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 غرفه ای نمایشکاه 

 دوغرفه 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الشهيده صلي اهلل عليک ايتها الصديقه

 
 لمکاحاط به ع بعدد ماوالسّر المستودع فيها اللهم صل علي فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها 

 العن اعدائهم اجمعين بعدد ما احاط به علمک و

 و النعثل الطاغوت اللهم العن الجبت و

 

 نمايشگاه حامي غريب

 غرفه دوم

 اف غرفه :اهد -1

 ه وآله علینشان دادن خط نفاق و اهداف و برنامه های آنها در دوران پیامبر اکرم صلي اهلل 

 بیان اهمیت پذيرش واليت ائمه دوازده گانه علیهما السالم 

  واليت امیر المؤمنین علیه السالم تبیینبیان مقاطع مختلف تاريخ در 

 مطالب کلیدی غرفه -2

 لمقدمه و ارتباط با غرفه فضائ 

  تاريخ :آن به تحلیل ايجاد پرسش در ذهن مخاطب در موارد ذيل و ارجاع 

 خدا  حیات حضرت فاطمه سالم اهلل علیه پس از رسولدوران کوتاه  به اشاره

 صلي اهلل علیه و آله

 ئل ل فضااشاره به دفن شبانه و مخفیانه حضرت فاطمه سالم اهلل علیه در مقاب

 عظیم آن حضرت

 مدينهدر بین مسلمانان  نیفقانم شکل گیری حزب 
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 غرفه ای نمایشکاه 

 دوغرفه 

 متن غرفه: -3

 

ها و  توصیه وسالم اهلل علیه  اقیانوس بي کران فضايل حضرت زهرادر غرفه گذشته با قطره ای کوچك از 

 ررسيبال به اجمدر ادامه نمايشگاه قصد داريم به  .آشنا شديدسفارشات پدر بزرگوارشان درمورد ايشان 

رحمت  ر پیامبريادگا براستي چراکوتاه ! چرا تنها رسول خدا بپردازيم . امان پس از دوران کوتاه زندگي ايشا

میان  خاتم در یامبرآنقدر زود از میان خاکیان رخت بر بست و به ديدار پدر شتافت ؟  آخر او تنها يادگار پ

مگر  رفت ؟ ودبان خمردم بود . در اين روزها بر او چه گذشت که تنها و شبانه و مخفیانه به ديدار پدر مهر

ان آخر همگ ودند؟بمردم مزد رسالت پیامبر خدا را که محبت و دوستي خاندان او بود به خوبي بجای نیاورده 

بر را رکه پیامه و هشنیده بودند که فاطمه مايه شادماني دل پیامبر است هرکه اورا بیازارد پیامبر را آزرد

 بیازارد خدا را آزرده است . 

 پدر بزرگوارش را فراموش کرده بودند ؟! ساله 23شايد هم زحمات 

ه زود ينب چبراستي چرا علي آنقدر زود تنها شد و حسنین چه کوتاه صدای دلنشین مادر را شنیدند و ز

 داغدار شد؟

       رار از او قو م چرا و چرا و هزار چرای ديگر که ذهن هر انسان آزاده ای را به خود مشغول مي کند و آرا

 يد پاسخي برای آن يابد .مي ربايد تا شا

ست پیدا دريف ها ور از پیرايه ها و تحبه د ،بخش هايي از تاريخبه به نظر مي رسد، درصورتیکه بتوانیم، 

 کنیم، جواب سووال خود را خواهیم يافت.

 

 هجری. 35شهر مدائن برويم. سال به ابتدا 

ا ند و به اکشتد و استاندارانش خو ظلم و ستم های فراوانعثمان را به دلیل  ،در مدينه سلمانانم

ز ان منصوب ستاندارااوالیان و ، همه نیز ند. ايشاناهبیعت نمودبه عنوان خلیفه، امیرالمومنین علیه السالم 

وشتند و ای به حذيفه ننامه ،حضرت .عزل مي کنند ؛طرف عثمان را به جز حذيفه يماني و عثمان بن حُنیف

د. حذيفه دادن وبه انیز و دستوراتي  ابقاء کردند - )مرکز حکومت ايران( والي مدائن،-مت خود او را در سِ

یابت از نتمام شد، مردم با وی به  شسخنوقتي  و ی حضرت را برای مردم خوانديماني در مسجد، نامه

