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!وسوسه های شیطانی بخوانند! باید قبل از وفات حد اقل یک بار از اول تا آخر این مقاله را  علی الرغم  برادران مسلمان من  

 

ِذيَن يَْكتُُموَن َما َأنَزْلَنا ِمَن ٱْلبَي َِنـِت َوٱْلُهَدى ِمن بَْعِد َما بَيَّنَّـُه ِللنَّاِس فِى ٱْلِكتَـبِ  فرماید: می 9خدا وند   ُأولئِكَ إِنَّ ٱلَّ

ـِعُنوَن                              ُه َويَْلعَُنُهمُ ٱللَّ ِذيَن تَابُوا َوَأْصَلُحوا َوبَيَُّنوا َفأُوليَِك َأتُوُب َعَلْيهِمْ     يَْلعَُنُهمُ ٱللَّ  إَِّلَّ ٱلَّ

ِحيمُ  َوَأَنا                               اُب ٱلرَّ              (961 و 951)سوره البقره،                                           ٱلتَّوَّ

  ترجمه: براستی آنهائیکه حقایق آشکار , شواهد ورهنمایی های مانرا که فروفرستاده بودیم وسپس برای مردم در کتاب اشکار کردیم را  کتمان کردند،

تاده بودیم. توبه انها از جانب خدا ولاعنون لعنت میشوند، به استثنای انهائیکه توبه کردند واعمال خویش را اصلاح کرده و بیان کردند انچه را که فروفرس

                                                                                           (051,061) سوره البقره، انها پذیرفته شده و ما توبه پذیر توبه کننده گان وبخشنده هستیم.

   "اْلِقیَاَمِة بِِلَجاٍم ِمْن نَاٍر  َمْن ُسئَِل َعْن ِعْلٍم َعِلَمهُ ثُمَّ َكتََمهُ أُْلِجَم یَْومَ  " : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل اللَِّه      :فرمایدمی  ملسو هيلع هللا ىلصالله ل رسو

وقتی از شخصی در رابطه به علم برسیده شود که میداند، سپس او کتمان کند   :فرمود ملسو هيلع هللا ىلص روایت است که حضرت پیامبر 4 از ابو هریره : ترجمه
 )نعوذ بالله من ذالک( .کند. به مثابه یک عذاب او با لگام اتش افسار خواهد شد در روز قیامت و ان دانش را مخفی

 .[ : اسناده صحیحالالبانیالشیخ وقال الشیخ زبیر علیزئی  ، :223 المصابیح ۃمشکو، 261 ماجه بن،سنن ا  :3658سنن ابی داؤد 2649,جامع ترمذی،]

در رابطه به عقلانیت جمع اوری کتاب  "صحیح مسلم شریف"در کتاب خودش  (هجری – 150 المتوفیرحمه الله)امام مسلم بن حجاج  : فهم سلف

را به عهده بگیرم.  (این مسئولیت جمع اوری وترتیب صحیح مسلم)معروف خودش خطاب به دانشجویان میفرماید، وقتی شما از من میخواهید تا من 

برد خودم خواهم بود. به دلائیل متعدد و لیکن به فکر میکنم اگر من قصد انجام انرا داشته و قادر به تکمیل ان باشم. مشخصا اولین فرد که از ان بهره ب

مخصوصا برای عامه "صورت مختصر باید بگویم تدوین وجمع اوری مختصری از این قبیل احادیث به روش درست راحت وموثر است تا مقدار زیاد ان. 

تر از تعداد زیاد  (معتبر کمتر بسیار موثر)یث موثق و . دراین صورت جمع اوری وتدوین احاداحادیث ندارندو کسانیکه دانش ژرف در رابطه به  "مردم

 .[صحیح مسلم : المقدمة]احادیث است که صحت وسقم معلوم نبوده ودرواقع قابل استناد نمیباشند. 

              

              
 

یم ستنشس دیم. سپم خوانخاتم انجا ملسو هيلع هللا ىلص نقل میکند که نماز مغرب را با پیامبر ، 4 سیدنا ابوموسی اشعری :مسلم صحیحبراساس حدیث .10

بر ما  ملسو هيلع هللا ىلص را نیز ادا کنیم. در همین وقت پیامبر اعظم ءشاع. بنابر ان ما منتظر می ماندیم تا نماز )بهتر دانستیم(بخوانیم ملسو هيلع هللا ىلصرا با پیامبر ء شاعتا نماز 

ا شما ادا نیز ب ارء شاعما نماز شام را با شما ادا کردیم وحالا میخواهیم نماز  ملسو هيلع هللا ىلص یا شما هنوز منتظر هستید. ما گتفیم بلی. یا پیامبرآوارد شد وفرمود 

سمان بلند کرد ومعمولا این عمل را اغالبا انجام میدادند. آخویش را به سوی  کا خوب عمل کردید و سپس سرمبارکنیم. ایشان فرمودند شم

یعنی )ید شوند انچه برای اسمان وعده داده شده اتفاق می افتددکه ستارگان ناپ سمان است ووقتیآمنبع امنیت برای  هامتعاقبا فرمودند ستاره 
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از  فرقه گرایی  شهید کربلا وعاری از اهانت وملالت های ناشی -27مبتنی بر احادیث مختص  تحقیق

از کذب ودروغ  اجماع امت, مصئون وفرهنگی ، دربرگیرنده مدارک از قرآن شریف؛ احادیث موثق و

تاریخی. واحادیث نا موثق با  راویان ضعیف از منابع  

 راویان معتبر ذکر حدیث موثق با __27اساس   برسابقه وپیشینه واقعه کربلا 
 س

تعداد                       احادیث از کتب معتبر اهل سنت استخراج گردیده و شماره عالمان آن نیز کاملا مطابق  شماره 

و حرمین شریفین می باشدسلام لدارا، روتیب بین المللی گذاری

A-شایستگی واقعی خلافت را  قدر است؟ و چه کسانیچه  ملسو هيلع هللا ىلص رسالت وپیامبر درراستای رضی الله عنهم هدوران راستین خلافت خلفای راشد

؟داشتند  
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ی یعن |منبع امنیت برای همراهان واصحابم میباشم. وقتی از این دنیا بروم انچه برای اصحاب من وعده داده شده فرا میرسد  . و منبه فنا می رود(

 چندیعنی  |و اصحاب من برای امت من منبع امنیت است. وقتی انها بروند انچه برای امت من وعده داده شده فرارسیده  |مصیبتهاو  فتنهاچند 

 . [ 5655 حدیث:صحیح مسلم  ] مصیبتها.و  فتنها

خطبه رسول گفت ، .بود صشخص مورد اعتماد پیامبر که 4سیدنا حذیفه روایت می کند که  4 نعمان ابن بشیر  :بر اساس حدیث مسند احمد 17

که خداوند متعال بخواهد، آنگاه که  ی،. نبوت تا زمانبیان فرمودند ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  کنم، آن را  یم ادیو آله و سلم را درباره حاکمان  هیالله عل یالله صل

آنگاه سلطنت  سپس نظیر نبوت خلافت خواهد آمد، تا وقتی که بخواهد، خواهد خواست و سپس آن را برخواهد داشت.  ،دارد آن را بر می بخواهد

خلافت به  خواست یک نظامسلطنت ستمگری را جمع می کند، وقتی  دوبارهخواهد آمد تا وقتی که خدا بخواهد و وقتی خدا خواست  ستمگر

 وت کرد. ساکاین پیامبر ص بعد از  می آورد و( امتیقبل از ق یخلافت عادلانه امام مهد یعنیسبک نبوت )

به من حدیث بیان کرد،که  4، بیان می کنه، سیدنا حضرت سیدنا سفینه  تابعی رحمه اللهسیدنا سعید بن جمهان بر اساس حدیث مسند احمد: 

 سال خواهد ماند و بعد از این ملوکیت ایجاد خواهد داشت.  ۰۳فرمودند. خلافت  ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا 

گفت، رسول خدا  ملسو هيلع هللا ىلصغلام آزاد شده پیامبر  4روایت می کنه که سیدنا سفینه  تابعی رحمه اللهسیدنا سعید بر اساس حدیث سنن نسائی الکبری: 

به من گفت، ما دوره های  4یت ایجاد خواهد داشت. سپس حضرت سیدنا سفینه خواهد ماند و وبعد از این ملوک ۰۳، فرمود، خلافت در امت من ملسو هيلع هللا ىلص

 ۰۳( را شمردیم و این هم الله عنهم رضی ، ) چهار خلفاء راشدین4و حضرت علی  4، حضرت عثمان 4، حضرت عمر 4خلافت حضرت ابوبکر 

 سال بوده است.

خداوند متعال  سال خواهد ماند. ۰۳فرمود، خلافت مثل نبوت  ملسو هيلع هللا ىلص، روایت می کنه که، رسول خدا 4سیدنا سفینه  بر اساس حدیث سنن ابی داؤد: 

به من گفت، مدت حکومت حضرت ابوبکر  4روایت می کنه سیدنا سفینه  تابعی رحمه اللهحکومت خواهد داد. سعید  زیآنگاه که بخواهد آن را ن

 4سال و مدت حکومت حضرت علی  ۰۲ 4سال ، حضرت عثمان  ۰۲ 4ت عمر سال، سیدنا حضر ۰۳ 4سال ، مدت حکومت حضرت عمر  ۲ 4

، 4، می فرماید، من از حضرت سفینه  تابعی رحمه اللهمی شود. سید  الله عنهم رضیسال مدت حکومت خلفاء راشدین  ۰۳سال شمردیم که این 

، علیه السلام نوشت( ،حضرت 4را خلیفه حق تسلیم نمی کنند.) امام ابوداؤد رح، با اسم حضرت علی  4پرسیدم آنها )بنوامیه( حضرت علی 

 ، درحالت عصبانیت گفت، اینها بنوزرقاء) لقب آل مروان(، یعنی بنو مروان دروغ گفت.4سفینه 

سال ، مدت  ۲ 4ابوبکرت، مدت حکومت حضرت به من گف 4روایت می کنه سیدنا سفینه  تابعی رحمه اللهسعید بر اساس حدیث جامع ترمذی: 

شمردیم   سال را ۶ 4سال و مدت حکومت حضرت علی  ۰۲ 4سال ، حضرت عثمان  ۰۲ 4سال، سیدنا حضرت عمر  ۰۳ 4حکومت حضرت عمر 

، درحالت 4، پرسیدم آنها )بنوامیه( خلافت را به حق خودشان می دونستند. که خلافت حق آنها است. ،حضرت سفینه 34سال  ۰۳که این 

 عصبانیت گفت، اینها بنوزرقاء) بمعنی فحش یا دشنام(، یعنی بنو مروان دروغ گفت.و فاسق ترین و شکل حکومت ملوکیت ، از بنو امیه است.

خداوند  سال خواهد ماند. ۰۳فرمود، خلافت مثل نبوت  ملسو هيلع هللا ىلص، روایت می کنه که، رسول خدا 4سیدنا سفینه : بر اساس مسند ابی داؤد الطیالسی

به من گفت، مدت حکومت حضرت  4روایت می کنه سیدنا سفینه  تابعی رحمه اللهحکومت خواهد داد. سعید  زیمتعال آنگاه که بخواهد آن را ن

سال و مدت حکومت حضرت  ۰۲ 4سال ، حضرت عثمان  ۰۲ 4سال، سیدنا حضرت عمر  ۰۳ 4سال ، مدت حکومت حضرت عمر  ۲ 4ابوبکر

روایت می کند که من از  تابعی رحمه اللهمی شود. سیعد  عنهم الله رضیسال مدت حکومت خلفاء راشدین  ۰۳سال شمردیم که این  4علی 

نبود، بلکه میان بادشاهان  4، خلیفه راشد 4، ) حضرت معاویه فرمود 4چی بود؟ سیدنا سفینه  4، پرسیدم ، حکومت معاویه 4حضرت سفینه 

 جهان یکی از بادشاه مسلمانان بود( .

، پرسیدم آنها )بنوامیه( خلافت را به حق خودشان 4، می فرماید، من از حضرت سفینه  تابعی رحمه اللهسیدنا بر اساس حدیث المصنف ابی شیبه: 

، درحالت عصبانیت گفت، اینها بنوزرقاء) بمعنی فحش یا دشنام(، یعنی 4فت حق ما است. ،حضرت سفینه می دونستند و ادعاء دارند که این خلا

 یکی از سخت ترین بادشاه میان بادشاهان بود و ایشان از آنها بود. 4بنو مروان دروغ گفت.و حضرت معاویه 

والشیخ زبیر علیزئی والشیخ الأرنؤوط :  الالبانی( ، قال الشیخ 301 -، صفحه 01 -)جلد  11156 ( و 005 -، صفحه  9 -)جلد  09615 مسند احمد : ]

 إسناده صحیح [

 :زبیر علیزئی الشیخ و الالبانی قال الشیخ  ، 1115:  ترمذی جامع ، 6565:  داؤد سنن ابی ،9066:  الکبرى نسائی سنن ، 6339:  المصابیح ۃ] مشکو

در غلام مصطفی ظهیر امن پوری  قال الشیخ(، 011 -، صفحه  1 -)جلد  0113، مسند ابی داؤد الطیالسی :  661[ ) السلسلة الصحیحة : إسناده صحیح

 [صحیحإسناده  :05 -سنه حدیث

رحمهم الله  شعیب الأرنؤوط الشیخ زبیر علیزئی و الشیخ و الالبانی الشیخ علی شرط إسناده صحیح ، 33063المصنف ابن ابی شیبة : ]

 [اجمعین
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کرد و در آن  شروعخطبه جمعه را  4،می فرماید: حضرت عمر تابعی رحمه الله،سیدنا معدان بن ابی طلحه  مسلم: صحیححدیث  براساس 30 

بار مرا گاز گرفت و  سهکه خروس  دمیدر خواب دمن گفت:  4عمر دنایکرد. سپس س ادرا ی 4و آله و سلم و ابوبکر هیالله عل یصل امبریپ خطبه

 نیکنم، اما من قصد ندارم که ا نییخود تع نیرا به عنوان جانش یکنند که فرد یم هیبه من توص یاست. برخ کیفهمم که زمان مرگم نزد یم.من

دهد  یداده است، اجازه نمو آله و سلم(   هیالله عل ی)صل امبریرسول پ از که یتیخلافت او و نه هدا  خداوند متعال نه  رایدهم، زبکار را انجام 

 که  ینفر ششکه خلافت را  ،گرفت خواهمن میشد، تصم نخواهد لی. اگر مرگ من تعجرایگان بشود و آله و سلم( هیالله عل ی)صلحمت پیامبر ر

 صحیح یبعد ثیدر حد نفر ۶اسماء  -6 نی)توجه: ا. بود یراض خودش ازآنهاو آله و سلم( تا زمان رحلت  هیالله عل ی)صل امبریپ که  رندیبگآنها 

قبل هستند که من آنها را  یهمان کسان نهایموضوع را مسخره خواهند کرد و ا نیدر خلافت ا یدانم که برخ یو من به خوب م(آمده است  یبخار

مکه اسلام  رد یکه بعد از عذرخواه یافراددر مورد همان  یقیمقاله تحق نیا ی،آت ثیدر احاد . )توجه:کردم یبه خاطر اسلام نه ،اسلام رشیاز پذ

بن سیدناعمرو براساس حدیث صحیح بخاری: .گمراهند خداهستندوکافران که آنها دشمن دیپس بدان واین خلافت رادشنام می دهند آوردند(

بودند  وردهآن به شهادت رسید ناشی از نوشیدن شیر بود که برایش آدر اثر  4 روایت میکند که جراحت که حضرت عمر تابعی رحمه الله میمون

                                                                                                         ومنجر به جراحت شکمش اش گردید. 

یک نفر جانشثین رضی الله عنهم  جمع شدند وگفتند. او خلیفه مومنین 4 مردر اطراف ع و دارد از دنیا میرود 4 مردم وقتی متوجه شدند که عمر

رت ها راضی بود. وسپس نام حضآنتاهنگام وفاتش از  ص نفر بهتر نمی شناسم کسانیکه پیامبر خدا شش. من بهتر از فتمشخص کنید و اایشان گ

 4بعد برای ارامش فرزندش عبدالله ابن عمر فرزندش عبدالله  ، و 4 ، عبدالرحمن ابن عوف 4 ، سعد 4، زبیر  4، طلحه  4 ، عثمان 4 علی

     حضور خواهد داشت ولیکن نمیتواند یک کاندید باشد.  یدر شورا

ها مراقبت خواهند کرد. همچنان جانشین من با آنها وحفظ کرامت وحرمت آنبعد می افزاید که جانشین من از مهاجرین اولیه و شناختن حقوق 

ها ستایش شده و اعمال بد انها مورد باز نگری قرار آنها محافظین اولیه اسلام هستنتد. او می افزاید که اعمال نیک آنکی رفتار کند زیرا انصار به نی

مال لها محافظین اسلام و منبع درامد بیت اآنگیرد.. همچنان اشاره کرد که باامت اسلامی که تازه اسلام اوردند نیز سلوک نیک در پیش گیرند زیرا 

 ومبع ترس برای دشمن. ازبیت الامال مازاد از مصرف چیزی هزینه نگردد. همچنان سفارش رفتار خوب بوداییان رانیز کرد وگفت انها ریشه عرب

ن میان فقرا را کرد. اوهمچنان سفارش کرد که چانیشنش توافقات آوری ذکات وتوزیع آو موجب ترویج وتوسعه اسلام شده اند. او سفارش جمع 

و رسولش را انجام داده وعملی نمایند. و حقوق عامه مردم را احترام کرده و انهارا به کاری که خارج از توانشان  ملسو هيلع هللا ىلص ا که اعمال میشود از طرف خدار

 [ ,3700 ،  صحیح بخاری1258صحیح مسلم ] .باشد مجبور نسازد

اینها از حق کاندیداتوری خد استفاده  4، عبدالرحمن ابن عوف  4 ، سعد 4 ، طلحه 4 از میان این شش نفر حضرات زبیر چهارنفر  :یاداشت

. ولیکن، بعد و بیعت کرد تبریک گفت 4 قبل از همه برای عثمان 4 ترجیح دادند. حضرت علی 4 را بر علی 4 کرده وبعد خلافت عثمان

علی را به عنوان الله عنهم  رضیصحاب پیامبر برای خلاقت نبود. از اینرو ، ا 4 هیچ کسی مستحق تر ومستوجب تر ازعلی 4ازشهادت عثمان 

 خلیفه خویش برگزیدند.

 .[ 3113 ،3311صحیح بخاری  ]

 4عمرحضرت روایت میکند که من میان مردم و نزدیک پیکر بی جان  4عبدالله ابن عباس  براساس حدیث صحیح مسلم و صحیح بخاری: .04

رزو داشتم  که آگفت. خدا شمارا بیامرزد . من همواره  4به حضرت عمر واشت ذخطاب قرار داشتم ومردی نزدیک من دستش روی شانه من گ

یک  4وعمر  4 شنیدم که می گفت. من ،  ابوبکر ملسو هيلع هللا ىلص ملحق بگرداند. چیزی را که من غالبا از پیامبر خدا ملسو هيلع هللا ىلص وپیامبر 4 خدا شمارا به ابوبکر

برنامه جیدیم. بنابراین از خدا میخواهم که شمارا  یک 4 وعمر 4 ، ابوبکرانجام دادیم، من  باهم یک کاری 4وعمر  4 جایی بودیم، من ، ابوبکر

توصیف میکرد. او  4می گوید وقتی من برگشتم که  متکلم را ببینم کسیکه حضرت عمر  4 ابن عباس سیدنا عبداللهدر کنار انها حفظ کند.

  .[5093مسلم ،  صحیحو  3533صحیح بخاری ،  ]بود  4 حضرت علی ابن ابو طالب

 

 از نشسته بودم، سپس 4روایت میکند که باری من با حضرت عمر 4 بن یمان حذیفه ناسید براساس حدیث صحیح مسلم و صحیح بخاری: 16

پاسخ میدهد بلی بعضی اوقات مردی نگرانی  4سیدنا حذیفه . در ذهن شما هستکسی درمیان شما حدیثی در مورد رنج ونگرانی  ایشان پرسید

 رورنج مردها از ناحیه فامیل، ملکیت ها ، اطفال و همسایه گان و ان نگرانی  توسط دعا ونیایش شخص تقلیل می یابد. توسط صدقه و مشارکت د

رنج ودرد است که  کهمیفرماید من چنین دردو رنجی مد نظرم نیست .بل 4 خیر و بخشش گنه کاران نسبت به خودش. د راین حال حضرت عمر

وقتی یک در بسته میان  4 یا امیر مومنین پرسید، 4 حضرت عمر از 4 حضرت حذیفهمثل موج دریا سقوط وصعود داشته و پرخم وپیچ باشد. 

می فرمایدد واما  4 ذیفه. حدر باز ویا بشکند آناهد میپرسد میخو 4 شما ورنج بزرگ باشد هیج ضرورت برای ترس وجود ندارد . حضرت عمر
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 در امان بمانن" روایات ضعیف السند تاریخی "را حجت و معیار بداند و برای کسانی که می خواهند از فتنه های روایات دروغین بدون سند و  "قرآن و احادیث صحیح السند"به دور از فرقه گرایی، 

 

در پاسخ میگوید بلی دقیقا. دیگران گفتند  4 سیدنا حذیفهن در دیگه بسته نخواهد شد. آمی افزاید  4 ان در شکسته خواهد شد.حضرت عمر

در پاسخ می فرماید بلی او میدانست  4سیدنا حذیفه میدانست ان دروازه به چه معنی است.  4 یا حضرت عمرآپرسیدیم  4ذیفه بعدا وقتی از ح

ن میگویند ما جرات نمیکردیم تابعی رحمه اللهرا روایت نمیکنم.  قچنانچه همگی میداند که فردا بعدا از امروز است . بخاطریکه من حدیث ناموث

در پاسخ گفت  4ذیفه م تا در مورد ان دروازه بپرسد. حن در به چه معنی است. از اینرو، ما از مسروق تقاضا کردیآبپرسیم. که  4ذیفه تا از ح

 است.  4 ت عمررن در خود حضآ

 .  [ 3159مسلم .  صحیح،  3115بخاری.  صحیح ]

 رضیصه حضرت حف (مادر مومنین)روایت است که فرمود من رفتم زیارت خواهرم  4 عبدالله ابن عمر سیدناصحیح بخاری :  حدیث براساس 15

هستند. من به ایشان گفتم شرایط مردم بسیار خوب است و هیچ اداره هنوز به  مو خودشانخانه مصروف پوشیدن  دیدم ایشانوقتی  .الله عنها

که غیبت شما موجبات انقسام  می ترسم. و من هستندمی فرماید حالا بروید چون مردم منتظر شما  الله عنها رضی من واگذار نشده. مادر مومنین

انهارا ترک نکرد تا وقتی ایشان برانها وارد شود. بنابراین مردم در گروه های مختلف  الله عنها رضی ند. مادر مومنین حفصهمیان انهارا فراهم نک

خطاب به مردم در مدینه گفت. اگر کسی دررابطه به خلافت و قدرت حرفی برای گفتن دارد بگوید  4 قرار گرفتند، سپس معاویه ابن ابو سفیان

 4 وخودش را نشان بدهد مخفی نشود ، برای اینکه ما مستحق تر از او وپدرش در خلافت وقدرت هستیم. روایت کننده حدیث حبیب ابن مسلمه

 را ندادید.  4 معاویه ابن ابو سفیان می فرماید شما چرا جواب 4 خطاب به عبدالله ابن عمر

گفت. او  4 میفرماید من میخواستم پوشاک که درواقع کمرم و پاهایم را بسته بود را بازکنم و سپس خطاب به معاویه 4عبدالله ابن عمر  ابعد

ی افت وحکومت نسبت به حضرت علکسی است که علیه شما و در مقابل پدر شما بخاطر اسلام جنگید بیشتر مسحقتر است در این مورد یعنی خل

و موجد  می کندرسیدم که سخنان من میان مردم تفاوت و اختلاف ایجاد ی ت. ولیکن م4 وشخص حضرت عبدالله ابن عمر 4 ابن ابو طالب

 من ممکن است به گونه نادرست تفسیر گردد.  تخونریزی گردد. و بیانا

وحوصله کردم.  مم و سرانجام ساکت شددورآاز بخشش در بهشت تهیه وتدارک کرده بخاطر های را زبنابراین ، من در تصوراتم که خداوند چه چی

با سکوتش خودش را ایمن کرده و حرمتش را نیز حفظ  4 میفرماید. عبدالله ابن عمر تابعی رحمه اللهحبیب بن مسلمه روایت کننده این حدیث 

 . [6019بخاری ، حیح ص] کرد.

فرزند همسر دوم ایشان  روایت میکند که من از پدرم  4 محمد ابن حنفیه ابن علی ابن ابوطالب سیدناصحیح بخاری : حدیث براساس . 13

من ترسیدم که اگر  4 پدرم فرمود ابوبکر، پرسیدم بعد از ان عمر 4 بهترین فرد در میان امت هستند. و علی ابن ابوطالب انیپرسیدم که چه کس

 ایشان با،گفتم شما بعد از انها بهترین فرد در میان امت هستین  می برند. وقتیکه من 4 عثماناسم ن آفرمود بعد از بیشتر بپرسم ایشان خواهد 

 .[3530بخاری ،  حیحص]خشیت تمام فرمودند من یک فرد عادی در میان امت مسلمه میباشم. 
  

 

 

 

چند رزو قبل از وفاتش  ملسو هيلع هللا ىلص روایت میکند که پیامبر 4ساریه  بن ضعرباسیدنا  بر اساس حدیث سنن ابی داؤد، جامع ترمذی و سنن ابی ماجه؛ . 19

در نماز مارا نصیحت ورهنمایی میکرد. سپس برگشت تا مار ببیند وبا بیان فصیح خویش مارا منقلب ساخت به گونه ای که چشمان اصحاب ممول 

یحت کن با چیزی! . این سال وداع است پس مارا نص ملسو هيلع هللا ىلص   از اشک وقلوب انها ممول از ترس گردید. مردی خطاب به پیامبر پرسید یا پیامبر خدا

ی نها برده از ایتیوپآو پیروی از دستورات و حاکمان که بعد از من تعیین میگردند حتی اگر  خدا وندمتعالاز  دنایشان گفت من شما را به ترسی

خلفای تمسک باشد. هرکسی بعد ازوفات من در میان شما زندگی کنند شاهد نزاع های زیادی خواهد بود. حین نزاع به سنت من و راه درست 

در سنن نسائی همین  .هربدعتی انحراف از دین است ین کهن محکم چنگ برنید. و مراقب بدعت های جدید در دینم باشید. برای اآکرده وبه 

 حدیث به همان متن آمده است.

 . [صحیحإسناده  :علیزئی زبیر الشیخ و الالبانی قال الشیخ،  1579سنن نسائی،  ،  61، سنن ابن ماجه 1535ترمزی  ع، جام6513سنن ابی داود ] 

بودیم . سپس  ملسو هيلع هللا ىلص روایت میکند ما منتظر پیامبر 4یدخدری عابوس سیدنابراساس مسند احمد، المستدرک للحاکم و سنن نسائی الکبری:   .11

 4 علیحضرت شکسته و ملسو هيلع هللا ىلص همراهی کردیم. درهمین وقت کفش حضرت پیامبر با ایشانوسپس ما  بیران آمدند، ایشان خانه یکی از همسران

منتظر بماند. در  4 را همراهی میکردیم تا زمانیکه ایشان ایستادند تا برای علی ملسو هيلع هللا ىلص کفش را ترمیم میکرد و او از ما عقب تر مانده بود ما پیامبر

کفار برای حاکمیت قران خوشبخت است که او برای تفسیر قران مبارزه خواهد کرد. من با  بسیار در میان شما شخص فرمود، ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  این زمان

 رای تفسیر قران میجنگد. با شیندنجنگیدم و او  با مسلمان ب

  B- وحقانیت ایشان و شهادت  صفین و نهروان برحق بود در جنگ های جمل ، 4 حضرت علی استشورش در برابر خلیفه برحال بدعت

.4حضرت عثمان   

04 



 

 

 در امان بمانن" روایات ضعیف السند تاریخی "را حجت و معیار بداند و برای کسانی که می خواهند از فتنه های روایات دروغین بدون سند و  "قرآن و احادیث صحیح السند"به دور از فرقه گرایی، 

 

داشت .  ملسو هيلع هللا ىلص نیز حضور 4 باشد درحالیکه عمر ابن خطاب  4 ن شخص شاید ابوبکرآمیکردم که شاید  پیامبر ص مارا شوک کر و فکراین حرف 

ن کسی است که کفش مرا ترمیم می کند . و ما برگشتیم تا این خبرخوش را به آ بلکه نیست عزیزانفرمود هیچ کدام ازشما  ملسو هيلع هللا ىلصولیکن پیامبر 

بوده  خبر جریانبه گونه ای بود قبلا ازاین  4 میفرماید که عکس العمل علی ابن ابو طالب 4 ابو سعید خدری سیدنابگوئیم. 4علی حضرت 

 است .

  .[إسناده صحیح قال الشیخ شعیب الأرنؤوط :  ).247 صفحه 5جلد  ) 11795 و  (103 صفحه 5جلد  ) 11309مسند احمد  ]

 قال الشیخ غلام مصطفی فی خصائص.  9663 :ی. سنن نسایی الکبر إسناده صحیح :قال الامام حاکم و الامام الذهبی ،4621 المستدرک للحاکم:]

  [ .إسناده صحیح على :

 :می کردم  دعا و شدم مسجدکه وارد و رفته بودمروایت می کند که  به شام  ، تابعی رحمه اللهسیدنا علقمه  براساس حدیث صحیح بخاری: .01

شد. ابوالدرداء   بینص ، 4 ابوالدرد دیس یمستجاب شد و به همراه دعای منعطا کن. لذا  یخوب نیبه من همنش نجایدر ا اخدای: می کردم  دعا

، هجرت که در سفر ستین 4شما عبدالله بن مسعود  انیدر م ایگفت: آ .امگفتم از شهر کوفه آمده  ؟یهست شهراهل کدام  دیپرس  مناز 4

 یا 4 فهیحذ سیدنا شما انیدر م ایکرد؟ من گفتم بله! سپس فرمود: آ یوسلم را حمل م هیالله عل یمبارک رسول الله صل یزهایکفشها و چ

مانند  یتو )ابل( در کوفه شخص ایداند، من گفتم بله ! گفت: آ ینم یخود را که جز او کس،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا اسرار خاص  ، که علاوه بر آن کسی ست،ین

 اندی؟ من گفتم بله! ساستپناه داده  طانیو آله و سلم( او را از ش هیالله عل یکه خداوند به زبان مبارک رسول خدا )صل یرا دار 4 اسریعمار بن 

 ، نبود. ملسو هيلع هللا ىلصو نیازی به سفر شام با خاطر پیامبر  بودند اریبس 4 امبریپ  گفت که در کوفه اصحاب  4ابوالدرداء

 [3743صحیح بخاری،]

 الله عنهارضی  عایشهو  4، زبیر  4 روایت می کند که وقتی طلحه تابعی رحمه الله ابو مریم اسدیسیدنا  براساس حدیث صحیح بخاری:. 00

از  4 )کمک برای حضرت عثمانرا به کوفه فرستاد  4 حسن حضرت وفرزندش ملسو هيلع هللا ىلص یاسر نعلی عمار بسیدنا کردند.  حرکت را شروعبه بصره 

در پایی منبر قرار داشتند . ما همه جمع  ملسو هيلع هللا ىلص یاسر بندرقسمت بالایی و عمار 4 . انها بر منبر رفتند درحالیکه حسن(وردآحمایت نظامی بدست 

یک لشکر از مکه به بصره رفته است .  همراه الله عنهارضی  عائیشهگفت مادر مومنان  4ر نها گوش بدهیم. عمار بن یاسآشدیم تا به سخنان 

 ئیشهعایا شما با پیروی از خلیفه ازخدا اطاعت میکنید یا از آزماید که آخرت است. ولیکن ، الله شمارا می آدر دنیا و ملسو هيلع هللا ىلص بخدا ایشان همسر پیامبر

و مرا  بودم  نیدهش ملسو هيلع هللا ىلص یک کلمه که من از پیامبر منروایت میکند که در جریان جنگ جمل ، 4 ابو بکر بر اساس حدیث بخاری:.  الله عنها رضی

و شامل به در جنگ بپیوندم. 4 علی حضرت علیه  ) الله عنها رضی عائیشهلشکر من میخواستم با مردم جمل و  ین کهبهره مند ساخت. بعد از ا

م که توسط یک خان گفت مردمی ملسو هيلع هللا ىلص که پیامبر خدا ) اراده خودم را ترک کردم(وردمآرا بخاطر  ملسو هيلع هللا ىلص سپس کلمات از پیامبر قتال مردم بی گناه باشم،

 .[3011 و 6616بخاری :  صحیح]سرپرستی وقیادت میگردند مردمان پیروزی نخواهد بود. 

