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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 (1) تا امروز گری از دوران پیامبر اکرم اعرابیجریان 

 وی،اماسالم و اسالم علوی گری،  عروبیّت و اعرابی، دو جریان در بین اصحاب پیامبر ها: کلیدواژه

به  پیامبر هباوّلی و دومی پیوستن  در تورات و انجیل، بشارات مربوط به ظهور پیغمبراکرم

جسارت دومی به  ،کتاب دانیالطاووس به  استناد سیّدبن اسناد کفر اوّلی و دومی، طمع تصاحب قدرت،

پیمان سران  تبوک،جنگ بعد از  پیامبرترور ی  طرح توطئهدر ماجرای وصیّت،  پیامبر

 ماجرای سقیفه. جریان اعرابی بعد از غدیر،

 

چون  . امیدوارم عزیزان حوصله کنند.طوالنی استبحثی ، ام بحثی که امروز برای عزیزان در نظر گرفته

در باشد و  ما قسمتدیگر سال قرار داریم و معلوم نیست که ی این  هدر آخرین روزهای ایّام فاطمیّ

عنوان  نظرم آمد که این بحث را به به ،در خدمت عزیزان باشیمکه عمری باشد  سالهای آینده

وارد ایّام سرور  ،نآز شاءاهلل بعد ا ان .با هم داشته باشیم مانی امسال ههای ایّام فاطمیّ بخش بحث خاتمه

 خواهیم شد. زهرا ی میالد فاطمه

هلل عزیزان با دقّت شاءا جدّی و دقیق پیگیری کنیم و ان خیلی بحثیک  را در قالب مسألهخواهیم  می

من حق  شود؛ منتها ها تفوُّه  ایی به این بحثجکمتر ، شاید به این صورت باز و آشکار ه کنند.به آن توجّ

پرده بدانند. گرچه در جمع  ها را بی تواقعیّ بیت دوستان اهلی شیعی ما،  جامعهبینم که  را این می
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 امّا یقیناً خودِ شود، ها اظهار نمی اینگونه بحث ،راعات تقیّه و مصالح عمومی امّت اسالمی، به مسنّت اهل

 این حساب روی. روشنی بشناسند حقایق آگاه باشند و مسائل را به نسبت به این بایست میشیعیان 

تأثیر  که در طول تاریخ اسالمهای تاریخ صدر اسالم را  تخواهم مقداری از واقعیّ امروز می است که من

از کجا  ،روست بیان کنم تا بدانیم معضالتی که جهان اسالم امروز با آن روبه ،ماندگاری گذاشته است

 .ریشه گرفته است

 .ا با دو گروه و دو جریان مواجهیمم، اصحاب رسول خدادر بین کنم که  بحث را از اینجا آغاز می

های  های اهل فکر، اهل فرهنگ، اهل فضیلت یکی از این دو جریان که در اقلیّت قرار دارند، انسان

هستند؛ اینها همان کسانی هستند که  های فرهیخته و واال انسان و اندیشه و خردو  هل تعقّلنسانی، اا

 سنّت اهل احادیثی که خودِ به جمع بودند. بنا راف امیرالمؤمنیناطدر  در زمان رسول خدا

شیعه  ،گروهی از اصحاب پیامبر اهلل در زمان خود رسول اند، نقل کرده اکرماز پیامبر هم

ِانَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا فرماید:  خدای متعال می که ی بیّنه سوره می هفت ذیل آیه .شدند نامیده می

ُر ال َبرِيَّةِ   ُهم    ِئكَ الّصاِلحاِت ُاولـ   کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، بهترین  1:َخيـ 

 وَ   اَن تَ  ی  لِ يا عَ فرمودند:  نقل شده است که پیغمبراکرم ،هر دو ،شیعی و سنّی آخذمدر  ،خالیقند

ُر ال َبرِيَّةِ   ِشيَعُتكَ  شود  می اهلل . از این عبارت رسولتو بهترین خالیقید ای علی تو و شیعیان 2:َخيـ 

                                            

 .7 ی آیه بیّنه، ی سوره .1

 و ؛985 ص ،8 ج دارالفكر، بیروت، درّالمنثور، سیوطی، ؛171 ص ،22 ج دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزیع دمشق، تاریخ عساکر، ابن .2

 .269 ص ،2 ج شواهدالتنزیل، حسكانی،

ُر ال َبرِيَّةِ  ِئكَ ُاولـ    ِذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصاِلحاتِ نَّ الَّ اِ » :قاَل َرُسوُل اللِ  :  َو ِشيَعُتكَ   ن تَ اَ  «ُهم  َخيـ  ب ُن اِ  .981 ص تفسیرفرات، کوفی، فرات يا َعِلی 

ُر ال َبرِيَّةِ  ِئكَ ُاولـ  اِلحاِت ِذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصّ نَّ الَّ اِ » ُمب َتِدئا   ِلَعِلی   قاَل النَِّبی    َعّباٍس َو اَبُو بـَر زََة َو اب ُن َشراِجيَل َو ال باِقرُ  َو   ن تَ اَ  «ُهم  َخيـ 
ُض ِاذا ُحِشَر الّناُس ِجئ َت اَ   ِشيَعُتكَ   و 8 ص ،18 ج بحاراالنوار، مجلسی، :ن َت َو ِشيَعُتَك ُغّرا  ُمَحجَِّلينَ َو ِميعاِدی َو ِميعادُُكُم ال َحو 

ُر ال َبرِيَّةِ  ِئكَ ُاولـ  اِلحاِت ِذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصّ نَّ الَّ اِ »  يـَُقولُ َو ُهَو  َسِمع ُت َرُسوَل اللِ ... .68 ص ،1 ج مناقب، آشوب، شهر ابن   ثُمَ  «ُهم  َخيـ 
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اینها همان گروه  نام شیعه شناخته شده بودند. گروهی به، اهلل رسول دریافت که در زمان خودِ

 .ثقافت هستنداهل فرهنگ و اهل منطق، اهل عقالنیّت، اهل اهل فضیلت، 

القلب و  یّمغز، خشن، قس کافرادی خششاهدیم که  در بین اصحاب پیامبررا جریان دومی 

ت را دارند. اوّلی و دومی و حامیان آنها از اکثریّ، اهلل . اینها در بین اصحاب رسولمنطق هستند بی

جریان  ؛کنند تعبیر می ةروبیّعُیا  ةروبَعُجریان اوّل به از جریان دومند. این ی  های برجسته چهره

قرآن کریم  ،از جریان دومو  ها. ها و وارستگی شایستگیرد، فضیلت، اهل اندیشه، خِجریان فرهنگی، 

رو  ما با دو نوع اسالم روبه ،لذا از همان آغاز اسالم 3.تعبیر کرده است تحت عنوان اعرابی و اعراب

در  اسالمی که ؛هاشم، اسالم علوی، اسالم مدنی یکی اسالم بنی :دو نوع مسلمانی وجود دارد هستیم؛

امیّه، اسالم بدوی، اسالم با  دوم اسالم اموی، اسالم بنی بود و بعد هم در کوفه. دینهم هش درپایگا آغاز،

 گیرد. بغداد قرار می از شام در اسالمی که مقرّش بعدها در شام و بعد گری؛ نشینی و اعرابی خوی بادیه

 است. این، دو جریان بین اصحاب پیغمبراکرم

و قدرت یافتن آن  از ظهور پیغمبراکرم ،س یهودبشارات و اخبار کتب مقدّبراساس جریان اعرابی 

قبل از ظهور  ،اید شنیدهکه  چنانلع شده بود. ی نزدیک در سرزمین حجاز مطّ حضرت در آینده

های مقدّس  صراحت در تورات، انجیل و کتاب همین بشاراتی که آن روز به براساس، مبراکرمغپی

پیامبری در سرزمین حجاز ظهور خواهد  ،تاریخ طعِدر آن مقکه مبنی بر ایندینی یهود و نصاری بود 

یهود و نصاری از ر است و حکومتی تشکیل خواهد داد، گروه قابل توجّهی از آخرین پیامباو  وکرد 

                                                                                                                              

ُض َغدا  ُغّرا  َو ِميعاُدَك َو ِميع  َو ِشيَعُتكَ   ن تَ اَ   اللِ َو   ُهم    الَ قَو   ِاَلیَّ   ال تَـَفتَ  ِليَن ُمتَـوَِّجيَن َفقاَل اَبُ  اُدُهُم ال َحو  َكذا ُهَو ِعن َدنا ِفی  ه   و َجع َفرٍ ُمَحجَّ
 ،9 ج الثقلین، نور حویزی، عروسی و 181 ص ،16 ج الشیعه، وسائل عاملی، حر ؛222ص ،27 ج بحاراالنوار، مجلسی،: ِكتاِب َعِلی  

 .629 ص

 ی آیه احزاب، ی سوره ؛12 ی آیه حجرات، ی سوره ؛122 و 121 ،55 ،58 ،57 ،52 آیات توبه، ی سوره از: عبارتند آیات ی جمله از .1

 .16 و 11 آیات فتح، ی سوره و 22



 

 

 

 

4 

ت اشاره قرآن کریم هم به این واقعیّ 4.نقاط مختلف دنیا مهاجرت کردند و به سرزمین حجاز آمدند

مسلّم بود که وقتی مشرکین و یهودیان و مسیحیان این  برایآنقدر  ی ظهور پیامبر مسأله 5دارد.

موعود تورات و انجیل خواهد آن زودی  به !گفتند صبر کنید اینها می ،دادند را آزار میآنها پرستان  بت

کند که  البتّه قرآن کریم مطرح می 6ما یعنی چه! کنیم که این اذیّت کردن آمد و آن روز حالیتان می

یهود و نصاری ایمان نیاوردند و کفر  گروهِ ، غالبِ همینظهور کردند امبر اسالمبعد از اینکه پی

َو  .پیغمبر استایشان دانستند که  می روشنی که به حالی در 7 ؛َكَفُروا ِبهِ   ما َعَرُفوا  جاَءُهم  فَـَلّما  :ورزیدند

ُفُسُهم   َقَنت ها اَنـ  تَـيـ  که در درون خود یقین  حالی در ،را انکار کردند پیغمبر اسالم 8:َجَحُدوا ِبها َو اس 

 َكما يـَع رُِفونَهُ فرمود:  یجای دیگردر قرآن همان کسی است که تورات و انجیل گفته بود.  این که داشتند

شناختند  به همین روشنی می ،شناختند طور که فرزندان و پسران خودشان را می همان 9:ُهم  ب ناءَ اَ يـَع رُِفوَن 

 ؛ امّا اکثریّت آنها ایمانانجیل وعده داده بود همان کسی است که تورات و اسالمکه پیغمبر 

 پیوستند.  مبراکرمغنیاوردند و به جناح مخالف با پی

                                            

 ِلما  ُمَصدِّق    اللِ  ِعن دِ  ِمن   ِكتاب   اَءُهم  ج اَلمّ  وَ  : بقره  سوره 85 ی آیه ذیل عیاشی تفسیر از نقل به ،221 ص ،1 ج المیزان، طباطبایی، .2

ب لُ  ِمن   كاُنوا وَ   َمَعُهم   ِتُحونَ  قـَ ف  تـَ َلمّ  َكَفُروا ينَ ذِ الَّ  َعَلى َيس  ةُ  ِبهِ  َكَفُروا اَعَرُفو  ما جاَءُهم   افـَ َن َلع   ،8 ج کافی، کلینی، ؛ينَ ال كاِفرِ  َعَلى اللِ  فـَ

 .226-229 صص ،19 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 125-128 صص

ب لُ  ِمن   كاُنوا وَ   َمَعُهم   ِلما  ُمَصدِّق    اللِ  ِعن دِ  ِمن   ِكتاب   اَءُهم  ج اَلمّ  وَ  :85 ی آیه بقره، ی سوره .9 ِتُحونَ  قـَ ف  تـَ َلمّ  َكَفُروا ينَ الَّذِ  َعَلى َيس   افـَ

هِ  َكَفُروا اَعَرُفو  ما جاَءُهم   ةُ  ِب َن َلع   .ينَ ال كاِفرِ  َعَلى اللِ  فـَ

َ  نِ ي  يَـّ حَ  م  يهِ فِ  فَ لَ خَ ...فَ . 6 ناَوُلونَ  كاُنوا ِبها َكثَـُّروا ّمالَ فَـ  جَ رَ ز  خَ ال   وَ  سَ و  ال  َت  ثَ عَ بَـ  و  لَ  امّ اَ  :م  هُ لَ  ولُ قُ تَـ  ودُ هُ يَـ ال   تِ كانَ فَ  ،ودِ هُ يَـ ال   والَ م  اَ  يـَ

ُهودُ   اَنتِ ك وَ  .227 ص ،26 ج وافی، کاشانی، فیض و 92 ص ،1 ج تفسیر،ال عیاشی، ...:ناوالِ م  اَ  وَ  نايارِ دِ  ن  مِ  م  كُ نَّ جَ رِ خ  نُ لَ  د  مَّ حَ مُ  ُقولُ  ال يـَ   تـَ

ِرَجنَُّكم   ُمَحمَّد    بُِعثَ  َقد   َلو   اَأم  َلُهم   َنا وَ  ياِرنادِ  ِمن   َلُيخ  واِل َلمّ  َام  دا   َجلَّ  وَ  َعزَّ  اللُ  بـََعثَ  افـَ َ  ِبهِ  آَمَنت   ُمَحمَّ  ِبهِ  َكَفَرت   وَ  ارُ ن صال 

ُهودُ   .226 ص ،26 ج العقول، مرآة مجلسی، و 125 ص ،8 ج کافی، کلینی، :ال يـَ

 .85 ی آیه بقره، ی سوره .7

 .12 ی آیه نمل، ی سوره .8

 .22 ی آیه انعام، ی سوره و 126 ی آیه بقره، ی سوره .5
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 یگفتم افراد آن گروه اعرابی که ،ها شدّت شفّاف بود و براساس همین بشارت بشارات به ،بنابراین

از طریق یهود و طلب و دنیاپرست بودند  ت قدرتشدّ القلب و به یّمغز، خشن، قس منطق، خشک بی

دست خواهد گرفت و حکومتی  قدرت را بهو زودی خواهد آمد  اخبر شده بودند که چنین فردی بهب

اینها به طمع تصاحب  ،دعوت خودشان را اعالم کردند پیغمبر اکرم یوقت ،تشکیل خواهد داد

 10پیوستند. پیغمبربه  ،آنو شریک شدن در  ایشانقدرت 

هایی مثل اوّلی و دومی  این است که واقعاً اگر چهره ،آید می ها هایی که معموالً به ذهن یکی از سؤال

که کسی دور و بر ایشان نبود و  آن روزهای تنهایی پیغمبردر ایمان عمیقی نداشتند، چطور 

رسید، آمدند و ایمان  شد مال و منالی به او نمی و اگر کسی مسلمان می ندقدرتی نداشت پیغمبر

گفتیم اینها دنیاطلب بودند و آمدند تا  شدند، می مسلمان می روز قدرت پیغمبردر آوردند؟ اگر 

را تصاحب کنند؛ امّا اینها در سالهای اوّل آمدند و ایمان آوردند. پاسخ این است:  اهلل قدرت رسول

 ،کند این دلیلِ ایمان واقعی آنها نیست. آنها از طریق یهودیان با خبر شده بودند فردی که ظهور می

به طمع مشارکت و به  اینهاقدرت عظیمی خواهد بود.  ،حکومتی تشکیل خواهد داد و آن حکومت

