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 فاطمیه نمایشگاه غرفه ای

 غرفه سه

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الشهيده صلي اهلل عليک ايتها الصديقه

 
 احاط به علمک 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 سوم

 

 

زب نفاق، يم که حداشتیم و ديد کرم صلي اهلل علیه و آلهگذری اجمالي بر سالهای آخر عمر شريف پیامبر ار بخش قبلي، د

کرده ی رنامه ريزبلسالم را سازماندهي، توطئه کنار زدن جانشین واقعي پیامبر اسالم، امیرالمومنین علیه او نقشه کشي چگونه با 

 .دندنموو آن را مرحله به مرحله اجرا 

ن ود را مهماو خم کنیم برای شما ترسیرا امیرالمومنین علیه السالم سعي کرديم حال و هوايي از خانه در اين بخش نمايشگاه، 

م تر ي محکنه ارتباطهل اين خادر اينجا و با ا ،تا کمي فارغ از دنیای بیرونهم با ما همراه شويد شما  ريمدوست دا ايشان بدانیم.

ز ا يی که کساست؛ خانه که ده ها آيه از قرآن کريم، در فضیلت و مقام واالی اهل آن نازل شده اخانه ای  .کنیمل پیدا بق از

هلش آن، از ا رود بهوبرای  وده و جبرئیل امین نیزمحل رفت و آمد مالئکه الهي بدرگاه آن، دست خالي برنگشته؛ خانه ای که 

 تن آل عبا بوده است. پنجن مخلوقات آفرينش، يعني فته و خانه ای که منزل و ماوای برترياجازه مي گر

ي دير ن هم خیل. ولي االديمرده و بعد وارد مي شعرض سالم ک ،به اهل آنابتدا ، ودبهتر بشايد اکنون که به اين خانه آمده ايم؛ 

ر آنان حاض ه در محضرهم مرده و حاضر و غايب تفاوتي ندارد وزنده و  دقت داشته باشید که برای اهل اين خانه،البته  .نیست

اين  حضور قلب، وتوجه آنان را به خودمان جلب مي کنیم. پس با توجه ما با عرض سالم به خدمتشان، در حقیقت و هستند؛ 

 برکاته وحمت اهلل رئکه و سالم ها را با يکديگر زمزمه کنیم: السالم علیکم يا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف المال

آخر  .است د شدهنان وارآبه تاکنون عزادار بزرگترين مصیبتي هستند که  ،گر، زماني به اين خانه آمده ايم که اهل آناز طرف دي

اه ايشان، از یز به همرين خانه نبا رحلت ايشان، گويي روح و جان اهل او از دنیا رفته اند پیامبر اکرم، صلي اهلل علیه و آله تازه 

رت ان نیز حضو آقاي چه بجاست که خانم ها، به حضرت زهرا سالم اهلل علیها سرسالمتي بگويند پس کالبد مادی جدا شده است.

 .علي علیه السالم را تسلیت دهند
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 فاطمیه نمایشگاه غرفه ای

 غرفه سه

گروه منافقان از سالها قبل در بخش قبل، برايتان گفتند که از سوی ديگر، بد نیست، نگاهي هم به بیرون اين خانه بیندازيم. 

که امیرالمومنین علیه السالم مشغول تجهیز و تکفین ي را زمانلذا مي بینیم که ند، ه ابود ظاتلحمنتظر و مترصد رسیدن اين 

آنان با اجرای يک نقشه ماهرانه و غافلگیر کردن  ، غنیمت شمرده و توطئه غصب خالفت را عملي مي نمايند.بودنداکرم پیامبر 

1ده و ضمن تصرف مسجد النبي، با تهديدمردم، خود را به عنوان خلیفه منتخب و جانشین رسول خدا جا ز تطمیع و هیاهو،  ،

2از مردم مدينه بیعت مي گیرند.با کمک گرفتن از قبیله اَسلَم، کودتای خود را به ثمر نشانده و  نکته جالب توجه اينجاست که  

 دند!!کودتاچیان حتي در مراسم نماز بر جنازه پیامبر اکرم و تدفین ايشان نیز حاضر نشاين بسیاری از 

؟ علي علیه السالم تدفین پیامبر را 3به نظر شما در چنین شرايطي، اهل بیت علیهم السالم چه کاری مي توانستند انجام دهند

رها کنند و بروند در سقیفه بني ساعده برای بدست آوردن حکومت بحث و جدل کنند؟ يا ذوالفقار را بیرون کشیده و به جنگ 