مرانش و ه وقتی با لشکرش الله عنها رضی که مادرمومنین عائیشه کنه روایت می تابعی رحمه اللهقیس ؛ سیدنا بر اساس حدیث مسند احمد . 12

ها نآب چه است؟ حوآ نام این  پرسید الله عنهارضی عایشه حضرت  بنو رسیدند ، سگ ها شروع به پارس زدن کردند. حوآب رود خانه بهبنو عامر 

. دهیوادامه بد یدمیخواهم برگردم. تعدادی ازهمراهانش مشوره دادند که برنگرد ،گفت الله عنها رضیعایشه ب! با شنیدن این آدر پاسخ گفتند هو

ایجاد شده  4نظمی وچندد دستگی امت که  پس ازعثمان  نها صلح برقراد کند و بیآشمارا ببیند وخداوند میان  لمانانممکن است مس دنو افزود

 ملسو هيلع هللا ىلص کی روز با عصبانیت از این واقعه دیده نشده مرا اگاه کرده است. وضعیت یکی از زنان پیامبر ملسو هيلع هللا ىلص پیامبر گفت رضی الله عنهاعایشه یابد. خاتمه 

 .ندبر او پارس بزن حوآبگونه خواهد بود وقتی سگ های وچه 

یاد  4علی  ایفرمود:  4 طالبی بن اب یبه عل ملسو هيلع هللا ىلص که رسول الله یت می کندروا 4ابورافع  دنایس  بر اساس حدیث مسند احمد و مجمع الزوائد:

رسول  ؟این شورش وجود می آید : با مندیپرس 4ی علنا دی. سدیآ ی( در مش)شور یالله عنها امر رضی شهیو عا شما انیم یبه زود تون باشد،

در پاسخ ایشان  و آله و سلم  هیالله عل یاکرم صل امبریپ ، فرمود،پس من خیلی بدبخت می شوم، ولی 4حضرت علی  "بله. "فرمود ملسو هيلع هللا ىلصخدا 

 .(دیببر و خونه امنالله عنها( به پناه  رضی شهیاو را )عا پس شد، چیزی نیچن ی وقتیول نه،)فرمودند: 

 کاش من می به همسرانش  فرمود:  آله وسلمو  هیالله عل یصل امبریپ روایت می کند،  4: سیدنا عبدالله ابن عباس بر اساس حدیث مجمع الزوائد 

مسلمانان دونستم که کدام همسر من بر سوار شتر) با مو(  خواهد کرد و سگ های مقام حوآب پر او پارس می زنند و در کنار شتر او خیلی قتل 

 خواهد داشت ولی خودش هم در امن خواهد ماند .

                                :سدینو یم ثیحد نیهم لی(  ذ  هجری 0611 المتوفی) رحمه الله  الالبانیمحدث بزرگ عربستان سعودی شیخ محمد ناصرالدین 

برنمی   ،درمورد مقام حوآب جریان شده بود پس چرا له عنهاال رضیعایشه دراین مورد خیلی ها اعتراض دارند که وقتی مادر مومنین، حضرت 
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 در امان بمانن" روایات ضعیف السند تاریخی "را حجت و معیار بداند و برای کسانی که می خواهند از فتنه های روایات دروغین بدون سند و  "قرآن و احادیث صحیح السند"به دور از فرقه گرایی، 

 

در صحابه  یهر صفت کمال ستیاست که لازم ن نیا یسؤال علم نیآمده است که برنگشتند. پاسخ ما به ا ثیدر احاد یگشتند، ول یبرم دیباگشت. 

گرانقدر خود غلو کند های اصحاب  تیکه در شخص ستین زیجا یسن مانمسل یشود. تنها خداوند متعال از لغزش و خطا پاک است. برا می افتی

کاملا  الله عنها رضیحضرت عایشه محسوب می کنند. شکی نیست، خروج  مین، آنهار معصوممعصو آئمه فیآنها در رد مثل گروه های شعیه که

قصد بازگشت داشت. اما  زیبود که او ن یاشتباه لیدر واقع به دل اشتباه بود وبعد از فمهیدنش مقام حوآب باید برمی گشتند ولی برنمی گشتند، 

. اوردیمسلمانان ب انیصلح در م یمتعال به خاطر او نوع دخداون دیو گفت که شا یداو را متقاعد کرد که از قصد بازگشت منصرف شو 4 ریزب دنایس

شود  می اعلام دیدو گروه تهد نیاز ا یکیکند که  یم جابیا نیمقصر بوده است. عقل همچن شدر اجتهاد خود زین 4 نا زبیردیکه س ستین یشک

صد امر به خطا رفته بود.  نیالله عنها( در ا رضی) شهیعا دهیس نیمسلمانان شد. و اجتهاد ام المومن انیصدها هزار نفر در م یزیکه منجر به خونر

از اشتباهات  یکیاشتباه  نیلطف و کمال ندامت است. ا زیآنان ن یمانیپش روشن می شوددلائل،آن دارد. و از  وجود نیا یبرا یادیروشن ز لیدلا تا

                                                                                                              .شود یم افتاجری زیشود بلکه امروزه ن یم دهیبود که نه تنها بخش یاجتهاد

عنها خواهش وتقاضای از الله  رضیه روایت مکند که مادر مومنین عائش تابعی رحمه الله  بن زبیر عروه سیدنابر اساس حدیث صحیح بخاری: 

4 وعمر 4 ، ابوبکر ملسو هيلع هللا ىلص خواهر زاده کرد. گفت . مرا با پیامبر خدا 4 عبدالله ابن زبیر  دفن نکنید. ومرا با همراهان واصحاب ام همسران پیامبر 

قیس  سیدنا بر اساس حدیث المصنف ابن ابی شیبه در بقیع دفن کنید. زیرا من نمیخواهم بهتر ازانچه هستم شخصیت که دارم دیده شوم. ملسو هيلع هللا ىلص

 عنها از دنیا میرفت وصیت کرد که مرا در کنار همسران پیامبرالله  رضیه حضرت عایش که وقتی مادرم مومنین ی کنهروایت م تابعی رحمه الله

                                                                                                                   انجام دادم. ملسو هيلع هللا ىلص . برای انکه من چیز های جدید بعد از پیامبردفن کنید ملسو هيلع هللا ىلص

 . ذیل این حدیث مینویسد الالبانیمحدث بزرگ عربستان سعودی شیخ 

بعد از این جنگ توبه کرد. علی  بود و ن پشیمانآدر جنگ جمل است ودرواقع به شدت از  رضی الله عنهاعائیشه معنی از چیز های نو مشارکت 

ایشان که در این جنکگ شرکت  الله عنهم رضی ودیگر همراهان و اصحاب 4 ، زبیر 4 نیک بود مثل طلحه جنگ ارغم اینکه هدفش از این 4

  داشتند.نیت خیر وداشتند با هدف اصلاح 

والشیخ  الالبانی قال الشیخ،  636( ، السلسلة الصحیحة : 096 -، صفحه 00 -)جلد  16050 ( و 53، صفحه 00 -لد )ج 16369] مسند احمد : 

 [ إسناده صحیح :الأرنؤوط

(، قال الامام الهیثمی: رواه مسند احمد و 053 -، صفحه 3 -)جلد  01116(، مجمع الزوائد :151 -، صفحه  01 -)جلد  13661احمد :  سندم]

 البزار والطبرانی ورجاله ثقات [ 

شیخ غلام مصطفی ظهیر فی الشنة (، قال الامام الهیثمی : رواه مسند البزار و رجاله ثقات ، قال ال053 -، صفحه 3 -)جلد  01115] مجمع الزوائد : 

 : إسناده صحیح [ 31-

: الالبانی قال الشیخ،  636، السلسلة الصحیحة :  إسناده صحیح :الالبانی قال الشیخ،   39113، المصنف ابن ابی شیبة :  0310صحیح بخاری : ]

 [إسناده صحیح

 مردمکه رهبری  کسی) 4 محک بن مروان،روایت میکند که من  ، اللهتابعی رحمه بن حازم  قیس: سیدنا بر اساس حدیث المستدرک للحاکم. 13

خودش زانو او که ندرا با تیر زد 4 به نمایندگی از بنی امیه در جنگ جمل طلحه و همچنین تحریک میکرد را دیدم. 4ب علیه علی ابن ابو طال

یو علی ابن ا اساس حدیث المصنف ابن ابی شبیه و فضائل صحابه: بر زمان مرگش خدا را ستایش میکرد.  را مورد اصابت قرار داد وتا او نشست و

از  ،4زبیر  دنایو س 4لحه ط دنای، س 4عثمان بن عفان  دنایس 4 وزبیر 4، طلحه  4دارم که عثمان  قوی گفت : من از خدا امید می 4 طالب

دلهای پاک آنها را از کدورت کینه و حسد و هر خلق ناپسند به و ما آیینه “ .که خداوند متعال در قرآن به آنها سفارش کرده است میباش یکسان

 [63سورة الحجر: آیت نمبر ].”کلی پاک و پاکیزه ساختیم و همه برادروار روبروی یکدیگر بر تختهای عزت بنشینند

 [صحیح ہاسناد :مام الذهبیالحاکم وا اماملا قال ،6610المستدرک للحاکم: ] 

 [صحیح ہ: اسناد : فضائل الصحابة درزبیر علیزئی  قال الشیخ ،0163الصحابة لاحمد بن حنبل : ، فضائل  39135المصنف ابن ابی شیبة :]

، ذکر کرده است،؟ برای بررسی دقیق و درمورد شهادت 4( درمورد خلیفه سوم، حضرت عثمان 03، در حدیث قبلی )4چرا حضرت علی نکته: 

 :را با دقت مطالعه کنید 05-06، احادیث شماره 4مظلومانه حضرت عثمان 

 سرمه از طالب رضی الله تعالی عنه ابی ابن علی سیدنا پسر که) تابعی رحمه الله حنفیه بن محمد سیدنا: بخاری صحیحبر اساس حدیث  41

 کنند، یاد 4 عفان بن عثمان سیدنا از بدی به خواستند می 4طالب  ابی ابن علی سیدنا اگر: کند می بیان( الله بود رحمه حنفیه سیده دومشان،

 شکایت 4عثمان  سیدنا فرمان روایان( یهاو ظلم  ها انصافی بی) از و مدند( ا4َ ینزد ایشان )سیدنا عل مردم بعضی که کردند می را کار این روزی
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را  (بود المال بیت به متعلق شرعی احکام بر  مشتمل که) ملسو هيلع هللا ىلص خدا رسول جانب از شده املاء متن اینکه  دادند دستور منکردند، پس ایشان به 

 تصرف  المال بیت در ملسو هيلع هللا ىلصخدا سنت رسولِ طبقروایان خود حکم کند که فرمان  به که کن تفهیم ایشان به و ببر 4 عثمان سیدنا نزد خود ہهمرا

 این به ما: گفت من به( 4عثمان  سیدنا) ایشان پس( رساندم را 4علی  سیدنا پیام و) شدم حاضر 4 عثمان سیدنا خدمت به من چنان چه ۔کنند

علی  سیدنا پس کردم، بیان را عهقوا تمام و اَمدم 4علی  سیدنا نزد اَن ہمن همرا که اهگاَن  ۔نداریم نیازی هیچ (ملسو هيلع هللا ىلصخدا رسول ی شده املاء متن)

سیدنا علی در حدیثی در صحیح بخاری است:  ۔بودی برداشته اَن از که بگذار همان جایی (  راملسو هيلع هللا ىلص خدا رسولِ ی شده املاء متن) این: فرمودند 4

 سیدنا و 4 مروان بن حکم را نقل می کنند: من )مروان( نزد سیدنا عثمان سخنِ( العابدین زین سجاد امام به معروف) تابعی رحمه اللهبن حسین 

 ۔کرد می منع( دادن انجام را ہعمر و حج سفر هردو، یک در) تمتع حج از داشت 4  انعثم سیدنا که ن هنگاماَ بودم، حاضر 4 طالب ابی بن علی

 : من بخاطرفرمودند و( کردند اعلام را حج و عمره دادن انجام همبا یعنی) حجه و بعمره لبیک: گفت دید، را اوضاع این 4علی  سیدنا که هنگامی

: فرمایند می تابعی رحمه اللهسعید بن مسیب : است صحیح مسلم اَمده ی دردر حدیث۔کرد اهمرا ترک نخو ملسو هيلع هللا ىلصله رسول ال سنتِ فردی هیچ سخن

تمتع منع می کرد )حج(  از داشت 4عثمان سیدنا و رفتند عُسفان مقام در با هم دو ، هر4طالب  ابی ابن علی سیدنا و 4 عفان بن عثمان سیدنا

 انجام دادند؟ در پاسخ سیدنا عثمان ملسو هيلع هللا ىلصخدا رسول خود که کنید می منع عملی از دارید چرا شما: فرمودند( 4عثمان سیدنا به) 4علی سیدناکه 

 سیدنا وقتی پس ۔کنم ها: این را )بدون دخالت( نمی توانم رفرمودند 4علی  سیدنا ۔لت نکنیددخا من کار در شما: فرمودند( 4علی  سیدنا)به  4

 و حج) دو هر است( پس انجام دادن مصمم تصمیم برهمان  4عفان  بن عثمان سیدنا امیرالمومنین سوم، خلیفه که) دید را وضع این 4علی 

 عقبه بن ولید که بودم 4عثمان  سیدنا نزد من: کنند می بیان تابعی رحمه الله ابوساسان: مدهدر حدیث صحیح مسلم اَ ۔کرد اعلام همبا را( عمره

)برای ( دو رکعت نماز صبح را عقبه بن ولید) او( اَمد خواهد ادامه در تفصیلبه  4 روای سیدنا عثمانفرمان این معرفی: یادداشت۔شد فراخوانده

 شراب( ولید) او که بود، حمران ها اَن از یکی که دادند دتهاش فرد دو اَنگاه بخوانم؟ همامامت کرد و سپس )از نمازگزاران( پرسید: باز مردم( 

به  نوشیده، شراب او: فرمود 4عثمان  سیدنا پس ۔است دیده کردن استفراغ را هنگام( ولید) او که داد دتهاش هم دیگر فرد یک ۔است نوشیده

( خود فرزند به) 4علی  سیدنا ۔)طبق مجازات شراب خواری( شلاق بزنید را او و برخیزید! 4علی  ای :فرمود پس ۔است دهغ کراستفرا دلیل ینهم

 هم ها انهم بردند، لذت فرد این( حکومت) از که کسانی: کرد عرض 4علی  ابن حسن سیدنا پس ۔بزن شلاق را او و برخیز! 4حسن  ای: فرمود

 مثل کردار بد فردیروایی به  از دادن مقام فرمان 4 : در اصل سیدنا حسن بن علییادداشت ۔تحمل کنند را این تلخی( 4عثمان  سیدنا یعنی)

 اجتناب ندخواست می بیاید، وجود به شمهابنو و بنوامیه بین بود ممکن که قبائلی تعصبات از ایشان و بودند، همگین خشم بسیار عقبه بن ولید

 14 به که وقتی و کردند زدن شلاق به شروع ایشان اَنگاه ۔بزن شلاق را او و برخیز تو جعفر! ابن عبداللهای فرمودند:  4 ( سپس سیدنا علی۔کنند

 ضربه 14 به امر هم 4ابوبکر  سیدنا کردند، می شلاق ضربه 14 به امر ملسو هيلع هللا ىلصخدا رسول زیرا ۔کن تمام: فرمودند( 4علی  سیدنا) پس رسید،ضربه 

 به) من نزد( شلاق ضربه ۰۳) این ولی است سنت هاکار این همهو  ۔کرد می همضربه شلاق  04امر به  4 رد، و )درحالیکه( سیدنا عمرک می شلاق

 [4464و  2464. صنحیح مسلم: 3660و  0332-0333صحیح بخاری: ] ۔است تر پسندیده( پیامبر سنت بودن دلیل

 یهاکار دلیل به چنینهماو و  اخلاقی غیر یهاکار دلیل به ۔بود فهاز طرف وی فرمانروای کو و 4عثمان  سیدنا ناتنی برادر ،ولید بن عقبهیادداشت: 

 بن عثمان سیدنا امیرالمومنین سوم خلیفه از کرام صحابه بعضی بودند، وی خویشاوندان از که 4عثمان  سیدنا توسطروایان تعیین شده فرمان

 نامربوط نهفت به عثمان دتهاارتباط دادن ش ۔شدند 4عثمان سیدنا  مظلومانه دتهاش موجب هاکار ینهم نتیجه در و بودند ناراحت 4عفان 

ان مه ۔۔است حق ی وارانه فرقه کتمان و تاریخ مستند و الاسناد صحیح احادیث از اطلاعی بی نتیجه اصل در ملعون، و یهودی ی سبا بن عبدالله

 دو رهمستند  یها( از کتاب هجری 4141 ۔ المتوفیستان، شیخ حافظ زیبر علی زئی رحمه الله )و هندو پاکستان بزرگ محدث ینهم بخاطر گونه

 حتی کهبل شود، می شناخته منافق فردی عنوان به مکتب دو تفکر هر نزد هاتن نه ملعون و یهودی سبای بن عبدالله که کرد ثابت عهسنی و شی

وی،  توحید  ضد ی کننده گمراه عقائد دلیل به خود خلافت دوران در ،4طالب  ابی ابن علی سیدنا امیرالمومنین رمهاچ راشد خلیفه که است اَمده

 در وی سوزاندن و او قتل، دستور به 4 مبتنی بر غلو در شان سیدنا مولی علی ابن ابی طالب نظریات کردن عهمجازات جرم سنگین اشا دلیلو به 

 [364تا  360و صفحه  3فتاوی علمیه المعروف توضیح الاحکام للحافظ شیخ زبیر علیزئی: جلد ] ۔داد اَتش

)یعنی اعلان جان  دادند امان مردم همه به مکه فتح روز ملسو هيلع هللا ىلص خدا رسول که فرمودند بیان 4وقاص  بن سعد سیدنا: سنن نسائیبر اساس حدیث  41

 ودخ جان حفظ برای یعنی) ۔باشند چسبیده کعبه یها پردهبه  بکشید خواه را هاآن: فرمودند زن دو و مرد چهار ی درباره تهبخشی فرمودند( الب

 بداللهع ابوجهل، بن عکرمه به شامل نفر رهاچ آن( ۔نیست بخشش قابل نفر رهاچ آن یها جرم کشید، به را هاآن هم باز کنند، کعبه حرمتِ به تکیه
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 بن سعید سیدنا چسبیده، کعبه یها پرده به خطل بن عبدالله که دیدند چنانچه ۔بود سرح ابی بن سعد بن عبدالله و صبابه بن مقیس خطل، بن

 ینهم ۔را کشت او و رسید، تر زود او بود،به مرد جوان 4یاسر  عمار سیدنا چون شدند، ور اوحمله سمتِر دو به ه 4یاسر  عمار سیدنا و 4حریث 

 دریایی رسف در ولی شد، سوار کشتی به کرده فرار جهل ابو بن مه، ولی عکرشد کشته جا انهم افتاد، مردم دست به بازار در سبابه بن مقیس گونه

 یچه )دروغین( شما به معبودان جا این بخواهید، کمک تعالی خدا از فقط الان: گفتند می همه( بودند کشتی سوار که افرادی) شد، طوفان گرفتار

در  تعالی هست، و دریایی  خدا آفت از دهنده! نجات خدا به قسم: کرد عرض کرده، دعا( خود قلبِ در) عکرمه چنانچه ۔بود نخواهند ساز کار وجه

پیغمبر تو( محمد  خدمتِ به) مستقیم داد، نجات( طوفان) این از مرا تو اگر بندم، می محکم عهد تو به! خدا ای ۔است بخش نجات انهم هم خشکی

 شخصیی مالک و کننده گذشت یتهان یشاناسلام را قبول می کنم(، یقیناً ا یعنی) داد همخوا شان یها دستو دست خود به  شد همخوا حاضر ملسو هيلع هللا ىلص

 ابی نب( عبدالله بخشودنی ناقابل رمهاچ نفر) ۔کرد قبول را اسلام ملسو هيلع هللا ىلصاکرم  پیغمبرِ دستاو )نجات یافت(،حاضر شد و به  چنانچه ۔اند الظرف وسیع

(  ۔بود داده اهاو را نزد خود پن یندی نزدیکاوبنا بر خویش 4 سیدنا عثمانیاد داشت: ۔روپوش بود 4 )مدتی( نزد سیدنا عثمان بن عفانبود که سرح

د در خدمت خو همراه به را( 4سرح ابی بن عبدالله) او( 4عثمان  سیدنا) کرد، دعوت بیعت گرفتن برای را مردم همه ملسو هيلع هللا ىلص حضرت آنپس وقتی که 

بار از بیعت   سه هر فرمود، )و رهاشا مبارک سر با و دید را او ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا  ۔فرمایند قبول را هم او بیعتعرض کرد که  و شد حاضر ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا 

 بیعت از منلیکه حا در: فرمود کرام صحابه به ملسو هيلع هللا ىلص( رسول خدادو اَن رفتن از بعد مدتی) سپس اما ۔گرفت بیعت او از بالاخره پس ۔گرفتن( انکار کرد

 صحابه ۔کشت می را( 4سرح  ابی ابن عبدالله) او( وضع بودن وخیم مشاهده با) که نبود عاقل فردی شما هیچ میان پس کردم می اجتناب او با

 ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر ۔دنمودی می ای اشاره خود چشم با( ما به بار یک فقط) شدیم؟ می اَگاه شما خواست به چگونه ما! ملسو هيلع هللا ىلصخدا پیامبر ای:  کردند عرض کرام

( شود می محسوب خیانت نوع یک جوامع همه در چشم با ره: این عمل اشایادداشت۔کند اشاره چشم با که نیست پیامبری شان هیچ در: فرمود

تحت  که کسی بجز ورزد، کفر خدا به که هر خداوند تعالی: فرمانِ  تفسیرِ در 4عباس  بن: سیدنا عبدالله است مدهدر حدیثی در سنن نسائی اَ

 پروردگار اما: فرمود نازل حکم متعال خداوند سپس و گردیده منسوخ حکم اینکه  فرمود( 441 النحل) ۔فشار باشد، پس برای او عذاب بزرگی است

گارت وردپر ورزیدند، استقامت( خدا اهند و )در رنمود دهاج سپس کردند، هجرتو ( گشتند باز ایمان به) خوردن فریب از بعد که کسانی به نسبت تو

 شرح رهباوجود اینکه دربا نحل، سوره از اَیه این در: فرمود 4عباس  بنسیدنا عبدالله  (444 النحل)۔است مهربان و مرزندهپس از این امور، اَ

 در ۔بود ده( ش4 روای مصر )از طرف سیدنا عثمانفرمان  که است سرح ابی بن عبدالله درباره اَیه این ۔دهیاد ش هم ورزیدن کفر از ، صدراَمده

 لیو داد وی قتل به دستور مکه فتح روز در حضرت اَن پس شد، راههم کفار با او و داد فریب را او شیطان سپس و بود الله رسول کاتب او حالیکه

ذن ؤ، م تابعی رحمه اللهسیدنا اقرع : مدهدر حدیثی در سنن ابوداوود اَ ۔کرد او دادن پناه به سفارش(  خویشاوندی علت به) 4عثمان  سیدنا

 سیدنا عمر شد، فراخوانده 4عمر  سیدنا خدمت به او سپس و فرستاد کشیش یک نزد مرابیان می کند که  4 امیرالمومنین سیدنا عمر بن خطاب

 (۔شاخ قرن ) او عرض کرد: یک ای؟ من چه نوشته درباره: گفت او سپس بله،: کرد عرض او است؟ اَمده تو کتاب در من از سخنی یااز او پرسید: اَ 4

 هدربار: پرسید او ۔دار امانت بسیار و محکم بسیار: کرد عرض او شاخی؟ نوع چهبالا برد و پرسید:  را نه)با شندیدن این( او )برای زدن وی( تازیا

 ولی بود، خواهد خوبی خلیفه او که است اَمده این او درباره: کرد عرض او است؟ شده ہاستفاد کلماتی چه از اَید، می من از بعد که( ای خلیفه)

 : سیدنا عمریادداشت ۔کند عثمان رحم بر متعال خداوند: کرد دعا بار 4 ،(این شنیدن با) 4عمر  سیدنا ۔داد خواهد ترجیح را خویش خویشاوندان

 یدناس پس( ۔بود اَگاه خوبیانسانی وی به  ضعف این از بالا درزیرا ایشان در پرتو احادیث صحیح الاسناد اَمده  شد،این پیش گوئی را متوجه  4

 ۔بود خواهد اَهن در غرق او: کرد عرض او است؟ شده ذکر چگونه اَید، می( 4عثمان  سیدنا) او از بعد که کسی درباره پس: پرسید دوباره 4عمر 

بی لیاقت! ای بی لیاقت! )این چه  ای: گفت و گذاشت او برسر را خود دست 4عمر  سیدنا( این شنیدن با) .(بود خواهد ها جنگ به مشغول یعنی)

 معین خلیفه را او که وقتی در اما بود، خواهد سیرت نیک ای خلیفه( 4علی  سیدنا یعنی) او تردید بی امیرالمومنین: ای گفت او( است؟ سخنی

در حدیث جامع ترمذی (داخلی اَغاز خواهد شد  جنگ مسلمانان بین یعنی) شد خواهد خونریزی و بود، خواهد برکشیدهشمشیر از نیام  کنند، می

 عرض فرد یک است؟ دیده خوابی کسی هیچ شما از اَیا: پرسید( کرام صحابه از) ملسو هيلع هللا ىلصخدا رسول روز یک که است 4ابوبکر  از سخنی: استاَمده 

سنجیدند و شما سنگین تر بودید، و سپس سیدنا  را 4ابوبکر  سیدنا و شما اَن در که است، شده نازل اَسمان از ترازو یک! من دیدم که بله: کرد

سنگینی سنجیدند که  را 4عثمان  سیدنا و 4عمر  سیدنا سپس بود، تر سنگین 4ابوبکر  سیدنارا سنجیدند که  4 و سیدنا ابوبکر 4 عمر

ی ضرت اثرات ناراحتح اَن نورانی چهره بر که دیدیم ما( این شنیدن با) ۔شد برگردانده( اَسمان سمت به) ترازو اَن سپس بود، بیشتر 4عمر  سیدنا

و الشیخ زبیر  الالبانی الشیخ. قال 4344و  4342سنن نسائی: ](۔شد خواهد اَغاز تغییر هاکار در ،4عمر  دتها)یعنی بعد از ش ۔شد شکاراَ
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. قال الامام الترمذی و 2224ترمذی:  جامع. قال الشیخ زبیر علیزئی: اسناده صحیح. 4666سنن ابی داوود: ] .[علیزئی: اسناده صحیح

 .[: اسناده صحیحالالبانیالشیخ ال

 عرض و شد حاضر ملسو هيلع هللا ىلصخدا رسول نزد فرد، یک که است 4عباس  بن عبدالله سیدنا سخن این: مسلم صحیح و بخاری صحیحبر اساس حدیث  05

 بعضی و کم بعضی گرفتند، می را ها اَن خود یهاوغن و عسل می چکد و مردم در دست ر چتر، به شبیه ابری از که دیدم خواب امشب من: کرد

 بالا و گرفته را ریسمان اَن که دیدم را شما من پس ۔بود شده کشیده اَسمان تا زمین از که شد اهدهمش ریسمان یک نهاناگ پس گرفتند، می زیاد

 یک سپس رفت، بالا و گرفت را ریسمان انهمفت و بالا رفت، پس بعد از او یک فرد دیگر گر را ریسمان اَن دیگر فرد یک شما از بعد پس ۔روید می

 4ابوبکر  سیدنا( خواب ایک شنیدن با) ۔زدند وصله دوباره او برای  را ریسمان اَن ولی شد، پاره ریسمان اَن و گرفت را ریسمان اَن سومی فرد

 اسیدن ۔تعبیر کن باشد،: فرمودند ملسو هيلع هللا ىلص حضرت اَن ۔بدهید را( خواب این) تعبیر اجازه منا، به شم فدای به مادرم و پدر! ملسو هيلع هللا ىلصخدا پیامبر ای: کرد عرض

 می مند بهره زیاد بعضی و کم اَن از بعضی که است اَن شیرینی و قراَن عسل، و روغن یها رهاسلام است و قط ابر، از منظور: کرد عرض 4ابوبکر 

 دگیری می خود دست در را اَن ملسو هيلع هللا ىلصشما ۔پابرجا هستید نر اَ ب شما که است حقی دین انهم است، شده اَویزان زمین تا اَسمان از که ریسمانی و ۔گردند

 هم را او و گیرد می را اَن( 4ابوبکر  سیدنا یعنی) دیگری فرد یک ملسو هيلع هللا ىلصشما از بعد پس ۔خواندما را نزد خود فرا خواهد ش متعال خداوند زمانیکه تا

 سیدنا یعنی) هم سوم فرد یک سپس ۔برد خواهد بالا هم را او سپس و گیرد می را اَن( 4عمر  سیدنا یعنی) دیگر فرد یک سپس ۔برد خواهد بالا

 یعنی) ۔شد خواهد وصل( 4عثمان  سیدنا یعنی) او برای ریسمان انهم سپس مگر ۔شد خواهد پاره ریسمان اَن که گیرد می را اَن( 4عثمان 

: کرد عرض تعبیر بیان از بعد 4ابوبکر سیدنا ۔رفت خواهد بالا و گرفته را اَن هم( سپس او ۔شد خواهد کفاره ایشان برای 1عثمان  سیدنا دتهاش

 یمقدار و کردی تعبیر درست مقداری: فرمودند ملسو هيلع هللا ىلصحضرت نیا غلط؟ اَ صحیح من تعبیر یا! )بفرمایید( اَشما فدای به مادرم و پدر! ملسو هيلع هللا ىلصخدا رسول ای

 اَن) ۔نده قسم من به: فرمود حضرت اَن کردم؟ اشتباهی چه  من که بگویید من به لطفا! متعال خدای به سوگند: کرد عرض 4ابوبکر  سیدنا ۔اشتباه

در حدیث صحیح بخاری و صحیح ( ۔واضح کرد را نن نکردند ولی رو نما شدن اتفاقات بعدی حقیقت اَبیا را اَن تعبیر حکمتی دلیل به ملسو هيلع هللا ىلصحضرت

 ملسو هيلع هللا ىلصخدا رسول مبارک دست در و بودم منوره مدینه در باغی در ملسو هيلع هللا ىلصخدا رسول من همراه که است 4اشعری  ابوموسی سیدنا سخن: استمسلم اَمده 

 باز را در: فرمودند ملسو هيلع هللا ىلصاَنحضرت ۔خواست ورود ی اجازه و اَمده در پشت فردی( حال ینهم در) ۔میزد خاک و اَب به را اَن حضرت اَن که بود عصا یک

 سپ ۔دادم بشارت او به و کردم باز را در من ۔بود ابوبکر سیدنا( در پشت فرد) او و رفتم من پس ۔ده بشارت بهشت  به را( در پشت فرد) او و کن

من رفتم و  ۔دهبشارت  بهشت به هم را( در پشت فرد) او و کن باز را در: فرمودند ملسو هيلع هللا ىلصاَنحضرت پس ۔خواست ورود اجازه و دراَمده پشت دیگری فرد

 ورود اجازه و اَمده در پشت دیگر فرد ایک سپس ۔دادم بشارت بهشت به هم را او و کردم باز راه در پس ۔بود 4 در را باز کردم و او سیدنا عمر

 بتمصی دچار حتما او ولی ده، بشارت بهشت به هم را او کن، باز را در: فرمودند و نشستند( بار این)  بود، زده تکیه کناری به ملسو هيلع هللا ىلصاَنحضرت ۔خواست

 اَنحضرت که) سخن چنینهم و دادم بشارت بهشت به را او من ۔بود 4عثمان  سیدنا او که دیدم و کردم باز را در و رفتم من پس ۔شد خواهد بزرگی

در حدیثی در صحیح بخاری ۔جویم می یاری متعال خداوند از فقط من: گفت 4عثمان  سیدنا( سخن اَن شنیدن با) ۔گفتم هم را( بود کرده بیان

 و شدم حاضر 4عثمان  سیدنا خدمت در( توسط مخالفین) محاصره دوران در من که است 4خیار  بن عدی بن عبیدالله سیدنا سخن: استاَمده 

 سرئی هادر این روز  ۔شماست روی پیش شده، نازل شما بر که مصیبتی( اما) شما هستند که ما امام تردید بی!( امیرالمومنین ای) که کردم عرض

( شویم گناهکار هم ما بدعتی، امام اَن اقتدای در نکند که) اذیت هستیم در ما این بخاطر که کند، می امامت( ملسو هيلع هللا ىلصنبوی مسجد در) ما برای ها فتنه

 بدعتیان) ها نبا اَ  هم تو دهند  انجام خوبی عمل ها اَن که وقتی دلیل ینهم به است، عمل بهترین مردم، اعمال بین نماز: فرمود 4عثمان  سیدنا

 بن مره سیدنا سخن: استدر حدیث جامع ترمذی اَمده  ۔بشو جدا ها اَن از تو پس کردند عمل به شروع ها اَن که وقتی و ۔بشو شریک( مخالفان و

در ) ۔کرد رهادر زمانی نزدیک، اظ ها فتنه اَن پیوستن بوقوع درباره را خود توقع و گفت می ها فتنه درباره ملسو هيلع هللا ىلصیک بار رسول خدا که است 4کعب 

 مره سیدنا سخن ۔بودخواهد  راست اه( بر رها فتنه) روز اَن در فرد این: فرمود ملسو هيلع هللا ىلصاَنحضرت  و کرد گذر اَنجا از لباس در پوشیده فردی( زمان ینهم

 ملسو هيلع هللا ىلصنحضرتمن نزد اَ سپس ۔بود 4عفان  بن عثمان سیدنا او( رفتم و دیدم که لباس در ہپوشید فرد) او نزد و برخاستم من که است 4کعب  بن

در حدیث  ۔بله: فرمودند اَنحضرت شما پس( دادید را او بودن راست راه بر خبر شما که کسی انهم) است؟ فرد انهم این اَیا که پرسیدم و رفتم

 من از ملسو هيلع هللا ىلصاخد رسول: فرمود محاصره روز در 4عفان  بن عثمان سیدنا که ست تابعی رحمه الله سهلهسخن سیدنا ابوست: اجامع ترمذی اَمده 

 که است 4ابوهریره  سیدنا و 4خدری  ابوسعید سیدنا سخن: استدر حدیث صحیح بخاری اَمده .( گرفتمصیبت هنگام )برای صبر در پیمانی

 تحمل) عوض در خداوند رود، می فرو او بدن در که هم خاری حتی شود، می اندوهی و رنج درد، مشکل، دچار مسلمانی وقتی: فرمود ملسو هيلع هللا ىلصخدا رسول

 فردی اگر: شد نازل اَیه این وقتی که است 4ابوهریره  سیدنا سخن: است اَمده مسلم صحیح در حدیثی در ۔اَمرزد می را او نها(، گنامشکل اَن
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 ملسو هيلع هللا ىلصخدا رسول( باره این در) ۔شدند زیادی نگرانی دچار مسلمانان پس   (424: النساء)۔ کند می دریافت را بد عمل اَن جزای دهد، انجام بدی عملی

 در حتی ست،هااَن نهاگنا کفاره شوند، می اَن دچار مسلمانان که مصیبتی در هر زیرا ۔کنید یهتوص حقیکدیگر را اصلاح و به  شهیهم: فرمودند

 ۔(شود می اَمرزیده او نهاگنا) هم بدن در خاری رفتن فرو و درد کوچکترین

. 0433و  0434جامع ترمذی: ]. [646. صحیح بخاری: 6232. صحیح مسلم: 6236. صحیح بخاری: 6422. صحیح مسلم: 4346صحیح بخاری: ]

 [6664. صحیح مسلم: 6643و الشیخ زبیر علیزئی: اسناده صحیح. صحیح بخاری:  الالبانیقال الشیخ 

( پسرش) و من به 4عباس  بن عبدالله سیدنا که است تابعی رحمه اللهعکرمه  سیدنا سخن: مسلم صحیح و بخاری صحیحبر اساس حدیث  03

 یک) حدیثشان ایشان از و بروید 4خدری  ابوسعید سیدنا نزد شما دوی که هر داد دستور تابعی رحمه الله 4عباس  بن عبدالله بن علی سیدنا

 و داَم نزدیک ما دیدن با او ۔کردند می اَبیاری را خود باغ داشتند برادرش و او رفتیم، او نزد ما که وقتی پس ۔بشنوید راروایت شده(  خاص حدیث

 برمی داشتیم یکی یکی را ها اَجر( ملسو هيلع هللا ىلص)برای تعمیر مسجد نبوی ما: فرمود ما به 4خدری  ابوسعید سیدنا سپس و نشست( جمعی خاطر با) اَسایش با

 خدا پیامبر( حال ینهم در) ۔اَورد می و برمیداشت را ها اَجر تا دو تا دو( یکی بجای خود انگیزه و شوق دلیل به) 4یاسر  بن عمار سیدنایکه حال در

: )افسوس!( کرد ارشاد ربود، می را خاک و گرد او مبارک سر از( خود مبارک دستان باگذر می کرد، در حالیکه ) 4 وقتی از کنار سیدنا عمار ملسو هيلع هللا ىلص

 بدنصیبی عمار! 