آن حضرت آمدند و به [ ]پیامبردر همان روزهای غربت و تنهایی  ،تصاحب آن قدرتطمع 

جریان این ی حجرات به  قرآن در سوره نداشتند.ایمان  اهلل ای به رسول که ذرّه حالی ؛ درپیوستند

                                            

نَـُّهما ِلكَ ذ   وَ  :12 ص المحجة، کشف طاووس، بن سیّد و 269 ص ،2 ج احتجاج، علی، احمدبن طبرسی، .12 ُهودِ  َمعَ  ُيخاِلطانِ  َا  وَ  ال يـَ

ِبر  دٍ  ِبُخُروجِ  انِ ُيخ  ِتيال وَ  ُمَحمَّ ر  َعنِ  ال َعَربِ  َعَلى ِئهِ اس  و  َسةِ  ال ُكُتبِ  وَ  اةِ التَـّ دٍ  ِقصَّةِ  ِحمِ َمال وَ  ال ُمَقدَّ  َيُكونُ  َلُهما يـَُقوُلونَ  وَ  ُمَحمَّ

ِتيالُؤهُ  ِتيالءِ  ال َعَربِ  َعَلى اس  َنصَّرَ  َكاس  تـَ يلَ  َبِنی َعلى   ُبخ  راِئ نَّهُ  ِاّل  ِاس  ِعی َا ةَ  َيدَّ وَّ ةِ  ِمنَ  َيُكونُ  ل وَ  الن بـُ وَّ ّما ءٍ  َشی   یفِ  الن بـُ َل رُ اَ  َظَهرَ  فـَ  اللِ  َرُسولِ  م 

لهَ  ل ن  اَ  َشهاَدةِ  َعلى   َمَعهُ  َفساَعدا دا   َانَّ  وَ  اللُ  لَّ اِ  ِا  صدوق، ...؛بـََلد َولَيةَ  اللِ  َرُسولِ  َيةِ َول ِجَهةِ  ِمن   اَيِجد َان   َطَمعا   اللِ  َرُسولُ  ُمَحمَّ

ُهودُ  َفكاَنتِ  :112 ص ،1 ج االبرار، ریاض جزائری، و 86 ،ص92 ج نوار،بحاراال مجلسی، ؛261 ص ،2 ج الدین، کمال  نَّ اَ  َتذ ُكرُ  ال يـَ

دا   تَ  كانَ  َكما ل َعَربِ ا َعَلى طُ ُيَسلَّ  ُمَحمَّ نِ  ى  َعل ُسلِّطَ  َنصَّرُ  ُبخ  ر  یَب تَ  َظِفرَ  َكما ِبال َعَربِ  الظََّفرِ  ِمنَ  َلهُ  ُبدَّ  ل وَ  اِئيلَ ِاس  َبِنی َنصَّرُ  ُبخ   ِب

راِئيلَ  رَ  ِاس  نَّهُ  َغيـ  يا َدع واهُ  ِفی كاِذب   َا َت َا دا   َف لِ  َعلى   َفساَعداهُ  ُمَحمَّ و  لهَ  ل ن  اَ  ةِ ادَ َشه [ ]قـَ ُهم ُكل   َينالَ  َان   ِفی َطَمعا   باَيعاهُ  وَ  اللُ  لَّ اِ  ِا  ِمن   اِمنـ 

هِ   .12ی آیه حجرات، ی سوره .11...بـََلد ِولَيةَ  ِجَهِت
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َع رابُ   قاَلتِ  فرماید: بی اشاره کرده است؛ میاعرا ی نشین بادیه که خوی اینهایی ،ها اعرابیاین  :آَمّنا  ال 

ِمُنوا َو لـ  فرماید:  قرآن می داشتند، گفتند ما ایمان آوردیم. ناُقل  َلم  تـُؤ  َلم  به آنها  !ای پیغمبر :ِكن  ُقوُلوا َاس 

يماُن ِفی .شما به ظاهر اظهار اسالم کردید !بگو شما ایمان نیاوردید ُخِل ال ِ هرگز ایمان  11:قـُُلوِبُكم    َو َلّما َيد 

 . شما وارد نشده استهای  در دل

 لمعا ،طاووس دبنسیّ از ةالمهجَةِلِثَمَرةالمَحَجَّكشف کتابی  ترجمهعبارتی را از  ،ضمدر تأیید عرای

 ،گلپایگانی به قلم مرحوم سیّد محمّدباقر شهیدیالمحجّةكشفخوانم.  می مشیعی در قرن هفت واربزرگ

این قرن هفتم است. طاووس متعلّق به  توجّه کنید! سیّدبن .استشده  ترجمه ی سعادت هنامربنام  به

القدر و عارف  طاووس که دانشمند بسیار عظیم سیّدبننوشته شده است. و اندی سال ششصد کتاب در 

 نویسد:  اینطور می ،هم دارد ارواحنافداه اهلل بقیةانگیزی به محضر حضرت  تشرّفات حیرت وواالیی است 

یعنی این  ت و اآلن هم در نزد من موجود است،اس 13مَالحِمکه مختصرِ کتاب  12دانیالدر کتاب 

از  شود ابوبکر و عمر دم که معلوم میمطالبی برخور به .تا قرن هفتم در دسترس بوده است کتاب

ظاهر خواهد شد و امر او  اکرم آن کتاب که در نزد یهود بوده، دانسته بودند که نبیّ

ی تیم و عَدی،  دو نفر از طائفه ،طنت و ریاست رسد و بعد از اوعظیم گردد و به مقام سل

آن حضرت به مقام  جای او بنشینند و والیت و خالفت یابند و وصیّ به ی ابوبکر و عمر طائفه

های آن را نیز دانسته بودند و چون آن عالئم و  ها و نشانه سلطنت و خالفت نرسد. و عالمت

طاووس برای پسرش محمّد نوشته  چون این کتاب را سیّدبند، صفات را در جدّت و خودشان یافتن

                                            

 .12ی آیه حجرات، ی سوره .11

 است. یهود کتابهای از یكی .12

 که است مالحم کتاب مختصر دانیال، کتاب و داشتند مالحم نام به کتابی ها یهودی عظیم. های آشوب و ها جنگ و ها فتنه یعنی مالحم .11

 داد. می آینده عظیم های جنگ و ها فتنه و وقایع از خبر
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گوید چون  می هستند، و امیرالمؤمنین محمّد هم سیّد بوده و جدّ محمّد، پیغمبراکرم و

های آن وصیّ  بود و عالمت اهلل بیاید را در جدّ تو که رسول بودپیغمبری که قرار آن های  عالمت

ی تیم و عدی  های آن دو نفری هم که از قبیله عالمتو که جدّ تو بود دیدند،  را در امیرالمؤمنین

کنند و در آن کتاب دانیال آمده بود  را بعد از او تصاحب می اهلل آیند و قدرت حکومتی رسول می

برای طلب دنیا و حبّ ریاست و جاه،  ،را هم در خودشان دیدند؛ دیدند خودشان مصداقش هستند

 .اسالم آوردند

هنوز از دسترس  قرن هفتم است و این کتاب در قرن هفتم وجود داشته ومتعلّق به این سند روشن 

و خبر اینکه دو نفر  بشارت بر ظهور پیغمبراکرم ها، یهودی خارج نشده بوده است. در این کتابِ

 ،خالفت برسد او به گذارند وصیّ کنند و نمی قدرت او را تصاحب می آیند و می دیی تیم و عَ از قبیله

کند. بعد هم دلیل اینکه  اش استناد می نوشتهاین طاووس به آن کتاب در  و سیّدبناست وجود داشته 

و ای دهد:  تظاهر به اسالم کردند را اینطور توضیح می ،چرا اینها برای طمع دنیا و حبّ ریاست

، هریاست و جاه بودفرزندم! محمّد! دلیل بر اینکه اسالمِ آن دو نفر برای طمع دنیا و حبّ 

، تقاضای گاه از جدّت محمّد اند، این است که هیچ و دانیال فرموده چنانچه مهدی

و هرگز در موقفی قیام نکردند که موجب عداوت و دشمنی امثال و  ،جنگ با قبایل را ننموده

 خودشان را به خطر نینداختند؛ کاری اهلل وقت در حمایت از رسول یعنی هیچ ؛اقران گردد

فرمود، که  در مواطن عدیده قیام می چنانچه پدرت علی نکردند که کسی با آنها دشمن شود.

موجب عداوت دشمنان خدا و رسول از قریب و بعید و ضعیف و قوی با آن حضرت گردید. 

انداختند و دشمنی همه را برای دفاع از اسالم  خود را جلو می آنطور که حضرت علیاینها 

میدان جنگ و  وقت هم پیشنهاد رفتن به شدند و هیچ ها قایم می ؛ همیشه آن پشتدخریدند، نبودن می

در کمال آرامش در کمین  بلکه مثل باز شکاری کردند. نمی به پیغمبر رویارویی با کسی را
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یعنی اینها مثل یک الشخور  ور شوند؛ سوی او حمله بودند تا صید خود را به دست آورده و به

ها قایم کرده و در هیچ  ؛ و خود را آن پشتقدرت حکومتی پیغمبر برایکمین کرده بودند 

ای که در کمینش هستند را به دست  طعمهآن انداختند؛ تا فرصت برسد و بتوانند  جنگی به خطر نمی

ی آن حضرت هم  نشده ترک کردند و برای نماز به جنازه دفن را و جدّت محمّد آورند.

این یک شاهد از کتاب قرن  تشکیل دادند برای اینکه حکومت کنند. رفتند سقیفه را 14.حاضر نشدند

با آن غرضی که ؛ فقط تظاهر به اسالم کردند ، این گروه اساساً ایمان نداشتند؛هفتم است. بنابراین

به خدا  یک چشم بر هم زدن هم ،این دو نفر 15:َعي نٍ  ةَ بِالِل َطر فَ  انما آمَ : . لذا در حدیث داریمعرض کردم

 ایمان نیاوردند. 

 یخراشی جگر ی فدک کردند، تکّه با ابابکر و عمر در زمینه ای که حضرت زهرا در انتهای مناظره

خوانم برای اینکه به خاطرتان  که حاکی از عدم ایمان و کفر کامل دومی است. من عبارت را می هست

حب فدک را مطرح کردند و عمر با شرعی و غیرقانونی بودن تصاغیر حضرت بعد از اینکه بیاید.

فرمودند: در اسالم قرار بر این است که اگر چیزی  فیء است، حضرت ،اصرار تأکید کرد که فدک

مدّعی  آن فرد آن شخص نیست،متعلّق به آن چیز  فرد دیگری مدّعی باشد که در تصرّف کسی باشد و

 باید کسیپس اگر  .از فدک اخراج کردید لیل بیاورد. فدک در تصرّف من بود؛ شما مأمور من راباید د

دومی با  حال در عین امّا به من نیست.فدک متعلّق  ، شما هستید که باید دلیل بیاورید کهدلیل بیاورد

                                            

 چا، بی موسی، بن علیّ طاووس، بن سیّد تألیف المهجة، لثمرة المحجة کشف ی ترجمه سعادت، ی برنامه باقر، محمّد سیّد گلپایگانی، شهیدی .12

 .81-82 صص تا، بی المرتضویة، مكتبة تهران،

19.  َ  أَ ... .219 ص ،12 ج البرائه، منهاج خوئی، و 225 ص ،12 ج ،بحاراالنوار مجلسی، :نٍ ي  عَ  ةَ فَ ر  طَ  اللِ بِ  نامِ ؤ  يُـ  م  لَ  ذانِ الَّ  الّثاِنی وَ  وَّلُ ال 

ِبُرِنی ل ُهم  َمن   كاِفر   اِن،كاِفر  َفقاَل: الرَُّجَلي ِن، َذي نِ ه   َعن   ُتخ  ِبُرِنی ل أَ ... .181 ص ،12 ج ،بحاراالنوار مجلسی، :اَاَحبَـّ  َذي نِ ه   َعن   ُتخ 

ُهم  َمن   اِفر  ك انِ اِفر ك َفقالَ  ُفالنٍ  وَ  ُفالنٍ  َعن   الرَُّجَلي نِ   .178 ص ،18 ج الوسایل، مستدرک نوری، محدّث :اَاَحبَـّ
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بعد  مسلمین است و متعلّق به تو نیست. فدک فیء ؛همان تندی گفت حرف همان است که زدیم

ِبیفرمودند:  حضرت َنِتی َسيَِّدُة ِنساِء  َل اللِ ا َسِمع ُتم  َرُسو اَيـ َها الّناُس َام  بِاللِ   دُُكم  اُن شِ   َحس  يـَُقوُل ِانَّ ِابـ 

ِل ال َجنَّةِ اَ  که حاضر و شاهد  مردمیخطاب به )برای استدالل، همین برای من کافی است. ای مردم!  :ه 

سرور بانوان  ،من: این دختر ندفرمود مینشنیدید که  این گفتگو بودند( آیا شما از رسول خدا

. ندفرمود می ؛ همین را پیغمبربه خدا قسم ما شنیدیم ،گفتند: بله :ُهمَّ نـََعم  قاُلوا اللّـ  بهشت است؟ 

ِل ال َجنَِّة َتدَِّعی ال باِطَل َو تَأ ُخُذ ما لَي َس َله سرور بانوان آیا فرمودند:  حضرت زهرا :اقاَلت  َا َفَسيَِّدُة ِنساِء َاه 

 بگیرد و خواهد میکند و چیزی که متعلّق به او نیست را  دعوی دروغ می ؛کند باطل می بهشت ادّعای

ِقيَن َعَلیَّ رَأَ اَ تصاحب کند؟  ُتم  َلو  َانَّ َار بـََعة  َشِهُدوا َعَلیَّ ِبفاِحَشٍة َاو  رَُجالِن ِبِسر َقٍة َا ُكن ُتم  ُمَصدِّ بریم به  پناه می :يـ 

 زهرا حضرت حقایق مجبوریم بخوانیم!یک سری از اینکه ما این عبارتها را برای اثبات  خدا

یا دو نفر  م،ا هکه من مرتکب عمل منافی عفّت شدشهادت دهند  بیایند و فرمودند: اگر چهار نفر

ُر قاَل ُعمَ کنید؟  آیا شما شهادت آنها را تصدیق می ،ما هفاطمه مرتکب سرقت شد شهادت دهند که منِ

سرقت را جاری حدّ و بر تو حدّ زنا یا  !کنیم بله که قبول می :عمر گفت :َو نُوِقُع َعَلي َك ال َحدَّ  نـََعم  

ستی پیشه گویی و لئامت و پَ فرمودند: دروغ می زهرا ی فاطمه َفقاَلت  َكَذب َت َو َلُؤم َت:کنیم.  می

ت که تو اقرار کردی که بر جز این نیس :ِديِن ُمَحمَّدٍ  َعلى  َت نََّك َلس  ِاّل َان  تُِقرَّ اَ  !ای ای عمر کرده

ِل ال َجنَِّة َشهاَدة  َاو  يُِقيُم َعَلي ها َحّدا   َعلى  نَّ الَِّذی ُيِجيُز اِ نیستی ای عمر!  اسالم مبردین پیغ َسيَِّدِة ِنساِء َاه 

و  ، شهادت را جایزکسی که بر سرور بانوان بهشت فرمودند: :ُمَحمَّدٍ  ى  َلَمل ُعون  كاِفر  ِبما اَنـ َزَل الُل َعل

به آنچه  کافر است چنین کسی ملعون و خواهد علیه او حدّ جاری کند، پذیرد و می داند و می مجاز می