مسجد النبي، از  نويران شدروند و از حق خود دفاع کنند؟ آيا نتیجه اين کار در آن شرايط، جز با حزب نفاق و طرفدارانشان ب

ی پیغمبر، سلطه و تفوّق منافقان، يهوديان و کافران مدينه بر اوضاع اسالم، به دنبالش ارتداد بین رفتن قرآن، کشته شدن صحابه

4؟؟شدميچیز ديگری  ؛است و از بین رفتن زحمات خاتم االنبیاء آن چه که نام اسالم بر آنهر مردم مکه، قلع و قمع شدن   

                                                           
 سلم کوچه های مدینه را پر نکرده بودند، به پیروزی خود یقین نداشتم.عمر: تا زمانی که قبیله ا 1

 زیارت جامعه ائمه المومنین: فلما مضی المصطفی صلوات اله علیه و آله، اختطفوا الغره و انتهضوا الفرصه ... 2

 .بردند را استفاده حداکثر هوس، و هوا از دممر پیروی و دنیاپرستی از هم نامردمان این و نیست جبر و زور به انسانها هدایت بر االهی سنت 3

 مسلمان ایعده مدینه، اطراف قبائل. هستند مدینه در هنوز اسالم، از خورده ضربه یهودیان. هستند جدید و قدیم منافقان از ایعده مدینه در. است متالطم مدینه در شرایطی که شهر 4

 نفر مدعی 2مامه از جنوب عربستان، یمن و ی .باشند تهداش واقعی ایمان که این نه بود آمده خوششان پیامبر از شده بودند؛ مسلمان که نشینان بادیه. اندنشده مسلمان هنوز ایعده و شده

 مشرکان از ایعده رسید، مکه به پیامبر رحلت برخ وقتی لذا داشت؛ وجود بت به اعتقاد هنوز هاآن اکثر هایدل در ولی بودند، شده مسلمان که بود سال 5/2 مکه مردم پیامبری شدند.

 برای آماده مدینه نمنافقا ارتداد، برای آماده عرب قبائل و مکه طائف،. خودمان هایبت بر درود. "مُحَم َد ماتَ مُحَم َد، ماتَ": که آمدند الحرام مسجد به گرفته، دست به را خود هایبت

 اعراب. کردن کن عربستان و ریشه به هجوم و ایران آماده برای سوریه مرز م.انتقا برای آماده خیبر اطراف و خیبر یهودیان هجوم، یك

 بیاید دمسج به شمشیر با و بگذارد را نازهج السالم علیه علی آیا بگوئید حاال. زمین روی در پیامبر یجنازه و مشکالت این با السالم علیه علی حضرت و بود پیامبر فوت روز وضع این

 سعد ابوذر، با عمر علی، با ابوبکر حفصه، با سلمه ام سالم، لیهاع زهرا حضرت با عایشه شدمی درگیری شد؟ تصور کنید اگرمی سادگی این به مگر بخوانم؟ نماز من کنار بروید بگوید و

 سالم زهرا علی و و کردندمی بی حرمتی پیامبر بدن به و تاختندمی النبی مسجد به اسب بر سوار منافقان، و یهودیان درگیری، این در. می کردند درگیری...  و خزرج یقبیله با عباده بن

 هانشینبادیه با بعد بردند،می بین از شده آوریجمع محراب و منبر بین که را قرآن هایپاره کردند،می یکسان خاك با را مدینه تمام و کشته را عایشه و عمر سلمان، ابوبکر، علیهما، اهلل

 .شدمی کنریشه همیشه برای وحی و او خاندان و علی رفت،می بین از السالم علیه علی و پیامبر ماتزح تمام. گشتندبرمی

 ه مبارزه برخیزم؟ب ایشانگذاشتم تا در جانشینی ی پیامبر را میگوئید که من جنازهفرمایند: شما میحضرت علی علیه السالم میاینگونه است که 



 

 

 

 

3 

 فاطمیه نمایشگاه غرفه ای

 غرفه سه

 همکاریبا ايشان  و بشناسند رسمیت بهراه دومي که در مقابل امیرالمومنین علیه السالم بود، اين بود که حکومت آنان را 

اسالم واقعي و از بین رفتن  . نتیجه چنین کاری، آيا جز با زير پا گذاشتن بخش عظیمي از دستورات االهي و قلب ماهیت5کنند