 ها اَن اما کرد خواهد دعوت بهشت سمت به را ها اَنکشت، عمار که  خواهد سرکش وهاین یک ضرب المثل عربی است( او را یک گر): یادداشت

تو  بر فتنه اَن از من پروردگار، ای": کرد دعا 4عمار  سیدنااست که  4 سخن سیدنا ابوسعید خدری ۔کرد خواهند دعوت جهنم سمت به را عمار

 [4023. صحیح مسلم: 444و  2232صحیح بخاری: ]۔"جویم می اهپن

حمه الله رتابعی علیه بیان کرد که ما در واسط )شهر عراق( نزد سیدنا عبد الاعلی  تابعی رحمه الله: سیدنا کلثوم مسند احمد اساس حدیثبر  09

او آب خواست، برای او در ظرف نقره ای که بر او نقش ونگار شده  ۔را دیدیم “ 4سیدنا ابوالغاویه  ”علیه نشسته بودیم، ناگهان آنجا شخصی بنام

به ما این ارشاد  ملسو هيلع هللا ىلصکرده )با حسرت عظیم ( بیان کرد که آن حضرت  ملسو هيلع هللا ىلصبود، آب آوردند، او از نوشیدن آن آب انکار کرد و سپس ذکرِ رسول الله 

در ادامه گفت که در جایی  4سپس سیدنا ابوالغاویه  ۔فرموده بودند: مواظب باشید، مباده پس از من دوباره کافر شوید و گردن یک دیگر را بزنید

 رمن یک فرد را دیدم که از فلان شخص )یکی از افراد محبوب من(  به بدی داشت یاد می کرد، پس من گفتم که سوگند به خداوند متعال!  اگر د

 ۔میدان جنگ( پیدا کردم ان شخص را )درهمن هاپس روزی که جنگ صفین برپا شد، ناگ ۔کرد( هملشکر کار تو به من افتاد )پس با تو برخورد خوا

یدم که او )فرد هماما سپس من ف ۔او زره پوشیده بود، یک شکاف در زره به چشمم خورد، پس من با نشانه گیری به او نیزه زدم و اور را کشتم

سپس سیدنا  ۔اَگاه نبود( 4سر سیدنا عمار بن یا هماز رتبه ی م هم 4بود )یعنی تا اَن زمان خود سیدنا ابوالغاویه  4مقتول( سیدنا عمار بن یاسر 

خود را مخاطب قرار داد و گفت )تعجب است که( از یک طرف این دستان اَپ نوشیدن در ظرف نقره را خوش نداشتند و از طرف دیگر  4ابوالغایه 

 است تابعی رحمه اللهعمرو  : سخن سیدنا محمد بندر حدیثی در مسند احمد اَمده است)نعوذ بالله من ذالک(  ۔را کشتند 4سیدنا عمار بن یاسر 

به قتل رسیده  4اَمد و گفت که سیدنا عمار  4، نزد حضرت عمرو بن عاص 4به قتل رسید، سیدنا عمرو بن حزم  4که وقتی که سیدنا عمار 

با شنیدن این حضرت  ۔( را یک گروه مخالف به قتل خواهد رساند4پیش گویی کرده بودند: او )سیدنا عمار   ملسو هيلع هللا ىلصاست و )به یاد بیاور که( رسول خدا

 ۔رفت 4ن با ترس برخاست و در حالی که مکررا انا لله و انا الیه راجعون می خواند نزد حضرت معاویه بن ابی سفیان هاناگ 4عمرو بن عاص 

 ۔به قتل رسیده است 4به او جواب داد: سیدنا عمار بن یاسر  4)با دیدن وحشت او( پرسید: چه شده؟ حضرت عمرو بن عاص  4حضرت معاویه 

گفت که  4به قتل رسیده است، مگر چه شده است؟ با شنیدن این، حضرت عمرو بن عاص  4حضرت معاویه پرسید: خب حضرت عمار بن یاسر 

ضرت در این باره ح ۔( را ایک گروه باغی به قتل خواهد رساند4ین سخن را می گفت: او )سیدنا عمار  ملسو هيلع هللا ىلص من خود شنیدم ، درحالیکه پیامبر ا

با تاویل این اشتباه  4( را ما به قتل رساندیم؟ )سپس حضرت معاویه 4)با عصبانیت( گفت: تودر ادرار خود غرق شو،او )سیدنا عمار  4معاویه 

له من ذالک( )نعوذ بال ۔ی ما انداختهاراه خود اَورد و جلوی نیزه همرا  هان او به قتل رساندند که اَن هاراهمو  4فاحش گفت( او را که سیدنا علی 

داده شد،  4، خبر قتل سیدنا عمار بن یاسر 4ین حضرت عمرو بن عاص هم: وقتی که به در حدیثی در مسند احمد و المستدرک حاکم اَمده است

غنیمت( او، ( و رباینده اثاث )به عنوان مال 4این سخن را می فرمود: قاتل او )سیدنا عمار  ملسو هيلع هللا ىلص پس او گفت که من خود شنیدم ، درحالیکه پیامبر

( می جنگید، بودید؟ 4که شامل گروهی که با او )سیدنا عمار بن یاسر  هم)نعوذ بالله من ذالک( فردی پرسید که خود شما  ۔به جهنم خواهد رفت

الله )نعوذ ب. ۔"فقط درباره قاتل و رباینده اثاث سخن گفته بودند  ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا")با تاویل این اشتباه فاحش( گفت:  4پس حضرت عمرو بن عاص 

 من ذالک(
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. صفحه 4)جلد  34403مسند احمد: ] .[( قال الشیخ زبیر علیزئی و الشیخ شعیب الارنؤط: اسناده صحیح223. صفحه 6)جلد  36232مسند احمد: ]

اده حاکم و الذهبی: اسن. قال الامام 6663المستدرک للحاکم: ] .[( قال الشیخ شعیب الارنؤط: اسناده صحیح004. صفحه 4)جلد  34424( و 043

 [: اسناده صحیحالالبانی. قال الشیخ 2332السلسله الصحیحه:  صحیح علی شرط البخاری و مسلم

رسیدیم در حال مرگ «  4 ابن عاص وعمرروایت می کند که وقتی ما بر  تابعی رحمه الله شماسهابن  : سیدناصحیح مسلم بر اساس حدیث 01

مراتب خوشحال  به شما از   ملسو هيلع هللا ىلصبود؛ اومدت ها گریه کرد و صورتش را به سمت دیوار برگرداند. پسر بزرگش )با دیدن این( گفت: پدرم! رسول خدا 

ما برگرداند و گفت: صورتش را به طرف  4کننده چنین و چنان داده بود ، و خبر خوب از چنین و چنان به شما عنایت شده بود. عمر ابن عاص 

است.   ملسو هيلع هللا ىلصبهترین چیزی که ما  اصحاب روی آن حساب می کردیم  شهادتی بود که هیچ کدام  جز خدا حق پرستش ندارد و محمد رسول خدا »

اول، له رحله را در زندگی ام پشت سر می گذارم. در مرحاین درواقع بیش از جزر و مدی مبارک است. خطاب به فرزنشد فرمود پسرم! من سه م

  ملسو هيلع هللا ىلصمبر پیا|و هیچ چیزی نبود مگر غلبه وظفر یافتن براو  و کشتن او دبرای من نفرت انگیز تر نبو  ملسو هيلع هللا ىلص)در روزهای جهل( هیچ بیشتر  از رسول خدا 

دگی من له دیگری از زنرحله می مردم، مطمئناً، یکی از مردمان آتش وجهنمی می شدم، اما مرحکه بیشتر از این بخواهم. اگر در آن م |اسلام 

آمدم و گفتم: دست راستت را نگه دار تا قسم بخورم وفاداری  ملسو هيلع هللا ىلصفرارسید،  وقتی خدا محبت )عشق( اسلام را در قلبم قرارداد ومن خدمت پیامبر 

 4خطاب به من گفت: عمر ابن عاص   ملسو هيلع هللا ىلصام را  به شما اعلام کنم. سپس ایشان دست راستش رو نگه داشت ولی من دستم رو پس کشیدم پیامبر 

موضوع چی است؟ گفتم که می خواهم شرطی )قبل از پذیرش اسلام( داشته باشم. گفت: میخواهید چی شرطی قرار بدهی؟ گفتم: که میخواهم 

حج نیز  و بخشیده شود)به خاطر گناهان قبلی ام(، ایشان فرمود: آیا نمی دانید که پذیرش اسلام تمام گناهان قبلی را ازبین برده   و نابود می کند

اسلام  برایم من  نبود. وهیچ چیز در چشمان من عزیزتر از او نبود. من   ملسو هيلع هللا ىلصتر از پیامبر  ه را نابود می کند . وقتی اسلام را پذیرفتم هیچ محبوبهم

د ش هیچوقت نمیتوا نستم به خاطر هیبت چشمانش  به چشمانشان نگاه کنم. افزون براین ، وضعیت من به گونه ای بود که اگر از من خواسته می

له دوم( فوت کرده بودم، امید واری وجود رحکه او را توصیف کنم، نمی توانستم، چون هرگز قادر نبودم تا به چشمانش نگاه کنم. اگر در آن فاز )م

له سوم زندگی من فرارسید( ما به سمت و وظایفی هایی منصوب شدیم در رابط به حکومت رحداشت که  یکی از مردم بهشت می شدم. سپس )م

اری که نمیدانستم وضعیت و حالت من چه است )درست یا غلط(؟ حالا اگر بمیرم، نگذار هیچ زنی یا آتشی  به عنوان یک رسم من در مراسم د

 ، سپس برای مدت ملسو هيلع هللا ىلصتشییع جنازه من مشارکت داشته و همراهی کند. وقتی مرا دفن می کنید، در قبرستانم اب بپاشید به عنوان سنت.نبوی 

تر ذبح شده و گوشت آن  توزیع  میگردد طول  روی قبرستانم بمانید تا با حضور شما در قبرستانم آسوده باشم و به رسولان زمانی که یک ش

است  اینمتن   :مسند احمد ر اساس حدیثب.(پروردگارم )فرشتگان( پاسخ بدهم )البته ممکن است با اصرار به پرسش های قبرستان پاسخ بدهم

پرسید: آیا از ترس مرگ  4 ابن عاص وعبدالله ابن عمر نا، در حال مرگ بود. شروع کرد به گریه کردن. پسرش سید 4ابن عاص  وکه وقتی عمر

 گریه می کنید؟ گفت: نه، به خدا! من از آمدن مراحل پس از مرگ می ترسم،  پسرش گفت: شما برخوبی ها در  اسلام در تمام عمر تا ن متمرکز

خطاب به فرزندش گفت:  4ابن عاص  وبرکت یافته ای و همچنان در پیروزی ه شام شرکت داشته ای. عمر  ملسو هيلع هللا ىلصا بودید و هم با همراهی رسول خد

را تذکر ندادی و آن این است:  شهادت دادن به اینکه هیچ خدای واقعی جز خدا وجود نداشته  و محمد رسول خدا |خوبی ها |تو عملی بهتر از اینها

له اول(  کافر و دشمن رحله. من در آغاز)مرحکرده ام و خیلی خوب می دانم در مورد شرایط خودم در هر م ست. پسرم! ، من از سه فاز عبور ملسو هيلع هللا ىلص

له دوم( وقتی با او بیعت رحله می مردم، میدانم قطعا در آتش جهنم بودم. سپس )در مرحبیش از دیگران بودم. اگر من در آن م  ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا 

بیشتر از بقیه بهش احترام میگذاشتم  آنقدر که هرگز به چشمانش نمیتوانستم نگاه کنم )به دلیل احترام( تا له  من رحراین م دکردم  در اسلام . 

له( می مردم، مردم می گفت تبریک به عمر ابن رحزمانی که درگذشت با او در مورد هیچ مسئله ای بحث نکردم. اگر من در آن زمان )در آن م

ن بر روی خوبی ها متمرکز ماند و سپس درگذشت. پس امیدواریم که او در بهشت وارد شود. پس از آن به او اسلام را پذیرفت و همچنا  4عاص 

قرار گرفتن.)به عبارتی بیرون رفتن علیه  4له سوم زندگی من و انجام اعمالی چون در برابر علیرحسلطنت رسیدم  البته د رکنار معاویه در م

دانستم اشتباه می کنند یا درست؟ حالا که قراره بمیرم ، نه عزاداری، نه آتش باید پیکر بی جان مرا   که نمی 4ق علی ابن ابی طالب رحخلیفه  ب

 من)به عنوان یک آیین( همراهی کند. و پیشی بندم رو خوب ببند چون انجا پرس وجو خواهد بود وخاک زمین را به آرامی )به اندازه یکسان( بر 

نوان یکی، از خوبی( سزاوار زمین بیشتر از سمت چپ من نیست )یعنی گناهان(. وقتی مرا دفن کردی بر پرتاب کنید زیرا سمت راست من )به ع

 قبرم چوب یا سنگ قرار نده،  و بر فراز قبرم بایست برای مدت زمانی که یک شتر ذبح شده و گوشت آن  توزیع  میگردد برای این مقدار زمان

می کند :  روایت تابعی رحمه الله لوفابون سیدنا: دیث مسند احمدرحب براساسبرستانم آسوده باشم. روی قبرستانم بمانید تا با حضور شما در ق

! چرا سر و صدا 4پرسید:  ابوعبدالله  4 در زمان مرگش شروع به گریه شدید کرده است. پسرش عبدالله بن عمرو بن عاص 4 ابن عاص وعمر
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  4عمر ابن عاص  "شما را  نزدیک نگه داشته و ایشان به شما مسئولیت های ویژه اختصاص می داد؟   ملسو هيلع هللا ىلصگریه می کنی، در حالی که رسول خدا و 

و یا  کرد، به دلیل عشق نمی دانم چرا او با من به خوبی رفتار گفت: بله پسرم! این بود اما باید چیز اصلی )از قلبم( را به شما بگویم:  به خدا! من

از او  تا فرارسیدن مرگش  ملسو هيلع هللا ىلصیت من )آرامش(. اما بگذار شهادت بدهم  و شما را در مورد دواشخاص )خوش بختی ( کسی که رسول خدا ضاربرای 

 4ابن عاص  و( بود. هنگامی که عمر4)عبدالله بن مسعود  4 عبدالله(  ودوم پسر ام 4)عمار بن یاسر  4میه خشنود بود. اول آن ها پسر س

ام تش را تمام کرد، دستش را زیر چانه اش گذاشت و گفت خدا! چیزی که به ما دستور دادی ما آن را رها کردیم، وبرخی اعمال را که ما از انجصحب

  4ال حاضر هیچ راهی جز بخشایش شما نیست.عبدالله بن عمر ابن عاص رحان منع شده بودیم ولیکن ما ان اعمال را انجام دادیم. بنابراین د

تابعی رحمه یلد حنظله بن خو :بر اساس حدیث مسند احمدتا زمان وفاتش این دعارا تکرار کرد تا درگذشت.  4روایت می کند: عمر ابن عاص 

د مشاجره می کردن 4بودم ناگهان دو مرد بر او وارد شدند. که در رابطه به سر عمار بن یاسر 4 فیانروایت می کند که من با معاویه بن ابی س الله

دعوای  وافتخارکردن  جای گفت: شما بهتر است به 4بن عاص وهر دو ادعا می کردند که او را کشته اند.)با دیدن این صحنه(، عبدالله بن عمر

را خواهند کشت . با شنیدن  |4عمار ابن یاسر|گفت : گروهی سرکش او   ملسو هيلع هللا ىلصکنار بگذارید زیرا رسول خدا  این را 4 برسر کشتن عمار ابن یاسر

گفت! اگر  4گفت : ما را از شر دیوانه خود )پسر( خلاص کنید! و خطاب به عبدالله  4 ابن عاصوبا عصبانیت خطاب به عمر 4موضوع، معاویه این

گفت: پدرم )یک بار( از  4در پاسخ به معاویه 4 ابن عاص وچنین است، پس چرا شما با ما هستید؟ )از گروه من خارج بشوید(. عبدالله ابن عمر

شکایت کرد: پس او به من دستور داد که تا زمانی که زنده است از پدرم اطاعت کنم و از او سرپیچی نکنم. بنابراین من وصیت   ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا  من به

 علی ابن ابی سیدنا قرحخلیفه بکرد )در برابر  ممبارزه شرکت نخواهاین را درنظردارم از اینرو با شما حضور خواهد داشت اما من در   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر 

 (.4 طالب

قال الشیخ شعیب الارنؤط:  ( 516 -، صفحه 3، )جلد 5639(، 341 -، صفحه 7 -، جلد  ,17934 17933، مسند احمد :  310مسلم : حیح ص]

 [اسناده صحیح

و معاویه  4هم می فرماید سیدنا علی  مه اللهرح هجری(می نویسد: امام کرمانی 966 – المتوفی) مه اللهرح حنفیامام بدرالدین عینی یاداشت: 

دوتا اجر دارد )امام  4در اجتهاد اشتباه کرد و این اشتباه اجر دارد و حضرت علی  4هردو تا مجتهد بودند و توانم بگویم که حضرت معاویه  4

شود و دلیل این چیست؟ چون حدیث را اجتهاد گفته می  4برخلاف ادعا این می فرماید( چگونه خطا معاویه مه اللهرحبدرالدین عینی حنفی 

را )حضرت عمار  4فرمودند؛ یک گروه باغی ابن سمیه  ملسو هيلع هللا ىلصاین است) در صحیح بخاری و مسلم آمده است در آن حدیث حضرت رسول  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر 

 4از افتخار صحابی  به این راضی نبودند که 4به قتل رساند. آیا حضرت معاویه  4( به قتل می رسانند و او را گروه حضرت معاویه 4بن یاسر 

 صحیح رحالقاری شعمدة ]یک اجر اعطاء شود.  4بودن از نزد خدا باز بماند و رها شوند، چه برسد به این که به ایشان جنگ در برابر حضرت علی 

 [7083تحت الحدیث، صحیح بخاری  نفیالبخاری لامام بدرالدین عینی ح

نماز فجررا ادا  4 علی ابن ابی طالب سیدنا می کند که من با روایت تابعی رحمه اللهمن رحعبدال  :براساس حدیث المصنف ابن ابی شیبه 11

و  یو شیعه اش )حامیان( و ابوسلم 4 و شیعه اش وعمرو بن عاص 4 با معاویه 'نازله را خواند که در آن دعا می کرد: خدا یا تمیکردم او قنو

لمصنف اکن یعنی خدایا من اینهارا به شما واگذار میکنم. به عبارت  یک حدیث دیگر از  هلخودت معام و عبدالله بن قیس و طرافدارنش طرفدارانش

در مورد )پیامد پس از مرگ ( مردگان  4می کند وقتی از علی بن ابی طالب  روایت تابعی رحمه اللهاصم  یزید بن سیدنا این است که یبهش ابن ابی

من از خدا امیدوارم که مرده گان وکشته شده گان ما و او )معاویه( و )عموم مردم( در بهشت  وکشته شده گان در روز صفین پرسیدم ، او گفت :

: بهیش المصنف ابن ابی]."خواهد بود و )در روز قضاوت یا روز قیامت ( موضوع )سرانجام( بین من و معاویه در برابر خدا به قضاوت گرفته خواهد شد

 [.اسناده صحیح :ارشاد الحق الائری  قال الشیخ ،39035: یبهش المصنف ابن ابی،  اسناده صحیح: 5جلد  الاتدر مق ئیزبیر علیز قال الشیخ، 7123

  

مردمان امت من به دو گروه تقسیم "فرمود که  ملسو هيلع هللا ىلصخدا  که پیامبر می کند روایت 4خدری سعید وابسیدنا   صحیح مسلم: بر اساس حدیث 21

 |ن دو گروه شیعیان علی و معاویهآاز میان از دو گروه مسلم گروه سوم خارجی جدا خواهد شد. و از میان  |4 و معاویه 4 شیعیان علی|خواهد شد

  [1661مسلم،   حیحص]. "(است 4 ن گروه علی ابن ابو طالب)آگروه که نزدیک به حقیقت باشد در مقابل این گروه جداشده به قتال می پردازد. 

و دلیلش این است که خدا در قرآن کریم درمورد حادثه غزوه احد این کلمه را برای منافقین  "گروه حق است"به معنی  "اقرب الی الحق" :یاداشت

 4حدیث آمده است که سیدنا عمار بن یاسر  سنن الکبری للبیهقیو همچنین در مورد این در  (364)سوره آل عمران آیه استفاده کرده است 
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اند و بر نفس خودشان ظلم  ( را نگویید که آنها کفر کرده اند بلکه آنها گناه کبیره انجام داده4می فرماید اهل شام )گروه حضرت معاویه 

 [اسناده صحیح، 16721سنن الکبری للبیهقی، ]کردند.

ن اب در حال توزیع غنیمت بود، عبدالله ملسو هيلع هللا ىلصکه پیامبر  می کندروایت  4 ابوسعید خدری سیدنا براساس حدیث صحیح بخاری وصحیح مسلم: 22

وای بر تو! اگر نبودم چه کسی می شد؟( سیدنا )با عصبانیت گفت:  ص ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  عادل باش()عدالت کنید  ملسو هيلع هللا ىلص محمدآمد وگفت:  ذوالخویصره تمیمی

برای اینک )در آینده( همراهان دارد. و اگر مقایسه  او را ترک کنید،»گفت:  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر گفت: اجازه بده تا گردنش را قطع کنم ،  4 عمر بن خطاب

 فرق خوارج که بعدا در نهروان علیه آن خارجی یا  |نها و روزه خود را با رزوه آنها، نماز و روزه شما در مقایسه با  آنهاآکنید دعای خود را با دعای  

نها(. با این حال آنها از دین عبور آ. )به دلیل عبادت بیش از حد ضعیف وپائین به نظر خواهد رسید |خروج کردند 4 علی ابن ابی طالبسیدنا 

 دخواهد کرد مثل  یک تیر که از کنار شکار  عبور می کند ، اما در جلو  هیچ چیز وجود ندارد, پشت و بخش میانی تیر و نسبت سرعت بیش از ح

اهند شد، مردی خواهد بود که یک دست بریده اش مانند سینه تیر  سرگین و خون منحل میشود.علامتی که به کمک آن این افراد شناخته خو

در میان مردم  4و معاویه 4علی ابن ابی طالب سیدنا اختلاف میان  |زن خواهد بود و این افراد زمانی ظاهر خواهند شد که اختلافاتی رخ دهد 

شنیدم و )همچنین( شهادت می دهم که علی  ملسو هيلع هللا ىلصاز پیامبر  روایت می کند: شهادت می دهم که من خودم این را 4 ابوسعید خدری سیدنا.|رخ داد.

ی که رحبود که آن خوارج )در نبرد نهروان( را در حالی که با او بودم کشت جسد مرد )از میان کشته شدگان از خوارج( با ش 4ابن ابی طالب 

ز آن ها برخی هستند که شما را در موضوع )توزیع( و ا"آورده شد. آیه زیر در مورد ان شخص آشکار شد.  4 علیسیدنا داده بود به  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر 

 . [ 1665مسلم: حیح ، ص 6933بخاری: حیح، ص 69التوبه :]."کنند آلم متهم می

روایت می کند که وقتی حروریه )خوارج( شورش کردند، آن ها خود را در  4عبدالله ابن عباس  سیدنابر اساس حدیث سنن نسائی الکبری . 23

گفتم،  نماز ظهر را به تاخیر بندازیم تا خنک تر شود تا من با  4 مؤمنین علی ابن ابی طالبالبودند. به امیر  نفر 5111یک مکان منزوی کردند و. 

گفت: من می ترسم که آنها به شما آسیب برسانند. گفتم: هرگز چنین امکانی وجود ندارد.  4 اینها )خوارج (صحبت کنم ، علی ابن ابی طالب

وش بنابراین ، من در لباس بسیار خوب وبا موهای شانه شده آنها را هنگام ظهر در حال خوردن غذا  ملاقات کردم. )وقتی مرا دیدند( گفتند: خ

   ملسو هيلع هللا ىلصست؟ پاسخ دادم: من نزد شما ازمیان مهاجرو انصار واز طرفی صحابی ،  پسر عموی پیامبر شمارا به اینجا آورده ا چیزی آمدید  ابن عباس! چی

نها نازل شده است ، بنابراین آنها آگاه تر درباره تفسیر قرآن از شما و هیچ فرد آ(. و متنی بر )شرایط( قران میان 4 و دامادش )علی ابن ابی طالب

رد. )هدف از ورود من این است که( من آنچه را که می گویند به شما منتقل می کنم و آنچه را که شما می فاضل مانند آنها در میان شما وجود ندا

( از آنها )خوارج( 4 بن عباسا گویید به آنها منتقل می کنم. پس ) از شنیدن آن( بسیاری از آنها آمدند و در کنار من نشستند. من )عبدالله

 و دامادش )علی ابن ابی طالب  ملسو هيلع هللا ىلصشان  بدهید که بر اساس آن شما علیه اصحاب و پسر عموی رسول خدا پرسیدم: شواهدی ودلائلی را به من ن

 ( برخاسته ودشمنی دارید؟ گفتند: سه دلیل متفاوت وجود دارد. گفتم: ان سه دلیل جه هستند؟ یکی از آن ها گفت: اولی این است که او  علی4

[.  قضاوت 63انعام: ت می کنند، در حالی که خدا می گوید قضاوت برای هیچ کسی جز خدا نیست. ]( در مورد مردان خدا قضاو 4 ابن ابی طالب

دارد ؟ گفتم: این یک اعتراض است  اعتراض بعدی را بگویید؟ دلیل دوم را گفتند که علی ابن ابی  |انسان|در این موضوع چه ارتباطی با مردان

درنبرد سیفین جنگید.اما.  او نه اسیران آنهارا  )به عنوان کنیز و برده( و نه  غنیمت  4معاویه در جنگ جمل و با گروه 4عایشهبا گروه  4 طالب

نها دو تم: ایجنگی را گرفت! علاوه کردند که اگر کافر بودند، اسیر ان  شان جایز است و اگر مؤمن بودند ، در ابتدا مبارزه با آن ها اشتباه بود! گف

( برداشته و 4را )در پیمان صلح با معاویه« 4 رئیس المؤمنین»( کلمه  4 بگویید؟ گفتند: او )علی ابن ابی طالبچیز است، حالا اعتراض سوم را 

پس او امیر کل کافران است؟ گفتم: آیا اعتراضی غیر از این سه تا است؟ گفتند:  نیست 4 از نامشان حذف نموده است. بنابراین اگر او امیر مؤمنین

 یلکه اعتراض شما را رد می کند دلائ  ملسو هيلع هللا ىلصهستند. گفتم: آیا شما موافقید اگر من برای شما از کتاب خدا و از سنت رسول خدا نه! این سه دلیل کافی 

مردان دارد که  تا به  4( گفتم: در مورد اعتراض که علی ابن ابی طالب 4 بن عباسان وقت قبول میکنید؟ گفتند: بله، البته! من )عبدالله آبیارم 

 حال در موضوع خدا  قضاوت  میکند وشما فکر میکنید که دراین راه مرتکب کفر شده است. 

د بعد من از کتاب خدا برای شما نشان میدهم قضاوت تفویض شده به مردان در مورد ارزش یک چهارم درهم )که مقدار ناچیز است( که در این مور

: ای کساینکه ایمان دارید! آیا کشتن بازی در حالی که شما در زیارت هستید، و هر کسی در میان شما  آن را می گوید 9کنند. خدا قضاوت می 

 |16ده: المائ|است که او به قتل رسانده است  ، و دو نفر از میان شما باید در مورد ان قضاوت کند.  |از گاو  |ن همانند چیزیآعمدا بکشند، غرامت 

ن قضاوت را انجام داده واگذار نموده و زمینه قضاوت از طریق آامور قضاوت های عادی وکوچک را به خادمین که خود  9 حالا میبینید که خدا .