َس َو َطهََّرُهم  ِانَّ َمن  َاذ َهَب اللُ  نازل کرد. کرمخدا بر پیامبرا ُهُم الرِّج  َعَلي ِهم  َشهاَدة  َتط ِهيرا  ل َتُجوُز  َعنـ 
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ی هرگونه  شائبه فرمودند: کسانی که خدای متعال 16:اِحَشةٍ ُسوٍء ُمَطهَُّروَن ِمن  ُكلِّ فنَـُّهم  َمع ُصوُموَن ِمن  ُكلِّ ِلَ 

طور مطلق  ی احزاب( و آنها را به سوره ،ی تطهیر )در آیهو پلیدی را از آنها نفی کرده است آلودگی 

 از هر و معصومند از هر بدی چراکه آنهاشود؛  پذیرفته نمی در مورد آنها، شهادت معصوم قرار داده

نداری. این هم مدرک  اهلل ای ایمان به رسول . تو با این حرفت نشان دادی که ذرّهمطهّرند زشتی

 تند.ایمان نداش واقعاًدوم در مورد اینکه اینها 

نقل بحاراالنوار در  عالّمه مجلسی در جلسات قبل عرض کردم در حدیثی که مرحوم به خاطر دارید؛

ه، بعد روریّریّه، لعنت بر حَدَفرمودند: لعنت بر قَ ؛سه گروه را نفرین کردند امام صادق ،کرده است

 بناعرض کردم ی من :گوید رجئه، لعنت خدا بر مرجئه. راوی میدوبار فرمودند لعنت خدا بر مُ

مرجئه را دو بار لعنت فرمودید؟  امّابار لعنت کردید؛  قدریّه و حروریّه را یککه  ! چه شداهلل رسول

ِمِنينَ ِانَّ هـ  پاسخ دادند:  حضرت مرجئه گمان این  : علّتش این است کهُؤلِء َزَعُموا َانَّ الَِّذيَن قَـتَـُلونا ُمؤ 

چنین باوری مرجئه  آلودند و ما را کشتند، ایمان داشتند؛قتل ما دست  بهکسانی که  کنند که می

ِم ال ِقياَمةِ  َفِثيابـُُهم  ُمَلطََّخة  ِبِدمائِنا ِالى  د. دارن های اینها تا روز قیامت به خون  جامهفرمودند:  حضرت 17:يـَو 

خبیثانی که دستشان را به خون ما آغشته کردند ایمان  آن کس گمان کندآغشته است. هر بیت ما اهل

دیگر برای اینکه اینها  یاست. این هم شاهد بیت آغشته اش تا روز قیامت به خون ما اهل داشتند، جامه

 نبود. هایشان ای ایمان در قلب ذرّه رف بود؛ای ایمان نداشتند؛ تظاهرِ صِ ذرّه

تدابیری اندیشیدند  شان،خود حرکتاز آغازِ  ،که از راه غیب بر این توطئه آگاه بودند مبراکرمپیغ

 سه سال مخفیانه بود. مبراکرمدعوت پیغ ،دانید میطور که  همانتا جلوی این توطئه را بگیرند. 

                                            

 678، ص 2سلیم، ج  ، کتابقیس بن سلیمو  )با اندکی تفاوت( 129، ص 12مجلسی، بحاراالنوار، ج ؛ 296الحیاة، ص  دشتی، نهج. 16

 )با اندکی تفاوت(.

 .228 ص ،1 ج تفسیر،ال عیّاشی، و 52 ص ،57 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛268 ص ،16 ج الشّیعه، وسائل حرّعاملی، .17
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َربِينَ   َو اَن ِذر  َعِشيَرَتكَ ی  با نزول آیه َقـ  بستگان نزدیک خودت را به اسالم دعوت کن،  18: ال 

از سنین طفولیّت در  دعوت خود را علنی کنند. امیرالمؤمنین که مأمور شدند پیغمبراکرم

سالی عجیبی  در سرزمین حجاز، قحط دانید. هم میکردند. ماجرا را  زندگی می ی پیامبر خانه

مند بود و خشکسالی و  عائله و سروَر قریش بود، ننوَعَمُت شخصیّ ،که بزرگ قریش آمد. ابوطالب پیش

 ،و عبّاس مبراکرمی خانواده را بر دوش او غیرقابل تحمّل کرده بود. پیغ بار سنگین اداره قحطی

صورتی که به شخصیّت  ه ابوطالب کمک کنند؛ منتها نه بهد بتصمیم گرفتن اهلل عموی دیگر رسول

مالی ی قریش بود کمک  ر و آقای همهبه او که سروَ بروند و خواستند او لطمه بخورد؛ چون اگر می

های ابوطالب را  یکی از بچّهکدام هررویم  میشد. گفتند  ی میتلقّ ی نسبت به او، قطعاً توهیندهند

جعفر  ردند و ابوطالب هم پذیرفت. عبّاسرفتند و پیشنهاد ک کنیم. بزرگ میو پیش خودمان آوریم  می

ی  از سن طفولیّت در خانه بنابراین علیرا برای بزرگ کردن آوردند.  علی مبرغرا و پی

امروز  : علی جان!فرمودند حضرت علیبه  مبرپیغ ،حال ایّ علیبزرگ شدند.  اهلل رسول

 ،شده نقل بر آنچه! بناببینغذایی تهیّه  مدعوّ هستند. در منزل ماهمانانی م یی داریم؛ ما میهمانی ظهر

هم تشریف  مبربار کردند. پیغ عنوان آبگوشت دست گوسفندی را بهبرای ناهار،  حضرت علی

بعد از اینها آمدند ناهار را خوردند.  را به ناهار دعوت کردند. شانتعدادی از سران فامیل خود و بردند

 را ابالغ کنند که اینها ننشستند؛ بلند شدند دعوت خودشان مبرر را خوردند، پیغاینکه نها

 :فرمودند حضرت دوباره به حضرت علیفردا هار حرام شد. اخوردند و رفتند و نرا هار اها ن غیرت بی

مجدداً دست گوسفندی را بار  مهمان داریم. حضرت هاری تدارک ببین؛اامروز هم ن !علی جان

 ی که بار کرده بودند،یک دست گوسفندبه آن جمعیّت زیاد، با اعجاز بود که  هم به این حاال کردند.

 که نحوی ای را روی ظرف انداختند و به پارچه کشیدند.  [غذا را] مبررسید. خود پیغ غذا می

                                            

 .212 ی آیه شعراء، ی سوره .18
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روز ل، حا ایّ علیدادند.  کشیدند و به همه می می از این ظرف ]غذا[دائم  دید، داخل ظرف را کسی نمی

بلند  رویشان نشد کهگیر شده بودند یا چیز دیگری بود،  دانم نمک نمیناهار خوردند، اینها دوم که 

ت خدا، باطل بودن وحدانیّ .بلند شدند و دعوت خودشان را اعالم کردند پیامبر بروند. شوند

 ،را ادامه دهند کفرشرک و  و راه پرستی اگر اینها راه بت اینکه پرستی، وجود قیامت و شرک و بت

این  ایبر. نمودنداعالم کردند و دین و رسالت خودشان را ابالغ را فرجام خطرناکی خواهند داشت 

َذا هـ    َعلی   ي ُكم  يُواِزرُِنیاَ بعد فرمودند:  .سنّت موجود است مدارک فراوان اهل ،کنم مطلبی که عرض می

َم رِ  یک از شما مهمانان و بستگان  کدامحال،  :فرمودند 19: ِفيُكم  َخِليَفِتیَو   یَوِصيِّ َو   َاِخی  َيُكونَ   ن  اَ   َعلی   ال 

شود تا در نتیجه آن کسی که این  وزیر و مددکار و یاور من در امر ابالغ دین اسالم می ،نزدیک من

 کس جز علیّ بین شما شود؟ هیچی من در  و جانشین و خلیفه برادر و وصیّ ،کند همکاری را با من می

هم کسی جز  دوم بار .فرمودند دوباره !علی جان بنشین :فرمودند نوجوان برنخاست. پیامبر

دیگر ، وقتی وجود داردبنابر اختالفی که در روایات  ،سومبار بار دوم یا پس از برنخاست.  علی

َمُعوا َلُه  ذا َاِخی َو َوِصيِّی َو َخِليَفِتیِانَّ هـ  فرمودند:  مبراکرماست، پیغبرنخ کسی جز علی ِفيُكم  فَاس 

، خلیفه و جانشین من ، وصیّمن بینید، برادر علی، همین نوجوانی که میاین درستی که  به 20:َو َاِطيُعوا

متعدّد از او اطاعت کنید. این ]ماجرا[ در منابع  پس به حرفش گوش دهید و ؛من در بین شماست

بنابراین  21است. خیشان نقل شدهتاری کتب و شانکتب حدیثی، از تفاسیرشان، سنّت اهل

 از آغاز ناکام کنند؛ ،که آنها اندیشیده بودندای را  توطئه ،از این طریقخواستند  پیغمبراکرم

                                            

 .272 ص ،1 ج الهداة، اثباة عاملی، حرّ و 222 ص ،18 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛29 ص ،2 ج مناقب، آشوب، شهر ابن .15

 .222 ص ،18 ج بحاراالنوار، جلسی،م و 272 ص ،1 ج الهداة، اثباة عاملی، حرّ ؛29 ص ،2 ج مناقب، شهرآشوب، ابن .22

 ص ،22 ج والنشروالتوزیع، دارالفكرللطباعة دمشق، تاریخ عساکر، ابن ؛921 ص ،1 ج بیروت، العلمیة، دارالكتب طبری، تاریخ طبری، .21

 .192 ص ،11 ج االحادیث، جامع سیوطی، و 127 ص ،9 ج دارالفكر، بیروت، تفسیرالخازن، خازن، ؛25
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 این بسیار جالب است که اعالم امامت و خالفت .را مطرح کردند ابیطالب بن ی خالفت علیّ مسأله

اینها همزمان آغاز  نبوّت و معاد انجام نشد؛ د وحیحتّی یک روز دیرتر از اعالم تو، طالب ابی بن علیّ

 بود. طالب ابی بن زمان با دعوت علنی به خالفت علیّ، همبه توحید اهلل دعوت علنی رسول شد.

م کرده بود، دیدند عجب رودستی جریان اعرابی که به طمع غصب خالفت تظاهر به اسالبا این اتّفاق، 

نگذارند پس از شدند که به هر قیمتی که شده،  پیمان بنابراین مخفیانه جمع و با هم هم ند.ا هخورد

 ها در کنار پیغمبر این طرح در ذهنشان بود و سالآنها برسد.  قدرت به علی اهلل رسول

در دوران رسالت طوالنی شد.  ورند. عمرِ پیامبردست آ ماندند تا فرصت مناسب را به باقی

خواستند زودتر  اینها کالفه بودند و می دیگر گذشته بود و اهلل ال از رسالت رسولدو س و بیست

از دنیا  مبرقدرت را تصاحب کنند. دیدند پیغبتوانند  تاد ناز میان برداشته شو مبرپیغ

 را تهیّه کردند. اهلل طرح ترور رسول نیم؛کَ را می پیغمبرگفتند کلک  روند؛ نمی

ی  گشتند، از یک منطقه به سمت مدینه برمی که تبوک از اهلل رسول بعد از جنگ تَبوک،

هایشان دیده  که قیافهطوری هنگام  شب ای، در گردنهطرح ریختند که کردند. اینها  کوهستانی عبور می

ترسید و  این شتر وقتیبا این هدف که  ؛مانندرَرا بِ اهلل شتر رسول ،نشود و قابل تشخیص نباشد

و از بین  هم همراه شتر پرت شوند اهلل به پایین پرت شود و رسول و عقبه ی گردنهرمید، از باال

 ،سوار شتر بودند مبرپیغکند،  بنابر آنچه تاریخ و روایات نقل می 22.روند. این طرح را تهیّه کردندب

از  یفهذَحُو  ،راند شتر را می اهلل دست گرفته بود و پیشاپیش رسول را به و شتر مقداد زمام ناقه

                                            

 ؛227 ص ،21 ج و 182 ص ،17 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛122 ص ،1 ج بیروت، ،ةدارالمعرف السیرةالحلبیة، الدین، برهان بن علی .22

 به ،295 ص ،1 ج االعمال، اقبال طاووس، بن سیّد و 296 ص ،9 ج للتراث، دارالریان قاهره، میّة،العل الكتب دار بیروت، النّبوة، دالئل ی،بیهق

 .زمخشری از نقل
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دو  کهبودند از قریش  شانهشت نفر بودند؛ دوازده نفرترورکنندگان  23راند. این شتر را می ،پشت سر

و چهار نفر از اهل  ندبودآنها  ،اصلی انو طرّاح کردگانکه سر بودند، همین دو تا از این هشت نفر نفر

نحوی که فقط  روی صورتشان را بسته بودند به هایی با چفیهکه  حالی دراین دوازده نفر  24.مدینه

دند و شروع کردند به ترساندن این شتر. حمله کر شد، و صورتشان دیده نمی شد دیده می یشانها چشم

 که را ای توطئهخبر آمد و  اهلل جبرئیل خدمت رسول ،قبل از اینکه اینها دست به کار شوند منتها

دانستند که چنین  می مبرلذا پیغ 25داد.ایشان به  ،بودندتدارک دیده آن حضرت ترور برای  اینها

شتر  ولی موفّق نشدند؛ د؛ی خود را پیاده کنن نقشه آمدنداینها هر تقدیر  بهای در پیش است.  حادثه

ای که اینها  درست در همان لحظه 26پرتاب نشدند. به پایین هم از باالی درّه مبرنرمید و پیغ

 ،بود مبرپشت سر پیغ آمدند، آسمان برقی زد. حذیفه که اهلل رسول برای رماندن شتر

شناخت چه کسانی هستند. به  ،دندرویش را برگرداند و از شترهایی که این دوازده نفر سوار بو

: این فرمودند مبرپیغ دم اینها چه کسانی بودند.من فهمی اهلل! یا رسول :عرض کرد مبرپیغ

  28اینها را دید. حذیفه27!حقّ افشای آن را نداریوجه  هیچ راز و سرّی است پیش تو؛ به

                                            

 ،1 ج االعمال، اقبال طاووس، بن سیّد ؛227 ص ،21 ج و 182 ص ،17 ج بحاراالنوار، مجلسی، است: آمده حذیفه و عمّار منابع در .21

 .111 ص ،6 ج سفینةالبحار، ی،قمّ حدّثم و 295 ص

 ،مشهدی قمی و 182 ص ،17 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛815 ص ،2 ج ،برهانال بحرانی، ؛195 ص ،2 ج تفسیرصافی، ،کاشانی فیض .22

 .921 ص ،9 ج کنزالدّقائق،

 .922 ص ،2 ج الجرائح، و الخرائج راوندی، و 211 ص ،21 ج بحاراالنوار، مجلسی، .29

 .111 ص ،2 ج القلوب، ارشاد دیلمی، و 227 ص ،21 ج بحاراالنوار، مجلسی، .26

 ،مجلسی ؛221 ص ،2 ج دارالفكر، ،درالمنثور،بیروت سیوطی، ؛زمخشری از نقل به ،295 ص ،1 ج االعمال، اقبال ،طاووس سیّدبن .27

 .297 ص ،9 ج العلمیة، الكتب دار ،بیروت النبوّة، دالئل بیهقی، و 227 و 211 صص ،21 ج بحاراالنوار،