6زحمات خاتم االنبیا؛ امکان پذير بود؟؟  

 در به خاطر آن و که هستندم علیهم السال ابیطالب بن علي و پیامبر خاندان ،آن دستورات به عملدين و  برای افراد تريندلسوز

ن همه از بین نرفتن آ ه السالم به دنبالکامالً طبیعي است که امیر المومنین علی .بردند رنج سال 23 و کردند جهادآن  راه

 سکوتيکه  دبرگزيدن را سومي راهلذا ايشان  .حتي اگر اين مسئله منجر به صدمات به ايشان شود ؛زحمات خاتم االنبیا باشند

اين  یمشخصه .است و بیعت نکردن نداشتن قبول با راههم ینينش خانه اين که مشخصهاين  با نشستني خانه بود. آمیز اعتراض

 شوند. ضر نمياعتراض، عدم همکاری و همراهي با کودتاچیان است. در فاصله ده قدمي مسجد هستند، ولي در نمازشان حا

ت و شرکت دم بیععو البته طبیعي است که چنین وضعیتي را حزب نفاق که اکنون داعیه دار حکومت شده اند، تحمل نکرده و 

گرفتن رت بیعت نه درصوبرايشان بسیار گران تمام مي شود. کم کم نگران مي شوند ک امیرالمومنین علیه السالم در نمازهايشان

 ملذا مي بینی ب شود.آاز امیرالمومنین، خانه ايشان محل اجتماع مخالفین خلیفه شود و همه تالش ها و نقشه هايشان نقش بر 

ز ايشان بیعت ارستند تا فم مي ل امیرالمومنین علیه السالکه تنها چند روز بعد از رحلت پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله، به دنبا

 بگیرند.

7از اينجای واقعه را بارها شنیده ايد که وقتي فرستاده خلیفه پشت در خانه امیرالمومنین علیه السالم مي آيد ، حضرت صديقه 

و آمد و گفتگوها چندين مرتبه تکرار مي اين رفت  مي کنند.کرده و رد مفتضح خلیفه را فرستاده  با پاسخ خود، ،سالم اهلل علیها

8شود تا جايیکه بنا بر نقل زيارت جامعه ائمه المومنین 9های مشرکین در جنگ احزابعرب های پست بیاباني و بازمانده  ، به 

                                                           
می  القتل علیه السالم قطعاً واجب علی بن حسین و به ترتیب است معاویه بن یزید حکومت او، حکومت از ترمردمی بدهید، رسمیت مردم خواست وانعن به خلیفه اول، خالفت به اگر 5

بقیه  و علی بن حسین قتل ویبصت یعنی محمد، آل و محمد حق ظالم اول ظلمِ به نگریستن شوخی و خلیفه اول خالفت تصویب که است این .بیعت نکرده مردمی حکومت با شود چون

 .السالم علیهم اطهار یائمه

پیامبرش  ی او غژغژ می کند،اگر که نیست باورت، به اسالم اهل سنت نگاه کن که خدایش مجسم می شود و شبهای جمعه با خرش روی پشت بام مساجد می آید و عرش زیر سنگین 6

 ردم در انجام افعال خود مجبور هستند و...سحر می شود و آیات شیطانی بر زبانش جاری می گردد، م

یامبر اسالم بودند اما دریغ ان در کنار پی که ایناگر هم فکر می کنی شاید امیرالمومنین علیه السالم با همکاری با ایشان، باعث هدایتشان می شدند، بهتر است رجوع کنی به سالهای متماد

 ال در ایشان اثر کرده باشد.که ذره ای از کماالت آن برترین معلم خداوند متع

 را مصیبت پنجشنبه روز نیز روایات در شود.می جمعه یا سالم اهلل علیها، پنجشنبه زهرا حضرت یخانه در زدن آتش بوده باشد؛ روز روز دوشنبه سقیفه به مربوط برنامه هایاگر  7

 .خوانده اند عظمی

 قبل از دعای عالیه المضامین ،در اواخر مفاتیح 8

 گ خندقجن 9



 

 

 

 

4 

 فاطمیه نمایشگاه غرفه ای
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1خانه نبوت و رسالت هجوم آوردند. 0 ندی سو امیرالمومنین علیهما السالم در اين ماجرا، فاطمه حضرت آنان با نحوه برخورد  

1استس از پیامبر، ت پفخالمدعیان چهره واقعي آشکار کننده و  ايشانمظلومیت بر آشکار  . امیر المومنین علیه السالم، غريبانه 1