ز انتهای ا -سلم نام داشته مُک-ايراني ، جواني امیرالمؤمنین علیه السالم بیعت کردند. پس از پايان بیعت

ز سوی گفتید: اين نامه اآمد ميجناب حذيفه! سابقاً از مدينه که به اين جا نامه مي :و گفت معیت فرياد زدج

ی ای است از سوداديد. امروز که نامه خوانديد گفتید اين نامهی مسلمین است و ادامه ميخلیفه

ه کسي باگر  ؛زنیدود حرف نميخما بيشی حقاً حقا چه مفهومي داشت؟ امیرالمومنین حقاً حقاً. اين کلمه

جناب  اند.بوده باطالً باطال از او قبلخلفای ين است که اگويي حقاً حقا، معنايش که جديداً سر کار آمده مي

ا خبر هم آنچه رکني، بشنو و بفاينگونه مي پرسي و کنجکاوی ميکه حاال  :حذيفه به آن جوان ايراني گفت

 .ندبه تفصیل بیان نمودي از تاريخ صدر اسالم را حقايق ايشانبه اين ترتیب، و مي دهم... 
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 غرفه ای نمایشکاه 

 دوغرفه 

لیه مومنین عامیرال وخاص پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله  اصحابفه يماني، از جناب حذيبا توجه به اينکه 

و در  ندکیدا مي اهمیت بسیار زيادی پاين روايت،  ،به منافق شناس مشهور بودند و در تاريخ هالسالم بود

ذيفه حيت جناب بر اساس رواقصد داريم  بخشما در اين  هم بسیار مورد استناد قرار گرفته است. طي تاريخ

باشیم و  داشتهه نگاهي به سالهای آخر عمر شريف پیامبر اسالم صلي اهلل علیه و آلمدارک معتبر، و ديگر 

ان رين داستبلندت". کتاب البته شما را دعوت مي کنیم تا اين روايت را بطور کامل مورد مطالعه قرار دهید

 اشد.همین روايت به رشته تحرير درآمده و از نمايشگاه کتاب قابل تهیه مي ب، بر اساس "غدير

 

 هجری. 9و  8سال  .مدينه

بعد از سالها تالش و خون دل خوردن های پیامبر رسول خدا سرگرم فعالیت و تبلیغ هستند. مکه فتح شده، 

بندگي گسترش عبوديت و کم کم موانع اکاری های امیرالمومنین علیه السالم، اکرم صلي اهلل علیه و آله و فد

1مردم گروه گروه با میل و رغبت به اسالم رو مي آورند خداوند برطرف شده و . 

ی برای آماده ، متمرکز در مسجد النبي وپیامبری معتقد به يك جامعه شده است.دين و احکام خدا مستقر 

 دهد.خورد و به ديگری مي. امتي که در میدان جنگ تشنه است، آب نميشدهبیت فداکاری در راه خدا تر

 

و  هیل نازل شدجبرئدر اين شرايط سابقه بود؛ لذا رسول خدا به آينده خیلي امیدوار بودند موفقیت پیامبر بي

 :مي فرمايد

 2 لمهمنحن نع وَ مِنْ اَهْلِ الْمَدينَةِ مَرَدُوا عَلَي الن ِفاقِ التَعْلَمُهُمْ

در ظاهر خودشان را مسلمان جلوه مي دهند ولي در  .خو گرفته اندبرخي از اهالي مدينه به نفاق ای پیامبر؛ 

برخي از ساکنان همین مدينه، نه از قبائل باديه نشین، طايف، يا اهل مکه، بلکه از باطن به تو ايمان ندارند. 

3وهچنان منافقانه و زيرکانه تشکیل گراينها اهل مدينه.  فرمايد تو هم اين ها دادند که خداوند به پیامبر مي 

4ما بايد به تو معرفي کنیم. .شناسيرا نمي  

                                                           
 الناس یدخلون فی دین اهلل افواجا. نصراذا جاء نصر اهلل و الفتح و رایت  1

 ییجانين یک چرا به  دین خدا اند. موسی، عيسی، ابراهيم و نوح، كار تبليغدر طول تاریخ بشریت، نخستين پيامبري هستند كه كار را به جایی رسانده