 ؛1221-1222 صص ،1 ج اعلمی، بیروت، مغازی، واقدی، اند: کرده ذکر اختالفاتی با را ماجرا این که سنّت اهل منابع از برخی .28

 ؛297 ص ،9 ج ،ةالعلمی الكتب دار ،بیروت النبوّة، دالئل بیهقی، ؛169 و 162 صص ،1 ج تیمیة، مكتبةابن قاهره، الكبیر، معجم طبرانی،
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اشعری قمی عبدهلل  نام سعدبن یکی از بزرگان شیعه به کنم. به ماجرایی اشاره می در تأیید عرضمحاال 

راستی  به همین است که اگر ابوبکر و عمرآن مشکل  د، وخورَ مشکلی برمی سنّت به اهل با در مناظره

 دنیااگر اینها برای  اسالم آوردند. [پیامبر]چطور در روزهای غربت و تنهایی  ،ایمان نداشتند

عبدهلل  بن سعد. این سؤال در ذهن آمدند می مبر، باید روز قدرت پیغاسالم آورده بودند

کم بیاورم.  با اینها در رویارویینباید گوید باید جوابش را پیدا کنم و  کند و می جان میلَاشعری خَ قمی

از  ریککه ایشان هم در عصر امام عس ،رود اسحاق می اشعری نزد احمدبن عبدهلل قمی بنسعد

برسند و جواب  ریکعس امامآیند که خدمت  اتّفاق به سامرا می . این دو بهاست برجستگان شیعه

آیند.  می ریکبه منزل امام عسبپرسند.  را از خدمت حضرت از جمله این سؤال سؤاالت متعدّدی

بزرگوارشان  در محضر پدر کنم. امام زمان طور کامل نقل ماجرا را به مفصّل است. وقت نیست

اوّالً مقدار زیادی وجوهات آورده بودند و  .رسند می ریکخدمت امام عس این دو کهنشسته بودند 

 :ایندفرم می حضرت .دهند احاله میکه طفل خردسالی بودند  به امام زمان ریکامام عس

ی  بافته که ای سراغ گرفتند خورد. فقط از جامه بیت نمی حرام است و به درد ما اهل اش همه ،این اموال

خواهم شرح دهم.  هدیه کرده بود. آن ماجرا را نمین را آبود که  ی خالص و فقیری دست شیعه

سند آن،  ام. ه. جواب این سؤال خاص را من نوشترا جواب دادن هاسؤاالت اینشروع کردند  حضرت

گونه  اینرا  اسحاق احمدبنو  هللاعبد سعدبنجواب  امام زمانطبرسی است.  احتجاجکتاب 

مُ : فرمایند می دهند؛ می عا  َاو  َكر ها    َو َاّما ما قاَل َلَك ال َخص  َلما َطو  چیزی که خصم آن در مورد امّا : بِاَنَـُّهما َاس 

تو  وع ایمان آوردند یا از روی کراهت،عمر از روی رغبت و ط ابوبکر و آیا و دشمن شیعه به تو گفت که

اگر و  توانی بگویی اینها دشمن بودند؛ پس دیگر نمی ،اگر بگویی از روی رغبت و طوع ایمان آوردند

                                                                                                                              

 251 ص ،2 ج العربی، دارالكتاب بیروت، کشّاف، زمخشری، ؛277 ص ،12 ج ،التوزیع و النشر و للطباعة دارالفكر دمشق، تاریخ عساکر، ابن

 .221 ص ،2 ج دارالفكر، ،درالمنثور،بیروت سیوطی، و
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ثروت و طرفداری ندارد،  ،قدرت بگویی از سر کراهت ایمان آوردند، معنا ندارد روزی که پیغمبر

ِلَم َلم  تـَُقل  َبل   ،حرفی که خصم به تو زده استدر برابر این ان بیاورد. فرمودند: اکراه ایم ره وکُ کسی با

َلما َطمَ  از روی طمع ایمان  اینها نه از روی کره؛ بلکه ،چرا به او نگفتی که نه از روی طوع :عا  ِانَـُّهما َاس 

بَ َو ذ   ؟آوردند ِتيالئِِه َعَلى ال َعَرِب َعِن التـَّو راِة َو  ِبُخُروِج ُمَحمَّدٍ راِن ِلَك اَنَـُّهما ُيخاِلطاِن َمَع ال يَـُهوِد َو ُيخ  َو اس 

َسةِ ال ُكُتِب  تَـَنصََّر َعلى   َو َمالِحِم ِقصَِّة ُمَحمَّدٍ  ال ُمَقدَّ ِتيالِء ُبخ  ِتيالُؤُه َعَلى ال َعَرِب َكاس   َو يـَُقوُلوَن َلُهما َيُكوُن اس 

رائِيَل ِاّل اَنَُّه َيدَّ  ِة ِفی َشی  بَِنی ِاس  َة َو ل َيُكوُن ِمَن الن بُـوَّ گویم  علّت اینکه می :فرمودند امام زمان: ءٍ  ِعی الن بُـوَّ

ط بودند و یهودیان به خالِمعاشر و مُ ،این بود که ابابکر و عمر با یهود ،اینها از روی طمع ایمان آوردند

. یهودیان ب استیال پیدا خواهد کردی عر ظهور و بر همه اسالم آنها خبر داده بودند که پیغمبر

 ، برای اینها گفته بودندهای مقدّس یهود بود های قدیمی که کتاب از کتاب تورات و کتاب رامطلب این 

دهد را به  و حوادثی که رخ میها  افتد، جنگ می اتّفاقاتی که با ظهور پیغمبر ی و عظمت همه

مثل  ،کند پیامبری که ظهور میاین  یگفتند استیال آنها گفته بودند. یهودیان به این دو نفر می

با این تفاوت که  مسلّط شد؟ اسرائیل بنی ی همهچگونه بر او  ؛اسرائیل است بنی ر برنَصَّ بخت یاستیال

دروغ  و سهمی از نبوّت نصیب او نیست؛ کند، مدّعی نبوّت خواهد بود؛ ولی بهره این کسی که ظهور می

ها برای  مبرم. این را یهودیمن پیغگوید که  مبر اسالم دروغ میعنی پیغی ؛گوید که من پیغمبرم می

 ابابکر و عمر گفته بودند.

ُر َرُسوِل اللِ فرمودند:  سپس حضرت دا َمَعُه َفساعَ  ،آشکار شد وقتی که امر پیغمبر: فَـَلّما َظَهَر َام 

آمدند و با  از سر طمع این دو: َطَمعا   َرُسوُل اللِ  َه ِالَّ الُل َو َانَّ ُمَحمَّدا  َشهاَدِة َان  ل ِالـ   َعلى  

َان  َيِجدا  .یاری و همراهی کردند، در شهادت به وحدانیّت خدا و رسالت پیغمبراکرم پیغمبر

ُرُه  َتَظَم َام  َتقاَمت  َوليـَتُ  وَ ِمن  ِجَهِة َوليَِة َرُسوِل الِل َوليََة بـََلٍد ِاَذا انـ  که از طمع خاطر این  به: هُ َحُسَن بالُُه َو اس 

 ای برسند؛ منطقه یااینها هم به حکومت شهر  ،د آوردنبه دست خواه حکومتی که پیغمبر جهت
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بعد از  ،، وضعیتش خوب و حکومتش مستقر شدشد نظم گرفت و حالش نیکو وقتی کار پیغمبر

فرمودند:  بعد امام زمانبه این خاطر و به این طمع آمدند. ای ببرند.  او بتوانند از این حکومت بهره

َلَة ال َعَقَبةِ فَـَلّما اَِيسا ِمن  ذ   ثاِلِهما لَيـ  ی خودشان  خواستهاین از دستیابی به دو نفر وقتی این : ِلَك واَفقا َمَع َام 

 دعوت علنی، بحث خالفت آغازاز همان روزِ  پیغمبراکرم به این دلیل کهمأیوس شدند 

شب آن در  العَقَبة،لیلةدر این دو نفر  ؛کردند را مطرح کردند و بارها بر آن تأکید می امیرالمؤمنین

دوازده نفر ، ی رم دادن شتر پیغمبر در حادثهچون گفتم توافق کردند؛  با امثال خودشان گردنه

ُهم   .بودند آوردند جلوی صورتشان  که بر سرشان بود را ای پارچه ی بستند؛و نقاب: َو تـََلثَّما ِمث َل َمن  تـََلثََّم ِمنـ 

، وارد دهان و غبار و شنگرد و  تابندد  نقاب می ،گیرد . عرب در صحرا وقتی باد و طوفان میو بستند

ِقَطُه َو َيِصيَر هاِلكا  ِبُسُقوِطهِ فَـنَـ . . اینها هم مثل بقیّه نقاب بستندنشود شبینی بـَع َد َان   َفُروا ِبدابَِّة َرُسوِل الِل لُِتس 

را رم  شتر پیغمبر، همراه با دیگران باالی گردنه آمدندبعد از اینکه اینها  :َمن  َصِعدَ  َصِعَد ال َعَقَبَة ِفي

پرت کنند پایین و هالک کنند و ایشان با این  ؛گردنه ساقط کنندآن را از باالی  دادند تا پیغمبر

َعُلوا َشي ئا   الُل َتعالى  َفَحِفَظ کشته شوند.  ، از بین بروند وسقوط ِدُروا َان  يـَف  پس خدای : نَِبيَُّه ِمن  َكي ِدِهم  َو َلم  يـَق 

 خواستند که میرا قادر نشدند آن چیزی ی اینها حفظ کرد و اینها  را از کید و توطئهتعالی پیغمبرش 

َو كاَن ند: مثال زدند و فرمود بعد حضرت .برسانند پیغمبرعملی کنند و لطمه و آسیبی به 

ُهما َوليَة   جاءا َعِلّيا  ِاذ  حاُلُهما َكحاِل طَل َحَة َو الز بـَي ِر  حال ابابکر و  :َو بايَعاُه َطَمعا  َان  َتُكوَن ِلُكلِّ واِحٍد ِمنـ 

تا  ؛بیعت کردندبا ایشان آمدند و  پیش علیبود وقتی که از سر طمع  مثل حال طلحه و زبیر ،عمر

فَـَلّما َلم  َيُكن  یعنی طلحه و زبیر سهمی از حکومت قرار دهد.  ،یک از آن دو برای هر حضرت علی

َعَتُه َو َخَرجا َعَلي هِ ذ   از سهیم شدن در  شان عملی نشد ویوقتی خواسته و آرزو: ِلَك َو اَِيسا ِمَن ال َوليَِة َنَكثا بـَيـ 

َو  .کردندقیام خروج و  علیه علیمأیوس شدند، بیعتشان را با ایشان شکستند و  حکومت علی



 

 

 

 

18 

ُهما ِالى   َخَرجا َعَلي ِه َحّتى    ،تا اینکه باالخره 29:ما يـَُئوُل َام ُر َمن  يـَن ُكُث ال ُعُهوَد َو ال َمواثِيقَ  آَل َام ُر ُكلِّ واِحٍد ِمنـ 

، شکند هد و میثاق خود را میکند و ع شکنی می کس پیمانهمان چیزی شد که هر کارشان سرانجامِ

این سند دیگری بود  پس طلحه و زبیر در جنگ جمل کشته شدند.یعنی بر سرش خواهد آمد؛ همان 

را  خواستند پیغمبر می ؛ی عقبه داشتند هحادثنقش کارگردانی اصلی را در  ،که ابابکر و عمربر این

و د؛ ناز دنیا برو پیامبرکه بس که منتظر شده بودند از شان سر رفته بود  ترور کنند؛ حوصله

و تصاحب حکومت به دست  ی کنار رفتن و از بین رفتن پیغمبر قضیهاین  هرچه زودتر خواستند

اتّفاق در سال نهم  ماجرا این ی الهی محقّق نشد. شان به اراده ولی نشد و خواسته ، عملی شود؛اینها

 سال دهم از دنیا رفتند.  پیغمبر افتاد؛

 حالی ، درهالحجّ در روز هجدهم ذی ،الوداع حجّةگشت از در باز پیغمبراکرم ،سال دهم هجرتدر 

غدیر  ،آبگیر به گودال خم شدند. عرب ای بنام غدیر منطقه نزدیک، رفتند میسمت مدینه  که از مکّه به

متوجّه  ،از اینها برسند یهر وقت به یک تاها اسمی گذاشته بودند  از این گودال کی هر رویگوید.  می

 خم بود و غدیررو دارند. نام یکی از این غدیرها،  شوند که چقدر راه طی شده و چقدر راه پیشِ

یعنی  ود که آن منطقه نقش ترمینال داشت؛ای واقع شده ب در منطقه این بود که هم خصوصیّتش

های فرعی به  هجادّرسید،  خم که می به غدیر ؛ی واحد بود یک جاده آنجای مکّه به مدینه تا  جاده

. حدود یک ساعت تا یک ساعت و نیم به ظهر شد از آن منشعب می سمت شهرها و روستاهای مختلف

ِالَي َك ِمن  رَبَِّك َو ِان    ما اُن ِزلَ   بـَلِّغ    يا اَيـ َها الرَُّسولُ  :نازل شد و این آیه را آورد بود که جبرئیل به پیغمبر

َعل  َفما بـَلَّغ َت ِرسا  ،ابالغ کن و اگر نکنی ،تو نازل شده است راز جانب خدا ب آنچه !ای پیامبر :لََتهُ َلم  تـَف 

، هفتاد روز قبل روز غدیر خم)ی. ا هرداز اسالم تبلیغ نک یوسه سال هیچ چیز گویا در طول این بیست

 ،است که اگر ابالغ نشوددر میان ای  دهد که مسأله این خوب نشان می (.است مبراز مرگ پیغ

                                            

 .189 ص ،12 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 269 ص ،2 ج احتجاج، ،علی بن احمد ،طبرسی .25
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َو اللُ باد خواهد رفت. بعد هم فرمود:  به وسه سال تالش پیغمبر تمام دستاوردهای بیست

ِانَّ الَل ل دارد.  خدا تو را از شرّ این مردم محفوظ نگه می !نگران نباش !ای پیغمبر :يـَع ِصُمَك ِمَن الّناسِ 

َم ال كاِفرِينَ  ِدی ال َقو   کند. خدا گروه کافران را هدایت نمی 30:يـَه 

که جلوتر از را کسانی بروید خم که رسیدند، دستور توقّف دادند و فرمودند:  به غدیر پیغمبراکرم

بیست هزار  برسند. صدو ،کسانی که پشت سرند شویم برگردند و منتظر میکه  خبر کنید ،ندا هما رفت

 مبرد. پیغخم جمعن ، در غدیریک ساعت به ظهر ،الحجّه ذی هجدهمت در روز نفر جمعیّ

به شما ابالغ کنم. چون آنجا دشت و صحرایی  فرمانی از جانب خدا آمده است و من باید :فرمودند

من باال بروم و صحبت کنم تا همه  کهی مرتفعی درست کنید  فرمودند با جهاز شترها نقطه ،صاف بود

به  حتماًعزیزان . کردند ای ساعته تشریف بردند و سخنرانی یک صدای مرا بشنوند. حضرت

 خطبه و عمیق و حسّاسی در آنبسیار نکات  متن کامل آن را بخوانند؛ مراجعه کنند و ی غدیر خطبه

آیا من :  اَنـ ُفِسُكم    ِمن    ِبُكم    َاو لی    َا َلس تُ از مردم پرسیدند: سخنرانی  ساعت  بعد از این یک .ستسخنرانی ه

گیری کنم؟ جواب این سؤال را خدای  شما تصمیمشما نیستم که در مورد سرنوشت خودِ سزاوارتر از 

ِمِنينَ  َاو لى    النَِّبی  فرماید:  قرآن می ،ی احزاب اوایل سوره در آیاتِمتعال قبالً به آنها آموخته بود.    ِمن    بِال ُمؤ 

ُفِسِهم   گیری  در مورد سرنوشت آنها تصمیم کهمردم مؤمن است  سزاوارتر از خودِ پیغمبر 31 :اَنـ 

شما !  يا َرُسوَل الل لى  بَ  :عرض کردند پیغمبر سوال بیست هزار حاجی در پاسخِ لذا این صدو کند.