و کاشانه خود  دين خداونددر خانه نشسته و مامور به سکوت هستند. حضرت زهرا سالم اهلل علیها با وجود آنکه باردار هستند، از 

حزب نفاق مي خواهند به هر وسیله ای که شده از امیر مومنان بیعت بگیرند و حتي تهديد مي کنند که دفاع مي کنند. سران 

خانه را با اهلش به آتش مي کشند تا برای همیشه خیالشان از بابت مدعیان دين و امامت راحت شود؛ کینه های از زمان 

1ر و حنین را به ياد مي آورندجاهلیت تاکنون شعله ور مي شود؛ خاطرات کشته های در بدر و خیب 2 همه توجهات ؛ حسد آن

 پیامبر به اين خانه و خانواده در وجودشان زبانه مي کشد و ...

شود، در اينگونه مي شود که خانه تنها يادگار خاتم پیامبران توسط مدعیان دروغین جانشیني ايشان به خاک و خون کشیده مي

شان براثر فشار در و ديوار مجروح مي شود؛ فرزند شش ماهه شان را مي سینهرا مي شکنند، آن حضرت را کتک مي زنند؛ 

1حجت خداوندبه زور وارد خانه ايشان شده و کشند؛  3 ان شرا با طناب، کشان کشان به سمت مسجد مي برند؛ حضرت زهرا مانع 

1مي شوند، بازوان ايشان را با ضربات غالف شمشیر کبود مي کنند 4  ؛...

 ؟؟؟؟{3حمود کريمي: فاطمیه}پخش نوحه: حاج م

هر قدر که اعضای حزب نفاق سعي کرده بودند که ظواهر تا آن موقع در اينجا زبان تاريخ، خاموش است. حرفي ندارد که بزند. 

را حفظ کنند، در کوچه های بني هاشم، چهره واقعي خود را نشان دادند. نشان دادند که دين را فقط بعنوان وسیله ای دين 

ن به حکومت مي خواستند و نشان دادند که حقیقت دين، آن چیزی نبود که آنان ادعايش را داشتند. نحوه برخورد برای رسید

ای باقي نمي گذارد مدعیان جانشیني رسول خدا صلي اهلل علیه و آله با تنها يادگارهای ايشان جای شک برای هیچ انسان آزاده

1بودندکه آنان به زور پیراهن خالفت را به تن کرده  5  دا مناسب قامت ايشان نیست.و خوب مي دانستند که اين رَ 

ند و کسي کام مي بررسي اجمالي دوران کوتاه زندگي حضرت زهرا سالم اهلل علیها در کالبد مادی، حجت را برای همگان تم

 نمي تواند ادعا کند که حق با مدعیان دروغین جانشیني رسول خدا بوده است.

                                                           
1  الرساله و النبوه دار الی االعراب سفله و االحزاب بقایا شرفحُ 0

1  اگر نفاق آنان آشکار نمی شد، نسل های بعدی عملکرد آنان را عین واقعیت دین و اسالم قلمداد می کردند. 1

1  )دعای ندبه( ضتهحنینیه و غیرهن. فاضب ت علی عداوته و اکبت علی منابخیبریه و فاودع قلوبهم احقاداً بدریه و  2

1  علی خیبر گشا، علی داماد پیغمبر!علی فاتح بدر و حنین!  3

1 4
فاتِها س ب ب   كان  امام صادق علیه السالم:   ولي ق ْنف ذ   ا ن   و   (170ص /43بحاراالنوار/ ج) بامره الس ْیف بِن ْعلِ  ل ك ذ ها ف النِ  م 

1 5
ها فالن  ص   (3/1خ /البالغه نهج) أما و  هللاِ ل ق ْد ت ق م 
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 غرفه سه

 {3کريمي: فاطمیه }پخش نوحه: حاج محمود

 در روزهای بعد از آتش زدن در خانه نیز، 

 حضرت زهرا سالم اهلل علیها خود چراغ روشنگر راه و علم هدايت بودند.

ند تشخیص لبي بتواناز تق جان خود را بر سر اين مي گذارند که مردمان، هدايت را از گمراهي، راه را از بي راه و گوهر ناب را

 اختیار خود انتخاب کنند راه خیر يا راه شر را.دهند. و بعد خود با 

ماند تي باقي نايش حجاينهمه مصائب را تحمل کردند تا هر کس که به دوران کوتاه زندگي ايشان در تاريخ برخورد مي کند، بر

 که بگويد گمان کردم حق با مدعیان دروغین جانشیني رسول خدا بود.