ی به ریزمردان را فراهم میکند. شما را به خدا اهتزاز می کنم و از خدابترسید، اگر آشتی وازمیان برداشتن اختلافات مسلمانان و جلوگیری از خون

ر شده در جریان زیارت( مهم تر است؟ آن ها )خوارج( پاسخ خاطر صلح )به حکم مردان( مهم و بهتر است یا  موضوع خرگوش )خر گوش شکا
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شوهرش گفت: اگر از نقض بین این  در مورد زن و 9دادند: چرا که نه! این )آشتی بین مسلمانان( مهم تر است. )بعد گفتم ارائه شواهد دوم :( خدا 

.  من شما را به خدا اهتزاز می کنم، اگر آشتی  |36النسا: |.( او تعیین کنیددو می ترسید، پس قاضی را از افراد )شوهر( خود و قاضی از افراد )همسر

اختلافات مسلمانان و جلوگیری از خونریزی به خاطر صلح )به حکم مردان( مهم و بهتر است یا حل و فصل امور زناشویی یک زن؟ گفتند: درست 

جنگید ولی )گروه مقابل( را اسیر جنگی نساخت و )از اموالشان( غنیمت  4 طالب است! سپس گفتم: در مورد اعتراض سوم شما، که علی بن ابی

را به اسارت جنگی ببرید؟ و آیا می خواهید او را مانند  رضی الله عنها مؤمنان، سیده عایشهنگرفت، به من بگویید، آیا می خواهید مادرتان، مادر 

نید؟ اگر پاسخ دهید این است که او را مانند سایر زنان اسیر حلال می کنید، سایر زنان اسیر جنگی در حالی که مادر شماست برای خود حلال ک

شان از خود نسبت به مؤمنان ملسو هيلع هللا ىلص در آن صورت هم کفر کردید که خداوند می فرماید: پیامبر ;پس کفر کردید و اگر بگویید که او مادر شما نیست

پس شما بین دو قضاوت بد قرار دارید، پاسخ ایراد دوم را [ 5]احزاب: وند سزاوارتر است و همسران ایشان  مادران آنها )مؤمنان(محسوب می ش

را به خلافت  4 علی بن ابی طالب, 4 بود که معاویه 4 گرفتید؟ گفتند: بله! سپس گفتم: در مورد اعتراض شما که )به دلیل مخالفت معاویه

کلمه امیرالمؤمنین را از نام شان حذف کردند؛ سپس من به شما پاسخی خواهم داد که  4 نمیپذیرفت، )به همین دلیل( خود علی بن ابی طالب

در صلح حدیبیه نوشته بودند، کافران اعتراض کردند که جنگ ما  ملسو هيلع هللا ىلصنام خود را محمد رسول الله   خدا  ملسو هيلع هللا ىلصشما را خوشحال کند، ببینید! پیامبر 

)که صلح نامه را می  4 طالب طاب به  علی بن ابیخ 9 خدا  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر ول نداریم، پس قب  ملسو هيلع هللا ىلصرا به عنوان رسول خدا  فقط بر این اساس است که تو

! این کلمات را حذف کن، خدایا می دانی که من فرستاده تو هستم، ای علی! این را بنویس: محمد بن عبدالله )بقیه 4 نوشت( گفت: ای علی

کلمه رسول الله را حذف   بسیار بهتر از سیدنا علی است و حتی خود او  ملسو هيلع هللا ىلص آمده است( به خدا سوگند که رسول خدا 45تفصیل در حدیث شماره 

نفر از  1111ی را حدف نکرد، پاسخ ایراد سوم را گرفتید؟ گفتند: بله! پس )به خاطر همین مناظره علمی(  ملسو هيلع هللا ىلصکرد، حذف آن کلمه نبوت و پیامبر 

 .ده به دست اصحاب ،  مهاجر و انصار در حال ضلالت کشته شدندنفر از خوارج باقی مان 6111آنان فوراً توبه کردند و برگشتند و 

 [اسناده صحیحغلام مصطفی ظهیر در خصائص علی:  قال الشیخ، 9636]سنن نسای الکبری:  

بودم که از او  4 علی بن ابی طالب سیدنامی کند که نزد نقل تابعی رحمه اللهبن شهاب  طارقسیدنا  :براساس حدیث المصنف ابن ابی شیبه 16

 هسؤال شد: آیا اهل نهروان )یعنی خوارج( مشرکند؟ ایشان فرمود که )نه( آنها از شرک فرار کرده اند )یعنی در مسئله حکمیت عذر توحید کرد

د نمی کنند )یعنی را جز اندکی یا 9 منافقان خدا: آیا آنها منافقند؟ او گفت نه! 4 اند، پس چگونه می توانند مشرک شوند(. سپس از او پرسیدند

گفت:  4: پس آنها )خوارج( چی هستند؟ سیدنا علی 4 خوارج بسیار عبادت می کنند پس چگونه منافق بوده می توانند(. سپس از او پرسیدند

تابعی  نافع اسیدن این است کهبیهقی للقول سنن الکبری  .اغی هستند، نه مشرک و منافق(بآنها کسانی هستند که علیه ما قیام کردند. )آنها فقط 

 کرد میبه خشبیه )مردم گروه مختار ثقفی( و خوارج که با مسلمانان می جنگیدند سلام  4 عبدالله ابن عمرسیدنا روایت می کند که رحمه الله

حی ): توفیق بیاورخوانم( و کسی که گفتپذیرم )پشت سر او نماز میرا می کرد گوید: کسی که گفت بیا به نماز دعوتشمی 4عبدالله بن عمر و 

اما اگر کسی بگوید بیایید با برادران مسلمان بجنگید و پول آنها را "خوانم( کنم.)یعنی پشت سر او نماز می، من نیز او را اجابت میالفلاح(علی 

  . "رد می کنم منبگیرید،

 [اسناده صحیح: 0 - زدر مقالات ج ئیزبیر علیز قال الشیخ، 5305، سنن الکبری للبیهقی:  اسناده صحیح، 39097]المصنف ابن ابی شیبه: 

 

لعشیره با سیدنا علی بن ابی ا نقل می کند که من در جنگ ذی 4 عمار بن یاسر سیدنااساس حدیث المستدرک للحاکم و سنن الکبری:  بر .25

به آنجا رسید و مدتی در آنجا ماند. در این میان عده ای از بنی مدلج را دیدیم که در باغ های خرمای شان  ملسو هيلع هللا ىلصهمراه بودم که رسول الله  4 طالب

به آنجا رفتیم و برای مدتی کار آنها را دیدیم، بعد احساس خواب آلودگی کردیم، رفتیم و زیر  4 مشغول به کار بودند. پس من و سیدنا علی

به  ملسو هيلع هللا ىلصبا حرکت پاهایش بیدار کرد و خاک آلود شده بودیم. رسول خدا   ملسو هيلع هللا ىلصن کوچک خرما روی زمین خوابیدیم. ما را کسی جز رسول خدا درختا

ن فرمود: ملعو  ملسو هيلع هللا ىلصفرمود: ای ابوتراب بیدار شو! سپس فرمود: آیا برای شما از دو نفر ملعون خبر ندهم؟ گفتیم: چرا که نه، رسول خدا  4 سیدنا علی

کسی است که با شمشیر بر سر تو  می زند. و ریش تو  4شتر مونث را ذبح کرده بود و نفر دوم، ای علی پای بود که  یمرقوم ثمود به نام اح اول از

 را از آن خون جاری شده رنگ خواهد کرد. 

 قال الشیخ، 0363السلسه الصحیحه: ،شرط مسلم علی  صحیح اسناده :الذهبی الامامقال الامام حاکم و ، 6531: للحاکم]المستدرک 

 ]صحیح  اسناده 9639ر در خصائص علی در ذیل حدیث یغلام مصطفی ظه قال الشیخ ,9639[ ]سنن نسای الکبری: اسناده صحیح:الالبانی

 

( را حفظ کند 4و حضرت عمر  4این بود که خلافت خلفائ قبلی ) سیدنا ابوبکر  4آخرین تلاش چهارمین خلیفه راشد حضرت علی یاداشت: 

) نه از طرف خودش بلکه از طرف نزدیکانش( عملا خراب شده بود، آن را زنده کند. بنو امیه اولیاء  4و آن خلافت که در دوره حضرت عثمان 

وم ثمود مثل ق 4خیانت کار خلافت را مسخ کرده بودند در احادیث با اسناد قوی درمود این فتنه ها آمده است، ولی بعد از شهادت حضرت علی 
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 ملوکیت بر مسلمانان تسلط یافت که تا به حال ادامه دارد. همچنین این موضوع در المستدرک للحاکم و مجمع الزواید نقل شده است که: حضرت

قرآنی )حکم 4من در کل زندگیم هیچ وقت به اندازه این ناراحت نبودم که برای کمک به حضرت علی "می فرمود  4سیدنا عبدالله به عمر 

 ."علیه گروه باغی)جنگ جمل، صفین و نهروان( جنگ نکردم (1الحجرات  و ،61النساء، 

 ]اسناده صحیح :هیثمیلا قال الامام، 12054، مجمع الزواید  اسناده صحیح:حاکم  قال الامام، 6360المستدرک للحاکم، ]

 

 

 

 

نماز جنازه شهدای جنگ احد  ،احد(  )قبرستاندر  ملسو هيلع هللا ىلصروایت می کند که رسول خدا  4 عقبه بن عامر سیدنابر اساس حدیث صحیح بخاری:  : 15

که ایشان  طوری بود( گویی ایشان )و سبک گفت و گویشخواندند. هجری( را  00سال پس از وفات شان )یعنی در سال وفات خود در سال  9را 

بر منبر بالا رفتند و فرمودند: من سلف شما و پیش از شما هستم و بر شما گواهی می دهم و در آینده  با زنده و مرده وداع می کردند. سپس ایشان

یگران را بپرستید، بلکه می محل ملاقات من و شما حوض کوثر است و من آن را از این مکان میبینم. من نمی ترسم که )بعد از من( غیر خدا د

این است که قول صحیح مسلم انداختم.   ملسو هيلع هللا ىلصافزود که این آخرین نگاهی بود که به رسول خدا  4ترسم در زندگی دنیا غوطه ور شوید. سیدنا عقبه

مرده وداع می کرد بر  برای کشته شدگان احد دعا کرد، سپس مانند کسی که با زنده و  ملسو هيلع هللا ىلصروایت می کند که رسول خدا  4 سیدنا عقبه بن عامر

ه فه است، من نمی ترسم کعمانند فاصله آیله و ج آنضرعرسم و منبر بالا رفتند، سپس فرمودند: من پیش از شما به آب انبار )یعنی کوثر( می

دیگر زندگی دنیا( با یکشما )اصحاب( بعد از رفتن من، به خدا شریک قرار دهید، بلکه می ترسم برای کسب دنیا با یکدیگر رقابت کنید و )برای 

فرمود: این آخرین باری بود که رسول  4بجنگید و سرانجام هلاک شوید، همانطور که کسانی که قبل از شما آمدند و هلاک شدند. سیدنا عقبه

 [6133، صحیح مسلم: 6161 ;. ]صحیح بخاریرا روی منبر دیدم  ملسو هيلع هللا ىلصخدا 

نقل می کند که )به مناسبت فتح مکه که ابوسفیان اسلام را پذیرفت( مسلمانان به  4عبدالله بن عباس  بر اساس حدیث صحیح مسلم :  13

قبل از پذیرش اسلام در تمام زندگی خود با مسلمانان جنگیده بود(. و به   4 نگاه نمی کردند و با او نمی نشستند)زیرا ابوسفیان 4ابوسفیان 

خواست که سه چیز به او   ملسو هيلع هللا ىلصاز پیامبر  4ست که سه چیز به او بدهد.پس ابوسفیان خوا  ملسو هيلع هللا ىلصمسلمانان عذاب داده بود(. پس ابوسفیان از پیامبر 

ازدواج کن او فرمود: درست است، بعداً او گفت: به من دستور بده  6 گفت: با دخترم ام حبیبه 4 بدهد. او فرمود: درست است. پس ابو سفیان

را کاتب )نویسنده( خود بساز. او  که همان گونه که با مسلمانان می جنگیدم با کفار نیز بجنگم. او فرمود: درست است. بعد او گفت: پسرم معاویه

چنین درخواستی نمی   ملسو هيلع هللا ىلصاز پیامبر   ایت می کند که اگر خود ابوسفیانرو تابعی رحمه الله فرمود: درست است. راوی این حدیث سیدنا ابوزمیل

  نکند.  بود که هرگاه کسی چیزی بخواهد هرگز آن را رد آن را نمی داد )افتخارات(.  چون عادت او 4کرد، هرگز به ابوسفیان

آمد، من    ملسو هيلع هللا ىلصها بازی می کردم. وقتی رسول خدا  نقل می کند که من با بچه  4 عبدالله بن عباسسیدنا این است که حدیث دیگری صحیح مسلم 

نقل می  4را برای من صدا کن. سیدنا عبدالله بن عباس  4فرمود: برو معاویه ملسو هيلع هللا ىلصپشت دروازه پنهان شدم. آمد و دستی به پشتم زد )با محبت( او 

را برای من صدا کن. من دو باره  4ان(: برو معاویه)بعد از یک زم ملسو هيلع هللا ىلصدر حال خوردن است. او فرمود   کند که من رفتم و گفتم )بعد از بازگشت( او

 ( را پر نکند. 4فرمود: خداوند هرگز شکم او )معاویه ملسو هيلع هللا ىلصرفتم و بعد از برگشت گفتم او در حال خوردن است. بعداً او 

آمد و من گمان   ملسو هيلع هللا ىلصول خدا روایت می کند که من با بچه ها بازی میکردم. رس 4بن عباس اسیدنا عبدالله  النبوه للبهیقی: دلایل براساس حدیث

را صدا کن. و او  4آهسته دستی به من زد و فرمود: برو برای من معاویه کردم که  نزد من آمده است، پس پنهان شدم. مگر ) او من را یافت( و او

باره )بعد از یک مدت( فرمود: دو  ملسو هيلع هللا ىلص ( وحی می نوشت. رفتم پیغام دادم. پاسخ داده شد که در حال خوردن است. آمدم و به او گفتم. او4)معاویه

را صدا کن. دو باره رفتن و همان پاسخ قبلی که در حال خوردن است را گرفتم و من دو باره همه چیز را  اخبار کردم. بعد  4برو برای من معاویه

( هرگز پر نشد. سپس 4او )معاویه : شکمحدیث ابو حمزه می گویدسیدنا راوی این ( را پر نکند. 4: خداوند هرگز شکم او )معاویهملسو هيلع هللا ىلصایشان فرمود 

 ."( قبول شد4)در باره معاویه ملسو هيلع هللا ىلصراوی ها ثابت می کند که دعای رسول خدا ": این سخنان می نویسد رحمه الله امام بیهقی

غلام مصطفی ظهیر  الشیخو  1در توضیح الاحکام جز  ئیزبیر علیز قال الشیخ، 1615 بیهقی:لل النبوه لایل، د5519و  5611]صحیح مسلم:  

 [اسناده صحیح: 61در سنه 

در صحیح   4از او )در مبحث باب معاویه رحمه الله( می نویسد: امام بخاری ،هجری961متوفی ال) رحمه الله امام ابن حجر عسقلانی :یاداشت

اما قول   در این حدیث فضیلتی وجود ندارد.یا منقبت را ذکر نکرده است، زیرا  است و کلمه ناد،4 بخاری( یاد کرده است فقط کلمه ذکر معاویه

 C ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا  آینده داده بودحلت خود خبر غیبی در راابطه به مفاسد حکومتی ریک ماه قبل از  -
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در  رحمه الله کافی است.  امام ابن ابی عاصم 4ه برای فضایل معاوی کلمات صحابی و فقیه استفاده کرده است این 4 سیدنا عبدالله بن عباس

ت وضوعانیز در الم رحمه اللهنقاش انجام داده اند و امام ابن جوزی  و ابوبکر ثعلب یک مجله نوشته است. همین کار را ابوعمر غلام  4مناقب معاویه

است: حدیث واحدی   نقل کرده از روایاترا در  رحمه الله اهویه)کتاب معروف او که روایات ساختگی را مشخص می کند( این قول اسحاق بن ر

بیشتر می نویسد( این بخاطراست که امام بخاری  رحمه الله عسقلانیست. )امام ابن حجر ا) به جز مصاحبت(  اثبات نشده معاویه مورد منقبتدر

( رحمه اللهاهویه ( جلوگیری کرده است با توکل بر استاد خود ) اسحق بن ر 4معاویه رحو منقبت )در ش لیتاز استعمال کلمه های فض رحمه الله

ثابت کرد( که به دلیل آن سرهای روافض پایین می آید. در این مورد  یرا صحاب  ،4 اما با درک عمیق خود، خرافاتی را کسر کرده ) یعنی معاویه

(  اعتماد کرده است ) و در کتاب معروفش رحمه الله اهویهاسحاق بن رمشهور است که او همچنان به بیانه استاد خود ) رحمه الله امام نسایی واقعه

از عبدالله بن احمد از  رحمه اللهنیز چنین است. امام ابن جوزی  رحمه اللهم اکنیاورده است( و امام ح 4 نسایی صحابه روایتی در فضایل معاویه

پرسید: نظر شما در مورد )اختلاف( سیدنا  رحمه الله یک گفتگو نقل کرده که از پدرش امام احمد بن حنبل رحمه الله پدرش امام احمد بن حنبل

مدتی سر به زیر انداخت و سپس فرمود: ))پسرم!( خوب  رحمه اللهد بن حنبل چیست؟ اما احم 4 بن ابی سفیان  و معاویه  4علی بن ابی طالب

عیوب او را بیابند اما آنها ناکام ماندند. بعداً آنها ) به حیث یک حیله  دند،دشمنان زیاد داشت که سعی کر 4 بفهم که سیدنا علی بن ابی طالب

با مبالغه تمجید کردند.  4 ( را در مقاسیه با سیدنا علی4یده بود. پس او ) معاویه( برای این هدف یافتند که با او جنگ 4عوضی( یک مرد )معاویه

فضایل بی  نشانه ای وجود دارد که برخی مردم رحمه اللهدر ادامه می نویسد در پاسخ امام احمد بن حنبل  رحمه الله) امام این حجر عسقلانی 

بسیار است، اما هیچ یکی از آن روایات از نظر   4جعل کرده اند که هیچ سندی ندارد. بدون شک روایات در جلال معاویه  اساس برای معاویه

ه این نظر را با اطمینان فراوان پذیرفت رحمه الله و امام نسایی رحمه اللهاهویه سندی ) در اصول محدثین( معتبر نیست. )بنابر این( امام اسحاق بن ر

 [ 3355، صحیح بخاری: "اب ذکر معاویهب"سقلانی ذیل البخاری لابن حجرالعصحیح  شرحالباری،.] فتح اند
 

بن   روایت می کند که وارد مسجد شدم و عبدالله بن عمرو  تابعی رحمه الله رب الکعبه من بن عبدرحعبدالبر اساس حدیث صحیح مسلم:  19

در سفر بودم، و ما   ملسو هيلع هللا ىلصجمع شده اند. آمدم و با او نشستم. او گفت: روزی نزد رسول خدا  که در سایه کعبه نشسته و مردم گرد اوم را دید 4عاص 

ند. اتوقف کردیم. بعضی از ما شروع به ساختن خیمه کرد و بعضی ها در تیر های خمپاره به رقابت پرداختیم و بعضی از ما حیوانات خود را می چر

ا زد:  نماز شروع شده است ) در حقیقت، در آن زمان، مردم با این سخنان جمع شدند(. صد  ملسو هيلع هللا ىلص)در عین حال( ناگهان صدا کننده رسول الله 

به  ی نبود، مگر این که وظیفه او بود که ملسو هيلع هللا ىلصفرمود: پیش از من پیامبر   جمع شدیم و آن حضرت    ملسو هيلع هللا ىلصهنگامی که آن را شنیدیم، گرد رسول خدا 

( در دوران اولش ملسو هيلع هللا ىلص ین آنها را  بازگو کند. زمان آرامش و امنیت این امت ) امت محمدامتش بهترین آن چه را که برای آنها خوب میدانست و بدتر

ز به وجود آمده است، و دوران آخرش گرفتار آزمایش ها و چیز های خواهد بود که شما از آن بی خبر هستید. فتنه ها به صورت موجی یکی بعد ا

قبل می شود. تا این که مصیبتی فرا می رسد و مومن میگوید این باعث عذاب من دیگری می آیند و هر مصیبتی که می آید بد تر از مصیبت 

میشود. امام آن مصیبت تمام می شود. سپس مصیبت  دیگری می آید و مومن میگوید این بزرگترین مصیبت است. پس هر کی دوست دارد از 

دا و آخرت بیمیرد، و با مردم قسمی رفتار کند که دوست دارد با او رفتار جهنم رهایی یابد و وارد بهشت شود، باید با ایمان )کامل و راستین( به خ

لاف ول ( اختشود.  هرکس که با امام ) یعنی، حاکم وقت( با صمیمت با او بیعت کرد، و اگر توانست از او اطاعت کند. اگر دیگری آمد و با او ) حاکم ا

می کند که ) با شنیدن این  نقل  تابعی رحمه اللهمن بن رب الکعبه رحعبدالبزنید. ن دیگری ) مدعی قدرت ( راکرد ) برای قدرت(، پس گردن آ

( و گفت: من تو را به خدا سوگند می دهم، آیا این را از 4 روایت( کشیدم نزدیک به او ) راوی حدیث، صحابی سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص

  ملسو هيلع هللا ىلصاو اشاره کرد و گفت: بلی! گوش های من آن را شنید )یعنی این حدیث از پیامبر  شنیدی؟ ) در این سوال من( به گوش ها و قلب   ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا 

 ر( و قلبم آن را نگاه کرده است. سپس گفتم: ) شما مرا به اطاعت از فرمانروایی او در حالی که فرمانذوایی ما است، تحریک می کنید و( پس  خدا

م و کشتن هم سفارش می کند، ) برای جنگ با مسلمانان ( اما الله برای ما امر می کند: ای ما را به مصرف ناروای مال بین ه  4کاکا تو، معاویه

مهربان  کسانی که ایمان آورده اید! اموال خود را به ناحق نخورید، مگر این که معامله ای میان شما باشد، و خود را نکشید. همانا خداوند بر تو

 است. 

( اطاعت کنید  4از او ) معاویه"( برای چند لحظه سکوت کرد، و بعد گفت:   4( او ) سیدنا عبدالله بن عمر) با شنیدن این سوال من[ 11] النسا:

  [6335] صحیح مسلم،  ."به خدا، و آن چه نافرمانی خدا است، او را نافرمانی کنید

در میان ما بود، از هرکس پیر و    ملسو هيلع هللا ىلصمی روایت می کند که هنگامی که رسول خدا  4 ابو سعیدخدری سیدنابر اساس حدیث صحیح مسلم:  29

: گندم و جو( یا یک سه از کلبه پنیر، یا )ماننددو نیم کیلو( اقلام غذایی  )حدودجوان، آذاد وغلام، )در رمضان گذشته( ذکات فطر گرفتیم یک سه 

)از زمین شام(  4 ما متعهد شدیم که آن را بپردازیم تا این که معاویه بن ابی سفیان یک سه از جو، یا یک سه از خرما، و یا یک سه از کشمش.

( خطاب به مردم کرد: گمان می کنم دو مد )نصف سه( گندم شام برابر است با سه از خرما. سپس مردم   ملسو هيلع هللا ىلصبرای حج یا عمره آمد، و از منبر )پیامبر 
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مطابق سنت( می پردازم تا  صاع گفت: اما من همچنان آن را ) یک  4 اختیار کردند سپیس سیدنا ابو سعید خدرینیز آن )رای و اجتهاد( او را 

 [1196] صحیح مسلم:  .زنده هستم آن را بپردازم

ودیم ب رحمه الله یساربن روایت می کند که در شام در مجلس سیدنا مسلم  ، تابعی رحمه اللهابه ابوقل سیدنا حدیث صحیح مسلم: براساس  30

 اشعثزمانی که نشست، من به سیدنا ابو  ،کردند( ابواشعث آمد )مردم از آمدن او اظهار خوشحالی  ،، مردم گفتند: ابو اشعث آمدآمد ابواشعث ، که

به غزوه   4بگو. او گفت: درست است، ) با دقت گوش کن( ما در حکومت معاویه بن ابی سفیان را 4امت ، برای ما حدیث سیدنا عباده بن صگفتم

به مردی دستور داد که آن ظروف را  4روف نقره نیز شامل بود. معاویهظهای مختلف رفتیم و غنایم فراوانی به دست آوردیم. در بین غنایم چند 

به این کار مخالفت کرد و و ایشان  رسید 4امت فتند. چون خبر آن به سیدنا عباده بن صدر ازای حقوق مردم بفروشد. مردم به خرید آن شتا

حرید و فروش طلا را به طلا، نقره در مقابل نقره گندم در مقابل گندم، جو در مقابل جو، خرما در مقابل خرما و   ملسو هيلع هللا ىلصگفت: شنیدم که رسول خدا 

چیز باید باشد( مساوی به مساوی و یکسان به یکسان باشد. هر کسی چیزی اضافه کند، یا  نمک را در مقابل نمک منع می کرد، مگر این که ) همه

د. برای چیزی اضافه سوال کند ) در وزن(، او در ربا )سود( واقع شده است. پس مردم )باشنیدن آن( ظروف نقره ای را که خریده بودند پس دادن

نقل می کنند که ما    ملسو هيلع هللا ىلصارائه کرد و گفت: چی شده با این مردانی که احادیثی از رسول خدا رسید، او هم سخنان را   4زمان که خبر آن به معاویه

دوباره آن حدیث را   4از آن حضرت نشنیدیم در حالی که ما نیز در دیدار او  حضور داشتیم. )با شنیدن این ایراد بالای این حدیث( سیدنا عباده

آن را خوش نداشته باشد، و یا گفته باشد،  4 شنیده ایم نقل می کنیم، هرچند معاویه   ملسو هيلع هللا ىلصول خدا تکرار کرد و گفت:  آن چی را که از رس اعلانا

 غبار آلود شود. و اهمیتی نمی دهم اگر من ) بخاطر اشتیاق به این( در شبی تاریک با نیروی های او نپیوندم.   4هرچند بینی معاویه

 [ 6150] صحیح مسلم: 

و عمرو بن اسود و یک فرد از بنی  4بیان می کند که سیدنا مقدام بن مدیکرب تابعی رحمه الله: سیدنا خالد داودسنن ابی  حدیث براساس  31 

گفت: آیا تو می  4به سیدنا مقدام  4رفتند، )در زمان این ملاقات( حضرت معاویه  4نزد حضرت معاویه بن ابی سفیان  ہاسد، به عنوان نمایند

 است؟ ہفوت کرد 4دانی که سیدنا حسن بن علی 

فورا خواند: انا لله و  4به تفصیل به آن پرداخته ایم( سیدنا مقدام  ۰۳ ہدر یک توطئه شهید شد که در حدیث شمار 4: سیدنا حسن یادداشت ) 

( را 4گفت: تو این )یعنی مرگ سیدنا حسن  4به سیدنا مقدام   که اسمش در طریق بعدی است( 4یک فرد)حضرت معاویه ۔انا الیه راجعون

، ملسو هيلع هللا ىلصفرمود: من چرا این را مصیبت ندانم درحالیکه خود دیدم که رسول خدا 4مصیبت می شماری؟ )نعوذ بالله من ذالک( در جوابِ سیدنا مقدام 

 ۔است 4از علی  4( است و حسین ملسو هيلع هللا ىلص( از من )محمد4بود و می فرمود: این )حسن  ہرا در آغوش مبارک خود نشاند 4سیدنا حسن بن علی 

)با شنیدن این  4)نعوذ بالله من ذالک( سیدنا مقدام  ۔( یک چراغ بود که خداوند آن را خاموش کرد4قبیله بنی اسد گفت: او )حسن یک فرد از 

( را خشمگین نکنم و سخنی نگویم که برای تو ناپسند 4( و فرمود: من از اینجا برنمی خیزم تا زمانی که تو )حضرت معاویه ہسخنان خشمگین شد

 ۔مرا تردید کن !  اگر من راست بگویم، پس تو مرا تصدیق کن و اگر دروغ بگویم،4ای معاویه  ۔باشد

که بگویی آیا تو خود شنیدی که رسول   همپرسید: من تو را به خدای متعال قسم می د 4پس سیدنا مقدام  ۔گفت: که باشد 4حضرت معاویه  

که بگویی،  همپرسید:  من تو را به خدای متعال قسم می د 4سپس سیدنا مقدام  ۔بلهگفت:  4از پوشیدن طلا منع کردند؟ حضرت معاویه  ملسو هيلع هللا ىلصخدا

پرسید: من تو را به خدا  4سپس سیدنا مقدام  ۔فرمود: بله 4از پوشیدن ابریشم منع کرد؟  حضرت معاویه  ملسو هيلع هللا ىلصآیا تو خود شنیدی که رسول خدا

لباس( پوست حیوانات وحشی و نشستن روی آن )به عنوان قالین( منع کرد؟ را از پوشیدن ) ملسو هيلع هللا ىلصو می پرسم که آیا تو خود رسول خدا ہقسم داد

 ہ! من تمام این )اشیاء حرام( را در خانه تو  برای استفاد4گفت: بله! سپس سیدنا مقدام فرمود: قسم به خدای متعال! ای معاویه 4حضرت معاویه 

می  بیان تابعی رحمه اللهسیدنا خالد  ۔که نمیتوانم در مقابله با تو برنده شومگفت: ای مقدام! من می دانم  4با شنیدن این، حضرت معاویه  ۔دیدم

انجا هم 4و سیدنا مقدام بن معدیکرب  ۔راهان او حکم انعام و اکرام صادر کردهمبرای سیدنا مقدام، بیشتر از دو  4کنند که سپس حضرت معاویه 

رسید؛ پس او گفت: سیدنا  4وقتی خبر این سخن به حضرت معاویه  ۔چیزی نداد ن خود تقسیم کرد و اسدی به کسیهاراهمتمام اموال را بین 

چیز را داد و اسدی فردی است که اموال خود را بسیار خوب نگهداری  همهواقعاً فرد بخشنده ای است که با دست و دلبازی  4مقدام بن معدیکرب 

و عمرو بن اسود به  4بیان می کند که سیدنا مقدام بن معدیکرب  رحمه اللهتابعی سیدنا خالد بن است:  ہدر حدیثی در مسند احمد آمد۔می کند

فوت کرده  4گفت: آیا تو می دانی که سیدنا حسن  4به سیدنا مقدام  4پس حضرت معاویه  ۔آمدند 4ملاقات حضرت معاویه ابن  ابی سفیان 

گفت: آیا تو این )یعنی فوت سیدنا  4به سیدنا مقدام  4طر حضرت معاویه به این خا ۔فورا خواند: انا لله و انا الیه راجعون 4است؟ سیدنا مقدام 

در جواب فرمود: من چرا این را مصیبت ندانم در حالیکه خود دیدم که  4( را مصیبت می دانی؟  )نعوذ بالله من ذالک( سیدنا مقدام 4حسن 
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در  ۔است 4از علی  4( است و حسین ملسو هيلع هللا ىلص( از من )محمد4را در دامان مبارک نشانده بود و می فرمود: این )حسن  4سیدنا حسن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا

برای  4، نزد معاویه  4است که من و پدرم، سیدنا بریده  تابعی رحمه اللهسخن سیدنا عبدالله بن بریده حدیثی در مسند احمد آمده است: 

ما را بر روی فرش )یعنی قالین( نشاند، سپس غذا آورده شد که ما تناول کردیم، سپس در مقابل ما یک مشروب  4حضرت معاویه  ۔ملاقات رفتیم

( فرمود: از وقتی که این مشروب 4پس از نوشیدن، آن )ظرف مشروب( را به پدرم داد، پس ایشان )سیدنا بریده  4آورده  شد که حضرت معاویه 

 همهگفت: من بین نوجوانان قریش، از  4سپس حضرت معاویه  ۔این را ننوشیدم ہاز آن وقت من هیچگا حرام قرار داده است، ملسو هيلع هللا ىلصرا رسول خدا

سنن ابی ]۔نبود هری جوانی هیچ چیزی برای من لذت آور تر از شیر و یک قصه گوی ماهای زیبا بودم و در آن روز هاخوش سیما تر و دارای دندان 

)جلد  20024مسند احمد: ] [صحیح ہو الشیخ زبیر علیزئی: اسناد لبانیا(، قال الشیخ ال343 حهصف، 4)جلد  34023، مسند احمد: 4303داود: 

  [صحیح ہاسناد(، قال الشیخ زبیر علیزئی و الشیخ شعیب الارنووط: 663، صفحه 33

 

 

 

روایت می کند که  اولین کسی که اسلام آورد سیدنا علی بن ابی   تابعی رحمه الله سیدنا ابو حمزه انصاریبر اساس حدیث جامع ترمذی:  31

بود. عبارت  4سیدنا علی بن ابی طالب    ملسو هيلع هللا ىلصالکبری این است اولین شخص نمازگزار )به جماعت( با رسول خدا  ائیبود. عبارت سنن نس  4طالب

بود. عبارت دیگر از حدیث المستدرک برای   4 المستدرک برای حکیم عبارت از  به راستی اولین کسی اسلام آورد سیدنا علی بن ابی طالب

چینین کرامتی ) در احادیث( وجود ندارد    ملسو هيلع هللا ىلصمیگوید:  برای هیچ یکی از صحابه رسول خدا   الله رحمه بن حنبلاحمد  حکیم آن است که امام

 وجود دارد. 4مانند که به سیدنا علی بن ابی طالب 

غلام مصطفی قال الشیخ ، 9311و  9310 یالکبر ئیسنن نسا[ ]صحیح ہاسناد و الشیخ زبیر علیزئی البانیقال الشیخ ال، 3336ترمذی:  ع]جام 

:  للحاکم، المستدرک  صحیح ہسنادا :قال الامام حاکم و الذهبی، 6553: کماحلل[ ]المستدرک  صحیح ہاسناد :در خصائص علی ظهیرامن پوری

 [صحیح ہاسناد :صحابهلا لئفضادر  ئیزبیر علیز قال الشیخ، 6631

33 بر اساس حدیث صحیح مسلم: سیدنا یزید بن حیان تابعی رحمه الله  روایت می کند که حصین بن سبره تابعی رحمه الله ، عمر بن مسلم 

و من به دیدار سیدنا زید بن ارقم تابعی رحمه الله  4 4به او گفت: ای زید صینرفتیم و چون با او نشستیم. زمان که با او نشستیم، ح  شما به   

خدا  ملسو هيلع هللا ىلصخوبی های زیادی دست یافته اید. شما پیامبر  را دیده اید، و شما احادیث او   را شنیده اید، شما با او   جهاد کردید و پهلوی او  نماز ادا   

گفت: ای   4 چی شنیده ای.  سیدنا زید بن ارقم   ملسو هيلع هللا ىلصشما واقعا به خوبی های زیادی دست یافته اید. برای ما بگو از رسول خدا   کرده اید. ای زید

آموخته ام فراموش کرده ام. پس هر    ملسو هيلع هللا ىلصت زیادی میگذرد، و بعضی از آن چیز های که از رسول خدا پسر! به خدا سوگند که پیر شده ام و مد

در آباری     ملسو هيلع هللا ىلصگفت:  یک روز رسول خدا   4 چیزی که برای شما روایت میکنم، بپذیرید و اگر نه من را سرکوب نمایید. سپس سیدنا زید بن ارقم

هـ دو ماه قبل از فوت شان(. او  01زولهجه،  09و ما را خطاب کرد ) در برگشت از حجت الوداع در روستای بنام خم، بین مکه و مدینه، ایستاد 

ه خداوند را حمد و ستایش کرد، و او مارا نصیحت و تذکر داد، سپس فرمود: ای مردم، من تنها انسان هستم، و به زودی رسول پروردگارم )فرشت

)از دنیا می روم(. من بین شما دو چیز را رها میکنم )بعد از من(، اولین )از آن( کتاب خداوند )قرآن( مرگ( به سوی من می آید و من اجابت می کنم 

و است که در آن هدایت و نور است. از کتاب خدا پیروی کنید و به آن چنگ بزنید. . و ما را به تمسک به کتاب خدا تشویق کرد، سپس فرمود: )

س از خدا نسبت به اهل بیت به شما یادآوری می کنم. و به شما یاد آوری می کنم از ترس خدا نسبت به چیز مهم دوم(  اهل بیت من هستند، تر

4اهل بیتم، ترس از خدا را نسبت به اهل بیتم یادآوری میکنم )پس از من به آنان نیکی کن( حسین  به سیدنا زید بن ارقم گفت:  اهل بیت او    

4مردم از اهل بیت او نیستند؟ )سیدنا زید بن ارقماز بین   چه کسانی هستند؟ آیا زنان او از اهل بیت او هستند  ( گفت: همسران او  اهل بیت،  

( پرسید:  مگر )در آن حدیث( اهل بیت )تنها( کسانی هستند که پس از رفتن او )خوردن( ذکات بر آن ها )ازجانب الله( حرام شده است. )حسین

رقمآنها چی کسانی هستند؟ )سیدنا زید بن ا  4 4( گفت: آنها عبارت اند از: خانواده علی 4، خانواده عقیل   4، خانواده جعفر    و خانواده عباس  

: آیا ذکات بر همه اینها حرام است؟ )سیدنا زید( پرسید4 . )حسین 4  4 آن است که سیدنا نقل حدیث دیگری از صحیح مسلم ( گفت: بلی. 