 بلند کردندت جلوی جمعیّو گرفتند را  طالب ابی بن یّدست عل حضرت رسولسزاوارترید. بعد 

                                            

 .67 ی آیه مائده، ی سوره .12

 .6 ی آیه احزاب، ی ورهس .11
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علی موالی اوست. معنی این پس  ،من موالی او هستمهرکس  32:َمو لهُ  َعِلی  َمن  ُكن ُت َمو لُه فَـ و فرمودند: 

را  َمو لهُ  َمن  ُكن ُت َمو لُه فَـَعِلی   خوبی ، بهاَنـ ُفِسُكم    ِمن    ِبُكم    َاو لی    َا َلس تُ سؤال قبلی که موال کامالً روشن است. 

 کند.  معنی می

 بابروید و تک  صدوبیست هزار نفر، تکی  همهی جمعیّت،  فرمودند باید همه پیغمبر ،بعد از این

 بیست هزار یزرع و داغ، این صدو وسط آن صحرای لم مبرغپی روز . سه شبانهیدبیعت کن علی

 فرمودند حتّی پیغمبر اعم از مرد و زن. ردند؛بیعت کرفتند را نگه داشتند تا همه  حاجی نفر

اینکه در  و این از افتخارات اسالم است که قرنهای متمادی قبل از .بیعت کنندبروند و ها هم باید  خانم

در تا همین اواخر  ؛دانید این حق را قائل شدند.[ می ]پیغمبر ،دنیا بحث حق رأی زن مطرح شود

فرمودند  دانستند؛ امّا پیغمبر رأی نمی صاحب ،های مسائل سیاسی زن را در حوزه ،زمین مغرب

رفتند با  میمردها منتها بیعت کنند.  با علی بروند رأی دارند و بایدمستقالًّ حقّ  ها خانم

شت طفرمودند  پیغمبرها  برای خانمولی  کردند؛ و بیعت میدادند  دست می امیرالمؤمنین

 ،طرف دیگردر و  دستشان را در آب کرده بودند امیرالمؤمنین، شتطدر یک طرف  ؛ندآبی گذاشت

حرمت حکم  تاد ش و از طریق آب ارتباط دو دست برقرار می کردند ها دستشان را داخل آب می خانم

ی حکومت  مسأله]بر این است که  یبارز این بیعت گرفتن هم کامالً شاهدشرعی هم محفوظ بماند. 

تعهّد در قبال  ؛ی حکومت است بیعت مسأله !خواهد وستی و محبّت که بیعت نمید [در میان است.

  .او مقبولیتو پذیرش و از او اطاعت و فرمانبری  در مورد است حاکم

                                            

 خصال، صدوق، ؛15 ص ،1 ج االسالم، دعائم حیون، ابن ؛176 ص ،2 ج تفسیرالقمی، قمی، ؛888 ص ،2 ج سلیم، کتاب قیس، بن سلیم .12

 .291 ص ،1 ج التنزیل، شواهد حسكانی، و 111 ص ،1 ج
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  ِمنَ   يـَع ِصُمكَ   َو اللُ اینکه قرآن فرمود:  ت بودند.در میان این جمعیّ ،اینجاست که خود ابابکر و عمرجالب 

 پیغمبر .خاطر این بود کند، به خدا تو را حفظ می !حرفت را بزن !ترسن !ای پیغمبر 33:الّناسِ 

اگر  اند، کمین کرده اهلل عرابی که برای تصاحب خالفتِ رسولاین جریان اکه  نددانست می

که ایشان  پا کنند ممکن است آشوب و بلوای عظیمی به اعالم کنند، نجایرا ااین مسأله  غمبریپ

و در زمانی که  ؛ه را آرام کنندجامع ،فرصت نکنند در طول هفتاد روز باقیمانده از عمرشان

 ی باشد؛ لذا پیغمبرهای عظیم ی اسالمی دچار تالطم و فتنه جامعه ،روند از دنیا می مبرپیغ

کنند. گذاریم اینها کاری  نمی !متعال به ایشان اطمینان داد که نگران نباش نگران بودند. خدای

کتابهای  ،بخواهیداگر ؛ دارم همینجا من کتاببیعت گرفتند.  هم از همین ابابکر و عمر پیغمبر

خم با  اند که عمر در روز غدیر نقل کرده سنّت آورم. شاید بیش از چهل کتاب اهل سنّت را می اهل

  یَ َمو ل  ص َبح تَ اَ  ی  َلَك يا َعلِ  َبخ  َبخ  : گفت ؛اند ها نقل کرده بیعت کرد. عبارت عمر را هم خود سنّی علی

لى   وَ  ِمنٍ   ُكلِّ   َمو  ِمَنةٍ  وَ   ُمؤ  ی مردان و زنان مؤمن  موالی من و موالی همه !تبریک ای علی !تبریک 34:ُمؤ 

 مبراز پیغ ،بود ها اجیدر بین حکه  اهلل رسولشاعر صحابی  ،ثابت بن انسّحَبعد هم شدی. 

آن شعر  المجلس به شعر دربیاورد و در حضور پیغمبر اجازه خواست که ماجرای روز غدیر را فی

از  مبردهد که مقصود پیغ خوبی نشان می ثابت هم به بن اناشعار حسّ 35خواند. ها حاجیرا برای 

                                            

 .67 ی آیه مائده، ی سوره .11

 ص ،11 ج الرسالة، مؤسسة بیروت، العمال، کنز هندی، متّقی ؛612 ص ،2 ج الرسالة، مؤسسة بیروت، الصحابه، فضائل حنبل، احمدبن .12

 ص ،6 ج الرشد، مكتبة ریاض، شیبه، ابی ابن مصنف شیبه، ابی ابن ؛212 ص ،12 ج الرسالة، مؤسسة بیروت، مسند، حنبل، بن احمد ؛112

 و 188 ص ،21 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛111 ص الوری، اعالم سن،ح بن فضل طبرسی، ؛151 ص ،1 ج سلیم، کتاب ،قیس بن سلیم ؛172

 (است. آمده ةٍ نَ مِ ؤ  مُ  وَ  نٍ مِ ؤ  مُ  لِّ لى كُ و  مَ  تَ ي  سَ م  اَ  وَ  تَ ح  بَ ص  اَ  بٍ طالِ  یبِ اَ  ا ب نَ يَ  كَ لَ  يئا  نِ هَ  سنّت اهل کتابهای )در .217 ص ،1 ج الغمة، کشف اربلی،

 .188 ص ،21 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 217 ص ،1 ج الغمة، کشف اربلی، ؛111 ص الوری، اعالم حسن، بن فضل طبرسی، .19
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ان حسّ خوانم. میبرایتان را چه بوده است. دو بیت از آن شعر  َمو لهُ  (فَـَعِلی  )  ذا َعِلی  ُكن ُت َمو لُه َفهـ  َمن   

 : گوید می

 ماما  َو هاِديا  اِ  یِمن  بـَع دِ   َرِضيُتكَ   ینَّنِ اِ فَ  ی  َعلِ  يا  ُقم    َلهُ   َفقالَ 

عنوان امام  به ،من تو را برای بعد از خودمدرستی که  به !برخیز گفت: ای علی به علی پیغمبر

  .راضی شدم ]به این امر[ عنوان هادی و راهنمای مردم پسندیدم و و رهبر جامعه و به

قٍ صِ  ت باعَ اَ   هُ لَ  واونُ كُ فَ   هُ ي  لِ وَ  ذاـ  هفَ  و لهُ مَ  ن تُ ن  كُ مَ فَ   36يا  والِ مُ  د 

صادق و  یپس برای او پیروان این علی ولیّ اوست؛ ،اهلل موالی او هستم کس، منِ رسولپس هر

در حضور  ،به زبان شعر اهلل این اشعار در بازگو کردن مطالب رسول .باشید پذیر والیت

مقصودم این  تو مقصود مرا اشتباه فهمیدی؛ !نفرمودند حسّان خوانده شد و پیغمبر پیغمبر

 را دوست داشته باشید! علی !بود که مردم

ی تصاحب قدرت را تدارک دیده بودند،  گروهی که توطئهماجرای غدیر گذشت. این  ،حال ایّ علی

یعنی  ،پنج نفر از سران جریان اعرابی ،بالفاصله بعد از ماجرای غدیر .خوردشدّت توی ذوقشان  به

ی کعبه  اخل خانهجبل به مکّه برگشتند و د و معاذبن حذیفه سالم موال ابییده جرّاح، بَبوبکر، عمر، ابوعُا

امضا کردند که به نامه را  هر پنج نفر این پیمان نامه نوشتند و پیمان شدند و پیمان آمدند و با هم هم

                                            

 ؛261 ص ،1 ج الوری، اعالم حسن، بن فضل طبرسی، ؛55 ص ،19 ج البراعة، منهاج خوئی، ؛188 ص ،21 ج بحاراالنوار، مجلسی، .16

 اتباع، جای به الوری اعالم و احتجاج مناقب، )در .117 ص ،1 ج احتجاج، علی، بن احمد طبرسی، و 28 ص ،1 ج مناقب، آشوب، شهر ابن

 است.( آمده انصار
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و  برد جبرئیل این خبر را برای پیغمبر 37.خلیفه شود علی نخواهیم گذاشت ،هر قیمت شده

رفتند خم  تعریف کردند که اینها بعد از غدیر و اباذر و ... این قضیه را برای علی پیغمبراکرم

مرحوم عالّمه الیقین  حقّخواهید، به کتاب  . اگر حدیثش را هم میای نوشتند نامه پیمانو چنین 

 د. نبه قدرت برس پیمان بستند به هر قیمتی شده نگذارند علیپس آنها  38مجلسی مراجعه کنید.

خوبی آگاه کرده بود:  ، بهرا از چنین خطری بعد از رحلت ایشان هم پیغمبراکرم قرآنی  این آیه

َقَلب ُتم  َعلى    َو ما ُمَحمَّد  ِاّل َرُسول   َقِلب  َعلى   َقد  َخَلت  ِمن  قَـب ِلِه الر ُسُل َا فَِان  ماَت َاو  قُِتَل انـ  َعِقبَـي ِه  َاع قاِبُكم  َو َمن  يـَنـ 

ِزی الُل الّشاِكرِينَ َو سَ  فَـَلن  َيُضرَّ الَل َشي ئا   هم پیامبری که پیش از او نیست مگر  پیغمبراکرم 39:َيج 

ای  حادثهو  سانحهاگر پیامبر به مرگ طبیعی بمیرد یا در اثر  !بودند و از دنیا رفتند. ای مردم.پیامبرانی 

و دست  شوید بعدالهجرةب دچار تعرُّو  گرد کنید؟ خواهید صدوهشتاد درجه عقب شما می ،کشته شود

َقِلب  َعلى  َو َمن   ؟!پیش گیریددر گری را  از ایمان و اسالم بشویید و همان خوی اعرابی َعِقبَـي ِه فَـَلن  َيُضرَّ  يـَنـ 

ِزی  کند. میخودش ضرر  است؛ به خدا ضرری نزده ،کنداگر کسی چنین کاری  !بدانید :الَل َشي ئا   َو َسَيج 

خدای  ،باشند های پیامبر ها و راهنمایی ها و راهبری شاکر هدایت کسانی که : امّا آنالُل الّشاِكرِينَ 

مدّتها پیش، خبر این توطئه را  از هم کند. پس قرآن کریم می متعال به آنها جزای خیر عنایت

ای اندیشیده  چنین توطئه، مبرمرگ یا کشته شدن پیغبعد از برای که مطرح کرد صراحت  به

 شده است.

                                            

 ؛962 ص ، المناقب و نباءاال من طُرَف و 298 ص ،1 ج االعمال، اقبال طاووس، بن سیّد ؛179 ص ،1 ج تفسیر،ال ابراهیم، بن علی قمی، .17

  .611 ص ،11 ج و 122 ص ،28 ج بحاراالنوار، مجلسی، و  111 ص ،2 ج القلوب، ارشاد دیلمی،

 .169 ص ،1 ج اسالمیه، الیقین، حق مجلسی، .18

 .122 ی آیه عمران، آل ی سوره .15
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نزدیک شدن این توطئه را  پیغمبر از دنیا بروند. اینکه پیامبر بهاست سه روز مانده 

 بوداین  ،نددادبرای مقابله با این توطئه انجام  پیامبراوّلین اقدامی که  .کنند خوبی احساس می به

 [د.کردنمنصوب  ی برای مقابله با رومیانری لشکبه فرمانده] ،بود حارثه که پسر زیدبنرا  که اسامه

غالم مشرکین اسیر شده بود و با های  پسر رئیس یکی از قبائل بود که در یکی از جنگ هحارث زیدبن

 ،زید ما به هر قیمتی شده، آمدند و گفتند اهلل خدمت رسول ،پدر و مادر زید د.ش پیغمبر

من زید را در  فرمودند به ما بفروشید. پیغمبراکرم ،است دیگرخریم؛ غالم  پسرمان را از شما می

: زید فرمودند بعد خواهد هم نیاید. نمی ، بیاید؛خواهد همراه شما بیاید زید می راه خدا آزاد کردم.

با پدر و مادر  بروم و کهکنم  هیچ قیمتی شما را رها نمیمن به  !اهلل یا رسولنظرت چیست؟ زید گفت 

 40پسرخواندگی خود پذیرفتند.را به حارثه  زیدبن مبراکرمروز پیغمشرکم زندگی کنم. از آن 

یعنی دو سال قبل از رحلت  ،یکی از سه فرمانده جنگ موته است که در سال هشتمحارثه،  زیدبن

41در آن جنگ به شهادت رسید.زید گرفت و ها در با رومی اهلل رسول
حارثه  پسر زیدبن ،اسامه 

در ، احضار کردند. کم سنّ و سال بود یجوان حارثه را که زیدبن بن اسامة، است. پیغمبراکرم

از آن روز که یکی روم و دیگری ایران بود، هر دو دو امپراطوری بزرگ ، مبرروزهای آخر عمر پیغ

شدّت  ، بهجدا کرده و به خود ملحق کرده بودهم ظهور قدرت سومی که بخشی از خاک آنها را 

مسلمان شده و داوطلبانه خاک  ،وم و ایرانهای ر چون گروهی از مردم سرزمین برافروخته شده بودند؛

تحمّل  ،قدرت آن روزهای ابر حکومتداده بودند.  مبرمین خود را تحویل دولت اسالمی پیغو سرز

هایی از خاک آنها را به کشور خودش  بیاید و قسمت ،کرده پیدا کردند که یک قدرت تازه ظهور نمی

ها لب  راق و برافروخته بودند. لذا رومیشدّت بُ به ،معضل نیکن کردن ا شهیحمله و ر یبرا ملحق کند.

