شد ] صفحه 

 نمايد. مي

 عالمت بودن زيارت اربعین بر ايمان

 اشاره

 9۱ال السالم از سو شايد از وجوهي كه براي تأسيس روز اربعين براي سيدالشهداء عليه

هجرت و از آن زمان تا حال كه شيعه بر اين امر هميشه قيام و اقدام كرده و آن را زنده 

السالم زمين و آسمان تا چهل روز گريه عليه اند آنست كه براي سيدالشهداءنگهداشته
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كرده چنانچه زرارة بن اعين شيباني رحمه اهلل كه از اكابر فقهاء شيعه و محدثين با عظمت 

السالم روايت كرده است به اين عبارت: قال قال اماميه است از حضرت امام صادق عليه

باحا بالدم السالم اربعين صسين عليهالسالم يا زرارة ان السماء بكت علي الحابوعبداهلل عليه

و ان االرض بكت عليه اربعين صباحا بالسواد و ان الشمس بكت اربعين صباحا بالكسوف 

و الحمرة و ان المالئكة بكت عليه اربعين صباحا و ما اختضبت منا امرأة و ال ادهنت و ال 

[ ۵۱۷عبرة ] صفحه اكتحلت و ال رجلت حتي أتانا رأس عبيداهلل بن زياد و ما زلنا في 

 [ . ۹9۲بعده... الحديث ]

 از وجوه تأسیس روز اربعین

ترين كتب حديث شيعه )كامل الزيارة( نقل شده از اين حديث شريف كه در صحيح

السالم تا شود كه بكاء آسمان و زمين و مالئكه و آفتاب بر سيدالشهداء عليهاستفاده مي

مردم يك حال استمراري پيدا كرده و بر سيد چهل روز طريقه و عادتي را كه در ميان 

دهد حتي در ميان مردم در زمان فوت كسان دارند نشان ميمظلومان اربعين نگاه مي

دهند و احترام آنها ي مستمره را انجام ميخودشان نيز اين رويه معمول شده و اين سيره

و  ت از شادي و خشنوديدارند و شيعه تا اربعين آن حضراند نگاه ميرا كه از دنيا رفته

هايشان مراعات كنند حتي در غير مسلمانان نيز اين عادت در مردهسرور خودداري مي

شود خصوصا كه از بزرگان آن قوم باشد و كسي باشد كه آثار عملي و نتايج قدمي مي

را كه در راه رفاه و آسايش ديني و دنيوي آنان برداشته باشد و در اصالح جامعه از 

تگي نشان داده و نهضتي بر عليه ظلم و ستم و از بين بردن ظالمين و ستمكاران گذشجان

روزگار كرده و نهضتي به وجود آورده كه در اثر آن اسالم و قرآن را زنده نگاه داشته و 

دشمنان سرسخت آن نجات داده و زحمات خاتم انبياء صلي دين الهي را از دست خوش

با خون  ي ملعونه گردد واميه شجرهي بنيهدر برود و بازيچهاهلل عليه و آله را نگذاشته به 

ي ظلم و جور و [ سيراب نموده و نگذاشته در نتيجه۵۱۱خود درخت توحيد را ] صفحه 
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اميه خشك شود و خون دل خويش را در راه خدا ي فحشا و منكر بنيديني و اشاعهبي

آن  اميه و اشغالاثر تسلط بنيبذل كرده تا مردم را از حيرت ضاللت و گمراهي كه در 

ي ملعونه مقام خالفت الهيه را پيش آمده بود برهاند و اگر آن نهضت مقدس نبود شجره

ي از اسالم بغير از اسالم اموي و از دين بغير از دين يزيدي و دين تشريفاتي و ساخته

ي درباره زاميه چيزي باقي نمانده بود چنانچه نظريات مستعمرين در دنياي فعلي نيبني

 اميه داشتند. اسالم همان نيات شوم است كه بني

 دائمي بودن آثار و نتايج نهضت سیدالشهداء

داز ي جانگو لذابايد مسلمين عموما و شيعه خصوصا در زنده نگهداشتن تاريخ واقعه

كربالء و در احياء آثار آن دشت پربالء اهتمام تمام به كار ببرند و يكي از مراسمي كه 

تر باشد د هر سال تجديد شود موضوع اربعين است، كيست كه از سيد مظلومان اليقباي

كه هر سال تا اربعين او آثار و مآثر او را زنده نگاه داشت؟ و در تمامي روزهاي زيارتي 

تظاهر به زيارت قبر مباركش برپا نمود؟ و اربعين او را هر سال تجديد كرد؟ تا معلوم 

بية السالم غالبية في صورة المغلووم شده نهضت سيدالشهداء عليهنمود چنانچه تا حال معل

نست كه السالم اكتفاء نكرد بلكه عمده آو البته بايد فقط به قدرداني از سيدالشهداء عليه

در هدف با آن حضرت قدم برداشت و در هر زمان شركت كرد و سرمشق اخذ نمود. 

السالم ي حضرت امام حسن مجتبي عليهشود بر حسب اقتضاء زمان بايد رويهبلي گاه مي

[ و سرمشق ۵۱۲السالم را دستور ] صفحه ي سيدالشهداء عليهسرمشق شود و گاه رويه

اتخاذ نمود و مصلحت وقت و زمان را با دقت مالحظه كرد چنانچه آن بزرگواران كردند. 

دارند ين نگاه مو ناگفته نماند اگر سائر مردم بر اموات خودشان در زمان وفات آنها اربعي

دارند چون مزايا و نتايج زندگاني آنها محدود و در سالهاي ديگر از آن رويه دست برمي

است و آثارش هميشگي نيست و دراندك مدت هر قدر كار بزرگي را انجام داده باشند 

باالخره منقضي شده و دائمي نيست. به خالف آثار و نتايج نهضتي را كه سيدالشهداء 
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 شدني نيست و درس عبرتي است بر آيندگان وم برپا نموده كه مزاياي آن تمامالسالعليه

گذشتگان بر آنهائي كه در راه دين و در احياء شريعت سرمشق نهضتي است بر از جان

 كنند و نفسهاي خود را قربانيسيد المرسلين صلي اهلل عليه و آله جان خود را نثار مي

ان به منداميه را با مرور زمان به ياد عالقهستمهاي بنيدهند و در فكر آنند كه ظلم و مي

ي خبيثة در حق خاندان پيغمبر صلي اهلل اسالم و قرآن بياورند و جناياتي كه آن شجره

كاران اند با گذشت زمان كهنه نشود و فراموش نگردد و جنايتعليه و آله عملي كرده

حيائي و ره شد كه ابن تيميه با تمامي بيدوران نتوانند انكار نمايند چنانچه در گذشته اشا

كارانه به قلم آورده و چطور كاري را كه مثل آفتاب است پرروئي چه كلمات جنايت

هند خواها در هر زمان در كمينند و در هر دوران ميخواسته انكار نمايد و امثال ابن تيميه

 [ ۵۲۵هند. ] صفحه السالم را هدف اكاذيب خودشان قرار بدبيت عليهمطرفداران اهل

 روايت عالئم پنجگانه از امام عسكري

السالم و از و لذا شيعه هميشه در تمامي روزهاي سوگواري حضرت سيدالشهداء عليه

ي ماتم و عزاداري كوتاهي آنهاست روز اربعين آن حضرت در تظاهر به زيارت و اقامه

عين را از السالم زيارت اربنكرده و نبايد بكنند و از اينجاست كه امام حسن عسكري عليه

من واقعي كسي است كه نگذارد آثار نهضت حسني فراموش عالئم ايمان شمرده چون مؤ

شود و در قدرداني و شركت در هدف آن حضرت كوتاهي نورزد. شيخ طوسي )ره( در 

ت ي اماميه احكام شرعيه و فروعاكتاب تهذيب كه يكي از كتب اربعه است و ما شيعه

محمد الحسن ابي[ : و روي عن ۹۷۵كنيم فرموده ]ي خودمان را از آنها اخذ ميدينيه

السالم انه قال: عالمات المؤمن خمس: صالة الخمسين، و زيارة االربعين، العسكري عليه

 و الختم في اليمين، و تعفير الجبين، و الجهر ببسم اهلل الرحمن الرحيم. 

 تحقیق در حديث شريف در چند مورد
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 1مورد 

[ نحويست كه ۵۲۱صفحه هاي پنجگانه در تهذيب شيخ )ره( به ] ترتيب شمار عالمت

ي نماز پنجاه ركعت يا پنجاه و يك ركعت چنانچه احاديث صحيحه -۱نگارش يافت: 

شود. كثيره بر آن داللت دارد و اجماعي ميان علماء اماميه است چنانچه بزودي تحقيق مي

ر داده اند وتوضيح بيشتزيارت اربعين كه متبادر به اذهان چنانچه علماء اعالم فهميده -۹

انگشتر  -۵السالم است. خواهد شد زيارت روز بيستم صفر روز اربعين سيدالشهداء عليه

بسم اهلل الرحمن الرحيم را  -۳پيشاني را به خاك ماليدن.  -۸را به دست راست كردن. 

[ و فيض كاشاني )ره( در ۹۷۱بلند گفتن. چنانچه سيد اجل ابن طاووس )ره( در اقبال ]

 اند كه از تهذيب شيخ )ره( نقل شد. كرده [ همان نحو نقل۹۷۹وافي ]

 2مورد 

ي تهذيب شيخ )ره( عبارت: )صالة الخمسين( است يعني از عالئم مؤمن دوم: در نسخه

شود از فرائض و نوافل يكي پنجاه ركعت نماز است كه در روز و شب به جا آورده مي

ي وافي نيز مطابق تهذيب بوده و عبارت: )صالة الخمسين( است. ] صفحه يوميه. و نسخه

ر اقبال و بعض ديگر در تأليفات خودشان از شيخ )ره( [ ولي سيد بن طاووس )ره( د۵۲۹

اند كه حديث را )صالة احدي و خمسين( نقل فرموده است. يعني نماز پنجاه روايت كرده

[ ۹۷۵و يك ركعت. و شيخ فقيه همداني )ره( در مصباح الفقيه از مصباح المتهجدين ]

ر خود كتاب مصباح شيخ )ره( عبارت را )صالة االحدي و خمسين( نقل فرموده و د

ي المتهجدين شيخ )ره( عبارت به همان نحو است و دو نسخه خطي از مصباح در كتابخانه

ي ( هجري قمري استنساخ شده و از روي نسخه۲۸۹ما موجود است يكي در سال )

سرهما ي كبير فاضل مقداد و عالم رباني ابن فهد حلي قدستصحيح گرديده كه بر عالمه

ي ( قمري فارغ شده است. و نسخه۲9۱شده و مصحح از آن در سال )قرائت و مقابله 
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( قمري استكتاب شده و تصحيح گرديده ومورد اعتماد ۱۵۳۷ديگر به خط نسخ در سال )

و اطمئنان است و اين نسخه از متملكات آقا شيخ علي احسائي بوده است و خط و نقش 

در هر دو نسخه عبارت: ( قمري موجود است. ۱۹۵9و مهرش در ظهر نسخه به سال )

)صالة االحدي و الخمسين( است. بايد دانست كه روايات وارده از خاندان عصمت و 

عليهم در اين باب عدد نوافل مختلف است در روايات كثيره ] صفحه اهللطهارت صلوات

ه اند كه هفده ركعت فرائض يومي[ فرائض و نوافل را پنجاه و يك ركعت نقل كرده۵۲۵

ب ي مغري عصر و چهار ركعت نافلهي ظهر و هشت ركعت نافلهت نافلهو هشت ركع

شود و بعد از نماز عشاء دو ركعت نماز وتيره كه [ كه بعد از نماز مغرب خوانده مي۹۷۸]

يك ركعت محسوب است و يازده ركعت نماز شب كه با دو ركعت شفع و يك ركعت 

ه مجموع سي و چهار ركعت است و ي نماز صبح كشود. و دو ركعت نافلهوتر يازده مي

ر شود. و دي پنجگانه پنجاه و يك ركعت ميبا هفده ركعت نمازهاي فرائض يوميه

روايات ديگر مانند آنچه از تهذيب نقل گرديد عبارت: )صالة الخمسين( است كه وتيره 

اند و شايد جهت آن عدم مواظبت وجود مقدس را بعد از نماز عشاء جزء نوافل نياورده

يت باهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم بر نماز وتيره است چنانچه از احاديث اهلسولر

انده خوشود و از بعض ديگر از احاديث ظاهر است كه آن را نيز ميالسالم ظاهر ميعليهم

ي اهلل صلي اهلل عليه و آله خودش عالم به آنها بوده ولنظر به مصالح و مقتضياتي كه رسول

تحباب وتيره ثابت و محقق و بلكه مستحب مؤكد است. و آنچه مسلم در حق ماها اس

شود: نمازها در روز و شب پنجاه و يك ركعت از است و از نصوص كثيره استفاده مي

فرائض و نوافل است و از اين امر مسلم نتوان دست برداشت و عمل را به روايات ديگر 

ل پنجاه ركعت است گذاشت [ مجموع فرائض و نواف۵۲۸كند ] صفحه كه تصريح مي

ي دومي داشته و عالوه بر اين كه اجماع قائم و چون نصوص كثيره رجحان بر طائفه

عليهم اهللمحقق است كه فرائض و نوافل پنجاه و يك ركعت است. و لذا فقهاء رضوان

ثل اند مرواياتي را كه داللت بر پنجاه ركعت دارد حمل بر معاني و جهات ديگر كرده
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اند: كه نظر به مراتب فضل است يا نظر به جعل اولي و ثانوي است. جماعتي گفته اين كه

يا نظر به اختالف جهات مزاحمت عرضيه است يا غير از اينها از محامل كه در كتب فقه 

بيان شده و شرح و تفصيل اين مطلب فقهي در اين مورد از موضوع اين كتاب خارج 

تاب شريف و اثر خالد سيد استاد ما امام فقيه است. و در اين خصوص رجوع شود به ك

ة سره( كه در شرح عروة الوثقي به نام: مستمسك العروآيةاهلل آقاي طباطبائي حكيم )قدس

تأليف و در تمامي اقطار و بالد اسالمي شهرت علمي آن كتاب نفيس  -[ ۹۷۳الوثقي ]

ثر گرانبها در حضورش انداز و اشتهار تمام دارد و درس خارج چند مجلد از آن اطنين

 درك شد. 

 3مورد 

 اشاره

[ اماميه ۵۲۳ي ] صفحه سوم: پنجاه و يك ركعت نماز در روز و شب از مختصات شعيه

السالم از عالئم مؤمن شمرده است زيرا اهل سنت گرچه در عدد است و لذا امام عليه

اي هاي يوميهركعات نماهاي فرائض پنجگانه با شيعه اتفاق دارند و عدد ركعات نماز

واجبي از ضروريات در اسالم است. ولي در ميان سنيها در عدد نوافل اختالف است به 

شود و براي ما احتياجي به نحوي كه هيچ كدام از اقوال آنها پنجاه و يك ركعت نمي

بيت ي اهلنقل اقوال آنها نداشته و تحقيق در اطراف آن اقوال لزوم ندارد و از بركت ائمه

و سلم  اهلل صلي اهلل عليه و آلهالسالم كه تمامي اقوال و اخبارشان به رسولعليهم معصومين

ي ايشان نداريم و اقوالشان را مورد اعتماد ي اربعهرسد احتياجي به اقوال ائمهمي

 شود. نظر ميي عدد نوافل صرفشماريم و لذا از نقل اقوال سنيها دربارهنمي

 4مورد 

 اشاره
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عالئم مؤمن كه در حديث شريف آمده عبارت از زيارت )اربعين( است  چهارم: دوم از

تم عليه در روز اربعين بيساهللو شكي نيست كه مراد زيارت حضرت سيدالشهداء سالم

باشد. و آنچه از اذهان كج ظاهر شده و از آناني كه اعوجاج شهر صفر در كربالء مي

يده و معاني احاديث را از مصب و جريان سليقه در فهم اخبار و احاديث دارند ابراز گرد

اند كه مراد از زيارت نمايند و در بعض كتابها نيز نگارش دادهو مسير خود خارج مي

)اربعين( در حديث شريف عبارت از اربعين مؤمن است يعني از عالئم مؤمن يكي نيز 

در نهايت باشد. اين حرف خالف متبادر از حديث زيارت چهل نفر از برادران مؤمن مي

[ و معني منافي با ذوق سليم و ذهن مستقيم است با اين ۵۲9درجه قول سخيف ] صفحه 

كه ابدا قرينه در روايت كه داللت بر آن معني كند وجود ندارد هرگاه اين معني مراد بود 

ردن فرمود پس با آوبايستي عبارت: )زيارة االربعين( را بدون الف و الم عهدي بيان مي

ريفه با الف و الم عهد خواسته اشاره فرموده و شنونده را متنبه سازد بر اين كه آن الفاظ ش

شمارد زيارت اربعين نيز از سنخ سائر مثالها كه براي عالئم مؤمن در حديث شريف مي

باشد و زيارت اربعين نيز مثل آنهاست زيارتي كه در خارج در روز معهود معلوم و از مي

السالم براي و مشهور است. و از حضرت امام صادق عليه كارهاي اختصاصي اهل ايمان

آن روز زيارت مخصوص مأثور بوده و شيخ طوسي )ره( در مصباح المتهجدين با سند 

معتبر بلكه صحيح از صفوان بن مهران روايت كرده و صفوان گويد: قال لي موالي 

علي ولي  ار و تقول: السالمعليه في زيارة االربعين تزور عند ارتفاع النهاهللالصادق صلوات

[ السالم علي صفي اهلل و ابن صفيه السالم ۹۷9اهلل و حبيبه السالم علي خليل اهلل و نجيه ]

[ و بذل مهجته فيك ۵۲۷فرمايد: ] صفحه علي الحسين المظلوم الشهيد... تا آنجا كه مي

 [ .... الخ. ۹۷۷ليستنقذ عبادك من الجهالة و حيرة الضاللة ]

 «و زيارة االربعین»روا به عبارت: تفسیر نا
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خواهند تصرفات ناروا كنند و حمل بر زيارت ي: و زيارة االربعين. ميآنان كه در جمله

بر  ي مساعديچهل مؤمن نمايند در صورتي كه نه قبال اشاره به آن شده است و نه قرينه

باه بوده و آن موجود است كه آوردن آن جمالت با الف و الم عهد صحيح باشد در اشت

اند كه برخالف راه راستي است كه علماي اعالم [ را پيموده۵۲۱راه كجي ] صفحه 

ي محترم توجه فرمايد: عبارت: روان رفتند(. خوانندهاند )ره چنان رو كه رهرهسپار شده

عليه عين همان عبارت است كه در اهللو زيارة االربعين. در حديث امام عسكري سالم

عليه وارد شده: في زيارة االربعين كه بدون شك اهللز امام صادق صلواتروايت صفوان ا

الف و الم براي عهد است. گذشته از آنچه نگارش يافت ممكن است گفته شود: زيارت 

چهل مؤمن از عالئم اسالم نزد عموم شيعه و سني است و از كارهاي اختصاص اهل ايمان 

. اما السالم از عالئم مؤمن شمارداشند و امام عليهنيست تا از ديگران با آن امتياز يافته ب

بيت السالم در روز اربعين از اموريست كه ايمان خالص بر اهلزيارت سيدالشهداء عليه

السالم مؤمن را بر آن وادار كرده است و جاي شك نيست آنهائي كه در روز عليهم

ان كنار قبر سيد مظلومالسالم در سرزمين مقدس كربالء در اربعين سيدالشهداء عليه

نمايند شيعيان خاص آن حضرت بوده و السالم براي زيارت اجتماع ميابوعبداهلل عليه

يث عليهم از حداهللي اماميه رضوانمند بر آن بزرگوارند. عالوه علماي اعالم شيعيهعالقه

را لسالم اعليه خصوص زيارت اربعين سيدالشهداء عليهاهللشريف امام عسكري صلوات

اند و غير از آن معني متبادر بر اذهان معني ديگري بر اذهان علماي اعالم تبادر فهميده

[ چنانچه شيخ طوسي )ره( در تهذيب بعد از نقل احاديث در ۵۲۲نكرده است. ] صفحه 

فضيلت زيارت عاشوراء همين حديث شريف را نقل فرمده است و در مصباح المتهجدين 

ن حديث مزبور را روايت كرده است. و آيةاهلل عالمه در ضمن عنوان زيارت اربعي

الم در السسره در كتاب منتهي المطلب فرموده: مستحب است زيارت حسين عليهقدس

بيستم صفر بعد حديث نامبرده را نقل فرموده و همچنين سيد ابن طاووس )ره( در اقبال و 

و عالم رباني محقق  ي مجلسي )ره( در مزار بحار و محدث بحراني خدر حدائقعالمه
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سيد حيدر كاظمي )ره( در عمدة الزائر و غير از آن بزرگواران از فقهاء عظام حديث 

ي هاند كه اگر به ذكر اسامي شريفشريف را در عنوان زيارت روز بيستم صفر نقل كرده

: عبارت اند كه اگر مراد ازكشد. بعضيها استبعاد كردهآنها پرداخته شود كالم به درازا مي

واب زيارت السالم ثو زيارت االربعين. زيارت روز اربعين بيستم شهر صفر باشد امام عليه

بيت ي اهلفرمود چون رويهشود بيان ميي كه بر آن مترتب ميو آثار اخرويه

السالم آنست موقعي كه مردم را تحريص و ترغيب بر زيارت سيدالشهداء عليهم

اند ثواب اخروي آن را نيز السالم فرمودهي هدي عليهمالسالم و يا زيارت سائر ائمهعليه

وجه اند ولي در اين حديث اين رويه اتخاذ نشده است. و اين استبعاد به هيچبيان فرموده

السالم در اين حديث در صدد بيان عالئم مؤمني است كه قابل اعتناء نيست زيرا امام عليه

از آن عالئم هم يكي زيارت اربعين است و  [ باشد و۸۵۵امتياز از ديگري داشته ] صفحه 

اجماال خواسته عالئم پنجگانه را به شمار آورد و در مقام بيان آثاري كه بر زيارت اربعين 

شود نيست تا از آثار و ثواب و نتائج اخروي و دنيوي آن بيان فرمايد و عالوه مترتب مي

د: كه بيان فرمايند. و ناگفته نمان بيند كه ثواب و آثار راچه مانع دارد در جائي صالح نمي

استحببا زيارت اربعين كه روز بيستم ماه صفر است جاي شبهه نيست چنانچه شيخ اجل 

ي: مسار الشيعة و آيةاهلل عالمة )ره( در كتاب تذكرة و اعظم شيخ مفيد )ره( در رساله

س بر سائر . پاندتحرير و ديگران از اكابر فقهاء و مجتهدين شيعه بر آن تصريح فرموده

 عالئم اهل ايمان كه در حديث بر آنها متعرض شده و بيان فرموده است بپردازيم. 

 5مورد 

 اشاره
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ي اماميه پنجم: سوم از آن عالئم انگشتر را به دست راست كردن است و عموم افراد شيعه

 ي معصومينباشند و اين آداب مأخوذ از ائمهبر اين كار مواظبت دارند و ملتزم مي

 اند.السالم است كه شيعه به فرمايش آن حضرات متدين و به أوامر آنها عمل كردهعليهم

 ي طال بر مردهاحرمت انگشتر و حلقه

اند كه عوض انگشتر كه نگين آن ها به وجود آمدهزدهاي در عصر ما از غربمگر عده

ست ي به انگشت دي طالئاند حلقهالسالم دستور دادهاز جنسهائي باشد كه ائمه عليهم

هميتي و نمايند كه زهي بيچپ كرده و به اين كار حرام اقدام نموده و تقليد ازغربيها مي

شوند و زدگي است كه به عمل حرامي كه هيچگونه حظ نفساني ندارد مرتكب ميغرب

[ مردها حرام است و اگر آن را به دست ۸۵۱ي طال براي ] صفحه انگشتر طال و حلقه

 بخوانند نمازشان باطل است.  كرده و نماز

 عمل اهل سنت به بدعت

و جماعتي از اهل سنت در اين عمل استحبابي يعني انگشتر را به دست راست كردن با 

اند چنانچه در موارد بسياري با اين كه خودشان اقرار دارند كه شيعه مخالفت ورزيده

ت كه شيعه به آنها عمل ي اسالمي آنساهلل صلي اهلل عليه و آله و طريقهسنت رسول

هلل صلي ااند باز براي ضديت و مخالفت با شيعه در آن موارد بر عكس سنت رسولكرده

انه أهل ي چهارگكنند. ابن حجر گفته: مالك )يكي از ائمهاهلل عليه و آله عمل كرده و مي

 يسنت( مكروه داشته كه به دست راست انگشتر كنند بلكه بايد به دست چپ باشد و باج

از علماء مالكيها مبالغه ورزيده در ترجيح دادن به قول مالك: كه انگشتر بايد به دست 

ها گويد: آنچه تشريع شده انگشتر را به [ . مؤلف )الهداية( از علماء حنفي۹۷۱چپ شود ]

 اند ماها بر خودشان شعار اخذ كردهدست راست كردن است ولكن چون آن را رافضي

ي زمخشري در ربيع االبرار گويد: اول كسي كه داديم. عالمه آن را در دست چپ قرار
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انگشتر به دست چپ كردن را شعار اخذ كرد و برخالف سنت رفتار نمود معاوية بود 

[ ۸۵۹شود كه انگشتر را به دست چپ كردن ] صفحه [ . از آنچه نقل شد معلوم مي۹۷۲]

دن باشد كه در فكر وارونه كره مياميي بنياز آثار تبليغات شوم و از افكار مذموم دوره

سنن اسالمي و دستورهاي نبوي بودند كه آنچه از خاندان هاشمي بروز نموده به تمامي 

آنها تغيير بدهند و علني و آشكارا بر خالف سنت ثابته از رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله 

السالم رالمؤمنين عليهي اميقدم بردارند و اسالم را اسالم أموي نمايند و بر مخالفت شيعه

قيام كنند و برخالف آنچه در دين حنيف است اقدام كرده باشند و نماز جمعه را كه 

معاوية در روز چهارشنبه خواند و برخالف ضرورت دين قدم برداشت بهتر دليل به آنچه 

باشد كجا رسد مخالفت در سنن و مندوبات و مكروهات و سائر احكام و ادعا داريم مي

 شرعيه كه از حد و حصر خارج است.  فروعات

 عمل به بدعت در تسنیم قبر

چنانچه باالي قبر را بعد از دفن ميت مسطح كردن سنت است ولي سنيها با اقرار خودشان 

 كنند برخالف سنت ثابت در دينكه سنت محقق در اسالم آنست و شيعه به آن عمل مي

آن را  به شكل پشت ماهي درست كرده وبراي مخالفت با شيعه باالي قبر را تسنيم يعني 

اند. شيخ محمد بن عبدالرحمن دمشقي در كتاب: )رحمة االمة في اختالف عملي كرده

[ : السنة في ۹۱۵گويد ] ۱۱ص  ۱االئمة( كه در هامش الميزان شعراني طبع گرديده ج 

وحنيفة [ و قال اب۸۵۵القبر التسطيح و هو اولي علي الراجح من مذهب الشافعي. ] صفحه 

و مالك و احمد: التسنيم اولي الن التسطيح صار شعارا للشيعة. و قال الغزالي و الماوردي: 

ان تسطيح القبور هو المشروع لكن لما جعلته الرافضة شعارا لهم عدلنا عنه الي التسنيم. أف 

مورد كه باقرار خودشان سنت ثابته در اسالم را رها جا و عناد بيباد بر اين تعصب بي

دارند كه چون شيعه آن را عملي كرده و بر آن مواظبت كنند و برخالف آن قدم برميمي

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

عليه  أمية بردهند به جهت تبعيت از آنچه بنيدارند و در ميان خودشان بدعت را رواج مي

 اند. اسالم قدم برداشته

 كلمات نارواي صاحب تفسیر روح البیان نسبت به روز عاشورا

گويد: [ » ۹۱۱روح البيان ]»ق در تفسير  ۱۱۵۷روسوي متوفي سال شيخ اسماعيل حقي ب

ل الخيرات فع -يعني يوم عاشوراء -قال في عقد الدرر و اللئالي: المستحب في ذلك اليوم

من الصدقة و الصوم و الذكر و غير هما و ال ينبغي للمؤمن ان يتشبه بيزيد الملعون في 

ارج ايضا يعني يجعل ذلك اليوم يوم عيد او بعض االفعال و بالشيعة و الروافض و الخو

يوم ماتم ، فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد تشبه بيزيد الملعون و قومه، و ان كان لالكتحال 

في ذلك اليوم اصل صحيح. فان ترك السنة سنة اذا كان شعارا الهل البدعة كالتختم 

البدعة و الظلمة صارت  [ شمار اهل۸۵۸باليمين فانه في االصل سنة لكنه لما كان ] صفحه 

السنة ان يجعل الخاتم في خنصر اليد اليسري في زماننا كما في شرح القهستاني. و من قرأ 

ذا عنه فقد تشبه بالروافض خصوصا ااهلليوم عاشوراء و اوائل المحرم مقتل الحسين رضي

اد ذكر ركان بألفاظ مخلة بالتعظيم الجل تحزين السامعين و في كراهية القهستاني: لو ا

 مقتل الحسين ينبغي ان يذكر اوال مقتل الصحابة لئال يشابه الروافض. 

 كالم غزالي كه بر واعظ حرام است خواندن مقتل حسین

[ الغزالي. يحرم علي الواعظ و غيره رواية مقتل الحسين و حكايته ۹۱۹و قال حجةاالسالم ]

و ماجري بين الصحابة من التشاجر و التخاصم فانه يهيج بغض الصحابة و الطعن فيهم و 

الدين و ما وقع بينهم من المنازعات فيحمل علي محامل صحيحة و لعل ذلك هم اعالم

 [ ۸۵۳طلب الرياسة و الدنيا كما ال يخفي )ا ه(. ] صفحه لخطأ في االجتهاد ال ل

 رد بر غزالي و امثال وي
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تمامي اين حرفها و مطالب از حكم بكراهت و يا استحباب و يا سنت و يا بدعت كه 

اند و با اقرار خودشان سنت را تبديل به بدعت كرده و بدعت را به جهت نگارش داده

ي هارزش پديدي اين داستانهاي بياند همهآن عمل كرده مخالفت با شيعه رواج داده و بر

افكار امثال غزاليها و ماورديها بوده و بقدر پشيزي در نظر ما ارزش ندارد و به اقرار 

اهلل صلي اهلل عليه و آله نيست و بدعتهائي است كه از خودشان خودشان از سنت رسول

السالم را ند كه مقتل امام حسين عليهاند. قهستاني كه گفته: اگر كسي اراده كتراشيده

بخواند و تاريخ شهادت آن حضرت را ذكر كند سزاوار است اول مقتل صحابه را بخواند 

السالم اول بياد تا به رافضيها شباهت پيدا نكند. منظورش آنست كه ذاكر مقتل حسين عليه

فر اجماع بر كمثال مقتل عثمان بن عفان اموي را بخواند در صورتي كه عموم صحابه 

[ ] صفحه ۹۱۵عثمان كردند و او را واجب القتل دانستند و پس از آن كه او را كشتند ]

ر )حش ي او را برده د[ در قبرستان مسلمانها نيز نگذاشتند دفن شود و چند نفر جنازه۸۵۷

كوكب( دفن كردند. ولي مسلمانها مقتل او را بخوانند و بر او گريه كنند كه مقدمات 

اميه به دست عثمان فراهم آوردند و مجلس سقيفه هم خالي از كردن اسالم را بني وارونه

ي آقاي غزالي حجةاالسالم ي آنها نبود كه خالفت را غصب نمايند. و به عقيدهدسيسه

ابه السالم را بخواند و آنچه ميان صحسنيها: بر واعظ حرام است كه مقتل سيدالشهداء عليه

ت اتفاق افتاده تمامي آنها را نديده و نشنيده انگاشته و حقايق از نزاع و دشمني و خصوم

حابه اي از صي عدهتاريخي را مستور نگهدارد و از واقعيات چشم بپوشد تا به دامن آلوده

عمر  ها واند گرد و غباري ننشيند زيرا معاويهكه به نص قرآن مجيد از منافقين بوده

و از  اند از اعالم دينثال آن منافقين كه از زنادقه بودهها و ابوسفيانها و اموعاصها و مغيره

 بزرگان اسالم محسوب شوند. 

 ي ابوسفیانكالم ثعالبي درباره
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[ و از زنات ۸۵۱ثعالبي در كتاب )لطائف المعارف( ابوسفيان را از مشاهير زنادقه ] صفحه 

اوية از مؤلفة القلوب [ . چنانچه ابوسفيان و پسرش مع۹۱۸مثل مغيرة به شعبه شمرده است ]

ده دادند كه تأليف قلوب شالمال مسلمين به آن پدر و پسر مي[ يعني از بيت۹۱۳بودند ]

و به اسالم تمايل نمايند و باالخره از روي ناچاري پس از فتح مكه و قوت و شوكت 

اسالم در صورت ظاهر اظهار اسالم كردند ولي در باطن در همان نفاق و زنديقي خود 

بودند و بر عليه اسالم فعاليت داشتند و حرفهاي ابوسفيان پس از خالفت عثمان كه باقي 

اميه نموده و گفته كه آن را به هر طرف خالفت را بكره تشبيه كرده و خطاب به بني

خواهيد بزنيد نه بهشتي در كار است نه آتشي وجود دارد مشهور و در كتب سنيها مي

 مسطور است. 

 اندو مسعودي نقل كردهآنچه ابن عبدالبر 

[ : روي عن الحسن ان اباسفيان دخل علي عثمان حين ۹۱9ابن عبدالبر در استيعاب گويد ]

صارت الخالفة اليه فقال له قد صارت اليك بعدتيم و عدي فأدرها كالكرة و اجعل اوتادها 

نها را آقاي [ امثال اي۸۵۲امية فانما هو الملك و ال ادري ما من جنة و ال نار. ] صفحه بني

رد ي آنها حقايق تاريخي رابه زبان آوگويد: كه از اعالم دين هستند نبايد دربارهغزالي مي

و وقائع صحيح را نگاشت تا مبادا حقايق تاريخ خلفاي جاهل نيز آشكار شود. مسعودي 

[ گويد: و قد كان عمار بن ياسر )ض( حين بويع عثمان بلغه قول ۹۱۷در مروج الذهب ]

ان صخر بن حرب في دار عثمان بعد الوقت الذي بويع فيه عثمان و دخل داره و سفيابي

امية فقال ابوسفيان افيكم احد من غيركم؟ و قد كان قد عمي قالوا: ال قال: يا معه بني

امية تلقفوها تلقف الكرة فوالذي يحلف به ابوسفيان ما زلت ارجوها لكم و لتصيرن بني

 الي صبيانكم وراثة. 

 یل بودن ادعاي غزاليبي دل
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و بايد دانست كه اصل جلوگيري غزاليها از تعرض به حقائق تاريخ صحابه و روشن كردن 

اوضاع و احوال منافقين از آنها و تحقيق در اعمال و افعال ناهنجاري كه از بعض صحابه 

اند آنست: كه با روشن شدن حقيقت صادر شده و باعث ضعف اسالم و مسلمين گرديده

اهلل صلي اهلل عليه و جمعي از صحابه و چه اوضاع و احوالي پس از رحلت رسول تاريخ

لسالم ترتيب ااش كه پيغمبر اكرم عليهآله و سلم برپا كردند كه اسالم را از مسير صحيح

ي آن را ريخته بود منحرف نموده و خارج كردند و باعث چه صدمات و داده و شالوده

است و جاه آنها را به چه اعمال زشت وادار كرد. ] لطمات بر اسالم شدند و حب ري

ي سنيها متزلزل شده و به اركانش رخنه [ اساس موضوع خالفت به عقيده۸۱۵صفحه 

گردد و لذا چاره جز اين كه جلوگيري از تحقيق و بررسي در رسيده و به كلي منهدم مي

ق را با مرور زمان حقاي تاريخ صحابه نمايند ندارند ولي غافلند كه ناموس مطرد در تاريخ

روشن و واقعيات را آشكارا ساخته و نسل آينده از كنجكاوي در تاريخ صدر اول پس 

اهلل صلي اهلل عليه و آله خودداري نخواهند كرد و از امثال غزاليها و از ازرحلت رسول

هاي نارواي آنها تلقيد كوركورانه نخواهند نمود در صورتي كه باب حمل بر صحت

ها را ها و جاه دوستيرا به تمام معني الكلمة مفتوح كرده بودند و رياست طلبي اجتهاد

 اهلل صلي اهلل عليه ونمودند حتي در مقابل نص قرآن و رسولحمل بر رأي در اجتهاد مي

كردند و حال آن كه اجتهاد در مقابل نص باالتفاق باطل است و بعدا نيز آله اجتهاد مي

نتواند  ي صحابه و منافقين ابدامسدود كردند كه نسل آينده دربارهباب اجتهاد را به كلي 

دليل و مدرك گوش نداده اجتهاد نمايد ولي نسل آينده هرگز به اين حرفهاي مفت بي

و باب اجتهاد را كه طبيعت شرع مقدس اسالم بر انفتاح و باز بودن آن حاكم است باز 

الفت كه خود سنيها آن را از فروع دين دانسته و در تاريخ حاالت صحابه و در موضوع خ

ي آنها قابل اجتهاد است اجتهاد خواهند كرد. در عصر ما هم با آن دانند و به عقيدهمي

توانند جلوگيري از فهميدن و دانستن و كنجكاوي ي غزاليها ديدند نميحرفهاي پوسيده

ده و سطحي افكار سابافي با در موضوعات تاريخي و فروعات ديني نمايند به مقام فلسفه
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آيند بلكه با [ موضوع امامت و خالفت اسالمي مي۸۱۱زدگي در ] صفحه و غرب

يشتر نيست در بافي بمدرك و خيالتراشي كه غالبا جز ادعاء بدون دليل و فتواي بيفلسفه

هاي دل بخواهي بعضي اشخاص چيز موضوع امامت سخن رانده و جز يك مشت پديده

ا بخورد هاي فاسق رانند در تصحيح خالفت اشخاص جاهل و امويديگر نيست بلكه بتو

گونه االمر بشناسانند ولي هر چه گويند و نويسند آنجوانان عصر بدهند و آنها را اولي

تمكاران اند و از سي ملوك جبابره سر موئي قدم به كنار نگذاشتهخلفاء كه جمعي از رويه

 ز اين نظر، با نظر ديگر كه آنها را خلفاي الهيروزگار محسوبند جوانان عصر حاضر بغير ا

و جانشينان رسول گرامي بدانند در حق آنها اعتقاد نخواهند كرد. فتواهاي امثال غزالي و 

قهستاني نزد ما ابدا ارزش نداشته و مورد اعتبار و اعتناء نيست زيرا از ضروريات مذهب 

مام نها خواندن مقتل و تاريخ احوال االسالم و تابعين و شيعيان آبيت معصومين عليهماهل

السالم در روز عاشوراء و يا سائر اوقات از افضل قربات بوده و ترغيب و حسين عليه

السالم شيعه را بر اين كار خداپسندانه از حمد تواتر گذشته بيت عليهمي اهلتحريص ائمه

آن حضرات و ي ي اماميه است. زيارت قبور مباركهو ضروري و اجماعي ميان شيعه

السالم خصوصا بر بيت عليهمي اهلعزاداري و گريه و زاري در مصائب وارده بر ائمه

السالم از افضل اعمال و ازا عظم مستحبات و از الزم اموريست كه بر سيدالشهداء عليه

[ و در ۸۱۹عموم شيعه محافظت بر آن واجب و زنده نگاه داشتن آن الزم است. ] صفحه 

السالم و زيارت آن حضرت رجوع كاء بر مصائب سيدالشهداء عليهخصوص گريه و ب

ي ترين كتاب حديث و معتبرترين تأليف در اخبار و احاديث صحيحهشود به صحيح

ي كتب در اين مطلب نامبرده: تر از همهالسالم و جامعبيت معصومين عليهموارده از اهل

 روحه اهللد بن قولويه قمي قدسي اجل جعفر بن محمكتاب )كامل الزيارات( شيخ ثقه

الغدير ي كبير مجاهد آقاي اميني صاحب( قمري به همت عالمه۱۵۳9كه در سال )

ي سره طبع و نشر شده و بعدا با طبع افست نيز منتشر شده است. با وجود دستور ائمهقدس

يت بدليل نواصب و خوارج و دشمنان اهلعليهم چه اعتناء به فتواي بياهللهدي سالم
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السالم داريم كه با عقل ناقص و رأي كاسد خودشان فتوا داده و برخالف دين عليهم

وم ي اطهار معصاند در صورتي كه خاندان رسالت ائمهحكم تحريم و تحليل صادر كرده

اهلل صلي اهلل عليه و آله به آنها رسيده و لذا اعرف بوده و هر چه نقل كنند از جدشان رسول

اند. بايد از آقاي غزالي سئوال شود: اعلم به حالل و حرام و قوانين اسالمبه احكام شرع و 

م و السالايد كه خواندن واعظ مقتل سيدالشهداء عليهكه شما با كدام دليل فتوا داده

عليه  اهلل صلي اهللحكايت كردن وي قضاياي كربالء را در شرع حرام است؟ آيا از رسول

از بعض صحابه كه مانند شما اشخاص عادي و غيرمعصوم و آله به شما خبري رسيده؟ يا 

ابل اتباع السالم قاند به شما روايتي نقل شده است؟ آيا فتواي امام جعفر صادق عليهبوده

اهلل )ص( به [ در صورتي كه خود رسول۹۱۱[ شما؟ ]۸۱۵است يا رأي منحوس ] صفحه 

د شد نقل فرموده است. فرزندش حسين )ع( گريه كرده و چطور و در كجا كشته خواه

 ي تطهير دراز اقوال خاندان عصمت و طهارت كه به نفص قرآن كريم معصومند و آيه

كتاب اهلل و عترت هستند كه در حديث متواتر « ثقلين»شأن آنها نازل گشته و يكي از 

قطعي الصدور مأمور هستيم به هر دو چنگ بزنيم انسان باايمان بايد تبعيت كند يا از قول 

ل شما؟ بلي كسي كه فتوي بعدم جواز لعن كردن بر يزيد بدهد انسان از وي چه توقع مث

السالم فرموده: كه [ . از آثار فتواي مثل شماست كه امام صادق عليه۹۱۲داشته باشد ]

 [ ۸۱۸كند. ] صفحه آسمان و زمين بركات خود را قطع مي

 6مورد 

 اشاره

است. تعفير در لغت چيزي را بر خاك « بينتعفير الج»ششم: )چهارم( از عالئم مؤمن 

گذاشتن است زيرا )عفر( در لغت به معني )تراب( است و اگر مراد از جبين در اين 

حديث جبهه باشد يعني پيشاني را بر خاك گذاشتن چنانچه بعضي از فقهاء مانند محدث 
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و ادعاء فقيه بحراني )ره( در حدائق ادعاء فرموده كه ظاهر از حديث اين معني است 

السالم جبين در معني جبهه زياد استعمال شده جنانچه بيت عليهمكرده كه در لسان اهل

السالم در حديث ي تيمم وارد شده است آن وقت منظور از فرمايش امام عليهدر مسأله

نامبرده از عالئم مؤمن: گذاشتن جبين بر خاك است غرض آنست كه پيشاني را در حال 

ر زمين و خاك بگذارد ولي اهل سنت ملتزم نيستند كه پيشاني را بر سجده انسان بايد ب

خاك بگذارند. چنانچه ابوحنيفه و مالك و احمد )در يكي از دو روايت كه از وي نقل 

[ و بر دامن لباس ۹۲۵اند: كه جايز است در سجده پيشاني را بر كور عمامه ]شده( گفته

[ با ۸۱۳اني را بر كف گذاشتن ] صفحه دانند پيشها جايز مي[ و حنفي۹۲۱گذاشتن ]

دانند بر گندم و جو سجده كردن و پيشاني را بر تخت و بر كمر [ و جايز مي۹۲۹كراهت ]

 خواند گذاشته باشدگذارد مثل آن نمازي كه او ميكسي كه در جلو نمازگزار نماز مي

جماعت ي معظمه در مسجدالحرام با چشم خودم ديدم كه در نماز [ . در مكه۹۲۵]

ي پاي نمازگزاري كه در جلو او بود نمازگزار در موقع سجده پيشاني خود را بر پاشنه

السالم كه از جد خودشان احكام را بيت عليهمگذاشت و سجده نمود. در مذهب اهل

اند و رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله نيز از مصدر وحي تلقي فرموده در سجده اخذ كرده

چيزهاي خوردني و پوشيدني گذاشت بلكه بايد بر زمين و آنچه از  پيشاني را نبايد بر

 زمين روئيده پيشاني را گذاشت. 

 سجده بر تربت كربالء

و اين كه در ميان شيعه معمول است از خاك مقدس كربالء از تربت كنار قبر سيدالشهداء 

آن سجده  دارند و آن را لوح درست كرده و غالبا در نماز بهالسالم خاك برميعليه

شود و خاك كربالء به كنند چون از خاك زمين است و به تمامي خاكها سجده ميمي

ه ما السالم ببيت عليهمالسالم شرافت پيدا كرده و اهلجهت شهادت سيدالشهداء عليه

اند در هر نمازي كه سجده بر تربت كربالء باشد خداوند آن نماز را به خاطر امام فرموده
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كند به اين جهت است كه شيعه به تربت كربالء السالم قبول مي[ عليه۸۱9حسين ] صفحه 

ز ديگر و السالم به چيمواظبت دارند سجده كنند نه اين كه بغير از تربت امام حسين عليه

ي السالم به معني تربت سيدالشهداء عليهخاك ديگر سجده را جايز ندانند يا درباره

دهند و در ميان افراد عامي به شيعه نسبت مي ديگري كه نواصب و خوارج و وهابيها

ه اند شيعه قائل باشند مانند اين كه بخودشان نسبتهاي ناروائي در حق شيعه شهرت داده

السالم قائلند و امام حسين اند كه چون بألوهيت سيدالشهداء عليهشيعه نسبت داده

كنند مبارك وي سجده ميدانند به خود آن حضرت و بر تربت قبر السالم را خدا ميعليه

حقيقت و سفيهانه را حيا نكرده و به شيعه داده و بخورد اشخاص اين قبيل نبتهاي بي

ب ي شيعيان به تربت كربال با چشم تعجاند و لذا در موقع نماز به سجدهشان نيز دادهعامي

دم اق شكنند. ياد دارم در )رمادي( كه از سوريه برگشته و وارد عرخيره شده و نگاه مي

و غروب نزديك بود توقف كرديم كه نماز مغرب را ادا كرده و حركت نمائيم وضوء 

اي از ي وسيعي حصيرانداخته خواستم مشغول نماز باشم ديدم عدهگرفته در صحن خانه

ر خواهند بدانند كه چطوجوانان اهل تسنن آمدند و در چند قدمي ايستادند فهميدم كه مي

م در موقع سجده پيشاني را به باالي حصير گذاشتم و ساير سجده خواهم كرد و من ه

رفقا نيز اغلب از من تبعيت كردند بعد از فراغت از نماز چند نفر از آنها جلو آمده از 

[ گذاشته ۸۱۷حقيقت سجده بر تربت كربالء كه بعضي از همراهان در نماز ] صفحه 

ند و يار قانع شده و امتنان به جا آوردبودند سئوال كردند واقع امر را به آنها بيان كردم بس

دمشق نيز  ياند. نظير اين قضيه در زينبيهاظهار نمودند كه به ما جور ديگر تلقين كرده

اتفاق افتاد و چند نفر از دوستان عراقي از عربهاي شريف اهل نجف اشرف نيز بودند به 

را در سجده كردن شيعه  جمعي از جوانان اهل سنت از اهل سوريه و مصر و لبنان واقع امر

السالم بيان كرديم و از آنچه خيال كرده و از روي تقليد اعتقاد بر تربت سيدالشهداء عليه

 نموده بودند عذر خواستند. 
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 ي كبیر شیخ عرفي در كتابش نقل كردهآنچه عالمه

ي جليل اند، عالمهچنانچه اهل غرض از اهل سنت در حق شيعه هذيانهاي زيادي گفته

ر شيخ محمد سعيد عرفي از اكابر علماي اهل سنت در كتابش )سر انحالل االمة العربية كبي

ت ي آن الزم اسو وهن المسلمين( كه از نفائس تأليفات است و براي هر مسلمان مطالعه

رزي وي تعصبكه از اسرار زيادي مطلع باشد در ذيل عنوان: )تحصيل العلوم( درباره

دهند و ديگران را اهل بدعت ز حد تعصب به خرج ميبعضي از مذاهب كه بيرون ا

ا فرمايد: اما مذاهب آل بيت النبوة فالويل لمن انتمي اليهدانند بياناتي دارد تا اين كه ميمي

حتي و لو وافقه قول في المذاهب االربعة فانه الكفر الصريح ال بل هو أشد منه و كثيرا ما 

ود اقرب الي المسلمين ممن يتعبدون علي سمعت من بعض الحمقي ان النصاري و اليه

ي بهذا فيطلقون عليهم القاب الذم بدون روية و ال مذاهب آل البيت بل الكتب مشحونه

تفكر، و اقل ما يقال فيهم انهم روافض و لعل هذا االمر ابتدأ في العصر االموي ] صفحه 

قال: ان كان رفضا  [ و زاد في العصر العباسي و لذلك روي عن االمام الشافعي انه۸۱۱

حب آل محمد فليشهد الثقالن اني رافضي و للعوام حكايات بشأن مسخ الشيعة بعد الموت 

خنازير و انقالب صورهم في الحياة يخجل العاقل من ذكرها و لذلك ال تجد احدا يدرس 

كتب الموالين الهل البيت و لو من قبيل االطالع و مع ان االزهر في مصر من بعض آثارهم 

نه من حسنات الفاطميين فال تقرؤفيه مذاهب آل البيت و لو من قبيل الذكري النه اال ال

[ . اينها عين عبارات يك نفر عالم كبير از بزرگان علماي سنيهاست كه ۹۲۸حق بها ]

ي تعصب را به كنار گذاشته و حق را نگارش داده و انتقادي از هذيانهاي أهل سنت درباره

 شيعه كرده است. 

 خواندي آنها نماز مياهل سنت را مسلمان و پاك دانسته و بر جنازه شیعه
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السالم در ميان عوام بيت عليهمي اهلو چه قدر خرافات و هذيانها و اباطيل در حق شيعه

 كشد. با آن معتقداتفرمايد: انسان عاقل از ذكر آنها خجالت ميسنيها رواج دارد كه مي

تحاد و وحدت كلمه در مقابل دشمنان اسالم در ميان باطله و عقائد كاسده چه اميد ا

[ ، در صورتي كه شيعه كليه مسلمين غير از خوارج و نواصب ۹۲۳مسلمين خواهد ماند ]

داند و اگر بميرد بر [ همه را مسلمان دانسته و آنها را پاك مي۸۱۲و غالت ] صفحه 

ان به خسران و زيانكاري خواند و اگر در آخرت مآل كار غير اهل ايماش نماز ميجنازه

گرايد و به مراتب اهل ايمان نرسند و يا به عذاب اليم گرفتار باشند مطلبي است كه 

حقيقت امر نزد خداوند تعالي است. بلي كسي كه به واليت و امامت و خالفت و وصايت 

 آلعليهم اجمعين قائل نباشد ماهللبالفصل اميرالمؤمنين و اوالد طاهرين آن حضرت سالم

كارش در آخرت بخسران ابديست و اعمال و عباداتش مقبول درگاه خداوندي نيست 

كافر  داند و بدتر از يهود و نصاري وي اثناعشريه را كافر نميولي كسي از شيعه غير شيعه

[ را فراموش ۹۲9شمارد بلكه به وي به نظر برادري نگاه كرده و انما المؤمنون اخوة ]نمي

ين معتقدات شيعه اهل سنت در حق شيعه آن مزخرفات را ] صفحه كند، در مقابل انمي

[ اعتقاد دارند كه شيخ اجل عرفي بر آنها اقرار و بر آن معتقدات اعتراف كرده است. ۸۹۵

دانند و در اين اعتقاد اهل سنت نيز با آنها بلي شيعه خوارج و نواصب و غالت را كافر مي

ات بيت از ضروريمارند زيرا مودت و محبت اهلشموافقت دارند و از متفردات شيعه نمي

اسالم است و كتاب و سنت بر آن ناطق و صراحت دارد و لذا دشمني و بغض و عداوت 

السالم موجب كفر و ظالمين بر آنها از جهت دشمني و عداوت و يا غلو بيت عليهماهل

 [ . ۹۲۷فرمايد: اال لعنة اهلل علي الظالمين ]مستوجب لعن است. و خداوند مي

 اندائمه اهل بیت بر تربت كربالء سجده كرده

الم سجده السالسالم در نماز به تربيت سيدالشهداء عليهبيت معصومين عليهمي اهلائمه

السالم در موقع اسارت و حركت از كبالء اند چنانچه حضرت امام سجاد عليهكردهمي
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هنوز از تربت گل كرده و لوح  مقداري از تربت همراه خود برداشته بود ولي آن زمان

ه السالم بر تربت سجددرست كنند مرسون نشده بود و حضرت امام جعفر صادق عليه

داشتند و در موقع نماز آن را پهن كرده ي نگاه ميفرمود و خاك كربالء را در كيسهمي

كردند و ظاهرا از زمان غيبت صغراي امام زمان ولي عصر بقيةاهلل و بر آن سجده مي

ارواحنا فداه از تربت لوح درست كردن كه تا حال مرسوم است معمول شده چون خاك 

[ ۸۹۱تنها را در نزد انسان و در بغل نگاه داشتن قدري مشكل شده و از خاك ] صفحه 

ممكن بود گرد و غباري ريخته شود و لذا از خاك كربالء گل كرده و از آن اين لوحها 

شتن سهل و آسان باشد. شيخ جليل محمد بن عبداهلل )مهر( درست كردند كه در نگاه دا

بن جعفر حميري )ره( از حضرت ولي عصر ارواحنا فداه لوح درست كردن را سئوال 

[ و فضيلت ۹۲۱اند كه اشكالي نداشته و جائز است ]السالم نير فرمودهكرده و امام عليه

 دارد. 

 كیفیت تیمم و توضیح آن

شود چنانچه خود جبين باشد كه به طرفين پيشاني اطالق مي« تعفير الجبين»و اگر مراد از 

ظاهر عبارت )جبين( همين است و در تيمم هم كه مسح بايد به جبهه و جبينين باشد 

[ است و مراد مسح كردن به پيشاني و طرفين پيشاني ۸۹۹چنانچه مقتضاي روايات ] صفحه 

اخل باطن انگشتهاي نيز د است كه با كف دست كه عبارت از تمامي باطن دست است و

باشد و در موقع مسح بايد انگشتان ابهام را باز نگاه داشته كه به پيشاني و جبينين كف مي

[ يعني طرفين پيشاني كه چندان مو ندارد مسح شود. و متأسفانه غالب اشخاص با ۹۲۲]

در موقع  والبلوي است از اين نكته غافل ي تيمم از مسائل مبتلي به و عاماين كه مسأله

تيمم انگشت ابهام را ضم به انگشت سبابه كرده و از مسح به جبينين غفلت دارند يا مثل 

كنند در موقع مسح كه طوال با كف تا ابروها و باالي بيني [ بعضيها خيال مي۸۹۵] صفحه 

مسح شد دوباره عرضا نيز مسح نمايند تا مسح جبينين به عمل آيد در صورتي كه اشتباه 
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. پس بنا بر آنچه گفته شد مراد از )تعفير الجبين( گذاشتن طرفين پيشاني بر محض است

ي نماز باشد كه غايت تذلل در مقابل عظمت ي شكر است نه سجدهخاك در حال سجده

كبريائي پروردگار عالم است و دوري از كبريائي انساني است و غرض ارشاد مؤمن بر 

ي شكر جبينين را به خاك بگذارند. و از اين تذلل بوده و اين كه بهتر آنست: در سجده

رموده سره فمعني كه براي حديث شريف بيان كرديم سيد محقق صاحب مدارك قدس

ي طباطبائي سيدنا كه ظاهر آنست كه تعفير جبينين رجحان شرعي دارد. و عالمه

و  ي شكر فرموده: و الخد اولي و به النص جالسره در منظومه در سجدهبحرالعلوم قدس

ر ي شكر گذاشتن خدين يعني طرفين رو را بفي الجبين قد أتي محتمال چنانچه در سجده

ي اماميه در تعفير خواه مراد از )جبين( پيشاني باشد يا خود خاك بهتر است و ميان شيعه

)جبين( باشد كه ظاهر هم آنست احدي اختالف ندارد ولي اهل سنت به تعفير ملتزم 

ي شكر بلكه جمعي از آنها مانند نخعي و ي نماز باشد يا در سجدهنيستند خواه در سجده

ها اند بلي بعضي از حنبلي[ را مكروه دانسته۸۹۸ي شكر ] صفحه مالك و ابوحنيفه سجده

[ جايز دانسته موقعي كه نعمتي به انسان رخ دهد يا نقمتي از انسان ۵۵۱ها ][ و شافعي۵۵۵]

 زائل گردد. 

 7مورد 

 اشاره

بسم اهلل »هفتم: )پنجم( از عالئم مؤمن كه حديث شريف بر آن تصريح كرده بلند گفتن 

 است. « الرحمن الرحيم

 جهر كردن امیرالمؤمنین به بسم اهلل

السالم قائلند كه در بيت عصمت عليهمي اماميه بر حسب روايات وارده از اهلشيعه

شود و از صلوات جهريه است واجب نمازهاي واجبي كه قرائب را در آنها بلند گفته مي
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است بسم اهلل جهرا گفته شود و در نمازهاي اخفاتي جهر به بسم اهلل مستحب است و در 

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم و امام اميرالمؤمنين اين عمل خودشان تبعيت از رسول

كند ا كفايت ميباشد و در اين مقام براي ماند و از ضروريات مذهب ميالسالم كردهعليه

ايش او را در گفته و فرم -مفاتيح الغيب-آنچه را كه امام فخرالدين رازي در تفسير كبير

اهلل فرمايد: روي البيهقي في السنن الكبير عن ابن هريرة قال: كن رسولاينجا بياوريم: مي

هقي روي يصلي اهلل عليه و آله يجهر في الصالة ببسم اهلل الرحمن الرحيم، ثم ان الشيخ الب

طالب الجهر عن عمر بن الخطاب، و ابن عباس، و ابن عمر، و ابن الزبير، و اما ان علي بن ابي

[ فقد ثبت بالتواتر، و من اقتدي في دينه بعلي ۸۹۳عنه كان يجهر بالتسمية ] صفحه اهللرضي

يث دار ح السالم: اللهم ادر الحق مع عليطالب فقد اهتدي، و الدليل عليه قوله عليهبن ابي

[ . ۵۵۵[ . و نيز گويد: اطباق الكل علي ان عليا كان يجهر بسم اهلل الرحمن الرحيم ]۵۵۹]

و گفته: الجهر بذكر اهلل يدل علي كونه مفتخرا بذلك الذكر غير مبال بانكار من ينكره و 

طالب ال شك ان هذا مستحسن في العقل فيكون في الشرع كذلك...... و كان علي بن ابي

السالم يقول: يا من ذكره شرف للذاكرين و مثل هذا كيف يليق بالعاقل ان يسعي في عليه

م عنه كان مذهبه الجهر ببسم اهلل الرحمن الرحياهللاخفائه؟ و لهذا السبب نقل ان عليا رضي

في جميع الصلوات و اقول: ان هذه الحجة قوية في نفسي راسخة في عقلي ال تزول البتة 

 [ . ۵۵۸فين ]بسبب كلمات المخال

 اقرار امام رازي به قول حق در جهر به بسم اهلل

باز امام رازي گويد: قالت الشيعة: السنة هي الجهر بالتسمية، سواء كانت في الصالد 

[ . و گويد: الدالئل ۵۵۳[ فيه ]۸۹9الجهرية او السرية، و جمهور الفقهاء يخالفونهم ] صفحه 

قد السالم معنا و من اتخذ عليا اماما لدينه فبيطالب عليهالعقلية موافقة لنا و عمل علي بن ا

[ . از اين كلمات امام رازي بطور روشن ۵۵9استمسك بالعروة الوثقي في دينه و نفسه ]

بسم اهلل السالم جهر باهلل صلي اهلل عليه و آله و اميرالمؤمنين عليهشود: كه رسولمعلوم مي
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ه اند نه تابع فقهاء كز تابع آن دو ذات مقدس شدهاند و شيعه نيكردهالرحمن الرحيم مي

اند چنانچه از كلمات خود امام رازي مستفاد سفيان اموي كردهتبعيت از معاوية ابن ابي

شود. و اين عمل شيعه موافق دالئل عقليه نيز ميباشد و هر كس در دين خود اقتداء به مي

امام دين خود اخذ نمايد بعروة الوثقاي  السالم كرده باشد و او راامام اميرالمؤمنين عليه

خداوندي چنگ زده و در دين خود ز ريسمان محكم الهي گرفته است چون از مسلمات 

اهلل صلي اهلل عليه و آله فرموده: اللهم ادر الحق مع علي حيث در اسالم است كه رسول

ت كه ي آنسهاين مطلب خالص-دار. خدايا حق را با علي بگردان به هر كجا كه او بگردد

[ آيا از تاريخ حاالت امام رازي معلوم ۸۹۷شود. ] صفحه از كلمات امام رازي استفاده مي

شود كه با اين همه اقرار خود كه اگر انسان در دين تبعيت از امام اميرالمؤمنين مي

السالم كند در نجات بوده و بحبل خداوندي چنگ زده است در نمازهاي خودش عليه

از اهل سنت وي را وادار كرده؟ يا تعصب و مماشات با افراد عاميهلل ميجهر به بسم ا

الم السكرده كه دانسته حق را زير پا بگذارد؟ آيا چنگ زدن به اميرالمؤمنين عليه

اختصاص در جهر به تسميه دارد؟ يا انسان در تمامي شئون ديني خود با يد اقتداء به آن 

و احكام و شرعيات و اعتقادات مقتدا و امام خود  حضرت نمايد و او را در تمامي عقائد

بداند در نجات و رستگاري خواهد بود؟ البته معلوم است قطعا كه اختصاص به اين مسأله 

ندارد پس بسيار ظن قوي وجود دارد كه امام رازي با آن علم و معلومات خويشتن و با 

لسالم در االمؤمنين عليهآن افكار فلسفي خود در نفس خويش اذعان كرده: كه اگر امير

اسالم امام و مقتداي انسان باشد در نجات بوده و راه صحيح را پيموده است و شايد به 

ي ي شيعه را در مسأله[ خود ادله۵۵۷اين جهت است كه امام رازي در كتاب اربعين ]

و [ در جواب آنها بسيار سست ۸۹۱امامت بسيار با اتقان و استحكام نقل كرده و ] صفحه 

ي شيعه با جوابهاي موهون كه از مقام امام رازي دور است گذشته است چون ديده ادله

بسيار محكم و حق است باطنا اذعان به حقانيت آن ادله كرده و در صورت ظاهر با 

ه آن شود كه مثل وي نداند ككننده نيست گذشته است چطور ميجوابهائي كه ابدا قانع
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ي سيار متقن كه خودش با فكر دقيق فلسفي خود به رشتهي بجوابها در مقابل آن ادله

ي محكمه نخواهد تحرير و بيان آورده تاب مقاومت نداشته و هرگز جواب بر آن ادله

 شد. 

 ناراحت شدن آلوسي از كلمات امام رازي

قل شد و در ي جهر به تسميه نو ناگفته نماند: كلماتي كه از تفسير كبير امام رازي درباره

د السالم را تقويت كرده و گفته هر كس در دين خومسأله تبعيت از اميرالمؤمنين عليهاين 

السالم اقتدا كرده پس او هدايت يافته است آن كلمات را آقاي به اميرالمؤمنين عليه

ابوالثناء آلوسي صاحب تفسير روح المعاني نتوانسته به هضم بدهد و برايش بسيار سنگين 

اده ناراحت كرده است و كلماتي بعد از نقل كالم امام رازي گفته و العآمده و او را فوق

جمالتي به هم بافته كه ابدا نزد شيعه ارزشي نداشته و ناشي از والء و محبت وي به معاويه 

اميه است و لذا اليق به كلمات آقاي آلوسي عدم اعتناء به آن كلمات است و خاندان بني

د و انتقاد وي صرف شود زيرا روح نصب و عداوت و وقت انسان اشرف از آنست كه بر

[ و تبعيت از ابن تيمية معروف است و از ] صفحه ۵۵۱ي ايشان مشهور ]با شيعه در خانواده

[ قرار معلوم سيد نعمان فرزند آلوسي از آراء ابن تيمية بر تفسير پدرش افزوده است ۸۹۲

 [ ۸۵۵[ . ] صفحه ۵۵۲]

 بروز كردهاخفات به بسم اهلل از معاويه 

ي گشته اميه ناشاهلل الرحمن الرحيم و اخفات گفتن آن از بنيو ترك كردن جهر به بسم

اند فرموده اصرار ورزيدهالسالم كه جهر به تسميه ميو در مقابل عمل اميرالمؤمنين عليه

غ في السالم كان يبالكه آن را ترك كنند و اخفات نمايند. امام رازي گويد: ان عليا عليه

طال آثار امية بالغوا في المنع من الجهر سعيا في ابالجهر بالتسمية فلما وصلت الدولة الي بني

السالم. فلعل انسا خاف منهم فلهذا السبب اضطربت اقواله فيه و نحن ان شككنا علي عليه
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في شيئي فانا ال نشك انه مهما وقع التعارض بين قول أنس و ابن المغفل و بين قول علي 

السالم الذي بقي عليه طول عمره فان االخذ بقول علي اولي فهذا جواب طالب عليهبن ابي

اهلل صلي اميه را بر تبعيت از رسول[ . پس آقاي آلوسي تبعيت از بني۵۱۵قاطع في المسألة ]

السالم ترجيح داده چنانچه عموم اهل سنت در عصر اهلل عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه

اهلل نمايند و اصل ترك بسمكنند و در تسميه اخفاف مياميه پيروي ميحاضر هم از بني

 اند بعد اعتراضالرحمن الرحيم از معاويه بروز كرده يا اخفات نموده ولي مردم نشنيده

اند. امام رازي در تفسير كبير نقل كرده كه معاويه به مدينه آمد و به مردم امامت نموده

[ نماز را تمام ۸۵۱ترك كرد و بعد از آن كه ] صفحه  نمود و در نماز جهري تسميه را

نمود مهاجرين و انصار از هر طرف زبان اعتراض را گشوده و فرياد زدند: اي معاويه آيا 

اهلل الرحمن الرحيم چطور شد؟ فراموش كردي و از ما نماز را دزدي نمودي؟ پس بسم

. و ممكن است اصال نخوانده يا [ ۵۱۱معاويه دوباره نماز را اعاده كرده و از سر گرفت ]

حذف  اهلل گفتن را از نمازاند يا بنا داشته اصال بسماخفات نموده باشد كه مردم نشنيده

نمايد و اعتراض مهاجرين و انصار باعث شده كه به نيت فاسد خود نرسيده و به جهت 

اخفات كرده  تسمية السالم دراهلل صلي اهلل عليه و آله و اميرالمؤمنين عليهمخالفت با رسول

و اين سنت سيئة و بدعت آشكار را از خود به يادگار گذاشته و سنيها نيز تا حال تابع 

سر هر امام فاسق و فاجر اند. چنانچه در نماز خواندن با جماعت در پشتمعاويه شده

ي شهير شيخ محمد سعيد عرفي )ره( در كتاب اند چنانچه عالمهاميه كردهتبعيت از بني

س ) سر انحالل االمة العربية و وهن المسلمين( بر آن تصريح كرده رجوع شود به نفي

اميه [ چون بني۸۵۹ه ق. ] صفحه  ۱۵۱9دمشق سال  ۹ط  ۸۱تا ص  ۵۲كتاب نامبرده از ص 

خواستند به سنن و احكام شرع از واجبات و مستحبات و به تمامي قوانين اسالمي تغيير مي

م بودند همان معاويه است كه در اين خيال بود و بدهند و دشمنان سرسخت اسال

اهان ها در صبحگاهلل صلي اهلل عليه و آله كه در باالي منارهخواست اصال اسم رسولمي
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شود آن را موقوف سازد و لذا از جزئيات احكام گرفته بود تغيير انداز ميبا آواز بلند طنين

 ليات برسد. كرد تا به كداد و تسميه را در نماز ترك ميمي

 طرف داري آلوسي از بني امیه

كه بدون شك نسب  -آقاي آلوسي مدعي سيادت و بودن از خاندان نبوت هاشمي

د اعتراض كناميه كرده و گفته: كه امام رازي روايت ميطرفداري از بني -ساختگي است

[ يعني ۵۱۹]اميه يعني معاويه با آن لفظ شنيع و محل رفيع اهل مدينه را بر سيد ملوك بني

مقام بلندي كه معاويه داشت و مالك الرقاب و قهرمان الماء و الطين شده بود آيا نترسيدند 

و ساكت نشدند؟ يعني با آن تسلط معاويه و ايجاد خفقاني كه وي بعد از آن كه مسلط 

ي خالفت اسالمي را تبديل به روش سلطنت اكاسره و قياصره كرد مهاجرين شد و رويه

توانستند با آن لحن شديد به وي اعتراض كنند و گويند: اي معاويه ترس نمي و انصار از

توانستند با دوستي و صداقت و اخالص فراموش كردي و از نماز دزديدي؟ آيا نمي

بگذرند؟ يعني از ترس با معاويه مماشات با وي كرده و با ماليمت رفتار نمايند و اعتراض 

ي ي آقاي آلوسي يك موضوع مهم ديني را در بوته[ و بنا به ادعا۸۵۵نكنند؟ ] صفحه 

تعويق و تعطيل بگذارند. اينها توضيح عباراتي است كه آقاي آلوسي در رد امام رازي 

 گانه و دربيان كرده است ولي فراموش نموده كه در اوائل اسالم و در زمان خلفاء سه

 يهر موضوعي و در هر واقعهالسالم مسلمانها آزاد بودند و در ي اميرالمؤمنين عليهدوره

خصوصا كه راجع به موضوعات سياسي و ديني و احكام شرعي بود در مقابل خليفه آنچه 

كردند و ي صريح اعتراض مياعتراض داشتند با صراحت بيان و طالقت لسان و با لهجه

 توانست ممانعت و جلوگيري از آزادي زبان آنها نمايد و اصال در اسالم مسلمانكسي نمي

آزاد است و گر چه در روي خود زمامدار باشد حرف خود را بزند و كجا رسد كه در 

نماز كه عموم مهاجرين و انصار در آن نماز اجتماع دارند معاويه تسميه را نگويد بدون 

گشايند و حتي اين رويه و آزادي و حريت در زبان و شك عموما زبان اعتراض را مي
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ي بود اعتراض بر عمر كه چرا لباس تو بلندتر شده در صورت عباس باقيي بنيبيان تا دوره

كه غنيمت بر عموم مسلمانها برابر قسمت شده و شهادت فرزندش كه من سهم خودم را 

روي ام كه لباسش بلند شود مشهور است و حرف معترض بر وي كه اگر كجبه پدرم داده

 است اين آزادي زبان دركنم معروف كرده باشي با اين شمشير كجي تو را اصالح مي

فرما ي اسالمي است زماني كه دشمنان اسالم بگذارند قوانين اسالمي حكمافراد جامعه

[ بغداد ۸۵۸باشد. آقاي آلوسي زمان معاويه را قياس به زمان خويش كرده كه در ] صفحه 

 هي امپراطوري عثمانيها كه به نام اسالم خفقان و اختناق شديدي به بار آورددر دوره

ا كجا ي عثماني نداشته تبودند كه كسي جرأت كوچكترين اعتراض را در غياب خليفه

رسد كه در حضور او باشد و بتواند زبان اعتراض بگشايد، يكي از بزرگان علماء نوشته 

الق ي زنان كه طنامهكه در اواخر زمانهاي عثمانيها بود كه قدغن كرده بودند كه در طالق

كه شبيه به خلع از خالفت است نگارش نيابد. آقاي آلوسي در « خلعي»خلعي باشد لفظ 

زير بار اين قبيل سلطه و تسلطها و در همچنان محيط آلوده به اختناق نشوونما يافته و 

بزرگ شده و لذا زمان معاويه را قياس به زمان خويشتن كرده است ولي غافل از اين كه 

 فرق بين آن دو زمان از زمين تا آسمان است. 

 ي عمري و هارونآزادي زبان در اسالم و قصه

د عباس چنانچه اشاره شي بنيي نقل شود تا معلوم گردد كه چطور تا دورهدر اينجا قصه

ي وقت اعتراض شود حكمفرما بوده آزادي زبان در اسالم گر چه نسبت به خود خليفه

ند و خلفاي وقت هم كرداست و بزرگان از امر به معروف و نهي از منكر خودداري نمي

صطالح روز اند و به ااند و از آنها جلوگيري نكردهبه آنها با نظر تجليل و احترام نگريسته

 كنند عيندمكراسي حقيقي در اسالم است و اگر اقوامي امروز در دنيا به آن عمل مي

ي لي اسالمي و عدالت است بدون اين كه از روي اعتقاد به اسالم ايمان بياورند ورويه

ودم و ي معظمه بشان حكم فرماست. سعيد بن سليمان گويد: در مكهقانون اسالم در ميان
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مده ] الرشيد به حج آدر پهلوي من عبداهلل بن عبدالعزيز عمري قرار گرفته بود و هارون

[ بود شخصي به عبداهلل گفت: يا اباعبداهلل، هان اين است اميرالمؤمنين سعي ۸۵۳صفحه 

 اهلل عنياند، عمري به آن مرد گفت: ال جزاكرا براي او خلوت كردهكند و مسعي مي

 كاري انداختي كه از آنخيرا. خدا به تو از من جزاي خير ندهد، مرا به مشقت و تكليف

احتياج بودم يعني اطالع نداشتم و براي من تكليف متوجه نشده بود كه به من غني و بي

يم پس از آن عبداهلل به پا خواست و من هم پشت امر به معروف و نهي از منكر قيام نما

الرشيد رو كرد از مروه و اراده نمود به صفا برود پس عبداهلل صدا زد سر او رفتم و هارون

هارون به وي نگاه كرد گفت: لبيك يا عمر، عبداهلل به هارون و گفت: يا هارون، وقتي كه

ي چشمت را ت عبداهلل گفت: گوشهگفت: بصفا باال برو وقتي كه هارون به صفا باال رف

جا آوردم، عبداهلل گفت: چقدر مردم است: [ ، هارون گفت: به۵۱۵به طرف بيت بينداز ]

هارون گفت: كيست كه آنها را بشمارد؟ عبداهلل گفت: چقدر عدد در مردم مثل آن 

جماعت هست؟ هارون گفت: خلقي كه عدد آنها را كسي بشمار نياورد مگر خدا. عبداهلل 

شود از اعمال مخصوص گفت: بدان اي مرد كه هر يك از آن افراد مردم سئوال كرده مي

شود از تمامي افراد آنها [ كرده مي۸۵9نفس خودش و اما تو در تنهائي سئوال ] صفحه 

[ و نشست ۵۱۸شود حال تو؟ راوي گويد: پس هارون گريه كرد ]پس نظر كن چطور مي

د دادنپس از دستمال ديگري براي آب چشم او مي و اطرافيان هارون بودند دستمالي

يعني آب چشم خود را با دستمال خشك كند. عمري گفت: هارون موعظه و نصيحت 

ديگري به تو بگويم؟ هارون گفت: بگو اي عموي من، عبداهلل گفت: به خدا قسم مرد 

[ ۸۵۷ه شود كه او را از مالش منع ] صفحورزد و سزاوار آن ميدر مال خود اسراف مي

 المال مسلمينشود حال آن كسي كه از بيتكنند و او را محجور سازند پس چطور مي

يد كرد. بغوي گويد: پس به من رساسراف كند؟ بعد از آن عبداهلل رفت و هارون گريه مي

گفته: من دوست دارم هر سال به حج بروم و چيزي الرشيد ميو اطالع يافتم كه هارون
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شنواند به من آنچه را كه من خوش مگر مردي از اوالد عمر مي مرا از آن مانع نيست

 [ .۵۱۳ندارم آن را بشنوم ]

 سفاكي هارون الرشید

ي خالفت اسالمي به صورت الرشيد پس از ساليان دراز كه رويهبايد دانست كه هاورن

 سلطنت اكاسره و قياصره درآمده بود و آن حكومت مواساتي اسالم به تمام معني الكلمة

و از هر جهت از حيث حقوق و احكام و اجراء قوانين حقوقي و جزائي اسالمي در آن 

شده با اين همه آزادي زبان و امر به معروف و نهي از دوره در كار نبوده و كال اجرا نمي

منكر و موعظه و نصيحت زمامداري مثل هارون تا چه اندازه آزاد بوده و آثار آن حريت 

ميان مسلمانها باقي بوده كه عمري توانسته هارون را با آن شدت كامل اسالمي هنوز در 

لحن موعظه كند و او نيز با تمام ادب گوش داده و به حال گريه بيايد با آن شدت و 

[ و لذا حضرت امام موسي الكاظم ۸۵۱[ . ] صفحه ۵۱9صولتي كه وي داشته است ]

كه حدود آن را بيان فرمايد ي حدود فدك كه هارون درخواست كرد السالم دربارهعليه

السالم تمامي حدود ممالك اسالمي را به روي السالم واگذار نمايد امام عليهو به امام عليه

هارون با تمام آزادي زبان فرمود يعني اگر تو بخواهي حق را بر صاحب آن بسپاري اين 

قط نه فخالفت و سلطنت بر تمامي ممالك اسالمي از آن منست بايد به من رد گردد 

ق عليها غصب كردند و حاهللي طاهره زهراء بتول سالمفدك كه آن را شيخين از صديقه

اهلل صلي اهلل عليه و آله را از دست وي گرفتند. پس آزادي زبان در زمان ي رسولريحانه

هارون عباسي تا آن اندازه باشد در زمان معاويه معلوم است تا چه حد آزاد خواهد بود. 

از آزادي زبان در اسالم و اعتراض بر زمامداران وقت و جلوگيري نكردن  اشخاصي كه

ء رسد كه اسرااز كسي كه حرف خود را بزند اطالع كاملي ندارند و لذا به نظرشان مي

وار شترها اند و سالسالم با اين كه آنها را اسير و دستگير وارد كوفه كردهبيت عليهماهل

خاندان رسالت را با شترهائي كه جهاز چوبي بيشتر در آنها  [۸۵۲اند و افراد ] صفحه بوده
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اند با وجود مأمورها كه به اسراء مواظب بوده و گردانيدهنبوده در كوچه و بازار كوفه مي

السالم و زينب كبري )ع( دادند چطور شده كه حضرت امام سجاد عليهآنها را سوق مي

 كوفه در باالي شتر آن طور به مقام تكلم آمده كلثوم عليهاالسالم در ميان مردم انبوهو ام

ه آن شوند كگذارند آزادانه بيانات كند و مانع مياند؟ چون اسير را نميو بيانات كرده

جا را از روي طور بر عليه ستمكاران تبليغات نمايد. ولي اينگونه اشخاص اين توهمات بي

اند كه در ميان مسلمانها چقدر بودهاند و مطلع نعدم اطالع از آزادي زبان در اسالم كره

فرما بوده با وجود اين كه سيدالشهداء حريت در حرف زدن و دفاع از حق حكم

اند با اين همه باز از آزادي زبان اش را اسير نمودهالسالم را شهيد و خانوادهعليه

خ مسلمين ريخبر از اوضاع اسالمي و تااند ممانعت نمايند و لذا اين اشخاص بيتوانستهنمي

ها السالم آن بيانات و خطبهبيت اطهار عليهماند كه اسراء اهلصدر اول اسالم خيال كرده

د گر اني عمل رسانيدهشان به كربالء به مرحلهرا در كوفه در مراجعت از شام موقع آمدن

شود ولي برخالف آنست كه ارباب مقاتل و چه بعضي از عبارات اين توهم را باعث مي

اند كه آن قضايا در موقع ورود اسراء به كوفه از كربالء بعد يخ در اكثريت نقل كردهتوار

شان از شام بوده است و اگر ادعاي السالم اتفاق افتاده نه در مراجعتاز شهادت امام عليه

 [ ۸۸۵كند. ] صفحه آن اشخاص ثابت شود باز كشف از آزادي زبان مي

 آزادي زبان در اسراء اهل بیت

ه و زياد در كوفالسالم در مجلس ابنبيت عليهمنچه اگر مالحظه شود افراد اسراء اهلچنا

د زيادر مجلس يزيد پليد در شام چطور آزادانه و بدون واهمه و اندك هراسي بروي ابن

لمات آنها اند از تكاند و آنها نتوانستهاند حق را گفته و اظهار كردهو يزيد آنچه توانسته

السالم در منبر شام با حريت و آزادي تمام آن . و حضرت امام سجاد عليهجلوگيري كنند

بيانات را كرده و كسي نتوانسته مانع باشد يا در كوفه و شام با ساير افراد مردم با آزادي 

اند. و كامل گفتگو كرده و مظلوميت خودشان را اظهار و از ظلم و ستم يزيد سخن رانده
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ه در اند چنانچدانه ظلم و ستمهاي يزيد را به مردم بيان كردهپس از مراجعت به مدينه آزا

ر ي خالفت ابوبككتب مسطور و در مؤلفات مذكور است قضاياي آزادي زبان در دوره

توانست اعتراض خودش ترين مردم حق داشت و ميو عمر در تاريخ ثبت است كه ادني

رد. و قضاياي ابوذر غفاري را با تمام آزادي زبان اظهار كند و بر خليفه ايراد بگي

عليه و تكلمات و بيانات وي در روي عثمان اموي در تاريخ اسالم مسطور و در اهللرضوان

ميان مسلمين تا امروز مشهور است گرچه او را برخالف حق تبعيدش كردند ولي زبانش 

ي بادهعرا نتواسنتند ببندند و تبعيد وي از مهمترين مثالب عثمان در ميان مسلمين شد. و 

نمود [ آشكارا مي۸۸۱انصاري )رض( در دمشق جنايات معاويه را در مالء عام ] صفحه 

توانست ببندد. و حتي معاويه از فرمود و معاويه زبان او را نميو با زبان آزاد بيان مي

آزادي زبان ابوذر رحمة اهلل عليه به عثمان شكايت كرد تا او را دوباره از شام به مدينه 

ي تمامي اين قضاياء به خوبي روشن است كه آزادي بيان در دادند، از مالحظه مراجعت

اندازه بوده است. اگر به قضايا و داستانها كه نسبت به آن زمان در ميان مسلمانان تا چه

آزادي زبان در اوائل اسالم رخ داده شرح داده شود كالم به طول انجاميده و به درازا 

 ن اندازه اكتفاء شد. خواهد كشيد و لذا به همي

 ي زيارت و صلوات و سالم بر پیغمبر و امامتحقیق درباره

 اشاره

هاي مؤمن شمرده و زيارت السالم از عالمتدانسته شد كه زيارت روز اربعين را امام عليه

ي زيارت سيدالشهداء السالم دربارهمخصوصي از حضرت امام جعفر صادق عليه

آن  -بيستم صفر وارد شده كه آن را صفوان بن مهران جمال السالم در روز اربعينعليه

روايت كرده است چنانچه در گذشته بر آن اشاره شد. زيارت  -القدري جليلمرد ثقه

جوئي در پيشگاه ي كارهاي تقربقبور انبياء و اوصياء از اعمال حسنه و از جمله

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

آن حضرات وارد شده  [ بر۸۸۹خداونديست و ذكر تواريخ آنها و مصائبي كه ] صفحه 

ي كارهاي عقالئي در اند از جملهو قدرداني از زحمات آنها كه در راه دين متحمل شده

ص از شان در روزهاي مخصوي دنيا نسبت به بزرگانميان بشر بوده چنانچه اقوام مختلفه

ايام مصائب و سرورشان مجالس و به اصطالح لغت عربي زبان ديني عموم امت اسالمي 

آورند و زيارت قبور دهند و از آنها تقدير به عمل مياالت( عظيمه تشكيل مي)احتف

ياء طاهرين النبيين و اوصي دين و انبياء و مرسلين و خاصه قبر مطهر سيداالنبياء و خاتمائمه

او صلوات اهلل عليهم اجمعين از مظاهر آن قدردانيها و از مصاديق آن مجالس و احتفاالت 

ي وارده در ي آنها حاضر شده و با الفاظ شريفهنزد قبور مطهرهاست كه انسان در 

شان عبارتهاي زيارتهاي مأثوره به آنها صلوات و سالم فرستاده و به مدائح و مصائب

متذكر شده و به ياد آورد. عالوه بر اجر و ثوابهاي اخروي كه بر اين عمل چنانچه 

سائر  شود. و نزد قبوررد شده مترتب مياند و در اخبار متواتره واخودشان تصريح فرموده

صالحين از مؤمنين نيز حاضر شدن و دعا كردن نزد آنها و طلب مغفرت و آمرزش و 

ي آنهائي كه اجسادشان در آن قبور آرميده از كارهاي خوب و ازا رحمت نمودن درباره

ارد. دعمال مرغوب در نظر شرع بوده است خصوصا زيارت قبر پدر و مادر اهميت بسيار 

عليه فرموده: زوروا موتاكم فانهم يفرحون بزيارتكم و ليطلب الرجل اهللاميرالمؤمنين سالم

فرمايد: زيارت كنيد [ . مي۵۱۷[ ما يعدعو لهما ]۸۸۵حاجته عند قبر ابيه و امه بعد ] صفحه 

 كنند و بايد مردشوند و فرح ميگان خودتان را زيرا آنها از زيارت شما مسرور ميمرده

حاجت خود را نزد قبر پدرش و مادرش از خدا بخواهد بعد از آن كه در حق پدر و 

ه شود كه آنهائي كه از دنيا رو بالسالم استفاده ميمادرش دعا نمايد. از فرمايش امام عليه

اند با بدن مثالي برزخي زنده آخرت گذاشته و از بدن جسماني عنصري دست كشيده

چون  اند دارندن كه ابدان آنها را در آن قبور به خاك سپردهبوده و توجه به قبور خودشا

ي خودشان را كه از آنها اند و زيست نموده و عالقهساليان دراز با آن ابدان انس گرفته

روند ارواح متوجه بر مانند و روز به روز از بين مينمايند و ابدان در قبور ميقطع مي
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 كنند وم برزخ توجه به ابدان دنيوي خودشان ميشوند و در عالاوضاع و احوال آنها مي

شناسند و با رفتن آنها به زيارت آن روند آنها را مياشخاصي كه به زيارت قبر آنها مي

كنند و شادي آنها باعث استجابت دعاي شوند و از دعاي زائرين فرح ميقبور مسرور مي

ه ه دارند زيارتشان ] صفحشود خصوصا پدر و مادر كه به اوالد بيشتر عالقزائرين مي

گردد و موجب برآورده شدن دعاي اوالد است. عالوه [ باعث مسرت بيشتر آنها مي۸۸۸

بر حقوق پدر و مادري كه در گردن اوالد در حال حيات و مماتشان برقرار است و اوالد 

  .بايد هميشه آنها را مراعات نمايند و پس از درگذشت پدر و مادر آنها را فراموش نكنند

 ي رسول اهلل در ايستادن نزد قبوررويه

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم بر ايستادن در نزد قبور مؤمنين و ي رسولو سيره و رويه

طلب مغفرت و رحمت از خداوند احديت جلت عظمته در حق آنها جاري بوده و اين 

فرموده و اهتمام آن حضرت بر توقف در نزد قبور شهداء و سادات كار را هميشه عملي مي

ي بوده مانند قبر حضرت سيدالشهداء )رض( و امثال آن و رؤساء آنها عملي و جار

اهلل صلي اهلل عليه و آله نزد قبور آنهائي كه در صورت ظاهر اظهار بزرگوار حتي رسول

 فرموده. ايستاده و بر آنها دعا ميكردند ولي در باطن منافق بودند مياسالم مي

 نهي خدا از ايستادن رسول اهلل نزد قبور منافقین

ي شريفه نازل شد و از ايستادن نزد قبور منافقين نهي فرمود چنانچه در قرآن مجيد تا آيه

فرمايد: و ال تصل علي احد منهم مات ابدا و ال تقم علي قبره انهم كفروا باهلل و رسوله مي

[ . از دعا كردن بر احدي از منافقين كه بميرد نهي شد و از ۵۱۱و ماتواو هم فاسقون ]

[ نزد قبرشان قدغن گشت ولي ايستادن نزد قبور سائر مسلمانها و ۸۸۳صفحه  ايستادن ]

ي امور جائزه و مندوبه بوده و در حال رجحان خود چنانچه در حال دعا بر آنها ازجمله

ي زندگاني آن حضرت در دار دنيا بوده اهلل صلي اهلل عليه و آله و در دورهحيات رسول
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در نزد  اهلل صلي اهلل عليه و آلهيفه فقط نهي از ايستادن رسولي شرباقي ماند. و مراد از آيه

ت ي شريفه اطالق دارد و تقييدي در بين نيسقبر منافق در حال دفن نيست زيرا لفظ آيه

و به اين جهت است كه در تفسير جاللين اينطور تفسير كرده است: و ال تقم علي قبره 

در تفسيرش گويد: اي و ال تقف علي قبره [ . و فريد وجدي مصري ۵۱۲لدفن او لزيارة ]

[ . و در تفسير ابوالسعود است: اي ال تقف عليه للدفن او للزيارة و ۵۹۵للدفن او الزيارة ]

ي از ي شريفه است كه شامل نه[ . اينها تفسير صحيح بوه و نظر به اطالق آيه۵۹۱الدعاء ]

[ عظمته ۸۸9] صفحه ايستادن براي دفن و زيارت و دعاست و خداوند احديت جلت 

شود كه ي شريفه با ابدي بودن مقيد فرموده پس از اين تقييد كشف ميحكم را در آيه

ي شريفه خصوص صالت مراد از )و ال تصل علي احد منهم...( و منظور از صالت در آيه

كه از آن  آيد پس بايد صالتيميت نيست زيرا نماز ميت بيشتر از يك مرتبه به عمل نمي

ي شريفه نهي شده دعائي باشد كه تكرارش ممكن شود تا مقيد كردن به ابديت در آيه

درست و صحيح باشد و اال مقيد كردن آن با قيد ابديت معني ندارد پس مراد از نهي از 

ايستادن نزد قبر و دعا بر ميت بطور دائمي است. و مراد از صالت به معني لغويست نه 

بر صاحبان قبور در موقع ايستادن نزد قبر آنها اصطالحي و منظور طلب عطف و رحمت 

شود دوباره ي )علي احد منهم( استغراق افرادي استفاده ميباشد. و عالوه از جملهمي

تكرار و تأكيد آن با لفظ )ابدا( وجهي ندارد مگر اين كه منظور نهي از ايستادن نزد قبور 

« اابد»اشد چنانچه ظاهر از لفظ هر يك از افراد آنها به طور دائمي و استمراري بوده ب

فرمايد: و ال ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ي شريفه كه مياستمرار زماني است مانند آيه

[ . يعني زنهاي پيغمبر صلي اهلل عليه و آله را بعد از رحلت وي از دنيا تزويج ] صفحه ۵۹۹]

ر هر زمان است تصور و هميشگي و به طور استمرار د[ ننمائيد و اين حكم دائمي۸۸۷

ه ي شريفه داللت دارد كنكنيد كه مدتي دارد و تا وقت معني اين حكم هست. پس آيه

اهلل صلي اهلل عليه و آله بر آن جاري بوده كه نزد قبور مسلمين گرچه از ي رسولسيره

فرمود و معلوم است كه دعاي ايستاد و بر آنها دعا و طلب رحمت ميمنافقين بودند مي
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ه شود و در حق منافقين چطور ببر اكرم صلي اهلل عليه و آله در حق كسي رد نميپيغم

الدرك  ان المنافقين في»استجابت برسد؟ در صورتي كه آنها در باطن از كفار بدترند 

ي شريفه: و ال تصل علي احد منهم... نازل گشت و فقط [ و لذا آيه۵۹۵االسفل من النار ]

لي اهلل عليه و آله در حق منافقين نهي فرموده است ولي در اهلل صخداوند از عمل رسول

ن باشد. پس رفتن به زيارت قبور مؤمنيحق غير منافقين رجحان عمل در حال خود باقي مي

و ايستادن در نزد قبور آنها و دعا و طلب مغفرت براي آنها از اموريست كه در اسالم 

اهلل صلي اهلل عليه و آله ود رسولرجحان دارد و مطلوب است كجا رسد كه قبر مطهر خ

كرم ي پيغمبر اعليهم باشد و يا سائر بزرگان صحابهاهللي طاهرين سالمو سلم و ائمه

 ي اسالمي بر آنها انحرافي مستقيمهوآله كه بعد از آن حضرت از طريقهعليهاهللصلي

ند و ] صفحه ي شرع نبوي استقامت ورزيددست نداد و نفاق اظهار نكردند و در جاده

السالم و علماي اعالم اسالم و بزرگان دين كه به [ همچنين قبور اوالد ائمه عليهم۸۸۱

اند به زيارت قبورشان رفتن و طلب دعا و مغفرت و رحمت مذهب حق خدمات انجام داده

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم از خداوند متعال در آن اماكن نمودن تأسي به رسول

 [ .۵۹۸اهلل اسوة حسنة ]كم في رسولباشد. لمي

 صلوات و سالم به رسول اهلل

 اشاره

اهلل صلي اهلل عليه و آله از ضروريات در اسالم و و اما صلوات و سالم فرستادن به رسول

نص صريح قرآن است كه فرموده: ان اهلل و مالئكته يصلون علي النبي يا ايها الذين آمنوا 

ي مباركه صلوات فرستادن به [ . به موجب اين آيه۵۹۳]صلوا عليه و سلموا تسليما 

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم به عموم مؤمنين الزم و اهتمام در احياء اين شعار رسول

ديني و زنده نگهداشتن آن هميشه از واجبات است و از سياق آيه به قرينه صلوات مراد 
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اهلل دارد به معني منقاد بودن به رسولسالم بر آن حضرت است و احتمال هم « و سلموا»از 

[ ۸۸۲ه اند ] صفحصلي اهلل عليه و آله و سلم مراد باشد چنانچه جمعي اين معني را فهميده

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم ذكر شد يا با القاب پس بايد هر جا كه اسم مبارك رسول

ه هر جا اسم مبارك اش شنيده شد صلوات فرستاده شود و اين شعار اسالمي كخاصه

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم به ميان آمد خواه انسان در حال انفراد باشد يا در رسول

موقع اجتماع با مسلمانهاي ديگر به ويژه در موقعي كه در يك جا اجتماع شده بايد در 

 صلوات بر آن وجود مبارك صدا به صلوات به آسمان بلند شود و مسلمانها بر اين شعار

بزرگ مواظب بوده و همت گمارند. تاريخ نشان نداده كه هر وقت اسم يكي از بزرگان 

مندان آنها هاي دنيا و پيشوايان ديني و يا دنيوي بشر اسمي به ميان آيد اتباع و عالقهامت

شان بلند كنند مگر حضرت خاتم انبياء صلي اهلل عليه و آله و سلم صدا به شعاري در حق

ته به نام نامي او رفعت و عظمت داده و در اذان با اسم خود پس از كه خداوند خواس

شهادت به توحيد شهادت به رسالت او داده شود و هر وقت اسم مباركش شنيده شد صدا 

[ . ۵۹9انداز گردد و فرموده: و رفعنا لك ذكرك ]به صلوات و سالم بلند شده و طنين

ه عليه و آله و سلم يكي نيز آنست ك اهلل صلي اهللچنانچه از فضائل اختصاصي رسول

[ ۸۳۵ي ] صفحه خداوند به ايام زندگاني آن حضرت قسم ياد فرموده و به زندگي و دوره

حيات احدي از انبياء گذشته سوگند ياد نفرموده است چنانچه فرموده: لعمرك انهم لفي 

بسيار [ . و دل دشمنان اسالم از اين موضوع صدا به صلوات ۵۹۷سكرتهم يعمهون ]

كننده است و از اموريست كه دردناك و از چيزهائيست كه آنها را زائد از حد ناراحت

د نمايد و لذا مسلمين بايد هر قدر بتواننشان را پر از مالل ميكفار را به بغيض آورده و دل

 اهتمام بر اين امر نشان بدهند و صدا به صلوات بلند كنند. 

 در فكر از بین بردن آنهااند موضوع سه گانه كه دشمنان اسالم
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اهلل )ص( خصوصا در حالت اجتماع مسلمانها در مجالس و موضوع صلوات به رسول

گانه است كه اجانب و دشمنان اسالم را به فكر از موارد اجتماع ديگر يكي از امور سه

بين بردن آنها از ميان مسلمانهاانداخته است: اول: قرآن كريم. دوم: موضوع حج رفتن 

ل دادن ي معظمه تشكيي بزرگ اسالمي را سالي يك مرتبه در مكهسلمانها و آن كنگرهم

و آن شعار بسيار مهم اسالمي را با آن عظمت به انجام رسانيدن است. سوم: صدا به 

و  اهلل صلي اهلل عليه و آلهصلوات و سالم بلند كردن موقعي كه نام نامي حضرت رسول

[ موضوع اهميت ۸۳۱بايد در حفاظت به اين سه ] صفحه شود پس مسلمانها سلم ذكر مي

يز اهلل )ص( نوشته شود صلوات و سالم نبيشتر بدهند. و بايد هر جا كه اسم مبارك رسول

نگارش داده و از اين عمل غفلت ننمود كه در واقع ترك آن مخالفت با قرآن مجيد است 

و  ها ترك صلواتزدهغربكه امر به صلوات فرستادن بر آن حضرت نموده و بعضي از 

ر و ادبي را شعاي نارواي بسيار بدي به خودشان اتخاذ كرده و آن بيسالم را يك رويه

ها فقط به نگارش اسم مبارك رسول اهلل صلي اهلل دثار خود ساخته و در كتابها و نوشته

براي لي نمايند. وعليه و آله بدون نوشتن صلوات گر چه با عالمت )ص( باشد اكتفاء مي

ادبي روا نيست و بايد اين شعار اسالمي را ترك ننمايند اهل اسالم و ايمان اين روش بي

ي عمل برسانند در صورتي كه بعضي از گرچه با نگارش عالمت )ص( باشد به مرحله

[ و گفته كه آن كار ۵۹۱علماء اسالم از اشاره با نگارش )ص( يا )صلعم( منع كرده است ]

و شهيد ثاني ) ره( فرموده: اول كسي كه )صلعم( نوشت دستش باشد اشخاص كسل مي

[ و شيخ أجل أعظم آقا شيخ حسين بن عبدالصمد الحارثي ۵۹۲[ قطع شد ]۸۳۹] صفحه 

راي در ضمن بيان اين كه ب« دراية»العاملي )ره( والد شيخنا البهائي قدس سرهما در كتاب 

سالم الاهلل و أئمه عليهمكاتب حديث مستحب است صلوات و سالم نوشتن به رسول

و يكره الرمز لذلك كما يكره بل يحرم افراد النبي صلي اهلل عليه و » ۱۲۵فرمايد: ص مي

آله عن االل بالصالة و السالم كما يفعله أعداؤهم هذا مع ما قد رووا في صحاحهم عن 

 ... الخ. .النبي صلي اهلل عليه و آله انه قال: من صلي علي و لم يصل علي آلي فقد جفاني
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 صلوات از نظر فقهي

 اشاره

و اما موضوع وجوب صلوات و سالم فرستادن موقعي كه اسم مقدس پيغمبر اكرم صلي 

نسبت  ي استنباط و اجتهاديشود از نقطه نظر فقاهتي و رويهاهلل عليه و آله و سلم ذكر مي

سأله اين م به واجب بودن آن و عدم وجوبش و يا استحباب مؤكد است محل استدالل بر

و اتخااذ تصميم از نظر فتوي گرچه محلش كتاب فقه است ولي در اينجا ناگزير از اشاره 

 اهلل )ص( ذكرنگارد: مشهور ميان فقهاء وقتي كه اسم مبارك رسولبوده و اجماال مي

[ عدم وجوب صلوات است خواه انسان خودش به اسم مبارك ۸۳۵شود ] صفحه مي

يگر بشنود و جمعي از بزرگان فقهاء مانند محقق )ره( و عالمه تلفظ نمايد يا از كسي د

اند و جمعي ديگر از مجتهدين اماميه مانند شيخ )ره( ادعاء اجماع بر عدم وجوب كرده

صدوق و فاضل مقداد و شيخ بهائي و سيد محقق صاحب مدارك و فيض كاشاني و 

صالح مازندراني و  ي مجلسي و محدث بحراني و شيخ حر صاحب وسائل و موليعالمه

( اهلل )صاند. رسولي مدني رحمهم اهلل و بعضي ديگر قائل به وجوب شدهسيد عالمه

سالم الفرموده: من ذكرت عنده و لم يصل علي فدخل النار فابعده اهلل. و امام باقر عليه

بزرارة فرموده: و صل علي النبي)ص( كلما ذكرته او ذكره ذاكر عندك في االذان او 

فرمايد: و من ذكرت عنده و لم يصل اهلل صلي اهلل عليه و آله در حديثي ميو رسول غيره.

 صلي اهلل اهللالسالم فرموده: قال رسولعلي فلم يغفر اهلل له و ابعده اهلل. و امام صادق عليه

 عليه و آله ارفعوا اصواتكم بالصالة علي فانها تذهب بالنفاق. 

 وجوب مشكلترعدم وجوب صلوات مشكل و حكم به 

احاديث در اين مسأله بسيار است و تيمنا به اين چند حديث اكتفاء شد اگر به جوامع 

شود كه با وجود اين همه احاديث حديث مانند وسائل الشعية و غيره رجوع شود معلوم مي
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اهلل صلي اهلل عليه و آله است و نيز با وجود ظاهر كه ظاهر در وجوب صلوات به رسول

[ يصلون..... كه امر به صلوات فرستادن است ۸۳۸ه: ان اهلل و مالئكته ] صفحه ي شريفآيه

و اخبار و احاديث وارده در اين باب معارضي از احاديث ديگر ندارد فتوي دادن بعدم 

وجوب مشكل است ولي مشكلتر از آن حكم به وجوب است زيرا اگر واجب بود و با 

ي اندازهالبلوي است بهين را محل ابتالء و عاماين كه موضوع مبتلي به است و عموم مسلم

رفت و نظر به مجرد مشهور بودن كرد كه از ضروريات دين بشمار ميشهرت پيدا مي

تناء ي شريفه به شهرت اععدم وجوب نيست كه تا گفته شود: با وجود ظاهر اخبار و آيه

لمين در ميان مسشود و شهرت دليل نيست، بلكه نظر بر آنست كه اگر واجب بود نمي

شود كه بر نمود چطور ميكرد و در ميان عموم مردم شهرت مياشتهار به سزا پيدا مي

اند مستور بماند و مانند محقق )ره( و عالمه )ره( فقهائي كه از اساطين دين و از اساتيد فقه

ادعاء اجماع بر عدم وجوب كنند بلكه به نحو استفاضه از فقهاء ادعاء اجماع بر عدم 

ي شريفه و احاديث كثيره در بيان تأكد استحباب شود آيهاند پس معلوم ميوجوب كرده

ي شريفه شود. پس نظر به ظاهر آيهاست چنانچه از قرائن ديگر نيز اين معني استفاده مي

و احاديث كثيره احتياط واجب صلوات فرستادن بر خاتم انبياء محمد مصطفي و اوصياء 

زرگوار است صلوات اهلل و سالمه عليهم اجمعين خواه انسان طاهرين و معصومين آن ب

خودش اسم مبارك آن حضرت را تلفظ نمايد يا كسي ديگر اسم مبارك را به زبان 

 آورد. 

 نقل كلماتي از سید علي خان مدني

[ ۸۳۳ي محقق سيد علي خان مدني ] صفحه و خوب است كلماتي را كه سيد عالمه

السالم نگارش داده در اينجا بياورم. قال رحمه جاديه عليهي سسره در شرح صحيفهقدس

اهلل تعالي: الصالة عليه )ص( في غير الصالة و عند عدم ذكره مستحبة عند جميع اهل 

االسالم و ال يعرف من قال بوجوبها غير الكرخي فانه اوجبها في العمر مرة كما في 
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ي وجوبها في التشهدين معا و قال الشهادتين. و اما في الصالة فاجمع علماؤنا )رض( عل

الشافعي هي مستحبد في االول واجبة في الثاني و قال ابوحنيفة و مالك مستحبة فيهما معا. 

و اما عند ذكره )ص( فظاهر كثير من االخبار كقوله )ص(: من ذكرت عنده و لم يصل 

ن له: معلي دخل النار، و من ذكرت عنده فنسي الصالة علي خطأبه طريق الجنة، و قو

ذكرت عنده و لم يصل علي فدخل النار فابعده اهلل. انها تجب كلما ذكر و كلما سمع ذكره 

الن الوعيد امارة الوجوب و هو مختار ابن بابويه و المقداد من اصحابنا و الطحاوي من 

العامة. قال الزمخشري: و هو الذي تقتضيه االحتياط و منهم من اوجبها في كل مجلس مرة 

ن اوجبها في العمر مرة. و قال المحقق االردبيلي )ره( و ال شك ان احتياط و منهم م

الزمخشري احوط. و يمكن اختيار الوجوب في مجلس ان صلي اخراوان صلي ثم ذكر 

يجب ايضا كما تعدد الكفارة في تعدد الموجب اذا تخللت و اال فال انتهي. ثم قال العالمة 

سرهما: و الحق ان هذه التفاصيل عرية بيلي قدسالمدني بعد نقل ذلك عن المحقق االرد

[ تحكم و اال ولي الوجوب عند كل ذكر ۸۳9ء منها ] صفحه عن المستند فالقول بشي

لالخبار الكثيرة الصريحة باالمر بها كلما ذكر و االصل في االمر الوجوب. و اما القول 

لي عدم رة المستندين اباالستحباب مطلقا كما ذهب اليه جماعة مستدلين باالصل و الشه

تعليمه )ع( للمؤذنين و تركهم ذلك مع عدم وقوع نكير عليهم كما يفعلون االن و لو كان 

لنقل. ففيه: ان عدم التعليم ممنوع و كذا عدم النكير كعدم النقل. فقد روي ثقة االسالم في 

االلف و فصح بجعفر )ع( اذا اذنت فاالكافي في باب بدء االذان و االقامة باسناده عن ابي

الهاء و صل علي النبي )ص( كلما ذكرته او ذكره ذاكر في اذان و غيره. علي ان عدم النقل 

ال يدل علي عدمه و اصالة البرائة ال يصح التمسك بها بعد ورود القرآن و االخبار به. ثم 

ليه ع السالم اذا ذكر النبي )ص( فاكثروا الصالةالظاهر من بعض االخبار كقول الصادق عليه

حيث رتب االمر بالصالة علي الذكر بالفاء التعقيبية هو ايقاعها علي الفور فلو اهمل اثم 

علي القول بالوجوب و لم تسقط و كذا الظاهر ان االمر بها عام لكل احد و علي كل حالة 

حتي في الصالة فلو ترك االمتثال و اشتغل بالقرائة فيها هل تبطل الصالة علي تقدير 
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ال؟ فان قلنا: ان االمر بالشيئي نهي عن ضده الخاص و النهي في العبادة يقتضي  الوجوب ام

[ فلو تكرر الذكر ۸۳۷[ و ان قلنا: بعدمه فال و هو الراجح. ] صفحه ۵۵۵الفساد بطلت ]

تكرارا كثيرا بحيث يخرج باالشتغال بالصالة عليه عن كونه مصليا ال يبعد القول بسقوط 

 اذا تضيقا و تعذر الجمع بينهما علمنا ان احدهما ليس بواجب قطعا التكليف بها الن الفعلين

و لما كان مشتغال بالصالة و وجب اتمامها و االستمرار فيها كان ما ينافيه غير مأمور به 

 فليتأمل. 