 اینگونه نتيجه داده است.سال  20بر طی این زحمات پيام كه نرسانده بودند
 بخش زیادي از سوره توبه در رابطه با نفاق منافقين است.() 101توبه/  -2
شود و از داخل آن ي بنی ساعده متولد میاز درون آن، سقيفهبوجود آوردند و ي اسالمی در داخل جامعهوقایع اساسی را بعدها  ،ي باغيهاین حزب و فئه 3

وائل قرن دوم نی اميه كه ابدهد و نقش خود را تا اواخر دوران بعد هم همان حزب، با حسابی از پيش تعيين شده خالفت را به دامن بنی اميه سوق میخلفا و 

تمام تغييرات و يامبر، پسال بعد از رحلت  105سال دوران خالفت سه خليفه، یعنی  25سال دوران حكومت بنی اميه،  82تا  80كند. اسالمی باشد ایفا می

 ي االعراب.سفله وگردد. این گروه در روایات ما بقایا االحزاب اند، بقایاي همان احزاب تحوالت تاریخ اسالم به روي كار آمدن این حزب بر می
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 دوغرفه 

برای  هستند که مگر به دنبال چه هدفي ورزند؟باين گروه نفاق به نظر شما چه دلیلي وجود داشته که حال 

ند؟ قاد ندارآن اعت که در باطن بهدرحالی ؛ظواهر اسالم را رعايت کنندبصورت مخفیانه رسیدن به آن ناچارند 

حظه قابل مال اسالم گسترشدر آن برهه زماني، که داشته باشیم توجه برای جواب به اين پرسش، الزم است 

م شاندکي شتن داپیشگويي های علمای يهود يا پیامبر اکرم يا فرمايشات براساس افراد، ای پیدا کرده و 

 رد و حتيقدرت قابل توجهي پیدا خواهد کاين دين جديد، ی د که به زودونمتوجه ش ندمي توانسیاسي 

ر مقام توانند دبروهي ابرقدرت های منطقه نیز در برابر آن به زانو در خواهند آمد. لذا در صورتیکه فرد يا گ

مود. اهند نجامعه قرار بگیرند، به زودی حکومت و رياست بر بخشها و سرزمینهای وسیعي خورهبری اين 

 ،ه باشندن نداشتآخود را جزو معتقدين به اسالم نشان دهند؛ حتي اگر قلباً اعتقادی هم به  فعالً اگرپس 

 یرند. ست بگدشه چیني، قدرت را پس از رسول خدا به قبتوانند با برنامه ريزی و ن امید آن مي رود که

                                                                                                                                                                                     
هاي مشرك، این گروه هروكن شدن احزاب و گي فتح مكه و ریشهها چه كسانی هستند و اساس تشكيالتشان بر چه پایه و اساس است؟ بعد از واقعهاین

 خيلی عادي است.ایمان برهاي بعد از رحلت پيغمبر وین آن توجه داشته باشيم، بسياري از پدیدهشوند كه اگر به تكتشكيل می

ب تشكيل دادند؟ چنان با عثمان حزعمر و گفتند آیا همين ابوبكر و  .ناراحت شدند چقدر شنيدند،از جبرئيل را منافقان وقتی پيامبر اسامی در نظر بگيرید،  4

ست كار از ن اگر قرار اتواند نشان دهد. براي چه؟ چو؟ هيچ! پيامبر در مقابل آن گروه، هيچ عكس العمل معمولی نمی؟زیركی و بازیگري؟ خدایا چه كنم

شوند. اگر قرار است تا دایت مید، خودشان هدل مردم را شل و سفت كن يهروي جبر و معجزه و غير عادي انجام بگيرد، پيامبر الزم نيست؛ خدا پيچ و مهر

اش كند، دیگر الزم چهرا مور كسی یک مقدار نفاق در دلش پيدا شد، خدا مرگش دهد و یا پيامبر آهی از دلش بكشند تا عمر سنگ شود، یا خالد بن وليد

نجام شود و از عاصی در شریع الهی انظام ت تالش پيامبران، كار هدایت و ار، تكليف، وينبود پيامبر بيایند. اگر قرار است با حفظ اختيار، امتحان، ابتالء، اخت