4 زید بن ارقم روایت میکند که رسول الله  یکی کتاب خداوند )قرآن(  لتم(، کهرحبعد از فرمود: من درمیان شما دو چیز گرانبها را می گذارم ) ملسو هيلع هللا ىلص 

است، که ریسمان خداوند است. هرکس آنرا پیروی کند، پیرو هدایت حقیقی است و هرکس آن را ترک کند، گمراه خواهد شد. و در همین حدیث 

D-  این که کی و چی زمان بدعت لعن را از منبر بر او  و 4علی شرح کرامات چهارمین خلیفه وارسته، سیدنا

؟کردابداع   
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 در امان بمانن" روایات ضعیف السند تاریخی "را حجت و معیار بداند و برای کسانی که می خواهند از فتنه های روایات دروغین بدون سند و  "قرآن و احادیث صحیح السند"به دور از فرقه گرایی، 

 

نی اهل بیت اون پرسیدند: چی کساتابعی رحمه اللهاست که وقتی  هستند؟ آیا همسران او   4در میان آنها هستند؟ )سیدنا زید بن ارقم   ( گفت:  

(  نخیر، به الله قسم! زن ممکن است مدت طولانی با مرد باشد، سپس او )شوهر( او را طلاق دهد، و او نزد پدر و قومش برگردد. اهل بیت )او

روایت  4آن است که علی ابن ابی طالب  عاصمابی  ابنعبارت السنه هستند که بعد از رفتنش )ذکات( بر آنها حرام شد.   خویشاوندان ذکور او

در غدیرخم استاده بود دست سیدنا علی ابن ابی طالب ملسو هيلع هللا ىلصمیکند که رسول الله  را برای ایراد خطبه بلند کرد و فرمود:  ای مردم! آیا شهادت  4  

و   ملسو هيلع هللا ىلصای شماست؟  همه گفتند: چرا که نی! ) ما شهادت می دهیم( سپس فرمود: آیا شهادت نمی دهید که خدا و رسول خدا نمی دهین که الله مول

4 گفتند: چرا که نی! )ما گواهی می دهیم( او  4بیش از شما بر جان شما حق دارد؟ تمام صحابه  رسولش فرمود: و این که الله و رسولش  نزد  

فرمود: سپس )بشنو آن را( از هر  4  گفتند: چرا که نی! )یقیناً که همین گونه است( سپس او  4ستند؟ تمام صحابهشما محبوبتر از دیگران ه

 ثلهبن وا عامرالکبری آن است که سیدنا ابو طفیل ائی که من مولایش هستم )حبیب قلبی(، علی  مولای او است ) حبیب قلبی(. عبارت سنن نس

4بن ابی طالبروایت می کند که سیدنا علی  4 ای 4مردم را در یک مکان باز جمع نمود )به مناسبت جنک صفین( و فرمود: از هر کس برای   

   ملسو هيلع هللا ىلصبرخاستند و شهادت دادند که رسول خدا  4را در غدیرخم شنیده است؟ بسیاری از صحابه   ملسو هيلع هللا ىلصخدا میخواهم که، کی سخنان رسول خدا 

ز آنان بر مومنان حجت دارم، در حالی که این را می گفت اوفرمود: روزی غدیرخم که میدانید من بر مومنان ا  دستان سیدنا علی بن ابی طالب  

فرمود: هر کسی که من مولای او )محبوب قلب او( باشم، علی ملسو هيلع هللا ىلصرا بلند گرفت، سپس رسول الله  4 مولای او ) محبوب قلب او( است و خدای   

4من، با هر کی که او را دوست بدارد )سیدنا علی 4با هر کی بدش می اید )سیدنا علی( و   روایت می کند  4واثلهبن  عامر(. سیدنا ابوطفیل  

4که من از آنجا بیرون رفتم )در شنیدن این( و در قلبم من کم )شک و شبهه( شد در باره این )گفتگو(، سپس من سیدنا زید بن ارقم ) کسی   

چیز و همه شبهه به او گفتم. سپس او گفت: : شک تو چی است؟ من خودن سخنان که در میان صحابه در تقوا مشهور بود( ملاقات کردم و همه 

آن است که سیدنا زید بن ارقمترمذی  عقول جامرا شنیدم که این را می فرمود.    ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا   4 روایت می کند که او  فرمود:  ملسو هيلع هللا ىلصاز رسول الله  

، امام ترمذیای او )محبوب قلب او( استبرای هر کسی که من مولای او )محبوب قلب او( باشم پس علی  مول می گوید این حدیث   رحمه الله 

هـ( 001وفات نمود در  4 ) آخرین نفر که در بین صحابه4 واثلهبن  عامرآن است که سیدنا ابوطفیل قول مسندا احمد حسن صحیح است. 

4 روایت می کند که سیدنا علی بن ابی طالب ای خدا 4مردم را در یک جای آذاد جمع کرده بود و برای آنها گفت:  من از هرکس شما برای   

نفر ایستاد شدند و شهادت  سیرا در غدیرخم شنیده است است، آنها باید ایستاد شوند و بگویند،  ملسو هيلع هللا ىلصپرسان میکنم، که کی سخنان رسول الله 

آن است  للحاکمقول المستدرک الکبری که در بالا ذکر شد آمده است(  ئیر حدیث سنن نسادادند )این حدیث نیز تا اخر این عبارت را دارد که د

روایت می کند که او ملسو هيلع هللا ىلصاز رسول الله   4 که سیدنا زید بن ارقم فرمود: من میان شما دو چیز گرانبها را رها میکنم، کتاب الله )قرآن( و اهل بیتم   

)و همیشه باهم خواهند بود( تا زمانی که آنها من را در حوض فونت )کوثر( ملاقات کنند. قول حدیث  را. به راستی، هردو هرگز از هم جدا نمی شوند

روایت می کند که: در جنگ جمل با   4 ، غلام سیدنا ابوذر غفاری تابعی رحمه اللهثابت  آن است که  که سیدنا ابو للحاکمالمستدرک  دیگری از 

را دیدم که )در برابر من( ایستاده است، چیزی در دلم از  ارضی الله عنهمومنان، سیده عایشه بودم، پس وقتی که من مادر  4 علی بن ابی طالب

آنجا وارد می شود چیزی که در قلب دیگر مردم داخل میشود ) زمزمه شک(، سپس الله آن )شک( را در نماز ظهر از من برطرف کرد. سپس من 

در رضی الله عنها سیده ام سلمه ( جنگیدم، وقتی که من بیکار شدم، نزد ام المومنین 4 )علی بن ابی طالب نینامیرالموم)به قلب باز(  از جانب 

هستم. او گفت: خوش آمدی سپس   4 کردم که من برای غذا نیامده ام، ولی معرفی من این است که غلام سیدنا ابوذر غفاری ضعررفتم و مدینه 

د من داستان خود را به او گفتم، سپس ام سلمه گفت: کجا بودی که دل ها بلند شد و پرواز کرد؟ من گفتم: الله شک و شبهه را تا غروب خورشی

گفت:  عنها رضی اللهم سلمه حمایت کردم(. سیدنا ا 4پس این شک ) همان قسم ایستاد( ) من از سیدنا علی بن ابی طالب ار من برطرف کرد، 

شنیده ام که می فرمود: )سیدنا( علی   ملسو هيلع هللا ىلص، من خودم از رسول خدا آفرین  4 و آنها هرگز از هم   4 همراه با قرآن است و قرآن با )سیدنا( علی 

   آنها به حوض کوثر به من بازگردند                                                                                              جدا نخواهد شد ) و همیشه با هم خواهد ماندن( تا 

و الشیخ  الالبانیقال الشیخ  ،3303ترمذی: ع، جام9639الکبری:  ئی، سنن نسا0069، السنه ابن ابی عاصم: 5119و  5116]صحیح مسلم: 

و  الالبانیقال الشیخ (، 411-، صفحه8-)جلد 19517، مسند احمد:1113و  0361:السلسله الصحیحه[ ]ئی: اسناده صحیحزبیر علیز

 اسناده صحیح: الذهبیلامام قال الامام حاکم و، 6519و  6300:رک للحاکم[ ]المستداسناده صحیح :لارنؤوطا الشیخو  الشیخ زبیر علیزئی

 و مسلم[. البخاریشرط علی 

من  به 4الساعدی  می کند که سیدنا سهل بن سعد روایت ، تابعی رحمه الله سیدنا ابو حازمحدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم:  براساس .34

مناسبت جنگ خیبر میگویند: فردا من بیرق )رهبری لشکر( را به مردی می دهم که  بهرضی الله عنهم  اصحابهفرمود:  ملسو هيلع هللا ىلصخبر داد که رسول الله 
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پس اصحاب تمام شب در این فکر  او را دوست دارد.  نیز رسولشدوست دارد، و الله و  رسولش رادر در آن دستان خدا پیروز خواهد شد، او الله و 

  وبودند که فردا بیرق به کدام )شخص خوشبخت( داده خواهد شد. صبح روز بعد هر کدام آنها امید داشتند ) که به من باید بیرق داده شود(. ا

( از مشکل چشم رنج میبرد. او فرمود: )به او صدا 4 کجاست؟ مردم پاسخ دادند که او ) سیدنا علی بن ابی طالب  4 پرسید: علی بن ابی طالب

 علی نا کنید( و لعاب دهن )خود( را در چشم او قرار داد و برای او دعا کرد. پس او خوب شد به قسمی که هیچ ناراحتی نداشت. او  بیرق را به سید

پرسید: ایا با آنها )دشمن( جنگ کنم تا زمانی که مانند ما شودند)مسلمان شوند(؟ او  فرمود: پیوسته به سوی آن ها بر تا  4 داد. سیدنا علی4

ر یک له قسم! اگبه آنها نزدیک شوی، بعدا آن ها را به اسلام دعوت کن و وظایفشان را نسبت به خدا به آنها بگو )اگر اسلام را قبول داشتند(، به ال

قول صحیح مسلم نفر را خداوند به راه راست هدایت کند )اسلام آورد( با )نصحت و زحمت کشی( شما برای شما بهتر از داشتن شتر سرخ است. 

او را  را به مردی می دهم کسی که خدا و رسول پرچمدر روز خیبر فرمود: من  ملسو هيلع هللا ىلصروایت میکند که: رسول الله  4آن است که سیدنا ابوهریره 

در این گفت که من هرگز )در  ،6خطاب روایت میکند که سیدنا عمر بن  4 دوست داشته باشد، و الله به دست او پیروز می کند. سیدنا ابوهریره

ن را من تمام شب را به امید این گذراندم تا مزندگی خود( آرزوی رهبری نداشتم مگر در آن روز )که بیرق را بیگیرم و مظهر آن خبر خیر شوم(. 

را به او داد و فرمود:  پیش برو، و برنگرد تا خداوند تو را پیروز  پرچمرا صدا زد و  ،6سیدنا علی بن ابی طالب  را صدا کند )برای رهبری( مگر او 

، : ای بلند پرسیدپشت نگاه کرد با صدا به راه افتاد او کم راه را قدم زد، سپس  4 ( گفت که: سیدنا علی4خطاب نکرده است. )سیدنا عمر بن 

که جز خدا کسی قابل پرستش نیست و محمد نها بجنگ تا زمانی که شهادت دهند آ! برای چی هدفی باید جنگ کنم؟ او  فرمود: با  ملسو هيلع هللا ىلص پیامبر الله

اب آنها )در زندگی سپس آنها خون و مال خود را از شما حفاظت کند، مگر برای دلیل قانونی، و حس"است. )و وقتی شهادت دادند(،  ، ملسو هيلع هللا ىلص رسول الله

 [5113و  5111، صحیح مسلم: 3310صحیح بخاری: ]                                                                                         ."آخرت( با خدا خواهند بود

 ملسو هيلع هللا ىلصکه رسول الله  ( روایت می کند4 بن وقاص از پدر خود )سیدنا سعد تابعی رحمه اللهمصعب بن سعدسیدنا  :حدیث صحیح بخاری براساس 36

( پرسید )با ابراز تاسف از جدای او(، 4 خود )در مدینه( قرار داد. او )سیدنا علی جانشینرا  4عازم تبوک شد و سید نا علی بن ابی طالب 

نسبت  علیه السلامباشی که هارون که برای من قسمی  دنمی شوی حال( آیا خوش4 میخواهی من را با اطفال و زنان بگذاری؟ او فرمود: )یا علی

 یبرا نا علیه السلام هارون علیه السلام خود قرار می دهم که موسی یبخواهید بود؟ ) من تو را در حال عزیمت به تبوک نا علیه السلامموسی 

روایت می کند که رسول   4 سیدنا سعد بن ابی وقاصآن است که قول صحیح مسلم .( طوریل قرار داده است زمان کوه یخود در اطفال بنی اسرا

نیست. سیدنا   ملسو هيلع هللا ىلص هستی، جز این که پس از من پیامبر علیه السلامنسبت به موسی  علیه السلام ! تو برای من مثل هارون 4فرمود:  یا علی  ملسو هيلع هللا ىلص الله

را ملاقات   4 بشنوم، پس من سعد بن ابی وقاص 4گفت که من میخواستم این را مستقیاً از سیدنا سعد بن ابی وقاص  تابعی رحمه اللهیدسع

گفت: )بلی( من این را )از  4  شنیده بودم، )بر این( سیدنا سعد بن ابی وقاص  تابعی رحمه اللهبن سعد عامرکردم و حدیثی را که از پسر او سیدنا 

ار   4 و بدعت لعن بر علی بن ابی طالب ندطنت بوددوران سل  4 ) از آنجا که عصر معاویه بن ابی سفیانیاداشت( شنیده ام.  ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله 

آن بسیار دشوار بود. از این رو  حدیث و منقبت آمده است، در چنین شرایطی تحمل 69تا  33منبرهای بنی امیه که تفصیل آن از حدیث شماره 

 ملسو هيلع هللا ىلص ) از رسول الله دمیگوید من پرسیدم) دوباره با تاکید( آیا واقعاً آنرا شنده ای 4 است، سیدنا سعد  4 روایتی شکوه و جلال علی بن ابی طالب

و گفت: بلی! در غیرآن )اگر من دروغ می گویم( این گوش  گذاشت انگشتانش را روی گوش هایش )باعصبنیت(4 (؟ پس سیدنا سعد بن ابی وقاص

و  5103، صحیح مسلم: 6605]صحیح بخاری:                                                                                        . ه شوندکر دهید که از لعنتها را اجازه ب

5109]. 

35 بر اساس حدیث صحیح مسلم: ام المومنین سیده عایشه رضی الله عنها روایت  میکند که رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص  یک روز صبح در حال که عبای را 

آمد و او را  ملسو هيلع هللا ىلصآمد  و او را )در عبادی خود( در آورد، سپس حسین بن علی  ملسو هيلع هللا ىلص بیرون آمد )از خانه(. و حسن بن علی و پشمی سیاه را بر تن داشت

سیده فاطمهنیز )در عبادی خود( در آورد، سپس  آمد و او را نیز  4پس سیدنا علی آمد او را نیز )در عبادی خود( در آورد، سرضی الله عنها  

این آیه را تلاوت کرد: ای اهل بیت! خداوند جز آن را میخواهد که گناهان و بدی ها را از  ملسو هيلع هللا ىلصدر عبادی خود( در آورد و رسول الله   رضی الله عنها)

  [5150[ ]صحیح مسلم:33]الاحزاب:                                                                                           .شما بزداید و شما را با تطهیر کامل پاک گرداند

، را دشنام و فحش ندهیدمن   فرمود:  اصحاب ملسو هيلع هللا ىلصکند که رسول الله روایت  می   4سیدنا ابو سعید خدری بر اساس حدیث صحیح بخاری: 33

گرام گندم( نخواهد بود با انفاق صحابه یا نصف  511زیرا اگر یکی از شما طلای کوه احد را در )راه خدا( انفاق کنید به اندازه یک مد )صدقه 

   4کند که بین سیدنا خالد بن ولیدروایت  می 4 سیدنا ابو سعید خدری قول صحیح مسلم آن است کهها خرج کرده است. درآمدی که یکی از آن

(.  4 را ازیت کرد )سیدنا عبدالرحمن بن عوف4 کم اختلاف )سوء تفاهم( وجود داشت و سیدنا خالد بن ولید  4 و سیدنا عبدالرحمن بن عوف

ند( من را ازیت مکن، زیرا اگر یکی از شما )کسانی که دیر اسلام می آوردالله عنهم  رضیصحابه  (  4فرمود ) به سید نا خالد بن ولید  ملسو هيلع هللا ىلص رسول الله
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ها )کسانی که زودتر وارد گرام گندم( یکی از آن 511معادل به کوه احد را به طلا خرج کند  )در راه خدا(. به اندازه یک مد )ثواب صدقه حدود 

 [5699، صحیح مسلم:3533]صحیح بخاری:                                                                                  شود. اسلام شده اند( و یا حتی نصف آن نمی

فرمود: به مرده گان آزار نرسانید،  ملسو هيلع هللا ىلصکند که رسول الله روایت  می الله عنها رضیسیده عایشه  ننالمومیام  بر اساس حدیث صحیح بخاری: 39

برزخ  ر عالمزیرا آن ها به آن چه فرستاده اند )نتیجه اعمال( رسیده اند. )یعنی به خوبی و بدی که در این دنیا کاشتند اکنون ثواب با جزای آن را د

 [0313]صحیح بخاری:                                                                                                                                                                          گیردند(می

شد. با  الله عنهم رضی شخش از صحابهمعادل تمام امت است و حتی یک نفر خارج از مرتبه آن نیست، خواه آن   ملسو هيلع هللا ىلص بیان بالای رسول الله یاداشت

کند که بانوی مخزومیه ) که آن کسی که فاطمه بنت اسود بود( در زمان روایت  می رضی الله عنهاسیده عایشه پس در این زمینه، ام المومنین 

د در این مور ملسو هيلع هللا ىلصها باهم مشوره کردن که چه کسی با رسول الله  مرتکب دزدی شد، قریش از این واقعه بسیار نگران شدند. آن  ملسو هيلع هللا ىلص رسول خدا

سی رثه  کاها تصمیم گرفتند که جز سیدنا اسامه بن زید بن حصحبت کند ) تا این بانوی دزد خاندان بلند مرتبه را از عذاب نجات دهد(؟ پس آن

ول صحبت کرد، رس ملسو هيلع هللا ىلصدر این مورد با رسول الله  4 است هیچ کس جرأت آنجام این کار را ندارد. وقتی اسامه بن زیدا ملسو هيلع هللا ىلصکه مورد علاقه رسول خدا 

برخاست و خطاب به مردم فرمود: امت   ملسو هيلع هللا ىلص )عصبانیت(  فرمود: آیا نزد من در باره عذاب شرعی خداوند شفاعت می کنی؟ سپس رسول الله ملسو هيلع هللا ىلصالله 

ها کردند ولی اگر یکی از ضعیفان آنکرد او را رها میهای قبل از شما )در این جرم( محکوم به هلاکت شدن اگر یک شخص بزرگوار دزدی می

کرد خودم دست او را دزدی می ملسو هيلع هللا ىلصدختر محمد  ضی الله عنهار( اگر فاطمه کردند، قسم به خدا )آن را فرض کنیدکرد او را مجازات میی میدزد

سید نا سلیم  بن عبدالله آن است که  ع ترمذیقول جامکردم )احکام و مجازات های شرعی اسلام بر همه مردم یکسان تطبیق می شود( قطع می

در مورد پیوستن به عمره با حج )حج  4 کند که من از یک مرد شام شنیدم که از )پدرم( می پرسید سیدنا عبدالله بن عمرروایت  می  4 بن عمر

از   4 سیدنا عمر بن الخطاب نگفت: بلی، حلال است مرد از شام گفت که پدر تو، امیر المومین  4 تمتع جایز است یا نه؟( سیدنا عبدالله بن عمر

آن کار را ادامه  داده است،  ملسو هيلع هللا ىلصگفت:  اگر پدرم از چیزی نهی کرده درحالی که رسول الله   4آن نهی کرده )حج تمتع(. پس سیدنا عبدالله بن عمر

بدالله بن شود. سپس سیدنا عپیروی می ملسو هيلع هللا ىلص؟ او گفت: حقیقتاً از رسول الله  به من بگو که آیا به دستور پدرم عمل می شود یا به دستور رسول الله

 به حج تمتع دستور داده است.  ملسو هيلع هللا ىلص  گفت: )پس خوب بفهمید که( همانا رسول الله  4عمر

 [اسناده صحیح :الشیخ زبیر علیزئیو الالبانیقال الشیخ ، 916ترمذی: ع، جام6601، صحیح مسلم: 5399]صحیح بخاری:   

آمد و گفت: فلانی )متعلق به  4  اعدیکند که مردی به سیدنا سهل بن سعد السروایت می 4ا ابو حازم نسید :بخاریبر اساس حدیث صحیح  31

( پرسید: او  4 را بر منبر خود می خواند )به نام بد(. )سیدنا سهل بن سعد السندی 4 بنی آمیه( که والی مدینه است سیدنا علی بن ابی طالب

( ابو تراب )مردی خاکی( می خواند، )مرد با گرد و خاک(. سیدنا سهل بن 4 زد )سیدنا علیچی میگوید؟ او جواب داد )تحقیرآمیز( که او را صدا 

( نخواند و به خدا سوگند 4  او را )سیدنا( به این نام )ابو تراب ملسو هيلع هللا ىلص بر آن مسخره کرد و گفت: به الله قسم! هیچ کس جز پیامبر  4اعدیسعد الس

  4عدیااین. )سیدنا ابو حزیم  گفته است من این را شنیده ام( من از سیدنا سهل بن سعد الس هیچ نامی نزد او )سیدنا علی( گرامی تر نیست مگر

آمد و سیده   4 پرسیدم که برایم بیشتر بگوید، و گفت: ای عباس! این چطور واقع شد؟ این داستان را این گونه توصیف کرد: یک روز سیدنا علی

 یرض سیده فاطمهپرسید ) ملسو هيلع هللا ىلصارد عصبانی شد( و از خانه بیرون رفت و در مسجد خوابید. رسول الله آمد ) او در بعضی از مو  الله عنها رضی فاطمه

از   4 ( کجا است؟ او گفت که او در مسجد است. پس نزد او به مسجد رفت و او را یافت که سیدنا علی4 (:  بچه کاکایت)سیدنا علی الله عنها

پشت کرد و گفت: برخیز  4 شروع به پاک کردن غبار کرد. سیدنا علی ملسو هيلع هللا ىلص پشتش لیز خورده و گرد و خاک پشتش را آلوده کرده است، پس پیامبر

 کند که یک مرد از آلروایت  می 4  اعدیسیدنا سهل بن سعد السقول صحیح مسلم این است ای ابوتراب )تو ای مرد غبار( یاابوتراب برخیز. 

 را صدا زد و به او دستور داد که از سیدنا علی  4 ان به فرمانداری مدینه )در عصر سلطنت بنی امیه( منصوب شد و ان فرمانداری سیدنا سهلمرو

خداوندا مسترد کرد. او )والی مدینه( پس گفت اگر از انجان آن امتناع می ورزی، حد اقل بگو:  5 )نعوذ بالله من ذالک( . مگر سیدنا سهل 4

عزیزتر نیست. از ابوتراب )مرد   4گفت که هیچ نامی برای سیدنا علی  4 )نعوذ بالله من ذالک( سیدنا سهل لعنت به ابو تراب )مرد با غبار(

امیدند؟ اب نبوترغبارآلود( زمانی او را به این نام میخواندند خوشحال میشد. او )والی مدینه( گفت: تمام داستان را برای ما تعریف کنید که چرا او را ا

 پرسید )سیده فاطمه  را در آنجا پیدا نکرد. او  4و او سیدنا علی الله عنها رضیخانه سیدنا فاطمه به  ملسو هيلع هللا ىلصگفت: )یکبار( رسول الله  4  سیدنا سهل

(؟ او گفت بین من و او چیزی )نزاع( شد، سپس او با من قهر کرد و بیرون رفت و بعد از  4( بچه کاکایت کجا است )سیدنا علی الله عنها رضی

به کسی امر کرد که برود و بیبیند که او کجاست؟ کسی آمد و گفت که او در مسجد خوابیده است. پس در  ملسو هيلع هللا ىلصظهر را بیرون گذراند. رسول الله 

 شروع به پاک کردن آن از پشت سیدنا علی ملسو هيلع هللا ىلصافتاده و خاک گرفته است. رسول الله  4آمد و دید که پارچه از پشت سیدنا علی   مسجد نزد او

، صحیح مسلم: 3313یح بخاری:]صح                                                            .کرد و فرمود: ای ابوتراب )مرد با غبار( برخیز! ای ابوتراب برخیز  4

5111] 
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کند که معاویه بن ابی روایت  می 4از پدر خود سیدنا سعد بن ابی وقاص 4بن سعد بن ابی وقاص  عامرسیدنا  لم:بر اساس حدیث صحیح مس 61

از او پرسید: چه چیزی است تو را از لعن  4دستور داد )مگر او واضحاً از آن انکار کرد( سپس معاویه  4 به سیدنا سعد بن ابی وقاص 4 سفیان

 ملسو هيلع هللا ىلصکنم که به یاد می آورم رسول الله جواب داد: من هرگز به او لعنت نمی 4(؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص 4 به ابوتراب )سیدنا علی بن ابی طالب

و اگر یکی از آن سه باشد و برای من آن )فضیلت(  فرمود و  بخاطر آن سه چیز ) از نیکی های بسیار( که به یاد آوردم 4 به سیدنا علی بن ابی طالب

شنیدم که می فرمود: هنگامی که سیدنا  ملسو هيلع هللا ىلص این است که( از رسول الله 4برای من از شتر سرخ عزیزتر است. )اولین فضیلت برای سیدنا علی 

را در یکی از غزوات خود  برعهده گرفت )تبوک(. و او گفت )به عنوان یک گله( که شما  مرا با زنان و کودکان رها میکنید؟ گفت: آیا این  4 علی

 ملسو هيلع هللا ىلص بود، جز این که بعد از من پیامبر  علیه السلام که برای موسی علیه السلام باشی که هارونکند که نزد من چنان )عزت( تو را خوشنود ن می

ام که در روز خیبر: فردا بیرق )رهبری لشکر( را به مردی شنیده ملسو هيلع هللا ىلصاین است که( از رسول الله  4می باشد. و )دومین فضلیت برای سیدنا علی ن

را دوست دارد، و الله و رسولش نیز او را دوست دارد. )با شنیدن این( ما همه   می دهم که خداوند به دستان او پیروز خواهد شد. او الله و رسول او

را برای من صدا کنید. او را آوردند و در چشمانش ورم داشت  )او(  4 امید داشتیم )که شاید بیرق را به دست آوریم( اما )صبح( او  فرمود: علی

این است  4داد و خداوند به دست او پیروز شد. )سومین فضیلت برای سیدنا علی  مقداری از آب دهنش را در چشمانش گذاشت و پرچم را به او

سران ها بگو: بیاین پ! به آنملسو هيلع هللا ىلص که( وقتی این آیه نازل شد )برای تحمیل کاهن مسیحی به مباهله فی، اهانت متقابل برای اثبات خقانیت(: ای رسول

یکان شما، پس ما را در نماز )در پیشگاه خدا( جدی بگیریم و لعنت خدا را بر درغگویان ما و پسران شما و زنان ما و زنان شما نزدیکان ما و نزد

را صدا کرد و   4 و سیدنا حسین 4، سیدنا حسن  الله عنها رضی سیده فاطمه، 4 سیدنا علی، ملسو هيلع هللا ىلص سپس رسول الله [50 ]آل عمران:بخوانیم. 

 ! این ها خانواده من )اهل بیت من( هستند.  9 فرمود: یا الله

پرسید: چه چیز تو را از لعن به ابوتراب  4  از سیدنا سعد بن ابی وقاص 4معاویه بن ابی سفیان  کهکبری است الئینسانقل قول آن از سنن 

پاسخ داد: تا زمان که من آن سه چیز را به یاد داشته باشم )از خواص زیاد( که رسول  4 ( باز داشت؟ سیدنا سعد 4 )سیدنا علی بن ابی طالب

را لعن نخواهم کرد. هر چند یکی از آن سه برای من باشد که برای من از  4  فرموده، من سیدنا علی 4برای سیدنا علی بن ابی طالب  ملسو هيلع هللا ىلص الله

عبارت را دارد که در حدیث صحیح مسلم آمده است، ولی در پایان آن چنین است که( شتران سرخ عزیزتر است. )این حدیث نیز تا آخر همین 

تا زمانی که در مدینه بود  4  ، معاویه بن ابی سفیان4 گفت: به الله قسم! بعد از شنیدن این گفتگوی سعد بن ابی وقاص  4سیدنا امیر بن سعد

  حتی یک کلمه در این مورد صحبت نکرد.