 

 طرافیانش به وجود آورده اند،شرايط خفقان و ارعاب و تطمیع خلیفه و ا

 قصد نابودی اسالم

 غربت جانشین حقیقي پیامبر

 منافقان هم مي دانستند که علي علیه السالم دست به شمشیر نخواهند برد؟

 کسي بايد حقیقت را برای آيندگان روشن کند 

 در اينجا نیز از جان خود مي گذرند تا چراغ هدايت خاموش نشود

 ..آن همه سفارشات خاتم.

 شرح سفارشات نبي را ستمگران ...

 

 زهرا حضرت به که است ظلمي گیرد،مي قرار خواه خود هایآدم انکار پای زير ظالمیت، و ناجوانمردی تمام با امروز که چه آن

 با و کردندمي گريه علیها اهلل سالم زهرا حضرت چرا بود، قبول مورد حاکمیت موقع آن اگر. است شده وارد علیها اهلل سالم

 علیها فاطمه حضرت مقام ما مگر کنند؟مي نارضايتي اعالن مردم، خواست مورد یخلیفه از چرا کردند؟مي مخالفت حکومت

 همه همکاری جای به نینامیرالمؤم چرا گیريم؟مي کم دست اند¬گفته اشان شأن در پیامبر که رواياتي همه آن با را سالم

 کنند؟نمي شرکت نماز در و روندنمي مسجد به مسجد، تا خانه قدمي ده یفاصله در چرا ؟نشینندمي خانه در حکومت، با جانبه

 ببرند؟ را اشان زور به که نشینندمي چرا

 

 

ر ه است. اگار بودی امیرالمؤمنین( گذشته است از اين قرآن چه بر سر موالی ما )ما به عنوان سید و شما به عنوان شیعه

ر داه بر سر رچم سیکنیم، اين است که با سرفرازی در ايام عزای حضرت زهرا سالم اهلل علیها پ بخواهیم محترمانه برخورد

 چکید.اش خون ميدويد، از سینهی خود برافرازيم و نقل کنیم دنبال حیدر ميخانه
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 فاطمیه نمایشگاه غرفه ای

 غرفه سه

تش شاندند، آخون ک وی خود حتي يک قدم جلوتر برنداشت. بايد بگويیم که خانه را به خاک بايد بگويیم که علي از عقب خانه

 شه و کناردر گو ی حضرتش وارد شد، هرچه کههنزدند، در را شکستند، پهلو را شکستند، بچه را سقط کردند، میخ در به سی

شنويم ترسیم کنیم. زبان حال بگويیم، بگويیم که آدم حامله، وقتي که در کنیم و آن چه را که هم نميشنويم نقل ميتاريخ مي

اند که آورد؟ مگر نقل نکردهزند؟ بر فرض که حديثي هم نباشد، غیر از اين است که فريادی برميرد چه صدا ميبه پهلويش بخو

 آمد به مسجد و گفت:

 16خَلُّّ بْنُّ عَمّي اَوْلي اَکْثَرَ بِالدُّّعا رَأسي

ه کن ترسیمي ني ايشد. يع بايد نقل کنیم ظلمي را که به امیرالمؤمنین علیه السالم وارد شد و بگويیم که علي خانه نشین

و همان شیر الذَئاب. ای علي ت فْتَرَشْتَ کند که: اِشْتَمَلْتَ شَمْلَةَ الْجَنینَ وَ قَعَدْتَ حُّجْرَةَ الضَّنینَ، اِحضرت زهرا علیها سالم مي

چه شده است يا اند. هکشاندی، حاال روبهان بر تو مسلط شدمي کردی و به خاکگیر ميوری هستي که گرگان را زمینحمله

 ها را بگويید.ای؟ بايد ايناند اين چنین نشستهعلي، که تو همچون کودکاني که در رحم مادر، زانوی غم به بغل گرفته

 ی امیرالمؤمنین علیه السالم در نهج البالغه را بگويید که فرمود:بايد اين جمله

 17مِنَ الرُّّحاوَ انّه لیَعْلَمُّ اَنَّ مَحَلي مِنْها ـ مَحَلَّ القُّطْبِ 

م هم ومت اسالدانست من در گردش حکيابوبکر پیراهن خالفت را به زور برش کرد و منتخب مردم نبود در حال که خوب م