 شودشود كه میمعصيتش، از مطيع در اطاعتش، سلب اختيار نشود، همين می

 به است ابدي حيات الیق كه هر و شود هالك جتح اتمام از بعد است شدنی الكه كه هر تا -42 /)انفال هْلِکَ مَْن هَلَکَ عَنْ بَي ِنَةٍ وَ یَحْيی َمنْ حَی َ عَنْ بَي ِنَةٍيُلِ

  (.رسد ابدي حيات به حجت اتمام

 باید. است این در بقيه با برانپيام فرق. دهی انجام را كارت و نشوي مأیوس و عصبانی. است تو راه سر مشكالت این كه است همين پيامبران از خدا تعهد

 یعَلَ  مََردُوا نَةِالْمَدی اَهْلِ مِنْ وَ" كه شد زلنا آیه این وقتی لذا. نشود اختيار سلب مردم از كه است این بر رقرا تشریع نظام در كالا . باشد هاآن در حالت این

 المالس: بگویند یندبيا مسجد در شودمی یاآ. دهند انجام كار بشري معمول طبق باید بلكه كنند، كار جبراا  نباید زیرا. شدند ناراحت سخت پيامبر "... الن ِفاقِ 

 گفتند،می ايجمله چنين اگر گردند؟ داماع باید و هستند منافق خالد و عثمان عمر، ابوبكر، آقایان این كه است رسيده من به وحی امروز! المؤمنون ایها عليكم

 كه كندن گفتندمی آهسته آهسته بعد م؟كردی گناه چه ما اهلل رسول یا كه گرفتنمی اشگریه ابوبكر وقت آن گشتند؟برنمی پيامبر از مدینه و مكه اهل تمام

 .بود مؤمن ما به زدنمی هاحرف این از حال به تا كرده، قاطی نكند است، خورده بهم حالش پيامبر

 (... دارد اطمينان هم مومنان به و دهآور ایمان خدا به رسول...  -61 /)توبه ... لِلْمُؤْمِنينَ یُؤْمِنُ وَ بالل هِ یُؤْمِنُ... 

آمدند بگویند پيامبر چه شده میعباده،  اباذر و مقداد نسعد بن اجرین كه تمامی اهالی مكه بودند، سعد بن معاذ، گذاشت. انصار مدینه و مهاحترام می به ما

د. چون نفاق باطنی خود ها بزنشد دست به تركيب اینگرفت كه پدر من چه كرده است؟ لذا نمیاش نمیاند؟ آیا عایشه گریهاست؟ این بندگان خدا چه كرده

 را افشا نكرده بودند.
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از  شانو هدف اساس کار دهد کهاز پیدايش گروه منافقي خبر ميمتعال در اين آيات،  خداوندبه عبارت ديگر، 

به دست حکومت را بعد از پیامبر، را رعايت کنند تا بتوانند اهر اسالم وظ که استاين  ،نفاق پیشه کردن

5.دنو به قدرت برس گرفته  

ل وند متعانت خداسقرار نیست مردم با زور و جبر هدايت شوند و اساساً در چنین شرايطي با توجه به اينکه 

ا معرفي رهدافشان ااعضای اين گروه و توانستند مي نپیامبر  م سلب اختیار از آنهاست؛بر امتحان مردم و عد

ن اسالم ي که ديجانشین واقعي خود و آن کسی ترازوی راه طبیعي و معمولي اين بود که پیامبر کفهکنند و 

ه و مسئليند بگوتر ايشان بیشتر کنند. از فضائل علي علیه السالم را سنگینبه ايشان استوار مي شود، يعني 

ا شر را ياه خیر رافراد تمام شود و مردم با اختیار خود همه جانشیني ايشان را تثبیت نمايند تا حجت بر 

 انتخاب کنند.

ختلف، های م به مناسبتمکرراً اينگونه است که مي بینیم در سال های پاياني عمر شريف پیامبر اسالم، 

 ايشان و الفصلبخالفت و روايات متعدد در تبیین  الم نقل مي گرددفضايل و مناقب امیرالمومنین علیه الس

فاق، نان گروه م، همو البته هم زمان ه فرزندانشان بعد از پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله بیان مي شود.