در یکی از سفر های حج )به   4 کند که معاویه بن ابی سفیانروایت  می 4  سیدنا سعد بن ابی وقاصابن ماجه است که   نقل قول آن از سنن

را ذکر کرد )قبل از    4  آمد. معاویه  علی بن ابی طالب 4 برای ملاقات با معاویه بن ابی سفیان 4مدینه( آمد. سپس سیدنا سعد بن ابی وقاص 

ام که فرمود: اگر من دوست شنیده ملسو هيلع هللا ىلصشد و گفت: آیا این را از مردی میگویی که از رسول الله  4 عصبانی  کرد. سیدنا سعداو( و به او توهین 

! تو برای من 4 فرموده: یا علی  ملسو هيلع هللا ىلصام که رسول الله  صمیمی )حبیب قلب( کسی باشم علی  هم دوست صمیمی )حبیب قلب( او است. و شنیده

فرموده:  ملسو هيلع هللا ىلص  ام که رسول اللههستی، جز این که بعد از من پیامبری نخواهد بود. و شنیده علیه السلام  نسبت به موسی  علیه السلام مانند هارون

 نیز او را دوست دارد.   رسول او را دوست دارد و الله و رسول او دهم که او الله وامروز من بیرق )رهبری لشکر( به مردی می

قال الشیخ ، 010، سنن ابن ماجه: اسناده صحیحخصایص علی: غلام مصطفی در  قال الشیخ، 9631الکبری: ئی، سنن نسا5111صحیح مسلم: ]

  [اسناده صحیح:لبانیاال

 کند که من به مدینه رفتم تا سیدنا سعد بن مالکروایت  می  تابعی رحمه الله سیدنا ابوبکر بن خالد الکبری: ئیسانبر اساس حدیث سنن  60

را لعن میکنید؟ من گفتم: آیا توواقعاً در باره  4 ام که شما مردم سیدنا علی بن ابی طالبرا ملاقات کنم، سپس او پرسید: شنیده  )ابی وقاص(4

 4 اصقما چنین شنیده ای؟ سپس او گفت: بلی، شاید او را نفرین کرده باشی؟ من گفتم: نعوذ بالله! )ما هرگز چنین نکردیم(. سیدنا سعد بن ابی و

همانا، اگر اره بر سرم بگزارند )در وسط سر( )ممکن است در انکار کشته شوم و مجبور شوم( که را لعن نکن.  4هرگز علی بن ابی طالب گفت: 

  .( 4 ام )در فضایل سید نا علیشنیده ملسو هيلع هللا ىلص را لعن بگویم، من او را لعن نخواهم گفت چون من خودم بسیار از رسول الله 4 سیدنا علی

کند که من در حال گشتن در بازار مدینه بودم. در عین زمان روایت  می 4 سیدنا قیس بن ابو حازمحکیم آن است که للدرک نقل قول از المست

را دشنام می داد جمع  4 وقتی که به اهجر زعیت )اسم جای است( رسیدم، دیدم که بعضی از مردم دور اسب سوری که سیدنا علی بن ابی طالب

ناگهان آمد و پرسید:  4شده بودند در حالی که مردم )به جای منع آن اسب گستاخ( دور او ایستاده بودند. در عین زمان، سیدنا سعد بن ابی وقاص 

 4ا سعد بن ابی وقاص کند. )نعوذ بالله من ذالک(. سپس سیدنرا لعن  می 4موضوع چه است؟ مردم گفتند: این مرد سیدنا علی بن ابی طالب 

 4الب جلو رفت و مردم )به جهت احترام( راه را برای او خالی کردندو او رفت در مقابل آن مرد ایستاد و گفت: ای مرد! چرا سیدنا علی بن ابی ط

( اولین کسی نبود که   4نا علی( اولین کسی نبود که اسلام را پذیرفت؟ آیا او )سید  4را لعن میکنی؟ )از گستاخ، بگو برایم(، آیا او )سیدنا علی

( داناترین مرد نبود؟ سعد بن ابی  4( بسیار فداکار برای دین نبود؟ آیا او )سیدنا علی 4 یکجا نماز خواند؟ آیا او )سیدنا علی ملسو هيلع هللا ىلصبا رسول الله 
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 نبود؟ آیا او )سیدنا علی ملسو هيلع هللا ىلص( شوهر دختر رسول الله 4  ( پرداخت تا این که گفت: آیا او)سیدنا علی 4با ذکر فضایل بیشتر )سیدنا علی 4 وقاص

! این  9 رو به کعبه کرد و دست خود را به سوی آسمان بلند کرد و دعا کرد: یا الله 4در هرجنگ نبود؟ سپس سعد   ملسو هيلع هللا ىلص ( بیرق دار رسول الله 4

 4 ن اجتماع را از هم جدا مکن. سیدنا قیس بن ابو حازمها نشان ندادی ایمرد کی از اولیا )دوست( تو را نفرین می کند، تا قدرت خود را به آن

کند که: ما ازهم جدا نشدیم تا آن که اسی آن )سوار گستاخ( شروع به غرق شدن )در زمین( کرد و اسب او او را انداخت و سر او با روایت  می

 ( شکافت و در دم جان سپرد. 4 صخره برخود، پس جمجمه آن )سوار اسب ورشکسته از علی بن ابی طالب

حاکم و للقال الامام ، 5010: المستدرک للحاکم، اسناده صحیح.علی:  ایصغلام مصطفی در خص قال الشیخ، 9633الکبری:  ئی]سنن نسا

 [ الامام الذهبی: اسناده صحیح

که نامش در  4 که وقتی فلانی )معاویه بن ابی سفیانکند روایت  می تابعی رحمه اللهالم سیدنا عبدالله بن ظ بر اساس حدیث سنن ابی داؤد: 61

کسی که نامش در مسیر بعدی این حدیث ذکر  4مسیر حدیث این حدیث ذکر شده( به کوفه آمد، سپس او منصوب به فلان )مغیره بن شعبه 

در این مناسبت شنید( و او  4 مرا به دست گرفت )وقتی که او سخنان مغیره بن شعبه 4 به عنوان یک سخنران. سیدنا سعید بن زید شده است

توهین می کند، که خبر آن در مسیر  4( را نمی بینی؟ )چه کسی به سیدنا علی بن ابی طالب  4گفت: آیا این ستمکار ) گوینده مغیره بن شعبه

نفر بود که  01)کسی که در جمع اولین  4کند که: سپس سیدنا سعید بن زیدمیروایت   4 بعدی این حدیث می رسد(. سیدنا عبدالله بن ظلیم

( نفر در جنت هستند، و )گفت که( اگر در 1بود( شاهدی داد که آن نه ) 4 اسلام را پذیرفته بودند و او همچنان برادر زن سیدنا عمر بن خطاب

گفت که رسول  4 د(. من پرسیدم: آن نه نفر کی هستند؟ سیدنا سعید بن زیدگویم. )این کاملاً درست خواهد بومورد دهم شهادت دهم دروغ نمی

 زمان که در کوه حرا قرار داشت فرمود: ای کوه حرا! استوار ایستاد شو، بر تو جز پیامبر صدیق نیست. من )دوباره( پرسیدم: آن نه نفر کی ملسو هيلع هللا ىلصالله 

، 4 ، سیدنا علی4 ، سیدنا عثمان4 ، سیدنا عمر4 سیدنا ابوبکر  ، ملسو هيلع هللا ىلص رسول اللهنفر عبارتند از(:  1گفت: )این  4 هستند؟ سیدنا سعید بن زید

)رضی الله عنهم اجمعین(. من )دوباره( پرسیدم: دهمین  ف، سیدنا عبدالرحمن بن عو4 ، سیدنا سعد بن ابی وقاص4 ، سیدنا زبیر4سیدنا طلحه

 تواضع( سپس او گفت: آن )دهمین شخص( من هستم.( لحظه ای مکث کرد )از روی 4 آن کیست؟ آو )سیدنا سعید بن زید

نیز ذکر شده است، مگر در آن حدیث، نام سیدنا  3363در جامی ترمذی شماره: 4 یک حدیث مشابه از سیدنا عبدالرحمن بن عوف :)یاداشت 

روایت   4 المظسیدنا عبدالله بن است نقل قول از سنن نسایی الکبری و مسند احمد آن آمده است.(  ملسو هيلع هللا ىلص به جای رسول الله 4ابو عبیده بن جراح 

اهانت  4سخنرانانی را گماشت که به سیدنا علی بن ابی طالب  4 به کوفه آمد، مغیره بن شعبه 4 کند که زمانی که معاویه بن ابی سفیانمی

را نمی بینی کسی که مرد بهشتی)سیدنا علی بن  4 از دستم گرفت و گفت: آیا این ستمکار )مغیره بن شعبه 4 کنند. پس سیدنا سعید بن زید

باشند شهادت داد. و )گفت(: و اگر بر دهمین مردی که در بهشت نفر که در بهشت می 1دهد. سپس او در باره حدود ( را دشنام می4 ابی طالب

در کوه حرا ایستاد  ملسو هيلع هللا ىلصت که رسول الله گف 4 است شهادت دهم )این نیز درست است(. من پرسیدم: آن نه نفر کی هستند؟ سیدنا سعید بن زید

تند؟ سبود فرمود: ای کوه حرا! استوار ایستاد شو، به تو کسی نیست )در حال حاضر( مگر یک پیامبر و صدیق من )دوباره( پرسیدم: آن نه نفر کی ه

، 4، سیدنا طلحه4، سیدنا علی4ا عثمان، سیدن4 ، سیدنا عمر4 ، سیدنا ابوبکر ملسو هيلع هللا ىلصنفر عبارت اند از(: رسول الله  1گفت: )آن   4سیدنا سعید

)رضی الله عنهم اجمعین(. من )دوباره( پرسیدم: دهمین نفر ان 4و سیدنا عبدالرحمن بن عوف  4، سیدنا سعد بن ابی وقاص4سیدنا زبیر

  ( برای یک لحظه مکث کرد )از روی تواضع( و سپس گفت: آن مه هستم.4 کیست؟ او )سیدنا سعید بن زید

 لئفضاغلام مصطفی در  الشیخو الشیخ زبیر علیزئی و  الالبانیقال الشیخ ،  9011 و 9119الکبری: ئی، سنن نسا6569د: ؤ]سنن ابی دا

 [ اسناده صحیح: صحابهلا

اسناده :الارنؤطشعیب  الشیخ قال(، 654-، صفحه0-)جلد 0566، مسند احمد:0111: عاصم ابیبن لا، به سنت 5115]صحیح ابن حبان: 

 [صحیح

، که نام 4 کند که من با فلان نشسته بودم )مغیره بن شعبهروایت  می رحمه الله تا بعی بن حارث سیدنا ریاح  اساس حدیث سنن ابی داؤد: بر 63

به آنجا آمد و او )فلان( به او خوش  4او در ادامه این حدیث آمده است( در مسجد کوفه، و مردم کوفه نیز حضور داشتند. سیدنا سعید بن زید 

بود آمد و او )فلان( او را نیز خوش  4 آمدید گفت و او را در کنار پای خود نشاند. در عین زمان، یکی از مردم کوفه، که نامش قیس بن علقمه

دهد؟ او )فلان( پرسید: این مرد چی کسی را دشنام می 4 ( شروع به بد گویی کرد. سیدنا سعید بن زید4 آمدید گفت، سپس او )قیس بن علقمه

در  4 به ناراحتی گفت: چرا من میبینم که صحابه رسول الله 4دهد. سیدنا سعید بن زید را دشنام می 4ت که او سیدنا علی بن ابی طالب گف

  ملسو هيلع هللا ىلصگیری؟ )در حال که برعکس(، من از رسول الله کنی و جلوی آن را نمیحضور تو دشنام داده می شود و تو )فلان( به این )جرم( اعتراض نمی

 کنم ) در روز قیامت( بپرسد. اوفرمود: )با رسول اللهام و به او نسبت نخواهم داد چیز که نگفته است که او فردا از من وقتی او را ملاقات میشنیده

در بهشت خواهد بود، سیدنا علی در بهشت  4در بهشت خواهد بود، سیدنا عثمان 4 در بهشت خواهد بود، سیدنا عمر 4 ( سیدنا ابوبکرملسو هيلع هللا ىلص

در بهشت خواهد بود و سیدنا  4 در بهشت خواهد بود، سیدنا سعد بن ابی وقاص 4 خواهد بود، سیدنا طلحه در بهشت خواهد بود، سیدنا زبیر
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در بهشت خواهد بود )رضی الله عنهم اجمعین(. و اگر من بخواهم میتوانم نام دهمین )نفر خوش چانس( را برایت بگویم.  4عبدالرحمن بن عوف 

خاموش شد )از روی تواضع(. سپس مرد اصرار کردن که دهمین نفر کیست؟ او گفت:آن )دهمین نفر( سعید بن زید  4 نا سعید بن زبدسپس سید

بهتر از اعمالی است که در طول عمر توسط   ملسو هيلع هللا ىلصاست. سپس او گفت: )به دقت گوش کنین( پوشاندن صورت هر صحابی در خاک با رسول الله  4

در مسجد اعظم بود، و مردم کوفه در  4 مغیره بن شعبهنقل قول از احمد آن است که  .شود، حتی اگر به سن نوح برسدمی یکی از شما انجام

با او سلام داد و او را به کنار پاه نشاند،  4 به او آمد. مغیره بن شعبه 4 سمت راس و چپ با همراه او بودند. در عین وقت، سیدنا سعید بن زید

! این مرد چه کسی را دشنام  4پرسید: ای مغیره 4 ه آمد و رو به مغیرهکرد و پیوسته بدگویی کرد. سیدنا سعید بن زیدسپس مردی از کوف

! ای مغیره 4 )با عصبانیت( گفت: ای مغیره بن شعبه4دهد. سیدنا سعید بن زیدرا دشنام می 4دهد؟ او گفت: او سیدنا علی ابن ابی طالب می

! چرا من می بینم که در حضور تو صحابه رسول الله دشنام داده می شود و تو مخالفت نمی کنی )با این جرم( 4شعبه بن  ! ای مغیره4 بن شعبه

دهم که گوشم آن را شنیده و قلبم آنرا فهمیده شاهدی می ملسو هيلع هللا ىلص و سعی نمیکنی جلوی آن را بیگیری؟ )در حال که برعکس( من در مورد رسول الله

در بهشت خواهد بود، سیدنا  4 دهم که اگر اورا ملاقات کنم )در روز قیامت( بر من بگوید. اوفرموده: سیدنا ابوبکرو دروغی در باره او نسبت نمی

در بهشت خواهد بود،  4در بهشت خواهد بود، سیدنا طلحه  4در بهشت خواهد بود، سیدنا عثمان  4در بهشت خواهد بود، سیدنا علی  4 عمر

در بهشت خواهد بود  4در بهشت خواهد بودو سیدنا عبدالرحمن بن عوف  4 در بهشت خواهد بود، سیدنا سعد بن ابی وقاص 4 سیدنا زبیر

م گرفت. مردم در مسجد به خدا سوگند گفتند: )رضی الله عنهم اجمعین(. و نهمین مومن نیز در بهشت خواهد بود اگر من بخواهم نام او را خواه

( آن 4 گفت: همانگونه که مرا به الله قسم دادین، به الله سوگند ) سیدنا سعید بن زید 4 ای صحابی رسول الله ! نفر نهم کسیت؟ سیدنا سعید

هره اش غبار آلود شود بهتر از همه کارهای چ ملسو هيلع هللا ىلص نهمین مومن هستم و رسول الله دهمین نفر است. به الله قسم! هنگامی که نزد رسول الله بود

 -649، صفحه  0-)جلد 0511، مسند احمد: 6561]سنن ابی داود: است که یکی از شما در تمام عمر انجام دهید اگر به اندازه نوح زنده باشید. 

 [: اسناده صحیحالشیخ شعیب الارنؤطوالشیخ زبیر علیزئی  و الالبانیقال الشیخ ، (

خطبه خواند و در آن سیدنا علی  4 بیان می کنند که حضرت مغیره تابعی رحمه اللهسیدنا عبدالله بن ظالم  :سنن نسائی بر اساس حدیث   44

این سخن را شنیدم، آنحضرت  ملسو هيلع هللا ىلصگفت: من شهادت می دهم که من خودم از رسولِ خدا  2را هدف سب و شتم قرار داد، پس سعید بن زید  2

، سیدنا ملسو هيلع هللا ىلص( رسول الله ہمی فرمود: ای کوه حرا! آرام گیر، )در این وقت( بر روی تو  نبی یا شهید یا صدیق موجودند و در آن وقت بر آن )کو ملسو هيلع هللا ىلص

د بن سعی و ، سیدنا عبدالرحمن بن عوف  ، سیدنا زبیر ، سیدنا سعد بن ابی وقاص  ، سیدنا علی ، سیدنا طلحه  ابوبکر ، سیدنا عمر ، سیدنا عثمان

: سیدنا عبدالله بن ظالم رحمه الله بیان می کنند که من روبروی است ہدر حدیثی در سنن نسائی الکبری آمد۔)رضی الله عنهم اجمعین( بودند زید 

نشسته بودم که او فرمود: که حکمران های ما به ما حکم می کنند که ما بر برادران خود لعن کنیم، بی تردید ما لعن نمی  4 سیدنا سعید بن زید

می فرمود: به زودی پس از  ملسو هيلع هللا ىلصخود شنیدم که آنحضرت ملسو هيلع هللا ىلصخداوند متعال دعا می کنیم، من از رسول خدا ہبلکه ما برای عافیت آنها در بارگاکنیم، 

عرض کرد که من  4در همین هنگام یک فردی به آنجا آمد و به سیدنا سعید  ۔ظاهر خواهد شد و چنین و چنین خواهد شدمن فتنه های زیادی 

به او گفت: )بر تو بشارت باد(، تو به یک انسان بهشتی محبت  4پس سیدنا سعید بن زید  ۔محبت دارم  4بیش از هر چیزی نسبت به سیدنا علی 

 ، ، سیدنا طلحه ، سیدنا علی ، سیدنا عثمان ، سیدنا عمر سیدنا ابوبکر ملسو هيلع هللا ىلصحدیث بیان کرد که رسول خدا 4سپس سیدنا سعید بن زید  ۔می ورزی

)رضی الله عنهم( بودند، و اگر من بخواهم می توانم نام  دهمین انسان   و سیدنا سعد بن ابی وقاص  ، سیدنا عبدالرحمن بن عوف سیدنا زبیر

یا صدیق یا شهید  ملسو هيلع هللا ىلصبر روی تو یا نبی ۔حراء! آرام گیر ہفرمود: ای کو ملسو هيلع هللا ىلص پس آنحضرت ۔( خودش بود4 بگویم، یعنی او )سیدنا سعید)بهشتی( را 

ه بیان می کند ک تابعی رحمه الله: سیدنا عبدالرحمن بن اخنس است ہدر حدیثی در سنن نسائی الکبری و سنن ابی داود آمد ۔)موجود( هستند

چند )الفاظ  4سیدنا علی بن ابی طالب  ہدربار 4بن شعبه  ہنشسته بود که حضرت مغیر 4نزد حضرت مغیره بن شعبه  4د سیدنا سعید بن زی

فرمودند: از  ملسو هيلع هللا ىلص این سخن را شنیدم که آنحضرت ملسو هيلع هللا ىلصهمانجا بلند شد و گفت که من خود از رسول خدا 4پس سیدنا سعید بن زید  ۔نازیبا(  گفت

در بهشت   در بهشت خواهند بود، سیدنا عمر در بهشت خواهند بود(، سیدنا ابوبکر  ملسو هيلع هللا ىلصمرد در  بهشت خواهند بود، )رسول خدا ۰۳اهالی قریش 

ت در بهش در بهشت خواهند بود، سیدنا زبیر   در بهشت خواهند بود، سیدنا طلحه در بهشت خواهند بود، سیدنا عثمان  خواهند بود، سیدنا علی 

هشت در ب  در بهشت خواهند بود و سیدنا سعید بن زید  در بهشت خواهند بود، سیدنا سعد بن ابی وقاص خواهند بود، سیدنا عبدالرحمن بن عوف 

 )رضی الله عنهم اجمعین( ۔خواهند بود

  [صحیح ہیر امن پوری فی فضائل الصحابه: اسنادظه، قال الشیخ غلام مصطفی 4644، سنن ابی داود: 2233و  2236، 2236سنن نسائی الکبری: ]      

، اهل مکه او را از رفتدر ماه ذی القعده به عمره  ملسو هيلع هللا ىلص الله رسولکند که زمان که  می 4براء بن عازب سیدنا  بر اساس حدیث صحیح بخاری: 45

موجب آن تنها سه روز )در سال بعد( در مکه بماند. و در را ببندد که به  داخل شدن به مکه ایستاد کردند تا اینکه موافقت کرد با آنان عقد صلح
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از آن نتبجه گرفت. قریش مکه خشمگین شدند و گفتند: ما تو )رسول  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد رسول الله  عهد نامه نوشته شده بود: این پیمان صلح است، که

 ملسو هيلع هللا ىلصکردیم؟ پس محمد پسر عبدالله ( نمیدانم، زیرا اگر )واقعاً( میدانستیم که تو پیامبر هستی چرا تو را از داخل شدن )به مکه( منع میملسو هيلع هللا ىلص الله

( را ملسو هيلع هللا ىلص گفت که کلمه )رسول الله 4 به علی بن ابی طالب هستم سپس او ملسو هيلع هللا ىلص هستم و هم محمد پسر عبدالله ملسو هيلع هللا ىلصاو فرمود: من رسول الله بنویسید 

که با نام شما نوشته شده است( را  ملسو هيلع هللا ىلص)با محبت( گفت: نخیر، به الله قسم! من نمی توانم شمارا )رسول الله  4 پاک کند سیدنا علی بن ابی طالب

خودش ورق تحریر )تعهدنامه( را گرفت، درحالی که نوشته را خوب نمیدانست سپس )متن زیر را( به دست خود  ملسو هيلع هللا ىلصپاک کنم. سپس رسول الله 

صورت گرفته است که جز یک شمشیر غلاف به مکه اسلحه وارد نکند و با خود   ملسو هيلع هللا ىلصاین )تعهد صلح( است که از طرف محمد بن عبدالله نوشت: 

س ع نکند. پنبرد )به مدینه از اهل مکه حتی اگر چنین کسی بخواد از او پیروی کند و یا یکی از یارانش بخواهد(. در آنجا )در مکه( بماند، او را من

  .من هستی و من از تو( تو از 4 )به حیث آرامش( فرمود: )یا علی4به علی بن ابی طالب  ملسو هيلع هللا ىلصالله رسول 

 

کند که یروایت  م تابعی رحمه اللهابو عبدالله جدلی  سیدنا:  نسائی الکبری سنن و ،المعجم الصغیر ،یعلیبر اساس حدیث مسند ابی 

شود؟ )نعوذ بالله من اهانت می ملسو هيلع هللا ىلصو اندوه( به من گفت:آیا برمنبرها به رسول الله  )باغمرضی الله عنها  سیده ام سلمهام المومنین 

گفت:  الله عنها یرض ( را انجام دهد؟ سیده ام سلمهتواند که این چنین کار )بی احترامانه و عمل ناشایستهذالک( من گفتم: کی می

گیرد؟ )نعوذ بالله من ذالک( )درحالی که( من شهادت می دهم که و دوستداران او تهت اهانت قرار می 4آیا سیدنا علی بن ابی طالب 

در منبر ها برابر است به  4 ) توهین به علی بن ابی طالب .(4 و خدا او را دوست میداشت )علی بن ابی طالب ملسو هيلع هللا ىلصمحمد رسول الله 

  )نعوذ بالله من ذالک( بر منبرها.   ملسو هيلع هللا ىلصتوهین به رسول الله 

: إسناده  6344، قال الشیخ زبیر علیزئی فی مشکوة المصابیح تحت الحدیث  0423 و 0432، جامع ترمذی :  4263: ]صحیح بخاری

 صحیح [ 

، قال الشیخ زبیر علیزئی فی مشکوة تحت  6444، مسند ابی یعلی :  صحیح ہاسناد، قال الامام حاکم :  4444المستدرک للحاکم : ] 

، قال الشیخ غلام مصطفی ظهیر امن  2446نسائی الکبری :  سنن،  224لمعجم الصغیر للطبرانی : ] ا [صحیح ہاسناد:  6333الحدیث 

 [صحیح ہاسناد:  2446پورى فی خصائص على تحت الحدیث 

کردند را لعن می 4مینویسد: بن امیه در خطبه های خود سیدنا علی بن ابی طالب  (یهجر 100- المتوفیالسیوطی )دین ال علامه جلال یاداشت

شد، او این )سنت کثیف، بسیار ناپسند و زشت( را متوقف کرد، و او به مقامات حکومتی دستور داد که  خلیفه 4عبدالعزیزو وقتی سیدنا عمر بن 

ت ( عدالاز این )رسم کثیف( دست بردارند. سپس این )آیه( را جایگزین کرد: همانا )ای کسانی که ایمان آورده اید( خداوند شما را به )این سه عمل

ه دهد ککند )شماره از این سه عمل( بی اخلاقی و اعمال بد و ظلم. او )الله( شما را پند میکند و منع  میمی و نیکی و بخشش به خویشاوندان امر

باب عمر بن "سیوطی ء للخلفاال]تاریخ شد. پس از آن زمان به بعد از این )آیه( پیوسته در خطبه ها خوانده می[ 11]النحل:شاید متذکر شوید. 

 ["عبدالعزیز
 

65 بر اساس حدیث سنن نسائی: سیدنا سعید بن جبیر تابعی رحمه الله روایت  میکند که من با سیدنا عبدالله بن عباس 4 در عرفات بودم، 

میترسند )او  4 شنوم که مردم تلبیه تلبیک اللهم لبیک میخوانند؟ من گفتم: مردم از معاویه بن ابی سفیانسپس او از من پرسید: چرا من نمی

)با عصبانیت( از خیمه 4 این را منع کرده است( )بنابر این به به جای بلند خواندن، تلبیه را آهسته می خوانند(. سپس سیدنا عبدالله بن عباس

ندن( را ترک ها فقط سنت )بلند خوا)در عین زمان او گفت(: همانا آن : لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیکبیرون شد و به صدای بلند گفت

روایت  تابعی رحمه الله جبیر سیدنا سعید بنبیهقی این است که للنقل قول سنن الکبری . 4 کنند. در از نفرت برای سیدنا علی بن ابی طالبمی

 4بودیم سپس او پرسید: چرا من خواندن تلبیه مردم را نمی شنوم؟ من گفتم: مردم از معاویه  4کند که ما با سیدنا عبدالله بن عباس می

 4 ، هرچند بینی معاویه بن ابی سفیانلبیک اللهم لبیک)با عصبانیت( از خیمه خود بیرون رفت گفت: 4 میترسند. سیدنا عبدالله بن عباس

ها سنت ! بر آنان لعنت کن زیرا آن 9 ش نمی آمد(، ) و در عین زمان او گفت(: یا اللهغبارآلود شد. )هر چند او از پیروی من از این سنت خوش

بریه را به صدای بلند می خواند ت ملسو هيلع هللا ىلص برای پیروی از سنت رسول الله 4نفرت دارند. ) علی  4 )بلند خواندن تلبیه( را رها می کنند و از سیدنا علی

               نبود(.1او1شخصی1اجتهاد1واین

  [اسناده صحیح: قال الشیخ زبیر علیزئی 1663 :هقییللب، سنن الکبری   اسناده صحیح: لبانیالاقال الشیخ زبیر علیزئی و ، 3111]سنن نسایی:
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کند که: قسم به خدای که دانه را شکافت )سپس گیاهی از آن بیرون روایت  می 4 سیدنا علی بن ابی طالب بر اساس حدیث صحیح مسلم: 63

( جز 4 نخوانده به من تصدیق کرد که هیچ کس دوست نخواهد داشت من )سیدنا علی بن ابی طالب در ملسو هيلع هللا ىلصآورد( و روح را آفرید، البته پیامبر 

 [ 161]صحیح مسلم:کند مگر منافق. ( دشمنی نمی4 مومن و هیچ کس با من )سیدنا علی بن ابی طالب

شنیدم  4 کند که من از سیدنا علی بن ابی طالبروایت  می تابعی رحمه اللهسیدنا ابو مریم  لاحمد ابن حنبل: صحابهبر اساس حدیث فضائل ال 69

شوند، )نوع اول( یکی مرا بسیار زیاد دوست دارد و )نوع دوم( دیگری که از من متنفر گفت: دو )نوع از( مردم بخاطر من هلاک )گمراه( میکه می

ته است گف 4کند که سیدنا علی بن ابی طالب روایت  می 4سوار السیدنا ابواین است  الصحابه والسنهنقل قول حدیث }موقوف{ فضایل هستند. 

از غیبیات داده است(: بعضی مردم من را )بی نهایت( دوست خواهند داشت تا زمانی که )مخالفا( را وارد  ملسو هيلع هللا ىلص)یقیناً به اساس خبر که رسول الله 

 ها )کسای که نفرت دارد( را به آتش داخل کند.شوند تا این که آن نفرت آنآتش کنند و و بعضی از مردم از من متنفر می

 [اسناده صحیح: قال الشیخ زبیر علیزئی، 901بن عاصم: لا السنه 952و  964احمد بن حنبل: لصحابه ال]فضایل  

 

 

  

، زمانی که 4 کند که )بعد از شهادت سیدنا علی بن ابی طالبمی روایت تابعی رحمه اللهبصری  نسیدنا حس بر اساس حدیث صحیح بخاری: 61

گردان ها بزرگی  4را پس ازمشورت به خلیفه برگزیدند، سپس( به الله قسم! سیدنا حسن بن علی  4 به اتفاق، سیدنا حسن بن علی صحابه

گفت: من یقیناً گردن های را می بینم که قبل از کشتن  4 رهبری کرد، )دیدن این( عمر بن اصل 4مانند کوه ها را بر ضد معاویه بن ابی سفیان 

! اگر هر دو گروه یکی دیگر را بکشد چه کسی مسئول )بازماندگان(  4 گفت: ای عمر 4گردند. با شنیدن این معاویه مخالفان خود به عقب بر نمی

دو مرد قریشی از  4ها خواهد بود؟ سپس معاویه ان آنها خواهد بود؟ چه کسی مسئول زنان وارث )بیوه( خواهد بود؟ چه کسی مسئول یتیمآن

( برو و با او  4 را فرستاد و گفت: نزد این مرد )سیدنا حسن بن علی  4 و عبدالله بن عامر  4قبیله عبدالشمس به نام عبدالرحمن بن سومره

گفت: ما فرزندان  4که صلح کند. سیدنا حسن ( آمد و از او درخواست کرد  4 صلح کن و از او آشتی بخواه. نزد او )سیدنا حسن بن علی

ها را به عهده خواهد ها مصاحه را قبول کنند کی مسئولیت حمایت آنعبدالمطلب )در این جنگ ها )مال بسیار مصرف کرده ایم. )درصورت که آن

ا چنین و چنان پیشنهاد و خواهشات دارد برای شم 4 معاویهها گفتند: ها( دست به کشتار زده اند. آنگرفت؟( و این امت )به خاطر این جنگ

ها جواب دادند: ما مسئول این گفت: چه کسی مسئول انعقاد این )پیمان( است؟ آن 4 )شما از خلافت کناره گیری کنید( سیدنا حسن بن علی

نامه صلح را عقد کردند، سپس(  ها مسئولیت آن را به عهده می گرفتند. )زمانی که تعهدمیخواست آن  4 خواهیم بود. پس هر چی حسن بن علی

در کنار او  4را بر منبر دیدم و سیدنا حسن بن علی   ملسو هيلع هللا ىلصگفت: من رسول الله ام که میشنیده 4سیدنا حسن بصری گفت که من از سیدنا ابوبکر 

از حکومت خود شرافت خود را  فرمود: این پسر من یک رهبر است )با کناره گیرییک بار به او میدید و یک بار به مردم می ملسو هيلع هللا ىلصبود. رسول الله 

دهد( و من امید دارم که الله توسط او بین دو گروه بزرگ مسلمانان توسط او صلح را قایم خواهد نمود و )خلیفه متقیان سیدنا علی بن نشان می

 [3011و  1316]صحیح بخاری: و گروه معاویه که بر خلیفه متقیان قیام کرده است(  4 ابی طالب

 

سلیم کرده است، جزئیات کامل آن در کتاب های  4سلطنت را به معاویه بن ابی سفیان  4شرایط که به اساس آن سیدنا حسن بن علی  یاداشت

 معاویه.2و سیره خلفای صالح حکومت خواهم کرد   ملسو هيلع هللا ىلص بر اساس کتاب خدا، سنت پیامبر 4 معاویه1 احادیث و تاریخ ثبت شده است، به طور مثال: 

هیچ اقدامی  3انتخاب کند. ی(ارا از طریق شورای انتخابی )شور نصوب نخواهد شد اما آن را به امت واگذار خواهد کرد تا خلیفهبه جانشین م  4

خمس )پنجم غنایم( که خداوند در 4که پس از صلح تسلیم شده اند نخواهد گرفت.  4تلافی جویانه ای با افراد گروه سیدنا علی بن ابی طالب 

 خانواده محمد تعیین کرده است همچنان به بنی مطلب داده خواهد شد. قسمی که از زمان خلفای راشدین داده میشد وغیره وغیره.قرآن برای 

 ، از منبرهای بنو امیه تمام خواهد رسید ولی متاسفانه این شرایط به حق خودش عمل نکردند. 4شب و طعن بر سیدنا علی 5

 [3011بخاری: الحدیث ال تحتحجر بن لابن کثیر، فتح الباری لا  ه والنهایهبن حجر، البدایلاعبدالبر، العصابه  لابن] الاستیاب 

وارد  4کند که من و یک مرد دیگری بر سیدنا حسن بن علی روایت  می 4سیدنا عمیر بن اسحاق  بر اساس حدیث المصنف لابن ابی شبیه: 61

به شکل مکرر به آن شخص گفت: از من بپرس ) هر چیزی که میخواهی بپرسی( قبل از  4شدیم که احساس خوب نداشت. سیدنا حسن بن علی 

بسیار بد بود( او گفت: من نمیخواهم از شما چیزی بپرسم )ما  4زمانی که تو توانایی پرسیدن آن را نداشته باشی ) حالت سیدنا حسن بن علی 

صیب کند. سپس او ایستاد شد و به حمام رفت. سپس برگشت و گفت: همین فقط برای عیادت مریضی شما آمده ایم( خداوند برای شما صحت ن

 

E-چه بود؟ چگونگی تحمیل تدریجی سلطنت بر امت پس از حکومت معاویه و نتایج وحشتناک آن 
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ام و این بار آن )زهر( بسیار شدید بود. سیدنا عمیر کردم، بارها مسموم شدهحالا یک توته از جیگرم را تف کردم که این چوب آن را واژگون می

را ملاقات کردیم. او در )درحال دروغ گفتن در جای( بازار )بیرون از  ن بن علی کند که صبح روز بعد دو باره سیدنا حسروایت  می 4بن اسحاق 

آمد و در کنار سرش نشست و پرسید: ای برادر من! چه کسی تو را مسموم  4خانه( بود، و در عین زمان )برادر جون تر او( سیدنا حسین بن علی 

گفت:  4 ( گفت: بلی! سیدنا حسن بن علی4 کوشی؟ )سیدنا حسین بن علیپرسید: آیا میخواهی او را ب 4 کرده است؟ سیدنا حسن بن علی

ه تاگر من مقصر را به درستی بشناسم، خداوند خودش انتقامی سخت از او میگرد و اگر بی گناه باش، نمیخواهم که هیچ بی گناهی )بخاطر من( کش

 [اسناده صحیح:  15- السنهشیخ غلام مصطفی ظهیر در  قال 4816,المستدرک للحاکم، ،38514 ]المصنف لابن ابی شبیه:شود. 

 

 ها، احادیث ذیل را باید دقت کنید:شورش های بعداز شهادت سیدنا حسین رض، و ادراک صحیح آنیاداشت: 
سد ا یمرد از بنن اسود و یک اب و عمر معدیکرب وبن اقدام کند که مروایت  می تابعی رحمه اللهسیدنا خالد  بر اساس حدیث سنن ابی داؤد: 60

)در جریان این گفتگو در این 4معدیکرب بن اقدام به م 4 به حیث یک هیئت رفتند. معاویه بن ابی سفیان 4 به نزد معاویه بن ابی سفیان

هستیم و فوراً تلاوت کرد: همانا ما از الله  4 معدیکرببن اقدام فوت کرده است؟ سیدنا م 4 مناسب( گفت: آیا میدانی که سیدنا حسن بن علی

نام کسی که در مسیر حدیث بعدی ذکر خواهد شد( به سیدنا میقدم بن  4به سوی او بازگشتانده خواهیم شد. یک مرد )معاویه بن ابی سفیان 

در پاسخ  4( را مصیبت میدانی؟ )نعوذ بالله من ذالک( سیدنا میقدم بن مادیکریب 4 گفت: آیا آن را )مرگ سیدنا حسن بن علی 4مادیکریب 

را دیده بودم که او را در دامان میگرفت و  ملسو هيلع هللا ىلص( مصیبت ندانم، در حالی که خودم رسول الله 4 ایش گفت: چرا آن را )وفات سیدنا حسن بن علیبر

( ذغال زنده بود که خداوند آنرا 4 است. مردی از بین اسد گفت: او )حسن 4از علی 4( و حسینملسو هيلع هللا ىلص ( از من )محمد4 می فرمود: او )حسن

با )عصبانیت با شنیدن این سخنان( گفت: من از اینجا حرکت نخواهم کرد تا  4معدیکرب بن اقدام نعوذ بالله من ذالک( سیدنا م)خاموش کرد. 