در  يد رضیم که سمر نقل کنیی عُّچرخد. بايد آن تعبیر رسای علي را دربارهينمب ایابم که بدون آن آسیچون محور سنگ آس

 ل کرد و در کنارش بزرگان شیعه خون دادند. علي علیه السالم فرمود:نهج البالغه هزار سال قبل نق

 18قصاحبُّها کراکب الصاعبه ان اشتق لها خرم و ان أسلس لها تقحم

شد، ولش اش پاره ميکشیدم بینياش را ميشد با او کنار بیايیم. اگر دهنهچموشي بود که نمي عمر، مثل شتر سرکشِ

ن با عمر اين جور رفتار کردم، کجا با عمر برادر و رفیق بودم؟ کي با ابوبکر برادر بودم؟ رسول م 19رفت.م به هر جا مييکردمي

ی علي ديگر برادر بودند. کي زهرا سالم اهلل علیها با عايشه خواهر بود؟ اين جملهخدا مرا برادر خويش خواند. عمر و ابوبکر با هم

گويند حضرت علي علیه السالم در ها ميکه متأسفانه بعضي از احمق "تُّ صَبَرْ"سال  25را چه توجیهي است که فرمود در آن 

ی ياران نافهمش گفت؟ اين جمله، صَبَرْتُّ و اران نافهمشان گفتند صبر کردم. کي اين جمله را دربارهي یدوران حکومتش درباره

کي دوران خالفت سه خلیفه، دوران ی خالفت آن سه خلیفه است. ساله 25الحلق شجا، مربوط به دوران  يف العن قذ و ف

 خالفت افاضل بود؟ اگر قابل تحمل بود پس چرا فرمودند:

                                                           
1 6

- 

1 7
- 3/1نهج البالغه/ خ 

1 8
- 3/5نهج البالغه/ خ 

1 9
- 3/3نهج البالغه/ خ 
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 20فَبِاَیِّ الْاُّمُّورِ تُّدْفَنُّ السَّرا بِضْعَةِ مُّصْطَفي

اش باشد زهکند مرا پنهاني دفن کنید و از اين حق مسلم خودش که تشییع جنای زهرا سالم اهلل علیها وصیت ميچرا فاطمه

 شود که هر آدم احمق منکر ان مسائل شود.يبگذرد؟ نم

ست اها چیزهايي ها شوخي و تعارف در اعتقادات، روايات و مدارک شیعه نیست که ما بگويیم دست استعمار و ... است. ايناين

کند. اگر دلیلي ت ميا اثبار یاکه در متون قبل از هزار سال داريم. اگر دلیل بر وجود علي علیه السالم داشته باشیم، چنین علي

وصیت  سالگي شهیده از دنیا رفته و 18کند که در ای را اثبات ميبر وجود فاطمه زهرا سالم اهلل علیها داشته باشیم، فاطمه

 ت که:کرده اس

 21بِاللَّیْلِ وَ التُّعْلِمُّ اَحَداً  ييا عَلي اِذا ما مِتُّّ فَغَسِّلْني وَ کَفِّنّي وَ دَفِّنّ 

 گیدند.ها ساختند و نه جنلذا امیرالمؤمنین راه سومي را انتخاب کردند، نه با آن

 سوال: پس بیعت امیرالمؤمنین با ابوبکر چیست؟

در قفت: همین اد و گز اول که علي را بردند در آن جا يک دستي ابوبکر با علي دجواب: بیعت بعد از وفات حضرت زهراست. رو

و  قداد رسیدماب به ست. وقتي که لگدهای عمر بن خطا به زور بردند و دستي بر دست علي گذاردند، غوغائي آن جا .کافي است

 شو، درگیری؟ فرمودند: بیعت کن، کشته نلي رو کرد و گفت چه کنمکرد. مقداد به حضرت عمقداد را زير دست و پايش له مي

 بس است.

ض ي کردم نقر با عل: يا رسول اهلل شاهد باشید من بیعتي را که در روز غديعرض کردبعد مقداد رو کرد به قبر حضرت رسول 

 کنم.گويد بیعت کن، بیعت ميکنم. چون علي مينمي

 22طردت مقدادها و نفت جندبها و فتقت بطن عمارها

د که یبنبست تا االمؤمنین را در مفاتیح بخوانید. الاقل متن هفتصد و چند سال پیش سید بن طاووس  هی ائمعهزيارت جام

ه ناياتي رفتاند. بر ياران پیغمبر، حتي بر بعضي از صحابه مثل ابن مسعود چه جبضعة المصطفي وارد کردهبر چه ظلمي صحابه 