                                            

 .61 ص ،1 ج البحرین، مجمع طریحی، و 962 ص ،1 ج البحار، سفینة قمی، محدّث ؛172 ص ،22 ج بحاراالنوار، مجلسی، .22

 .192 ص ،2 ج العلمیة، الكتب دار بیروت، الغابة، اسد اثیر، ابن .21
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 حارثه را زیدبن بناسامة، مبرای مرزی هم تعرّض کرده بودند. پیغمرز آمده و به بعضی از شهره

را آماده کن و به سمت  ترلشکر تعیین کردم؛ لشک عنوان فرمانده احضار کردند و فرمودند تو را به

. خود یدی جنگی موته در مرز با روم حرکت کن یعنی منطقه سید،مان محلّی که پدرت به شهادت ره

های سرشناس مهاجر و انصار را باقی  احدی از چهره کنند که پیغمبراکرم سنّت نقل می اهل

ند ا هخصوصاً تصریح کرد ؛فرمودند باید داخل این لشکر شوید و همراه آنها برویدمگر اینکه  ند،نگذاشت

  42روم بروند.مرز تحت امر اسامه به  باید همراه لشکر، ر و عمرابوبکپیغمبر فرمودند که 

 معنا و مقصد اوّلکرد.  دو معنای بزرگ داشت و دو مقصد بزرگ را تعقیب می، اهلل این کار رسول

که ممکن را ای  های برجسته تمام چهرهدارند با این کار، سه روز مانده به رحلتشان  چه بود؟ پیغمبر

از پایتخت که شوند،  طالب ابی بن مزاحم انتقال قدرت به علیّ ،اهلل رسولبعد از رحلت است 

نه  ،روند از دنیا می تا وقتی پیامبر ؛دنفرست مید و به مرز روم نکن میها دور  فرسنگ ،مدینه است

د تا بتوانند جلوی انتقال مدینه نباشنداخل در یک  هیچ ،سران این توطئهدیگر نه عمر و نه  ،ابابکر

ی جوانِ کم  اسامه این است: ،ی که پیغمبر دارنددومهدف  . این هدف اوّل!بگیرند را قدرت به علی

به مردم بگویند در اسالم  چرا؟ برای اینکه رمردهایی مثل ابابکر و عمر کردند؛سنّ و سال را فرمانده پی

را  ت. ابوبکر پیرها مالک اس تلیاقت و توانمندی و صالحیّست؛ سن مالک نیست؛ ساالری ا شایسته

از دنیا  اهلل تا فردا که رسول اند نام اسامه که یک جوان است، گذاشته زیردست فرماندهی به

 خالفت به علیّ حکومت و نوبت ،مثل ابابکر یسفید کسی نگوید که با وجود پیرمردهای ریش ،درون می

ها  بود؛ امّا ابابکر و عمری که سال یبسیار دقیقکار  کار پیغمبردقّت کردید؟ رسد.  نمی جوان

                                            

ر  سِ  :قالَ فَ  ةَ ثَ حارِ  ب نِ  ي دِ زَ  ب نَ  ةَ سامَ عا أُ دَ  و تِ ال مَ  ضَ رَ مَ  َصلَّى الُل َعَلي ِه َوَسلَّمَ  اللِ  ولُ سُ رَ  ضَ رِ ا مَ مّ لَ  :195 ص ،1 ج البالغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن .22

تَ مَ  لى  اِ  هُ و طِ اَ فَ  يكَ بِ اَ  لِ ق  ن  مِ  د  حَ اَ  ب قَ م  يَـ لَ فَـ  عَ الئِ الطَّ  مِ دِّ قَ  وَ  ونِ يُ ال عُ  ثَّ بَ  وَ  ب ثَ اللَّ  لِ ق لِ اَ فَ  وِّ دُ ال عَ بِ  اللُ  كَ رَ ظ فَ اَ ن  اِ  وَ  ي شِ ا ال جَ ذَ ه   لى  عَ  كَ ي تُ لَّ د  وَ قَ فَـ  ي لَ م  ال خَ ئـ 
هُ مِ  ي شِ ال جَ  كَ لِ ذ   یفِ  كانَ   لّ اِ  ن صارِ ال َ  وَ  ينَ رِ هاجِ ال مُ  وهِ جُ وُ  رٍ و بَ بُ اَ م  نـ    .رُ مَ عُ  وَ  ك 
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شوند  به هیچ قیمتی حاضر نمی ،در شرف رحلتند مبربینند پیغ منتظر این روزها هستند و می

 او لُ سِ ر  اَ  43اَمةَ ُاس  وا َجي شَ َجهِّز کنند که  بارها تأکید می پیغمبر کند. بروند. این لشکر حرکت نمی

رسد  روند. کار به جایی می نمی لشکر اسامه را بفرستید! امّا !کنیدر اسامه را مجهّز لشک 44 :ةَ سامَ اُ  شَ ي  جَ 

دا بر لعنت خ 45:اَمةَ ُاس َجي شِ  ن  عَ   َتَخلَّفَ   َمن    اللُ   َلَعنَ فرمایند:  کنند و می لعنت می اهلل که رسول

د که دانن امّا ابابکر و عمر می کسانی که از رفتن همراه لشکر اسامه تخلّف کنند. لعنت و نفرین!

خرند؛ امّا حاضر  را به جان می مبرند چه کنند؛ لذا لعنت و نفرین پیغخواه می مبرپیغ

از دنیا  مبر، مدینه را ترک کنند. وقتی پیغساز و حسّاس شوند در این روزهای سرنوشت نمی

  زمینگیر کردند.ر اسامه را در داخل مدینه بودند و لشک ؛و عمر همراه اسامه نرفته بودند ابابکر ،رفتند

که مردم به  در حالیاین است: دهند،  انجام می در روزهای آخر عمرشان مبرکه پیغ کار دیگری

فرمایند: برای من قلم و  می پیامبرند و ایشان در بستر هستند، ا هآمد اهلل عیادت رسول

لت نشوید. منابع پس از من هرگز دچار گمراهی و ضال کهکاغذی بیاورید تا چیزی برای شما بنویسم 

بعد از گویند  میسنّت  که اهل صحیح بخاریهمین اند.  نقل کردهاین قضیه را سنّت هم  متعدّد اهل

تّه نقل نقل کرده است؛ صحاح س صحیح مسلم نقل کرده است؛ یست،آن نبه اعتبار  قرآن هیچ کتابی

                                            

 299 ص ،12 ج البراعة، منهاج خوئی، ؛171 ص ،1 ج اثباةالهداة، عاملی،حرّ ؛21 ص ،1 ج الحلبی، مؤسسة النحل، و الملل شهرستانی، .21

 122 ص رواشح، میرداماد، و

 منابع )در .111 ص مسترشد، کبیر، آملی طبری و 212 ص ،12 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛79 ص فدک، و سقیفه بصری، جوهری .22

 است.( آمده انفذوا

 مجلسی، ؛172 ص ،1 ج الهداة، اثبات عاملی، حر ؛61 ص ،1 ج والنّحل، الملل شهرستانی، ؛117 ص ،1 ج التنزیل، شواهد حسكانی، .29

 .261 ص الحق، نهج حلّی، و 299 ص ،12 ج البراعة، منهاج خوئی، ؛212 ص ،12 ج بحاراالنوار،
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صحیح بخاری این مسأله مختلف شاید هشت جای  46 اند. سنّت نقل کرده کرده اند؛ کتب معتبر اهل

گویند بعد از قرآن هیچ کتابی به اعتبار آن نیست. وقتی  ها می کتابی که سنّی 47؛تکرار شده است

ُجرُ   ِانَّ الرَُّجلَ عمر گفت:  ،فرمودند قلم و کاغذ بیاورید مبرپیغ وید. گ این مرد هذیان می 48:لَيَـه 

 اهلل به رسول اش راجع دهد عقیده می خوب نشان پیغمبر؛ گفت این مرد!نگفت باهلل!   العیاذ

ُبنا ِكتابُ َو چیست.  ی  نوشتهوصیّت و برای ما کافی است و نیازی به  قرآن .ما قرآن داریم 49:اللِ   َحس 

بین  اند! آمده اهلل عیادت رسولبه زنده هستند و اینها  نداریم. هنوز پیغمبر پیغمبر

؛ چون هم از جریان عروبی و فرهیخته و هم از جریان گیرد درمی کشمکش ،افرادی که در اتاق هستند

ُتب  گویند:  می یک عدّه گیرد. میدارند. بین این دو گروه کشمکش دراعرابی در اتاق حضور     َلُكم    قَـرِّبُوا َيك 

 از د تا بعدنای بنویس نوشته پیغمبرکه بروید زودتر قلم و کاغذی بیاورید  : ِكتابا  ل َتِضل وا بـَع َدهُ 

ُهم  َمن   .به گمراهی نیفتیدایشان  حرفی که عمر زد همان گروه مقابل هم  50:َل ما قاَلُه ُعَمرُ َقو  ال  يـَُقوُل  َو ِمنـ 

کاری شد.  ی هم را چسبیدند و کتک یقهبه هم بد و بیراه گفتند؛ زدند. بین اینها درگیری شد،  را می

                                            

 حنبل، احمدبن ؛1295 ص ،1 ج ی،العرب تراث داراحیاء بیروت، صحیح، ،مسلم ؛1612 ص ،2 ج کثیر، ابن دار بیروت، ،صحیح بخاری، .26

 .21 ص ،1 ج ؤسسةالحلبی،م والنّحل، الملل شهرستانی، و 222 ص ،9 ج الرسالة، مؤسسة مسند،

 .111 ص ،5 ج و 55 ص ،2 ج ؛12 ص ،1 ج ؛122 ص ،7 ج ؛5 ص ،6 ج النجاة، طوق دار صحیح، بخاری، .27

 .111 ص الحق، نهج ،مطهّر بن یوسف بن حسن حلّى، و 212 ص ،2 ج طرائف، طاووس، سیّدبن ؛919 ص ،12 ج بحاراالنوار، مجلسی، .28

 فدک، و سقیفه بصری، جوهری و 272 ص ،22 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛216 ص ،1 ج مناقب، شهرآشوب، ابن ؛16 ص امالی، مفید، .25

 .71 ص

 ،1 ج الرسول، مكاتیب میانجی، احمدی ؛122 ص ،5 ج المتّقین، روضة تقی، محمّد مجلسی، ؛912 ص ،12 ج بحاراالنوار، مجلسی، .92

 الحدید، ابی ناب و 166 ص ،9 ج الرسالة، مؤسسة بیروت، سنن، نسائی، ؛125 ص ،1 ج الحدیث، دار قاهره، مسند، حنبل، بن احمد ؛652 ص

 .99 ص ،2 ج البالغه، نهج شرح

ُبنا  آنُ ر  قُ نا ال  دَ ن  عِ  ُع، وَ جَ وَ ال   هِ ي  لَ َغَلَب عَ  د  قَ  مَ لَّ سَ  وَ  هِ ي  لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  اللِ  ولَ سُ رَ  نَّ اِ : رُ مَ عُ  قالَ فَ : است آمده سنّت اهل از رجوع مورد کتب )در ، َحس 

وا ثـَرُ ك  اَ ا مّ لَ ، فَـ رُ مَ عُ  ما قالَ  ولُ قُ يَـ  ن  مَ  م  يهِ فِ  ، وَ هُ دَ ع  وا بَـ لّ ضِ تابا  ل تَ كِ   م  كُ ب  لَ تُ وا َيك  بُ : قـَرِّ ولُ قُ يَـ  ن  مَ  م  هُ نـ  مِ وا، فَ مُ صَ تَ اخ  ، فَ تِ ي  بَـ ال   لُ ه  اَ  فَ لَ تَـ اخ  ، فَ تاُب اللِ كِ 
 (.وا"ومُ : "قُ مَ لَّ سَ  وَ  هِ ي  لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  اللِ  ولُ سُ رَ  قالَ  مَ لَّ سَ  وَ  هِ ي  لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  اللِ  ولِ سُ رَ  دَ ن  عِ  الفَ تِ خ  اِل  وَ  وَ غ  اللَّ 
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ثـَُروا اللَّغ وَ  فَـَلّمااند این است:  کرده سنّت نقل اهلعبارتی که خود  ِتالفَ  اَك  َصلَّی اللُ  ، قاَل َرُسوُل اللِ  َو اِلخ 

وقتی به هم بد و بیراه گفتند و درگیری و اختصام و کشمکش بین آنها باال  51:ُقوُموا :ِه َو َسلَّمَ َعَلي  

 و اینها بیرون رفتند. بیرون بروید؛ اتاقاز بلند شوید و فرمودند  راکرمپیغمب ،گرفت

روزی در یکی  ،ابوبکر حکومتگوید در زمان  عبّاس می که ابن اند سنّت نقل کرده ! خود اهلاستعجیب 

هنوز پسر عمویت در  !عبّاس های بیرون مدینه بودم که عمر رد شد و به من گفت: ابن از نخلستان

من  گوید عبّاس می داند؟ ابن خود می حقّهای سابق هست؟ یعنی علی هنوز خالفت را  خواب و خیال

دانی آن روز که  عبّاس می ابن :عمر جلو آمد و گفت اعتنا نکردم. خودِبه او جوابش را ندادم و 

من چرا آن حرف را زدم؟ به این خاطر که فهمیدم  ،گفت قلم و کاغذ بیاورید پیغمبر

مدرک کتبی در مورد خالفت علی بگذارد و منِ  یک خواهد میخاطر عالئق فامیلی  به پیغمبر

را به  و توهین دیدم که علی خلیفه شود؛ مخصوصاً آن جسارت مصلحت اسالم و مسلمین نمی عمر به

آن نوشته را  موفّق نشود کردم تا آن کشمکش و درگیری ایجاد شود و پیغمبر پیغمبر

 به عجب پیغمبری !به سنّت نگوییم به به اهل 52سنّت است. های معتبر اهل کتابدر جا بگذارد. اینها بر

عجب پیغمبری به شود!  ی عمر هم سرش نمی ید که مصلحت اسالم و مسلمین را به اندازها هایمان آورد

عجب و های خودش کند!  بازی خواهد فدای فامیل ید که مصلحت اسالم و مسلمین را میا هایمان آورد

                                            

 و 1297 ص ،1 ج العربی، تراث داراحیاء بیروت، صحیح، ،مسلم ؛122 ص ،7 ج ؛5 ص ،6 ج النجاة، طوق دار صحیح، بخاری، .91

 .125 ص ،1 ج الحدیث، دار قاهره، مسند، حنبل، بن حمدا

َتِنيه .92 ِن ِان  َكَتم  َرأُ ال ُقر آَن. قاَل يا َعب َد الِل! َعَلي َك ِدماُء ال ُبد  ء  ِمن  َام ِر ال ِخالَفِة؟ قـُل ُت ...َعلى  َنِخيالٍت ِمن  ُفالٍن َو ُهَو يـَق  ِسِه َشی  ا. َهل  بَِقَی ِفی نـَف 

ِعيِه، َفقاَل َصَدَق. َفقاَل ُعَمُر َلَقد  كاَن ِمن  رَ  ِه َو َسلَّمَ َصلَّى اللُ َعَلي  نـََعم ! قاَل َا يـَز ُعُم َانَّ َرُسوَل الِل  ُسوِل َنصَّ َعَلي ِه؟ قـُل ُت نـََعم  َو َازِيُدَك. َسأَل ُت اَِبی َعّما َيدَّ
ر  َصلَّى اللُ َعَلي ِه َو َسلَّمَ الِل  َطُع ُعذ  ٍل ل يـُث ِبُت ُحجَّة  َو ل يـَق  ِمِه ِفی َام رِِه َذر و  ِمن  قـَو  ا ؛ َو َلَقد  كاَن يـَر َبُع ِفی َام رِِه َوق تا  ما َو َلَقد  َاراَد ِفی َمَرِضِه َان  ُيَصرَِّح بِاس 