 تحقیق در احاديث

بنا به اتفاق جميع مسلمين و اجماع آنها در غير از تشهد نماز و جائي كه اسم مبارك 

[ حضرت ۸۳۱اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم ذكر نشده باشد صلوات بر آن ] صفحه رسول

ي شريفه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه... كه امر به صلوات مستحب است پس آيه

ي شريفه راجع به مطلق صلوات شود اما استحبابي است چون آيهفرمايد معلوم ميمي

ي و يا نماز نيست و اگر امر وجوبي بود چون مسألهاست و مقيد به حال ذكر اسم مبارك 

لمين شود مسشد پس معلوم ميمبتلي بهاي عموم مسلمين است از ضروريات در اسالم مي

اند. و اما وجوب صلوات در حال ذكر اسم مبارك چنانچه از اين امر استحباب فهميده

ه وجوب رض ظاهر امر در آيي شريفه آن را نتوان استفاده كرد و اگر بر فگفته شد از آيه

شود پس بايد به سراغ احاديث وارده در باشد در تشهد نماز امتثال به وجوب متحقق مي

ي وجوب پس از دقت در آنها مشكل است زيرا اين مسأله برويم و از روايات هم استفاده

ا راخباري كه در آنها وعيد ذكر شده مستفاد از آنها دعاء بر شخصي شده كه خداوند او 

اگر داخل آتش شده باشد از رحمت خود دور سازد نه اين كه صلوات نفرستادن موجب 

السالم است كه دخول در نار است. و عمده در احاديث صحيح زرارة از ابوجعفر عليه

فرموده: اذا اذنت فافصح بااللف و الهاء و صل علي النبي كلما ذكرته او ذكره ذاكر 

ي سياق كه در اذان امر به ن حديث شريف هم به قرينهعندك في االذان او غيره. و اي

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

شود وارد در مورد ادب است و اين احتمال در آن افصاح الف وهاء فرموده معلوم مي

[ مقابل آن ۸۳۲حديث احتمال قريب است و لذا نتوان به ظاهر آن حديث در ] صفحه 

قدس نسبت به عدم وجوب همه ادعاء اجماعها كه از اكابر فقهاء و آشنايان به مذاق شرع م

صلوات صادر شده تمسك نمود پس حق آنست كه گفته شد احتياط واجب صلوات 

فرستادن است در هر جا كه به اسم مبارك تلفظ شود يا از كسي ديگر شنيده شود. و اما 

اهلل )ص( در تشهد فرائض يوميه بدون شك واجب و اجماع صلوات فرستادن به رسول

ت چنانچه در صلوات بر پيغمبر )ص( صلوات بر آل محمد )ص( را اماميه بر آن قائم اس

ي اماميه بوده و اخبار كثيره بر آن داللت دارد بر آن ضم كردن مورد اتفاق و اجماع شيعه

و جاي شبهه نيست. و صلوات بر آن حضرت بدون ضم آل محمد )ص( بر آن جائز نبوده 

باشد. از كارهاي بسيار )ص( مياهلل و رفتاريست كه بر خالف دستور و أمر رسول

بر  گذارند وآور اهل سنت يكي هم آنست كه دانسته و فهميده حق را زيرپا ميتعجب

ي اميه را تعقيب كرده و تا حال نيز از دستور آن شجرهي بنيكنند و رويهآن عمل نمي

روايت  املعونه دست بردار نيستند چنانچه پوشيده نيست در اخبار كثيره به طرق خود آنه

ي شريفه: ان اهلل و مالئكته يصلون علي النبي... عموم صحابه اند كه بعد از نزول آيهكرده

اهلل )ص( كيفيت سالم اهلل )ص( سئوال كردند: يا رسولو انصار و سائرين از رسول

[ ۸9۵ايم آيا صلوات فرستادن بر شما به چه نحو است؟ ] صفحه فرستادن را به شما دانسته

فرموده: كه بگوئيد: اللهم صل علي محمد و علي آل محمد كما صليت علي  در جواب

[ كه ۵۵۹[ . و ابن حجر مكي در الصواعق المحرقه ]۵۵۱ابراهيم و علي آل ابراهيم... الخ ]

اهلل كيف الصالة عليكم اهل البيت؟ قال قولوا: در رد شيعه نوشته گويد: صح يا رسول

ي اهل سنت در ... الخ. با اين همه تفصيل رويهاللهم صل علي محمد و علي آل محمد

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم است و )آل( را ترك صلوات برخالف دستور رسول

ادي الدين سيوطي رجوع كند روايات زيكنند. اگر كسي به تفسير الدر المنثور جاللمي

)ص( از كيفيت  اهللي آنها تصريح شده كه مسلمانها از رسولخواهد ديد كه در همه
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اند فرموده است بگوئيد: اللهم صل علي محمد و علي آل محمد... صلوات سئوال كرده

ريح ي آنها نص صالخ. و در تفسير نامبرده بيشتر از هيجده حديث نقل كرده كه در همه

اهلل )ص( شريك قرار دهيد و در صحاح است كه )آل رسول ص( را در صلوات با رسول

اند مانند اميرالمؤمنين علي وضوع را از جماعتي از صحابه نقل كردهو سنن عامه اين م

[ و عبداهلل بن عباس و طلحة و ابوهريرة و ۸9۱السالم و ابوسعيد خدري ] صفحه عليه

ابومسعود انصاري و بريدة و ابن مسعود و كعب عجرة و ديگران. و روايات وارده از طريق 

ندان رسالت در حد كمال است و از بدعتها و ي شيعه به خاشيعه زياد است چون عالقه

ي نبويه در ميان مردم و مسلمانها شهرت اميه كه برخالف سنت سنيهدستورهاي بني

اند گريزانند و لذا هيچ وقت در صلوات بر پيغبمر اكرم )ص( )آل( او را از وي جدا داده

راني ي بحمهاند. سيد عالكنند و كتابهاي مستقلي در اين موضوع تأليف كردهنمي

سره( در غاية المرام با بيست و سه طريق از طرق عامه و با بيست طريق از طرق )قدس

ت و پنج ي مباركه: ان اهلل و مالئكته يصلون... با بيسشيعه و در تفسير برهان در تفسير آيه

طريق از طرق شيعه به استثناء چند حديث از طرق اهل سنت و محدث جليل حويزي 

اند [ با بيست و پنج طريق از طرق شيعه روايت كرده۵۵۵در تفسير نورالثقلين ]رحمه اهلل 

و در اكثر بلكه در تمامي آنها به استثناء دو سه حديث تصريح شده كه در صلوات به 

 اهلل )ص( بااهلل )ص( نبايد )آل محمد( را جدا از آن حضرت نمود و بايد به رسولرسول

اغلب طرق شيعه به اين نحو است: )اللهم صل علي محمد آلش با هم صلوات فرستاد و در 

و آل محمد( حتي در تشهد نماز كه بالشك واجب است كه صلوات بايد گفت به ترتيب 

 [ مذكور گفته شود كافي است. ۸9۹] صفحه 

 در صلوات به امر خود رسول اهلل« آل»ضم 

رده و در ص( رفتار كاهلل )ولي اهل سنت چنانچه گفتيم: برخالف فرمايش دستور رسول

زبانها و كتابهاي خودشان ضميمه كردن صلوات بر آل محمد را حذف كرده و اين طور 
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نويسند: )اللهم صل علي محمد( يا )اللهم صل و سلم علي النبي( گويند و ميصلوات مي

 يا )صلي اهلل عليه و سلم( 

 ي اهل سنت در حذف آلرويه

ه به طريق اخبر است چون شيعه مواظبت بر ضميمم چنانچه در اغلب كتب و مؤلفات سنيها

كمتر در  اند بسيارآل دارند و لذا سنيها برغم آنها سنت نبويه را زير پاي خودشان گذاشته

ي امويه پيروي نكرده و آل را حذف نكرده شود كه از رويهمؤلفات اهل سنت ديده مي

ر علماي باشد. و از اكابر ميباشند مانند ابن حجر عسقالني و بعضي ديگر كه بسيار ناد

اهل سنت از معاصرين كه در كتابش در صلوات )آل( را حذف نكرده و تبعيت از سنت 

ي كبير مرد عاقل و داناي فرموده و تقليد كوركورانه را رها كرده عبارت از عالمه

شيخ محمد سعيد عرفي است كه در كتاب نفيس و اثر خالد خود )سر انحالل اسالمي

لعربية و وهن المسلمين( كه فعال طبع دوم دمشق آن نزد نگارنده موجود است در االمة ا

اهلل اهلل وفات يافته رضيرسول ۱۵۷9ي مرضيه كنار نشده است در سال صلوات از رويه

تعالي عنه. شيخ صدوق )ره( روايت كرده به اسناد خود از ابان بن تغلب از حضرت 

اهلل من [ رسول۸9۵عليه قال: قال ] صفحه اهلللمؤمنين سالمالسالم از اميراابوجعفر باقر عليه

صلي علي و لم يصل علي آلي لم يجد ريح الجنة و ان ريحها ليوجد من مسيره خمسمأة 

اهلل صلي السالم از رسول[ . در تفسير نعماني )ره( با اسنادش از اميرالمؤمنين عليه۵۵۸عام ]

ال   تصلوا علي صالة مبتورة بل صلوا الي اهل بيتي واهلل عليه و آله نقل كرده كه فرمود: ال

[ ۵۵۳تقطعوهم فان كل نسب و سبب يوم القيامة منقطع اال نسبي. و ابن حجر در صواعق ]

نقل كرده: روي عن النبي )ص(: ال تصلوا علي الصالة البتراء فقالوا: و ما الصالة البتراء؟ 

قولوا: اللهم صل علي محمد و آل فقال: تقولون اللهم صل علي محمد و تمسكون بل 

 محمد. 
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 در صلوات نزد شیعه ضروريست« آل»ضم 

[ فرموده: كه ضم )آل محمد( ۵۵9سره ]شيخ الفقهاء العظام صاحب جواهر الكالم قدس

در صلوات مثل ضروريست در مذهب شيعه و به اين جهت است كه از بعض عامه نقل 

زيرا در آن اشعار بر افضي بودن است بعد  شده كه نهي كرده از صلوات گفتن بر )آل (

[ بر خدا از اين عصبيت باطل چنانچه گفته شد از روي ۸9۸برم ] صفحه فرمايد: پناه ميمي

 اند. تعصب جاهلي فرمايش و دستور پيغمبر )ص( را به كنار انداخته

 مراد از آل محمد چه كسانند؟

 اشاره

ز اهلل )ص( صلوات بر آنها نيناگفته نماند: مراد از آل محمد كه بايد در صلوات به رسول

اهلل )ص( كرد و توان جدا از صلوات به رسولضميمه شود و آنها را هيچ وقت نمي

اجماعي ميان شيعه است. عبارت از اميرالمؤمنين علي و فاطمه و حسن و حسين و نه امام 

عليهم است و اين مسأله از ضروريات اماميه اثناعشريه اهللواتمعصوم از اوالد حسين صل

شك و شبهه و از مسلمات ميان شيعه و از بديهيات است و روايات در و از اتفاقيات بي

از بزرگان علماء اهل سنت در تفسير خود نقل كرده شمار است. ثعلبياين موضوع بي

اهلل انه قال لفاطمه )ص( ايتيني سلمة )رض( عن رسولمسندا از شهر بن حوشب از ام

بزوجك و ابنيك فجائت فالقي عليهم كساء ثم رفع يده عليهم فقال اللهم هؤالء آل محمد 

فاجعل صلواتك و بركاتك علي آل محمد فانك حميد مجيد قالت: فرفعت الكساء 

ار بي كساء و از اخالدخل معهم فاجتذ به فقال: انك علي خير. از روايات وارده در قضيه

ص( اهلل )ي مهمه و موضوع بسيار بزرگ كه رسولمتواتره از طرق فريقين در آن واقعه

ي تطهير [ عمال اهميت آن را برساند و به مسلمانها بفهماند و آيه۸9۳خواسته ] صفحه 

ي بيت در آيهنازل شده كامال معلوم و روشن است كه مراد از آل محمد و منظور از اهل
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اهلل )ص( آنها را در زير [ عبارت از آن بزرگواران است كه رسول۵۵۷ي تطهير ]شريفه

ي مباهله با نصاراي نجران همراه خود به مباهله كساء جمع فرموده و آنها را در قضيه

ه السالم نبيت عليهمحاضر كرد. و نظر به اجماع قطعي و احاديث متواتره از طرق اهل

اطهار  بيتلتحية و الثناء داخل آل محمد و اهلفرزند امام حسين سيدالشهداء عليه آالف ا

 باشد. السالم نيز ميبوده و صلوات و سالم شامل آن ذوات مقدسه عليهم

 انكاري از صاحب قاموس

آور است كه فيروزآبادي صاحب كتاب قاموس در لغت در كتاب: )الصالت بسيار تعجب

اهلل )ص( اعالم و تعليم كه رسول[ اقرار كرده ۵۵۱و البشر في الصالة علي خير البشر( ]

فرموده: كه در صالت بر او صالت بر آل را عالوه شود با اين حال باز خودش در همان 

م اهلل( يا در مقابل اسي )رسولكتاب و سايرين وقتي كه صلوات در موقع ذكر كلمه

 اند )صلي اهللنويسند اين جمالت را نگارش داده[ حضرت مي۸99مبارك آن ] صفحه 

كنند بعد فيروزآبادي در همان صفحه از كتاب نامبرده عليه و سلم( و )آل( را حذف مي

شروع به تفاصيلي كرده كه از جهتي به حق اعتراف نموده و از طرف ديگر دچار 

اشتباهاتي شده كه سراپا باطل و حرفهاي الطائل است آنجا كه گويد: فلتعلم ان اهلل عز 

هلل )ص( و لم يأمر بالصالة علي آله في الكتاب و انما جاء اشأنه أمر بالصالة علي رسول

اهلل )ص( ايانا الصالة عليه بزيادة الصالة علي االل تا اين كه گويد: االعالم في تعليم رسول

ثم اعلم ان آل الرجل في لغة العرب خاصته االقربون اليه و خاصة االنبياء و آلهم هم 

و قد علمنا ان ابراهيم كان من آله انبياء و رسل. بعد  الصالحون العلماء باهلل من المؤمنين

تفصيلي نگارش داده كه قريب به اجمالش اين است: مراد از آل محمد علماء صالحين از 

باشند و در صلوات مأثوره: اللهم صل امت است كه آنها از خواص پيغمبر اكرم )ص( مي

يم... الخ. از آل ابراهيم انبياء علي محمد و آل محمد كما صليت علي ابراهيم و آل ابراه

د و نظر انو رسل بودند مثل اسحق و يعقوب و يوسف و انبيائي كه از نسل ابراهيم آمده
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بر اين كه در اين امت نبوت ختم شده و باب تشريع احكام مسدود گرديده به اين مناسبت 

آل او  ي نبوت باشد گرچهاهلل )ص( از خداوند خواسته براي آل محمد مرتبهرسول

 ] صفحه اهللتوانند تشريع احكام نمايند چون منصب نبوت ندارند پس از كمال رسولنمي

ر اهلل )ص( ب[ )ص( است كه آل خود را در رتبه به انبياء ملحق كرده است. و رسول۸9۷

السالم شود ولي از شرايع ابراهيم عليهالسالم مزيت دارد كه شرع وي نسخ نميابراهيم عليه

اهلل )ص( تعليم صلوات را به ما به اين صورت كه آل او را در صلوات و رسولنسخ شد 

اهلل )ص( در به خودش ضم شود بيان نفرموده مگر از طريق وحي الهي و دعوت رسول

باره باجابت رسيده است. پس ما قطع داريم كه در اين امت اشخاصي هستند كه اين

ق شده است ولي حق تشريع احكام را ندارند ي انبياء در نبوت ملحي آنها به درجهدرجه

اهلل )ص( را گرامي داشته كه آل او را شهداء بر امم انبياء قرار داده چنانچه و خداوند رسول

هاي خودشان شهداء قرار داده. بعد خداوند تخصيص داده بر اين امت انبياء را بر امت

احكام را و مقرر فرموده كه آنچه  يعني علماء آنها را كه به آنها تشريع فرموده اجتهاد در

ان شنظر آنها در اجتهادشان بر آن مؤدي بشود آنها به مؤداي آن هم خودشان و هم مقلدين

عمل نمايند چنانچه حكم شرايع انبياء و مقلدين آنها اين طور بود. پس خداوند اجتهاد را 

ند راي آل محمد كه عبارتاسرائيل قرار داده و بي وحي در انبياء بنيدر اين امت به منزله

ي نبوت نزد خداوند تعالي است كه در آخرت ظاهر از مؤمنين علماي اين امت مرتبه

نند ككنند و در دين و احكام اجتهاد نميشود و در دنيا همين مقدار اجتهاد مشروع ميمي

 از [ و هرگاه اتفاق افتاد كه يكي۸9۱مگر به امر مشروع از جانب خداوند تعالي. ] صفحه 

بيت به اين مرتبه از علم و اجتهاد نائل شد براي آنها اين مرتبه وجود دارد مانند حسن اهل

اند ميان )اهل( و )آل( را و خيال بيت كه جمع كردهو حسين و جعفر و نظائر آنها از اهل

دعا اند زيرا اين ابيت پيغمبر )ص( بالخصوصنشود كه مراد از )آل محمد( عبارت از اهل

شناسد بلكه )آل( عبارت است از: خاصة الرجل و هل لغت نبوده و عرب آن را نمينزد ا
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[ ... و ۵۵۲فرمايد: أدخلوا آل فرعون ]احباؤه: بتخفيف الباء الموحدة. و خداوند تعالي مي

 [ ... ۵۸۵فرمايد: اعملوا آل داود شكرا ]مي

 بررسي به مطالبي كه صاحب قاموس بیان كرده

اء اهلل )ص( علماء امتي كأنبيز اين تفاصيل باز گويد: و قول رسولفيروزآبادي بعد ا

اسرائيل و في لفظ: علماء هذه االمة انبياء سائر االمم و ان كان في اسناده مقال لكن بني

و يا عين  ي ترجمهيستأنس به فيما ذكرناه. به كلمات فيروزآبادي كه تا اينجا خالصه

از نظر دقت صحيح است يا نه؟ و پس از آن  لفظش نقل شد بررسي و تحقيق شود كه

ي اماميه كه در تمامي عقائد و اقوال و مراد از )آل محمد( چنانچه گذشت در نزد شيعه

اند السالم رجوع كرده و از آن حضرات اخذ كردهبيت اطهار عليهمدر احكام به اهل

 آن كريم به ما[ فيروزآبادي گفته: كه خدا در قر۸9۲چيست؟ خواهيم پرداخت. ] صفحه 

اهلل اهلل صلي اهلل عليه و آله صلوات بفرستيم ولي نسبت به آل رسولامر فرموده كه به رسول

)ص( در كتاب امر به صلوات نفرموده است. اين فرمايش وي درست نيست زيرا خداوند 

ه يي شريفه: يا أيها اليذن آمنوا صلوا عليه.... امر به صلوات به رسولش فرموده و آدر آيه

ي شريفه الزم گرفته صلوات بر )آل( را باداللت التزامي بر آن داللت مطابقي دارد و آيه

لوات اند از كيفيت صچون مسلمين بعد از نزول آيه چنانچه در احاديث كثيره نقل كرده

اهلل )ص( سئوال كردند فرمود به من صلوات بگوئيد و آل محمد را ضم بر آن از رسول

ميان سني و شيعه است گرچه سنيها در مقام عمل با فرمايش پيغمبر  كنيد و اين اتفاقي

كنند پس صلوات بر پيغمبر )ص( الزم گرفته كه )ص( موافقت ندارند و مخالفت مي

اهلل صلي صلوات بر )آل( نيز گفته شود و اال صلوات دم بريده و برخالف دستور رسول

 زام داللت دارد كه صلوات بر )آل( نيزي شريفه بااللتاهلل عليه و آله خواهد شد پس آيه

اهلل سولي شريفه فقط ربا صلوات بر نبي صلي اهلل عليه و آله و سلم ذكر شود و در آيه

 اهلل صلي اهللاهلل ص( مانند خود رسول)ص( ذكر شده اشاره به اين است كه )آل رسول
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ل( است و ه و آله از )آاهلل صلي اهلل عليباشند رسولعليه و آله هستند و مثل يك نفس مي

در  ي نفس واحده هستند.اند فرقي ندارند به منزلهاهلل صلي اهلل عليه و آله)آل( از رسول

صحيح مسلم در كتاب صالة در باب صالة بر نبي )ص( بعد از تشهد و همچنين در صحيح 

: قلت اند كه تواتر دارد[ كرده۸۷۵ي احزاب با طرقي نقل ] صفحه بخاري در تفسير سوره

اهلل اما السالم عليك فقد عرفناه و اما الصالة عليك فكيف هي؟ فقال: قولوا اللهم يا رسول

ي شريفه: صل علي محمد و آل محمد كما صليت علي ابراهيم و آل ابراهيم. و لذا آيه

اهلل )ص( افضل امت باشند و براي صلوات الزم گرفته كه )آل محمد( مانند خود رسول

اي است كه مانند خود پيغمبر اكرم )ص( مستحق صلوات هستند كه مرتبهآنها منزلت و 

خداوند امر فرموده به پيغمبر )ص( و آل آن حضرت با هم صلوات گفته شود و از هم 

هيچ وقت جدا نشوند و لذا به اعتراف خود آقاي فيروزآبادي چنانچه كلماتش گذشت 

هستند. و از اموري كه كشف از بطالن  ي مرسليني انبياء و در درجه)آل محمد( در مرتبه

ي شريفه داللت بر صلوات گفتن بر )آل كند كه ادعا كرده آيهقول فيروزآبادي مي

محمد( را ندارد اذعان يكي از متعصبين علماي اعالم اهل سنت و اعترافش بر داللت 

تاب ك باشد و او عبارت از ابن حجر مكي است كه دري شريفه به موضوع نامبرده ميآيه

[ اقرار به داللت ] صفحه ۵۸۱خود صواعق كه به گمان خويش در رد شيعه تأليف كرده ]

[ تا معلوم گردد ۵۸۹[ آيه نموده و خوب است عين عبارات وي از صواعق نقل شود ]۸۷۱

خداوند چطور مطلب حق را به قلم يك نفر عالم متعصب سني جاري كرده است: سؤالهم 

باللهم صل علي محمد و علي آل محمد الي آخره دليل ظاهر  بعد نزول االية و اجابتهم

علي ان االمر بالصالة علي أهل بيته و بقية آله مراد من هذه االية و االلم يسألوا عن الصالة 

علي أهل بيته و آله عقب نزولها و لم يجابوا بما ذكر فلما اجيبوا به دل علي ان الصالة 

[ ۸۷۹[ اقامهم في ذلك مقام نفسه الن ] صفحه ۵۸۵( ]عليهم من جملة المأمور به و انه )ص

القصد من الصالة عليه مزيد تعظيمه و منه تعظيمهم و من ثم لما أدخل من مر في الكساء 

قال: اللهم انهم مني و أنا منهم فاجعل صالتك و رحمتك و مغفرتك و رضوانك علي 
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 فحينئذ طلب من المؤمنين و عليهم و قضية استجابة هذا الدعاء ان اهلل صلي عليهم معه

رده كه را نقل ك -صالتهم عليهم معه )بعد ابن حجر حديث ال تصلوا علي الصالة البتراء

اهلل قبال ما نقل كرديم و گويد:( و ال ينافي ما تقرر حذف االل في الصحيحين قالوا: يا رسول

ليت ما صكيف نصلي عليك؟قال: قولوا: اللهم صل علي محمد و علي ازواجه و ذريته ك

علي ابرهيم الي آخره الن ذكر االل ثبت في روايات أخر و به يعلم انه )ص( قال ذلك 

كله فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظه االخر ثم عطف االزواج و الذرية علي االل في كثير 

من الروايات يقتضي انها ليسا من االل الخ... پس معلوم شد كه خداوند در قرآن كريم امر 

بر آن داللت دارد. بعد ي صلوات با داللت التزامير )آل( را فرموده و آيهبه صلوات ب

 باشند. فيروزآبادي گويد: آل الرجل در لغت عرب خواص نزديكان وي مي

 به نقل صاحب لسان العرب« آل»معاني 

بايد دانست كه معني )آل( در لغت متعدد است و اهل سنت بر حسب معاني )آل( در لغت 

العرب تمامي اند و ابن منظور در لسانمراد از )آل محمد( اختالف شديد كردهدر معني و 

آنها را تفصيال نگاشته و خوب است خالصه و اجمال آنچه او گفته در اينجا بياوريم: ] 

[ : و االل آل النبي )ص( ۵۸۸ي )أول( گويد ][ در لسان العرب در ذيل ماده۸۷۵صفحه 

 ة: آل النبي صلي اهلل عليه و آله من اتبعه قرابة كانت اواختلف الناس في االل فقال طائف

غير قرابة و آله ذو قرابته متبعا او غير متبع و قالت طائفة: االل و االهل واحد و االل اذا صغر 

قيل أهيل و عن الكسائي في تصغير آل أويل قال ابوالعباس فقد زالت تلك العلة و صار 

في الصالة كل من اتبع النبي )ص( قرابة كان او غير االل و االهل اصلين لمعنين فيدخل 

قرابة و روي عن غيره أنه سئل عن قول النبي )ص(: اللهم صل علي محمد و علي آل 

محمد من آل محمد؟ فقال قائل: آله اهله و أزواجه كأنه ذهب الي ان الرجل تقول له: 

عني يحتمله اللسان ولكنه ألك اهل؟ فيقول: ال و انما يعني انه ليس له زوجة قال و هذا م

[ و ذلك ان يقال للرجل ۵۸۳معني كالم ال يعرف اال ان يكون له سبب كالم يدل عليه ]
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تزوجت؟ فيقول: ما تأهلت فيعرف بأول الكالم انه أراد ما تزوجت. و قال قائل: آل محمد 

ته ابأهل دين محمد و ذهب ناس الي ان آل محمد قرابته التي ينفرد بها دون غيرها من قر

و اذا عد آل الرجل ولده الذي اليه نسبهم و من يؤويه بيته من زوجة او مملوك أو مولي 

[ ضمه عياله و كان هذا في بعض قرابته من قبل ابيه دون قرابته من ۸۷۸او احد ] صفحه 

ي اهلل اهلل صلقبل امه لم يجز أن يستدل علي ما أراد اهلل من هذا ثم رسوله اال بسنة رسول

آله و سلم فلما قال ان الصدقة ال تحل لمحمد و آل محمد دل علي ان آل محمد عليه و 

هم الذين حرمت عليهم الصدقة و عوضوا منها الخمس و في الحديث. ال تحل الصدقة 

لمحمد و آل محمد قال ابن االثير. و اختلف في آل النبي صلي اهلل عليه و آله الذين ال 

أهل بيته. و قيل آله اصحابه و من آمن به و هو في اللغة تحل الصدقة لهم فاالكثر علي أنهم 

يقع علي الجميع و آل الرجل اتباعه و منه قوله عز و جل. أدخلوا آل فرعون اشد العذاب. 

هذا تلخيص ما في اللسان. و قيل: الفرق بين االل و االهل ان االهل اعم منه يقال. اهل 

ؤل اليه بنسب او قرابة مأخوذ من االول و هو البصرة و ال يقال. آل الرجل قومه و كل من ي

الرجوع و اهله كل من يضمه بيته و قيل آل الرجل قرابته و اهل بيته و آل الرجل شخصه 

و كذلك آل كل شئي و آل الرجل اهله و ال يستعمل اال في ما فيه شرف فال يقال: آل 

يح داد؟ معلوم ] صفحه توان ترج[ . از اين همه اقوال مختلفه كدام را مي۵۸9االسكاف ]

[ است كه به اقوال و سخنان اشخاص عادي كه هر كس بر حسب فهم خود در مراد ۸۷۳

از )آل محمد( اظهار نظري كرده با در نظر گرفتن اين كه ترجيح بدون اين كه مرجحي 

وية توان اعتماد كرد؟ قولي كه خواسته با سنت نبدر بين بوده باشد ممكن نيست چطور مي

 عليه و آله كه فرموده: ان الصدقة ال تحل لمحمد و آل محمد. ترجيح دهد كه صلي اهلل

مراد از )آل محمد( كليه أقرباء رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله است كه صدقه بر آنها حرام 

 است. 

 در اخبار متواتره« آل»معني 
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اد از )آل ي حديث كساء و غيره مرپس با آن همه احاديث و اخبار متواتره در قضيه

اهلل صلي اهلل عليه و آله معني )آل محمد( را به مردم محمد( را بيان فرموده و خود رسول

تفسير و توضيح داده و مراد خويشتن را ظاهر و آشكارا ساخته چرا مراد از )آل محمد( 

داد؟  باشند نتوان ترجيحعليهم مياهللرا كه عبارت از علي و فاطمه و حسن و حسين سالم

آور نيست معنائي كه خود صاحب شريعت مقدسه بيان فرموده آن را به كنار تعجب آيا

گذاشته و بأمثال أقوال فالن لغوي مرد عادي بتوان اطمئنان پيدا كرد؟ و چرا اين همه 

احاديث به طرق أهل سنت و شيعه را به كنارانداخت كه با داللت مطابقي به معناي )آل 

يثي تمسك نمود كه در مورد صدقه وارد شده چطور به محمد( دالل دارد ولي به احاد

شود؟ و آن همه اقوال علماي أهل سنت كه از صاحب لسان العرب ] آنها چنگ زده مي

[ شنيده شد در آنها قول فيروزآبادي كه )آل محمد( را به علماء امت معني ۸۷9صفحه 

ي ل محمد( را معنكند ديده و شنيده نشد پس فيروزآبادي به دلخواه خودش خواسته )آ

انند: السالم مالسالم عبارتند: از اوالد ابراهيم عليهكند در صورتي كه آل ابراهيم عليه

ر اند ولي دالسالم آمدهاسماعيل و اسحق و يعقوب و انبيائي كه از نسل ابراهيم عليه

ي اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم )آل محمد( به امت و در امت هم به علماء معنرسول

ثل السالم بايد )آل محمد( هم مشود؟ در صورتي كه مقتضاي تشبيه به ابراهيم عليهمي

)آل ابراهيم( از نسل و اوالد خاتم انبياء محمد مصطفي صلي اهلل عليه و آله و سلم بوده 

ت اهلل )ص( بيگانگانند گرچه از علماء امباشند نه از ديگران كه نسبت به آنها به رسول

اهلل )ص( اشخاصي هستند كه به حكم عقل و نقل ه در نسل رسولباشند. و عالو

مامي اند و تو اعلم امت اسالمي در عصر خودشان بوده -اگر تابع دليل باشيم -معصومند

نبياءاند ي ااند كه در مرتبهامت با علميت و افضليت آنها اعتراف دارند و آن ذوات مقدسه

باشند  ي نبوتنمود و اشخاصي كه در مرتبه كه خود فيروزآبادي به اين موضوع اعتراف

ن به آن شود زيرا نائل شدي نبوت نائل نميبايد معصوم باشند و اال غير معصوم به مرتبه

مرتبه الزم گرفته كه به تمامي اوصاف و كماالت ني دارا باشد و از آنهاست صفت، و به 
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ر انبياء اند آنها از سائكردهي اماميه كه با دالئل بسيار محكم و متقن ثابت عقيده شيعه

و  العزم بغير از خاتم انبياء صلي اهلل عليه و آله و سلم افضلندگذشته و حتي از انبياء اولي

ي انبياء و به اعتراف خود ] اند. آن اشخاص افضل و اعلم كه در رتبهاعلم از آنها بوده

اهلل داشتن رسول[ فيروزآبادي كه كالمش نقل شد خداوند به جهت گرامي ۸۷۷صفحه 

ي نبوت و امامت است آيا آنها )ص( )آل( او را شهداء بر امم انبياء قرار داده كه مرتبه

مراد از )آل محمد( نباشند؟ آيا ماليان سنيها شاهد بر امم انبيائند؟ آيا آنها از اعمال امم 

اند مالسالماهلل )ص( و اوصياء طاهرين او عليهآگاهند تا شهداء بر آنها باشند؟ يا رسول

كه بر اعمال واقف و نزد خداوند شاهدند. و قل اعملوا فسيري اهلل عملكم و رسوله و 

د شان مورالسالم كه در اسالم اعلميت و افضليتبيت اطهار عليهم[ . اهل۵۸۷المؤمنون ]

ي فيروزآبادي كه عمر خود را در الفاظ و لفاظي بسر برده اتفاق مسلمين است به عقيده

ز علم ي علماء ابيت كسي به مرتبهلوم )آل محمد( حظ و نصيبي نبرده اگر از اهلو از ع

ي رسد كه در جرگهي آنها ميو اجتهاد رسيد و ميان )اهل( و )آل( را جمع كرد به مرتبه

ادبي زهي به اين بي -)آل محمد( وارد شوند مانند آن حضراتي كه از آنها اسم برده است؟

 شان مناطل كه آقاي فيروزآبادي كرده: اشخاصي كه علومو تصور باطل و خيال ع

اند تعالي است آنها را در رديف علماي امت كه نسبت به آن ذوات مقدسه جاهلاهللجانب

 نه عالم آورده است. 

 اجتهاد مجتهدين مثل وحي بر انبیاء نیست

رمود: ] اس شده و فاشخاصي كه علوم آنها از خاتم انبياء صلي اهلل عليه و آله و سلم اقتب

السالم و يازده [ و اميرالمؤمنين علي عليه۵۸۱[ )أنا مدينة العلم و علي بابها( ]۸۷۱صفحه 

انند اند آنها را ماهلل صلي اهلل عليه و آله و سلمشان باب علم رسولفرزند آن حضرت همه

ده وشان كسبي و تعلمي از امثال خودشانند خيال نماشخاص مجتهدين عادي كه علوم

اشخاصي كه علوم اولين و آخرين و انبياء و مرسلين نزد آنهاست و علم كتاب مبين )و 
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 هاي مبارك ايشان است آنها را با مالهاي سنيها يكسان فرضفيه تبيان كل شيئي( در سينه

اينگونه  -ها و قلبهاي ظلمانيأف باد بر اين جهالت و ناداني نابود باد اينگونه فهم -كرده

 السالم را با معاوية بن صخر زنديق يكسان فرضند كه اميرالمؤمنين علي عليهاشخاص بود

السالم فرمود: انزلي الدهر حتي قالوا علي و معاوية. و آقاي فيروزآبادي كردند و امام عليه

اجتهاد مجتهدين سنيها را كه باب اجتهاد را مسدود كرده و تقليد از چهار مجتهد مرده 

اسرائيل تصور كرده است [ مانند وحي انبياء بني۵۸۲يلي بر آن نداريم ]نمايند كه ابدا دلمي

[ تصريحش بر آن گذشت. اين ادعاء وي اشتباه بزرگ است زيرا ۸۷۲چنانچه ] صفحه 

باشد كه از ضروريات نيست و مؤداي اجتهاد مجتهدين در مسائل و فروعات اختالفي مي

ق واقع باشد مثاب و مأجور و به واقع اجتهاد آنها ظني و حكم ظاهري است و اگر مطاب

عمل كرده است و اگر مطابق واقع نشد معذور خواهد بود اگر در بذل وسع و اجتهاد 

السالم [ احكامي كه انبياء عليهم۸۱۵خود قصور و مسامحه روا نداشته باشد و اما ] صفحه 

وي اند و از رفرمايند حكم واقعي است كه از وحي تلقي و اخذ فرمودهبه مردم بيان مي

بت اهلل )ص( نيز نساند به رسولاجتهاد نيست گر چه اهل سنت از صدر اول اسالم خواسته

ها را بلكه تصحيح كنند و خليفه را در تحريم امثال اجتهاد بدهند تا اجتهاد امثال معاويه

ده واهلل )ص( اجتهاد نمي زنان كه در مقابل نص قرآن كريم و در ازاء رسولي متعهمسأله

ي كند و اجتهاد در حق ومجتهد بتراشند در صورتي كه پيغمبر )ص( از وحي تلقي مي

ميان  كرد؟ بهمعني ندارد و لذا اين بحث را كه آيا پيغمبر )ص( مجتهد بود و اجتهاد مي

هاي علم اصول فقه كه در زمانهاي [ و علماي اعالم اين مطلب را در كتاب۵۳۵اند ]آورده

 اند. در هر صورتاند عنوان كرده و به بحث پرداختهصنيف فرمودهقديم در آن علم ت

ي مقايسه اجتهاد مجتهدين به نحو مشروع در احكام و فروعات اختالفي و آن را به منزله

رش حاصل و فاسد است. بلي اگر منظووحي بر أنبياء خيال كردن كالم باطل و تصور بي

قدسه است عبارت باشد از اوصياء معصومين از علمائي كه )آل محمد( مراد از آن ذوات م

اهلل )ص( آن وقت اين كالم وي صحيح است كه هر چه آنها بيان نمايند مانند رسول
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اهلل )ص( است زيرا آنها هر چه گويند و [ انبياء و خود رسول۸۱۱هاي ] صفحه فرمايش

و  بياناتاهلل )ص( است فرقي در ميان نيست ولي باز بيان فرمايند مأخوذ از رسول

هاي آنها نيز مانند خود پيغمبر )ص( در اصول و فروع دين از روي اجتهاد نيست فرمايش

اهلل )ص( است. و بايد اضافه كرد كه اجتهاد مجتهدين براي پيا كردن بلكه مأخوذ از رسول

پيدا  باشد و ممكن است دري بيشتر نيست ميحكم واقعي كه از يك حكم الهي در واقعه

كم مجتهد به خطا برود و مؤداي اجتهادش مطابق حكم واقعي نباشد ولي كردن آن ح

روند پس چطور اجتهاد آنها مانند وحي بر انبياء )ص( در بيان احكام واقعيه به خطا نمي

شود بلي فيروزآبادي مبناي شود؟ زيرا اگر مانند وحي باشد در آن خطا نميانبياء مي

به  دانند يا قائلتهد را در اجتهادش مصيب ميكالمش بنا به مذهب خودشان است كه مج

حكم واقعي اصال نيستند يا قائلند به عدد آراء مجتهدين در يك واقعه احكام مختلفه بر 

شود و در لوح محفوظ ثبت حسب مؤداي اجتهاد و ظن آنها حكم جعل شده و يا مي

انها ماميو بطالن تي تصويب از آنها نقل شده است گردد بنا به اختالفي كه در مسألهمي

 نزد ما واضح است. 

 ي تخطئة و تصويباشاره به مساله

ي )تخطئه و تصويب( اين مطلب كامال عنوان شده و به و در اصول فقه اماميه در مسأله

طور تفصيل تحقيق گشته به نحوي كه به كسي شك و شبهه نمانده است و بطالن قول به 

 حتياجي براي تفصيل در اينجا نمانده است. تصويب مانند آفتاب روشن گرديده و ا

 موضوع بودن آنچه نقل شده: علماء امتي كانبیاء... الخ

[ )آل ۸۱۹اما اين كه فيروزآبادي در ضمن كالمش گفته: به مدعاي وي كه ] صفحه 

يناس اسرائيل استمحمد( را به علماي امت معني كرده با حديث علماء امتي كانبياء بني

درست نيست: اوال: اين حديث كه به سه نحو نقل شده: علماء امتي انبياء  شود،پيدا مي
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ر اصول و جوامع د -اسرائيلاسرائيل يا: افضل من انبياء بنياسرائيل يا: كأنبياء بنيبني

ي حر عاملي ي محدث جزائري )ره( و عالمهي اماميه پيدا نشده و عالمهحديث شيعه

ح اند تصريمصابيح االنوار كه از اكابر محدثين عظامي شبر )ره( د )ره( و سيد عالمه

اند اند كه اين حديث از موضوعات سنيهاست ولي باز توجيهاتي بر آن ذكر كردهكرده

اند و [ چنانچه آن را از استاد اعظم ما آيةاهلل كاشف الغطاء )ره( سؤال كرده۵۳۱]

يروزآبادي نيز در كالمش [ . و خود آقاي ف۵۳۹توجيهاتي در جواب مرقوم فرموده است ]

اشاره كرده كه در سند اين حديث كالم است چنانچه گذشت: )و ان كان في اسناده 

مقال( و علماي اعالم بر فرض كه اين حديث صحت داشته باشد براي آن توجيهات 

اند و اال حديث از جهت سند و راوي معلوم نيست بلكه از بزرگان محدثين مرقوم فرموده

[ و در بعض عبارات ۸۱۵اند:از موضوعات است: ] صفحه ذشت كه فرمودهشنيده شد و گ

اگر منظور علماي امت باشد  -[ ۵۳۵اسرائيل ]واقع است: علماء امتي افضل من انبياء بني

آيد و آن محال است زيرا انبياء كه غيرمعصومند ترجيح و مرجوح بر راجح الزم مي

ه شود كه افضل از انبياء باشند مگر اين كيمعصومند و علماء امت معصوم نيستند چطور م

ومين ي معصگفته شود: كه علماي معصوم اين امت مراد است كه عبارت از حضرات ائمه

ن اين ي معصوميالسالم باشند اين معني صحيح است و جاي شك نيست كه ائمهعليهم

هلل عليه و اء صلي االعزم غير از خاتم انبيامت افضل از تمامي انبياء و مرسلين و حتي اولي

باشند. و بزرگان محدثين نيز علماء امتي.... الخ را در حديث مذكور به آله و سلم مي

ي نبوت اند زيرا آنها هستند كه در مقام و مرتبهالسالم دانستهي معصومين عليهممعناي ائمه

مد( از آل محبوده و بلكه افضل از انبياءاند. و تمامي آن معاني كه از لسان العرب براي )

علماي اعالم اهل سنت نقل شد و آقاي فيروزآبادي قائل است كه مراد عموم علماء 

 مؤمنين اين امت است. 

 قدر متقین بودن آل محمد بنا به اقوال عامه
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اشند اهلل )ص( بو يا بنا به قول شافعي كه قائل است مراد از )آل محمد( عموم اقرباء رسول

ت يا اقوال ديگر كه گذشت نظر به تمامي آنها دوازده معصوم كه صدقه بر آنها حرام اس

[ بدون كوچكترين شك داخل در آل محمد ۸۱۸اهلل )ص( ] صفحه بيت رسولاز اهل

)ص( هستند زيرا دخول آنها قدر متيقن است ولي از احاديث و تواريخ معلوم و مستفاد 

نان خاندان نبوت بسيار عباس دشماميه و آل مروان و بنيي بنيشود كه در دورهمي

اند كه بتوانند )آل محمد( را طوري معني نمايند كه اختصاص به اميرالمؤمنين كوشيده

السالم نداشته باشد و مكالمات و مباحثات علي و اوالد طاهرين آن حضرت عليهم

الرشيد در اثبات اين كه آل يس و آل السالم در مجلس مأمونحضرت امام رضا عليه

السالم است مشهور و در كتب مسطور است گاه ي طاهرين عليهماز ائمه محمد عبارت

اند: كه عبارت از تمامي اقرباي گويند: )آل محمد( عبارت از تمامي امتند و گاه گفته

ايش اند و فرماهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم است و از اين قبيل اقوال تراشيدهرسول

اند اء فرموده: اللهم هؤالء آل محمد. زير پا گذاشتهي كساهلل )ص( را كه در قضيهرسول

اميه ي بنيچنانچه در صلوات فرستادن معلوم شد با وجود آن همه روايات تا امروز رويه

اميه اصرار اند چنانچه بنياهلل )ص( رو گردانيدهي رسولرا تعقيب كرده و از رويه

لوات دم بريده فرستاده شود و اند كه در صلوات )آل محمد( را ترك كرده و صورزيده

زوجاتند  بيتاهلل )ص( تفسير كنند و گويند: مراد از اهلي تطهير را به زوجات رسولآيه

دادند كه مراد دادند و در مجامع عمومي و در بازارها ندا ميو به مفسرين مزدور پول مي

[ ۸۱۳] صفحه ي آنها نازل شده عبارت از زوجات ي تطهير دربارهبيت كه آيهاز اهل

اند كه )آل محمد( را از معناي حقيقي [ . و همچنين اصرار ورزيده۵۳۸پيغمبرند )ص( ]

ود ي وجآن خارج و به معاني مجازي حمل نمايند و پيروان آنها نيز كه بعدا پا به عرصه

كنند. راغب اصفهاني در مفردات القرآن گويد اند از آنها پيروي كرده و ميگذاشته

عنه: الناس يقولون: المسلمون كلهم آل النبي عليه اهللل لجعفر الصادق رضي[ : قي۵۳۳]

الصالة والسالم فقال: كذبوا و صدقوا. فقيل له: ما معني ذلك؟ فقال: كذبوا في أن االمة 
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كافتهم آله. و صدقوا في أنهم اذا قاموا بشرائط شريعته آله. از اين تعبير كه مردم گويند 

)ص( هستند واضح است كه مردم را دستهاي اموي وادار به آن  مسلمين عموما آل نبي

كرده و بر فرض اگر با قرينه و مجازا )آل محمد( به امت هم اطالق شود مردمي حرفها مي

توانند بودن قدر متيقني را از )آل محمد( اند نميكرده[ كه اين ادعاء را مي۸۱9] صفحه 

از اوالد سيد المرسلين )ص(اند. و فرمايش امام  ي طاهرينانكار نمايند كه عبارت از ائمه

السالم: في انهم اذا قاموا بشرائط.... الخ قرينه است كه اطالق )آل( بر امت از باب عليه

 مجاز و به معني اتباع است اگر به شريعت عمل نمايند. 

 فرمايشهاي امام رضا

يف مجلس مأمون تشر السالم در مرو بهريان بن صلت روايت كرده كه حضرت رضا عليه

برد و در آن مجلس جماعتي از علماء اهل عراق و خراسان جمع شده بودند و مأمون از 

[ سئوال ۵۳9ي شريفه: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ]السالم از آيهامام عليه

اند بيانات فرموده و مأمون كرده و آن حضرت برخالف آنچه علماء در آن مجلس گفته

السالم فرموده: مراد ئوال كرده كه آيا مراد از عترت )آل( است يا غير آل؟ امام عليهس

اهلل صلي اهلل عليه و آله نقل شده: كه امت من آل اند: از رسول)آل( است. و علماء گفته

ه مراد از آل اند: كمن است و اصحاب پيغمبر صلي اهلل عليه و آله به نحو استفاضه گفته

السالم در جواب آنها فرموده: آيا به آل محمد صدقه حرام ] ت. امام عليهمحمد امت اوس

 السالم فرموده: به امت چطوراند: بلي حرام است، امام عليه[ است؟ علماء گفته۸۱۷صفحه 

رق السالم فرموده: اين فاند: نه حرام نيست، امام عليهصدقه حرام است؟ در عموميت گفته

شود گفت: كه مراد از آل امت است. و امام رضا س نميميان امت و آل كافي است پ

السالم السالم در آن مجلس با دوازده آيه از آيات قرآني فضيلت عترت طاهره عليهمعليه

السالم و كلمات علماء كه در ي مجموع آن بيانات امام عليهرا بيان فرموده از مالحظه

 اند كه نسبت بهچقدر اصرار داشته شود كه علماء عامهاند معلوم ميحضور مأمون بوده
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د و پوشي نمايناهلل صلي اهلل عليه و آله پردهي رسولبيت و ذريهمعاني آل محمد و اهل

همان افكار نادرست و عقائد باطله است كه تا حال در زبان و قلم سنيها باقي و در اصرار 

هار بادي در كلماتش اظنمايند. از همان افكار است كه آقاي فيروزآبه آنها پافشاري مي

غمبر بيت پيكرده چنانچه نقلش گذشت: خيال نشود كه مراد از )آل محمد( عبارت از اهل

شناسد بلكه اند زيرا اين ادعاء نزد اهل لغت نبوده و عرب آن را نمي)ص( بالخصوص

ي ادخلوا آل فرعون... را به خود شاهد )آل( عبارت از احباء و خاصان مرد است بعد آيه

 ورده است. آ

 در معضالت بايد به آل محمد رجوع شود

شود: شما خودتان اقرار داريد كه )آل( در لغت عبارت از به آقاي فيروزآبادي گفته مي

اهلل صلي اهلل عليه و آله و عترت طاهره از اوالد احباء و خاصان شخص است و خود رسول

ند كه تا روز اب اهلل و يكي از ثقلين هستاهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم كه برابر با كترسول

[ آن حضرات نيز اتفاق دارند ۸۱۱ي ] صفحه قيامت با هم خواهند بود و اتباع و شيعه

بيت( و )عترت( عبارت از خاصان از اوالد پيغمبر اند كه )آل محمد( و )اهلتعيين كرده

طاهره زهراء بتول ي السالم و صديقهي اثناعشر عليهمصلي اهلل عليه و آله و ائمه

توان ادعاء كرد: كه مراد از )آل محمد( باشد. آيا در مقابل اينها ميعليهاالسالم مي

بيت پيغمبر صلي اهلل عليه و آله بالخصوص نيستند زيرا اهل لغت و عرب اين معني را اهل

ي معصومين اهلل صلي اهلل عليه و آله و ائمهشناسند؟ آيا تصريح خود رسولنمي

ي عقليه و نقليه عصمت آنها ثابت است و اتفاق شيعيان السالم كه به موجب ادلهعليهم

ي اعتبار اقوال اهل لغت از آنها و اقوال و بيانات آنها بر حسب روايات وارده به اندازه

 شناسد؟ باشد؟ تا آقاي فيروزآبادي گويد: اهل لغت و عرب آن را نميعرب نمي

 شعر ناشي صغیر
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در صورتي كه تمامي امور و علوم به نحو صحيح در نزد آن بزرگواران است فيروزآبادي 

 بيتخودش و تمامي عرب بايد از ايشان اخذ علوم كنند و چه خوب گفته شاعر اهل

[ چنانچه عالمه شيخ محمد علي اعسم ۵۳۷السالم: ناشي صغير آن مرد متكلم فقيه ]عليهم

ي او گويد: بنو المختار هم للعلم باب لهم [ قصيده۸۱۲نجفي )ره( در تخميس ] صفحه 

في كل معضلة جواب اذا وقع اختالف و اضطراب )بآل محمد عرف الصواب و في أبياتهم 

اهلل صلي اهلل عليه و آله بيان و نزل الكتاب( مراد از )آل محمد( آنچه را كه خود رسول

له و سلم اهلل صلي اهلل عليه و آرسولالسالم نيز فرمايش تعيين فرموده و عترت طاهره عليهم

رد العرب تصريح كاند و در حالي كه )آل( در لغت چنانچه صاحب لسانرا تعقيب فرموده

هلل عليه و اهلل صلي اشان به وي برسد و سنت رسولشود كه نسببه اوالد انسان گفته مي

ي طاهرين هآله تعيين كرده كه )آل محمد( عبارت از اوالد نسبي و صلبي او ائم

اند. آيا باشد كه اهل عصمتاند مياهلل صلي اهلل عليه و آلهالسالم كه از اوالد رسولعليهم

توان گفت: كه عرب )آل محمد( را به آن معني در مقابل اين دليل محكم مي

چون امثال  «حب الشيئي يعمي و يصم»اند: ولي چه بايد كرد از قديم گفته -شناسند؟نمي

ز معايب باشد و لذا اشان ميشان براي تصحيح اقوال گذشتگانها تمام اهتمامفيروزآبادي

ويسند اند آنچه را كه نبايد بنو ايرادات و اشكاالت كلمات خودشان چشم پوشيده و نوشته

و نظر بر اين كه از مثل فيروزآبادي در كتابي كه آن را طبع و نشر كرده و نسبت آن را 

ي ناصحيح و اغالط بسيار واضح درج شده و لذا به كالم طول اند آن حرفهابه وي داده

 [ ۸۲۵داده شد تا نادرستي آن حرفها روشن شده و باعث اشتباه ديگران نگردد. ] صفحه 

 ي صحیح در معني آل محمدعقیده

 اشاره

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ي معني )آل محمد( چنانچه گفته شد آنست كه آنها ي اماميه دربارهي شيعهو اما عقيده

ي طاهره و امام حسن مجتبي و امام حسين سيدالشهداء از اميرالمؤمنين و صديقه عبارتند:

 اهلل صلي اهللي هدي سالم اهلل عليهم اجمعين، و در صلوات هم كه رسولو نه امام از ائمه

عليه و آله و سلم فرموده آنها را از من جدا ننمائيد عبارت از آن حضرات و ذوات مقدسه 

الم گويد السي سجاديه عليهتبحر سيد علي خان مدني در شرح صحيفهي مباشد. عالمهمي

السالم و ال وجه لتخصيص [ آل محمد عندنا عترته الطاهرة من أهل العصمة عليهم۵۳۱]

ات فقيل: السالم. و للعامة اختالفالشهيد الثاني )ره( بأميرالمؤمنين و فاطمه و الحسنين عليهم

هاشم و [ عليه الزكات من بني۸۲۱. من حرم ] صفحه آله أمته و قيل: عشريته. و قيل

ي محدث سيد جزائري )ره( گويد: و اما آله صلي اهلل عليه و آله فقد عبدالمطلب. و عالمه

اختلف المسلمون في المراد بهم والذي اجتمعت عليه شيعتهم بسبب النقل المستفيض عن 

ي مجلسي )ره( در آخر . و عالمه [۵۳۲السالم ال غير ]المعصومين انهم المعصومون عليهم

فرمايد: الثامنة: في تحقيق معني االل و أهل البيت و قد قالت العامة فيهما كتاب اربعين مي

ما قالوا و ال نطيل الكالم بذكر أقاويلهم الفاسدة و ما ذهب اليه الفرقد الناجية االمامية و 

الم و السو االئمة االثناعشر عليهم دلت عليه اخبارهم المتواترة هو ان المراد باالل فاطمه

البيت باصحاب الكساء اما مع الرسول البيت و يظهر من االخبار اختصاص اهلكذا اهل

ي السالم و قد وافقنا عل)ص( و بدون و لعله احد اطالقاته و مصطلحاته في عرفهم عليهم

اهلل سولست كه رما ذكرنا كثير من العامة و دلت عليه اخبارهم. نگارنده گويد: شكي ني

ي تطهير است به اتفاق مسلمين و همچنين اجماعي در ميان امامية است )ص( داخل آيه

ي شريفه است چنانچه در محل خود السالم داخل مفاد آن آيهي معصومين عليهمكه ائمه

 مشروحا بيان شده است. 

 فرمايش شهید ثاني و اشكال محقق خونساري
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طاهره  يه( در شرح لمعه اختصاص به اميرالمؤمنين و صديقهسر)آل( را شهيد ثاني )قدس

شود [ اطالق مي۸۲۹السالم ] صفحه السالم داده و فرموده: بباقي ائمه عليهمو حسنين عليهم

الدين خونساري )ره( در حواشي خود فرموده: ي محقق آقا جمالاز باب تغليب و عالمه

باب تغليب باشد محل تأمل است. فرمايش آن  السالم ازكه اطالق )آل( بباقي ائمه عليهم

 السالممحقق جليل درست بوده و حرف حق است زيرا اطالق )آل( بباقي ائمه عليهم

اطالق حقيقي است از باب معني مجازي نيست تا از باب تغليب باشد. و محقق خوانساري 

. و الذرية هو السالم: )آل محمد( ذريته[ : و عن الصادق عليه۵9۵فرمايد ]سره ميقدس

السالم و عترته اصحاب الكساء. هذا العقب و عقب العقب مطلقا و اهل بيته االئمة عليهم

بحسب اصل اللغة و اال فاالل و االهل و العترة في االحاديث مترادفة كل بمعني كل. 

السالم نقل فرموده: كه آل محمد )ص( عبارت از ذريه است روايتي كه از امام صادق عليه

ي قيامت بر اوالد شامل است ولي ناگفته نماند: يه عقب انسان را گويند تا دامنهو ذر

شود و اختصاص به آنها روايت اشاره به اين است كه )آل محمد ص( به ذريه اطالق مي

عباس ادعاي آل محمد بودن دارد و ساير اقارب مراد از آل محمد نيست مانند اين كه بني

اين كه آل محمد محمد در صلوات و در تشهد شامل عموم [ ۸۲۵داشتند و اما ] صفحه 

بيت را نيز دو اطالق است آيد چنانچه اهلالسالم درنميذريه است از فرمايش امام عليه

د ولي شواهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم ميي رسولگاه استعمال در كليه اوالد و ذريه

نما ي تطهير: است چنانچه در آيهبيت عصمت و طهارت ااصل حقيقت استعمالش در اهل

ت از بيت عباريريد اهلل ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا. مراد از اهل

السالم است چنانچه روايات متواتره به طرق سني و آل عبا و حضرات معصومين عليهم

در شود و شيعه بر آن ناطق است. همچنين مراد از )آل محمد( كه اغلب استعمال مي

كه  اهلل )ص(صلوات خواه در تشهد نماز كه واجب است و يا صلوات فرستادن به رسول

ي معصومين شود: اللهم صل علي محمد و آل محمد، عبارت از عترة طاهرهگفته مي

ي متبحر )ره( در شرح صحيفه بر آن تصريح فرموده السالم است چنانچه سيد عالمهعليهم
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ت اهلل )ص( عبارنساري )ره( كه فرموده: عترت رسولو نقل گشت. و فرمايش محقق خو

از اصحاب كساء هستند و اين بر حسب اصل لغت است مورد اشكال نيست زيرا عترت 

شود چنانچه در لسان العرب و ديگر كتب بر حسب لغت بر اوالد صلبي انسان اطالق مي

ه و اين ي شدلغت بر آن تصريح شده است و در روايات نيز عترت به اصحاب كساء معن

اند چون در رأس السالممنافات ندارد كه مراد از عترت تمامي اوصياء معصومين عليهم

[ ۸۲۸اند و )عتر( به معني اصل )عاد الي عتره( اي ] صفحه آنها اصحاب كساء قرار گرفته

 شود. اصله و )العترة( نسل الرجل و ولده و گاه در )عشيره( نيز استعمال مي

 قل كلمات صاحب لسان العربمعني عترت و ن

اني  اهلل )ص(:العرب گويد: في حديث زيد بن ثابت قال قال رسولابن منظور در لسان

تارك فيكم الثقلين خلفي كتاب اهلل و عترتي فانهما لن يفترقا حتي يردا علي الحوض. قال 

ي ف محمد بن اسحق و هذا حديث صحيح و رفعه نحوه زيد بن ارقم و أبوسعيد الخدري و

بعضها: اني تارك فيكم الثقلين كتاب اهلل و عترتي اهل بيتي فجعل العترة اهل البيت. و 

العترة ولد الرجل و ذريته و عقبه من صلبه فعترة النبي )ص( ولد فاطمه البتول عليهاالسالم. 

[ ان ۵9۱و عترته اهل بيته االقربون و هم اوالده و علي و اوالده و المشهور المعروف ]

اهل بيته و هم الذين حرمت عليهم الزكاة و الصدقة المفروضة و هم ذوالقربي الذين  عترته

لهم خمس الخمس المذكور في سورة االنفال. اين عبارات ملخص آنست كه در 

شود در ميان اهل لغت نيز )عترت( العرب به عين اين الفاظ آمده است معلوم ميلسان

 )ص(از بتول الزهراء عليهاالسالم است و در اهللاهلل )ص( عبارت از اوالد رسولرسول

حديث متواتر قطعي الصدور: اني تارك فيكم الثقلين كتاب اهلل و عترتي اهل بيتي ] صفحه 

بيت است مراد از اين عترت كه عدل و مانند دو كفه ميزان [ كه عترت عبارت از اهل۸۲۳

اهند يگر تا روز قيامت جدا نخوو ترازو با كتاب خداوندي قرآن كريم با هم بوده و از يكد

السالم هستند كه با كتاب خدا تا روز قيامت با هم ي معصومين عليهمشد عبارت از ائمه
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شوند زيرا كساني كه با كتاب خدا با هم باشند و از آن جدا نشوند بوده و ابدا جدا نمي

قرآن  و آنها ازوقت از آنها قطعا بايد معصوم باشند و ائمه معصومند پس قرآن كريم هيچ

ي شوند و عدل با كتاب خدا هستند و اگر در بعض اخبار عترت باعم از ائمهجدا نمي

السالم تفسير و معني شده است منافات با معني عترت در حديث شريف معصومين عليهم

متواتر مذكور ندارد. و فرمايش محقق خونساري )ره(: كه آل و اهل و عترت در احاديث 

شود عبارت از معناي يكديگرند صحيح است و وقتي كه مطلق گذاشته مي مترادفند و به

شود كه در اعم استعمال شده است چنانچه اند و گاه ميالسالمعترت طاهره عليهم

 گذشت. 

 «آل»نقل كالم صاحب كشف الغمة و نقل احاديثي در معني 

الميست طوالني [ را در تحقيق معني )آل( ك۵9۹سره ]و صاحب كشف الغمة اربلي قدس

[ نقل فرموده است. ] ۵9۵ي مجلسي )ره( هم مقداري از آن را در بحاراالنوار ]و عالمه

[ گويد: فان قال قائل: فما حقيقة االل في اللغة عندك دون المجاز هل هو ۸۲9صفحه 

خاص القوام باعيانهم ام عام في جميعهم متي سمعناه مطلقا غير مقيد؟ فقل: حقيقة االل 

ة القرابة خاصة دون سائر االمة و كذلك العترة ولد فاطمه عليهاالسالم خاصة و قد في اللغ

يتجوز فيه بان يجعل لغيرهم... خوب است در اينجا از حاديثي كه در معني )آل( وارد 

؟ قال: السالم. من آل محمدشده نقل شود. ابوبصير گويد: عرض كردم به ابوعبداهلل عليه

ه؟ قال االئمة االوصياء، فقلت: من عترته؟ قال: اصحاب العباء ذريته. فقلت: من أهل بيت

فقلت: من أمته؟ قال: المؤمنون الذين صدقوا بما جاء به من عنداهلل عزوجل المتمسكون 

بالثقلين الذين امروا بالتمسك بهما. كتاب اهلل و عترته اهل بيته الذين اذهب اهلل عنهم 

م السالاهلل )ص( علي االمة عليهمن بعد رسولالرجس و طهرهم تطهيرا. و هما الخليفتا

السالم )آل محمد( را به ذريه تفسير فرموده كه گاه اطالق [ . مالحظه شود: امام عليه۵9۸]

[ آنها شامل است ۸۲۷شود و منظور اختصاص به ذريه دارد نه اين كه به عموم ] صفحه مي
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از و در صلوات فرستادن و در و اين منافات ندارد كه مراد از )آل محمد( در تشهد نم

ق كند: الهي به حاغلب أدعيه كه انسان آنها را شفيع به درگاه خداوند آورده و عرض مي

م السالالسالم است. و نيز امام عليهي معصومين عليهممحمد و آل محمد. عبارت از ائمه

السالم ليهمع ي اوصياء تفسير فرمود، و عترت را فقط به اصحاب عباءبيت را به ائمهاهل

ت معني بيمعني كرد، ولي در تفسير عترت در اشاره به حديث ثقلين عترت را به اهل

ي معصومين است، پس عترت را به بيت ائمهي تطهير نيز مراد از اهلفرمود كه در آيه

اصحاب كساء تفسير كردن منافات ندارد كه مراد از عترت در حديث ثقلين تمامي 

السالم مراد است. و در بعضي احاديث شريفه )آل محمد( را به هماوصياء معصومين علي

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم حرام است تفسير كليه آناني كه نكاح آنها به رسول

خواستند خودشان را در رديف )آل عباس كه مياند و اين براي آنست كه بنيفرموده

رج نمايند و اگر احيانا مجازا گاه محمد( قرار دهند آنها را از شمول )آل محمد( خا

شود كه )آل محمد ( در معني اعمي استعمال شود اين استعمال الزم نگرفته كه در مي

عباس هم باشد كه جمعي از صلوات و در تشهد نماز هم مراد از )آل محمد( شامل بني

و ال  د:فرمايآنها يك عده ملوك جبابره بيشتر نبودند و ظالم بودند و قرآن كريم مي

تركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار. شيخ صدوق )ره( در معاني االخبار روايت كرده 

الم. الس[ ميسرة گويد: عرض كردم به حضرت ابوعبداهلل عليه۸۲۱از عبداهلل بن ] صفحه 

أنا نقول: اللهم صل علي محمد و أهل بيته، فيقول قوم: نحن آل محمد، فقال: انما آل 

[ . عبداهلل ديده ۵9۳ عزوجل علي محمد صلي اهلل عليه و آله نكاحه ]محمد من حرم اهلل

ست عباس اگويد: اللهم صل علي محمد و آل محمد قومي كه كنايه از بنيوقتي كه مي

كنند كه ما داخل آل محمد هستيم عبداهلل هم بر حسب بالند و ادعاء ميبه خود مي

ه( باشند )آل محمد( را تبديل )باهل بيتعباس داخل صلوات ني صحيح خود كه بنيعقيده

ر السالم دارد تا ادعاء شمول ببيت چون اختصاص به اوصياء معصومين عليهمكرده و اهل

گوئيم. السالم سئوال كرده وقتي كه ما صلوات ميعباس از بين برود و از امام عليهبني
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ي هابي كه خالي از شائبالسالم با جوگويند كه ما آل محمد هستيم؟ و امام عليهقومي مي

اهلل عليه و  اهلل صليتقيه نيست فرموده: )آل محمد( كساني هستند كه نكاح آنها به رسول

آله و سلم حرام است يعني اختصاص به اوالد صلبي پيغمبر اكرم )ص( دارد نه اين كه به 

يش فرما عموم آنها شامل است امام )ع( خواسته رد ادعاء عباسيها باشد چنانچه نظير اين

 ي. تعالشاءاهللعباس وارد است و نقل خواهيم كرد اناز امام رضا )ع( نيز در مقابل بني

 بیانات امام رضا در مجلس مأمون

حضرت رضا )ع( در مجلس مأمون الرشيد همان مجلسي كه در گذشته بر آن اشاره شد 

اند آيا آنها عبارت [ سئوال كرده۸۲۲بعد از آن كه علماء از آن حضرت از عترت ] صفحه 

يعني عترت عبارت از آل است. « هم االل»از )آل(اند يا غير )آل( است؟ امام )ع( فرموده: 

اند به اين عبارت: فقالت العلماء: فهذا بعد علماء اعتراض بر امام )ع( كرده و عرض نموده

يقولون  ء اصحابهو هؤال« امتي آلي»اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم يؤثر عنه انه قال: رسول

السالم: فقال ابوالحسن عليه«. آل محمد أمته»بالخبر المستفاض الذي ال يمكن دفعه: 

اخبروني هل تحرم الصدقة علي االل قالوا نعم. قال:فتحرم علي االمة؟ قالوا: ال، قال: هذا 

فرق ما بين االل و االمة و يحكم اين يذهب بكم اضربتم عن الذكر صفحا أم أنتم قوم 

سرفون... امام )ع( صريحا مراد از )آل محمد( عموم امت باشد اساسا رد فرموده است و م

فرمايش امام معصوم )ع( حجت است و بايد از آن تبعيت كرد و بر عموم امت اسالمي 

واجب است كه از فرمايش امام رضا )ع( سر نپيچند و بر آن منقاد باشند زيرا او يكي از 

ص( هر دو را امانت و خليفه و هادي از خود گذاشته است اهلل )ثقلين است كه رسول

لس السالم در مجاند. امام رضا عليهچنانچه به نحو تواتر قطعي سني و شيعه نقل كرده

بيت و بيت استدالل فرموده و معاني اهلالرشيد كه با آيات قرآني به فضيلت اهلمأمون

 فرمايد: و اما االية السابعة فقول اهللآل محمد و عترت را روشن ساخته است تا اين كه مي

[ يصلون علي النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا ۳۵۵تبارك و تعالي: ان اهلل و مالئكته ] صفحه 
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[ . و قد علم المعاندون منهم انه لما نزلت هذه االية قيل: يا ۵99عليه و سلموا تسليما ]

ل علي فقال: تقولون: اللهم ص اهلل قد عرفنا التسليم عليك فكيف الصالة عليك؟رسول

محمد و آل محمد كما صليت علي ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد. فهل بينكم 

معاشر الناس في هذا خالف؟ قالوا: ال، قال المأمون: هذا ما ال خالف فيه اصال و عليه 

سن [ ؟ قال ابوالح۵9۷اجماع االمة فهل عندك في االل شيئي أوضح من هذا في القرآن ]

يس و القرآن الحكيم انك لمن المرسلين »السالم: نعم اخبروني عن قول اهلل عز و جل: عليه

فمن عني بقوله: يس؟ قالت العلماء: يس محمد صلي اهلل عليه [ » ۵9۱علي صراط مستقيم ]

و آله و سلم لم يشك فيه احد. قال ابوالحسن )ع(: فان اهلل عز و جل أعطي محمدا و آل 

[ صلي اهلل عليه و آله و سلم من ذلك فضال ال يبلغ أحد كنه وصفه ۳۵۱محمد ] صفحه 

قال السالم فاال من عقله، و ذلك ان اهلل عز و جل لم يسلم علي احد االعلي االنبياء عليهم

تبارك و تعالي: سالم علي نوح في العالمين. و قال: سالم علي ابراهيم. و قال: سالم علي 

الم علي آل نوح و لم يقل: سالم علي آل ابراهيم. و ال قال: موسي و هارون. و لم يقل: س

سالم علي آل موسي و هارون، و قال عزوجل. سالم علي آل يس.يعني آل محمد. فقال 

[ . بلي )آل( گاه در ذريه و ۵9۲المأمون: قد علمت ان في معدن النبوة شرح هذا و بيانه ]

د چنانچه در قول خداوند سبحانه كه شواهل دين و اتباع و اقوام و عشيره استعمال مي

[ يعني اتباع فرعون را داخل شديدترين ۵۷۵فرمايد: ادخلوا آل فرعون أشد العذاب ]مي

عذاب نمائيد اين معني الزم نگرفته كه در صلوات هم مراد از )آل محمد( امت و اتباع 

)آل محمد(  ي طاهرين )ع( كه مراد ازاهلل )ص( و ائمهباشد با وجود تعيين خود رسول

سره در معاني االخبار مسندا نقل اند. شيخ صدوق قدسچه كسانند و مراد را روشن ساخته

كرده از امام صادق )ع( كه سليمان ديلمي گويد: قلت، البي عبداهلل )ع(: جعلت فداك 

[ االئمة ۳۵۹من االل؟ قال: ذرية محمد )ص( قال: قلت: فمن االهل؟ قال: ] صفحه 

لت: قوله عزوجل: أدخلوا آل فرعون اشد العذاب قال. و اهلل ما عني اال ابنته السالم فقعليهم

كننده در اين روايت كه گذشت از مطلق )آل محمد( [ . و بايد متوجه شد كه سئوال۵۷۱]
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شود و امام )ع( سئوال كرده نه از )آل محمد( كه در صلوات و در تشهد نمازها گفته مي

و يكي از معاني )آل( را بيان كرده و )آل فرعون( واقع هم مطابق سئوال جواب فرموده 

ت كه السالم آنسي شريفه را به آن معني تفسير فرموده است. و منظور امام عليهدر آيه

)آل( از ذريه خارج نيست گرچه از دالئل ديگر فهميده شده از ذريه هم در صلوات و 

ر بعض روايات وارد است: ي عصمت و طهارت )ع( اختصاص دارد. بلي دتشهد به ذريه

اللهم صل علي محمد و ذريته چنانچه در تعقيبات نماز صبح و مغرب وارد است و نقلش 

آيد. و بعيد نيست كه منظور شمول اين صلوات بر تمامي ذريه باشد ولي ممكن است مي

 هبه قرائن سائر روايات و اتفاق اماميه كه در )آل( قائلند در اينجا نيز مراد آن باشد ك

اختصاص به ذريه دارد نه اين كه شامل عموم ذريه باشد. حضرت امام صادق )ع( فرمود: 

[ و هو يقول: اللهم صل علي محمد. فقال له ابي ۳۵۵رجال متعلقا بالبيت ] صفحه سمع أبي

[ . امام )ع( آن ۵۷۹)ع( ال تبترها، ال تظلمنا حقنا، قل: اللهم صل علي محمد و اهل بيته ]

اهلل بريده برخالف دستور رسولبريده نهي فرموده، چون صلوات دموات دممرد را از صل

اميه از زمان آنها تا حال بر اين عمل اصرار دارند صلي اهلل عليه و آله است ولي اتباع بني

بيت بيت( را بر آن ضم ننمايد در حق اهلو اگر كسي در صلوات )آل محمد( و )اهل

 از ظالمين بر آنها محسوب است. السالم ظلم روا داشته و عليهم

 نقل محدث قمي كالمي از بعض اهل كمال

[ اقول: و عن بعض اهل الكمال ان آل النبي ۵۷۵محدث قمي )ره( در سفينة البحار گويد ]

صلي اهلل عليه و آله كل من يؤل اليه و هم قسمان االول: من يؤل اليه مآال صوريا جسمانيا 

ه و من يحذوا حذوهم من اقاربه الصوريين الذين يحرم عليهم كأوالده صلي اهلل عليه و آل

الصدقة في الشريعة المحمدية و الثاني: من يؤل اليه )ص( معنويا روحانيا و هم اوالده 

الروحانيون من العلماء الراسخين و االولياء الكاملين و الحكماء المتألهين المقتبسين من 

النسبة الثانية آكد من االولي و اذا اجتمعت و ال شك ان  -الي ان قال -مشكوة انواره
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النسبتان كان نورا علي نوركما في االئمة المشهورين من العترة الطاهرين صلوات اهلل عليهم 

[ الصدقة الصورية كذلك ۳۵۸اجمعين ثم قال و كما حرم علي االوالد الصوريين ] صفحه 

تهي. الغير في العلوم و المعارف ان حرم علي االوالد المعنويين الصدقة المعنوية اعني تقليد

الدين دواني )ره( در حواشي شرح الهياكل است صاحب اين كالم محقق مال جالل

)آل(را به معني )كل من يؤل اليه( كرده كه يكي از معاني )آل( در لغت است و اوالد و 

اقارب و تمامي آنهائي كه بر آنها صدقه حرام است از )آل( محسوب نموده بر حسب 

دلبخواه خود يكي از معاني را انتخاب كرده و آنچه ادعاء نموده بر آن متفرع ساخته و 

تقريبا يك معناي عرفاني تصور نموده است و شبيه به كالم فيروزآبادي در كتاب الصالة 

و البشر است كه گذشت. ولي شيخ اعظم بهائي )ره( آن را نقل كرده و فرموده: و هو مما 

بر علي االحداق ال بالحبر علي االوراق. و سيد جزائري )ره( نيز در يستوجب ان يكتب بالت

ط تبريز آن را پسنديده در صورتي كه با معني )آل( بنابر آنچه  ۱۵۸ص  ۱انوار نعمانيه ج 

سازد و منظور از )آل( در صلوات فرستادن و در ي اماميه اتفاقي است نميدر ميان شيعه

ادعاء كرده و گويا محقق دواني )ره( آن را در زمان تشهد نمازها آن معني نيست كه او 

ا سرهما از معني كردن او آل رتسنن خود گفته است و ظاهر آنست كه شيخ و سيد قدس

 اند چنانچه محدث قمي )ره( هم تابع آنها شده است. به معني كل من يؤل اليه غفلت كرده

 اشكال بر آن كالم

در صلوات و در تشهد نمازها كه بر آنها صلوات و خيال نشود كه معني )آل محمد( كه 

[ تصور كرده است ۳۵۳واجب است عبارت از اين معني كه محقق دواني )ره( ] صفحه 

باشد چنانچه در گذشته بيان شد مراد از )آل محمد( در آن موارد عبارت از عترت مي

حسب روايات ي ما اماميه بر السالم است و اين عقيدهطاهرين و حجج معصومين عليهم

كثيره وارده در اين باب بوده و اجماعي در ميان ماست. و از غرائب قول كسي است كه 

، باشدگفته: در صلوات )آل( بر )اهل( ترجيح دارد زيرا )آل( شامل عموم شيعه هم مي
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صاحب اين كالم گويا از مرام شيعه اطالع نداشته است كه عموم شيعه را به دل بخواه 

 )آل( در صلوات خيال كرده است زهي تصور باطل زهي خيال محال. خود مشمول لفظ 

 «نفیع»تشريف بردن امام كاظم به مجلس هارون و خذالن 

سره در كتاب امالي روايتي نقل كرده و سيد علماء اسالم سيد مرتضي علم الهدي قدس

ين بن حسكه بجاست در اينجا آن را بياورم سيد از مرزباني و او به سند خود از ايوب ا

ان و ك -[ : قدم علي الرشيد رجل من انصار يقال له: نفيع۵۷۸هاشمي نقل كرده كه گويد ]

[ باب الرشيد و معه عبدالعزيز ابن عمر بن عبدالعزيز و ۳۵9قال: فحضر ] صفحه  -عريضا

حضر موسي بن جعفر عليهماالسالم علي حمار له فتلقاه الحاجب بالبر )بالبشرخ( و االكرام 

من كان هناك و عجل له االذن، فقال نفيع لعبد العزيز: من هذا الشيخ؟ قال: أو  و اعظمه

طالب، هذا موسي بن جعفر، قال: ما رأيت اعجز ما تعرفه؟ قال: ال، قال هذا شيخ آل ابي

[ عن السرير اما لئن خرج السوأنه، ۵۷۳من هوالء القوم يفعلون هذا برجل يقدر أن يزيلهم ]

بيت قلما تعرض لهم أحد في خطاب اال و سموه ال تفعل فان هؤالء اهلفقال له عبدالعزيز: 

[ قال: و خرج موسي بن جعفر ] صفحه ۵۷9بالجواب سمة يبقي عارها عليه مدي الدهر ]

[ عليهماالسالم فقام اليه نفيع االنصاري فاخذ بلجام حماره ثم قال له: من أنت؟ فقال ۳۵۷

 ابن ابراهيم اهللبن محمد حبيب اهلل ابن اسماعيل ذبيحله: يا هذا ان كنت تريد النسب فأنا ا

ان كنت  -اهلل علي المسلمين و عليكاهلل، و ان كنت تريد البلد، فهو الذي فرضخليل

الحج اليه، و ان كنت تريد المفاخرة فواهلل مارضي مشركو قومي مسلمي قومك  -منهم

و  قريش. )و ان كنت تريد الصيبت أكفاء لهم حتي قالوا: يا محمد، أخرج الينا اكفاءنا من

االسم فنحن الذين امراهلل تعالي بالصالة علينا في الصلوات الفروضة بقوله: اللهم صل علي 

[ خل عن الحمار، قال: فخلي عنه و يده ترعد ۵۷۷محمد و آل محمد، فنحن آل محمد( ]

اهلل ه رسولب ي صلوات فرستادنو انصرف بخزي فقال له عبدالعزيز: ألم أقل لك؟ درباره

صلي اهلل عليه و آله و سلم و ثوابهاي أخروي كه بر آن مترتب است روايات كثيره از خود 
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السالم وارد است كه در جوامع بيت عليهمي اهلاهلل صلي اهلل عليه و آله و ائمهرسول

حديث شيعه و سني نقل گرديده و كيفيت آن با عبارات متعدده روايت شده و براي تيمن 

يتي را كه شيخ جليل فقيه ابومحمد جعفر بن احمد بن علي قمي نزيل ري رحمه اهلل روا

[ ۳۵۱أستاد شيخ صدوق )ره( در كتاب )العروس( در اول آن كتاب نقل كرده ] صفحه 

 [ . ۵۷۱بياورم ]

 صلوات در روز جمعه

امت قي فرمايد: روايت شده به ما از امام جعفر بن محمد عليهماالسالم: وقتي كه روزمي

كند كه آنها هائي مبعوث ميبرپا شد خداوند احديت جلت عظمته روزها را در صورت

كند جلو آن [ را مبعوث مي۳۵۲شناسند چه روزهايند و روز جمعه ] صفحه را مردم مي

روزها باشد مانند عروسي صاحب جمال و كمال كه به شخص ديندار و مالداري فرستاده 

ايستد و روزها در پشت سر آن ايستاده باشند و شهادت شود و در درب بهشت ميمي

كند بر تمامي كساني كه صلوات بر محمد و آل محمد گفته باشند دهد و شفاعت ميمي

ه كند به آنهائي كه در روز جمعكند يعني شفاعت ميو بر غير آن اشخاص شفاعت نمي

دام وقت ات گفتن در كالسالم عرض كردند: زياد صلوصلوات گفته باشند. به امام عليه

از اوقات افضل است؟ فرمود: يك صد مرتبه صلوات گفتن بعد از نماز عصر. شخصي 

عرض كرد چطور بگوئيم؟ فرمود: بگو: اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم 

ظاهر از روايت آنست كه بعد از نماز عصر روز جمعه به آن كيفيت صلوات گفته شود. 

ه مبعوث شدن روزها و جمعه عبارت از تجسم روزهاست در روز و ناگفته نماند: ك

رستاخيز و روز برگشت بر خداوند تعالي چنانچه اعمال و افعال و اعتقادات و بلكه 

حركات و سكنات و اوصاف و صفات و تمامي شئون و حيثيات بشري و الاقل اغلب 

 وز قيامت نيز با انسانكنند و با انسان پس از مرگ همراه بوده و رآنها تجسم پيدا مي
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ي بسيار از كتاب و سنت بر آن داللت دارد و در محلش بيان مصاحب خواهند بود و ادله

 و ثابت شده است. 

 بر صلوات« آل»جهت ضم 

[ آن جدا ۳۱۵از آنچه نگارش يافت روشن شد كه در صلوات بايد )آل( را از ] صفحه 

اهلل صلي ين عبارتي كه بايد با آن به رسولنكرده و بر صلوات بايد ضميمه شود و لذا بهتر

عيان از ي مردم از شياهلل عليه و آله صلوات فرستاد همان عباراتيست كه در افواه و السنه

عالم و جاهل و بزرگ و كوچك و در تشهد نمازها معمول و مشهور است و بدون شك 

و «. آل محمداللهم صل علي محمد و »كند كه عبارت است از: ان عبارت كفايت مي

مراد از )آل( در صلوات گفتن و در تشهد نمازها چنانچه كرارا نگارش يافت در نزد ما 

هراء ي بتول زي طاهره فاطمهي اماميه اثناعشريه عبارت از اميرالمؤمنين و صديقهشيعه

واران باشند و آن بزرگعليهم مياهللي معصومين ديگر صلواتعليهماالسالم و يازده ائمه

ند كه در نماز بر آنها صلوات فرستادن با جدشان خاتم انبياء صلي اهلل عليه و آله و هست

سلم واجب است و اگر گفته نشود نماز باطل خواهد شد. و حكمت و جهت انضمام )آل( 

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم دستور فرموده و ضم آن را بيان كرده كه خود رسول

ي آن از مرحوم مبرور سلطان متشرع عادل سلطان محمد چيست؟ در اينجا دو وجهي برا

اولجايتو مشهور )شاه خدابنده( مغولي رحمة اهلل عليه نقل شده و هر دو وجه بسيار لطيف 

شود و جهاتي ديگر نيز دارد ولي قبال اين چند سطر را است به نقل آنها اكتفاء مي

 نگارد: مي

 هجوم مغول بر بالد اسالمي

ان كن هجوم آوردند صدمات فراوكه به عموم بالد اسالمي مانند سيل بنياني مغول طائفه

[ بلكه عمده باعث ۳۱۱پايان وارد ساختند ] صفحه و خسارات مادي و معنوي بي
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مي به يغما ي اسالجلوگيري از پيشرفت مسلمين از جهات مختلفه شدند و كتب نفيسه

ها زان نادان مغول گشت. و كتابخانهخوش و تاراج افراد آرتش جاهل و سربارفته و دست

از بين رفته و رجال برجسته نابود شده و بالد اسالمي ويران و با خاك يكسان گرديد و 

عمده باعث آن جريان بر حسب ظاهر رويه و رفتار زمامدارن خونسرد و خودسر مسلمانان 

ول هجوم مغگشته كه اگر شرح داده شود غير از دلخوني و تأثرات دروني ثمري ندارد. 

السالم قبال خبر داده است چنانچه كلمات گهربار آن را بر بالد اسالمي اميرالمؤمنين عليه

حضرت مشهور است. ولي آنچه بايد در مد نظر گرفت آنست: كه از افراد مغول و از 

زمامداران خونخوار آنها در اثر معاشرت با مسلمانها و پي بردن آنها به حقايق اسالمي 

شخاصي را اسالم از آن نژاد تصفيه كرده و بيرون آورده و تحويل به جامعه داد باالخره ا

 كنندگان اسالم و قرآن شدند و مانندكه از طرفداران سرسخت اسالم و از پيروان و ترويج

خان و برادرش اولجايتو محمد مشهور سلطان خدابنده به وجود سلطان محمود غازان

ن ترين سالطين اسالم گشتند. و در ميان سالطيين و فاضلترين و داناترآمدند كه از عاقل

اند مانند اين دو برادر چشم روزگار نديده است مغول كه در ايران سلطنت كرده

شان به ويراني ايران و سائر بالد اسالمي كوشيدند ولي در مقابل آن اين دو برادر خاندان

ند و از هر جهت رو به ترقي [ ويرانيها همت گماشت۳۱۹به آباداني و ترميم ] صفحه 

 گذاشتند. 

 فرمايش شیخ بهائي در حق غازان خان

[ گويد: سلطان ۵۷۲ي توضيح المقاصد ]سره در رسالهشيخ اعظم شيخ بهائي عاملي قدس

السالم معروف بود و در چهارم ماه شعبان به شرف بيت عليهمغازان در محبت به اهل

اسالم مشرف شد و خود را محمود ناميد و با اسالم آوردن او از لشكريان وي و ديگران 

و صدو نودم مشرف شدند و اين واقعه در تاريخ ششقريب يك صد هزار كس به اسال

ها خانهها و بتچهار هجري بود و بر علماي اسالم انعام فراوان كرد و امر كرد آتشكده
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را ويران ساختند و ميل تمامي بر تشيع داشت ولي متمكن از اظهارش نشد اما برادرش 

ازدهم ماه شوال سال هفتصدو سلطان محمد خدابنده اظهار تشيع نمود اناراهلل برهانه و ي

سالگي  ۵9در سن  ۷۱9سه هجرت درگذشت. و سلطان محمد اولجايتو خدابنده در سال 

وفات يافت و معني اولجايتو )سلطان مبارك( و متصلب در تشيع بود و علماء شيعه را 

روحه و ديگر از علماء شيعه، اهللداشت مثل عالمه جمال الحق والدين قدسمعظم مي

رشيدالدين فضل اهلل تاريخ مبارك غازاني را در تاريخ حاالت محمود غازان خواجه 

يان( در انگلستان طبع شده است. هجري قمري به تصحيح )كارل ۱۵۳۱نوشته و در سال 

 [ ۳۱۵] صفحه 

 سلطان خدابنده و خطاب غازان به قضات و مشايخ

ت و مشايخ و خان قضاخواجه رشيد در ضمن حكايت دهم در نصيحت كردن غازان

گفته: )و اگر من چيزي خالف زهاد و اهل علم و تقوي را گويد: كه غازان به آنها مي

ي [ . نگارنده گويد: اين سخنان غازان نمونه۵۱۵شرع و عقل كنم مرا تنبيه و اعالم كنيد( ]

ي حكومت در اسالم و اثر جزئي از آنست چون غازان از روي حقيقت مختصري از رويه

يمان آورده بود و لذا آن سخنان را به زبان رانده است و از آثار عملي وي معلوم اسالم و ا

گري نبوده است. سلطان محمد خدابنده در ترويج مذهب است كه مجرد حرف و حيله

يةاهلل السالم كرد و آبيت عليهمي اهلي اماميه كوشيده و سكه و خطبه به نام ائمهشيعه

ي سياره را كه براي تدريس مصاحب وي بود و مدرسهسره در سفر و حضر عالمه قدس

ي عالمه )ره( با شاگردانش ترتيب داده در سفرها آن مدرسه كه مشتمل و بحث و مطالعه

شد و يك صد نفر شاگرد در آنها پس از درس و هاي مخصوص بود نصب ميبر خيمه

عالمه )ره( با  ي آيةاهللورزيدند. رويهبحث به مطالعه و حتي به استنساخ كتابها اشتغال مي

السالم ابن بطوطه رحاله و بيت عليهم[ اهل۳۱۸سلطان خدابنده و ترويج مذهب ] صفحه 

روفش ي معكننده و جهانگرد مشهور را بسيار ناراحت كرده و لذا در كتاب رحلهسياحت
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ه از ردروغهائي از خود بافته و داستاني از اساطير ساخته و گفته كه سلطان نامبرده باالخ

مذهب تشيع )رفض( برگشت و مذهب اهل تسنن را پيرو شد كه از دروغهاي شاخدار 

ابن بطوطه است. سلطان محمد خدابنده تا آخر عمر خويش در مذهب شيعه بود و تا سال 

ر ي اثناعش( ه ق رخت از جهان بربسته سكه به نام نامي ائمه۷۱9آخر عمرش كه در سال )

ها مقدار زيادي در نزديكي از تجار د اين جانب از آن سكهالسالم زده است و خوعليهم

 مشهور در تبريز ديدم و خطوط و تاريخ آنها را خواندم. 

 نقل از تاريخ ابن هالل

از تاريخ ابن هالل نقل شده كه در ايام دولت او تمامت قبائل جبل و ديلم و امراي ايشان 

ر ميان بستند و او را در جهان از مطيع و منقاد شدند و عرب و عجم كمر مطاوعت آن ب

شهرها و قالع و ابواب خير و مساجد و مدارس و عمارت عالي بسيار است و سادات را 

بسيار دوست بودي و با خاندان محمد صلي اهلل عليه و آله آشنائي تمامش بودي چنانچه 

واغل ش مذهب ايشان اختيار نمود و خطبه و سكه به نام ايشان فرمود و بيشرت اوقات با

جهانداري و موانع شهرياري به مباحثات علمي مشغول بودي و پيوسته صحبت با علماء و 

فكرهاي خوب كردي و صلحاء داشتي و مسائل نيك مشكل پرسيدي و از خود نيك

 [ ۳۱۳آنچه او را در خاطر آمدي بر علماء عرض كردي. ] صفحه 

 بیان دو وجه از سلطان خدابنده در ضم آل بر صلوات

[ در مجلس وعظ نشسته بود واعظ در فضيلت ۵۱۱از آن جمله روزي در جامع سلطانيه ]

صلوات كلمات ميراند سلطان پرسيد كه چرا با هر يك از انبياء آل او را در صلوات ذكر 

ذكر يگويند و بانبياء اللهم صل علي محمد و آل محمد ميكنند و در صلوات بر ختمنمي

واعظ در جواب فروماند، سلطان فرمود: كه مرا در جواب اين فرستند؟ )آل( صلوات نمي

مسأله دو چيز به خاطر رسيده بر شما عرض كنم كه اگر پسنديده باشد از شما انصاف 
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بستانم و اال غرامت بكشم. وجه اول: آن كه چون دشمنان او را ابتر خواندند ايزد تعالي 

ان را طع شد و اگر نيز باشند كسي ايشابتريت را بر دشمنان او انداخت كه نسل ايشان منق

نشناسد و نام نبرد و ذكر نكند. وجه دوم: آن كه اديان انبياء و ملك رسل ما تقدم چون 

[ ۳۱9الدوام ] صفحه در معرض نسخ و زوال و تبدل و انتقال بودند امضاء احكام آن علي

كه چون تا دامن بر وارث و غيره الزم نبود به خالف دين محمد صلي اهلل عليه و آله 

زم است بندد و بر متابعان او القيامت به تغيير دول و تقلب دوران تغيير در آن صورت نمي

كه اخذ احكام آن از فرزندان او كنند الجرم در صلوات ذكر ايشان به ذكر او صلي اهلل 

عليه و آله و سلم مقرون شد تا امت را معلوم شود كه حافظان شرع محمدي ايشانند و 

ي فرائض دانند. سلطان چون از تقرير جواب فارغ شد بعت و حرمت ايشان را از جملهمتا

فضالي مجلس زبان به تحسين و ثنا گشودند و از حسن درايت و تقرير او تعجب نمودند 

[ . از كلمات سلطان خدابنده )ره( كه در وجه دوم بيان كرده روشن است كه ۵۱۹]

لوات تقرير فرموده است كه مراد از آن عبارت از ي شيعه را در معني )آل( در صعقيده

اند چنانچه مكرر به اين مطلب اشارت رفت و ساير السالمعترت عصمت و طهارت عليهم

معاني )آل( در صلوات و تشهد نمازها مراد نيست. و چه خوب گفته شده: آل النبي عترته 

 عليه و ليسوا من آله صلي اهلل السالم فغير العترة او العترة غير المعصومالمعصومون عليهم

ي [ و اگر كسي عناد ورزد و بر معاني ديگر حمل كند خارج از رويه۳۱۷آله. ] صفحه 

 كنند. شيعه است چنانچه سنيها از روي لجاجت مي

 ي تطهیر و عدم صحت آنادعاي محي الدين عربي در آيه

ي الدين عربشان محيآور آنها است كه بزرگ عارف و صوفيچنانچه از مطالب تعجب

ي: انما يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا ي شريفهگفته: كه آيه

اهلل صلي اهلل عليه و آله است و داخلند جميع اوالد ي رسول[ . شامل جميع ذريه۵۱۵]

ه دفاطمه عليهاالسالم تا روز قيامت در حكم اين آيه از غفران پس ايشانند پاك كرده ش
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[ مگر اين كه مرادش معصومين ۵۱۸از گناهان تا آخر كالمش كه نگارش داده است ]

ي طاهره عليهاالسالم باشد و اال كالمش صحيح نبوده و السالم از اوالد صديقهعليهم

ه شود و نظر ببيت استفاده ميي شريفه عصمت اهلمرامش درست نيست زيرا از آيه

پنج  ي تطهير عبارت ازبيت در آيهو سني نقل شده اهلاحاديث متواتره كه از طرق شيعه 

السالم هستند و باقي ائمه )ع( نيز داخلند باالجماع و امكان ندارد كه آيه عبا عليهمتن آل

شود كه به جميع ذريه تا روز قيامت شامل بوده بغير از آنها شامل شود پس چطور مي

حه برخالف دالئل متقنه از كتاب ] صف مدرك وباشد؟ اينگونه حرفها و مطالب ناگوار بي

 الدين عربي زياد نقل شده است. [ و سنت از شيخ محي۳۱۱

 معني و منظور از صلوات

 اشاره

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم و آل او را منضم به آن آيا منظور از صلوات گفتن به رسول

؟ اش داردكردن چيست؟ و چه فائده در دنيا و آخرت نسبت به آن حضرت و اهل بيت

شود: اما در دنيا چنانچه قبال اشاره شد منظور عملي كردن در پاسخ اين سئوال گفته مي

است كه تا حال بر احدي از پيشوايان ديني و مذهب و قائدين شعار باعظمت اسالمي 

دنيوي و زمامداران سياسي دنيا نصيب نشده كه هر وقت نام او را اتباعش به زبان بياورند 

در عموميت صدا و فرياد بر ثناء و دعاء با زبان مخصوص و با لحن خاصي به آسمان بلند 

صداي بلندتر به آن شعار مذهبي اهتمام كنند و  انداز شود و هر قدر بتوانند باشده و طنين

نام نامي او را زنده نگاه دارند و در ايام زندگاني و حال حيات آنها اين كار رخ نداده تا 

چه رسد بعد از وفاتشان مگر بر حضرت خاتم انبياء و اشرف كائنات محمد مصطفي صلي 

اص خداوند رحيم نسبت به آن ي قرآن كريم و لطف خاهلل عليه و آله و سلم و اين وعده

 [ ۳۱۲[ . ] صفحه ۵۱۳وجود اقدس است كه فرموده: و رفعنا لك ذكرك ]
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 شهادت به واليت در اذان

چنانچه در اذان اسم مبارك او را بعد از شهادت به توحيد خداوندي با شهادت به رسالت 

ت. و موده اسسر هم مقرون ساخته و اعالم فروي با تصريح به اسم مباركش با هم پشت

اهلل  اهلل صليبهتر است هر جا كه شهادت به توحيد خداوندي و شهادت به رسالت رسول

عليه و آله و سلم ذكر شود خواه در اذان و اقامه باشد يا در غير آنها شهادت به واليت و 

السالم نيز براي تكميل شهادتين ذكر شود و اين عمل امامت اميرالمؤمنين )ع( علي عليه

رسد و آيد كه به حد وجوب ميد نفس خود مستحب است و مواردي پيش ميدر ح

شود كه شهادت به واليت و دهد كه مكلف ملزم ميعناوين ثانويه عارض شده و رخ مي

السالم را بگويد گر چه شهادت امارت مؤمنين و امامت مسلمين در حق اميرالمؤمنين عليه

آنها نيست كه اگر گفته نشد باطل شود ولي  به واليت در اذان و اقامه از فصول و جزء

ي شهادتين است و آنها بدون شهادت به واليت فائده نداشته و كنندهبراي اين كه تكميل

فته السالم نيز گاعمال مكلف بدون آن قبول نيست شهادت به واليت و امارت علي عليه

أله رجوع شود به شود و هيچگونه مانعي ندارد و رجحان شرعي دارد. و در اين مسمي

ي عروةالوثقي تأليف شيخنا االستاد كاشف الغطاء )ره( ط نجف و مستمسك حاشيه

سأله هاي مستقلي كه در اين مسرهما و رسالهالعروة سيدنا االستاد طباطبائي حكيم قدس

ي مستقلي كه عالمه آقا سيد عبدالرزاق مقرم رحمه اهلل تأليف تأليف شده مانند رساله

ي صلوات نسبت به عالم [ و اما فائده۳۹۵نجف طبع شده است. ] صفحه كرده و در 

آخرت و جهان معنوي باطني آن در حق خاتم انبياء و اوالد طاهرين آن حضرت 

 باره مختلف است. عليهم اقوال علماء و كلمات بزرگان اسالم در آناهللصلوات

 فرمايش شهید ثاني در الروضة البهیة
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 فرموده: الصالة المأمور بها في قوله« الروضة البهية»سره در ني قدسعالم رباني شهيد ثا

تعالي: صلوا عليه و سلموا تسليما اصلها الدعاء لكنها منه تعالي مجاز في الرحمة و غاية 

السئوال بها عائد الي المصلي الن اهلل تعالي قد اعطي نبيه صلي اهلل عليه و آله من المنزلة و 

ؤثر فيه صالة مصل كما نطقت به االخبار و صرح به العلماء االخيار. الزلفي لديه ما ال ي

حاصل فرمايش آن عالم رباني و شهيد در راه حق از ظلم سلطان عثماني آنست: كه 

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم يك امر تعبدي است وضع شده با صلوات گفتن به رسول

اهلل گردد و رسولود مكلفين برميصورت مخصوصه كه با آن دعا شود و ثواب آن به خ

)ص( احتياجي بر آن ندارد چون خدا بر او منزلت و تقربي عنايت فرموده كه صلوات 

بخشد. و بعضي گفته: درجات عطاياي خداوندي حدي فرستادن در تقرب وي اثر نمي

رد اندارد و خاتم انبياء از انبياء )ص( سلف به قبول فيوضات الهيه برتري داشته و تفوق د

فرموده: ان ربي قد وعدني درجة ال تنال اال بدعاء امتي و از صلحاء مؤمنين طلب و لذا مي

كرد پس صلوات فرستادن بر آن وجود مقدس ممكن است تأثير داشته باشد و دعا مي

[ به پيشگاه خداوندي غيرمتناهي است چه ۳۹۱مراتب قرب الهي و تقرب معنوي ] صفحه 

ه ي ببر آن وجود اقدس باعث باال رفتن به درجات از مرتبهمانع دارد كه هر صلوات 

 ي اولي گردد. ي ديگر باالتر از آن مرتبهمرتبه

 ي صلوات در حق رسول اهللوجوه ديگر در فائده

ي اعمال اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم از جملهو بعضي گفته: دعا كردن ما براي رسول

آن اعمال زيادتي قرب و برتري درجات به وي  خود آن وجود مقدس است كه به سبب

شود چون وجود اقدس خاتم انبياء )ص( باعث شده كه ما را از هالكت نجات حاصل مي

ي ايم و صلوات گفتن بر او از جملهايم و صلوات بر او را دانستهداده و ما او را شناخته

مؤمن ديگرش به اعمال و عبادات آن حضرت است مثل دعا كردن مؤمن در حق برادر 

و بعضي گفته: كه « ليس اال ما سعي»سبب داخل شدن او در ايمان چون براي انسان: 
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ي شود كه نسبت به آن وجود اقدس درجهصلوات گفتن ما بر خاتم انبياء )ص( باعث مي

ي در حق آن وجود شفاعت در حق خود ما حاصل شود و اين موضوع زيادتي درجه

گوئيم: و تقبل شفاعته في امته.... الخ و بعضي نيم و ميكمقدس است چنانچه دعا مي

ت السالم كه انقطاع وساطي اطهار عليهمگفته: كه صلوات دعاء است بر پيغمبر و ائمه

گوئيم: اهدنا الصراط المستقيم چنانچه رحمت كليه از آن حضرت نشود مانند اين كه مي

ه: كه صلوات دعاء است براي [ و بعضي گفت۳۹۹فرموده: رب زدني علما. ] صفحه مي

زيادتي نعمتهاي ما زيرا زيادتي نعمتها به ما و باال رفتن درجات ماها باعث زيادتي نعمت 

السالم است مانند شاخ و برگهاي درخت و طراوت آنها كه باعث بر آن حضرات عليهم

 زينت درخت بوده و زيادتي بر آنست كه باب صفات به حال متعلق باشد. 

 عمنا االعظم مرحوم شیخ االسالمتحقیقات 

[ طباطبائي تبريزي ۵۱9االسالم ]عمنا االعظم مجتهد كبير حاج ميرزا محمود شيخ

كننده در جواب از سئوال سوم شخص سئوال« مسائل الدعاء»ي سره را در رسالهقدس

تحقيق عالي و دقيق است و نقل آن سئوال و جواب در اينجا خالي از فائده نيست و چون 

ي ي آن رسالهر دو سئوال و جواب به عربي است ترجمه به فارسي آن را از ترجمهه

شريفه كه به قلم سيد جليل فاضل معظم آقاي حاج سيد ابوالفضل حسيني ترجمه شده در 

داء ي ابداء البي )مسائل الدعاء( كه به عربي است با )رسالهاينجا بياورم و اصل رساله

( ه. ق در تهران ۱۵۵۹ن مرحوم با هم به قطع كوچك در سال )القول بالبداء( از تأليف آ

( ق در قم چاپ گرديده و ۱۵9۱ي )مسائل الدعاء( به فارسي در سال )طبع شده و ترجمه

[ پرسش سوم: شناختي و فهميدي ۳۹۵ي آن سئوال و جواب اين است: ] صفحه ترجمه

چه مايد يا به سبب اعطاء آنفركه خداوند سبحان دعاي دعاكنندگان را المحالة اجابت مي

ي اعطاء عوض آنچه آن را كه سئوال كرده است. پس آيا اجابت سئوال نموده يا به واسطه

طا اش عالسالم و مانند اينها عيني عليهمي پيغمبر و ائمهدعاي امت براي رفعت درجه
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 آن را مرحمتبرد(؟ و يا اين كه عوض شود )يعني درجات آنها را ارتقاء داده و باال ميمي

 فرمايد(؟ و به عبارتفرمايد )يعني در مقابل آن ثواب اخروي براي خود امت عطا ميمي

ي باشد يا نه؟ بلكه فائدهديگر آيا دعاي امت براي آنها موجب زيادتي مراتب آنها مي

گردد؟ پاسخ: به جماعتي از متكلمين و غير آنها نسبت دعاي امت براي خود امت برمي

ار ي اطهاند، بر پيغمبر و ائمهاند و گفتهست كه شق دوم را اختيار نمودهداده شده ا

السالم عطا شده است از بلندي درجه و قرب منزلت و بزرگي و عظمت فضل به عليهم

ي دعاي امت براي آنها ي كه ديگر دعاي دعاكننده در آن تأثيري ندارد و فائدهاندازه

ثواب  يي اينها مقرب گرديده و استفادهاسطهباشد كه به وراجع به نفس خودشان مي

نمايند چنانچه از رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم روايت شده كه فرمود: )من مي

صلي علي واحدة صلي اهلل عليه عشرا( يعني هر كه رحمت بفرستد براي من يك مرتبه 

تحقيق مطلب چنان [ ولكن ۳۹۸فرستد براي او ده مرتبه. ] صفحه خداوند عالم رحمت مي

اند اين است: كه دعاي امت باعث زيادتي مراتب و كه جمع كثيري از محققين گفته

باشد به جهت اين كه نعماي الهي محدود به حدي نبوده و پايان و انتهائي مدارج آنها مي

براي آن متصور نيست و مدارج تفضالت خداوند تعالي را نتوان احصاء نمود و بودن آنها 

آيد نياز و غير محتاج باشند به ازدياد مراتب به تصور نميي كه بيعليهم در مرتبهاهللسالم

و بودن دعاي امت از اسباب ازدياد مراتب آنها جائز است. عالوه بر اشخاص بينا مخفي 

ل نياز بودند لزومي نداشت كه امت تحصيو پوشيده نيست كه هرگاه آنها از اين معني بي

ي دعا كردن به آنها بنمايد و اولي و سزاوار براي امت در واسطهثواب و تقرب را به 

تحصيل ثواب و تقرب اين بود كه براي نفسهاي خودشان دعا بنمايند كه خدا آنها را در 

ن السالم ثابت و مستقيم فرمايد. بلي ممكن است گفته شود: ايايمان و اعتقاد به ائمه عليهم

شود يهم در خصوص خواستن رحمت بر آنها حاصل ميعلاهللكه زيادتي مراتب آنها سالم

)يعني ممكن است زيادتي مراتب آنها در مورد طلب رحمت به جا آورده شده و به عمل 

بيايد( براي اين كه مراتب صلوات و رحمت و تفضل خداوندي غيرمتناهي بوده و پاياني 
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دعاي امت براي ي شفاعت و وسله را به سبب ندارد. و اما در اعطاء خداوندي درجه

ي است در بهشت و باالتر از آن درجه نيست ممكن پيغمبر صلي اهلل عليه و آله كه درجه

[ شفاعت و ۳۹۳نيست زيرا اين كه ثابت شده است كه خداوند سبحان امثال ] صفحه 

ي تحمل اثقال رسالت و زحمات او و به سبب ختم نبوت به آن بزرگوار وسيله را به واسطه

است نه به جهت دعاي امت و اگر چه وارد شده از پيغمبر اكرم صلي اهلل  عطاء فرموده

يعني  «علي رؤوس الخالئق»عليه و آله و سلم كه امر فرمود سئوال كنيد براي من وسيله را 

علني و آشكارا كه خداوند متعال براي من بدهد. پس دعاي امت و طلب آنها از خدا اين 

را براي پيغمبر )ص( اذعان و اعتقاد است بر اين كه  كه عطا كند امثال شفاعت و وسيله

آنها حق پيغمبر صلي اهلل عليه و آله و سلم است و اوست كه الئق و سزاوار اينهاست و 

 باشد از باب استعمالاين اذعان موجب تكميل ايمان است و در اين صورت اين طلب مي

انند اين كه رفيق تو ي امر در تصويب و اين معني هم در عرف معروف است مصيغه

داد پس او را زدم در اين حال تو گويد: ديدم فالني را كه به پدر خود فحش ميمي

گوئي بزن او را و مقصودت اين است كه زدن او را تحسين نمائي و شخص ضارب مي

را تحسين نموده و استحقاق مضروب را تثبيت نمائي و از اين لحاظ است كه بعضي 

گوئي خوب كردي كه او را زدي و به جا بوده كه او را بزني اوقات براي ضارب مي

داريم وليكن ممكن است كه اين خدشه را دفع بكني با اين كه بگوئي: اگر چه ما مسلم مي

كه براي دعاي امت راجع به عطاء خداوند احديث امثال وسيله و شفاعت را وجهي و 

راي پيغمبر ب« شفاعت و وسيله»ها علتي نيست. و صرفنظر كرديم از اين كه طلب اعطاء آن

يله گوئيم: همانا در وسصلي اهلل عليه و آله و سلم به جهت تصويب خالف ظاهر است مي

شفاعت  باشد. پس سئوال[ شفاعت تفضالت غيرمتناهيه و شئون كثيره مي۳۹9و ] صفحه 

ز ا شود به سئوال كردن آن چيزي كه در آنها هستو وسيله براي پيغمبر )ص( راجع مي

نظر نموده و نيك بنگر. و اما آنچه در دعاي تفضالت و شئون ديگر، اين معني را امعان

عصر جمع وارد است كه: و انك لم تأمر بالصالة عليه اال بعد ان صليت عليه انت و 
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ال لحاجة الي صالة احد من المخلوقين بعد صالتك  -السالمالي قوله عليه -مالئكتك

اياه بعد تزكيتك بل الخلق جميعا هم المحتاجون الي ذلك النك عليه و ال الي تزكيتهم 

جعلته با بك الذي ال تقبل لمن أتاك اال منه و جعلت الصالة عليه قربة منك و وسيلة 

اليك و زلفة عندك و دللت المؤمنين عليه و امرتهم بالصالة عليه ليزدادوا بها اثرة لديك 

ي به صالت و رحمت فرستادن بر پيغمبر صلي او كرامة عليك. يعني خدايا امر نفرموده

يد هاي تو به او رحمت فرستاده باشاهلل عليه و آله و سلم مگر بعد از آن كه تو و مالئكه

كند( امر كردن تو براي ما كه صالت و رحمت به پيغمبر )ص( )تا اين كه عرض مي

ي از يكبفرستيم نه از اين جهت است كه پيغمبر )ص( احتياج به صالت و رحمت 

مخلوقات داشته باشد بعد از آن كه تو بر او صلوات فرستاده باشي و نه از اين راه است 

ي احدي داشته باشد بعد از آن كه تو او را تزكيه كه پيغمبر )ص( احتياج به تزكيه

اي بلكه مخلوقات جميعا محتاجند به طرف صلوات بر پيغمبر )ص( به جهت اين فرموده

[ ۳۹۷كني از كسي ] صفحه ي خودت بطوري كه قبول نميرا وسيله كه تو قرار دادي او

اي رحمت را به روي تقرب بر تو و سيله كه بيايد به طرف تو مگر از اين راه و قرار داده

 اي مومنين را بر آو و امر كرديبه سوي تو و منزلت در نزد تو و داللت و راهنمائي فرموده

اه تو ي آنها در پيشگر پيغمبر )ص( كه به واسطهآنها را به رحمت و صالت فرستادن ب

شود از اين دعا اين است: كه داراي كرامت و كردار نيك بشوند. پس آنچه استفاده مي

وجود نازنين پيغمبر )ص( احتياج ندارد به صالت مخلوقات بعد از صالت و رحمت خالق 

ري گذارد كرامت باالتمتعال بر او به اين معني، كه صالت و رحمت خدا بر او باقي نمي

شود از صلوات خلق بر پيغمبر )ص( باشد و حاصل نميرا مگر اين كه شامل آن مي

شود تر از آن كرامتي كه از رحمت فرستادن خدا حاصل ميي پائينكرامتي مگر مرتبه

پس بر صلوات خلق با وجود صلوات خالق احتياجي نيست. و اين معني غير آنست )كه 

و رحمت فرستادن موجب كرامتي است نسبت به پيغمبر )ص( و اگر  بگوئيم(: صلوات

ي صالت خداوند متعال مافوق آن كرامتي كه چه براي پيغمبر )ص( بوده باشد به واسطه
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شود. و به عبارت ديگر: وجود مبارك پيغمبر اكرم صلي به سبب صالت عبد حاصل مي

ت ي را به سبب صالل نمايد درجهاحتياج است از اين كه حاصاهلل عليه و آله و سلم بي

و رحمت خلق بر او اگر چه صالت و رحمت خلق بر او موجب است حصول درجه 

[ و به عبارت أخري: وجود مبارك ۳۹۱نسبت به وجود نازنين پيغمبر )ص(. ] صفحه 

نياز است از اين كه خلق طلب نمايد از خدا اعطاء كرامت را بر او اگر اهلل )ص( بيرسول

پيغمبر )ص( محتاج است به اعطاء كرمت خداوند براي او. و اگر خواسته باشي چه خود 

)از باب تشبيه كامل بر ناقص( قياس كن اين مقام را بر مقام وزير چنانچه وزير از جهت 

نياز است از اين كه رعيت از سلطان طلب اكرام او را كمال قربي كه با سلطان دارد بي

موقعي كه استدعا و تقاضا بنمايند اكرام او را مورد الطاف  بنمايند با اين كه اگر چنانچه

گردد و او را به جهت استدعاي رعايا اكرام فرمايد و او محتاج و اكرام سلطان واقع مي

است به اكرام سلطان پس با نظر عميق و دقيقانه تأمل نموده و دقت كن تا اشتباهي باقي 

شت اش گذنقل شد چنانچه در كلمات شريفهسره [ . آنچه از شهيد ثاني قدس۵۱۷نماند ]

ي: ان اهلل و مالئكته يصلون.... امر بر آن كه فرموده: اصل صالت كه خداوند در آيه

فرموده به معني دعاء است و آن از خداي تعالي مجاز در رحمت است، نظرش بر آنست 

 كه مجاز بهتر از اشتراك است. 