ی حابهصوذيانه از مها دانستند، در ترورهای ظالمانه و ی مسلمانا متولیان همهاست. ده، پانزده يا بیست آدمي که بعدها خود ر

  ام کردند.نیان تمشبانه کشتند و به نام ج بزرگوار پیامبر، مالک بن نويره را به حکم ارتداد کشتند. سعد بن عباده را

اش کشید، خفهيه نفس مرا اذيت کردند، هرکس کابن مسعود را کشتند، ابوذر را تبعید کردند، مقداد را از بین بردند، سلمان 

 گان.ی فهم آيندکردند. اين جا است که امیرالمؤمنین راه سوم را انتخاب کردند؛ سکوت اعتراض آمیز در حد اتمام حجت برامي

سمت  های خلفا شرکت نکردند و هیچز جنگاشام هیچ يک  -ران يران و ايا -چرا حضرت علي در ان همه فتوحات جنگ عراق

جنگند، در سال، در صفین بدان گونه مردانه مي 25گیری امیرالمؤمنین است که بعد از رسمي در مدينه نداشتند؟ اين جهت

 کشندکنند، در نهروان ميها را رهبری ميجمل جنگ
                                                           

2 0
-  

2 1
- 290ص /2مستدرك الوسائل/ ج 

2 2
-  بیعت شوم ... به سبب آن مقداد طرد شد، ابوذر تبعید گردید و شکم عمار دریده شد ... . -زیارت جامعه ائمه المومنین 
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 ه و بازویدن آزردهلوی شکسته، بپی زهرا علیها سالم را با همان ها حضرت فاطمهبعد از دفن رسول خدا، امیرالمؤمنین شب

تان گفتند ما در خدمتها ميطلبیدند. آنها ياری ميی مهاجرين و انصار از آنکردند و به در خانهيورم کرده بر االغي سوارم

گوئید سرتان آئیم، فرمودند اگر راست ميگفتند: بله، ميآيید؟ ميگوئید؟ فردا ميفرمودند که راست ميهستیم. حضرت زهرا مي

خواست سرش را يمکنید. طرف وقتي ی ما آماده باشید، تا معلوم بشود. همت ميراشید و فردا صبح با سر تراشیده در خانهرا بت

کرد ببیند نفر شد. فردا صبح درز در را باز ميای است؟ فردا صبح، آتشش خاموش ميگفت حاال چه عجلهبتراشد، همسرش مي

آيند يا یه ميگفت حاال تو چقدر فضولي صبر کن، ببین بقرار بود نفر اول باشد ميسوم است يا چهارم و يا نفر اول. اگر ق

 آيند.نمي

قبل  کرده ويم هايش را به پافقط دو سه نفر ثابت قدم بودند که بیش از همه مقداد بن اسود کندی بود، اولین نفری که کفش

و  نددر کرده بودتي تأخید بعد سلمان و ابوذر. عمار ياسر که مزمي می حضرت علي علیه السالم قداز موعد مقرر محکم در خانه

 رچه روزگارهرفتند تا فردا ـ حضرت فرمودند: تو چرا تأخیر کردی و سر وقت نیامدی؟ جز چهار پنج نفر هیچ کس نبود ـ مي

 شد.گذشت بر تعداد تأخیر کنندگان بیشتر ميمي

سره کنند، داشتند که با يک حرکت سريع بتوانند کار را يکدست خوب ميواقعاً اگر امیرالمؤمنین سي نفر، چهل نفر، هم

داشتند، چه ار مييات تاريخي اگر حضرت امیر پنجاه دانیم. طبق روايخواست چگونه؟ نميکردند. اما اين، سرعت عمل ميمي

 گرفتند. ر ميا در اختیاکردند و فردا مسجد رتگیرشان ميفرستادند و دسی غاصبان ميبسا شب در خانه

ی ار و ياوريگفتند که من ی از قبل، ضد کودتای سريع با ياران قسم خورده الزم دارد؛ اما حضرت ميکودتای سريع حساب شده

 کاری نکردند.نداشتم، کسي نبود، اصحاب و افراد هم

يد. حاضر نبود ضرت فرمودند: خیرای )چهارده ـ پانزده نفر( آمدند خدمت حضرت امیر که ما حاضريم حبعد از دو سه هفته عده

ای نداريم؟ ظیفهوها تثبیت شده گفتند: آيا ما هیچ روزهای اول که گفتیم نیامديد، حاال ديگر کار از کار گذشته. حکومت اين