 علیه پیامبر اکرم و خاندان گرامي ايشان هستند.توطئه يارگیری، نقشه کشي و مشغول 

 

  ؛مي کنیمو همچنین توطئه های منافقان روايات و برخي از اين آيات  ربکوتاه مروری با هم 

 8و  7ه، آيات شدنازل آياتي که در جهت تحکیم موقعیت امیرالمومنین علیه السالم و شیعیانشان جمله از 

 :سوره بینه است

جَزاءُهُم عِنْدَ رَب ِهِمْ جَن اتُ عَدْنٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهار  ةَاِن َ ال َذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الص الِحاتِ اُولئِكَ هُمْ خَیْرُ الْبَري َ 

 6هُ ب َرَ يَشِن خَ مَوَ رَضُوا عَنْهُ ذلك لِعَنهُم رَضي اهللُ خالِدينَ فیها ابداً 

يا فرمايند: مي کنند و در جمع مردمپیامبر رو به علي علیه السالم مي ،ی بین ه نازل شدسوره اتوقتي اين آي

 ستید.هبهترين افراد عالم  ،پیروانتتو و  .شیعَتُكَ هُمْ خَیْرُ الْبَري َهعَلي اَنْتَ وَ 

                                                           
 پيامبر رحلت از قبل كه افتادند فكر به گروه این هستند، السالم عليه اميرالمومنين جانشينشان كه بودند داده نشان بارها رسالت، ابتداي از پيامبر چون البته 5

 اب هنوز كه ساله 30 جوان یک ویم؟بر او بار زیر كه كيست السالم عليه علی گفتند .كنند خالی شانه جانشينی این بار زیر از سلم و آله و عليه اهلل صلی

خدا  مربوط به كار است یعنی علی به آنچه كه اهلل ذاتِ  فی متنم رْ اميرمؤمنان اسامی از یكی. )است اهلل ذات فی مُتَنَم ِرْ و كشدمی و زندمی دارد، كه اخالقی

كند. اگر چيزي نْ نمیمِوط به كار خداست قاطع و كوبنده است. نسبت به كار خدا مِنْ و در آنچه مرب -رْ یعنی پلنگنَمَ-است سرسخت است. متنم ر است 

گذاریم و خود یک گروه میشود با او كنار آمد پس او را كنار خورد، نمیها گفتند علی با این مشخصات به درد ما نمیاین (ایستد.خالف بشنود واقعاا می

 .ردكاب بيشتري پيدا و یارگيري ها بعد از فتح مكه شتها ؛ لذا ثبت نامبه دست بگيریمكار را پيامبر  بعد ازهيم كه بتوانيم تشكيل بد

ا داشته ، احترام او رلم زنده استسآله و  وبعد از تصميم گروه، افراد آن سعی كردند از پيامبر بيشتر اطاعت كنند و قرار گذاشتند تا وقتی محمد صلی اهلل عليه 

 را خراب نكنند. سوابق قبلی كافی بود، از این به بعد خوب مطيع باشند. ظواهرباشند و 

ها نزد خدا بهشت عدن است كه زیر آن نهرها آنان كه به خداي یكتا ایمان آوردند و نيكو كار شدند، به حقيقت بهترین اهل عالمند. پاداش آن -7و8بينه/  -6

 رسيد.از خدا ت ها از خدا راضيند و این بهشت مخصوص كسی است كهها خشنود و آندان متنعمند. خدا از آنجاري است و در آن بهشت جاوی
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 غرفه ای نمایشکاه 

 دوغرفه 

سجد مرا در  شانآمد، و دورخوششان مي يشانابودند، از علیه السالم ای از همان اول در کنار علي عده

گرفتند، ياد ميعلیه السالم  ليدانستند از عگرفتند. وقتي که پیامبر در مدينه نبودند، مسائلي را که نميمي

ر ياسر، قداد، عمامبودند، مثل سلمان، علیه السالم دوستان علي بودند که ايجاد شده  ييعني به تدريج گروه

اشند، بکردند در همه حال پشت سر علي ابوذر، حذيفه يماني، بالل حبشي و دو سه نفر ديگر که سعي مي

 ؛رکه پیامب . ديده بودندهیلقوم و قبو ان، محور ايمان بود نه گروه ها محورشاين باشند.حرمت او را داشته 

مان هی شیعه، از کلمه لذا ايشان را دوست داشتند. ؛را دوست دارندعلیهم السالم علي، فاطمه و حسنین 

 شد.اطالق ميعلیه السالم علي و پیروان دوستان اين زمان، بر 

 :هکن علت امیر المومنین را دوست نداشتند. يا به اي ای بودند کهدر مقابل، از همان ابتدا، عده

 ؛خويشاوندان مشرک آنان را در جنگ ها کشته بودند ،ايشان  

  ؛را مانعي در راه تحقق اهداف نامشروع خود میديدند آن حضرتيا 

  عنوان مهمترين ياوره بهم يا از پیامبر خوششان نمي آمد و به تبع آن از امیرالمومنین علیه السالم 

7نفرت داشتند و همراه و هم راز ايشان  ؛

 8و يا به ايشان حسد مي ورزيدند . 