 قول مشهور كه صالت به معني دعاء است

اند: صالت از خداوند تعالي رحمت است و از مالئكه شهور در معني صالت گفتهم

[ آنست كه لفظ ۳۹۲استغفار است و از آدميان دعاء است و اقتضاء اين قول ] صفحه 

صالت در آن معاني مشترك لفظي باشد و لذا شهيد ثاني )ره( فرموده:كه صالت در اصل 

ده و از خداوند در رحمت مجاز است كه به معني دعاء است يعني حقيقت در آن بو

اشتراك الزم نيايد و مجاز بهتر از آنست و در مبحث تعارض احوال از اصول فقه گفته 

 اش وسيعتر و اوسعيتچون مجاز بيشتر است و دائره« المجاز خير من االشتراك»شده: 
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فته آيد و گاش زيادتر است زيرا در آن هيچ وقت توقف الزم نميدر عبارت دارد و فائده

شده: كه اشتراك بهتر از مجاز است زيرا اشتراك دورتر از خطاء است چون اگر قرينه 

 شود به خالف مجاز. نباشد توقف مي

 اشاره به مبحث تعارض احوال

چنان كه گفته شده: اشتراك بهتر از نقل است زيرا نقل تقاضاي وضع لفظ در دو معني 

كند با نسخ وضع اول به خالف اشتراك. يا نقل بهتر از اشتراك است زيرا مفاسد نقل مي

تي كه شود وقكمتر از مفاسد اشتراك است براي اين كه منقول محمول بر معني دوم مي

ف مشترك چون مشترك وقتي كه مجرد از قرينه شد مجمل مجرد از قرينه باشد به خال

خير از  ي تخصيصشود پس فائده نقل بيشتر است. و همچنين از اين گفتارها دربارهمي

ده و اند. ولي تمامي آنها امور استحساني بواضمار است يا نسبت به صورتهاي ديگر گفته

ه لفظ بر آنها اعتماد كرد چنانچبر آنها اعتبار نيست و امكان ندارد در تشخيص مراد از 

محقق خراساني )ره( در كفايه بر آن تصريح فرموده است. مگر اين كه آن امور باعث 

[ شود در آن وقت به طرف راجح ۳۵۵ظهور لفظ در يكي از دو طرف احتمال ] صفحه 

شود به خاطر ظهور لفظ در آن طرف راجح و به علت حجيت ظهور نزد عرف و اخذ مي

شارع نيز آن را امضاء فرموده است چنانچه در مبحث حجيت ظنون خاصه محقق عقالء و 

 شده است. 

 اصول لفظیه و برگشت آنها به اصالت ظهور

چنانچه مرجع اصول لفظيه از اصالت حقيقت، و اصالت عدم اشتراك، و اصالت عموم، 

ر كه امر دائ و اصالت اطالق، و اصالت عدم نقل، و اصالت عدم اضمار، تمامي اينها وقتي

شد ميان معني حقيقي و ميان معني مجازي يا اشتراك لفظي يا تخصيص يا تقييد رجوع 

ي آنها بر اصل واحد است كه عبارت از )اصالت ظهور( شود برگشت همهبه آن اصول مي
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باشد و آن اصل معتبر در نزد عرف و عقالء است كه از باب عمل به ظاهر كالم بر آن مي

د و در باب حجيت ظواهر از جهت ظنون خاصه اثبات حجيت آن شده كنناعتماد مي

 است. 

 تحقیق در معني لفظ صالت

تحقيق آنست كه آن از خداوند نيز مجاز در رحمت نيست بلكه « صالت»و در لفظ 

استعمال به نحو حقيقت است زيرا صالت در اصل لغت حقيقت در يك معني بيشتر نيست 

است و عطف نسبت از خداوند تعالي رحمتي است كه  «عطف»و آن عبارت از معني 

اليق ذات احديت اوست و عطف نسبت به مالئكة استغفار و نسبت به بشر دعاء بعضي از 

آنها به بعض ديگر است. پس نه اشتراكي در بين است و نه مجاز و استعاره در كار است 

[ ۳۵۱لب ] صفحه شود و از مخلوق استكانت و تذلل و طو عطف از خداوند رحمت مي

[ . ] ۵۱۱ي ديگر طلب رحمت از خداست بر او ]رحمت و استغفار است و از بنده بر بنده

خواه از خداي متعال و خواه از « صالت»[ پس حاصل كالم آنست: كه لفظ ۳۵۹صفحه 

ديگري حقيقت واحده است و اختالف از جهت خصوصيت ربط است و كاشف از آن 

ود و شوف است. و به همين اندازه در اينجا اكتفاء ميخصوصيت عبارت از اختالف حر

 مطلب به نحو تفصيل در محل خود از كتاب صالت در فقه است. 

 نقل كلمات سید علي خان و مرتضي زبیدي

م السالي سجاديه عليهسره در شرح صحيفهخان مدني قدسي اكبر سيد عليعالمه

واحد و هو العطف ثم العطف بالنسبة الي اهلل  فرموده: قال المحققون: ان الصالة لغة بمعني

[ االستغفار و الي االدميين دعاء بعضهم ۳۵۵تعالي الرحمة الالئقة به و الي المالئكة ] صفحه 

[ و عالمه مرتضي زبيدي در شرح احياءالعلوم گويد: معني الصالة: العطف ۵۱۲لبعض... ]

ير صالة عند المالئكة و هذا هو االليق في تفسو هو بالنسبة الي اهلل تعالي اما ثناؤه علي العبد 
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اهلل علي انبيائه، و اما اكمال الرحمة، و بالنسبة الي غيره تعالي الدعاء بخير و بكون الصالة 

[ . و ناگفته نماند: كه در اكثر روايات ۵۲۵بمعني العطف اتضح كل االتضاح تعديتها بعلي ]

ن )آل( و آله فصل بين پيغمبر اكرم )ص( و بياهلل صلي اهلل عليه شيعه در صلوات به رسول

نيست و به اين نحو است: اللهم صل علي محمد و آل محمد. چنانچه گذشت، و « بعلي»

ي باشد. عالمهاما در اكثر روايات اهل سنت فصل با )علي( است و )علي آل محمد( مي

لفصل بين النبي [ : اعلم انه اشتهر بين الناس عدم جواز ا۵۲۱سره فرموده ]مجلسي قدس

صلي اهلل عليه و آله و بين آله )بعلي( مستدلين بالخبر المشهور بينهم و لم يثبت عندنا هذا 

[ يروي عن شيخنا البهائي رحمة اهلل تعالي ۳۵۸الخبر و هو غير موجود في كتبنا و ] صفحه 

مة العصعليه ان هذا من اخبار االسماعيلية لكن لم نجد في الدعوات المأثورة عن ارباب 

 عليهم الفصل بها اال شاذا و تركه اولي و احوط. اهللصلوات

 در صلوات« بعلي»فصلي 

ي ي متتبع سيد عبداهلل شبر )ره( در مصابيح االنوار بعد از نقل آنچه از عالمهو سيد عالمه

مجلسي )ره( نقل شد فرموده: اقول بل الفصل بها موجود في كثير من االدعية و االذكار 

في الصحيفة السجادية و لو ال خوف االطالة لتلوت عليك من ذلك شطرا و افرا  سيما

ند كن[ . ولي واضح است كه در ميان شيعه عموما در صلوات با )علي( فصل نمي۵۲۹]

خواه در مقام صلوات گفتن باشد يا در كتابت صلوات در كتب و مؤلفات چنانچه كتب 

عادل و شاهد صادق است و بالشك عمل عموم و مؤلفات شيعه به اين موضوع بهتر گواه 

شيعه بر اين است و شايد جهت آن اينست همانا استعمال )علي( موهم فصل است به اين 

اند گرچه از جهات ادبي اشكالي ندارد و فصل نيست و اما روايتي مناسبت ترك كرده

ت اند ثابهي مجلسي )ره( به آن اشاره كردكه بزرگان: شيخ اعظم بهائي )ره( و عالمه

فن حديث @۳۵۳[ و در كتب حديث شيعه وجود ندارد چنانچه اساتيد ۵۲۵نيست ]

تصريح فرمودند و لذا احتياجي به توجيه چنين حديثي كه در كتب حديث اثري از آن 
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[ ۵۲۸اند ]نيست نداريم چنانچه بعضي از محشين كتب ادبيات عربي بعض توجيهات كرده

 اند و بر فرض اگر همچونت بوده و به شيعه نسبت دادههاي اهل سو آن حديث از ساخته

شديد به كسر الم و ت -حديثي باشد معني آن اينست هر كس فصل و جدا كند )علي( را 

آل( السالم از )السالم را از )آل( من و گويد: علي عليهيعني اميرالمؤمنين علي عليه -ياء

ج است چنين شخصي به شفاعت من پيغمبر صلي اهلل عليه و آله نيست و او از آل خار

ي زهراء [ و لذا ما شيعه معتقديم كه )آل( عبارت از فاطمه۳۵۳نائل نخواهد شد. ] صفحه 

 صلي اهلل عليه اهللالسالم هستند كه صلوات فرستادن بر آنها با رسولي اثناعشر عليهمو ائمه

اطل است چنانچه و آله در تشهد نمازهاي يوميه واجب است و اگر گفته نشود نماز ب

 كرارا گذشت. 

 اشكال مشهور و دفع آن

 اشاره

ياد اند اين عبارت زدر روايات شيعه و سني در كيفيت صلوات كه مأثور و دستور داده

وارد است: اللهم صل علي محمد و آل محمد كما صليت علي ابراهيم و آل ابراهيم انك 

ر شده است و در ميان علماي اسالم حميد مجيد. و در رواياتي با زيادات ديگر نيز مأثو

اشكالي در اين مورد متوجه شده و مطرح انظار آنها واقع و توجيهات زيادي در رفع آن 

ايد اقوي از به باند كه مشبهاند. اما اشكال آنست: كه در علم بيان تصريح كردهذكر كرده

اتم انبياء ست زيرا خمشبه باشد مثل اين كه گويند: زيد كاالسد. ولي در اينجا آن طور ني

السالم است و اين مطلب از صلي اهلل عليه و آله و سلم اشرف و افضل از ابراهيم عليه

ضروريات در اسالم و اجماعي ميان مسلمين است. و علماي اسالم توجيهات زيادي در 

رفع آن دارند مانند: شيخ شهيد )ره( در قواعد و فيروزآبادي صاحب قاموس در لغت در 

ي مجلسي [ و عالمه۵۲9[ و شيخ بهائي )ره( ]۵۲۳[ الصالة و البشر ]۳۵۷] صفحه كتابش 
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سره و غير از آن [ و سيد محدث شبر قدس۵۲۷)ره( و سيد محدث جزائري )ره( ]

ي مجلسي )ره( در اواخر كتاب اربعين و سيد شبر در اند و عالمهبزرگواران نگارش داده

اند ولي بعض توجيهات عامه با مذاق جه ذكر كرده[ چهارده فقره تو۵۲۱مصابيح االنوار ]

 ي خاصه درست نيست و از توجيهات فاسده است. و رويه و عقيده

 توجیهات علماي اعالم

شود: اول: اكثر محققين خاصه و در اينجا به چند توجيه صحيح اشاره كرده و نقل مي

ي آل ابراهيم است پس ملهاهلل صلي اهلل عليه و آله چون از جاند: كه رسولعامه گفته

صلوات بر آن حضرت و آلش در ضمن صلوات بر ابراهيم بر وجه اتم و اكمل حاصل 

كنيم:اللهم صل علي محمد و آل است و مطلوب ما در صلوات كه درخواست مي

محمد.... الخ آنست كه پيغمبر اكرم و آلش به صلوات ديگري اختصاص يابد كه مماثل 

بر او و آلش و ديگران عموميت داشت. و الصالة العامة للكل  [ صلواتي كه۳۵۱] صفحه 

من حيث العموم أقوي من الخاصة بالبعض. دوم: تشبيه در عطا واقع شده و الزم نيست 

مثال از سئوال كردن زيد كه به او نيز مانند عمر و عطا شود عمر و افضل از زيد هم باشد 

ياء است پس سئوال صلوات بر خاتم انببلكه سئوالش از جهت سبقت زماني عطا بر عمرو 

رت و آيد كثمانند صلوات بر ابراهيم از جهت سبق زماني ابراهيم است و از اين الزم نمي

قوي السالم. سوم: اقوي بودن مشبه به اغلب در تشبيه بايد اافضليت صلوات بر ابراهيم عليه

كي از دو ود چنانچه يششود كه تشبيه بدون آن محقق ميباشد الزم نيست بلكه گاه مي

ي گويند: اعطني دينارا كما اعطيت أخي. و از اين قبيل شايد باشد آيهبرادر به پدرشان مي

ي [ و آيه۵۲۲شريفه كه فرموده: كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم ]

 [ تشبيه در اصل جعل فعل است نه در قدر بقدر.۸۵۵شريفه؛ احسن كما احسن اهلل اليك ]

به از اين توجيه سوم برگشت بر دومي دارد بلكه عين آنست. چهارم: الزم نيست كه مشبه

هر جهت بايد اقوي باشد بلكه الزم آنست كه شئي ظاهر و واضح بوده باشد چنانچه در 
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[ نور مشكاه كجا و نور ۸۵۱فرمايد: مثل نوره كمشكاة ][ مي۳۵۲ي شريفه ] صفحه آيه

امر واضح و ظاهر است و در نظر شنونده روشن است و لذا الهي كجا ولي چون مشكاة 

آل او  السالم ونور خدا را به آن تشبيه فرموده است و چون تعظيم و احترام ابراهيم عليه

اهلل )ص( را به آن امر ظاهر در تمامي عوالم امكان است و لذا صلوات و تعظيم رسول

اهلل دعاها در طلب صلوات به رسول تشبيه كرده است. و مؤيد اين معني است كه در بعض

لمين. ضم ي: في العاالسالم كلمهصلي اهلل عليه و آله و سلم مانند صلوات بر ابراهيم عليه

شده است. و شايد آنچه از طيبي نقل شده كه گفته: ليس التشبيه المذكور من باب الحاق 

اف عني است. پنجم: كالناقص بالكامل بل من باب الحاق ما لم يشتهر بما اشتهر همين م

كما صليت علي ابراهيم... الخ براي تشبيه نيست بلكه براي تعليل است چنانچه نظير »در 

[ ۸۵۹آن در قرآن مجيد واقع است مثل قول خداوند تعالي: كاما ارسلنا فيكم رسوال منكم ]

 [ ۳۸۵[ . ] صفحه ۸۵۵فرمايد: و اذكروه كما هداكم ]. و مي

 مطلب ارزنده

 اشاره

دانم آنست: هاي پسنديده كه تذكر آن را در اينجا الزم مياز مطالب ارزنده و بحثو 

السالم اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم و اوالد طاهرين او عليهمصلوات فرستادن به رسول

اشد بدر تمامي حاالت و اوقات رجحان شرعي داشته و از اعمال حسنه و اقوال مستحبه مي

بيشتر از شعائر ديني محسوب گردد و با صداي بلند چنانچه خود  خصوصا در موقعي كه

 آن وجود مقدس دستور داده اين شعار اسالمي را بايد انجام داد. 

 صلوات بعد از نمازهاي يومیه

و از مواردي كه صلوات گفتن بسيار خوب و هيچگونه رجحانش مشكوك نيست در 

 ه از تعقيبات مهمات به شمار است .تعقيبات بعد از نمازهاي فرائض پنجگانه است ك
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بعضي از فضالء گفته: افضل اعمال و افضل اوراد و اذكار صلوات بر محمد و آل محمد 

لوات ي دعاها صاست سالم اهلل عليهم اجمعين بخصوص در عقب فرائض كه بايد بر همه

از  [ در فصل تعقيبات پس۸۵۳[ در اسرار الصالة ]۳۸۱[ . ] صفحه ۸۵۸را مقدم داشت ]

تكبيرات سه گانه بعد از نماز كه از تعقيبات است گفته: بعد از آن صلوات فرستادن است 

و صلوات به صورت خاصي نقل كرده و بعد از آن بعض تعقيبات ديگر بيان فرموده و 

گويد: ثم تسبيح الزهراء عليهاالسالم و االخبار الواردة في فضله كثيرة.... الخ. البته بايد 

خود تكان نخورده به نحوي كه در تشهد نماز قرار گرفته بود و از آن فارغ  انسان از جاي

شد زانوهاي خود را از قبله برنگردانيده در حال رو به قبله و تورك و تكلم ننموده و به 

دور خود رونگردانيده مشغول تسبيح حضرت زهراء بتول عليهاالسالم بشود. امام صادق 

كنيم مانند اين كه به اطفال خودمان را به آن تسبيح امر مي [ : ما۸۵9السالم فرموده ]عليه

تر از هزار ركعت نماز نمائيم و آن تسبيح بعد از هر نماز به من محببوبنماز امر مي

خواندن در هر روز است. و جاي شك نيست كه آن تسبيح مبارك از افضل تعقبيات 

 است. 

 «بعد از نمازهاان اهلل و مالئكته يصلون الخ »ي: خواندن آيه

[ ان اهلل و ۳۸۹ي: ] صفحه ي شريفهگانه بعد از نماز آيهو اگر كسي بعد از تكبيرات سه

مالئكته يصلون علي النبي.... الخ را بخواند و بعد از آن صلوات بفرستد و بعد مشغول 

 ي طاهره عليهاالسالم بشود مانعي ندارد به نحوي كه در تشهد نشسته بود بهتسبيح صديقه

وضع نشستن خود چنانجه بيان شد تغيير نداده باشد و تسبيح حضرت زهراء عليهاالسالم 

سره در كتاب خصال به را به جا بياورد در موقع خود آورده است. شيخ صدوق قدس

السالم از اميرالمؤمنين سندي كه در غايت وثاقت و اعتبار است از امام صادق عليه

لس واحد چهار صد فقره از چيزهائي كه براي شخص السالم نقل كرده كه: در مجعليه

مسلم در دين و دنيايش صالحيت دارد تعليم فرموده در ضمن همان حديث شريف است 
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كه فرموده: فاذا فرغ العبد من صالته فليصل علي النبي صلي اهلل عليه و آله و يسأل اهلل 

نبي فانه من صلي علي محمد الالجنة و يستجير من النار و يسأله ان يزوجه من الحور العين، 

صلي اهلل عليه و آله سمعه النبي و رفعت دعوته.... الخ. باز در همان حديث شريف قبل از 

«. نبيان اهلل و مالئكته يصلون علي ال»ي فوق كه نقل شد فرموده: اذا قرأتم فقرات شريفه

فرمايشهاي امام  [ از اين۳۸۵[ . ] صفحه ۸۵۷فصلوا عليه في الصالة كنتم او في غيرها ]

شود كه بعد از فارغ شدن از نماز صلوات فرستادن السالم به خوبي استفاده ميعليه

ي: ان اهلل و مالئكته.... الخ قرائت شود به صلوات ي شريفهاستحباب دارد و هر وقت آيه

عد يفه بي شرگفتن امر فرموده است خواه در اثناء نماز باشد يا در غير حال نماز و اگر آيه

 از نماز خوانده شود پس باز امر به صلوات فرستادن فرموده است. 

 قرائت آيه و صلوات منافات با تسبیح حضرت زهراء ندارد

ي شريفه قرائت شود خواه پس از فراغت از نماز پس اگر بعد از فارغ شدن از نمازها آيه

ده شود ي شريفه خوانآيهانفرادي باشد يا بعد از فارغ شدن از نماز با جماعت بوده باشد و 

و مردم در عموميت صدا به صلوات گفتن بلند نمايند چنانچه امر به بلند گفتن صلوات 

اند هيچگونه مانع شرعي نبوده بلكه رجحان و استحباب شرعي خواهد داشت و با فرموده

موقع تسبيح حضرت زهراء عليهاالسالم منافات ندارد به نحوي كه بيان شد. و نسبت به 

ي شريفه در خصوص تعقيب نماز مغرب و صبح حديث وارد شده و آن را شيخ هآي

ال: المغيرة قالسالم نقل كرده: عن ابيصدوق )ره( به سند خود از حضرت امام صادق عليه

السالم يقول: من قال في دبر كل صالة الصبح و صالة المغرب قبل سمعت اباعبداهلل عليه

ن اهلل و مالئكته يصلون علي النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا ان يثني رجليه او يكلم أحدا: ا

عليه و سلموا تسليما اللهم صل علي محمد و ذريته، قضي اهلل له مائة حاجة سبعين في الدنيا 

و ثالثين في االخرة قال: قلت ما معني صالة اهلل و مالئكته و صالة المؤمن؟ قال: صالة اهلل 
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[ تزكيه منهم له و صالة المؤمنين دعاء منهم ۳۸۸] صفحه  رحمة من اهلل و صالة مالئكته

 [ . ۸۵۱له ]

 صلوات فرستادن بر غیر رسول اهلل

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم جائز بوده و قرآن مجيد و اما صلوات فرستادن بر غير رسول

[ و قول ۸۵۲بر آن تصريح كرده است و فرموده: هو الذي يصلي عليكم و مالئكته ]

[ و فرموده: الذين اذا اصابتهم ۸۱۵خداوند تعالي: و صل عليهم ان صالتك سكن لهم. ]

 [ . ۸۱۱انا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة ]مصيبة قالوا انا هلل و 

 تعصب زمخشري را به حرف ناهنجار وارد كرده

كروه السالم در تنهائي صلوات گفته شود مبيت عليهمزمخشري گفته: اگر به يكي از اهل

مورد زهي تعصب بي جا و عناد بي -[ ۸۱۹كشد ]است چون آن اتهام بر افضي بودن مي

اي را به اظهار آن گذارد و مانند زمخشري عالمهمدلول آيات قرآني را زير پا مي كه

كند و بدون دليل به كراهت يك امر جائز و بلكه راجح فتوي سخن ناهنجار وادار مي

 دهد. مي

 مكالمات آية اهلل با سید موصلي در مجلس خدابنده

يگانه رادمرد فهامه به ياد انسان در  در اينجا مكالمات آيةاهلل عالمه )ره( و مناظرات آن

ي فصيحه ي بليغهسره خطبه[ قدس۳۸۳افتد كه آيةاهلل ] صفحه مجلس سلطان خدابنده مي

السالم مي معصومين عليهاهلل صلي اهلل عليه و آله و به ائمهايراد فرموده و صلوات به رسول

 با ده و در مناظره آيةاهللدر آن خطبه فرستاده و سيد موصلي كه در آن مجلس سلطاني بو

سائر علماء او ساكت نشسته بود به مقام تكلم آمده و گويد: دليل جواز صلوات فرستادن 

بة قالوا فرمايد: الذين اذا اصابتهم مصيدرنگ ميسره بيبر غير انبياء چيست؟ آيةاهلل قدس
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هم المهتدون.  انا هلل و انا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و أولئك

ر ي خود ساخته و گويد: كدام مصيبت است كه بر )آل( پيغمبسيد موصلي مكابره را پيشه

هلل )ره( اند؟ آيةاصلي اهلل عليه و آله رسيده تا اين كه آنها سزاوار صلوات فرستادن شده

ترين مصائب و اشد آنها آنست كه از ذراري آنها مثل تو به وجود فرمايد: از شنيعمي

اند آنها را بر آل رسول ملك متعال ده كه منافقين جهال كه مستوجب لعن و نكالآم

دهد حاضرين مجلس به خنده زده و از حاضرجوابي آيةاهلل عالمه )ره( و ترجيح مي

بالبداهة از جواب گفتن آن بزرگوار در تعجب شده و يكي از شعراء گويد: اذا العلوي 

[ ۸۱۵ه ]و كان الكلب خيرا منه حقا الن الكلب طبع ابيه في تابع ناصبيا بمذهبه فما هو من أبيه

 [ ۳۸9] صفحه 

 دهندسادات اگر تبیعت از ائمه اطهار ننمايند شرافت را از دست مي

ي اطهار و اجداد امجاد خودشان حجج خداوندي از سادات اگر تبعيت از ائمه

د دهني را از دست ميالسالم ننمايند آن شرافت موهوبي و سيادت و عزت خدادادعليهم

ت شان به خاندان رسالولي حرف در سر پيدا شدن افرادي از سادات است كه اتصال نسب

سالم البيت عليهمصحيح و درست و خودش )العياذباهلل( در مقام نصب و عداوت با اهل

قدم بزند همچو سيد صحيح النسبي شايد بسيار كمتر پيدا بشود يا ديده نشود و يا از 

شود و اگر بر فرض پيدا گردد زهي بدبختي و زهي زيانكاري است كه طمة نميفابني

شرافت نسب علوي را از دست داده است. من لم يكن علويا حين تنسبه فماله من قديم 

 [ ۳۸۷[ ] صفحه ۸۱۸الدهر مفتخر ]

 كلمات و بیانات محمد علي حوماني

 ا در كتابش )دين و تمدين (ي فاضل شهير مرحوم محمد علي حوماني لبناني رنويسنده

[ كلماتي است شيرين راجع به صلوات و سالم فرستادن به امام اميرالمؤمنين و سائر ۸۱۳]
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السالم خوش دارم آن كلمات را از كتاب نامبرده در اينجا بياورم و عين معصومين عليهم

ريفه: ي شكلمات عربي او را نقل نمايم. در كتاب نامبرده در مجلد پنجم پس از نقل آيه

[ ۳۸۱اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و اولئك هم المهتدون گويد: ] صفحه 

اذكران بعض المسلمين أنكر علي من حي االمام عليا بتحية الرسول اذا قال عند ذكر االمام 

صلوات اهلل و سالمه عليه فذكر هذا لي و سألني: أحق انكاره ذلك علي ؟؟ فقلت كال!! 

الصالة و التسليم يجوز علي أي رجل مؤمن، ثم تلوت عليه قول اهلل السابق انه مخطئي الن 

تعالي مجده، و قلت له احفظ هذه االية و اقرأها علي من انكر ذلك عليك، و عاد الي بعد 

مدة ليخبرني و هو مزهو، انه قد قرأ االية علي خصمه فانصت اليه و فكر قليال ثم قال له 

كريمة و سأدحض بها حجة من يعظنا بأن تحية الخلفاء الراشدين كأني لم اسمع هذه االية ال

لمة طالب فقد وردت تحيته بكال تتجاوز الترضي عنهم و الترحم عليهم اال علي بن ابي

[ و أذكر ان بعض الناس انكر علي بعض آخر قوله: ۳۸۲[ . ] صفحه ۸۱9« ]كرم اهلل وجهه»

 علي السالم( ال يجوز االجهه فان قولك )عليهالسالم فقال له: قل علي كرم اهلل وعلي عليه

عليه. فاجابه: أيجوز أن اقول لك: عليك السالم. و أن تقول لي: سالم اهللاهلل صلواترسول

ة عليه؟؟ فسكت ثم قلت له: ان في الصالاهللعليك. و ال يجوز أن اقول ذلك لالمام صلوات

حمد. أفليست الصالة هنا واجبة ما يوجب ذلك حين تقول: اللهم صل علي محمد و آل م

من  اهلل حبكم فرضعنه: يا آل بيت رسولاهللعلي علي؟؟ أو ما قال االمام الشافعي رضي

اهلل في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم القدر ان لكم من لم يصل عليكم ال صالة له ليس 

ن يحمل أ الغريب ان ينكر بعض المسلمين صالته و تسليمه علي االمام. ولكن الغريب

المسلم هذه الفكرة من أعداء االسالم المأجورين لهذا العدوان و تمضي القرون بعد القرون 

و االجيال تلوا الجيال و المسلمون مطمئنون الي أنهم علي بصيرة من دينهم بفعل التضليل 

و التدجيل اللذين خلطهما الجهل في لحم المسلم و دمه منذ عهد االمويين حتي اليوم، ثم 

 ينتبه لهذا الخلط حتي في عهد النور. أقول: ليس الغريب أن ينكروا علي المسلم تصليته ال

 ولكن اهللو تسليمه علي االئمة و المؤمنين بزعمهم أن الصالة والسالم قاصران علي رسول
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الغريب هو ذلك التقليد االعمي الذي مشوا به وراء تلك الطغمة من المضللين نكاية بأهل 

[ و االغرب من ذلك أن يكونوا مسلمين ثم ۳۳۵الصاله والسالم. ] صفحه  البيت عليهم

يقرأون القرآن و يسلم بعضهم علي بعض كلما التقوا و تراؤا بقولهم: السالم عليكم و 

الجواب بقولهم: و عليكم سالم اهلل و رحمته و بركاته. و في القرآن االيات الجليلة التي 

لربهم خمس مرات كل يوم و يقولون في ختام كل  سبق ذكرها. ثم يفيضون في الصالة

صالة: اللهم صل علي محمد و آل محمد، و اذا جادلوا اخصامهم نسوا كل ذلك و هزتهم 

النعرة الجاهلية للتعصب االعمي فانكروا هذه الصالة علي آل الرسول و أجازوها حتي علي 

جوه، فان من هذا التعصب الطغاة من قادة البغي و العدوان. و للتعصب االعمي وجوه و و

ما يصدر عن عمي العين، و منه ما يصدر عن عمي القلب: فلقد رأيت مظهرا من مظاهره 

و « م الصحيحاالسال»في شخص االديب الفلسطيني اسعاف النشاشيبي حيت أصدر كتابه 

قرأت هذا الكتاب فوجدته حافال بالشتائم الل الرسول و الخيرة من اصحاب محمد صلي 

ها في لبنان التي كنت أصدر« العروبة»يه و آله، و نقلت بعض هذه الشتائم في مجلتي اهلل عل

فقلت. « أعور»و عجبت لذلك فسألت عن الكاتب: أهوذ و غينين يقرأ الكتب؟؟ فقالوا: انه 

هو نصف اعمي و سيشتد هذا العمي و يصبح كامال بعد حين. و عند ما وردت مصر قرأت 

كان اذا جاء بها علي ذكر معاوية او عمرو بن العاص يقول:  مقاال له في مجلة الرسالة

فقلت:  «عنهماهللرضي»صلوات اهلل و سالمه عليه، و اذا جاء علي ذكر الخفاء الراشدين قال: 

[ هذا من عمي العين ولكنه من عمي القلب، و اجتمعت بعد ذلك بأحد ۳۳۱ليس ] صفحه 

لعله  أتينا علي ذكر اسعاف النشاشيبي قال احدهم: و اعضاء الهيئة العربية العليا في القاهرة و

اسحق درويش قال. أعلمت كيف كان ختام حياته؟ قلت ال... قال: لقد تقوس ظهره حتي 

التصق ذقنه باالرض، فكان اذا خاطب أحدا ال يستطيع أن يرفع رأسه اليه. و قد عمي آخر 

با كر النشاشيبي و أنه يحمل نسشئي من هذا لدي ذ« دين و تمدين»حياته، و لقد مر بقراء 

[ في هذا االستطراد كثير من المتعة للنفس الحية الخالدة ۳۳۹[ . ] صفحه ۸۱۷الي االمويين ]

علي الدهر و لقد حبب الي هذا الصفع في اقفية أولئك الظلمة العتاة و أعقابهم و السالكين 
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اتهم و صفع، تمادي عتسلوكهم في ظلمة التاريخ. أقول: لقد حبب الي فيما اكتب هذا ال

[ طوال قرون و ۳۳۵جبابرتهم و أذنابهم و الناهجين في الظلم و الهضم نهجهم ] صفحه 

قرون كانت و ال تزال حافلة بمثل ما ينقل الينا التاريخ من ذلك الظلم و االفتئات علي الحق 

، رحتي عمي منهم المبصر عمي غطي علي االعين و ران علي االفئدة و حجر علي الضمائ

كان هذا االستطراد حبيبا الي قلبي النه توجيه الي الحق و صرف عن الباطل، و لنعد االن 

 [ . ۸۱۱الي صلب الموضوع في مطلع البحث ]

 ي كتابخاتمه

 دهم و بعد از اينشكر خدا را كه كتاب را در اينجا به پايان رسانيده و آن را خاتمه مي

شود د زيادي به عنوان تعليقه بر آن افزوده ميشروع به تعليقات و اضافات كرده و فوائ

آنها بر  يتعالي. منظور بررسي و تحقيقات در اطراف مطالب متنوعه و ضميمهشاءاهللان

 باشد كه نزد ارباب تحقيق مورد تحسين و بسياركتاب بوده و ثبت آنها در اين اوراق مي

بر آنچه در طبع اول كتاب بود ارزنده خواهد شد. و در اين طبع دوم فوائد زيادي عالوه 

 [ ۳۳۳شود چنانچه بر اصل كتاب مطالب زيادي اضافه گرديد. ] صفحه افزوده مي

 تعلیقات و اضافات

 اشاره

  ۷ -س: ۹ -شروع به تعليقات: ص:

 دهنددر عراق از هر طرف رو به كربالء آورده و به زيارت قبر مطهر بیشتر اهمیت مي

 اشاره
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اند در مذهب راق كه اكثريت جمعيت آن سامان را تشكيل دادهبرادران ما شيعيان ع

قدم و در ترويج مذهب اهتمام داشته و در مقابل مخالفين مذهب خودشان تشيع بسيار ثابت

ند. قدم هستشيعه قد علم كرده و در مقام دفاع از حيم مذهب مقدس تشيع آماده و ثابت

مين و سامراء كه هر يك از مشاهد و در ايام زيارتي در نجف اشرف و كربالء و كاظ

ي به خود دارد از هر طرف رو به مشاهد مشرفه مشرفه موسم مخصوص و ايام زيارتي ويژه

آورده و اجتماع بزرگ نموده و شعائر ديني را در ايام زيارت و مواسم مخصوصه رونق 

ن در آنمايند. و از اوصاف پسنديده و صفات ارزنده كه داده و به طرز أحسن برپا مي

[ را جلب و بر اشخاص فهميده بسيار جالب و قابل ارزش است ۳۳9مواقع قلوب ] صفحه 

آنست: در روزهاي زيارتي در نجف و يا كربالء و سائر مشاهد مشرفه اشخاصي كه 

ري داري و دامپروهميشه در بيابان و صحرا و در اطراف فرات و دجله به كشاورزي و گله

كنند و اغلب در ايام زيارتي رو تر به شهرها آمد و رفت ميو زراعت اشتغال دارند و كم

آورند از هر طرف به مشاهد مشرفه خصوصا كربالء هجوم آورده و در ايام به شهر مي

[ عراق ۸۱۲سوگواري با شعار عزا و در اعياد با شعار شادي كه در ميان زنان اعراب ]

دس و رواقهاي حرم مطهر )اشخاص باديه نشين( مرسوم است وارد شده و در صحن مق

مسكن كرده و شب و روز زير آسمان كبود عراق در سرما و گرما اطاقهاي نشيمن آنها 

و  شود با آن كثرتنمايند ولي ديده نميخوابند و زندگاني مينشينند و ميبوده و مي

 هازدحام آنها كه براي راه رفتن به حرم مطهر به جز يك راه باريك از ميان مردم باز بود

[ نزاعي ۳۳۷شان ] صفحه تواند از آن جا عبور كند در ميانكه يك يا دو نفر به زحمت مي

ي كه فضاي صحن مطهر و در بعضي از خيابانها مسكن درگيرد و شبها سرهاي خانواده

ي ديگر چسبيده است و با آرامش روحي و كرده و در موقع خواب به پاهاي خانواده

به  اند ابدا كسي با ديگرينه راه آمده و خسته و خوابيدهجسمي كه پياده و اغلب پابره

اندازند در صورتي كه برحسب مقام نزاع و گاليه نيامده و جنگ و جدالي به راه نمي

ها نزاع و عادت در آن كثرت جمعيت و ازدحام و ضيق مكان براي سكونت خانواده
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رخيزد مقام جنگ و جدل ب تلخي بيشتر درگيرد و براي اشغال مكان با هم ديگر بهاوقات

شود و اصال از آنها دزدي از اشياء يك ولي ابدا از ستيزگي و جدال آثاري ديده نمي

ي ديگر ديده نشده انسان قهرا از آن اخالق و رفتار آنها خوشحال شده و از آن رويه

گردد دين مقدس اسالم است كه در آن افراد اثر انساني در آن مردم بياباني مسرور مي

 رده و آن بيابانيها را آن طور تربيت كرده است. ك

 نقل كلمات آقا سید جواد شبر

ي خطيب شهير آقا سيد جواد شبر سلمه اهلل تعالي و در اينجا خوش دارم آنچه سيد عالمه

« السالمشعراء الحسين عليه[ »۳۳۱او ] صفحه « ادب الطف»[ در اثر نفيس خود كتاب ۸۹۵]

جلد از آن كتاب نفيس طبع و نشر گرديده در جلد اول راجع به كه تا اين تاريخ چهار م

السالم نگارش داده بياورم و عين عبارات عربي شيرين ايشان روز اربعين سيدالشهداء عليه

 ۸۱را كه به طور خالصه بر احوال ايام ارعبني حاوي است نقل نمايم: در جلد اول ص 

ن )ع( في كربالء يوم اربعين الحسين ( ه. ق گويد: اربعين الحسي۱۵۱۱ط بيروت سال )

السالم و هو يوم العشرين من صفر من أضخم المؤتمرات االسالمية يجتمع الناس فيه عليه

كاجتماعهم في مكة المكرمة تلتقي هناك سائرا لفئات من مختلف العناصر و يعتنق شمال 

اللغة ] انشودته ب العراق بجنوبه و الوفود من بعض أالقطار االسالمية فهذا الموكب يردد

[ العربية، و ذاك باللغة التركية، و ثالث باللغة الفارسية، و رابع باللغة االوردية ۳۳۲صفحه 

و هكذا. و لست مبالغا اذا قلت: ان هذا الموسم يجمع اكثر من مليون نسمة جاءت ال حياء 

الم السعليه ذكري االربعين أو لزيارة )مرد الرأس( اذأن الروايات تقول: ان رأس الحسين

لحسين العابدين علي بن اأعيد الي الجسد الشريف بعد اربعين يوما من استشهاده، جاء زين

السالم و الفواطم معه و معهم الرأس الشريف و بقية الرؤوس و منه زيارة االربعين. ان عليه

ة نهذه المواكب من سائر االقطار و مختلف البلدان تؤم كربالء و قد سجلت ادارة السلط

موكب اكثرها يضرب الخيام حوالي كربالء و البعض يحجز  ۵۵۵المحلية اكثر من 
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المحالت الكبيرة و تستهلك كربالء في هذا الموسم من الرز ما ال يقل عن مائة طن و كل 

م. و السالموكب له منادون يدعون الناس الي المائدة و تناول الطعام باسم الحسين عليه

ت التعارف بين المواكب و تبادل العواطف و تقديم التمنيات و تتخلل هذا الموسم زيارا

التحيات و عظيم االجر يوم الحشر، ان االالف من الناس يقومون بالخدمة لهؤالء الزوار و 

يسخون بانفسهم من أجل راحة الزائرين فالبعض بسقي الماء المعطر و المذاب فيه السكر، 

 ية بالمراوح اليدوية و هكذا. چنانچه بيان فرمودهو البعض برش ماء الورد، و البعض بالتهو

در ايام اربعين در عراق بيشتر از يك مليون نفوس با مواكب حسيني براي زيارات قبر 

آميز مشتمل بر تعارفات مهرانگيز و شوند و اجتماع عظيم محبتمطهر وارد كربالء مي

ان مقدس يك پارچه آيد و آن شهرستخيز فراهم مي[ مودت۳9۵اتحادآور و ] صفحه 

گردد، و مواكب از حرم حضرت عزا و ناله و ضجه و نوحه و ندبه بر سيد مظلومان مي

آور ومهاشم )ع( هجالسالم خارج شده به حرم حضرت ابوالفضل قمر بنيسيدالشهداء عليه

شوند، و در آن روز اثرات نهضت حسيني در جلو چشم انسان مجسم و دلهاي آگاه مي

ها و خواهرهاي السالم با عمهافتند: كه در مثل همان روز امام سجاد عليهبه ياد آن مي

اهلل ي رسولخويش وارد آن سرزمين شده و سرهاي مبارك شهداء و رأس مطهر ريحانه

صلي اهلل عليه و آله را به جسد اطيبش ملحق فرموده آيا بانوان عصمت و مخدرات خاندان 

فصيال هاشم كه تعنه و سائر بنياهللاند؟ آيا جابر رضيرسالت در آن موقع در چه حال بوده

تأملي  تريناند؟اگر انسان جزئيريختهاز افراد آنها اطالع نداريم خاك بر سر خودشان مي

ي جانگداز را در جلو چشم خود مجسم نمايد آيا جا به دل خود راه بدهد و آن منظره

بر أمية و ياران آنها پسر پيغمي بنيهاندارد كه خاك بر سر بريزد؟ كه يك مشت درنده

ي اسالم و قرآن و خاتم انبياء را به شام خدا را بكشند و سر فرزند مؤسس دين و آورنده

ي به ارمغان ببرند و شرم نكرده اظهار اسالم هم نمايند و سر اطيب او را خانواده

 براي اين كهاش برگردانند و در كربالء به جسد اطهرش ملحق نمايند، چرا؟ داغديده

سلطنت شوم يزيد پليد استقرار و استقالل يابد، و كسي با وي در مقام معارضه نباشد، 
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و  خواهد كه قد علم كندالسالم ميگرچه اسالم را زير پااندازد. و لذا حسين بن علي عليه

[ ۳9۱اسالم و دين يزيد را تبديل به اسالم واقعي و دين محمدي و حسيني كند ] صفحه 

زيدي، و ماند مگر اسالم يالسالم نبود از اسالم اثري باقي نميگر نهضت حسين عليهزيرا ا

له اهلل صلي اهلل عليه و آاز دين آثاري نبود مگر دين اموي، در شامات اقربائي به رسول

أمية، و يزيدي كه شب و روز با ميمونها محشور بود و با قرود و شناختند مگر بنينمي

و خمر و قمار روزگارش خوش بود رجوع شود به كتاب )النزاع  فهود سر و كار داشت

و التخاصم( مقريزي طبع مصر. انسان فهيمده و مسلمان باوجدان اگر هميشه گريان و ناالن 

باشد جا دارد، زيرا فقط تأمل در اين كه آيا از خست و دنائت دنيا نيست؟ و از عجائب 

ر پيغمبر صلي اهلل عليه و آله را بكشند و سآيد؟ كه فرزند و غرائب روزگار به شمار نمي

ها به كوفه و دمشق به ارمغان ببرند؟ مگر حسين بن علي مبارك او را پيش زنازاده

تعالي از وي سر زده بود؟ بلي به السالم چه كرده بود؟ و چه گناهي نعوذباهللعليه

 آورد. ديكتاتوري قلدري سر فرود نمي

 دعبل خزاعي و شعر او

ي دعبل خزاعي رحمه اهلل را بايد سرود و گريه كرد: ال اضحك ا دو بيت از قصيدهدر اينج

اهلل سن الدهران ضحكت و آل احمد مظلومون قد قهروا مشردون نفوا عن عقر دارهم 

ر تتبع و ي شريفه در اثي آن قصيدهكأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر متأسفانه تا حال بقيه

[ چنانچه آنان ۳9۹يد عظام پيدا نشده است. ] صفحه تحقيق و كنجكاوي و تفتيش أسات

اند به [ و تدوين نموده۸۹۱آوري كرده ]كه از معاصرين اشعار دعبل رحمه اهلل را جمع

شود در آن [ حدس زده مي۳9۵اند گويا چنين ] صفحه ي آن قصيده اطالع نيافتهبقيه

رسالت را به نظم آورده و بيت و ظالمين بر خاندان قصيده مثالب و مطاعن دشمنان أهل

از ترس و خوف ستمكاران روزگار و از جهت تقيه آن قصيده را پنهان داشته و از بين 

سره نيز ي متبحر واسع االطالع آقا شيخ محمد سماوي نجفي قدسرفته باشد شيخ عالمه
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انچه ام چني آن قصيده غراء اطالع پيدا نكردهام به بقيهفرمود: كه هر چه تتبع نمودهمي

[ . نام دعبل محمد ۸۹۹در بعضي از تأليفات خود نيز به اين مطلب اشاره فرموده است ]

 بن علي بن رزين از اوالد بديل بن ورقاء صحابي است. 

 ي دعبل بر سیدالشهداءمرثیه

م گفته السالي سيدالشهداء عليهعليه است كه در مرثيهاهللاز اشعار دعبل خزاعي رضوان

 -۹جاؤوا من الشام المشومة اهلها بالشؤم يقدم جندهم ابليس  -۱[ ۳9۸است: ] صفحه 

بنات  -فواحزني -و سبوا -۵لعنوا، و قد لعنوا بقتل امامهم تركوه و هو مبضع محموس 

تبالكم، يا ويلكم، أرضيتم بالنار؟ ذل هنا لك  -۸لهن لبوس  )محمد( عبري حوا سر ما

أخسر بها من بيعة  -9بعتم لدنيا غيركم، جهال لكم، عز الحياة، و انه لنفيس  -۳المحبوس 

بؤسا لمن بايعتم، و كأنني بامامكم وسط الجحيم  -۷أموية لعنت، و حظ البايعين خسيس 

كم عبرة  -۲بة هم في القياس مجوس يا آل )احمد( ما لقيتم بعده من عص -۱حبيس 

 -۱۵[ ۳9۳[ . ] صفحه ۸۹۵فاضت لكم و تقطعت يوم )الطفوف( علي )الحسين( نفوس ]

صبرا موالينا، فسوف  -۱۱واحسرتاه لكم جسوم بالعرا فيها، و فوق الذا بالت روؤس 

ما زلت متبعا لكم و المركم، و عليه نفسي ما  -۱۹يديلكم يوم علي آل اللعين عبوس 

ط  -۹9۵- ۹9۱سره جمع آقاي دكتر اشتر ص ييت أسوس نقل از ديوان دعبل قدسح

 ي سماوي )ره( تفصيالي عالمهدمشق و در پاورقيها به اختالف نسخ خصوصا در نسخه

 نظر شد. اشاره كرده كه از نقل آنها صرف

 ي آن حضرتاز اشعار نغز دعبل در مرثیه

رحمه اهلل است كه آن را آقاي دكتر عبدالكريم  هاي مشهور دعبل خزاعيچنانچه از مرثيه

اشتر در كتابش )دعبل بن علي الخزاعي شاعر آل البيت حياته و شعره دراسة تحليلية( ط 

 -۱نقل نموده است.  -قسم اول -۸۱نقل كرده و در ديوان در ص  ۹۵۹دمشق در ص 
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بمنظر و بمسمع ال و المسلمون  -۹علي قناة يرفع  -رأس ابن بنت محمد و وصيه يا للرجال

ايقظت أجفانا و كنت لها كري و أنمت عينا لم تكن بك  -۵جازع من ذا و ال متخشع 

 -۳كحلت بمنظرك العيون عماية و أصم نعيك كل اذن تسمع  -۸[ ۳99تهجع ] صفحه 

ما روضة اال تمنت أنها لك مضجع، و لخط قبرك موضع و اين اشعار در ديوان دعبل 

ط  ۱۱۵ص  ۱۱موجود است و در معجم االدباء ياقوت در ج  ۱۵۷جمع آقاي دجيلي ص 

و در  ۹۷۱:۵و مناقب ج  ۱۵۹و المدائح النبوية ص  ۵۳۵ص  ۵۵مصر و اعيان الشيعة ج 

 كتب ديگر نيز نقل شده است. 

 كردندكاش شعراي عجم از امثال دعبل پیروي مي

سرائي و نوحه اي كاش شعراء عجم از ترك و فارس و ديلم در سرودن اشعار مراثي و

كردند و از آن عالم شاعر نامدار شيعه مرثيه خواني پيروي از امثال دعبل خزاعي ميمرثيه

 آموختند خصوصا آنان كه در آذربايجان، با زبانالسالم ميگفتن را بر سيدالشهداء عليه

مه سرايند از دعبل رحتركي محلي آذري بر سيد مظلومان نوحه و ندبه كرده و اشعار مي

شان بيايد و با سجع و قافيه موافق آيد از آوردن كردند و هر چه به ذهناهلل سرمشق اخذ مي

السالم و افراد خاندان رسالت اشعار آن كلمات خودداري كرده و با تناسب مقام امام عليه

آوردند و نسبت نارواني خداي نكرده بدون اين كه متوجه بشوند در مقام به نظم مي

ارك دادند و از زبان مبالسالم يا به سائر افراد خاندان رسالت نميامام عليهسرائي به نوحه

السالم يا زينب كبري عليهاالسالم جعل قصه كه از هاشم عليهالسالم يا قمر بنيامام عليه

[ ۳9۷شود و جعل ] صفحه رود و از نوحه و ندبه كردن خارج ميزبان حالي بيرون مي

نموند كه از رويه و طرز ند و بسيار مواظبت و دقت ميكردتاريخ است خودداري مي

شدند و از جعل قصه و دروغ آشكارا پرهيز زبان حالي كه مناسبت داشته باشد كنار نمي

كردند تا اهانت به عالم تشيع واقع نشود و دشمنان دستگاه تبليغات سيدالشهداء مي
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ر آوع و احوال عالم شيعه هجومآويز نكرده و به اوضاها را دستالسالم آن پيرايهعليه

 نشوند. 

 كنندنصیحت به آنان كه با زبان تركي آذري نوحه سرايي مي

متأسفانه كه اغلب افراد مردم از معلومات علمي و دين بركنارند و يا سواد ندارند و اگر 

هاي دعبل خزاعي و كميت أسدي و أمثال آن بزرگان دين داشته باشند از اشعار و مرثيه

بيت طهارت ان عزيز خودشان را باالخره فداي راه محبت خاندان رسالت و اهلكه ج

اي ندارند و اهتمام به ياد اند اطالع ندارند چون از لغت عربي و زبان عرب بهرهكرده

كنند و دستهاي مرموز استعمارگران و دشمنان گرفتن زبان قرآن و لغت ديني اسالم نمي

زده در خوابند و در خواب خرگوشي مسلمانان مصيبتقرآن و اسالم در كارند و اغلب 

ر دانند و دورند و گوش شنوائي ندارند حتي آنهائي كه خودشان را اهل ديانت ميغوطه

ي ديني بيزارند و تمايالت نفساني خودشان مسجد و محرابند ولي اغلب عوام و از رويه

 ئي نرسد فرياد است(. دانند: ال حول و ال قوة اال باهلل )آنچه جارا از دين مي

 هاي ناروا به خاندان رسالت خالف شرع استنسبت

آيا عيب نيست كه گفته شود زينب كبري عليهاالسالم يا سائر مخدرات خاندان رسالت 

[ نوحه و ندبه كردن ۳9۱در مقابل لشگر عمر بن سعد بنا كردند بر سيد مظلومان ] صفحه 

ت گرفت و عرض كرد يا محمدا...( اينگونه و )زلفهاي خود را پريشان كرده و به دس

بيت طهارت است خواه در نظم جمالت كه نسبت خالف شرع به افراد مخدرات اهل

را حرمت شود زيباشد يا در نثر بالشك نسبت خالف احكام دين است كه به آنها داده مي

 بيرون آوردن زن موهاي خود را در پيش نامحرمان از ضروريات اسالم است و هرگز

 آورند و از اين قبيل جمالتبانوان عصمت آن را در كربالء يا در سائر مواقع به عمل نمي

كشد نبايد نسبت داد. يا جمالتي در نظم و نثر در حق كه اگر شرح داده شود به درازا مي
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د از آور باشد بايالسالم يا سائر افراد خاندان امام بيان كردن كه ذلت و حقارتامام عليه

ا با القابي آيد يز نمود يا اوصافي نسبت دادن كه با صفات امام معصوم درست نميآن پرهي

ي روزگار و از امام )ع( را مخاطب قرار دادن كه آن القاب و خطابات از اوصاف جبابره

ه البالغة فرمودستمكاران غدار به يادگار است چنانچه اميرالمؤمنين )ع( در خطب نهج

سازند مخاطب قرار ندهيد. و اين جمالت جبابره را مخاطب مي است: مرا با آن خطابها كه

وامانه ي عاز باب يادآوري بود كه شعراء دستگاه امام حسين )ع( متذكر باشند و عالقه

شان شان در نظم و نثر بيايد بگويند و هر طور دلآنها را وادار نكند كه هر چه به زبان

ايت درجه پرهيز كنند كه از گناهان كبيره خواست به نظم آورند و بايد از دروغ در نه

است و حربه و اسلحه با رفتار و كردار خودشان به دست دشمن ندهند از امام ] صفحه 

[ )ع( وارد است كه مضمونش اين است كه فرمود: براي ما زينت باشيد نه اين كه ۳9۲

عمال اين كه ا عيب و ايراد شويد طوري رفتار نمائيد كه ما را به مردم محبوب سازيد نه

و گفتار و رفتار شما آنها را از ما دور كند و از عالم شيعه منزجر و متنفر و رنجور سازد. 

[ كه ۸۹۸ي تائيه ]سره زياد و در قصيدهو ناگفته نماند: اشعار مراثي دعبل خزاعي قدس

 هاز شاهكارهاي دعبل رحمه اهلل است نيز از مصائب آل محمد صلي اهلل عليه و آله آورد

و ديوانهائي كه در جمع و تدوين اشعار دعبل )ره( تأليف شده و در عصر ما چند ديوان 

 از آنها قدم به عالم مطبوعات گذاشته مراثي زيادي را مشتمل است به آنها مراجعه شود. 

 طبقات الشعراء دعبل

ه ( ذكر كرد۹۹۲و براي خود دعبل خزاعي )ره( تأليفاتي است كه ابن النديم )الفهرست 

 ي از آن كتابو از آنهاست كتاب )طبقات الشعراء( و تا اواخر قرن هفتم هجري نسخه

در حلب بوده دكتر عبدالكريم اشتر در كتاب )دعبل بن علي الخزاعي شاعر آل البيت( 

ه( مع نسخة  9۲۸گويد: و قد كانت نسخة من الكتاب في حلب في نهاية القرن السابع )سنه 

دنا اسمه في الفهرست الطريف الذي سمي: المنتخب مما في من ديوان دعبل، النا وج
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ثم  -9۵۱الكتاب فيه: طبقات الشعراء، و وقع تحت رقم خزائن الكتب بحلب، و قد سمي

ط دمشق. از كتاب طبقات  ۹۷۲[ الديوان ص ۳۷۵كما فقدنا ] صفحه  -من بعد -فقدناه

رقة، و ابن معتز در طبقات سره مبرد در كامل، و ابن الجراح در الوالشعراء دعبل قدس

الشعراء، و مرزباني در معجم الشعراء، و آمدي در الموازنة، و المؤتلف و المختلف، و 

خطيب بغدادي در تاريخ بغداد، و مقدسي در الظرائف و اللطائف، و ابن رشيق در العمدة، 

ص  ۱اند ابن رشيق در العمدة ج و ديگر اشخاص زيادي در تأليفات خودشان نقل كرده

گويد: علي ان منهم من لم يقل قط اال هجوا او شبيها به: كيحيي بن نوفل، ذكره  ۱۱۵

 دعبل في طبقاته... 

 شهادت دعبل

عليه در ايام حيات و زندگاني پرارزش خويش علني ستمكاران اهللدعبل خزاعي رضوان

ي زمان خود و خونخواران دنيا را سب و شتم و ظالمهاي روزگار را هجو كرده و فراعنه

فرموده: )لي خمسون سنة أحمل خشبتي علي كتفي أدور علي من نموده است و لذا مي

ذلك( و لذا غالب در اشعار وي هجو ستمكاران و رثاء يصلبني عليها فما اجد من يفعل 

السالم است. تا باالخره در اهواز يكي از دژخيمان مالك بن طوق ده هزار بيت عليهماهل

گشت تا او را در يكي از درهم از آن خونخوار غدار گرفت و در پي دعبل رحمه اهلل مي

ي با عكازي مسموم زد و دهات )سوس( كه نامش )طيب( بوده يافت و از ظهر قدم و

فرداي آن دعبل )ره( از دنيا رفت و در آن قريه مدفون شد و گفته شده كه او را حمل 

ي او [ و از شعر بحتري كه در مرثيه۳۷۱بسوس كرده و در آنجا دفن كردند. ] صفحه 

شود كه در سوس كه در اهواز است مدفون شده چنانچه گويد: جدث گفته معلوم مي

ي )طيب( از قراء اهواز يبعد دونه مسري النعي و رمة بالموصل ولي قريه علي االهواز

( ه اتفاق افتاده است. و كسي كه در ۹۸9بيت در سال )نيست، و وفات دعبل شاعر اهل

موصل است و بحتري به وي اشاره كرده عبارت از ابوتمام حبيب طائي است. و ابن رشيق 
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ي وفات دعبل )ره( و سبب آن مطلب مدة( درباره( ه وفات يافته در )الع۸۳9كه در سال )

بيروت، و والدت دعبل  ۸ط  ۷۹ص  ۱ديگري نيز نقل كرده رجوع شود به )العمدة( ج 

السالم از دنيا رحلت فرموده ( ه بوده كه در همان سال امام صادق عليه۱۸۱)ره( در سال )

شود در حين وفات ي( ه اتفاق افتاده معلوم م۹۸9و شهادت وي چنانچه گذشت در سال )

السالم محشور فرمايد. و ناگفته ي اطهار عليهم( سال داشته است خداوند او را با ائمه۲۱)

 اي كه از دعبل رحمه اهلل نقل شد: رأس ابن بنت محمد و وصيه.... الخ نماند: مرثيه

 اشعار نغز دعبل را اعتماد السلطنة به شعراء قزوين داده و آن اشتباه است

شك  اند و جايب معتبره چنانچه گذشت موجود و نسبت آنها را به دعبل )ره( دادهدر كت

نيست كه از آن عالم شاعر نامدار است. ولي مرحوم محمد حسن خان اعتماد السلطنة 

حجة السعادة في حجة »[ زمان ناصرالدين قاجار در كتاب ۳۷۹مراغي وزير علوم ] صفحه 

ي از شعراء قزوين داده چنانچه احواالت خط حركت نسبت آن اشعار را به بعض« الشهادة

اسراء خاندان رسالت را تا شام از مقتل مجعول منسوب به ابومخنف نقل كرده و با اين 

[ بروايته في مقتله... باز ۸۹۳كه گفته: مع ما نحن عليه من عدم الطمأنينة الي ما تفرد لوط ]

سالم و قلمرو شريعت سيد االنام گويد: همانا به اين گردانيدن سر مبارك در ديار ا

 سنجانالسالم و اشهارش در هر شهر اشعار است اشعاري كه يكي از قدماء نكتهعليه

ي قزوين سروده و چه نغز فرموده از ابويوسف قزويني نزيل بغداد منقول است محروسه

هلل اولبيت رسكه گفت: ابوالعالء معري را گفتم از نتايج طبع تو آيا هيچ در حق اهل

ايشان  يالسالم هست؟ به درستي كه برخي از سخن طرازان مملكت قزوين دربارهعليهم

سازند كه فصحاء تنوخ از اتيان به مثل آن عاجزند گفت: شعراء قزاونه چه شعرها مي

[ رأس ابن بنت محمد و وصيه.... الخ )و اشعار ۳۷۵گويند: ] صفحه گويند: گفتم: ميمي

گويم: مسح الرسول جبينه فله (. ابوالعالء گفت: و من مي9۸ص را تا آخر نگارش داده 

 بريق في الخدود ابواه من عليا قريش وجده خير الجدود 
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 پشیمان شدن يزيد از ترس مردم

صمت به بيت عالسالم و اهلبعد اعتماد السلطنة گويد: بعد از ورود علي بن الحسين عليه

ن ويه معلوم گشت كه از جهت قتل حسين بشره دمشق چيزي نگذشت كه بر يزيد به معا

السالم عقيدت اهل اسالم در حق او ديگرگون شده و خوف خروج و خلع است علي عليه

الجرم از اين وقت سياق گفتار و كردار بگردانيد و از كشتن آن بزرگوار تبري اظهار 

 ي وهمي كرد و همي گفت: و ما علي لو احتملت االذي و انزلت الحسين معي في دار

لي اهلل عليه اهلل صحكمته فيما يريد و ان كان علي في ذلك و هن في سلطاني حفظا لرسول

و آله و رعاية لحقه و قرابته لعن اهلل ابن مرجانه فانه اضطره فقتله فبغضني بقتله الي المسلمين 

 وو زرع في قلوبهم العداوة فابغضني البر و الفاجر بما استعظموه من قتلي الحسين ما لي 

البن مرجانة لعنه اهلل و غضب عليه. بعد پشيمان شدن ابن مرجانة را نيز نقل كرده است. 

( ق. و تعجب است كه نسبت اشعار دعبل )ره( را به ۱۵۱۵ط تبريز سال ) 9۳ص 

سنجان قزوين داده و گفتگوي ابويوسف قزويني را با ابوالعالء معري نقل نموده ] نكته

ا به شاعر مجهولي از شعراء قزوين منسوب داشته، شعراء [ و آن اشعار نغز ر۳۷۸صفحه 

قزوين كجا و آن اشعار نغز عالي كجا، كه بتوانند آنها را بسرايند، در صورتي كه ياقوت 

االدباء و امثال وي آنها را از اشعار دعبل )ره( دانسته و در اين كه از اوست جاي در معجم

شعار دعبل )ره( را به خود نسبت داده و شك نيست. و ممكن است از شعراء قزوين آن ا

ابويوسف قزويني هم متوجه آن حليت و سرقت نشده است چنانچه اعتمادالسلطنة نيز 

السالم دعبل خزاعي رحمة بيت اطهار عليهممتوجه نشده كه آن اشعار از شاعر نامدار اهل

 [ ۳۷۳اهلل عليه است. ] صفحه 

 عزاداري اهل بیت در شام سه روز است

 شارها
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اند( و از تاريخ طبري معلوم )بيشتر از ده روز در دمشق توقف نكرده ۱۳ -س: ۸۸ -ص:

ي خاندان رسالت در شام بعد از آن كه يزيد پليد از باب سياست شود كه نوحه و ندبهمي

ي م اقامهالسالو جلوگيري از تنفر افكار عمومي از وي اجازه داده كه بر سيدالشهداء عليه

اند چنانچه گويد: ثم قال يزيد بن معاوية يا نعمان ي عزاء نمودهد سه روز اقامهعزاء نماين

بن بشير جهزهم بما يصلحهم و ابعث معهم رجال من اهل الشام أمينا صالحا و ابعث معه 

خيال و اعوانا فيسير بهم الي المدينة ثم أمر بالنسوة ان ينزلن في دار علي حدة معهن ما 

في الدار التي هن فيها قال: فخرجن حتي « علي بن الحسين» يصلحهن و اخوهن معهن

دخلن دار يزيد فلم تبق من آل معاوية امرأة ال استقبلتهن تبكي و تنوح علي الحسين فاقاموا 

[ . ] ۸۹9عليه المناحة ثالثا و كان يزيد ال يتغدي و ال يتعشي اال دعا علي بن الحسين اليه ]

لعن يزيد را بر ابن مرجانة و انزجارش از وي نقل  [ بعد از آن طبري اظهار۳۷9صفحه 

ي خود قرار كرده در صورتي كه باطنا از وي خوشحال و مسرور و مورد انعام و جائزه

ي ي عزاء خاندان رسالت را در خانهداده بوده است. پس اين كه در بعضي كتابها اقامه

 خالي از تحقيق است. و اند قول ضعيف ويزيد در دمشق بيشتر از سه روز نگارش داده

ده بيت در شام از هفت روز بيشتر نشاند: كه توقف اسراء اهلبلكه از اهل تحقيق گفته

ي ( از كتاب نقل شد به صفحه۵۷۵گذشت و نيز در ص ) ۹۷۸است چنانچه در ص 

 [ ۳۷۷نامبرده مراجعه شود. ] صفحه 

 ندارد رفتن اسراء خاندان رسالت با چهارپايان خودشان به شام اصل

بيت با چهارپايان كه اهل« بهائيكامل»ادعاء صاحب كتاب  ۱۲- ۹۵ -س: -9۱ -ص:

بيت و امام و عورات أهل»خودشان به شام رفتند و عين عبارتش چنانچه گذشت اين است: 

به چهارپايان خود به شام رفتند زيرا كه مالها را غارت كرده بودند اما چهارپايان بديشان 

بيت با چهارپايان قم اين ادعاء وي كه اهل -ط ۹ج  ۹۲۱بهائي ص كامل«. گذاشته بودند

اند عالوه بر آنچه در رد حرفش در اصل كتاب نگارش يافت. فرمايش خود به شام رفته
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يد: ثم فرماكند زيرا شيخ )ره( ميشيخ اعظم شيخ مفيد )ره( در ارشاد آن را تكذيب مي

الخ  .. و انتهبوا رحله وابله و أثقاله و سلبوا نسائه....السالم....اقبلوا علي سلب الحسين عليه

تبريز. و محدث قمي )ره( نيز عين اين عبارات ارشاد را در نفس  -ط ۹۳۷ارشاد ص 

تند ها و شتران ريخالمهموم نقل كرده است و مترجم آن كتاب گويد: مردم بر ورس و حله

ي آن حضرت را غارت ارو بنهو غارت كردند...... شيخ مفيد گفت: اناث و شتران و ب

 ۹۵۸ي نفس الهمهموم ص هاي زنان را بربودند.... ترجمه[ و جامه۳۷۱كردند ] صفحه 

ه ق. و ابن االثير در تاريخ كامل گويد: و مال الناس علي  ۱۵۷۸ط تهران سال  ۱۱س 

ت المرأة نالورس و الحلل و االبل فانتهبوها و نهبوا ثقله و متاعه و ما علي النساء حتي ان كا

ط بيروت. و طبري گويد: و مال الناس  ۸ج  ۷۲ص  -لتنزع ثوبها من ظهرها فيؤخذ منها

ي استقامة قاهرة. مطبعه -مصر -ط ۸ج  ۵۸9ص  -علي الورس و الحلل و االبل و انتهبوها

السالم را بنا به صريح فرمايش و نقل شيخ مفيد )ره( و طبري و ابن االثير شتران امام عليه

اند بماند و قول شيخ مفيد )ره( مقدم بر بيت نگذاشتهاند پس آنها را به اهلردهغارت ك

بهائي است زيرا فرمايش وي أقرب به صواب و عقل و اعتبار ادعاء صاحب كتاب كامل

است زيرا ن غارتگران و وحشيان بيابان كه براي آدم كشتن و امام )ع( كشتن به دشت 

گذارند چيزي بديشان بماند. ] صفحه يان امام )ع( نميكربالء جمع شده بودند از چهارپا

۳۷۲ ] 

 مسلمة بن مخلد و تحقیق در تاريخ وفات زينب كبري و ام سلمة

 اشاره

)و صلي عليها مسلمة بن مخلد( مسلمة بن مخلد انصاري از صحابه  ۹ -س: -۱۳ -ص:

است و مسلمة بفتح ميم و سكون سين مهملة و مخلد بضم ميم و تشديد الم است از طرف 

( وفات يافته 9۹به اين امر تصدي كرده و در سال ) ۸۷معاوية والي مصر بوده و در سال 
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شود بر زينب كبري عليهاالسالم نماز خوانده معلوم مي است و عبيدلي تصريح كرده كه او

بعد از وفات آن بانوي عصمت مسلمة بن مخلد در همان سال وفات كرده است و اين 

هجرت  9۳خود نيز قرينه است كه وفات زينب كبري بنا به قول بعضي از بزرگان در سال 

لمة بن مخلد در باشد. و به وفات مسمي 9۹درست نيست و صحيح آنست كه در سال 

« النجوم الزاهرة»( ه. ق در ۱۷۸الدين ابن تغري بردي أتابكي متوفي )هجرت جمال 9۹سال 

مصر. چنانچه ابن تغري بردي در همان  -ط دارالكتب ۱۳9ص  ۱تصريح كرده است ج 

عليها هللاسلمة رضوانالمؤمنين امكتاب و در همان مجلد و صفحه با اين كه گفته: كه ام

[ وفات يافته ولي از صريح عبارتش معلوم است كه ۳۱۵هجرت ] صفحه  9۱ در سال

المؤمنين در ي كربالء اتفاق افتاده است ومؤيد آنست كه امالمؤمنين بعد از واقعهوفات ام

از دنيا رحلت كرده باشد چنانچه قول اقوي و مورد اعتماد همين است. ابن تغري  9۹سال 

د: و كانت من أجمل النساء و طال عمرها و عاشت تسعين سلمة گوي[ در حق ام۸۹۷بردي ]

سنة و اكثر، و هي آخر أمهات المومنين وفاة، و قد حزنت علي الحسين و بكت عليه كثيرا. 

رموده بود سلمة داده و فالمؤمنين أماهلل صلي اهلل عليه و آله به أمي تربت كه رسولاز قضيه

سلمة كه فرزندم حسين ن شده بدان امكه هر وقت ديدي كه آن تربت مبدل به خو

بت كربالء المؤمنين از ترالسالم نيز به آن أماند و خود سيدالشهداء عليهالسالم را كشتهعليه

مرحمت فرمود و امر كرد كه آن تربت را مانند تربتي كه جد بزرگوارش داده نگاه دارد 

شود كه قطعا معلوم مي اند.و هر وقت خون شد بداند آن سيد مظلومان را شهيد كرده

ص ي سيوطي در خصايي جانگداز كربالء وفات يافته است و عالمهسلمة بعد از واقعهام

ريق نقل سلمه با چند طاهلل صلي اهلل عليه و آله را به امي تربت دادن رسولالكبري قضيه

مصر و قبه زدن وي در مسجد  -ط ۸۳۵ص  ۹كرده است رجوع شود به خصائص ج 

از كتاب گذشت. و از آنچه گفته شد روشن گرديد كه  -۵9۱ )ص( در ص: اهللرسول

( 9۲۸[ تاريخ وفاتي كه محب طبري متوفي به سال )۳۱۱سلمة دو فقره ] صفحه نسبت به ام
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نقل  ۱۵۸9ط حلب سال  ۲۳ق در كتابش )السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين( ص 

 كرده از اغالط است. 

 ن ام سلمةي ام المؤمنیترجمه

در اينجا خوش دارم آنچه را كه شيخ فاضل آقا شيخ بدرالدين الصائغ العاملي در جزء 

( سلمة )ضالمؤمنين أمي أمدر ترجمه« أنا مدينة العلم و علي بابها»اول از كتاب نفيس 

سلمة من خيار أمهات المؤمنين؛ واحدي [ : ان ام۸۹۱نگارش داده بياورم چنانچه گويد ]

نبي صلي اهلل عليه و آله و سلم الطاهرات، و هي ممن خضع الرادته صلي اهلل زوجات ال

عليه و آله و سلم و لم يعص لم أمرا، بل هي سيدة امهات المؤمنين و أفضلهن و أتقاهن و 

قة، سلمة تحمل عقال وافرا، و فكرة عميعليها؛ كانت اماهللأبرهن بعد خديجة الكبري سالم

الرسول صلي اهلل عليه و آله و سلم باخالص؛ و خدمته عن صدق و بصيرة نافذة، اطاعت 

و صفاء و طهارة؛ و كانت لدي الحقيقة اقرب ازواجه صلي اهلل عليه و آله و سلم اليه، و 

اسماهن عنده منزلة و أسرعهن تلبية لما يرضيه، ان جميع هذا يري من أحوالها و أوضاعها 

د اثني عليها الرسول )ص( غير مرة و خصوصا في مع النبي صلي اهلل عليه و آله و سلم و ق

حديث الكساء، ذلك الحديث النير الذي اثبت طهارة أهل البيت علي و ابنائه االنجاب 

سلمة من أكابر [ و يري المطلع الخبير أن أم۳۱۹صلوات اهلل عليهم أجمعين. ] صفحه 

اضل راويات احاديثه وآله و سلم و من اجالء و افعليهاهللالمحدثات عن الرسول صلي

السالم. و الزاهرة و خصوصا فيما روته لنا السيدة النبيلة عنه )ص( في فضل أخيه علي عليه

الدين و أهله في مقام الدفاع عن قداسة هذا االمم لهذه السيدة الجليلة اليد الكبري علي

ل أو لوم ل عاذعنها بدافع االيمان و ايثارا للحق غير مبالية بعذاهللالمعصوم، كانت رضي

السالم حقه من المدح و الثناء و السيادة علي سائر الصحابة. الئم فتقف و تعطي عليا عليه

السالم أو اعتراض عليه في عمل يبدو علي كما كانت عند حدوث أي شبهة في علي عليه

محياها التأثر و االنفعال ولكنها أبيك لم تكن ممن يلزم ناحية الصمت و يعجز عن رفع 
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عنها تنهض منيعة بعقلها، حصينة بعلمها، نشيطة اهللبهة و االعتراض بل كانت رضيالش

السالم بايمانها و تبرز الحق جليا و توقف الخصم عليه مثبتة بذلك تبرير أعمال علي عليه

سلمة ذات علم و فضل و روية، ذات ورع و أفعاله بما ال يبقي عند ذلك مقال لقائل. ان أم

من المحافظات علي نقل الحديث النبوي بلفظه، و اللواتي لم تؤثر عليهن  و احتياط ؛ انها

حمية الجاهلية و ال عصبية االهل و القومية و العشيرة، و لم تكتم حديثا نبويا في مقام اظهار 

الحقيقة، كما لم تكن لتخفي شيئا من أحاديث صاحب الرسالة في مقام ابراز الفضيلة و 

ر ما تلقته السالم و نثا تقوم هذه السيدة للتنويه باسم علي عليهرفع الجهالة خصوصا عند م

فيه من الرسول صلي اهلل عليه و آله و سلم من سر و حديث يشعان عن سمو علي الكوكب 

[ و كم لهذه السيدة الفاضلة من موقف باهر أدلت عنده ۳۱۵ء. ] صفحه الدري ألمتاللي

م كان معتمد الرسول صلي اهلل عليه و آله و سلم، السالبالحجة و البرهان علي أن عليا عليه

و خليفته من بعده، و صاحب سره و نجواه، و وزيره المطلق في جميع االمور، و نائبه 

سلمة من أفاضل النساء المؤمنات الالتي عرفن فضل علي الخاص في سائر االحوال. ان أم

له و جعلن ذكر فضائ السالم علي جميع الصحابة و قد سنه و احترمن شخصيته،عليه

السالم عبادة، و تالوتها عبادة، و استماعها عبادة، والنظر فيها عبادة. أجل لقد رأت عليه

لفضيلة، السالم غمطا للحقيقة؛ و ظلما لسلمة أن في كتمان أي فضيلة من فضائل علي عليهأم

ذاب اهلل ان عو عصيانا للرسول صلي اهلل عليه و آله و سلم، بل علمت من وراء ذلك الكتم

تعالي و سخطه الدائم. فأم سلمة امرأة علمت، و ما اكثر العالمين و العالمات، ولكنها عملت، 

لها  السالم كانو ما اقل العاملين و العامالت، و بعملها و زيادة عرفانها و اجاللها لعلي عليه

يجة الفوز علي زوجات النبي )ص( بمزيد قربها منه و اعزازه عنده باستثناء خد

است و از مهاجران به حبشة بوده و به مدينه « هند»سلمة )ض( اسمش عليها. اماهللسالم

 )ص( اهللمراجعت نموده و او را ابوبكر خواستگاري كرده قبول ننموده و رد كرد و رسول

يج ي تزواو را در سال دوم از هجرت تزويج فرمود و بعضي گفته: در سال چهارم قضيه

السالم ي طاهرة و حسنين عليهمص و محبت وي به اميرالمؤمنين و صديقهواقع شد، و اخال
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مشهورتر از آنست كه ذكر شود و مشاجره و مباحثه او با عائشه در مكه وقتي كه عائشة ] 

خواست به جنگ اميرالمؤمنين )ع( به بصرة رود كشف از معرفت و [ مي۳۱۸صفحه 

 اهلل )ص( كتابي كه درة بشمار است. رسولالمؤمنين نموده و از مطاعن عائشكمال آن أم

سلمة )ض( به وديعت گذاشته بود، و آن اسماء اهل جنت و اسماء اهل آتش بود نزد ام

همچنين اميرالمؤمنين )ع( موقع تشريف بردن به عراق كتبي نزد وي گذاشته كه بعدا به 

امام حسين )ع(  امام حسن )ع( داد و آن حضرت نيز به امام حسين )ع( داده است. و نيز

برد كتب علم اميرالمؤمنين )ع( و ذخائر نبوت و خصائص وقتي كه به عراق تشريف مي

امامت را نزد آن بانوي معظمه امانت گذاشت و پس از مراجعت امام زين العابدين )ع( 

به مدينة آنها را به آن حضرت تقديم كرد. تمامي اينها داللت بر عظمت و جالل آن 

 [ ۳۱۳رد رضوان اهلل تعالي عليها. ] صفحه المؤمنين داأم

 تحقیق عمیق در تاريخ ام كلثوم

 اشاره

ي ي ثانكلثوم در حال حيات خليفه)و بر فرض صحت موضوع ام ۱۹ -س: -۱۱۱ -ص:

 كلثوم است كه از حضرتي وفات اموفات يافته است( اين قول يكي از اقوال درباره

شده و اقوال در تاريخ وفات و سبب آن مختلف  عليها متولداهللي طاهره سالمصديقه

كلثوم است و قول مذكور اعتماد را نشايد. و حق مطلب آنست كه تاريخ أم

عليها بسيار مبهم و تاريك است و هر چه تأمل بيشتر شود بر تاريكي و ابهام آن اهللرضوان

زويج او چنين تشود و به نحويست كه نتوان به طرفي اطمئنان حاصل كرد و همافزوده مي

به عمر واقع امر درست معلوم نيست كه اصل حقيقت قضيه چه نحو است و يا چه سري 

سره است كه فرموده: اختالف در نقل در كار بوده است؟ و حق با شيخ اعظم مفيد قدس

سره در خالف از عمار بن [ از نقل شيخ قدس۳۱9سازد. ] صفحه آن حديث را باطل مي
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ي او و فرزندش زيد را و نماز خواندن كلثوم و آوردن جنازه[ وفات ام۸۹۲ياسر رحمه اهلل ]

كلثوم در حال حيات عمار ياسر )ره( اتفاق افتاده و اگر شود وفات امبه آنها معلوم مي

كلثوم را در زمان عمر نرساند ال اقل وقوع آن را در زمان اميرالمؤمنين نقل وي وفات ام

ا عمار رحمه اهلل در جنگ صفين شربت شهادت نوشيده كه كند زيرالسالم ثابت ميعليه

كلثوم قبل از اهلل صلي اهلل عليه و آله فرموده بود: تقتلك الفئة الباغية پس وفات امرسول

شهادت عمار موقعي كه در مدينة بود اتفاق افتاده است.و از دو فقره حديث كه كليني و 

د كه شواند معلوم ميخودشان روايت كرده شيخ رحمهما اهلل تعالي در باب عده به اسناد

كلثوم در حين وفات عمر زنده بوده و در زمان عمر وفات نيافته است و در هر دو ام

السالم: وقتي كه عمر وفات يافت اميرالمؤمنين حديث نقل شده از امام صادق عليه

[ . و ۸۵۵د آورد ]ي خوكلثوم آمده و دست او را گرفت و او را به خانهالسالم نزد امعليه

ه ابن سعد ي ثاني اتفاق افتادكلثوم بعد از خليفهاند كه وفات اماز مؤرخين تصريح كرده

[ و هنوز او به حد بلوغ نرسيده ۳۱۷كلثوم را تزويج كرد ] صفحه در طبقات گويد: عمر ام

وم كلثبه ام[ . و گاه نقل كرده كه عبداهلل عمر ۸۵۱بود و نزد عمر بود تا عمر به قتل رسيد ]

نماز خواند و در نقل ديگر گفته: سعيد بن عاص امير مردم بود به وي نماز خواند. و 

ي عبيدلي در اخبار زينبات گفته: كه عبداهلل و سعيد هر دو با هم به او نماز خواندند نسابه

 [ : و ذكر ابومحمد النوبختي في كتاب االمامة۸۵۹و در بحاراالنوار نقل از مناقب گويد ]

د عمر كلثوم بعكلثوم كانت صغيرة و مات عمر قبل ان يدخل بها و انه خلف علي امان ام

عون بن جعفر ثم محمد بن جعفر ثم عبداهلل بن جعفر. اين نقل با نقلي كه براي عمر 

ورتي سازد؟. در صكلثوم متولد شد به نام زيد و دختري به نام رقية چطور ميفرزندي از ام

مه اهلل مورد اعتماد و اعتناء است. ابن سعد در طبقات گويد: تزوجها كه نقل نوبختي رح

عمر بن الخطاب و هي جارية لم تبلغ فلم تزل عنده الي ان قتل و ولدت له زيد بن عمر و 

بدالمطلب طالب بن عكلثوم بعد عمر عون بن جعفر بن ابيرقية بنت عمر ثم خلف علي ام

ها بن جعفر بن ابيطالب بن عبدالمطلب فتوفي عنفتوفي عنها ثم خلف عليها اخوه محمد 
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[ بعد اختها زينب بنت علي ۳۱۱فخلف عليها اخوه عبداهلل بن جعفر بن ابيطالب ] صفحه 

كلثوم: اني الستحيي من اسماء بنت عميس ان ابنيها ما تا عندي و طالب فقالت امبن ابي

[ .چنانچه ۸۵۵هم شيئا ]اني ال تخوف علي هذا الثالث فهلكت عنده و لم تلد الحد من

عمر با  كثلوم بعد ازنوبختي رحمه اهلل نقل كرده و ابن سعد در طبقات تصريح نموده ام

عنه تزويج كرده و عبارت ابن سعد صريح است اهللسه نفر از فرزندان جعفر طيار رضي

ر در هكلثوم را بعد از زينب كبري عليهاالسالم واقع شده كه ظاكه تزويج عبداهلل جعفر ام

تزويج او بعد از وفات آن بانوي عصمت است. نه اين كه به زينب كبري عليهاالسالم 

[ و اگر وفات ۳۱۲[ . ] صفحه ۸۵۸طالق داده باشد كه از اكاذيب ابن حزم اندلسي است ]

كلثوم به كلثوم در زمان حيات عمار ياسر رحمه اهلل اتفاق افتاده باشد آن وقت تزويج امام

طيار خصوصا عبداهلل جعفر كه بعد از وفات زينب كبري عليهاالسالم در  فرزندان جعفر

ي نكاح خود درآورده مورد اشكال و بايد صحت كلثوم را به حبالههجرت ام 9۹سال 

ي رجمهدر ت« الدر المنثور»نداشته باشد. و خوب است در اينجا آنچه زينب فواز در كتاب 

صل آنچه وي در كتاب نامبرده آورده آنست: اش نقل شود و حاكلثوم آورده خالصهام

ود او السالم فرمالسالم خواستگاري كرد امام عليهكلثوم را از اميرالمؤمنين عليهعمر ام

 كلثوم را با )بردي( پيش عمر فرستاد والسالم امصغيره است پس از اصرار عمر امام عليه

لثوم كي بگو: راضي شدم امكلثوم نهاد و گفت: به علي امعمر دست خود را به شانه

كستم. شكني؟ هرگاه تو اميرالمؤمنين نبودي بيني تو را ميگفت: آيا اين كار را مي

[ و جريان را خبر داده و عرض كرد مرا نزد شيخ ۳۲۵كلثوم پيش پدر آمده ] صفحه ام

چهل  كلثوم را[ . و عمر مهر ام۸۵۳السالم فرمود: او شوهر توست ]بدي فرستادي امام عليه

كلثوم و پسرش زيد در يك هزار قرار داد و زيد بن عمر و رقية از وي متولد شدند و ام

عدي درگرفت خواست اصالح كند وقت وفات يافتند و زيد در جنگي كه ميان بني

[ از آنها در تاريكي زخمي به او زد و او چند روزي زنده بود و پس از آن با ۸۵9مردي ]

ات كردند و امام حسن )ع( عبداهلل عمر را پيش كشيد و وي بر كلثوم با هم وفمادرش ام
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[ و ۳۲۱او نماز خواند و اين قضيه پس از وفات عمر بن خطاب واقع شده است. ] صفحه 

نست: ي نقل كرده حاصلش ايكلثوم را عون بن جعفر تزويج كرد و قصهپس از قتل عمر ام

كرد و امام )ع( او را به عون بن جعفر  كلثوم امر خود را به اميرالمؤمنين )ع( واگذارام

كلثوم چهار هزار درهم فرستاد و او را پيش عون بن تزويج فرمود و او غالم بود و به ام

كلثوم با عون بود تا عون در كربالء در حضور سيدالشهداء )ع( شهيد شد جعفر بردند و ام

ه شام بالء بود و با سبايا بالسالم در كركلثوم نيز در خدمت برادرش امام حسين عليهو ام

نثور ي آنست كه در الدرالمرفت و به مدينه برگشت و در مدينه وفات يافت. اين خالصه

ط اول مصر سال  9۹ي آورده است و ترجمه به فارسي نقل شد رجوع شود به صفحه

ام كلثوم در زمان امه ق ولي به تهافت و تناقض كالم وي بايد متوجه شد: اگر ام ۱۵۱۹

السالم وفات يافته و امام )ع( عبداهلل عمر را مقدم كرده كه بر او نماز ن مجتبي عليهحس

كلثوم پس از تزويج به عون بن جعفر با وي به كربالء آمده و عون در بخواند، چطور ام

كلثوم به شام رفته و مراجعت به مدينه كرده و در مدينه وفات يافته كربالء شهيد شده و ام

 است؟ 

 تواتر از اصحاب قاموس الرجال وجهي ندارد ادعاي

[ فاطمة ۳۲۹كلثوم الكبري و هي بنت ] صفحه [ : )و اما ام۸۵۷ابن قتيبة در معارف گويد ]

فكانت عند عمر بن الخطاب و ولدت له ولدا قد ذكرنا هم فلما قتل عمر تزوجها محمد 

عنده(....  طالب فماتتبن جعفر بن ابي طالب فمات عنها ثم تزوجها عون بن جعفر بن ابي

 كلثوم نزد عون بن جعفر وفات يافته با آنچه در الدرالمنثور نقل كردهقول ابن قتيبة كه ام

تناقض آشكار دارد چنانچه با قول خود ابن قتيبة كه گفته: محمد و عون در فتح شوشتر 

طبقات  نيز درتعالي و ابن سعد شاءاهللآيد اناند منافات دارد و نقل كالمش ميشهيد شده

وده كلثوم حاضر بي امالسالم در نماز بر جنازهنقل و تصريح كرده كه: امام حسن عليه

ي عالوه بر خبر عمار رحمه اهلل كه با نقليات الدرالمنثور توافق ندارد. و از كلمات عالمه
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ء كلثومي كه در كربال[ ام۳۲۵شود ] صفحه مامقاني )ره( در تنقيح المقال نيز ظاهر مي

ي طاهرة عليهاالسالم متولد شده ولي حاضر بوده همان بانوي عصمت است كه از صديقه

معلوم است كه با نقلهاي ديگر سازش ندارد. و از اشعاري كه پس از مراجعت اسراء به 

خوانده چنانچه در بعض كتب كلثوم ميمدينة در موقع ورود اسراء خاندان رسالت ام

جدنا ال تقبلينا فبالحسرات و االحزان جئنا تا آخر آن اشعار كه اند: مدينة مقاتل نقل كرده

ير اهلل صلي اهلل عليه و آله )جد( تعبكثلوم از رسولدر منتخب وتظلم الزهراء نقل شده و ام

كلثوم بنت بتول زهراء عليهاالسالم است و در ابيات ديگر آن شود كه امآورده استفاه مي

ه زبان كلثوم است بلكه ولي معلوم نيست آن اشعار از خود اماشعار نيز همان تعبير را آورد

نب كلثوم زيحال است كه از لسان آن بانوي عصمت گفته شده و عالوه شايد مراد از ام

كبري عليهاالسالم باشد و در بعض ابيات آن از امام حسن )ع( )عم( تعبير آورده كه با 

گفته: و قل يا عم يا حسن الزكي عيال كلثوم خواهر امام )ع( مطابقت ندارد چنانچه ام

اخيك اضحوا ضا يعينا أيا عماه ان اخاك اضحي بعيدا عنك بالرمضا رهينا رجوع شود 

. واهلل العالم. عالمه شيخ جعفر نقدي رحمه اهلل در كتاب ۵۲۵ص « الدمعة الساكبة»به 

البيت من [ اول در پاورقي فرموده: هذا ۳۲۸)زينب الكبري( بعد از نقل بيت ] صفحه 

قصيدة يغلب علي الظن ان اكثرها او كلها ليس من نظمها بل من نظم غيرها من المتأخرين 

ط نجف. كالم متين و صحيح است. و در قاموس الرجال گفته: و في  ۱9۵فالحظه ص 

نسب قريش مصعب الزبيري تزوجها بعد عمر عون بن جعفر فمات عنها و تزوجها عبداهلل 

كلثوم. اوال: اگر اين عبارت در كتاب ي امترجمه ۸۵9ص  ۱۵ بن جعفر فمات عنها. ج

ا عون بن ثم تزوجه»نسب قريش وجود داشته باشد با قول ابن قتيبة كه نقلش گذشت 

درست نيامده و تباين كلي دارد و همچنين با قول ابن سعد در طبقات « جعفر فماتت عنده

يافت.  اح عبداهلل جعفر بود وفاتي نككلثوم در حبالهيعني ام« فهلكت عنده»و گذشت: 

و در ثاني: جمالت مذكوره را كه قاموس الرجال نقل كرده در كتاب نسب قريش زبيري 

 ۹۳. باريس ۱۲۳۱مارس  ۹۵كه )دار المعارف للطباعة و النشر( انتشار داده و در قاهره 
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ي عهدهبر آن مقدمه نوشته وجود ندارد يعني پيدا نكردم و بر  -ا. ل. ب -۱۲۳۵يونيه 

ي عزيز است كه باز به كتاب نسب قريش مراجعه نمايد. و صاحب قاموس الرجال خواننده

كلثوم را متواتر است و زرارة نقل كرده كه حضرت گويد: كه اخبار ما در تزويج عمر ام

. ادعاء ۸۵9ص  ۱۵ج  -السالم فرمود كه تزويج عمر از روي غصب شده استصادق عليه

[ كليني و شيخ ۳۲۳وجه است زيرا دو خبر ] صفحه ع نامبرده بيتواتر اخبار در موضو

ي وسائل الشيعة است. ( از ابواب عده۵۹اند چنانچه در باب )رحمهما اهلل تعالي نقل كرده

و دو خبر ديگر در كافي در كتاب نكاح از زرارة و هشام بن سالم است و روايت عمار 

الة جنائز است. تواتر با چهار پنج روايت ( از ابواب ص۵۹ياسر در وسائل الشيعة باب )

توان ادعاء كرد كه اخبار در حد استفاضة است عالوه بر رواياتي شود بلي ميمحقق نمي

ت رساند و با آن اخبار مستفيضه منافاكه يك مطلب سري را در موضوع تزويج مزبور مي

ما غصب شده صحيح السالم فرموده: اين موضوعي است كه از ندارد و اين كه امام عليه

است ولي قضيه معلق است يعني هرگاه موضوع تزويج مزبور صحت داشته باشد از ما 

سره فرموده: المعني: غصبناه ظاهرا و ي مجلسي قدسغصب شده است چنانچه عالمه

. و سري كه در اخبار أئمة ۱۵۷ص  ۸۹بزعم الناس ان صحت تلك القصة بحار ج 

آن حضرات از اظهار آن بر اكثر شيعه نيز خودداري و  السالم وارد شده چه بساعليهم

و لذا  شودكند و يا باعث غلو آنها ميشان آن را قبول نمياند كه عقولفرمودهاحتراز مي

السالم آن را به بعض از خواص خودشان مانند عمر بن أذينه رحمه اهلل كه از أئمة عليهم

 ط جديد.  ۱۱ص  ۸۹راالنوار ج اند رجوع شود به بحاثقات بوده اظهار فرموده

 و اسیر شدن هرمزان« شوشتر»جنگ 

[ تصريح ۳۲9ي در اينجا ناگزير از اشاره هستم: جمعي از مؤرخين ] صفحه و به نكته

اند كه محمد بن جعفر بن ابيطالب و برادرش عون بن جعفر در روز )شوشتر( شهيد كرده

و بدون شك روز نامبرده در زمان  [ اسير شد۸۵۱اند و در همان روز )هرمزان( ]شده
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[ عمر ۸۵۲[ مزبور تقريبا به شش سال ]۳۲۷خالفت عمر واقع شده و بعد از روز ] صفحه 

 كلثوم را بعد از قتل عمر عون بن جعفر يااند كه اماز دنيا رفته پس چطور جمعي نوشته

ش گذشت نقل محمد بن جعفر و بعد از آن عون تزويج كرده است جنانچه از ابن قتيبة نيز

[ : و استشهد محمد بن جعفر بتستر و اما ۸۸۵با اين كه خود ابن قتيبة در المعارف گويد ]

عون بن جعفر فقتل بتستر ايضا و ال عقب له.... و نگارش اين دو مطلب از ابن قتيبة تناقض 

 واضح است. 

 تهافت و تناقض اقوال مورخین

اند هعون و محمد در فتح شوشتر شهيد شداند كه و صاحب استيعاب و اصابه تصريح كرده

ابوعمر و ابن عبدالبر در استيعاب گويد: و استشهد عون بن جعفر و أخوه محمد بن جعفر 

[ . و ابن حجر در اصابة گويد: استشهد عون بن جعفر في تستر و ۸۸۱بتستر و ال عقب له ]

الطالب گويد:  [ . و صاحب عمدة۸۸۹[ ذلك في خالفة عمر و ما له عقب ]۳۲۱] صفحه 

اند و محمد اكبر بن جعفر در صفين در حضور محمد و عون هر دو در كربالء شهيد شده

[ . حافظ كبير ابوعبداهلل حاكم ۸۸۵السالم شهيد شده است ]عمويش اميرالمؤمنين عليه

 ۵( ه. ق در كتاب )المستدرك علي الصحيحين في الحديث( ج ۸۵۳نيشابوري متوفي )

و  السالم را از عمر روايت كردهكلثوم بنت اميرالمؤمنين عليهيج امي تزوقضيه ۱۸۹ص 

( ه. ق در تلخيص )المستدرك( در ذيل همان ۱۸۱الدين ذهبي متوفي )حافظ شمس

صفحه گويد: )قلت منقطع( يعني اين حديث كه اين قصه را نقل كرده منقطع است و 

تبره كه اقوال در اين كتب معصحيح نيست پس از اعتبار ساقط است. نگارنده گويد: اين 

كلثوم را از جهاتي مبهم و تاريك ساخته و حقيقت با هم تهافت و تناقض دارند تاريخ ام

امر را در صحت فرمايش شيخ اعظم رئيس مذهب محمد بن محمد بن نعمان بغدادي 

معروف به شيخ مفيد )ره( به وضوح رسانيده و لذا كلمات آن بزرگوار در اين قصه قول 
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 ي آن شيخ اعظم را در اينجاو در اين قضيه كشف صدق است. پس كلمات ارزنده فصل

 [ ۳۲۲بياورم و به كالم خاتمه دهم: ] صفحه 

 صحت فرمايش شیخ اعظم مفید

شيخ مفيد )ره( در جواب )المسائل السروية( فرموده: ان الخبر الوارد بتزويج اميرالمؤمنين 

ي النقل طريقته من الزبير بن بكار و لم يكن موثوقا به فالسالم ابنته من عمر لم يثبت و عليه

فسه السالم و غير مأمون، و الحديث نو كان متهما فيما يذكره من بغضه الميرالمؤمنين عليه

عن  السالم تولي العقد له علي ابنته، و تارة يرويمختلف، فتارة يروي ان اميرالمؤمنين عليه

روي انه لم يقع العقد اال بعد و عيد عن عمر و تهديد العباس انه تولي ذلك عنه، و تارة ي

هاشم، و تارة يروي انه كان عن اختيار و ايثار، ثم بعض الرواة يذكر ان عمر اولدها لبني

ولدا سماه زيدا، و بعضهم يقول: ان لزيد بن عمر عقبا، و منهم من يقول: انه قتل و ال عقب 

نهم من يقول: ان امه بقيت بعده، و منهم من يقول: له، و منهم من يقول: انه و امه قتال، و م

كلثوم اربعين ألف درهم، و منهم من يقول: مهرها اربعة آالف درهم، و ان عمر أمهر ام

[ . ۸۸۸منهم من يقول: كان مهرها خمسمائة درهم، و هذا االختالف مما يبطل الحديث ]

 ي آن بزرگوار در عدم اعتمادي شيخ اعظم مفيد )ره( رويه و طريقهاز اين عبارات شريفه

به خبري كه به نحو اضطراب نقل شده چنانچه كرارا به آن اشاره شد واضح و روشن 

كلثوم نيز پس از تحقيق در روايات و تواريخ و كتب شيعه و سني است و در تاريخ ام

سره به آن تصريح فرموده [ آنست كه شيخ اعظم قدس9۵۵آيد ] صفحه آنچه به دست مي

 يواهلل العالم. و آنچه از شيخ مفيد )ره( از )مسائل سروية( نقل شد به واسطهاست 

ي مسائل سروية موجود ي مجلسي )ره( است ولي آنچه در خود رسالهبحاراالنوار عالمه

است بعضي زيادات دارد و لذا خوب است عين آن از خود آن رساله نقل شود گرچه 

بع شده اغالط دارد و از مطبوعات دارالكتب ي كه در نجف اشرف از آن رساله طنسخه

التجارية است كه در ضمن چند رساله به نام )رسائل الشيخ المفيد( چاپ كرده و مشتمل 
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باشد ولي السروية ميي مسائلبر هشت رساله از رسائل شيخ )ره( است و يكي نيز رساله

د با اين انتصحيح نكرده ي زياد آنها را غلط چاپ كرده گويا اصال در موقع طبعبه اندازه

نمايم. شيخ مفيد )ره( فرموده: ان وصف نظر به بعض زيادات مورد احتياج را نقل مي

ير السالم ابنته من عمر غير ثابت و هو من طريق الزبالخبر الوارد بتزويج اميرالمؤمنين عليه

و كان  هبن بكار و طريقه معروف لم يكن موثوقا به في النقل و كان متهما فيما يذكر

ا نشر هاشم و انمالسالم و غير مأمون فيما يدعيه عنه علي بنييبغض اميرالمؤمنين عليه

[ صاحب النسب ذلك في كتابه ] صفحه ۸۸۳الحديث اثبات ابي محمد الحسن بن يحيي ]

[ فظن كثير من الناس انه حق لرواية رجل علوي له. و انما رواه عن الزبير بن بكار و 9۵۱

بنته و السالم تولي العقد له علي امختلف فتارة يروي ان اميرالمؤمنين عليهالحديث نفسه 

تارة يروي عن العباس انه تولي العقد له عنه و تارة يروي انه لم يقع العقد اال بعد و عيد 

هاشم و تارة يروي انه كان من اختيار و ايثار. ثم بعض الرواة يذكران عن عمر و تهديد لبني

سماه زيد،و بعضهم يقول: انه قتل من قبل دخوله بها، و بعضهم يقول: ان  عمر اولدها ولدا

لزيد بن عمر عقبا، و منهم من يقول: انه قتل و ال عقب له، و منهم من يقول: انه و امه قتال، 

كلثوم اربعين ألف و منهم من يقول: ان امه بقيت بعده و منهم من يقول: ان عمر امهر ام

أمهرها أربعة آالف درهم، و منهم من يقول: كان مهرها خمسمأة  درهم، و منهم من يقول:

درهم و بدء هذا القول و كثرة االختالف فيه يبطل الحديث و ال يكون له تأثير علي حال 

 [ 9۵۹ط نجف(. ] صفحه  9۱)ص 

 ي آباء و اجداد رسول خداكلمات شیخ شبراوي شافعي درباره

م انبياء )ص( آن دروغ شاهكار( )را بنويسد( ي والدين خات)درباره ۱۷ -س: -۱۱۲ -ص:

ي امام شيخ عبداهلل شبراوي شافعي )رض( در كتاب االتحاف بحب االشراف گويد: عالمه

ان اهلل سبحانه قد أخرج هذا النوع االنساني الجله صلي اهلل عليه و آله و سلم و ان آدم عليه 

ان سائر افرده مندرجة في صلبه الصالة و السالم كان اول فرد من افراد هذه النوع و ك
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بصور الذرات فلما نفخ الروح في آدم كان نور نسمة محمد صلي اهلل عليه و آله يلمع في 

جبهته كالشمس المشرقة ثم انتقل ذلك النور من صلب آدم الي رحم حواء و منها الي 

 يصلب شيث ثم استمر هذا ينتقل من اصالب الطاهرين الي ارحام الطاهرات و هو معن

قوله تعالي: و تقلبك في الساجدين. و اشار اليه العالمة البوصيري بقوله: لم تزل في ضمائر 

الكون تختار لك االمهات و االباء و كا كل جد من اجداده من لدن آدم يأخذ العهد و 

[ ان ال يضع ذلك النور المحمدي اال في الطاهرات فاول من اخذ 9۵۵الميثاق ] صفحه 

ن شيث و شيث من انوش و هو من قينين و هكذا الي ان وصلت النوبة العهد آدم اخذه م

الي عبداهلل بن عبدالمطلب فلما اودع ذلك الجزء في صلبه لمع ذلك النور من جبهته فظهر 

له جمال و بهجة فكانت نساء قريش يرغبن في نكاحه... و قد دلت االيات و االحاديث 

ابت ذاته الشريفة بما أوتيه من الكمال اال علي علي انه صلي اهلل عليه و آله و سلم كما ط

كذلك طاب نسبه الشريف فمل يكن في آبائه و ال امهاته من لدن آدم و حواء الي عبداهلل 

و آمنة اال من هو مصطفي مختار قد طابت أعراقه و حسنت أخالقه. و اخرج ابن جرير عن 

ه م يعبد احد منهم صنما بعد دعوتمجاهد قال: استجاب اهلل تعالي دعوة ابراهيم في ولده و ل

واستجاب له و جعل هذا البلد آمنا و رزق اهله من الثمرات و جعله اماما و جعل من ذريته 

من يقيم الصالة. قال السيوطي: و هذه االوصفا كانت الجداده صلي اهلل عليه و آله خاصة 

ان اولي الناس به دون سائر ذرية ابراهيم و كل ما ذكر عن ذرية ابراهيم من المحاسن ف

سلسلة االجداد الشريفة الذين خصوا باالصطفاء و انتقل اليهم نور النبوة و احدا بعد واحد 

و لم يدخل ولد اسحاق و بقية ذريته النه دعا الجل هذا البلد اال تراه قال: اجعل هذا البلد 

السالم هيم عليهة ابراآمنا و عقبه بقوله: و اجنبني و بني ان نعبد االصنام. فلم تزل ناس من ذري

[ باقية 9۵۸علي الفطرة يعبدون اهلل تبارك و تعالي، و يدل له قوله: و جعلها كلمة ] صفحه 

حمد صلي السالم هم مفي عقبه، فان الكلمة الباقية هي كلمة التوحيد و عقب ابراهيم عليه

و  هل الخسراناهلل عليه و آله و آل الكرام. قال بعض االفاضل، اللهم حل بيننا و بين ا

اهلل صلي اهلل عليه و آله بنسبة ما ال يليق بابويه الكريمين الخذالن الذين يؤذون رسول
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اهلل صلي اهلل ي نور رسولي شبراوي درباره. آنچه عالمه۸۱- ۸۹الشريفين الطاهرين. ص 

عليه و آله و سلم و نسبت به اجداد كرام و آباء عظام آن حضرت نقل كرده موافق اخبار 

 عليهم است. اهللو احاديث وارده از عترة طاهرة سالم

 دعاي بعضي از افاضل

و اين كه در آخر كالمش از بعض افاضل نقل كرده كه گفته: خدايا حائل باش ميان ماها 

له اهلل صلي اهلل عليه و آكنند به رسولو ميان اهل خسران و خذالن از آنهائي كه اذيت مي

والدين كريمين شريفين طاهرين آن حضرت نيست. كالم بسيار با نسبت دادن آنچه الئق 

متين و دعاي بسيار شريف است و از آن اشخاص يكي هم ابن حزم اندلسي است كه 

 ۳اهلل صلي اهلل عليه و آله آن نسبت ناروا را در كتاب االحكام ج نسبت به والدين رسول

 داده است.  ۱۷۱ص 

 كالم شیخ شبراوي درباره عبداهلل

ز شيخ شبراوي گويد: اما عبداهلل )ع( والد نبينا محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم فقد كان با

اجمل قريش فشغفت به كل نساء قريش و كدن ان تذهل عقولهن و قد لقي عبداهلل من 

[ و في 9۵۳السالم في زمنه من امرأة العزير. ] صفحه زمنه من النساء ما لقي يوسف عليه

ن السائب كتبت للنبي صلي اهلل عليه و آله خمسمائة ام فما وجدت فيهن الشفاء قال محمد ب

سفاحا و ال شيئا مما كان من امر الجاهلية فان بعض الجاهلية كانوا اذا ارادوا النكاح يقول 

 الزوج خطب و يقول اهل المرأة نكح و هذا عندهم عبارة عن العقد. 