. دانید بگوئیدگويید برويد روز جمعه در نماز صف اول بايستید، هر چه از فضائل ما هرچه ميحضرت فرمودند اگر راست مي

يستادند از جمعه ااول نم کند. يعني چهارده، پانزده نفر صفنصافاً اين کار را کردند کاری که در زمان ما هیچ آدمي چنن نميا

لب ي بن ابیطاها قبل از خطبه بلند شد. ايها الناس! گوش بدهید: من به گوش خود از پیغمبر شنیدم که فرمود عليکي از آن

ه ز مطاعن جديد چاپ شدبحار االنوار در وقايع بعد از رحلت پیغمبر قبل ا 31ن روايت در ج علیه السالم جانشین من است. )اي

 (همان که وزارت ارشاد چاپ کرده است.

ض گلويش را عبَره. بغی حضرت زهرا علیها سالم، فَخَنْقَتَهُّ الْای در فضائل بگويد، رو کرد به خانهها که خواست جملهيکي از آن

 شتند؟ی شد و گفتند ايها الناس مگر يادتان رفته که اين حسنین را پیغمبر چقدر دوست داگرفت و اشکشان جار

که در  کردند ی حديث منزلت گفت اين مقدار را همتديگر راجع به حضرت زهرا گفت. يکي راجع به غدير خم، يکي درباره

 تاريخ هم ثبت شده است.
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اين  ه تدريجباند. ه بر اشان وارد شده است در مسجد صحبت کردهيک خطبه هم خود حضرت امیر چند دقیقه در مظالمي ک 

ک عده از يها هم به خاطر همین بود که وقتي دو سه هفته از استقرار حاکمیت گذشت، آقايان تثبیت شدند، تثبیت شدن آن

ها غارت کردند و برای شب نظمي در مدينه حاکم شده بود، چند منزل راها واقعاً مرتد شدند و برگشتند. قدری بيباديه نشین

اح ذاب و سُّجیلمه کدستگاه خالفت چیز خیلي خوبي شد که ايها الناس، مرتدين را بايد سرکوب کنیم، ابتدا برای سرکوبي مس

س نفس ها پیوسته بودند لشکر راه انداختند. اين عنوان ارتداد باعث تحکیم حکومت خلیفه شد، هرککه يک عده به آن

ها حبس شد. هر کس ها در سینهفساس، بکوبید که اين هم مرتد است با اين همه برچسب ارتداد، ديگر نکشید، ايها النمي

 خواست حرف بزند مرتد بود. برای تحکیم حاکمیتشان پول الزم داشتند. بهترين پول، جمع آوری زکات است.مي

ه بت بدهیم؟ ما زکاتناع کرد و گفت ما چرا به شی خاص رسول خدا بود. از دادن زکات اممالک بن نويره از شیعیان و صحابه

د. چه کسي ها مرتد هستنينخلیفه علي خواهیم داد. خبر زکات ندادن مالک بن نويره به ابوبکر رسید، ابوبکر گفت: ايها الناس، ا

 حاضر است جهاد اکبر انجام داده و مرتدين را سرکوب کند؟

ن که د و با ايره رفتنی مالک بن نوينفر از اعوان و انصار خود به سوی قبیلهخالد بن ولید شمشیر برداشت و با چهل، پنجاه 

ر مالک بن اند که آن شب خالد بن ولید با همسی تاريخ نوشتهتسلیم شده بود، به حرفش گوش نکردند و او را کشتند. همه

انجام  لد بن ولیدثافت کاری و جنايت را، خاين مرد مرتد است، زنِ مرد مرتد عِده ندارد. اين کابستر شد، گفت چون نويره، هم

اند ي کندهد النبداده است و هنوز که هنوز است اسم خالد برای اهل سنت اسم مقدسي است و جزء آن اسامي است که در مسج

ت؟ ابوبکر اسهب کرده اند. خبر به مدينه رسید. مدينه شلوغ شد که اين چه کاری بود که اين المذو او را سیف االسالم نام نهاده

به سوی  وگرفت  یا. دو سه ماهي مأموريت ديگر گرفت، يک سری اسیر و غنائمبه او سفارش کرد فعالً اوضاع خراب است نَ

 د.نگاه کنی ودش رامدينه آمد. به استقبال خالد بن ولید رفتند که فتوحات کرده است. گفتند گذشته را ول کنید؛ وضع موج
 