َتِمُع َعَلي ِه قـَُري ش   َيِة ل َتج  ِذِه ال بُـنـ  فاقا  َو ِحيطة  َعَلى ال ِس الِم. ل َو َربِّ ه  ِلَك ِاش  تَـَقَضت  َعَلي ِه ال َعَرُب ِمن  َاق طاِرها.  اََبدا  َو َلو  َوِلَيهاَفَمنَـع ُت ِمن  ذ  َلنـ 
ِسِه؛ فَاَم َسَك َو اََبی الُل ِاّل ِام ضاَء ما َحَتمَ  َصلَّى الُل َعَلي ِه َو َسلَّمَ فـََعِلَم َرُسوُل الِل  ُت ما ِفی نـَف   ص ،12 ج البالغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن : اَنِّی َعِلم 

22. 
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ش از دهد و بی تشخیص میمصلحت اسالم و مسلمین را  اهلل که بیش از رسولشما عمری دارید 

عمر که انکار است  غیر قابلسوزد! حرفی که  دلش به حال مصلحت اسالم و مسلمین می پیغمبر

اگر  است بر کفر عمر. یعنی سند صریح دیگریاند،  سنّت نقل کرده های اهل ن کتابیمعتبرتر وزده، 

 گفت پیغمبر باز هم می ،عنوان پیغمبر معصوم خدا قبول داشت را به اسالم پیغمبر ،عمر

را  دلیل بر این نیست که پیغمبراین گوید؟ آیا  شخص معصوم هذیان می ؟گوید هذیان میدارد 

قرآن در  ،عنوان کتاب خدا قبول داشت باور ندارد؟ اگر قرآن کریم را بهخدا معصوم عنوان پیغمبر  به

ی  يُوحی  َو ما يـَن ِطُق َعِن ال َهوی  گوید:  نجم می ی سوره چیز  پیغمبر از جانب خویش هیچ 53:؛ ِان  ُهَو ِاّل َوح 

باز هم  ،است که به او نازل شده است. اگر عمر قرآن را قبول داشتی ی وحی ،گوید هرچه می گوید؛ نمی

 ی همان آیه ، سند کفر عمر نیست؟! درگوید؟ این آیه هذیان میدارد  حاضر بود بگوید پیغمبر

ِدی  اللَ   ِانَّ این بود: آخرِ آیه  ماجرای غدیر هم دیدید؛ مَ   ل يـَه    54. ال كاِفرِينَ   ال َقو 

 بودند،ی مهاجرین خبردار  از توطئه که انصار، اهلل با مرگ رسولاز دنیا رفتند.  پیامبر

جلو ] ،ی خزرج بود که رئیس قبیلهرا ی خزرجی  بادهعُ سعدبن ،دستی کنند خاطر اینکه پیش به

ی  همه ،ی اهل مدینه همه .اوس و خزرجبودند: دو قبیله  در مدینه ،دانید میطور که  همان [انداختند.

 نام سقیفه محلّی بهجلو انداختند و به ی خزرج بود،  که رئیس قبیلهخزرجی را  ی عباده سعدبن ،انصار

عمره مشرّف  حج یا بهشاءاهلل  ان. دوستانی که آمدند ،شهر مدینه استداخل که محل مسقّفی در 

آمدند هست.  ساعده ی بنی سقیفه هنوز هم ؛دهند نشانشان می ،بپرسندمحلّ سقیفه را اگر شوند،  می

 هاجرین نرسد که خلیفه تعیین کنند.عباده بیعت کنند تا نوبت به م با سعدبن کهدر آنجا جمع شدند 

 ها را ما کندیم. ی جان همه شیدیم؛ها را ما ک ی زحمت همه :گفتند میاهل مدینه یعنی  ،چون انصار

                                            

 .2 و 1 تآیا نجم، ی سوره .91

 .67 ی آیه مائده، ی سوره .92
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 ؛دفاع کردیمما از ایشان  ؛ ما پناهشان دادیم؛ ما شمشیر زدیم؛را بیرون کردند اهل مکّه پیغمبر

ی مقابل  ی اوس که قبیله ما بیشتر حق داریم. دو نفر از قبیله ،اگر قرار است قدرت به کسی برسد لذا

چه  عمر رساندند و گفتنددوان خود را به عمر  دوان ،عباده مخالف بودند خزرج بود و با سعدبنی  قبیله

 دانید و می ندبود ی پیغمبر درِ خانه اینهاو  عمرحاال  55!شود ای که دارد خلیفه تعیین می نشسته

دادند، ابوبکر بیرون  اورا به  اهلل خبر رحلت رسولعمر آمد و وقتی  یی هم در آورد! چه بازی که

غلط کرده  :پیاده کنند، گفت شان را نند نقشهشهر بود و برای اینکه ابوبکر برسد و با همدستی هم بتوا

من  ،ردهمُ میرد. هرکس بگوید پیغمبر نمی مبرپیغ رده است!مُ هرکس گفته پیغمبر

که ابابکر  .درآورد تا ابابکر رسید یی بازی زنم! یک مسخره گردنش را میجا  همینبا همین شمشیر 

میری و  تو می !پیغمبرای  56: َميُِّتونَ   َو ِانَـُّهم    َميِّت    ِانَّكَ قرآن گفته است:  گویی؟! عمر چه می :گفت ،رسید

راست  این آیه را در قرآن نخوانده بودم؛حال  بهمن تا مثل اینکه عجب!  :میرند. عمر گفت آنها هم می

ت را برای اینکه جمعیّ !یی بازی حاال ببینید چه مسخره 57رده است.مُهم  پس پیغمبر گویی! می

 ند تا ابوبکر برسد. مشغول ک

                                            

 .21 ص ،2 ج البالغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن عدی: بن معن و ساعده بن عویم .99

 .12ی آیه زمر، ی سوره .96

ٍر فِ اَ   انَ ك  یَ ا تـُُوفِّ َلمّ  نَّ َرُسوَل اللِ اَ ر باِب السِّيَرِة َجِميُع اَ  ى  َرو  .97   َرُسولُ   ا ماتَ اَل: م، َفقاَم ُعَمُر ب ُن ال َخطّاِب َفق َمن زِِلِه بِالس ُنحِ  یبُو َبك 

يِن ُكلِِّه، َو لَيَـ  ى  َو ل َيُموُت َحتّ   اللِ  َليُـَقطَِّعنَّ اَي ِدیَ َيظ َهَر ِديُنُه َعَلى الدِّ تِِه، َو لرِج ر ِجَعنَّ فـَ َمُع َرُجال  يـَُقوُل: اَ  اٍل َو َار ُجَلُهم  ِممَّن  َار َجَف ِبَمو  س 
ُتُه ِبَسي ِفی ماَت َرُسوُل اللِ  ِه َرُسوِل اللِ اَء اَ ، َفجِاّل َضَربـ  ٍر َو َكَشَف َعن  َوج  ِطب َت َحّيا  َو َميِّتا ، َو الِل ل  اَِبی َو اُمِّی، َو قاَل: بِ بُو َبك 

تـَتَـي ِن اَ يُِذيُقَك اللُ  َل َبدا ، ثُمَّ َخَرَج َو ال ال َمو  : اِ ّناُس َحو  ِلُف، َفقُعَمَر َو ُهَو يـَُقوُل َلُهم  ، َو َيح  ِلكَ  ى  اَل َلُه: اَيـ َها ال حاِلُف! َعلنَُّه َلم  َيُمت  ، ثُمَّ قاَل:  ِرس 
َا »، َو قاَل: « نَـُّهم  َميُِّتونَ ِانََّك َميِّت  َو اِ » :ى  وُت، قاَل الُل َتعالِانَّ الَل َحی  ل َيمُ نَّ ُمَحمَّدا  َقد  ماَت، َو َمن  كاَن يـَع ُبُد الَل، فَ اِ َمن  كاَن يـَع ُبُد ُمَحمَّدا  فَ 

َقَلب ُتم  َعلی   ُت اَ َلى ال َ ُت نـَف ِسی َحي ُث َسِمع ُتها َان  َسَقط ُت اِ ، قاَل ُعَمُر: فـََو الِل ما َمَلك  «ع قاِبُكم  اَ  فَِان  ماَت َاو  قُِتَل انـ  َرُسوَل  نَّ ر ِض، َو َقد  َعِلم 
 در اختالفاتی )با 1121 ص ،1 ج کثیر، ابن دار بیروت، ،صحیح بخاری، ؛22 ص ،2 ج البالغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن:  َقد  ماتَ  اللِ 

 .952 ص ،12 ج بحاراالنوار، مجلسی، و عبارات(



 

 

 

 

31 

سمت  بهدوان  ی جرّاح را گرفت و دوان ابوبکر که رسید، عمر دست ابوبکر و ابوعبیده ،حال ایّ علی

زدن را دارد.  لوهم جدویدن و از  ، دقیقاً حالتتاریخی های روایات ساعده آمدند. عبارت ی بنی سقیفه

شروع ای توسّط ابوبکر و عمر  اینجا نمایشنامه گذرد. کار دارد از کار می !دیدند که بله ؛آمدند در سقیفه

اگر شما  .یدا هخدمت کرد به اسالم اجرا شد. ابوبکر شروع به صحبت کرد که شما انصار خیلیبه 

 ریف کرد و هندوانه زیر بغلشان گذاشت.و کلّی از انصار تع !چنین و چنان رفت؛گ اسالم پا نمی ،نبودید

به مصلحت شما انصار نیست که خالفت به شما حقیقت این است که  دانید چیست؟ میولی گفت بعد 

سالها با هم  ی اوس و خزرج هستید؛ دو قبیله شما ؛برسد. گفتند چرا؟ گفت شما که یادتان نرفته است

اگر یکی از انصار  عمیقی از همدیگر دارید.های  اید و کینه خونهای زیادی از هم ریخته اید؛ جنگیده

استفاده خواهد کرد  حکومت از قدرت ،و وقتی به قدرت برسد ؛خزرجاز ز اوس است یا یا ا ،خلیفه شود

که  استاین سرکوب کند؛ بنابراین بهتر را آنها انتقام بگیرد و  رقیب خودشی  شدّت از قبیله تا به

 ین اوس و خزرج اختالف انداخت؛از ما مهاجرین باشد. بعد هم ب ، نه از خزرج؛نه از اوس باشد خلیفه

سمت ابوبکر آمدند. زیرکی و مکّاری او  به شدند و ها ها علیه خزرجی اوسیاختالف انداخت که نحوی  به

آورد و دست  بهت را ی سقیفه اکثریّ ابوبکر در جلسه ،و از این طریق .شود دید ها می را در همان صحبت

 58کننده با ابوبکر بود، لین بیعتکه اوّ غیر از ابلیس ،فردی هم که با ابوبکر بیعت کردخلیفه شد و اوّلین 

بعد که  !اینطور اینها را به جان هم انداخت یعنی حتّی خودِ مهاجرین هم نبودند. ها بود؛ یکی از اوسی

در فکرم بود که چنین چیزهایی بگویم و  ،آمدم عمر گفت واقعاً ابوبکر استاد است. من هم در راه که می

                                            

رِ ل  تَ هَ فَـ  ل مانُ : يا سَ ی  لِ عَ  قالَ فَ  .98 أَ اَ  س تُ : لَ قالَ ... ؟ اللِ  ولِ سُ رَ  رِ ن بَ مِ  لى  عَ  هُ عُ بايِ ن  يُ مَ  لُ وَّ اَ ن  مَ  ید  رِ ن تَ كِ ل  ذا، وَ ن  ه  عَ  كَ لُ س   لُ وَّ اَ ن  مَ  ید 

نَـ عَ  ي نَ بَـ  صاهُ عَ  لى  عَ  ئا  كِّ وَ تَـ مُ  يرا  بِ كَ   ي خا  شَ  ي تُ أَ رَ  ینِّ كِ ل  : ل وَ ل تُ ؟ قُـ اللِ  ولِ سُ رَ  رَ ن بَـ مِ  دَ عِ صَ  ينَ حِ  هُ عَ ن  بايَـ مَ  مِ التَّ  يدُ دِ شَ  ة  ادَ جّ سَ  ي هِ يـ   وَ  یب كِ يَـ  وَ هُ  وَ  يرِ ش 
دُ : ال حَ ولُ قُ يَـ  رِ م  يُ لَ  وَ  یت نِ مِ م  يُ لَ  یذِ الَّ  هِ لّ  لِ  م  نِ خ  تُ أَ رَ  ى  تّ ن يا حَ الد   نَ مِ  یج   نَ مِ  جَ رَ خَ فَ  لَ زَ نَـ  مَّ ثُ  هُ عَ بايَـ فَ  هُ دَ يَ  طَ سَ بَ ، فَـ ع كَ بايِ اُ  كَ دَ ط  يَ ب سُ ا كانِ ا ال مَ ذَ ه   یفِ  كَ يـ 

جِ ال مَ  رِ ل  تَ هَ  وَ  ل مانُ : يا سَ ی  لِ عَ  یلِ  قالَ فَ  .دِ س   ص ،1 ج احتجاج، علی، احمدبن طبرسی، :اللُ  هُ نَ عَ لَ  يسُ ب لِ اِ  كَ لِ ذ   نَّ اِ  ی  لِ عَ  قالَ ...؟ وَ ن  هُ مَ  ید 

81. 
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اینها  59ابوبکر پیاده کرد. را که در ذهن من بود ن همان طرحیجان هم بیندازم و دیدم عیاینها را به 

  بوبکر رسید.ابه این وسیله قدرت به  حال، ایّ های خودِ عمر است. علی عبارت

که تا زمان حیات  القلب یّقس خشنِ مغزِ همان جریان خشک ،گری جریان خشونت و اعرابی

بعد  دیگر ،کرد درونی خود را آشکار نمیت کرد و ماهیّ خودش را پشت پرده مخفی می اهلل رسول

مد سقیفه آ مقداد دَمِ درِ سقیفه شروع شد. ی جلسه آشکار کرد. از خودِباطن خود را  ،از ماجرای سقیفه

توسّط افراد  حتّی اگر قرار بود در مورد خالفت رسول اهللو به ترکیب سقیفه اعتراض کرد. گفت 

در ترکیب شما نیستند؟ چرا  ترین افراد در اسالم، سابقها با، چرگیری شود تصمیم در اسالم، باسابقه

 در جمع شما اهل سقیفه نیست؟ چرا سلمان فارسی که پیغمبر ،م استسلِکه اوّلین مُ علی

لَ ی دهم ایمان قرار دارد و  فرمود در مرتبه در بین شما نیست؟ چرا ابوذر غفاری  است، 60 ال بَـي تِ   ِمّنا َاه 

در بین شما  61،آسمان بر راستگوتر از اباذر سایه نیفکنده است نددر حقّش فرمود که پیغمبر

ی مقداد  نیست؟ نسبت به ترکیب سقیفه اعتراض کرد. عمر از سقیفه بیرون آمد و مشتی تخت سینه

و  را پخش زمین کرد است. مقداد اهلل ی برجسته و واالمقام رسول صحابهحاال مقدادی که  !کوباند

شروع به عباده  در طرفداری از سعدبن ،که از خزرج بود نذرمُ بن اببّد به جلسه. در جلسه، حَبرگشت آم

                                            