 نكاح آمنة

 الم فكان عقدا موافقا لما عليه شريعة االسالم مشتمال عليو اما نكاح عبداهلل آمنة عليهماالس

تلك الشروط المعتبرة و ان لم تكن بشرع بل بتوفيق من الملك العالم. و نقل العالمة النور 
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عليه و  الدين السبكي قال: االنكحة التي في نسبه صلي اهللالحلبي في سيرته عن االمام تقي

 ة االسالم و لم يقع في نسبه صلي اهلل عليه و آلهآله كلها مستجمعة شروط اصحة كأنكح

منه الي آدم االنكاح صحيح مستجمع لشرائط الصحة كنكاح االسالم الموجود اليوم. ثم 

 . ۸۹قال فاعتقد هذا بقلبك و تمسك به و ال تزل عنه فتخسر الدنيا و االخرة انتهي ص 

 ي امامیهاعتقاد شیعه

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم در مدت چهل سال ي اماميه آنست كه رسولاعتقاد شيعه

كرده و به شرايع انبياء ديگر عمل نفرموده چنانچه قبل از بعثت به شريعت خود عمل مي

ي اهلل عليه اهلل صلي عقليه و نقليه در محل خود ثابت است. پس قطعا رسولي متقنهبا ادله

در نكاح و سائر امور و احكام و شرايع به شريعت خود عمل نموده است و آله و سلم 

[ و داراي علم و حكمت و كماالت 9۵9چون از اول زمان تولدش پيغمبر بوده ] صفحه 

و اوصاف نبوت و خاتميت را داشته و پس از چهل سال به اظهار رسالت و تبليغ و دعوت 

ن فرموده است. و اعتقاد بعضي از محققيپرستي مأمور و بدين مقدس اسالم دعوت بيگانه

عامه هم همين است صلوات اهلل و سالمه عليه و آله الطاهرين و لعنة اهلل علي الذين يؤذون 

السالم من الذين اهلل صلي اهلل عليه و آله بنسبة ما ال يليق بأبويه و عمه ابي طالب عليهرسول

 [ 9۵۷الحاضر آمين ] صفحه كانوا في الزمن السالف و من الموجودين في عصرنا 

 تحريفي كه از صاحب قاموس الرجال صادر شده

سره در تنقيح المقال....( ناگفته نماند: ي مامقاني قدس)عالمه ۱۸ -س: -۱۹۱ -ص:

صاحب قاموس الرجال گفته: صاحب تنقيح المقال سند روايت ثاني مذكور در 

 تحريف كرده و اين طور نقل نموده: ي ابوحنيفه سائق الحاجكشي )ره( را در ترجمهرجال

ي )محمد بن عثمان بن حامد( ولي صاحب قاموس الرجال اقال احتمال نداده كه نسخه

كشي )ره( كه نزد مرحوم مامقاني )ره( بوده مغلوط بوده نه اين كه آن مرحوم سند رجال
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ست: و ارا عمدا تحريف كرده و نقل نموده زيرا عبارت سند روايت در تنقيح به اين نح

قال الكشي حدثني محمد بن عثمان بن حامد قاال حدثنا محمد بن يزداد عن محمد بن 

.. الخ و السالم..الحسن عليهالحسين عن المزخرف عن عبداهلل بن عثمان قال ذكر عند ابي

ه ي )قاال حدثنا( شاهد است كالسالم.... الخ. كلمهعبداهلل عليهي ديگر: عند ابيدر نسخه

كشي كه اغلب ي رجال)ره( از دو نفر نقل كرده ولي اول سند در نسخهكشي شيخ

هاي آن اغالط دارد غلط داشته يا كلماتي از قلم ناسخ تنقيح المقال افتاده و اگر بنا نسخه

[ اين قبيل موارد را به تحريف عمدي كه ظاهر عبارت صاحب قاموس 9۵۱باشد ] صفحه 

صاحب قاموس بايد گفت: در سند همان خبر  الرجال در آنست حمل نمائيم براي خود

ن كشي است به ايتحريف رخ داده و اسقاط كرده زيرا سند خبر به نحوي كه در رجال

نحو است: حدثني محمد بن الحسن البراني )البراثي( و عثمان بن حامد قاال حدثنا محمد 

 )ع( عبداهللبن الحسين )الحسن( عن المزخرف عن عبداهلل بن عثمان قال ذكر عند ابي

ابوحنيفة السابق و انه يسير في أربع عشرة فقال: ال صالة له و اما صاحب قاموس به اين نحو 

نقل كرده: عن محمد بن الحسن و عثمان بن حامد عن محمد بن يزداد عن محمد بن 

لسائق عبداهلل )ع( ابوحنيفة االحسين عن المزخرف عن عبداهلل بن عثمان قال: ذكر عند ابي

. و مرحوم مامقاني )ره( در نقل ۵۳۹ص  ۸يسير في اربعة عشر فقال: ال صالة له ج  و انه

همين خبر عين متني را كه صاحب قاموس نقل كرده نقل فرموده ولي صاحب قاموس 

گويد: لفظ خبر )كش( ليس كما عبر )اربعة عشر يوما(بل )يسير في اربع، عشرة( و قد 

خود مرحوم مامقاني است عبارت متن خبر را  حرفه الخ جمالت اربعة عشر يوما عبارت

تحريف نكرده و نقل متن روايت در قاموس و تنقيح يكي بوده و توافق دارند و عبارت: 

)اربعة عشر يوما( را مامقاني )ره( از خبر چنان فهميده است نه اين كه عبارت خبر را 

ت. بت داده استحريف به اربعة عشر يوما كرده باشد چنانچه صاحب قاموس به وي نس

[ )يسير 9۵۲كشي است اينست. ] صفحه بلي آنچه در عبارت متن خبر موجود در رجال

گفته صحيح است ولي  ۵( ج ۵۳۵ي )في اربع، عشرة( و آنچه صاحب قاموس در صفحه
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در نقل متن روايت چنانچه گفته شد با تنقيح فرقي ندارند و صاحب قاموس گويد: شايد 

)انه يسير في اربع ساعات عشرة فراسخ( و لفظ )ساعات( و لف خبر اين طوري بوده. 

)فراسخ( از نسخه ساقط شده است و اين احتمال سقوط را به مجرد حدس و تخمين داده 

ي )قاال حدثنا( را در سند خبر در تنقيح قرينه و شاهدي بر آن نياورده ولي وجود كلمه

ت و شته و يا ناسخ اشتباه كرده اسنگرفته كه يا نسخه كه نزد مامقاني )ره( بوده غلط دا

ي )حدثني( را از اول ي )قاال حدثنا( را حذف كرده و كلمهخود صاحب قاموس كلمه

ي )البراني يا البراثي( را نيز حذف نموده. و در متن نقل خبر )في اربع، عشرة( سند و كلمه

ز مزخرف را )اربعة عشرة( نقل كرده و به اختالف نسخ در )محمد بن الحسين( كه ا

توان ها )محمد بن الحسن( است. آيا حاال ميروايت كرده متوجه نشده كه در بعض نسخه

نسبت تحريف عمدي را به صاحب قاموس داد؟ و حال آن كه جا دارد به وي نسبت داده 

شود چون در مقام تحقيق جزئيات خبر با سند و متن آن است كه بر مامقاني )ره( ايراد 

كه عمده هدف اوست با استعمال رموز كه از سبكهاي كهنه در  ور شودكرده و حمله

كتب رجال است پس آيا نسبت تحريف به مرحوم مامقاني )ره( دادن دور از انصاف 

نيست؟ در صورتي كه خودش به تصحيح آن كتاب كبير نفيس نرسيده و عمرش وفا به 

ناسخ است و اشتباه [ 9۱۵آن نكرده و ناسخ تنقيح اشتباهات دارد كه به حساب ] صفحه 

از مؤلف تنقيح نيست اگر دقيقا به قاموس الرجال بررسي شود و با دقت تحت مطالعه و 

تحقيق قرار گيرد از اول آن كتاب تا آخرش به اشتباهات زيادي برخورد خواهيم كرد 

كه بايد مثل قاموس الرجال در اطراف اشتباهات آن تأليفي تنظيم گردد. و اگر تنقيح 

شد و تهذيب و تنقيح و تحقيق و به اشراف جمعي از اهل فن بر آن طبع دوم مي المقال با

وس مورد صاحب قامگرديد و به اغلب اعتراضات بياشتباهات آن در تعليقات رفع مي

 يگشت و حمالت وي با عبارات تلخ و بدون مراعات انصاف دربارهالرجال اشاره مي

ر نظيگشت كه از هر جهت جامع و بيشد كتاب رجالي ميتنقيح المقال روشن مي

ه ي عمل برسانند بگرديد ولي تا حال اشخاصي كه بايد مقدمات اين امر رابه مرحلهمي
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اند با اين كه مكرر پيشنهاد شده است و ي عمل نپوشانيدهاين پيشنهاد اينجانب جامه

 [ 9۱۱اميدوارم كه اين آرزو تحقق پيدا نمايد واهلل الموفق. ] صفحه 

 «بريد»ي امیرالمؤمنین بنوف بكالي و نهي از عمل عظهمو

 اشاره

ي بريد در آن زمان بوده است( اميرالمؤمنين )همان عمل و وظيفه ۱۷ -س: -۱۸۱ -ص:

« بريد»مل عليه او را از عاهللي خود بنوف بكالي رضوانعليه در مواعظ بليغه و عاليهاهللسالم

رساند كه عمل بريد قبل از زمان معاوية بن صخر ينهي فرموده است و اين خبر به خوبي م

[ : شرفياب شدم به محضر اقدس امام ۸۸9وجود داشته است. نوف بكالي )ره( گويد ]

ي مسجد كوفه بود و عرض كردم:السالم السالم و آن حضرت در رحبهاميرالمؤمنين عليه

[ يا نوف 9۱۹م ] صفحه عليك يا اميرالمؤمنين و رحمة اهلل و بركاته فرمود: و عليك السال

رمود: السالم به من موعظه بفرمائيد فو رحمه اهلل و بركاته. عرض كردم يا اميرالمؤمنين عليه

[ فقلت زدني يا اميرالمؤمنين فقال: يا نوف ارحم ترحم. ۸۸۷يا نوف احسن يحسن اليك ]

لمؤمنين فقال: افقلت: زدني يا اميرالمؤمنين فقال: قل خيرا تذكر بخير فقلت: زدني يا امير

زعم  السالم: يا نوف كذب منيا نوف اجتنب الغيبة فانها ادام كالب النار ثم قال: قال عليه

انه ولد من حالل و هو يأكل لحوم الناس بالغيبة. و كذب من زعم انه ولد من حالل و هو 

يبغضني و يبغ االئمة من ولدي، و كذب من زعم انه ولد من حالل و هو يحب الزنا،و 

ذب من زعم انه يعرف اهلل عز و جل و هو يجتري علي معاصي اهلل كل يوم و ليلة، يا ك

ل رحمك يا نوف ص«. بريدا»نوف اقبل وصيتي: ال تكونن نقيبا و ال عريفا و ال عشارا و ال 

يزد اهلل في عمرك، و حسن خلقك يخفف اهلل حسابك، يا نوف ان سرك ان تكون معي 

ين معينا، يا نوف من احبنا كان معنا يوم القيامة و لو ان رجال يوم القيامة فال تكن للظالم

[ ۸۸۱احب حجرا لحشره اهلل معه، يا نوف اياك ان تتزين للناس و تبارز اهلل بالمعاصي ]
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)فتلقي اهلل يوم يلقاك و هو عليك غضبان(، يا نوف احفظ عني ما اقول لك تنل به خير 

گهربار باعث خير دنيا و آخرت انسان است  [ چون كلمات9۱۵الدنيا و االخرة. ] صفحه 

از نقل تمامي آنها نتوانستم خودداري نمايم. غرض در فرمايش امام )ع( است كه نوف 

بكالي را از عمل )بريد( نهي فرموده است. و ظاهرا باعث نهي از عمل بريد همانا فراهم 

ل است و از آمدن موجبات زحمت و مشقات حيوانات از شتر و استر و اسب در آن عم

سرعت راه رفتن و با سير تندي كه حيوانات را در راهها سوق داده و راندن آنها با مشقات 

شده و گاه از آنها در عرض راهها از پا زيادي كه باعث ظلم و ستم بر حيوانها مي

 شده كه بر حيواناتشدند كه هرگز اميرالمؤمنين )ع( راضي نميآمده و كشته ميدرمي

و لذا از عمل بريد نهي فرموده است. عالوه اين كه در خبرهاي بريد كه هم ظلم شود 

ض رسانيده شايد بعاخبار بالد اسالمي و قضات و حكام و واليها را به مركز خالفت مي

گرديد. چنانچه داده و باعث عمل برخالف حق مياوقات خبرهاي خالف واقعي رخ مي

شهادت سائق الحاج فرموده: كه او مركب خود عليه در علت رد كردن اهللامام باقر سالم

را كشته و نفس خود را به مشقت انداخته و به نمازش استخفاف كرده است رجوع شود 

( از كتاب كه نقلش گذشت و تمامي آنها از سرعت در سير به عمل ۱۵۵ي )به صفحه

خواهد آمد  دگشته و بلكه بيشتر به وجوآمده و البته در حق بريد اين حاالت فراهم ميمي

السالم نوف بكالي را از شايد از وجود و فراهم شدن اينگونه اعمال باشد كه امام عليه

 [ 9۱۸عمل بريد نهي فرموده است واهلل العالم. ] صفحه 

 روندديدن رسول اهلل بني امیة را كه به منبر او باال مي

 اشاره

.. الخ بايد در اين چند جمله و هو علي منبره فرأي في منامه رجاال.. ۱۳ -س: -۹۵9 -ص:

اهلل صلي اهلل عليه و آله در باالي منبر او را نعاس گرفته و در خوابش تأمل كرد كه رسول
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روند و مردم را بر عقب و زمان جاهليت أمية مثل ميمونها به منبر او باال ميديده كه بني

أميه نيهلل عليه و آله باهلل صلي اگردانند خيال نشود خوابي كه رسولقهقري داده و برمي

ي پيغمبر را با آن وضع و شكل ديده مثل خوابهاي معمولي مردم است بلكه آن نشأة باطنيه

ه كند گرچو امام عليهماالسالم است و رؤياي عقلي علمي است كه حقايق را مشاهده مي

 سره در أوائل شرحي اكبر سيد علي خان مدني قدسدر باالي منبر باشد. سيد عالمه

ي سجادية گويد: اعلم ان النفوس القدسية النبوية مخالفة بماهيتها لسائر النفوس صحيفه

صفاء و نورا و انجذابا الي عالم االنوار فالجرم تجري عليها االنوار الفايض من المبادي 

العالية اتم من سائر النفوس و اكمل و لهذا بعثت مكملة للناقصين و معلمة للجاهلين و 

بين و مصطفاة علي العالمين و لما كان صفاء جوهر نفس نبينا صلي اهلل عليه و مرشدة للطال

[ القدسية و أقواها و أشدها اتصاال بالعقل الفعال 9۱۳آله اكمل تلك النفوس ] صفحه 

المسمي بالعلم اال علي و المعلم الشديد القوي و هو المفيض للعلوم باذن الحي القيوم علي 

ال يبعد ان يكون المراد بمنامه )ص( النشأة الباطنية و برؤياه الرؤيا الواح النفوس العقلية ف

العقلية العلمية ال ما هو الظاهر من معني هذين اللفظين فان منامه صلي اهلل عليه و آله و سلم 

لبي ان عيني تنام و ق»ليس كمنام غيره اال تري الي قوله المجمع عليه من الخاصة و العامة 

بر عن ذلك بالمنام و الرؤيا لقصد التفهيم و التعليم فان اكثر الناس يعجز و انما ع« ال ينام

عن ادراك االمور العقلية اال بصفة االمور الحسية واهلل اعلم. و ناگفته نماند: آنچه در معراج 

اهلل )ص( اعتقاد اهل اسالم است آنست: آن بزرگوار بطوري كه در ميان مردم بود رسول

ا همان بدن عنصري خود عروج به سماوات و عوالم علوي فرموده فرمود و بو زيست مي

و خداوند قادر متعال او را در شب معراج سير داده و بسدرة المنتهي رسانيده و عوالم 

بهشت و جهنم را مشاهده فرموده و به مقام قاب قوسين او ادني رسيده است و در همان 

خود به مسجد اقصي و عوالم علوي شب مراجعت به مكه و مسجدالحرام كرده و از سير 

اهلل )ص( را همان خبر داده است. و قولي در اينجا از بعضي نقل شده و معراج رسول

ي معراجي كه بايد معتقد شد جسماني است آن را روحاني دانسته و برخالف عقيده
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دهند و از وي ي مي[ به معاويه9۱9مسلمين حرف زده است و آن قول را نسبت ] صفحه 

دهند در صورتي كه وي در سال معراج صغيره هور شده است و به عائشه نيز نسبت ميمش

 اهلل )ص( نبود تا احواالت معراج نبي اكرم )ص( را نقل نمايد. ي رسولبوده و زوجه

 ي شريفة را به معراجتأويل كردن معاوية آيه

الخ  ك اال فتنة للناس....ي شريفه: و ما جعلنا الرؤيا التي أرينامعاوية مدعي شده كه آيه

اهلل )ص( روحش در خواب عروج كرده است رجوع شود راجع به معراج است كه رسول

[ و غيره و معاوية در زمان معراج در حال شرك بوده ۸۸۲به تفاسير مانند تفسير مراغي ]

آن  أمية و بهي شريفه و اين كه آيه راجع به بنياز روايات كثيره كه مورد نزول آيه

ي شود معاوية نظر به خباثت و نفاق باطني خود خواسته آيهي ملعونه است معلوم ميجرهش

شريفه را به معراج تفسير كند و معراج را روحاني قلم داد نمايد و گويد آيه راجع به 

باشد و اذهان مردم را از تفسير صحيح آيه معراج است كه در خواب بوده و روحاني مي

أمية ي ملعونه بودن را از بنيت برگرداند و اين عار و ننگ و شجرهأمية اسكه در حق بني

وده اهلل صلي اهلل عليه و آله مأثور ببزدايد و افكار مردم را از تفسير آيه كه از خود رسول

و در ميان مسلمين شهرت بسزا دارد منصرف كند ولي زهي تصور باطل و زهي خيال 

گردد و خره حقايق روشن شده و واضح مي[ تاريخ باال9۱۷محال زيرا در ] صفحه 

شود و معاوية و پدر زنديقش و فرزند پليدش ها آشكارا ميدسائس و حيله و تزوير معاويه

گردند. لعن و دشنام باد تا بابد بر چنين پور و بر رسوا شده و مورد لعن أبدي واقع مي

ي به عالم اسالم از حيطههاي معاوية ها و جنايتها و خيانتهاي و لطمهچنان پدري صدمه

بيان خارج و زبان از تقريرش عاجز است و تا امروز نيز أثرات آنها باقي و عالم اسالم را 

 روزي نشانده است. به تيره

 در حق معاوية به كتاب نصائح الكافیة و تقوية االيمان رجوع شود
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تقوية »اب و كت« نصائح الكافية»ي كفر معاوية و ملعنت وي رجوع شود به كتاب درباره

ي متبحر سيد محمد بن عقيل علوي حسيني حضرمي نزيل )سنكافورا( سيد عالمه« االيمان

 تصريح كرده كه معاوية« تقوية االيمان»كه حق مطلب را ادا فرموده است. و در كتاب 

ده كه السالم تابع ابوبكر شبيت طاهر عليهماش نسبت به اهلاقرار داشته كه وي در رويه

( در حق معاوية گويد: أليس ۷ي )ان رسالت را از مقامشان بر كنار كرد در صفحهخاند

كر بهو أول من سن سب أخي النبي صلي اهلل عليه و آله و سلم؟ و هو أول منقص البي

بقوله: انه أول من نحي أهل البيت الطاهر عن مقامهم و انه في معاداته لهم مقتف أثره و 

 ه ق.  ۱۵۸۵ط صيدا سال  ۷مقتدبه. وص 

 ي ناجیهاشعار امام شافعي در تعیین فرقه

[ از هفتاد 9۱۱ي ناجيه ] صفحه در بيان تعيين فرقه« تقوية االيمان»و در همان كتاب نفيس 

ي ناجيه عبارت از عترت طاهرة و تابعين آنها ي مسلمين ثابت كرده كه فرقهو سه فرقه

كرده است: يرحم اهلل االمام الشافعي اذ يقول:  هستند و اين اشعار ذيل را از امام شافعي نقل

و لما رايت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في ابحر الغي و الجهل ركبت علي اسم اهلل في 

سفن النجا و هم اهل بيت المصطفي خاتم الرسل و امسكت حبل اهلل و هو والؤهم كما 

اء في محكم نيف كما قد جقد امرنا بالتمسك بالحبل اذا افترقت في الدين سبعون فرقة و 

النقل و لم يك ناج منهم غير فرقة فقل لي بها يا ذاالرجالحة و العقل أفي الفرق الهالك 

الفرقة الالتي نجت منهم قل لي؟ فان قلت في الناجين فالقول واحد و ان آل محمد؟ أم

ي فقلت في الهالك حفت عن العدل اذا كان مولي القوم منهم فانني رضيت بهم ال زال 

[ فخل عليا لي اماما و نسله و انت من الباقين في اوسع الحل رجوع 9۱۲ظلهم ظلي ] صفحه 

حاصل فرمايش امام شافعي آنست: آيا آل محمد )ص( و  ۱9ص « تقوية االيمان»شود به 

( فرموده اهلل )صي ناجيه هستند يا از فرق هالكه كه رسولاهلل )ص( از فرقهبيت رسولاهل

اند مگر يك فرقه كه در نجاتند؟ و هرگز نتوان گفت: سه فرقة در هالكت تمامي هفتاد و
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 ي آنهاست وي مودت دربارهبيت )ع( از فرق هالكه هستند در صورتي كه آيهكه اهل

اند يهي ناجبيت )ع( از فرقهشان از ضروريات اسالم است و اگر گوئي اهلمودت و محبت

ي ن فرقهاند و در تعييي ناجيهن آنها نيز از فرقهچنانچه حق هم آنست پس تابعين و پيروا

ناجيه بيانات زياد است چنانچه از محقق طوسي )ره( و غير او نقل شده است. ] صفحه 

9۹۵ ] 

 تحقیق در مدت حمل امام حسین و يحیي

 اشاره

)به مناسبت تاريخ والدت حضرت عيسي )ع( متذكر مطلبي شدم(  ۱۳ -س: -۹۸۵ -ص:

دت حمل اند كه منگارش يابد آنست كه در بعضي تاريخها نگارش دادهمطلبي كه بايد 

السالم مانند مدت حمل حضرت عيسي )ع( شش ماه و والدت حضرت امام حسين عليه

ويد: الثلج بغدادي در تاريخ االئمة )ع( گالقدر ابن ابيي جليلبوده چنانچه شيخ اقدم و ثقه

بن  اشهر و لم يولد لستة اشهر غير الحسين و عيسيالسالم ستة عبداهلل عليهو كان حمل ابي

( ق. و موافق اين تاريخ روايتي در كافي شيخ ۱۵9۱ط قم ) ۸مريم عليهماالسالم. ص 

در اكثر  باشد والسالم وارد است ولي خبر مرسل ميكليني )ره( در باب مولد الحسين عليه

 هر اال يحيي و الحسينالسالم ذكر شده: )لم يولد لستة اشاخبار حضرت يحيي عليه

ي عيسي از تصحيف روات و ي مجلسي )ره( فرموده: شايد كلمهالسالم( عالمهعليه

ه ساعت السالم نناسخين روايت باشد زيرا در اخبار معتبره وارد شده كه حمل عيسي عليه

[ نقل فرموده 9۹۱بوده و به قولي سه ساعت شده در مرآت العقول عبارت خبر را ] صفحه 

يد: )اال عيسي بن مريم( لعل هذا من تصحيف الرواة او السناخ و في اكثر االخبار و گو

 السالم و قد ورد في االخبار المعتبرة ان حمل عيسي كانالمعتبرة اال يحيي و الحسين عليه

تسع ساعات و قيل ثالث ساعات قال الثعلبي: اختلف العلماء في مدة حمل مريم بعيسي 
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حملها تسعة اشهر كحمل سائر النساء و قيل: ثمانية اشهر و كان  فقال بعضهم: كان مقدار

ذلك آية أخري النه لم يعش مولود وضع لثمانية اشهر غير عيسي و قيل ستة أشهر و قيل: 

ي مجلسي )ره( فرموده: و اقول ثالث ساعات و قيل: ساعة واحدة انتهي. بعد از آن عالمه

 في مريم عليهاالسالم قبل نفخ جبرئيل يحتمل ان يكون مادة تولد عيسي احدثها اهلل

ي شريعت و دراسات (. محمد علي صابوني استاد كليه۵۲۵ص  ۱السالم بستة اشهر )ج عليه

گويد: كان عمر مريم حين حملت « النبوة و االنبياء»ي مكرمه در كتاب اسالميه در مكه

 الحمل فقيل انها كانت ثالث عشرة سنة و قد اختلف العلماء في مدة ۱۵السالم بعيسي عليه

ساعة و قيل تسع ساعات و قيل ثمانية اشهر و قد روي االخير عن )ابن عباس( و الصحيح 

انها حملت به حمال طبيعيا كما تحمل النساء و وضعته كما تضع النساء. قال ابن كثير رحمه 

و  ناهلل: ثم الظاهر انها حملت به تسعة اشهر كما تحمل النساء و يضعن لميقات حمله

 [ .... الخ. ۸۳۵[ لذكر ]9۹۹وضعهن، اذلو كان خالف ذلك ] صفحه 

 در مدت حمل عیسي

اين كه گفته صحيح آنست كه مريم به عيسي )ع( حامل شد به حمل طبيعي مانند ساير 

زنان و ابن كثير گفته كه ظاهر آنست كه حمل مريم نه ماه بود معلوم نيست اين صحيح 

ي صحت و ظهور رسيده د آنها به دست آمده و به مرحلهبودن و ظاهر شدن از كجا نز

شود و بدرد است پس هر دو صحت و ظهور به خود صاحبان آن كالم برگردانيده مي

خورد. اگر مريم مدت نه ماه به عيسي عليهماالسالم به طور متعارف طبيعي ديگران نمي

ات قرآني چنين فهميده گشت و از آيشد و مشهور ميباردار بود در ميان مردم معلوم مي

حمل  يشود كه در حين حمل و وضع حمل اين واقعه معلوم گشته و قبال اگر سابقهمي

كرد و چه مانع دارد مدت حمل متعارف بود قبل از وضع حمل ميان مردم شهرت پيدا مي

عيسي )ع( مانند اصل حملش از آيات الهي باشد كما اين كه قرآن كريم تصريح كرده 

( از آيات خداونديست. پس در اينگونه مواقع واقع امر را غير از قول معصوم كه عيسي )ع
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كند و از اقوال سايرين از مفسرين و ديگران به انسان ] صفحه چيز ديگر به ما كشف نمي

شود و آنچه از معصوم رسيده و مورد اعتماد است مدت حمل [ اطمئنان حاصل نمي9۹۵

شش ماه كه در خبر مرسل كافي است آن را استاد ساعت واحده يا نه ساعت است و اما 

ي مجلسي )ره( فرموده: شايد از اعظم فن حديث و خريت اكبر در اخبار و آثار عالمه

تصحيف روات يا ناسخين اخبار است چنانچه گذشت به قرينه تساوي حمل امام حسين 

مل تساوي مدت حالسالم و يحيي )ع( چنانچه در اخبار معتبره ميان آن دو بزرگوار عليه

 ذكرشده است واهلل العالم. 

 تاريخ االئمة تالیف ابن ابي الثلج بغدادي است

ه الثلج بغدادي رحمه اهلل در تاريخ االئمة كه تصريح بو اما فرمايش شيخ اقدم ثقة ابن ابي

والدت عيسي )ع( در شش ماه كرده شايد اعتمادش به همان روايت شده كه گذشت. و 

اند تاريخ االئمة آن بزرگوار را جمعي از بزرگان علماء بنصر بن علي جهضمي نسبت داده

ي مجلسي )ره( و ديگران ولي از فضل الهي و از اووس و عالمهمانند سيد اجل ابن ط

أليف ي كثير التقصير معلوم شد كه آن تاريخ و جيز و مختصر تتوفيقات رباني به اين بنده

( ق از ثقات علماء ۵۹۳الثلج بغدادي متوفي )ابوبكر محمد بن اسماعيل معروف به ابن ابي

 وع را به شيخنا االستاد البحاثة االكبر طهرانيباشد و اين موضاماميه در غيبت صغري مي

ي قم نوشتم قبل از آن كه به نجف اشرف مشرف بشوم چنانچه ي طيبهسره از بلدهقدس

ي تاريخ به آن متذكر و مشروحا بيان فرموده و نيز در مقدمه ۸۷۵ص  ۸در الذريعة ج 

ام. ] د تفصيال بيان كرده( ق در قم به طبع رسانيده ش۱۵9۱ي نامبرده كه در سال )االئمه

ابوالقاسم  ي جليلالثلج رحمه اهلل معاصر با سفير كبير و عالم ثقه[ و ابن ابي9۹۸صفحه 

( ه از دنيا رحلت فرموده و يكي از ۵۹9حسين بن روح نوبختي )ره( بوده كه در سال )

ر يسفراء اربعة و نواب خاص حضرت بقيةاهلل ارواحنا فداه در غيبت صغري بوده و سف

 سومي است. 
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 ابوالقاسم حسین بن روح نوبختي

ي )ع( نامبرده در حق آن بزرگوار چند و در بعضي از حواشي خودم بر تاريخ األئمه

ام و هنوز به طبع نرسيده آن را در اينجا بياورم: ابوالقاسم الحسين بن سطري نگارش داده

مامية و المكانة العظمي عند اال بحر احد السفراء االربعة في الغيبة الصغري لهروح بن ابي

( ه. توجد ۵۹9كانت له النيابة الخاصة عن القائم المهدي المنتظر ارواحنا فداه توفي سنة )

انتسابه في كتب الفريقين علي انحاء متعددة كالنوبختي و الرومي و القمي و االول هو 

ا او من طرف االم و أبالشايع في كتب الرجال ولكن لم يعلم علي التحقيق انه نوبختي نسبا 

ب  ۹۱الثلج )ره( في تاريخ االئمة )ع( ص فقط او من جهة اخري و وصفه الشيخ ابن ابي

)النميري( كما في نسختين من الكتاب و هو من المعاصرين له و اعرف با حواله و نسبته 

ري نسبة ي( ه قبل النوبختي )ره( بسنة و هما من القاطنين في بغداد و النم۵۹۳فانه توفي سنة )

التي هجاها الجرير في بيته المشهور و نمير كزبير ابي تلك القبيلة. و « نمير»الي قبيلة 

النوبختي نسبه الي )نوبخت بن كودرز( و اسرته من االسر االيرانية الشهيرة بالتشيع و الوالء 

ة و [ من اكابر متكلمي االمامي9۹۳السالم التي نبغ منهم جمع ] صفحه الهل البيت عليهم

خاندان »صنف استاذ عباس اقبال االشتياني في تاريخ هذه االسرة كتابا بالفارسية سماه 

( ش بطهران و أحي فيه ذكر هذا البيت الشيعي القديم ولكن ۱۵۱۱مطبوع سنة: )« نوبختي

وقع له في هذا الكتاب زالت و هفوات و عثرات كثيرة تورط فيها علي خالف الحقيقة 

 الزلل في القول و العمل واهلل العاصم.  عصمنا اهلل تعالي من

 نصر بن علي جهضمي

و الجهضمي بفتح الجيم و سكون الهاء و فتح المعجمة. و نصر بن علي الجهضمي من 

علماء السنة اثنان و اهملهما علمائنا الرجاليين و لم يتعرضوا لترجمة نصر بن علي الجهضمي 

حدهما: نصر بن علي بن صهبان بن في اصحاب الرضا )ع( مع انه يروي عنه )ع(. ا
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االزدي الجهضمي الكبير البصري كان صدوقا و وثقه ابن معين و ذكره ابن حبان في أبي

جعفر. و الثاني: نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان الثقات و قال مات في امرة أبي

االول و  داالزدي الجهضمي ابوعمر و البصري الصغير الحافظ احد أئمة البصرة و هو حفي

 العباس و هو من ثقات علماء السنة. قال ابوعليعاصر المتوكل و المستعين من خلفاء بني

بن الصواف عن عبداهلل ابن احمد لما حدث نصر بن علي بهذا الحديث يعني حديث علي 

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم اخذ بيد حسن و حسين فقال: من بن ابيطالب )ع(: ان رسول

احب هذين و أباهما و أمهما كان في درجتي يوم القيامة. أمر المتوكل بضربه  احبني و

[ جعفر بن عبدالواحد و جعل يقول له: هذا من أهل 9۹9الف سوط فكلمه فيه ] صفحه 

السنة فلم يزل به حتي تركه. و كان المستعين بعث اليه ليوليه القضاء فقال المير البصرة: 

ندك ي فرجع الي بيته فصلي ركعتين ثم قال: اللهم ان كان لي عارجع اليه فاستخير اهلل تعال

خير فاقبعنني اليك فنام فنبهوه فاذا هو ميت. قال البخاري: مات في ربيع االخر سنة خمسين 

و مأتين و فيها ارخه غير واحد و قيل: مات سنة احدي و خمسين و هو قول ابن جرير فيما 

جميعهم و قال قاسم بن اصبغ سمعت الخشني  حكاه مسملة بن قاسم و قال هو ثقة عند

يقول: ما كتبت بالبصرة عن أحد أعقل من نصر بن علي. انظر تهذيب التهذيب البن حجر 

ط حيدرآباد. و خالصة تذهيب تهذيب الكمال لحافظ  ۸۵۵- ۸۵۱ص  ۱۸العسقالني ج 

فحه ( ه. ق. ] ص۱۵۵۱ط بوالق سنة: ) ۸۵۱الدين احمد بن عبداهلل الخزرجي ص صفي

9۹۷ ] 

 ي كتاب فقه الرضاتحقیق درباره

ي متبحر محقق آقا سيد حسن السالم( از عالمه)مانند فقه الرضا عليه ۱۵ -س: -۹۳۷ -ص:

سره نقل شده كه قائل بوه اين كتاب فقه الرضا كه از دوران صفويه صدر كاظميني قدس

 ب )تكليف( محمد بنمشهور شده و قبل از آن دوران اثري از آن كتاب نبوده همان كتا

علي شلمغاني مشهور به ابن ابي العزاقر است كه از علماء سوء بوده و مردم را به ضاللت 
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داه اهلل ارواحنا فانداخت و باالخره در اثر حسد به وكيل و نائب خاص حضرت بقيهمي

 ي حق منحرف و خسر الدنيا وسره از جادهشيخ ابوالقاسم حسين بن روح نوبختي قدس

ي كتاب سره در مقدمهالدين عاملي قدسي امام حاج سيد شرفرة گشت. عالمهاالخ

 تأليف عالمه آقا سيد حسن صدر )ره( فرموده: فصل« تأسيس الشيعة الكرام لعلوم االسالم»

القضا في الكتاب المشهور بفقه الرضا: كشف فيه حال هذا الكتاب بما ال مزيد عليه فاثبت 

بقه العزاقر الشلمغاني و اوضح في ذلك وجه االشتباه بما لم يسيانه كتاب التكليف البن أب

ط عراق. گذشته از اين كه نقل شد دليلي  ۱۲[ احد. تأسيس الشيعة ص 9۹۱اليه ] صفحه 

 السالم موجود است كه تمامي آنچه محدثبر نفي بودن كتاب فقه الرضا از امام رضا عليه

ي اثبات اين كه كتاب فقه الرضا از امام ي مستدرك از أدله برانوري )ره( در خاتمه

ي زيادي برد و آن اينست: آنچه از ادلهي آنها را از بين ميالسالم است آورده همهعليه

در باب بحث از حجيت بينة در كتاب قضا از فقه ثابت شده و اظهر است عموم حجيت 

آن در آن  م مؤلفبينة است. پس هرگاه كتابي از كتب اخبار و احاديث پيدا شد خواه اس

كتاب ذكر شده باشد يا نشده و ما علم نداريم كه آن كتاب تأليف فالن شخصا است ولي 

دو نفر عادل شهادت دادند كه آن كتاب تأليف فالن شخص است با شهادت عدلين نزد 

مائيم توانيم به آن عمل نشود كه آن كتاب تأليف آن شخص است و ميما شرعا ثابت مي

كنيم گرچه با نسبت دادن خبر به آن كتاب باشد و نقل نمودن از آن به  و از آن روايت

يعني فالن شخص به ما خبر داد نباشد. و همچنين هرگاه عدلين شهادت « أخبرنا»عنوان 

السالم و با خط شريف اوست يا به خط كسي ديگر است دادند كه آن كتاب از امام عليه

اما هرگاه ما علم رسانيديم يا ظن كرديم به  شود.شان ثابت ميموضوع مزبور با شهادت

اين كه شهادت آن دو نفر عادل يا شهادت يكي از آنها از باب اجتهاد يا علم به امارات 

[ 9۹۲توانيم به آن ] صفحه دهد و ما نميشان به ما منفعت نمياست آن وقت شهادت

 ت و عدم اعتباركتاب عمل نموده و از آن روايت كنيم به جهت اين كه اصل عدم ثبو

است زيرا در صورت مفروضه قول آن دو نفر عادل از عنوان شهادت خارج شده و داخل 
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در عنوان فتوي گرديده است كه براي مجتهد ديگر حجت نيست و هرگاه اعتماد بر آن 

آيد كه بر مجتهد تقليد از مجتهد ديگر جائز شود و بر مجتهد ديگر جائز باشد الزم مي

خودش در فتوي و احكام وي بر مقلدين خود و غير آنها جائز باشد يعني  رجوع او بر مثل

ي احكام قرار دهد زيرا فرق نيست ميان فتواي او و ميان شهادت فتواي او را مثل سائر ادله

عدلين از مجتهدين بر اين كه حكم اهلل تعالي در اين مسأله فالن نحو است و نماز و روزه 

ات مستنبطه و غيرها فالن طور است چون مالزمه واضح است و بيع و غير آنها از موضوع

تر است زيرا: اجماع و ضرورت قائم است بر اين كه به بطالن الزم بسيار واضح و روشن

تهادي يا شود: شهادت اجمجتهد تقليد جائز نيست. و عالوه بر آنچه بيان شد باز گفته مي

 به طريق علم است كه مستند به حسبه طريق ظن است چنانچه غالب در اجتهاد آنست يا 

 شود و فرض آنست كه از بابنيست زيرا اگر مستند به حس باشد از باب اجتهاد نمي

اجتهاد است پس مستند به حس نيست. در صورت اولي شهادت باالجماع مسموع نيست 

[ و در صورت دوم گرچه ميان 9۵۵به جهت اين كه در شهادت علم معتبر است. ] صفحه 

اعالم محل كالم است ولي اظهر آنست كه آن هم مسموع نيست خصوصا در امثال علماء 

ي دينيه. پس آنهائي كه از بزرگان شهادت به نسبت كتاب ي عامهاينگونه امور عظيمه

شان از روي اجتهاد و غير مستند به حس دهند شهادتالسالم ميالرضا( به امام عليه)فقه

دهد. و از آنچه گفته شد ظاهر گشت كه شهادت عادل است و براي مجتهد ديگر نفع نمي

واحد هم اگر از روي اجتهاد باشد و از باب اخذ به امارات بشود به طريق أولي مسموع 

و  دهندالرضا( را به آن حضرت نسبت مينخواهد شد. پس اشخاصي كه كتاب )فقه

ع وجه است زيرا قطالسالم است بيكنند كه آن كتاب از امام عليهدعواي قطع عادي مي

آنها بر ما حجت نيست. عالوه بر اماراتي كه در خود كتاب نامبرده وجود دارد و شهادت 

باشد چنانچه بر كسي كه در آن كتاب تتبع كرده و دهد كه آن كتاب از امام )ع( نميمي

ر واحد آيد كه خبدقت نمايد پوشيده نيست. و گمان نشود كه از آنچه گفتيم الزم مي

باشد زيرا خبر واحد كه به طريق نقل و روايت باشد كه در آن شرائط حجيت حجت ن
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گويد: فالن شخص اين طور روايت كرد و به طريقي موجود است و شخص راوي مي

[ 9۵۱نمائيم. ] صفحه است كه وي واقف و مطلع بر آن از روي حس شده آن را قبول مي

 ام فالن شخصيا غيرعادي علم رسانيدهام و از طريق عادي يو اما هرگاه گويد: ظن كرده

ي اينها از طريق اجتهاد ام چنين نقل كرده يا روايت كرده و همهكه او را مالقات نكرده

نمائيم. و فرق در ميان اين دو صورت در نهايت درجه روشن و واضح است قبول نمي

تصريح  فقهاءبوده و بر أهلش پوشيده نيست و بر آنچه بيان كرديم از بزرگان علماء و 

الرضا( معلوم شد آيا سزاوار است كه كرده است واهلل الموفق. حاال كه حال كتاب )فقه

الرضا را در در كتابي كه به نام كتاب )جامع أحاديث الشيعة( تأليف شود و كتاب فقه

الرضا( يا در )فقه -سره آورده و گفته شود: )الكافي(رديف كتاب )كافي( كليني قدس

الرضا را از احاديث شيعه شمرده ي اماميه آورده و روايات فقهكتب اربعهرديف سائر 

 [ 9۵۹شود؟ البته سزاوار نيست. ] صفحه 

 از اكاذيب طبري صاحب تاريخ

ي )روايات مجعوله و اكاذيب واضحه را با سند نقل كرده( از جمله ۱ -س: -۹۱۵ -ص:

نقل « تاريخ االمم و الملوك» دروغهاي بسيار بزرگ ابن جرير طبري صاحب تاريخ كبير

ي صلح اميرالمؤمنين )ع( با معاوية بن صخر اموي منافق )پسر منافق كردن وي افسانه

بزرگ در اسالم( و والي ستمكار خائن مستبد و ديكتاتور شام است كه در حوادث سال 

چهلم هجرت نگارش داده و بدون پروا دروغ به آن بزرگي را در كتابش ثبت كرده 

ام كه كسي به اين دروغ ابن جرير طبري متوجه شده و متعرض و تا حال نديدهاست. 

ام بعضي از اشخاص سطحي كه اين موضوع دروغي را از وي نقل كرده شود بلكه ديده

حقيقت بودن ادعاي مؤرخ نامبرده نكرده است چنانچه گويد: و في و ابدا توجهي بر بي

ية المهادنة بعد مكاتبان جرت بينهما يطول هذه السنة فيما ذكر جرت بين علي و معاو

[ و يكون لعلي العراق و لمعاوية 9۵۵بذكرها الكتاب علي وضع الحرب بينهما ] صفحه 
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الشام فال يدخل احد هما علي صاحبه في عمله بجيش و ال غارة و ال غزو. قال زياد بن 

علي اما  معاوية اليعبداهلل عن ابن اسحاق لما لم يعط احد الفريقين صاحبه الطاعة كتب 

اذا شئت فلك العراق ولي الشام و تكف السيف عن هذه االمة و ال تهريق دماء المسلمين 

ففعل ذلك و تراضيا علي ذلك فأقام معاوية بالشام بجنوده يجبيها و ما حولها و علي 

[ . خوب بود از آن مكاتبات كه ميان ۸۳۱بالعراق يجبيها و يقسمها بين جنوده انتهي ]

رد كرد و به مجي صلح رد و بدل شده نقل ميالسالم و معاوية دربارهرالمؤمنين عليهامي

نمود مكاتبات اميرالمؤمنين )ع( غالبا محفوظ بوده و نقل شده در ادعاء آن اكتفاء نمي

ي كه مشعر بر صلح بوده و تراضي طرفين به عمل آمده باشد و اميرالمؤمنين ميان آنها نامه

 آوري كنديت داده كه معاوية در شام باشد و خراج آنجا را خودش جمعالسالم رضاعليه

هاي امام )ع( را ثبت و ي از امام )ع( به نظر نرسيده است با اين كه غالبا نامههمچو نامه

البالغة و مستدركات آن كه مكاتبات امام )ع( در آنها اند رجوع شود به نهجضبط كرده

گذشته از اين آيا متصور است كه اميرالمؤمنين )ع(  [9۵۸آوري شده است. ] صفحه جمع

به اين كار يعني صلح و مهادنة با معاوية راضي شود؟ در حالي كه در اول امر كه بعد از 

ي ثاني و عثمان زمام امور خالفت ظاهري را به دست گرفت و معاوية از طرف خليفه

ود و امثال ابن عباس )ره( و عثمان در شام والي بود امام )ع( به فوريت او را عزل فرم

ديگران از آن حضرت درخواست كردند كه معاوية را تا مدت كوتاهي در شام بگذارد 

بماند و بعدا او را از امارت شام معزول فرمايد و براي مصلحت وقت آن طور به نظرشان 

ق ي حرسيده و آن را به امام )ع( پيشنهاد كرده و عرضه داشتند ولي آن مجسمهصالح مي

توانم به امارت معاوية در شام امضاء بدهم و و عدالت فرمود: كوچكترين وقتي هم نمي

راضي باشم. امام )ع( به معاوية نوشته: و اما طلبك الي الشام فاني لم اكن اعطيك اليوم 

[ . چون راضي شدن به امارت يك نفر ظالم ستمكار منافق بدتر از ۸۳۹ما منعتك امس ]

ه در اول شد: كبسيار كوتاه هم بوده باشد موجب ايراد و اشكال ميكافر گر چه در وقت 

[ تجويز گشت 9۵۳امر رضايت به امارت وي داده شد و حكومت او در اول كار ] صفحه 
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و بعدا عدم رضايت اعالم گرديد. نظر ابن عباس )ره( و اشخاص ديگر با نظر سطحي و 

السالم باالتر از آن مام عليهصورت ظاهر در همان موقع بوده ولي نظر واقع بين ا

ديد السالم به صالحهاي صوري و نظر به واقع و آينده بوده است و اگر امام عليهمصلحت

گشت و صالح همان بوده كه امام فرمود بعدا باعث ايراد به آن حضرت ميآنها عمل مي

 حاال آيا)ع( به آن اقدام فرموده و كوچكترين آني هم رضايت به امارت معاوية نداد. 

ها كه در جنگ صفين به عمل آمده و متصور است كه بعد از آن همه جنگ و خونريزي

ليلة الهريرها با آن شدت سپري شده امام )ع( رضايت به امارت معاوية در شام بدهد؟ و 

آيد مهادنة و صحبت صلح به ميان آيد؟ و تعجب در آنست كه از كالم طبري چنين برمي

خراج هم  يو طرفين به كار خودشان اشتغال ورزيده و به جبايه كه كار صلح عملي شده

اند كه قطعا همچو كاري وقوع نيافته است و هر كس از مؤرخين اسالمي اين انجام داده

قضيه را ثبت صفحات تاريخ كرده از ابن جرير طبري نقل نموده چون نقل اين افسانه از 

ست و النهاية كه مصدر نقلش تاريخ طبري ا وي بروز كرده است مانند ابن كثير در البداية

. و نظر به افسانه بودن آنچه طبري نقل كرده ابن اثير در ۵۹۵ص  ۷رجوع شود به مجلد 

تاريخ كامل كه تهذيب و تنقيح تاريخ طبري است و با اضافات ديگري آن را ] صفحه 

ه مختصر ب ي طبري تفصيال نگرديده و بلكه[ تأليف كرده به پيرامون آن اسطوره9۵9

اشاره اكتفاء نموده است چنانچه در حوادث سال چهلم هجري گويد: )و فيها جرت 

مهادنة بين علي و معاوية بعد مكاتبات طويلة علي وضع الحرب و يكون لعلي العراق و 

[ . در آن روزها كه امام اميرالمؤمنين ۸۳۵لمعاوية الشام ال يدخل احدهما بلد االخر بغارة( ]

تشريف داشت و حتي در همان هفته كه در محراب مسجد كوفه در شب  )ع( در كوفه

نوزده شهر رمضان سال چهلم هجرت با ضربت ابن ملجم مرادي لعنه اهلل شربت شهادت 

نوشيد با بيشتر از چهل هزار تن لشكر نصرت اثر آماده بوده كه حركت به جنگ صفين 

اده حقيقت داشته باشد با بفرمايد و اگر موضوع مهادنه و صلح كه طبري نگارش د

سازد؟ چنانچه ابن آوري اميرالمؤمنين )ع( لشكر براي جنگ با معاوية چطور ميجمع
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كتاب »خلدون مغربي بربري كه يكي از متعصبين و نواصب محسوب است در تاريخ خود 

به اين موضوع معترف شده است چنانچه گويد: ] صفحه « العبر و ديوان المبتداء و الخبر

و كان علي قبل قتله قد تجهز بالمسلمين الي الشام و بايعه أربعون ألفا من عسكره [ 9۵۷

علي الموت فلما بويع الحسن زحف معاوية في اهل الشام الي الكوفة فسار الحسن في 

ذلك الجيش للقائه و علي مقدمته قيس بن سعد في اثني عشر الفا.... الخ. تاريخ ابن خلدون 

( ق. اگر مهادنه و ۱۵۲۱ط بيروت سال ) ۱9س  ۱۱9الثاني( ص مجلد ثاني )بقية الجزء 

صلح شده بود پس امام )ع( به تصريح ابن خلدون چطور با چهل هزار نفر لشكر آماده و 

مجهز براي شام شده است. و آنچه افسانه و جعلي بون ادعاء طبري را به طور واضح 

ره سعظم شريف رضي قدسنمايد عبارت از نقل سيد اجل اروشن ساخته و آشكارا مي

البالغة است آنجا كه فرموده: ري عن نوف البكالي قال خبر نوف بكالي )ره( را در نهج

ه السالم بالكوفة، و هو قائم علي حجارة، نصبها لخطبنا هذه الخطبة اميرالمؤمنين علي عليه

ه يجعدة بن هبيرة المخزومي، و عليه مدرعة من صوف، و حمائل سيفه ليف، و في رجل

ر الخلق.... السالم: الحمد هلل الذي اليه مصائنعالن من ليف، و كان جبينه ثفنة بعير، فقال عليه

الخ. أين اخواني الذين ركبوا الطريق و مضوا علي الحق؟ اين عمار؟ و اين ابن التيهان؟ و 

يمة راين ذوالشهادتين؟ و اين نظر اؤهم.... الخ. قال: ثم ضرب بيده علي لحيته الشريفة الك

السالم: أوه علي اخواني الذين تلوا القرآن و [ قال عليه9۵۱فاطال البكاء ثم ] صفحه 

احكموه.... ثم نادي با علي صوته: الجهاد الجهاد عباداهلل اال و اني معسكر في يومي هذا 

ف، و السالم في عشرة آالفمن اراد الرواح الي اهلل فليخرج. قال نوف: و عقد للحسين عليه

بن سعد رحمه اهلل في عشرة آالف، و البي ايوب االنصاري في عشرة آالف، و لقيس 

لغيرهم علي أعداد أخر، و هو يريد الرجعة الي صفين، فما دارت الجمعة حتي ضربه 

الملعون ابن ملجم لعنه اهلل، فتراجعت العساكر، فكنا كأغنام فقدت راعيها، تختطفها الذئاب 

ام )ع( در همان هفته كه از دنيا رحلت فرموده مردم من كل مكان. پس معلوم شد كه ام

را وادار به جهاد كرده و معسكر ترتيب داده بود و دعوت به جهاد و جنگ با معاوية 
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فرموده است و اگر با معاوية به مهادنه پرداخته بود و صلح شده بود اين دعوت به جهاد 

 تش با تعيين سرلشكرهايچه معني دارد؟ و مراجعت عساكر از كجا بوده؟ و ترتيب آر

سازد؟ ي طبري چطور مينامبرده براي چه ترتيب داده بوده است؟ و با آن افسانه و اسطوره

هاي أمية جعل كرده و از ساختهي دروغي را ازا تباع بنيپس قطعي است كه آن قصه

ي مجعوله را وارد تاريخش كرده و در ] صفحه ي ملعونه است و طبري آن قصهشجره

صفحات آن ثبت نموده و بعضي اشخاص ساده و سطحي هم كه بدون تثبت و  [9۵۲

در  نمايند آن افسانه را از وي اخذ وتحقيق به محتويات تاريخ طبري اعتماد و اطمئنان مي

كنند. و ناگفته نماند: كه راوي اين افسانه كه طبري از وي نقل كرده كتابهاشان نقل مي

و ظاهرا او زياد بن عبداهلل بن طفيل بكائي عامري كوفي عبارت از زياد بن عبداهلل است 

( ه. ق وفات كرده و جمع كثيري از علماء اهل سنت او را تضعيف ۱۱۵است كه در سال )

ء كثير كان فاحش الخطا»اند و نسائي گفته كه او ضعيف است و ابن حبان گويد: كرده

 ۵۷۳ص  ۵تهذيب التهذيب ج  رجوع شود به«. الوهم ال يجوز االحتجاج بخبره اذا انفرد

 [ 9۸۵. ] صفحه ۲۱ص  ۹و ميزان االعتدال ذهبي ج 

 در مقتل اسفرائني به آمدن اسراء در )بیستم( صفر تصريح كرده

 اشاره

پر از « نياسفرائ»مقتل اسفرائني.... نظر بر اين كه كتاب مقتل  ۲ -س: -۱۲۲ -هامش: ص:

اعتماد  به آن« تحقيق»بع اول اين كتاب سرايان است و لذا در طجعليات و نقليات قصه

نكرده و از آن نقلي ننموده و آن را در مطلبي گر چه موافق ادعاء ما باشد مصدر نقل قرار 

نداده بودم ولي چون طرفدار شبهات آن كتاب را در رديف مصادر نقليات خود آورده 

رده و به آمدن و به آن به اعتقاد خودش اعتماد كرده و لذا آنچه در آن كتاب نقل ك

بيت در بيستم صفر به كربالء و آوردن رأس مطهر و الحاق آن به جسد اطهر تصريح اهل
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كرده در اينجا بياورم تا براي خوانندگان محترم روشن شود در كتابي كه خود طرفدار 

شبهات به نقليات آن تمسك كرده و چنگ زده و نسبت به داستانهاي راهها از كوفه تا 

اعتماد نموده در خود همان كتاب به مراجعت اسراء خاندان رسالت به كربالء  به شام به آن

در بيستم صفر و آوردن رأس مطهر تصريح نموده و گفته: كه يزيد قائدي از قوادش را 

فراخواند و هزار نفر به وي ضم كرد و امر كرد اسراء را به مدينه برده يا هر مكاني ] 

و  بيت الزم باشد فراهمو تمامي آنچه به اسراء اهل [ كه خواسته باشند ببرد9۸۱صفحه 

برآورده نمايد و رأس مطهر را به آنها داد و اسراء نيز آن را اخذ كرده و به راه افتادند و 

به كربالء رسيدند و رأس مطهر را با جسد اطهر دفن كردند و عين عبارات مقتل اسفرائني 

ألف فارس و أمره أن يسير بهم الي المدينة أو دعا بقائد من قواده و ضم اليه »را بياورم: 

أي مكان شاؤا و أن يقضي لهم جميع ما يلزم ثم حشا الرأس بالمسك و الكافور و سلمها 

پس از آن از اقوال « لهم فأخذوها و ساروا الي كربالء و دفنوها مع الجسد الشريف......

ه علي و داستان دروغي كي جسنيها نسبت به رأس مطهر نقل كرده و در ضمن آن به قصه

د ان و روي ان اليزيد بع»بر حسب اعتبار عقلي هم بعيد است اشاره نموده و چنين گويد: 

ارسل عليا و من معه أمر بدفن الرؤس اال رأس الحسين فانه أرسلها خارج دمشق و معها 

 خمسين فارسا يحرسونها ليال و نهارا و ذلك من كثرة خوفه و فزعه فلما مات أتي بها

داند كه قول مذكور ي عزيز در وجدان خود ميخواننده«. الحراس و وضعوها في خزانته

دور از عقل است و در اغلب كتبي كه راجع به رأس مطهر اقوال متعدده نقل شده به اين 

قول اشاره و اعتنائي نشده است. بعد در مقتل مذكور گويد: هذا ما ورد في دفن الرأس و 

[ بهم القائد من دمشق و وصلوا الي بعض 9۸۹م لما خرج ] صفحه اما علي و أخوته فانه

الطريق قالوا باهلل عليك يا دليلنا مربنا علي طريق كربالء لكي نجدد عهدا بيننا فقال لهم: 

سمعا و طاعة و سار بهم الي أن دخلوا كربالء و كان ذلك اليوم يوم عشرين من شهر صفر 

جماعة من أهل المدينة و أقاموا البكاء و الحزن حتي  فوافاهم جابر بن عبداهلل االنصاري و

و »[ از عبارت مقتل مذكور كه گويد: ۸۳۸ضجت االرض ثم ساروا قاصدين المدينة...... ]
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 كامال«. أمره أن يسير بهم الي المدينة أو أي مكان شاؤا و أن يقضي لهم جميع ما يلزم

چه به اسراء خاندان رسالت در شود كه يزيد امر كرده بود تمامي آنروشن و واضح مي

مراجعت از شام الزم باشد فراهم آيد و اذن و اختيار داده بود كه به هر جا و هر مكان 

بيت [ : كه اسراء اهل۸۳۳بخواهند بروند مختارند. پس آنچه محدث نوري )ره( فرموده ]

ميسر  رگزاطالع يزيد پليد هي منورة خارج شده و بياز شام به قصد وطن خودشان مدينه

نبود به عراق بيايند...... تا آخر آنچه گذشت. وجهي ندارد، و تصريح صاحب مقتل 

مذكور كه يزيد امر كرد كه آنها به مدينه و هر مكاني را كه خواسته باشند بروند و هر 

[ آن را فراهم و عملي نمايند. به تمامي توهمات محدث نوري 9۸۵چه الزم باشد ] صفحه 

ه طرفدار ك« مقتل اسفرائني»كشد . و نيز از تصريح كتاب مقتلي ي)ره( خط بطالن م

شبهات به آن اعتماد نموده و به داستانهاي وي در عرض راهها از عراق تا شام به آن 

شود كه بايد نسبت به آمدن اسراء به كربالء در بيستم صفر و آوردن چنگ زده واضح مي

سد اطهر نيز اعتماد نمايد و اگر در غير رأس مطهر را با خودشان و ملحق كردن آن به ج

نمود مطلق گذاشتن ( هجرت بود صاحب مقتل به آن تصريح مي9۱بيستم صفر سال )

 [ 9۸۸باشد. ] صفحه ( مي9۱منصرف به ماه صفر سال )

 تبلیغات خالف واقع بني امیه در حق خودشان

 اشاره

ياد بسيار خوشحال( تبليغات ز)يزيد در اول امر مسرور شده و از ابن ۹ -س: -۵۱۲ -ص:

كه مردم  ي بودهاندازهعليه و آل علي )ع( بهاهللأمية در شام بر عليه اميرالمؤمنين سالمبني

أمية اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم بغير از بنيآن سامان اقرباء و خويش نسبت به رسول

راء دانستند ولي ورود اسياهلل صلي اهلل عليه و آله اقرباء و خويش نمكسي را به رسول

بيت )ع( به شام و بيانات حضرت امام سجاد )ع( در منبر و شوارع دمشق و زينب اهل
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عليها در مجلس يزيد و تماس گرفتن مردم شام با امام )ع( و تحقيق حال اهللكبري سالم

توانست از آن حضرت پرده را از روي كار برداشت و يزيد رسوا شد و لذا هرگز نمي

راء را بيشتر در شام نگاه دارد. هند و شاه بن سنجر بن عبداهلل صاحبي نخجواني در اس

( ه آن را به انجام رسانيده گويد: چون سر ۷۹۸كه در سال )« تجارب السلف»كتاب 

 العابدين علي بن الحسين بن علي بن ابيطالب درمبارك حسين را به دمشق بردند و زين

[ بر شتران نشانده بر 9۸۳اعت عورات خاندان نبوت ] صفحه ميان ايشان بود و او را با جم

گردانيدند مانند اسيران كه از زنگ و حبشه [ و غايشه در دمشق مي۸۳9غطاء ]پاالنهاي بي

العابدين بايستاد وا و را دشنام داد آورند در اين حال پيري از اهل شام بيامد پيش زينمي

ين خواني گفت: آري گفت: افت: اي شيخ قرآنالعابدين گكرد، زينو اظهار شماتت مي

گفت:  امي كه: قل ال اسئلكم عليه اجرا اال المودد في القربي گفت: خواندهآيه خوانده

القربي منم و نام و نسب خود را بگفت، پير او را شناسي؟ گفت: نه. گفت ذيمرا مي

گويم، راست مي العابدين توئي؟ سوگند خورد كهگوئي؟ زينسوگند داد كه راست مي

پير گفت: به خداي من هرگز ندانستم كه )محمد( را بغير از يزيد و خويشان او 

 العابدين عذر خواست. خويشاوندي ديگر هست، آنگاه بگريست و از زين

 توبه كردن هفتاد نفر از مشايخ شام در حضور امام

گويند: هفتاد كس از مشايخ دمشق بطالق و عتاق و حج سوگند خوردند كه ما پيغمبر را 

العابدين عذر خواستند و زاري كردند و او بغير از يزيد خويشي ندانستيم و همه از زين

[ تبليغات خالف واقع در حق بزرگان دين كه 9۸9[ . ] صفحه ۸۳۷همه را عفو فرمود ]

السالم( در هر دوره به شكلي روي كار آمده چنانچه در )عليهم اندي طاهريني ائمهورثه

ا ها و افتراها و اكاذيب به آنهعليهم در عصر خودشان تهمتاهللي معصومين سالمحق ائمه

 انداند در حق نواب عام آن حضرات و علماي اعالم ني نظائر آنها را گفتهنسبت داده

افت( نگارش داده و مقداري از آنچه در عصر ي بي از آنها را در كتاب )سفرنامهشمه
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حاضر به وقوع پيوسته به قلم آورده و اوضاع علماي سوء و متشبهين به علماء را شرح 

عباس الام. مسعودي در مروج الذهب گويد: و نزل عبداهلل بن علي الشام و وجه الي ابيداده

سائر اجناد الشام فحلفوا السفاح اشياخا من اهل الشام من ارباب النعم و الرياسة من 

بيت يرثونه اهلل صلي اهلل عليه و آله قرابة و ال اهلالعباس السفاح انهم ما علموا لرسولالبي

أمية بر عليه خودشان و بر [ . تبليغات خالف واقع بني۸۳۱أمية حتي وليتم الخالفة ]غير بني

ر هلل عليه و آله و رسوخ آن داهلل صلي االسالم و اقرباء واقعي رسولبيت عليهمعليه اهل

ي رسيده كه در افكار مشايخ دمشق بنا به نقل صاحب تاريخ اندازهاذهان مردم شام به

)تجارب السلف( چنانچه گذشت جاگير شده بود و اگر ورود اسراء خاندان رسالت به 

عتبر م شد و نقل تجارب السلفشام و دمشق وقوع نيافته بود پرده از روي كار برداشته نمي

است زيرا تاريخ مزبور از مآخذ و مصادر محسوب است و اخيرا تعليقات و حواشي 

[ حسن قاضي طباطبائي بر آن كتاب 9۸۷ي معظم دانشمند محترم استاد ] صفحه عموزاده

ي ادبيات و علوم انساني تبريز منتشر گرديده است و مستقال چاپ و از طرف دانشكده

اند. يزيد خيال كرده چنانچه صورت ظاهر نگارش دادهتعليقات پرارزشي بر آن تاريخ 

داد بر حسين بن علي سيدالشهداء عليهماالسالم غالب آمده و سلطنت حال نشان مي

شومش استقرار يافت و خود و اعقاب و احفادش مالك رقاب أمم و قهرمان الماء و الطين 

د الخاقان بن الخاقان خواهنگرديد و تا قرنها اوالد و احفاد شومش السلطان بن السلطان و 

ت السالم غالب اسكرد كه در واقع سيدالشهداء عليهشد ولي در عالم خيال هم تصور نمي

ي تخت شوم سلطنت به و آخر كار يزيد برعكس آنست. و لذا دراندك مدت از اريكه

زمين افتاده و سرنگون گرديد و تا أبد رسوا شد و پس از خودش پسرش معاوية ابن يزيد 

ز ي ااندازهر باالي منبر در مسجد دمشق رسوائي پدر را بر عموم اعالن نمود يزيد بهد

او انعام  زياد را نزد خود طلبيد و بهالسالم شاد و مسرور بود كه ابنكشتن سيدالشهداء عليه

 و جائزه داد. 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 شاد شدن يزيد از اسارت اهل بیت

[ : ۸۳۲ي آن كتاب است گويد ]محدث قمي )ره( در نفس المهموم چنانچه در ترجمه

[ گردد كه 9۸۱كسي كه در افعال يزيد و اقوال او نيك بنگرد بر وي آشكارا ] صفحه 

بيت او را آوردند سخت شادمان السالم و اهلعبداهلل عليهچون سر مطهر حضرت ابي

گشت و آن جسارتها با سر مطهر كرد و آن سخنان گفت و علي بن الحسين عليهماالسالم 

ن ي ايشابا سائر خاندان در زنداني كرد كه از گرما و سرما محفوظ نبودند تا چهرهرا 

[ اما چون مردم آنها را شناختند و بزرگواري ايشان را بدانستند و ۸9۵پوست انداخت ]

مظلومي آنها بديدند و معلوم گرديد كه از خاندان رسولند صلي اهلل عليه و آله از كار 

بيت روي نمودند و يزيد را دشنام دادند و لعن كردند و به اهل يزيد كراهت نمودند و او

زياد بر آن آگاه شد خواست خويش را از خون آن حضرت بري نمايد نسبت قتل به ابن

داد و او را نفرين كرد و پشيماني نمود بر كشتن آن حضرت و رفتار خويش را با علي بن 

ي خاص خويش فرود آورد براي حفظ السالم نيكو كرد و آنها را در سراالحسين عليه

زياد ملك و پادشاهي خود تا دل مردم را به خويش جلب كند نه آن كه راستي كار ابن

[ و دليل بر اين 9۸۲را نپسنديده باشد و از كشتن آن حضرت پشيمان شده باشد. ] صفحه 

يك زدزياد را نداستاني است كه سبط ابن الجوزي در تذكرة روايت كرده است كه ابن

هاي بزرگ داد و نزديك خود نشانيد و خود بخواند و مال فراوان او را بخشيد و تحفه

[ و او را به اندرون خود برد نزد زنان خود و نديم كرد و ۸9۱منزلت او را بلند گردانيد ]

 شبي مست با مطرب گفت: بخوان و خود اين ابيات بديهه انشاء كرد: 

 اشعار يزيد پلید

زياد صاحب السر و االمانة عندي و مشاشي ثم مل فاسق مثلها ابن اسقني شربة تروي

[ .ابن ۸9۹لتسديد مغنمي و جهادي قاتل الخارجي اعني حسينا و مبيد االعداء و الحساد ]
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شام  زياد با مسافر بن شريح يشكري در راهزياد نقل كرده است كه ابناثير در كامل از ابن

شته مر يزيد كشتم و گفته بود يا او كشته شود يا تو كالسالم را به اگفت: من حسين عليه

الم از روي السشوي من قتل او را اختيار كردم. پس پشيماني يزيد از قتل امام حسين عليه

ي بد در انظار مردم و افكار عمومي بر حيله و تزوير و سياست بوده چون ديده نتيجه

كند بلكه با آن رويه جلب قلوب [ بخشيده خواسته خود را تبرئه 9۳۵اش ] صفحه عليه

از الجوشن نيز نمنمايد و اال در باطن مسرور از قتل آن حضرت بوده است. و شمر ابن ذي

ي االمر مرا وادار كرد كه ريحانهگفته: كه خدايا اطاعت از اوليخواند و بعد از نماز ميمي

د به ميزان االعتدال ذهبي [ رجوع شو۸9۵اهلل صلي اهلل عليه و آله را به قتل برسانم ]رسول

[ 9۳۱ق. ] صفحه  ۱۵۲۹ط تبريز سال  ۱۱۳ط مصر و انيس الموحدين ص  ۹۱۵ص  ۹ج 

زياد است. و اجازه دادن يزيد كه االمر شمر عبارت از يزيد و ابنمعلوم است كه اولي

م هالسالم عزاء برپا نمايند آن بار او به سيدالشهداء عليهبيت در دمشق در دربار خوناهل

از راه حيله و سياست شومش بوده كه در انظار عموم بلكه بتواند خود را از خون امام 

[ : در كامل بهائي گويد ۸9۸ي نفس المهموم گويد ]السالم تبرئه نمايد. در ترجمهعليه

السالم زينب عليهاالسالم نزد يزيد فرستاد و رخصت خواست براي برادرش حسين عليه

يزيد لعنه اهلل رخصت داد و آنان را در دارالحجارة فرود آورد  مجلس عزاء برپاي دارد

آمدند و نزديك بود هفت روز به آنجا ماتم داشتند و هر روز زنان بسيار نزد ايشان مي

مردم در سراي يزيد ريزند و او را بكشند مروان آگاه گرديد و گفت مصلحت نيست 

ي برگ سفر بساز و ايشان را سوي السالم را در اين شهر نگاهداربيت حسين عليهاهل

حجاز فرست و يزيد برگ سفر ايشان بساخت و به مدينه روانه كرد بنابراين روايت مروان 

 بدان وقت در شام بود. 

 يزيد دست و پاي خود را گم كرده بود
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ه حيلت دانست چبنابر آنچه بيان شد يزيد پليد دست و پاي خود را گم كرده بود و نمي

[ و يورش مردم به دربارش كه 9۳۹انديشد تا جلو تنفر و انزجار مردم را بگيرد ] صفحه 

او را بكشند و مروان از نيات مردم آگاه شده و يزيد را از واقع امر آگاه ساخته و او را 

سازد هفت روز عزاء برپا بيت كرده است واضح ميدن به اسراء اهلوادار به حركت دا

السالم بسيار بعيد است بلكه كليه مدت ماندن آنها در دمشق كردن بر سيدالشهداء عليه

هفت روز شده است با آن هيجان مردم و اضطراب و تشويش در اذهان آنها چطور 

ي چهل روز سر مطهر را در مناره بيت را در دمشق بيشتر نگه دارد و تاتوانست اهلمي

مسجد جامع آويخته باشند يا آن سر انور اطهر را با اسراء خاندان رسالت به مدينه فرستاده 

رده كه كي وي براي جلب قلوب ايجاب ميي سياست يزيد و حيلهباشد بلكه مالحظه

ا مردم ر رأس مطهر را هر چه زودتر به بدن اطيب برگرداند تا جلو توجه افكار عمومي

بر آن  ي اماميهدر بدبيني به خودش گرفته و بر خويش جلب نمايد چنانچه عموم شيعه

ر اول ورودشان بيت را دقائلند و ناگفته نماند كه طبري گفته سه روز عزاء نگاه داشتند اهل

اند چنانچه در بصائرالدرجات از حضرت امام ي ويراني مسكن دادهبه دمشق در خانه

زد السالم را با همراهان نالسالم روايت كرده كه علي بن الحسين عليهليهجعفر صادق ع

ي ويران مسكن دادند يكي از ايشان گفت: ما را در يزيد بن معاوية بردند آنها را در خانه

گفتند: اين خانه منزل دادند كه سقف فرو افتد و ما را بكشد پاسبانان به زبان رومي مي

[ با آن كه فردا آنها را بيرون 9۳۵ترسند ] صفحه شدن خانه مي اينها را بنگريد از خراب

كشند علي بن الحسين عليهماالسالم فرمود: هيچ كس از ما زبان رومي را بردند و ميمي

 دانست جز من. نيكو نمي

 اندپاسبانهاي زندان شام رومي بوده

ئي كه در زندان و آنها أميةشود: كه پاسبانان دولت بنياز اين روايت شريفه استفاده مي

ت اند و ظن قوي آنسنمودهاند با زبان رومي تكلم ميبيت )ع( گمارده بودهبه اسراء اهل
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أمية با روم ارتباط داشت و دولت روم در دربار كه اصال رومي باشند چون دولت بني

س ژيوكه معرب سرأمية و معاوية و يزيد نفوذ داشته چنانچه سرجون بن منصور روميبني

ي عبدالملك تقريبا كاتب و وزير مشاور در دربار [ است از زمان معاوية تا دوره۸9۳]

يشنهاد نموده زياد او به يزيد پالسالم را به دست ابناموي بوده و تدبير قتل سيدالشهداء عليه

زياد را والي آنها كرد [ با هم نموده و ابن9۳۸و حكومت عراقين بصره و كوفه را ] صفحه 

السالم وادار نمود و سرجون قبال عهدي از معاوية اخذ ي سيدالشهداء عليهمحاربهو به 

ي يزيد شان خوب نبوده و بعد از مشاورهزياد مابيننموده و نگه داشته بود چون يزيد با ابن

السالم زياد بدهد و به جنگ امام عليهبا سرجون و پيشنهاد وي كه واليت عراقين را به ابن

هدنامه را به يزيد نشان داد و او نيز قبول كرد چنانچه شيخ مفيد )ره( در بفرستد آن ع

أمية أمية به جهت تمايل نژادي بنياند. ارتباط روم با دربار بنيارشاد و ديگران نقل كرده

به آنها بوده و معاوية در زمان جنگ صفين با روم صلح كرد و عظمت اسالم را از نظر 

رجوع به كتاب )التدوين( مرحوم اعتمادالسلطنة بشود و آنها انداخت به تفصيل آن 

تبريز و ص  -۱ط  ۵۵۸أمية از نژاد اصيل عربي نبودند رجوع شود به جنةالمأوي ص بني

را  السالم زبان روميشود كه امام عليهتبريز. و نيز از روايت استفاده مي ۹ط  ۹۳۵- ۹۳۵

با  نست كه امام به تمامي لغات آشنا بوده ودانسته چنانچه اعتقاد ما اماميه بر آبه خوبي مي

شود كه امام به آن جاهل باشد زيرا كسي كه به لغتي و كند لغتي پيدا نميآنها تكلم مي

 به چيزي جاهل باشد او را امامت و خالفت الهيه نشايد كه حجت خدا بر مردم باشد. 

 در اول كار يزيد در خیال كشتن اهل بیت بود

بيت )ع( به شام شود كه يزيد در اول امر پس از ورود اهله معلوم ميو از روايت مزبور

[ و به كلي از بين بردن آنها 9۳۳و زنداني كردن آنها در دمشق در خيال كشتن ] صفحه 

شود ولي بعدا از آن خيال خيبث بوده چنانچه از گفتگوي پاسبانان زندان ظاهر مي

دار شدن مردم و انقالب و هيجان آنها منصرف شده و جهت آن توجه افكار عمومي و بي
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السالم در ميان مسلمين و بد نتيجه دادن آن بر يزيد است و انعكاس قتل سيدالشهداء عليه

نظر نمايد چنانچه از فرمايشهاي امام كه باعث شده از كشتن افراد خاندان رسالت صرف

ار كن شت كسي را وادشود كه فرمود: اگر مرا خواهي كسجاد )ع( با يزيد نيز استفاده مي

كه اين زنان و اطفال را به وطن خودشان برساند و يزيد پليد گفت: كه از قتل شما گذشتم 

امي ي تماند، از مالحظهو آنها را خود شما خواهيد برگردانيد چنانچه در مقاتل نقل كرده

 بيت را در دمشق بيشتر نگه دارد. توانست اهلشود كه يزيد نمياينها معلوم مي

 معاويه فرزند يزيد و بیانات وي در منبر

بيت )ع( برداشت و دراندك مدت از بين رفت و يزيد بس رسوا شد دست از قتل اهل

پسرش معاوية بن يزيد در باالي منبر باز رسوايش كرد و چون كلمات معاوية بن يزيد 

ن تغري اب ي اهل سنت در اينجا بياورم.داراي نكات چنديست عين آن را از كتب معتبره

ط قاهرة. گويد: معاوية بن يزيد بن معاوية  ۱9۵- ۱9۸ص  ۱بردي در النجوم الزاهرة ج 

بويع بالخالفة بعد موت أبيه يزيد بعهد منه اليه و ذلك في شهر ربيع االول من سنة اربع و 

[ سنة ثالث و اربعين فلم تطل مدته في الخالفة. قال 9۳9ستين، كان مولده ] صفحه 

فالس: ملك اربعين ليلة ثم خلع نفسه، فانه كان رجال صالحا......ان معاوية هذا ابوحفص ال

لما اراد خلع نفسه جمع الناس و قال: أيها الناس ضعفت عن أمركم فاختاروا من أحببتم، 

فقالوا: ول اخاك خالدا، فقال: واهلل ما ذقت حالوة خالفتكم فال اتقلدوزرها ثم صعد المنبر 

اهلل ان جدي معاوية نازع االمر أهله و من هو أحق به منه لقرابته من رسول فقال: أيها الناس،

طالب، و ركب بكم ما تعلمون حتي اتته صلي اهلل عليه و آله و سلم و هو علي بن أبي

ير أهل لذلك، االمر فكان غمنيته،فصار في قبره رهينا بذنوبه و أسيرا بخطاياه. ثم قلد أبي

ل، و قصر عنه االجل. و صار في قبره رهينا بذنوبه، و أسيرا و ركب هواه و أخلفه االم

بجرمه، ثم بكي حتي جرت دموعه علي خديه. ثم قال: ان من أعظم االمور علينا علمنا 

اح اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم و اببسوء مصرعه و بئس منقلبه، و قد قتل عترة رسول
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ئن بالمتحمل تبعاتكم، فشأنكم امركم، واهلل ل الحرم و خرب الكعبة، و ما انا بالمتقلد و ال

يان ما اصابوا منها، سفكانت الدنيا خيرا فقد نلنا منها حظا، و لئن كانت شرا فكيفي ذرية ابي

[ ثم 9۳۷اال فليصل بالناس حسان ابن مالك، و شاوروا في خالفتكم رحمكم اهلل. ] صفحه 

 دخل منزله و تغيب حتي مات في سنته بعد ايام. 

 شاره به بعض نكات بیانات اوا

ي عزيز، با نظر عبرت بنگرد و معاوية و يزيد كه خودشان را در شامات در أثر خوانده

اهلل صلي اهلل عليه و آله بخورد مردم داده بودند چنانچه تبليغات شومشان أقرباء رسول

از مردم  هشواهد آن گذشت بعد از يزيد پسرش معاوية در باالي منبر در ميان جماعت انبو

اهلل صلي اهلل عليه و آله عبارت از علي كند كه أحق بر خالفت و أقرباء رسولاقرار مي

السالم است. و خداوند حقايق را به زبان او جاري كرده و در تاريخ به اميرالمؤمنين عليه

گوئي و كنار گذاشتن تعصب جاهلي در صفحات تاريخ يادگار مانده، فرزند يزيد را حق

ش ي حراني ناصبي پس از ساليان دراز كاسه از آكند ولي ابن تيميهنفسي ياد ميبه نيك

أمية بدتر گشته واضحات و ضروريات را انكار نموده و با بدنامي و گرمتر شده از بني

شود زيرا او را تعصب جاهالنه و خباثت ذاتي وادار به طرفداري ضاللت و گمراهي ياد مي

زند يزيد را كنار گذاشتن تعصب وادار به اظهار حق كرده است. از يزيد پليد كرده اما فر

 [ 9۳۱] صفحه 

 آقا سید عبدالمجید صاحب ذخیرة الدارين

 اشاره

)آقاي سيد عبدالحميد حسيني حائري )ره(( )در ذخيرة الدارين(  ۱۳ -س: -۵۹۷ -ص:

ث دسيد عبدالمجيد شيرازي حائري محدث شهير و سيد جليل واسع االطالع بوده مح

. و قد رأيته و ۹۱۳ي محرم الحرام گويد: ص خياباني )ره( در مجلد رابع وقائع االيام تتمه
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اتفق اجتماعي معه بالحائر الشريف و استفدت من الكتب النفيسة الموجودة عنده ايام 

( ه و بعد عودتي من زورتي ۱۵۸۳عليه في سنة: )اهللتشرفي بزيارة العتبة الحسينية صلوات

 تبريز بلغ خبر وفاته في السنة المذكورة. و كان عالما متتبعا مجدا مولعا بتفحص الي بلدتي

االخبار الطريفة و االثار اللطيفة من الكتب المعتبرة من الخاصة و العامه و انتخبت شطرا 

منها و كتب نبذا بخطه الشريف لنا و هو موجود عندنا رحمه اهلل و حشره مع أجداده 

ي احاطه و اطالع آن سيد [ اندازه9۳۲عليهم اجمعين انتهي. ] صفحه الطاهرين صلوات اهلل 

( ه. ق قبل از وفاتش مجلد اول آن در ۱۵۸۳جليل از كتابش ذخيرة الدارين كه در سال )

از كتاب  ۱۳ص  ۱۵نجف به طبع رسيده نمايان است و شيخ استاد )ره( در )الذريعة( ج 

باشد. چنانچه فرموده: ذخيرة الدارين لد مينامبرده اسم برده و فرموده كه آن در سه مج

فيما يتعلق بالحسين و أصحاب الحسين )ع( مقتل كبير في ثالث مجلدات للسيد 

عبدالمجيد بن محمد رضا الحسيني الشيرازي الحائري المعاصر، طبع مجلده االول في 

 [ 99۵( و توفي المؤلف بعد الطبع بمدة قليلة. ] صفحه ۱۵۸۳النجف في )

 ي علي اصغر و عبداهلل رضیعدرباره تحقیق

 اشاره

)رباب مادر سكينه و عبداهلل رضيع است( مشهور در كتب مقاتل  ۲- ۱۵ -س: -۵۳۸ -ص:

السالم در روز و تواريخ آنست: طفل خوردسالي از اوالد حضرت سيدالشهداء عليه

دالشهداء يعاشوراء با اصابت تير بر گلوي نازنين او شربت شهادت نوشيده و مظلوميت س

أمية را به تمامي اهل عالم تا أبد آشكارا ساخته است. و با )ع( و جنايات ضد انساني بني

نظر سطحي آن طفل را كه )عبداهلل رضيع( است و وجود او و تير خوردنش از مسلمات 

سه ي مقدشمارند. و چون در زيارت ناحيهدانند و يكي مياست عبارت از )علي اصغر( مي

ت از طفلي در زيارت ناحيه نيس« علي اصغر»اهلل رضيع اسم برده شده و به نام فقط از عبد
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اينجا تصور اتحاد و يكي بودن پيش آمده است و درست دقت نشده و شايد به اذهان 

نيامده كه چند نفر طفل نابالغ و صغير روز عاشوراء در ميدان كربالء هدف تيرهاي اوباش 

هاشم د گشته است. در صورتي كه بيشتر از ده نفر از بنينثاران يزيد پليو دژخيمان و جان

ي مقدسه ي آنها در زيارت ناحيه[ كه اسامي مباركه99۱از شهداء كربالء هستند ] صفحه 

شود در زيارت ناحيه نظر به تعداد اسامي تمامي شهداء نبوده است شايد نيامده معلوم مي

اد اند. و از فرمايش امام سجه فرمودهشان بيشتر است اشاربه اسامي اشخاصي كه جاللت

صر به اند منحشود اطفالي در كربالء ذبح شده)ع( كه فرموده: ذبحت اطفالنا. معلوم مي

شود أحواالت آن اطفال خصوص دو طفل صغير يك نفر نيست. پس از دقت معلوم مي

ت و حاال امام )ع( را كه عبارت از )عبداهلل رضيع( و )علي اصغر( است به هم خلط كرده

ي ديگري نقل كرده و به هم مشتبه شده است. عبداهلل از لقبش: مخصوص يكي را درباره

معلوم است كه شيرخوار بوده و از تصريح شيخ مفيد )ره( و شيخ طبرسي )ره( « رضيع»

ها نشسته و آن طفل را از در ارشاد و اعالم الوري روشن است كه امام )ع( در جلو خيمه

ته و سيد )ره( در لهوف فرموده: زينب كبري عليهاالسالم آن را آورده بانوان حرم خواس

ء القيس و نامش به امام )ع( داده كه وداع كند و مادر آن طفل رضيع رباب بنت امري

عبداهلل است كه شش ماهه و شيرخوار بوده و او را در جلو چشم بانوان حرم امامت در 

[ از گلويش حرملة با تير زده و آن موقع ۸99]حالي كه مادرش در جلو خيمه ايستاده بود 

[ عصمت و مخدرات حرم امام )ع( چقدر دگرگون شده و در 99۹احوال بانوان ] صفحه 

داند. ابوالفرج اصفهاني گويد: چنانچه مسندا نقل كرده امام شوند؟ خدا ميچه حال مي

ت و ير تيري انداخحسين )ع( غالمي را خواست و او را در بغل خود نشانيد و عقبة بن بش

او را ذبح كرد. از اين تعبير ابوالفرج و همچنين از تعبيرات بزرگان مانند شيخ مفيد )ره( 

ارشاد. ظاهر است كه آن طفل را امام )ع( در  ۹۳۸كه فرموده: )و اجلسه في حجره( ص 

حجر خود نشانيده و دور از اعتبار عاديست كه نوزاد در بغل انسان بنشيند چنانچه نقل 

خواهد شد البد بايد بر حسب عادي سن طفل قدري بزرگتر باشد تا امام )ع( او را در 
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 ي عبداهلل را آوردهحجر مبارك خود بنشاند. شيخ مفيد )ره( فرموده: كه امام )ع( جنازه

ثم حمله حتي وضعه مع قتلي اهل »بيتش گذاشت و گويد: هاي شهدا از اهلنزد جنازه

داهلل رضيع كه تير به گلويش در جلو چشم مخدرات خاندن ارشاد. و عب -۹۳۸ص « بيته

عصمت و مادرش رباب نشسته و او را ذبح كرده امام )ع( او را به خواهرش زينب كبري 

داده و سپس دو كف مبارك خود را از خون طفل پر كرده و به طرف آسمان انداخته 

يخ نانچه در ارشاد شاست چنانچه در لهوف است يا به قول ديگر به زمين ريخته است چ

[ و سيد )ره( در لهوف فرموده: امام )ع( 99۵مفيد )ره( و تاريخ طبري است. ] صفحه 

ي خود را ديد و ندا فرمود آيا معيني است كه به ما كمك كند و مصارع جوانان و احبه

فرموده: فارتفعت اصوات السناء بالعويل فتقدم الي باب الخيمة و قال لزينب عليهاالسالم 

اوليني ولدي الصغير حتي أودعه فاخذه و أو مأ اليه ليقبله فرماه حرملة بن كاهل بسهم ن

فوقع في نحره فذبحه فقال لزينب: خذيه ثم تلقي الدم بكفيه فلما امتالء تارمي بالدم نحو 

السماء ثم قال: هون علي ما نزل بي انه بعين اهلل تعالي قال الباقر )ع(: فلم يسقط من ذلك 

ط صيدا. امام )ع( كه هر دو كف مبارك را پر از  99ة الي االرض. لهوف ص الدم قطر

خون طفل فرموده بعد از آن كه او را به خواهرش داده و او طفل را از امام )ع( گرفته 

پس از آن هر دو كف را پر از خون كرده و به آسمان انداخته است چنانچه اعتبار و 

 السالم بودهالي كه در باالي دستهاي امام عليهرساند اگر طفل در حعادت هم آن را مي

تواند پر از خون نمايد و طفل را هم نگاه دارد مگر يك كف را پر هر دو كف را نمي

نمايد و پر كردن هر دو كف شاهد آنست كه بعد از دادن طفل به خواهرش زينب كبري 

)ره( در لهوف عليهاالسالم اين كار را عملي فرموده است چنانچه صريح عبارت سيد 

است و نقل شد. و در عبارت شيخ مفيد )ره( در ارشاد و سيد )ره( در لهوف ذكري از 

جلو  السالم آمددر ميان نيست فقط اين است كه امام عليه« عبداهلل رضيع»عطش طفل 

ام بوسيد در آن هنگها و طفل صغير را خواست براي اين كه وداع فرمايد و او را ميخيمه

الخواص گويد: [ سبط ابن الجوزي در تذكره99۸لة قرار گرفت. ] صفحه هدف تير حرم
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فالتفت الحسين فاذا بطفل له يبكي عطشا فأخذه علي يده و قال يا قوم ان لم ترحموني 

فارحموا هذا الطفل فرماه رجل منهم بسهم فذبحه فجعل الحسين يبكي و يقول: اللهم 

ان له مرضعا دعه يا حسين ف»ونا فنودي من الهوي احكم بيننا و بين قوم دعونا لينصرونا فقتل

ي [ . اين طفلي كه سبط ابن الجوزي اسم او را ذكر نكرده و قضيه۸9۷« ]في الجنة 

الي السالم او را باكرده و امام عليهتيرخوردن او را بيان نموده كه از جهت عطش گريه مي

بيابان كرده و فرموده: هاي دست مبارك گرفته و خطاب به آن قوم ستمكار و درنده

ه اند. اين حاالت ككنيد به اين طفل رحم كنيد و او را با تير زدههرگاه به من رحم نمي

طفل را در مقابل آن قوم نگاه داشه مغايرت با جريان )عبداهلل رضيع( دارد بلكه اين طفل 

او آب  السالم او را آورده و برايعلي اصغر است كه از عطش گريه كرده و امام عليه

كنيد به اين طفل رحم كنيد و او را نيز هدف تير خواسته و فرموده اگر به من رحم نمي

 اند وشود كه حاالت اين دو طفل را به هم خلط كردهاند از اينجا ظاهر ميجفا قرار داده

ي اين خطاب درباره« دعه يا حسين فان له مرضعا في الجنة»ندائي كه از آسمان آمده 

[ شنيدن آن ندا طفل را به 99۳السالم به مجرد ] صفحه يع است كه امام عليهعبداهلل رض

خواهرش زينب كبري داده است چون قضايا به هم مشتبه شده سبط ابن الجوزي آن ار 

د: كه چهار اناصغر ذكر كرده است. علي اصغر شيرخوار نبوده بعضي گفتهي عليدرباره

ود شآيد ظاهر ميالسالم به وي چنانچه نقلش ميهسال داشته و از نماز خواندن امام علي

 [ . ۸9۲اند ][ و بعضيها بيشتر از آن نيز گفته۸9۱كه شش سال داشته است ]

 معني نداي آسماني: دعه يا حسین فان له ... الخ

و معني آن نداي آسماني اين است كه يا حسين طفل شيرخوار را رها كن و لذا امام 

را به خواهرش زينب كبري عليهاالسالم داده و فرموده: يا اختاه  السالم فورا طفلعليه

خذيه. چون به مقتضاي بشريت در آن موقع در جلو چشم بانوان عصمت و مادرش رباب 

داند در آن حال اوضاع و احوال آن مخدرات كه آن طفل شيرخوار تير خورده و خدا مي
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؟ محبت اوالد خواسته به قلب ي دلخراش طفل چطور شدهي آن منظرهعصمت با مشاهده

السالم راه بيابد و لذا فوري خطاب رسيده: اي حبيب من محبت اوالد با مبارك امام عليه

تير خوردن او مبادا به قلب تو كه پر از محبت خداست راه يابد بلكه او را رها كن و 

دهنده [ او در بهشت دايه و شير999محبت او را از قلبت خارج كن زيرا براي ] صفحه 

است تو مشغول محبت من باش كه در راه دين من از همه چيز حتي از اوالد خود هم 

السالم فوري به خواهرش فرمود طفل را بگيرد و او را به آن بانوي گذشتي. و لذا امام عليه

عصمت داده است. معني آن ندا آن نيست كه بعضيها گويند: طفل را بگذار زمين راحت 

ي اهلل صلي اهلل عليه و آله دربارهبهشت شيردهنده است چنانچه رسولجان بدهد او را در 

رجوع شود به اصابة به  -السالم فرموده: ان له مرضعا في الجنةفرزندش ابراهيم عليه

. ۱۵۹ص  ۱اهلل صلي اهلل عليه و آله و تهذيب االسماء نووي ج ي ابراهيم بن رسولترجمه

ائه السالم ولد صغير فجلسؤل گويد: كان له عليهي شافعي در مطالب او محمد بن طلحه

السالم بدمه و حفر له بسيفه و صلي عليه و دفنه و قال هذه االبيات: سهم فقتله فرمله عليه

غدر القوم و قد ما رغبوا... الخ. باز گويد: اما علي االصغر جاءه سهم و هو طفل فقتله و 

. خوارزمي ابومؤيد موفق بن احمد مكي [ ۸۷۵قد تقدم ذكره عند ذكر االبيات لما قتل ]

السالم گويد: فتقدم الي ( ه. ق در كتاب مقتل الحسين عليه۳9۱اخطب خوارزم متوفي )

باب الخيمة و قال: ناولوني عليا الطفل حتي أودعه فناولوه الصبي فجعل يقبله و يقول: ] 

يه و آله و سلم [ و يل لهؤالء القوم اذا كان خصمهم جدك محمد صلي اهلل عل99۷صفحه 

فبينا الصبي في حجره اذ رماه حرمله بن كاهل االسدي لعنه اهلل بسهم فذبحه في حجره 

فتلقي الحسين )ع( دمه حتي امتالءت كفه ثم رمي به نحو السماء و قال: اللهم ان حبست 

عنا النصر فاجعل ذلك لما هو خير لنا. ثم نزل الحسين )ع( عن فرسه و حفر للصبي بجفن 

و رمله بدمه ثم صلي عليه و دفنه ثم وثب قائما و ركب فرسه و وقف قبالة القوم سيفه 

مصلتا سيفه بيده آيسا من نفسه عازما علي الموت و هو يقول: أنا ابن علي الخير من 

اي شود كه قضيه[ . پس از دقت در عبارات خوارزمي ظاهر مي۸۷۱هاشم.... الخ ]آل
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وج و خلط كرده چون يكي دانسته با هم نقل كرده زيرا عبداهلل رضيع را با علي اصغر ممز

بنا به تصريح اكابر مانند شيخ مفيد )ره( و ديگران امام )ع( در موقع وداع عبداهلل رضيع 

ها به زمين نشسته و آن طفل را خواسته وداع فرمايد ولي خوارزمي با اين در جلو خيمه

السالم بعد از تير خوردن ويد: امام عليه[ گ99۱كه به اين مطلب اشاره كرده و بعد ] صفحه 

طفل از اسب پياده شد و محلي را با شمشير در زمين كند و طفل را با خونش آغشته كرد، 

ي شافعي تصريح [ و محمد بن طلحه۸۷۹ي خطي است ]و خوارزمي چنانچه در نسخه

وم واند. معلاند كه به آن طفل نماز خنمودند كه او را دفن فرمود و هر دو تصريح كرده

اند امام )ع( در موقع وداع عبداهلل رضيع شو قضاياي اين دو طفل را به هم خط كردهمي

به زمين نشسته و در موقع تيرخوردن علي اصغر سوار اسب در مقابل لشگر بوده و براي 

او آب خواسته و بعد از اسب پائين آمده و بر او نماز خوانده خوب است عين عبارات 

يد )ره( را در اينجا بياورم. در ارشاد فرموده: ثم جلس الحسين )ع( امام شيخ اعظم مف

الفسطاط فأتي بابنه عبداهلل بن الحسين )ع( و هو طفل فاجلسه في حجره فرماه رجل من 

أسد بسهم فذبحه فتلقي الحسين )ع( دمه في كفه فلما امتالء كفه صبه في االرض ثم بني

ر من السماء فاجعل ذلك لما هو خير منه و انتقم لنا قال: يا رب ان يكن حبست عنا النص

[ 99۲[ . ] صفحه ۸۷۵من هوالء القوم الظالمين، ثم حمله حتي وضعه مع قتل أهل بيته ]

جلوس امام )ع( در جلو خيام طاهرات براي وداع طفل و تيرخوردن طفل در جلو چشم 

ه از شدت عطش گريه السالم غير از آن طفل است كبانوان و مخدرات حرم امام عليه

 كنيد به اين طفلكرده و امام )ع( مقابل لشگر آورده و فرموده اگر به من رحم نميمي

رحم كنيد اولي عبداهلل رضيع دومي علي اصغر است. و از نماز خواندن امام )ع( بر آن 

ز اطفلي كه تير خورده و امام )ع( از اسب پياده شده و با شمشير زمين را شكافته و ر او نم

شود كه علي اصغر چنانچه گفته شد شش سال داشته و خوانده و دفن فرموده ظاهر مي

خواسته طفل را دفن كند در وجوب است و به كمتر ظاهر نماز خواندن امام )ع(چون مي

از طفل شش ساله نماز واجب نيست و استحباب نماز و طفلي كه شش سال نداشته باشد 
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اشكال  اند ولي تحقيق آنست كه مورده استحببا دادهمعلوم نيست گرچه بعضيها فتوي ب

بوده و استحباب شرعي ثابت نيست مگر برجاء مطلوبيت خوانده شود و بعضي احتماالت 

رسد مشكوك است و اصل ي نماز خواندن به علي اصغر كه به بعض اذهان ميدرباره

دد ن و يا متعسره به موضوع اتحاد و يكي بودعدم آنهاست. و سيد محقق معاصر قدس

السالم( متعرض نشده و مانند ديگران بودن اين دو طفل در كتاب )مقتل الحسين عليه

[ بولده الرضيع يودعه فأتته 9۷۵حاالت آنها را به هم خلط فرموده و گويد: و دعا ] صفحه 

[ و يقول: بعدا لهؤالء ۸۷۳[ و امه الرباب فاجلسه في حجره يقبله ]۸۷۸زينب بابنه عبداهلل ]

[ ثم أتي به نحو القوم يطلب له الماء فرماه ۸۷9القوم اذا كان جدك المصطفي خصمهم ]

ه نحو السماء. بحرملة ابن كاهل االسدي بسهم فذبحه فتلقي الحسين )ع( الدم بكفه و رمي

[ و فيه يقول: حجة آل محمد ۸۷۷قال ابوجعفر الباقر )ع(: فلم يسقط منه قطرة ]

[ المتشحط دما و 9۷۱عبداهلل الرضيع المرمي الصريع ] صفحه  فرجه: السالم علياهللعجل

المصعد بدمه الي السماء المذبوح بالسهم في حجر ابيه لعن اهلل راميه حرملة بن كاهل 

السدي وزويه )زيارة الناحية(. بعد اشعاري نقل كرده و گويد: ثم قال الحسين )ع( هون ما 

ا ن أهون عليك من فصيل، الهي ان كنت حست عننزل بي انه بعين اهلل تعالي اللهم ال يكو

النصر فاجعله لما هو خير منه و انتقم لنا من الظالمين، و اجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة 

لنا في االجل، اللهم انت الشاهد علي قوم قتلوا أشبه الناس برسولك محمد صلي اهلل عليه 

[ ثم نزل ۸۷۱ان له مرضعا في الجنة ]و آله و سلم و سمع )ع( قائال يقول: دعه يا حسين ف

[ و يقال وضعه ۸۷۲)ع( عن فرسه و حفر له بجفن سيفه و دفنه مرمال بدمه و صلي عليه ]

[ قضاياي عبداهلل رضيع را با علي اصغر با هم و 9۷۹[ . ] صفحه ۸۱۵مع قتلي اهل بيته ]

ا لگي است بممزوج به هم نقل فرموده نماز خواندن به طفل كه ظهورش اقال در شش سا

ت گذاشت بيسازد؟ و اين كه گفته شده كه رضيع را با قتالي اهلطفل رضيع چطور مي

اين نقل در كتب معتبرة مانند ارشاد شيخ مفيد )ره( و مثير االحزان ابن نما )ره( و اعالم 

الوري طبرسي )ره( است كه صريحا با نماز خواندن به طفل و دفن كردن او منافات دارد 
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ست كه بقل قضاياي متناقض در حق يك نفر با هم سازش ندارد. و سيد معاصر و ظاهر ا

ها و آوردن او را به ميدان مقابل لشكر رحمه اهلل ميان تير خوردن طفلي در جلو خيمه

ضاللت و آب خواستن براي وي نيز جمع كرده در صورتي كه صريح عبارت شيخ مفيد 

السالم آمد جلو خيام طاهرات و نشست عليه )ره( و طبرسي )ره( و ديگران آنست كه امام

د او السالم نشسته بوبه زمين و طفل رضيع را خواست وداع كند در آن حال كه امام عليه

و اعالم  ۵۳۸را هدف تير جفا قرار دادند )ثم جلس الحسين )ع(امام الفسطاط( ارشاد ص 

)ره( نقل كرده  ي حيدري. و آن جمالت را سيد معاصرط تهران مطبعه ۹۸۵الوري ص 

است و ظاهر است تير خوردن در موقعي كه در جلو خيام بوده اتفاق افتاده و اين واقعه با 

شود سازد. پس آنچه براي اين جانب اطمئنان حاصل ميآوردن به ميدان مقابل لشگر نمي

است و حاالتشان با هم مغايرت دارد چون « عبداهلل رضيع»غير از « علي اصغر»آنست: كه 

[ 9۷۵ي كربالء از اشخاصي كه اطالع از جريان واقعه ] صفحه د از مدتها قضاياي واقعهبع

ميد بينيم از امثال حآوري شده و لذا قضايا به هم اشتباه شده است چنانچه مياند جمعداده

بن مسلم كه از اتباع لشگر عمر سعد بوده و وقايع روز عاشوراء را ثبت كرده قضاياي 

 كنند. يكربالء را نقل م

 تولد يافتن طفلي در وقت ظهر روز عاشوراء

شود كه او نيز و براي امام )ع( در روز عاشوراء طفلي نيز از مادر متولد شده و توهم مي

همان علي اصغر و عبداهلل رضيع است در صورتي كه طفلي در ساعت ظهر عاشوراء از 

بي ده باشد؟ ابن واضح يعقومادر متولد شود چه مناسبت دارد كه با آن دو طفل يكي بو

ه ترين كتب تاريخ است ب( ق وفات يافته در تاريخش كه از قديم۹۲۹)ره( كه در سال )

كه از علماء « الحدائق الوردية»تولد آن طفل در روز عاشوراء تصريح كرده و صاحب 

اسحق بنت طلحة بن عبيداهلل تيمية است كه مادر زيديه است گفته: كه مادر آن طفل ام

است. و عين  عليه بودهاهللالسالم است كه عيال حسن مثني رضواناطمة بنت الحسين عليهف

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 السالم گويد: ثم تقدموا رجالعبارت يعقوبي رحمه اهلل اين است كه در حاالت امام عليه

رجال حتي بقي وحده ما معه احد من اهله و ال ولده و ال أقاربه فانه لواقف علي فرسه اذ 

د ولد له في تلك الساعة فاذن في أذنه و جعل يحنكه اذ اتاه سهم فوقع في أتي بمولود ق

: السالم السهم من حلقه و جعل يلطخه بدمه و يقولحلق الصبي فذبحه فنزع الحسين عليه

[ اتي 9۷۸واهلل النت اكرم علي اهلل من الناقة و لمحمد اكرم علي اهلل من صالح ثم ] صفحه 

[ . از اين عبارت كه نقل شد معلوم است كه امام ۸۱۱.. ]اخيه.فوضعه مع ولده و بني

وش السالم به گاند و امام عليهالسالم سوار اسب بوده و آن طفل تازه مولود را آوردهعليه

خوردن  السالم بعد از تيراند و كلماتي كه امام عليهوي اذان گفته و در آن موقع با تير زده

به آن كلمات كه در موقع تير خوردن عبداهلل رضيع آن تازه مولود تكلم فرموده شباهت 

ي آن تازه مولود را ذكر و علي اصغر فرموده ندارد ولي صاحب الحدائق الوردية قضيه

السالم ي عبداهلل رضيع خلط كرده و روايت امام باقر عليهكرده و در آخر كالمش با قضيه

لود آورده و آن را نيز عبداهلل ي آن تازه مورا كه در حق عبداهلل رضيع فرموده درباره

رضيع ناميده است. و سيد جليل آقا سيد عبدالمجيد حائري )ره( در ذخيرة الدارين در 

از  هاشم ناميي مقدسيه از بنيضمن بيان اسامي و حاالت اشخاصي كه در زيارت ناحيه

تولد م آنها ذكر نشده گويد: از آنها عبداهلل رضيع است كه روز عاشوراء وقت نماز ظهر

روايت كرده است: قال: ولد للحسين )ع( في « الحدائق الوردية»شده بنا بر آنچه صاحب 

الحرب و امه ام اسحاق بنت طلحه بن عبيداهلل التيمية زوجة الحسين )ع( فأتي به و هو قاعد 

[ و لباه بريقه و سماه عبداهلل فبينما هو كذلك اذ رماه عبداهلل 9۷۳فأخذه في حجره ] صفحه 

عقبة الغنوي و قيل هاني بن ثبيت الحضرمي بسهم فنحره فأخذ الحسين )ع( دمه فجمعه  بن

و رمي به نحو السماء فما وقع منه قطرة الي االرض قال فضيل: و حدثني ابوالورد، انه قال: 

سمعت اباجعفر )ع( يقول: لو وقعت منه الي االرض قطرة لنزل العذاب انتهي كالم صاحب 

ي اين تازه مولود در روز عاشوراء آنست كه ابن ورد اعتماد درباره[ . م۸۱۹الحدائق ]

ص ترين كتب تاريخ و نزديكترين اشخاواضح يعقوبي رحمه اهلل نقل كرده چون از قديم
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 ي عاشوراء به دويست و چند سال تقريبا نگاشتهاست كه آن را به قلم آورده و بعد از وقعه

ايا و حاالت اطفال را باز مقداري به هم خلط قض« الحدائق الوردية»است و اما صاحب 

 كرده است واهلل العالم. 

 شعر آقا سید حیدر حلي

بيت )ع( آقا سيد حيدر حلي )ره( به اين تازه مولود در اشعارش و سيد اجل شاعر اهل

اشاره فرموده آنجا كه گويد: له اهلل مفطورا من الصبر قلبه و لو كان من صم الصفا لتفطرا 

[ لقد ولدا في ساعة 9۷9و منعطف أهوي لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم منحرا ] صفحه 

[ .و از آنچه گفته شد كه از تأمل و دقت ۸۱۵قبله في نحره السهم كبرا ] هو و الردي و من

ند: از اوالد اشود آنان كه گفتهشود علي اصغر غير از عبداهلل رضيع است معوم ميظاهر مي

ها السالم علي اكبر شهيد در كربالء است و اين كه سن او را در مقتلسيدالشهداء عليه

 اند عبارت )ثمان و عشرين( تحريف به تصحيف )بثمانرفته اند به اشتباههيجده نوشته

اند و علي اصغر را امام السالم را علي اوسط خواندهعشر( شده. و امام سجاد عليه

السالم از شدت تشنگي به ميدان آورده و براي او آب خواسته و او همان است كه عليه

شت صريح كرده و نقلش گذفرموده به اين طفل رحم كنيد چنانچه سبط ابن الجوزي ت

باشد. چنانچه محب طبري در ذخائر العقبي و مشهور ميان شيعه است قول آنها صحيح مي

كه سه نفر از اوالد  ۵۵۵ص  ۹ط مصر و دياربكري در تاريخ الخميس ج ۱۳۱ص 

محقق  اند وسيدالشهداء )ع( به نام )علي( ذكر كرده و عبداهلل را غير از علي اصغر نوشته

عابدين الفرمايد: امام زينمي« نقد المحصل»سره در كتاب اجه نصيرالدين قدسطوسي خو

[ براي امام 9۷۷السالم در كربالء مريض بود و بيست و سه سال داشت و ] صفحه عليه

 كه سنش هفت ساله بود و در همان روز« علي»السالم فزند ديگري بود به نام حسين عليه

معلوم است  -ط مصر ۱۷۲ود به نقد المحصل ص رجوع ش -شهيد شد« روز عاشوراء»

السالم بوده و هفت سال داشته عبارت از علي اصغر است غير فرزندي كه براي امام عليه
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زرگتر بوده السالم نيز باز علي اكبر است كه بزرگترين بوده بلكه از حضرت سجاد عليه

ب در كتاب مطال ي شافعياست. و حمله كردن صاحب قاموس الرجال به محمد بن طلحه

السئول كه ادعا كرده امام )ع( را سه فرزند به نام )علي( بوده به ترتيبي كه نگارش يافت. 

 وجه بوده و ابدا غرابتي ندارد. و اين ادعاي وي را از غرائب شمرده بي

 تصريح به اسم علي اصغر در بعض زيارات

جمعي به نام )علي اصغر(  و از آنچه از اول مطلب تا اينجا نقل كرديم معلوم شد كه

اند و انحصار به صاحب مطالب السئول و شيخ ابن شهر آشوب )ره(ندارد تصريح كرده

چنانچه صاحب قاموس الرجال خيال كرده است و در عبارت زيارت كه سيد ابن طاووس 

)ره( در اقبال نقل فرموده صريحا نام )علي اصغر( واقع شده و بهتر شاهد بر مدعاست. 

. و تعجب نشود كه چطور شده اين اطفال را هدف تير قرار داده و آنها را ۳۷۹ اقبال ص

اند زيرا روز عاشوراء هر كس از اهل حرم و اطفال كه از گلويشان با تير جفا ذبح كرده

از  گرفته حتيآمده هدف تيرباران دشمنان و تيراندازان آنها قرار مياز خيام بيرون مي

كردند به ها بيرون آمده و جلو خيام درنگ مياگر از خيمهبانوان و مخدرات حرم نيز 

گشتند رجوع شود ها برمينمود و فوري به درون خيمه[ اصابت مي9۷۱آنها تير ] صفحه 

 تبريز.  -۱ -ط ۹۱۷به جنة المأوي ص 

 تحقیق در معني عبارت بري در حق عبداهلل رضیع

ارتي عبداهلل رضيع و تير خوردن او عب يو ناگفته نماند كه در تاريخ طبري در نقل قضيه

ه كنند كآويز كرده و خيال مياطالع آن را دستواقع شده كه بعضي از اشخاص بي

ي آن طفل شهيد مظلوم واقعيت ندارد چون طبري با لفظ )زعم( آن را بيان كرده و قضيه

وا انه عبداهلل مالسالم اتي بصبي له فاجلسه في حجره زعگويد: قال: و لما قعد الحسين عليه

بن الحسين.... الخ. و بعد از چند سطر گويد: و زعموا ان العباس بن علي قال الخوته.... 
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شود [ . و لفظ )زعم( در موردي كه مطلب برخالف واقع باشد استعمال مي۸۱۸الخ ]

چنانچه در قرآن مجيد در هر جا كه لفظ )زعم( استعمال شده در معني خالف واقع 

ست. ولي بايد دانست كه لفظ )زعم( در عبارت طبري به معني )قال( است استعمال شده ا

و كالم طبري كه گويد: )زعموا( يعني )قالوا(. فيومي در مصباح المنير گويد: زعم زعما 

من باب قتل و في الزعم ثالث لغات...... و يطلق بمعني القول و منه زعمت الحنفية و زعم 

بن منظور در لسان العرب گويد: زعم زعما و زعما و [ اي قال. و ا9۷۲سيبويه ] صفحه 

 زعما اي قال... 