مخالفت  ، توان اظهارقدرت گرفته بود اسالمآنکه به علت بودند. البته  دادهگروه تشکیل اين عده نیز کم کم  

و  طئه چینيوت شانصدنفاق پیشه مي کردند و قبا پیامبر و امیرالمومنین علیه السالم را نداشتند و لذا جدی 

 .دبوبه دست گرفتن حکومت پس از پیامبر اکرم نقشه کشي برای 

را  قام ايشاندادند و به عناوين مختلف مبه هر مناسبتي به امیر المؤمنین میدان مي ،پیامبر در جمع مردم

رسد، به لي ميعبردند. تا اين که جبرئیل نازل شد، يا رسول اهلل! به مؤمنین دستور بده، هر کس به باال مي

 ."نمیرَ الْمُؤمِنییْكَ يا اَاَلس َالمُ عَلَ" رسند به او بگويند:وقتي به علي مي و ن به او سالم بدهدامؤمن عنوان امیر

ه کافرادی  فر ازندو تا آنجا که  ؛بازهم منافقان سعي مي کنند به انحاء مختلف از اين دستور سرپیچي کنند

 هنگامي که"د: نفتز شنیدن فرمان پیامبر در اينباره، به يکديگر گبعداً حکومت را به دست گرفتند، پس ا

 "محمد از دنیا رفت، اين دستور او را زير پا خواهیم گذاشت!

ر رم نیز دبر اکآيات در تحکیم موقعیت امیرالمومنین علیه السالم يکي پس از ديگری نازل مي شود و پیام

 گوشزد مي کنند:ايشان را به مردم  بالفصلمقام واال و جانشیني مناسبت های مختلف، 

 آيه تطهیر، 

 ماجرای مباهله، 

 ،آيه اولي االمر 

 ماجرای ابالغ آيات اول سوره برائت 

                                                           
 . تحریمصالح المؤمنينان تظاهرا عليه فان اهلل هو مواله و جبریل و ... و  7

 . نساء  اهم ملكاا عظيمااو آتينحكمه ام یحسدون اناس علی ما اتاهم اهلل من فضله و لقد آتينا آل ابراهيم الكتاب و ال 8
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 آيات اجر و مزد رسالت 

 حديث منزلت 

 ماجرای فتح خیبر 

 حديث ثقلین 

  یامبر پ ،ناندر کنار غدير خم، در حضور بیش از يکصدهزار نفر از مسلما عظیم ترين آن موارد،و

 نشان وتثبیت امامت و خالفت امیرالمومنین و فرزنداش از يك ساعت خطابه ای طوالني در بی

ان امام بعنو اهمیت پذيرش واليت ايشان ايراد مي فرمايند و از همگان مي خواهند که با آن حضرت

 و جانشین بعد از خودشان بیعت کنند.

 

 :مودند کهنید مي ای مسلمانان تاکبرای مختلف، در حقیقت پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله، در موقعیت ه

 خرت آد در ای مردم! اگر مي خواهید در دنیا، زندگاني سعادتمندی داشته باشید؛ اگر مي خواهی

 ومؤمنین پیروی از امیرالبه اين ريسمان محکم االهي چنگ بزنید و خوشبخت باشید؛ الزم است 

 ايشان را بکنید. معصوم فرزندان 

 و دين با ايشان کامل مي شود. یممستقیم هستصراط ايشان من و ه تنها آگاه باشید ک 

 .من و علي پدران اين امت هستیم 

  ا رذاب آخرت بدبختي دنیا و عاعمالش ساقط شده، ، تبعیت نکندعلي و امامان از نسل او هرکس از

 برای خود جاودانه ساخته است.