 کنم که خوش نداری. ای معاویهکند، و تو را مجبور به شنیدن چیزی می( را ناراحت  می4 زمانی که چیزی بگویم که تو )معاویه بن ابی سفیان

قدام گفت: ادامه دهید. سپس سیدنا م 4 گویم. معاویهگویم پس بگو دروغ میگویم پس من را تاییدکن و اگر من دروغ میمی ! اگر من راست4

گفت: بلی!  4شنیدی که از پوشیدن طلا منع کرده باشد. معاویه  ملسو هيلع هللا ىلصپرسید: من تو را به الله قسم می دهم، آیا از رسول الله  4 معدیکرببن ا

گفت:  4 پوشیدن ابریشم را منع کرده است؟ معاویه ملسو هيلع هللا ىلصدهم، آیا میدانی که رسول الله سید: من تو را به الله قسم میپر 4سپس سیدنا میقدم

از پوشیدن )پارچه( پوست دردنده گان و  ملسو هيلع هللا ىلصدهم، آیا میدانی که رسول الله قسم می 9سوال کرد: من تو را به الله  4بلی! سپس سیدنا میقدم 

، من همه )این  ملسو هيلع هللا ىلص گفت: به الله قسم! او معاویه 4! سپس سیدنا میقدم گفت: بلی 4است؟ معاویه ها )به عنوان فرش( نهی کرده نشستن بر آن

 م که نمیتوانم از تو ببرم. سیدنا خالد! من میدان4 معدیکرببن اقدام گفت: او م 4چیزهای منع شده( را در خانه تو دیدم. با شنیدن این معاویه 

تمام دارای خود را  4 معدیکرببن اقدام دستور داد که جوایز و انعام های بیشتر برای دو یار او بدهد، و سیدنا م 4 کند که معاویهروایت  می 4

مردی  4 معدیکرببن اقدام او گفت: سیدنا م رسید، 4بین یارانش تقسیم کرد مگر مرد اسدی چیزی را به کسی نداد. وقتی که خبر آن به معاویه 

سیدنا خالد بن ]نقل قول مسند احمد آن است که کند و مردی اسدی مردی است که به مال خود پایبند است. سخاوتمندی است که نفقه  می

آمدند. معاویه بن ابی سفیان  4 انبرای ملاقات معاویه بن ابی سفی 4و عمر بن اسود  4 معدیکرببن اقدام کند که سیدنا مروایت  می 4 عدانم

فوراً تلاوت کرد:  4وفات کرده است؟ سیدنا میقدم بن مادیکریب  4گفت: آیا میدانی که حسن بن علی  4معدیکرب بن اقدام به سیدنا م 4

گفت: آیا آن را  )فوت سیدنا  4معدیکرب بن اقدام به سیدنا م 4 همانا ما از الله هستم و به سوی او بازگشتانده خواهیم شد. معاویه بن ابی سفیان

 در پاسخ گفت: چرا آنرا )مرگ سیدنا حسن بن علی 4( را مصیبت میدانی؟) نعوذ بالله من ذالک( سیدنا میقدم بن مادیکریب 4 حسن بن علی

(  4گفت: او )حسنگرفت و میرا در دامان خود می 4 سیدنا حسن بن علی ملسو هيلع هللا ىلص( را مصیبت ندانم، در حالی که خودم دیده بودم که رسول الله 4

و  لبانیالقال الشیخ ا( 141-، صفحه7-)جلد 17321، مسند احمد: 6030]سنن ابی داود:   است. 4از علی  4 ( و حسینملسو هيلع هللا ىلص از من )محمد

 [اسناده صحیح: زبیر علیزئیالشیخ 

 ملسو هيلع هللا ىلصبه من گفت که رسول خدا  4بیان می کند که سیدنا عبدالله بن مسعود  تابعی رحمه الله: سیدنا ابورافع صحیح مسلمبر اساس حدیث   52

 فرمودند: خدای متعال قبل از من هر پیامبری را که مبعوث کرد، پس در امت تمام آن ها تعدادی حواری )یاران نزدیک و خاص( و اصحاب بودند

بعد از آن حواریون، چنان مردم نالائقی جانشین آنها می شدند که آنچه  پس ۔که پر سنت آن پیامبر عمل می کردند و از احکام او پیروی می کردند

)در چنین اوضاع بدی( هر کس با دستان  ۔به زبان می آورند، به آن عمل نمی کردند و به چیزی عمل می کردند که برای آن حکمی صادر نشده بود

و هر که با زبان خود با آنان جهاد کند پس او )نزد خداوند متعال(  ۔مؤمن است خود با آنان )جانشینان نالائق( جهاد کند پس او )نزد خداوند متعال(
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دانه ی ارزنی هم ایمان  ہو پس از این حتی به انداز ۔و هر کس که با قلبِ خود با آنان جهاد کند، پس او )نزد خدای متعال( مؤمن است ۔مؤمن است

بیان کردم، او این )حدیث(  را  4بیان می کنند که وقتی من همین حدیث را از سیدنا عبدالله بن عمر  تابعی رحمه اللهسیدنا ابورافع  ۔وجود ندارد

)یکی از وادی های مدینه شریف( سکونت  ۃبرای ملاقات من به آنجا تشریف آورد و در قنا 4به طور اتفاقی سیدنا عبدالله بن مسعود  ۔انکار کرد

همین حدیث از سیدنا عبدالله  ہوقتی ما کنار او نشستیم، پس من دربار ۔من برای عیادت او حاضر شد ہاهمر 4کرد، پس سیدنا عبدالله بن عمر 

 ۔بیان کرده بودم 4سوال کردم و او دقیقاً همان حدیث را بیان کرد که من از سیدنا عبدالله بن عمر  4بن مسعود 

بیان می کند که اول از همه مروان بن حکم بدعت خطبه قبل از  مه اللهتابعی رحسیدنا طارق بن شهاب در حدیثی در صحیح مسلم آمده است:  

بنابراین مردم بدون  ۔را لعن  می کرد  4)یادداشت: پس از خطبه نماز فرمانروای بنوامیه بر منبر ها، سیدنا علی بن ابی طالب  ۔نماز عید را آغاز کرد

شخص بلند شد و )به مروان( گفت: نماز عید باید قبل از خطبه باشد )زیرا که  در این موقع یک (۔شنیدن خطبه به خانه هایشان بازمی گشتند

)نعوذ بالله من ذالک( )در آن هنگام(  ۔اند ہ(  متروک شدملسو هيلع هللا ىلصدر این باره مروان گفت: بی تردید اکنون آن روش ها )عصر پیامبر ۔همین سنت است(

زیرا  ۔است ہآگاه کردن حکمران زمان از طریق گفتن کلمه حق( خود را انجام دادفرمود که بی تردید آن فرد وظیفه  )با  4سیدنا ابوسعید خدری 

می فرمود، شنیدم: هر کدام از شما که چیز ناپسندی ببیند با دستان خود )با زور بازو( آن را تغییر دهد، اگر توان  ملسو هيلع هللا ىلصخودم در حالیکه رسول خدا

این را هم نداشت، پس در قلبِ خود )آن را بد بشمارد( و این )درجه سوم( متعلق به این را نداشت، پس با زبان خود )منع کند( و اگر استطاعت 

است که هنگامی که  4سخن سیدنا ابوسعید خدری است:  ہدر حدیثی در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمد ۔ضعیف ترین درجه ایمان است

اول از همه نماز )عید( را ادا می کردند، سپس در برابر مردم می  نگام عیدالفطر و عیدالاضحی به سمت عیدگاه تشریف می بردند،ھ ملسو هيلع هللا ىلصرسولِ خدا

آن ها را موعظه می کردند و حکم )به نیکی( می دادند، و اگر میخواستند  ملسو هيلع هللا ىلصپس آنحضرت ۔ایستادند در حالیکه مردم در صفوف خود نشسته بودند

 ۔باز می گشتند ملسو هيلع هللا ىلصپس آنحضرت ۔ا بیان می کردندلشکری تشکیل  دهند، آن را تشکیل می دادند و اگر دستور خاصی داشتند، آن ر

توسط  ہ)فرمانروای تعیین شد 4است که مردم بر همین )سنت( باقی بودند تا زمانی که که یک بار امیر مدینه  4سخن سیدنا ابوسعید خدری 

ا به عیدگاه رسیدیم، ناگهان دیدیم که مروان بن حکم برای )نماز( عید الفطر یا عید الاضحی خارج شدند و وقتی که م ہ( همرا4حضرت معاویه 

بود، و مروان بن حکم می خواست قبل از نماز )برای خواندن خطبه( روی منبر برود، پس من لباس او را  ہکرد ہکثیر بن صلت آنجا یک منبر آماد

ن م ۔بر رفت و قبل از نماز، خطبه را خواندگرفته و کشیدم )یعنی خواستم او را از مخالفت  با سنت منع کنم(؛ ولی او دامنش را رها کرد و بر من

! )سنتی( که تو می شناسی، آن متروک 4او )مروان بن حکم( گفت: ای ابوسعید ۔( را تغییر دادیملسو هيلع هللا ىلصگفتم: قسم به خداوند متعال! تو )سنت نبوی

: او گفت ۔من در جواب گفتم: قسم به خداوند متعال! من )سنتی( را که می شناسم، از این )بدعت( که به آن آگا هی ندارم،  بهتر است ۔است ہشد

   ۔حقیقت این است که مردم بعد از نماز برای )شنیدن خطبه( ما نمی نشستند، بنابراین من آن )خطبه( را قبل از نماز قرار داده ام

 [2360، صحیح مسلم:  466، صحیح بخاری: 344و  344صحیح مسلم: ]                                                                                                                

به والی حجاز  4 کند که مروان بن حکم از سوی معاویه بن ابی سفیانمی  روایت تابعی رحمه الله سیدنا یوسف بر اساس حدیث صحیح بخاری: 

( را در مسجد بزرگ یاد کرد. تا پس از پدرش بیع )وثیقه( از نزد او 4 منصوب شده بود وی در زمان خطبه خود یزید بن معاویه )در زندگی معاویه

به او )مروان( چیزی گفت )شرح آن سخنان تلخ پاسخ سیدنا  4 بن ابی بکر )به عنوان جانشین( ببرد. )با شنیدن سخنان او( سیدنا عبدالرحمن

وارد خانه  در مسیر بعدی این حدیث می آید( که مروان )با عصبانیت( دستور داد که : او دستگیر شود پس سیدنا عبدالرحمن  4 عبدالرحمن 

رضی الله عنها ین سیده عایشه)خواهرش برای حفظ جانش( ام المؤمناز  شد ) که با مسجد بزرگ متصل بود( حکومت(  و زمانی که )عموران 

درمورد او فرمود: و او کسی که به والدینش میگوید: بر شما باد! آیا  9نتوانستند او را دستگیر کنند، مروان )با عصبانیت( گفت: او است که الله

نان شما مرا تهدید می کنید که از قبرستان بیرون می آید در حال که نسل هایش پیش از من از دنیا رفته اند... این چیزی جز داستان های پیشی

از پشت  رضی الله عنها ارد کرد( ام مومنین سیده عایشهوان به خاندان ابوبکر ومر)در باره این ادعای ناروا و بی احترامی که [ 03]الاحقاف:نیست. 

نقل ط بود. پرده برایش گفت: الله چیزی از قرآن در باره ما )خانواده ابوبکر( نازل نکرده است جز آن چه که به اعلام برائت من )در سوره نور( مرتب

برای پسرش  4کند که زمانی که معاویه روایت  می تابعی رحمه الله یدنا محمد بن زیدسم آن است اکحللقول سنن نسایی الکبری و المستدرک 

4 ( بیاء )از مروان( طلبید. مروان گفت: این سنت سیدنا ابوبکر4)یزید بن معاویه است )که بعد از خود خلیفه معرفی کردند(.  4و سیدنا عمر 

سپس مروان  حرقل و قیصر ) که پسر را بعد از پدرش به فرمانروایی تعیین کنند(.در پاسخ گفت: این سنت )شاه مانند(  4سیدنا عبدالرحمن 

رضی  عایشه. زمان که این خبر به سیده [03]الاحقاف:برای او نازل شده است:  9گفت: این یک همان کسی است که برای او این آیه از طرف الله 
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روغ گفته، الله این آیه را در باره ما نازل نکرده، و اگر من بخواهم میتوانم نام کسی را که برای او گفت: به الله قسم! او )مروان( د رسید، الله عنها

مروان و پدرش را در زمانی که مروان به دنیا نیامد لعنت کرد و مروان جزء  ملسو هيلع هللا ىلصاو نازل شده است بگویم )واقعیت این است که( شنیدم که رسول الله 

                                                                                                                                                   تعالی( اذ بالله)والعیت. الله اس آن لعنت

 (علی شرط البخاری و مسلم اسناده صحیح: حاکم قال الامام، 9693:للحاکم ، المستدرک 00610، سنن نسایی الکبری:6913]صحیح بخاری: 

  

فرمود: اولین کسی که سنت من را تغییر خواهد  ملسو هيلع هللا ىلصکند که رسول الله روایت می 4 سیدنا ابوزر غفاریبر اساس حدیث الاوائل لابن ابی عاصم:  54 

 در زیر این حدیث در، شیخ محمد ناصرالدین آلبانی می نویسد عربستان سعودی بزرگترین محدث پادشاهیداد یک مرد از بنی امیه خواهد بود. 

 مجموعه خود: منظور تبدیل در این حدیث چی است، آن است که نظام انتخاب خلیفه را تغییر خواهند داد و آنرا میراثی خواهد نمود 

برای  4 کند که سیدنا علی بن ابی طالبمی  روایت لهتابعی رحمه البع عبدالله بن سسیدنا این ایت که  علی و مجمع الزؤایدنقل قول مسند ابی ی

ها گیاهان آورد( و موجودات را خلق نمود. زمانی فرا می رسد که ریش من به ما در خطبه گفت: به الله قسم کسی که دانه را شگافت )سپس از آن

دهد، ما او را با خانواده اش هلاک می کنیم. سیدنا علی هرکس این عمل را انجام شود مردی ایستاد شد و گفت: به الله قسم! خون سرم رنگین می

! جانشین خود را برای 4 گفت: من تو را از الله میترسانم که تو این کار را نکنی، هیچ کس را نکش جز قاتل من. آن مرد گفت: ای امیرمومنین 4

ما را در همان راه گذاشته بود )بدون جانشین(. مردم  ملسو هيلع هللا ىلصگفت: نخیر، من شما را در راه رها می کنم که رسول الله  4 ما تعیین کن، سیدنا علی

گفت: من خواهم گفت، ای  4گفتند: اگر شما ما را بدون جانشین رها کنی، زمانی که الله را ملاقات میکنی چی پاسخ خواهید دادی؟ سیدنا علی 

ها نگه داشتی و آن گاه که به من عطا کردی. من شما را بین آن ها به حیث مبصر گذاشتم. حال مانی که من را در بین آنالله، من در بین آن ها تا ز

 این مربوط شما است که اصلاح شان کنید یا نابود شان کنید.

 :شیخ حسین سلیمالهیثمی والمام لاا قال، 06391د: ئوازال ع، مجم586:علی، مسند ابی ی0361صحیحه: السلسله ال، 63]الاوائل لابن ابی عاصم:

 [اسناده صحیح

  

کلاع و و ملاقات کردم: ذ منیبودم و با دو مرد از مردم  منیدر می فرماید   4 یلبج جریر بن عبدالله سیدنا :بخاری صحیح اساس حدیثبر  66

داشتند، از آنها و آله. اگر در راهى بودیم، سوارى از مدینه براى ما بر مى هیالله عل یآنها از رسول خدا صل هب یم صحبتمرو، پس شروع کردوعذ

فت: و مردم صالح بودند، بکر به آنها گفت، گ فه،یسؤال کردیم، گفتند: رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم دستگیر شد و ابوبکر منصوب شد. خل

 د،یشویشما اعراب خوب نم: »دهمیو من به تو خبر م ،یتو بر من عزت دار ر،یجر یفت: او چون دنبالش بود، ذو عمرو به من گ اورم؟یآنها را ن ایآ

پادشاهان  تیاو رض ختندیبودند که خشم پادشاهان را برانگ یبود، آنها پادشاهان ری. اگر با شمشدیکنیتوطئه م یگرید هیبرود، عل نیاز ب اریاگر شهر

در  4ین عوف که یک روز من در خانه عبدالرحمن کند روایت  می 4سیدنا عبدالله ابن عباس  بر اساس حدیث صحیح بخاری: کردند. یرا راض

دیدی  دوباره نزد من آمد و گفت: ای کاش می 4 در آخرین حج او بود. سیدنا عبدالرحمن 4 سیدنا عمر بن خطاب مینا بودم او با امیرالمؤمنین

میرد، بیعت  بی 4! آیا شما از فلان جویا نشدین که میگوید اگر سیدنا عمر 4 آمد و گفت: ای امیرالمؤمنین 4 مردی که امروز نزد امیرالمؤمنین

دهم مگر یک عمل سریع و ناگهان )بیدون پلان( و ایا این مؤفق را انجام می 4را به فلان شخص خواهم داد، همان طور که بیعت را با سیدنا ابوبکر 

کنم و آنان را از این مردم )توطئه گران( قهر شده و گفت: اگر الله خواست، امروز عصر مردم را خطاب می 4 یدنا عمرآمیز بود؟ با شنیدن این س

! آن را اکنون چنین مکن که  4 ینگفت: ای امیرالمؤمن 4خواهند دیگران را از حقوقشان )قدرت( سلب کند. سیدنا عبدالرحمن بن عوف که می

شوند. زمانی که شما برای خطاب به مردم کند و آنانند که هنگامی که بایستی به مردم خطاب کنی گرد تو جمع میموسم حج و غوغا را جمع  می

تعبیر و معنی نادرست پخش کند و مردم متن درست آن را نفهمند. پس  هشوید. و من میترسم شماچیزی بگویید و عده ای از مردم بایستاد می

ها توانید با علما و بزرگواران ارتباط برقرار کنی و آنینه برسید که آن جای حجرت و سنت است، و در آنجا شما میشما باید منتظر بمانید تا به مد

گفت: این درست است، مگر به الله قسم! اگر الله خواست، اولین کاری است که با رسیدن  4 تورا به معنی صحیح و مناسب درک کنند. سیدنا عمر

کند که ما دوباره به مدینه در آخر ماه ذوالحجه آمدیم چون روز جمعه شد، من به روایت  می 4سیدنا عبدالله بن عباس دهم. به مدینه انجام می

را دیدم که نزدیک منبر نشسته بود و من هم به او  4 سرعت رفتم )به مسجد( به زود ترین فرصت که آفتاب فرود آمد. من سیدنا سعید بن زید

بیرون آمد. و زمانی که من دیدم  4ه زانوی من با زانوی او در تماس بود. بعد از یک مدت کوتاه سیدنا عمر بن الخطاب نزدیک نشستم به اندازه ک

رده نکاو به سوی ما پیش می آید، من به سیدنا گفتم که امروز چنان سخن ابراز خواهد کرد که هرگز از زمان انتخاب شدن او به حیث خلیفه ابراز 

بالای منبر نشست و وقتی که معاذ آذان  4با سخن من موافق نبود و گفت: نخیر، او چیزی جدید نخواهد گفت. سیدنا عمر  4است. سیدنا سعید 

نوشته  خود را تمام کرد، سپس او ایستاد شد و حمد و ثنای الله را کرد و او گفت: امروز من چیزی را به شما خواهم گفت که الله آن را برایم من
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کرده که بگویم. شاید آخرین گفتگوی زندگی ام باشد، پس هرکسی که گوش کند و بالای آن بفهمد باید هرجای که باشد آنرا برای دیگران نقل 

ه تشما گفکند ما اگر کسی آنرا نمی فهمد به او اجازه نمی دهم که نقل کند و دروغ بگوید )به دلیل درک کم(.......... به من خبر دادن که یکی از 

ناگهان   4بمیرد، بیعت را به فلان شخص خواهم داد. ای مردم! نباید خود را فریب داد با گفتن این که بیعت به ابوبکر 4است که اگر سیدنا عمر 

مگر  داده شده است، مگر الله مردم را حفظ کرد )از رحمت مخصوص خود( از شر و مصیبت در این موقع )و تمام مسلمانان بیعت را قبول کردند(.

را داشته باشد که همه بر او اتفاق نظر داشته باشند )اکنون تکرار  4حال )تا روز قیامت( هیچ کس درمیان شما نخواهد بود که صفات سیدنا ابوبکر 

ت( ای خلافباشد(. حالا به خاطر داشته باشید که هرکس از شما )به زور برآن ممکن نیست، پس اکنون چاره ای در ارتباط با انتخاب خلیفه نمی

 .بدون مشورت با سایر مسلمانان. سپس آن شخص کسی که بیعت داده بود و کسی که به او بیعت داده شده هردوکشته شوند )به اثر فساد(

،فرمود، هرکس که بدون 4، می فرماید، امیرالمومنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب 4سیدنا عبدالله بن عباس براساس حدیث مسند احمد: 

مسلمان ها بیعت کسی را داد یا بزور از کسی بعیت گرفت، بعیت آن را قبول نخواهد کرد، نه آن که بعیت را می گیرد و نه آن که مشورت همه 

 بعیت را می گیرد.

 [ علی شرط مسلم اسناده صحیح :شیخ شعیب الارنؤوطال قال(  ,242، صحفه3-)جلد 391مسند احمد:  6830و  6361]صحیح بخاری:  

ها )علم ام. که یکی از آندو نوع کاسه )علم( حفظ کرده ملسو هيلع هللا ىلصکند که از رسول الله روایت می 4سیدنا ابوهریره  حدیث صحیح بخاری:بر اساس  65

پس دهد( سدر مورد مصیبت هایی که در آینده می ملسو هيلع هللا ىلصام و اگر تبلیغ کنم و ثانیاً )خبر غیبی که رسول الله شریعت( را در بین مردم منتشر کرده

]نقل قول یک حدیث دیگر صحیح بخاری آن است که شود )از سوی حاکمان فعلی به دلیل افشای واقعیت اعمالشان(. ن خاموش میرگ زندگی م

در مسجد نبوی نشسته بودم، و مروان )بن حکم( نیز با ما بود. سیدنا ابوهریره  4کند که من با سیدنا ابوهریره روایت  می 4 وسیدنا سعید بن عمر

( می فرمود: هلاکت امت من به دست یک مرد جوان )از بنی امیه( از قریش ملسو هيلع هللا ىلص ام که راستگو و مورد اعتماد الله )پیامبرشنیدهگفت که من  4

گفت: اگر من بخواهم، میتوانم  4خواهد بود. )والعیاذ بالله تعالی( با شنیدن این مروان )خودش( گفت: لعنت خدا بر آن بچه ها باد! سیدن ابوهریره

)نام آن بچه ها را( بگویم که فرزندان فلان و فرزندان فلان )راوی حدیث میگوید که( زمان که آن ها حاکم شام میشدند، من با جدم برای تان 

( گفتم: شما )سیدنا سعید)سعید( نزد بنی مروان میرفتیم و چون جدم جوانان را میدید او مگفت: ممکن است همین پسرها باشند من در پاسخ می

ام که می فرمود: این قبیله قریش )بنی کند که از رسول الله شنیدهسیدنا ابوهریره روایت  مینقل قول صحیح مسلم آن است که ید. بهتر میدان

! پس ماره به چی کاری ملسو هيلع هللا ىلص این مقاله قبلاً در اثبات آن وارد شده است( امت من را نابود خواهد کرد. ماگفتیم: ای رسول الله 1امیه، حدیث شماره 

ین شرایط( امر میکنی؟ او در پاسخ فرمود: ای کاش مردم از آنان دوری کنند )هرگز در کار های بد حاکمان که موجب هلاکت امت شود شرکت )در ا

      [3316، صحیح مسلم: 3169و  011]صحیح بخاری:  نکنند( 

 

( و جریهـ50،شنیده ام: از آغاز دهه هفتاد) ملسو هيلع هللا ىلص کند که من خودم از رسول اللهروایت  می 4سیدنا ابوهریره بر اساس حدیث مسند احمد: 63 

عادت داشت که در زمان قدم زدن در بازار  4سیدنا ابوهریره بیهقی آن است که للنبوت   ئلنقل قول از دلاحکومت جوانان به الله پناه می برم.

ندهید زنده باشم، )ای مردم( مراقب باشید! معبد معاویه را محکم بیگیرید )یعنی او را متوقف مدینه دعاکند: ای الله! تا دهه شصت برایم اجازه 

را در  ملسو هيلع هللا ىلصکند که رسول الله روایت می 4سیدنا ابوهریره :ی یعلیبر اساس حدیث مسند اب کنید(، ای الله! من را تا حکومت جوانان زنده نگه مدار.

زندانش( در بالا و پایین منبر میپرند. )بعد از دیدن این خواب( اوبسیار قهر شد و فرمود: چرا میبینم خواب دیدم که بنی حکم )مروان بن حکم و فر

گفت: پس از دریافت این )خبر غیبی( اوتا زمان  4که فرزندان حکم )مروان بن حکم و فرزندانش( مانند شادی بر منبر میپرند! سیدنا ابوهریره

 .وفاتش خندان دیده نشد

-جز مقالاتدر  قال الشیخ زبیر علیزئی:، 1910بیهقی: للنبوی ال ئل، دلا3305:المصابیح  ۃمشکو(، 313-، صفحه4-)جلد 9311]مسند احمد: 

 [اسناده صحیح :5

 [اسناده صحیح: 5-جز مقالاتدر  الشیخ زبیر علیزئی ری وثالاارشادالحق الشیخوحسین سلیم اسدقال الشیخ ، 5631:علی ]مسند ابی ی

عبیدالله بن زیاد )کسی که از طرف یزید بن معاویه حاکم کوفه منصوب شده بود( وارد  وعمر ائذ بنسیدنا ع حدیث صحیح مسلم:بر اساس  58

ام که می فرمود: بدترین فرمانروایان ظالم هستند. مواظب باش که از آنان شد و )به حیث یک مشوره( گفت: ای پسرم! من از رسول الله شنیده

تی. های پیوسته شده )یک شخص غیر مهم( نیسبیدالله بن زید این را شنید، او )گستاخانه( گفت: بنشین! تو جز یکی از صحابهنباشی. زمانی که ع

ها از )نعوذ بالله من ذالک( سیدنا عید بن عمردر پاسخ برایش گفت: آیا در میان صحابه پیوسته شده وجود داشت؟ بلکه پیوسته شده میان آن

 . آید )شما مردم( ها میز آنکسانی است که بعد ا

کند که من سیدنا ابوبرزه را دیدم که بر عبیدالله بن زید )والی یزید روایت  می تابعی رحمه اللهالوت سیدنا ابوط بر اساس حدیث سنن ابی داؤد:

اه قد و بن معاویه( وارد شد در حالی که او بر سفره بود. زمانی که او سیدنا ابوبرزه را در حال داخل آمد دید، او گفت: ای تو صحابی محمد، کوت
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کردم تا )عصر حکومت( مردم زنده باشم ه سخنان )طعنه آور( او را فهمید و در پاسخ گفت: گمان نمی)نعوذ بالله من ذالک( سیدنا ابوبرزتنومند! 

ارت خکه از من انتقاد کنند که از صحابی محمد بودم )من را بخاطر بودن صحابی طعنه بته( عبیدالله بن زید گفت: صحابی محمد بودن تو مایه افت

فت: تو را برای این فراخوانده ام که در باره حوض )کوثر( بپرسم. آیا از رسول الله در آن چیزی شنیده برای تو است نه مایه شرمساری سپس او گ

اب ز آن سیرای؟ سیدنا ابوبرزه گفت: بلی! یک، دو، سه، چهار، و یا پنج بار نه )بلکه بار ها( و هر کس که به آن )حوض کوثر( کافر شود الله او را ا

 روایت می کند: سپس سیدنا ابوبرزه با عصبانیت بیرون رفت. ی رحمه اللهتابعالوت نکند. سیدنا ابوط

 [اسناده صحیح: و الشیخ زبیر علیزئی الالبانیقال الشیخ ، 6361سنن ابی داود: ،6333صحیح مسلم:]

شنیدم که می فرمود: فقط یک مومن نسبت  ملسو هيلع هللا ىلصبیان می کند که من خود از رسول خدا 4سیدنا براء بن عازب صحیح بخاری: بر اساس حدیث  59

ا و کسی که ب ۔پس کسی که انصار را دوست بدارد، خداوند متعال او را دوست دارد ۔به انصار محبت دارد و فقط یک منافق از انصار متنفر می شود

بیان می کند رسول  4سیدنا انس  صحیح بخاری آمده است:در حدیثی در  ۔انصار دشمنی ورزد پس خداوند متعال هم با او دشمنی می ورزد

درحالیکه که سرشان باندپیچی )به دلیل بیماری که نزدیک وفات داشتند( شده بود، بیرون آمدند و با چهره نورانی خود بر منبر حاضر  ملسو هيلع هللا ىلصخدا

صار رمودند: من دربارخ انپس از سپاس و ستایش خداوند متعال ف ملسو هيلع هللا ىلصآنحضرت ۔شدند و دیگر پس از آن هرگز نتوانستند روی منبر تشریف بیاورند

شما )پس از  ۔آن ها به وظایف خود عمل کردند و اکنون حقوق آن ها باقی مانده است ۔به شما سفارش می کنم که آن ها جسم وجان من هستند

بیان می کنند که  4: سیدنا ابوهریره است ہدر حدیثی در صحیح بخاری آمد ۔من( عذر خیرخواهانشان را بپذیرید و خطاکارانشان را عفو کنید

اگر تمام مردم به یک وادی بروند و انصار به یک وادی دیگر بروند، پس  ۔فرمودند: اگر هجرت نبود من هم یک فرد از انصار می بودم ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا

)ای انصار!( بی  ۔ندانصار مانند آستر )پارچه درونی لباس( هستند در حالیکه باقی مردم به مثابه پارچه رویی هست ۔من همراه انصار خواهم بود

 :در حدیثی در المستدرک للحاکم آمده است ۔تردید شما پس از من ترجیح دارید پس صبر کنید تا وقتی که کنار حوض کوثر با من ملاقات کنید

ضرت معاویه بود، وقتی در غزوه روم شرکت کرد، ح ملسو هيلع هللا ىلصکه میزبان رسول خدا 4است که سیدنا ابو ایوب انصاری  4سخن سیدنا عبدالله بن عباس 

شامل نبودی؟ و با ایشان برخوردی توهین آمیز داشت، سپس هنگام برگشتن از غزوه  4)امیر لشکر( به ایشان گفت: آیا تو در قاتلین عثمان  4

از قبل به ما )انصار(  ملسو هيلع هللا ىلصفرمود: رسول خدا 4به حضرت معاویه  4هم همین برخورد را داشت و توجهی به ایشان نکرد، پس سیدنا ابو ایوب انصاری 

چه حکمی به شما داد؟ سیدنا ابو ایوب انصاری  ملسو هيلع هللا ىلصگفت: پس رسول خدا 4حضرت معاویه  ۔گفته بودند که ما به چه امتحان هایی مبتلا خواهیم شد

به دلیل  ۔یار کنگفت: پس تو فقط صبر اخت 4حضرت معاویه  ۔فرمود: صبر کنید تا در کنار حوض کوثر با من ملاقات کنید ملسو هيلع هللا ىلصگفت که آنحضرت 4

 ۔سخن نخواهد گفت 4خشمگین شد و قسم خورد که تمام زندگی خود با حضرت معاویه  4این سخن )گستاخانه( که سیدنا ابو ایوب انصاری 

به  4را فرمانروا کرد و به بصره فرستاد، پس آنجا سیدنا ابو ایوب انصاری  4، سیدنا عبدالله ابن عباس 4وقتی که سیدنا علی بن ابی طالب 

 ملسو هيلع هللا ىلصفرمود: من امروز همانگونه خانه ام را برای تو خالی می کنم که تو برای مهمان نوازی از رسول خدا 4سیدنا عبدالله بن عباس  ۔ملاقات او آمد

سپس پرسید:   ۔هدیه داد 4با وسایل به سیدنا ابو ایوب انصاری  ہسپس او به افراد خانه خود دستور داد که بیرون روند و تمام خانه را همرا ۔کردی

گفت: چهار هزار درهم قرض بر گردن من است و من به هشت غلام برای کار کردن بر روی زمین  4حاجت دیگری داری؟ سیدنا ابو ایوب انصاری 

  ۔بیست هزار درهم و چهل غلام هدیه کرد 4به سیدنا ابو ایوب انصاری  4به این خاطر سیدنا عبدالله بن عباس  ۔خود نیاز دارم

 [اسناده صحیح، قال الامام حاکم و الامام الذهبی: 6443و  6406، المستدرک للحاکم: 4003و  0444، 0420ح بخاری: صحی]

آمدم تا از او چیزی بپرسم، او گفت شما از کجا هستید؟ الله عنها  یرضگفت: نزد عایشه  اسهبن شم عبدالرحمنبراساس حدیث صحیح مسلم:  60

گفتم: من از مصر هستم بعد ایشان گفت: حاکم شما در این حالت جنگ چطور آدمی است؟ من گفتم: از حاکم جدید من هیچ نکته بدی ندیدم اگر 

اگر کسی نفقه زندگیش را نداشت برایش نفقه داد، کسی شترش میمرد شتر جدید برایش میداد، اگر کسی غلامش میمرد برایش غلام جدید می

که مقرر کرده است حاکم مصر بالای  4به حمایت حضرت علی  4فرمود: حاکم شما که حضرت معاویه  الله عنها یرضداد. سپس عایشه می

خانه فرمود بود که: در امت من  در ملسو هيلع هللا ىلصکند که پیامبر حمله کرده و او را شهید کرده است، این حرکت برای واضح نمی 4برادرم محمد بن ابی بکر 

ها مهربان بود( و تو بالایش هر حاکمی سخت گرفت )سبب آزار و اذیت شان شد( تو بالایش سختی کن و هر حاکمی بر امت من آسان گرفت )با آن

 4 هیمروان بن الحکم. گفت: با معاو روایت می کنه کهرحمه الله  بیبن المس دیسعمستدرک للحاکم،  حدیثبر اساس آسان بگیر )احسان کن(.