 ي فقهينقل تحقیقي از مجموعه

السالم در زبان روات و اعاظم محدثين بيت عليهمچنانچه در بعض روايات وارده از اهل

ان بزرگ اند و البته آنالسالم دادهلفظ )زعم( استعمال شده و بلكه نسبت آن را به امام عليه

دهند پس منظورشان غير از معني السالم نمينسبت خالف واقع را هرگز به امام عليه

شود و بهتر است در اينجا براي توضيح مشهور است كه لفظ )زعم( در آن استعمال مي

هاي فقهي و اصولي كه هنوز خطي است مطلب و اتمام فائدة آنچه در بعضي از مجموعه

: و ام نقل نمايماورم و عين آن را كه به عربي به قلم آوردهام بيو چاپ نشده نگارش داده

اعلم ان ما يوجد في بعض الروايات من اقوال الروات من نسبة الزعم الي المعصوم )ع( 

ليس المراد منه معناه المتداول في االلسن و هو استعماله في خالف الواقع و يطلق في انكار 

 لك اللفظ في المعني المذكور فانه كثيرا ما يوجدالمقول علي ما هو الغالب في استعمال ذ

السالم الذين لهم التقدم في ذلك في روايات االعاظم و لسانهم من اصحاب االئمة عليهم

العلوم و المعارف الدينية و مقامهم أجل و أسني من ان ينسبوا الي االمام )ع( التكلم علي 

او ما اشبه ذلك. و « قال»بمعني  «زعم»خالف الواقع بل مرادهم من ذلك استعمال لفظ 

من تلك االخبار التي وقعت فيها هذه الكلمة هي موثقة ابن بكير التي رواها ثقة االسالم 

[ عن ابن بكير قال: سأل زرارة 9۱۵عمير ] صفحه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي
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بر فاخرج و غيره من الوالسالم عن الصالة في الثعالب و الفنك و السنجاب اباعبداهلل عليه

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم... الخ و ابن بكير هو عبداهلل بن كتابا زعم انه امالء رسول

بكير الذي نقل الشيخ الكشي )ره( اجماع العصابة علي تصحيح ما يصح عنه و اقرارهم له 

ة: ان الطائفة في العد بالفقه و عن الشيخ العياشي )ره( انه من فقهاء اصحابنا و عن الشيخ )ره(

عملت بما رواه ابن بكير. و هو و ان كان فطحي المذهب اال ان علمائنا الرجاليين و ثقوه 

كما صرح به العالمة )ره( في المختلف حيث قال: ان عبداهلل بن بكير و ان كان فطحي 

لشيخ ا المذهب اال ان المشايخ و ثقوه قال ذلك: في مسألة تبين فسق االمام فراجع. و قول

العياشي )ره( انه من فقهاء اصحابنا مع انه فطحي المذهب فان الفطحية بالنسبة الي الحق 

هم يقولون السالم اال انأقرب من سائر فرق الشيعة النهم قائلون بامامة االئمة االثناعشر عليهم

الهم حبامامة عبداهلل االفطح بين الصادق و الكاظم عليهماالسالم لشبهة عرضت لهم. و ليس 

مثل حال الواقفية عن عناد و طمع لحطام الدنيا و زخرفها حيث قالوا: بالوقف طمعا الكل 

الدينار و الدرهم التي كانت مجتمعة عندهم و لم تطل ايام الفطحية فان عبداهلل مات في 

مدة قليلة و رجع عن القول بامامته جمع منهم حيث انكشف الحق لديهم و بقي جمع قليل 

 امته بسبب الشبهة الواهية. قائلون بام

 به امام داده« زعم»روايت ابن بكیر كه در آن نسبت 

فالغرض ان ابن بكير و ان كان فطحي المذهب اال انه رجل فقيه جليل ثقة ال ينسب الي 

[ القطع لنا ان مراده من 9۱۱السالم الزعم بمعني خالف الواقع فيحصل ] صفحه االمام عليه

اهلل يعني اخرج كتابا قال انه امالء رسول« اهلل صلي اهلل عليه و آلهء رسولزعم انه امال»قوله: 

 صلي اهلل عليه و آله. 

 كندرا روشن مي« زعم»خبر شريف عبداالعلي كه معني 
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و يشهد علي ما ذكرنا شهادة واضحة رواية عبداالعلي مولي آل سام الكوفي فقد روي في 

محمد بن مالك عن عبداالعلي مولي آل سام  الوسائل عن محمد بن يعقوب بسنده عن

السالم بحديث فقلت له جعلت فداك أليس زعمت لي الساعة قال، حدثني ابوعبداهلل عليه

كذا و كذا؟ فقال: ال. فعظم ذلك علي فقلت: بلي واهلل زعمت. قال فعظم ذلك علي فقلت 

ي مولي آن كذب. عبداالعلبلي واهلل قد قلته قال: نعم قد قلته اما علمت ان كل زعم في القر

السالم كان من اجالء متكلمي االمامية اذن له االمام آل سام من اصحاب الصادق عليه

الصادق )ع( في الكالم. فقد روي الكشي )ره( مسندا عن عبداالعلي قال قلت: البي عبداهلل 

ن يقع ثم يطير مالسالم ان الناس يعيبون علي بالكالم و انا اكلم الناس فقال: اما مثلك معليه

فنعم و اما من يقع ثم ال يطير فال. و الظاهر ان المراد من قوله )ع(: مثلك ممن يقع ثم يطير. 

يعني مثلك ممن يلزم الخصم في البحث و يغلب عليه و كلما قرب الزام الخصم له يحصل 

 لنفسه مخلصا و مفرا. و يظهر من ذلك انه كان حاذقا في صناعة الكالم ماهرا 

 ت عبداالعلي در علم كالممهار

في المجادلة مع المخالفين فهو مع ما عليه من هذه الجاللة ال يكون غرضه من قوله: 

[ 9۱۹السالم حتي ال يكتفي بذلك بل ] صفحه نسبة خالف الواقع الي االمام عليه« زعمت»

« زعم»يحلف عليه كما هو واضح. بل غرضه انك قلت لي كذا و كذا حيث استعمل لفظ 

ما  السالم ايضا انهو يكشف من ذلك حلف الراوي عليه و حلف االمام عليه« قال»معني ب

 زعم. 

 شدت اهتمام ائمه در تأديب شیعة به آداب قرآن

و قوله: فعظم ذلك علي حيث عظم عليه قول االمام )ع( ما زعمت فانه )ع( كان قد حدثه 

يستعمل في خالف الواقع و انه ما  غالبا« زعم»بحديث قبل ذلك فاراد )ع( ان ينبه له ان 

 «زعمت»كذا و كذا علي نحو االستعمال الغالب و كان مراد عبداالعلي من قوله: « زعم»
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علي ما يستعمله أهل العراق في ذلك المعني ولكن لما كان استعمال هذه « قلت»يعني 

ي تعمال علالكلمة في القرآن الكريم في الكذب فاراد االمام )ع( ان يردعه من هذا االس

اصطالح الراوي و انه ال ينبغي لمثله هذا االستعمال و ان كان استعمال الراوي علي خالف 

كما هو عادة اهل العراق و هو عراقي كوفي. و يستفاد من « قال»معناه الغالب و بمعني 

السالم في التأدب بآداب القرآن و تعليمهم ذلك علي الرواية شدة اهتمام االئمة عليهم

ة و انه ينبغي التبعية عن القرآن في كل شئي حتي في استعمال االلفاظ و الكلمات الشيع

 [ 9۱۵المتداولة في االلسنة. واهلل الموفق. ] صفحه 

 ي عروسي حضرت قاسمتحقیق درباره

 اشاره

ناگفته نماند: پس از فراغت از نگارش آنچه راجع به عبداهلل رضيع و علي اصغر بود و 

ي سيدالشهداء عليه آالف التحية و الثناء شد يكي از طفال تير خوردهبررسي بر تاريخ ا

فضالء درخواست كرد كه راجع به حضرت قاسم بن امام حسن مجتبي )ع( كه در كربالء 

 اند چند سطر نگارشبه شهادت رسيده و در موضوع عروسي او كه در كربالء ادعا كرده

نگارد: اوال: موضوع عروسي قاسم را مي يابد سئوال ايشان را اجابت نموده و اين سطور

)ع( در كتابي به غير از منتخب شيخ طريحي )ره( پيدا نشده است و در منتخب هم تصريح 

كرده كه آن را در كتب معتبره نيافته و مورد اعتماد قرار نداده است و سيدالشهداء )ع( 

در  ارد زيرا آنچهدختري داشته باشد كه او را به حضرت قاسم )ع( تزويج كند وجود ند

اند براي امام حسين )ع( دو دختر بوده فاطمة و سكينة و بعضيها كتب معتبره ذكر كرده

اند و در بعضي كتب مانند مطالب السئوال محمد بن سومي را به نام زينب نگارش داده

ي شافعي دختر چهارمي نيز از بنات امام )ع( بشمار آورده ولي نام او را ذكر نكرده طلحه

ي صغري كه در مدينه مانده باشد در كتب اماميه به نظر [ فاطمه9۱۸ست و اما ] صفحه ا
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نرسيده يعني اصل ناقل وجود او و ماندنش در مدينه از كتب سنيها شهرت يافته و به بعض 

 ي سنيها هم نقل نشده است پس دركتب اماميه از آنها نقل شده و در اغلب كتب معتبره

 ر امام )ع( به قاسم )ع( تزويج شده است؟ روز عاشوراء كدام دخت

 بنات سید الشهداء

عليه شده بود كه از بزرگان علماء اهللاما فاطمة )ع( تزويج به جناب حسن مثني رضوان

اند كه سيد الشهداء )ع( حسن مثني مانند شيخ مفيد )ره( و از علماي اهل سنت نقل كرده

فاطمة و سكينة هر كدام را بخواهد به او  )ره( را مختار كرد كه يكي از دخترهايش از

تزويج كند در اينجا نقلها مختلف است كه حسن مثني خودش فاطمة را اختيار كرد يا او 

م زيرا او كنخجالت كشيد و سخني نگفت امام )ع( فرمود كه فاطمة را به تو تزويج مي

ر ا عيالش فاطمة )ع( دعليها شباهت دارد و حسن مثني باهللي زهراء سالمبه مادرم فاطمه

كربالء بود و امام حسين )ع( بعضي از ودايع امامت را به فاطمة )ع( روز عاشوراء سپرد 

ادات ي سعليه بدهد و آن بانوي عصمت جدهاهللكه بعدا به برادرش حضرت سجاد سالم

رت اند. و اما سكينة شوهرش عباي او حسينيحسني و طباطبائيين است و آنها به واسطه

ي كربالء ز پسر عمويش عبداهلل بن امام حسن بن اميرالمؤمنين )ع( است كه قبل از وقعها

[ بود و عبداهلل در كربالء شهيد شد و شيخ طبرسي 9۱۳تزويج آنها واقع شده ] صفحه 

)ره( در اعالم الوري گويد: و كان عبداهلل بن الحسن )ع( قد زوجه الحسين ابنته سكينة 

[ . و ابوالفرج اصفهاني نيز در أغاني به اين موضوع تصريح ۸۱۳] فقتل قبل ان يبني بها

. چنانچه ابوالحسن عمري در كتاب المجدي نيز نقل كرده ۱9۵ص  ۱۸كرده است ج 

است و آن كتاب از كتب معتبرة در انساب است. و اما زينب از اوالد سيدالشهداء )ع( 

غر شود در حال صت معلوم ميچون ذكري از او در كتب معتبرة بغير از ذكر نامش نيس

از دنيا رفته است و بعيد نيست كه او به نام )رقيه( معروف شده باشد كه در دمشق مدفون 

است و شايد جهت معروف شدن وي به نام )رقيه( چون در مدفن او در دمشق به نام 
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)ع(  ءاند علتش آن باشد ولي او دختر سيدالشهدا)رقيه( بنت امام اميرالمؤمنين )ع( نوشته

ي مواليد االئمة )ع( يكي از دختران سيدالشهداء ي سماوي )ره( در رسالهاست و عالمه

)ع( به نام )رقية( شمرده است. و اما دختر چهارمي كه در مطالب السئول به وي اشاره 

شده و نامش را ذكر نكرده در تواريخ معتبره شرح حالي از وي در دست نيست و اگر 

اوست كه به نام فاطمة است و در مدينه مانده باشد واهلل العالم. ]  صحت داشته باشد شايد

ي مامقاني ي عروسي قاسم )ع( صحت ندارد و لذا عالمه[ پس موضوع قصه9۱9صفحه 

ي تزويج قاسم )ع( مرسال نقل شده )ره( در تنقيح المقال فرموده: آنچه در منتخب از قصه

جوع ريخ و مقاتل معتبره بر آن اطالع نيافتيم رمن و سائر اهل تتبع در كتابهاي سير و توا

ي حضرت قاسم )ع(. ثانيا: بسيار دور از اعتبار است كه همچو شود در تنقيح به ترجمه

اي روز عاشوراء با آن اوضاع و احوال و شدت بالياء و مصائب اتفاق افتد گرچه قضيه

د از آنچه در يست و باياند ولي هيچ كدام باور كردني نبعضيها بعض تقريبات ذكر كرده

ي فقيه عالم رباني حاج شيخ جعفر شوشتري رحمه اهلل فرموده خصوص اين قضيه عالمه

 و در )فوائد المشاهد( ثبت است غفلت ننموده و به كلمات آن بزرگوار مراجعه كرد. 

 ي عروسي به قاسم مشتبه شدهنسبت قصه

اه ز به حد بلوغ نرسيده بوده اشتبي عروسي قاسم )ع( كه هنورسد كه قصهو به نظرم مي

ي عروسي حسن مثني به صورت عروسي به نام قاسم )ع( در افواه شهرت شده و قصه

يافته چون فاطمه )ع( را حضرت سيدالشهداء )ع( به حسن مثني )رض( تازه تزويج كرده 

و عروسي فرموده بوده كه در حضور عمويش سيدالشهداء )ع( از مكه حركت كرده و 

اند و ظاهر آنست كه تزويج آنها در آن موقع كه در مكه بودند اتفاق افتاد الء آمدهبه كرب

گويد: و  -مخطوط -[ ابن فندق بيهقي رحمه اهلل در لباب االنساب9۱۷است. ] صفحه 

كان الحسن بن الحسن خطب الي عمه الحسين بن علي )ع( احدي ابنتيه فقال له الحسين 

نك انطلق معي فجاء به حتي أدخله منزله فخيره بين فاطمة )ع( يابن اخي قد انتظرت هذا م
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و سكينة فاختار فاطمة فزوجها اياه فقال الحسين )ع( فاطمة بنيت اكثر الناس شبها 

ل فيه و كان هذا التزويج في السنة التي قت»اهلل صلي اهلل عليه و آله فاطمة بنت رسولبامي

 «. الحسين )ع(

 ديك به محرم )شصت و يكم( شدهتزويج فاطمه به حسن مثني نز

اق ي تزويج حسن مثني و فاطمه عليهاالسالم در سالي اتفتصريح بيهقي )ره( كه اين قضيه

افتاده كه امام حسين )ع( آن سال به شهادت رسيده و البته اين واقعه در عرض راه از مكه 

ش سالي است د مرادبه كربالء يا بعد از ورود به كربالء بعيد است كه واقع شده باشد و الب

( هجرت واقع شده 9۱ي عاشوراء در محرم سال )كه قبل از سال شهادت است و وقعه

( اتفاق افتاده است و بعيد نيست 9۵( در سال )9۱ي تزويج قبل از ماه محرم )پس قضيه

كه قبل از عاشوراء به مدت كوتاهي در مكه واقع شده باشد و منظور ابن فندق )ره( 

ي عاشوراء است پس به بانوي عصمت فاطمه بنت ع آن قضيه به فاجعهنزديك بودن وقو

گفتن صحيح است ولي صحت آن نسبت به تزويج او « تازه عروس»السالم الحسين عليه

ربالء شان واقع شده بوده كه با هم به كعليه است كه تازه عروسياهللبه حسن مثني رضوان

رگ امام حسن )ع( است و لذا قصه در حق [ و حسن مثني فرزند بز9۱۱اند ] صفحه آمده

ي دو برادر به هم خلط و مشتبه شده است و در حق حسن قاسم )ع( شهرت يافته و قضيه

مثني است كه جدش اميرالمؤمنين )ع( فرموده: بقية السيف از اوالد من از جهت عدد نمو 

ست و آن فرمايش خواهد كرد. و لذا اوالد اميرالمؤمنين )ع( از او زياد انتشار يافته ا

اميرالمؤمنين )ع( در حق حسن مثني بهتر از امام سجاد )ع( تناسب دارد چون حسن مثني 

روز عاشوراء در جنگ زخم برداشته و دست مباركش از بدن جدا شده و در ميان 

هاي شهداء افتاده است چنانچه تفصيلش در كتب مقاتل معتبره نقل شده پس او جنازه

امام سجاد )ع( وارد جنگ نشده است صلوات اهلل و سالمه عليه و بقيةالسيف است. ولي 

آله و علي آبائه و اوالده الطاهرين. سيد جليل آقا سيد عبدالمجيد حائري )ره( در ذخيرة 
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الدارين گويد: أقول: انه نقل في الكتب المعتبرة مبارزة القاسم يوم الطف كما ذكرنا آنفا 

و لم يذكر في تلك الكتب تزويجه )ع( في وقعة  تفصيله من طريق المخالف و المؤالف

الطف اال في المنتخب فانه ذكر قصة تزويجه )ع( نقال عن الغير فقال ان هذه القضية لم 

نظفر بها في الكتب المعتبرة و الروايات المعتمدة. فكأنه رحمه اهلل لم يعتمد علي ذلك 

ن ] لم نجد فيه ما يعتمد عليه مالنقل و نحن ايضا قد تصفحنا بمقدار وسعنا عن ما نقل و 

[ االثار المثبتة لتلك القضية و ذلك الفاضل ايضا لم ينسبه الي أحد بل نسبه 9۱۲صفحه 

رسد ط نجف. چنانچه نگارش يافت به نظر مي ۱۳۸ص  ۱الي قيل و ال يثبت به شئي. ج 

يك به دكه قضيه اشتباه شده جريان تزويج فاطمه عليهاالسالم به حسن مثني )رض( كه نز

ي برادرش قاسم )ع( در أفواه شهرت يافته و از روي واقع شده درباره 9۱محرم سال 

مسامحه و اعتماد به شهرت در ألسنة به كتابي وارد گشته چنانچه نظير آن را در عصر 

بينيم ي مبارك سيدالشهداء )ع( ميحاضر نسبت به دفن شدن علي اصغر )ع( در روي سنيه

اران به كتاب خودش وارد كرده و بدون مدرك آن را در كتابش ككه بعضي از مسامحه

ثبت نموده اگر انتقاد و بطالن آن نگارش نيابد در آينده ممكن است مدرك قرار داده 

از كتاب نيز نگارش يافت مراجعه شود. ] صفحه  ۱۷۸- ۱۷۳ي شود چنانچه در صفحه

9۲۵ ] 

 اندبعد از عاشوراء خانه امیرالمؤمنین و عقیل و رباب را خراب كرده

 اشاره

)مراجعت به مدينة نموده و از دنيا رحلت فرموده( بانوي با وفاي  ۹ -س: -۵۳۳ -ص:

ء القيس تقريبا بعد از يك سال كه از كربالء مراجعت سيدالشهداء )ع( رباب بنت امري

 يهاشم ساكن شده است؟ چون خانههاي بنيخانه به مدينة كرده آيا در كدام خانه از

ي عاشوراء خراب و منهدم ساخته بود خود آن بانوي عصمت را حاكم مدينة بعد از وقعه
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ي اميرالمؤمنين )ع( هاي زيادي را در مدينة خراب و ويران ساختند حتي خانهچنانچه خانه

. ق در كتاب لباب االنساب ( ه۳9۳را نيز منهدم كردند. ابن فندق بيهقي )ره( متوفي )

اص السالم و امواله اال ان سعيد بن الع[ گويد: )و مامد يزيد يده الي تركة الحسين عليه۸۱9]

طالب )كذا في النسخة( كان والي المدينة فهدم حين سمع قتل الحسين )ع( دار علي بن ابي

السكينة( يعني ع( أم[ )9۲۱السالم بالمدينة و دار عقيل و دار زوجة الحسين ] صفحه عليه

السالم و اموالش دراز نكرد اال اين كه سعيد بن ي حسين عليهيزيد دست خود را به تركه

ي اميرالمؤمنين السالم را شنيد خانهالعاص كه والي مدينة بود وقتي كه خبر قتل حسين عليه

ان ينة را ويرالسالم مادر سكي حسين عليهي زوجهي عقيل و خانه)ع( را در مدينة و خانه

هاشم را نيز در مدينة خراب كرده و ويران ساخته و با هاي سائر بنيساخت. بيوت و خانه

 اند. خاك يكسان نموده

 حرفهاي ناهنجار عمرو بن سعید

والي مدينة عبارت از عمرو بن سعيد بن عاص االشدق است چنانچه طبري و ديگران 

ار بوده و خبر گفتكردار و قبيح رفتار و زشتالقلب و درشت اند و بسيار مرد قسينوشته

زياد به وي در مدينة فرستاد و او امر كرد منادي در شهادت سيدالشهداء )ع( را كه ابن

هاي مدينة ندا كرده و خبر قتل امام )ع( را اعالن نمود و صداي ناله و شيون از كوچه

 ي عمروصداي آنها به خانههاشم از مخدرات و بانوان هاشميات بلند شد و هاي بنيخانه

زياد عجة بن سعيد رسيد خنديد و به قول عمرو بن معديكرب متمثل شد: عجت نساء بني

[ .و بعد گفت: واعية بواعية عثمان. و رو به قبر مبارك ۸۱۷كعجيج نسوتنا غداة االرنب ]

اهلل فانكر لواهلل صلي اهلل عليه و آله كرده و اين جسارت را كرد: )يوم بيوم بدر يا رسرسول

[ عليه قوم من االنصار(. اين كلمات و شماتت صادره از او كفر و ملعنت 9۲۹] صفحه 

 اهللجوئي از رسولأمية در صدد انتقامدهد كه بنيسازد و نشان ميعمرو را آشكارا مي

قام انت اهلل صلي اهلل عليه و آلهاند و چون نتوانستند از خود رسولصلي اهلل عليه و آله بوده
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[ بعد از وي از اميرالمؤمنين و صديقه طاهرة و امام حسن مجتبي و سيدالشهداء ۸۱۱گيرند ]

اند. و اين عمرو همان شخص است كه ابن حجر هيثمي السالم به مقام انتقام آمدهعليهم

 ۱۸۱و تطهير الجنان كه درهامش الصواعق المحرقة ص  ۹۸۵ص  ۳در مجمع الزوائد ج 

اهلل صلي اهلل عليه و آله يقول: ه نقل كرده كه قال سمعت رسولچاپ شده از ابوهرير

هو  أمية فيسيل رعافه و قد رعف عمرو بن سعيد وليرعفن علي منبري جبار من جبابرة بني

 علي منبره صلي اهلل عليه و آله حتي سال رعافه. 

 خبر دادن رسول اهلل از رعاف عمرو اموي

رعاف كردن آن شقي در منبر خود خبر داده بوده و همان  اهلل صلي اهلل عليه و آله ازرسول

ي او اهلل صلي اهلل عليه و آله دربارهطور نيز واقع شده و بس است در حق وي كه رسول

[ مرد جبار بعد از 9۲۵أمية است و همين ] صفحه فرموده: كه او جباري از جبارهاي بني

راب هاشم را خهاي بنيمر كرده خانهالسالم به مدينة ارسيدن خبر قتل امام حسين عليه

هاشم و خاندان رسالت نگذارند بماند. سيد اند آثاري از بنيخواستهأمية مياند بنيكرده

يظا السالم گويد: و كان عمرو فظا غلسره در كتاب )مقتل الحسين( عليهمعاصر مقرم قدس

)ع( ان  بعد قتل الحسينقاسيا امر صاحب شرطته علي المدينة عمرو بن الزبير بن العوام 

هاشم ففعل و بلغ منهم كل مبلغ و هدم دار ابن مطيع و ضرب الناس ضربا يهدم دور بني

 ( ق. ۱۵۷9نجف ) ۹ط  ۸۵9السالم ص شديدا فهربوا منه الي ابن الزبير مقتل الحسين عليه

 ي شهر بانويه شاه زنانتحقیق درباره

گذشت  عليهاهللي حضرت سيدالشهداء سالمنظر به اين كه نام بانوي عصمت رباب زوجه

انوي السالم بي ديگر امام عليهبعضي از دوستان درخواست كردند كه نسبت به زوجه

شاه »ي نگارش يابد كه آيا نام آن بانو شهربانوست يا نيز چند كلمه« شاه زنان»معظمة 

لت كرده بود؟ است؟ در كربالء بوده يا در حين والدت امام سجاد از دنيا رح« زنان
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پردازد: يكي از زوجات درخواست ايشان را قبول كرده و به نگارش جمالت زير مي

ي جليله )شاه زنان( دختر كسري حضرت سيدالشهداء )ع( عبارت از بانوي معظمة سيده

ي السالم است. از عالمهيزدجرد آخر سالطين ساساني است كه مادر امام سجاد عليه

ر نقل شده كه گفته: روي عن النبي )ص( انه قال هلل من عباده زمخشري در ربيع االبرا

خيرتان فخيرته من العرب قريش و من العجم فارس و كان يقول علي بن الحسين )ع(: أنا 

اهلل )ص( و أمه بنت يزدجرد الملك و أنشأ [ الن جده رسول9۲۸ابن الخيرتين. ] صفحه 

[ .آنچه از ۸۱۲م من نيطت عليه التمآئم ]أبواالسود: و ان غالما بين كسري و هاشم ال كر

آيد اسم آن بانو )شاه زنان( است چنانچه به موسوم ي اسالمي به دست ميكتب معتبره

 اند مانند شيخ مفيد )ره( در ارشاد و شيخبودن وي به اين نام جمع كثيري تصريح كرده

يد اعظين و شيخ شهطبرسي )ره( در اعالم الوري و ابن فتال نيشابوري )ره( در روضة الو

)ره( در دروس و اربلي )ره( در كشف الغمة و ابن الخشاب در مواليد االئمة و ابن 

شهرآشوب مازندراني )ره( در مناقب و سبط ابن الجوزي در تذكرة الخواص و محمد 

ص  ۱و ابن تغري بردي در النجوم الزاهرة ج  ۷۷ي شافعي در مطالب السؤل ص بن طلحه

و عبدالعزيز سيد  -ط صيدا ۹۹۹ر )ره( در )الذخيرة الي المعاد( ص و سليمان ظاه ۹۹۲

ط بيروت و بستاني در دائرة  ۱۳العابدين علي بن الحسين )ع(( ص االهل در كتاب )زين

و ديگر از  -ط دمشق ۵۵۲ص  ۸و اعيان الشيعة ج  ۵۳۳ص  ۲[ ج 9۲۳المعارف ] صفحه 

ي اند كه نام آن بانود تصريح كردهكشآنها به درازا ميكتب زيادي كه تعداد اسامي

گرچه در بعضي از آن كتب به اختالف اسمش تصريح  -بوده است« شاه زنان»باعظمت 

شده ولي آنها از اقوال نادره است و منافات با اسم اصلي او ندارد بلكه آنها از باب تغيير 

عرب  اسم است كه بعد از آن كه آن مخدره قدم به خاندان عصمت و طهارت گذاشته

ن اند و شاهد اين مطلب اياز باب تغيير اسم با الفاظ و نامهاي مختلف عربي او را ناميده

ي ي به اسم عجمي او نكرده و فقط اسم عربكه در كتب معتبره مانند وفيات االعيان اشاره

« فةسال»او را ذكر كرده و تصريح نموده كه او دختر يزدجرد است چنانچه گويد: و أمه 
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يزيد بن الوليد االموي المعروف بالناقص. د آخر ملوك فارس و هي عمة أمبنت يزدجر

اسم عربي آن بانوي معظمه است و چه خوب فرموده « غزالة»يا « سالفة»شود معلوم مي

سيد االعيان در أعيان الشيعة: ظاهر آن كه نام اصلي او آنست كه شيخ مفيد )ره( ذكر 

اند چنانچه مبرد ذكر كرده است و تغيير دادهاست سپس آن را « شاه زنان»كرده يعني 

گفته: اسمها سالفة من ولد يزدجرد معروفة النسب من خيرات النساء. بستاني در دائرة 

و شاه زنان  -اي ملكة النساء« شاه زنان»المعارف گويد: أمه سالفة من سبايا الفرس و تلقب 

شيخ صدوق )ره( در  در حين والدت حضرت سجاد )ع( از دنيا رحلت نموده چنانچه

عيون اخبار الرضا )ع( روايت كرده به سند خود از سهل بن قاسم بوشنجاني گويد كه به 

[ در خراسان كه ميان ما و شما )يعني عجمها 9۲9السالم ] صفحه من فرمود: امام رضا عليه

امر [ ؟ فرمود: عبداهلل بن ع۸۲۵و ايرانيان( نسبتي است عرض كردم آن چيست أيها االمير ]

كريز وقتي كه خراسان را فتح كرد دو نفر دختر يزدجرد بن شهريار ملك عجمها را 

گرفت و آنها را پيش عثمان بن عفان فرستاد او نيز يكي را به امام حسن )ع( و ديگري را 

به امام حسين )ع( بخشيد و هر دو دختر در حال والدت طفل از دنيا رفتند و مادر علي بن 

م در حال والدت آن حضرت از دنيا رفت و او را بعضي از أم ولدهاي الحسين عليهماالسال

السالم متكفل شد. اين جمالت از روايت شيخ صدوق )ره( استفاده امام حسين عليه

شود و براي اطالع از عين عبارات روايت رجوع شود به عيون اخبار الرضا )ع( ص مي

زم نيست زيرا اطمئنان به آن در ه ق. و تحقيق در سند روايت ال ۱۵۷۷ط قم سال:  ۱۹۱

ز مرسالت است. شان انويسان است كه اغلب نقلياتكتابي مثل عيون بيشتر از اقوال تاريخ

( ه در تاريخ االئمة به وفات مادر ۵۹۳الثلج بغداد )ره( متوفي )ي أقدم ابن أبيو شيخ ثقه

ست رجوع شود [ تصريح كرده ا9۲۷امام سجاد )ع( در حال والدت آن حضرت ] صفحه 

شود كه فرستادن دختران قم. و از تواريخ معتبره معلوم مي -ط ۱۳به تاريخ االئمة ص 

يزدجرد به مدينة در زمان عمر واقع شده ولي در روايت مذكوره زمان عثمان را نقل كرده 

ه زمان اند و شيخ مفيد )ره( بگرچه در بعض تواريخ نيز واقعه را به زمان عثمان نسبت داده
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السالم نسبت داده است. و ابن فندق بيهقي )ره( در لباب فت اميرالمؤمنين عليهخال

 اند: دختر يزدجرد در دست مسلمين بعدگويد اكثر متأخرين گفته -مخطوط -االنساب

از قتل پدرش در مرو در زمان عثمان واقع شده است و قتل يزدجرد دو سال بعد از جنگ 

د اعيان )ره( روايت شيخ صدوق )ره( را در اسيري اتفاق افتاده است. و سي« قادسية»

دختران كسري در زمان خالفت عثمان ذكر كرده و فرموده كه عثمان يكي را به امام 

حسن )ع( و ديگري را به امام حسين )ع( داد و هر دو در حال نفاس وفات يافتند ولي 

است. و سپس فرموده اين روايت خالف مشهور است و شايد در آن اشتباه واقع شده 

روايت شيخ مفيد )ره( را نقل فرموده كه اسارت دختران كسري در زمان اميرالمؤمنين 

العابدين )ع( عليه واقع شده و شاه زنان را به امام حسين )ع( داده از او امام زيناهللسالم

 دبكر داد و اسم او )كيهان بانويه( بو[ را به محمد بن ابي9۲۱متولد شد و ديگري ] صفحه 

اند. و بكر متولد شد پس امام سجاد )ع( و قاسم پسر خالهو از او قاسم بن محمد بن ابي

فرموده روايت شيخ مفيد )ره( اقرب به صواب است يعني نزديكتر به واقع است كه صحيح 

ر ي وي بو درست باشد زيرا شيخ مفيد )ره( با كثرت علم و وسعت اطالعش و احاطه

نقل شد ذكر نكرده است و عالوه وقوع اين قضيه در زمان عمر علوم و تواريخ غير آنچه 

العابدين )ع( در زمان خالفت جدش اميرالمؤمنين )ع( متولد مستبعد است زيرا امام زين

شده و عدم تولد آن حضرت از آن مخدره در ظرف بيست سال بعيد است يعني اگر 

 واقع شده است و تولد امامقضيه در زمان عمر واقع شده باشد و ممكن است قضيه متعدد 

)ع( از آن مخدره باشد كه در زمان جدش اسير شده است واهلل العالم. و انچه براي انسان 

السالم دختر يزدجرد آخرين شخص شود آنست كه بودن مادر امام سجاد عليهمعلوم مي

از ساسانيان جاي شك نيست چنانچه بطالن بعض اقوال ناهنجار بعضي از مستشرقين 

اب استعمار و دشمنان اسالم جاي ترديد نيست و از شرح و بيان آن در اينجا چون اذن

شود. ابن فندق )ره( گويد: خواهد خودداري ميفرسائي طوالني ميتناسب ندارد و قلم

به دختر كسري گفتند كه امام اميرالمؤمنين )ع( را اختيار كن. گفت: بر نفس خود ظلم 
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ي زهراء )ع( از آن مكان برخواسته است [ فاطمه9۲۲صفحه ام در جائي بنشينم كه ] كرده

ده السالم دختر يزدجرد را تزويج كرو نيز گويد: گفته شده وقتي كه امام حسين عليه

السالم براي تهنيت وارد شد و از نام او سئوال فرمود گفتند اسمش اميرالمؤمنين عليه

السالم هباشد. امام علييا و آخرت ميي دناست و گفته شد معناي آن: سيده« كيهان بانويه»

و اهلل صلي اهلل عليه و آله است اي دنيا و آخرت عبارت از فاطمة دختر رسولفرمود: سيده

ي بلد بناميد پس مردم او را شهربانويه ناميدند. و مورد اعتماد از روايات و تواريخ را سيده

ن حضرت وفات يافته است آنست چنانچه گذشت ما در امام سجاد )ع( در حال تولد آ

ن ي جانگداز كربالء در آدر واقعه« شهربانويه»شود كه و از تواريخ معتبره نيز ظاهر مي

 ي امين عاملي رحمه اهلل تعالي در كتاب نفيسدشت پربالء حاضر بوده چنانچه سيد عالمه

ه ذنيخود )لواعج االشجان( گويد: )و خرج غالم من خباء من أخبية الحسين )ع( و في أ

درتان فأخذ بعود من عيدانه و هو مذعور فجعل يلتفت يمينا و شماال و قرطاه يتذبان فحمل 

م عليه هاني ثبيت الحضرمي فضربه بالسيف فقتله فصارت أمه شهربانويه تنظر اليه و ال تتكل

صيدا. و قريب به مضمون اين عبارات در بعض كتب  -۵ -ط -۱۱۵كالمد هوشة( ص 

[ موجود است. و آنچه پس از تحقيق و تتبع و بحث و ۷۵۵صفحه  سير و مقاتل نيز ]

شود آنست: در ميان اسراء ايراني كه آنها را به نظر در كتب تواريخ و سير معلوم ميدقت

اند چنانچه ابن خلكان سه نفر بودن آنها اند سه نفر از دختران يزدجرد بودهمدينة آورده

ده و ابن العماد نيز در شذرات الذهب به سه نفر را از زمخشري در ربيع االبرار نقل كر

بودن آنها تصريح كرده است يكي از آن بانوان را عبداهلل بن عمر تزويج كرده و از وي 

 ي نكاح خود درآورده و از او قاسمبكر به حبالهسالم متولد شده و يكي را محمد بن ابي

اء ه بوده و سومي را حضرت سيدالشهدبه دنيا آمده و اسم مادر او كيهان بانويه يا شهربانوي

 «شاه زنان»)ع( تزويج فرموده و از او امام سجاد )ع( متولد گرديده است و اسم آن بانو 

ي كربالء حاضر است و در حال تولد آن حضرت از دنيا رحلت نموده است و در واقعه

ه نقلش چنانچ نبوده و شايد دختر چهارمي نيز بوده كه او را امام مجتبي )ع( تزويج كرده
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گذشت و آنچه مورد اطمئنان و مظنون قوي است آنست: كه شهربانويه كه در كربالء 

ر امام بكبكر است كه بعد از وفات محمد ابن ابيي محمد ابن ابيحاضر بوده او زوجه

السالم او را تزويج كرده است و بعد از شهادت امام )ع( آن بانوي معظمه حسين عليه

 السالم به وي فرمود كه برانداخته و گفته شده كه امام سجاد عليه خودش را به فرات

نند كه كشتري سوار شود و به هر جا كه آن شتر رفت برود و در اينجا داستاني نقل مي

[ جزائري )ره( در ۷۵۱أفسانه و از أساطير است اعتماد را نشايد و سيد محدث ] صفحه 

ي انداختن ط تبريز(. و هرگاه قصه ۱۲ص  ۵أنوار نعمانيه بر آن اشاره كرده است )ج 

خود به فرات صحت داشته باشد براي اين بوده كه آن بانوي معظمه از ترس اسارت و 

طمع يزيد پليد به تزويج وي از روي عناد و عداوت با سيدالشهداء )ع( بوده است كه 

السالم ام عليهنابودي خود را با غرق كردن خود در فرات به تزويج يزيد بعد از شهادت ام

ترجيح داده است ولي اين مطلب از جهت ديگر محل اشكال است و مؤيد اين نقل است 

ده و ي كربالء دياين كه در تاريخ اسمي و نقل حاالتي از آن بانوي معظمه بعد از فاجعه

شنيده نشده است با اين حال باز نتوان به اين نقل اعتماد كرد واهلل العالم. رجوع شود به 

ط طهران، و  ۹۳۱ط تبريز، و اعالم الوري طبرسي )ره( ص  ۹۷۵اد شيخ )ره( ص ارش

 -ط ۸ص  ۹ط قم، و تحفة العالم طباطبائي آل بحرالعلوم ج  ۹۸۹روضة الواعظين ص 

و مصادر ديگر كه به اسامي آنها اشارت رفت. ] صفحه  -مخطوط -نجف. و لباب االنساب

۷۵۹ ] 

 هداءتحقیق در نماز خوف خواندن سیدالش

 اشاره

)نگذاشته باشند نماز خوف به جا بياورد و لذا فرادي( )و با  ۱۸- ۱۳ -س: -۵۷۷ -ص:

اند( منظور از اين كه نگذاشته باشند نماز خوف به جا بياورد يعني نماز اشاره خوانده
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خوف را به طريق صالة ذات الرقاع به جا آورده باشد و اال فرادي و با اشاره نيز اگر 

ند باز نماز خوف است چون نما خوف چند قسم است و از افراد آن و اقسامش خوانده باش

اده شود چنانچه در كتب فقه شرح دفرادي و با اشاره و با تسبيحات اربعه نيز خوانده مي

ه اند. شهيد ثاني )ره( در الروضة البهية فرموده: كو تفصيل و كيفيت آنها را بيان فرموده

شود و فرد شايع آن صالت ذات الرقاع است كه بالغ مي اقسام صالت خوف به ده قسم

گاه اند. پس هراهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم مكرر آن نماز را به جا آوردهحضرت رسول

خوف حاصل شود و دشمن در غير جهت قبله باشد و مسلمين اراده نمايند كه نماز را به 

ند ايشان حمله آورد بايد دو فرقه شو جماعت بگذراند و ترسند كه در اثناي نماز دشمن بر

[ زياده از دو فرقه نباشد، يك فرقه نماز را به جماعت بگذارند ۷۵۵اگر احتياج به ] صفحه 

ذارد گي ديگر حراست ايشان نمايند و امام جماعت با يك فرقه يك ركعت ميو فرقه

كعت كنند و رياند قصد انفراد مي كه اقتداء كردهو چون به ركعت دوم برخيزند فرقه

گر ي ديشوند و فرقهگذارند و چون فارغ شوند به حراست مشغول ميدوم را منفردا مي

كنند و چون جاي آنها را گرفته و ركعت اول خودشان را به ركعت دوم امام اقتداء مي

ام به گذارند و امخيزند و ركعت دوم را به انفراد مينشيند ايشان برميامام به تشهد مي

دهند و اگر نماز مغرب دهد تا با آن فرقه تشهد را به عمل آورده و سالم ميطول ميتشهد 

گذارد و با باشد امام مخير است به هر يك از اين دو فرقه كه خواهد يك ركعت مي

ي ديگري نيز دارد كه در فقه بيان شده است. و ي ديگر دو ركعت ديگر و نحوهفرقه

ه هر طريق كه امكان داشته باشد ايستاده يا سواره هرگاه جنگ شدت گيرد در آن وقت ب

د آورنگذارند و اگر بخواهند با جماعت يا فرادي به جا مييا در حال راه رفتن نماز مي

كه به آن صالت )مطاردة( گويند و اگر رو به قبله كردن در تمامي نماز ممكن نباشد در 

سجود  كبيرة االحرام باشد و ركوع وكند اگر چه تبعضي از نماز كه بتواند رو به قبله مي

ي زين كند و اگر ركوع و سجود متعذر باشد با اشاره به سر كفايت به ريال اسب يا كوهه

كند و يا به هم گذاشتن و باز كردن چشمها باشد و اگر رو به قبله كردن گرچه در مي
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ز با قرائت و [ و هرگاه نما۷۵۸شود. ] صفحه تحريمة باشد ممكن نشود استقبال ساقط مي

ايماء و اشاره به ركوع و سجود ممكن نباشد عوض قرائت و ركوع و سجود و واجبات 

كند البته آنها تسبيحات اربعه: )سبحان اهلل و الحمد هلل و ال اله اال اهلل و اهلل اكبر( كفايت مي

ماز ندارد و با تشهد و تسليم به نيت و تكبيرةاالحرام را بر ايماء و تسبيحات مقدم مي

ير عليه در جنگ صفين در ليلة الهراهللدهد و نقل شده كه امام اميرالمؤمنين سالمخاتمه مي

 ظهرين و عشائين را آن طور نماز گذاردند. 

 ي نماز خوفاقسام متعدده

ذات  -۱غرض اقسام نما خوف زياد است و اسامي دارد و در سفر و حضر قصر است: 

لي اهلل صي معظمه و رسولجائي است در سه ميلي مكه صالت عسفان كه اسم -۹الرقاع. 

اهلل عليه و آله و سلم در آنجا آن نماز را خوانده و آن نيز ترتيبي دارد و در جواهرالكالم 

صالت شدة الخوف و كيفيت بعضي از آنها  -۸صالت بطن النخل.  -۵مسطور است. 

ام ا بيان شده است. از اين اقسعليهم مشروحاهللمتعدد است و در كتب فقه اماميه رضوان

شود كه در اسالم نماز و خصوصا آن را با جماعت خواندن چقدر نماز خوف معلوم مي

اهميت زياد دارد و نظر به اهميت نماز با جماعت بسيار دور از اعتبار است كه روز 

 االسالم كه براي برپا نگاه داشتن دين اسالم واقعي تعاشوراء حضرت سيدالشهداء عليه

[ جاي اسالم واقعي را نگيرد از جان خود در راه خدا ۷۵۳دين يزيدي اموي ] صفحه 

گذشت و وقت نماز رسيد آن را به يكي از راههاي نماز خوف با جماعت نخوانده باشد 

ماز السالم روز عاشوراء نو لذا عبارات كتب مقاتل و تواريخ معتبره آنست كه امام عليه

 عبارت شيخ اعظم مفيد )ره( و بزرگان ديگر موجود است.  خوف به جا آورد چنانچه در

 تحقیق در مفاد كالم سید معاصر
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دوم  السالم طبعسره را در كتاب مقتل الحسين عليهولي سيد محقق معاصر مقرم قدس

( كلماتي است كه اصل منظورش را اين جانب نيافتم كه چيست؟ ۹۷۲ي )نجف صفحه

ي نامبرده بعد از آن كه نماز اورم كه در ذيل صفحهپس عين عباراتش را در اينجا بي

نقل  ۱۷و مقتل خوارزمي جزء ثاني ص  ۱۱السالم را از مقتل عوالم ص خواندن امام عليه

السالم كانت قصرا، النه نزل كربالء في كرده گويد: و الذي أراه ان صالة الحسين عليه

 ليه و آله و سلم مضافا الي علمه بأنهالثاني من المحرم و من اخبار جده الرسول صلي اهلل ع

يقتل يوم عاشوراء لم يستطع ان ينوي االقامة اذ لم تكمل له عشرة أيام و تخيل من ال معرفة 

ي ده السالم قصر بوده چون نيت اقامهله بذلك انه صلي صالة الخوف. اگر نماز امام عليه

مانع دارد امام )ع( نماز روز نفرموده بوده نماز خوف هم در سفر و حضر قصر است چه 

خوف خوانده باشد يعني عدم قصد اقامه منافات با خواندن نماز بنحو صالة خوف ندارد 

اگر نماز خوف را به طريق صالت ذات الرقاع كه كيفيت آن شرح داده شد نخوانده باشد 

و به طريق فرادي و اشاره خوانده باشند باز نماز خوف است از كجا معلوم كه امام 

[ ۷۵9السالم نماز را قصر خواند بدون اين كه به طريق صالت خوف خوانده ] صفحه هعلي

باشد كه ادعاء سيد معاصر رحمة اهلل عليه است در صورتي كه بزرگان علماء از شيعه و 

السالم صالت خوف خواند و عبارت بعضيها اين است: اند كه امام عليهسني تصريح كرده

 السالم[ . چنانچه گفتيم: بعيد است امام عليه۸۲۱لخوف ]صلي بهم الحسين )ع( صالة ا

كند و اگر نماز را با جماعت نخوانده باشد چون در راه نماز جان خود را فداي دين مي

الرقاع هم نخوانده باشد باز ممكن است به طريق ديگر نماز خوف به طريق صالت ذات

و بزرگان به اين كه نماز خوف  شود با تصريح علماءرا با جماعت خوانده است چطور مي

السالم به اشتباه رفته باشند؟ و يا به مجرد نقل راويها خوانده از قصر خواندن امام عليه

 [ ۷۵۷اعتماد نمايند و بدون تحقيق در نقليات آنها نقل كنند؟ واهلل العالم. ] صفحه 

 نماز خواندن امام در اثناء جنگ
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 اشاره

)نماز ظهر خواندن سيدالشهداء )ع( در روز  ۱ -س: -۵۷۱ز -۱9 -س: -۵۷۷ -ص:

عاشوراء جاي( )شك نيست( سيد مظلومان در آن موقع كه شمشيرهاي دشمن از هر 

طرف از غالف كشيده شده و تيرها مثل قطرات باران او را هدف قرار داده بود نماز را 

ز جنگها ني در اول وقت ترك نفرموده و با جماعت اداء فرمود چنانچه در اسالم حتي در

نماز را بايد با جماعت بخوانند و چند قسم نماز خوف در كتب فقه بيان شده است چنانچه 

گذشت زيرا نماز جماعت از مستحباتي است كه اهميت بيشتر دارد و در نمازهاي يوميه 

مستحب مؤكد است در صورتي كه واجب اهميتش بيشتر و ثوابش زيادتر است مگر چند 

قاعدة استثناء شده كه اول آنها نماز جماعت است كه مطلقا به صالة عمل مستحبي از آن 

 [ . ۸۲۹منفرد با بيست و چهار درجة فضيلت دارد ]

 اعالم بر عموم عالقه مندان به سیدالشهداء

السالم كه در مواكب حسيني و مندان و عزاداران بر سيدالشهداء عليهبر عموم عالقه

م السالار كه هر هفته و در ايام وفيات أئمه عليهمخواني و در محافل سيمجالس نوحه

شود: اگر [ اعالم مي۷۵۱دانند ] صفحه مند بدين ميدهند و خودشان را عالقهتشكيل مي

يت خواهند تبعمند به آن حضرت هستند و محبت به آن بزرگوار دارند و ميواقعا عالقه

 دارند بايد بدانندقل قدم برمياز سيد مظلومان كنند و در دين خودشان از روي فهم و ع

السالم روز عاشوراء در آن موقع گرماي هوا و تشنه لب و هجوم كه سيدالشهداء عليه

دشمن كه لشكر كفر و ضاللت براي از بين بردن آن حضرت و ياران باوفايش جمع شده 

 هبودند نماز را فراموش نكرده و آن را با جماعت نماز خوف به جاي آورده و بر كسي ك

اهلل صلي اهلل عليه و آله وقت نماز است و با اين كه آن شخص عرض كرد يابن رسول

تذكردهنده از شهداء كربالست فرموده: )نماز را به ياد آوردي خدا تو را از نمازگزاران 
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قرار بدهد( نفرموده خدا تو را از شهداء قرار بدهد. پس مقام نمازگزاران واقعي مقاميست 

كند كه آن شخص را كه از شهداء كربالست خداوند او را از الم دعا ميالسكه امام عليه

السالم عظمت و اهميت نماز واضح و نمايان نمازگزاران نمايد و از فرمايش امام عليه

دانند و السالم ميمندان به سيدالشهداء عليهاست. پس آنان كه خودشان را از عالقه

رت كنند و به آن حضسرائي ميدهند و نوحهمجالس سوگواري و محافل سيار تشكيل مي

و  كننددهند و اهانت كرده و استخفاف مينمايند ولي به نماز اهميت نميقدرداني مي

نمايند چنانچه در اخبار وارد شده اندازند و ضايع مينماز را از اول وقت آن به تأخير مي

[ را ۷۵۲اش آن ] صفحه وقتكنند يعني از اول كه در آخر الزمان مردم نماز را ضايع مي

شوند شوند و به نماز اهميت قائل نمياندازند و مشغول كسب و تجارت ميبه تأخير مي

مند به سيدالشهداء نمايند خصوصا آنان كه خودشان را عالقهو به آن استخفاف مي

يا  ندشوگري ميسرائي و ندبهدهند نماز را رها كرده و مشغول نوحهالسالم نشان ميعليه

س باشند يا مجلزني ميدر وقت نماز كه از اهم واجبات است اعتناء ننموده مشغول سينه

خوان مشغول ذكر كند يا روضهكنند و يا واعظ در منبر موعظه ميفاتحه را ختم نمي

ي مصيبت است معنايش اين است: اي سيد مظلومان كه خون پاك خود را در راه اقامه

م و براي نمائيآن بر زمين كربالء ريختي ما بر شما قدرداني مينماز و برپا نگاه داشتن 

اشتن آن دي برپا و زنده نگهكنيم ولي در آنچه خون تو دربارهريختن خون تو گريه مي

ريخته شده در آن از تو تبعيت نداريم و نماز را كه در آن موقع در اول وقت با جماعت 

ت نداريم و باعث سرزنش مخالفان عالم خواندي ما در آن عمل و هدف تو با شما شرك

شويم و موجبات ايراد و اشكال و اعتراض دشمنان شيعيان شما را فراهم شيعه مي

آوريم و عقالء و اشخاص فهيمده هر چه به ما نصيحت كنند به حرف آنها هم گوش مي

 كنيم. دوزي ميدهيم بلكه كينهنمي

 قبولي تمام اعمال بسته به نماز است
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اين قبيل اشخاص بايد بدانند اگر نماز قبول نشود اعمال ديگر آنها به طريق أولي قبول 

ي ي الهنخواهد شد با عدم اعتناء به نماز و خوار شمردن آن و ضايع كردن يك فريضه

دن به آن زني بسته به اهتمام داگري و سينهاعمال واجبي و مستحبي نوحهكه قبولي تمامي

[ نخواهند برد كجا رسد كه خداي نكرده مانند بعضي ۷۱۵] صفحه و قبولي آنست ثمري 

عالقه به معتقدات اسالم كه اصول و عقائد خود را هيچ خبر از دين و بياشخاص بي

درست نكرده و از اصول دين خود اطالع ندارد نماز را اصال ترك كند و نماز نخواند و 

 د .و اعمال زشت نيز از آنها سر بزنسرائي كند و سينه بزند تارك صالت باشد ولي نوحه

 بايد در هدف سیدالشهداء شركت كرد

السالم مهجور و فرسنگها از شركت در اينگونه مردم از هدف مقدس سيدالشهداء عليه

مند به اندازند عالقهخود خودشان را به زحمت ميمقصد آن حضرت دورند و بي

ي خود السالم آن كسي است كه به نمازهاي واجبي و فرائض پنجگانهسيدالشهداء عليه

خير نياندازد زيرا خوشنودي آن حضرت در آنست مواظب بوده و آن را از اول وقت به تأ

كه عمل قدرداني كنندگان از او موافق عمل خود آن بزرگوار باشد چون نماز ستون دين 

 ها براي سرپا نگاه داشتن نماز است آيازنيسرائيها و سينهاست و تمامي عزاداريها و نوحه

كه  ولي نسبت به شخصيتي توان ستون دين را خراب كره و عمال در انهدامش كوشيدمي

در استحكام آن ستون كوشيده و در بقاء آن خون پاك خود را ريخته قدرداني نشان 

داد؟ آيا اين عمل تناقض نيست؟ واي بر حال كساني كه ستون دين را عمال منهدم كنند 

ولي بر سيدالشهداء )ع( قدرداني نمايند آيا اين قبيل اشخاص اطالع ندارند كه آنها عمال 

خواستند نماز را ضايع و اسالم را از مسير صحيح خود أمية موافقت دارند كه ميا بنيب

ة چرا نماز أميقلدر و خودرأي بنيمنحرف سازند؟ اگر آن طور نبود پس ديكتاتور و يگانه

ي [ در روز چهارشنبه خواند؟. و پس از آن كه در اريكه۷۱۱اي ] صفحه جمعه را به بهانه

د كردم كه شما نماز بخوانيد و حج كنيگفت: من با شما جنگ نمي سلطنت قرار گرفت
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خواستم به شما امير شده و مسلط گشته و سلطنت و ساير اعمال را به جا بياوريد من مي

كنم پس اشخاصي كه به نماز اهميت ندهند و آن را ضايع كنند يا ترك نمايند عمال با 

يدالشهداء زني به سگري و سينهرائي و ندبهسأمية در هدفشان شركت دارند و با نوحهبني

 سازد؟ نمايند آيا اين اعمال ضد و نقيض با يك ديگر مي)ع( قدرداني مي

 عالقه مند واقعي كسي است كه به نماز اهمیت دهد

مندان واقعي و صحيح بر سيدالشهداء )ع( كساني هستند كه به نماز اهميت دهند و عالقه

دشان مقدم بدارند و موقع نماز كه رسيد و وقت آن داخل شد ي اعمال خوآن را بر همه

ي كارهاي خودشان برداشته خواه كسب و تجارت باشد يا از اعمال مستحبي دست از همه

و نوحه و ندبه و ديگر كارهاي معمولي و مشغول نماز باشند و اهتمام شديد در به جاي 

 ضايع شود و انهدام پذيرد.  آوردن فرائض پنجگانه نمايند و ستون دين را نگذارند

 وضع مجالس ترحیم بايد اصالح شود

و يكي از مجالسي كه در ميان ما ايرانيان مرسوم است و نسبت به آن نيز در اينجا الزم 

است تذكري داده شود عبارت از مجالس ترحيم است كه در فوت كسان مردم تشكيل 

يع كه درصدد جستجوي نقاط شود و وضع آنها طوريست كه دشمنان عالم تشداده مي

كنند زيرا در موقع قرائت قرآن مجيد در آن مجالس كه ضعف هستند ايراداتي وارد مي

[ است اعتناء به قرائت قاري قرآن و استماع آن نشده و مردم مشغول ۷۱۹مرسوم ] صفحه 

صحبت با يكديگر شده و به سيگار كشيدن و چائي صرف نمودن و آمد و رفت و توجه 

يكديگر و تسليت به صاحب عزاء شده و ابدا اعتنائي به شنيدن قرآن كريم  گرم به

خواني كند تمام مردم سكوت اختيار كرده خواهد نوحهكنند ولي وقتي كه كسي مينمي

و دست از چائي و سيگار و صحبت با يكديگر كشيده و مجلس به تمام معني آراسته و 

گري گويند كه اين شيعيان به نوحهيشود. دشمنان تشيع مفرما ميسكوت محض حكم
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سيدالشهداء )ع( از قرآن بيشتر احترام قائلند به قرائت و استماع قرآن اعتناء ندارند ولي به 

كنند و اين ايراد به صورت ظاهر وارد است گرچه گري احترام بيشتر مراعات مينوحه

گري هاعتقادا به نوحشود كه قوال و حقيقت امر آن طور نيست و كسي از شيعه پيدا نمي

بيشتر از قرآن احترام قائل باشد گرچه صورت عملي كار باعث ايراد است. پس بهتر 

 ي اشخاصآنست كه مردم به حرف اشخاص فهميده گوش داده و خودشان بدون مداخله

خارج از امور مذهبي وضع مجالس ترحيم را تصفيه نمايند. فعال در تبريز عزيز ما مجالس 

ساعت يا دو ساعت است ساعات آن را تقسيم نموده و از روي برنامه تنظيم  ترحيم كه سه

و از طرف صاحبان مجالس ترتيب و تشكيل يابد: مثال نيم ساعت اختصاص به چائي و 

سيگار و صحبت و رفتن به بيرون از مجلس داده شود و نيم ساعت به قرائت ] صفحه 

يفه: و اذا قرء القرآن فاستمعوا له و ي شر[ قرآن و استماع آن و عمل باطالق آيه۷۱۵

شود از مجلس بيرون نرود و ( االعراف بشود. و كسي مادام قرآن قرائت مي۹۵۸انصتوا )

ه نمودن خواندن و ندبصحبت نكند و سيگار نكشد و چائي نخورد و نيم ساعت براي نوحه

بيرون  و به سيدالشهداء )ع( اختصاص يابد و نيم ساعت باز براي صرف چائي و صحبت

رفتن از مجلس باشد و نيم ساعت باز قرائت قرآن كريم به نحوي كه ذكر شد و نيم 

ساعت براي واعظ و خطابه مختص شود حاال موكول به ترتيب دادن صاحبان مجالس 

است منظور طوري باشد كه ساعات قرائت قرآن و كارهاي ديگر از هم جدا و عليحده 

م كه اين ترتيب را آقايان محترمين عملي نمايند تا شده و اختصاص داده شود و اميدوار

 [ ۷۱۸تعالي. ] صفحه شاءاهللاز ايرادات مخالفان جلوگيري به عمل آيد ان

 تذكر و تحقیق الزم

 اشاره
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دانم آنست كه به ذهن بعض اشخاص چنين از مطالبي كه تذكر آن را در اينجا الزم مي

يني و سوگواري حضرت سيدالشهداء عليه رسد كه بيان كردن در منابر و مجالس دمي

آالف التحية و الثناء أجر و ثواب گريه بر آن حضرت و زيارت قبر مطهر آن سيد مظلومان 

عليه در حق مردم اغراء آنها به معصيت شده و مردم را باعث جري كردن به اهللسالم

 عصيتي را مرتكبشود كه مغرور شده به هر گناهي اقدام و هر مگناهان و نافرمانيها مي

شوند. به تصور اين كه عزاءداري به سيدالشهداء )ع( و گريه و زاري و نوحه و ندبه و 

زني بر آن حضرت و زيارتش موجب آمرزش گناهان شده و باعث غفران تمامي سينه

شود و اين نيست جز اين كه اغراء كردن مردم به معصيت و سبب جرأت و معاصي مي

شوند به  ي مرتكبي و ارتكاب معاصي است كه به هر گناه كبيرهجسارت آنها به نافرمان

كند و موجب آمرزش خيال اين كه گريه بر آن حضرت تمامي آنها را جبران مي

آيد و يا از ايست كه به ذهن اشخاص ساده و سطحي ميگردد. اين اشكال و شبههمي

[ به زبان دشمنان ۷۱۳ روي غرض و معاندت با دستگاه عزاءداري سيدالشهداء )ع( ] صفحه

دهند و بعضيها در مقام بيان لوحان ميران بخورد سادهگردد و اشخاص غرضجاري مي

نمايند كه از شيخ أعظم استاد ما مجتهد اكبر اين اشكال استشهاد به سئوال و جوابي مي

« جنة المأوي»سره( صادر شده و آن را در تأليف و ترتيب كتاب كاشف الغطاء )قدس

ام و لذا در اينجا اجماال به جواب اشكال مذكور مبادرت نموده و سپس سئوال ردهنقل ك

آن  بر« جنة المأوي»و جواب شيخ استاد اعظم )ره( را نقل كرده و آنچه در تعليقات بر 

ام از تعاليقي كه هنوز به چاپ نرسيده و در نظر است سئوال و جواب نگارش داده

[ تماما نقل و اشكال مذكور ۸۲۵كتاب نفيس به طبع برسد ] تعالي در طبع دوم آنشاءاهللان

 ام پرداخته شود بعونه تعالي. را كه در آن تعليق خود به فراخور حال حل نموده

 آيا در نقل ثواب گريه و زيارت اغراء بر معصیت است

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

كننده بر آنست: كه نقل أجر و ثواب گريه بر سيدالشهداء )ع( و زيارت قبر نظر اشكال

هر آن حضرت موجب اغراء مكلف بر معصيت و باعث مغرور شدن آنها كه بر گناهان أط

و فسق و فجور مرتكب شوند به اعتقاد اين كه گريه و زيارت، تمامي اعمال زشت و حرام 

 آمرزد. را از بين برده و خداوند عفو فرموده و مي

 مورد عفو قرار گرفتن معلق و عقاب بر معصیت محقق است

ننده متوجه اين مطلب نشده كه گريه بر مصائب سيدالشهداء )ع( و عزاداري بر كاشكال

ي مصاديق اسباب عفو الهي آن حضرت و زيارت قبر مبارك آن امام مظلوم )ع( از جمله

است كه عموم اماميه )رض( قائل به آن بوده و خداوند اشخاصي را كه مرتكب گناهان 

اند از باب تفضل اگر بخواهد آنها را آمرزيده و كبيره شده و بدون توبه از دنيا رفته

دهد و اين كار را از باب رحمت و [ و مورد عفو خود قرار مي۷۱9بخشد ] صفحه مي

فرمايد: ان اهلل ال يغفران يشرك به و يغفر مادون آورد چنانچه ميتفضل خود به عمل مي

 : از اين عفو و غفران اغراء[ . ولي به اين نكته بايد كامال توجه كرد۸۲۸ذلك لمن يشاء ]

آيد زيرا مورد عفو قرار گرفتن بسته به خواست خداونديست و معلق به معصيت الزم نمي

به مشيت الهي بوده و مشروط به امريست كه حاصل شدن آن معلوم نيست. از كجا مكلف 

دم والسالم گريه كردم و قبر مباركش را زيارت نمقطع دارد كه اگر به سيدالشهداء عليه

قطعا مورد عفو الهي قرار خواهم گرفت؟ چون عفو كردن خدا معلق و بسته به خواست 

خداست و ممكن است مشيت الهي قرار نگيرد و خداوند نخواهد و نيامرزد و مورد 

بخشش خود قرار ندهد. ولي در ارتكاب معصيت استحقاق عقاب بر آن قطعي است و 

 يست بلكه محقق بوده و حصول استحقاق عقابمعلق و مشروط به امر غيرمعلوم الحصول ن

تواند بر معصيت قطعي است و مكلف با ارتكاب به معصيت به عقاب يقين دارد چطور مي

بر امر محقق قطعي اقدام كند به اميد حصول امر معلق مشروط غيرمعلوم الحصول كه 

اب ي كه ثو[ به مشيت الهي نائل شود. پس بر اشخاص۷۱۷شايد به آن امر مشروط ] صفحه 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 كنند الزم است اوال خودشانالسالم را بر مردم بيان ميگريه و زيارت سيدالشهداء عليه

اين مطلب را كه در دفع اشكال مذكور بيان شد بفهمند و ثانيا به مردم نيز آن را بفهمانند 

و آنها را حالي كنند: در معصيت عقاب قطعي و محقق است و در گريه و زيارت حصول 

لق و مشروط به مشيت خداوندي و قبول بوده و بسته به خواست خداست و هيچ ثواب مع

تواند يك امر قطعي را به عمل بياورد به اميد حصول يك امري كه قطعي وقت عاقل نمي

نبوده و بسته به خواست خداوندي و قبول اوست و اميد هست كه خداوند از روي تفضل 

فرمايد ولي مكلف هرگز به حاصل شدن آن ي خود قبول فرموده و عفو و رحمت واسعه

سره( چنانچه نقل خواهد شد در جواب قطع ندارد. و لذا شيخ استاد كاشف الغطاء )قدس

كننده فرموده: اگر ذكر اخبار ثواب فقط باشد در آن بزرگترين اغراء است. يعني سئوال

كه  م عامي نفهماندناقل فقط نقل ثواب كه در اخبار وارد شده آنها را بيان كند و به مرد

حصول آن ثوابها و آمرزش گناهان مشروط به مشيت الهي و قبول آن اعمال در درگاه 

تواند پيدا بكند كه در حق او حاصل خواهد شد و خداونديست و كسي قطع به آن نمي

اما اگر به معصيتي مرتكب بشود به مجرد ارتكاب مستحق عقاب بوده و عقابش قطعي 

ند به كبه چيزي نيست و چطور عاقل بر امر محقق قطعي اقدام مياست و هرگز مشروط 

جهت اميد حصول يك امري كه بسته به خواست خداست و غير معلوم الحصول است. ] 

 [ ۷۱۱صفحه 

 جواب ديگر

 اشاره

و اما جواب دقيق ديگر از آن اشكال غير از جوابي كه نگارش يافت آنست: گريه بر 

تشرف به زيارت آن حضرت به اميد وصول به آن اجر و ثوابها السالم و سيدالشهداء عليه

كه در اخبار متواتره بيان شده رجوع الي اهلل تعالي بوده و برگشت به طرف خداست به 
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وساطت آن حضرت و از مصاديق توبه بوده و ندامت از معاصي است و اگر كسي با گريه 

گريه و زاري بر آن حضرت و يا با السالم و اشتغال بر عزاءداري و بر سيدالشهداء عليه

اشتغال به زيارت آن حضرت مرتكب معصيت شده و از گناهان كبيره پرهيز ننمايد مانند 

آنست كه در حال توبه و اظهار برگشت بر خدا و ندامت از نافرمانيها باز در همان حال 

ياذ عمرتكب معصيت بشود كه زهي زيانكاري و خسران ابديست و تمسخر و استهزاء )ال

باهلل تعالي( بر خداست كه انسان از طرفي به توبه و اظهار ندامت از معاصي مشغول شود 

و از طرف ديگر در همان حال به ارتكاب معصيت اشتغال ورزد. پس اگر اشخاصي باشند 

 السالم و يا با اشتغال به زيارت آن حضرت ازكه با گريه و عزاءداري بر سيدالشهداء عليه

[ كبيره باكي نداشته باشند مثال نماز را ترك ۷۱۲يت و گناهان ] صفحه ارتكاب به معص

كنند و يا ضايع نمايند يا به سائر معاصي مرتكب بشوند در حقيقت در حال توبه مرتكب 

شوند و معلوم است كه معصيت در حال توبه جز استهزاء به درگاه خداوندي معصيت مي

تيجه از عقاب شديد بر معصيت قطعي بوده و ن چيز بيشتر نيست و قطعا توبه محقق نشده و

آن عمل ظاهري نخواهند برد )ذلك هو الخسران المبين(. پس اشخاصي كه به عزاءداري 

به  كنند وورزند و گريه و زاري بر آن حضرت ميالسالم اشتغال ميسيدالشهداء عليه

ز ن كامال پرهيكنند بايد از معاصي و ارتكاب به گناهازيارت مرقد مطهرش اهتمام مي

داشته و پيرامون معاصي كبيره و فسق و فجور نگردند تا اميد واصل شدن به رحمت الهي 

ي خداوندي باشند. پس در نقل را داشته و مورد عفو قرار گرفته و مشمول رحمت واسعه

ثواب و أجر با فهمانيدن به مردم آنچه را كه مشروحا بيان شد اغراء به معصيت در كار 

هرگز جرأت و جسارتي در بين نخواهد بود. و در اينجا عين سئوال و جوابي را نبوده و 

قل ام عينا ندرج شده بياورم و آنچه در تعليقات بر آن نگارش داده« جنة المأوي»كه در 

 [ ۷۹۵شود تا مطلب كامال روشن گردد. ] صفحه 

 نقل سؤالي از شیخ استاد كاشف الغطاء و جواب آن
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لحسين )ع( اغراء للشيعة( سؤال ورد لالمام كاشف الغطاء رحمه اهلل من )هل البكاء علي ا

[ و هو: هل في قرائة الخطيب لالخبار الواردة في ثواب ۸۲۳فضيله الشيخ كاظم الخطيب ]

السالم كما هو مذكور في محله من المقاتل الحسينية اغراء للشيعة البكاء علي الحسين عليه

سم اهلل الرحمن الرحيم سالم اهلل و تحياته و بركاته عليكم يوجب حرمة قرائتها؟ الجواب: ب

اهل البيت انه حميد مجيد. جزاك اهلل عن أخ لك في اهلل يواليك و يحبك لوجه اهلل 

تعالي. و يؤسفني بل و يؤلمني اشد اال لم ان تجول الصروف و الظروف القاسية بين و 

[ ال محيص ۷۹۱لكن ] صفحه بينك فال يتمتع بصري برؤياك و ال سمعي بحديثك. و 

من قضاء اهلل و قدره كما ال محيص من الرضاء بقضائه و العاقبة للمتقين. اما االخبار الواردة 

 عليه او زيارته فهي و ان كانت عظيمة و لكنه و هللاهللفي ثواب البكاء علي الحسين سالم

ابر علي خطباء المن المجد و العظمة أعظم من ذلك و يستحق اكثر من ذلك. و لكن الالزم

السالم في هذا العصر الذي ضعفت فيه عالقة الدين و تجرأ و الذاكرين لرزية الحسين عليه

ذل نفسه السالم قتل و بالناس علي المعاصي و تجاهروا بالكبائر أن يفهموا ان الحسين عليه

الحسين فالجل العمل بشعائر الدين، فمن ال يلتزم باحكام االسالم و يتجاهر بالمعاصي 

ء كبرائته من يزيد و أصحاب يزيد. و أما ذكر أخبار الثواب فقط ففيها السالم منه بريعليه

أعظم االغراء، و قد تنبه كثير من الكتاب و ذوي االلباب و نشروا ذلك في الصحف حتي 

و حقا  «جنايتنا علي الحسين»ان بعضهم كتب مقاال واسعا في هذا المعني و جعل العنوان 

كم السالم و ال مجال للبيان اكثر من هذا و فقثر أعمالنا جناية عظمي علي الحسين عليهان اك

اهلل لكل عمل صالح بدعاء: محمد الحسين آل كاشف الغطاء رجوع شود به جنة المأوي 

 [ ۷۹۹تبريز ] صفحه  -۱ -ط ۹۵۲- ۹۱۵ص 

 تعلیقي مشتمل بر تحقیق

ي نگارش داده و موضوع مزبور را كه آيا قهو آنچه اين جانب بر اين سئوال و جواب تعلي

السالم و به زيارت آن حضرت اغراء بر معصيت است؟ نقل ثواب بكاء بر سيدالشهداء عليه

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

يف مطالب توان با آن زبان وسيع شرام در اينجا عينا با الفاظ عربي كه بهتر ميتحقيق كرده

ان گردد. ان حقائق بهترين ارمغعلمي را بيان كرد بياورم تا نفعش عمومي گشته و بر طالب

غير خفي علي افطن اللبيب و من يتحري الحقائق بالتحليل و التنقيب الصحيح ان صدور 

سره انما هو بالنظر الي مصلحة الوقت و هذا الجواب عن شيخنا االمام الراحل العظيم قدس

لقاصرة من م االصالح الذي رآه في اظهاره في هذا العصر التعيس بالنسبة الي بعض االفها

العوام المرتكبين للمعاصي الكبيرة و الموبقات العظيمة. و اما حقيقه االمر فهو ما أشار اليه 

عليه او اهللاما االخبار الواردة في ثواب البكاء علي الحسين سالم»في اول كالمه حيث قال 

ق اكثر تحزيارته فهي و ان كانت عظيمة ولكنه وهلل المجد و العظمة أعظم من ذلك و يس

السالم فان االخبار الواردة بل المتواترة معني في ثواب البكاء علي الحسين عليه«. من ذلك

و زيارة قبره الشريف و مرقده المنيف مضافا الي ضرورة المذهب من أسباب العفو االلهي 

 نالذي يقول االمامية قاطبة بثبوته خالفا للمعتزلة المنكرين له و ال سبابه كالشفاعة. فا

[ بعض المذنبين الذين ماتوا من غير توبة ۷۹۵اصحابنا قائلون بالعفو االلهي عن ] صفحه 

عالي و تفضال من اهلل ت -عن المعاصي الكبيرة و ان اصر العاصي عليها و مات من غير توبة

 رحمة لعباده و منة عليهم. كما ان القول بالشفاعة من ضرورياتهم. 

 و بالعكسعفو الهي و هر مشرك كافر است 

كما صرح بهذا االعتقاد الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي و الشيخ الطبرسي و المحقق 

الطوسي و العالمة الحلي و غيرهم ممن تقدم عليهم او تأخر عنهم رضوان اهلل تعالي عليهم. 

فان العفو عن الذنب من غير توبة ال مانع عقال و نقال من وقوعه منه تعالي لمن يشاء من 

[ اذال راد لحكمه و ال مبدل لكلماته بل يفعل ما يشاء ۸۲9ير المشركين و الكافرين ]عباده غ

و يحكم ما يريد. و قد نطق القرآن الكريم بهذا االعتقاد الحصيح حيث قال اهلل تعالي: )ان 

[ و قد نفي ۷۹۸[ . ] صفحه ۸۲۷اهلل ال يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء( ]

يغفر الشرك و اثبت انه يغفر ما دونه، فيعلم من ذلك ان عدم غفرانه الشرك  اهلل تعالي ان
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انما هو مع عدم التوبة لقيام االجماع علي غفرانه مع التوبة النه ان كان ما دونه ايضا ال يغفر 

اال مع التوبة فقد صار ما دون الشرك مثل الشرك فال معني للنفي و االثبات. و لما كان 

حكامه تابعد للمصالح و مبتنية علي اساس صحيح و ال مجازفة و ال عبث افعاله تعالي كا

في فعله تعالي فتخصيص عفوه و رحمته ببعض دون بعض البد و ان يكون لمخصص. و 

هو قد يكون شفاعة نبي اهلل او وصي نبي و قد يكون بسبب ملكة نفسانية حسنة. و قد يكون 

ة قبره السالم و زيارعلي الحسين عليهبسبب صدور فعل من االفعال الحسنة كالبكاء 

السالم الشريف. و قد ورد في ثواب البكاء عليه و زيارة قبره المطهر عن اهل البيت عليهم

ما يبحر العقول و لذلك صار االعتقاد بالثواب في البكاء عليه و الزيارة لقبره الشريف من 

يدل علي ما ذهب اليه االمامية تعالي عليهم.و اهللضروريات مذهب الشيعة االمامة رضوان

من جواز العفو االلهي من غير توبة بسبب من أسبابه االدلة العقلية و النقلية المذكورة في 

الكتب الكالمية و التفاسير القرآنية كالتجريد و شروحه و التبيان و مجمع البيان و غيرها. ] 

ب و الوعيد كلها مخصصة [ و االيات الشريفة الدالة علي المؤاخذة و التعذي۷۹۳صفحه 

بآية العفو و الغفران اعني قوله تعالي: )ان اهلل ال يغفران يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن 

يشاء( كا انها مخصصته بآيات التوبة و بما ورد من االحاديث الكثيرة في خصوص البكاء 

ي ينبغي واجب الذالسالم و زيارة قبره المطهر. ولكن من العلي سيدنا المظلوم الحسين عليه

ان يعلم انه ليس في اخبار البكاء اغراء للشيعة علي المعصية كما قد يتوهم و يزعمه بعض 

البسطاء نظير ما زعمه المعتزلة في مطلق العفو االلهي من غير توبة، فان االغراء انما يحصل 

ال م الحصول فاذا قطع االنسان علي العفو و الغفران و اما اذا كان معلقا علي امر غير معلو

اغراء قطعا، و الغفران بسبب من أسبابه معلق علي المشيئة االلهيهة كما في االية الشريفه: 

[ انه يشاء ذلك ام ال؟ فيحتمل عدم العفو للشك في كونه ۸۲۱و ال علم لنا ]« لمن يشاء»

ممن يشاءاهلل العفو عنه و اما في الذنب فالقطع حاصل للعاصي علي استحقاق العقاب و 

[ عن المعصية و عدم ۷۹9ليس االستحقاق مشكوكا و هذا يكفي في االرتداع ] صفحه 

االغراء عليها. و بمثل هذا االشكال يشكل علي ما دل علي العفو عن الصغائر في فرض 
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االجتناب عن الكبائر بل يشكل بالنسبة الي مطلق المعصية مع تشريع التوبة. ولكن يرتفع 

صغائر معلق علي االجتناب عن الكبائر و ال يحصل العلم و ال االشكاالن بان العفو عن ال

االطمئنان الحد بانه ال يرتكب كبيرة اصال حتي يكون مأمونا من العقاب حين ارتكاب 

الصغائر. و اما في التوبة فال وثوق من المرتكب للمعصية حين ارتكابها انه يحصل له التوفيق 

عه ال مؤمن له من العقبا حين االرتكاب و علي للتوبة و يحتمل ان يموت قبل التوبة و م

ء فرض التوفيق ال قطع له لقبول التوبة في حقه بالخصوص. فهنا نقف معك أيها القاري

الكريم و نقول: ان في قرائة الخطباء و الذاكرين في المنابر و نقلهم االخبار الواردة في 

قبره  بار الواردة في ثواب زيارةالسالم و كذا في نقل الخثواب البكاء علي الحسين عليه

المطهر ليس اغراء للشيعة علي المعصية بعد ما عرفت ان استحقاق العقاب علي المعصية 

قطعي و اما العفو االلهي الذي من أسبابه البكاء و الزيارة فمعلق علي أمر غيرمعلوم الحصول 

لمكلف ارة ان صدرا عن امعلق علي المشية االلهية بل معلق علي قبوله تعالي البكاء و الزي

[ حصولها علي القطع فتبين ان حصول الثواب ۷۹۷مع شرائط القبول و ال يعلم ] صفحه 

 معلق و استحقاق العقاب قطعي محقق فكيف يحصل االغراء؟ 

 ي خطباء و اهل منابروظیفه

في دة السالم عند نقل االخبار الوارنعم ينبغي للخطباء و الذاكرين لمصائب الحسين عليه

ثواب البكاء و الزيارة فهم ما ذكرناه اوال و افهام هذا المطلب علي العوام ثانيا و تفهيمهم 

ذلك علي النحو االتم و و اال فهم المسئولون ان حصل االغراء لهم و لذلك قال شيخنا 

ار يعني ذكر اخب« و اما ذكر اخبار الثواب فقط ففيها أعظم االغراء»سره: االستاد قدس

قط من دون بيان واقع المطلب و تحليله عليهم كما هو حقه علي ما شرحناه فانه الثواب ف

 يحصل لهم االغراء حينئذ. 

 جواب تحقیقي ديگر
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ء العزيز ان هنا جوابا آخر عن االشكال ينبغي االشارة اليه فنقول: ثم ال يخفي علي القاري

السالم من مصاديق التوبة فان التوبة عبارة عن الرجوع الي اهلل ان البكاء علي الحسين عليه

 الي اهلل السالم رجوعتعالي و االنابة اليه و الندامة عن المعاصي و البكاء علي الحسين عليه

تعالي بوساطته و هو يحصل باالرتداع عن المعاصي و عدم العصيان علي اهلل تعالي في 

قات و السالم المعاصي و الموبأوامره و نواهيه فكيف يرتكب الباكي علي الحسين عليه

م فهو يتوب و السالالحال انه يبكي عليه فمن ارتكب المعاصي و يبكي علي الحسين عليه

مع اشتغاله في حينه علي المعصية علي اهلل تعالي و يشتغل بالمعاصي  يرجع الي اهلل تعالي

[ في حال التوبة تمسخر و ۷۹۱حين التوبة و ال شك ان في ارتكاب المعصية ] صفحه 

استهزاء فيصير عمله من أعظم الموبقات و هذا هو الخسران المبين. و اكثر الباكين و 

 ت كتركهم الصلوات غافلون عن ذلك واهللالزائرين الذين يرتكبون المعاصي و الموبقا

الهادي الي الصراط السوي ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك 

 [ ۷۹۲انت الوهاب. ] صفحه 

 از رويه شیخ مفید بايد پیروي كرد

 اشاره

 (ي شيخ مفيد )ره( و شيخ طوسي )ره( در نقل تواريخ آنست)رويه ۱۱ -س: -۵۷۱ -ص:

ي ن رويهكنند( و از اي)اگر سندي به نقل وقائع از مشايخ خودشان نداشته باشند( )نقل نمي

شيخ مفيد )ره( و بزرگان ديگر بايد درس عبرت گرفت و بر مؤلفين مسلمين بويژه شيعه 

الزم است كه از امثال آن بزرگان پيروي نمايند با اين كه عصر شيخ مفيد )ره( نزديك 

السالم بوده باز خبري كه با سندش به آن بزرگوار و امثال اطهار عليهم يبه اعصار ائمه

آن شخصيت بزرگ ديني مانند سيد مرتضي علم الهدي )ره( و شيخ طوسي )ره( نرسيده 

كردند كجا رسد به گشت يك موضوع تاريخي را نقل نميو مورد اعتمادشان نمي
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بين كه بدون مدرك و روايتي موضوعات اعتقادي و فروعات اصول دين و احكام شرع م

با سند مورد اعتماد موضوع اعتقادي و فورعات احكامي را هرگز ادعا نكرده و ثبت 

نمودند. و بعد از سپري شدن دوران آن بزرگواران نيز علماي اوراق كتابهاي خود نمي

اعالم آنچه در تصانيف و مؤلفات خودشان موضوع تاريخي و از احوال گذشتگان ] 

اند مصادر نقليات خودشان را از كتب معتبره نموده[ و حاالت ايشان نقل مي۷۵۵صفحه 

دادند گرچه از كتاب ضعيفي هم بوده بر آن مصدر و مدرك نقل ارائه داده و نشان مي

الدين علي ابن طاووس حسني )ره( كه در كردند مانند سيد اجل سيد رضيتصريح مي

چه از كتب ضعيفه هم بوده باشد نشان داده تأليفاتش تمامي مدارك نقليات خود را گر

است چنانچه بر ناظر بر تأليفات آن بزرگوار اين مدعا روشن است و كتابي در تاريخ 

ي آن خلفاء تأليف فرموده به نام )االصطفاء في تاريخ الخلفاء( متأسفانه تا حال به نسخه

م ر دارد و از قرار معلوآمد قطعا ارزش تاريخي بسياايم و اگر به دست مياطالع نيافته

حقائق تاريخي را در آن به قلم آورده است و شايد اين مطلب باعث عدم انتشار آنست، 

پس در هر كتابي كه اساسش بر نقليات گذاشته شده مؤلف آن هر قدر مصادر و مدارك 

نقليات خودش را نشان بدهد و بلكه با ذكر صفحه و سطر آنچه را كه نقل كرده از آن 

 گارش داده باشد باعث اعتماد و اعتبار بر آن كتاب خواهد بود. كتاب ن

 از لغزشهاي بعضي از ارباب تألیف و رد آن

ي جليل آقاي حاج ي محدث ثقهو در ميان مشايخ محدثين عصر ما نيز مرحوم عالمه

ي مولي علي واعظ تبريزي خياباني صاحب مجلدات وقائع االيام رحمه اهلل تعالي رويه

خوبي در تأليفاتش دارد هرچه از ضعيف و قوي و صحيح و سقيم نقل كرده مصدر بسيار 

و سند نقل خود را نشان داده است و مانند بعضي از مؤلفين مثل مرحوم مال اسماعيل 

باب مدرك پر نكرده كه اسواعظ سبزواري )ره( كتابها و تأليفات خود را با حرفهاي بي

[ ۷۵۱شيعه وارد سازد تعجب است مرحوم ] صفحه عار و ننگ شده و اهانت را به عالم 
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 اصل دارد. خصوصا كه نقلسبزواري حتي در تواريخ مشهوره و واضحه نيز حرفهاي بي

واهد خراجع به تاريخ يك هزار و چهارصد سال تقريبا قبل باشد حاال مؤلفي كه مي

شان يد و نموضوع تاريخي يك هزار سال قبل را بيان كند بايد مدرك نقل را بيان نما

دهد و اال بقدر پشيزي ارزش نداشته و مورد اعتماد نخواهد بود يا بيان نمايد كه فالن 

اشد بام از استنباطات و اجتهادات خود آن مؤلف ميموضوع تاريخي را كه نگارش داده

نه اين كه از مؤرخين تصريح بر آن كرده باشند و اگر به اين امر تصريح نكند اجتهادات 

هاي تاريخي خود را جزء تاريخ كرده و خيانت ورزيده است مانند استاد عباس و استنباط

اقبال كه در مقدمات كتابش )خاندان نوبختي( اين مطلب را عملي كرده و حدسيات خود 

شود را جزء تاريخ نموده كه هيچگونه ارزش تاريخي ندارد. و از آنچه گفته شد معلوم مي

با  ي اهلل عليه و آله )با تمكن مالي كه پس از ازدواجاگر كسي گويد: كه پيغمبر اكرم صل

توانست وسائل تحصيل سواد و آموختن خط را براي علي خديجة داشت به آساني مي

[ ( و ابدا مدرك اين ادعاي خود را ] ۸۲۲اش را بپردازد ]السالم فراهم سازد و هزينهعليه

باشد بدون دليل. اين همه ي[ نگارش ندهد سر موئي ارزش ندارد و ادعائي م۷۵۹صفحه 

كتابها از علماي شيعه و سني و اشخاص خارج از اسالم در تاريخ حاالت اميرالمؤمنين 

اند و اند ابدا به همچو مطلبي اشاره نكردهالسالم تأليف كرده و به مجلدات پرداختهعليه

 اگذاري آن كالم است به خودش وعالوه اين مطلب اگر از روي فهم و اجتهاد گوينده

شود و هرگز كسي از شيعه آن را قبول ندارد و در اجتهاد خود به خطا رفته است زيرا مي

اج السالم هيچ وقت احتيي اماميه باطل است چون امام عليهآن مطلب با قواعد مذهب شيعه

اهلل سولالسالم مأخوذ از ربه تحصيل علم و خط و تكثير سواد ندارد علم اميرالمؤمنين عليه

اهلل عليه و آله و علم لدني است يعني از جانب خداست و امام )ع( در تمامي اوصاف صلي 

م با پيغمبر السالو كماالت معنوي خود مثل پيغمبر صلي اهلل عليه و آله است ابدا امام عليه

رد چون السالم آن را نداصلي اهلل عليه و آله فرقي ندارد مگر در منصب نبوت كه امام عليه

تميت پيغمبر اكرم صلي اهلل عليه و آله و سلم خاتمه يافته و لذا فرمود: انت مني نبوت با خا
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بمنزلة هارون من موسي اال انه ال نبي بعدي. هارون وصي موسي )ع( بود و منصب نبوت 

هم داشت فقط آن را در آن حديث متواتر قطعي الصدور استثناء فرموده و بغير از نبوت 

السالم مثل پيغمبر اكرم صلي اهلل عليه و آله است ين عليهدر تمامي اوصاف اميرالمؤمن

اهلل صلي اهلل عليه و آله درس نخوانده و تحصيل علم و كتابت و خط نكرده چنانچه رسول

يغمبر صلي اش را پالسالم نيز از كسي تحصيل علم و خط نكرده تا هزينهاميرالمؤمنين عليه

م بپردازد امام )ع( مثل پيغمبر صلي اهلل عليه و آله اهلل عليه و آله از مال خديجه عليهاالسال

شود و او را [ است نه اين كه به او بعدا علم و امامت داده مي۷۵۵از اول امام ] صفحه 

كند چنانچه پيغمبر اكرم ما صلي اهلل عليه و آله و سلم از اول تولدش خداوند بعدا امام مي

( فرموده: قال اني عبداهلل آتاني الكتاب و پيغمبر و امام است. خداوند در حق عيسي )ع

جعلني نبيا. به فرمايش شيخ مفيد )ره( در اوائل المقاالت: كالم عيسي )ع( در مهد در 

كمال عقل و ثبوت تكليف و بعد از اداء واجبي از او بود نبوتي بود كه براي او حاصل 

.. الخ بر آن داللت دارد و شده بود و ظاهر قرآن در قول خداوند تعالي: قال اني عبداهلل..

اين مذهب تمامي اهل امامت و جماعتي از شيعه غير امامي است و بر آن مذهب قائلند 

نفراتي از معتزلة و كثيري از اصحاب حديث و مخالف در آن خوارج و بعضي از زيديه 

ا ي شريفه رتبريز. و مفاد آيه ۹ط  ۱۵۳اوائل المقاالت ص  -هائي از معتزله استو فرقه

ي فرمايد:عيسي گفت: من بندهبه معناي حقيقي آن هم حمل خواهيم كرد كه خدا مي

خدايم و به من كتاب داده و مرا پيغمبر كرده است كه جمالت ماضي در معني حقيقي 

خودش است نه معني مجازي باشد كه به اعتبار آينده به من كتاب خواهد داد و مرا نبي 

گويند و حرفشان با موازين علمي درست نيست مآبها ميخواهد كرد چنانچه سنيها و سني

وانيم لفظ تي صارفه از معني حقيقي نباشد نميخواهد تا قرينهزيرا معني مجازي قرينه مي

را به معني مجازي حمل كنيم پس عيسي )ع( در آن موقع كه در گهواره بود پيغمبر بود 

ه شيخ مفيد )ره( فرمود: كه كالم [ شده بود اين است ك۷۵۸و به او كتاب داده ] صفحه 

المي ك -عيسي )ع( در مهد در كمال عقل و ثبوت تكليف و نبوت برايش حاصل بود
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است كه مطابق قواعد علمي است چنانچه اين موضوع را در تعليقات كتاب جنةالمأوي 

ام. و ضروري در اسالم است كه مشروحا بيان كرده ۷۸- ۲9و در كتاب علم امام )ع( ص 

اهلل خاتم انبياء صلي اهلل عليه و آله و سلم افضل از عيسي )ع( است پس قطعا از اول رسول

داراي علم نبوت و كماالت و اوصاف رسالت و خاتميت بوده و علم او تحصيلي نيست 

و  اهلل صلي اهلل عليهاوصاف و كماالت مثل رسولو اميرالمؤمنين علي )ع( نيز در تمامي

ي آن از مال خديجه حصيل علم و خط نداشت تا هزينهآله است و احتياجي به ت

عليهاالسالم پرداخت شود. و توهم نشود كه اينم طلب از اصول دين و فروعات آنست و 

ظواهر قرآن نسبت به اصول دين و فروع آن حجت نيست چون از ظواهر ظن حاصل 

ك به شود و ظن در اصول دين و فروع اصول حجيت ندارد پس چطور اماميه تمسمي

كنند. زيرا تمسك اماميه در اين مطلب مورد ظاهر قرآن مجيد: قال اني عبداهلل.... الخ مي

آور قرآن كريم نيست تا اشكال متوهم وارد شود به جهت اين بحث به مجرد ظاهر ظن

مات ي نص رسيده و از محكي سائر ادله و قرائن قطعيه ظاهر قرآن به مرتبهكه با ضميمه

السالم و ضرورت مذهب اماميه توافق بيت اطهار عليهمرآن و احاديث اهلگردد زيرا قمي

ي شريفه [ مفاد آيه۷۵۳ي آنها براي مكلف قطع حاصل است كه ] صفحه دارند با مالحظه

السالم و ضرورت مذهب نيز بر آن داللت دارد بيت عليهمنامبرده آنست كه احاديث اهل

ي است نه از باب ظن است كه اشكال متوهم وارد شود قطعپس آنچه از قرآن استفاده مي

گي هيعني ما به يحيي نبوت را در ايام بچ -فرمايد: و آتيناه الحكم صبياشود. و خداوند مي

وي داديم پس قطعا خاتم انبياء كه افضل از يحيي )ع( است بالضرورة نبوت و علم و 

ست و اميرالمؤمنين علي گي ظاهري دارا بوده احكمت رسالت را از حال صباوت و بچه

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم است زيرا فرقي ندارند پس احتياجي به )ع( نيز مثل رسول

الم داراي الستعليم گرفتن خط و تحصيل علم نداشته است و عالوه پيغمبر و امام عليه

 دالقدس است كه به نص قرآن اختصاص به انبياء دارروح پنجم است كه عبارت از روح

باشد و امام )ع( نيز مثل و آن روح را پيغمبر صلي اهلل عليه و آله و سلم از اول دارا مي
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القدس است محتاج به تعليم و تربيت اشخاص عادي اوست و انسان كاملي كه داراي روح

نيست تا از او تحصيل علم كند و خط بياموزد. و اگر كسي به پيغمبر و امام )ع( حق تعليم 

و بايد تفوق و برتري بر آنها داشته باشد چون در اين صورت فرض اين است داشته باشد ا

كه علم امام تحصيلي است و علمش لدني و من جانب اهلل نيست و حال آن كه پيغمبر و 

اند زيرا ترجيح راجح بر مرجوح امام )ع( برتري بر همه دارند و افضل از تمامي مردم

 آيد و آنترجيح مرجوح بر راجح الزم مي است كه موافق عقل است و در صورت اولي

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم در حال طفوليت امام حسن و امام عقال محال است. رسول

فرموده: ابناي هذان امامان قاما اوقعدا و اين [ كرارا مي۷۵9حسين عليهماالسالم ] صفحه 

قاعده حمل بر معني حديث از مسلمات است و ظواهر الفاظ آن حجت بوده و بر حسب 

اند و كسي كه امام بوده حقيقي خواهيم كرد پس آن دو بزرگوار در آن حال امام بوده

باشد بايد تمامي اوصاف امامت و كماالت آن را در آن حال داشته باشد و مشتقات 

ده شود و استعمالش در آينبالشك در حال تلبس به مبدأ در معني حقيقي استعمال مي

تفاق و در حال انقضاء مورد اختالف است كه آيا حقيقت است يا مجاز؟ مجاز است باال

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم به حسنين عليهماالسالم اطالق پس در آن حال كه رسول

ي امام كرده بايد لفظ امام را در معني حقيقي استعمال فرموده باشد زيرا به اعتبار آينده

شود و اعتبار من قضي هم در مورد ن قرينه استعمال نميآنها مجاز است و لفظ در آن بدو

آله  اهلل صلي اهلل عليه وحديث معني ندارد پس حسنين عليهماالسالم در حال حيات رسول

اند و قيام و قعود آن دو بزرگوار براي اند امام بودهو سلم كه پنج و يا شش سال داشته

هذان امامان... در معني مجازي استعمال امامت در آينده الزم نگرفته كه اطالق: ابناي 

السالم شده باشد چون قيام و قعود آن دو بزرگوار قطعا بعد از امام ناطق اميرالمؤمنين عليه

اند پس در زمان استعمال خواهد بود و با وجود آن حضرت آن دو بزرگوار امام صامت

ر به اند حقيقتا. نظم بودهاهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم آن كلمات مباركه را امارسول

[ باطني و ۷۵۷السالم در تمامي اوصاف و كماالت ] صفحه ي كه بيان شد: امام عليهقاده
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ظاهري بغير از منصب نبوت مثل پيغمبر صلي اهلل عليه و آله و سلم است و ابدا فرقي ندراند 

بودن فرق و لذا در ميان اماميه ضروري و از مسلمات است كه در امام صغير و كبير 

كند تمامي كماالت كه در حال كبير بودن امام )ع( به هر نحو است از علم و فعليت نمي

 اهلل صلي اهلل عليهآن و عصمت و واقعي بودن آن صفت و دارا بودن امام )ع( مثل رسول

[ و سائر اوصاف و كماالت در حال ۳۵۵و آله و سلم به مقام واليت تشريعي و تكويني ]

ليت پيغمبر و امام )ع( و حال بلوغ و جواني و كهولت آن ذوات مقدسه گي و طفوبچه

كند مگر اين كه با وجود امام ناطق امام ديگر خواه در حال يكسان بوده و فرق نمي

طفوليت او باشد يا در حال بلوغ و كبر سن امام )ع( بوده باشد مثل امام حسين )ع( در 

لذا دو امام ناطق در يك عصر جمع  زمان حيات امام حسن )ع( امام صامت است و

شود و بعد از رحلت امام ناطق بعض شئون امامت مانند واسطه در فيض بودن و نزول نمي

 شود كه بعد از رحلتمالئكه در شب قدر به محضر امام )ع( متوجه به امام )ع( صامت مي

وليت كبر و طف امام قبلي ناطق گرديده است و اال دارا بودن به كماالت امامت حال صغر و

[ اين مطلب از ضروريات مذهب ۷۵۱كند و ] صفحه و كهولت در امام )ع( فرق نمي

السالم در عشر عليهمي اطهار اثنياماميه بوده و ابدا قابل انكار نيست و لذا چند نفر از ائمه

 اند و عموم شيعه بر آن اتفاق داشته و از ضروريات و اساسياتحال طفوليت امام ناطق شده

مذهب اماميه اثنا عشرية است. صفوان بن يحيي گويد: به امام رضا )ع( عرض كردم قبل 

از آن كه خداوند ابوجعفر يعني امام جواد )ع( را به شما روزي كند از شما از امام )ع( 

فرموديد كه خداوند به من غالمي خواهد داد و حاال خدا او رابه شما كردم ميسئوال مي

شمهاي ما را با وجود او روشن ساخته و خدا آن روز را به ما نشان ارزاني فرموده و چ

ي اتفاق افتاد يعني شما نباشيد پس ما به كه رجوع نمائيم؟ يعني امام ندهد هرگاه قضيه

كيست؟ امام رضا )ع( اشاره فرمود به ابوجعفر )ع( و او در جلو امام )ع( ايستاده بود عرض 

اين سه ساله است فرمود: و ما يضره من ذلك « سنين هذا ابن ثالث»كردم فداي تو بشوم 

[ يعني در سن سه سال بودن به او ۳۵۱قد قام عيسي بالحجة و هو ابن اقل من ثالث سنين ]
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رساند كه امام باشد عيسي قيام به نبوت كرد و او كمتر از سه سال داشت. ] ضرر نمي

رحلت فرموده امام جواد )ع( ( هجرت از دنيا ۹۵۵[ امام رضا )ع( كه در سال )۷۵۲صفحه 

( بوده است. خيراني ۱۲۳سن مباركش به هشت نرسيده بود زيرا تولد آن حضرت در سال )

كند گويد: در خراسان در پيش روي امام رضا )ع( ايستاده بودم شخصي از پدرش نقل مي

عرض كرد اي آقاي من هرگاه آنچه خواهد شد بشود يعني شما از دنيا رحلت فرموده 

كننده د پس به كدام شخص رجوع كنيم فرمود: به فرزندم ابوجعفر )ع( شخص سئوالباشي

السالم فرمود: ان اهلل بعث عيسي گويا سن ابوجعفر )ع( را كوچك شمرد امام رضا عليه

[ ۳۵۹بن مريم رسوال نبيا صاحب شريعة مبتدأة في أصغر من السن الذي فيه ابوجعفر )ع( ]

ي را به رسالت و نبوت برانگيخت و او صاحب شريعت حاصل اين است كه خداوند عيس

 بود و سن وي كوچكتر بود از سني كه ابوجعفر )ع( در آن سن است. 

 بیانات مأمون در حق امام جواد و اين كه علم اهل بیت از خداست

الفضل را به حضرت امام جواد الرشيد عباسي خواست دختر خود امو موقعي كه مأمون

يج نمايد و عباسيها اعتراض كردند كه وي سنش كوچك است مأمون در السالم تزوعليه

ة السالم قد اخترته لتبريزه علي كافجواب آنها گفت: و اما ابوجعفر محمد بن علي عليه

[ مع صغر سنه و االعجوبة فيه بذلك و أنا ۷۸۵اهل الفضل في العلم و الفضل ] صفحه 

وا ان الرأي ما رأيت فيه فقالوا: ان هذا الفتي و أرجو أن يظهر للناس ما قد عرفته منه فيعلم

[ فانه صبي ال معرفة له و ال فقه فامهله ليتأدب و يتفقه في الدين ۳۵۵ان راقك منه هديه ]

ثم اصنع ما تراه بعد ذلك. فقال لهم: و يحكم اني اعرف بهذا الفتي منكم و ان هذا من 

آباؤه اغنياء في علم الدين و االدب عن بيت علمهم من اهلل و مواده و الهامه لم يزل اهل

الرعايا الناقصة عن حد الكمال فان شئتم فامتحنوا اباجعفر بما يتبين لكم به ما وصفت من 

السالم مأمون رو به حاله... بعد از جريان تفصيل آن مجلس و ظاهر شدن علم امام عليه

خصوا من الخلق بما العباس كرده گويد: و يحكم ان اهل هذا البيت اهل مجلس و بني
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لي اهلل صترون من الفضل و ان صغر السن فيهم ال يمنعهم من الكمال اما علمتم ان رسول

م و هو ابن عشر السالطالب عليهاهلل عليه و آله افتتح دعوته بدعاء اميرالمؤمنين علي بن ابي

و الحسين  حسنسنين و قبل منه االسالم و حكم له به و لم يدع احدا في سنه غيره و بايع ال

عليهماالسالم و هما ابنادون ست سنين و لم يبايع صبيا غير هما افال تعلمون االن ما اختص 

[ من بعض يجري الخر هم ما يجري ۷۸۱اهلل به هؤالء القوم و انهم ذرية بعضها ] صفحه 

الرشيد خوب بايد تأمل كرد كه [ الخ... در اين عبارات مأمون۳۵۸الولهم قالوا صدقت ]

در حقايق را روشن ساخته و با دليل و منطق چطور مدلل نموده كه در مثل امام جواد چق

السالم و در آبائه و اجداد آن حضرت صغر سن و كبر آن فرق ندارد زيرا علوم آنها عليه

و »كسبي نيست و در خواندن و نوشتن و علوم احتياج به كسي ندارند و به اين جمله او: 

بايد دقت كرد يعني علمشان من جانب اهلل تعالي است « هم من اهللبيت علمان هذا من اهل

خداوند كه به خضر )ع( علم [ .«۳۵۳و علمناه من لدنا علما ]»و كسبي نيست و لدني است: 

آموخته خاتم انبياء )ص( و اوصياء او اشرف و افضل از خضرند پس به طريق اولي به 

شوند و حال آن كه از خضر )ع( نميآنها علم لدني آموخته و اال آن حضرات افضل 

 بالضرورة من الدين افضلند. 

 ي تطهیرداللت آيه

ي اماميه و اكثر اهل سنت و اهل تحقيق آنها آية تطهر: انما يريد اهلل ي شيعهبه عقيده

ي [ . درباره۳۵9[ تطهيرا ]۷۸۹ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم ] صفحه 

ي زهراء و امام حسن مجتبي و و آله و اميرالمؤمنين و فاطمهاهلل صلي اهلل عليه رسول

السالم نازل شده است و به موجب اخبار متواتره به طرق شيعه و سني سيدالشهداء عليهم

وجات السالم دارد و زعبا عليهمي شريفه و مفاد آن اختصاص به پنج تن آلمورد نزول آيه

 ون دفع رجس از آن بزرگواران است نه رفع آنپيغمر صلي اهلل عليه و آله داخل نيستند چ

ريفه ي شاهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم خارج از مفاد آيهتا زوجات داخل شوند و رسول
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دفع  ي شريفه است پساهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم بااالجماع داخل آيهباشد و رسول

عبا دفع يديها را از آلشوند قطعا. و خداوند تمامي پلرجس است و زوجات خارج مي

فرموده و از اساس نگذاشته ارجاس معنوي به آنها راه يابد. و الف الم در )الرجس( يا 

كند پس تمامي ارجاس را خداوند ي عموم مياستغراق است يا جنس در هر صورت افاده

ي ارجاس معنوي گناه و جهل و السالم دفع فرموده است و از جملهبيت عليهماز اهل

اني و خطا و سهو و نسيان و حرص و طمع و امثال آنهاست و خدا تمامي آنها را از ناد

ي خداوندي محال است از مراد تخلف كند السالم دفع فرموده است. و ارادهعبا عليهمآل

ي تكويني تمامي ارجاس از آنها تكوينا [ خداوندي و اراده۷۸۵و به مجرد مشيت ] صفحه 

تواند معصيت از آنها صادر عين حالي كه اختيار دارند و مي[ در ۳۵۷برطرف شده است ]

شود و جهل و ناداني و خطا و سائر اوصاف از آنها سر بزند و به آنها راه يابد ولي نظر به 

ي عصمت هرگز محال است كه يكي از آن اوصاف رذيله از ايشان سر زده و بروز ملكه

ان را توي آتش فرو ببريم ولي هرگز اين نمايد مثل اين كه ماها اختيار داريم دست خودم

دانيم و از سوختن دست آگاهيم پس در اهل بيت كنيم و ضرر آن را ميكار را نمي

ي اطهار السالم از اول امرشان جهل راه ندارد و به اتفاق و اجماع اماميه باقي ائمهعليهم

من  شانه نيست و علماند و به آنها نيز جهل را راي شريفهالسالم داخل حكم آيهعليهم

اند مانند حضرت مسيح جانب اهلل تعالي بوه و لدني است و از آن موقع كه در گهواره

[ جهل در آنها وجود ندارد. ۷۸۸القدس بوه و عالمند ] صفحه السالم چون داراي روحعليه

السالم ديدم آن يعقوب سراج گويد: وارد شدم به حضور حضرت امام صادق عليه

السالم ايستاده و او در گهواره است و با وي ر باالي سر حضرت موسي عليهحضرت را د

زندش السالم از صحبت با فركند نشستم تا امام عليهبه طور سري و طوالني صحبت مي

فارغ شد پس رفتم به طرف او به من فرمود نزديك شو به موالي خود و به او سالم كن 

م جواب سالم مرا با زبان فصيح به من رد فرمود نزديك شدم و به او در گهواره سالم كرد

اي نام او را تغيير بده آن گذاري كردهبعد فرمود برو و دختري را كه ديروز به او نام
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دارد و دختري براي من متولد شده و اسم او را )....( ناميست كه خدا آن را مبغوض مي

نام  امتثال كن تا راستگار شوي و عليه فرمود به امر وياهللگذاشته بودم امام صادق سالم

 [ . ۳۵۱آن دختر را تغيير دادم ]

 سن امام هادي در زمان وفات امام جواد

م السالعليه در زمان وفات حضرت امام جواد عليهاهللو حضرت امام هادي علي نقي سالم

اده و ( ه اتفاق افت۹۹۵السالم در سال )هشت سال بيشتر نداشته چون وفات امام جواد عليه

ي ( ه واقع شده و از ضروريات مذهب ما شيعه۹۱۹السالم در سال )والدت امام هادي عليه

اماميه آنست كه آن حضرت در آن موقع هشت سالگي به تمامي علوم انبياء و مرسلين و 

علوم خاتم انبياء و علي مرتضي و آباء و اجداد اطهار خود دارا بود و بدون تعليم ] صفحه 

اش را از نوشت و از كسي تعليم خط نوشتن ياد نگرفته تا هزينهخط مي [ از كسي۷۸۳

دارائي خود يا پدر بزرگوارش بپردازد يا كسي ديگر بپردازد يا به حرف خرافي بعضي 

السالم را اهلل صلي اهلل عليه و آله هزينه تحصيل خط و علم اميرالمؤمنين عليهمانند رسول

اختيار او گذاشته بود بپردازد و در يكي از دانشگاهها  از مال خديجه عليهاالسالم كه در

هاي خيالي حجاز يا در خود مكه از خوشنويسان زبردست و از استادان علوم و دانشكده

ي محال هاتحصيالت خود را به پايان رسانيده باشد زهي اين تصورهاي باطل و اين خيال

د. و شوي اماميه برداشته ميهاي زهرآگين كه برخالف عقائد ضروري شيعهو اين قلم

ها و اذهان به وجود آورده و موهوماتي از مزدوران استعمار تصورات باطلي در مخيله

ه شود كه جز خيانت و جنايت بجزء تاريخ بزرگان دين و بينانگذاران اسالم قرار داده مي

رك دپردازيها براي نسل آينده مخواهند باآن دروغعالم شيعه چيزي بيشتر نيست مي

السالم در اول و درست كنند. معلي بن محمد گويد: خارج شد امام ابوجعفر جواد عليه

ابتداي زمان وفات پدر بزرگوارش و نظر كردم بر قد آن حضرت تا قامت او را به اصحاب 

خودمان وصف و تعريف نمايم پس آن حضرت نشست بعد فرمود: اي معلي خداوند 
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ه احتجاج فرموده با آن در نبوت و فرمود: ] صفحه احتجاج فرموده در امامت مثل آنچ

[ . چون امام و پيغمبر فرقي ندارند مگر در منصب نبوت ۳۵۲[ و آتيناه الحكم صبيا ]۷۸9

ا ي نبوت است و اين مطلب ري امامت و خالفت و واليت كبري باالتر از مرتبهو مرتبه

[ پس همچنان كه خدا بر ۳۱۵]ام در تعليقات خود بر كتاب )انيس الموحدين( بيان كرده

گي داده امامت را نيز بر امام از اول عنايت فرموده السالم نبوت را در حال بچهيحيي عليه

 است. 