 ست.ی اوهرکس که من سرپرست و صاحب اختیار او هستم، علي علیه السالم، صاحب اختیار و موال 

  باطن و تفسیر قرآن را فقط اينان بیان مي کنند 

  مرزد.آو خداوند توبه کسي را که واليت علي را انکار کند، هرگز نمي پذيرد و او را نمي 

o ا مني بلسالم را مساوی ايمان و دشمنین علیه اوو در يك کالم، پذيرش واليت امیرالم

  .ايشان را مساوی کفر و نفاق اعالم مي دارند

 شینند:نیز بیکار نمي ندر مقابل، منافقان 

 9ایپیمان نامه کشته او يا برد از دنیا را محمد خداوند اگر "با يکديگر مي نويسند مبني بر اينکه  

1در خانه کعبه دفن مي کنند. و آنرا ".اهل بیت او برسدخالفت به امر شد، نگذارند  0  

  ،اقدام به دو مرتبه در بازگشت سپاه مسلمانان از جنگ تبوک و همچنین در بازگشت از حجه الوداع

شر  آنان را از  داوند متعالکوه ها مي کنند که خهنگام عبور در ترور پیامبر با رماندن شتر ايشان در 

                                                           
 صحيفه ملعونه اول 9

1  و البته پيامبر نيز در خطابه غدیر به این موضوع اشاره می نمایند. 0
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برای جناب حذيفه که همراه پیامبر هايشان هرهچبه معجزه االهي، و البته  آن حضرت نگه مي دارد

 اکرم بودند، روشن مي شود.

 نند تا کت مي در مناسبت های مختلف با پیامبر در امر جانشیني امیرالمومنین علیه السالم مخالف

 جايیکه ايشان را نعوذباهلل احمق و ديوانه مي خوانند.

  ،افرادی که بعد از پیامبر خالفت را از آن خود  در خانه يکي ازمجدداً پس از بازگشت از حجه الوداع

1نفر از سران منافقان 34کرد،  1 1ایبا يکديگر اساسنامه   2 را تدوين مي کنند که بر اساس آن،  

 از پیامبر، در میان خودشان باشد.خالفت بعد 

o  و البته پیامبر اکرم ضمن خطابه ای به عمل آن افراد اشاره کرده و مي فرمايند: امروز

1.. صحیفه ای علیه ما نوشتندگروهي. 3 خداوند به آنان امکانات مي دهد تا آنها و کساني ، ...

که بعد از ايشان مي آيند را امتحان کند و انسانهای خبیث و پاک را از هم جدا سازد. اگر 

بخاطر امری که مي خواهد مقدر نمايد، از آنها روی نبود که خداوند به من دستور داده 

 ون آنان را پیش آورده و گردنشان را مي زدم.؛ هم اکنبرگردانم

نکه ، برای آلوداعبه ماه های پاياني عمر شريف پیامبر اسالم مي رسیم. رسول خدا، پس از بازگشت از حجه ا

ن منافقاه ران گروسو خالي نمودن مدينه از زمینه را برای جانشیني امیرالمومنین علیه السالم هر چه بهتر 

 عزاما شام سویبه  ؛شدهتجهیز که  سپاهيافراد مشخصي از منافقان، همراه دهند  دستور مي مهیا کنند؛

ساله  18ن زيد بسامه او برای اينکه بعدها به بهانه جوان بودن امیرالمومنین مانع خالفت ايشان نشوند،  دنشو

مراه است ه مالزمنافقان امر مي کنند که  تك تكايشان به  را فرمانده همه آن بزرگان اصحاب مي کنند.

 ترک کنند. را هر چه زودتر مدينه  ،لشکر اسامه

خطابه غدير را در کمال صحت ايراد همه اعمال حج و  ،در همین اثنا، پیامبر اکرم که در کمتر از دو ماه پیش

1انجام داده بودند، به ناگاه مريض مي شوند 4 بیکار ننشسته سران گروه نفاق مي بینیم که بازهم  در اينجاو  

 پس از پیامبر، يکي پس از ديگری اجرا مي کنند: خود را برای به دست گرفتن حکومتشوم و نقشه های  اند