هستم، از رسول  یو او کرد. گفت: نه، من در خانه امن ،یارانش را کشتیو  یسنگ ،4 هیمعاو یالله عنها گفت: ا یرض شهیوارد شد، مادر مؤمنان، عا

روز و خروج خداوند از خانه مدر و صالح  دستور به گزارش کل شب و نیا« ساکت است. مانیالا»فرمود:   یکه م دمیو آله شن هیالله عل یخدا صل

 میمکند و ت یخداوند او را از کفر خوار م یخدا توسط اسلام و خوار حیکرد، منسوب به تسب یبندگ ای زیکرد، باز عز یمعرف نید نیاست، اما خدا، ا
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ده ز بتیاند و بر هر که مصشده است که اسلام آورده یکسان بیو عزت و عزت نص یکیام، ندانسته تیمن آن را در اهل ب دیگویم یدر-آل بود. 

محضر  نیام المومن درمنزل 4 هیکه حضرت معاو روایت می کندرحمه الله  بیبن مس دیسعسیدنا بر اساس حدیث مسند احمد:   .و بدکار باشد

اگر چند نفر درخانه من پنهان باشند و شمارا  گفت: 4 با حضرت معاویه الله عنها یرض حضرت عایشهو دندیالله عنها رس یرض شهیعا حضرت

و  هیالله عل ی)صل امبریمن در خانه صلح هستم و از پ رایز ،یکار را بکن نیا یتوان ی: تو نمدیفرما یم 4 هیحضرت معاو ?.این لحظه قتل برسانند

که رفتار من و امکانات  دییلطفا بفرما ، پرسید4حضرت معاویه دهد. یقرار م ریشجاعت را در غل و زنج مانیا»فرمود:  یام که م دهیآله و سلم( شن

مردم را رها کن .  هیفرمود : پس ما و بق 4 هیحضرت معاو، عالی هستند الله عنها گفت یرض شهیعا که با شما مهیا شده اند، چگونه هستند؟

،صحفه، 4-( )جلد 16957مسنداحمد   , ,8038المستدرک للحاکم    4722صحیح مسلم،  ].میتا پروردگارمان را ملاقات کن میهمانگونه که هست

  [صحیح2اسناده:الارنؤوط2شعیب2الشیخ قال،  23

 4 هیمعاوبه شخص  ینقل شده است، اتهام ملسو هيلع هللا ىلص امبریکه از پ یثیدر احادمی فرماید،   تابعی رحمه اللهامام سیدنا محمد بن سیرین  1نکته یاداشت: 

رضی الله از صحابه  کی چیثابت نشده است که ه رایشود، ز یوارد نم 4 هیاز حضرت معاو یاعمال خاص لیاو به دل ثیاحاد یعنیوارد نشده است، 

                                                                         .تندعادل هسرضی الله عنهم شده است که همه صحابه  رفتهیپذ میان علماء اهل تسنن اصل کی نیدروغ گفتند ا ملسو هيلع هللا ىلص امبریبه پعنهم 

 [اسناده صحیح: و الشیخ زبیر علیزئی الالبانیقال الشیخ ، 6011سنن ابی داود:]

هجری( می فرماید، که من این 203، )المتوفی  رحمه اللهجنابعالی، امام علی بن جعد  رحمه اللهامام احمد بن حنبل و استام امام بخاری   . 2کتهن

، صحفه، 4تهذیب التهذیب للامام ابن حجر، جلد  ]، را عذاب می کنه، 4روز قیامت حضرت معاویه را زشت)بد( نمی شمارم که خداوند متعال در 

 [صحیح ہاسناد: 44صحفه، :قیام رمضان  در قال الشیخ زبیر علیزئی ،264

خود  بغاوتبر آن بود که از  ، 4 هیکه معاو یزمان میگو یمن م ، هجری( می نویسد3334 ، ، )المتوفی اللهرحمه امام ملا علی قاری حنفی . 3 هنکت

که انجام نداد.  دیکش یدست م یخلافت سلب یرساند و از تقاضا یم یگریبرسد، او را به اهداف د ،4ی عل دنایس حق فهیتوبه کند و به اطاعت خل

در هر  ثیحد نیداد، لذا ا یقرار م یبه عنوان سپر منشان دادن مرد یرا تنها برا 4بود و ظاهراً خون عثمان باغی در باطن  4 هیحضرت معاو

  د.منسوخ و متروک ش ثیهم قرآن و هم حد ،4 هیاعمال و رفتار معاو لیآنها موجود است، اما به دل )صحیح و مسلم(یدو
 [ 8585مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح الامام ملا علی قاری حنفی ، تحت الحدیث : مشکاة المصابیح : ]

 

و از جمله مردم  4 یعل دنایبا س 4هیحضرت معاو  (می نویسد،3236)المتوفی،  رحمه اللهامام محمد ابن عبدالوهاب پسر امام عبدالله ،: 4نکته 

را از  4 یعل دنایکرد اما خداوند متعال س 4در کشتن عثمان  یکرد بلکه آنها را متهم به همدست زیآنها را متمانکرد، سپس نه تنها  عتیشام ب

 دیاز او پرس 4 هیرفتند، معاو اواز مردم به دنبال  یاریو بس دیاز جنگ دست کش 4اتهام نجات داد.پس از شهادت حضرت. عمرو بن عاص  نیا

 انی. آنها را در ممیهست یاغیشود، معلوم شد که ما  یکشته م انگریطغ یبه دست گروه 4که عمار  یدیگفت: شن ،یکه چرا دست از جنگ برد

افت کرد، پس در جواب یخبر را در نیالسلام( ا هی)عل یعل دنایآنها کشته شدند، س جهیکه در نت میدیجنگ یحفظ خودمان م یما انداخت، ما برا

 یرا که او را برا ی( کسانهیو آله و سلم. صلوات الله عل هیالله عل یاکرم صل امبری، پ4حضرت حمزه مانیعمو میاواجب گفت: اگر ما آنها را کشته 

 گرفت و بر مقامش افزود. یدر دلش فزون دنایبه س 4جنگ با کفار فرستاده بودند کشت. عشق عمر

 [4الامام عبدالله ابن محمد ابن عبد الوهاب فی الباب: الخلافة علی ابن ابی طالب  ملسو هيلع هللا ىلص سیرة الرسول]

  

 

 
 

را چه زمانی برای آخرین بار ملاقات  ملسو هيلع هللا ىلصالله کند که مادرم از من پرسید:  رسولروایت می 4حذیفه بن یمان  بر اساس حدیث جامع ترمذی: 50

انجام   باره مادرم من را سرزنش کرد و من با معذرت گفتم، اجازه بدهید نزدش بروم تا نماز مغرب را با اوکردی؟ گفتم از فلان وقت ندیدمش. دراین

نماز عشا   ادا کردم نشستم تا اینکه با او  آمدم و نماز مغرب را با او  ملسو هيلع هللا ىلص فرت نمایم. سپس من به نزد پیامبردهم، و از او  برای من و تو مادر طلب مغ

؟  من گفتم: 4 صدای پای من را شنید او پرسید، حذیفه  را در تاریکی تعقیب کردم و زمانی که او  طرف خانه رفت و من اورا ادا کردم، سپس او  به

شده که هرگز به زمین فرمود: امشب یک فرشته به زمین نازل ملسو هيلع هللا ىلصدعا کرد: الله تو و مادرت را بیامرزد او     ت چیست؟ سپس اوپرسید: حاجت  بله! او

سرور زنان بهشت خواهد  الله عنها یرض فاطمهنازل نشده بود و از پروردگار اجازه خواست تا به من سلام کند و به من مژده عطا کرده که دخترم 

F - بوسیله والی آن  ، و شهادت مظلومانه تحت ملکوکیت یزیدابن معاویه 4تبیین فضایل سیدنا حسین

 عبیدالله بن زیاد.
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سیدنا  آن است که للحاکمقول حدیث المستدرک ]نقل عنهما سروران جوانان بهشت خواهد بود.اللههای من  حسن و حسین رضینوهبود، و 

عنهما سرداران جوانان اهل بهشت خواهند بودند پدر اللهفرموده:  حسن و حسین رضی ملسو هيلع هللا ىلص اللهکند که رسولروایت می 4عبدالله بن مسعود  

   [ اسناده صحیح: و الشیخ زبیر علیزئی الالبانیقال الشیخ ، 3390]جامع ترمذی: ها خواهد بود. ها در بهشت، بهتر از آنها نیز با آنآن

فضائل ، در  و الشیخ زبیر علیزئی الالبانیو الشیخ  الامام حاکم ولامام الذهبیقال ، 315: السلسله الصحیحه، 6331 للحاکم]المستدرک 

 [صحیح ہاسناد: الصحابة 
 

: دادند و فرمودندپناه  عنهمااللهرضی( به حسن و حسین ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر )): فرمود 4 بن عباسعبدالله حضرت سیدنا : بخاریصحیح بر اساس حدیث  62

با همین الفاظ پناه دادند: از هر شیطان، جانور و از هر  میگویند السلام علیه اسحاقو  علیه السلام اسماعیلپدر بزرگوارم ابراهیم و دو فرزندش 

شبی ، گفت: 4 اسامه بن زید؛ سیدنا براساس حدیث جامع ترمذی. (عنهمااللهرضی برای حسن و حسین ملسو هيلع هللا ىلصچشم بد محفوظ نگهدار )دعای پیامبر 

( در حالی از خانه بیرون آمد در نزدشان یک عبا بود که در آن چادر چیزی بود اما معلوم نبود که در آن چه ملسو هيلع هللا ىلصبرای کاری نزد پیامبر رفتم. پیامبر )

ند در باز کردبود به هرحال من برای انجام کاری که رفته بودم گفتم و سپس پرسیدم که در بین چادر شما چه است؟ این حرفم را که شنید عبا را 

بودند پس از آن دعا کرد و گفت: خدایا من اینها را دوست دارم پس آنها را دوست بدار و هر کسی  عنهمااللهرضی بین عبا امام حسن و امام حسین

از من است 4حسین ): فرمود ملسو هيلع هللا ىلصبیان کرد که پیامبر  4 یعلی بن مرّه،  سیدنا  (را دوست دارد او را نیز دوست بدار.عنهما اللهرضیحسن و حسین 

 . (را دوست دارد خداوند هم او را دوست دارد 4، این نوه ام، شخص بزرگ است، هر کسی که حسین 4 و من از حسینم

 [اسناده صحیح: و الشیخ زبیر علیزئی الالبانیقال الشیخ   3775و  ,3769جامع ترمذی،,  3371صحیح بخاری،]

گفت که حسن و حسین میخطبه  ملسو هيلع هللا ىلصبیان داشت که پیامبر  4بریدهسیدنا براساس احادیث جامع ترمذی و سنن ابی داؤد و سنن نسائی،   63

افتادند در این زمان پیامبر از منبر پایین شدند و حسن و حسین با پیراهن های قرمز آمدند آنها راه میرفتند و به زمین میعنهما اللهرضی

 (خداوند راست گفته بود که پول شما و فرزندانتان برای امتحان و آمازیش شما است.)را گرفت و در بغل خود گذاشت سپس فرمود: ا عنهماللهرضی

که به زمین خوردند من صبر نتوانستم و حتی خطبه را قطع کردم و رفتم آنها را  عنهمااللهرضی این بود که بخاطر حسن و حسین ملسو هيلع هللا ىلص منظور پیامبر

  [06سوره تغابن، آیه  ] همانطور که خدا گفته است فرزند و مال برای انسان عزیز است و برای آمازیش اوست. بلند کردم

بیرون رفت حسن و   ملسو هيلع هللا ىلص خواندیم و قبل از نماز پیامبر ملسو هيلع هللا ىلصما نماز عشا را به امامت پیامبر می فرماید:  4شداد سیدنابراساس حدیث سنن نسائی: 

ها را به زمین گذاشتند و نماز را شروع کردند به سجده که رسید سجده نماز طولانی شد را در آغوش خود گرفت و بعد آن عنهمااللهرضی حسین

بالا شده بود به خاطر همان سجده  ملسو هيلع هللا ىلص بر پشت مبارک پیامبر عنهمااللهرضی من سرم را بالا کردم که ببینم چه شده است دیدم که حسن و حسین

بعد از آنکه نماز تمام شد مردم گفتند که وقتی در نماز سجده طولانی کردید ما فکر کردیم که برای شما اتفاقی افتاده و یا نماز طولانی شده بود 

فرمود چنین حرفی نبود پسرم در حالت سجده بالای پشتم بالا شده بود، من احساس کردم که اگر زود سر از  ملسو هيلع هللا ىلصهم وحی نازل شده است پیامبر 

 .نها تمام نشده باشدسجده بردارم بازی آ

 .، همان واقعه را نقل کرده است( عنهمااللهرضی ، درمورد سیدنا حسن و سیدنا حسین4: براساس مسند احمد،سیدنا ابوهریره یاداشت

  [اسناده صحیح: و الشیخ زبیر علیزئی الالبانیقال الشیخ  1142,1414,سنن نسائی، 1109سنن ابی داؤد، 3774جامع ترمذی،]

 [اسناده صحیح:شعیب الارنؤوط  قال الشیخ (877  صحفه،   -1جلد10669مسنداحمد،  ]

 

 کند او با علی بن ابیخود روایت می تابعی رحمه الله عبدالله وباسیدنااز پدر  رحمه الله عبدالله بن نجیسیدنا بر اساس حدیث مسند احمد: 64

زد ای ابوعبدالله! بر کرانه فرات صبر کن، من گفتم:  صدا اوسرزمین بنام نینوا در مسیر راه صفین رسیدند،  در اوکرد، زمانی که  می سفر 4 طالب

از اشک پر بود. من با اضطراب   وارد شدم که چشمان او ملسو هيلع هللا ىلصالله گفت: یک روزی بر رسول 4   طالب؟ علی بن ابی4 چه شده است یا امیرالمؤمنین

تو بر  4 خبر داد که  حسین 9 من را به من از جانب الله 5فرمود: نه! چند لحظه پیش جبرئیل  ملسو هيلع هللا ىلصالله رسول گفتم: کسی شمارا ناراحت کرده؟

در آن خزان خواهند کرد دیدید؟ من گفتم: بلی و برایم  4: آیا شما گردوخاک جایی که حسین ملسو هيلع هللا ىلص دریای فرات کشته خواهد شد. سپس او پرسید

 .یه کردیم و من نه توانستم که اشک را ادامه ندهممشت خاک را برایم داد و گرنشان دهید! او یک

ن ،فرمود سیدنا حمزه ب ملسو هيلع هللا ىلصروایت می کند که رسول الله  4:سیدنا جابربن عبدالله براساس حدیث المستدرک للحاکم و السلسله الصحیحه

 ، سردار شهداء بهشت هست و هرکسی که درمقابل حاکم ظالم کلمه حق گفت و مقاومت کرد،هم سیدالشهداء است.4عبدالمطلب 

 (والحمد لله ، دلیل قوی دارد.4این حدیث برشهادت سیدنا حضرت حسین ): یاداشت

 [ اسناده صحیح فضائل الصحابة در :و الشیخ زبیر علیزئی الالبانیقال الشیخ (، 336-، صفحه0-)جلد 569]مسند احمد:  

 [اسناده صحیح : الالبانیالشیخ  قال الامام حاکم   ، 336 :السلسله الصحیحه ، 4884 :المستدرک للحاکم،  822السلسله الصحیحه]
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خواب دیدم، او ناراحت بود، را  ملسو هيلع هللا ىلصالله نیمه روز رسولکند که در یکمی روایت 4عباس عبدالله بن  سیدنا بر اساس حدیث مسند احمد:  65 

فرمود: این خون  ملسو هيلع هللا ىلصالله ! این چه موضوع است؟ رسولملسو هيلع هللا ىلص اللهآلود، و او با خود یک بطری داشت که از خون پر بود. من گفتم: یا رسولآشفته و خاک

کند که ما آن روز)خواب دیدن( را به یاد آوردیم، و روایت می 4  کردن آن هستم.  عمارویارانش است که از امروز صبح در حال جمع  4حسین 

 ( یهجر 50ال محرم الحرام در س 01در کربلا به شهادت ر است )در روز  4سپس فهمیدیم که  حسین 

  [اسناده صحیح: فضائل الصحابة در  الشیخ زبیر علیزئیو قال الشیخ شعیب الارنؤط(، 93-، صفحه2-)جلد 1056]مسند احمد: 

محرم )کسی که در  درباره  4عمرکند که شخصی از عبدالله بن می ، روایت تابعی رحمه اللهم یابو نع سیدنا بر اساس حدیث صحیح بخاری: 66 

که پرسید درحالی ها میگفت: از کشتن حشره  4 ها باشد( جبران خسارت بر او چیست؟ با شنیدن این سؤال عبدالله بن عمرحال قتل حشره

عنهما( دو گل من در این اللهها )حسن و حسین رضیفرمود: آنمی ملسو هيلع هللا ىلصکه پیامبر را به قتل رساندند درحالی ملسو هيلع هللا ىلصالله مردم عراق پسر دختر رسول

 االله عنه یرض المسلمین ام سلمهکند که من از امروایت می تابعی رحمه اللهسیدنا شهر بن حوشب  بر اساس حدیث مسند احمد: دنیا هستند. . 

( را 4 ها او )حسین بن علیمرم عراق را لعنت کرد و گفت: آن  الله عنها یرض رسید، ام سلمه 4شنیدم، چون خبر شهادت حسین بن علی 

آنان را لعنت کند، من  9س خوار و ذلیلش کردند، خداوندها او را فریب دادند و سپازهمه آنها )مردم عراق( را بکشند، اولآن 9کشتند، الله 

کرده بود حمل در صبح وقت آمد. دیگ آشپزی همراه با اسعده )یک نوع شیرینی( که برایش تهیه  الله عنها یرض را دیدم که فاطمه ملسو هيلع هللا ىلصالله رسول

 کجاست؟ گفت: در خانه است او فرمود (4 طالببن ابی رسید:  پسرعمویت )علییکرد. او آن را در طبق آورد و در پیش روی او گذاشت. او پمی

با حسن و حسین  الله عنها یرض کند که  فاطمهروایت می الله عنها یرضالمؤمنین ام سلمه : برو و صدایش کن و دو پسرش را نیز بیاور. ام ملسو هيلع هللا ىلص

 ها)حسن و حسینرسیدند، او  آن ملسو هيلع هللا ىلص اللهبه رسول هاآمد. زمانی که آنها را میدر پی آن 4  طالبعنهما( آمد و علی بن ابیالله)رضی

ام المؤمنین در طرف چپ او نشستند. ام الله عنها یرضدر طرف راست و فاطمه  4طالب  ( را در دامان خود نشاند. علی بن ابیعنهمااللهرضی

خوابیدیم برداشت. او  همه را در خرقه پیچید و انتهای خرقه خیبری را که ما روی آن می ملسو هيلع هللا ىلص  اللهکند که رسولروایت می  الله عنها یرض سلمه

ها بیت من هستند، پلیدی را از آنها اهل! این9 فرمود: ای الله ملسو هيلع هللا ىلصو اسوی پروردگارش اشاره کرد خرقه را در دست چپ گرفت و با دست راست به

! آیا  ملسو هيلع هللا ىلص اللهکند که من گفتم: ای رسولروایت می  الله عنها یرض این سخنان دعا کرد و ام سلمهدور کن و با پاکی کامل،  پاکشان کن. سه بار با 

آن را قبلاً به پسرعمویش علی   فرمود: چراکه نه، تو هم هستی به خرقه وارد شو. من هم به خرقه داخل شدم او ملسو هيلع هللا ىلصنیستم؟ او   من از خانواده شما

 تابعی رحمه الله  عمار طبرانی:للبر اساس حدیث المعجم الکبیر  اختصاص داده بود.  الله عنها یرض مههایش و دخترش فاط، نوه 4طالب بن ابی

 ."کنندعزاداری می 4ها برای  حسین شنیدم که جن  الله عنها یرض ام سلمه"کند که از روایت می

 [اسناده صحیح :فضائل الصحابة در  ئیزبیر علیز قال الشیخ ,( 53-، صفحه12-)جلد 27085، مسند احمد: 3363]صحیح بخاری: 

 [اسناده صحیح :فضائل الصحابة در  ئیزبیر علیز قال الشیخ، 2793طبرانی: لل]المعجم الکبیر  

را نزد عبیدالله بن زیاد   یاداشت)  علیه السلامکند که سر  حسین بن علی روایت می 4  انس بن مالک بر اساس حدیث صحیح بخاری: 53

 4های ناسزا، سپس  انس )والی عراقی یزید بن معاویه در کوفه( در یک طبق آوردند سپس او شروع کرد به زدن )با یک چوب( و بعضی حرف

کند که نزد روایت می 4  انس بن مالک قول جامی ترمذی آن است که نقلشباهت داشت.  ملسو هيلع هللا ىلص ( بیشتر از دیگران به پیامبر4 گفت:  او )حسین

را آوردند. او شروع به حرکت دادن چوب در نوک بینی او کرد گفت: من هرگز به زیبایی  4 عبیدالله بن زیاد نشسته بودم و سر  حسین بن علی

 رد دا  ملسو هيلع هللا ىلص اللهشباهت زیادی )در شکل و شمایل( به رسول 4  حسین بن علی سیدنا( گفتم که 4  ام، من) انس بن مالکاو ندیده

 [ئی: اسناده صحیحزبیر علیز الشیخو الالبانیقال الشیخ ، 3339، جامی ترمذی: 3369]صحیح بخاری: 

 

 

 

 ) درمورد این موضوع احادیث ذیل را دقت کنید( 

 نکات:

I  [2924صحیح بخاری،  ]شدند.  دهیو آمرز می جنگیدد قسطنطنیه()قیصر شهر  یلشکر امت من که برا نیولاه صحیح حدیث: ترجم 

II  ،بن  ما لشکر عبدالرحمن ریو ام میدیبه روم رس هیحمله به قسطنطن وقتی که برای،، می فرماید تابعی رحمه اللهابوعمران ترجمه صحیح حدیث

مجاهدت کرد و شهادت رسید، و  9 و در راه خدا .دادما شرح  یرا برا یا هیآ ریتفس 4 یانصار وبی)رحمه الله( در آنجا بود، ابوا دیخالد بن ول

 [2512 :سنن ابی داوءد، حدیث] .قسطنطیه مدفن شد

III ،[1186 :حدیث  صحیح بخاری ]بود.  "امیرآن لشکر معاویه"روم شهادت رسیدند که در  4 یانصار وبینا ابو ا دیس ترجمعه صحیح حدیث 

 است "اشتباه علمی"و چسپیدن آن به یزید بن معاویه ، "قسطنطنیه"بشارت 
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لشکر   تا ایشان شرکت داشت و انیلشکر نیدر تمام ا 4 یانصار وبیبار مورد حمله قرار گرفت و خود ابوا کیاز  شیب هیقسطنطنیاداشت :  

ی حمله کرد آن موقعی حضرت قمر یهجر 66، در سال  به قسطنطنیه   دیزیلشکر  وقتی کهزنده بود و  رحمه الله دیعبدالرحمن بن خالد بن ول

 ."نبود ولی آخرین هم بود دیزی لشکر نیاول این"از این تحقیق نتجه گرفته می شود که  درگذشت. 4 ابو ایوب انصاری

 

 

I .دیشهو را آتش زد  "غلاف کعبه"، 4، حضرت عبدالله بن زبیر  ملسو هيلع هللا ىلصصحابی رسول علیه  مکه مکرمه حمله کرد علیه یزید ابن معاویه 

 (3245 :)حدیث،صحیح مسلم.کرد

II. عنت ل مسلم حیصح ثیطبق احاد بیترت نیپا گذاشتند و بد ریرا ز ، ملسو هيلع هللا ىلصمردم را کشتار رسیدند و حرمت شهر رسول  یدیزیدر واقعه حرا، لشکر 

  آورند.خودشان و همه انسانها به دست  ، ملایکه9 خدا

 [3333 _3339,3319,3323 حدیث : ،صحیح مسلم 4906,4024,2959,2604 حدیث: صحیح بخاری،]

شاگرد خودش به نام مهنا بن یحیی وقتی کی او از امام درمورد  ی بهقمر یهجر 160 المتوفیامام اهل سنت امام احمد بن حنبل )رحمه الله( نوت: 

ل نق ثیحد دیزیاز  میتوانیم ای: آنددیپرس از ایشان  یزید همین است که حرمت مدینه را زیرپا گذاشت، مردم را کشت. فرمود: یزید پرسید، 

 "و کی ها بودند که با یزید حمایت می کردند، گفتکند. را نقل   ثیحد دیزیکه از  ستین زیجا هیچ کس ینگو و برا ثیحد دیزیگفت: از  م؟یکن

 [ : إسناده صحیح 10-الحدیث  در، قال الشیخ زبیر علیزئی  14 :الرد على المتعصب العنید المانع من ذم یزید لامام ابن الجوزی : صفحه ]."شاماهل 

III . ،محبوب   یوال ی(نجد یکوف یعراق) ادیدالله بن زیرا به شهادت رساندند، سر او را در مقابل عب 4 نیحس ی سیدناوقتترجمه صحیح حدیث

با بلا برحذر داشت و  نیا از4مالک  ،را با چوب اهانت می کرد، حضرت انس بن4و او ملعون سرمبارک سیدنا حسین  گذاشتند، هیبن معاو دیزی

  .خدا بود ملسو هيلع هللا ىلص رسول هیشب شتریدر ظاهر ب ،4 نیحسسیدنا  سوگند  9گفت: به خدااو

 [3778:، حدیث  جامع ترمذی,:374حدیث صحیح بخاری]

ات را نه مجاز ادیبن ز داللهیخود عب ینجد یکوف یوال هیبن معاو دیزی ه،یبن معاو دیزیدلخراش کربلا در زمان  و سانحه پس از فاجعه یحتنوت: 

در  قضیه مورد اینبوده است، در کیشر تیجنا نیبه همان اندازه در ا هیبن معاو دیزیکه خود  این عمل او نشان می دهدکرد، معزولکرد و نه 

 .مسلم آمده است حیو صح یبخار حیصح ثیحد

سیدنا حسین پس از شهادت  فرمودند،،هجری( 16المعروف امام سجاد زین العابدین   ) المتوفی  تابعی رحمه اللهعلی  سیدنا علی ابن حسین ابن ،  

را که بعد از  یریشمش"نزد من آمد. و گفت: ،4 یحابصبن مخرمه  ا سورهم نادی، سپس سبرگشتم نهیمد بن معاویه دیزوقتی که من از دربار ی 4

را از  ریشمش نیا ه،یاهل بنوام یعنی ،یقوم چیه رایاست، به من بده، ز دهیرس دست شمابه  هاآن، و4، سیدنا علی 4شهادت )سیدنا حسین 

 [6309 ، صحیح مسلم  3110بخاری،حدیث صحیح ]. "حفظ خواهم کرد جان در جان دارم، آن را به خدا من که یتا زمان هرحمت خدا رها نکن

عاویه( بن م کند، زمانی که سران عبیدالله بن زیاد )والی عراقی یزیدروایت می تابعی رحمه الله بن عمیرره اعم سیدنا  بر اساس جامع ترمذی: 59

هم چیده بودند. من هم به آنجا رسیدم و مردم شده را برای عبرت مردم در صف از مسجد رویویارانش را به نزد مختار ثقفی آوردند. سران بریده

راخ بینی عبیدالله که به سورفت، تا آناو آمد! آمده است! ناگهان ماری را دیدم که در میان سر ها می"گفتند: با مشاهده چیزهای وحشتناکی می

تابعی رحمه عماره  سیدناای در سر او ماند، سپس  رفت و ناپدید شد. بعد از یک مدتی دوباره فریاد زند: او آمد! او آمد!  بن زیاد داخل شد و لحظه

 ."کند که آن مار دو یا سه بار این کار را کردروایت می الله

 [اسناده صحیح:الالبانی الشیخلترمذی وا قال الامام، 3391]جامع ترمذی: 

 

به  ملسو هيلع هللا ىلصگفت: برای جلب رضایت محمد  4 کند که امیرالمؤمنین ابوبکرروایت می 4عبدالله بن عمر  سیدنا  بر اساس حدیث صحیح بخاری: 51

را  9فرمود: الله  ملسو هيلع هللا ىلصالله  کند، رسولعبدالله بن عباس  روایت می آن است که  للحاکمترمذی و المستدرک  عقول جامنقلاش نیکی کنید. خانواده

بیتم را برای دوست بدارید )که من بنده خاص و فرستاده او هستم(  و اهل 9دهد دوست بدارید، من را به دلیل محبت به الله با آنچه روزی می

 . محبت به من دوست بدارید

الامام قال الامام حاکم و ، 6305: للحاکمالمستدرک ،  اسناده صحیح :علیزئی قال الشیخ زبیر، 3391ترمذی:  ع، جام3360]صحیح بخاری: 

 [اسناده صحیح :الذهبی

 

 تا جنایت های سیاه و بزرگ یزید ابن معاویه-3     
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 در امان بمانن" روایات ضعیف السند تاریخی "را حجت و معیار بداند و برای کسانی که می خواهند از فتنه های روایات دروغین بدون سند و  "قرآن و احادیث صحیح السند"به دور از فرقه گرایی، 

 

هایش بودن که بالا شانه  الله عنهم رضی حسن  و  حسینبا    ملسو هيلع هللا ىلص اللهکند که رسولروایت می 4 ابوهریره  :اکمبر اساس حدیث المستدرک للح 31

در پاسخ  ملسو هيلع هللا ىلصها را دوست دارید؟ او آن  ! آیا شما ملسو هيلع هللا ىلص اللهکرد، تا اینکه به ما رسید، سپس یک مرد گفت: ای رسولنوبت بوسه میها را بهبیرون آمد آن

دشمنی کرده است. ( ملسو هيلع هللا ىلص اللهرسول)من ها دشمنی کند با اند و هرکس که با آنها را دوست بدارند من را دوست داشتهفرمود: بله!  هرکس که آن

 [اسناده صحیح: فضائل الصحابة در  علیزئی الشیخ زبیرو  الذهبیالامام قال الامام حاکم و ، 6333 اکم]المستدرک للح

فرمود: سوگند به کسی که جان من در اختیار او است  ملسو هيلع هللا ىلص  اللهکند که رسولروایت می 4ابوسعید خدری  اکمبر اساس حدیث المستدرک للح 30

روایت  4عبدالله بن عباس   شده است کهدر المستدرک نقلکه خداوند او را در جهنم قرار دهد بیتم دشمنی نخواهد کرد مگر اینکس با اهلهیچ

های شمارا ثابت نگه دارد، شمارا از گمراهی ام، که دلستهبرای شما سه چیز خوا 9فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب! من از الله  ملسو هيلع هللا ىلصالله کند رسولمی

 کهام که شمارا سخاوتمند، شجاع و مهربان قرار دهد. به یادآورید! اگر مردی درحالیسوادان شما علم دهد. همچنین از الله خواستهبرهاند و به بی

 دشمنی کند، یقیناً به جهنم خواهد رفت.  ملسو هيلع هللا ىلصبیت محمد با اهل بین حجرالأسود و مقام ابراهیم ایستاده نماز بخواند و روزه بگیرد، ولی

فضائل در  علیزئی الشیخ زبیرو  الالبانیو  ، قال الامام حاکم و الذهبی، 1699: السلسله الصحیحه، 6303و  6301 اکم]المستدرک للح

 [اسناده صحیح: الصحابة 

 

کسی که است؛  9 خداوندمورد لعن نفر فرمود: شش  ملسو هيلع هللا ىلصمی فرماید رسول خدا   اضی الله عنهرعایشه  حضرت :براساس حدیث جامع ترمذی 31

باشد. کسی که ظلم و ستم کند، کسی که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کند،  9زیاده روی در کتابی خدا کند، کسی که منکر حکم خدا 

  برانی:معجم الکبیر للطالبر اساس حدیث  .چک بشمارد یا ترک کندکسی که به اهل بیت من بی حرمتی)بی احترامی( کند و کسی که سنت مرا کو

را کشتند، همچنین فرض کنید  4  کند که: فرض کنید، اگر من در بین کسانی بودم که  حسینروایت می تابعی رحمه اللهنخعی ابراهیم  سیدنا

  کشم، زمانی که به صورتم نگاه کند که این قاتل  حسینخجالت می  بخشیده شده و به بهشت وارد شدم، من از پیامبر 9که من توسط الله 

اده اسن: فضائل الصحابة  یف در ، مشکوته المصابیح در ، قال الشیخ زبیر علیزئی، 1351: المعجم الکبیر للطبرانی   1066:جامع ترمذی]است. 4

که این   Pak.comnatnSuwww.Ahle ویب سایت ماره مراجعه نماید.   برای بررسی منابع صحیح اهل تسنن شما باید   یادداشت [صحیح

 را که مرتبط به این موضوع در سایت ما قابل دسترس است بیبینید.  03سایت از از آفت فرقه گرایی محفوظ است و حتماً سخنرانی ویدیو شماره 

 یالمتوف) الله رحمهمحمد بن ادریس شافعی  مرا بر اهل سنت اماافضی )شعیه( زمانی که نصیبی و علمای یزید ادعای نادرست ر :آخرین توصیه

، او گفت شعر معروف دنیا که در دیوان او آمده است: )إن کان رفضا حب آل  ملسو هيلع هللا ىلص الله( به دلیل جرم دوست داشتن خانواده رسولیهجر 116

است، پس دو نژاد  ملسو هيلع هللا ىلص  اللهدوست داشتن خانواده رسولترجمه: اگر )فرض کنید( رافضی بودن به معنای نی رافضی!( محمد*** فلیشهد الثقلان أ

 شافعی(لادهند که من رافضی هستم. ]دیوان می )انس و جن( شهات 
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