 تكلم ائمه با زبانهاي مختلف

ابوحمزة نصير خادم گويد: مكرر شنيدم ابومحمد امام حسن عسكري )ع( با غالمان 

ها ترك و روم و صقالبه بودند و از اين غالمزد و در آن خويش با لغتهاي آنها حرف مي

كار تعجب كردم و گفتم او در مدينة متولد شده و به كسي ظاهر نشد تا اين كه امام 

كلم شان تابوالحسن هادي )ع( از دنيا رفت و كسي او را نديد پس چطور با آنها با لغات

بزرگوار رو كرد گفتم پس آن زند و اين مطلب را در نفس خودم ميكرده و حرف مي

به من و فرمود: خداوند عزوجل حجت خود را از ديگر مردم و خلق خود جدا كرده و 

[ او بر تمامي لغات و ۷۸۷به او معرفت تمامي اشياء را عطا فرموده و حجت ] صفحه 

داند و هرگاه اين طور نباشد ميان حجت و آنهائي انساب و حوادث معرفت داشته و مي

[ . ناگفته نماند: صقالبه جمع صقالب ۳۱۱شود ]خداست فرق نمي كه او بر آنها حجت

است و آنان اقوامي بودند كه در ميان بلغار و قسطنطنية سكونت داشتند و مردم فعلي 

ه باشند و صقالب با سين نيز نوشتوسلواكي و يوگوسالوي از اعقاب همين اقوام ميچك

ي خود با زبان مادري آنها از تركي و شود. نصير خادم از تكلم امام )ع( با غالمهامي

دانسته امام )ع( در كودكي نزد كسي رومي و صقالبي در تعجب شده در صورتي كه مي

آن زبانها را ياد نگرفته و امام )ع( از ضمير او خبر داده و با دليل به او فهمانيده كه كسي 

ت اال بايد در او صفكه او حجت خدا بر عموم بشر است بايد به زبان آنها آشنا باشد و 
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[ وجود داشته باشد كه عبارت از نفهميدن اوست زبان اشخاصي را ۷۸۱نقص ] صفحه 

كه او بر آنها حجت خداست و حال آن كه در امام )ع( نقصي نبايد وجود داشته و فاقد 

ي عقلي و نقلي بر آن داللت دارد. علي بن مهزيار صفات كمال بوده باشد چنانچه ادله

خود را پيش امام ابوالحسن هادي )ع( براي حاجتي فرستادم و او سقالبي بود  گويد: غالم

و غالم برگشت در حالي كه در تعجب بود به او گفتم به تو چه شده كه در تعجب هستي؟ 

كي از افراد زد گويا او يگفت: چطور تعجب نكنم پيوسته با من با زبان سقالبي حرف مي

ي حرف زدن امام هادي )ع( را در مدينة ايام واثق [ . ابوهاشم جعفري ترك۳۱۹ماست ]

عباسي به ابغاء سرلشكر قشون ترك نقل كرده است باز ابوهاشم جعفري تكلم امام هادي 

بان السالم به چندين زي امام عليهالسالم را با وي به زبان هندي نقل كرده و از معجزهعليه

[ . آيا امام هادي و امام حسن ۳۱۵آشنا شده كه يكي از آنها زبان هندي بوده است ]

السالم آن زبانها را از كسي آموخته بودند؟ و به كسي كه از وي زبان ياد عسكري عليه

ي آن را پرداخته بودند؟ آيا در [ داده و هزينه۷۸۲گرفته بودند به او اجرت ] صفحه 

ه شود: گفت اند؟ مگر اين كهالسالم نگارش دادهتاريخي اين مطلب را در حق أئمه عليهم

لي اند والسالم همچو مطلبي را نگارش ندادهي اطهار عليهمي ائمهگر چه مؤرخين درباره

شوند كه دروغهاي خيالي خودشان را جزء تايخ در عصر ما روشنفكران خمود پيدا مي

كنند و در صفحات آن آنها را ثبت نمايند بلكه مدركي براي نسل آينده تهيه كنند تا آنها 

علم ي طاهرين )ع( را به رديف آن جهال بيالسالم و ساير ائمهاميرالمؤمنين عليه بتوانند

و معرفت كه خالفت اسالمي را بعد از پيغمبر صلي اهلل عليه و آله و سلم اشغال كردند 

 بياورند و آن حجج الهي را امثال آنها بشمارند. 

 تذكر به خوانندگان محترم از اغراض استعماري

كه در  شودشود: كه در عصر ما كتابهائي تأليف ميي محترم تذكر داده ميبه خواننده

 اهللآنها جز عداوت با اسالم منظوري نيست و سعي دارند كه در تاريخ حاالت رسول
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السالم دروغها و اغراض استعماري غالب بلكه ي طاهرين عليهمصلي اهلل عليه و آله و ائمه

السالم لكه ا در تاريخ حاالت پيغمبر اكرم و أئمه عليهماغلب از مستشرقين را بگنجانند ت

بچسبانند. و در آن كتابها احتماالت و حدسيات غير صائب و اجتهادات فاسد خودشان 

را با حرفها و افتراهاي مستشرقين به هم آميخته و از آن معجون مهلك ساخته و به خورد 

اساس درست كرده و درك بيلوح از مسلمين بدهند و براي نسل آينده ممردم ساده

اهلل حقيقت تهيه كنند و تاريخ را كه تاريك است تاريكتر نمايند و تاريخ رسولمصدر بي

السالم را كه روشن و واضح است مبهم سازند ولي غافلند صلي اهلل عليه و آله و أئمه عليهم

أئمه  [ سرگذشت ايام كودكي پيغمبر اكرم )ص( و۷۳۵از اين كه زندگاني و ] صفحه 

)ع( قبل از بعثت و بعد از آن روشن تر از آنست كه دشمنان اسالم بتوانند لكه بر آن 

بچسبانند و پيغمبر اكرم صلي اهلل عليه و آله و سلم را در كيش قوم خويش پندارند و يا 

 به او نسبت خواندن و ياد گرفتن تورات را با آن كلفتي بدهند .

 غرض گوستاولبون در تاريخ تمدن

نانچه اين كذب صريح و افتراء آشكار را )گوستاولبون فرانسوي( در تاريخ تمدن اسالم چ

اهلل صلي اهلل عليه و آله نسبت داده است كه از راهب بحيرا در سفر به ساحت قدس رسول

شام تورات ياد گرفت در صورتي كه مدت بسيار كمي و چند ساعت بيشتري به راهب 

ي اهلل اهلل صلي رسولالوه كدام تاريخ و درك دام كتاب سيرهاند و عنامبرده مهمان نبوده

عليه و آله اين مطلب را كسي نگارش داده است تا آقاي )گوستاولبون( آن كذب محض 

اهلل صلي اهلل عليه و آله نوشته است و از تأليف كتابي به نام )تاريخ تمدن( را در حق رسول

غ واضح و كذب محض را در آن بگنجاند [ جزء اين كه آن چند كلمه درو۳۱۸منظوري ]

وشن اهلل صلي اهلل عليه و آله و به تاريخ زندگاني رنداشته است بلكه به ساحت قدس رسول

ي سياهي وارد سازد ولي غافل بوده كه به ادعاء آن يگانه منجي عالم بشريت بتواند لكه

الدين قيه قطب[ شيخ امام ف۷۳۱دروغي لباس صدق و راستي نتوان پوشانيد. ] صفحه 
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نقل كرده از محمد بن ميمون گويد: [ » ۳۱۳الخرايج و الجرائح ]»راوندي )ره( در كتاب 

السالم بودم و هنوز آن حضرت به خراسان تشريف نبرده در محضر حضرت رضا عليه

بود و سفري به مكه فرمود من نيز در خدمت آن حضرت بودم چون خواستم مراجعت 

خواهم به مدينه بروم كاغذي براي ابوجعفر ردم كه ميكنم خدمت آن حضرت عرض ك

السالم بنويسيد تا من ببرم امام تبسمي فرمود و نامه نوشت پس من محمد تقي جواد عليه

هاي من نابينا شده بود پس ي مدينة شده و آن نامه را آوردم و در آن وقت چشمروانه

در حالي كه در گهواره جاي السالم را آورد موفق خادم حضرت امام محمد تقي عليه

السالم به موفق فرمود كه مهر از نامه داشت پس من نامه را به آن جناب دادم امام عليه

بردار و كاغذ را باز كن پس موفق مهر از كاغذ برداشت و آن را مقابل آن حضرت گشود 

ت السالم آن را مالحظه كرد آنگاه به من فرمود: اي محمد احوال چشمپس امام عليه

چگونه است عرض كردم ياابن رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله چشمم عليل شده و بينائي 

فرمائي. فرمود: نزديك شو، نزديك آن حضرت رفتم پس از آن رفته چنانچه مشاهده مي

هاي من كشيد و چشمان من به حال خود برگشت آن طور دست مبارك خود را به چشم

[ خدمتش ۷۳۹حضرت را بوسيدم و از ] صفحه  كه صحيح بود پس من دست و پاي آن

السالم در حالي كه در گهواره است نامه را بيرون آمدم در حالي كه بينا بودم. امام عليه

شود آيا احتياج دارد كه نوشتن خواند و اعجاز و كرامت از دست مباركش صادر ميمي

ئر ي ظاهري است كه از ساو خواندن را ياد بگيرد؟ آيا مثل مردم عاديست؟ آيا مانند خلفا

 ي انتخابي مردم باشد. اشخاص نوشتن و خواندن ياد بگيرد؟ و خليفه

 اعتقاد امامیه در حق امام

ه ي پيغمبر صلي اهلل علياعتقاد ما اين است كه امام )ع( منصوص از جانب خدا به واسطه

ز طرف و آله است و تمامي كماالت ظاهري و باطني و صوري و معنوي او موهوبي ا
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خداست و احتياجي به كسب و تحصيل آنها ندارد كما اين كه پيغمبر صلي اهلل عليه و آله 

 د. انو سلم آن طور بود و اين اعتقاد را متكلمين اماميه در كتب كالم مبرهن كرده

 قدغن بودن خواندن و نوشتن به پیغمبر 

توانست لم نيز مثل امام ميو از اينجاست كه بايد گفت: پيغمبر صلي اهلل عليه و آله و س

د و امام آيبخواند و بنويسد و اين صفت كمال را دارا بود و اگر دارا نباشد نقص الزم مي

)ع( بايد در آن صفت بر وي برتري داشته باشد و حال آن كه امام )ع( در هيچ صفت 

ست كه در ا برتري بر پيغمبر صلي اهلل عليه و آله ندارد بلكه پيغمبر صلي اهلل عليه و آله

 السالم دارد و امام )ع( بر آن صفت دارا نيست وليصفت منصب نبوت برتري بر امام عليه

در سائر صفات كمال با پيغمير )ص( يكسان است فرقي ندارند. پس پيغمبر اكرم صلي 

توانست بخواند و بنويسد ولي قدغن بود خواندن و اهلل عليه و آله و سلم با اين كه مي

تا مبطلين بريب و شك نيافتند چنانچه قرآن كريم بر آن ناطق است. ] صفحه  نوشتن بر او

۷۳۵ ] 

 روايت ابو بصیر

روايت شده از ابوبصير كه گفت: عرض كردم به ابوالحسن موسي بن جعفر عليهماالسالم 

شود امام؟ فرمود كه به چند خصلت اما اول آنها آن كه فداي تو شوم به چه شناخته مي

شود تا حجت باشد و از جواب سئوالي عاجز نشود به وي نص و اشاره ميكه از پدرش 

نمايد و از اموري كه در آينده خواهد و هرگاه از سئوال خاموش شوند ابتداء به سخن مي

كند به هر زبان كه خواهد. بعد از آن فرمود: اي دهد و با مردم تكلم ميشد خبر مي

 كه برخيزي يعني نشان بدهم به تو كه چطور امامابومحمد بدهم به تو عالمتي پيش از آن 

زند پس زماني درنگ نكرديم كه مردي درآمد و )ع( اگر بخواهد با هر زبان حرف مي

او از خراسان آمده بود و خراساني با امام )ع( به عربي تكلم كرد امام )ع( در جواب او 
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ا شما به كرد از اين كه ببه فارسي تكلم فرمود خراساني عرض كرد: به خدا قسم مرا منع ن

فارسي تكلم كنم مگر اين كه گمان كردم كه شما عارف به لغت فارسي نباشيد. امام 

السالم فرمود: سبحان اهلل هرگاه من ندانم جواب تو را با زبان تو پس فضل و برتري عليه

مد به حمن بر تو با چه باشد در آنچه با آن مستحق امامت باشم. بعد از آن فرمود: اي ابوم

درستي كه امام آن كسي است كه پوشيده نباشد بر او كالم هيچ يك از مردم و نه زبان 

[ . اين روايت شريفه ۳۱9[ آن چيزي كه در آن روح باشد ]۷۳۸مرغان و نه كالم ] صفحه 

كه مضومنش داللت بر صحت آن دارد قواعد كليه را در باب خصال و اوصاف امام )ع( 

باشد و نظائر آن زياد است و وجود آن حديث شريف كافي ميمحتوي و جامع بوده و 

ند و معتضد با كي اماميه براي اعتماد و اطمئنان كفايت ميي شيعهدر كتب بسيار معتبره

احاديث زياديست كه قريب به آن مضمون مختصرا و مشروحا وارد شده است عالوه اين 

 كه مطابق با ادله و براهين عقلي و نقلي است. 

 نامه خواندن امام جواد در حال طفولیت

 سره كه از ثقات علماء و رجاليينشيخ ابوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز كشي قدس

ي اماميه در قرن چهارم هجري بوده در كتاب رجال كه از آن شيخ الطائفة شيخ شيعه

و آن در  ستسره اختياراتي فرموده و به نام اختيار معرفة الرجال اابوجعفر طوسي قدس

باشد روايت كرده از محمد بن سنان كه گفت كشي مياعصار اخيره معروف به رجال

عليه از درد چشم خود پس گرفت آن اهلل[ : شكايت كردم به حضرت رضا سالم۳۱۷]

حضرت كاغذي و نوشت براي ابوجعفر جواد )ع( و آن حضرت از طفل سه ساله ] صفحه 

السالم آن نوشته را به خادمي داد و امام رضا عليه [ پس حضرت۳۱۱[ كوچكتر بود ]۷۳۳

امر كرد مرا كه با او بروم و فرمود به من كه كتمان كن )يعني اگر از حضرت امام جواد 

ي ديدي آن را اظهار مكن( پس رفتيم به نزد آن حضرت و خادمي آن جناب )ع( معجزه

در مقابل و جلو حضرت جواد را به دوش برداشته بود. محمد گويد: پس خادم آن نامه را 
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كرد به آن نامه و سر مبارك السالم گشود حضرت جواد )ع( نظر مي[ عليه۷۳9] صفحه 

 پس اين كار را چند دفعه كرد پس« ناج»گفت كرد و ميخود را به جانب آسمان بلند مي

رفت هر دردي كه در چشم من بود و چنان چشمم روشن و بينا شد كه چشم احدي مانند 

السالم كه خداوند تو را شيخ اين امت قرار دهد نبود پس گفتم به حضرت جواد عليهآن 

 اسرائيل قرار داد پس گفتم به آنالسالم را شيخ بنيهمچنان كه عيسي بن مريم عليه

حضرت: اي شبيه صاحب فطرس. محمد گفت: پس من برگشتم و حضرت امام رضا )ع( 

يوسته چشمم صحيح بود تا وقتي كه فاش كردم به من فرمود: كه اين را پنهان كن من پ

ي چشم خود پس ديگرباره درد چشم من السالم را دربارهي حضرت جواد عليهمعجزه

 تعالي كه بنا بر تحقيق از ثقات و بزرگاناهللعود كرد. پس راوي از محمد بن سنان رحمه

نموده و  و بياناست منظور از كالم او كه گفت: اي شبيه صاحب فطرس سئوال كرده و ا

چون  عليه نقل كرده واهللي فطرس ملك را در ايام تولد حضرت سيدالشهداء سالمقضيه

كشي )ره( و منتهي انجاميد از نقل آن خودداري شد رجوع شود به رجالكالم به طول مي

اند االمال محدث قمي)ره( و ديگر مصنفات علماء كه آن قضيه را نقل فرموده

[ از ۳۱۲[ شيخ ابوعمرو كشي رحمه اهلل مسندا نقل كرده ]۷۳۷. ] صفحه عليهماهللرضوان

ر اند: كه ما بوديم دنصر و محمد بن سنان كه هر دو جميعا گفتهاحمد بن محمد بن ابي

السالم نيز در مكه بود به امام )ع( عرض كرديم خدا ما را فداي مكه و ابوالحسن رضا عليه

بيرون برويم و شما اقامت داريد هرگاه رأي مبارك  خواهيم از مكهشما فرمايد ما مي

اي به ابوجعفر جواد )ع( بنويسيد كه ما آن را به حضور او با عالقه بگيرد براي ما نامه

اي به ابوجعفر )ع( نوشت و آمديم و به موفق خادم گفتيم خودمان ببريم پس امام )ع( نامه

ن حضرت را براي ما بيرون آورد در حالي امام جواد )ع( را براي ما بيرون بياورد او هم آ

ي موفق بود يعني او را در آغوش گرفته بود پس امام السالم در سينهكه امام جواد عليه

فرمود كرد و تبسم ميپيچيد و به آن نظر ميجواد )ع( رو كرد به خواندن نامه و آن را مي

نمود محمد بن سنان باز مي پيچيد و از آخرشتا آخر آن رسيد و نامه را از باالي آن مي
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گويد: پس وقتي كه از خواندن نامه فارغ شدن پاهاي مبارك خود را حركت داد و 

[ پس احمد گفت: پس از ان ابن سنان در آن موقع ۷۳۱[ . ] صفحه ۳۹۵فرمود: ناج ناج ]

ي بحراني )ره( در كتاب مدينة المعاجز )المعجزات( گفت: فطرسية فطرسية. و سيد عالمه

كرده از ابوجعفر محمد بن جرير طبري گويد حديث كرد به ما ابوالفضل محمد بن  نقل

عبداهلل و او گفت: نقل كرد به ما جعفر بن مالك فرازي او گويد: حديث نمود به ما علي 

نصر گفت: بودم من و محمد بن سنان و صفوان بن يونس خراز از احمد بن محمد بن ابي

مام ابوالحسن رضا )ع( در مني فرمود براي تو حاجتي و عبداهلل بن مغيره در حضور ا

هست؟ عرض كردم بلي و نامه به همراه ما مرقوم فرمود به ابوجعفر )ع( و وقتي كه 

برگشتيم به مدينة امام جواد )ع( را مسافر )از خدام امام )ع( است( بر دوش خود براي ما 

ا به آن حضرت داديم مهر بيرون آورد و آن حضرت در آن روز هيجده ماهه بود نامه ر

[ و نامه نوشتن امام هادي )ع( با خط ۷۳۲[ . ] صفحه ۳۹۱آن را برداشت و نامه را خواند ]

 اند مذكورو زبان رومي در روايت مفصلي كه شيخ صدوق )ره( و ديگران نقل كرده

الدين صدوق )ره(. اگر از اين [ و اكمال۳۹۹است رجوع شود به كتاب مدينة المعاجز ]

يل احاديث كه در كتب و جوامع حديث روايت شده نقل شود بايد تأليف مستقلي قب

آوري گردد و به همين قدر در اينجا اكتفاء نموده و كالم يكي از بزرگان متكلمين جمع

 السالم بيان فرموده بياورم. ي اطهار عليهمي ائمهاماميه را كه درباره

 نقل كلمات ابن ابي جمهور احسائي

سره( در كتاب معين المعين گويد جمهور احسائي )قدسمتكلم كبير ابن ابي يعالمه

[ : وجدت في بعض المصنفات.... دالئل اجمالية علي امامة االئمة االثناعشر ۳۹۵]

السالم احب ان احكيها بلفظها و هي احد الدالئل علي امامة أالئمة )ع(: ما ظهر عنهم عليهم

لعالم فحصل في كل فرقة منهم فن و اجتمعت فنونها و من العلوم التي تفرقت في فرق ا

سالم الالسالم أال تري الي ما روي عن اميرالمؤمنين عليهسائر انواعها في آل محمد عليهم
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من ابواب التوحيد....؟ و عن الباقر و عن الصادق )ع( و اصحاب ابنه موسي )ع( و لم يبق 

( و كذلك كانت حال ابنه موسي )ع( [ فنون العلم اال روي عنه )ع۷9۵فن من ] صفحه 

محمد العسكري الحسن و ابيمن بعده من اظهار العلوم...... و كذلك كان سبيل ابي

عليهماالسالم و انما كانت الرواية عنهما اقل النهما كانا محبوسين في عسكر السلطان 

لم  .... وممنوعين عن االنبساط في العبارات و الفتاوي و ان يلقيهما كل احد من الناس

يمكن احد يدعي انهم اخذوا العلم عن رجال العامة او بلوغه من رواتهم و فقهائهم النهم 

لم يروا قط مختلفين الي احد من العلماء في تعلم شيئي من العلوم و اكثره ال يعرف اال 

 منهم و لم يظهر اال عنهم فعلمنا ان هذه العلوم بأسرها قد انتشرت عنهم مع غنائهم عن سائر

الناس حتي زيادتهم في ذلك علي كافتهم و نقصان جميع العلماء عن رتبتهم فثبت انهم 

اخذوا بها عن النبي صلي اهلل عليه و آله فيما يحتاجون اليه و غنائهم عنهم فيكونوا مفزعا 

المته في الدين و ملجأ لهم في االحكام و جروا في هذا مجري النبي صلي اهلل عليه و آله 

 له ال عالمه احوال االمم السالفة و افهامه ما في الكتب المتقدمة من غير في تخصيص اهلل

ان يقرأ كتابا او يلقي احدا من أهله هذا. فثبت في العقول: ان االعلم افضل و االفضل اولي 

م االمة السالم اعلباالمامة من المفضول لما دل عليه اهلل من االيات و اذا كانت ائمتنا عليهم

 فرمايد: در بعضئمة االسالم الذين استحقوا الرياسة علي االنام.... الخ. ميثبت انهم ا

 السالم يافتم و خوشي اثناعشر عليهممصنفات علماء، دليلهاي اجمالي بر امامت ائمه

[ را بياورم چون آنها يكي از دالئل ۷9۱داشتم آنها را نقل نمايم و عين الفاظ آنها ] صفحه 

هاي لسالم است: آنچه از آنها از علوم آشكار شده و در تمامي فرقهابر امامت أئمه عليهم

نون ها فني حاصل گشته و تمامي فدنيا منتشر و متفرق گرديده و نزد هر فرقه اي از فرقه

د بينيالسالم جمع شده است آيا نميو اصناف آن علمها و انواع آنها نزد آل محمد عليهم

هاي توحيد...... و از امم باقر و صادق نقل شده از باب السالمآنچه از اميرالمؤمنين عليه

 السالم و باقي نمانده فني از فنون علم مگرعليهماالسالم و از اصحاب فرزندش موسي عليه

السالم و همچنان بود حال فرزندش موسي اين كه روايت شده از امام صادق عليه
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همچنان بود راهي كه امام هادي السالم بعد از آن حضرت از آشكار ساختن علوم. و عليه

و امام حسن عسكري عليهماالسالم پيمودند در نشر علوم ولي روايت از آن دو بزرگوار 

ي وقت زنداني بودند و از بسط و كمتر بوده چون هر دو آن حضرات در أرتش خليفه

و ا آن دتوانست بنشر دادن علم با تكلم با مردم و فتوي دادن ممنوع بودند و كسي نمي

توانستند به حضور ايشان شرفياب شده امام عليهماالسالم مالقات نمايد و تمام مردم نمي

السالم از علماي عامه و رجال آنها و أخذ علم كنند. و أحدي اداء نكرده كه أئمه عليهم

أخذ علم كرده باشند يا علم به آن حضرات از راويان عامه و فقهاء آنها رسيده باشد زيرا 

السالم ابدا ديده نشده كه به نزد أحدي از علماء براي ياد گرفتن چيزي از علوم أئمه عليهم

السالم و آمد و رفت داشته باشند با اين كه اكثر علوم شناخته نشده مگر از أئمه عليهم

السالم و از اينجا ما [ آن حضرات عليهم۷9۹علوم آشكار نگرديده مگر از ] صفحه 

ه و آنها السالم انتشار يافته اين كه اين علوم تماما از أئمه عليهمرسانيم بدانيم و علم ميمي

باره آن حضرات )ع( برتري بر تمامي مردم اند بلكه در اينمستغني از سائر مردم بوده

السالم كوتاه آمده و به اند و تمامي علماء از رسيدن به مقامات علمي أئمه عليهمداشته

ج به السالم در هر آنچه احتياپس ثابت شد كه أئمه عليهماند. ي آنها هرگز نرسيدهمرتبه

 اند و آن حضراتاهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم اخذ كردهاند علوم را از رسولآن داشته

اند تا اين كه آن حضرات پناهگاه أمت پيغمبر صلي اهلل عليه و آله در غني از ديگران بوده

بين باشند و ائمه )ع( در اين حاالت و اوصاف امور دين و ملجأ آنها در أحكام شرع م

اند كه خداوند اختصاص داده بر او در اهلل صلي اهلل عليه و آله بودهخودشان مانند رسول

آگاه نمودن وي بر احوال امتهاي گذشته و در فهمانيدن به او آنچه در كتابهاي گذشته 

 فه از اهل كتاب )يعني يهود وبوده بدون اين كه كتابي بخواند يا احدي را از هر دو طائ

نصاري( مالقات در خواندن نمايد. پس ثابت گرديد در عقلهاي عقالء: اين كه اعلم 

افضل است و افضل اولي به اشغال مقام امامت است از كسي كه او مفضول است براي 

ي ما )ع( اعلم اين كه بر آن خداوند در آيات داللت فرموده است پس وقتي كه ائمه
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اند كه استحقاق رياست بر مردم دارند. اين جمالت ي اسالمد ثابت شد كه آنها ائمهانامت

[ متكلمين اماميه ۷9۵و كلمات معاني عباراتي است كه از قلم يكي از بزرگان ] صفحه 

صادر شده و حاصل آن اين است امام نيز مثل پيغمبر صلي اهلل عليه و آله احتياج به خواندن 

ن خط و تحصيل ندارد و بر حسب قاعده نيز چنانچه مكرر اشاره و نوشتن و ياد گرفت

السالم در تمامي اوصاف و كماالت كرديم قول صحيح و كالم درست است كه امام عليه

مانند پيغمبر صلي اهلل عليه و آله است چنانچه پيغمبر صلي اهلل عليه و آله علم و كماالتش 

السالم فرقي ندارد مگر در نبوت كه امام عليهالسالم مثل اوست از جانب خداست امام عليه

 آن منصب را ندارد. 

 نقل كلمات والد شیخ بهائي

و يكي ديگر از بزرگان علماي اماميه شيخ االسالم شيخ حسين بن عبدالصمد حارثي 

 عليه در كتاب دراية الحديث گويد:اهللسره والد شيخ بهائي رضوانهمداني جبعي قدس

تردد السالم قط فالخلق من العامة و الخاصة انه لم يسأل احد منهم عليهمو لقد علم بين كل 

و ال توقف و ال استشكل احد منهم سؤاال قط و ال عول في جوابه علي كتاب و ال مباحث 

مع انهم لم يشاهدوا قط مختلفين الي معلم و ال ادعي ذلك عليهم مدع من اوليائهم و ال 

اهلل صلي اهلل عليه و آله و هذا من د عن آبائه عن رسولمن اعدائهم بل كل واحد منهم يسن

أقوي االدلة علي اختصاهم بالمزايا التي يقطع كل ذي لب بانها من اهلل تعالي ميزهم بها عن 

الخلق و معجزاتهم الباهرات و اخبارهم بالمغيبات مما نقله الثقات و اشتهر في كل االمكنة 

پس كسي كه ادعاء كرده كه پيغمبر اكرم صلي اهلل  ط ايران. ۸۱و االوقات...... انظر ص 

ي ي كبرالسالم را از مال خديجهي تحصيل اميرالمؤمنين علي عليهعليه و آله هزينه

 مدرك گفته و كلماتيعليهاالسالم كه در اختيارش گذاشته بود پرداخت حرف بي

ت آن حضرت ي اماميه سفته است. در تاريخ حاال[ شيعه۷9۸برخالف معتقدات ] صفحه 

بر  ي آنستكسي اين قضيه را نگارش نداده و اگر اين ادعاء از اجتهادات خود نويسنده
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شود و در استنباطات خود به خطأ و غلط رفته است مگر اين كه خودش برگردانيده مي

در معتقدات خود راه سنيها را پيموده باشد و مباني اعتقاداتش متكي و مبتني بر مباني 

ه هر جاهل و نادان را اليق اشغال مقام خالفت و نيابت از پيغمبر صلي اهلل سنيها باشد ك

عليه و آله بدانند و مانند رئيس جمهوريهاي فعلي دنيا اشخاص عادي را به امامت انتخاب 

كنند و او را امام و خليفه بدانند فعلي االسالم السالم چنانچه آخر كارشان نيز به اين وضع 

ه ي اثناعشريه نيست كي اماميهيا از ضروريات مذهب ما شيعهبينيم. آكشيد كه مي

حضرت ولي عصر بقيةاهلل ارواحنا فداه در حين رحلت پدر بزرگوارش امام حسن 

السالم بيشتر از پنج سال نداشت؟ آيا در آن سن به تمامي علوم و معارف عسكري عليه

قه باشد يعه و معتقد به عقائد حاهلل صلي اهلل عليه و آله دارا نبود؟ هرگز كسي كه شرسول

 تواند آن را انكار كند. نمي

 نقل كلمات شیخ مفید

شيخ اعظم مفيد )ره( گويد: و كان سنه عند وفاة ابيه خمس سنين آتاه اهلل فيها الحكمة و 

فصل الخطاب و جعله آية للعالمين و آتاه الحكمة كما آتاها يحيي صبيا و جعله اماما في 

ظاهرة كما جعل عيسي بن مريم في المهد نبيا و قد سبق النص عليه في ملة حال الطفولية ال

سالم ] الطالب عليهالسالم ثم من اميرالمؤمنين علي بن ابياالسالم من نبي الهدي عليه

[ و نص عليه االئمة و احدا بعد واحد الي ابيه الحسن )ع( و نص ابوه عليه عند ۷9۳صفحه 

غيبته و هو  لخبر بغيبته ثابتا قبل وجوده و بدولته مستفيضا قبلثقاته و خاصه شيعته و كان ا

صاحب السيف من ائمة الهدي )ع( و القائم بالحق المنتظر لدولة االيمان و له قبل قيامه 

 [ ... الخ ۳۹۸غيبتان ]

 كالمي بي مأخذ و رد آن
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ح شيخ اعظم يامام عصر و ناموس دهر بقيةاهلل في العالمين در آن موقع پنج سالگي به تصر

اش نقل شد مانند عيسي )ع( و يحيي )ع( بوده كه علم و مفيد )ره( چنانچه كلمات شريفه

حكمت و نبوت به آنها عطا شده بود و به امام )ع( نيز در آن سن مبارك تمامي علوم 

آنها و امامت عطا شده است آيا احتياج داشت پيش اشخاص عادي تحصيل كرده و خط 

هزينه و مخارج صرف كند از معلمي درس خواندن و نوشتن بياموزد؟  نوشتن ياد بگيرد و

ي اطهار )ع( آنست كه معلوم شود ادعاء اين كه منظور از شرح دادن به اين حاالت ائمه

اهلل )ص( از مال خديجه به آساني توانست وسائل تحصيل سواد و آموختن خط را رسول

دور  ي تشيع است ورا بپردازد دور از عقيده اشالسالم فراهم سازد و هزينهبراي علي عليه

از واقع تاريخي و كذب محض و هذيان صرف است كه بلكه بتوانند اميرالمؤمنين 

ي اشخاص عادي بياورند و روح ضد تشيع و تعصب ] السالم را به رديف و جرگهعليه

 سبت[ آباء و اجدادي در آن گونه اشخاص بروز كرده، به كدام دليل اين ن۷99صفحه 

راي ما السالم داده شده؟ باهلل صلي اهلل عليه و آله و اميرالمؤمنين عليهمدرك به رسولبي

عالي: مأخذ است اگر گفته شود: قوله تمعلوم نيست. و از آنچه گفتيم معلوم شد كالم بي

 قال اني عبداهلل آتاني الكتاب و جعلني نبيا. اي سيجعلني نبيا فيما بعد الن الرضيع ال يكون

قدوة للناس و حجة عليهم كيف و هو غير مسئول عن أقواله و أفعاله فهل يكون مسئوال 

عن تبليغ رساالت اهلل الي عباده؟ و عن االناجيل ان عيسي بعث في سن الثالثين و انما تكلم 

في المهد لتبرئة امه من الزنا و الفجور ال النه نبي مرسل. قلت: قوله: اي سيجعلني نبيا فيما 

معني مجازي ال يصار اليه من دون قرينة صارفة عن المعني الحقيقي و ظواهر القرآن بعد. 

حجة باالتفاق و مخالفة االخباريين ال يعبأ بها كما حقق في اصول الفقه و المراد ان االتفاق 

 الدين و فروعها فايضاحاصل ان ظواهر القرآن حجة في الفروع و االحكام و اما في اصول

ت الظواهر القرآنية مع االدلة و القرائن القطعية من أحاديث العترة الطاهرة و حجة اذا توافق

ضرورة مذهب االمامية فمتي حصل التوافق يصل الظاهر القرآني الي مرتبة النص فيحصل 

للمكلف القطع من ظاهر القرآن و يصير المستفاد من الظاهر قطعيا فيكون جة في 
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( ۷۵۸رد اشكال المتوهم كما اشرنا اليه في صفحة: )الدين و فروعها ال ظنيا حتي ياصول

ي حق سره ف( بقولنا: و توهم نشود.... الخ و لذلك تمسك الشيخ المفيد قدس۱۱سطر: )

[ القرآن الكريم بقوله: و ظاهر الذكر دليل علي ذلك في ۷9۷عيسي )ع( بظاهر ] صفحه 

من حمل االية علي ظاهرها و  سره. و ال بدقوله تعالي:.... الخ كما يأتي نقل كالمه قدس

علي صيغة الماضي: ان اهلل تعالي آتاه الكتاب « و جعلني»و كذا ظاهر « آتاني»ظاهر كلمة: 

و جعله نبيا في حال تكلمه و هو مع تبرئته المه اخبر عن كونه نبيا صاحب كتاب و هذا هو 

له: ال بالقاعدة. قوالمعني الحقيقي لالية و ال بد من االخذ به و رفض المعني المجازي عم

السالم قدوة الن الرضيع ال يكون قدوة الخ لم ال يكون الرضيع الذي هو عيسي المسيح عليه

للناس و حجة عليهم و هو آية من آيات اهلل الباهرة؟ نعم الرضيع الذي هو في بيت صاحب 

عالي  تهذا الكالم ال يكون قدوة للناس و حجة عليهم ال الرضيع الذي هو آية من آيات اهلل

. و ۲۱آية  ۹۱كما نطق به القرآن الكريم في قوله: و جعلناها و ابنها آية للعالمين سورة 

قوله: فهل يكون مسئوال عن تبليغ رساالت اهلل الي عباده؟ في هذه الكلمات مغالطة واضحة 

فان كون عيسي الرضيع نبيا في المهد يعني فيه علم النبوة و كمال العقل و كونه جامعا 

الناس و  السالم رسوال مبعوثا اليميع كماالت النبوة ال يستلزم ذلك كون المسيح عليهلج

مرسال اليهم في ذلك الوقت حتي يقول صاحب هذا الكالم: فهل يكون الرضيع مسئوال 

[ اهلل ۷9۱عن تبليغ رساالت اهلل الي عباده؟ فانه لم يكن مرسال مبلغا حينئذ عن ] صفحه 

 ناس. نعم نقل الشيخ الطبرسي )ره( في مجمع البيان في تفسير آية: قالتعالي رساالته الي ال

اني عبداهلل الخ من جملة االقوال ما هذا لفظه: و قيل ان اهلل تعالي اكمل عقله في صغره و 

ارسله الي عباده و كان نبيا مبعوثا الي الناس في ذلك الوقت مكلفا عاقال و لذلك كانت 

الحق ان عيسي )ع( كان كامل العقل في ذلك الوقت و لم [ . و ۳۹۳له تلك المعجزة ]

يكن مرسال الي عباده و كان نبيا بمعني فيه علم النبوة و كماالت النبي و اوصافه باسرها 

ولكن لم يكن مبعوثا الي الناس في ذلك الحين و كان فيه كمال العقل و التكليف في 

يسي ه و افعاله، باطل من اساسه. و قوله: عنفسه فقول القائل: ان الرضيع غير مسئوال عن أقوال
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[ فانه ال ينبغي ۳۹9السالم بعث في سن الثالثين و نقله عن االناجيل ال يعتمد عليه ]عليه

االعتماد بهذه االناجيل المحرفة التي الفوها بعد زمن المسيح )ع( بقرون كثيرة كما هو 

و  ر الهندي و غيره من الكتبمحقق في محله انظر الي كتاب اظهار الحق للعالمة الكبي

[ الخالدة و اما االنجيل المنزل الي المسيح )ع( من اهلل تعالي فليس ۷9۲االثار ] صفحه 

 بأيدينا منه عين و ال أثر. 

 از انجیلي كه به حضرت عیسي نازل شده اثري نیست

سره: في ضمن جواب المسألة المتممة للخمسين من المسائل قال الشيخ المفيد قدس

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم: انه لم يزل في الحكم مبعوثا و في العكبرية في حق رسول

[ . قلت و هكذا نقول في حق المسيح )ع( حين كان في المهد ۳۹۷العلم نبيا و هو كذلك ]

رضيعا نبيا و في حق يحيي حين كان صبيا و آتاه اهلل الحكمة و النبوة و جعله نبيا و كذلك 

ي في ظاهر الحال اماما و حجة علي الناس كما جعل االمام الجواد و االمام يجعل الصب

السالم في حال صغرهم في ظاهر الحال اماما الهادي و الحجة المنتظر القائم المهدي عليه

و خليفة و صويا و ائمة يهدون الي الحق بالضرورة من مذهبنا و جعل فيهم الحكمة و فصل 

نبياء و المرسلين و ال سيما علوم خاتم النبيين صلوات اهلل الخطاب و جعل فيهم علوم اال

عليهم اجمعين. و اما قوله: ال النه نبي مرسل. فقلت نعم نبي بالمعني الذي ذكرنا ولكن لم 

يكن مرسال في ذلك الوقت ففي قوله هذا مغالطة واضحة الن النبوة بالمعني الذي ذكرناه 

ابه اوائل ] سره في كتل كلمات الشيخ المفيد قدسال تستلزم الرسالة. و ال بأس هنا بنق

 [ المقاالت ما نقلنا مختصرا من ترجمتها فيما سبق. ۷۷۵صفحه 

 نقل كلمات شیخ مفید در حق عیسي

سره ما هذا لفظه الشريف: القول في كالم عيسي )ع( في المهد و اقول: ان كالم قال قدس

وة كليف و بعد اداء واجب كان منه و نبالسالم كان علي كمال عقل و ثبوت تعيسي عليه
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حصلت له و ظاهر الذكر دليل علي ذلك في قوله تعالي: قال اني عبداهلل آتاني الكتاب و 

جعلني نبيا و هذا مذهب اهل االمامة بأسرها و جماعة من أهل الشيعة غيرها و قد ذهب اليه 

و فرق  و بعض الزيدية نفر من المعتزلة و كثير من أصحاب الحديث و خالف فيه الخوارج

[ . ثم ال يخفي علي الباحث المنقب ان القائل انما ذكر تلك الكلمات ۳۹۱من المعتزلة ]

التي أشرنا اليها و نقلناها بعينها فيما سبق من حمل آية: قال اني عبداهلل الخ علي المعني 

حض ك دالمجازي و تفوه في حق المسيح )ع( بما نقلناه عنه كما سمعت، فقد اراد بذل

ء طفال صغيرا علي العكس من محمد صلي اهلل شبهة مسيحي متزلف: ان عيسي )ع( نبي

عليه و آله و سلم الذي بعث بعد االربعين أراد هذا المتزلف ان يفضل بزعمه عيسي )ع( 

 اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم. علي رسول

 معني كنت نبیا و آدم ... الخ

اهلل )ص( بعث من أساسه و عاطل من أصله فان رسول ولكن قول هذا المتزلف باطل

[ االربعين ال انه صار نبيا بعد ۷۷۱بالرسالة و تبليغ رساالت اهلل تعالي الي عباده بعد ] صفحه 

بلوغ سنه الشريف الي االربعين بل كان نبيا منذ تولده و صغره و عامال بشريعة نفسه المقدسة 

ي )ع( كان في المهد نبيا بنص القرآن الكريم ال بشريعة أحد من تقدمه كما ان عيس

اهلل صلي اهلل عليه و آله نبيا في ذلك الوقت قطعا و قد روي الفريقان فكذلك كان رسول

الشيعة و السنة انه صلي اهلل عليه و آله و سلم قال: كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين. و غير 

[ الي انه كان له النبوة و ۳۹۲ذا الحديث ]خفي انه صلي اهلل عليه و آله و سلم اشار في ه

جميع كما التها القدسية و اوصافها العلية في مقام النورانية ايضا و ال شك انه كان له صلي 

اهلل عليه و آله و سلم من ذلك الحين الوالية العامد المطلقة الكلية و قد شرحنا الوالية 

سره مة النراقي قدسللعال« نيس الموحدينا»التكوينية و التشريعية في تعليقاتنا علي كتاب 

عليه  اهلل صلي اهللفراجع. و أضف الي ما ذكرنا ان ضرورة االسالم المقدس قاضية ان رسول

و آله و سلم أفضل االولين و االخرين من االنبياء و المرسلين و أوصيائهم المرضيين و من 
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[ المهد و يحيي ۷۷۹ا في ] صفحه السالم نبيجميع المالئكة المقربين فاذا كان عيسي عليه

نبيا في حال كونه صبيا فكذلك النبي محمد خاتم النبيين صلي اهلل عليه و آله بالضرورة 

من الدين. و لما كان االمام البد و ان يكون مثل النبي )ص( في جميع االوصاف و 

ضيعا و كونه رالكماالت و الصفات العليا اال النبوة فاالمام )ع( ايضا امام من حين تولده 

في المهد و منذ صباوته الظاهره نعم ال يجتمع امامان في وقت واحد اال أن احدهما ناطق 

[ بعض ۳۵۵و االخر صامت و اذا ارتحل االمام الناطق الي جوار رحمة ربه تعالي يحصل ]

الشؤن لالمام الحي الظاهر كنزول الروح و المالئكة في ليلة القدر الي حضرته المقدسة و 

وجه هداية الخلق اليه و وصول اعمالهم بوساطته الي اهلل تعالي و يصير هو واسطة في يت

الفيض و يدعي يوم القيامة الخالئق الموجودون في زمانه و القائلون بامامته بهذا االمام قال 

اهلل تعالي: يوم ندعوا كل اناس بامامهم، و قال اهلل تعالي: و جعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا، 

حمد هلل الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو ال ان هدانا اهلل ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ال

 [ ۷۷۵و هب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب. ] صفحه 

 اشاره به جاللت عالمه

 اشاره

شود( )مخالفت )در اغلب آنچه از آيات قرآن مجيد استفاده مي ۱۲ -س: -۸۷۱ -ص:

الدين حسن بن مطهر حلي شهير بعالمة قدس اهلل روحه كه ةاهلل شيخ جمالاند( آيكرده

االطالق عبارت از آن ي اماميه آيةاهلل مطلق در ميان علماي اعالم و عالمه علينزد شيعه

 شمار در مدتي عموم شيعه داشته و به زحمات بيبزرگوار است حقوق بسيار در ذمه

ي نشر آئين سيد المرسلين و اثبات حقانيت طريقه زندگاني خويشتن در راه ترويج دين و

السالم متحمل شده كه بر هر فرد شيعي امامي الزم است كه بيت طاهرين عليهماهل

وقت و در هيچ زمان با مرور دوران او را فراموش نكرده و روح مقدس او را با اعمال هيچ
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ت روحي آن بزرگوار خير و با بر و احسان و قرائت قرآن شاد نمايند، و الحق عظم

طوريست با اين كه چندين قرن است كه از دنيا رحلت فرموده و در جوار اميرالمؤمنين 

)ع( آرميده ولي نام ناميش و لقب گراميش )عالمه( نزد عموم شيعه از بزرگ و كوچك 

د. نماينو خرد و كالن مشهور و در زبانها معروف و عموما به وي ثنا خوانند و قدرداني مي

[ و راجع به نسب آن بزرگوار و اصل و نژادش داستاني دارم چون هنوز ۷۷۸فحه ] ص

خواهم با نقل ثقات از فضالء و دوستان به قلم ام نميمدرك آن را خودم به دست نياورده

نمايم كه هر چه زودتر زيارت آورده و نگارش بدهم و از خداوند متعال مسئلت مي

ه ام آن را بلكه خودم بيد تا بتوانم آنچه شنيدهأعتاب مقدسه را در عراق نصيب فرما

 تعالي بمنه وجوده بحق النبي و آلهشاءاهللالعين مشاهده و مدرك را تحصيل نمايم انرأي

 عليهم. اهللصلوات

 «زنجان»اشاره به ايام اقامت در 

ي خدر سه چهار سال قبل در سفر اجباري باستان كرمان و توقف در )بافت( تقريبا سي فرس

شهرستان كرمان پس از مراجعت از آن سفر باز در زنجان به اقامت اجباري قريب به شش 

هاي نوازي و محبتماه بودم و از مهربانيهاي اهالي محترم زنجان عموما و از مهمان

ي جليل آيةاهلل آقاي حاج آقا عزالدين حسيني دامت پايان صديقنا االخ االمجد عالمهبي

برخوردار بوده و به ويژه از مذاكرات علمي و مباحثات فقهي و  بركاته خصوصا كامال

شد صفاي عجيب و حظوظ أدبي و تاريخي كه در حضور آن برادر مكرم معظم واقع مي

گنجد و مقداري از آن آيد و به عبارت نميروحي غريب داشت كه به وصف نمي

دي ي فوائاز جمله ي بافت( شرح داده شده است وحوادث و تواريخ در كتاب )سفرنامه

كه در ايام توقف در شهرستان زنجان نصيب شد يكي هم اطالع بر كتاب )ايضاح مخالفة 

ي ي خطي به قطع كوچك در كتابخانهالسنة لنص الكتاب و السنة( است كه به نسخه

[ شدم ۷۷۳اش موفق ] صفحه بقائه مطلع شده و به مطالعهاهللشخصي آن برادر معظم ادام
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روحه چقدر افكار دقيق اهللشود كه آيةاهلل عالمه قدسي آن كتاب معلوم مياز مالحظه

فرسا متحمل شده و آنچه از آيات قرآني و ذهن عميق داشته و چقدر به زحمات طاقت

شود به طور فشرده و اجمال بيان فرموده و مخالفت عامه را با آن مطلب مستفاد استفاده مي

 نيز بيان فرموده است. 

 يافتن بر كتاب: ايضاح مخالفة السنة اطالع

تاب ي اين كسره در )الذريعة( دربارهقبال آنچه شيخنا االستاد البحاثة الطهراني قدس

نامبرده نگارش داده آن را در اينجا بياورم و بعد از آن براي نمونه از عين عبارات آن 

م نقل نندگان محترام در اينجا براي خواكتاب شريف كه در كتاب )الفوائد( نقل كرده

فرمايد: )ايضاح مخالفة السنة( يعد من كتب التفاسير.... لما نمايم. شيخنا االستاد )ره( مي

فيه من تفسير االيات و بيان مداليلها و يعد من كتب الردود الدينية الشتماله علي بيان 

مطهر لمخالفات لنص الكتاب و السنة. هوالية اهلل الالمة الحلي الحسن بن يوسف بن ا

( قال الشيخ المحدث الحر العاملي في ترجمة المؤلف )انه سلك فيه ۷۹9المتوفي سنة: )

مسلكا عجيبا و بين المخالفات التي وقعت لكل آية من جهات كثيرة. و قد وصل الينا 

« اقول»عمران( و ذكر انه يوجد في الخزانة الرضوية المجلد الثاني منه و فيه تمام سورة آل

و  ۱۵9۷ة الرضوية توجد فيها حتي اليوم و هي من موقوفة ابن خاتون سنة نسخة الخزان

االسالم بزنجان نسخة أخري. و قال سيدنا ابومحمد الحسن توجد في خزانة آل شيخ

[ العالمة المؤلف في مكتبة السيد آقا ميرزا ۷۷9صدرالدين: )اني رأيت نسخة خط ] صفحه 

، و الموجود في تلك ۱۵۱۱متوفي حدود سنة االصفهاني النجفي المولع بجمع الكتب ال

الي آخر سورة  ۹۵۱في سورة البقرة آية:  -النسخ من آية: زين للذين كفروا الحياة الدنيا

ي شخصي (. جزء دوم آن كتاب شريف در كتابخانه۷۹۵عمران و فرغ منه سنة: )آل

د امجدشان سي صديقنا العالمة سلمه اهلل تعالي در زنجان موجود است و از موقوفات جد

فقيه آقا سيد محمد بن قاسم حسيني شهير به مجتهد رحمه اهلل است و آخر جزء از كتاب 
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اين است: تم الجزء الثاني من كتاب ايضاح مخالفة السنة لنص الكتاب و السنة و يتلوه في 

الجزء الثالث سورة النساء علي يد العبد الفقير الي اهلل تعالي حسن بن يوسف بن المطهر 

شرفها في آخر علي ماهلللحلي مصنف الكتاب تسويدا في الحضرة الشريفة الغروية صلواتا

نهار الجمعة العشرين من شوال سنة ثالث و عشرين و سبعمائة و صلي اهلل علي محمد و 

ي شريفه: زين آله الطيبين الطاهرين و سلم كثيرا. چنانچه شيخنا االستاد )ره( فرموده از آيه

عمران است معلوم ي آلي بقرة شروع فرموده و تا آخر سورهلخ از سورهللذين كفروا ا

ي نامبرده جزء دوم است و از جزء سوم خداوند شود جزء اول را تأليف فرموده و نسخهمي

ي جزء دوم چنانچه از عالم است كه موفق به تأليف آن شده يا نه؟ چون از اين نسخه

 [ ۷۷۷قبل از وفاتش فارغ شده است. ] صفحه  تاريخ فراغش معلوم است سه سال تقريبا

 نقل مقداري از محتويات آن كتاب

و از بيانات آيةاهلل )ره( در اين كتاب معلوم است كه مخالفين چقدر مخالفت با مطالب 

جزء سره في اول هذا الشود: قال قدساند و براي اطالع نقل ميمستفاد از قرآن كريم كرده

الثاني ما هذا لفظه: قال اهلل تعالي: زين للذين كفروا الحيوة الدنيا و يسخرون من الذين 

ذين اتقوا فوقهم يوم القيامة واهلل يرزق من يشاء بغير حساب. اقول: خالفت السنة آمنوا و ال

هذه االية من وجوه: )ا( زين: المزين للذين كفروا الحيوة الدنيا هو ابليس و جنوده النه هو 

الذي يغر و يقوي دواعي الشهوة و يحسن فعل القبيح و االخالل بالواجب و يسوف لهم 

يكون المزين هو اهلل تعالي النه تعالي زهد فيها و اعلم انها دار الغرور  التوبة و ال يصح ان

و توعد علي ارتكاب القبايح فيها و انما يصح ذلك لو كانت االفعال مستنده الي العبد و 

خالفت السنة فيه. )ب( هذا اما يصح لو كان اهلل تعالي ال يفعل القبيح و خالفت السنة فيه. 

د الكفر اليهم و انما يصح ذلك لو كان العبد فاعال و خالفت السنة )ج( للذين كفروا: اسن

فيه. )د( و يسخرون: اسند السخرية اليهم و انما يصح لو كان العبد فاعال و خالفت السنة 

[ )ه( من الذين آمنوا: اسند االيمان اليهم و انما يصح لو كان العبد فاعال ۷۷۱فيه. ] صفحه 
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لذين اتقوا: اسند التقوي اليهم و انما يصح لو كان العبد فاعال و و خالفت السنة فيه. )و( و ا

خالفت السنة فيه. )ز( فوقهم يوم القيامة: اي في عليين و الفجار في الجحيم و هذا خبر انما 

يعلم صدقه لو امتنع الكذب علي اهلل تعالي و خالفت السنة فيه. )ح( واهلل يرزق من يشاء: 

نع الكذب علي اهلل تعالي و خالفت السنة فيه. )ط( بغير حساب: خبر انما يعلم صدقه لو امت

اي كثيرا ال يدخله الحساب لكثرته، اوال يرزق المؤمن علي قدر ايمانه و ال الكافر علي 

قدر كفره في الدنيا، او يعطي أهل الجنة ما ال يتناهي و ال يأتي عليه الحساب. و هذا خبر 

ي اهلل تعالي و خالفت السنة فيه. و در تفسير آيه انما يعلم صدقه لو امتنع الكذب علي

ي مباهله مرقوم فرموده: قال اهلل تعالي: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم شريفه

فقل: تعالوا ندع ابنائنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة 

[ )ا( فمن حاجك: ۷۷۲هذه االية من وجوه: ] صفحه  اهلل علي الكاذبين. اقول: خالفت السنة

أسند الفعل اليه و انما يصح لو كان العبد فاعال و خالفت السنة فيه. )ب( فقل تعالوا: امر و 

انما يصح لو كان العبد فاعال و خالفت السنة فيه. )ج( ندع ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و 

و  يعلم صدقها لو امتنع الكذب علي اهلل تعالينساءكم و أنفسنا و أنفسكم: اخبارات انما 

خالفت السنة فيه. )د( فنجعل لعنة اهلل علي الكاذبين: أسند الفعل اليهم و انما يصح لو كان 

العبد فاعال و خالفت السنة فيه. استدل ابوبكر الرازي بهذه االية علي ان الحسن و الحسين 

دل آله و ان ولد البنت ابن علي الحقيقة. و است اهلل صلي اهلل عليه وعليهماالسالم ابنا رسول

لك عليهما كانا مكلفين في تاهللابن غيالن بهذه االية علي أن الحسن و الحسين صلوات

الحال الن المباهلة ال تجوز اال مع البالغين. و استدلت االمامية بهذه االية علي أن 

ة هين: االول: ان موضوع المباهلعليه كان أفضل الصحابة من وجاهللاميرالمؤمنين صلوات

ليتمير المحق من المبطل و ال يصح ان تفعل اال بمن هو مأمون الباطل و يكون مقطوعا 

علي صحة عقيدته و أنه أفضل الناس عند اهلل الن استعانة النبي صلي اهلل عليه و آله به في 

 يره. و الثاني: ان[ علو مرتبته و شرف منزلته و تميزه عن غ۷۱۵الدعاء تدل علي ] صفحه 

حمد صلي السالم هي نفس مقوله تعالي: و أنفسنا و أنفسكم أشار به الي أن نفس علي عليه
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اهلل عليه و آله و االتحاد محال فالمراد به المساوات و مساوي االفضل أفضل. و اراد بقوله: 

رهم فان يالسالم علي غنساءنا فاطمة عليهاالسالم. و هذا كله يدل علي أفضليتهم عليهم

العقل يقضي بانه لو كان أحد أفضل منهم استند به النبي صلي اهلل عليه و آله في الدعاء 

 علي ان اهلل تعالي هو الذي أمره بذلك و خالفت السنة فيه. 

 توضیح كالم آية اهلل

ي سره آنست كه: هر گاه كسي افضل از اميرالمؤمنين و فاطمهتوضيح كالم آيةاهلل قدس

ي اهلل اهلل صلعليهم وجود داشت و يا مساوي با آنها بود رسولاهللنين صلواتزهراء و حس

عليه و آله البد بود تمامي آنها را در مباهله حاضر نموده و بياورد و اكتفاء به آن چهار 

ي شريفه ظاهر در عموم أبناء و نساء و أنفس است و جمع وجود مقدس نفرمايد زيرا آيه

است ولي اين عمومات بر خصوص آن حضرات اطالق شده  مضاف حقيقت در استغراق

 اهلل صلي اهللو ضروري ميان مسلمانها است كه غير از آن ذوات مقدسه كسي را رسول

عليه و آله در مقام مباهله با نصاراي نجران نياورده و اگر در ميان مسلمين أحدي از پسرها 

يه اهلل صلي اهلل علبا نفس رسول رديف با آنان و مساويو زنان و نفوس كه مساوي و هم

و آله بود البد بايستي با آن حضرات به مباهله حاضر شود و اكتفاء به آن ذوات مقدسه 

[ و اين كه در نساء و انفس ۷۱۱نگردد زيرا ترجيح بال مرجح محال است. ] صفحه 

مام ا اختصاص داده به زهراء و مرتضي )ع( ولي در ابناء اكتفاء به يكي از امام حسن و

شود حسين عليهماالسالم نفرموده و بلكه هر دو سبطين را به مقام مباهله آورده معلوم مي

 السالم كند كه مساوي با نفسدر انفس أحدي نبوده كه برابري با اميرالمؤمنين عليه

اهلل صلي اهلل عليه و آله است و در نساء نيز كسي نبوده كه برابر با زهراء بتول رسول

م باشد و لذا آوردن آنها از نساء و أنفس از ديگران عموما غني بوده و آن دو عليهاالسال

ح رديف داشتند ترجيح بال مرجاند و اال اگر كسي همبزرگوار رجحان بر ديگران داشته

هاي آنها را نيز بياورد پس كسي از مسلمين در رديف آنها بوده بايستي آن هم رديف
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اكتفاء  توانستاند و لذا نميرديفين با هم مساوي و همنبوده است ولي در ابناء چون سبط

به آوردن يكي از آن دو بزرگوار بفرمايد و ترجيح بال مرجح محال است و لذا البد بايد 

هر دو را بياورد و اگر كسي در مسلمين با سبطين مساوي بود به ناچار بايستي او را هم 

رديف آنها نبوده است و اال نياوردن ء همشود كسي در ابنابياورد ولي نياورده معلوم مي

ي شريفه بااندك شد. پس از آيهها مخالف حكمت و عدالت و مساوات ميهم رديف

السالم از تمامي نفوس معلوم است زيرا با نفس پيغمبر دقت أفضليت اميرالمؤمنين عليه

 در نساء دررسد و صلي اهلل عليه و آله و سلم برابر و مساوي است و أحدي به آن نمي

رديف و رسد و همچنين در ابناء كسي همافضليت كسي به زهراء بتول عليهاالسالم نمي

 [ ۷۱۹اند. ] صفحه مساوي با سبطين )ع( نبوده و آنها أفضل از تمامي أبناء بوده

 راجع به ورود جابر در اربعین و نقل كالم بعضي از معاصرين

 اشاره

گفته شد: كه ورود جابر بن عبداهلل انصاري )ره( در أربعين و أسراء  ۱۸ -س: -۵۱۳ -ص:

بيت )ع(به كربالء گرچه در يك روز اتفاق افتاده است باز او اول زائر است: پس از اهل

ي فاضل معاصر محقق آقاي هاشم معروف الحسني مدتي مطلع شدم بر كلمات أرزنده

بر بن عبداهلل انصاري )ره( به كربالء در اربعين اول كه تصريح فرموده كه ورود جا

سيدالشهداء )ع( يك روز قبل از ورود اسراء بوده است ولي مدرك و مصدر نقل خود 

« رسيرة االئمة االثناعش»را ذكر نكرده است. و عين عبارات ايشان در اثر خالدش كتاب 

كه از روي تحقيق و شود و كلمات ايشان نظر بر اين ط بيروت نقل مي ۱۵۹ص  ۹ج 

شان از مدارك صحيحه و مصادر مورد اعتماد است و لذا بسيار محل اطمئنان نقليات

فحه العابدين ] صفرمايد: و يروي بعض الرواة ان يزيد بن معاوية خير االمام زينمي -است

ن ب[ )ع( بين البقاء بالشام و الرجوع الي المدينة فاختار الرجوع اليها فجهزهم يزيد ا۷۱۵
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معاوية و أرسل معهم من يتولي ارادة شؤونهم و رعايتهم خالل طريقهم و طلبوا من الدليل 

ان يعرج بهم علي كربالء فأجابهم لذلك. و كان جابر بن عبداهلل االنصاري و جماعة من 

هاشم قد شدوا الرحال لزيارة الحسين )ع( فوردوا كربالء قبل وصول السبايا اليها بيوم بني

ما كان جابر بن عبداهلل و من معه يجولون بين القبور و اذا بموكب االمام قد أطل واحد و في

عليهم من ناحية الشام، فقال له قائده و كان جابر مكفوف البصر: اني أري سوادا قد طلع 

قال جابر: زياد، فعلينا من ناحية الشام فخاف ان يكون الموكب الحد من أتباع يزيد او ابن

ره مسرعا فان كان من أتباع ابن زياد لعلنا نأوي الي ملجأ، و ان كان لعلي اذهب و أتنا بخب

بن الحسين )ع( و عماته و أخواته فأنت حر لوجه اهلل، فمضي و ما لبث ان رجع مسرعا و 

 العابدين )ع( قد جاء بعماته واهلل )ص( هذا زينهو يقول: يا جابر قم و استقبل حرم رسول

وقع العابدين )ع(، فحافي االقدام مسرعا حتي دنا من االمام زينأخواته، فقام جابر يمشي 

عليه يقبله و يبكي فارتج المكان من كثرة البكاء. و قال له االمام )ع(: يا جابر ههنا واهلل 

قتلت رجالنا و ذبحت اطفالنا و سبيت نساءونا و حرقت خيامنا. بنابراين كه جابر رحمه اهلل 

[ شده پس اول زائر گفتن به جابر ۷۱۸وارد كربالء ] صفحه يك روز قبل از ورود اسراء 

رحمه اهلل صحيح بوده و او اول زائر است ولي ورود جابر به كربالء يك روز قبل از ورود 

اند چنانچه شرح خاندان رسالت خالف تصريح بزرگان است كه در يك روز وارد شده

 به غالمش با سرعت برو و سوادي كهداده شد. و ناگفته نماند: از فرمايش جابر رحمه اهلل 

زياد است شايد ما پناهگاهي به شود خبر آن را به ما بياور هرگاه از اتباع ابنديده مي

خودمان پيدا كنيم هرگاه علي بن حسين )ع( است پس تو در راه خدا آزاد هستي. از اين 

م از مراجعت اماشود كه آن بزرگوار آگاهي كالم جابر بن عبداهلل رحمه اهلل معلوم مي

)ع( داشته است و در انتظارش بوده كه گفته: اگر امام سجاد )ع( باشد تو در راه خدا 

داده سوادي كه از جانب شام نمايان گشته امام علي بن الحسين )ع( و احتمال مي -آزادي

بوده باشد و گويا از آزادي امام )ع( از دست يزيد با خبر بوده و جابر )ره( اين قضيه را 

اهلل )ص( و اميرالمؤمنين )ع( نيز شنيده است چنانچه آمدنش به زيارت كربالء از رسول
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اهلل )ص( بوده است چنانچه السالم به دستور و امر رسولبعد از شهادت امام حسين عليه

سابقا نيز به اين مطلب اشارت رفته است. و البد جابر )ره( اين را هم شنيده بوده كه در 

السالم مالقات خواهد كرد و لذا به غالمش [ امام سجاد عليه۷۱۳] صفحه  زيارت اربعين با

دستور داده اگر سوادي كه نمايان شده علي بن الحسين عليهماالسالم باشد تو آزادي، 

السالم بوده است و اال از پس در جابر )ره( حالت انتظاري براي آمدن امام سجاد عليه

زياد نباشد پس امام علي بن شده اگر از طرف ابن داده كه سواد نمايانكجا احتمال مي

 [ ۷۱9الحسين عليهماالسالم است و همان طور هم شده است. ] صفحه 

 دكتر المنجد و ابن تیمیة و لعن يزيد

 اشاره

ن الدي)فتوي بعدم جواز لعن كردم بر يزيد...( آقاي دكتر صالح ۷ -س: -۸۱۵ -ص:

ان اي به عنوسازد أخيرا رسالهي زيادي منتشر ميهاالمنجد در لبنان كه آثاري و رساله

ك و گذار مسلك خشي حراني بنياناز تأليفات ابن تيميه« سؤال عن يزيد بن معاوية»

ي آن گري نشر نموده و تا حال چاپ سوم آن به نظر رسيده و در مقدمهجامد وهابي

سفيان معاوية بن أبيي دوم اموي يزيد بن اش تقريبا اين است: خليفهگويد آنچه ترجمه

آوري يكي از اشخاصي است كه در تاريخ اسالمي آثار عميقه گذاشته و حوادث تأسف

كه مقدر شده بود در روزگار وي به دستهاي قواد او جاري شود همراه طعن شديد بر 

ي دوم را وادار بر تعصب بر له او كرده ي از طوائف اسالمي شده و عدهعليه او نزد طائفه

[ همين طور در ۷۱۷[ و هر دو فرقه ] صفحه ۳۵۱اند ]عظيم وي بحد غلو رسيدهو در ت

اند و محامد اوصاف [ طريق وسط را اتخاذ كرده۳۵۹روزگار در اختالفند و اهل سنت ]

اند در حق و كنند و از سوء اعمال او غفلت ندارند ولي آنها غلو نكردهيزيد را ذكر مي

ي ز كالم آقاي دكتر نامبرده است بعد گفته: كه رسالهي جمالي اباطل. تا اينجا ترجمه
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در واليات متحده در ضمن مخطوطات پيدا « برنستن»ي ي جامعهنامبرده را در كتابخانه

كرده و آن را چاپ نموده و نشر كرده و فتواي غزالي را هم به آن ضميمه نموده است 

 اي مزخرف ابن تيمية راگويا آقاي دكتر در ضم فتواي ناهنجار غزالي خواسته حرفه

ايد: كنيم شما كه نگارش داده[ از اين آقاي دكترسؤال مي۷۱۱تقويت نمايد. ] صفحه 

يزيد از اشخاصي است كه در تاريخ آثار عميقه گذاشته آيا كدام آثار عميقه از يزيد پليد 

ري وي روزگار به يادگار مانده است؟ مگر آثار ظلم و ستم و استبداد و ديكتاتدر صفحه

 ي ناهنجار كهو زير پا انداختن احكام و آثار اسالمي، آيا حوادث ناگوار و وقايع مؤلمه

ي وي بوده؟ آيا يزيد نبود كه به حاكم از قواد وي صادر گشته آيا بدون اطالع و اجازه

مدينة دستور داد كه از حسين بن علي )ع( براي من بيعت بگير يا سرش را از بدن جدا 

بفرست؟ آيا همين دستور را به ابن زياد نداده بود؟ در صورتي كه  كرده و پيش من

تواريخ شاهد اين مدعاست. و رويه و رفتار ستمكاران و خونخواران روزگار است كه 

دهند و سپس اظهار گان را ميگان و درماندهخودشان شخصا فرمان كشتار بيچاره

اندازند در صورتي كه دستور يكنند و گناه را به گردن قواد خودشان ماطالعي ميبي

ه با دهند. آيا انكار ابن تيميتمامي جزئيات ظلم و ستم و كشت و كشتار را خودشان مي

وزگار نشان ي رحيائي تاريخ در صفحهحيائي و پرروئي كه واقعا مانند وي مرد بيتمام بي

اند؟ أسير نبرده بيت سيدالشهداء )ع( را به شامخورد كه انكار كرده اهلنداده به درد مي

اند؟ و با چوب خيزران بر لبهاي مباركش نزده و رأس مطهرش را به يزيد ارمغان نفرستاده

است؟ چنانچه در همان رساله كه آقاي دكتر نامبرده نشر كرده اين مسلمات تاريخ را 

ي در پاورقي آن چيزي ننوشته است. انكار نموده است و آقاي دكتر يك حرف و كلمه

[ و انكار واضحات با وي موافقت نموده ۷۱۲ر آن هذيان و الطائالت ] صفحه و گويا د

وي را  ياست و اگر با ابن تيميه در آن عقائد و انكار واضحات موافقت نداشت نوشته

ن ي جانگداز كربالء و آنمود. آيا يزيد از قضيهكرد و هذيانهاي او را پخش نمينشر نمي

ي كه پس از شور با سرجون بن منصور رومي از بطارقه زيادي عظيمه به دست ابنفاجعه
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را به وي واگذار كرد كه سيدالشهداء  -كوفه و بصره -)پاتريك( روم حكومت عراقين

)حره( قتل  يتواند دفع كند يا بيعت بگيرد اطالع نداشت؟ آيا يزيد از فاجعه)ع( را او مي

ا تها ببار آمده كه قلم از نگارش آنهاهلل )ص( خبردار نبود؟ كه چه جنايي رسولعام مدينه

ود؟ و خبر بي خدا بيي مباركه و اهانت به خانهشرم دارد. آيا يزيد از خراب كردن كعبه

الحرام نكرده بود؟ پس يزيد كدام اوصاف حميده را دارا بوده كه اهللامر به تخريب بيت

علوم آقاي دكتر كه م شوند؟ خوب بودمسلكها( آنها را متذكر مياهل سنت )يعني وهابي

دم كرد تا مري بيان ميشود خود در مسلك ابن تيميه است از آن محامد اوصاف شمهمي

شدند و آقاي دكتر را در نشر آن اوصاف مند مياز خواندن آن محامد صفات يزيد بهره

 گفتند و آقاي دكتر مأجورحميده كه در يزيد بوده برخوردار شده و بوي تحسين مي

ند كه دانستشد، و او را روشنفكر دانسته و وي را داخل سائر روشنفكران ميميعنداهلل 

 آورند. آيا در يزيد اوصاف حميدهتبعيت از اجانب و كفار را روشنفكري به حساب مي

[ يزيدي كه كارش قماربازي و ۷۲۵و صفات پسنديده سراغ داريد؟ ] صفحه 

[ پس از مستي بوده كه در وصفش ۳۵۵بازي و رقص ]خواري و ميگساري و ميمونشراب

در صفحات تاريخ چيزي ديگري ثبت شده است؟ « يزيد الخمور و القرود و الفهود»آمده: 

شناخت اوصاف كرد و محرم و نامحرم نمييزيد كه به محارمش دست خيانت دراز مي

ي ديگري داشت؟ در حاالت يزيد رجوع شود به كتابهاي خود اهل سنت كه چه حميده

ن اين اند، كه ما و اوصاف كثيفة و حاالت خبيثة در صفحات آنها ثبت كردهجنايته

ماي ي آن مرد لعين كه نشو و ندانم كه با شرح تاريخچهصفحات را بيشتر از اين منزه مي

ي دكتر ي وي را بنا به عقيدهمسيحي كرده سياه نمايم، و حاالت و اوصاف حميده

ي ي كه از ابن تيمية نشر كرده و فتوائواب رسالهدر اين صفحات بنگارم و در ج-نامبرده

ي يكي از مشاهير علماي ي آن چاپ نموده كلمات ارزندهكه از آقاي غزالي به ضميمه

دهم كه در جواب يكي از طرفداران يزيد نگارش داده تا أهل سنت را در اينجا نشر مي

ت نت نداده و ساحي وهابيهاي صحراي خشك نجد را نسبت به اهل سآقاي دكتر عقيده
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آنها را آلوده به حرفها و كلمات نااليق و ناهنجار ابن تيمية و غزالي صاحب احياءالعلوم 

 [ ۷۲۱كه مشحون از خرافات و طعون است ننمايد. ] صفحه 

 ي ابن الجوزيكلمات ارزنده

ي عالمه ابن الجوزي كه سبط او در تذكرةالخواص نقل كرده در و همين كلمات أرزنده

ابن تيمية و غزالي كافي است، و احتياجي بر نقل كلمات سائر علماي اعالم شيعة و  رد

اند، در تذكرة گويد: ذكر جدي سني نيست كه در رد ابن تيميه و غزالي نگارش داده

ابوالفرج في كتاب الرد علي المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد و قال سألني سائل فقال: 

ية؟ فقلت له يكفيه ما به فقال: أتجوز لعنه؟ فقلت: قد اجازها ما تقول في يزيد بن معاو

العلمآء الورعون منهم احمد بن حنبل فانه ذكر في حق يزيد ما يزيد علي اللعنة بعد با 

سندش نقل كرده از مهنا بن يحيي قال: سألت أحمد بن حنبل عن يزيد بن معاوية فقال: 

مدينة قلت: فنذكر عنه الحديث؟ قال ال و هو الذي فعل ما فعل قلت: مافعل؟ قال نهب ال

[ ال ينبغي الحدان يكتب عنه الحديث. و حكي جدي ابوالفرج عن القاضي ۳۵۸ال غرامة ]

يعلي ابن الفراء في كتابه المعتمد في االصول باسناده الي صالح بن احمد بن حنبل. قال ابي

ؤمن باهلل هل يتوالي يزيد أحد يقلت: البي ان قوما ينسبونا الي توالي يزيد فقال: يا نبي و 

[ لعنت شئيا يا بني لم ال نلعن من ۷۲۹[ فقلت: فلم ال تلعنه؟ فقال و ما رأيتني ] صفحه ۳۵۳]

لعنه اهلل في كتابه فقلت: و اين لعن اهلل يزيد في كتابه؟ فقال في قوله تعالي: فهل عسيتهم 

م و ذين لعنهم اهلل فاصمهان توليتم ان تفسدوا في االرض و تقطعوا ارحامكم اولئك ال

اية لما السالم؟ و في رواعمي ابصارهم فهل يكون فساد أعظم من القتل قتل الحسين عليه

سأله صالح فقال يا بني ما اقول في رجل لعنه اهلل في كتابه و ذكره. قال جدي و صنف 

يدا و [ اللعن و ذكر منهم يز۷۲۵القاضي ابويعلي كتابا ذكر فيه بيان من يستحق ] صفحه 

قال في الكتاب المذكور: الممتنع من جواز لعن يزيد اما ان يكون غير عالم بذلك او منافقا 

السالم: المؤمن ال يكون لعانا [ الجهال بقوله عليه۳۵9يريدان يوهم بذلك و ربما استفز ]
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قال القاضي: و هذا محمول علي من ال يستحق اللعن. فان قيل: فقوله تعالي: فهل عسيتم ان 

وليتم ان تفسدوا في االرض. نزلت في منافقي اليهود. فقد اجاب جدي عن هذا في الرد ت

علي المتعصب و قال الجواب: ان الذي نقل هذا مقاتل بن سليمان ذكره في تفسيره و قد 

أجمع عامة المحدثين علي كذبه كالبخاري و وكيع و الساجي و السعدي و الرازي و 

احمد بانها في المسلمين فكيف يقبل قول احمد انها نزلت  النسائي و غير هم و قال فسرها

في المنافقين. فان قيل: فقد قال النبي صلي اهلل عليه و آله اول جيش يغزو القسطنطينية 

مغفور له و يزيد أول من غزاها. قلنا: فقد قال النبي صلي اهلل عليه و آله لعن اهلل من اخاف 

د في المسند: بنا أنس بن عياص حدثني يزيد بن مدينتي و االخر ينسخ االول. قال احم

حفصة عن عبداهلل بن عبدالرحمن بن ابي صعصعة عن عطأ بن يسار عن السايب ] صفحه 

اهلل صلي اهلل عليه و آله قال من اخاف اهل المدينة ظلما أخافه اهلل [ بن خالد ان رسول۷۲۸

. و  منه يوم القيامة صرفا و ال عدالو عليه لعنه اهلل و المالئكة و الناس أجمعين ال يقبل اهلل

قال البخاري بنا حسين بن حريث ابنا ابوالفضل عن جعيد عن عايشة قالت سمعت سعدا 

[ كما ۳۵۷اهلل صلي اهلل عليه و آله يقول ال يكيد اهل المدينة اال انماع ]يقول سمعت رسول

ء اال د اهل المدينة احد بسوينماع الملح في المآء و اخرجه مسلم ايضا بمعناه، و فيه ال يري

انما السالم اول جيش يغزوا القسطنطينية فاذا به اهلل في النار ذوب الرصاص. و اما قوله عليه

يعني ابوايوب االنصاري النه كان فيهم و ال خالف ان يزيد اخاف اهل المدينة و سبي 

ي و ابن اسحق و هشام اهلها و نهبها و اباحها و تسمي وقعة الحرة. و سببه: ما رواه الواقد

بن محمد ان جماعه من اهل المدينة و فدوا علي يزيد سنة اثنتين و ستين بعد ما قتل الحسين 

)ع( فرواه يشرب الخمر و يلعب بالطنابير و الكالب فلما عادوا الي المدينة اظهر و اسبه و 

ه رجل ال دين لسفيان و قالوا قدمنا من عند خلعوه و طردوا عامله عثمان بن محمد بن ابي

يسكر و يدع الصالة و بايعوا عبداهلل بن حنظلة الغسيل و كان حنظلة يقول يا قوم واهلل ما 

خرجنا علي يزيد حتي خفنا ان نرمي بالحجارة من السمآء: رجل ينكح االمهات و البنات 

و االخوات و يشرب الخمر و يدع الصالة و يقتل اوالد النبيين واهلل لو يكون عندي احد 
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[ بن ۷۲۳من الناس ال بلي اهلل فيه بالء حسنا فبلغ الخبر الي يزيد فبعث اليهم مسلم ] صفحه 

عقبة المري في جيش كثيف من أهل الشام فاباحها ثالثا و قتل ابن الغسيل و االشراف و 

أقام ثالثا ينه االموال و يهتك الحريم. قال ابن سعد: و كان مروان بن الحكم يحرض مسلم 

لي اهل المدينة فبلغ يزيدا فشكر مروان و قربه و أدناه و وصله. و ذكر المدايني بن عقبة ع

في كتاب الحرة عن الزهري قال: كان القتلي يوم الحرة سبعمائة من وجوه الناس من قريش 

و االنصار و المهاجرين و وجوه الموالي و اما من لم يعرف من عبدأ و حرأ و امرأة فعشرة 

آله  اهلل صلي اهلل عليه والدمآء حتي وصلت الدماء الي قبر رسول آالف و خاض الناس في

اهلل )ص( و منبره و امتالءت الروضة و المسجد قال مجاهد: التجأ الناس الي حجرة رسول

ينها و بين الحجه فكان بو السيف يعمل فيهم و كانت وقعة الحرة سنة ثالث و ستين في ذي

بل اخذه اخذ القري و هي ظالمة و ظهرت فيه االثار  موت يزيد ثالثة اشهر ما امهله اهلل

: الهيثم بنت يزيد قالتالنبوية و االشارات المحمدية. و ذكر ابوالحسن المدايني عن ام

رأيت امرأة من قريش تطوف البيت فعرض لها أسود فعانقته و قبلته فقلت لها ما هذا منك 

قرة قال و ذكر ايضا المدايني عن ابي قالت هذا ابني من يوم الحرة وقع علي أبوه فولدته.

قال هشام بن حسان ولدت الف امرأة بعد الحرة من غير زوج و غير المدايني يقول عشرة 

ألف امرأة و قال الشعبي: أليس قد رضي يزيد بذلك و أمر به و شكر مروان بن الحكم 

في الطريق [ ۷۲9علي فعله؟ ثم سار مسلم بن عقبة من المدينة الي مكة فمات ] صفحه 

فأوصي الي الحصين بن نمير فضرب الكعبة بالمجانيق و هدمها و أحرقها و جاء نعي يزيد 

مر بن زياد الحسين )ع( و تسليطه علعنه اهلل في ربيع. و قال جدي ليس العجب من قتال ابن

[ و ضربه ۳۵۱سعد علي قتله و الشمر و حمل الرؤس اليه و انما العجب من خذالن يزيد ]

اهلل سبايا علي اقتاب الجمال و عزم علي ان يدفع فاطمة ب ثناياه و حمل آل رسولبالقضي

بنت الحسين )ع( الي الرجل الذي طلبها و اشناده ابيات ابن الزبعري: ليت اشياخي ببدر 

شهدوا.... الخ أفيجوزان يفعل هذا بالخوارج؟ أليس باجماع المسلمين ان الخوارج و البغاة 

م و يدفنون؟ و كذا قول يزيد لي ان اسبيكم لما طلب الرجل فاطمة يكفنون و يصلي عليه
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بنت الحسين )ع( قول ال يقنع لقائله و فاعله باللعنة و لو لم يكن في قلبه احقاد جاهلية و 

أضغان بدرية ال حترم الرأس لما وصل اليه و لم يضربه بالقضيب و كفنه و دفنه و أحسن 

زياد [ قلت و الذي يدل علي هذا انه استدعي ابن۷۲۷[ . ] صفحه ۳۵۲اهلل ]الي آل رسول

اليه و اعطاه امواال كثيرة و تحفا عظيمة و قرب مجلسه و رفع منزلته و أدخله علي نسائه و 

جعله نديمه. و سكر ليلة و قال للمغني غن ثم قال يزيد بديها: )اسقني شربة تروي فوأدي( 

المانة عندي( )و لتسديد مغنمي و جهادي( زياد( )صاحب السر و ا)ثم مل فاسق مثلها ابن

 )قاتل الخارجي أعني حسينا( )و مبيد االعدآء و الحساد( 

 اشعار و كفريات يزيد

[ و لعنه اشعاره ۷۲۱و قال ابن عقيل و مما يدل علي كفره و زندقته فضال عن سبه ] صفحه 

دته التي ه في قصيالتي أفصح بها بااللحاد و أبان عن خبث الضمائر و سوء االعتقاد قول

ين قدما سفاولها: )علية هاتي و اعلني و ترنمي( )بذلك اني ال أحب التناجيا( )حديث ابي

سمي بها( )الي احد حتي اقام البواكيا( )االهات سيقني علي ذاك قهوة( )تحيزها العنبسي 

ت يا كرماشآميا( )اذا ما نظرنا في أمور قديمة( )و جدنا حالال شربها متواليا( )و ان م

االحيمر فانكحي( )و ال تأملي بعد الفراق تالقيا( )فان الذي حدثت عن يوم بعثنا( ام

[ تجعل القلب ساهيا( )و ال بدلي من ان ازور محمدا( )بمشمولة صفراء ۳۸۵)احاديث طسم ]

[ )و لو لم يمس االرض فاضل بردها( )لما ۷۲۲تروي عظاميا( قلت و منها قوله: ] صفحه 

في التيمم( و منها لما بدت تلك الحمول و أشرقت.... الخ و قد ذكرناها كان عندي مسحه 

و منها قوله: )معشر الندمان قوموا( )و اسمعوا صوت االغاني( )و اشربوا كاس مدام( )و 

اتركوا ذكر المعاني( )شغلتني نغمة العيدان( )عن صوت االذان( )و تعوضت عن الحور( 

نقلته من ديوانه و لهذا تطرق الي هذه االمة العار  )عجوزا في الدنان( الي غير ذلك مما

بواليه عليها حتي قال ابوالعالء المعري يشير بالشنار اليها: )أري االيام تفعل كل نكر( )فما 

أنا في العجائب مستزيد( )أليس قريشكم قتلت حسينا( )و كان علي خالفتكم يزيد( قلت 
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اعه بحضرة االمام الناصر و اكابر العلمآء قام جمو لما لعنه جدي ابوالفرج علي المنبر ببغداد 

[ جدي: اال بعدا لمدين كما بعدت ثمود، ۱۵۵من الجفاة من مجلسه فذهبوا فقال ] صفحه 

و حكي لي بعض اشياخنا عن ذلك اليوم ان جماعة سئلوا جدي عن يزيد؟ فقال ما تقولون 

مدينة و ي الثانية أخاف الفي رجل ولي ثالث سنين في السنة االولي قتل الحسين )ع( و ف

أباحها و في الثالثة رمي الكعبة بالمجانيق و هدمها فقالوا: نلعن فقال: فالعنوه و قال جدي 

في كتاب الرد علي المتعصب العنيد: قد جآء في الحديث لعن من فعل ما ال يقارب عشر 

ثل حديث ممعشار فعل يزيد و ذكر االحاديث التي ذكرها البخاري و مسلم في الصحيحين 

ابن مسعود عن النبي صلي اهلل عليه و آله انه لعن الواشمات والمتوشمات و حديث ابن عمر 

اهلل  اهلل صليلعن اهلل الواشمة و المتوشمة و لعن اهلل المصورين و حدث جابر لعن رسول

عليه و آله آكل الربا و موكله الحديث و حديث ابن عمر في مسند احمد لعنت الخمر 

وجوه الحديث و اورد اخبارا كثيرة في هذا الباب و هذه االشيآء دون فعل يزيد  علي عشرة

في قتله الحسين )ع( و أخوته و أهله و نهب المدينة و هدم الكعبة و ضربها بالمجانيق و 

اشعاره الدالة علي فساد عقيدته، و من رام الزيادة علي هذا فليقف علي كتابه المسمي بالرد 

 9۳۸د. انتهي ما ذكره سبط ابن الجوزي في التذكرة توفي السبط سنة: علي المتعصب العني

ه بدمشق و دفن في جبل )قاسيون( و كان من اكابر المؤرخين و أفاضلهم و من أعاظم 

 علماء العامة. 

 ابوالفرج ابن الجوزي

و كان جده العالمة ابن الجوزي ابوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد البكري الحنبلي 

[ كان له يد طولي في التفسير ۱۵۱اكابر علماء أهل السنة محققا في علوم جمة ] صفحه من 

و الحديث و صناعة الوعظ و في كل العلوم و كان ال يراعي أحدا في ذكر نقائصه و مطاعنه 

و قد طعن في كتابه تلبيس ابليس علي الغزالي في مشيه علي طريق الصوفية و ذكره في 

للعالم ذكره من الحكايات التي هي من االساطير الخرافية و ذكر في االحياء ما ال ينبغي 
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مؤلفاته من االحاديث الموضوعة. و جمع العالمة ابن الجوزي اغالط كتاب االحياء في 

مجموعة و سماها اعالم االحياء باغالط االحياء. و ذكر ايضا في عبدالقادر الجيالني 

لك حبسته السلطة الغاشمة خمس سنين و الصوفي ما يضع من مرتبته عند العامة و لذ

كذلك تفعل في كل زمان بمن هو صادع بالحق و حر في أقواله و مجاهر في االمر 

بالمعروف و النهي عن المنكر و رادع عن أعمال الظالمين. و البن الجوزي مصنفات كثيرة 

ر الحنبلي زهيمنها الرد علي المتعصب العنيد المانع عن لعن يزيد، رد علي عبدالمغيث ابن 

رمضان سنة:  ۱۹حيث صنف كتابا في فضائل يزيد بن معاوية توفي ابن الجوزي ببغداد 

ط  -۹۳۷ص  ۱۵ج  -انظر بحاراالنوار -السالمه و له اشعار في مراثي الحسين عليه ۳۲۷

عليهما اهللامين الضرب. و الجدير بالذكر هنا نقل كتاب حبر االمة عبداهلل بن عباس رضوان

السالم [ االمام عليه۱۵۹زيد في جواب كتابه اليه يظهر منه ان يزيد أمر بقتل ] صفحه الي ي

عداوة منه هلل و رسوله و الهل بيته و ال شك ان من هو عدو هلل و رسوله فهو كافر ملعون. 

[ : ذكر الواقدي و هشام و ابن ۳۸۱الدين سبط ابن الجوزي في التذكرة ]قال العالمة شمس

ن عباس السالم بعث عبداهلل بن الزبير الي عبداهلل بم قالوا لما قتل الحسين عليهاسحق و غير ه

الزبير ليبايعه و قال أنا اولي من يزيد الفاسق الفاجر و قد علمت سيرتي و سيرته و سوابق ابي

مع رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سوابق معاوية فامتنع ابن عباس و قال الفتنة قائمة و باب 

دماء مفتوح و مالي و لهذا انما أنا رجل من المسلمين فبلغ ذلك يزيد بن معاوية فكتب ال

الي ابن عباس: سالم عليك اما بعد فقد بلغني ان الملحد في حرم اهلل دعاك لتبايعه فأبيت 

عليه وفاء منك لنا فانظر من بحضرتك من أهل البيت و من يرد عليك من البالد فاعلمهم 

في ابن الزبير و ان ابن الزبير انما دعاك لطاعته و الدخول في بيعته حسن رائيك فيناو

لتكون له علي الباطل ظهيرا و في الماتم شريكا و قد اعتصمت في بيعتنا طاعة منك لنا و 

لما تعرف من حقنا فجزاك اهلل من ذيرحم خير ما جازي به الواصلين أرحامهم الموفين 

شياء ما انا بناس برك و تعجيل صلتك بالذي أنت [ فما انس من اال۱۵۵بعهودهم ] صفحه 

أهله فانظر من يطلع عليك من االفاق فحذرهم زخارف ابن الزبير و جبنهم لقلقة لسانه 
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فانهم منك اسمع و لك اطوع والسالم. فكتب اليه ابن عباس: بلغني كتابك تذكر اني 

نت ال ودك تراني كتركت بيعة ابن الزبير وفاء مني لك و لعمري ما اردت حمدك و و 

ليهم المطلب مضر جين بالدمآء مسلوبين بالعراء تسفي عناسيا قتلك حسينا و فتيان بني

الرياح و تنتابهم الضباع حتي اتاح اهلل لهم قوما و اروهم فما أنس طردك حسينا من حرم 

 كاهلل و حرم رسوله و كتابك الي ابن مرجانة تأمره بقتله و اني الرجو من اهلل ان يأخذ

عاجال حيث قتلت عترة نبيه محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم و رضيت بذلك. و اما قولك 

انك غير ناس بري فاحبس أيها االنسان برك عني و صلتك فاني حابس عنك ودي و 

لعمري انك ما تؤتينا مما لنا من في قبلك اال اليسير و انك لتحبس عنا منه العرض الطويل. 

الناس علي طاعتك و ان أخذ لهم عن ابن الزبير فال مرحبا و ال  ثم انك سألتني ان احث

هدي و اهلل مصابيح الكرامة تسألني نصرتك و مودتك و قد قتلت ابن عمي و اهل رسول

نجوم الدجي غادرتهم جنودك بامرك صرعي في صعيد واحد قتلي أنسيت انفاذ أعوانك 

ك هلل ي اشخصته الي العراق عداوة منالي حرم اهلل لقتل الحسين؟ فما زلت ورائه تخيفه حت

[ و رسوله و الهل بيته الذين اذهب اهلل عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا فنحن ۱۵۸] صفحه 

اولئك ال آبائك الجفاة الطغاة الكفرة الفجرة أكباد االبل و الحمير االجالف اعداء اهلل و 

هم الذين ظاهر و  اهلل في كل موطن و جدك و أبوكاعدآء رسوله الذين قاتلوا رسول

اعلي اهلل و رسوله ولكن ان سبقتني قبل ان آخذ منك ثاري في الدينا فقد قتل النبيون قبلي 

و كفي باهلل ناصرا و لتعلمن نبأه بعد حين. ثم انك تطلب مودتي و قد علمت لما بايعتك 

نكم لكما فعلت ذلك اال و أنا أعلم ان ولد ابي و عمي اولي بهذا االمر منك و من أبيك و

معتدين مدعين أخذتم ما ليس لكم بحق و تعديتم الي من له الحق و اني علي يقين من اهلل 

ان يعذبكم كما عذب قوم عاد و ثمود قوم لوط و أصحاب مدين. يا يزيد و ان من اعظم 

اهلل و أطفاله و حرمه من العراق الي الشام أساري مجلوبين الشماته حملك بنات رسول

اهلل و في اس قدرتك علينا و انك قد قهرتنا و استوليت علي آل رسولمسلوبين تري الن

ظنك انك أخذت بثار أهلك الكفرة الفجرة يوم بدر و أظهرت االنتقام الذي كنت تخفيه 
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و االضغان التي تكمن في قلبك كمون النار في الزناد و جعلت انت و ابوك دم عثمان 

الدين واهلل لئن اصبحت آمنا من جراحة يدي موسيلة الي اظهارها فالويل لكما من ديان يو

[ بفيك الكثكث و أنت المفند المثبور و لك ۱۵۳فما انت بآمن من جراحة لساني ] صفحه 

االثلب و انت المذموم و ال يغرنك ان ظفرت بنا اليوم فواهلل لئن لم نظفربك اليوم لنظفرن 

يأخذك سريعا اليما و غدا بين يدي الحاكم العدل الذي ال يجور في حكمه و سوف 

يخرجك من الدنيا مذموما مدحورا اثيما فعش ال ابالك ما استطعت فقد ازداد عند اهلل ما 

اقترفت والسالم علي من اتبع الهدي قال الواقدي فلما قراء يزيد كتابه اخذته الغرة باالثم 

خذا عزيزا. ا و هم بقتل ابن عباس فشغله عنه أمر ابن الزبير ثم اخذه اهلل بعد ذلك بيسير

الكثكث بكسر الكاف فتات الحجارة و التراب و بفتح الكاف ايضا و الفند ضعف الرأي 

 -و االثلب التراب ايضا و الثبور الهالك كل هذا في معني الدعآء علي االنسان و ذمه

ه بايد آيد كي ابن عباس )ض( به يزيد پليد نكات زيادي به دست ميانتهي. از اين نامه

( ابن عباس )ره( تصريح كرده ۱شود: )گرفت و ذيال به چند مورد آن اشاره مي در مد نظر

يزيد نامه به ابن مرجانة نوشته و او را امر به قتل سيدالشهداء )ع( كرده است پس ادعاء 

زياد به شهادت رسانيد و بعد از توجه افكار عمومي مردم بر عليه يزيد كه امام )ع( را ابن

بازيهاي سياستمداران زياداندازد دروغ محض و از حقهبه گردن ابن خواست گناه رااو مي

السالم و يارانش را به يزيد پليد داده ] ( صراحة نسب قتل امام عليه۹گر بوده است. )حيله

( ۵اهلل )ص( را به قتل رسانيدي. )[ و فرموده: تو پسر عموي مرا و اهل رسول۱۵9صفحه 

تل رسانيد پس آنها كه به كربالء جمع شده بودند و اغلب لشكر تو به امر تو آنها را به ق

بيت بودند مانند شمر و شبث بن ربعي و عمرو بن بزرگان آنها از خوارج و دشمنان اهل

ها جمع شدند و امام )ع( را دعوت كردند حريث و ديگران پس ادعاء ابن تيمية كه شيعه

دشمن خدا و رسول )ص( است  و به وي ياري ننمودند افتراء و دروغ محض از آن مرد

زيرا رؤساء شيعه و جمع كثيري را مانند مختار و سليمان بن صرد ابن مرجانة در كوفه 

زنداني كرده بود. و از آنها كه توانستند مانند حبيب بن مظاهر )ره( خود را به امام )ع( 
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ع شده مبرسانند رسانيدند و از جان گذشتند. و اين كه گويند جماعتي كه به كربالء ج

اهلل )ص( تشنه بودند عموما از اهل كوفه بودند از بودند و براي ريختن خون فرزند رسول

غ باشد كه آن دروأمية مياهل شام كسي ميان آنها نبود از داستانهاي دروغي دولت بني

 اند چنانچه مسعودي )ره( نيز اينشاهكار را شهرت داده و به بعضي از كتابها وارد ساخته

الذهب نقل كرده و گويد: )و كان جميع من حضر مقتل دروغي را در مروجداستان 

الحسين من العساكر و محاربيه و تولي قتله من اهل الكوفة خاصة لم يحضر هم شامي( ج 

[ ۱۵۷( ه. ق بلكه در ميان آنهائي كه با عمر سعد ] صفحه ۱۵۵۵مصر سال: ) -ط 9۳ص  ۹

ند از شام بسيار آمده بودند و فرمايش ابن و شمر و ديگران در كربالء گرد آمده بود

فرمايد. غادرتهم جنودك بامرك صرعي في صعيد....الخ اش كه ميعباس )ره( در نامه

خالي از اشاره به اين مطلب نيست و در شعر دعبل خزاعي رحمه اهلل تعالي كه گويد: 

ه اين مطلب است جأوا من الشام المشومة اهلها.... الخ چنانچه نقلش خواهد آمد تصريح ب

جائي كه از اهواز ايران چهار هزار نفر حركت كرده كه خودشان را به لشكر عمر بن 

سعد برسانند و بعد از پايان يافتن فاجعه كربالء و روز عاشوراء به سرزمين پربالء رسيده 

 و امر را خاتمه يافته ديده و از غارت و چپاول خيام طاهرات امام )ع( و از اموال و احشام

ت زياد شتافته و درخواسآن حضرت خودشان را دست خالي يافته و به كوفه پيش ابن

انعام و جايزه براي آمدن و حضورشان به كربالء اظهار نمودند و به امر ابن مرجانة به هر 

ي شدند آيا جائ« ربعيون»يك از آن افراد ربع دينار دادند و آن چند هزار نفر مشهور به 

آيند؟ آنها كه در كربالء بودند از ار نفر به كربالء بروند از شام نميكه از اهواز چند هز

ط  ۵9ني ص مقتل اسفرائ -گفتند: نقتلك بغضا منا البيكخوارج و عثماني بودند كه مي

سره آنجا كه سيد )ره( در متن كتاب الهدي قدسقديم مصر. از محشيان امالي سيد علم

ويد: )ابوعلي من قرية يقال لها جباء و هي من اسمي از ابوعلي جبائي برده در هامش گ

روا النهم كانوا استنف« الربعيون»رستاق كارور من ناحية االهواز، و يقال الهل هذه الناحية 

السالم، فجاءوا و قد فرغ من أمره فطلبوا االجرة فقال [ الحسين عليه۱۵۱ليقاتلوا ] صفحه 
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منهم ربع دينار. قال دامت ايامه: أخبرني  زياد: انكم لم تبلوا بالء و أعطي كل واحدابن

[ (. ناگفته نماند: كه در بعضي از كتابها مانند ۳۸۹بذلك العراقي العلوي البصري ]

ها و داستانها از رفتن لشكر از اطراف و اكناف به مزاميراالولياءها و نظائر آن بعض قصه

 اند كه به االغ و گاواند كه مأخذ و مدرك صحيحي ندارد و گفتهكربالء نگارش داده

سوار شده و به كمك ابن مرجانة و عمر سعد رفتند مصدر قابل اعتمادي ندارد شبيه 

( ابن عباس )ره( ۸سرايان است مگر مدرك قابل اعتمادي به دست آيد. )باساطير قصه

 السالم را بهتصريح فرموده كه يزيد از اعوان و انصار خود به مكه فرستاده بود تا امام عليه

قتل برسانند و حرمت حرم خدا را با قتل آن حضرت از بين ببرند و لذا امام )ع( ناچار از 

مكه حركت فرموده است تا از كشته شدن به شكل غفلتي أمان يابد تا در دشت كربالء 

[ ۱۵۲به قربانگاه خود بشتابد و علني و آشكارا خود را در راه دين قربان نمايد. ] صفحه 

اهلل ( گفته: اين رفتار يزيد با امام )ع( از روي عداوت با خدا و رسول( ابن عباس )ره۳)

ه باشد پس كسي كي تطهير در حق آنها نازل شده ميبيت پيغمبر كه آيه)ص( و اهل

( ابن عباس با صراحت لهجه 9دشمن خدا و رسول )ص( باشد در كفر او شكي نيست. )

اند سول )ص( بودند و آنها ايمان نياوردهنوشته كه پدر و اجداد يزيد از دشمنان خدا و ر

اهلل )ص( محاربه و آنها طغاة فجرة بودند كه در تمامي مواطن پدر و جد يزيد با رسول

 دستي نمائي به من در شتاباند و فرموده اگر من تنوانم از تو مؤاخذه نمايم و پيشنموده

د كه خواهي دانست كند و زود باشبه آخرت خداوند از جهت نصرت به ما كفايت مي

( ابن عباس )ره( گفته: يا يزيد از بزرگترين ۷بعد از اين و وبال عمل خود را خواهي ديد. )

اهلل )ص( و اطفال و حرم او را از عراق تا شام شماتت حمل كردن توست بنات رسول

ه بأسير و دستگير تا به مردم نشان داده باشي قدرت خود را بر ما و اين كه بر ما قهر و غل

اهلل )ص( به گمان اين كه أخذ نمودي خون اهل نموده و مستولي شدي بر آل رسول

خودت از كفار و فجار در روز جنگ بدر، و انتقام را ظاهر نمودي و آن را پنهان داشته 

بودي، اگر از جراحت دست من در أمان بوده باشي از جراحت زبان من در امان نخواهي 
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اد سنگ و خاك. البته كسي كه حبر امت و عالم مسلمانها [ به دهن تو ب۱۱۵شد ] صفحه 

د با آشامي مانند يزيد پليكش ناپاكي و دژخيم خونباشد بايد به ظالم خونخواري و آدم

اهلل لعليهما پسر عموي رسواهللزبان و قلم خويش مانند حبراالمة عبداهلل بن عباس رضوان

ايد: كشي او را تقبيح نمي را انكار نموده و آدمصلي اهلل عليه و آله و سلم اعمال ناهنجار و

ي ي دنيا فرزند پيغمبر )ص( و جگرگوشهآيا براي رياست چند روزه و سلطنت دو روزه

ه كشي؟ و بهاشم و بزرگان صحابه را ميرساني؟ و جوانان بنيزهراء )ع( را به قتل مي

ي؟ از عذاب أليم نمائصغير و كبير و زن و مرد و خوردسال و كهن سال رحم نمي

خداوندي باك نداري؟ و به اسالم و مسلمين و قرآن كريم اين أندازه خيانت ورزيده 

باشي؟ أال لعنة اهلل علي القوم الظالمين. پس بايد گفت: خداوند لعنت كند بر يزيد و اتباع 

دانند چه خوش كنند از لعن كردن بر يزيد و لعن وي را روا نمياو و آنهائي كه منع مي

ي زيرا را آنجا كه سروده: اي كه گفتي بر يزيد و آل او گفته امير علي شيرنوائي قطعه

[ آنچه با آل نبي ۱۱۱تعالي كرده باشد رحمتش ] صفحه لعنت مكن ز آن كه شايد حق

[ در كتاب لطائف ۳۸۵كرد او، اگر بخشد خداي هم ببخشايد ترا گر كرده باشي لعنتش ]

[ در زمان سلطان ابوسعيد ميرزا محتسب ۳۸۳ا شيخ حسين ][ : موالن۳۸۸الطوائف گويد ]

به استقالل بود چنان كه ميرزا گفته بود كه موالنا شريك ملك منست.... الخ. در زمان 

ميرزا بابر فقيهي دانشمند سمرقندي موالنا مزيد نام به هرات آمده بود روزي ايشان در 

رزا از او پرسيد كه در لعن يزيد چه مجلس ميرزا بودند و موالنا مزيد نيز حاضر بود مي

گوئي؟ گفت روا نيست زيرا كه از اهل قبله بوده ميرزا روي به ايشان كرد و گفت مي

ر يزيد گوئيم: صد لعنت بگوئيد؟ گفتند ما ميگويد شما چه ميموالنا مزيد خود اين مي

يد صاحب [ : و كان يز۳۸9و صد ديگر بر مزيد. مسعودي )ره( در مروج الذهب گويد ]

[ و جوارح و كالب و قرود و فهود و منادمة علي الشراب و جلس ۱۱۹طرب ] صفحه 

زياد و ذلك بعد قتل الحسين )ع( فاقبل علي ساقيه ذات يوم علي شرابه و عن يمينه ابن

نقل گرديده بعد گويد: ثم  ۷۲۷فقال: اسقني شربة...... تا آخر آن دو بيت كه در صفحه: 
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و غلب علي اصحاب يزيد و عماله ما كان يفعله من الفسوق و في أيامه أمر المغنين فغنوا 

ظهر افغناء بمكة و المدينة و استعلمت المالهي و أظهر الناس شرب الشراب و كان له قرد 

قيس يحضره مجلس منادمته و يطرح له متكاء و كان قردا خبيثا و كان يحمله يكني بأبي

ك بسرج و لجام و يسابق بها الخيل و علي علي أتان و حشية قد ريضت و ذللت لذل

قيس قباء من الحرير االحمر و االصفر مشهر و علي رأسه قلنسوة من الحرير ذات ألوان أبي

بشقائق و علي االتان سرج من الحرير االحمر منقوش ملمع بانواع من الوان فقال في ذلك 

ان سقطت  ليس عليهابعض شعراء الشام في ذلك اليوم: تمسك أبا قيس بفضل عنانها ف

ضمان أال من رأي القرد الذي سبقت به جياد اميرالمؤمنين أتان و لما شمل الناس جور 

 اهلل[ فسقه من قتله ابن بنت رسول۱۱۵يزيد و عماله و عمهم ظلمه و ما ظهر من ] صفحه 

صلي اهلل عليه و آله و سلم و انصاره و ما ظهر من شرب الخمور و سيره سيرة فرعون بل 

ان فرعون أعدل منه في رعيته و انصف منه لخاصته و عامته أخرج اهل المدينة عامله ك

ك أمية و ذلك عند تنسسفيان و مروان بن الحكم و سائر بنيعليهم و هو عثمان بن أبي

ابن الزبير و تألهه و اظهار الدعوة لنفسه و ذلك في سنة ثالث و ستين )تا اين كه گويد(: 

من أهل الشام عليهم مسلم بن عقبة المري الذي أخاف المدينة و نهبها فسير اليهم بالجيوش 

لي اهلل اهلل صو قتل أهلها و بايعه أهلها علي أنهم عبيد يزيد و سماها نتنه و قد سماها رسول

عليه و آله و سلم طيبة و قال من أخاف المدينة أخافه اهلل فسمي مسلم هذا لعنه اهلل بمجرم 

عله.... الخ تا آخر آن جناياتي كه از يزيد صادر شده كه هر يك و مسرف لما كان من ف

در تنهائي براي مستحق لعن بودن او كافي است و مسعودي )ره( و ديگر مؤرخين اسالمي 

ي اضافات( نظر بر اين كه تعداد صفحات [ )خاتمه۱۱۸اند. ] صفحه تفصيال نقل كرده

رود ني مياز فوائد و تحقيقات رو به فزوي أربعين با اضافات بعضي درباره« تحقيق»كتاب 

گردد و در اين طبع دوم كتاب باز مقداري اضافه شد. لذا در و ضخامت كتاب بيشتر مي

ي آنها بر كتاب خاتمه داده و شكر به درگاه خداوند اينجا به تعليقات و اضافات و ضميمه

ه اتمام ضمائم و زيادات بآورم كه توفيق عنايت فرمود و كتاب را با قادر متعال به جا مي
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رسانيده و نيز موفق به طبع دوم آن شدم و چون اصل موضوع كتاب راجع به سرور 

عليه است اميدوارم به خاطر آن حضرت در اهللشهيدان و سيد مظلومان سيدالشهداء سالم

عصر و ناموس دهر امام زمان و حجت دوران ساحت اقدس و پيشگاه مقدس حضرت ولي

واحنا فداه و عجل اهلل تعالي فرجه مورد نظر اقدس و اشرف واقع گردد بقيةاهلل ار

اب ي وي اين كتتعالي و از جناب آقاي حاج محمد آقا زارع نعمتي كه با نفقهشاءاهللان

طبع دوم شد كمال تشكر داشته و مزيد تأييدات و توفقيات ايشان را از درگاه خداوند 

[ و الحمد هلل اوال و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلي ۱۱۳نمايم. ] صفحه قادر متعال مسئلت مي

لم و آله الطيبين الطاهرين و س« محمد»اهلل علي سيدنا و نبينا خاتم االنبياء و المرسلين 

 ۱۵۲۱/ ع ۵۵تسليما. جاي بسي شكرگذاري به درگاه خداونديست كه طبع دوم كتاب در 

ري را در خدمات ديني مسئلت ه ق خاتمه يافت و از درگاه خداوندي توفيق بيشت ۱/

ه بحق النبي و آل -اعمال و كارهاي خويشتن خواستارمنموده و خلوص نيت را در تمامي

ا محمد علي القاضي الطباطبائي شكر خدا ر -الطاهرين صلوات اهلل عليهم اجمعين. تبريز

ي اين بلهاظله العالي به مقسزا است كه بنا به امر حضرت آيةاهلل سيدي الوالد الماجد دام

كتاب شريف و تحقيق منيف موفق گرديده و اهتمام و جديت كامل در طبع و تصحيح 

ه. ش سيد محمد تقي قاضي  ۳9/  ۱۹/  ۱۲آن مبذول شد و الحمد هلل تعالي بتاريخ 

 طباطبائي 

 پاورقي

 [ راجع به صفحات طبع اول كتاب است.۱]

 هل بيت)ع(يك ماه در دمشق توقف[ شبهه سيد بزرگوار بنا به قولي است كه اسراء ا۹]

كرده باشند ولي ناقل اين قول از روايات و تواريخ معتبره معلوم نيست و قريب يك سال 

ماندن در شام نيز از احتماالت و حد سياتي مي باشد كه اعتماد را نشايد و شاهدي بر آن 

م كه يك دي اسماعيليه دينيست چنانچه بررسي خواهد شد و در بعضي از كتابهاي فرقه
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ازد قابل ساند اين قول نيز عالوه بر اين كه با قول يك ماه ماندن نميماه و نيم توقف كرده

 اعتماد نيست نظر به شواهدي كه ذكر خواهد شد.