 به همراه لشکر اسامه تعلل مي ورزند در رفتن 

  سپاه اسامه را متوقف کرده 

  مي گردند. بازخود، مخفیانه به مدينه و 

                                                           
1  قبيله یا همراهی عده اي را داشتند. ریاست گروه و اكثرشانكه  1

1  ي مشئومهصحيفهیا  صحيفه ملعونه دوم 2

1  صحيفه اي كه منجر به محاصره بنی هاشم در شعب ابی طالب شد.(ماست. )عليه سردمداران زمان جاهليت كه شبيه صحيفه  3
1  امام صادق عليه السالم: انهما سم تاه 4
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رکت لشکر اسامه تاکید کرده و چندين مرتبه امبر اکرم بارها به لزوم حیبود که پ يدر حال هااينهمه و البته 

1نده بودرا مورد لعنت قرار دادتخلف کنندگان از آن لشکر  5 . 

مي کنند تا وصیت نمايند  کاغذپیامبر اکرم در بستر بیماری، از اطرافیانشان درخواست قلم و در همان ايام، 

به بهانه اينکه کتاب خدا و  نمودهگروه منافقین با دستور ايشان مخالفت  کرده های ولي بازهم همان سر

1کافي است 6 1برترين مخلوق االهي و کسي را که هیچگاه جز بر مبنای وحي سخن نمي گويد؛  7 به هذيان ؛ 

 کنند!گويي متهم مي

همین روزها، پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله، امیرالمومنین علیه السالم را بر بالین خود خوانده و يکي از در 

ی آتي برايشان شرح مي دهند و از ايشان تعهد مي گیرند که تنها در صورتیکه ياوری پیدا حوادث روزها

وگرنه مامور به سکوت هستي و حتي درصورت اهانت به  .بگیر شکردی، حق خود را از غصب کنندگان

1همسرت نیز نبايد کاری انجام دهي. 8  

 میرالمومنین علیهپیامبر اسالم در دامان اروح مطهر صفر سال يازده هجری؛  28و باالخره، در روز دوشنبه 

ن ادخان دا شده وجمادی ؛ از کالبد ، حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیهامنزل يگانه يادگارشاندر و السالم 

 زمین و زمینیان را سوگوار رحلت غريبانه خود مي نمايند. عصمت و طهارت و همه

وه فرو م و اندغمسجد النبي در  ؛مي پیچداهلل علیها ی منزل فاطمه زهرا سالم در فضا دای گريه و زاریص

 های تلخ میوه بني هاشم مي نشیند؛ چشم ها، نگران به ثمر نشستن ؛ غبار حزن و پريشاني بر کوچهمي رود

مودن ملي نعبه دنبال . گروه منافقان درخت فتنه ای است که از مدتها قبل در خاک مدينه ريشه دوانده

 روياهای شوم خود.

 :ن آيه در گوش هر مسلماني زنگ مي زند که و اي

ينقلب علي  بکم و مناو ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل ا فاين مات او قتل انقلبتم علي اعق

1کريناا و سیجزی اهلل الشئعقبیه فلن يضر اهلل شی 9  

ته یرد يا کشاگر او بم آيا ای که پیش از او ]هم[ پیامبراني ]آمده و[ گذشتند، نیست.و محمد، جز فرستاده

رساند، و به يگرديد؟ و هر کس از عقیده خود بازگردد، هرگز هیچ زياني به خدا نمشود، از عقیده خود بر مي

 .دهدزودی خداوند سپاسگزاران را پاداش مي

 

                                                           
1  مَلْعُون َفهُوَ اُسامَة جَيْشِ عَنْ تَخَل َفَ مَنْ 5

1  حسبنا كتاب اهلل 6

1  . نجمو ما ینطق عن الهوي ان هو اال وحی یوحی 7

1  تصور كنيد، غربت تا چه اندازه؟؟ 8

1  144 آیه(   3) رانعمآل سوره 9
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 وبه خانه حضرت زهرا از میان کوچه پس کوچه های محله بني هاشم، در بخش بعدی نمايشگاه، 

 اهل آن رارد و علیهما السالم مي رويم. خانه ای که روزهای غم انگیزی را پشت سر مي گذا امیرالمومنین

 استي آيارکه به  به دنبال جواب اين پرسش خواهیم بود خانه در آنبي پاياني فراگرفته است. حزن و اندوه 

 ؟ندازگشتبهلیت ان جاه و به دوراز اعتقادات خود دست کشیدبعد از رسول خدا صلي اهلل علیه و آله، مردم 

 

 
 