 .185 ص ،2 ج العربی، دارالكتاب بیروت، التاریخ، فی الكامل اثیر، ابن و 22 ص ،2 ج البالغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن .95

 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 89 ص ،1 ج مناقب، آشوب، شهر ابن ؛171 ص فرات، تفسیر کوفی، فرات ؛821 ص ،2 ج الغارات، ثقفی، .62

 .172 ص ،17

 ما قاَل: اللِ  َرُسولَ  َانَّ  :919 ص تفسیرفرات، کوفی، فرات و 91 ص امالی، طوسی، ؛277 ص ،16 ج بحاراالنوار، مجلسی، .61

َجةٍ  ِذی َعلى   ال َخض راءُ   َاظَلَّتِ  ل وَ  ال َغب راءُ   َاقـَلَّتِ   َذر . اَِبی ِمن   َاص َدقَ  َله 
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ر کوبید و بینی منذ بن به بینی حباببلند کرد و مشتش را ی سقیفه  در جلسهعمر همانجا  .صحبت کرد

  62 ها است. های خود سنّی کتاب های د کرد. اینها عین عبارتراو را خ

 دیگری ابوبکر و یکی ، دو کاندیدا وجود دارد:ی سقیفه در جلسهتر این است:  از همه جالب

از این دو یک  خواهند رسیدگی کنند و ببینند کدام سفید می عنوان ریش به و حضّار ؛هعباد سعدبن

 ةِ يفَ قِ السَّ  یفِ  أَ طَّ وَ  وَ :سنّت است های اهل تشان بیشتر است که او را خلیفه کنند. عبارت خود کتابصالحیّ

کنند که  مشورت میدارند ای که  جلسههمین در  63.دا  ع  سَ  اللُ  لَ تَ قَـ  دا  ع  وا سَ لُ تُـ اقـ   قالَ  وَ  ةَ بادَ عُ  نَ ب   دَ ع  سَ 

 ی عباده یعنی سعدبن ،است، عمر کاندیدای طرف مقابل تر مناسب یک از کاندیداها برای خالفت کدام

خدا مرگش  !سعد رااین شید بکُ گفت د و مییکوب و با لگد به شکم او می انداختخزرجی را روی زمین 

 دهد. خودش را کامالً نشان میدارد خشونت  !دهد این سعد را! ببینید

و  ی علی به خانه ،به اعتراض اهلل دوازده نفر از اصحاب رسول ،بعد از ماجرای سقیفه

از  این دوازده نفر را برایتان بگویم؛شاید خوب باشد نام شوند.  روند و متحصّن می می فاطمه

کعب،  بن بییاسر، اُ سود، عماربناَ مقدادبن 64فاریِسلمان فارسی، ابوذر غِهفت نفر هستند:  مهاجرین

رده شده است نفر ششمی هم اسمش ب هستند. . از انصار هم پنج نفری اسلمی بُرَیدهمسعود و  بن عبداهلل

                                            

َعةَ  َشدَّ  الَِّذی ُهوَ  ُعَمرُ  .62 رٍ  اَِبی بـَيـ  رِ  ِفی َدَفعَ  وَ  َجرََّدهُ  َلّما رِ الز بـَي   َسي فَ  َفَكَسرَ  ِفيها ال ُمخاِلِفينَ  َوَقمَ  وَ  َبك   ُعباَدةَ  ب نَ  َسع دَ  السَِّقيَفةِ  یفِ  َوطَّأَ  وَ  ال ِمق دادِ  َصد 

تُـُلوا قالَ  وَ  مَ  قالَ  الَِّذی ال ُمن َذرِ  ب نِ  َحّبابِ ال   اَن فَ  َحَطمَ  وَ  َسع دا   اللُ  قـََتلَ  َسع دا   اقـ   الحدید، ابی ابن ال ُمَرجَُّب: َعِذيُقَها وَ  ال ُمَحكَّكُ  َجِذيُلَها اَنَا السَِّقيَفةِ  يـَو 

 .172 ص ،1 ج البالغه، نهج شرح

 .172 ص ،1 ج البالغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن و 122 ص ،2 دارصادر،ج بیروت، یعقوبی، تاریخ یعقوبی، .61

 ص ،2 ج دارالفكر، بیروت، خلدون، ابن تاریخ خلدون، ابن و 222 ص ،1 ج التراث، دار بیروت، طبری، تاریخ طبری،: اللُ  هُ لَ تَـ قَـ  وهُ لُ تُـ قـ  اُ 

288. 

 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 81 ص فرات، تفسیر کوفی، فرات کرد: بیان را خود اعتراض و اندوخ ای خطبه رفت، هم مسجد به ابوذر .62

 .227 ص ،28
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، هانیتَ بن مثیابواله، یاَنصار وبیابوا، فیحُنَ نب سَهْل، نیذوالشهادت ثابِت بن ةمَیخُزَ رد:امّا جای تردید دا

است. اینها به اعتراض در مورد  بوَهَ بندیزنفر ششم که جای تردید است  و فیحُنَ بن عثمان

 متحصّنروند و  می ی حضرت علی به خانه، طالب یاب بن علیّ گیری سقیفه و غصب حقّ تصمیم

  65شوند. می

ی دو سه  فاصله طیّ ،سه بار ،دهد عمر و یاران عمر به دستور ابوبکر و با مأموریتی که ابوبکر به آنها می

یک بار فقط  ی حضرت فاطمه شوند. ماجرای حمله به خانه ور می حمله ی فاطمه به خانه ،روز

بروید  همه بیرون بیایید و کنند که خانه را تهدید می این در کنند و اهل متحصّنِ . حمله میه استنبود

و باالخره بار سوم  66.کشیم به آتش می ،ستاالّ خانه را با هرکه در خانه هو با ابوبکر بیعت کنید؛ و

ها را به  هیزم ؛دور خانه چیده بودند هایی تهدیدشان را عملی کردند و خانه را به آتش کشیدند. هیزم

دختر داغدار و تنها  ،صراحت گفت خود فاطمه عمر بههای آتش باال آمد و  آتش کشیدند. شعله

هرکه تمام خانه را با  !کنم میکارش که چه حاال بینید  سوزانم. می را هم می اهلل یادگار رسول

هم ی متحصّنین را  علی و همه سوزانم؛ زینبین را میسوزانم؛  را میحسنین  ؛خانه است داخل

هجوم دیدید که سوخته شد،  ، نیماینکه دراز بعد و  .بیعت کنندمگر اینکه بیرون بیایند و  ؛سوزانم می

در را و پشت در بودند  ی زهرا فاطمهکه  در حالی ،در با لگدهای عمر شکستچگونه اتّفاق افتاد. 

با تازیانه و غالف شمشیر به دست  هریمُغ هم و قُنفُذهم  ،از الی در .نگه داشته بودند که باز نشود

در باز شد  ،تباالخره با هجوم جمعیّ 67روند و در باز شود.بزدند که حضرت کنار  می حضرت فاطمه

                                            

 .12 ص ،1 ج ،ةالبراع منهاج خوئی، و 185 ص ،28 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛79 ص ،1 ج جاج،احت طبرسی، .69

 .981 ص ،2 ج سلیم،  کتاب قیس، بن سلیم و 16 ص ،1 ج ،ةالعلمی دارالكتب بیروت، ،ةوالسیاس ةاالمام دینوری، ی قتیبه ابن .66

 جزائری، ؛989 ص ،2 ج سلیم، کتاب ،هاللی قیس بن سلیم ؛15 ص ،1 ج مؤسسةالحلبی، قاهره، السیاسة، االمامةو دینوری، ی قتیبه ابن 67

 .18 ص ،11 ج البراعة، منهاج خوئی، و 62 ص ،1 ج االبرار، ریاض
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 68،ای که عمر به معاویه نوشته بود در نامه ؛دیدید .فشرده شد ،بین در و دیوار، پشت در، و فاطمه

و  !خوب فهمیدم فاطمه پشت در است تا ببینی! کند که جایت خالی بود معاویه تعریف میخودش 

 در، ی  و آن میخ داغ و گداخته 69!ر را طوری به دیوار زدم که فاطمه بین در و دیوار له شودمخصوصاً د

چگونه شکست و  ی فاطمه سینه ی کرد و استخوان قفسهو سوراخ ی او را چگونه مجروح  سینه

 ،در این حال 70قط شد.محسن او سِ ؛های عمر چگونه به شهادت رسید زیر لگد، فرزند فاطمه

را بلند  آید فاطمه وقتی فضّه میامّا  ؛دآی اوّل فضّه به یاری ایشان می اند. پشت در افتاده فاطمه

چه شد؟ چون دیدند که  د علینپرس از فضّه می اند، همه آسیب دیدهاین که ایشان کند، در حالی

ال، با همان ح را بردند. فاطمه فضّه گفت علی رند.را بب این افراد هجوم آوردند که علی

به دست  بله؛از خانه بیرون کشیدند و دیدند  کشان را کشان انخودشبا چه حالی! داند  خدا می

کشند تا از  سمت مسجد می کشان به کشان را علیدارند اند و چهل نفر  بسته ریسمان علی

 ایشان برای ابوبکر بیعت بگیرند.

                                            

 .288 ص ،12 ج بحاراالنوار، مجلسی، .68

 .251 ص ،12 ج بحاراالنوار، ،مجلسی .65

 ؛19 ص ،6 ج التراث، داراحیاء بیروت، بالوفیات، الوافی صفدی، ؛92 ص ،1 ج ،المعرفة دار بیروت، والنحل، الملل شهرستانی، .72

 طاووس، بن سیّد است.(؛ کرده بیان را سنّت اهل از بسیاری )منابع 975 ص ،11 ج العلوم، عوالم اصفهانی، بحرانی

 ص ،1 ج مناقب، شوب،آ شهر ابن است(؛ کرده بیان سنّت اهل و شیعه از منابعی از نقل )به 157 و 156 صص والمناقب، االنباء من طرف

 و رفت( دنیا از کودکی در محسن شده نوشته المعارف امروزی چاپهای در ولی است آورده قتیبه ابن المعارف کتاب از نقل )به 198

 .228 ص الكبری، هدایة ی،خصیب

  ةٍ قَ ثِ  رُ يـ  غَ  ی  ضِ رافِ  قالَ  وَ  مُ حاكِ ال   هُ ن  عَ  وى  رَ ...  ابُ ذّ كَ ال   ی  ضِ افِ الرّ  ی  وفِ كُ ال   رِ ك  و بَ بُ اَ  ثُ دِّ حَ مُ دارم ال   یبِ اَ  نِ ى ب  يَ ح  يَ  نِ ب   یالسر  نِ ب   دِ مَّ حَ مُ  نُ ب   دُ مَ ح  اَ 
 بَ ثالِ مَ ال   هِ ي  لَ عَ  أُ رَ ق  ما يُـ  رُ ثَـ ك  اَ  كانَ   هِ امِ يّ اَ  رِ آخِ  یفِ  مَّ ثُ  هِ رِ ه  دَ  ةَ عامَّ  رِ م  ال َ  يمَ قِ تَ س  مُ  كانَ   هُ تَ و  مَ  خَ رَّ اَ  ن  اَ  دَ ع  بَـ  ظُ حافِ ال   ی  وفِ كُ ال   ادِ مّ حَ  نِ ب   دَ مَ ح  اَ  نُ ب   دُ مَّ حَ مُ  قالَ  وَ 
 ،للمطبوعات یعلماال مؤسسة بیروت، المیزان، لسان ،عسقالنی حجر ابن: نٍ حسِ مُ بِ  ت  طَ قَ س  اَ  ى  تّ حَ  ةَ مَ فاطِ  سَ فَ رَ  رَ مَ عُ  نَّ اَ  هِ ي  لَ عَ  أُ رَ ق  يَـ  ل  جُ رَ  وَ  هُ تُ ر  ضَ حَ 

 .115 ص ،1 ج ،للطباعةوالنشر المعرفة دار بیروت، االعتدال، میزان ذهبی، و 268 ص ،1 ج
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یک یهودی در همین  ؛یدا هرا ببرند. شنید بودند که بتوانند علی اینالبتّه این مزدوران کوچکتر از 

در این  لیمسلمان نشدی وو را دیدی  از او پرسیدند چه شد که پیغمبر صحنه اسالم آورد. وقتی

باید باز و فقط درِ خیبر را که چهل نفر  این علی را روز خیبر دیدم؛؟ گفت من صحنه اسالم آوردی

این در را در آسمان  ،زمین نبود رویکه پاهایش  ر حالیتنه با دست از جا کند و د ، یککردند بسته می

علی را  پل عبور کردند و وارد خیبر شدند. از روی اینبا اسب سپاه اسالم  .گرفته بود و پلی ساخته بود

تی در این ببرند. فهمیدم واقعیّگونه  اینها بتوانند او را  علی کسی نیست که این بوزینهشناسم؛  میمن 

؛ را بسته دست علی ،تایمان آورده و لذا شهادتین گفتم. آن واقعیّ اوبه  که علی هستعالم 

 را ببرند. اینها کوچکتر از این هستند که علی واالّ

دست به  ند؛رساند به علی را انخودش بردند. فاطمه کشان می را کشان علی حال ایّ علی

 ،هست عظمیال اهللولیّة این تکوینی که در وجودو با نیروی والیت  تندانداخ نشال کمر امیرالمؤمنی

نتوانستند و میخکوب شدند. عمر دیگر  ،چه زور زدند، هررا ببرند. آن چهل نفر که علی ندمانع شد

قنفذ با غالف شمشیر به و علی قطع کن. دامن دست فاطمه را از  !قنفذ :اشاره کرد و گفت قنفذبه 

همین ، فاطمه ما فرمودند: به خدا سوگند علّت قتل مادر امام صادق .افتاد جان فاطمه

کشان به مسجد بردند. امّا  را کشان و علی ندزمین افتاد ، مجروح برفاطمه 71ضربات قنفذ بود.

ند و با همان حال مجروح و کن را رها نمی باز هم امیرالمؤمنین ،همه ضربات بعد از این فاطمه

لحسن ااگر دست از ابا !به خدا سوگند :زنند رسانند و فریاد می می خودشان را به مسجد ،دیده آسیب

من و  به خدا سوگند! کنم. جا نفرین می میندهم و در ه گریبان چاک می کنم؛ مو پریشان می ،برندارید

آید. دست  سر شما می خواهید دید چه بر ،و اگر نفرین کنم ؛ی صالح نیستیم کمتر از ناقه ،فرزندان من

 .شهر مدینهشروع کرد به لرزاندن ی عظیمی  زمین لرزه به لرزه درآمد.شهر مدینه  !بکشیداز علی 
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است برخاسته هایشان بسته است و تیغ عمر بر سر ایشان  که دستحال  همان در امیرالمؤمنین

بدو و خودت را به  !را بزند، سلمان را صدا زدند و فرمودند: سلمان ایشاند گردن نکه اگر بیعت نکن

از او به خدا سوگند یک نفر در مدینه زنده نخواهد ماند. برو و  ،اگر نفرین کند اطمه برسان!ف

من تحمّل  درخواست کن و بگو علی گفته که نفرین نکن! پدر تو رسول رحمت بود؛ نفرین نکن!

، فرمودند: ندستکه تسلیم امام عصر خود ه سلمان این پیغام را آورد، فاطمهکه وقتی و کنم.  می

و  !فرمودند به خانه برگرد سمعاً و طاعتا. امیرالمؤمنین ،حاال که فرمان امیرالمؤمنین است .باشد

 72با همان حال به خانه برگشتند. فاطمه
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