ه در رد الغطاء)ره(كالمبين شيخ اكبر شيخ جعفر كاشف[ رجوع بشود به كتاب حق۵]

 .9۸- 9۲ص  ۹ات انوار نعمانيه ج ط تهران و به تعليق ۱۷ها نوشته ص اخباري مسلك

 ط تهران. ۳۸الشهور و االيام بيرجندي ص [ رجوع شود به كتاب وقايع۸]

[ در صورتي كه كسي از شيعه قائل نشده كه آمدن امام سجاد)ع(براي الحاق سر اطهر ۳]

االرض بوده است فقط آنچه از شيعه قائل العاده و طيبه جسد اطيب به كربالء به خارق

ي شهداء كربالء و جسد اطهر اند در آمدن امام سجاد)ع(براي دفن اجساد مطهرهشده

سيدالشهداء)ع( است كه به طريق غيرعادي و به نحو اعجاز به كربالء آمده و ابدان طاهره 

 خصوص جسد اطيب را دفن كرده است.

 ط نجف. ۱۵۲[ كشف المحجة ص 9]

 ط صيدا. ۱[ لهوف ص ۷]

 دوم. ط صيدا طبع ۱۸[ لهوف ص ۱]

 . ]۱۵۱ه ق ص  ۱۵۷۵[ كشف المحجة طبع نجف به سال ۲]

 .۳۲۲[ اقبال ص ۱۵]

طبع جديد و ناگفته نماند  ۱۵۷اصل افست ج  ۱۱و ص  ۸۹[ اجازات بحاراالنوار ص ۱۱]

 كه عبارت بحار)الملهوف(است.

[ در آخر كتاب لهوف فرموده: و من وقف علي ترتيبه و رسمه مع اختصاره و صغر ۱۹]

 ط صيدا. ۱۹۱ص  -تميزه علي أبناء جنسه و فهم فضيلته في نفسه حجمه عرف

 ي تهذيب شيخ)ره(رجوع شود.[ به مقدمه۱۵]

ي مامقاني )ره( فرموده و از ط نجف عالمه ۸۹9ص  ۱المقال مامقاني )ره( ج [ تنقيح۱۸]

ي محدث نوري )ره( يكي هم تفضيل دادنش سلمان فارسي جرأت و جسارتهاي عالمه

عليه است رجوع شود به اهللهاشم ابوالفضل العباس سالمه حضرت قمر بني)ره( را ب
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ي مذكوره از تنقيح المقال در صورتي كه سلمان از خدام خاندان رسالت و واليت صفحه

اي كه در كتاب هاشم )ع( نيست مانند رويهاست طرف قياس با حضرت قمر بني

 كرده بنا گذاشته مفايسه كردن بين ي مجلسي )ره( اتخاذالقدسي در احوال عالمهفيض

ي مجلسي )ره( و تأليفات آنها ي حلي )ره(و عالمهخدمات آيةاهلل علي االطالق عالمه

ي حلي و مرحوم مجلسي اگر حساب شود كه كدام انفع است به هر روز از عمر عالمه

 و افتد و بيت از اصطالحات خطاطين و كاتبين قديم است يعني چند سطرچقدر بيت مي

كلمات بايد هر روز نوشته باشند و كدام يك از عالمه و مجلسي )ره( هر روز ببايد 

ه مجلسي اند و آن وقت خواستي تأليفاتشان زحمت بيشتر كشيده و زيادتر نوشتهدرباره

نويسي است؟ در عالم شيعه بلكه )ره( را ترجيح بر عالمه )ره(بدهد آيا اين طرز ترجمه

ي حلي )ره( است كه اگر انسان درست بر حاالت زندگاني عالمهدر عالم اسالم يك نفر 

فهمد كه چرا آيةاهلل علي االطالق ميان علماي اماميه است و در نتيجه او اطالع يابد مي

ها و نظائر آن بزرگوار به وجود آمده و با فراغت فرساي عالمه )ره( مجلسيزحمات طاقت

 اوضاع زمان عالمه )ره( كجا و وضع زمان مجلسي اند به تأليف پرداخته باشندبال توانسته

ه اي ك)ره( كجا و زحمات عالمه )ره( و مباحثات وي با مخالفين و با حكماء و فالسفه

ي اماميه اند لسانا و قلما و مدرسه سياره تشكيل داده و فقه شيعهي يونان شدهي فلسفهشيفته

ص اماميه به تصنيف پرداختن و در فقه را از فقه و آراء عامه جدا كردن و در فقه بالخصو

اماميه و عامه و با اطالع بر آراء آنها فقه ممزوج نگاشتن مانند تذكره و منتهي و ديگر از 

خدمات كه نتوان به قلم آورد و لذا خوب فرمود كسي كه از علماء رجال گفته كه بهتر 

ن عاجز از وصف آنست از تعريف و توصيف عالمه )ره( من بگذرم زيرا قلم و بيان م

توانيم در مقابل اوست ولي محدث نوري )ره( يك نفر عالمه و آيةاهلل داريم و او را مي

ساير فرق اسالمي در ميدان مسابقه باالي دست خودمان بياوريم او را بنا كند. در 

ي القدسي از مقام شامخش پائين آورد اگر محدث نوري )ره( در احوال عالمهفيض

ي تواند در وصف عالمهي خود مينويسد هر قدر دراندازهمي مجلسي )ره( كتاب
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رار ي افتخار ماست اصي حلي )ره( را كه مايهمجلسي )ره( بكوشد نه اين كه آيةاهلل عالمه

تر بياورد اين رويه و سليقه چه معني دارد؟ حكم و قضاء داشته باشد از مجلسي )ره( پائين

گذارم تا اينجا در طبع اول كتاب نگارش ترم ميي خوانندگان محرا در اينجا به عهده

داده بودم و پس از انتشار آن از بعض اشخاص صداي طرفداري از محدث نوري )ره( 

بلند شد بسيار مرا به حيرت انداخت و بعضي از آن طرفداران نگاشته بود كه چرا به آبروي 

يرت يد از اين ايراد حاالخطاب انتقاد كردهمحدث بزرگواري صدمه زده و از كتابش فصل

بر حيرتم افزود زيرا حفظ آبروي اسالم و قرآن مجيد واجب و از آبروي محدث نوري 

)ره( به مراتب باالتر و آبروي أمثال محدث نوري )ره( در مقابل آبروي اسالم و قرآن 

كريم ارزش ندارد تمامي آبروها فداي حفظ آبروي اسالم و قرآن است عالوه اينجانب 

ام و آن الخطاب انتقاد كردهالشأن و از كتابش فصلاحترام از آن محدث عظيمبا كمال 

ي معاصر آقاي مير سيد احمد روضاتي ام ولي سيد عالمهارزش خواندهرا كتاب بي

بقائه در تعليقات خود بر كتاب جدش محدث نوري )ره( را تضعيف نموده و راجع به دام

طاب( را بيانات و تحقيقات ارزنده دارد كه الختاريخ تأليف محدث نوري )ره( )فصل

- ۱9۵ي:پاورقي صفحه« المعارفمناهج»الزم است مطالعه شود رجوع شود به كتاب 

 ه ق. ۱۵۲۹طهران سال:  -ط ۱۳۳

 .۸۸- ۸9[ الحاقه: ۱۳]

 .۱۹۱[ االنعام: ۱9]

موده وم فرزهره مرقي آيةاهلل عالمه اعلي اهلل مقامه كه در حق بني[ رجوع شود به اجازه۱۷]

 و در اجازات بحار ثبت است.

 .۱۱۹[ لهوف طبع دوم صيدا ص ۱۱]

 .۱۲9ي لهوف آقاي فهري زنجاني طبع انتشارات جهان ص [ ترجمه۱۲]

 ه ق. ۱۵۱۱طبع طهران سال  ۳۲[ مثير االحزان ص ۹۵]

 شود.[ ناگفته نماند: كه در علم كالم روشن و واضح است كه استبعاد دليل نمي۹۱]
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 ط النجف. ۸۲۱خب طريحي )ره( ص [ منت۹۹]

 ش. ۱۵۹۱ط تهران سال  ۵۲۹ي االثار الباقية ص [ ترجمه۹۵]

[ ملهوف تصحيف است بلكه صحيح )لهوف( است ولي نظر به امانت در نقل همان ۹۸]

 لفظ تصحيف شده نقل شد.

[ در نوشتن نام مبارك پيغمبر اكرم صلي اهلل عليه و آله و سلم و همچنين يكي از ۹۳]

السالم نبايد بدون نوشتن صلوات و سالم به مجرد نام مبارك مهاي مبارك ائمه عليهمنا

است احتراميادبي و بياكتفاء كرد مانند نوشتن اسامي اشخاص عادي رفتار نمود زيرا بي

اهلل صلي اهلل عليه و آله را با و خروج از آداب قرآن مجيد است كه در اغلب جاها رسول

گر در چند مورد كه مقام اقتضاء كرده كه با اصل اسم مبارك ذكر القابش ذكر كرده م

شود يا اقال اگر صلوات و سالم تفصيال نگارش داده نشد با عالمت )ص( يا)ع( اشاره 

شود ولي در عبارات بعضي اشخاص در عصر حاضر از باب تبعيت از استعمارگران و 

ادبي بي احترامي والسالم رفتار بياذناب آنها در نوشتن اسامي مباركه حضرات ائمه عليهم

ذين فرمايد: ان اهلل و مالئكته يصلون علي النبي يا ايها الاند ولي قرآن مجيد ميپيش گرفته

ي آنها آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما پس الزم است صلوات و سالم خواه اسامي مباركه

 ي ندارد.در زبان آيد يا در مقام وجود كتبي به ميان آمده باشد فرق

شود اين ابوحمزه را وي اين قضيه ابوحمزه ثمالي [ از اين نشناختن ابوحمزه معلوم مي۹9]

معروف كه مانند لقمان زمان خود بوده است نبوده زيرا او از خواص امام )ع( است چطور 

 شود او را نشناسد.مي

 ل ابن اثير وط قاهره مطبعه سلفيه از طبري و كام ۷۵[ الحسين تاليف علي جالل ص ۹۷]

از البدايه و النهايه ابن كثير نقل كرده كه يزيد از هر طرف با بغض و عداوت مسلمين 

 روبرو شد.

[ در اين عصر ما چند نفر از بزرگترين علماي شيعه وجود داشتند و از مفاخر شيعه ۹۱]

ات يرفتند و عبارت بودند از آبودند و از اكابر فقهاء و مجتهدين و مراجع به شمار مي
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الدين عاملي و استاد اعظم آقاي حاج شيخ محمد حسين عظام حاج سيد عبدالحسين شرف

كاشف الغطاء و آقاي حاج سيد محسن امين عاملي صاحب اعيان الشيعة و حاج شيخ 

محمد جواد بالغي نجفي صاحب كتاب الهدي و كتاب الرحلة المدرسية كه در دفاع از 

ي اماميه و جهاد در راه دين در رديف طراز فين شيعهحريم مقدس اسالم و مبارزه با مخال

ي اكابر علماي سلف مانند شيخ مفيد و سيد اول متكلمين قرار گرفته بودند و نمونه

مرتضي علم الهدي و شيخ طوسي قدس اهلل ارواحهم بودند و در يك عصر جمع شده و 

ن عاملي از تأليفات ي سيد امام اميخدمات شايان تقديري نشان دادند و اعيان الشيعه

شاهكار اين عصر است و نگارنده از دو نفر از آن بزرگان دين آقاي كاشف الغطاء و 

الدين عاملي مجاز بوده و با نگارش اجازه در حق اين جانب مفتخرم آقاي سيد شرف

 اند.فرموده

و النظم االسالمية تأليف دكتر ضبيحي  ۹۷9ص  ۹[ رجوع شود به تاريخ يعقوبي ج ۹۲]

 بيروت . ۹ط  ۹9۷الح ص ص

 .۲9ص  9[ ج ۵۵]

مه به ي مختار ارسال ناشود كه در قضيه[ از تواريخ معتبره و قرائن ديگر فهيمده مي۵۱]

ر شده است بي كبوتر نامهي خالصي مختار به واسطهزياد دربارهيزيد و دستور وي به ابن

 ولي در كتاب قرةالعين به نحويست كه نقل شد واهلل العالم.

 ط نجف. ۱۵۷ق و ص  ۱۵۱۱ط تهران سال  ۷۸[ رجوع شود به كتاب قرةالعين ص ۵۹]

 ق. ۱۵۱۱ط طهران سال  ۱۱ط نجف و ص  ۱۹۷[ قرة العين ص ۵۵]

[ در عبارات جمعي به نظر مي خورد و در افواه نيز در سر زبانهاست چنانچه از روضه ۵۸]

تبديل به عمره كرد و از احرام  خوانها هم شنيده مي شود كه امام عليه السالم حج خود را

خارج شد و حركت فرمود اين تعبير و تفسير اشتباه و بر خالف آنست كه از روايات 

وارده از اهل بيت عليهم السالم استفاده مي شود و آن روايات مورد اعتماد فقهاء محققين 

 است بلكه امام عليه السالم چون مي دانست كه روز هشتم ذي الحجه حركت خواهد
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كرد احرام به عمره مفرده بسته بود و تمام فرمود و حركت به سوي عراق كرد و اين 

 مطلب از رجوع به روايات خصوص بر شخص فقيه روشن است.

 ط اروپا. ۵۵۱[ االثار الباقية ص ۵۳]

ش ناگفته نماند بايستي مترجم  ۱۵۹۱ط تهران سال  ۵۲۱ي االثار الباقية ص [ ترجمه۵9]

كرد نه شهر شام زيرا شام نام استان بزرگيست اب شهر دمشق ذكر مينيز مانند اصل كت

 كه فعال به نام دولت سوريه است و مركز آن شهرستان دمشق است.

 ط قاهرة. 9۷[ ص ۵۷]

طبع سنگي تهران محدث نوري )ره( تصور  ۱۷۱[ رجوع شود به لؤلؤمرجان ص ۵۱]

اندنشان مدتي در اسارت در شام فرموده كه ماندن اسراء ده روز در خانه يزيد غير از م

است و حال آن كه آنطور نيست بلكه منظور طبري كليه مدت ماندن اسراء در دمشق 

 است.

 [ رجوع شود به كتاب اربعين حاج ميرزا محمد ارباب قمي )ره(.۵۲]

طبع تهران سال  ۱۷۹[ كتاب تظلم الزهراء فاضل جليل رضي بن نبي قزويني )ره( ص ۸۵]

ور ي مشه( بيان خواهد شد كه مراد از ابوحنيفه آيا ابوحنيفه۱۷ي )ارهق و در شم ۱۵۱۹

قطع  الحاج استي اهل سنت است؟ يا مراد ابوحنيفه سعيد بن بيان سائقيكي از ائمه

ه وفات كرده و  ۱۳۵ي امام در سال الحاج است زيرا ابوحنيفهحاصل است كه مراد سائق

 ه متولد شده است. ۱۸۱هارون در 

عني به جهت خوشدلي از هارون و اعانت بر اعمال وي كه با شدت از وي خوشحال [ ي۸۱]

 باشم.

[ رجوع شود به مكاسب شيخ اعظم انصاري )ره( و كتب حديث اماميه رضوان اهلل ۸۹]

قه به گوش ي حلعليهم بايد به ديكتاتوري هارون ظالم پي برد گويا صفوان بنده و برده

اه بزرگي داشته كه او را بكشد در صورتي كه اگر و غالم زر خريدش بوده و چه گن

 عبدش هم بود حق كشتن نداشت.
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 .۱۱۵[ هود: ۸۵]

 ق. ۱۵۵۱ط تبريز به سال  ۵۳۸[ ص ۸۸]

[ محمد بن عبدالملك مشهور به ابن زيات در زمان معتصم و واثق عباسي به وزارت ۸۳]

ر معروف است آن دو شاه متصدي بوده و از ستمكاران روزگار است و او صاحب تنو

ون كشت و چداد و ميكه به گمان پليد خود مقصرين را در آنجا تحت شكنجه قرار مي

واد ي امام جمتوكل به شاهي قدم گذاشت او را كشت و رفتار وي با آن مردي كه معجزه

السالم را در شام نقل كرده بود مشهور و در حاالت آن حضرت در كتب معتبره عليه

اند رجوع شود به نور االبصار اء عامه نيز آن معجزه را نقل كردهمسطور است و از علم

 ي ابن صباغ مالكي.( ق و فصول المهمه۱۵۹۵ط مصر سال ) ۱۸۵شبلنجي ص 

ار مشهور ترين دعاهاست و بسي[ از فقرات دعاء افتتاح است كه از معتبرترين و صحيح۸9]

 و در كتب ادعيه مذكور است.

 تهران.ط  ۱۷۲ص  ۱۵[ الغدير ج ۸۷]

ي كبير سيدنا [ تاريخ كوفه سيد حسين براقي نجفي با اضافات مهمه و تحقيقات عالمه۸۱]

 ۱۵۳9ط نجف سال  ۹۹۷اهلل بقائه ص آقاي سيد محمد صادق آل بحر العلوم طباطبائي ادام

 ه ق.

هجري و مجلد خلفاي  ۵۵- ۵۸[ رجوع شود به كامل ابن اثير حوادث سال ۸۲]

ه گرچه به متفردات ناسخ و بر نقلياتش اعتماد نيست ولي در اين التواريخ و غيرناسخ

 مطالب با تواريخ معتبره موافق است و متفرد نيست.

[ كتاب الخرائج و الجرائح از كتب معتبره و نفيسه است و داراي نكات جالب و فوائد ۳۵]

 خورد.زياديست كه در كتب ديگر به چشم نمي

 نثاران مخصوصالرشيد عباسي و از جانن جيش مأمون[ هرثمة از سرلشگرها و قائدي۳۱]

 اهللوي بود و مأمون را در ظلمها و ستمهاي او كمك كرده و به مصداق فرمايش رسول

باالخره  -صلي اهلل عليه و آله و سلم كه فرموده: من اعان ظالما علي ظلمه سلطه اهلل عليه
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ت به مجرد اين كه از عراق حرك در اثر سعايت ذوالرياستين كه وزير خائن بيش نبود او

الرحمه روايتي و وارد مرو شد در سال دويست از هجرت او را مأمون كشت و صدوق عليه

رده السالم نقل كالسالم در عيون اخبار الرضا عليهاز هرثمة راجع به وفات امام رضا عليه

 ۹۵۵ السالم در سالسازد زيرا امام عليهالسالم نميكه هرگز با تاريخ وفات امام رضا عليه

 ي سيد محدثاز هجرت از دنيا رحلت فرموده چنانچه در تعليقات خود بر انوار نعمانيه

ام به آنجا مراجعه شود و پسرش يحيي در اثر كرامات حضرت جزائري )ره( تحقيق كرده

 عليه شيعه و مؤمن شده ولي از اعوان ظلمه محسوب است.اهللهادي سالمامام

مطبوع با اربعين مجلسي )ره( و كفاية االثر خزاز رازي قمي )ره(  ۹۵۲[ خرائج ص ۳۹]

 ه ق ط تهران. ۱۵۵۳در سال 

 ه. ۱۵۱۱ط تهران سال  ۹۳۳كشف الغمة ص  ۵[ رجوع شود به جلد ۳۵]

 تاريخ يعقوبي ط نجف. ۹ج  ۱۱۹[ ص ۳۸]

ط نجف. جمع كثيري از علماء و  ۱۵۱[ رجوع شود به نهضت الحسين )ع( ص ۳۳]

اند كه ورود اسراء خاندان نبوت )ع( به شام در اول ماه و محققين تصريح كرده مورخين

 بوده است. 9۱صفر سال 

ط تبريز و كتابي كه از آن نقل كرده )مزامير  ۵ج  ۱۱۹- ۱۱۵[ ثمرات االنوار ص ۳9]

االولياء( نام دارد و شايد مزامير االولياء مرحوم حاج سيد محمد باقر موسوي اصفهاني 

( ه. ق در دو مجلد در نجف چاپ شده و در ۱۵۳۵( ه باشد كه در سال )۱۵۵۳)متوفي 

مواعظ و مصائب است و او از كجا نقل كرده؟ بايد مراجعه شود و اصل مدركش به 

ي دست آيد و از نقل كردن قتل مختار شريح قاضي كوفه را كه نسبت به مختار داده اندازه

ت ر شريح را نكشته است و كلماتي به شريح نسباعتماد بر آن نقل نمايان است زيرا مختا

عربي مالكي در كتاب العواصم من القواصم نقل شده و او از داده كه آن كلمات از ابن

نواصب است و مخفي نماند كه سيد محمد باقر صاحب مزايمر االولياء ساكن گنجه بوده 

ه االيقان است كو تأليفاتش در مواعظ است چون سمت واعظي داشته و او صاحب مرقاة 
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مزامير »چندان اعتماد را نشايد. تا اينجا در طبع اول كتاب نگارش يافته بود و بعدا كتاب 

ود هاشم پيدا كرده برا سيد جليل صديق معظم فاضل آقاي حاج سيد تقي آل« االولياء

پيش اينجانب آورده و كامال مالحظه شد كتاب نامبرده براي اهل منبر نوشته شده مؤلف 

ا كلمات و تعبيرات منبري خود را به قلم آورده و بر نقليات خود اغلب مدارك و عين

كند و فتواي شريح را كه با عبارات تازه و ابدا شباهت به عبارات زمان مصدر نقل نمي

ي كربالء ندارد نقل نموده و ابدا مصدر نقل خود را ذكر نكرده است يعني كتاب واقعه

انچه بر اهلش مستور نيست كتابي نيست كه مصدر نقل قرار مزايمر االولياء نامبرده چن

داده و اعتبار و اعتماد بر نقلياتش شود. و مؤلفش چنانچه گفته شد مرحوم حاج سيد 

محمد باقر اصفهاني گنجوي مشهور مجتهدزاده است و فتواي شريح را كه جعلي بودنش 

ط نجف نقل  ۱ج  ۱۵۳ي هاي مجعوله در صفحهاز عبارات آن نمايان است با بعض قصه

كرده است. خداوند موفق كند كه از مصادر مورد اعتبار و اعتماد فتواي شريح پيدا گردد. 

و ناگفته نماند كه مرحوم خطيبي نامبرده اصرار به اعتبار عيد نورزو فعلي كه مرسوم است 

 نيسخعليه به معلي ابناهللداشت در صورتي كه نوروزي كه حضرت امام صادق سالم

موده عليه فراهللفرموده يا نوروزي كه در زمان منصور دوانيقي بوده كه امام كاظم سالم

كه من همچو عيدي در اسالم نيافتم ربطي به اين نوروز كه در اين زمانها متداول شده 

اند اين نوروز جاللي، ندارند اين نوروزي كه اول حمل است و برقرار در آن روز كرده

باشد كه الدولة ملك شاه سلجوقي ميملكي نسبت به سلطان جالل ملك شاهي، سلطاني،

اند تعجب از بعضي از بزرگان است كه فرموده ( ه در آن روز تعيين نموده۸۷۱از سال )

مشهور در زمان ما نوروز عبارت از اول حمل است و روايت معلي را تطبيق با آن كرده 

( ه. ق به ۸۷۱در صورتي كه از سال ) ولي تحقيق نفرموده كه از كدام زمان مشهور شده

اين طرف مشهور شده است و در زمان امام صادق )ع( معلوم نيست كدام روز بوده رجوع 

ج  -۹۸۲ -الدين )هما( صي تحقيق اين مطلب به تاريخ ادبيات آقاي جاللشود درباره

 به( ه و تاريخ كامل ابن اثير. و بعضي كه در خصوص نوروز ۱۵۸۱تبريز سال )-ط ۹
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تأليف پرداخته و از بزرگان به آن تقريظ نوشته به اين مطلب كه نگارش يافت متوجه 

 نشده است.

[ ادعاء صبح االعشي نسبت به )يزيد( چنانچه در اين كتاب گفته شده حرفي است كه ۳۷]

ي با نقل االعشاند معلوم نيست حقيقت داشته باشد و در مقام تعارض نقل صبحتراشيده

داند معلوم است كه قول خليل رحمه اهلل كه را عربي مي« بريد»كه لفظ  سرهخليل قدس

رود كه عجمها قول ي لغت و آداب است مقدم است گمان زياد مياز اركان ائمه

 اند.االعشي را تراشيده باشند چنانچه در جاهاي زيادي اين موضوع را عملي كردهصبح

 باديه و بيابان است رجوع شود به المنجد. [ چون تعبير )مال( از حيوانات اصطالح اهل۳۱]

ر ي اخبا[ اين تاريخ تولد كسي است حسن محمد قاسم در )السيده زينب( مقدمه۳۲]

 الزينبات ذكر كرده درست نيست چنانچه تحقيق آن بيايد.

 ۵۱۸ص  ۵ط اصفهان، و تنقيح المقال ج  ۹۳۳ص  9[ مجمع الرجال قهپائي )ره( ج 9۵]

 ط نجف.

 ط نجف. ۵۹۸لطالب ص [ عمدة ا9۱]

 ط نجف. ۹۵۹ص  ۱[ الذريعة ج 9۹]

[ عبارت از حسن مثني است كه در كربالء در حضور عمويش سيدالشهداء )ع( بوده 9۵]

و زخم برداشته و يك دستش از بدن جدا گرديده چنانچه در كتب معتبره نقل شده است 

ييد بيت )ع( تأاسراء اهل و روايت مزبوره ملحق شدن او را پس از مداوا به وي در كوفه به

 اند.كند و او را با اسراء نزد يزيد پليد بردهمي

م و اهل هاش[ عبارت عربي اصل كتاب اين است فاقمنا ثالثه ايام بلياها و نساء بني9۸]

ي المدينه مجتمعون حولنا به اين نكته بايد در اينجا اشاره كرد كه خاندان رسالت در اقامه

مدينه براي سيدالشهداء)ع( از آداب شرع پا به كنار نگذاشته و از سه  عزا بعد از ورود به

شود ي سيدالشهداء )ع( هميشه هست و برچيده نمياند در صورتي تعزيهروز تجاوز نكرده

و سال به سال تجديد خواهد شد اما نسبت به سائر اشخاص شيخ طوسي )ره( در مبسوط 
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ط  ۱۱۲ص  ۱مبسوط ج  -ثالثه اياما اجماعافرموده: و يكره الجلوس للتعزيه يومين و 

تهران و البته عمل به مشهور است و سه روز كراهت ندارد و اجماع منقول شيخ شده است 

ند نمايي عزا بر اشخاصي كه از دنيا رحلت ميگر چه در زمان ما مردم در تعزيت و اقامه

از  نار رفته و از حد وي علماء و فقهاء باشد از آداب و دستور شرع به كخصوصا از طبقه

جا را زيادتر و زحمات و تضييع اوقات را اند و روز به روز تشريفات بيحد خارج گشته

 كنندبيشتر مي

 [ ظاهرا مراد حضرت محمد حنفية است.9۳]

[ در عبارات روايات عبيدلي مكرر تصريح شده كه والي مدينه به يزيد پليد نامه نوشت 99]

ه و دراندك مدت اين سئوال و جوابها به وسيله نامه عملي و او هم به وي جواب نوشت

اند كه اين مخابرات به توسط آن انجام يافته و چنانچه ي داشتهشود وسيلهشده معلوم مي

 بر يا بريد بوده كه شرح داده خواهد شد.تحقيق خواهد شد وسيله عبارت از كبوتر نامه

مصيبت  يت اشاره به اين فرموده: كه قضيهعليها در اين جمالاهلل[ بانوي عصمت سالم9۷]

ي كربالء موضوعي است كه انبياء و مرسلين و خصوص خاتم النبيين عظمي واقعه

 اند.وسلم آن را خبر داده بودهوآلهعليهاهللصلي

هجرت چنانچه  9۱[ ورود آن بانوي عصمت به مصر در اواخر رجب يا اوائل شعبان 9۱]

 آيد چندان منافات با يكديگر ندارند.ياز سائر تواريخ به دست م

 تبريز. ۹ط  ۹۸[ ص 9۲]

ي جليل آقاي حاج مال علي واعظ خياباني ابن عبدالعظيم ي محدث ثقه[ عالمه۷۵]

تبريزي )ره( صاحب مجلدات كتاب وقايع االيام از اعاظم محدثين و متتبعين و اهل تحقيق 

از  گرفتي منبر قرار ميوقتي در عرشهپايان بود اماميه و در احاطه و اطالع درياي بي

جهت اطالعات تاريخي و حديث و رجال و معرفت به كتب و مصنفات و تواريخ و 

زد حاالت مؤلفين آنها و تحقيق در صحت و يا وقوع تحريف در آنها مثل دريا موج مي

 ي قم و نجف اشرف در تبريز از آن محدث واسعي علميهنگارنده قبل از تشرف به حوزه
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ام و هر كس به مجلدات وقايع او خصوصا مجلد صيام نظر االطالع زياد استفاده كرده

( ه. ق از دنيا رحلت ۱۵9۷برد در سال )كند به زحمات و خدمات و مطالعات او پي مي

هاي معروف تبريز واقع در كرد و )خيابان( كه وي منسوب به آنجاست يكي از محله

د و شوهنوز اهتمامي به عمران و آباداني آن نميطرف شرقي شهرستان عزيز ماست كه 

اند مانند محدث جليل خياباني )ره( صاحب وقايع از آن محله اشخاص نامي ظهور كرده

االيام و استاذنا العالمة المدرس آقاي ميرزا محمد علي خياباني )ره( صاحب ريحانة االدب 

هير ناطق زبردست آقاي ( ه. ق و صاحب نهضت و قيام مرد عالم وطني ش۱۵۷۵متوفي )

( ه. ق كه براي مخالفت با قرارداد وثوق لدولة ۱۵۵۱شيخ محمد خياباني شهيد در سال )

با انگلسيها كه خيانت بود در تبريز قيام كرده بود و صديقنا العالم الجليل آقا ميرزا محمد 

ال ر سسره( نيز از آن محله مشهور شده است كه دخياباني مشهور به باال مجتهد )قدس

ي اجتهاد از سيدنا االستاذ آيةاهلل الحجة ( ق وفات يافت و مجاز با اجازه۱۵۲۱)

اي در حاالتش چاپ و منتشر است و سالهاي سره( بود و جزوهالكوهكمري )قدس

ا رفت و مردم را بمتمادي در ماه رمضان المبارك بعد از نماز جماعت نگارنده به منبر مي

نمود رحمة اهلل عليه. آية اهلل فقيه فقيد آقاي حاج ميرزا يبيانات علمي خود مستفيض م

ي مكاسب شيخ انصاري )ره( در آن محله در سال فتاح شهيدي )ره( صاحب حاشيه

( هجري قمري در همان محل از دنيا ۱۵۷۹( ق از مادر تولدي يافته و در سال )۱۹۲9)

 مخصوص مدفون شده استي رحلت كرده و در همان محله در قبرستان طوبائيه در مقبره

سره صداقت داشت و از اوائل ورود مرحوم شخص مجتهد فقيه بود با والد ما جدم قدس

ي خطي از كتاب فصول االصول كه آقاي شهيدي به نجف اشرف با هم بودند و نسخه

اند آن زمانها كتاب درسي طالب بود با هم تصحيح فرموده و بر آن تعليقات ارزنده نوشته

ي ما موجود است و مرحوم آيةاهلل شهيدي به حفظ آن خه فعال در كتابخانهو همان نس

فرمود از نجف اشرف كه مراجعت نمودم چند ماه نسخه كرارا به اين جانب توصيه مي

قبل از وفاتش در تبريز حضورش را درك كردم بالعقب از اوالد ذكور وفات يافت و 
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لم تواناي عظيم آقاي حاج ميرزا ي كبير شهير و متكدختري بيش نداشت. و عالمه

لفضيلة ي كتاب شهداء اعبدالحسين اميني صاحب كتاب نفيس )الغدير( چنانچه در مقدمه

( قمري در اين محله ديده به دنيا گشوده و والدش آقا ميرزا ۱۵۹۵نوشته شده در سال )

 مالنفس و با والد ما جدالقلوب و سليماحمد مشهور به جناب مردي بسيار محبوب

( ۱۵۲۵ي اميني صاحب الغدير در سال )سره( صداقت كامل و ثابت داشت عالمه)قدس

 عليه.ق در تهران از دنيا رحلت و در نجف اشرف مدفون شد رحمةاهلل

 تبريز. ۹ط  ۹۸[ الفردوس االعلي ص ۷۱]

ي كبير و متضلع متبحر شهير آقاي ميرزا محمد علي اردوبادي در فنون متنوعه [ عالمه۷۹]

فقه و كالم و ديگر علوم استاد بود و در ادب و نويسندگي به زبان عرب يد بيضا  از

نمود و در نظم و نثر عربي سرآمد روزگار خويش و در نظم فارسي نيز مهارت داشت مي

اري كردم و آثنگارنده مدتي در نجف اشرف حضورش را غنيمت دانسته و استفاده مي

( ه. ۱۵۱۵عليه در سال )قلمي او مزين است رحمةاهللي كتب زيادي با آثار دارد و مقدمه

 ق در ماه صفر در نجف وفات يافت.

 ط تبريز. ۵۱۷ي محرم ص [ رجوع شود به وقايع تتمه۷۵]

 ( ه. ق طبع شده است.۱۵۳۸[ در هند به سال )۷۸]

 ط نجف . ۷۲فصل النساء ص  ۵[ تنقيح المقال ج ۷۳]

يخنا االستاد كاشف الغطاء )ره( در كتاب جنة [ در اينجا مناسب است كه به كلمات ش۷9]

 ( ه. ق.۱۵۲۷تبريز سنة: ) ۹ط  ۱۱تبريز و ص  ۱ -ط ۹۸۷- ۹۸۱المأوي رجوع شود ص 

سره نقل شده از وسائل الشيعة شيخ حر عاملي قدس ۹۱۷[ چنانچه در علم امام)ع(ص ۷۷]

ازة مر و في الجنكلثوم بنت علي و ابنها زيد بن عدر روايت عمار است: اخرجت جنازة ام

الحسن و الحسين و عبداهلل بن عمر و عبداهلل بن عباس و ابوهريره فوضعوا جنازة ممايلي 

كلثوم را محل شبهه و اختالف االمام و المرأة ورائه و قالوا هذا هو السنة. ولي تزويج عمر ام

ر خت دكنند ساست كه موضوع تحقق يافته يا نه؟ كساني كه جزم به وقوع موضوع مي
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 اشتباهند چنانچه تحقيقش خواهد آمد.

ام ي علم امام)ع(با شواهد و قرائن آشكار تحقيق كرده[ در ملحقات به كتاب ترجمه۷۱]

م در السالكلثوم كه شب نوزدهم ماه مبارك رمضان امام أميرالمؤمنين عليهكه مراد از ام

طيار  اهلل بن جعفري آن دخترش بود عبارت از زينب كبري عليهاالسالم عيال عبدخانه

 .۹۹۱باشد و به وي مهمان بود رجوع شود به كتاب علم امام)ع(ص مي

 [ )تنبيه(.۷۲]

 تبريز. ۵۱۸ي محرم الحرام ص [ تتمه۱۵]

[ آنچه ثقافه نقل كرده به اين عبارت است: هذا قبر زينب الوسطي بنت علي بن ۱۱]

 ابيطالب)ع(.

 يد حسن صدر كاظميني)ره(است.[ كتاب نامبرده از تأليفات عالمه آقا س۱۹]

 بيروت. ۹۵۷ص  ۵۵[ اعيان الشيعة ج ۱۵]

 ط تبريز. ۹۱۱ -۹۱9و ص  ۹۹۱- ۹۹۵ي علم امام)ع(ص [ ترجمه۱۸]

 .۳۵۸شماره  ۹۲۷ص  ۳[ تهذيب التهذيب ج ۱۳]

دار  ۹ط  ۷ي جمهرة انساب العرب به قلم عبدالسالم محمد هارون ص [ مقدمه۱9]

 ( ق.۱۵۲۱قاهره سال ) -المعارف مصر

ها(و اين ( ه. ق وفات يافته است اين آخوند)اوف۱۹۲۳[ در سال )۱۷]

ي روسيه و قفقاز را در زمان روسهاي ي فتنهها(بودند كه اساس و شالودهطالب)اوف

دين كردن مردم فراهم آوردند تابعين آنها هم فعال در ايران ما در آن خيالند. تزاري با بي

صد سال هاي بيشتر از نود و يا يكزدهب اوف از غربو بدون شك آخوند اوف و طال

ر صورتي سازد داند كه دين اسالم با علوم صنعتي و طبيعي نمياند خيال كردهقبل بوده

ها آمده بود در عصر ما كامال روشن شده كه كه اگر در عصر آنها آن خيال باطل به ذهن

ها از افتراهاي دشمنان به اسالم كند و آن حرفاسالم مردم را به علم و صنعت دعوت مي

 است.
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 ط قم. ۸۵۵[ رجوع شود به منهاج الدموع چاپ سوم ص ۱۱]

 .۹۵۸ص  ۵[ رجوع شود به تنقيح المقال مامقاني ره ج ۱۲]

 ط دانشگاه مشهد مقدس. ۱۵كشي ص [ رجال۲۵]

 ( اين كتاب رجوع شود.۵۳( و )۵۸[ به صفحه: )۲۱]

 ط بيروت. 9ص  ۸[ تاريخ كامل ج ۲۹]

 [ قادسيه از دهات اطراف كوفه است.۲۵]

ه ش  ۱۵۸۱سال  ۸جزء  ۵۱۱كشي )ره( طبع دانشگاه مشهد ص [ رجوع شود به رجال۲۸]

 يبا فهرست آقاي مصطفوي صاحب كتابفروشي بوذرجمهري در تهران و نسخه

طبع نجف به تصحيح آقاي سيد احمد حسيني. و تنقيح  ۹۷۵كشي )ره( ايضا ص رجال

 ني )ره( و سفينة البحار قمي )ره( و به تعليقات كتاب رجوع شود.المقال مامقا

ق كتاب تظلم الزهراء تأليف فاضل جليل آقا  ۱۵۱۹ط تهران سال  ۱۷۹[ ص ۲۳]

ه ق فارغ شده  ۱۱۱۱الدين بن نبي قزويني رحمه اهلل است كه از تأليف آن در سال رضي

واص است محدث خياباني و او غير از آقا رضي قزويني )ره( صاحب كتاب لسان الخ

گويد )صاحب تظلم الزهراء از علماء متبحرين متأخرين  ۱۱۹ي محرم ص )ره( در تتمه

است(. كتاب نامبرده نقلياتش متقن و در تمامي مواضع مدرك و مصدر نقليات خودش 

دهد ولي بعضي از فضوالن خرابكار را ذكر كرده و سند آنچه نقل نموده ارائه مي

ق به طبع  ۱۵۱۹ي كه از آن كتاب در سال اب دخالت كرده و در نسخهي آن كتدرنسخه

ي صحيح خطي از اند چنانچه عالمه محدث خياباني )ره( نسخهرسيده دس و وضع كرده

ي آن كتاب به عمل آورده و مواضع دس شده ي دربارهآن پيدا نموده و تحقيقات ارزنده

ي محرم مجلد چهارم از وقايع به تتمهو اشتباه كاري را تعيين فرموده است رجوع شود 

ي مجالس به ياد دارم مرحوم محدث خياباني )ره( درباره ۱۹۱تا ص  ۱۱۹االيام از ص 

اپ و منتشر سره چالمتقين كه به نام شهيد فقيه آقا شيخ محمد تقي قزويني برغاني قدس

و دس و كرد و اظهار انزجار و تأسف از دخالت نااهالن است همين تحقيقات را مي
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اند فرمود كه به كلي كتاب را تحريف و از انتفاع انداختهكنندگان در آن كتاب ميوضع

آور به طوري كه نتوان آن را بر شيخ شهيد فقيه قزويني )ره( نسبت داد ولي خنده

اينجاست كه اخيرا كتابي به نام خرافات اجتماع انتشار يافته و كتاب مجالس المتقين 

ي مجلسي )ره( نسبت داده و بعد بنا گذاشته انتقاد بر آن شد به عالمه كذائي را كه اشاره

ي بر محتويات و مطالب آن كرده و ملتفت نشده كه اوال مجالس المتقين از تأليفات عالمه

اند كه مجلسي )ره( نيست و ثانيا كتاب مزبور تحريف شده و بر آن دس و وضع كرده

ط كرده است و مطالب دس شده برآن از مؤلف آن آن را به كلي از اعتبار و اعتماد ساق

ي )ره( ي مجلسنيست و خود اين عمل ناهنجار از انتقادكننده و نسبت آن كتاب به عالمه

ي و عدم اطالع از تحريف آن كتاب از خرافات روزگار ما محسوب است و بايد نويسنده

ي سياه را از لكهي مجلسي )ره( معذرت خواسته و آن آن انتقاد از روح مقدس عالمه

 كتاب خود محو نمايد.

زهراء ي مطبوعه از تظلم الي: من صفر در نسخهي: وفي غير المصباح تا كلمه[ از كلمه۲9]

قمري افتاده و عبارت )كالهما( شاهد آنست چنانچه عبارات از خود اقبال  ۱۵۱۹در سال 

 .۳۱۲سيد )ره( تصحيح شد رجوع شود به اقبال ص 

رت سيد )ره( معلوم است كه اجتماع خاندان رسالت با جابر روايت شده [ از اين عبا۲۷]

و بعيد نيست كه در همان روايت عطيه و ذيل همان خبر باشد كه عمادالدين طبري در 

ي ي مطبوعه از بشارة المصطفبشارت المصطفي مسندا نقل كرده است گر چه در نسخه

كه ذيل همان روايت است و اصل  شوددر نجف آن را ندارد ولي از قرائن فهميده مي

ر چه باشد گتقطيع از قدماء محدثين واقع شده اساس تقطيع در روايت عطيه از آنها مي

 .شاءاهلل تعاليشناسيم چنانچه تحقيق خواهيم كرد انكننده را نميشخص تقطيع

 .۵9۷ص  ۱۸[ صبح االعشي ج ۲۱]

ده رما نموده و مواسات را برقرار كر[ ناگفته نماند كه اسالم تساوي و تعادل را حكم ف۲۲]

در عين حال از عدالت خارج نشده و ظلم را روا نداشته است تساوي و تعادلي را روا 
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 دانسته كه موافق عدل و داد باشد. ]

 ۱۲۱ص  ۱التراتيب االدارية ج [ رجوع شود به كتاب نظام الحكومة النبوية المسمي۱۵۵]

ط مصر و كتاب النظم  ۵۵۲ص  ۱السالمي( ج ط بيروت و كتاب )القاموس ا ۹۸9و ص 

كه بهترين مصدر و  ۱۸االسالمية تأليف دكتر صبحي صالح ط بيروت و صبح االعشي ج 

ط  ۱داراي نكات زياد است و تاريخ )التمدن االسالمي( تأليف جرجي زيدان ج 

 دارالهالل.

 .۵9۱:۱۸[ صبح االعشي ۱۵۱]

 ط بيروت. ۱۲۹ص  ۱[ ج ۱۵۹]

ي يك نفر قائد و سرلشكر اسالمي را با يك نفر قائد بايد مكالمه [ در اينجا۱۵۵]

غيرمسلمان مورد دقت و تأمل قرار داد كه چطور اگر كسي مسلمان شد او را از هر جهت 

داند و ابدا به جزئي برتري بر خودش نسبت به وي قائل با خودش يكسان و مساوي مي

 داند.ضل مينيست بلكه او را اگر اسالم بياورد از خودش اف

لي در داد واهلل صلي اهلل عليه و آله از غيب به ما خبر ميگويد: كه رسول[ خالد مي۱۵۸]

گويند: آيا پيغمبر و امام روزگار ما جمعي در ايران ما از تازه به دوران رسيدها مي

داند؟ در صورتي كه قرآن مقدس با صراحت غيب را به پيغبمر و امام السالم غيب ميعليه

ثل اوست زيرا السالم نيز مكند چون به پيغمبر كه ثابت كرد امام عليهالسالم ثابت ميليهع

السالم آن منصب را ندارد عالم الغيب فال فرقي ندارند مگر در منصب نبوت كه امام عليه

از  شود كه به هر كسيظهر علي غيبه احدا اال من ارتضي من رسول. از استثناء معلوم مي

نفرموده  فرمايد و اگر تعليمخدا او را برگزيده و پسنديده غيب را تعليم مي پيامبران كه

باشد بايد استثناء معني نداشته باشد در صورتي كه استثناء بدون شك تحقق يافته و خدا 

بر آن كه از پيامبران خواسته غيب آموخته است و عالوه بر آيات قرآني ديگر كه شاهد 

 شده است. مطلب است و در محل خود بيان

 ط بيروت. ۸۱۹ص  ۹[ تاريخ كامل ج ۱۵۳]
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 نجف. ۵ط  ۱۳۹الدين عاملي )ره( ص [ النص و االجتهاد تأليف سيدنا شرف۱۵9]

 نجف. ۵ط  ۹۱۷[ النص و االجتهاد ص ۱۵۷]

ط بيروت و به اعتراضاتي كه بر  ۲9ص  ۵[ رجوع شود به تاريخ كامل ابن اثير ج ۱۵۱]

 ط تهران. ۱۵۷ص  9جوع شود به )الغدير(ج خليفه در آن قضيه وارد است ر

 .۵۷۱ص  ۱۸[ ج ۱۵۲]

ط بيروت به تحقيق عبدالعزيز سيد االهل و در شرح عهد  ۳۹۷ص  ۸البالغه ج [ نهج۱۱۵]

بغداد به  ۹مالك اشتر رجوع شود به كتاب: الراعي و الرعية تأليف توفيق الفكيكي ط 

 ( ه. ق كه از تأليفات نفيسه است.۱۵۱۹سال )

 ط دارالهالل. ۱ج  ۹۸۱[ تاريخ التمدن االسالمي جرجي زيدان ص ۱۱۱]

 .۵9۲ص  ۱۸[ صبح االعشي ج ۱۱۹]

[ رجوع شود به كتاب وقائع الشهور و االيام تأليف آقا شيخ محمد باقر بيرجندي ۱۱۵]

قمري مرحوم بيرجندي  ۱۵۳۹ط تهران به سال  ۳۵رحمه اهلل صاحب كبرت احمر ص 

مدن اسراء به كربالء در اربعين اول كرده است و مدركي غير از بسيار مبالغه در انكار آ

ورزي به استادش محدث نوري )ره( چيز استبعاد كه دليل نيست ندارد و غير از تعصب

ديگري نيست خيال كرده مقام فتوا است كه نظر خود را اظهار كند و متوجه نشده كه 

ستي كند و بايهرت پيدا نميجهت يك موضوع اين اندازه شي تاريخي است و بيقضيه

در تواريخ و حاالت زمان يك هزار و سيصد سال تقريبا قبل را تحقيق و بررسي نمايد و 

حقيقتي را كه در خارج واقع شده به دست بياورد تا نسبت نوشتن كذب صريح را به 

بعضي از بزرگان علماء و اكابر فقهاء ندهد غفر اهلل تعالي له و لنا بحق محمد و آله 

 الطاهرين سالم اهلل عليهم اجمعين.

 قمري. ۱۵۱۲طبع قديم تهران به سال  ۱9۲- ۱۷۵[ لؤلؤ مرجان ص ۱۱۸]

ط تبريز. درباره يك  ۹۱۱- ۹۱۵السالم ص [ رجوع شود به تعليقات علم امام عليه۱۱۳]

ام كه چطور بعضي از مؤرخين به اختصار كوشيده و نظائر موضوع تاريخي روشن نموده
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 اند.ت كه با اختصار گذشتهآن زياد اس

[ ناگفته نماند كه عبارت كفعمي )ره( در مصباح در نقل وقايع ماه صفر اين است: ۱۱9]

السالم الي المدينة( در اين عبارت دو احتمال )و في العشرين رجوع حرم الحسين عليه

است يكي رجوع از شام دومي رجوع از كربالء به مدينه و لذا عبارت صريح در رجوع 

 از شام نيست.

 طبع قديم طهران. ۱۷۱[ لؤلؤ مرجان ص ۱۱۷]

 ق. ۱۵۱۵ط مصر سال  ۳۵[ مسار الشيعة ص ۱۱۱]

هجري قمري نوشته شده و با  ۱۵۵۱ي خطي با خط نسخ بسيار زيبا در سال [ نسخه۱۱۲]

ي جليل شيخ االسالم آقا شيخ حسين بن ي )عقد الطهماسبي( تأليف عالمهرساله

سرهما در يك مجلد به قطع جيبي با جلد نرم لد شيخنا البهائي قدسعبدالصمد حارثي وا

 ي ما موجود است.چرمي در كتابخانه

 ي مخطوطه.ط مصر و نسخه ۵9[ مسار الشيعة ص ۱۹۵]

 ط مصر. ۸۵[ مسار الشيعة ص ۱۹۱]

 ط مصر. ۸۱[ مسار الشيعة ص ۱۹۹]

 [ همان مصدر و صفحه از طبع مصر.۱۹۵]

 ق. ۱۵۵۱بريز به سال ارشاد ط ت ۹9۳[ ص ۱۹۸]

 ق. ۱۵۵۱ط تبريز به سال  ۱9۵[ ارشاد ص ۱۹۳]

جزء از مجلد تاسع. عين  ۱طبع جديد از اجزاء  ۸۹مجلد  ۱۵۷[ بحاراالنوار ص ۱۹9]

 عبارات شيخ مفيد )ره( در اضافات كتاب نقل خواهد شد به تعليقات رجوع شود.

 .۱9۱[ لؤلؤ مرجان ص ۱۹۷]

سره ت الالهوت فقيه اعظم شيخ علي كركي عاملي قدس[ رجوع شود به كتاب نفحا۱۹۱]

ط نجف  ۳۲- 9۵( ه. ق ص ۲۸۵مشهور به )محقق ثاني( صاحب جامع المقاصد متوفي )

( ه. ق طبع گرديده و نظر به مصلحت محيط عراق نسبت طبع آن را به ۱۵9۵كه در سال )
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الم در السنين عليهي رمد چشمهاي مبارك اميرالمؤماند، قصهي سعادت تبريز دادهمطبعه

ير و ي او در كتب ساهلل صلي اهلل عليه و آله دربارهجنگ خيبر و اعجاز نشان دادن رسول

تواريخ از متواترات بوده و قابل آن نيست كه كسي بتواند انكار نمايد. رجوع شود به 

 ي قاهرة و تاريخ كامل ابن االثير جي استقامهط مطبعه ۵۵۵- ۵۵۱ص  ۹تاريخ طبري ج 

قاهرة و  -ي حجازيط مطبعه ۵۱9ص  ۵ي ابن هشام ج ط بيروت و سيره ۹۹۵ص  ۹

قاهرة، تاريخ ابن خلدون بقية الجزء الثاني  ۹ط  ۹۳۵ص  ۹الرياض النضرة محب طبري ج 

ص  ۹. الموسوعة في سماحة االسالم ج ۱۱۷ص  ۸. البداية و النهاية ابن كثير ج ۵۲ص 

 ق. ۱۹۱۷رهاد ميرزا به سال ط ف ۸۵مطالب السئول ص  -ط مصر ۲۸۳

 .۱9۱[ لؤلؤ مرجان ص ۱۹۲]

 .۱9۳[ لؤلؤ مرجان ص ۱۵۵]

[ وقوع قضيه در صفين با نقل مرحوم نراقي )ره( از حضرت زهراء )ع( كه در حال ۱۵۱]

آيد زيرا واضح است كه در زمان جنگ صفين نماز بيرون بياوريد درست در نمي

 رحلت فرموده بود. عليها از دنيااهللي طاهره سالمصديقه

ي محقق نراقي )ره( كاش مدرك ط نجف عالمه ۵۹۸ص  ۵[ جامع السعادات ج ۱۵۹]

كرد بسيار محتمل است مصدر فرمايش خود را كه فرموده. )و روي انه وقع الخ( نقل مي

نقل سيد يزدي )ره( و محقق نراقي )ره( شهرت اين قصه ميان مردم است زيرا هنوز اين 

نفاتي كه از مصادر است پيدا نشده واهلل الموفق. تا اينجا در طبع اول قصه در كتب و مص

كتاب نگارش يافته و بعدا مدرك بسيارم معتبر به دست آمد و اين قصه را در نظر بسيار 

سازد و آن نقل كردن آيةاهلل عالمه )ره( در منهاج الكرامة است زيرا آن مورد اعتماد مي

ه فرمايد. و نقل محقق نراقي )ره( كه قضيرا نقل نميبزرگوار بدون مدرك صحيح مطلبي 

عليها واقع شده معارض با نقل محدث نوري )ره( اهللي طاهره سالمدر زمان حيات صديقه

 است كه در صفين واقع شده است.

كند و از منبريها در باالي منبر براي [ چنانچه بعض قضايا در افواه شهرت پيدا مي۱۵۵]
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كنند و پس از مدتي كه شهرت به سزا كرد وارد آب و تاب نقل ميگرم كردن مجلس با 

نمايند نظير اين قضيه در يكي از كتب ضعيفه كه در عصر حاضر تأليف شده كتابها مي

ي السالم علي اصغر را در موقع دفن بر روي سينهديدم كه نوشته: حضرت سجاد عليه

فرمود اوال: جنازه را در قبر در السالم گذاشت و آن طور دفن حضرت سيدالشهداء عليه

د كه سينه خواباننخوابانند كه رويش به قبله باشد و مثل حال احتضار نميطرف راست مي

ي ي طفل روي آن گذاشته شود اگر گويد: در مقابل سينهبه طرف آسمان باشد تا جنازه

رد و االسالم در زمين به طرف قبله گذاشت باز حرفي است گرچه مدرك ندامام عليه

ي طفل را روي سينه گذاشتن و مجرد حرف است و ثانيا: از جهت حكم شرعي جنازه

شود آن را نسبت به امام آن طور دفن كردن چه صورت دارد آيا جايز است؟ آيا مي

السالم ي حضرت علي اصغر عليهالسالم داد؟ و نقل اين موضوع يعني گذاشتن جنازهعليه

 السالم و نسبت آن به بعضي از بزرگاندالشهداء عليهي مبارك حضرت سيرا روي سينه

علماء اگر صحت داشته باشد از باب اين است كه آن طفل صغير شهيد بس قلب مبارك 

ي امام السالم را با تير خوردنش سوزانيده مثل اين است كه روي سينهسيدالشهداء عليه

ر ان اگر اين سئوال بشود دشود كه از بزرگالسالم دفن شده است و عالوه چطور ميعليه

هاشم در زير پاي امام )ع( مدفونند حتي علي جوابش نفرمايد كه تمامي شهداء از بني

اصغر و نزديكترين كس از شهداء به آن حضرت فرزندش حضرت علي اكبر )ع( است 

 هاشم سائرين مدفونند و اين مطلب جاي شك نيست.و بعد از بني

 . ۳۵[ ارشاد ص ۱۵۸]

ط  ۱۵۳ص  ۸( و ابن كثير البداية و النهاية ج ۳ي )ع شود به تاريخ طبري سنه[ رجو۱۵۳]

ط مصر به تحقيق  ۹۸۱ص  ۵ي ابن هشام ج ( و سيره۳ي )بيروت و ابن االثير حوادث سنه

ط  ۵۷ص  ۹تاريخ يعقوبي ج  ۱۵۸ص  ۱۸الدين عبدالحميد تفسير قرطبي ج محمد محي

 ۷9تهران. نور االبصار شبلنجي ص  -اسالميهط  ۱۲9نجف اعالم الوري طبرسي )ره( ص 

ه ق. و ديگر از كتب تواريخ و تفاسير معتبره. و پس از تأمل در  ۱۵۹۵ط مصر سال 
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شود صاحب ناسخ التواريخ در نگارش تاريخ جنگ احزاب عبارات آن كتب معلوم مي

شمشير » ترين عبارت انتخاب نموده و به قلم آورده و گفته:ترين قول را با ركيكضعيف

( ه ص ۳وقائع سال ) ۹ج «عمرو سپر را دو نيمه ساخت و سر علي )ع( را جراحتي كرد

ي وي با تأمل در عبارات تواريخ معتبره و عبارت شيخ مفيد اسالميه اين نوشته -ط ۱۱۲

ي قاجار است و بايد سازد؟ ناسخ التواريخ از تواريخ رسمي دولتي دوره)ره( چطور مي

بدون مدرك آن اعتماد ننمود حق داشته كسي كه از بزرگان  بر محتويات تاريخي

ي آن كتاب جايز نيست و در اين كه نتوان ناسخ را مصدر نقل قرار داد فرموده: مطالعه

شكي نيست اگر در نقليات آن دقت و تحقيق شود بر ايرادات و اشكاالت و لغزشهاي 

حد و شمار است و بايد در  شود كه بيرون اززيادي و نقليات خالف واقعي برخورد مي

 باره تأليف مستقلي در چند مجلد گرد آورده شود.اين

[ چون عطيه عوفي را در افواه و در مقتلهاي غير معتبر كه از قلم نااهالن تراوش ۱۵9]

اند ولي حقيقت ندارد بلكه او يكي از بزرگان روات اماميه نموده غالم جابر شهرت داده

رح اميه بوده اجماال به شرد مبارز با دستگاه ديكتاتوري بنيو از محدثين است عالوه م

حالش در اينجا پرداخته شود تا كامال معرفي شده و آن مرد جليل شناخته گردد. عطيه از 

يه ديده علاهللي وي ابوالحسن است در زمان خالفت اميرالمؤمنين سالماهل كوفه و كنيه

خود عطيه نقل شده كه گفته: وقتي از مادر به دنيا گشوده مادرش كنيز رومي بوده از 

و  السالم آورده كه در كوفه تشريف داشتتولد يافتم پدرم مرا پيش اميرالمؤمنين عليه

گزاري كرد امام )ع( فرمود: هذا عرض كرد اين غالم از مادر متولد شده و استدعاي نام

 ين فرمود و عطاي من بهعطية اهلل. و لذا او عطيه ناميده شد و يك صد درهم براي او تعي

پدرم داده شد پدرم از آن روغن و عسل خريد. و البد اين موضوع را عطيه از پدر و 

بعيد  اندكسان خود بعدا شنيده و نقل كرده و در بعض جاها از عطيه )عطا( تعبير آورده

 نيست از فرمايش اميرالمؤمنين )ع( كه فرموده: هذا )عطية اهلل( كه قريب به مضمون هذا

)عطاء اهلل( است. عطيه با ابن اشعث بر عليه حجاج بن يوسف ثقفي ستمكار و خونخوار 
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آشامي آن دژخيم مشهور جلوگيري شود ي اموي خروج كرد بلكه از خونمعروف دوره

و بعد از منهزم شدن لشكر ابن اشعث عطيه به فارس گريخت حجاج به محمد بن قاسم 

كند و لعن كردن بر اميرالمؤمنين )ع( را به وي  ثقفي در فارس نوشت كه عطيه را دعوت

تكليف نمايد و اگر قبول نكرد به وي چهار صد تازيانه بزند و سر و ريش او را بتراشد 

ي حجاج را به وي خواند عطيه از پيشنهاد حجاج محمد بن قاسم عطيه را خواست و نامه

گويد محمد او را چهار صد سر زده قبول ننمود و حاضر نشد به اميرالمؤمنين )ع( ناسزا 

تازيانه زده و سر و ريش وي را تراشيد وقتي كه قتيبة والي خراسان شد عطيه پيش او 

رفت و در خراسان بود تا عمر بن هبيره والي عراق شد عطيه به وي نامه نگار شده و از او 

 گشتدرخواست اذن كرد به عراق رود او هم اجازه داده عطيه به كوفه آمد و پس از باز

زندگي كرد و در سال نامبرده وفات يافت و او  ۱۱۱به كوفه وطن خود در آنجا تا سال 

ط بيروت معلوم  ۵۵۸ص  9كرد و ثقه بود خالصه از طبقات ابن سعد ج نقل احاديث مي

شود عطيه در موقع آمدن جابر به زيارت سيدالشهداء )ع( در اربعين در مدينه بوده و مي

ه كربالء مشرف شده و جابر را با خود پس از زيارت به كوفه در حضور آن بزرگوار ب

رين شود عطيه از مفسبرده و مهمانش بوده است. و از بعض تفاسير قرآن كريم معلوم مي

يان اند رجوع شود به مجمع الببوده و بعض اقوال او را در تفسير آيات شريفه نقل كرده

ي حضرت زهراء كه خطبه ط صيدا. و عطيه كسي است ۹۵۱ص  ۳طبرسي )ره( ج 

عليهاالسالم را در غصب فدك از عبداهلل بن حسن شنيده و نقل كرده است رجوع شود 

سره ( ق و شيخ استاد كاشف الغطاء قدس۹۱۵ابن طيفور متوفي )« بالغات النساء»به كتاب 

سوم از  ي تابعين و شخصي عوفي را از طبقهدر كتاب نفيس اصل الشيعة و اصولها عطيه

 ها شمرده است.آن

 اهلل )ص( است دري رسول[ جابر بن عبداهلل انصاري رحمه اهلل از بزرگان صحابه۱۵۷]

فر. اي فقد كفرمود: علي )ع( خير البشر فمن ابيگشت و ميها و مجالس مدينه ميكوچه

السالم و هر كس خودداري معاشر انصار تاديب كنيد اوالد خودتان را با حب علي عليه

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 رجوع شود به كتب رجال. -نظر كند در شان مادر خويش نمايد پس

( ه. ق و عين اين عبارت را ۱۵۳۵صيدا سنه ) ۵ط  ۹۵۷- ۹۵۱[ لواعج االشجان ص ۱۵۱]

 -ي حاالت جابر نقل فرموده تا آنجا كه گويد: و حرقت خيامنادر اعيان الشيعة در ترجمه

 ط دمشق. ۱۱۵- ۱۱۹ص  ۱۳رجوع شود به اعيان الشيعة ج 

روايت عطيه را تا آنجا كه  ۱۷۵[ فاضل قزويني )ره( در كتاب تظلم الزهراء )ع( ص ۱۵۲]

گويد: )ان نيتي و نية اصحابي علي ما مضي عليه الحسين )ع( و اصحابه( نقل كرده چنانچه 

محدث خبير حاج مال باقر بهبهاني رحمه اهلل در كتاب الدمعة الساكبة نيز از تظلم الزهراء 

ي اخير شاهد است كه قل نموده و بعد گويد: )الحديث( اين جملهتا محل مذكور ن

 حديث بقيه دارد.

[ تقطيع حديث عبارت از نقل بعضي از حديث و عدم نقل بعضي ديگر است كه ۱۸۵]

تفصيل آن در علم درايه بيان شده و مصنفي كه در تصنيف خود حديثي را بر ابواب 

ب به ي از آن را در باب مناسو هر قطعه ي كتابش بر حسب مناسبت متفرق سازدمختلفه

آن نقل نمايد از تقطيع است كه در مقام احتياج و استدالل و احتجاج به مناسبت عنوان 

آن باب به آن مراجعه شود اين عمل را از علماي شيعه و سني در كتب خودشان اتخاذ 

يعة كه الش سره( در كتابش وسائلاند چنانچه شيخ محدث متبحر حر عاملي )قدسكرده

يكي از جوامع بزرگ حديث اماميه است آن رويه را اتخاذ فرموده و نيز اگر محدثي 

مقداري از حديثي را در كتابي و مقدار ديگرش را در كتاب ديگر خود نقل كند آن را 

ي طعهشود عبارت از آنست كه در نقل قتقطيع گويند و عمده عيبي كه از تقطيع ناشي مي

ي را ي ديگر آن را در باب ديگر مناسب به آن باب يا قطعهبي و قطعهاز حديث را در با

ي ديگر را در كتاب ديگر نقل كند. بعضي قرائن كه براي مطلب مستفاد در كتابي و قطعه

شاره دانند ارود و مشهور كه تقطيع را جائز مياز مجموع آن حديث است بعضا از بين مي

ولي باز از محدثين در بعض موارد پس از نقل حديثي دانند نمودن به تقطيع را الزم نمي

ارد و كنند كه حديث بقيه داشاره مي« الخبر»يا « الحديث»كه بقيه دارد با نگارش لفظ: 
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 آيد چنانچه توهم شده استاند اگر اشاره به تقطيع نشود اغراء به جهل الزم مينگفته

دن آيد تا مغرور كرزم نميچون از جهل به تقطيع خصوصا در احاديث تاريخي قبحي ال

به آن قبيح باشد شيخ االسالم شيخ حسين بن عبدالصمد الحارثي العاملي والد شيخنا 

رواية بعض الحديث اذا كان تام » ۱۸۱فرمايد: ص سرهما در كتاب درايه ميالبهائي قدس

الداللة  المعني الحق جوازه اذا كان ما تركه غير متعلق بمارواه بحيث ال يختل البيان و ال

بتركه و اما تقطيع المصنفين الحديث في االبواب بحسب المواضع المناسبة فأولي بالجواز 

 -انتهي ملحضا موضع الحاجة من كالمه و مختاره« و قد استعملوه كثيرا و ما أظن له مانعا

ي آيد وجهپس اغراء به جهلي كه بعض از قاصرين خيال كرده كه از تقطيع الزم مي

عاء باطل است. و در اينجا مناسب است به مطلبي كه به جهت واضح شدن حق ندارد و اد

شود اشاره گردد: در تقطيع حديث چنانچه گفته شد گاهي از قرائني كه از اظهار مي

رود و بدين مناسبت و به آيد در تقطيع از بين ميي تمام حديث به دست ميمالحظه

به دستور يكي از بزرگان و رؤساء مشهور جهات ديگر در اين اواخر زمانها در عصر ما 

چنان صالح دانست كه كتابي در حديث جمع و تأليف شود كه جهات نقص تقطيع و 

ث جامع احادي»غيره در آن نباشد و نقائص زيادي در آن جبران شود و لذا كتابي به نام 

ست اتأليف گرديده و داراي مزاياي زيادي است كه حقا درخور بسيار تمجيد « الشيعة

ولي نبايد غفلت كرد كه در آن كتاب بايد به مصادر آن متوجه شد چون يكي از معايب 

آن آنست كه اخبار زيادي كه محدث نوري )ره( از مصادر ضعيفه مانند فقه الرضا )ع( و 

جامع االخبار و تفسير منسوب به امام حسن عسكري )ع( و امثال آنها جمع و تأليف كرده 

اديث جامع اح»ك از اين قبيل كتب است. آن اخبار را در كتاب كه اغلب مصادر مستدر

اند و ممكن دررديف اخبار كتب اربعه كافي و فقيه، و تهذيب، و استبصار، آورده« الشيعة

ت اس« جامع احاديث الشيعة»است بعض از اشخاص خيال كنند چون روايت در كتاب 

ه در و مدرك حديث مالحظباعث اعتبار حديث بشود و اين طور نيست بلكه بايد مص

تب كردند و با اخبار آن كگردد و كاش آن اخبار را در رديف اخبار كتب اربعه ذكر نمي
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ستدرك م»و از مصادر كتاب «. فقه الرضا« »الكافي»شد: نمودند و گفته نميمخلوط نمي

رت اتوانست مورد اعتماد و اعتبار قرار دهد عبمحدث نوري )ره( آنچه انسان مي« الوسائل

بر ي آن نيز حضرة سيدنا و استاذنا العالمة االكبود و درباره« جعفريات« »اشعثيات»از كتبا 

 ي به عمل آوردهظله الوارف تحقيقات ارزندهالمحقق المرجع االعلي السيد الخوئي دام

كه نقليات محدث نوري )ره( را به كلي از آن كتاب از ارزش انداخته است رجوع شود 

نجف. يكي از اساتيد را در مقام بحث  -ط ۱ج  ۹۹9ي تكملة المنهاج ص به كتاب مبان

انست دكرد و صحيح مياي تمسك ميي حديثي در مسئلهدر باب خمس ديدم به قطعه

اي و باب ديگر از وسائل نقل ي ديگر آن حديث را كه در مسئلهو در مورد ديگر قطعه

كه يك حديث بوده و با يك سند شمرد در صورتي نمود و ضعيف ميكرده است رد مي

صحيح نقل شده است و صاحب وسائل آن را بر ابواب مناسب تقطيع فرموده است و لذا 

تمام حديث را از يكي از كتب اربعه نوشته به آن استاد ارائه دادم و ثابت شد كه يك 

حديث بيشتر نيست و صحيح است و قرائني براي مطلب در آن حديث موجود بود كه 

هيد ثاني ي شي كامل از موضوع تقطيع به درايهيع نبود رجوع شود براي استفادهدر تقط

ط نجف ملحق به  ۱۱۵ي مامقاني )ره( ص ط نجف و مقياس الهدايه ۱۱۸)ره( ص 

 .۱۸۱ي والد شيخ بهائي )ره( ص رجالش تنقيح المقال و كتاب درايه

حسني حسيني كاظمي [ سيد اجل عالمه صاحب الكرامات عالم رباني سيد حيدر ۱۸۱]

( ق در نجف اشرف چاپ ۱۵۳۵( ه. ق در كتاب عمدة الزائر كه در سال )۱۹9۳متوفي )

گويد: قال الشهيد )ره( قال عطا كنت مع جابر بن عبداهلل يوم  ۱9۱سنگي شده در ص 

العشرين من صفر فلما وصلنا الغاضرية اغتسل و لبس قميصا كان معه طاهرا ثم قال لي 

لطيب يا عطا؟ قلت : معي سعد فجعل منه علي راسه و سائر جسده ثم امعك شيئي من ا

مشي حافيا حتي وقف عند راس الحسين )ع( و كبر ثالثا ثم خر مغشيا عليه فلما افاق سمعته 

ي نوري يقول: السالم عليكم يا آل اهلل السالم عليكم يا صفوة اهلل الخ باعتراف خود عالمه

عوفي است چون با جابر غير از غالمش و عطيه كسي ي )ره( مراد از عطا همان عطيه
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اند و عطيه در موقع ديگر با جابر نيامده و ديگر نبوده و ديگران بعد از ورود آنها آمده

تصريح كرده كه روز بيستم ماه صفر بوده و زيارت آل اهلل را از جابر نقل كرده ولي 

موده چون موردش آن كتاب عمادالدين طبري در بشارة المصطفي آن زيارت را نقل نفر

نبوده و آن زيارت جزء روايت عطيه است و محل نقل آن كتاب مصباح الزائر است 

چنانچه سيد كاظمي)ره( نيز در عمدةالزائر از شيخ شهيد )ره( نقل فرموده و مناسب 

باشد و سائر جريانها و فرمايشهاي جابر را نقل نفرموده چون مناسب كتابش كتابش مي

ها تناسب با كتاب مقتل دارد پس بدون شك روايت عطيه تقطيع شده است نبوده و آن

پس فرمايش محدث نوري )ره( كه از آمدن اسراء در روايت عطيه خبري نيست درست 

 باشد بلكه عطيه نقل كرده ولي از جهت تقطيع روايت به وي امر مشتبه گشته است.نمي

ف اشرف همان طور است كه در ي مطبوعه از بشارة المصطفي در نج[ در نسخه۱۸۹]

 متن نقل شد و واضح است كه آن غلط است و صحيح )الي النار( است.

حتي المقدور كوشيده شده كه از غير از كتب معتبره نقل « تحقيق»[ در اين كتاب ۱۸۵]

مدرك كه مؤلف آن شخص متهم و نقلياتش بي« مصائب المعصومين»نشود امثال كتاب 

سمي از آن و از مقتل اسفرائني و امثال آنها را در رديف كتب است نقل نگردد و لذا ا

معتبره مثل كتاب ارشاد شيخ )ره( و لهوف سيد )ره( آورده و فرقي بين آنها قائل نيست 

حاج  ي جليلشود اطالع نداشته كه مؤلف مصائب المعصومين كيست؟ عالمهمعلوم مي

 ب گويد: المال عبدالخالق اليزدي مؤلفاهلل كاشاني رحمه اهلل در لباب االلقاميرزا حبيب

كتاب بيت االحزان و كتاب مصائب المعصومين و المعلوم من حاله انه كان واعظا متتبعا 

في االخبار ولكن نسبه البانية المالحدة الي انفسهم و ظني ان النسبة كذب فان من عادة 

هبهم معروفين الي مذهؤالء المالعين نسبة الفضالء المشهورين بل الفقهاء الموثقين ال

 -الباطل ترويجا لمتاعهم الكاسد و تزيينا العتقادهم الفاسد ثم علي تقدير صدق النسبة

فالكتابان المذكوران و غيرهما مما ينسب اليه مؤلفة قبل ذلك و قد اسمعني  -العياذ باهلل

هل الذمة ابعض من رآه ان جماعة من العلماء كفروه لكونه هتاكا في المنبر و مفتيا بطهارة 
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 -ط ۱۱9- ۱۱۷انظر لباب االلقاب ص  -و نحوها من الفتاوي الشاذة الضعيفة واهلل اعلم

ي وعظ و خطابه عمر خود را به پايان رسانيده آن طهران فتوي دادن كسي كه در رشته

باشد همچو شخص كه مقام فقاهت و هم فتواهاي شاذة دليل ضعيف نقليات وي مي

ي استنباط نشده نبايد اقدام به فتوي نمايد آيا به داراي ملكه اجتهاد را احراز نكرده و

ود در توان اعتماد نمنقليات چنين شخص گرچه تأليفش در حال استقامت وي باشد مي

آن  آيد در حين تأليفصورتي كه چنانچه از كتابش مصائب المعصومين به دست مي

تابش ت چنانچه بر ناظر بر كي منحرفه بوده اسهاي مستحدثهكتاب از افراد بعض فرقه

 از آن فرقه ببرم.خواهم اسميواضح است و نمي

[ طبراني در نسبت به طبرستان غلط است. طبراني نسبت به طبريه است و احتمال ۱۸۸]

 دارد در نسبت به طبران هم صحيح باشد ولي در نسبت صاحب كامل بهائي طبري است.

 .۳۲[ مثير االحزان ص ۱۸۳]

 نجف. ۹ط  99بالء مرحوم دكتر عبدالجواد كليددار ص [ تاريخ كر۱۸9]

 ط بيروت. -۱۵۲ -[ ص۱۸۷]

آورند و حاال هم ي اهل عراق از آن خط تعبير مي[ مراد نامه است كه در السنه۱۸۱]

 متداول است.

[ رجوع شود به تفصيل آن واقعه به كتاب فرحة الغري سيد بن طاووس )ره( ص ۱۸۲]

 ط نجف. ۱۱۱- ۱۱۹ص  9سي )ره( ج ط نجف و تهذيب شيخ طو ۱۱۱

 ( ق.۱۵۵۵قاهره سال ) -ط دار الكتاب ۹۸۵ص  9[ صبح االعشي ج ۱۳۵]

ط بيروت  ۸۵۹تأليف عمر فروخ ص « تاريخ العلوم عند العرب»[ رجوع شود به ۱۳۱]

 اهلل( ق و محمد بن جرير طبري در تاريخ االمم و الملوك گويد: و لما قدم رسول۱۵۲۵)

بعد به سند خود از ابن شهاب نقل كرده: ان النبي  -ر بالتاريخ فيما قيل)ص( المدينة ام

)ص( لما قدم المدينة و قدمها في شهر ربيع االول امر بالتاريخ. قال ابوجعفر فذكر انهم 

كانوا يؤرخون بالشهر و الشهرين من مقدمه الي ان تمت السنة و قد قيل ان اول من امر 
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لخطاب. جمع عمر بن الخطاب الناس فسألهم فقال من اي بالتاريخ في االسالم عمر بن ا

له اهلل )ص( و ترك ارض الشرك ففعالسالم من يوم هاجر رسوليوم نكتب فقال علي عليه

ي استقامة سال مطبعه -ط مصر ۱۱۵- ۱۱۹ص  ۹رجوع شود به تاريخ طبري ج  -عمر

 ( ق.۱۵۳۷)

 ط بيروت. ۱۱۵- ۱۱۵ص  ۱[ ج ۱۳۹]

 ظ. -[ مختص۱۳۵]

 باشد.مي ۹۳۳ص  ۸ه ق در ج  ۱۵۱۲[ در )الروض االنف( مطبوع در مصر به سال ۱۳۸]

قال السهيلي: )من اول يوم( اي من اول يوم حلول النبي )ص( المدينة  -۱۵۱ -[ التوبة۱۳۳]

و هو اول يوم من التاريخ كما اتفق الصحابة علي اول سني التاريخ عام الهجر كذا ذكر 

 .۹۵۷ص  ۵)البداية و النهاية( ج الحافظ ابن كثير في تاريخ 

 ط مصر. ۹۳۳[ )فتعين انه اضيف الي شئي مضمر( الروض االنف ص ۱۳9]

[ سهيلي در الروض االنف بعد از جمالت كه در متن نقل شده گويد: و ليس يحتاج ۱۳۷]

في قوله من اول يوم الي اضمار كما قرره بعض النحاة: من تأسيس اول يوم، فرارأ من 

الزمان، و لو لفظ بالتاسيس لكان معناه من وقت تأسيس اول يوم، فاضماره  دخول من علي

للتاسيس ال يفيد شيئا، و من تدخل علي الزمان و غيره ففي التنزيل )من قبل و من بعد( و 

 القبل و البعد زمان و في الحديث...

 طبع امين الضرب. ۱۷۷[ مجلد السماء و العالم ص ۱۳۱]

 جوع شود.[ به تعليقات كتاب ر۱۳۲]

 ه ق. ۱۵۲۷تبريز سال:  -۹ط  -۹۱۱- ۹۱۹تبريز و ص  ۱ط  ۹۷۹[ جنة المأوي ص ۱9۵]

[ چون در تاريخ تولد حضرت مسيح )ع( شش و يا هفت قول مختلف موجود است ۱9۱]

و تاريخ ميالدي معمول در عالم مسيحيت فعلي با آن اقوال كه با همديگر اختالف زياد 

سازد و اين تاريخ ميالدي پس از سالهاي دراز بعد از نميداشته و فاصله بيشتر دارند 

حضرت مسيح )ع( ساخته شده است و اين كه مؤرخين در تعيين مدت و فترت ميان 
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االنبياء صلي اهلل عليه و آله و سلم اختالف حضرت مسيح )ع( و ميان ظهور حضرت خاتم

: عضي از مؤرخين گفتهدارند منشأ آن اختالف در تاريخ والدت مسيح )ع( است و لذا ب

( و بعضي قائل است: 9۹۹( و بعضي گفته: )۳۷۵( سال فاصله بوده و بعضي گفته: )9۵۵)

( تا هجرت رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم است و بعضي گفته: كه مبعث در ۳9۱)

( بوده و بعضي ۳۳۵( ميالدي بوده و بعضي از مفسرين گفته كه بعثت در )9۱۵سال )

( و غير از اينها اقوال ديگري نيز وجود دارد. و منشأ اختالف عبارت ۸9۵سال )گويد: در 

 اهللاز اختالف ميان مؤرخين در والدت حضرت عيسي )ع( است نه در زمان هجرت رسول

)ص( زيرا در زمان هجرت آن حضرت اختالفي وجود ندارد. اين كه گفته شد: تاريخ 

ي هي كتاب )قصكي از اهل تحقيق در ديباچهميالدي پس از سالهاي دراز ساخته شده، ي

ي صبح امروز ص )سي و چاپخانه -ش در ايران ۱۵۸۵سكندر و دارا( مطبوع در سال: 

( آنست فقط از ده قرن پيش قرار داده ۱۲9۸دو( گويد: تاريخ ميالدي كه امسال سال )

حقيق ده است. بايد تي اروپا معمول نبوي استعمال ندارد و تا قرنها بعد در همهشده و سابقه

كرد كه چه پيش آمده كه ده قرن پس از ميالد كليسا به فكر وضع تاريخ براي ميالد 

افتاده؟ و چرا اين تاريخ پس از قرار داد تا مدتي در همه كشورهائي كه دين عيسوي دين 

 ي )چهل و پنج( آن كتابرسمي بوده پذيرفته نشده است و نيز رجوع شود به صفحه

در اينجا به مناسبت تاريخ والدت حضرت عيسي )ع( متذكر مطلبي شدم و آن  نامبرده. و

 تعالي و لذا به تعليقات رجوع شود.شاءاهللرا در تعليقات كتاب نگارش خواهم داد ان

 [ از اينجا تا آخر مطلب از اضافات در طبع دوم كتاب است.۱9۹]

 .۳۳۵[ اقبال ص ۱9۵]

 ظ. -[ ممن۱9۸]

 تبريز. -۹ -ط -۹۷۲- ۹۱۵ص « جنة المأوي»[ رجوع شود به ۱9۳]

 .۹۹س  ۳۳۵[ اقبال ص ۱99]

 .۳۳۸[ اقبال ص ۱9۷]
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 خ. -[ في االختيارات۱9۱]

 ط بيروت. ۱۱[ عيون االخبار ص ۱9۲]

 .۱۸س  ۳۹ص  ۱[ اخبار اصفهان ج ۱۷۵]

 .۱۱- ۱۲س  -۳۵ص  ۱[ اخبار اصفهان ج ۱۷۱]

 ق. ۱۵۷۲ -سال: -مق -ط -۱۳- ۱9س  -۹۲۵ص  ۱ج  -[ مكاتيب الرسول۱۷۹]

يرا بود ز« جل المحققين»فرمودند بهتر از مرقوم مي« جل المؤرخين»[ اگر عبارت را ۱۷۵]

اند و اگر از روي مورخين به جهت شهرت وضع تاريخ در زمان عمر نسبت به عمر داده

( بدهند اهلل )صنگاشتند بايستي نسبت اصل وضع تاريخ را به خود رسولتحقيق مي

 اند.يها دادهچنانچه بعض

 ه مصر. ۱۵۷۱ط سال  ۱۵۹[ ص ۱۷۸]

خورد كه از مثل مسعودي [ چون در بعض جاهاي آن كتاب كلماتي به چشم مي۱۷۳]

 اطالع باشد.مؤرخ كبير بسيار بعيد است كه آن اندازه بي

 .۵9 -يآيه -ي توبه[ سوره۱۷9]

 اشرف. ط نجف ۱۹س  ۱۱۳ص  ۱سره ج [ تنقيح المقال شيخ مامقاني قدس۱۷۷]

 .۱9۵- ۱9۸ط جديد ص  -۱۵[ بحاراالنوار ج ۱۷۱]

 مصر. -ط دار الكتب ۵۲۵ص  ۱۸[ ج ۱۷۲]

( شمسي ۱۵۳۵سال ) ۱۱۹- ۱۱۵شماره  ۸۳ص « هنر و مردم»ي [ رجوع شود به مجله۱۱۵]

كه  ۱۵ي سود جستن نوح )ع( از كبوتر رجوع شود به تورات سفر تكوين ص و درباره

خان ئي( از اصل زبان عبراني به زبان فارسي به استعانت فاضلآن را )وليم گلن قسيس اكس

( هجري طبع شده است و در ۱۹9۱همداني ترجمه نموده و در )ادن برغ( در سال )

 ي از آن موجود است.ي ما نسخهكتابخانه

 ( شمسي.۱۵۳۵سال ) ۱۱۹- ۱۱۵شماره  ۸۳ص « هنر و مردم»ي [ رجوع شود به مجله۱۱۱]

ه ق و منابع و مصادر  ۱۵۱۲ط سال  ۹۵۱ي ابوفرس همداني )ره( ص [ شرح قصيده۱۱۹]
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 ديگر.

بر را در دوران يزيد روشن خواهد [ آنچه بعدا تحقيق خواهد شد وجود كبوتر نامه۱۱۵]

 كرد.

 [ به تعليقات آخر كتاب مراجعه شود.۱۱۸]

ر داد كه وزياد دستزياد است كه يزيد به ابني مختار و قصد قتل وي با ابن[ قضيه۱۱۳]

 اند.او را به قتل نرساند اصل موضوع حقيقت دارد ولي قصه را تحريف كرده

 ( ق.۱۵9۹ط تبريز سال ) ۹۷۹[ ص ۱۱9]

يرزا ي شيخنا و استادنا العالمة الجليل آقا م[ كتاب قاموس المعارف از تأليفات شريفه۱۱۷]

( ه. ق ۱۵۷۵وفي )محمد علي مدرس تبريزي خياباني رحمه اهلل صاحب ريحانة االدب مت

باشد و در شش مجلد است كه هنوز چاپ نشده است استاد بزرگوار با مرحوم شيخنا مي

المحدث صاحب وقائع االيام معاصر و سالهاي دراز در يك شهرستان و يك محله زيست 

 اند رحمة اهلل عليهما رحمة واسعة.كرده

 يانات گذشته روشن است.[ عبارت خالي از مسامحه نيست و وجه آن از مطالب و ب۱۱۱]

 طور است كه نقل شده(.تواند باشد )ولي عبارت هماناي مي[ نامه۱۱۲]

( ۹۷۲ي جالءالعيون عبارت از )ي صفحهي محرم الحرام شماره[ در وقايع االيام تتمه۱۲۵]

( ۱۹۸۵است ولي در جالء العيون چاپ سربي قديم كه در زمان فتحعلي شاه قاجار به سال )

 ( است.۹۵۷ي مذكوره در ص )شده قصه ه. ق طبع

 .۸۳۵ص  ۱[ ج ۱۲۱]

[ مخضرم شاعري را گويند كه زمان جاهليت و اسالم را درك كرده باشد و حسان ۱۲۹]

از شعراء غدير خم بوده در اول امر علوي و بعد عثماني شده قيس بن سعد بن عبادة 

، هشت سال قبل از والدت البصرالقلب و اعميعليه در حق او فرموده: اعمياهللرضوان

تحقيق  ياهلل )ص( به دنيا آمده و در سن صد و بيست سالگي از دنيا رفته ترجمهرسول

باشد به آنچا مراجعه شود مردي تهران مي ۹ط  9۳تا  ۵۸از ص  -۹وي در )الغدير( ج 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ز و بعضي ا ۹ج  9۸باره داستاني دارد رجوع شود به الغدير ص بسيار ترسو بوده و در اين

سنيها در شرح حالش كتاب مستقلي تاليف كرده است و ابيات مذكوره در فصول مختاره 

 نجف اشرف موجود است. -ط اول 9۵جزء ثاني ص 

ر از بيت )ع( هفته و بلكه كمت[ در بعضي از مقاتل و تواريخ نقل شده كه اسراء اهل۱۲۵]

يخ عالم جليل حاج ش رجوع شود به كتاب سر االسرار -انديك هفته در شام توقف كرده

( ه. ق و از اين ۱۵۹۵ط ايران سال ) ۵۷۸( ه. ق ص ۱۵۵۳عبدالرحيم كرمانشاهي متوفي )

اند صحت ندارد. چنانچه شود كه ادعاي بعضيها كه در شام يك ماه ماندهنقل معلوم مي

اند بيت يك ماه و نيم در شام ماندهي اسماعيليه ديدم كه اهلدر بعضي از كتابهاي فرقه

ولي نظر به قرائن و شواهد تاريخي و تصريح بزرگان اين قول مزبور قابل اعتماد نيست 

چنانچه سال گذشته سفري به شهرستان )خوي( شد و در منزل عالم فاضل صديق شفيق 

ن ي از طبع اول ايي جليل آقاي حاج شيخ جابر فاضلي دام بقائه به نسخهاديب عالمه

در حواشي آن نسخه در عالم خيال خود ايراداتي كتاب تحقيق برخوردم ديدم شخصي 

ي آن اشكاالت به نظرش رسيده و در هوامش كتاب آنها را نگارش داده. پس از مطالعه

ي نامبرده نوشته شد و ديدم فرضياتي كرده و گفته ي آنها را در هوامش همان نسخهأجوبه

رسند در عين به كربالء ميالسالم بنا به آن فرضيات پس از ارببيت عليهمكه اسراء اهل

ته شود آنچه در خارج واقع گشجوابش نوشته شد با نگارش فرضيات مطلب درست نمي

بيت اند اهلآن را بايد تحقيق كرده و به دست آورد و چنانچه گفته شد اهل تحقيق گفته

 اند.)ع( بيشتر از يك هفته در دمشق توقف نكرده

 ط مصر. ۸۸[ ص ۱۲۸]

 تهران مراجعه شود. ۹ط  ۵۹۷ص  ۱[ ج ۱۲۳]

[ مجتهد اكبر آيةاهلل العظمي آقا سيد محمد بن فقيه كبير آقا سيد علي حجت حسيني ۱۲9]

سره( مجتهد فقيه محقق جامع در علوم اسالميه كه جمع ميان تبريزي كوهكمري )قدس

تتبع و تحقيق را در انواع علوم دينيه كرده بود و در تحقيق در نكات احاديث و آشنائي 
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فرد به مزاياي روايات و احاطه بر اخبار و آثار وارده از عترت طاهره يگانه و منحصر به

بود كسي را ياراي برابري با وي نبود مرجع در تقليد بر شيعه و در اجتهاد و فقاهت اعلم 

د در مباني نظر و اجتهانمود و در دقتعصر بود و در سالست تقرير و بيان شيوايد بيضا مي

رجه و مجتهد در مبني بود قلم و بيان من از وصف كماالت علمي و عملي و در اعال د

ديانت و وثاقت و امانت و ورع و تقواي آن بزرگوار عاجز و قاصر است تأليفات زياد 

االلي دارد متأسفانه تا امروز از آنها طبع و منتشر نشده است در روز دوشنبه سوم جمادي

ي )حجتيه( ي خاص در مدرسهو در قم در مقبره ه ق به رحمت ايزدي پيوست ۱۵۷۹سال 

 اهلل روحه.كه از آثار خود آن بزرگوار است مدفون شد قدس

 ط نجف. ۱۲۹[ رجوع شود به كتاب الفهرست شيخ )ره( ص ۱۲۷]

بيت )ع(را به ي امين عاملي )ره( آمدن اهل[ چنانچه در گذشته بيان شد كه عالمه۱۲۱]

عطيه نقل كرده و بعدا مطلع شدم كه شيخ جليل شيخ حسين كربالء در مراجعت از شام از 

فاجعة يوم االربعين او حديث االربعين في مجئي »بن شيخ سليمان بالدي )ره( در كتاب 

آمدن امام )ع( و سبايا را به كربالء « العابدين )ع( و اهل بيته الي ارض كربالءاالمام زين

ط نجف گر چه مسامحه در تعبيرش رخ  (۹۲ي )از عطية نقل نموده رجوع شود به صفحه

 داده و )ابن عطية( تعبير آورده ظاهرا از غلط نسخه است.

( ه. ق وفات يافته و ۷۹۱الدين احمد بن عبدالحليم حراني حنبلي در سال )[ تقي۱۲۲]

پايان است و او را شيخ االسالم گويند و صاحب بدعتهاي فراوان و فساد عقيدتهاي بي

هاست و ساكن دمشق است طار از معاصرين كه در مسلك وهابيشيخ محمد بهجت بي

كتابي نشر نموده به نام )حياة شيخ االسالم ابن تيمية( و محاضرات و كلمات خودش را 

آوري كرده و به طبع رسانيده و خواسته از ابن تيميه دفاع نمايد ولي انكار در آن جمع

ي مجمع علمي بل در دمشق در ادارهبديهيات كرده و دست و پا زده است. در چند سال ق

با محمد بهجت بيطار كه رئيس مجمع علمي عربي دمشق خليل مردم بيك نيز حاضر بود 

مسلك بود و از مرحوم عالمه حاج مالقات و مذاكرات رخ داد مردي متشخص و وهابي
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 كرد.سيد محسن امين عاملي صاحب اعيان الشيعة تعريف مي

ط بيروت  ۹۵۳ص « معجم الشجرة الملعونة»امية عجم بني[ رجوع شود به كتاب: م۹۵۵]

و نيز رجوع شود به كتاب: سؤال في يزيد بن معاوية  -الدين المنجدتأليف دكتر صالح

 بيروت. -ط -۱۷تأليف ابن تيمية به تحقيق دكتر نامبرده ص 

 ه[ عبارت سيد امين عاملي )ره( شاهد است به اين كه گرچه تصريح به سال نفرمود۹۵۱]

 ( است.9۱ولي ارتكازي ميان شيعه است كه منظورش بيستم صفر سال: )

شود و استبعاد دليل داند كه قول مشهور مطابق واقع مي[ چون سيد بزرگوار مي۹۵۹]

نيست و لذا آن را خواسته دفع كند چنانچه يكي از موثقين از علماء شفاها از سيد امين 

 اند.بيت )ع( در اربعين اول به كربالء آمدهء اهلفرمود كه قائل بود اسراسره نقل ميقدس

[ احواالت بريد را در زمانهاي سابق تفصيال در اين كتاب شرح داده شد رجوع شود ۹۵۵]

 (.۱۵۱به صفحه: )

يد السالم و از امراء معاويه و يز[ نعمان ابن بشير انصاري از دشمنان اميرالمؤمنين عليه۹۵۸]

ي مروان و ضحاك در )مرج راهط( بعد باب حمص در فتنهو از دژخيمان او بوده و در 

از هالكت يزيد به قتل رسيده است رجوع شود به تواريخ و كتب رجال و شرح 

 ي معتزلي.البالغهنهج

گذشتند يا اصال به قصد عراق راه را طي هاي عراق مي[ منظور آنست كه از نزديكي۹۵۳]

د كه به اناند به دليل گفتهبه عراق رسيده اند چنانچه ظاهر همين است و وقتي كهكرده

كربالء برود و قطار آن كاروان خاندان پيغمبر )ص( را كه جمعي از امت او احترامشان 

را مراعات ننموده و اسيرشان كردند به نينوا بكشد تا قبور شهداء دشت بالء را زيارت 

ند بن تيميه كه بعد از چكرده و رهسپار مدينه شوند از آنها بدتر آن كسي است، مانند ا

 بيت سيدالشهداء )ع(راحيائي اسارت اهلي وجود گذارده و با تمام بيقرن پا به عرصه

 انكار نمايد.

ي اكبر كه به اينجانب مرقوم هاي آن عالمه[ خوب است در اينجا دو فقره از نامه۹۵9]
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سم شود: اول: ب فرموده و با خط مبارك آن بزرگوار فعال نزد اينجانب موجود است نقل

اهلل تعالي. السالم علي سادة الخلق و االئمة بالحق و رحمة اهلل و بركاته. فرع الدوحة 

الهاشمية و ثمرة السرحة الفاطمية دوحة الهدي و االيمان و سرحة التقوي و الرضوان و لدنا 

ن مقامه. الدارياهلل ايامه و رفع في االبر االعز العليم العالمة و مفخرة كل متوج بعمامة ادام

و سالم هو من كل امر سالم محفوفا بكل تجلة و احترام لك منا و لسائر من اليك و رحمة 

اهلل و بركاته كتابك و كتاب... الكريمان امامي أسرح فيهما نظري و أعمل فيهما رويتي 

فأجد بهما قرة عيني و برد السرور في كبدي وجدتكما تحيطاني فيهما من العوارف و 

ف ما تتجلي بخلق عظيم و عنصر كريم و حلم بعيد الغور فشكر اهلل لكما هذه العاطفة العواط

لسلة تعالي )ثبت االثبات في سشاءاهللو لعمري انها عاطفة مقتدرة انتما أهلها يصلكم ان

الرواة( فلك ما طلبت في الرواية عني جميع ما تصح لي و عني روايته في هذا الثبت اجابة 

ي اهلل و اياكم لسلوك جادة السلف الصالح في العلم و العمل و اقتفاء لما طلبت و فقن

آثارهم و االستضائة بسواطع انوارهم و السالم عليكم و علي من اليكم و رحمة اهلل و بركاته. 

ي دوم(: الدين الموسوي )نامه( عبدالحسين شرف۱۵۷۱جمادي االولي سنة ) ۹۳ -صور

ي و وليي فيه عز و جل أعزك اهلل و أعزبك الدين و أهله بسم اهلل تعالي. أخي في اهلل تعال

 اهلل و علي من اليكو الزلت وجة االمال في صالح االعمال. و السالم عليك يا ابن رسول

من االسرة المباركة و العترة الطاهرة. رحمة اهلل و بركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. 

أقلب فيه خواطري فاحمداهلل عز و جل علي ما كتابك الكريم أمامي أدير فيه نظري و 

واالنا من عواطفكم و يا لها عواطف و عوارف مثلتم بها الحنان الفاطمي بأجلي مظاهره 

فحزتم بها رهان السبق جريا علي سننكم في الحلبات فشكرا لحنانكم و لكم الفضل بالسبق 

رنا في ينا بها الساعة و انما تأخو قد حظ« الفردوس»اليه فلله انتم وهلل ما اتحفتمونا به من 

من  تعالي مع البريد مطلوبكم النصف الثانيشاءاهللالجواب لتأخر وصولها. و سيصلكم ان

عليهم. اما اهللاظهار الحق لتقفوا به علي ضالتكم المنشودة من كالم اعالم االمامية رضوان

كن شاء يخفي علي ولالسالم فكما ذكرتم و ما كان ذلك لنسب سيدنا عبدالعظيم عليه
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القدر أن يكون هذا الغلط الفاحش في كتابي، و االفة فيه من مصحح الملزمة في المطبعة 

( و العابدين )عحيث انه ال يعرف زيد بن الحسن و انما يعرف زيد الشهيد بن االمام زين

ن معلي كل فلكم الشكر و قد اصبحنا ننتظر منكم التنبيه الي كل ما تجدونه محال للنظر 

( ۱۵۷۵شعبان سنة: ) ۹۲ -كتيباتنا المتواضعة لكل من ينتقدها مع الشكر و السالم. صور

 الدين الموسوي.عبدالحسين شرف

 .۵۲۱[ در احواالت سيدالشهداء )ع( ص ۹۵۷]

 نجف اشرف. -ط -۵۱ص  -[ حديث االربعين۹۵۱]

 رجوع شود -[ يعني هر كس ايمان به خدا دارد البد است ايمان به معجزات بياورد۹۵۲]

 تأليف مصطفي صبري شيخ« موقف العقل و العلم و العالم من رب العالمين»به كتاب 

 ط مصر. ۹9ص  ۸االسالم ج 

[ در اين بيت شاعر تصريح كرده است به اين كه اسراء خاندان رسالت در مراجعت ۹۱۵]

 اند.از شام تمامي رؤس شهداء را با خودشان آورده و در كربالء دفن كرده

 صيدا. ۹ط  ۱۱۹[ ص ۹۱۱]

 ق. ۱۵۳۵صيدا سال  ۵ط  ۹۸۷[ ص ۹۱۹]

 ها.[ يعني به دست صليبي۹۱۵]

 صيدا. ۵ط  ۹۸۷[ رجوع شود به لواعج االشجان ص ۹۱۸]

 ط صيدا. ۹۵9[ لواعج االشجان ص ۹۱۳]

[ سبط ابن الجوزي در تذكره گويد: ان الخلفاء الفاطميين نقلوه من باب الفراديس ۹۱9]

قلوه الي القاهرة و هو فيها و له مشهد عظيم يزارو في الجملة ففي اي الي عسقالن ثم ن

مكان كان رأسه او جسده فهو ساكن في القلوب و الضمائر قاطن في االسرار و الخواطر... 

 ق. ۱۵۱۳ط ايران سال  ۱۳۱الخ ص 

شود كه رأس مطهر را در آن [ از عبارت شيخ مفيد )ره( در ارشاد چنين معلوم مي۹۱۷]

اند نه اين كه آنجا مدفون باشد معروف در جنب مسجد اموي در دمشق گذاشتهمحل 
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ي آن مرد شامي كه امام جواد )ع( او را در يك شب به مسجد چنانچه در ضمن قصه

كوفه و مدينه و مكه برده و محمد بن عبدالملك زيات او را حبس نموده بود فرموده: 

ع الذي يقال انه نصب فيه رأس الحسين كنت رجال بالشام اعبداهلل تعالي في الموضو

ي مرد شامي را ط تبريز و ناگفته نماند: كه آن قصه ۵۸۱السالم.... الخ ارشاد ص عليه

 اند.عالوه از علماء شيعه بعضي از علماء اهل سنت نيز نقل كرده

 ه. ۱۵۵۷ط حيدرآباد سال  ۱۵9ص  ۱[ ج ۹۱۱]

 يمان گويد: اكل في مجلس سبعين رمانةي سل[ سيوطي در تاريخ الخلفاء در ترجمه۹۱۲]

به خالفت نشسته و  ۲9و خروفا وست دجاجات و مكوك زبيب طائفي. سليمان در سال 

 شايد از پرخوري مرده است. -وفات كرده است ۲۲در سال 

 ط حيدرآباد. ۱۵9ص  ۱[ مرآة الجنان ج ۹۹۵]

 [ به تعليقات و اضافات آخر كتاب رجوع شود .۹۹۱]

ه ق غضب بر ابن زياد و نيت بر قتل او  ۱۹۱۳ط سال  ۱۳۵لخواص ص [ تذكرة ا۹۹۹]

تماما از روي حيله و به جهت تبرئه از خون سيدالشهداء )ع( بوده است كه بلكه با كشتن 

 زياد خود را در انظار مردم تبرئه نمايد ولي موفق هم نشده است.ابن

 .۱۸۲[ تذكرة الخواص ص ۹۹۵]

ي قاجار بوده و به زحمات زياد نة مرد عاقل و داناي سلسله[ عباس ميرزا نائب السلط۹۹۸]

ها به مراجع تقليد نجف اشرف نوشته مانند مجتهد و مرجع بزرگ متحمل شده و نامه

شيعه آقا سيد محمد طباطبائي مجاهد صاحب كتاب مناهل و فقيه اعلم متضلع اكبر آقا 

واست حكم جهاد و حركت شيخ موسي بن جعفر كاشف الغطاء و ديگران و از آنها درخ

ها به ايران كرده كه در جنگ با روسهاي تزاري شركت كنند و اينجانب خودم آن نامه

ام و لذا ها را نقل كردهام و در كتاب خاندان عبدالوهاب عين بعضي از آن نامهرا ديده

نسبت دادن صاحب آثار الشيعة االمامية بفقهاء كه خودشان در جنگ با روسها دخالت 

دند نسبت غلط بوده و غفلت از دست به دامن شدن دولت و مرحوم عباس ميرزا بفقهاء كر
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و درخواست حكم به جهاد است. جد امجد عالم رباني آيةاهلل حاج ميرزا مهدي قاضي 

( قمري نائب السلطنة را نسبت به امور شخصي و ۱۹۸۱سره( متوفي )طباطبائي )قدس

كرده و اين موضوع را سالطين قاجار هميشه خانوادگي خود بعد از وفات خويش وصي 

ي افتخار خودشان دانسته و وصايت را به عنوان وراثت اعتقاد نموده و در اسناد و مايه

اند، و قاضي هاي خودشان كه فعال نزد نگارنده موجود است با آن افتخار جستهنامه

ردن وليعهدنشين كبزرگوار را خدمات بسيار در راه دين و دنيا در تواريخ ثبت است و 

ي اوست و در جنگ ديد و نظريهي قاجار از زمان فتجعلي شاه به صالحتبريز در دوره

ي اند: مادامي كه قاضگفتهايران با روسهاي تزاري كه سالها به طول انجاميده روسها مي

توانيم به آذربايجان وارد شويم رجوع شود به اعيان الشيعة ج در حال حيات است ما نمي

 .۹- ۵س  9۱ص  ۸۷

 ه ق. ۱۵۷۷ط تهران سال  ۳۲۹[ قمقام ص ۹۹۳]

( ش تأليف ۱۵۹۱ط تهران به سال ) ۹۱۲[ رجوع شود به كتاب )شداالزار( ص ۹۹9]

( ق تأليف كرده و بعد از نقل نقش ۷۲۱الدين ابوالقاسم جنيد شيرازي كه در سال )معين

 اختند.خاتم گويد: )فعرفوه به( يعني از اين نقش خاتمش او را شن

ي سپهساالر در طهران بوده و به امر ي مدرسهي مخطوطه در كتابخانه[ نسخه۹۹۷]

ظله از اهللي ادامالدين نجفحضرت استادنا المتتبع الشهير المرجع الكبير آيةاهلل سيد شهاب

برداري شده بود اين جانب از محضرشان به طور امانت گرفته و اغلب جاهاي آن عكس

 ام كه فعال نيز موجود است.لعه و يادداشتها از آن برداشتهآن نسخه را مطا

[ امام اميرالمؤمنين )ع( پسري به نام )زيد( ندارد تا تصحيف )بزين( شود و كثرت ۹۹۱]

كند و عون بن علي )ع( در كربالء شهيد شده اوالد آن حضرت اثبات پسر زيد نامي نمي

ي اند مانند قرة العين فيح كردهو بر شهادت وي در دشت كربالء در كتب زيادي تصر

الدين ق و روضة االحباب سيد محدث جمال ۱۵۱۱ط تهران سال  ۱۸اخذ ثارالحسين ص 

عطاء اهلل شيرازي دشتكي مشهور جال الحسيني از اكابر محدثين عامه خودش ممدوح 
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و حافظ  ۹۹۸ي محرم ص طريقين و كتابش مقبول فريقين است رجوع شود به وقايع تتمه

و گويد: زيد بن علي موجود نيست و عون در  ۱99ص  ۱در روضات الجنان ج  حسين

كربالء شهيد شده چنانچه از روضة الشهداء نيز قبال شهادت عون را نقل كرده و كاشفي 

ش  ۱۵۵۸ط تهران سال  ۹9۵- ۹9۸در روضة الشهداء تفصيل شهادت عون را نوشته ص 

حسيني حائري )ره( در ذخيرةالدارين و سيد سند واسع االطالع آقا سيد عبدالمجيد 

 ۱9۳ي عون را مشروحا نگارش داده و بر شهادتش در كربالء تصريح كرده ص ترجمه

ق و گويد: بنا به قول بعض ارباب مقاتل عون از برادران امام  ۱۵۸۳ط نجف سال  ۱ج 

ي مامقاني )ره( در تنقيح المقال آنچه در ذخيرة حسين )ع( اول شهيد است و عالمه

ي آن را نقل كرده و عون را از شهداء كربالء شمرده است و شيخنا الدارين آورده خالصه

ي محرم الحرام عون را در رديف شهداء المحدث خياباني )ره( در وقائع االيام تتمه

كربالء يازده تن از اوالد اميرالمؤمنين علي )ع( شمرده و شخص نهم از آنها به شمار 

ز و صاحب قاموس الرجال در اصل وجود عون بن علي )ع( ط تبري ۱۸۵آورده است ص 

اند ترديد كرده و گفته ابن قتيبة و شيخ مفيد او را از اوالد اميرالمؤمنين )ع( بشمار نياورده

و وجود او را طبري از واقدي نقل كرده ولي صاحب قاموس ملتفت نشده كه صاحب 

اند و از اسماء بنت عميس نقل كردهاستيعاب و اصابه از ابن كلبي نيز وجود و تولدش را 

شود و صاحب قاموس عدم نقل اين قتيبة و شيخ مفيد )ره( دليل عدم وجود عون نمي

شود گويد كسي شهادت عون را در كربالء بر فرض تحقق وجودش ذكر نكرده معلوم مي

صاحب قاموس چون به حقت نرسيده راه افسانه را پيموده است و آنهائي كه به شهادت 

اند اند بهتر از صاحب قاموس اطالع داشتهدر كربالء از اهل تتبع و اطالع تصريح كرده وي

چنانچه اسامي جمعي از آنها نگارش يافت و آنها از قصاصين محسوب نيستند چنان كه 

از عون در زيارت ناحيه نيامده دليل عدم صاحب قاموس پنداشته است و اين كه اسمي

شان در هاشم از شهداء كربالءاند كه اسامياز ده نفر از بنيشهادت وي نيست زيرا بيشتر 

شود در زيارت ناحيه نظر به ذكر اسامي جمعي از زيرات ناحيه ذكر نشده است معلوم مي
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ي معاصر شيخ محمد جواد مغنيه در شهداء كربالء است نه به استقصاء آنهاست. و عالمه

 ۱۵۵ز شهداء كربالء بشمار آورده ص كتاب )المجالس الحسينية( عون بن علي )ع( را ا

ط بيروت چنانچه سبط ابن الجوزي در تذكرة و شخي اربلي )ره( در كشف الغمة عون 

الثلج بغدادي از قدماء و بزرگان و ثقات اند. و ابن ابيرا از اوالد اميرالمؤمنين )ع( نوشته

السالم عون را از اوالد مه وفات يافته در )تاريخ االئمة( عليه ۵۹۳علماي اماميه كه در سال 

ي طاهره )ع( متولد اميرالمؤمنين )ع( كه از سائر زوجات آن حضرت غير از صديقه

( ق چنانچه به وجود عباس اصغر از اوالد ۱۵9۱ط قم سال ) ۹۹اند ذكر كرده ص شده

هاشم )ع( است و در كربالء شهيد شده تصريح كرده اميرالمؤمنين )ع( كه غير از قمر بني

و عباس اصغر شقيق  ۹۹گفته كه او نيز در كربالء شهيد شد ص « اصاغر»زير عنوان  و در

ي عمري در المجدي و ابن شهر آشوب در مناقب و محب طبري عمر اطرف است و نسابه

غر اند كه ارشاد به عباس اصهاشم را به )اكبر( توصيف كردهدر ذخائر العقبي قمر بني

ثلج ص الي ابن ابيب است رجوع شود به تاريخ االئمهحبيكند و مادر عباس اصغر اممي

۱۵. 

 ط تهران. ۹۵س  ۱99ص  ۱[ روضات الجنان ج ۹۹۲]

ي از ام بعضگفتند و شنيده[ به اصطالح قديم در تبريز آن محل را چهاربخش مي۹۵۵]

كه عبارت از مرحوم عالم شاعر فاضل فقيه آقا « سادات عبدالوهابيه»ي ما بزرگان سلسله

ميرزا احمد فرزند سيد جليل نقيب فاضل فقيه ورع آقا سيد ميرزا عبدالرحيم بن فقيه سيد 

د اشعاري باشاهلل الرواحهم ميمجتهد كبير سيد ميرزا محمد تقي قاضي طباطبائي قدس

راجع به محل چهاربخش دارد موقعي كه سوار اسب بوده و آن اشعار را سروده است و 

ه بخش و ناگفتو الله و چاربخش منم تاجدار و منم تاجاين بيت از آنهاست: در آخوني 

نماند كه آقا ميرزا سيد احمد نامبرده داماد مرحوم آيةاهلل عالم رباني آقاي حاج ميرزا 

 باشد.اش مي( ه ق و برادرزاده۱۹۸۱مهدي قاضي طباطبائي متوفي )

ر روع شده اگالسالم از آن وقت كه غيبت كبري ش[ چون در زمان غيبت امام عليه۹۵۱]
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ي السالم به من فرمود كه به اشخاصكسي ادعاي پيغام و دستور آوردن نمايد: كه امام عليه

برسان فالن كار را انجام بدهند و چنين و چنان كنند بايد همچو شخص تكذيب شود و 

او را نتوان تصديق كرد و لذا جمعي از فقهاء و مجتهدين بزرگ عصر حاضر نسبت به 

اند ادعاي اند در جواب مرقوم فرمودهه از حضورشان سؤال كردهموضوع مذكور ك

اهلل تعالي شخص معلوم الحال كه مدعي پيغام آوردن از طرف حضرت ولي عصر عجل

فرجه شده بايد تكذيب شود و به ادعاي او نبايد ترتيب اثر داده شود ولي جاي تأسف 

زنان را لوحان و بيوههي از سادسواد و سودجو عدهاست كه يك عده از اشخاص بي

روزهاي جمعه و در مواقع ديگر در مسجد مزبور جمع كرده و آنچه منظورشان از 

ي خودشان ي مادكنند و مسجد مزبور را مركز فساد و منبع استفادهي مادي بود مياستفاده

 اند و علني و آشكارا از كسي باكي ندارند.قرار داده

ص  -۹۵سره( ج آقاي شيخ محمد حسن نجفي )قدس[ جواهر الكالم شيخ الفقهاء ۹۵۹]

 ط نجف ط آخوندي. ۲۵

 از ابواب مزار. -۵۵باب  -[ رجوع شود به وسائل الشيعة۹۵۵]

 ط اسالميه. -ط تهران ۵۱۵ص  ۳[ الوسائل ج ۹۵۸]

 ( ه. ق در تهران طبع شده است.۱۵۵۹[ كتاب مصائب الهداة در سال )۹۵۳]

 ط نجف. ۲۵ص  ۹۵[ جواهر ج ۹۵9]

تمامي اين بزرگان از علماي شيعه و سني  ۱۹[ االتحاف بحب االشراف ص ۹۵۷]

منظورشان از اين كه رأس مطهر بعد از چهل روز به بدن اطيب ملحق شده يا در بيستم 

شان آنست كه امام سجاد )ع( در صفر عودت داده شد به كربالء با اختالف تعبيرات

ه جسد أنور اطيب كرده است پس صحيح ( آن را آورده ملحق ب9۱صفر ) ۹۵اربعين اول 

 آنست كه مشهور بين اماميه است.

 .۱۳۵[ تذكرة الخواص ص ۹۵۱]

[ محمد علي تربيت در كتاب دانشمندان آذربايجان جمالتي از آثار باقية نقل كرده ۹۵۲]
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كه در طبع اروپا نيست ولي از كدام نسخه و در كجا به دست آورده نگارش داده است 

نقليات  -هاي قديمي به دست آوردهرجم االثار الباقية گفته: كه در نسخهمعلوم نيست مت

تربيت چندان اعتماد را نشايد در اوائل امر در تبريز به شغل صحافي مشغول بوده و كتاب 

ي سياست شده و به قتل شيخ شهيد ي مشروطيت وارد صحنهداشت در دورهرا دوست مي

ديگر امضاء داده و مساجد زيادي را در تبريز  اهلل نوري )ره( با جمعيحاج شيخ فضل

تباهات اش پر از اشبوده است و كتاب نامبرده« فراماسونيها»ي ويران ساخت و از افراد فرقه

ي اردوبادي )ره( را در حق وي دو بيت شعر فارسي است آور است و استاد عالمهشگفت

 كند و در محلش ثبت است.كه كشف از حال او مي

 ط اروپا. ۵۵۱[ ص ۹۸۵]

( است اگر غير 9۱[ يعني ماه صفر و شكي نيست كه مرادش بيستم ماه صفر سال: )۹۸۱]

كرد و مراد قزويني نيز در عجائب المخلوقات همين است آن سال بود به آن تصريح مي

باشد اگر غير آن ( مي9۱اميه است صفر سال )چنانچه مرادش از اول صفر كه عيد بني

 نمود.سال بود تصريح مي

بيت را به ه ش تصريح ابوريحان احتمال ورود اهل ۱۵۹۱ط تهران سال  ۵۲۹[ ص ۹۸۹]

.. كند چون گفته: پس از مراجعت از شام.كربالء در موقع رفتن از كوفه به شام باطل مي

 الخ.

[ در مقابل قول شيخ طوسي )ره( و رؤساء و بزرگان ديگر و نيز در مقابل قول مشهور ۹۸۵]

طرفدار شبهات ادعاء كرده كه دفن رأس مطهر با جسد اطيب در روز اربعين  ميان اماميه

دخيل در روز زيارتي بودن روز اربعين نيست ادعاء مذكور بدون مدرك و دليل است و 

در مقابل قول بزرگان دين و مشهور ميان اماميه ارزش ندارد و مجرد احتمال و فرض 

سد اطيب به دست مبارك امام سجاد )ع( است و دليلي ندارد و الحاق رأس مطهر به ج

شده و كسي نگفته كه به دست كسي ديگر شده و يا در غير روز اربعين اتفاق افتاده و 

د سليقه صادر شده باشتراشان كجاگر در اعصار متأخره بعض احتماالت از اقالم شبهه
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ر ت دمجرد احتمال بيش نيست و شيخ طوسي )ره( گرچه به ورود اسراء خاندان رسال

اربعين اول به كربالء تصريح نكره ولي تصريحش بالحاق رأس مطهر به جسد أطيب و 

 و غيره بر اين مطلب تصديق آمدن امام سجاد« سيد»همچنين تصريح بزرگان ديگر مانند 

كند چون نظرشان اين است كه امام )ع( )ع( را به كربالء بعد از چهل روز از عاشوراء مي

سي ديگر و امام )ع( براي الحاق رأس مطهر در اربعين اول آمده آن را ملحق كرده نه ك

و موقع ديگر براي اين كار نيامده است و كسي نگفته كه امام )ع( تنها آمده پس با سائر 

 اند.افراد خاندان رسالت با هم آمده

ي شيخ عبداهلل بن محمد بن عامر شبراوي شافعي صاحب كتاب االتحاف [ عالمه۹۸۸]

اف در همين كتابش در احواالت روز عاشوراء گويد: و مما ظهر يوم قتله من بحب االشر

االيات ان السماء امطرت دما، و ان اوانيهم ملئت دماوان السماء اشتد سوادها النكساف 

الشمس حينئذ حتي رؤيت النجوم و اشتد الظالم حتي ظن الناس ان القيامة قد قامت و ان 

رفع حجر اال رؤي تحته دم عبيط و انقلب رمادا و الكواكب ضرب بعضها بعضا و لم ي

اظلمت الدنيا ثالثة ايام ثم ظهر فيها الحمرة عن ابن سيرين ان الحمرة التي مع الشفق لم 

تكن حتي قتل الحسين انتهي و لعل المراد شدة الحمرة.... قال ابن الجوزي و حكمة ذلك 

ن سمية فاظهر تأثير غضبه علي مان غضبنا يؤثر حمرة الوجه و الحق سجانه تنزه عن الج

ط  ۱۹قتل الحسين بحمرة االفق اظهارا لعظيم الجناية انتهي رجوع شود به االتحاف ص 

ق: و علي االفق من دماء الشهيد ين علي و نجله شاهد ان باز در كتاب  ۱۵۱۱مصر سال 

ال ا: قال ابن سيرين لم تبك السماء علي احد بعد يحيي بن زكريا ۹۳االتحاف گويد ص 

عنه فانها مكثت اياما كانها علقة و قال الحسن الكندي لما قتل اهللعلي الحسين رضي

الحسين مكثنا اياما سبعة اذا صلينا العصر نظرنا الشمس علي الحيطان كانها المالحف 

المعصفرة و نظرنا الكواكب كانها يضرب بعضها بعضا و قال االسود بن قيس امطرت 

سين و استمر ذلك ستة اشهر. سيدالشهداء )ع( از چند جهت السماء دما يوم قتل الح

شباهت به حضرت يحيي )ع( دارد و لذا در عرض راه ميان مكه و كوفه مكرر به جوانان 
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آمد ششد تا به تدريج به پيي يحيي را متذكر ميبيت قضيههاشم و به مخدرات اهلبني

دت سيدالشهداء )ع( مانند حمل روز عاشوراء آنها را آماده كند چنانچه مدت حمل و وال

 و والدت حضرت يحيي )ع( شده است رجوع شود به تعليقات كتاب.

( ه. ش با تصحيح آقاي دكتر ۱۵۵۲ط تهران به سال ) ۹۵۹[ تاريخ گزيده ص ۹۸۳]

عبدالحسين نوائي. حمداهلل مستوفي از اوالد حر بن يزيد رياحي رحمه اهلل است و شايد 

 ي وي تا حال در قزوين نمايان است.ت يافته باشد و مقبره( هجرت وفا۷۳۵در حدود )

 ه ق. ۱۵۸۲القاهرة سال  -ط مصر ۱۵۲[ ص ۹۸9]

اريخ اند رجوع شود به تزياد آورده[ سر هفتاد تن از شهداء كربالء را به كوفه نزد ابن۹۸۷]

ط  ۳9ط بيروت يا هفتاد و دو تن رجوع شود به كتاب حجة السعادة ص  ۲۹كامل ص 

زياد تمامي آن رؤس مطهره و يا اكثر آنها را به ق و ظاهر آنست كه ابن ۱۵۱۵ز سال تبري

 شام پيش يزيد به ارمغان فرستاده است.

 ط بيروت. ۱۱ص  ۸[ تاريخ ابن االثير ج ۹۸۱]

ي عبداهلل رضيع كه آيا او همان علي اصغر است؟ يا غير از اوست رجوع [ درباره۹۸۲]

 شود به تعليقات آخر كتاب.

ء القيس كلبي است و نسبت دادن شيخ ابن شهر آشوب )ره( در [ رباب بنت امري۹۳۵]

ء القيس كندي شاعر مشهور اشتباه است و كندي رباب را به امري ۱۹ص  ۸مناقب ج 

كافر بوده و كلبي بعد از اسالم آوردنش رباب را به سيدالشهداء )ع( تزويج كرده است 

 طبعي يا خطا از قلم ناسخ است.ي مناقب اشتباه مو شايد در نسخه

يض ي ف[ در كافي )مصقلة الطحان( است لفظ )ابن( را در ميان ندارد چنانچه عالمه۹۳۱]

ا ثاء ي )مصقلة( را بي )ابن( نقل فرموده ولي كلمهكاشاني )ره( نيز در وافي بدون كلمه

قال او را م)مثقلة( نوشته است و اسم اين شخص در كتب رجال ذكر نشده و در تنقيح ال

السالم عنوان كرده و اكتفاء به وجود اسم او در سند روايتي كه در باب مولد حسين عليه

ه ي خود فرموده كدر كافي است و در متن به آن اشاره شد نقل فرموده و بر حسب رويه
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 حال او در نزد من مجهول است.

كه  ة( صحيح آنست[ عبارت در كتاب معاصر مزبور به اين نحو است: )امرأة كلبي۹۳۹]

 در متن نگارش يافت.

 ( ه. ق.۱۵۱۹ط بوالق مصر به سال: ) ۹۵۵[ الدر المنثور ص ۹۳۵]

 [ رجوع شود به اصول كافي باب مولد حسين )ع(.۹۳۸]

 سنگي. -ط -۵۲۳ص  ۱[ اينجا آخر عبارت مرآت العقول است ج ۹۳۳]

 .۹۵۵ص  ۷[ شرح كافي مال صالح مازندراني )ره( ج ۹۳9]

 ط بيروت. ۱۵۲[ ص ۹۳۷]

ه عليها گفتاهللي طاهره سالم[ جهت آن حرف مزخرفي است كه در حاالت صديقه۹۳۱]

و صفت غلطي را در كتابش نسبت به آن عصمت كبري نگارش داده و كتاب خودش را 

 به كلي از ارزش تاريخي انداخته است.

 ط مصر. 9[ توضيح المقاصد ص ۹۳۲]

 ط تبريز. ۹۳۹[ ص ۹9۵]

سره را در ارشاد شيخ طبرسي )ره( در اعالم مان عبارات شيخ مفيد قدس[ عين ه۹9۱]

ط تهران  ۹۸۱الوري با اسقاط دو كلمه نگارش داده رجوه شود به اعالم الوري ص 

 ي حيدري.مطبعه

 ط صيدا. 9۹و لهوف ص  ۱۱۱ي لهوف ص [ ترجمه۹9۹]

 صيدا. ۵ط  ۱۳۳- ۱۳9[ لواعج االشجان ص ۹9۵]

 ط سنگي. ۵۸ص [ مثير االحزان ۹9۸]

( ه. ق همين عبارت شيخ ۱۵۵۱ط تبريز به سال ) ۵۳۱[ ارشاد شيخ مفيد )ره( ص ۹9۳]

مفيد )ره( صريح است كه هر چه از تواريخ با سندش از مشايخ آن بزرگوار به وي نرسيده 

دهد كند و نسبت آن را به جمعي ديگر ميباشد و نزد وي ثابت نشود با آن استشهاد نمي

ر علماي شيعه ثابت شده كه امام تقي جواد )ع( مسموما از دنيا رفته است پس ولي نزد ساي
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ي شود كه آن واقعيت ندارد و نزد علماثابت نشدن موضوعي نزد شيخ مفيد )ره( دليل نمي

 ديگر نيز ثابت نشود.

 ( اين كتاب.۱۱9ي )[ رجوع شود به صفحه۹99]

بريز از روي چاپ عراق و مؤلف ط افست ت ۱۱۳[ رجوع شود به معالي السبطين ص ۹9۷]

ب ي به اينجاني افست كردن آن كتاب در تبريز نامهآن مرحوم مازندراني )ره( درباره

 اش رفع شده است.نوشته و گاليه كرده و شنيدم بعدا گاليه

 [ رجوع شود به زادالمعاد اعمال ماه صفر.۹9۱]

 .۹۱۳ص  ۹ط نجف و مستدرك الوسائل ج  ۱۱[ كامل الزيارة ص ۹9۲]

 ق. ۱۵۱۵۵ط نجف به سال  ۳۹ص  ۱9باب  9[ تهذيب ج ۹۷۵]

 .۳۱۲[ اقبال: ص ۹۷۱]

 .۹۹۵ابواب زيارات ص  ۱[ وافي جزء ۹۷۹]

 ط نجف. ۵[ مصباح الفقيه كتاب صالة ص ۹۷۵]

 توان اكتفاء كرد.ي مغرب به دو ركعت نيز مي[ مخفي نماند كه در نافله۹۷۸]

و در اطالع به تاريخ اجمالي سيد استاد  -نجف ۹ط  9- ۷ص  ۳[ مستمسك ج ۹۷۳]

ريز سال سره ط تبسره( رجوع شود به )آثار تاريخي آيةاهلل طباطبائي حكيم(قدس)قدس

 ق كه به قلم اينجانب انتشار يافته است. ۱۵۲۵

است ولي در « نجيبه»ي مفاتيح الجنان محدث قمي )ره( و زادالمعاد [ در نسخه۹۷9]

ي باح المتهجدين شيخ طوسي )ره( موجود در كتابخانهي خطي از مصي صحيحهنسخه

 نسخه بدل گذاشته شده است.« نجيبه»است و در هامش « نجيه»ما در متن 

 ي شهادت سيدالشهداء )ع( والسالم در اين فقرات زيارات اشاره به فلسفه[ امام عليه۹۷۷]

خود  ت مقدسگذشتگي آن حضرت فرموده كه مردم را خواسته با نهضي از جاننتيجه

ده بود أميه به بار آمو شهادت خويشتن از جهالت و گمراهي كه در اثر تبليغات سوء بني

و مردم نسبت به اسالم و احكام قرآن جاهل شده بودند از جهالت و ناداني برهاند و اساس 
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ده و اهلل )ص( قلمداد كرالقرباي رسولاميه را كه خودشان را ذيتبليغات زهرآگين بني

م را وارونه به مردم نشان داده بودند از بين برده و منهدم سازد و مردم را كه بر ضاللت اسال

االمر واجب االطاعه هستند در حيرت و انداخته و در امور دين با ادعاء اين كه اولي

سرگرداني گذاشته بودند خالص كند و اسالم اموي و دين يزيدي را از ميان برداشته 

يقي را نگهدارد چنانچه تا امروز از بركات شهادت آن حضرت اسالم واقعي و دين حق

اسالم واقعي محفوظ و دين واقعي الهي كه خاتم انبياء )ص( آورده باقي و با كلمات 

چرند و خرافي بعضي از اذناب استعمار سياه در باقي ماندن اسالم حقيقي به دل كسي از 

 اي راه نخواهد يافت.اهل ايمان شبهه

 .۹9۸ص  ۱ي الفقهية الكبري ج [ الفتاو۹۷۱]

 تهران. ۹ط  ۹۱۵ص  ۱۵[ الغدير ج ۹۷۲]

 طهران. ۹ط  ۹۵۲ص  ۱۵[ الغدير: ج ۹۱۵]

 .۱۸۹- ۱۸۵ص  ۸[ روح البيان ج ۹۱۱]

[ مراد حجةاالسالم بودن غزالي نزد اهل سنت است اما حجةاالسالم علي االطالق ۹۱۹]

ين حاج سيد محمد باقر حجةاالسالم ي اماميه عبارت از سيد الفقهاء و المجتهدنزد شيعه

( ه. ق وفات يافته و صاحب تأليفات ۱۹9۵سره است كه در سال )شفتي اصفهاني قدس

است و در شهرستان زنجان و اطرافش حجةاالسالم مطلق عبارت از يگانه مرد بزرگ 

ه باشد كيسره مديني و فقيه و مجتهد كبير عالم رباني آخوند مال قربانعلي زنجاني قدس

( ق در كاظمين از دنيا رحلت فرموده و به شرح حال آن بزرگوار بطور ۱۵۹۲در سال )

ي زنجان( تأليف فاضل محترم آقاي محمدرضا صحيح رجوع شود به كتاب )فرهنگنامه

 روحاني كه طبع و منتشر شده است.

و  دي وي را به مزبله انداختند و سه روز در آنجا مان[ عثمان را كه كشتند جنازه۹۱۵]

مازن ي او را حمل كردند كه دفن نمايند قومي از بنيشبانه چند نفر مانند مروان جنازه

فرياد زدند كه هرگاه او را در مقبره دفن كرده باشيد فردا به مردم خبر خواهيم داد و لذا 
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جنازه را از آنجا برداشتند و بحش كوكب كه يهوديها اموات خودشان را در آنجا دفن 

دند و دفن كردند وحش به فتح اول و تشديد ثاني و بضم اول نيز ضبط شده كردند برمي

به معني بستان است و كوكب نام مردي از انصار بوده رجوع شود در آنچه نگارش يافت 

ص  ۸الحديد وهامش تلخيص الشافي ج ي ابن ابيالبالغهبه استيعاب و طبري و شرح نهج

مسار الشيعة فرموده: و في هذا اليوم بعينه سره در كتاب شيخ مفيد قدس -ط نجف ۱۹9

الحجة( من سنة اربع و ثالثين من الهجرة قتل عثمان بن )يعني اليوم الثامن عشر من ذي

عفان و له يومئذ اثنان و ثمانون سنة و اخرج من الدار و القي علي مزابل المدينة ال يقدم 

 يل له بعد ثالث فاخذ سرا و دفناحد علي مواراته خوفا من المهاجرين و االنصار حتي احت

دخلها به سفيان افي )حش كوكب( و هي مقبرة اليهود بالمدينة فلما ولي معاوية ابن ابي

مقابر اهل االسالم و في هذا اليوم بعينه بايع الناس اميرالمؤمنين )ع( بعد عثمان و رجع االمر 

ار الشيعة ر.... رجوع شود به مساليه في الظاهر و الباطن و اتفقت الكافة عليه طوعا باالختيا

( ق ۱۵۵۱ي ما كه در سال )ي موجوده در كتابخانهي مخطوطهط مصر و به نسخه ۸۵ص 

ي چاپ شده در مصر غلط دارد و كتابت شده و در جمالتي از عبارات كتاب در نسخه

ي خطي نقل شد و نيز رجوع شود به كتاب )أنيس الموحدين( عبارات صحيحه از نسخه

ولي طرفداران...... به عبارت  ۱۱۷ق به پاورقي ص  ۱۵۲۹)ره( چاپ تبريز به سال  نراقي

 ام در موقع نشر كتاب انيسي نامبرده نقل كردهشيخ مفيد )ره( كه در پاورقي صفحه

ون ايران به موجب قاناند اف باد بر.... در صورتي كه مذهب رسميالموحدين قلم كشيده

ق ندارد جلوگيري از نشريات شيعه نمايد. و شيخ مملكت مذهب شيعه است و كسي ح

 توانست عثمان را دفن كند و اميرالمؤمنين)ره( در تلخيص شافي فرموده: كه كسي نمي

)ع( مانع شدن از دفن او را انكار فرمود و امر كرد كه اهل وي مباشرت دفن او را بكنند. 

فن عثمان بيشتر ط نجف و در احواالت د ۱۹9ص  ۸رجوع شود به تلخيص شافي ج 

ش نگار« اللوامع االلهية»ازآنچه در اينجا نگارش يافت رجوع شود به آنچه در كتاب 

 ه. ۱۵۲۷ط تبريز سال  -۸۸۲- ۸۳۵ام ص داده
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 ط مصر. -۲۲- ۱۵۹[ لطائف المعارف ص ۹۱۸]

تأليف محمد بن حبيب نسابه متوفي به  ۸۷۵المحبر ص  -۲9[ لطائف المعارف ص ۹۱۳]

و ص  ۸۱۷حيدرآباد و كتاب المنمق ايضا تأليف محمد بن حبيب ص ( ق ط ۹۸۳سال )

 ط حيدرآباد. ۳۵۹

 .۱۷-۱۱ص  ۸[ االستيعاب در هامش االصابة ج ۹۱9]

 .۵۵۲ص  ۱[ ج ۹۱۷]

ي طيبه رسالت است به كنار [ جماعتي كه فتواي امام صادق )ع( را كه از شجره۹۱۱]

ت عمل كنند از آنها چه توقع بايد بگذارند و به فتاوي اشخاص كه از اصل نژاد.... اس

بيت )ع( را از بدعتها به شمار آورند چنانچه ابن خلدون مغربي كرد؟ گروهي كه فقه اهل

ي مشهور تاريخش به اين هذيان زبان گشوده انسان از آنها چه انتظار بايد داشته در مقدمه

ربعة( تأليف باشد؟ رجوع شود به مجلدات كتاب )االمام الصادق )ع( و المذهب اال

 ي فاضل آقاي اسد حيدر ايده اهلل كه در نجف اشرف و بيروت طبع شده است.عالمه

 [ به تعليقات آخر كتاب رجوع شود.۹۱۲]

 الكور: الدور من العمامة. -۱۵۱ص  ۱[ رجوع شود به الميزان شعراني ج ۹۲۵]

 .۵۵ص  ۱[ رجوع شود به الهداية شيخ االسالم مرغيناني ج ۹۲۱]

 .۱۱۲ص  ۱قه علي المذاهب االربعة ج [ الف۹۲۹]

 .۵۱۲ص  ۱[ البحر الرائق البن نجيم ج ۹۲۵]

 اهلل.رسول ۱۵۱9دمشق سال  ۹ط  ۱۱۲[ سر انحالل االمة العربية ص ۹۲۸]

توانند به تحريك ها هم هر قدر مي[ امثال جبهانها و صاحب خطوط العريضه۹۲۳]

 نويسند و پولهاي سرشاري كه ازيعه ميي شاربابانشان از اجانب آنچه هذيان است درباره

گري به ايران وهابيها براي تبلغيات و اختالف انداختن ميان مسلمانها با تبليغ مسلك وهابي

آورند و استعمارگران سواد به وجود ميشو و امثال.... از معممهاي محروم بيسرازير مي

اب عريضه رجوع شود به كترسند فالي اهلل المشتكي. و در رد خطوط البه منظورشان مي
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ي جليل االخ االجل االمجد آقاي صافي تأليف عالمه« مع الخطيب في خطوطه العريضة»

اهلل تعالي بقائه كه مكررا چاپ و نشر شده است و در رد جبهان زنديق گلپايگاني ادام

غنية تأليف لطيف عالمه شيخ احمد م« الجبهان سليل الشيطان»يهودي رجوع شود به كتاب 

 بقائه طبع بيروت .دام

 .۱۵ -[ الحجرات۹۲9]

 .۱۱ -[ هود۹۲۷]

ط نجف و عين عبارت توقيع  ۵۱۹ص  ۹[ رجوع شود به احتجاج طبرسي )ره( ج ۹۲۱]

شريف اين است: و سأل عن السجدة علي لوح من طين القبر و هل فيه فضل؟ فاجاب: 

ر ( عبارت از خاك قبيجوز ذلك و فيه الفضل. و مراد از طين قبر در سئوال حميري )ره

السالم است چنانچه قبل از اين سئوال از تسبيحي كه از تربت مبارك سيدالشهداء عليه

كنند سئوال كرده كه آيا در آن فضيلت هست؟ در السالم درست ميسيدالشهداء عليه

كند و چيزي از تسبيح نيست كه افضل از آن باشد و جواب فرموده:مرد با آن تسبيح مي

سبيح تربت را در كند و تسبيح ترتب آنست كه مرد تسبيح گفتن را فراموش مياز فضل ت

 شود.گرداند و به او ثواب تسبيح گفتن نوشته ميدست مي

[ راجع به جبين و جبهه و تشخيص ساير موارد سر و صورت و اعضاء خارجي و ۹۲۲]

ر سال مص داخلي انسان بطور دقيق رجوع شود به كتاب )االنسان( علي فكري مصري ط

ي عزيز بايد به جمالت زير دقت نمايد: از دقت در كتب لغت معني ق . و خواننده ۱۵۳۵

چنين است: الجبين مافوق الصدغ. و الصدغ ما بين العين و االذن. و در تيمم بايد « جبين»

به جبهه و جبينين مسح شود پس بايد با كف دستها به پيشاني و باالي صدغ كه باالي ميان 

ايد شود كه انگشت ابهام را بچشم است مسح شود و اين ترتيب وقتي عملي ميگوش و 

باز نگاه داشت و مسح نمود كه جبين كه عبارت از باالي صدغ يعني باالي ميان گوش و 

چشم است با پيشاني با هم مسح شود، با انگشت ابهام دست راست به جبين طرف راست 

ي باالي ميان گوش و چشم عرضا و طوال مسح شود كه انگشت ابهام به فوق صدغ يعن
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برسد كه تمام جبين را بگيرد و بر آن مسح به عمل آيد و با انگشت ابهام دست چپ به 

هاي شود به نحوي كه گفته شد. و تعجب است در اغلب رسالهجبين طرف چپ مسح مي

آن  بر و كيفيت كشيدن كف دست را« جبينين»ي دو طرف پيشاني ي فارسي اندازهعمليه

 اند.درست روشن توضيح نداده

 .9۹9ص  ۱[ رجوع شود به المغني ابن قدامه ج ۵۵۵]

ط مصر  ۱۵۸ص  ۱و ايضا كتاب االم ج  ۱۱9ص  ۱[ رجوع شود به كتاب االم ج ۵۵۱]

 ق. ۱۵۱۱سال 

 ط اسالمبول. ۱ج  ۱۳۲ط مصر و ص  ۹۵۳ص  ۱[ تفسير كبير رازي ج ۵۵۹]

 [ همان مصدر همان صفحه.۵۵۵]

 ط اسالمبول. ۱ج  ۱۳۱ط مصر و ص  ۱ج  ۹۵۸فسير كبير رازي ص [ ت۵۵۸]

 ط اسالمبول. ۱ج  ۱9۱ط مصر و ص  ۹۵۷ص  ۱[ همان مصدر ج ۵۵۳]

 ط اسالمبول. ۱ج  ۱9۱ط مصر و ص  ۹۵۷ص  ۱[ همان مصدر ج ۵۵9]

صفحه به سال  ۸۲۹[ كتاب اربعين امام رازي در حيدرآباد دكن به قطع وزيري در ۵۵۷]

  به طبع رسيده است.اهللرسول ۱۵۳۵

اعالم »ها كتابي تأليف كرده به نام ي آلوسي[ محمد بهجت اثري در حاالت سلسله۵۵۱]

ي از آن ي ما نسخه( ه. ق به طبع رسانيده و در كتابخانه۱۵۸۳و آن را در سال )« العراق

موجود است و عمده نظرش در آن كتاب شرح حال استادش سيد محمود شكري آلوسي 

كه حفيد ابوالثناء آلوسي صاحب روح المعاني است خاندان آلوسي در بغداد  باشدمي

ويد اند اثري نامبرده گاند و طرفدار عقائد ابن تيمية و محمد بن عبدالوهابساكن بوده

: و من وافق االمام ابن تيمية و المصلح الشيخ محمد بن عبدالوهاب كالمفسر ۱۸۱ص 

و حفيده صاحب غاية االماني...... حفيدش عبارت از  االلوسي و ابنه صاحب جالء العينين

محمود شكري آلوسي است و صاحب كتاب بلوغ االرب است كه مكرر چاپ شده و 

بهجت اثري در غايت تعصب در تسنن و عداوت با شيعه است بلي آنچه در آن كتابش 
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لخ تي سنيهاست ولي بسيار قلم گوئي كرده عبارت از انتقادش از حاالت متصوفهحق

و تعجب از  ۱۸۱ي نبهاني صاحب تأليفات گفته ص دارد رجوع شود به آنچه درباره

رسانند چنانچه شاعر ها را به موسي مبرقع بن امام جواد )ع( ميآنست كه نسب آلوسي

ي نسب خدا عالم مشهور عبدالباقي عمري آن را به نظم آورده و از صحت آن سلسله

نيز مانند  اند وقادر گيالني درست نموده و جعل كردهاست مانند نسبي كه به شيخ عبدال

ي نسبي كه بعضيها از اهل تسنن به حضرت امام حسن عسكري )ع( رسانيده و قطعا رشته

 جعل كرده است.

[ شيخ سالمه قضاعي عزامي شافعي در كتابش فرقان القرآن گويد: حدثنا الثقة انه ۵۵۲]

ق التفسير زاد في تفسير والده شيئا مما يوافاي السيد نعمان ابن السيد االلوسي صاحب 

 ط بيروت. ۱۱۲اهواء ابن تيمية ص 

 ط مصر. ۱ج  ۹۵9[ تفسير كبير رازي ص ۵۱۵]

ط مصر. از اين كارهاي معاويه  ۹۵۸و ص  ۱۲۱ص  ۱[ تفسير كبير امام رازي ج ۵۱۱]

 .دخواسته اسالم اموي درست نمايد و اسالم حقيقي را از بين ببرروشن است كه مي

 ط بيروت. ۸9ص  ۱[ تفسير آلوسي ج ۵۱۹]

ي كرده كعبه و اشخاص[ در آن زمانها از صفا كه انسان به طرف مسجدالحرام نگاه مي۵۱۵]

 ديد.كه مشغول طواف بودند آنها را مي

[ گريه كردن هارون معلوم نيست كه از روي تنبه بوده يا از روي حيله وتزوير و ۵۱۸]

هارونهاست چنانچه آخر قصه كه بغوي نقل كرده شاهد ي امثال رياكاري كه شيوه

كرد و خالفت بالفصلي احتمال دومي است. هارون از اين طرف علماء را جمع مي

گر نمود و از طرف دياهلل )ص( به آنها ثابت ميالسالم را بعد از رسولاميرالمؤمنين عليه

وضوء  همد به طريق شيعهي وضوء گرفتن كه بفوزير خود علي بن يقطين )ره( را درباره

از بين ببرد  كند كه اگر شيعه استگيرد يا به طريق سنيها به طور پنهاني به وي نگاه ميمي

السالم نيز به علي بن يقطين قبال اطالع داده بود چنانچه آن يا معزولش نمايد و امام عليه
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مسطور  يگرقصه مشهور و در كتب معتبره مذكور و در ارشاد شيخ مفيد )ره( و كتب د

است و رفتارش با حضرت امام موسي بن جعفر )ع( معروف است اين رويه غير از شيطنت 

 ي روزگار هميشه همين است.ي فراعنهو خباثت چيز ديگري نيست. و رويه

 ط مصر. 9۲۹ص  ۸[ الفتوحات المكية جزء ۵۱۳]

الرشيد  كان هارون[ قال االمير شكيب ارسالن في تعليقه علي حاضر العالم االسالمي: ۵۱9]

جبارا سفاكا للدماء علي نمط من ملوك الشرق المستبدين. و قد كاد يبطش باالمام 

ي الشافعي لتهمة انه يميل الي اوالد علي. رجوع شود به كتاب: العتب الجميل تأليف عالمه

ط بيروت از منشورات هيئت بحوث اسالمية در  ۹۵جليل سيد محمد بن عقيل هامش ص 

 ( ق.۱۵۲۱سال ))اندونزي( 

[ خصال شيخ صدوق )ره( در حديث اربعمائة كه اميرالمؤمنين )ع( آنها را در يك ۵۱۷]

وع كند رجمجلس به اصحابش تعليم فرموده كه دنيا و آخرت مسلمانان را اصالح مي

 ط تهران. ۹( ج 9۱۵ي: )شود به صفحه

 .۱۸[ التوبة: ۵۱۱]

 ط دمشق. ۹9۵[ جاللين ص ۵۱۲]

 مصر. ۱ط  ۹۳9[ ص ۵۹۵]

 ط مصر. ۹ج  ۹۱۷[ ص ۵۹۱]

 .۳۵ -[ االحزاب۵۹۹]

 .۱۸۳ -[ النساء۵۹۵]

 .۹۱ -[ االحزاب۵۹۸]

 .۳9 -[ االحزاب۵۹۳]

 .۸ -[ االنشراح۵۹9]

 .۷۹ -[ الحجر۵۹۷]

[ رجوع شود به كتاب )الصالت و البشر في الصالة علي خير البشر( تأليف مجدالدين ۵۹۱]
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اهلل و رسول ۱۵۱۳ط دمشق سال  ۱۱۸ي ص ( ه صاحب قاموس۱۱۷فيروزآبادي متوفي )

ط بيروت  ۳۹ص  ۳الدين ج رجوع شود به اتحاف السادة المتقين بشرح اسرار احياء علوم

 كه عالمه مرتضي زبيدي احياء العلوم غزالي را در ده مجلد شرح كرده است.

 ط تبريز. ۱۵۹ص  ۱ي سيد جزائري خج [ انوار نعمانيه۵۹۲]

حقيق آنست خواه بنا بر قول به اقتضاء امر بشئي نهي از ضد خاص [ ناگفته نماند: ت۵۵۵]

ي و يا بنا بر قول به عدم اقتضاء باز ممكن است بنا بر قول به صحت امر ترتبي در مسأله

در  ي علميي ترتب از مسائل مهمهمذكوره با ترك صلوات نماز صحيح باشد. و مسأله

است صاحب كفايه مانند شيخ انصاري )ره( اصول فقه و مطرح انظار علماء و اهل تحقيق 

يده ي علمي چداند و استاد االساتيد محقق نائيني )ره( مقدمات متعددهآن را صحيح نمي

و صحت آن را بر حسب نظر خويش ثابت فرموده چنانچه اكثر اساتيد عظام ما تبعا به 

يح نيست صحدانند ولي حق آنست كه امر ترتبي محقق نائيني )ره( ترتب را صحيح مي

شود گرچه در وقت بسيار و مطارده از ميان امر بأهم و امر به مهم هيچ آني برداشته نمي

ي مستقله تأليف كرده و سيدنا االمام المحقق جزئي باشد و نگارنده در اين مسأله رساله

ر دانست و حق دسره در ميان أساتيد ما ترتب را صحيح نميالحجة الكوه كمري قدس

ن بزرگوار است و مقدماتي كه محقق نائيني )ره( ترتيب داده و كشف از مقام مسأله با آ

كند شايد پس از دقت و غوررسي دقيق تمام نباشد ي محقق بزرگوار ميعلمي آن عالمه

احتياج به تفصيل در اطراف آن و شرح و بسط در مطلب ي علميو بحث در آن مسأله

 ي مذكوره بيان شده است.دارد و در رساله

 .۹۱۳- ۹۹۵ص  ۳[ رجوع شود به تفسير الدر المنثور ج ۵۵۱]

 اهلل.رسول ۱۵۱۹ط مصر سال  ۱۵۲ص  -[ صواعق محرقه۵۵۹]

 ط قم. ۵۵۵ص  ۸[ نور الثقلين ج ۵۵۵]

 .۵۱۸[ غاية المرام ص ۵۵۸]

[ رجوع شود به كتاب مستمسك العروة الوثقي تأليف سيدنا االستاد آيةاهلل طباطبائي ۵۵۳]
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و كشف الغمة  ۱۷نجف و الصواعق المحرقه ص  ۹ط  ۵۱۵ص  9ه ج سرحكيم قدس

 ولي در خود صواعق )و علي آل محمد( است. ۱۲۸ص  ۱للشعراني ج 

 ط نجف. ۹9۹ص  ۱۵[ جواهر الكالم ج ۵۵9]

ي قدمهي شريفه رجوع شود به مي تطهير و تحقيق در تفسير و مفاد آيه[ راجع به آيه۵۵۷]

اي ي اكبر آقتأليف استاد عالمه« ي علم امام )ع(بارهبحثي كوتاه در»كه بر كتاب 

 ( ه. ق.۱۵۲9ام طبع تبريز به سال: )نگارش داده« تفسير الميزان»ظله صاحب طباطبائي دام

 ط دمشق. -۱۵ -[ الصالت و البشر ص:۵۵۱]

 .۸9 -[ غافر۵۵۲]

 .۱۵ -[ سباء۵۸۵]

اند و قاضي نوراهلل شهيد [ به صواعق ابن حجر ردهاي زياد از علماي شيعه نوشته۵۸۱]

جه ابن حجر وسره نيز كتابيبه نام صوارم مهرقه تأليف فرموده و طبع شده و با حسنقدس

را رد كرده ولي ناگفته نماند كه ابن حجر در صواعق به مطالبي اقرار كرده كه بر نفع 

هتر ب شيعه تمام شده چنانچه اعترافي كه راجع به داللت آيه بر صلوات بر )آل( نموده

شاهد بر مدعاي ماست و آنچه در آخر كالمش اعتراف كرده كه ازواج و ذريه داخل 

بيت اطهار )ع( بقدري نقل كرده كه )آل( نيستند موافق اعتقاد ماست و از فضائل اهل

 كتابي مستقال جمع آوري و طبع شده است.

 النبي.... ي شريفه: ان اهلل و مالئكته يصلون عليدر ذيل آيه ۱۷[ صواعق ص ۵۸۹]

كند كه آيه داللت بر صلوات بر )آل( را نيز [ تعجب است در عين اين كه اقرار مي۵۸۵]

دارد و پيغمبر )ص( دستور داده و تعليم فرموده كه بر )آل( نيز صلوات گفته شود با اين 

كنند و لذا آيةاهلل عالمه )ره( حال در صلوات نوشتن باز )آل( را ترك كرده و حذف مي

تأليف فرموده و در آن اثبات كرده كه اهل سنت در اغلب آنچه از آيات قرآن كتابي 

 اند رجوع شود به تعليقات آخر كتاب.شود مخالفت كردهمجيد استفاده مي

 اهلل.رسول ۱۵۵۹ط مصر سال  ۵۲ص  ۱۵[ ج ۵۸۸]

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

[ ظاهرا مرادش اينست: كه اهل را به معني زوجه كردن به جهت قرينه در كالم است ۵۸۳]

 شود.اال اهل به معني زوجه بدون قرينه در كالم استعمال نمي و

 ۱۵۸ص  ۱. و المنجد. و مجمع البيان ج ۱9۱ص  ۱[ رجوع شود به مقابيس اللغة ج ۵۸9]

 ط صيدا.

 .۱۵۳ -[ التوبة۵۸۷]

[ حديث صحيح متواتر از طرق شيعه و سني است گر چه بعضي از نواصب را درد ۵۸۱]

اند و در خصوص حديث شريف رجوع شود به كتاب فتهدل عارض شده و هذيانها گ

ي مهتأليف فاضل عال« فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي»نفيس 

 ه ق. ۱۵۳۸محدث احمد بن محمد بن الصديق المغربي نزيل قاهرة ط مصر سال 

يب دارالتقري )رسالة االسالم( كه از [ چنانچه اين مطلب را در چند سال قبل در مجله۵۸۲]

ي نگارش داده و واضح شود ضمن مقالهبين المذاهب االسالمية در قاهره منتشر مي

ام كه به تقليد ميت دليلي نداريم و در اسالم تقليد ميت جائز نيست رجوع شود به ساخته

( ه. ق چنانچه از شيعه هم اگر كسي ۱۵9۲سال دوم سنه: ) ۸۹۱ص  -۸رسالة االسالم عدد 

و تقليد  مدرك استدليل و ادعاي بيتقليد ميت ابتداء جائز است كالم بي ادعاء كند كه

اند جوانهاي خود را بر ميت ابتداء اجماعا باطل است چنانچه بعضي از جهال پيدا شده

كنند كه تقليد كنند ناشي از ناداني و جهالت و در ابتداء به يك نفر از اموات وادار مي

شدن و مردم را به ضاللت انداختن است. چنانچه مطلب  دين تابع اهواء و آراء نفساني

جلد لبنان م -صادره از صيدا« العرفان»ي ي مفصلي نيز در مجلهمذكور را در ضمن مقاله

ام و همان مقاله در تعليقات مضافه بر ه ق تحقيق كرده ۱۵9۲سال:  ۱۱۸9ص  ۱۵ج  ۵۷

منتشر شده است و در  ۸9۹ -الي -۸۸۵ق از ص  ۱۵۲۷در طبع دوم سال: « جنة المأوي»

ده و تأليف شده تفصيال تحقيق گردي« اجتهاد و تقليد»ي ي مستقله كه در مسألهرساله

 هنوز چاپ نشده است.

ء سره( القدوسي جز[ رجوع شود به كتاب عدة االصول شيخ الطائفة طوسي )قدس۵۳۵]
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ا اسي مذهب مط بمبئي. و شيخ )ره( فرموده: كه اين مسأله بنا به اصول اس ۱۱9ص  ۹

 اصال ساقط است.

 ط نجف اشرف. ۸۵۸ص  ۱[ رجوع شود به مصابيح االنوار ج ۵۳۱]

ط تبريز. و نيز رجوع شود در آن به تعليقات  ۹۲۷[ رجوع شود به جنة المأوي ۵۳۹]

 تبريز. ۹ -ط -۹۸۱- ۹۸۳و ص  -تبريز -۱ -ط ۹۲۷- ۹۲۲نگارنده ص 

 بريز.ت -۱ -ط ۹۲۷[ رجوع شود به جنة المأوي ص ۵۳۵]

[ رجوع شود به كتاب نفيس )الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء )ع( تأليف امام آيةاهلل ۵۳۸]

ق كه با فصول  ۱۵۷۵ط نجف سال  ۹۱۳سره ص الدين موسوي عاملي قدسسيدنا شرف

ي ناصبي خوارج ي آن بزرگوار با هم طبع شده و موضوع مزبور را از عكرمهالمهمه

د چنانچه از اسباب النزول واحدي و ابن حجر در صواعقش انمسلك جماعتي نقل كرده

 نقل شده است.

 [ به تفسير )آل( مراجعه شود.۵۳۳]

 .۵۹[ فاطر: ۵۳9]

( ه ق وفات يافته و از مشايخ شيخ مفيد ۵9۳[ ابوالحسن ناشي صغير بغدادي به سال )۵۳۷]

ه عمرو بن ب )ره( است و در بسياري از كتب ادبيات نسبت قصيده را كه اولش ذكر شده

 اند و آن از اغالط بشمار است.عاص مشهور داده

 ي طبع سنگي و از خداوند( از رياض السالكين شرح صحيفه۹۷ي )[ در أواخر روضه۵۳۱]

نمايم كه توفيق طبع آن كتاب بسيار نفيس را باهل خير و صالح مانند چاپ مسئلت مي

شيعه است عنايت فرمايد و كتاب طراز ي جليل كه از مفاخر علماء انوار الربيع آن عالمه

شف ي شيخنا االستاد كاي بزرگ است و در كتابخانهاللغة كه از نفائس آثار آن عالمه

الغطاء )ره( در نجف اشرف موجود است قدم به عالم مطبوعات گذارد و آن كتاب در 

أليف الثار. تلغت و تفسير آيات و شرح اخبار و در چند مجلد و به عنوان: اللغة. االيات. ا

ام و مقام شامخ علمي آن سيد عالمه از تصانيفش ي آن نائل شدهشده است و به مطالعه
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 نمايان است.

 ط تبريز. ۱۵۵ص  ۱[ أنوار نعمانيه ج ۵۳۲]

[ رجوع شود به هامش شرح لمعه به خط مال كاظم )ره( طبع اصلي تبريز ولي اين ۵9۵]

نساري )ره( كه مستقال به قطع بزرگ طبع حاشيه و عبارات را در حواشي آقا جمال خوا

 ( ه. ق در طهران چاپ شده نيافتم.۱۹۷۹سنگي در سال )

 [ يعني مشهور در نزد عامه.۵9۱]

 ط تهران از انتشارات حقيقت تبريز. ۳۷- 9۸ص  ۱[ ج ۵9۹]

 .۹۵9ص  ۹۳[ طبع جديد ج ۵9۵]

 .۹۱9ص  ۹۳بحاراالنوار ج  ۵۵، معاني االخبار: ۱۸۳[ امالي صدوق: ۵9۸]

 .۵۵[ معاني االخبار: ۵9۳]

 .۳9[ االحزاب: ۵99]

ي عزيز مالحظه فرمايد چطور مأمون عباسي كه يكي از خلفاي بر حق [ خواننده۵9۷]

االمرهاي آنها بوده كه به مراتب عالم و فاضل از ديگر خلفاي آنهاست سنيها و از اولي

( را در صلوات بايد اهلل )ص( آن بوده كه )آل محمداعتراض كرده كه دستور رسول

ضميمه نمايند و گويد: اجماع امت بر آن قائم است ولي اهل سنت تا حال هم به امر 

 كنند.اند و نميپيغمبر )ص( عمل نكرده

 .۱- ۸[ يس: ۵9۱]

 .۹۹۲ط جديد ص  ۹۳[ بحار ج ۵9۲]

 .۸۳[ المؤمن: ۵۷۵]

 .۳۸ص  ۱ و در سفينة البحار: اال ذريته )نسخه( ج ۵۵[ معاني االخبار: ۵۷۱]

 .۹۱رقم  ۸۲۳ص  ۹ط تهران نقل از كافي ج  ۵۱۸ص  ۹[ محجة البيضاء ج ۵۷۹]

 .۳۸ص  ۱[ ج ۵۷۵]

( ه. ق عين عبارات عربي امالي نقل شد و ۱۵۷۵ط مصر سال ) ۹۷۳ص  ۱[ امالي ج ۵۷۸]

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ترجمه به فارسي نگرديد چون در ترجمه نكات و حالوت و دقائق شيرين عبارات عربي 

ان شود يعني الفاظ فارسي از بيدر قالب الفاظ فارسي آنها گنجيده نمي رود واز بين مي

تمامي آن نكات قاصر بوده و آن وسعت زبان عربي را ندارد تا گنجانيده گردد و در هر 

 ام نظر به اين جهت است كه نگارش يافت.جا كه عين عبارات عربي را نقل كرده

ت عباس را از تخعني قادر است بني[ در بعض نسخ: )يقدر( بدون تشديد است ي۵۷۳]

باس هم عشود كه حتي مردم ديگر غير از بنيسلطنت كنار كند. از اين كالم معلوم مي

 الرشيد و استبداد و ديكتاتوري ويي هاروندانستند كه امام )ع( با دستگاه جابرانهمي

ه و بانمخالف است و بر حسب ظاهر اگر قدرت داشته باشد او را از تخت خالفت غاص

سلطنت ملوكي بر كنار خواهد كرد تا حق در جاي خود بر قرار شود و عدالت اجتماعي 

فرما گردد و استبداد محض يك نفر كه به نام خالفت مسلط اسالمي به تمام معني حكم

ي خالفت اسالمي ي هارون در حكومت و سلطنتش رويهشده از ميان برود چون رويه

 .۸۵۱نانچه كالم شكيب ارسالن گذشت ص نبود بلكه روش جبابره بود چ

بيني عبدالعزيز تحقق يافته و آن قصه را سيد علماء اسالم مسندا روايت [ چنانچه پيش۵۷9]

 ي روزگار به يادگار مانده است.فرموده و در صفحات تاريخ ثبت و در صفحه

 هاي زيادي از امالي موجود است.[ ميان دو قوس در نسخه۵۷۷]

ط تهران كه شش كتاب  ۸9- ۸۷ي ماست و ص طي موجود در كتابخانهي خ[ نسخه۵۷۱]

از تأليفات ابومحمد جعفر بن احمد بن علي قمي نزيل ري )ره( با نسخ ديگر از اصول در 

ه ق طبع شده است و يكي از آن تأليفات كتاب )نوادر االثر في  ۱۵۷۱يك مجلد به سال 

عفر قمي )ره( است و در آن كتاب با علي )ع( خير البشر( است از تصانيف ابومحمد ج

ي عوفي رحمه اهلل از طرق زيادي متجاوز از چهل طريق از اعمش )ره( و غيره از عطيه

اهلل )ص( فرمود: علي خير سره( روايت كرده كه رسولجابر بن عبداهلل انصاري )قدس

بي فقد او ال يشك فيه اال كافر او منافق و در بعض طرقش: علي خير البشر من  -البشر

اهلل )ص( من قال غير هذا فقد كفر ص و در بعضي: علي خير البشر بعد رسول ۵9كفر ص 
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ي عوفي محدث فقيه شيعي است و راجع به شرح حال و جاي شك نيست كه عطيه -۵۱

شود كه گذشت و از ضعيف شمردن اهل سنت عطيه را معلوم مي ۱۷۲- ۱۱۱او در ص 

الدين ذهبي در كتاب )المغني( گويد: ه حافظ شمسمورد اعتماد و اطمئنان است چنانچ

 -ط حلب ۹ج  ۸۵9عطبة بن سعد العوفي الكوفي تابعي مشهور مجمع علي ضعفه ص 

شان بر ضعف عطية رحمه اهلل از جهت تشيع وي و از سوريه. واضح است كه اجماع

لماء و ع ي سنيها تضعيفباشد چنانچه رويهنظر اين كه او از محدثين شيعه است مينقطه

 محدثين شيعه است.

 ط مصر. ۱۸- ۱۱- ۱۲[ رجوع شود به توضيح المقاصد ص ۵۷۲]

 ط انگلستان. ۱۲۲[ تاريخ مبارك غازاني ص ۵۱۵]

[ گنبد سلطانيه كه فعال در چند كليومتري زنجان واقع است در چهار سال پيش در ۵۱۱]

بقائه اهللامام جمعه ادام حضور صديقنا العالمة الحجة االية آقاي حاج آقا عزالدين حسيني

شناسي اني باستاز نزديك مشاهده شد از آثار بسيار باشكوه است متأسفانه از طرف اداره

جا نگذاشته آن عمارت عالي تاريخي مورد توجه ورزي بيمورد اهتمام نيست تعصب

دا و أب كشي نداشتي سلطانيه تا تاريخ نامبرده برق و آب لولهقرار گيرد و خود قصبه

از جهت «ريزتب»شد چنانچه به شهرستان عزيز ما آثار آباداني و پيشرفت عمراني ديده نمي

لبنان  -ي صيدامنطبعه« العرفان»ي عمران و آبادي توجهي نيست و به قول صاحب مجله

ي ي شهرداري ندارد چنانچه در يككه چند سال قبل به تبريز آمده بود: گويا تبريز اداره

 له به اين موضوع اشاره كرده است در اينجا حرف زياد است بماند.از اجزاء آن مج

[ فضائل السادات سيد سند سيد محمد اشرف حسيني اصفهاني سبط سيد الحكماء، ۵۱۹]

 ( ق.۱۵۱۸ط تهران سال ) ۵۳۷- ۵۳۱سره ص و سند الفقهاء، ميرداماد حسيني قدس

 .۵۵ -[ االحزاب۵۱۵]

 .۵9۳بط سيد داماد )ره( ص [ رجوع شود به فضائل السادات س۵۱۸]

 .۸ -[ االنشراح۵۱۳]
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[ شرح حال آن بزرگوار را در كتاب )خاندان عبدالوهاب( به طور تفصيل نگارش ۵۱9]

 نمايم.ام و از خداوند توفيق طبع و نشر آن كتاب را مسئلت ميداده

ي و مسائل الدعاء اصل عرب ۸9- ۳۵ي: مسائل الدعاء. از ص [ رجوع شود به ترجمه۵۱۷]

 تقريبا دو صفحه به آخر آن رساله مانده.

سره بعد از آن كه از مشهور نقل [ شيخ الفقهاء العظام صاحب جواهر الكالم قدس۵۱۱]

كرده كه صالة به معني دعاست متوجه شده كه به معني عطف است و از ابن هشام در 

ي بعيد ط نجف( و قول مشهور را از جهات ۷ص  ۷مغني آن را نقل فرموده )جواهر ج 

دانسته است، و براي تحقيق به نحو عميق به كتاب صالة محقق شهير آقا شيخ هادي 

( قمري بايد مراجعه شود. و ۱۵۹۱طهراني رحمه اهلل نزيل نجف اشرف متوفي به سال )

صفحه  ۱۷۲كتاب صالة آن مرحوم به قطع وزيري از اول صالة تا آخر صاله مسافر در 

ي ( ه. ق در مطبعه۱۵۸۹زنجاني ايده اهلل تعالي به سال ) در نجف به خط آقا ميرزا احمد

مرتضويه طبع سنگي گرديده و از غرائب اين كه در طبع آن از بعض جاهاي كتاب اسقاط 

ي سهو النبي )ص( را كه قبل از شروع به احكام مسافر در آخر اند چنانچه مسألهكرده

از قول او: و الحمدهلل الذي اسقاط شده بعد  9سطر  ۱۸۱كالم در احكام خلل است ص 

علي ما هدانا اليه و الشكر له. كه گويد: و بعد هذه البيانات بقي الكالم في بيان ما ورد عن 

االئمة )ع( في سهو النبي )ص( في صالته و تحقيق الحق فيه ان العصمة.... الخ. و بعد چند 

بر  در اعتراضورق مفصال در تقويت قول شيخ صدوق )ره( كوشيده و به گمان خويش 

اي شيخ اعظم مفيد )ره( قدم برداشته مانند بعض معاصرين كلماتي چيده ولي چيز طرفه

نياورده غير از اين كه برخالف اجماع و ضرورت مذهب سخن رانده و در طبع كتاب 

عباراتي را كه نقل شد: )و بعد هذه البيانات بقي الكالم.... الخ( آن را آورده در آخر كالم 

اند و آنچه در ذكر كرده و در همان جا كتاب را ختم كرده ۱۷۲مسافر در ص در صالة 

 اند و نيز از كتاب بعض تشنيعات كه در حق امثالسهو النبي )ص( بيان كرده نقل ننموده

اند ي فيض كاشاني )ره( در مقام انتقاد نگارش داده مقداري حذف و اسقاط كردهعالمه
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ي ما موجود است كه آن مرحوم در كتابخانه ي كامل خطي از كتاب صالةو نسخه

 شود. و شيخي كامل و صحيح است و در مقابله با چاپي موارد اسقاط معلوم مينسخه

استاد )ره( در )الذريعة( به طبع شدن آن كتاب در سال نامبرده اكتفاء فرموده و به 

 ۱۳الذريعة ج  -خصوصيات اشاره نكرده و فرموده: كه آن از مجلدات ودائع النبوة است

 ط تهران. 9۱ص 

 [ رياض السالكين در ذيل شرح دعاء دوم.۵۱۲]

 .۸۱ص  ۳الدين ج [ اتحاف السادة المتقين بشرح اسرار احياء علوم۵۲۵]

 .۱۷۲[ اربعين مجلسي )ره( ص ۵۲۱]

 ط بغداد. ۸۱۲ص  ۱[ مصابيح االنوار ج ۵۲۹]

فاعتي. بين آلي بعلي لم ينل شاهلل )ص( فرموده باشد: من فصل بيني و [ يعني رسول۵۲۵]

اما فرمايش سيد شبر )ره( كه فرموده: الفصل بها.... سيما في الصحيفة السجادية.... در 

صورتي كه در تمامي صحيفه حتي يكبار هم مابين محمد )ص( و آله بعلي فاصله نشده 

است فقط در يك جا در دعاي روز قربان و جمعه علي آل محمد وارد شده آن هم در 

دود بيشتر از يك سطر فاصله دارد و لذا لفظ علي آورده شده است پس ادعاء سيد ح

وجه است ي سجاديه كه فرموده: سيما في الصحيفة بياعظم شبر )ره( نسبت به صحيفه

لمه شان كمال تشكر دارم سچنانچه از فضالء دوستان به اين مطلب متذكرم شد از الطاف

 اهلل تعالي و ابقاه.

الم را السحديث رد بر غالت باشد و معنايش اين است كه هر كس علي عليه[ يعني ۵۲۸]

ي الوهيت برساند ي خالفت خارج كرده و به مرتبهاز آل من جدا كند و او را از مرتبه

 رسد و آن توجيه بعيد است.كنند او به شفاعت من نميچنانچه غالت مي

 ط دمشق. ۷۲[ الصالة و البشر ص ۵۲۳]

ط مصر، و در حبل المتين نيز متعرض شده است رجوع شود  ۹۲لفالح ص [ مفتاح ا۵۲9]

 ۱۵۹۱هاي متعدده از شيخ )ره( در سال: كه با مشرق الشمسين و رساله ۹۳۵- ۹۳۱به ص 
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 اش بسيار ناياب گرديده است.هجري قمري در تهران طبع سنگي نفيس شده و نسخه

 ط تبريز. ۱۵۸ص  ۱[ انوار نعمانيه ج ۵۲۷]

 ط بغداد. ۸۱۳ص  ۱ابيح ج [ مص۵۲۱]

 .۱۱۵[ البقرة: ۵۲۲]

 .۷۷[ القصص: ۸۵۵]

 .۵۳[ النور: ۸۵۱]

 .۱۳۱[ البقرة: ۸۵۹]

 .۱۲۱[ البقرة: ۸۵۵]

( ه. ق ۱۵۱۸ط بمبئي سال ) ۹۷[ رجوع شود به دعوة الحسني في ادعية الحسني ص ۸۵۸]

 . ق.( ه۱۵۹۳تأليف فاضل زاهد ميرزا علي اكبر همداني نزيل نجف اشرف متوفي )

[ اسرار الصالة عالم مؤيد به تأييدات رباني آقاي حاج ميرزا جواد ملكي تبريزي ۸۵۳]

 ( ه. ق.۱۵۱۵ط تهران سال ) ۹۱۵سره ص قدس

 ط مصر. ۸۲[ مفتاح الفالح شيخ بهائي )ره( ص ۸۵9]

( ه. ق و در همان حديث ۱۵۱۲ط تهران سال ) 9۹۲- 9۵۵[ خصال جزء دوم ص ۸۵۷]

محمد و آل محمد فان اهلل عز و جل يقبل دعاءكم عند ذكر )محمد(  فرمايد: صلوا عليمي

 ط تهران. 9۱۵ص  ۹و دعائكم له و حفظكم اياه صلي اهلل عليه و آله خصال ج 

و روايت از ثواب االعمال شيخ صدوق )ره(  ۵۱۸[ غاية المرام سيد بحراني )ره( ص ۸۵۱]

 است. نقل شده چنانچه در دعوة الحسني از آن كتاب نقل كرده

 .۸۵[ االحزاب: ۸۵۲]

 .۱۵۵ -[ التوبة: ۸۱۵]

 .۱۳9- ۱۳۷ -[ البقرة: ۸۱۱]

 .۱۲۷[ اربعين مجلسي )ره( ص ۸۱۹]

ط اول و در كتاب نفيس  ۱۷۳ي عالمه )ره( ص [ روضات الجنات در ذيل ترجمه۸۱۵]
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سيد محمد بن عقيل علوي حسيني حضرمي نزيل سيقافورا صاحب نصايح « تقوية االيمان»

 ط صيدا. ۱۲ة مصرع اول بيت دوم به اين نحو است: و ان الكلب خير منه طبعا( ص الكافي

ي اشعاريست كه ابونواس رحمه اهلل تعالي سروده كه بعضي از آنها از [ از جمله۸۱۸]

السالم دارد و بعضي به تمامي ذراري بتول زهراء جهت معني اختصاص به معصومين عليهم

 شامل است. عليهااهللي كبري سالمصديقه

ي از قرآن كريم آيه« اول»دين و تمدين در پنج مجلد در مصر چاپ شده »[ كتاب ۸۱۳]

از كلمات اميرالمؤمنين )ع( تا آخر كتاب به همين « سوم»اهلل )ص( از كلمات رسول« دوم»

فرسائي نموده است و آنچه نوشته از اقتراحات و ترتيب نقل كرده و در اطراف آن قلم

خود و نظريات و افكار خويشتن است از كتب ديگران نقل نكرده است هاي سرگذشت

روي هم كتاب شيرين است ولي در بعض مقاالت و بيانات هفوات و عثرات نيز دارد و 

ست داراي از تصانيف او« االصفياء»از تأليفات وي يكي نيز وحي الرافدين است و كتاب 

ار و انتقاد و تعقيب و تعليق و تبادل افكمقاالت زياد از اشخاص زياد است و مشتمل بر رد 

باشد و از نيات و اعمال استعمارگران در آن كتاب بسيار به قلم آورده شمار ميو فوائد بي

ي مجلد پنجم است و تمامي مجلدات )دين و تمدين( در مصر طبع شده و در مقدمه

 ام.تأليف در نظم و نثر منتشر كرده ۱۳گويد: كه تا حال 

 عنه( گويند ولي در تحيت اميرالمؤمنيناهللگانه )رضيها در تحيت خلفاء سه[ سني۸۱9]

وجهه( گويند و جهت آن چنانچه جمعي از اكابر علماي اهل سنت تصريح اهلل)ع( )كرم

 ها ستايش كرده وگانه مدتها از عمر خودشان را بر بتاند آنست كه خلفاي سهكرده

د چون انپرستان و مشركين به زمين گذاشتهبتها مثل روي خودشان را در مقابل بت

بودن تحيت گويد ولي اند روي آنها آن طور نيست كه انسان به گراميمشرك بوده

زمين  ها ستايش نكرده و رو بهاميرالمؤمنين )ع( ابدا در ايام زندگي خويشتن در مقابل بت

د روي او را نگذاشته و لذا سزاوار است كه در حق آن حضرت گفته شود كه خداون

 دارد كه ابدا به بت ستايش نكرده است.گرامي
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گفت: اغلب  رسد بايد[ چنانچه مرحوم حوماني گفته كه نشاشيبي نسبش بامويين مي۸۱۷]

بيت شان نصب و عداوت و دشمني با خاندان رسالت و اهلآنهائي كه در اعماق قلب

 شئون واليت و امامت و شود و يا بعضي هستند كه از شنيدنعصمت و طهارت ديده مي

گردد يا با دستگاه عزاداري معجزات و كرامات أئمه )ع( در نفس آنها اشمئزازي پيدا مي

كند كه آباء و سيدالشهداء )ع( خوشدلي ندارند پس از تحقيق انسان اطمئنان مي

 شان اشخاصيالسالم بوده و يا در اسالفبيت عليهماجدادشان از نواصب و دشمنان اهل

اند. و ناگفته نماند: كه در سال: بيت )ع( بر كنار بودهي اهلداشته كه از طريقه وجود

فلسطين « قدس»( ه. ق علماي اسالم از جميع مذاهب و شهرستانهاي اسالمي در ۱۵۳۵)

و  اجتماع نموده« بلفور»ي استعماري و وعد ي مقاومت با صهيونيهبراي مذاكره درباره

ك اقصي اقتداء به شيخ اعظم استاد ما اشهر مشاهير مجتهدين نماز جمعه را در مسجد مبار

سره نموده و با جماعت انبوه به جا آوردند و از شيعه شيخنا االمام كاشف الغطاء قدس

اين اتفاق و اتحاد مسلمين از شيعه و سني و اقتداء به يك نفر مجتهد شيعي از سياسيون 

ن و ه از آن سياسيون در فلسطين و اردانگليس به اضطراب و تشويش افتاده و آنهائي ك

أليف را ت« االسالم الصحيح»را وادار كردند كه كتاب « اسعاف نشاشيبي»عراق بودند 

نمايد و با تأليف آن آتش فتنه را دامن زنند و با ادعاء وي: كه اسالم آنست كه آن مرد 

 واقعي دوراموي فهميده در صورتي كه فهم وي و اسالم صحيح او فرسنگها از اسالم 

باشد به تفرقه طبل زدند و جمعي از علماي شيعه برد و انتقاد از وي بوده و اسالم اموي مي

بپا خواستند و انگليسها به دست اين مرد أموي ناصبي وحدت و اتحاد مسلمين را برهم 

«. قظهاالفتنة نائمة لعن اهلل من أي»انداختند ي خوابيده را بيدار كرده و تفرقهزدند و فتنه

يبها الدين خطچنانچه در اين روزگار ما هم با دست جبهانها كه سليل شيطان است و محب

ثال نمايند و در ايران ما نيز به دست امها فتنه را برپا نموده و ميبا نگارش خطوط العريضه

كي اندازند به يآنها به اختالفات مذهبي دامن زده و بين مسلمانها و جوانهاي ما تفرقه مي

 «...و هلم جرا»ي صفوي گذارند و به ديگري شيعهي علوي نام ميهشيع

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 ط مصر. ۵۹۵ ۵۹۹ص  ۳ج « دين و تمدين»[ رجوع شود به ۸۱۱]

نشين است از عرب باشد يا از عجم و اعراب را به معني عرب [ اعراب به معني باديه۸۱۲]

طالح و در جمع آن استعمال كردن آز اغالط و معمول ميان ايرانيهاست و اص

نگاران است و در لغت عرب به آن معني نيست. گرچه بعضي از اهل لغت را نيز روزنامه

در اين موضوع اشتباه رخ داده چنانچه در تعليقات خود بر كنز العرفان فاضل مقداد )ره( 

 ام.تحقيق كرده

بقائه از خاندان مشهور شبر كه از ي خطيب شهير آقا سيد جواد شبر دام[ عالمه۸۹۵]

اندان سيادت و علم و فقاهت در عراق و علماء و فقها بزرگ شيعه از آن خاندان ظهور خ

اند و فعال عالمه سيد جواد شبر از خطباء و شعراء و اهل تتبع و اطالع و از مؤلفين كرده

ادب »نمايد و كتابش نامي عراق است و در نجف اشرف ساكن و با نگارند مكاتبه مي

انبهاست و در تأليف آن به زحمات زيادي متحمل شده است از از آثار بسيار گر« الطف

تاب دارم. و مجلدات كي ايشان مسئلت ميدرگاه خداوندي توفيقات بيشتري را درباره

در حين طبع دوم اين كتاب به شش مجلد « شعراء الحسين ع»او « ادب الطف»نفيس 

ترم آن تر در حق مؤلف محرسيده و طبع شده و منتشر است و از خداوند متعال توفيق بيش

 نمايم.مسئلت مي

[ سيد امين عاملي )ره( در اعيان الشيعة فرموده: ديوان دعبل در قرن گذشته موجود ۸۹۱]

( و نزد فرزند دعبل، حسين شش مجلد ضخم كه هر مجلد مشتمل بر ۵۹۵:۵۵بوده )ج 

 حمد سماويي متبحر آقا شيخ مسيصد ورقه بوده از اشعار والدش موجود بوده و عالمه

)ره( اشعار دعبل را جمع كرده و هنوز خطي است و البته شيخ سماوي اگر آنها را از 

مصادر شيعه گردآورده از روي تحقيق و دقت است و آنچه دكتر محمد يوسف نجم 

ي ديوان دعبل كه وي جمع كرده و گفته كه بايد )الجامعة االمير كية بيروت( در مقدمه

صادر شيعي بر اشعار زياده نموده و وضع كرده باشند، كالم در حذر شديد شد كه در م

غلط و حرف هذيان است زيرا تحقيق و تثبت شيخ سماوي )ره( و ضبط و دقت وي مورد 
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ام ي فرزدق رمه اهلل به ني ميميهاطمئنان و اعتماد عموم است چنانچه از شرحش بر قصيده

طبع شده نمايان است چقدر در  ( ه. ق۱۵9۵)الكواكب السماوية( كه در نجف به سال )

ضبط اصل اشعار آن قصيده دقت فرموده است. و در عصر ما دكتر محمد يوسف نجم 

آوري كرده و در بيروت طبع شده به ي خود از اشعار دعبل جمعنامبرده بر حسب سليقه

( م و اديب اريب عبدالصاحب دجيلي خزرجي اشعار دعبل را جمع كرده و ۱۲9۹سال )

ي ( ه. ق در نجف طبع كرده است و دكتر عبدالكريم اشتر مدرس در كليه۱۵۱۹در سال )

ي خويش جمع كرده و ي دمشق نيز اشعار دعبل را با رويه و مذاق ويژهآداب در جامعه

ها از اشعار دعبل مطلع شده و بر ( م طبع كرده است و بر غالب مجموعه۱۲9۸در سال )

 ها كرده و گويد:و انتقادي نيز از سائر مجموعهجمع و اطالع خود بسيار اعتماد داشته 

علي ان في بعضها مثل مجموعة السماوي روايات تصح االفادة منها و شعرا نقل عن مصادر 

 .۱۵شيعية مخطوطة ليس من السهل الوصول اليها في الوقت الحاضر( المقدمة ص 

( ۱۵9۵سال ) ط نجف ۱9[ رجوع شود به ظرافةاالحالم تأليف شيخ سماوي )ره( ص ۸۹۹]

 .۱۹ -ي:ي سيد حميري رجوع شود به صفحهي عينيهق و به دقت وي در ضبط قصيده

[ بيت نهم در ديواني كه اديب فاضل آقاي دجيلي جمع كرده ندارد و عوض آن ۸۹۵]

كه در جمع آقاي دكتر اشتر ندارد ولي در پاورقي ص  ۱۵۷بيت زير موجود است ص 

قل كرده است: كم قد اريقت ادمع، و تقطعت من ذكر ي سماوي ني عالمهاز نسخه ۹9۱

 كم في كربالء نفوس چنانچه بيت دهم در جمع آقاي دجيلي نيست.

 [ اول آن: مدارس آيات خلت من تالوة.... الخ.۸۹۸]

[ اسم ابومخنف است و او لوط بن يحيي ازدي غامدي كوفي است صاحب تصانيف ۸۹۳]

ر است در اوائل زمان امام صادق )ع( وفات كرده زياد بوده اگر به دست آيد مورد اعتبا

البالغة كه او از عامه الحديد در شرح نهجو از علماء و مؤرخين شيعه است و قول ابن ابي

است از اغالط و خرافات محسوب است بلكه او شيعه است و كتاب مقتلي كه در دست 

 جال.است مجعول و نسبت آن به او از اكاذيب است رجوع شود به كتب ر
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 ( ه. ق.۱۵۳۱ي قاهرة سال: )ي استقامهمطبعه -ط -۵۳۵ -ص: ۸[ تاريخ طبري ج ۸۹9]

 است.« تاري وردي»[ تغري بردي معرب كلمات تركي ۸۹۷]

 ط صيدا. ۱۱۵- ۱۱۱ص  ۱ج « أنا مدينة العلم و علي بابها»[ كتاب ۸۹۱]

 .ه ق ۱۵۷9ط تهران سال  ۱۱۱[ وسائل الشيعه جزء ثاني مجلد اول ص ۸۹۲]

 ط جديد. ۱۳از اجزاء  ۸۳۷- ۸۳۱ص  ۷[ وسائل الشيعة ج ۸۵۵]

 ط بيروت. ۸9۵ص  ۱[ طبقات ابن سعد ج ۸۵۱]

 ط جديد. ۲۱ص  ۸۹[ ج ۸۵۹]

 .۵9۵ص  ۱[ طبقات ج ۸۵۵]

 گان و بدزباني در حق پيشينيان از علماء و بزرگان[ ابن حزم در بدگوئي بر گذشته۸۵۸]

ن نبوده به حدي كه زبان او و شمشير حجاج بن مشهور بوده و كسي از شر زبان او ايم

اند و لذا عاقبت باعث اسباب نفرت عموم و شمردهيوسف خونخوار را برادر و برابر مي

منفور در نزد مردم هر مرزوبوم شد و بر ضاللت و گمراهي وي اجماع كردند رجوع شود 

ط صيدا و ابن  ۹۳۸ص  ۱ط تبريز و الكني و االلقاب قمي )ره( ج  ۷به ريحانةاالدب ج 

ي دروغگو و كذب است كه گفته: امام حسن عسكري )ع( اوالد نداشت حزم به اندازه

جمهرة انساب العرب  9۱و ادعاي را فضة كه آن حضرت فرزند داشت دروغ است ص 

مصر در صورتي كه كالم خود ابن حزن كذب محض است و جمع كثيري از علماي  ۵ط 

ند مانند ات حضرت ولي عصر بقيةاهلل ارواحنا فداه كردهاعالم اهل سنت تصريح به والد

ط مصر و اما در نزد شيعه والدت و وجود  ۵۱9ص  ۵ابن خلكان در وفيات االعيان ج 

اقدسش از ضروريات و بديهيات است و اوست حجت الهي و امام زمان عجل اهلل تعالي 

 فرجه و جعلنا من كل مكروه فداه.

ه يز در كتاب نسب قريش با بعضي زيادات ركيكه بلكه قبيح[ اين قضيه را زبيري ن۸۵۳]

ي بيشتر نبوده و از و آن قصه افسانه ۵۸۲مانند صاحب استيعاب و اصابة نقل كرده ص 

ي جعليات است و ابن سعد در طبقات آن را نقل كرده ولي بعضي از جمالت افسانه
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 ط بيروت. ۹9۸ص  ۱زبيري را ندارد ج 

زينبات گويد:كه زيد را خالد بن اسلم مولي عمر بن الخطاب در  [ عبيدلي در اخبار۸۵9]

تاريكي زد و نشناخت و زيد افتاده و چند روز زنده بود و با مادرش با هم در يك وقت 

وفات يافت و معلوم نشده كدام جلوتر مرده است نگارنده گويد: از همين مطلب كه 

م ط سقف و ديوار بر آنها كه با همعلوم نشده كدام جلوتر وفات يافته احتمال نقل سقو

 شود و آن منافات با زخمي شدن زيد ندارد.اند ظاهر ميوفات كرده

( ه. ق و عباراتي كه در متن نقل شد ۱۵۵۵ط مصر سال ) ۷۵[ المعارف ابن قتيبة ص ۸۵۷]

ي مطبوعه از )المعارف( ابن قتيبة در مصر از مطبوعات دارالكتب در سال در نسخه

جا مانده كه غلط بودنش واضح ساقط شده و عوض آن عبارت غلطي به( ه. ق ۱۵۷۲)

كلثوم الكبري و هي به ترتيب زير است: و اما ام ۹۱۱است وعبارت در طبع نامبرده ص 

بنت فاطمة فكات عند: عمر ابن الخطاب و ولدت له اوالدا قد ذكرنا هم. فلما قتل عمر 

س از غلط فاحش در آن طبع فني بسيار نفيفماتت عنده. اين « جعفر ابن ابيطالب»تزوجها 

 )المعارف( جاي بسي شگفت است.

[ هرمزان را نزد عمر آوردند هرمزان خود را با حيله از كشته شدن نجات داد در ۸۵۱]

و ابوحيان توحيدي در  ۳۸۲ص  ۹تواريخ چنانچه ابن اثير در تاريخ كامل نقل كرده ج 

اراد عمر بن الخطاب قتل الهرمزان استسقي ماء  كتاب البصائر و الذخائر آورده گويد: لما

فأتي به فامسك القدح في يده و اضطرب فقال له عمر: ال بأس عليك اني غير قاتلك 

حتي تشربه فالقي القدح من يده و امر عمر بقتله قال: او لم تؤمني؟ قال: كيف امنتك؟ 

بير و أنس ربه، فقال الزقال: قلت: ال بأس عليك حتي تشربه، فقولك: ال بأس امان و لم اش

و ابوسعيد الخدري: صدق يا اميرالمؤمنين، فقال عمر: قاتلك اهلل اخذت أمانا و لم أشعر. 

ط دمشق. و ابن اثير گويد: فاقبل علي الهرمزان و قال: خدعتني واهلل  ۱۹۵ص  ۹البصائر ج 

م بيهما مترجال انخدع اال ان تسلم، فاسلم ففرض له في الفين و انزله المدينة و كان ال

المغيرة بن شعبة و كان يفقه شيئا من الفارسية الي ان جاء المترجم. كسي كه خود را 
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جانشين پيغمبر )ص(پنداشته كامال آشنائي به زبان فارسي نداشته و احتياج به مترجم داشته 

سازي و تواند جانشين پيغمبر اكرم )ص( باشد مگر با دسيسهاست پس جاهل بوده او نمي

جمهوري نه خالفت الهي و امامت خدادادي انتخابي و شوري بازي مثل رئيس خالفت

 سازد.پس اصل مبني و اساس فرق زيادي دارد با مباني ما نمي

( هجرت واقع شده و ۱۷[ چنانچه ابن اثير در كامل گفته: جنگ شوشتر در سال )۸۵۲]

شده در هر حال در  ( شوشتر فتح۹۵( و گفته شده كه در سال: )۱۲بعضي گفته: درسال: )

 ۳۸9ص  ۹زمان حيات عمر فتح شوشتر واقع گرديده است. رجوع شود به تاريخ كامل ج 

( ۱9( و گفته شده كه در سال )۱۷ط بيروت و ابن خلدون گفته كه فتح شوشتر در سال )

 .۱۱۵ي جزء ثاني ص بقيه ۹واقع شده است تاريخ ابن خلدون ج 

 م.( ۱۲9۵دارالكتب سال ) ۹۵9[ ص ۸۸۵]

 ه با اصابه. ۱۵۳۱ط مصر سال  ۵ج  ۱9۱[ استيعاب ص ۸۸۱]

 ط مصر در سال نامبرده با استيعاب. ۸۸ص  ۵[ اصابه ج ۸۸۹]

 ه ق. ۱۵۳۱ط نجف به سال  ۹۵[ عمدة الطالب ص ۸۸۵]

 .۱۵۷ص  ۸۹[ بحاراالنوار ج ۸۸۸]

ست ا دهم كه عبارت كتاب )يحيي بن الحسن( باشد و او عبيدلي نسابه[ احتمال مي۸۸۳]

 واهلل العالم.

[ نوف بكالي از اصحاب و خواص اميرالمؤمنين )ع( و حاجب آن حضرت بوده ۸۸9]

و نوف با فتح نون و با ضم  9۹۹ص  ۹چنانچه در سفينة البحار از جوهري نقل كرده ج 

آن نيز مشهور است و بكالي با تخفيف كاف است و خبر مزبور را شيخ صدوق )ره( در 

 ۵۱۵ص  ۷۷بكالي نقل فرموده است رجوع شود به بحاراالنوار ج  مجالس مسندا از نوف

 ط جديد تهران.

 [ يحسن اهلل اليك نسخه.۸۸۷]

 [ فيضحك اهلل يوم تلقاه بحار.۸۸۱]
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 ط مصر. ۷ص  ۱۳[ ج ۸۸۲]

( ق چه مالزمه دارد كه اگر خالف ۱۵۲۵ط بيروت سنة: ) ۹۵۹[ النبوة و االنبياء ص ۸۳۵]

كه سه  اندوه بر اين كه ذكر شده است چنانچه نقل كردهحمل طبيعي بود ذكر شود عال

 ساعت يا يك ساعت بوده است.

 ( ه. ق.۱۵۳۱ي استقامة سال: )قاهرة مطبعه -ط -۱۵۷- ۱۵۱ص  ۸[ تاريخ طبري ج ۸۳۱]

من كتب  ۱۷كتاب  ۱۱ص  ۵الدين عبدالحميد ج البالغة به تحقيق محي[ نهج۸۳۹]

 نجف اشرف. -ط ۱9البالغة ص و مستدرك نهج-السالم ط مصراميرالمؤمنين عليه

 ط بيروت. ۵۱۳ص  ۵[ تاريخ كامل ابن اثير ج ۸۳۵]

 مصر. -قديم -ط-۳۸[ مقتل اسفرائني ص ۸۳۸]

 .۹۷۷- ۹۷۱[ رجوع شود به كتاب ص ۸۳۳]

از اين كتاب  ۷۵[ اين تعبيرات كتاب )تجارب السلف( مؤيد روايتي است كه در ص ۸۳9]

: بانوان حرم پشت سر من سوار اشتران پاالندار بودند.... الخ گذشت و امام )ع( فرموده

شان چنانچه گذشت و گفته شد كه راجع به احوال ورودشان به دمشق و مربوط به حاالت

 در ورود به آن شهرستان است.

 تهران. ۹ط  9۲[ تجارب السلف ص ۸۳۷]

 ( ه. ق.۱۵۷۷ط مصر سال: ) ۸۵ص  ۵[ رجوع شود به مروج الذهب ج ۸۳۱]

 ط تهران. ۹99ي نفس المهموم محدث قمي )ره( به قلم آقاي شعراني ص [ ترجمه۸۳۲]

اند زيرا پوست [ از اين تعبيرات خيال نشود كه مدتهاي زيادي در حبس مانده۸9۵]

گيان امامت در ظرف چند روز در عرض راهها انداختن صورتهاي خاندان رسالت و پرده

ي عمل واي خشك و سوزان صحراها به مرحلهبا آن سرعت سير دادن به آنها در ه

رسد احتياج به مدتهاي زيادي ندارد چنانچه عمال در ظرف چند روز در مسافرت آن مي

 شود.صفحات و راه رفتن در آفتاب آن سامان ديده مي

 [ يعني ترفيع رتبه و درجه داد.۸9۱]
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 [ مشاش سر استخوان است.۸9۹]

االمر بدانند و طاعت آنها را واجب بشمارند را اولي [ آنان كه امثال معاويه و يزيد۸9۵]

اندازند در صورتي كه بايستي عقل خودشان را حاكم قرار البته خودشان را در مهالك مي

ها و يزيدها را شود خداوند امثال معاويهبدهند و در وجدان خود قضاوت نمايند آيا مي

ي دا حكم نمايند و امر به قتل ريحانهاالمر قرار بدهد؟ و آنها هم بر خالف احكام خاولي

االمر رسول اهلل )ص( كنند؟ اگر نعوذباهلل خدا همچو اطاعتي را واجب كند و آنها را اولي

شود. آيا از خداوند تناقض آيد يا اجتماع ضدين ميقرار بدهد تناقض واضح الزم مي

ست كه كند؟ پس عقل حاكم اشود؟ آيا قرآن كريم به تناقض حكم ميصادر مي

االمر بايد معصوم باشد تا تناقض الزم نيايد. و يا امر به اجتماع ضدين كه محال است اولي

ي شريفه كه اطاعت رسول و اولي االمر را مقيد بقيدي و مشروط نشود و از خود آيه

ات االمر بايد معصوم باشد تحقيق در نكآيد كه رسول و اوليبشرطي نكرده است الزم مي

 ط تهران. ۸۱۹ص  ۸ج « الميزان»رجوع شود به تفسير نفيس ي شريفه آيه

 .۹9۹[ ص ۸9۸]

كه از بطارقه )پاتريك( است رجوع شود به كتاب [ راجع به اين مرد مرموز رومي۸9۳]

)التدوين في احوال جبال شروين( تأليف محمد حسن خان اعتماد السلطنه وزير علوم 

ف شده در عصر حاضر ديدم كه سرجون در يكي از كتب تألي -ي قاجارايران در دوره

زياد داشته را مجوسي پنداشته و آن اشتباه است بلكه نصراني بوده و چه خوش بيني به ابن

كه قبال از معاويه عهدي گرفته كه يزيد را بعد از معاويه قانع نموده و حكومت عراقين را 

از معاويه  اكره كرده كه بعدالسالم مذبه او بدهد البد با معاويه نسبت به سيدالشهداء عليه

ه ي اين مرد مرموز نصراني بيشتر بحاضر بيعت كردن به يزيد نخواهد شد بايد درباره

 تحقيق پرداخت.

 ط نجف. ۱۸۱[ ذخيرة الدارين ص ۸99]

 .۱۸۸[ تذكرة الخواص ص ۸9۷]
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سره در نقد المحصل فرموده: فرزند ديگر [ محقق طوسي خواجه نصيرالدين قدس۸9۱]

السالم كه هفت سال داشته به نام علي در روز عاشوراء شهيد شده است سين عليهامام ح

 ط مصر. ۱۷۲ص 

 ( ق.۱۵۷9ط نجف ) ۱۷[ عبداهلل الرضيع تأليف كاظم الحلفي ص ۸9۲]

 .۷۵[ مطالب السئول ص ۸۷۵]

ي ط نجف، و عباراتي كه در متن نقل شده با نسخه ۵۹ص  ۹[ مقتل خوارزمي ج ۸۷۱]

( ه. ق استنساخ شده مقابله گرديده ۲۱9لحسين )ع( خوارزمي كه در سال )خطي از مقتل ا

ي مخطوطه قبل از و دو سه كلمه درنسخه خطي زيادات بر چاپي داشت و نيز در نسخه

لين عن ثواب اهلل رب الثق -شعر: انا ابن علي الخير.... الخ اشعار: كفر القوم و قدما رغبوا

بعد از آن شروع به نقل: انا ابن علي الخير... الخ نموده  ( بيت نقل كرده و۱۲.... الخ تا )

ي علي اصغر اشعار كفر القوم.... الخ را است چنانچه در مطالب السئوال هم در نقل قضيه

 نقل نموده است.

ي چاپي از مقتل الحسين )ع( خوارزمي ندارد رجوع شود [ عبارت: و دفنه در نسخه۸۷۹]

( ه. ق كتابت شده ۲۱9ي خطي كه در سال )سخهط نجف ولي در ن ۵۹ص  ۹به جلد 

 موجود است.

 ط تبريز. ۹۳۸[ ارشاد ص ۸۷۵]

علي االصغر. و ذكر السيد ابن  ۹۹۹ص  ۹[ سماه ابن شهر آشوب في المناقب ج ۸۷۸]

طاووس في االقبال زيارة للحسين )ع( يوم عاشوراء و فيها: صلي اهلل عليك و عليهم و علي 

 جعت به.ولدك علي االصغر الذي ف

شيخ مفيد )ره( نيز فرموده كه طفل در همان موقع كه در حجر امام  9۳[ اللهوف ص ۸۷۳]

فرمايد: ثم اتي به تحو القوم.... الخ )ع( بوده تير خورده پس بعد از آن سيد معاصر مي

 سازد.چطور مي

 .۵۹ص  ۹و مقتل الخوارزمي ج  ۹۵۵ص  ۱۵[ البحار ج ۸۷9]
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لم يرجع منه شئي و ذكر ابن نما في مثير  ۹۹۹ص  ۹شوب ج [ في مناقب ابن شهر آ۸۷۷]

رواية الباقر )ع( و ذكر ابن كثير في البداية ج  99و السيد في اللهوف ص  ۵9االحزان ص 

: رمي به ۵۹ص  ۹و مقتل الخوارزمي ج  ۱۵۱و القرماني في اخبار الدول ص  ۱۱9ص  ۱

اسد يقال له: ابن موقد النار. بني نحو السماء قال ابن كثير و الذي رماه بالسهم رجل من

طبري نيز در تاريخ كبير روايت امام باقر )ع( را نقل كرده به اين عبارت: قال ابومخنف 

قال عقبة بن بشير االسدي قال لي ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين )ع( ان لنا فيكم يا 

أتي  و ما ذلك؟ قال: اسد دما قال قلت: فما ذنبي انا في ذلك رحمك اهلل يا اباجعفربني

سين دمه اسد بسهم فذبحه فتلقي الحالحسين بصبي له فهو في حجره اذ رماه احدكم يا بني

ي استقامة سنة: ط قاهرة مطبعه ۵۸۹ص  ۸فلما مالء كفيه صبه في االرض ثم قال....الخ ج 

 ( ق.۱۵۳۱)

 .۵۱۳و القمقام لفرهاد ميرزا ص  ۱۸۸ص  -[ تذكرة الخواص۸۷۱]

 ط نجف. ۹۳ص  ۹و االحتجاج للطبرسي )ره( ج  ۵۹ص  ۹ل الخوارزمي ج [ مقت۸۷۲]

 [ االرشاد و مثير االحزان.۸۱۵]

 ط نجف. ۹۱۱ص  ۹[ تاريخ يعقوبي )ره( ج ۸۱۱]

 ط نجف. ۱9۱ص  ۱[ ذخيرة الدارين ج ۸۱۹]

 ( ق.۱۵9۲ط نجف سال: ) ۱۵ص  ۱سره ج [ ديوان سيد حيدر حلي قدس۸۱۵]

 ( ق.۱۵۳۱ي استقامة سال: )ط قاهره مطبعه ۵۸۹ص  ۸[ تاريخ طبري ج ۸۱۸]

 ( ه. ش.۱۵۵۱ط تهران سال ) ۹۱۵[ اعالم الوري ص ۸۱۳]

 ي مخطوطة.[ نسخه۸۱9]

و تاريخ  -۸: ۵۸9- ۵۳۷ -بيروت. تاريخ طبري -۸ -ط ۹۵۱ص  -[ ثورة الحسين۸۱۷]

 .۵۵۵:۵كامل 

 گذاريرا بنيان اهلل )ص( بعد از هجرت به مدينه اساس دولت اسالمي[ چون رسول۸۱۱]

ند أمية و سائر منافقين نتوانستند آزاري برسانفرمود و حكومت اسالمي قوي شد و لذا بني

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

اهلل )ص( حكومت و رياست را كه منافقين به ولي در پي فرصت بودند و بعد از رسول

ي بدست آوردند و يگانه حامي اسالم و قرآن اميرالمؤمنين )ع( ي مجلس سقيفهوسيله

 آن حضرت به مقام انتقام آمدند.بود از 

. و ابن شهرآشوب )ره( نيز در كتاب ۹طبع امين الضرب ص  ۱۱[ بحاراالنوار ج ۸۱۲]

مناقب قائل بيت مذكور را ابواالسود دءلي كه از اصحاب اميرالمؤمنين )ع( است دانسته. 

 دو آن را از زمخشري نقل كرده، و بيت مذكور بهترين شاه -ط قم ۱9۷ص  ۸مناقب ج 

ة و حقيقتي بعض اقوال شاذالسالم است و بيبر بودن دختر كسري مادر امام سجاد عليه

 كند و آن را در اعيان الشعية نيز از ربيع االبرار زمخشري نقل كرده است.نادرة را ثابت مي

تگو السالم اين گفشود كه بعد از واليت عهدي امام عليه[ از تعبير مذكور معلوم مي۸۲۵]

 است. واقع شده

[ در تاريخ طبري است: ثم صلوا الظهر صلي بهم الحسين )ع( صالة الخوف ثم اقتتلوا ۸۲۱]

( ه. ق شيخ طوسي )ره( در كتاب خالف ۱۵۳۱ط مصر سنة: ) ۵۵9ص  ۸بعد الظهر ج 

 ۱ج  -السالم انه صلي عند مصابه صالة الخوف باصحابهفرموده: و روي عن الحسين عليه

 تهران. ۹ط  ۹۳۵ص 

در روايت زرارة از امام صادق )ع( بيست و پنج درجة و در قواعد شهيد )ره( ص  [۸۲۹]

 بيست و هفت درجة معلوم است عدد مفهوم ندارد. ۹۸۵

( ه. ق طبع شد ۱۵۲۷[ شكر خدا را كه طبع دوم آن كتاب با اضافات زياد به سال )۸۲۵]

 ي آن كتاب.رجوع شود به خاتمه

 .۳۱ -[ النساء۸۲۸]

سره كاظم خطيب از فضالء خطباء در كاظمين بود و با شيخ استاد قدس [ آقا شيخ۸۲۳]

دوستي داشت و در اوائل حكومت جمهوري و تغيير اوضاع در عراق وفات يافت رحمة 

 اهلل عليه.

[ كل مشرك كافر و كذا العكس و هو كل كافر مشرك كما صرح به الشيخ الطوسي ۸۲9]
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نجف و هو كالم دقيق متين تبعا للقرآن الكريم ط  ۹۸۹ص  ۳سره في تفسير التبيان ج قدس

كما يستفاد ما ادعيناه من عدة آيات شريفة في سورة الكهف. و قد بسطنا الكالم في ذلك 

في كتابنا الذي ألفناه في تحقيق اهل الكتاب و االعتقاد باالنبياء )ع(و تحقيق بعض المطالب 

ي التوفيق نسئل اهلل تعال -«هل الكتاببفعل الخطاب في تحقيق ا»الدينية المهمة و وسمناه 

 لطبعه ليعم نفعه.

 .۳۱ -[ النساء۸۲۷]

 [ يعني ال علم لكل شخص بالخصوص في حق نفسه.۸۲۱]

اصل را در كتابش نگارش داده بود در چاپهاي [ شنيده شد كسي كه اين كلمات بي۸۲۲]

 .ستاصل ابعدي كتابش آن جمالت را تغيير داده چون ملتفت شده كه حرف بي

[ واليت تشريعي و تكويني را تفصيال در تعليقات و اضافات خود بر أنيس الموحدين ۳۵۵]

 ط تبريز. ۹۳۹ص  ۹۵۹ام رجوع شود از ص ي نراقي )ره( بيان كردهعالمه

 .۵۸۵[ ارشاد شيخ مفيد )ره( ص ۳۵۱]

 .۵۸۹[ ارشاد ص ۳۵۹]

 [ راقه الشيئي اعجبه، الهدي السيرة و الهيئة.۳۵۵]

 .۵۸۵- ۵۸۷شاد ص [ ار۳۵۸]

 .9۳[ الكهف: ۳۵۳]

 .۵۵: -[ االحزاب۳۵9]

ريفه ي شآورند كه خداوند در آيهآيد و به زبان نيز مي[ به خيال بعض قاصرين مي۳۵۷]

بيت )ع( را از ارجاس پاكيزه نمايد و معلوم نيست كه فرموده كه خدا اراده كرده كه اهل

حرف خرافي آنست كه خداوند قادر به تحقق ي اين اين اراده تحقق يافته يا نه؟ و الزمه

دادن مراد خود در خارج نبوده باشد و ارادة اهلل از مرادش تخلف كند و آن محال است 

ر آن ي محضه نيست اگي مستتبعه به فعل است صرف ارادهبالضرورة و اراده در آية اراده

ي ع خصوص مادهشود و استعمال مضارع در ماوقاهلل )ص( ميطورباشد رد دعاي رسول
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در آيات قرآن مجيد زياد است كه تفصيلش را در جاي خود بيان « يريد»اراده و لفظ 

 ام.كرده

 ط تبريز. ۵۵۲[ ارشاد ص ۳۵۱]

شود كوچكي قد و قامت امام )ع( معلي بن ط تبريز. معلوم مي ۵۳۵[ ارشاد ص ۳۵۲]

خداونديست و لذا  محمد را به مقام تعجب آورده كه با اين سن كم چطور امام و حجت

ي شريفه بر علم و كماالت امامت خود استدالل امام )ع( از ضمير او اخبار فرموده و با آيه

 فرموده است.

 ط تبريز. ۱۵۳[ رجوع شود به أنيس الموحدين ص ۳۱۵]

ط تبريز. و شيخ طبرسي )ره( در اعالم الوري ص  ۵9۲[ ارشاد شيخ مفيد )ره( ص ۳۱۱]

يدري اين خبر را نقل فرموده و در نقل وي عبارت روايت به ي حط تهران مطبعه ۵۳9

قرار زير است: )و عنده قوم يحدثهم بلغاتهم و فيهم ترك و روم و صقالبه.... الخ. از اين 

شود كه تكلم امام )ع( با قومي بوده و با لغات جمالت بنا به نقل طبرسي )ره( ظاهر مي

 امام )ع( ندارد.( فرموده و اختصاص به غالمهايآنها صحبت مي

ط تهران از انتشارات كتابچي حقيقت تبريز. و مدينة  ۹۳۹ص  ۵[ كشف الغمة ج ۳۱۹]

 .۳۳۸المعاجز نقل از ابن شهر آشوب )ره( ص 

 .۹9۸ص  ۵[ كشف الغمة ج ۳۱۵]

[ سيد استاد مجاهد اكبر ما مرجع عالم اسالمي آيةاهلل العظمي آقاي خميني نزيل ۳۱۸]

ظله الوارف كه با مجاهدات خويشتن آبروي علماي اعالم شيعه را اهللنجف اشرف ادام

فرمود: گوستاولبون تاريخ تمدن را با آن خوبي براي جلب مسلمانها حفظ كرد كرارا مي

 اهلل )ص( نسبتتأليف نكرده مگر اين كه آن كذب محض را به ساحت اقدس رسول

 بدهد و آن افتراء را در آن كتاب بگنجاند.

 .۹۵۷يج مطبوع با اربعين مجلسي )ره( ص [ الخرا۳۱۳]

ط تبريز. اعالم الوري  ۵۱۵. ارشاد شيخ مفيد )ره( ص ۹۱ص  ۵[ كشف الغمة ج ۳۱9]
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 ۹۱۳ص  ۱ي حيدري اصول كافي كليني )ره( ج ط تهران مطبعه ۹۲۸طبرسي )ره( ص 

 ط آخوندي تهران.

ط  ۳۱۹- ۳۱۵ص  9اختيار معرفة الرجال جزء  -ط نجف ۸۱۷[ رجال كشي ص ۳۱۷]

 ( ه. ش.۱۵۸۱دانشگاه مشهد سال )

[ در اينجا عبارت روايت بسيار مختلف است چنانچه با مراجعه به اختيار معرفة ۳۱۱]

ي مطبوعه در دانشگاه مشهد عبارت شود و در نسخهي نامبرده روشن ميالرجال در صفحه

ز آيد و پس ابه اين نحو است: )و هو اقل من نيتي( و معني محصلي از آن به دست نمي

شود كه عبارت صحيحه به دست نيامده است و آنچه در متن آورده شد: تأمل معلوم مي

)و آن حضرت از طفل سه ساله كوچكتر بود( عبارت محدث قمي )ره( در منتهي االمال 

شود ي آن مرحوم عبارت حديث را به نحوي كه مذكور افتاد ظاهر مياست از ترجمه

اند و لفظ: )اقل( هم قرينه بر آنست كه ان به دست آوردهي صحيحه را ايشكه نسخه

ي محدث نامبرده صحيح باشد و محدث قمي )ره( در )االنوار البهية( عبارت ترجمه

كشي به اين نحو نقل كرده: )و هو اقل من ثالثي( و آن صحيح حديث شريف را از رجال

ت رجوع شود به )االنوار ي آن همانست كه در منتهي االمال نقل كرده اساست و ترجمه

( ه. ۱۵۸۸ط تبريز به خط حاج ميرزا طاهر خوشنويس تبريزي در سال ) ۱۹9البهية( ص 

 ط مشهد مقدس و تاريخ سال طبع را ندارد و چاپ حروفي است. ۹۹۱ق و ص 

 ط نجف. ۸۱۱ص  -ط دانشگاه مشهد ۳۱۸ص  9[ اختيار معرفة الرجال جزء ۳۱۲]

در هامش تنقيح المقال فرموده: في نسخة صحيحة )باح باح( ي مامقاني )ره( [ عالمه۳۹۵]

و ذلك في الفاظ الصبيان المهملة المعني يعني انه بعد قراته الكتاب اظهر رجوعه الي حال 

الطفولية واهلل العالم. و قيل: ان في النسخ الخطية هذه الكلمة غير منقوطة او مختلفه و قريب 

 لوحيد )ره(.مما قلنا ما في حاشية المنهج من ا

 ( ه. ق.۱۹۲۵ط سال ) ۳۹۷[ مدينة المعاجز ص ۳۹۱]

 .۳۳9[ مدينة المعاجز ص ۳۹۹]
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( ه. ق در حويزه استنساخ ۱۵۲۹ي ما كه در سال )ي خطي موجود در كتابخانه[ نسخه۳۹۵]

 شده است.

 ط تبريز. ۵۷۹[ ارشاد ص ۳۹۸]

 ط صيدا. ۳۱۹ص  ۵[ مجمع البيان ج ۳۹۳]

ائل انما نقل ذلك عن االناجيل الزاما علي المسيحي المتزلف كما [ و الظاهر ان الق۳۹9]

يأتي ولكن ال احتياج لنا علي ذلك بعد ما بين لنا االئمة الطاهرين )ع( زمان بعثة المسيح 

 )ع( فراجع الي االحاديث في الكافي و غيره تجد صدق ما قلناه.

 تبريز.-۱ -ط ۵۳۵[ تعليقات جنة المأوي ص ۳۹۷]

 تبريز. ۹ط  ۱۵۳المقاالت ص  [ اوائل۳۹۱]

[ و ال يتوهم انه يمكن ان يكون نبوته المرادة في الحديث النبوة االتية اي كتبت لي ۳۹۲]

النبوة من حيث االستعداد و القابلية فانه مدفوع اوال بانه مجاز ال يصار اليه. و ثانيا ان االدلة 

محله و  االزمنة كما هو محقق فيمن العقل و النقل دالة علي ثبوت نبوته الفعلية في جميع 

 ال يسع المقام باكثر من ذلك.

عليهم راجع الي الجوامع اهلل[ يستفاد هذه المطالب من احاديث العترة الطاهرة سالم۳۵۵]

 الحديثية.

كه طرفداران يزيد به نبوت وي نيز قائلند  ۷[ در سؤال از ابن تيمية گفته شده ص ۳۵۱]

ي روزگار است كه نخوت و كبر و خودپرستي و تجبر اعنهي فري ديرينهولي اين رويه

خوارش او را نثارانش و نوكران جيرهكند باالخره خود و جانو تفرعن آنها را وادار مي

خوانند و او هم مغرور و مشتبه به مقام نبوت رسانيده و آخراالمر خداوند قادر متعالش مي

گويد اين يك ناموس مطرد در قاموس ميشده و از حب جاه و رياست )انار بكم االعلي( 

ي روزگار است اختصاص به يزيد و طرفدارانش ندارد مگر از آنها كسي پيدا شود فراعنه

 شان همان است.كه داراي ايمان گرچه ضعيف هم باشد داشته باشد و اال رويه

ن اهل اشود مراد دكتر از اهل سنت اتباع ابن تيميه است و اال مشهور مي[ معلوم مي۳۵۹]
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 سنت ملعون بودن يزيد است.

تأليف صاحب ابن عباد طالقاني )ره(  ۱۵[ رجوع شود به كتاب عنوان المعارف ص ۳۵۵]

 ( ه. ق.۱۵۷۱نجف اشرف سال: ) -ط« نفائس المخطوطات»مطبوع در ضمن 

 نسخه. -[ كرامة۳۵۸]

و هو  باهلل؟الدين المنجد: هل ابن تيمية الحراني مؤمن [ فهنا نسأل الدكتور صالح۳۵۳]

صاحب البدع و االضاليل و الكفريات و االباطيل و الطاعن في دين اهلل. و اما الغزالي فهو 

صاحب الخرافات و الخزعبالت و كتابه احياءالعلوم مشحونة منها و ال غرابة من فتواه علي 

اء: يعدم جواز لعن يزيد و هو القائل ال خطر في السكوت عن لعن ابليس، قال في كتابه االح

كان بعض الشيوخ في بداية ارادته يكسل عن القيام فألزم نفسه القيام علي رأسه طول الليل 

لتسمح نفسه بالقيام عن طوع. انظر الي نقل امثال ذلك في كتاب تلبيس ابليس للعالمة ابن 

الجوزي و قد نقل فيه عن الغزالي نظائر هذه االباطيل و قد أتي بها في مقام التعليم. و ال 

جب من ابن تيمية و الغزالي فانهما من اهل القرون السالفة، بل العجب من الدكتور المنجد ع

فانه من ابناء هذا العصر يسمونه عصر الذرة و النور و الفضاء كيف يدعي: ان اهل السنة 

تيمية( ذكروا محامد يزيد! الرجاء من الدكتور أن يذكر نزرا يسيرا من تلك )يعني اتباع ابن

 و ال بدله ان يقول: انه شاعر فنقول: أي فضيلة للشاعر الكافر. المحامد

 [ استغر من الغرور.۳۵9]

 [ اي ذاب.۳۵۷]

االمر الذين أمر اهلل تعالي )العياذ باهلل( [ فانه يدعي الخالفة االسالمية و انه من أولي۳۵۱]

 ( )اذا كان واليبطاعتهم و االنقياد لهم و أنه اميرالمؤمنين. )فياذلة االسالم من بعد عزه

 المسلمين يزيد(.

اهلل )ص( الي دمشق و ضرب الرأس المطهر [ ال شك ان يزيدحمل آل رسول۳۵۲]

بالقضيب و هذا العمل منه ليس اال الزندقة و االلحاد و لم يكن في قلبه اال الضغائن و 

اهلل ولساالحقاد الجاهلية و لذا لميجد ابن تيمية مفرا اال االنكار فانكر حمل يزيد آل ر
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القضيب و السالم ب)ص( سبايا الي الشام علي اقتاب الجمال و ضربه علي شفتي االمام عليه

بديهي ان انكاره ليس اال انكار البديهيات و الضروريات و انكار المتواترات و انكار 

الشمس في رائعة النهار )من ال دين له ال حياء له( فهل يمكن انكار المتواتر فان العلم 

 صل منه ضروري؟ اللهم اال ممن ال عقل و ال دين له.الحا

 [ الطلسم محركه الغيره و الظالم.۳۸۵]

 ط فرهاد ميرزا. ۱۳۳[ التذكرة ص ۳۸۱]

 ۱ج « غرر الفوائد و درر القالئد»[ رجوع شود به امالي سيد مرتضي علم الهدي ۳۸۹]

 يم.ه ق به تحقيق محمد ابوالفضل ابراه ۱۵۷۵ط مصر سال  ۱۱- ۱۹هامش ص 

به  -۱۱۷و لطائف الطوائف فخرالدين علي صفي پاورقي ص  -۱۲[ آتشكده ص ۳۸۵]

 ه ش. ۱۵۵9ط تهران سال  -قلم آقاي احمد گلچين معاني

 .۹۵۹[ لطائف الطوائف ص: ۳۸۸]

 ( ه. ق درگذشته است.۱۱۱الدين شيخ حسين مردي دانشمند بوده و در سال: )[ كمال۳۸۳]

 ( ه. ق.۱۵۵۵سال: ) -ط مصر -9۱ -ص: ۹[ مروج الذهب ج ۳۸9]
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